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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

وم�صاعديهم؛  احلكومة  اأع�صاء  بال�صادة  اأرحب  بداية، 
من  املوقف  حتديد  اجلل�صة  هذه  اأعمال  جدول  ويقت�صي 
م�صروعي القانونني اللذين متت مناق�صتهما يف هذه القاعة، 

خالل الأيام الأخرية وهما:
1 - م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 04 - 08، 
املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت 

�صنة 2004، املتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية؛
البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  وم�صروع   -  2

والريا�صية وتطويرها.
ومبا�صرة، وعمال باملادة 120، الفقرة )3( من الد�صتور، واملادة 
39، الفقرتني )4 و5( من القانون الع�صوي رقم 99 - 02، 
الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي الوطني وجمل�س الأمة، 
احلكومة،  وبني  بينهما  الوظيفية  العالقات  وكذا  وعملهما، 
يف  ن�صرع  الأمة،  ملجل�س  الداخلي  النظام  من   59 واملادة 
من  املوقف  بتحديد  واخلا�س  الأول  بامللف  ونبداأ  اأ�صغالنا، 
م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 04 - 08، املوؤرخ 
�صنة  14 غ�صت  املوافق   1425 عام  الثانية  27 جمادى  يف 
التجارية، ومبا�صرة  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق   ،2004

القت�صادية  ال�صوؤون  جلنة  مقرر  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل 
اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  م�صامعنا  على  ليقراأ  واملالية 

اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س. 
ب�صم اللـه الرحمن الرحيم.

ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتم،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صالم عليكم.

تت�صرف جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، 
القانون  ن�س  حول  اأعدته  الذي  التكميلي  التقرير  بعر�س 
املعدل واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى 
املتعلق   ،2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق   1425 عام  الثانية 
ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية، الذي مت عر�صه ومناق�صته 
عبد  ال�صيد  برئا�صة  عقدت  التي  العامة  العلنية  اجلل�صة  يف 
القادر بن �صالح، رئي�س املجل�س، بتاريخ 24 جوان 2013، 
وزير  بادة،  بن  م�صطفى  ال�صيد  احلكومة  ممثل  وح�صرها 

حم�سر اجلل�سة العلنية الثامنة
املنعقدة يوم الأربعاء 17 �سعبان 1434

 املوافق 26 جوان 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة:
- ال�صيد وزير التجارة؛  

- ال�صيد وزير ال�صباب والريا�صة؛  
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.  

 
اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة الثانية والدقيقة اخلام�سة واخلم�سني زواًل
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التجارة، وال�صيد حممود خذري، وزير العالقات مع الربملان.
وقد قدم ممثل احلكومة، يف م�صتهل اجلل�صة عر�صا مف�صال 
 ،08-04 القانون رقم  اإىل تعديل  التي دعت  الأ�صباب  حول 
والأحكام  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق 
تلك  جممل  من  املرجوة  والأهداف  التعديل  م�صها  التي 

التعديالت.
التقرير  واملالية،  القت�صادية  ال�صوؤون  مقرر جلنة  تال  كما 
والذي  القانون،  ن�س  اللجنة حول  اأعدته  الذي  التمهيدي 
ت�صمن درا�صة اللجنة له وجمريات النقا�س الذي دار بينها 

وبني ممثل احلكومة.
جل�صة  اللجنة  عقدت  العامة،  اجلل�صة  انتهاء  وبعد  هذا، 
اللجنة،  رئي�س  �صنيني،  القادر  عبد  ال�صيد  برئا�صة  عمل 
تدار�صت فيها خمتلف الأ�صئلة وال�صتف�صارات التي طرحها 
اأع�صاء املجل�س خالل املناق�صة العامة وردود ممثل احلكومة 
عليها، واأعدت هذا التقرير التكميلي، الذي ت�صمن مقدمة 
واأع�صاء  احلكومة  ممثل  بني  دار  الذي  للنقا�س  وملخ�صا 

املجل�س يف اجلل�صة العامة وراأي اللجنة.
املعدل  القانون  لن�س  احلكومة  ممثل  ال�صيد  تقدمي  بعد 
واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية 
عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، املتعلق ب�صروط 
اأع�صاء  وال�صادة  ال�صيدات  اأمام  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة 
املجل�س، واإبرازه لأهم التعديالت التي اأدخلت على القانون 
املناق�صة  خالل  الأمة  جمل�س  لأع�صاء  كان   ،08-04 رقم 
وكذا  التعديالت  اأهم  حول  متحورت  مداخالت  العامة 
بع�س املوا�صيع ذات ال�صلة، كما كان ملمثل احلكومة جملة 
واملالحظات  الت�صاوؤلت  على  والتو�صيحات  الردود  من 

التي طرحت.
وفيما يلي ملخ�س لهذا النقا�س العام:

بخ�صو�س التقلي�س من عدد اجلنايات واجلنح املانعة من 
القيد يف ال�صجل التجاري الذي جاء به ن�س هذا القانون، 
املتعلقة   8 املادة  �صياغة  اأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأو�صح 
اأثناء  �صادتا  اأطروحتني  بني  توافقيا  حال  ت�صكل  باملو�صوع، 
حت�صري م�صروع تعديل القانون، الأوىل ترى �صرورة اإلغاء هذه 
اخت�صا�س  من  لي�س  العقوبات  فر�س  اأن  بحجة  متاما  املادة 
الإدارة، بل هو من اخت�صا�س الق�صاء، وهو ما مت التكفل به 
عقب مراجعة قانون العقوبات �صنة 2008، يف حني يذهب 

الجتاه الثاين اإىل �صرورة الإبقاء على املادة 8 كما هي.

وبني هذين الجتاهني، مت تبني حل و�صط من �صاأنه حتقيق 
وم�صالح  جهة،  من  الوطني  القت�صاد  م�صالح  بني  املوازنة 
الأفراد من جهة ثانية، ول�صيما واأن الفئة املق�صودة هنا هي 
خالل  من  الجتماعي  الإدماج  يف  وحقهم  ال�صباب،  فئة 

ال�صماح لهم مبزاولة الأن�صطة التجارية.
وب�صاأن م�صار ان�صمام اجلزائر اإىل املنظمة العاملية للتجارة، 
اأكد ال�صيد ممثل احلكومة اأن هذا امل�صار التفاو�صي �صاأنه �صاأن 
باقي املفاو�صات، يت�صم بالتعقيد واأ�صار اإىل اأن اجلزائر اأجرت 
اخل�صو�س،  بهذا  املفاو�صات  من  ع�صرة)11( جولة  اإحدى 
اأنه يتعني  مع الأخذ بعني العتبار خ�صو�صية اجلزائر، كما 
علينا العمل على تهيئة الظروف املواتية لالن�صمام اإىل هذه 

املنظمة.
ويف الإطار نف�صه، اأ�صاف ال�صيد ممثل احلكومة، اأن اجلزائر 
قد با�صرت عمليات املفاو�صات، من جديد، من خالل تقدمي 
ملف ي�صم 17 وثيقة، كما اأنها على موعد بتاريخ 3 جويلية 

الفالحي. الدعم  مو�صوع  لدرا�صة  بجنيف   2013
وب�صاأن الف�صاءات التجارية، اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة 
مل  الأوىل،  ال�صنوات  خالل  التجارية  املبادرات  حترير  اأن 
اأن  باعتبار  ال�صرورية،  والف�صاءات  الهياكل  باإجناز  يرفق 
النظرة التي كانت �صائدة اآنذاك، هي اأن اإن�صاء هذه الهياكل 
اأو امل�صتثمرين اخلوا�س،  من �صالحيات اجلماعات املحلية 
دفع  املجال،  هذا  يف  �صجل  الذي  الكبري  العجز  اأن  غري 
باحلكومة اإىل اإعادة النظر يف هذا املو�صوع واقتناعها ب�صرورة 
ال�صتثمار يف اإجناز الهياكل والف�صاءات التجارية، م�صيفا اأن 

اجلهد املبذول يف هذا الإطار جهد غري م�صبوق.
وعن التن�صيق بني قطاعي التجارة والداخلية يف حماربة 
التن�صيق  باأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأكد  املوازية،  التجارة 
موجود بني القطاعني من اأجل منع عودة الباعة الفو�صويني 
الهياكل  يف  اإدماجهم  بعد  وذلك  ال�صابقة،  اأماكنهم  اإىل 

التجارية املهياأة لهذا الغر�س.
وب�صاأن ترقية املقاي�صة يف املناطق احلدودية، اأو�صح ال�صيد 
م�صالح  مع  بالتعاون  عمل  ور�صة  فتح  مت  اأنه  احلكومة  ممثل 
اجلمارك، من اأجل حتيني قائمة املواد املعنية بعمليات املقاي�صة 

وهذا بهدف ترقية احلياة القت�صادية يف هاته املناطق.
اأن  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأكد  الرقابة،  عمليات  وحول 
 2012 �صنة  خالل  حققت  التجارة  لوزارة  املعنية  امل�صالح 

النتائج الآتية:
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- عدد التدخالت بلغ: 1.000.261 تدخال.
- عدد املخالفات بلغ: 182.984 خمالفة.

- عدد ملفات املتابعات الق�صائية بلغ: 167.232 ملفا.
- مبلغ عدم الفوترة: 51٫7 مليار دج.
- مبلغ املحجوزات: 14٫1 مليار دج.

 11.053 بلغ:  التجارية  للمحالت  الإداري  الغلق   -
حمال.

عالوة على ذلك، اأو�صح ال�صيد ممثل احلكومة اأن قطاع 
اإطار  يف  جديدة  وقاعدية  ب�صرية  بو�صائل  �صيتعزز  التجارة 
الربنامج اخلما�صي، حتى يوؤدي املهام املنوطة به على اأكمل 

وجه.
احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأكد  الفوترة،  عن  التخلي  وب�صاأن 
اأنه وخالفا ملا ي�صاع اليوم، فاإنه مل يتم التخلي عن ا�صرتاط 
الفوترة، واأن م�صالح الرقابة ما زالت ت�صرتط تقدمي الفاتورة.

وعن م�صاألة ارتفاع الواردات، اأكد ال�صيد ممثل احلكومة 
ال�صتثمارات  وترية  ارتفاع  اإىل  الأوىل  بالدرجة  تعود  اأنها 
اأجل  ومن  التجهيزات،  ا�صترياد  تتطلب  التي  العمومية، 
التحكم اأكرث يف هذه الواردات، يجب العمل على تقلي�س 
ال�صرورية  عدا  ما  النهائي،  لال�صتهالك  املوجهة  املنتجات 

منها.
راأي اللجنة

 27 04-08، املوؤرخ يف  لقد ت�صمن تعديل القانون رقم 
جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، 
املتعلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية، الذي نحن ب�صدد 
الت�صويت عليه، جملة من التعديالت ليكون اأكرث مالءمة 
للواقع القت�صادي والتجاري احلايل من جهة، ولي�صتجيب 

لبع�س الن�صغالت من جهة اأخرى.
من  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  لطالبي  املقدمة  فالت�صهيالت 
ال�صباب، ويف مقدمتهم الذين يدخلون �صوق العمل لأول 
مرة، واإزالة العراقيل التي كانت حتول دون حتقيق رغباتهم 
واإدماجهم يف املجتمع، تعد اإ�صهاما هاما يف امت�صا�س البطالة 

يف اأو�صاط هذه الفئة من املجتمع.
من  املن�صاأة حديثا  ال�صركات  من  اإعفاء كل  ويعد  هذا، 
دفع احلقوق املتعلقة باإيداع ح�صابات ال�صركات لل�صنة الأوىل 
لت�صجيلها يف ال�صجل التجاري، وال�صركات املن�صاأة يف اإطار 
اأجهزة دعم ت�صغيل ال�صباب، خالل الثالث �صنوات املوالية 
ممار�صة  يف  للراغبني  ت�صجيعا  التجاري،  ال�صجل  يف  لقيدها 

الأن�صطة التجارية وحتفيزا لهم.
كما تعد التعديالت املتعلقة بتنظيم بع�س اأن�صطة الإنتاج 
وال�صنوية  الأ�صبوعية  العطل  خالل  واخلدمات،  والتوزيع 
والأعياد الر�صمية، �صمانا لتموين ال�صاكنة باملواد الأ�صا�صية 
لتلك  الع�صوائي  التوقف  الوا�صع وتفادي  ذات ال�صتهالك 

الأن�صطة يف هذه العطل.
اأدخل  فيما  اللجنة  ترى  وغريها،  املنطلقات  هذه  ومن 
من تعديالت، ل�صيما فيما يتعلق بال�صباب، اإ�صافة جديدة 
تخدم الأهداف التي ت�صعى الدولة لتحقيقها، وهي ر�صالة 
املتعلقة  ان�صغالتهم  اأهم  لأحد  طيبة  والتفاتة  لهم  وا�صحة 

باحلق يف الإدماج.
وعليه، فاإن ما ينتظر منهم هو توظيف العفو املهني اإيجابيا 
جتاه  احل�صنة  نواياهم  على  والتدليل  ال�صحيح،  الجتاه  ويف 
ال�صلم  حتقيق  يف  امل�صاهمة  خالل  من  واملجتمع،  الدولة 
الجتماعي والت�صبث به والدفاع عنه، من جهة،وامل�صاعدة 
يف توفري املناخ ال�صحي ملمار�صة ن�صاطهم التجاري من جهة 

اأخرى.
التجار،  فئة  اإىل  للتوجه  الفر�صة،  اللجنة هذه  تنتهز  كما 
ل  �صيما ونحن ب�صدد ا�صتقبال �صهر رم�صان الكرمي، ب�صرورة 
التحلي بروح امل�صوؤولية جتاه املواطن، وا�صتغالل هذه املنا�صبة 
الكرمية لتقدمي �صلع ذات نوعية وعدم املبالغة يف رفع الأ�صعار، 

واحرتام ما ن�س عليه القانون يف هذا املجال.
التو�صيات

القانون  لن�س  درا�صتها  ختام  يف  اللجنة  �صجلت  لقد 
املعدل واملتمم للقانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمادى 
2004،  املتعلق  14 غ�صت �صنة  1425 املوافق  الثانية عام 
التي  التو�صيات  بع�س  التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط 

ترى �صرورة التكفل بها، وهي:
اجلودة  مراقبة  خمابر  اإن�صاء  يف  الإ�صراع  �صرورة   -
والنوعية، لو�صع حد للمخاطر التي تنجم عن ا�صترياد �صلع 

وب�صائع ت�صر ب�صحة و�صالمة املواطن.
التجارية ملعرفة  الرقابة على املحالت  - �صرورة تكثيف 
يف  وال�صرامة  القانونية،  لل�صروط  وتطبيقها  التزامها  مدى 

تطبيق القانون على املخالفني.
زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
الذي اأعدته جلنة ال�صوؤون القت�صادية واملالية، ملجل�س الأمة، 
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 ،08-04 رقم  للقانون  واملتمم  املعدل  القانون  ن�س  حول 
املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت 
التجارية،  الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق   ،2004 �صنة 

املعرو�س عليكم للم�صادقة، و�صكرا.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
ولكن  القانون،  هذا  م�صروع  من  املوقف  اإىل حتديد  وننتقل 

قبل ذلك، اأوافيكم ببع�س املعلومات اخلا�صة بالعملية:
- عدد احل�صور: 89 ع�صوا.

- عدد التوكيالت: 34 توكيال.
- املجموع: 123.

- الن�صاب املطلوب: 105 اأ�صوات.
ووفقا ملا مت التفاق عليه مع روؤ�صاء املجموعات الربملانية، 
على  �صن�صّوت  الداخلي،  النظام  من   58 للمادة  وطبقا 

م�صروع القانون بكامله.
واملتمم  املعدل  القانون  م�صروع  عليكم  اأعر�س  وعليه، 
عام  الثانية  جمادى   27 يف  املوؤرخ   ،08-04 رقم  للقانون 
ب�صروط  املتعلق   ،2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق   1425

ممار�صة الأن�صطة التجارية للت�صويت عليه بكامله:
الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.

التوكيالت:
الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
وعليه، اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 
قد �صادقوا على م�صروع القانون املعدل واملتمم للقانون رقم 
املوافق   1425 الثانية عام  27 جمادى  املوؤرخ يف   ،08-04
الأن�صطة  ممار�صة  ب�صروط  املتعلق    ،2004 �صنة  غ�صت   14

التجارية.
�صكرا للجميع، و�صكرا للجنة املخت�صة ولأع�صاء املجل�س، 

وهنيئا للقطاع.
اأ�صاأل ال�صيد وزير التجارة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة 

لكم ال�صيد الوزير.

من  لبد  الرئي�س؛  لل�صيد  �صكرا  التجارة:  وزير  ال�سيد 

كلمة �صكر وامتنان لل�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 
املحرتمني.

ال�صيد الرئي�س املحرتم،
ال�صادة الوزراء،

ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،
ل ي�صعني يف نهاية م�صار هذا القانون وامل�صادقة عليه، اإل 
اأن اأتوجه اإليكم جميعا باأ�صمى عبارات التقدير والحرتام 
يف  و�صعتموها  التي  الثقة  هذه  على  والمتنان  وال�صكر 

التعديل الذي اقرتح عليكم.
ال�صوؤون  جلنة  اأع�صاء  جميع  اأي�صا  بال�صكر  واأخ�س 
الإداري  الطاقم  وكذا  واأع�صاء،  رئي�صا  واملالية،  القت�صادية 
الذي عمل معهم وبذل اجلهد ال�صروري والالزم للو�صول 

بهذا الن�س اإىل منتهاه الإيجابي هذا.
باعتماد   - الرئي�س  ال�صيد   - جميعا  اأنف�صنا  نهنئ  واإذ 
انعكا�صات   - حمالة  ل   - له  �صتكون  الذي  القانون  هذا 
بان�صغالت  التكفل  وعلى  الوطني  القت�صاد  على  اإيجابية 
�صريحة معتربة من املجتمع اجلزائري ب�صفة عامة، ل �صيما 
فئة ال�صباب البطال وامل�صتثمرين ال�صباب، فاإنني اأوؤكد لكم 
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء  جمل�س الأمة باأن م�صالح وزارة 
التجارة - ونحن على اأبواب مو�صم ال�صطياف وحلول �صهر 
 - اللجنة  تو�صيات  اأو  التما�س  املعظم كما جاء يف  رم�صان 
املتعلقة  والتنظيمات  القوانني  تطبيق  على  حري�صة  �صتظل 
�صحة  حماية  �صبيل  يف  والقت�صادية،  التجارية  بالأن�صطة 
واأمن امل�صتهلك اجلزائري وكذلك حت�صني القت�صاد الوطني 

من كل الظواهر ال�صلبية.
ويف اخلتام، اأجدد �صكري لكم مرة اأخرى وامتناين على 
الن�س، متمنيا لكم  التي و�صعتموها يف م�صروع هذا  ثقتكم 
التوفيق والنجاح، وال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل وبركاته.

نف�س  اأ�صاطرك  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الهتمام، ون�صكرك على الكلمات الطيبة التي تف�صلتم بها 
يف حق ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء الهيئة؛ الآن اأ�صاأل ال�صيد 
رئي�س اللجنة املخت�صة هل يريد اأخذ الكلمة؟ الكلمة لكم.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ 
النبيلة،  اللتفاتة  هاته  على  الوزير  ال�صيد  اأ�صكر  بدوري 

خا�صة نحو ال�صباب.
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�صيدي الرئي�س،
فح�صب،  التجارة  وزارة  نعزز  مل  ال�صابق  القانون  باإثراء 
عقوبة  تاأديتها  بعد  املجتمع،  من  �صريحة  اأكرب  عززنا  ولكن 
والعي�س  املجتمع  بالندماج يف  لها  ت�صمح  بقوانني  ال�صجن 

الكرمي يف ظل القانون.
�صيدي الوزير،

و�صع معامل حول املناوبة لبع�س الأن�صطة التجارية خا�صة 
الت�صامنية   - نظري  - يف  تعزز  ثقافتنا  والعطل،  الأعياد  يف 
املعهودة وترقية املجتمع، لكم مني فائق ال�صكر والحرتام، 

وال�صالم عليكم.

املخت�صة؛  اللجنة  رئي�س  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
م�صروع  من  الإيجابي  املوقف  حددنا  قد  نكون  بذلك 
القانون، اأجدد مرة ثانية التهنئة لل�صيد الوزير وللقطاع التابع 
له، واأمتنى له التوفيق، واأ�صكر يف نف�س الوقت اللجنة، مكتبا 
بتحديد  واخلا�س  الثاين  امللف  اإىل  ننتقل  والآن  واأع�صاء؛ 
املوقف من م�صروع القانون املتعلق بتنظيم الأن�صطة البدنية 
ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  ومبا�صرة  وتطويرها،  والريا�صية 
ليقراأ على  وال�صياحة  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  مقرر جلنة 
م�صامعنا التقرير التكميلي الذي اأعدته اللجنة يف املو�صوع.

ال�سيد مقرر اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم 

اأ�صرف املر�صلني.
 ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة املحرتم،

ال�صادة الوزراء،
ال�صيد وزير العالقات مع الربملان،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة املحرتم،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور،
ال�صالم عليكم.

وال�صياحة،  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  تت�صرف 
ملجل�س الأمة، بعر�س التقرير التكميلي الذي اأعدته حول 
والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  ن�س 
ناق�صه جمل�س الأمة يف جل�صة عامة م�صاء  وتطويرها، الذي 
يوم الثالثاء 25 جوان 2013، برئا�صة ال�صيد عبد القادر بن 
�صالح، رئي�س جمل�س الأمة، وبح�صور ال�صيد حممد تهمي، 

حممود  وال�صيد  للحكومة،  ممثال  والريا�صة  ال�صباب  وزير 
خذري، وزير العالقات مع الربملان.

لقد ا�صتمع ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء املجل�س اإىل عر�س 
قدمه ال�صيد ممثل احلكومة حول ن�س القانون املذكور اأعاله، 
ثم اإىل مقرر اللجنة الذي تال التقرير التمهيدي الذي اأعدته 

اللجنة يف املو�صوع.
وخالل تدخالتهم اأثناء املناق�صة العامة، طرح ال�صيدات 
واملالحظات  الن�صغالت  من  جملة  الأع�صاء  وال�صادة 
نقاط  الن�س، وكذا  ت�صمنها  التي  والتدابري  الأحكام  حول 
اأخرى ذات ال�صلة، فاأجاب عليها ال�صيد ممثل احلكومة وقدم 

التو�صيحات الالزمة ب�صاأنها.
وعلى �صوء ذلك، اأعدت اللجنة هذا التقرير التكميلي.
1 - عر�س ال�صيد ممثل احلكومة، وزير ال�صباب والريا�صة:
الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  لن�س  عر�صه  خالل 
اإىل  ممثل احلكومة  ال�صيد  تطرق  وتطويرها،  والريا�صية  البدنية 
الفراغ  اأن  مو�صحا  الن�س،  هذا  بها  جاء  التي  الأحكام  اأهم 
م�صايرته  املفعول وعدم  ال�صاري  القانون  املوجود يف  القانوين 
تعرفها  التي  والجتماعية  والقت�صادية  ال�صيا�صية  للتحولت 
البالد، ا�صتلزم مراجعة الإجراءات والتدابري املتعلقة بت�صيري 
الأن�صطة البدنية والريا�صية ومن ثم اأدخلت عليه تغيريات وفق 
مبادىء الت�صيري الرا�صد ومب�صاركة احلركة اجلمعوية الريا�صية.

اأ�صا�صا  تعالج  باأحكام  الن�س جاء  اأن هذا  اإىل  اأ�صار  وقد 
الأوملبية  الوطنية  اللجنة  ي�صرّي  الذي  القانوين  الإطار 
الريا�صية  واجلمعيات  والأندية  والرابطات  والحتاديات 
وعالقة ال�صلطات العمومية باجلمعيات الريا�صية، بالإ�صافة 
باأموال  معظمها  يف  املمولة  الريا�صية  اجلمعيات  مراقبة  اإىل 
عمومية، وكذا اجلوانب املتعلقة بالتكوين الريا�صي، مكافحة 
املن�صاآت  العنف يف  من  والوقاية  املن�صطات  تعاطي  ومراقبة 

الريا�صية ومكافحته.
واملبادىء  امل�صطلحات  من  عددا  يكّر�س  اأنه  اأكد  كما 
البدنية  »الأن�صطة  م�صطلح  مثل  اجلديدة  والأهداف 
لطابعه  بالنظر  ودقة  مالءمة  اأكرث  يبدو  الذي  والريا�صية« 
و»الريا�صيون  للريا�صة«  الوطنية  »ال�صيا�صة  وكذا  ال�صامل 

والتاأطري الريا�صي«.
ال�صيد  ورد  املجل�س  اأع�صاء  ومالحظات  اإن�صغالت   -  2

ممثل احلكومة عليها:
بعد العر�س الذي قدمه ال�صيد ممثل احلكومة، تقدم اأع�صاء 
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جمل�س الأمة، بطرح جملة من الن�صغالت واملالحظات رّد 
عليها ال�صيد الوزير مبزيد من ال�صرح والتو�صيح.

وفيما يلي ملخ�س لهذا النقا�س:
املقدمة  املالية  والإعانات  امل�صاعدات  مراقبة  بخ�صو�س 
والرابطات  الوطنية  الريا�صية  لالحتاديات  الدولة  طرف  من 
لهذه  ميكن  اأنه  الوزير  ال�صيد  اأجاب  الريا�صية،  والنوادي 
الهيئات اأن ت�صتفيد من م�صاعدات الدولة وفق برنامج �صنوي 
اأو متعدد ال�صنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها ال�صلطات 
واجلمعيات  والنوادي  الرابطات  هذه  على  ويتعني  املعنية، 
ح�صائلها  تقدمي  العامة،  جمعياتها  م�صادقة  بعد  الريا�صية، 
الريا�صية  لالحتادية  �صنويا  حما�صبتها  وكذا  واملالية  الأدبية 
الوطنية املن�صمة اإليها، كما تلتزم مب�صك �صجالت حما�صبة 
و�صجالت جرد مع وجوب م�صادقة حمافظ احل�صابات على 

ح�صاباتها.
واأفاد باأنه ميكن للوزير املكلف بالريا�صة اأن يقوم بتعيني 
الحتاديات  لهذه  املايل  بالتدقيق  يكلفون  ماليني  خرباء 

الريا�صية الوطنية والرابطات والنوادي الريا�صية.
اأما ب�صاأن النوادي املحرتفة والتي ترعاها �صركة �صوناطراك 
اأن  الوزير  ال�صيد  اأجاب  الأخرى،  النوادي  من  دون غريها 
هذه الرعاية ل متت بال�صلة للدولة واإمنا هي خطوة اقت�صادية 
الدولة  دور  اأن  واأ�صاف  وفروعها،  ال�صركة  هذه  اعتمدتها 
ت�صيريها  طريقة  لتح�صني  النوادي  هذه  دعم  يف  يكمن 

للو�صول اإىل الحرتافية املرجوة.
الدولة  طرف  من  املقدمة  الإعانات  توزيع  طريقة  وعن 
العمومية  والهيئات  واملوؤ�ص�صات  املحلية  واجلماعات 
ح�صب  توزع  اأنها  احلكومة  ممثل  ال�صيد  اأجاب  واخلا�صة، 
معايري واآليات ترمي للتخفيف من الفوارق اجلهوية، ل�صيما 
لرتقية  الولئية  وال�صناديق  الوطني  ال�صندوق  طريق  عن 
مبادرات ال�صباب واملمار�صات الريا�صية وفق معايري ت�صنيف 
اأولويات  الخت�صا�صات الريا�صية مع الأخذ بعني العتبار 
اإىل  بال�صتناد  الأداء  ودميومة  امل�صطرة  والأهداف  القطاع 
خريطة وطنية،  متّكن من التوزيع العادل للموارد بني خمتلف 

الخت�صا�صات الريا�صية لكل هيكل ولكل �صندوق.
اخلا�صة  القاعدية  والهياكل  املن�صاآت  لإجناز  بالن�صبة  اأما 
بالتكوين الريا�صي، اأجاب ال�صيد ممثل احلكومة اأن امل�صروع 
الإجناز  يف  التاأخر  ويعود  ملمو�صا،  تقدما  عرف  بها  املتعلق 
لبع�س امل�صاكل  البريوقراطية التي �صتحل يف اأقرب الآجال.

من  املالعب  بت�صيري  اخلا�س  الن�صغال  يخ�س  فيما  اأما 
اأنه  الوزير  ال�صيد  اأجاب  مبفردها،  الريا�صية  الأندية  طرف 
نف�صها  حت�صر  اأن  الأندية  هذه  على  يجب  اأوىل  مرحلة  ويف 
اأعوان  اإبدال  مو�صوع  باأن  اأفاد  كما  املهمة،  بهذه  للتكفل 
باأعوان املالعب الذي كرث احلديث عنه موؤخرا، مل  الأمن 
يكن حمل نقا�س مع امل�صالح املخت�صة، موؤكدا على اأن هذه 

اخلطوة �صتج�صد عند توفر ال�صروط الالزمة لذلك.
راأي اللجنة

بعد الدرا�صة امل�صتفي�صة لن�س هذا القانون على م�صتوى 
الأمة يف  اأع�صاء جمل�س  اأثاره لدى  الذي  والنقا�س  اللجنة 
اجلل�صة العلنية املخ�ص�صة ملناق�صة الن�س وال�صتماع اإىل رد 
ال�صيد ممثل احلكومة، وزير ال�صباب والريا�صة، ترى اللجنة اأن 
الن�س املتعلق بتنظيم الأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرها 
الوطنية،  الريا�صية  املنظومة  اإثراء  نحو  اإيجابية  خطوة  يعد 
اأ�صا�صيا لالهتمام اخلا�س الذي توليه الدولة لق�صايا  وهدفا 

ال�صباب والريا�صة.
الن�س  ت�صمنها  التي  اجلديدة  الإجراءات  اأن  كما 
واملتعلقة بتو�صيع جمال ممار�صة الأن�صطة البدنية وفق معايري 
علمية ومو�صوعية، �صت�صمح بربوز نخبة ذات م�صتوى عال 
اإىل التميز على امل�صتوى الدويل وحت�صني  وبالتايل الو�صول 

�صورة اجلزائر يف العامل.
وتنّوه اللجنة بفتح باب ال�صتثمار اخلارجي اأمام النوادي 
املحرتفة وم�صاعدة الدولة لها ملدة خم�س �صنوات ابتداء من 
ن�صر ن�س هذا القانون، ما يوؤكد حر�س الدولة على ع�صرنة 

مردود هذه النوادي الريا�صية وحتيينه.
حجر  كونه  النحرافات  من  الن�سء  حماية  جانب  ومن 
الإجراءات  جميع  تثّمن  اللجنة  فاإن  القطاع،  هذا  اأ�صا�س 
املن�صطات  وتعاطي  العنف  من  للوقاية  املتخذة  والقواعد 

ومكافحتهما للق�صاء على كل ما ي�صر بالريا�صة الوطنية.
ويف الأخري تو�صي اللجنة مبا يلي:

- �صرورة تدعيم الن�صاط الريا�صي لذوي الحتياجات 
اخلا�صة، مع توفري كل الو�صائل الب�صرية واملادية لذلك.

- �صرورة الهتمام بالريا�صة املدر�صية وتدعيمها باإطارات 
مكّونة يف هذا املجال، وذلك بالتن�صيق بني وزارات: ال�صباب 
والريا�صة، الرتبية الوطنية وكذا الداخلية واجلماعات املحلية.
- العمل على ترقية قدرات وكفاءات اإطارات الفدراليات 

والنوادي والرابطات.
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زميالتي،  املحرتم،  الأمة  جمل�س  رئي�س  �صيدي  ذلكم، 
التكميلي  التقرير  هو  املوقر،  الأمة  جمل�س  اأع�صاء  زمالئي 
وال�صياحة،  وال�صبيبة  والإعالم  الثقافة  جلنة  اأعدته  الذي 
الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  ن�س  حول  الأمة،  ملجل�س 
للم�صادقة  عليكم  املعرو�س  وتطويرها؛  والريا�صية  البدنية 

و�صكرا على ح�صن الإ�صغاء.

املخت�صة؛  اللجنة  مقرر  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
املعطيات  دامت  وما  املوقف،  اإىل عملية حتديد  ننتقل  الآن 
الأول،  امل�صروع  يف  كانت  التي  الت�صويت  بعملية  اخلا�صة 
هي ذاتها وتنطبق على الثاين، فال حاجة لإعادة ذكرها مرة 
ثانية؛ لذلك اأعر�س عليكم م�صروع القانون املتعلق بتنظيم 
الأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرها للت�صويت عليه بكامله:
الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.

التوكيالت:
الرجاء من امل�صوتني بنعم اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من امل�صوتني بال اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
الرجاء من املمتنعني اأن يرفعوا اأيديهم... �صكرا.
وعليه، اأعترب اأن ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة 
الأن�صطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  م�صروع  على  �صادقوا  قد 

البدنية والريا�صية وتطويرها بالإجماع.
اأخذ  يريد  هل  الوزير  ال�صيد  اأ�صاأل  لكم جميعا؛  �صكرا 

الكلمة؟ الكلمة لكم ال�صيد الوزير.

ال�سيد وزير ال�سباب والريا�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
على  وال�صالم  وال�صالة  الرحيم  الرحمن  اللـه  ب�صم 

اأ�صرف املر�صلني.
ال�صيد رئي�س جمل�س الأمة،

زمالئي اأع�صاء احلكومة،
ال�صيدات وال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة،

اأ�صرة الإعالم،
ال�صيدات وال�صادة احل�صور.

هذا  على  م�صادقتكم  على  ال�صكر  جزيل  اأ�صكركم 
القانون الذي �صي�صكل بالن�صبة اإلينا الإطار املرجعي لتطبيق 
ال�صرتاتيجية الوطنية لتنظيم وتطوير الريا�صة يف بالدنا، كما 

عدة  اأهداف  حتقيق  من  �صيمكننا  الرتتيب  هذا  مثل  اأن 
الواقع  اأر�س  على  التطلعات  من  العديد  لرتجمة  واأ�صا�صية 

وهي:
يف  الوطني  والتنظيمي  القانوين  اجلهاز  تثمني   -  1

املجال الريا�صي.
الوطني،  القانوين  الإطار  يف  التاأقلم  على  العمل   -  2
وخ�صو�صا العاملي، من خالل اإدراج املفاهيم وامل�صطلحات 
القانون،  هذا  يف  والواردة  بها  واملعمول  عليها  املتفق 
املن�صاآت  يف  العنف  مكافحة  املن�صطات،  تعاطي  كمكافحة 

الريا�صية، ومفاهيم الأن�صطة البدنية والريا�صية.
الريا�صي  املجال  املعنيني يف  املتعاملني  كافة  3 - متكني 
براجمهم  وتطوير  لتنظيم  القانوين  ال�صند  اإيجاد  من 

وتدخالتهم.
و�صنعمل جاهدين يف تعبئة كل الو�صائل الكفيلة بت�صريع 
ق�صد  القانون،  لهذا  التنظيمية  الن�صو�س  واإ�صدار  واإعداد 

�صمان تطبيقه وحتقيق اأهداف القطاع.
واأخريا، اأجدد ت�صكراتي لكم ولكل من �صاهم يف درا�صة 
هذا القانون، ل�صيما اأع�صاء املجل�س الذين عربوا من خالل 

اقرتاحاتهم عن مدى اهتمامهم بقطاع ال�صباب والريا�صة.
وفقنا ووفقكم اللـه، وال�صالم عليكم ورحمة اللـه تعاىل 

وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا؛ وهنيئا وبالتوفيق اإن �صاء اللـه؛ 
اأخذ  يريد  هل  املخت�صة  اللجنة  رئي�س  ال�صيد  اأ�صاأل  الآن 

الكلمة؟ الكلمة لك.

ال�سيد رئي�ص اللجنة املخت�سة: �صكرا �صيدي الرئي�س.
بعد ب�صم اللـه الرحمن الرحيم وال�صالة وال�صالم على 
و�صحبه  اآله  وعلى  حممد  ونبينا  �صيدنا  املر�صلني  اأ�صرف 

اأجمعني؛
من ال�صعب جدا اأن ننجح كليا يف حل م�صاكل الريا�صة 
اجلزائرية، ولكي ن�صارح اأنف�صنا، نقول اإنه مازال الكثري لبلوغ 
غياب  ويف  النوادي،  بها  ت�صرّي  التي  للعقليات  نظرا  ذلك، 
ببطوؤ  الذهاب  كان  واإن  البع�س، حتى  عند  امل�صوؤولية  روح 

فاإن الو�صول اأكيد.
ها نحن اليوم ن�صادق على قانون جديد لتنظيم الن�صاطات 
البدنية والريا�صية وتطويرها يف املنظومة الريا�صية اجلزائرية، 
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وبدوري اأي�صا اأ�صكر ال�صادة اأع�صاء جلنة ال�صبيبة والريا�صة 
على ما قدموه من جمهودات يف درا�صة هذا القانون، الذي 
نعتربه اللبنة الأوىل يف م�صرية الإ�صالح الريا�صي، ل نن�صى 
اإعداد  يف  �صهره  على  الوزير  معايل  ال�صيد  �صكر  كذلك 
احل�صا�س،  القطاع  هذا  اأكرث  لتنظيم  القانون،  هذا  وتقدمي 
خدمة للريا�صي اجلزائري  ب�صفة خا�صة واملواطن اجلزائري 

ب�صفة عامة.
كما اأ�صكر ال�صادة اأع�صاء جمل�س الأمة على مداخالتهم 
ومناق�صتهم وم�صادقتهم على هذا القانون، خدمة  للريا�صة 

اجلزائرية.
للفريق  ونتمنى  للجميع  التوفيق  نتمنى  اخلتام،  ويف 
يف  املنظمة   2014 العامل  كاأ�س  لنهائيات  التاأهل  الوطني 

الربازيل، �صكرا جزيال �صيدي الرئي�س.

رئي�س  لل�صيد  �صكرا  اللـه،  �صاء  اإن  الرئي�ص:  ال�سيد 
اللجنة املخت�صة؛ ال�صكر مو�صول اأي�صا لأع�صائها وكل من 
�صارك يف اإثراء النقا�س يف هذه القاعة، فهنيئا للقطاع، نتمنى 

التوفيق لكم.
ن�صتاأنف اأ�صغال جمل�صنا غدا، اإن �صاء اللـه، على ال�صاعة 
جمموعة  لطرح  و�صتخ�ص�س  �صباحا،  والن�صف  التا�صعة 
اأ�صئلة �صفوية على م�صوؤويل قطاعات وزارية خمتلفة، �صكرا 

لكم جميعا، واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة الثالثة
والدقيقة اخلام�سة والع�سرين م�ساًء
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وال�صالة  الرحيم  الرحمـن  اللـه  ب�صم  الرئي�ص:  ال�سيد 
وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني؛ اجلل�صة مفتوحة.

بال�صادة  اأرحب  اأن   - جميعا  با�صمكم   - بودي  بداية، 
اأع�صاء احلكومة الذين اأتوا اليوم للرد على الأ�صئلة ال�صفوية 
بهم؛ ومن دون  اخلا�صة  القطاعات  ب�صاأن  �صتطرحونها  التي 
لطرح  �صنيني  القادر  عبد  ال�صيد  اإىل  الكلمة  اأحيل  اإطالة 

�صوؤاله ال�صفوي املتعلق بقطاع الرتبية الوطنية.

ال�سيد عبد القادر �سنيني: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم.
�صيدي الرئي�س املحرتم،

ال�صادة الوزراء،
زميالتي، زمالئي،

ال�صالم عليكم.
املو�صوع هو �صوؤال �صفوي موجه اإىل معايل وزير الرتبية 

الوطنية.
�صيدي الوزير،

ي�صرفني اأن اأر�صل اإىل �صيادتكم ال�صوؤال ال�صفوي التايل 
ن�صه:

نحن نعلم اأنكم تولون اأهمية كبرية لقطاع الرتبية، لكن 
اإعادة النظر يف حجم وحمتوى الكتب  بات من ال�صروري 

املدر�صية من حيث:
التلميذ. �صن  مع  يتنا�صب  ل  الكتب  حجم   -  1

التالميذ،  متناول  يف  لي�صت  املقرتحة  الدرو�س   -  2
اإنها فوق طاقتهم الفكرية، وحتتوي على اأخطاء كبرية تدفع 

بالتلميذ اإىل كره املادة خا�صة ملا يتعلق الأمر بالريا�صيات.
الريا�صيات  كتاب  من  الآتية  الأمثلة  ذكر  على  واأقت�صر 

لل�صنة 4 ابتدائي:
- �صفحة 12 �صوؤال )1(.

- �صفحة 113 الو�صعية )4(.
- �صفحة 118 مترين )1(.
- �صفحة 122 مترين )5(.

لكم مني، �صيادة الوزير، كامل ال�صكر والمتنان وال�صالم 
عليكم.

�صنيني؛  القادر  عبد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
والكلمة الآن لل�صيد وزير الرتبية الوطنية.

ال�سيد وزير الرتبية الوطنية: ب�صم اهلل الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

حم�سر اجلل�سة العلنية التا�سعة
املنعقدة يوم اخلمي�ص 18 �سعبان 1434

املوافق 27 جوان 2013

الرئا�سة: ال�صيد عبد القادر بن �صالح، رئي�س جمل�س الأمة.

متثيل احلكومة: 
- ال�صيد وزير الرتبية الوطنية؛   

- ال�صيد وزير الأ�صغال العمومية؛   
- ال�صيد وزير العالقات مع الربملان.   

اإفتتحت اجلل�سة على ال�ساعة العا�سرة والدقيقة الثالثة �سباحا
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�صيدي الرئي�س املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
ال�صوؤون  جلنة  رئي�س  �صنيني،  القادر  عبد  ال�صيد 
الذي  ال�صوؤال  على  اأ�صكركم  املحرتم،  واملالية  القت�صادية 
اأبديتموها  التي  املالحظات  بالأحرى  اأو  بطرحه  تف�صلتم 
ب�صاأن م�صامني الكتب املدر�صية املوجهة للتعليم البتدائي 
وتوجد  الفكري  التلميذ  م�صتوى  تفوق  باأنها  ذكرمت  والتي 
بها اأخطاء، فاأخذمت )4( اأمثلة من كتاب الريا�صيات لل�صنة 

الرابعة ابتدائي، وللرد اأقول لكم:
اأول، تنتظم الدرا�صة يف مراحل ولكل مرحلة برامج ومناهج 
وطنية تت�صمن اأهدافا ينبغي حتقيقها وكفاءات يجب تنميتها، 

مبراعاة وترية منو التلميذ الذهنية والنف�صية ا�صتنادا اإىل:
املحتويات. عو�س  الكفاءات  على  مبنية  مناهج   )1
الكفاءات. لبيداغوجية  مالئمة  مدر�صية  كتب   )2

العملية  حمور  املتعلم  تعترب  بنائية  تدريب  طرائق   )3
وفق  مهيكل  بيداغوجي  وتنظيم  التعلمية،  التعليمية 
واملتو�صط  البتدائي  هي  التي  الثالث  التعليمية  املراحل 

والثانوي.
برناجما   189 تن�صيب  الرتبوي  الإ�صالح  اإ�صتلزم  ثانيا، 
بحيث  املدر�صية؛  للكتب  عنوانا  و165  جديدا  تعليميا 
وفق  اإعدادها  مت  قد  امل�صتندات  هذه  تكون  اأن  يفرت�س 
بيداغوجيات جتديدية تطابق املقايي�س التقنية والبيداغوجية 
العاملية، ولقد مت تاأليف الكتب املدر�صية باتباع �صل�صلة من 
العمليات يف اإطار تنظيم و�صع لهذا الغر�س، اإذ قامت به فرق 
مكونة من معلمني واأ�صاتذة ومفت�صني وبيداغوجيني وحتى 
و�صعتها  التي  التعليمية  الربامج  على  بناء  جامعيني،  من 
وعالوة  وزاري،  بقرار  اإقرارها  ومت  للمناهج  الوطنية  اللجنة 
الكتاب  موؤلف  يعتمد  الر�صمي  التعليمي  الربنامج  على 
على دفرت املوا�صفات البيداغوجية واملنهجية والتقنية التي 

يتقيدون بها يف عملية التاأليف.
وجتدر الإ�صارة بهذا ال�صدد اإىل اأن املعهد الوطني للبحث 
خالل  ومن   - املرحلة  هذه  يف  يتوىل  الذي  هو  الرتبية  يف 
جلان من�صبة لهذا الغر�س - درا�صة امل�صروع الأويل للكتاب، 
الوطني  الديوان  اإىل  عليها  امل�صادق  الكتب  تقدم  وهكذا 
 60 حوايل  وتوزيع  طبع  يتوىل  الذي  املدر�صية  للمطبوعات 
اإىل  لي�صل  املدار�س  �صنة على كافة  ن�صخة منها كل  مليون 

ما يقارب 8.300.000 تلميذ تعطى لن�صفهم جمانا لتحقيق 
تكافوؤ الفر�س بني كافة التالميذ.

فرتة  خالل  مت  قد  وكتب  برامج  من  اأجنز  ما  اإن  ثالثا،  
ترتاوح ما بني �صنة 2003  و2007 حيث تغطي هذه الكتب 
املدر�صية اأغلب املواد ويف كل الأطوار التعليمية، وهكذا فاإن 
ب�صفة  ترجع  املدر�صية  الكتب  بع�س  املالحظة يف  الأخطاء 
عامة اإىل الظرف الزمني الق�صري الذي مت فيه عملية تاأليفها 
الدرا�صية  الأق�صام  تن�صيب  وترية  م�صايرة  ق�صد  وطبعها 
الإ�صالحية هذا، ولبد من التو�صيح باأن الربامج التعليمية 
يف  والإجباري  الأ�صا�صي  املرجع  تعترب  التي  هي  الر�صمية 
بهذه  ي�صتعني  اأن  للمعلم  ميكن  بحيث  التعليمية  العملية 
لأهداف  منا�صبا  يراه  اآخر  مرجع  باأي  وكذلك  الكتب 

الربنامج الذي يدر�صه ويراعي م�صتوى تالميذه.
و�صعيات  عامة  ب�صفة  املدر�صي  الكتاب  يت�صمن  رابعا، 
اإىل  وتدفعه  املتعلم  وحتفز  التعلم  منطلق  باعتبارها  تعلمية 
الت�صاوؤلت  من  املزيد  وطرح  زمالئه  ومناف�صة  التفكري 

والتجريب من اأجل الو�صول اإىل الكت�صاف.
تناق�س  التعلمية  الو�صعيات  اأن  نعلم  اأن  وينبغي  هذا، 
ال�صندات  وفق  املدر�س  من  تربوي  وبتوجيه  الق�صم  داخل 
الذي  املعلم  دليل  ومنها  الغر�س،  لهذا  املنجزة  التعليمية 
ال�صتثمار  بهدف  التعلمية  الو�صعية  ت�صيري  طريقة  ي�صرح 
والكت�صاف واحلو�صلة، وهو يت�صمن الإجابات الكاملة على 

كل الت�صاوؤلت التعليمية املطروحة يف الكتب املدر�صية.
وفيما يخ�س الو�صعية التعلمية رقم 4، يف ال�صفحة 113، 
من كتاب ال�صنة الرابعة ابتدائي، يف مادة الريا�صيات، التي 
مقاربة  يف  تندرج  فهي  مالحظاتكم،  اإحدى  حمل  كانت 
التنا�صب وتتناول و�صعية ل تنا�صبية، املق�صود منها  مفهوم 
دفع التلميذ اإىل التمييز بني حالت وجود تنا�صب وحالت 
وهنا  الأ�صياء،  اأو  الكائنات  �صل�صلتني من  عدم وجوده بني 
بكيفية  �صوؤال  طرح  اإىل  احلالة  هذه  يف  املعلم  دليل  ي�صري 
اأخرى اإن �صعب فهمه على التالميذ، وجتدر الإ�صارة اإىل اأن 
هذه الو�صعيات مدرو�صة ومنتقاة ب�صكل دقيق لكي توظف 
الدر�س؛  من  الهدف  ولتخدم  للتلميذ  الذهنية  الت�صورات 
فقط  الق�صم  يف  ال�صعبة  التعلمية  الو�صعيات  وتناق�س  هذا 

ول ميكن اأن تكون و�صعية تقييم.
اأن الوزارة  اإىل  اأ�صري  اأ�صتغل هذه الفر�صة لكي  خام�صا، 
تقوم حاليا بحو�صلة الآراء واملالحظات التي متخ�صت عنها 
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ال�صت�صارة امليدانية الوا�صعة لعملية التقييم املرحلي للتعليم 
الإلزامي التي انطلقت يف �صهر فرباير املا�صي.

واردة  هامة  مقرتحات  عدة  برزت  قد  ال�صدد،  هذا  ويف 
وعلى  واخلرباء  الباحثني  من  جمموعة  ومن  امليدان  من 
�صوء هذه النتائج �صتعمل الوزارة على الت�صويب والتنقيح 
اأن  علما  والبعيد،  واملتو�صط  القريب  املدى  على  والتعديل 
الكتب  من  �صيتبعها جيل جديد  املنقحة  الإ�صالح  برامج 

املدر�صية لكي حتدث التغيري الإيجابي املن�صود.
وعلى  الفعالة  م�صاهماتكم  على  اأ�صكركم  الأخري،  ويف 
قطاع  يف  البيداغوجية  لالأمور  والدقيقة  املجدية  متابعتكم 
روؤية  يف  رغبتكم  خانة  يف  ن�صنفها  اهتمامات  وهي  الرتبية، 
اللـه  اأح�صن الأحوال، وال�صالم عليكم ورحمة  القطاع يف 

تعاىل وبركاته و�صكرا.

فاأ�صاأل  اأعود  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الكلمة  الكلمة؟  اأخذ  يريد  هل  �صنيني  القادر  عبد  ال�صيد 

لك ال�صيد عبد القادر.

الرئي�س؛  �صيدي  �صكرا  �سنيني:  القادر  عبد  ال�سيد 
اأ�صكر مرة اأخرى معايل الوزير على الرد على اجلزء الثاين 

من �صوؤايل.
�صيدي الوزير،

لقد طرحت هذا ال�صوؤال بعدما جاءين اأ�صتاذ ثانوي بهذا 
واأن  التالميذ  �صن  يفوق  الكتب  حجم  اأن  اأي  الن�صغال، 
ملا  الريا�صيات  الوزير- خا�صة يف  معايل   - الكتب  حمتوى 
الريا�صيات �صيدي الوزير  -  اطلعنا عليها - ولنا مبادئ يف 
وهي  األ  اأخرى  حا�صة  التلميذ  من  نطلب  اأنف�صنا  وجدنا 
حا�صة الوحي، لقد تطرقتم اإىل املثال املوجود بال�صفحة 122 
بحيث يقرر - معايل الوزير - باأن هناك م�صاحة واملطلوب يف 
العملية  بهذه   وللقيام  امل�صاحة،  �صلع  هو ح�صاب  التمرين 
يجب اأن نتح�صل على معطيات، فاإما اأن يكون لدينا الطول 
اأو العر�س لكي نتو�صل اإىل النتيجة اأي طول اأحد ال�صلعني، 
ولكنني اأقول بطريقة اأخرى فل�صفية يعني مادامت امل�صاحة 
قمنا  مت�صاوية  مربعات  اأو  مت�صاوية  قطعة   30 على  حتتوي 
100م2  على  فتح�صلنا  قطعة   30 على   3000 بتق�صيم 
لكل مربع �صغري؛ اإذن يجد التلميذ نف�صه هنا اأمام م�صاحة 
�صغرية وهي 100م2، فماذا نطلب منه الآن؟ املطلوب منه 

الرجوع  منه  فنطلب  للمربع  الواحد  ال�صلع  معرفة طول  هو 
اإىل قاعدة ريا�صية األ وهي اجلذور، يعني كيف له ويف هذا 
ال�صن وباعتبار اأن قدرته الذهنية حمدودة لكي يعرف هذه 
القاعدة؟ اجلذر الرتبيعي لـ 100م2 هو 10 يعني نحن نطلب 
منه التمتع بحا�صة جديدة األ وهي حا�صة التنبوؤ! هذا فيما 
يخ�س مادة الريا�صيات، اأما الأمثلة الأخرى اإ�صمح يل هذه 
اأمتار؟   6 مربع طوله  ماهو حميط  نقول  ملا  الأوىل،  الو�صعية 
نعرف اأن املربع يحتوي على 4 اأ�صالع ولكي نتح�صل على 
ثالثة  ن�صع  ثم  باملرت   4 الطول يف  ي�صرب  اأن  يجب  املحيط 
اأرقام وبجانبها نقاط ا�صتفهام، 18 بال�صنتيمرت، وبعدها نطلب 
من التلميذ اأن ينتقل من املرت اإىل التفكري يف ال�صنتيمرت، هذا 
اأمر غري معقول - معايل الوزير - وملا نعطي لذلك ثالثة اأرقام 
مثال 18، 36 و72 يظن التلميذ اأن اجلواب هو اإحدى الأرقام 
الثالثة هذه، وهو اأمر غري �صحيح، ولذا - معايل الوزير - فاإن 
الريا�صيات هي )1+1=2( اأي هي حمكمة بقواعد ثابتة ول 

ميكن اأن نتبع طرقا ملتوية لكي نتو�صل اإىل احلل!!
معايل   - كذلك  الريا�صيات،  مادة  يخ�س  فيما  هذا 
ال�صنة  يف  تلميذ  التاريخ؛  كتاب  يف  لحظنا  لقد  الوزير  - 
النوميدي  بالعهد  دراية  له  تكون  اأن  منه  نطلب  الرابعة 
واملوريطاين وهو مل يع�س تلك الفرتة، لذا نرجو اأن يدر�س 
جده  اأن  باعتبار  يعي�صها  لأنه  اجلزائرية  الثورة  البداية  يف 
تاريخ  اإىل  نحيله  يكرب  وكلما  وبعدها  كذلك،  واأبوه  جماهد 
الدول الأخرى، فلما ندر�صه - معايل الوزير - بيزنطة 
اأو بريزون�س، فالتلميذ ل يدرك هذا، لذا كنا نود اأن نبداأ اأول 
يتعاي�س  التي  الأحداث  اأي  تاريخ بالده  بتلقينه درو�صا يف 

معها ثم ننتقل اإىل الأمور الأخرى.
اأخرى  مالحظة  لدي   - الوزير  معايل   - فيمايخ�س 
نتيجة  ظهرت   - الوزير  �صيدي   - الكتب  حلجم  فبالن�صبة 
ي�صمى  ما  اأو  الظهر  اإنحناء  وخا�صة  كثرية  اأمرا�س  ثقلها 
ذلك  من  الأكرث  ولكن  ول�صف�صكليوز«،  لي�صفوز  »لرتروز، 
هو  جزائري  جيل  اإىل  و�صلنا  اأننا  وهو  اأمرا  لحظنا  قد  اأننا 
العادية  الإن�صان  فقامة  الأخرى،  بالدول  مقارنة  اأقزام  جيل 
ترتاوح بني 1.80م، بينما قامة الإن�صان اجلزائري اأ�صبحت 
ت�صل اإىل 1.60م، ويرجع ال�صبب يف هذا اإىل الأثقال التي 
العمود  انكما�س  اإىل  بال�صرورة  توؤدي  الطفل، فهي  يحملها 

الفقري وال�صالم عليكم و�صكرا.
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ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد عبد القادر �صنيني؛ اأ�صاأل 
ال�صيد الوزير هل لديه رد على التعقيب؟ تف�صل.

على  و�صكرا  الرئي�س،  �صيدي  �صكرا  الوزير:  ال�سيد 
من�صو�س  اإجراءات  هناك  املحفظة،  يخ�س  فيما  ال�صوؤال؛ 
عليها يف من�صور قمنا بتوزيعه على املوؤ�ص�صات الرتبوية كحل 

ظريف  من اأجل تخفيف املحفظة.
التقيد با�صتعمال الزمن حتى ل يحمل التلميذ معه كل 
تلك  ماعدا  الكتب  كل  يحمل  فال  واحد  يوم  يف  الكتب 

التي يدر�س بها يف نف�س اليوم.
التقلي�س  بها  يراد  ال�صفحات  وعدد  الكراري�س  فحجم 
من ثقل احلقيبة نف�صها، بحيث ميكن اأن يكون ثقل احلقيبة 

وهي فارغة يتجاوز الثقل العادي لها.
نطبقها يف  اأن  ميكننا  على عمليات  املن�صور  هذا  يحتوي 
الدخول املدر�صي احلايل، وبه عمليات اأخرى �صتوؤخذ بعني 
العتبار، وهي ف�صل اأو تخفيف اأو تق�صيم الكتاب اإىل جزئني 
حتى ياأخذ اجلزء الأول يف ن�صف ال�صنة الأول واجلزء الثاين 

يف ن�صف ال�صنة الثاين.
اأنا اأ�صاطرك يف م�صاألة، رمبا توجد مبالغة فيما يخ�س عدد 
الأدوات وعدد الكتب، رمبا توجد مواد باإمكاننا اأن نحذف 
طرف  من  تلقائيا  الدر�س  يكون  اأن  وميكن  منها،  الكتاب 
اإن  - رمبا  -  �صنتمكن  اأخرى  حلول  اأي�صا  وتوجد  الأ�صتاذ، 
توفرت الإمكانيات املالية من اللجوء اإىل الدرج الذي ي�صمح 
للتلميذ اأن يرتك اأدواته به، خا�صة تلك التي ل  ي�صتعملها 

اأو ل يحتاجها يف البيت.
اأذكرها  فلم  املحفظة  يخ�س  وفيما  احللول،  بع�س  هذه 
ولكن  كحل،  اإليه  للجوء  التفكري  اإطار  يف  م�صروع  لأنها 
فيما يخ�س مو�صوع ال�صوؤال الثاين األ وهو م�صاألة م�صتوى 
التلميذ ومدى مطابقته مع الربنامج، اأنا اأ�صاطرك الراأي لأنه 
توجد حقيقة حتى يف الكتاب رمبا ال�صوؤال حينما يطرح 
ل يكون بارزا ووا�صحا، بحيث يبقى هناك بع�س الغمو�س 
يف بع�س الأ�صئلة التي تتطلب رمبا اإعادة النظر فيه للتح�صني.
كل  يف  لال�صتعمال  الأدوات  يف  التقارب  يخ�س  فيما 
ماهو متارين، هناك نوعان من الأفكار؛ النوع الأول هو اإعطاء 
العمل  ويكون  التفكري  من  يتمكن  حتى  الفر�صة  التلميذ 
الأ�صئلة،  بع�س  بالتقييم يف  مطالب  والتلميذ غري  جماعيا، 
يكون  اأن  دون  من  اجلواب  يعطيه  اأن  لالأ�صتاذ  ميكن  يعني 

ال�صوؤال التنا�صبي، فالتلميذ يعرف حينها اإن كان يف و�صعية 
تنا�صبية اأو غري تنا�صبية، ففيه رمبا نوع جديد من نوعية التعلم، 
من  نوعا  التلميذ  من  تتطلب  الكفاءة  ح�صب  املقاربة  اإذن 
التفكري، لكن الإ�صكال املطروح  اليوم اأنه يف بع�س الأحيان 
- لكي ل اأقول يف اأغلب الأحيان - املعلم غري مكون لتلقني 
التلميذ هذه الدرو�س، يعني الإ�صكال املطروح ل يكمن يف 
التلميذ  لتلقني  يكّون  مل  الذي  الأ�صتاذ  يف  لكن  الربنامج 

طريقة املقاربة ح�صب الكفاءة.
هذا ما وددت قوله بخ�صو�س هذه النقاط، ويف الأخري 
قد  املتو�صط  والطور  البتدائي  الطور  برامج  كل  اإن  اأقول 
طرحت لنقدها وكذا لو�صع القرتاحات املمكنة و�صتكون 
بع�س  تتطلب  اأنها  اأكيد  املناهج؛  لت�صحيح  نقا�س  حمل 
الأ�صئلة  والغمو�س يف  اللب�س  ن�صتبعد  الت�صحيحات حتى 

ويف الأجوبة و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ نبقى دائما يف نف�س 
القطاع وال�صوؤال املوايل هو لل�صيد حممد الطيب الع�صكري.

ال�سيد حممد الطيب الع�سكري: �صكرا �صيدي الرئي�س.
ال�صيد الفا�صل، رئي�س جمل�س الأمة،

ال�صادة الأفا�صل معايل الوزراء،
زميالتي، زمالئي اأع�صاء جمل�س الأمة،

ال�صيدات وال�صادة ال�صاهرون على قطاع الإعالم والت�صال،
اأيها اجلمع الكرمي،

اأ�صعدمت �صباحا وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
�صوؤايل موجه اإىل معايل وزير الرتبية الوطنية:

جمال  يف  الإجراءات  من  عددا  الرتبية  وزارة  اإتخذت 
لالأرقام  ونظرا  موؤهالت،  دون  املدر�صة  مغادرة  من  الوقاية 
اتخاذ،  ينبغي  املدار�س،  من  الت�صرب  ا�صتمرار  على  الدالة 

دون تاأخري، اإجراء لتقييم هذه الأجهزة.
فئة  يف  اأعلى  وبن�صبة  م�صتمرا  مدر�صيا  ف�صال  نالحظ 
نظرا  م�صخمة  ظاهرة  وهي  اجتماعيا،  املحرومني  التالميذ 
لعدم تنظيم اخلريطة املدر�صية بكفاءة، لذا، ينبغي اأن نعيد 
للتالميذ  املتخ�ص�صة  الإعانات  و�صبكة  املهمات  يف  النظر 
لكي  الت�صرف  ينبغي  كيف  �صعوبات،  يواجهون  الذين 
ت�صبح الإعانات الفردية ودرو�س الدعم يف التعليم البتدائي 

اأكرث ا�صتجابة لحتياجات التالميذ؟
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وال�صتثنائية  الطموحة  العمومية  ال�صيا�صات  تنفيذ 
ال�صعوبات  هنا  اأق�صد   - التعلم  يف  الإعاقة  ذوي  للتالميذ 
القت�صادية الجتماعية، ال�صطرابات اللغوية، ال�صطرابات 
اأو ال�صطرابات الطبية يف  املعرفية، ال�صطرابات ال�صلوكية 
وينبغي  لذلك،  عاجلة  اإذن  هي   - املبكرة  الطفولة  مرحلة 
اأن ن�صمن ذلك ب�صيا�صة م�صتهدفة يف الطور الأول والثاين 
يف  والإكماليات  املدرا�س  خريجي  من  العدد  لتقلي�س 
الإعاقة،  اأ�صد  تواجه  التي  املناطق  ول�صيما يف  مبكر  وقت 
من  والتخفي�س  جدا،  مهم  وهذا  التكلفة  من  والتخفي�س 
يكت�صبوا  مل  الذين  للكبار  الجتماعية  ال�صخمة  التكلفة 

املوؤهالت الأ�صا�صية الالزمة لإيجاد مكان لهم يف املجتمع.
التي  الأجهزة  على  التعرف  الوزير،  معايل  منكم،  نريد 
الأكرث  التالميذ  ملنع  قطاعكم  من طرف  تنفيذها  بالإمكان 

�صعوبة من الت�صرب، و�صكرا.
تقبلوا مني، �صيدي معايل الوزير، فائق عبارات التقدير 

و�صكرا.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
والكلمة الآن لل�صيد وزير الرتبية الوطنية.

ال�سيد وزير الرتبية الوطنية: ب�صم اللـه الرحمـن الرحيم 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

�صيدي الرئي�س املحرتم،
ال�صيدات وال�صادة الأفا�صل، اأع�صاء جمل�س الأمة املوقر،

مرة اأخرى ال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.
الطيب  حممد  ال�صيد   - اإليكم  اأتوجه  البداية،  يف 
ال�صوؤال  على  بال�صكر   - الأمة  جمل�س  ع�صو  الع�صكري، 
2012 والذي يت�صمن  الذي تف�صلتم بطرحه منذ �صبتمرب 

�صقني وهما:
للت�صدي  املعتمدة  العملية  اإجراءات  عن  ال�صتف�صار 
ذوي  بالأطفال  التكفل  وكيفية  املدر�صي،  الت�صرب  لظاهرة 

الحتياجات اخلا�صة.
ولالإجابة اأقول اإنه كان لزاما على النظام الرتبوي اعتماد 
منوذج ي�صرتط مردودا كميا ونوعيا اأي�صا، وي�صتجيب ملقايي�س 
عواقب  لها  �صلبية  ظاهرة  يعترب  الذي  الت�صرب  من  احلد 
اتخاذ  مت  الغر�س  ولهذا  املجتمع،  وعلى  الفرد  على  وخيمة 
واجتماعية  وتربوية  تنظيمية  جوانب  ت�صمل  اإجراءات 

للتكفل بالق�صايا الرتبوية التي اأثرمتوها.
ت�صهر  الوزارة  فاإن  التنظيمي،  للجانب  فبالن�صبة  اأول، 

باخل�صو�س على: 
من  بلغوا  الذين  الأطفال  كل  ت�صجيل  اإجبارية   )1

العمر 6 �صنوات ومتابعة الأولياء املخالفني ق�صائيا.
ال�صاد�صة  �صن  حتى  الإلزامي  التمدر�س  �صمان   )2
ال�صن  هذا  دون  تلميذ  اأي  طرد  مبنع  العمر  من  ع�صرة 

وال�صماح له باإعادة ال�صنة الرابعة متو�صط.
بتخفي�س  وذلك  التالميذ  متدر�س  ظروف  حت�صني   )3
املقايي�س  من  والقرتاب  الرتبوي  الفوج  يف  التالميذ  عدد 
الدولية املعمول بها، فاملعدل الوطني املحقق هو يف حدود 

املتو�صط. يف  تلميذا  و32  البتدائي  يف  تلميذا   27
مراحل  كل  يف  الرتبوي  التاأطري  معدل  حت�صني   )4
التعليم اأي عدد التالميذ لكل مدر�س، حيث بلغت ن�صبة 

الوطنية قرابة 23 ٪ يف البتدائي و21 ٪ يف املتو�صط.
مدار�س  عدد   يف  القائم  الدوامني  نظام  تقلي�س   )5

التعليم البتدائي...اإلخ.
ثانيا، اأما بالن�صبة للجانب الرتبوي، فهناك �صعي لتحقيق 

تعليم ذي نوعية من خالل:
البيداغوجية  للمعاجلة  اأ�صبوعية  ح�ص�س  اإدراج   )1
يف  �صعوبات  يظهرون  الذين  التالميذ  لفئات  املوجهة  
والريا�صيات  العربية  الأ�صا�صية:  التح�صيل  مواد  التعلم يف 

والفرن�صية.
اأق�صام  تالميذ  لفائدة  جمانا  الدعم  درو�س  تنظيم   )2

المتحانات يف كل املوؤ�ص�صات التعليمية.
اإىل  اآليا  ابتدائي  اأوىل  ال�صنة  تالميذ  كل  اإنتقال   )3

ال�صنة الثانية ابتدائي.
م�صعيان  يوجد  الجتماعي،  للجانب  بالن�صبة  اأما  ثالثا، 

وهما:
من  للتخفيف  التمدر�س؛  بدعم  املتعلق  امل�صعى   )1
الفوارق الجتماعية، من خالل منح مبلغ 3000 دج لثالثة 

ماليني تلميذ يف م�صتهل ال�صنة ل�صراء اللوازم املدر�صية.
من  تلميذ  ماليني   04 حلوايل  جمانا  الكتاب  تقدمي   )2

الفئات املعوزة باخل�صو�س.
99 ٪ يف  ن�صبة  تغطي  التي  املدر�صية  املطاعم  تو�صيع   )3

اجلنوب و83 ٪ وطنيا.
التعليم  4( توفري نظام داخلي ون�صف داخلي حتى يف 
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البتدائي لأبناء الرحل.
النائية...اإلخ. املناطق  يف  املدر�صي  النقل  توفري   )5

ذوي  التالميذ  لفائدة  املعتمد  امل�صعى  يخ�س  فيما  اأما 
الحتياجات اخلا�صة وتتمثل املجالت يف:

اأ( اإن�صاء اأق�صام تعليم مكيف لالبتدائيات والتي تتكفل 
بالتالميذ الذين يعانون �صعوبات يف التح�صيل، وهذا النوع 
عليهم  املالحظ  العجز  بتدارك  ي�صمح  الظريف  التعليم  من 

نتيجة ظروف اجتماعية اأو نف�صية اأو مدر�صية اأو اقت�صادية.
املكيف  الق�صم  تلميذ  على  اإيجابية  نتائج  تظهر  وعندما 

يعاد اإدماجه يف الق�صم العادي ويحظى مبتابعة خا�صة.
احلوا�س  �صعيفي  لالأطفال  خا�صة  اأق�صام  ب( فتح 
باملدار�س البتدائية، بالتعاون والتن�صيق مع وزارة الت�صامن 
الفئة  التالميذ من هذه   بلغ عدد  الوطني والأ�صرة، حيث 
152 تلميذا يف البتدائي و134 يف املتو�صط يف 13 ولية.
ماكثني  اأطفال  لتعليم  اأق�صام  فتح  يخ�س  فيما  اأما  جـ( 
مع  والتن�صيق  بالتعاون  ال�صت�صفائية  املراكز  يف  طويلة  ملدة 
وزارة ال�صحة وال�صكان واإ�صالح امل�صت�صفيات؛ كلما ظهرت 
احلاجة اإىل ذلك، فقد مت فتح هذه الأق�صام لأكرث من 720 
األف تلميذ على م�صتوى 30 مركزا ا�صت�صفائيا يف 11 ولية، 
العادي  التمدر�س  ل�صمان  تربوية  مبوؤ�ص�صات  تلحق  حيث 

ولإجراء المتحانات.
د( التكفل بالتالميذ احلاملني لـ »تريزوميا 21« املتمدر�صني 
تتم  عملية  وهي  البتدائية  املدار�س  يف  املدجمة  بالأق�صام 
للم�صابني  املدر�صي  لالإدماج  الوطنية  اجلمعية  مب�صاهمة 
املدر�صني  وتعني  التقنية  الأجهزة  توفر  التي  بالرتيزوميا 
بالإ�صافة  تلميذ   500 من  اأكرث  بلغ عددهم  وقد  املخت�صني 

اإىل 2224 تلميذا من ذوي الإعاقات الذهنية اخلفيفة.
التنظيمي  الطابع  ذات  العمليات  هذه  فكل  اإذن، 
والرتبوي والجتماعي ت�صكل عوامل اأ�صا�صية لها تاأثري كبري 
على حت�صني ظروف التمدر�س، وعلى التقلي�س من الفوارق 
من  واحلد  الأمية  منابع  اإىل جتفيف  تهدف  اإذ  الجتماعية، 
ظاهرة الت�صرب املدر�صي يف كافة مراحل التعليم وبالأخ�س 

يف مرحلة التعليم الإلزامي.
وغريها  الإجراءات  هذه  ثمار  من  اأنه  التنويه  ويجدر 
ارتفاع الن�صبة ال�صافية للتمدر�س يف �صفوف الفئة العمرية 
لالإجراءات  الإيجابية  النتائج  يوؤكد  مما  �صنة   15 اإىل   6 من 
خالل  ملمو�صا  تطورا  الن�صبة  هذه  عرفت  حيث  املتخذة، 

الفرتة الأخرية والتي تفوق 95 ٪، بينما كانت ت�صاوي 82 ٪ 
يف بداية الت�صعينات، كما عرفت ن�صبة التخلي عن الدرا�صة 
حت�صنا يف التعليم البتدائي واملتو�صط، حيث انتقلت يف التعليم 
البتدائي من 1.75 ٪ يف ال�صنة الدرا�صية 1999 - 2000 
فقد   ،2011-2010 الدرا�صية  ال�صنة  نف�س  0.79 ٪ يف  اإىل 
تقل�صت يف التعليم املتو�صط خالل نف�س الفرتة من 8.5 ٪ 
املوؤ�صرات  يف  امل�صجل  التح�صن  هذا  ورغم   ،٪ 6.5 اإىل 
متوا�صل  الوطنية  الرتبية  وزارة  جمهود  فاإن  والن�صب، 
امل�صطرة  الأهداف  وبلوغ  املذكورة  اجلوانب  هذه  لتح�صني 
يف القانون التوجيهي للرتبية بالن�صبة اإىل التعليم الأ�صا�صي 
"اليون�صكو"  ملنظومة  للجميع  الرتبية  اأهداف   وكذا حتقيق 
ل�صيما على �صوء نتائج التقييم التي اأ�صرت اإليه يف اجلانب 

الأول.
على  الأمة  ع�صو جمل�س  ال�صيد  اأ�صكركم  الأخري،  ويف 
والدقيقة  املجدية  متابعتكم  وعلى  الفعالة  م�صاهمتكم 
ن�صّنفه  الرتبية، وهذا الهتمام منكم  ت�صيري قطاع  جلزئيات 
اأح�صن  يف  القطاع  روؤية  على  ورغبتكم  حر�صكم  خانة  يف 

الأحوال وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
حممد الطيب الع�صكري هل لديه تعقيب على ما ت�صمنه 

رد ال�صيد الوزير؟

�صيدي  �صكرا  الع�سكري:  الطيب  حممد  ال�سيد 
املعلومات  هذه  كل  على  الوزير  معايل  اأ�صكر  الرئي�س؛ 
واملعطيات حول تكفل القطاع بالن�صغال الذي تقدمت به 
من خالل هذا ال�صوؤال ال�صفوي، قلت اإن وزارة الرتبية قد 
اتخذت عدة اإجراءات وال�صوؤال اجلوهري هو؛ هل كان من 
وراء هذه الإجراءات تقييم لهذه الأجهزة املو�صوعة والتي 
يعني مل  ت�صرب؟  الآن  واإىل حد  هناك  مادام  بها  تف�صلتم 
نق�س عليه نهائيا، ونحن نعلم - كما تف�صلتم يف ردكم الآن - 
اأن املدر�صة اإجبارية اإىل غاية �صن 16، اإىل متى ونحن نرى 
تالميذ دون هذا ال�صن يف ال�صارع؟ بدون متدر�س؟ هذا هو 
ال�صوؤال اجلوهري، يعني هل قام القطاع باإح�صائيات؟ لقد 
بالإح�صائيات  متعلقة  ومعطيات  اأدلة  بها  وثيقة  بحثت عن 
يف  املدار�س  يغادرون  الذين  التالميذ  و�صن  العدد  حول 
وقت مبكر، يعني اأردت اأن اأعرف ماهي فئة التالميذ الذين 
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التي  الأ�صباب  وماهي  مبكر؟  �صن  يف  املدار�س  يغادرون 
اأدت اإىل ذلك؟ وماهي هذه الفئة من الناحية الجتماعية؟ 
رمبا  هذا  ذلك؟  غري  اإىل  وال�صلوكية  الذهنية  الناحية  ومن 
يعطي للوزارة اجتاها اأف�صل للرتكيز على الإجراءات وعلى 
الأجهزة التي تف�صلتم بها نحو هذه الفئة التي تطلب اأكرث 

من الفئات الأخرى.
اأرى اأنه ل توجد عدالة وموازاة بني فئة واأخرى، بحيث 
جند اأن فئة من التالميذ ي�صتعملون الأنرتنت والإعالم الآيل 
ب�صيغة عادية جدا ويف �صن مبكر وفئة اأخرى مل يطلعوا بتاتا 
على هذه الو�صائل! يعني ل يوجد توازن، ويرجع هذا الأمر 
الأخرى،  دون  فئة  لدى  املوجودة  الإمكانيات  انعدام  اإىل 
والدولة على كل حال قامت بواجبها، لكن اأظن اأنه ينق�س 
هذه  نحو  اأكرث  للتوجيه  الإجرءات  هذه  تقييم  ما  حد  اإىل 
يف  املدر�صة  خا�صة  يغادرون  الذين  التالميذ  من  الفئات 
التوفيق يف  لكم  واأمتنى  الوزير  �صيدي  و�صكرا  مبكرة،  �صن 

مهامكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد حممد الطيب الع�صكري؛ 
ال�صيد الوزير هل من رد على التعقيب؟

ال�سيد الوزير: �صكرا �صيدي الرئي�س؛ اأقول اأيها الزميل 
احلكومة  اأن  اأظن  القت�صادية  الأ�صباب  يخ�س  فيما  اأول 
التلميذ من مغادرة  اليوم ملنع  قد اتخذت كل الإجراءات 
اأذكر  مل  جوانب،  عدة  فهناك  اقت�صادية  لأ�صباب  املدر�صة 
اأذكر  ومل  املدر�صي،  الإطعام  اأذكر  مل  املدر�صي،  النقل 
التدفئة، اإنها كلها الأ�صباب التي جتعل من التلميذ يدر�س 
اإعانة من طرف الأولياء، فمبلغ  اإىل  براحة من دون اللجوء 
املعوزة. للفئة  املدر�صية  اللوازم  تغطي  اأنها  اأظن  3000 دج 
لالأ�صباب  املدر�صي  بالت�صرب  املتعلق  اجلانب  اأما 
يوؤثر  اأ�صبح  الذي  ال�صارع  يف  رمبا  تتمثل  فهي  الجتماعية 
�صلبا على املدر�صة، ومن بينها عندما يكون الطفل منحدرا 
من اأ�صرة جند بها الوالدين مطلقني، اأو الأم غري قادرة على 
اإلزام ابنها مبتابعة الدرا�صة، وتوجد جوانب اأخرى باإمكاين 
وبالتايل  للربح،  طموح  التلميذ  لهذا  رمبا  اأو  بع�صها،  ذكر 
يتخلى  وبالتايل  اأخرى  لأغرا�س  ليعمل  لل�صوق  يذهب 
التي  الظروف القت�صادية  بع�س  الدرا�صة، وميكن ذكر  عن 
الظروف الجتماعية  املدر�صة، وجند  مهيئة يف  اأحيانا  تكون 

وهذا ما  يجرنا اإىل ما ي�صمى بالعنف املدر�صي اأي اخلالفات 
التي تقع بني املعلم اأو الأ�صتاذ والتلميذ الذي يتاأثر بذلك 
وبالتايل ينقطع عن الدرا�صة، رمبا من دون علم الأولياء اإىل 
غاية نهاية ال�صنة، فيعلم حينها الويل باأن ابنه مل يعد يزاول 

درا�صته وانقطع عنها.
 اإذن، توجد عدة اأ�صباب واأنا اأقول باأنها اجتماعية يجب 
اإليها، ولي�صت املدر�صة املت�صبب الوحيد يف ذلك،  التطرق 

بل يرجع ال�صبب يف ذلك اإىل عدة جوانب.
لقد اأجرينا عدة لقاءات مع خمت�صني نف�صانيني ومعلمني 
وكل هذه ال�صرائح ت�صع اليد يف اليد من اأجل تقلي�س هذا 
الت�صرب املدر�صي واملعروف وبالأخ�س ما بني �صن 11 و16 
بالتقريب  وهو  البتدائي  الطور  فالت�صرب ل جنده يف  �صنة، 
ي�صل  اأن  ميكن  ولكن  ما،  لأ�صباب   ٪ 1 ميثل  ورمبا  منعدم، 
من   ٪ 10 ن�صبة  اإىل  املتو�صط  الطور  يف  املدر�صي  الت�صرب 

التالميذ، و�صكرا.

اإىل  الآن  ننتقل  الوزير؛  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
قطاع الأ�صغال العمومية، والكلمة لل�صيد بوزيد بدعيدة.

الرحيم  الرحمـن  اهلل  ب�صم  بدعيدة:  بوزيد  ال�سيد 
وال�صالة وال�صالم على اأ�صرف املر�صلني.

ال�صيد رئي�س املجل�س املوقر،
ال�صادة معايل الوزراء الأفا�صل،

زميالتي، زمالئي اأع�صاء املجل�س،
اأ�صرة الإعالم،

ال�صادة ال�صيوف.
بالذكر  واأخ�س  الد�صتور،  134 من  املادة  طبقا لأحكام 
املادتني 68 و71 من القانون الع�صوي رقم 02/99، املوؤرخ 
يف 08 مار�س 1999، الذي يحدد تنظيم املجل�س ال�صعبي 
الوطني، وجمل�س الأمة، وعملهما، وكذا العالقات الوظيفية 
ال�صوؤال  عليكم  اأطرح  اأن  ي�صرفني  احلكومة،  وبني  بينهما 

ال�صفوي التايل ن�صه:
على  الكربى  الوليات  �صمن  من  باتنة  ولية  تعترب 
جتاوز  الذي  ال�صكان  عدد  حيث  من  الوطني  امل�صتوى 
1.200.000 ن�صمة وتت�صكل من 61 بلدية و22 دائرة وتعترب 
اجلنوب  وليات  نحو  الوحيد،  الرئي�صي  املمر  باتنة  ولية 

لكافة وليات ال�صرق اجلزائري.
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ملاذا مل يتم ربط الولية بالطريق ال�صّيار �صرق - غرب اإىل 
يومنا هذا رغم التعهدات ال�صابقة لعّدة مّرات اأمام املنتخبني 
قد  الدرا�صة  واإن  الوطنية،  املجال�س  واملنتخبني يف  املحليني 
التي حت�صلنا  املعلومات  2010، ح�صب  اإجنازها منذ �صنة  مت 
عليها؟ لكن اأ�صاأل ما هي الأ�صباب التي عطلت انطالق اإجناز 
هذا املدخل رغم التكلفة الب�صيطة وكون ت�صاري�س املنطقة 
�صهلة مقارنة باملناطق الأخرى للطريق ال�صّيار �صرق -  غرب، 
ولأن ولية باتنة تعترب املدخل الرئي�صي والوحيد  لوليات 

�صمال - �صرق وليات اجلنوب؟
�صكرا معايل الوزير.

الكلمة  بدعيدة؛  بوزيد  لل�صيد  �صكرا  الرئي�ص:  ال�سيد 
الآن لل�صيد وزير الأ�صغال العمومية.

الرحمـن  اللـه  ب�صم  العمومية:  الأ�سغال  وزير  ال�سيد 
الرحيم وال�صالة وال�صالم على ر�صول اهلل.

�صيدي الفا�صل، رئي�س هذا املجل�س املوقر،
معايل الوزراء،

هذا  اأع�صاء  الأفا�صل  وال�صادة  الف�صليات  ال�صيدات 
املجل�س املوقر،

ال�صيدات وال�صادة احل�صور من و�صائل الإعالم،
ال�صالم عليكم.

على  بدعيدة  بوزيد  ال�صيد  الفا�صل  الأخ  اأ�صكر  بداية، 
هذا ال�صوؤال احليوي والهام جدا والذي من خالله، اإن �صاء 
التزامات  وكذلك  الوا�صحة  الإجابة  نعطي  �صوف  اللـه، 
الدولة اجلزائرية، وكذلك التزامات الوزير الأول من خالل 
الزيارة الأخرية التي قام بها اإىل ولية باتنة وزيارته امليدانية 

لولية باتنة لعدة مرات.
تتكلمون، اأخي الفا�صل ال�صيد بوزيد، عن ربط ولية 
اإطار  يف  اأنه  للعلم  غرب؛   - �صرق  ال�صيار  بالطريق  باتنة 
برنامج الدولة ويف اإطار خمططات تهيئة الإقليم، يف اإطار 
الأ�صغال  لقطاع  وال�صريعة  ال�صيارة  الطرق  خمططات 
يف  املخططات،  هذه  على  احلكومة  �صادقت  العمومية 
ال�صيد رئي�س اجلمهورية على �صرورة  برنامج فخامة  اإطار 
هذه  اإطار  يف   2025 اإىل   2005 ال�صنوات  اإجناز  -  من 
املخططات - الطريق ال�صيار �صرق-غرب، الطريق ال�صيار 
لله�صاب العليا و34 طريقا �صريعا يربط كل موانئ الوطن 

الطرق  كذلك  ويربط  �صرق-غرب،  ال�صيار  بالطريق 
العليا  لله�صاب  ال�صيار  الطريق  تربط  يعني  ال�صريعة 
بالطريق ال�صيار �صرق - غرب �صف اإىل ذلك عدة حماور 
ال�صيارة �صمال -  اأو  ال�صريعة  بالطرق  ي�صمى  ما  اإطار  يف 
جنوب اإن على م�صتوى الطريق الوطني رقم 3 يعني من 
ولية �صكيكدة حتى جانت اإىل حدودنا مع دولة النيجر 
اأو الطريق الوطني رقم 01 الذي مت به الإجناز اليوم من 
العا�صمة اإىل مترنا�صت وحتى حدودنا مع النيجر والطريق 
باجي  برج  اإىل  يعني من منطقة وهران   06 رقم  الوطني 
اإذن  املايل؛  مع  حدودنا  وحتى  تيمياوين  اإىل  املختار 
املخططات موجودة يبقى فقط بطبيعة احلال الإجناز ويتم 
تدريجيا ح�صب كذلك �صروريات وحاجيات كل منطقة 

عندما تنتهي الدرا�صات.
الأخ الفا�صل، اليوم ويف اإطار الطرق ال�صريعة التي تربط 
الداخلية  وباملدن  باملوانئ  العليا  واله�صاب  ال�صيار  الطريق 
مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صفة   34 لـ  قلت  كما  ربط  هناك 
بالطريق ال�صيار �صرق  -  غرب، منها ربط طريق باتنة بالطريق 

ال�صيار �صرق-غرب.
فيما يخ�س ولية باتنة الآن؛ العملية هي كالتايل: فبعد 
املنطقة  م�صتوى  على  غرب  �صرق -  ال�صيار  الطريق  اإجناز 
�صيارة  طرق  اأو  �صريعة  طرق  بعدة  الآن  معنية  باتنة  ولية 
خالل هذه ال�صنة �صن�صرع - اإن �صاء اهلل - يف اإجناز الطريق 
ال�صيار لله�صاب العليا، وباتنة معنية بـ 134كلم من الطريق 
ال�صيار لله�صاب العليا مير على م�صتوى ولية باتنة؛ كذلك 
-  اأخي الفا�صل - ل نن�صى اأنه توجد عمليات متت بعد اإجناز 
على  بق�صنطينة  مبا�صرة  باتنة  ولية  ربط  ومنها  الدرا�صات، 
رواق الطريق الوطني رقم 03 بطريق مزدوج �صريع باتنة - 
عني مليلة - ق�صنطينة؛ واحلمد للـه اأجنز كل ما يخ�س ولية 
اأم البواقي لكي تنتهي  باتنة واأعطينا اليوم ما تبقى لولية 
على م�صتوى منطقة عني مليلة وكذلك جزء من ق�صنطينة 
لكي يتمم كل الطريق الوطني رقم 03:  ق�صنطينة - عني 

مليلة وباتنة وكلها طريق �صريع مزدوج.
كذلك ل نن�صى اأننا نحو اجلنوب - وبارك اهلل فيك على 
اأن تكون باتنة هي املحور الذي يربط  ال�صوؤال - لأننا نريد 
اجلنوب بال�صمال من خالل ف�صاء اله�صاب العليا، ولذلك 
�صرعنا يف انطالق ازدواجية الطريق الوطني رقم 03 من باتنة 
اإطار هذه النظرة ال�صاملة  اإىل غاية ب�صكرة، وهي تدخل يف 
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يف اإطار تهيئة الإقليم، واحلمد للـه مل يتبق اإل القليل، اإن 
على م�صتوى ولية باتنة اأو على م�صتوى ولية ب�صكرة، كل 
الطريق الوطني رقم 03 من باتنة اإىل ب�صكرة؛ كله م�صجل 

والأ�صغال قيد الإجناز جلعله طريقا �صريعا.
�صف اإىل ذلك ويف اإطار املحاور، مت بعد زيارتي وبعد زيارة 
ازدواجية  م�صروع  ا�صتكمال  كذلك  الأول  الوزير  ال�صيد 
الطريق الوطني رقم 75، الذي يربط باتنة من مطار باتنة اإىل 
�صطيف، وكان املتبقي مقاطع من ولية �صطيف التي مل تكن 
مربجمة ومتت برجمتها واحلمد للـه، واأعطيت اإ�صارة النطالق 
كذلك على م�صتوى ولية �صطيف لكي ت�صبح 75كلم من 
الطريق الوطني من باتنة كلها مزدوجة حتى مدينة �صطيف، 

وكذلك ل نن�صى حماور اأخرى، ولية باتنة معنية بها.
كذلك يف اإطار تهيئة الإقليم ربط ميناء جن جن مبا�صرة 
باتنة  عرب  العليا  لله�صاب  ال�صيار  بالطريق  جيجل  ميناء  اأو 
مب�صافة تقدر بـ 190 كلم، ن�صل غدا من باتنة اإىل جيجل عرب 
م�صافة 190كلم وهذا اأمر هام جدا لإعطاء منطقة اله�صاب 
العليا نف�صا وانفتاحا اقت�صاديا وتنمويا هاما جدا، من خالل 
وكذلك  جيجل،  ميناء  يدرها  التي  اخلريات  ا�صتغالل 
الطريق ال�صيار جليجل فهو مربمج لينطلق الإجناز به خالل 

هذه ال�صنة باإذن اللـه.
الفا�صل؛  بوزيد  ال�صيد  لالأخ  التف�صيلي  ال�صوؤال  يبقى 
الو�صول و�صاأجيبك، قلت  تريد  اأين  واإىل  اأفهم ماذا تق�صد 
فالطريق الآخر الذي تكلم عنه هو الربط مبا�صرة زيادة على 
الطريق اأو ازدواجية الطريق الوطني رقم 75 باتنة - �صطيف 
والطريق الوطني رقم 03 باتنة - ق�صنطينة، اأنت اليوم يا  اأخي 
يف  ال�صيار  الطريق  اإىل  باتنة  عن  مبا�صرة  تتحدث  الفا�صل 
املنطقة امل�صماة مابني �صلغوم العيد وتاجنانت والعلمة، هذا 
مق�صدك، لكن قبل اخلو�س يف هذه التفا�صيل اأقول لك اإن 
باتنة اليوم معنية والدرا�صات ت�صري فيما يخ�س اإجناز الطريق 
ال�صريع الذي يربط اله�صاب العليا من خالل مدينة بريكة 
اإىل  ي�صل  الإجمايل  وطوله  �صطيف،  اإىل  بامل�صيلة  مڤرة  اإىل 
به  جتري  الدرا�صات  �صطيف،   - مڤرة   - بريكة  كلم،   140
لكي ي�صبح يف امل�صتقبل طريقا �صريعا، فالطريق الذي تكلم 
عنه ال�صيد بوزيد به حالن فعلى م�صتوى مكتب الدرا�صات 
هذا  يكون  اأن  اإما  بعد،  تنته  مل  املقطع  هذا  درا�صة  اأن  جند 
الطريق ال�صريع الذي تكلم عنه ال�صيد بوزيد يربط مبا�صرة 
باتنة من جهة املطار نحو �صرق العلمة؛ هذا حمور اأو من مطار 

باتنة اإىل منطقة �صتحدد مابني تاجنانت و�صلغوم العيد، لأنه 
اأي�صا  العيد  ف�صلغوم  تاجنانت،  اإجناز حمول  بعد  تعلم  وكما 
بحاجة اإىل حمول اأو اإىل بع�س التهيئة التي ت�صهل كذلك 
تنقل الوزن الثقيل اإىل داخل �صلغوم العيد مما جعلها اليوم 
يف حالة منغلقة، وبالتايل نريد فك اخلناق عن هذه املدينة 
كذلك  خاللها  من  والتي  باملنطقة  تهيئة  اإجناز  خالل  من 
يكون الربط نحو ولية باتنة، اإذن هذا الطريق لو نتجه من 
مطار باتنة اإىل �صرق العلمة ن�صري م�صافة 90كلم، هذا طريق 
�صريع، ولو نتوجه من مطار باتنة نحو منطقة �صلغوم العيد اإىل 
لدينا  فقط،  فهذان حموران  60كلم،  م�صافة  ن�صري  تاجنانت 
ال�صيارة  الطرق  لهذه  اخلا�صة  لالنعكا�صات  الوطني  البعد 
املحلي  البعد  ولدينا  الولية  يف  املنطقة  على  وال�صريعة 
دورا  باتنة  ولية  تلعب  اأن  اأردنا  الوطني،  البعد  وكذلك 
حموريا يف اله�صاب العليا، لأننا نربط اجلنوب بال�صمال من 
خالل ف�صاء باتنة، اإن على م�صتوى الطريق ال�صيار لله�صاب 
العليا اأو من خالل ال�صرق بربط باتنة بق�صنطينة اأو غربا بربط 
وبالتايل  ب�صطيف،  يعني  الغربية  اجلهة  من  بريكة  من  باتنة 
تنظرون اأخي الفا�صل اأن كل هذه الهتمامات نحن نتابعها 
والنطالقة بالطريق ال�صيار اجلديد من اله�صاب العليا نحو 
بهذا  تربط  �صوف  اأول ولية  باتنة هي  فاإن  ال�صيار،  الطريق 
الطريق هذا من جهة، ومن جهة اأخرى فاإن الدرا�صات - اإن 
�صاء اللـه - املتعلقة بتحيني نقاط التالقي �صتنتهي اآخر �صهر 

جويلية اإن �صاء اللـه، اإىل منت�صف �صهر اأوت.
وكنتم معنا من خالل الزيارة التي قام بها ال�صيد الوزير 
�صريع  طريق  اإجناز  يخ�س  ان�صغال  طرح  مت  حيث  الأول، 
من  موافقته  واأعطى  ال�صيار  الطريق  نحو  باتنة  من  �صيار  اأو 
من   - اللـه  �صاء  اإن    - يعترب  امل�صروع  وهذا  زيارته  خالل 
و�صيدرج يف  القطاع  اأولوياتنا يف  بني  ومن  الولية  اأولويات 
ل�صنة  املالية  قانون  اإطار  اللـه - يف  �صاء  اإن   - �صبتمرب  �صهر 
وهي  نقطة  فقط  ويبقى  كاأ�صغال،  الت�صجيل  يعني   ،2014
نقطة التالقي التي نعمل على تف�صيلها، حتى نعطي اأو ناأخذ 
ولكي  الوطني،  البعد  وكذا  املحلي  البعد  العتبار  بعني 
القادم  فالأ�صبوع  الدرا�صات،  نقرب  وحتى  اأمورنا  ت�صهل 
وبالتحديد يوم 07 جويلية املقبل اإن �صاء اللـه �صينظم لقاء 
املحلية،  ال�صلطات  العمومية مع  الأ�صغال  فيه مدراء  يلتقي 
ميلة وولية  املناطق وهي كل من ولية  بهذه  املعنية  يعني 
�صطيف وولية باتنة وولية اأم البواقي يعني يوم 07 جويلية، 
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من اأجل التدقيق، من جهة، نحل امل�صاكل املوجودة ب�صبب 
مبا�صرة  نحل  اأخرى،  جهة  ومن  العيد،  ب�صلغوم  الكتظاظ 
اأخرى  جهة  ومن  باتنة،  ولية  تخ�س  التي  التالقي  نقاط 
كذلك، نفك نهائيا النطالقة يف الطريق ال�صيار نحو ميناء 
ال�صاحلية  اجلهة   - اللـه  �صاء  اإن   - نربط  وهكذا  جن  جن 
فيما  هذا  اللـه،  �صاء  اإن  لب�صكرة  اجلنوبية  باجلهة  للميناء 
يخ�س الهتمام الذي تقدم به ال�صيد بوزيد، اأنت م�صكور، 
والهتمام متكفل به والأ�صغال يجري العمل بها، لأن هذا 
قرار قرره ال�صيد الوزير الأول، فالعملية م�صجلة، ومل يتبق 
- بطبيعة احلال - اإل الإجراءات التقنية وكذلك الإجراءات 
املحلية  باملقرتحات  ي�صمى  ما  اأو  العتبار  بعني  تاأخذ  التي 
واملقرتحات الوطنية، و�صن�صرع - اإن �صاء اللـه - يف القريب 
العاجل يف امل�صاريع احليوية التي نرى اأن لها بعدا هاما جدا 
يف تهيئة الإقليم، والذي �صوف يعمل على فك خناق كبري 

عن املنطقة اإن �صاء اللـه.
مرة اأخرى، �صكرا لل�صيد بوزيد وال�صالم عليكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ اأعود فاأ�صاأل ال�صيد 
بوزيد بدعيدة هل يريد التعقيب على ما جاء به ال�صيد وزير 

الأ�صغال العمومية؟

الوزير على  لل�صيد معايل  �صكرا  ال�سيد بوزيد بدعيدة: 
هذه التفا�صيل التي قدمها حول هذا املو�صوع؛ ونظرا لأهمية 
ال�صريع، طبعا  بالطريق  اأو  ال�صيار، مبحور  بالطريق  باتنة  ربط 
يعلم جيدا  الوزير  ال�صيد  ال�صوؤال، لأن  اأردت طرح هذا  اأنا 
اأنه عندما ننتقل مثال من ولية باتنة اأو من وليات ال�صرق 
فاإن  العا�صمة،  اجلزائر  نحو  وتب�صة  البواقي  اأم  كخن�صلة، 
الوقت اأكرث  ي�صتغرق  امل�صافة  ي�صريون هذه  الذين  املواطنني 
من �صاعتني، وكاأمنا انتقلوا من باتنة اإىل العلمة اأي ال�صري مل�صافة 
ي�صتغرق  اجلزائر  اإىل  العلمة  من  يتجهون  وعندما  كلم،   86
ي�صتغرق  90كلم  الـ  يف  يعني  �صاعتني،  اأي  الوقت  نف�س 
اأي  320 كلم الوقت نف�صه  �صاعتني من الوقت ويف م�صافة 
اأطرح هذا  �صاعتني، يعني هذا الإ�صكال هو الذي جعلني 
الوزير الأول  لل�صيد  الزيارة الأخرية  اأنه منذ  ال�صوؤال ورغم 
لولية باتنة اأعطى واأوىل اأهمية لهذا اجلانب ومت ت�صجيل هذه 
العملية، كنا ننتظر انطالق الأ�صغال خالل �صنة 2013، لكن 
�صرح  الذي  العمومية  الأ�صغال  وزير  ال�صيد  اإىل  ا�صتمع  اأنا 

بقوله اأن العملية، �صوف ت�صجل خالل قانون املالية القادم 
اأي ل�صنة 2014، ميكننا اأن ن�صرب اإىل غاية 2014، ولكن يف 
املحور الأ�صا�صي هو الأقرب، اأي نريد اأن تدخل باتنة على 
باتنة هو طريق ا�صرتاتيجي،  العيد، لأن مطار  حمور �صلغوم 
ملاذا تدخل على �صلغوم العيد؟ لأنه باإمكاننا اأن نتوجه اإىل 
اإىل  بالنظر  العا�صمة وكذلك  اإىل اجلزائر  ق�صنطينة وكذلك 

مردودية الطريق ال�صيار الذي �صيكون م�صتقبال.
علم  على  الوزير  وال�صيد  امل�صتح�صن   كذلك  -  من 
حتى  لأنه  خا�صة  الدرا�صة  تكون  اأن  وددنا  بذلك  - 
الت�صاري�س ل توجد بها مرافق فنية واأرا�صي م�صطحة وحتى 

ل تكون تكلفتها عالية اأو كبرية.
لدينا كذلك الطريق املزدوج باتنة- �صطيف والذي تكلم 
بولية  اأجزاء  اإل  منه  يتبق  مل  اإنه  قائال  الوزير  ال�صيد  عنه 
�صطيف، حقيقة نحن ن�صكر ال�صلطات وخا�صة معايل الوزير 
الذي تكفل بهذا الطريق رقم 75 الذي يربط باتنة ب�صطيف، 
قريبا، لكنه متوقف عند  به  تنتهي الأ�صغال  والذي �صوف  
دائرة عني جا�صم، لكن من جهة �صطيف تبا�صر بها الأ�صغال 
تبلغ  اإىل ولية �صطيف  الآن، فقط �صمن دائرة عني جا�صم 
امل�صافة حوايل 60 كلم اأو 65كلم، وعلى هذا الأ�صا�س نحن 
نوؤكد ونلح على م�صتوى باتنة ولي�س باتنة فقط، بل بالتقريب 
كل هذه الوليات التي ذكرتها اأي خن�صلة، تب�صة، اأم البواقي 

فهذه الطريق هي الأقرب للدخول اإىل الطريق ال�صيار.
يف  يبذلها  التي  املجهودات  على  الوزير  معايل  اأ�صكر 

القطاع وال�صالم عليكم ورحمة اهلل تعاىل وبركاته.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد بوزيد؛ ال�صيد الوزير هل 
لديك ما ترد به على التعقيب؟

ال�سيد الوزير: �صكرا مرة اأخرى لل�صيد بوزيد؛ فعال فيما 
باتنة  75 الذي يربط  يخ�س ازدواجية الطريق الوطني رقم 
واأعطينا  باتنة  جهة  من  اأ�صغالها  كل  انتهت  فقد  ب�صطيف 
تعليمات ب�صرورة الإ�صراع فيما تبقى بولية �صطيف، بحيث 
اأجل  امل�صاريع ومن  45كلم فقط، وهذه  اإل حوايل  مل يبق 
الب�صيط من خالل موافقة  بالرتا�صي  فيها قدمت  الإ�صراع 
احلكومة ولقد مّررنا هذا امل�صروع يف جمل�س احلكومة ومتت 
اإثرها امل�صادقة عليه يعني لالإ�صراع يف اإجنازه، وقد وزعنا ما 
تبقى اإىل ح�ص�س، هذا لكي نكون يف م�صتوى اهتمامك، 
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وفعال لقد �صرت بهذا الطريق ولعدة مرات وفعال به عناء، 
لأنك عندما تاأتي من باتنة، امل�صكل املطروح بهذا الطريق 
ال�صيار بل تدخل  الطريق  اإىل  75 ل يدخلك مبا�صرة  رقم 
اإىل مدينة �صطيف ومتر بها كلها اإىل اأن ت�صل اإىل املطار لكي 
تدخل يف النهاية اإىل الطريق ال�صيار، وبالتايل فهذه 75 اإن 
لنا  �صت�صمح  اجلديدة  الإجراءات  خالل  ومن  اللـه  �صاء 

كذلك اأن ندخل مبا�صرة اإىل مدينة �صطيف.
الطريق  بهذا  املالحظ  الإيجابي  الأمر  ذلك  اإىل  �صف 
الطريق  خالل  من  امتدادا  لديه  اأن   75 رقم  الوطني 
الجتنابي ملدينة �صطيف، فمبا�صرة - مثال - غدا تكون يف 
�صطيف ميكنك وعربه اأن ت�صل اإىل ولية بجاية وهو �صريبط 
غدا كذلك ولية بجاية ب�صطيف وبباتنة من خالل الطريق 
الوطني املزدوج ال�صريع رقم 75، وهذا اأمر اإيجابي جدا وهو 
اأمر  كذلك  فهذا  وبجاية،  �صطيف  بني  ما  ا�صتكمال  حمل 
مهم جدا؛ وفيما يخ�س امل�صاألة التي تكلم عنها الأخ فعال 
�صي�صبح  العليا  لله�صاب  ال�صيار  الطريق  اإجناز  خالل  فمن 
لتب�صة، خن�صلة باتنة ممر لهذا الطريق ال�صيار والذي تكلمت 
�صلغوم  مبنطقة  مبا�صرة  باتنة  يربط  الذي  الطريق  اأي  عنه 
و�صيفك  املناطق  هذه  لكل  امل�صافة  يق�صر  و�صوف  العيد، 
عزلتها و�صي�صهل كذلك احلركية مابني اجلنوب واله�صاب 

العليا وال�صمال.
الفا�صل  الأخ  بوزيد،  ال�صيد  اأخرى  مرة  اأ�صكرك  اإذن، 
على هذا ال�صوؤال احليوي واأب�صرك واأب�صر من خاللك كل 
�صكان ولية باتنة باأن كل ما مت اتخاذه من اإجراءات �صنتابعه 
الآجال  اأقرب  يف  و�صينجز   - اللـه  �صاء  اإن   - امليدان  يف 
بها  تليق  التي  الالزمة  مكانتها  للمنطقة  تدريجيا  و�صنعطي 

و�صكرا لكم.

ال�سيد الرئي�ص: �صكرا لل�صيد الوزير؛ ال�صوؤال ال�صفوي 
ال�صيد حممد  اأن يطرحه  الثالث الأخري كان من املفرو�س 
ال�صوؤال  طرح  يف  حقه  ي�صقط  اإذن،  غائب؛  ولكنه  خثري، 
الراغبني  قائمة  ا�صتنفدنا  قد  نكون  وبذلك  القانون؛  بحكم 
الوزراء  لل�صادة  �صكرا،  اأقول  فللجميع  الأ�صئلة،  طرح  يف 
وم�صاعديهم، لكّن ولكم ال�صكر والتقدير واجلل�صة مرفوعة.

رفعت اجلل�سة يف ال�ساعة احلادية ع�سرة
والدقيقة العا�سرة �سباحا
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بناء على الد�صتور، ل �صيما املواد 119 و120 و122 

و125 )الفقرة 2( و126 منه،
- ومبقت�صى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
1990، املتعلق بعالقات  اأبريل �صنة   21 1410املوافق  عام 

العمل، املعدل واملتمم،  ل �صيما املادة 38 منه،
- ومبقت�صى الأمر رقم 96-22، املوؤرخ يف 23 �صفر عام 
خمالفة  بقمع  يتعلق   ،1996 �صنة  يوليو   9 املوافق   1417
الت�صريع والتنظيم اخلا�صني بال�صرف وحركة روؤو�س الأموال 

من واإىل اخلارج، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانـون رقم 04-02، املـوؤرخ يف 5 جمـادى 
الذي   ،2004 �صنة  يونيو   23 املـوافق   1425 الأولـى عـام 
املعّدل  التجارية،  املمار�صات  على  املطبقة  القواعد  يحّدد 

واملتّمم،
- ومبقت�صـى القانـون رقم 04-08، املوؤرخ يف 27 جمـادى 
الثانية عـام 1425 الـموافق 14 غ�صت �صنة 2004، املتعلق 

ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية، 
- ومبقت�صى القانون رقم 08-09،  املوؤّرخ  يف  18  �صفر 
عام 1429 املوافق 25  فرباير  �صنة 2008، املت�صمن قانون  

الإجراءات  املدنية  والإدارية،
�صفر   29 يف  املوؤرخ   ،03-09 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
بحماية  املتعلق   ،2009 �صنة  فرباير   25 املوافق   1430 عام 

امل�صتهلك وقمع الغ�س،
20 رجب  املوؤرخ يف   ،10-11 رقم  القانون  ومبقت�صى   -

عام 1432 املوافق 22 يونيو �صنة 2011، املتعلق بالبلدية،
- ومبقت�صى القانون رقم 12-07، املوؤرخ يف 28 ربيع الأول 

عام1433 املوافق21 فرباير �صنة 2012، املتعلق بالولية،
- وبعد راأي جمل�س الدولة،

- وبعد م�صادقة الربملان،

ه: ي�سدر القانون الآتي ن�سّ

املادة الأوىل: يعدل ويتمم هذا القانون بع�س اأحكام 
عام  الثانية  جمادى   27 يف  املوؤرخ   ،08-04 رقـم  القانون 
ب�صروط  واملتعلق   ،2004 �صنة  غ�صت   14 املوافق   1425

ممار�صة الأن�صطة التجارية.

املادة 2: تعّدل اأحكام املادة 8 من القانون رقم 08-04، 
املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت 

�صنة 2004، املذكور اأعاله، وحترر كما ياأتي:
التجاري      ال�صجل  يف  ي�صجل  اأن  ميكن  »ل   :8 املادة 
ن�صاطا جتاريا، الأ�صخا�س املحكوم عليهم والذين  ميار�س  اأو 
مل يرد لهم العتبار لرتكابهم اجلنايات واجلنح املتعلقة بـ :

- حركة روؤو�س الأموال من واإىل اخلارج،
واملغ�صو�صة  املزورة  املنتوجات  ت�صويق  و/اأو  اإنتاج   -

املوجهة  لال�صتهالك،
- التفلي�س،

- الر�صوة،
- التقليد و/اأو امل�صا�س بحقوق املوؤلف واحلقوق املجاورة،

- الإجتار باملخدرات«.

املادة 3: تتمم اأحكام القانون رقم 04-08، املوؤرخ يف 
27 جمادى الثانية عــام 1425 املوافــق 14 غ�صـت �صنــة 
ياأتي: 5 مكرر، حترر كما  باملـادة  اأعـاله،  املذكــور   ،2004
املادة 5 مكرر: » ميكن القيد يف ال�صجل التجاري بالطريقة 

الإلكرتونية.

ملحق
 08-04 رقم  للقان�ون  واملّتمم  املع�ّدل  القان�ون   ن�ص   )1

املوؤّرخ يف27 جمادى الثانية عام 1425
املوافق 14غ�ست �سنة 2004 

املتعل�ق ب�سروط ممار�س�ة الأن�سط�ة التجاري�ة
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ميكن اإ�صدار م�صتخرج ال�صجل التجاري بوا�صطة اإجراء 
اإلكرتوين، يتم حتديد منوذجه عن طريق التنظيم«.

املادة 4: تعّدل وتتمم اأحكام املادة 11 من القانون رقم 
1425 املوافق  27 جمادى الثانية عام  04-08، املوؤرخ يف 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
املادة 11: » يجب على كل �صركة جتارية اأو اأية موؤ�ص�صة 
خا�صعة للت�صجيل يف ال�صجل التجاري القيام بالإ�صهارات 
املعمول  والتنظيم  الت�صريع  يف  عليها  املن�صو�س  القانونية 

بهما.
غري اأنه ل تخ�صع ال�صركات حديثة الت�صجيل يف ال�صجل 
بالن�صبة  حل�صاباتها  القانوين  الإيداع  لإجراءات  التجاري، 

لل�صنة الأوىل لت�صجيلها يف ال�صجل التجاري.
ل تخ�صع ال�صركات املن�صاأة يف اإطار اأجهزة دعم ت�صغيل 
الإيداع  باإجراءات  املتعلقة  احلقوق  دفع  اإيل  ال�صباب 
القانوين حل�صابات ال�صركات خالل الثالث �صنوات )03( 

املوالية  لقيدها يف ال�صجل التجاري«.

املادة 5: تعّدل وتتّمم اأحكام املادة 15 من القانون رقم 
1425 املوافق  27 جمادى الثانية عام  04-08، املوؤرخ يف 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
اأن  تاجر  طبيعي  �صخ�س  كل  على  يجب   «  :15 املادة 

يقوم بالإجراءات املتعلقة بالإ�صهارات القانونية.
تهدف الإ�صهارات القانونية الإلزامية بالن�صبة لالأ�صخا�س 
التاجر  واأهلية  بحالة  الغري  اإعالم  اإىل  التجار  الطبيعيني 
لتجارته  الفعلي  لال�صتغالل  الرئي�صية  املوؤ�ص�صة  وعنوان 
املحل  وبيع  الت�صيري  تاأجري  وكذا  التجاري،  املحل  ومبلكية 

التجاري.
وم�صاريف  القانونية  الإ�صهارات  اإجراء  كيفيات  حتدد 

اإدراجه عن طريق التنظيم«.

املادة 6: تعّدل وتتمم اأحكام املادة 17 من القانون رقم 
1425 املوافق  27 جمادى الثانية عام  04-08، املوؤرخ يف 

ياأتي: كما  وحتّرر  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
»املادة 17: ل تخ�صع املوؤ�ص�صات العمومية ذات الطابع 
القانونية املن�صو�س عليها  ال�صناعي والتجاري لالإ�صهارات 

يف اأحكام هذا القانون«.

املادة 7: تعّدل وتتّمم اأحكام املادة 21 من القانون رقم 
1425 املوافق  27 جمادى الثانية عام  04-08، املوؤرخ يف 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
م�صتثمرا  الطبيعي  ال�صخ�س  يكون  عندما   «  :21 املادة 
اإقامته املعتادة اإىل غاية  اأوليا، ميكنه اختيار موطن يف حمل 
الن�صاط موطنا  ي�صبح موقع  احلالة  امل�صروع، ويف هذه  اإنهاء 

له.
ميكن ال�صركة التجارية امل�صتثمر الأويل التي ل حتوز على 
اأن تختار موطنا لها لدى حمافظ ح�صابات  مقر اجتماعي، 
اأو خبري حما�صب، اأو حمامي اأو موثق اأو حمل اإقامة املمثل 
القانوين لل�صركة ملّدة اأق�صاها �صنتني)2( قابلة للتجديد مرة 
موقع  ي�صبح  الن�صاط  بداية  وعند  القت�صاء،  عند  واحدة، 

ن�صاط  ال�صركة موطنا لها.
هذه  من  الثانية  الفقرة  اأحكام  تطبيق  كيفيات  حتدد 
املادة، عند القت�صاء، بقرار وزاري م�صرتك بني الوزير املكلف 
بال�صتثمار، والوزير املكلف بالتجارة، والوزير املكلف باملالية«.

املادة 8: تعّدل وتتّمم اأحكام املادة 22 من القانون رقم 
1425 املوافق  27 جمادى الثانية عام  04-08، املوؤرخ يف 

ياأتي: كما  وحترر  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
املادة 22: » دون الإخالل باأحكام املادة 38 من القانون 
املتعلق بعالقات العمل، ميكن كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي 
ميار�س ن�صاطا جتاريا يف الإنتاج اأو التوزيع اأو اخلدمات، التوقف 
عن ممار�صة جتارته ب�صبب العطل الأ�صبوعية اأو  ال�صنوية 

اأو اأثناء الأعياد الر�صمية.
املهنية  ا�صت�صارة اجلمعيات  وبعد  الوايل  بقرار من  حتّدد 
اأثناء فرتات  املداومة  ب�صمان  امللزمني  التجار  قائمة  املعنية، 
واأيام التوقف عن ممار�صة التجارة ب�صبب العطل اأو الأعياد 
لل�صكان  املنتظم  التموين  �صمان  اأجل  من  الر�صمية 

باملنتجات واخلدمات ذات ال�صتهالك الوا�صع«.

املوؤّرخ   ،08-04 رقم  القانون  اأحكام  تتّمم   :9 امل�ادة 
غ�صت   14 املوافق   1425 عام  الثانية  جمادى   27 يف 
مكرر  و35  مكّرر،   31 باملواد  اأعاله،  املذكور   ،2004 �صنة 

و35مكّرر1، حتّرر كما ياأتي:
جتاري  ن�صاط  ممار�صة  على  »يعاقب  مكرر:   31 املادة 
من  بغرامة  ال�صالحية  منتهي  جتاري  �صجل  مب�صتخرج 
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ع�صرة اآلف دينار )10.000دج( اإىل خم�صمائة األف دينار 
)500.000 دج(.

الإداري  بالغلق  قرارا  الوايل  ي�صدر  ذلك،  على  عالوة 
للمحل التجاري.

ويف حالة عدم الت�صوية يف اأجل ثالثة )3( اأ�صهر اإبتداء 
من  بال�صطب  القا�صي  يحكم  اجلرمية،  معاينة  تاريخ  من 

ال�صجل التجاري«. 
املادة 35 مكّرر: » بغـ�س النظـر عن اأحكـام املـادة 35 
املدير  يقرتح  املفعول،  ال�صاري   08-04 رقم  القـانون  من 
الولئي املكلف بالتجارة غرامة ال�صلح مببلغ مائة األف دينار 
يقوموا  مل  الذين  التجار  على  دج(   100.000( جزائري 

باإجراءات اإيداع ح�صابات ال�صركة. 
اأيام   )7( �صبعة  اأجل  للمخالف يف  ال�صلح  اقرتاح  يبّلغ 

ابتداء من تاريخ حترير حم�صر معاينة املخالفة.
ملرتكب املخالفة اأجل ثالثني )30( يوما ابتداء من تاريخ 
قاب�س  الغرامة لدى  مبلغ  لدفع  ال�صلح  اقرتاح غرامة  تبليغ 

ال�صرائب  يف مكان اإقامته اأو مكان ارتكاب املخالفة.
تتوقف املتابعة اجلزائية عند ت�صديد غرامة ال�صلح.

يف حالة عدم الت�صوية، ير�صل حم�صر معاينة املخالفة اإىل 
اجلهة الق�صائية املخت�صة اإقليميا«.

خا�صعة  جتارية  �صركة  كل  ميكن   « مكّرر1:   35 املادة 
الآجال  يف  به  تقم  ومل  ال�صركة  ح�صابات  اإيداع  لإجراء 
املحّددة، اأن تفي به، اإّما بتقدمي و�صل ت�صديد غرامة ال�صلح 

اأو الغرامة التي حكم بها القا�صي«.

املادة 10: تعّدل وتتّمم اأحكام املادة 37 من القانون رقم 
املوافق   1425 الثانية عام  27 جمادى  املوؤرخ يف   ،08-04

: ياأتي  كما  وحترر  اأعاله  املذكور   ،2004 �صنة  غ�صت   14
املادة 37: » يعـاقب علـى عـدم تعديـل بيانـات م�صتخرج 
الو�صعية  على  الطارئة  للتغريات  تبعـا  التجاري  ال�صجـل 
دينار  اآلف  ع�صرة  من  بغرامة  للتاجر  القانونية  احلالة  اأو 
)10.000 دج( اإىل خم�صمائة األف دينار )500.000 دج(.
ويعذر املخالف لت�صوية و�صعيته يف اأجل ثالثة )3( اأ�صهر 

اإبتداء من تاريخ معاينة اجلرمية.
بالغلق  قرارا  الوايل  يتخذ  الأجل،  هذا  انق�صاء  بعد 

الإداري للمحل اإىل غاية ت�صوية و�صعيته.
يف حالة عدم الت�صوية يف اأجل ثالثة )03( اأ�صهر املوالية 

ال�صجل  من  بال�صطب  القا�صي  يحكم  الإداري،  للغلق 
التجاري«.

املوؤّرخ   ،08-04 رقم  القانون  اأحكام  تتّمم   :11 املادة 
�صنة  14 غ�صت  املوافق   1425 عام  الثانية  27 جمادى  يف 

ياأتي: كما  حتّرر  مكرر   41 باملادة  اأعاله،  املذكور   ،2004
اللتزام  احرتام  عدم  على  يعاقب   « مكرر:   41 املادة 
 22 املادة  مــن  الثانية  الفقرة  عليها يف  املن�صو�س  باملداومة 
اأعاله، بغرامة ترتاوح ما بني ثالثني األف دينار )30.000 دج( 

ومائتي األف دينار )200.000 دج(.
غرامة  يقرتح  اأن  للتجارة  الولئي  املدير  ميكن  اأنه،  غري 
ال�صلح مببلغ مائة األف دينار )100.000 دج(، طبقا لل�صروط 
املحددة يف اأحكام املادتني 35 مكّرر، و35 مكّرر1 املذكورتني 

اأعاله.
ال�صلح،  املخالف من غرامة  ي�صتفيد  العود، ل  يف حالة 
اأعاله،  الأوىل  الفقرة  عليها يف  املن�صو�س  بالغرامة  ويعاقب 
كما ي�صدر الوايل، عالوة على ذلك، قرارا بالغلق الإداري 
 )30( ثالثني  ملّدة  التجاري  الن�صاط  ياأوي  الذي  للمحل 

يوما«.

املادة 12: ي�صتبـدل الفعل »يقوم« الوارد يف الفقرات 
الثانية من املواد : 39 و40 و41 من القانون رقم 08-04، 
املوؤّرخ يف 27 جمادى الثانية عام 1425 املوافــق 14 غ�صت 

�صنة 2004، املذكور اأعاله، بالفعل »يحكم«.

املادة 13: تلغى اأحكام املادة 14 من القانون رقم  04-
 14 املوافق   1425 عام  الثانية  27 جمادى  يف  املوؤّرخ   ،08
غ�صت �صنة 2004، املتعّلق ب�صروط ممار�صة الأن�صطة التجارية.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :14 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

حّرر باجلزائر، يف : ....................                                         
           املوافق: .........................

                  عبد العزيز بوتفليقة 
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اإن رئي�ص اجلمهورية،
- بناء على الد�صتور، ل�صيما املواد 119 و 120 و122 

و125 )الفقرة 2(  و 126 منه،
يف  املن�صطات  ملكافحة  الدولية  التفاقية  على  وبناء   -
جمال الريا�صة، املحررة يف باري�س  يوم 18 نوفمرب �صنة 2005، 
 301-06 رقم  الرئا�صي  املر�صوم  مبقت�صى  عليها  امل�صادق 
املوؤرخ يف 9 �صعبان عام 1427 املوافق 2 �صبتمرب �صنة 2006،
املـوؤرخ   ،05-12 رقـم  الع�صـوي  القانـون  ومبقت�صـى   -
 ،2012 �صنة  يناير   12 املوافق   1433 عام  �صفـر   18 فـي 

واملتعلق بالإعالم،
- ومبقت�صـى الأمـر رقـم 66-155، املـوؤرخ يف 18 �صفـر 
عـام 1386 املوافـق 8 يونيـو �صنة 1966،  واملت�صمن قانون 

الإجراءات اجلزائية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمـر رقـم 66-156، املـوؤرخ يف 18 �صفـر 
عـام 1386 املوافــق 8 يونيـو �صنة 1966، واملت�صمن قانون 

العقوبات، املعدل واملتمم، 
ذي  اأول  يف  املوؤرخ   ،103-74 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
القعدة عام 1394 املوافق 15 نوفمرب �صنة 1974، واملت�صمن 

قانون اخلدمة الوطنية، املعدل واملتمم، 
- ومبقت�صى الأمر رقم 75-26، املوؤرخ يف17 ربيع الثاين 
بقمع  واملتعلق   ،1975 �صنة  اأبريل   29 املوافق   1395 عام 

ال�صكر العمومي وحماية الق�صر من الكحول،
20 رم�صان  املـوؤرخ يف   ،58-75 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395 عام 

القانون املدين، املعدل واملتمم،
20 رم�صان  املـوؤرخ يف   ،59-75 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
واملت�صمن   ،1975 �صنة  �صبتمرب   26 املوافق   1395 عام 

القانون التجاري، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانـون رقـم 83-11، املـوؤرخ يف 21 رم�صان 
عام 1403 املوافـق 2 يوليو �صنة 1983، واملتعلق بالتاأمينات 

الجتماعية، املعدل واملتمم،
 21 يف  املـوؤرخ   ،12-83 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
واملتعلق   ،1983 �صنة  يوليو   2 املوافق   1403 عام  رم�صان 

بالتقاعد، املعدل واملتمم، 

 21 فـي  املـوؤرخ   ،13-83 رقـم  القانـون  ومبقت�صى   -
واملتعلق    ،1983 �صنة  يوليو   2 املوافق   1403 عام  رم�صان 

بحوادث العمل والأمرا�س املهنية، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانـون رقــم 84-17، املـوؤرخ فـي 8 �صـوال 
عـام 1404 املـوافق 7 يوليـو  �صنة 1984، واملتعلق بقوانني 

املالية املعدل واملتمم،
 26 فـي  املـوؤرخ   ،05-85 رقـم  القانـون  ومبقت�صى   -
�صنة  فرباير   16 املـوافق   1405 عـام  الأولـى  جمـادى 
1985،  واملتعلق بحماية ال�صحـة وترقيتـها، املعـدل واملتمم، 
 23 86-06، املــوؤرخ فــي  - ومبقت�صـى القانـون رقــم 
جمـادى الثانيـة عـام 1406 املـوافق 4 مار�س �صنة 1986، 

واملتعلق بالن�صيد الوطني،
- ومبقت�صـى القانون رقم 90-11، املوؤرخ يف 26 رم�صان 
عام 1410 املوافق 21 اأبريل �صنة 1990،  واملتعلق بعالقات 

العمل، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صـى القانون رقم 90-21، املوؤرخ يف 24 حمـرم 
واملتعلق   ،1990 �صنة  غ�صـت   15 املوافـق   1411 عام 

باملحا�صبة العمومية، املعدل واملتمم،
 14 فـي  املـوؤرخ   ،29-90 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
�صنة  دي�صمرب  اأول  املوافق   1411 عام  الأولـى  جمـادى 

واملتمم، املعدل  والتعمري،  بالتهيئة  واملتعلق   ،1990
 14 فـي  املـوؤرخ   ،30-90 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
�صنة  دي�صمرب  اأول  املوافق   1411 عام  الأولـى  جمـادى 
1990، واملت�صمن قانون الأمالك الوطنية، املعدل واملتمم،
 23 يف  املـوؤرخ   ،07-95 رقـم  الأمـر  ومبقت�صـى   -
�صعبـان عـام 1415 املوافـق 25 يناير �صنة 1995، واملتعلق 

بالتاأمينات، املعدل واملتمم،
 - ومبقت�صى الأمر رقم 95-24، املوؤرخ يف 30 ربيع الثاين 
عام 1416 املوافق 25 �صبتمرب �صنة 1995، واملتعلق بحماية 

الأمالك العمومية واأمن الأ�صخا�س فيها،
- ومبقت�صـى الأمر رقـم 97-06، املـوؤرخ يف 12 رم�صـان 
بالعتاد  واملتعلق   ،1997 �صنة   يناير   21 املوافق   1417 عام 

احلربي والأ�صلحة والذخرية، 
 20 فـي  املـوؤرخ   ،04-98 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -

وتطويرها والريا�سية  البدنية  الأن�سطة  بتنظيم  املتعلق  القانون  ن�ص   )2
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واملتعلق   ،1998 �صنة  يونيو   15 املوافق   1419 عام  �صفـر 
بحماية الرتاث الثقايف،

ربيع   29 يف  املوؤرخ   ،11-98 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
الثاين عام 1419 املوافق 22 غ�صت �صنة 1998، واملت�صمن 
القانون التوجيهي والربنامج اخلما�صي حول البحث العلمي 

والتطوير التكنولوجي 1998-2002، املعدل واملتمم،
ذي   18 يف  املوؤرخ   ،05-99 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
احلجـة عام 1419 املوافق 4 اأبريل �صنة 1999، واملت�صمن 

القانون التوجيهي للتعليم العايل، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى الأمر رقم 01-03، املوؤرخ يف اأول جمادى 
الثانية عام 1422 املوافق 20 غ�صت �صنة 2001، واملتعلق 

بتطوير ال�صتثمار، املعدل واملتمم،
- ومبقت�صى القانون رقم 01-20، املوؤرخ يف 27 رم�صان 
عام 1422 املوافق 12 دي�صمرب �صنة 2001، واملتعلق بتهيئة 

الإقليم وتنميته امل�صتدامة،
 25 فـي  املـوؤرخ   ،08-02 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
واملتعلق   ،2002 �صنة  مايـو   8 املوافــق   1423 عـام  �صفـر 

ب�صروط اإن�صاء املدن اجلديدة وتهيئتها، املعدل،
- ومبقت�صـى القانـون رقـم 02-09، املـوؤرخ يف 25 �صفــر 
عـام 1423 املــوافق 8 مايـو �صنة 2002،  واملتعلق بحماية 

الأ�صخا�س املعوقني وترقيتهم،
- ومبقت�صى القانون رقم 04-10، املوؤرخ يف27 جمادى 
الثانية عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، واملتعلق 

بالرتبية البدنية والريا�صة، 
ذي   13 يف  املوؤرخ   ،18-04 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
القعدة عام 1425 املوافق 25 دي�صمرب �صنة 2004، واملتعلق 
ال�صتعمال  وقمع  العقلية  واملوؤثرات  املخدرات  من  بالوقاية 

والجتار غري امل�صروعني بها،
ذي   27 يف  املوؤرخ   ،01-05 رقم  القانون  ومبقت�صى   -
واملتعلق   ،2005 �صنة  فرباير   6 املوافق   1425 عام  احلجة 
بالوقاية من تبيي�س الأموال ومتويل الإرهاب ومكافحتهما، 

املعدل واملتمم،
 21 فـي  املـوؤرخ  رقـم01-06،  القانـون  ومبقت�صى   -
2006، واملتعلق  20 فرباير �صنة  1427 املوافق  حمـرم عام 

بالوقاية من الف�صاد ومكافحته، املعدل واملتمم،
19 جمادى  املوؤرخ يف   ،03-06 رقم  الأمر  ومبقت�صى   -
املت�صمن   ،2006 �صنة  يوليو   15 املوافق   1427 عام  الثانية 

القانون الأ�صا�صي العام للوظيفة العمومية،
 15 يف  املـوؤرخ   ،04-08 رقـم  القانـون  ومبقت�صـى   -
حمـرم عـام 1429 املوافق 23 يناير �صنة 2008،  واملت�صمن 

القانون التوجيهي للرتبية الوطنية،
- ومبقت�صـى القانـون رقـم 08-07، املـوؤرخ يف16 �صفـر 
عام 1429 املوافق 23 فرباير �صنة 2008، املت�صمن القانون 

التوجيهي للتكوين والتعليم املهنيني،  
- ومبقت�صى الأمر رقم 10-01، املـوؤرخ يف 16 رم�صـان 
عـام 1431 املوافق 26 غ�صت �صنة 2010، واملت�صمن قانون 

املالية التكميلي ل�صنة 2010، ل �صيما املادة 57 منه،
- ومبقت�صى القانـون رقم 11-10، املـوؤرخ يف 20 رجب 
عـام 1432 املـوافق 22 يونيـو �صنة 2011، واملتعلق بالبلدية،
 18 فـي  املـوؤرخ   ،06-12 رقـم  القانون  ومبقت�صـى   -
واملتعلق   ،2012 �صنة  ينايـر   12 1433املوافـق  عـام  �صفـر 

باجلمعيات، 
- ومبقت�صى القانون رقم 12-07، املوؤرخ يف 28  ربيع الأول 
عام 1433 املوافق 21 فرباير �صنة 2012،  واملتعلق بالولية،

- و بعد  راأي جمل�س الدولة، 
- و بعد م�صادقة الربملان،

ي�سدر القانون الآتي ن�سه : 

والأهداف  املبادئ  القانون  هذا  يحدد  الأوىل:  املادة 
والقواعد العامة التي تنظم وت�صري الأن�صطة البدنية والريا�صية 

وتطويرها وكذا و�صائل ترقيتها. 
 

الباب الأول : الأحكام العامة

عنا�صر  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  تعترب   :2 املادة 
للمواطنني  الفكري  التفتح  يف  ت�صاهم  للرتبية  اأ�صا�صية 

وتهيئتهم بدنيا واملحافظة على �صحتهم.
ت�صكل الأن�صطة البدنية والريا�صية عامال لرتقية ال�صباب 

وتهيئتهم، وكذا تدعيم التما�صك الجتماعي.

3: تعترب ممار�صة الأن�صطة البدنية والريا�صية حقا  املادة 
معرتفا به لكل املواطنني دون متييز. 
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املادة 4: تعد ترقية وتطوير الأن�صطة البدنية والريا�صية 
من ال�صالح العام.

اجلمعيات  مع  بالعالقة  وت�صري،  الدولة  حتدد   :5 املادة 
والهيئات املعنية، ال�صيا�صة الوطنية للريا�صة وتتوىل �صبطها 

وتنفيذها ومتابعتها ومراقبتها.

الإطار  للريا�صة  الوطنية  ال�صيا�صة  ت�صكل   :6 املادة 
املرجعي لت�صور وو�صع ا�صرتاتيجيات وبرامج تطوير الأن�صطة 

البدنية والريا�صية وتوجيهها.

بالعالقة  املحلية،  واجلماعات  الدولة  تتوىل   :7 املادة 
الأوملبية  �صبه  الوطنية  واللجنة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  مع 
طبيعي  �صخ�س  كل  وكذا  الوطنية،  الريا�صية  والحتاديات 
التكوين  ترقية  اخلا�س،  اأو  العام  للقانون  معنوي خا�صع  اأو 
والأن�صطة البدنية والريا�صية وتطويرهما، وب�صفة خا�صة توفري 
كل الو�صائل ال�صرورية ل�صمان التمثيل الأف�صل للوطن يف 

املناف�صات الريا�صية الدولية. 

املكونات  اإحدى  الريا�صي  التكوين  ي�صكل   :8 املادة 
الأ�صا�صية والأولية لل�صيا�صة الوطنية للريا�صة.

منفعة  ذات  ن�صاطا  الريا�صي  التكوين  يعد   :9 املادة 
عامة.

تكافوؤ  ي�صمن  ب�صكل  وينفذ  الريا�صي  التكوين  ينظم   
الفر�س للمواهب الريا�صية ال�صابة وموؤطريها، بغر�س تطوير 

الريا�صة بق�صد املناف�صة وحتقيق اأداء امل�صتوى العايل.

بالن�صبة   التزاما  الريا�صي  التكوين  ي�صكل   :10 املادة 
ي�صمح  حقا  وكذا  الريا�صيني  والتن�صيط  التنظيم  لهياكل 
للمواهب الريا�صية ال�صابة بتطوير موؤهالتها وقدراتها البدنية 

واملعنوية ورفع م�صتوى اأدائها. 
كما ي�صمح اأي�صا للتاأطري الريا�صي برفع  م�صتوى تاأهيله 

وحت�صينه.

املادة 11: ت�صكل الوقاية من العنف وتعاطي املن�صطات 
الريا�صية  واملناف�صة  الريا�صة  لقيم  امل�صيئة  واملمار�صات 

الريا�صي عنا�صر  الو�صط  النزيهة، ومكافحة كل الآفات يف 
اأ�صا�صية لل�صيا�صة الريا�صية الوطنية.

املادة 12: تعد الوقاية من العنف ومكافحته، وكذا اأمن 
التظاهرات الريا�صية يف املن�صاآت الريا�صية التزاما  ينفذ من 

خالل و�صع برامج وتدابري وترتيبات.
والهيئات  واملوؤ�ص�صات  املحلية  واجلماعات  الدولة  تتوىل 
والنوادي  والرابطات  والحتاديات  واخلا�صة  العمومية 
�صخ�س  وكذا كل  الإعالم،  وو�صائل  الريا�صية  واجلمعيات 
خا�صع للقانون العام اأو اخلا�س معني، تنفيذ كل الرتتيبات 
يف  ومكافحته  العنف  من  بالوقاية  املتعلقة  واللتزامات 

املن�صاآت الريا�صية.

الباب الثاين: الأن�سطة البدنية والريا�سية

املادة 13: تختلف الأن�صطة البدنية والريا�صية بح�صب 
طبيعتها وكثافتها وبراجمها واأهدافها و�صروط تنفيذها.

وتنظم كما ياأتي :
- الرتبية البدنية والريا�صية، 

- الريا�صة املدر�صية والريا�صة اجلامعية،
- الريا�صة الع�صكرية،

- ريا�صة الأ�صخا�س املعوقني،
- ريا�صة املناف�صة، 

- ريا�صة النخبة وامل�صتوى العايل،
- الريا�صة للجميع، 

- الريا�صة يف عامل ال�صغل، 
- الألعاب والريا�صات التقليدية. 

الف�سل الأول: الرتبية البدنية والريا�سية

تعليمية   مادة  والريا�صية  البدنية  الرتبية   :14 املادة 
والعقلية  النف�صية  احلركية  ال�صلوكات  تطوير  اإىل  تهدف  
والجتماعية للطفل من خالل احلركة والتحكم يف اجل�صم.

املادة 15: تعليم الرتبية البدنية والريا�صية اإجباري يف 
كل م�صتويات الرتبية الوطنية والتكوين والتعليم املهنيني، 

وتتوج باختبارات تقييم .
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م�صوؤولية  حتت  والريا�صية  البدنية  الرتبية  تعليم  يقدم 
بالتكوين  املكلف  والوزير  الوطنية  بالرتبية  املكلف  الوزير 

والتعليم املهنيني«.
حتدد برامج وحمتويات ومناهج الرتبية البدنية والريا�صية، 
وكذا كيفيات تنفيذها من طرف الوزراء املعنيني بالتن�صيق 

مع الوزير املكلف بالريا�صة.

املادة 16: ميكن تعليم الرتبية البدنية والريا�صية املكيفة 
على م�صتوى التعليم ما قبل املدر�صي وموؤ�ص�صات الطفولة 
احلركي  النمو  اإىل  وتهدف  الأطفال،  واأق�صام  ال�صغرية 

والنف�صي للطفل.
حتدد برامج وحمتويات ومناهج الرتبية البدنية والريا�صية 
املعنيني  الوزراء  طرف  من  تنفيذها  كيفيات  وكذا  املكيفة، 

بالتن�صيق مع الوزير املكلف بالريا�صة.

املادة 17: الرتبية البدنية والريا�صية املكيفة اإجبارية يف 
املوؤ�ص�صات املخ�ص�صة لالأ�صخا�س املعوقني.

يف  اإجبارية  والريا�صية  البدنية  الرتبية  املادة 18: 
الأ�صخا�س  ل�صتقبال  املخ�ص�صة  والهياكل  املوؤ�ص�صات 
املو�صوعني يف و�صط اإعادة الرتبية والوقاية وكذا املوؤ�ص�صات 

العقابية.

املادة 19: يجب على  موؤ�ص�صات الرتبية والتعليم العايل 
املخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  وكذا  املهنيني  والتعليم  والتكوين 
لالأ�صخا�س املعوقني، تخ�صي�س حجم �صاعي لفائدة تالميذهم 
وطلبتهم ومرتب�صيهم خم�ص�س للممار�صة الريا�صية  الختيارية.
 يجب اأن تزود املوؤ�ص�صات املذكورة اأعاله، وكذا امل�صاريع 
اأ�صا�س  على  �صرورية  ريا�صية  وجتهيزات  مبن�صاآت  اجلديدة 
م�صتويات  خمتلف  احل�صبان  يف  تاأخذ  جتهيزات  �صبكة 

التعليم.

البدنية  الرتبية  وممار�صة  تعليم  يخ�صع   :20 املادة 
ترخي�س  اإىل  املعوقني  الأ�صخا�س  تعليم  فيه  مبا  والريا�صية 

طبي م�صبق .
باملراقبة  للقيام  وحدها  املدر�صي  الطب  م�صالح  توؤهل 
بالن�صبة  والريا�صية  البدنية  الرتبية  ممار�صة  لقابلية  الطبية 

للموؤ�ص�صات التابعة لقطاع الرتبية الوطنية.
باملراقبة  ال�صحة  لقطاع  التابعة  الطبية  امل�صالح  تقوم 
قطاعي  يف  والريا�صية  البدنية  الرتبية  ممار�صة  لقابلية  الطبية 
التعليم العايل والتكوين والتعليم املهنيني، ويف املوؤ�ص�صات 
ا�صتقبال  هياكل  و�صمن  املعوقني،  لالأ�صخا�س  املخ�ص�صة 
والوقاية  الرتبية  اإعادة  اأو�صاط  يف  املو�صوعني  الأ�صخا�س 

وكذا املوؤ�ص�صات العقابية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.   

 
املادة 21: يتوىل تاأطري تعليم الرتبية البدنية والريا�صية 
يف موؤ�ص�صات الرتبية والتكوين والتعليم املهنيني واملوؤ�ص�صات 
متخ�ص�صون  م�صتخدمون  املعوقني،  لالأ�صخا�س  املخ�ص�صة 
مكونون  يف موؤ�ص�صات تابعة على التوايل  للوزارات املكلفة 

بالرتبية الوطنية والريا�صة وكذا الوزارات املعنية.
ي�صتفيد امل�صتخدمون املكلفون بالرتبية البدنية والريا�صية 
لالأ�صخا�س املو�صوعني يف موؤ�ص�صات اإعادة الرتبية والوقاية 

واملوؤ�ص�صات العقابية من تكوين متخ�ص�س.
 

الف�سل الثاين: الريا�سة املدر�سية والريا�سة اجلامعية

املادة 22: تتمثل الريا�صة املدر�صية والريا�صة اجلامعية 
يف تنظيم وتن�صيط ممار�صة الأن�صطة الريا�صية �صمن موؤ�ص�صات 
الرتبية الوطنية والتعليم العايل والتكوين والتعليم املهنيني. 
نظام  وفق  اأعاله  املذكورة  الأو�صاط  يف  الريا�صة  تنظم 
ويف  واجلامعية  املدر�صية  الريا�صية  اجلمعيات  يف  مناف�صات 
و�صط التكوين املهني التي ت�صريها على التوايل الحتاديات 

الريا�صية اخلا�صة بها.

واحتادية  املدر�صية  الريا�صة  احتادية  تكلف   :23 املادة 
الربامج  وتطوير  وتن�صيط  بتنظيم  اجلامعية، ل�صيما  الريا�صة 
نظام  وت�صري  واجلامعية،  املدر�صية  الأو�صاط  يف  الريا�صية 

املناف�صات اخلا�س بها.
الريا�صية  املواهب  ومتابعة  انتقاء  يف  اأي�صا  وت�صارك 

بالتن�صيق مع الحتاديات الريا�صية الوطنية املتخ�ص�صة.
الريا�صة  العمل لحتاديتي  وبرامج  التقنية  الربامج  حتدد 
الحتاديات  مع  بالتن�صيق  اجلامعية  والريا�صة  املدر�صية 

الريا�صية الوطنية املتخ�ص�صة.
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واإحتادية  املدر�صية  الريا�صة  اإحتادية  ت�صم   :24 املادة 
التوايل، جمعيات ورابطات ريا�صية  الريا�صة اجلامعية على 

مدر�صية وجامعية.
تن�صاأ وجوبا داخل املوؤ�ص�صات املذكورة يف املادة 21 اأعاله، 
املدر�صية  الريا�صة  ل�صيما  تن�صيط،  تتوىل  ريا�صية  جمعيات 

والريا�صة اجلامعية ويف و�صط التكوين والتعليم املهنيني.
ميكن اجلمعيات الريا�صية يف موؤ�ص�صات التكوين والتعليم 
املهنيني الن�صمام اإىل الرابطات واحتاديتي الريا�صة املدر�صية 
بها وفق  املناف�صات اخلا�س  نظام  وامل�صاركة يف  اأو اجلامعية، 

كيفيات حتدد بالتن�صيق بني الوزراء املعنيني.
يف  املذكورة  الريا�صية  اجلمعيات  اإن�صاء  �صروط  حتدد 
اأعاله وت�صكيلها وكيفيات تنظيمها و�صريها  2 و3  الفقرتني 

عن طريق التنظيم.
 

الف�سل الثالث: الريا�سة الع�سكرية

التعبئة  يف  الع�صكرية  الريا�صة  تتمثل  املادة 25: 
البدين  للن�صاط  الإجبارية  املمار�صة  وتكثيف  والتح�صري 
والرتويجي  الع�صكري  للتكوين  ال�صروري  والريا�صي 
والرتفيهي والتناف�صي، على م�صتوى جميع هياكل اجلي�س 
واأنظمة  املفعول  �صارية  لالأنظمة  وفقا  ال�صعبي  الوطني 

الهيئات الريا�صية الع�صكرية الدولية. 

املادة 26: ت�صكل الريا�صة الع�صكرية جزءا من احلركة 
الريا�صية الوطنية وت�صاهم يف ترقيتها وتطويرها.

املادة 27: تنظم الريا�صة الع�صكرية وتن�صط وفق نظام 
مناف�صات خا�س بها.

التكوين  يف  الع�صكرية  الريا�صة  ت�صاهم   :28 املادة 
العايل  وامل�صتوى  النخبة  بريا�صيي  والتكفل  الريا�صي 

املنت�صبني اإىل اجلي�س الوطني ال�صعبي.

املادة 29: ت�صاهم الريا�صة الع�صكرية يف دعم املنتخبات 
خالل  من  ل�صيما  الريا�صية،  والنوادي  الوطنية  الريا�صية 
التاأطري التقني والتكفل بالريا�صيني الع�صكريني النا�صطني يف 
هذه الفرق �صمن الهياكل الريا�صية الع�صكرية، وا�صتعمال 
الت�صريعات  وفق  وذلك  الع�صكرية،  الريا�صية  املن�صاآت 

والتنظيمات التي حتكم اجلي�س الوطني ال�صعبي.

الريا�صية  والأنظمة  الت�صريع  مراعاة  مع   :30 املادة 
الع�صكرية  الريا�صة  متثل  املفعول،  �صارية  والدولية  الوطنية 
�صمن اللجنة الوطنية الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه الأوملبية 
والحتاديات الريا�صية الوطنية ح�صب الخت�صا�س الريا�صي.

املادة 31: مع مراعاة الت�صريع والتنظيم �صاري املفعول، 
لالنت�صاب  رخ�س  من  الع�صكريون،  الريا�صيون  ي�صتفيد 
خمتلف  يف  الريا�صية  والنوادي  الوطنية  املنتخبات  اإىل 

الخت�صا�صات الريا�صية.

باملواطنني  الع�صكرية  الريا�صة  تتكفل   :32 املادة 
املدنيني ال�صباب ذوي القدرات الريا�صية املوؤكدة، الراغبني 
اأو احتياطي وت�صمن لهم تكوينا  يف التجنيد ب�صفة متعاقد 
ريا�صيا اأ�صا�صيا وبرامج مكيفة لال�صتجابة ملتطلبات التكوين 

الع�صكري والتح�صري البدين والريا�صي.

النخبة  لريا�صيي  املبا�صر  الدماج  يتم   :33 املادة 
وامل�صتوى العايل املدنيني املجندين يف اإطار اخلدمة الوطنية 
الن�صاط  وطبيعة  واإمكانياتهم  التعليمي  امل�صتوى  ح�صب 
الع�صكرية  الوطنية  املنتخبات  خمتلف  �صمن  الريا�صي، 
لل�صماح لهم من ال�صتفادة من التدريب والتح�صري املتعدد 
الأ�صكال ال�صروري للحفاظ على م�صتواهم البدين والفني، 
الوطنية  الريا�صية  املناف�صات  يف  متميزة  م�صاركة  ول�صمان 

والدولية والعاملية.

واملدنيون  الع�صكريون  امل�صتخدمون  ميكن   :34 املادة 
املنت�صبون للجي�س الوطني ال�صعبي متابعة تكوين متخ�ص�س 
يف التدرج وما بعد التدرج يف هياكل التكوين التابعة للوزارة 
ويف جميع  املوؤهلة  التكوين  هياكل  وكل  بالريا�صة،  املكلفة 

الخت�صا�صات.

الف�سل الرابع: ريا�سة الأ�سخا�ص املعوقني

املادة 35: تتمثل ريا�صة الأ�صخا�س املعوقني يف ممار�صة 
خا�صة،  وت�صلية  وترفيهية  وتناف�صية  وريا�صية  بدنية  اأن�صطة 
ذوي  لالأ�صخا�س  البدين  التاأهيل  اإعادة  اإىل  ترمي  مكيفة 
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عاهات اأو عجز، وذلك بغية اإدماجهم الجتماعي .
لهوؤلء  املخ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  يف  الأن�صطة  هذه  متار�س 
العايل  والتعليم  الرتبية  موؤ�ص�صات  يف  وكذلك  الأ�صخا�س 
الأخرى،  الأو�صاط  كل  ويف  املهنيني،  والتعليم  والتكوين 

وامل�صاركة يف املناف�صات الريا�صية الدولية.

املعنية  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  تنظم   :36 املادة 
ريا�صة الأ�صخا�س املعوقني وتن�صطها.

اأو�صاط  يف  بالتن�صيط  املكلفة  اجلمعيات  وجوبا  تن�صاأ 
الأ�صخا�س املعوقني.

يف  املذكورة  الريا�صية  اجلمعيات  اإن�صاء  �صروط  حتدد 
عن  و�صريها  تنظيمها  وكيفيات  وت�صكيلها  اأعاله   2 الفقرة 

طريق التنظيم.
 

الف�سل اخلام�ص: ريا�سة املناف�سة

املادة 37: تتمثل ريا�صة املناف�صة يف التح�صري وامل�صاركة 
الهيئات  لأنظمة  بال�صتناد  املنظمة  الريا�صية  املناف�صات  يف 

الريا�صية الدولية.
وترمي اإىل تعبئة ال�صباب وتربيتهم واإدماجهم اجتماعيا 

من خالل املناف�صة النزيهة. 
وهي متثل و�صطا مف�صال للك�صف والنتقاء، وبروز مواهب 

ريا�صية �صابة.
والأخالق  املبادئ  لن�صر  مالئما  اإطارا  ت�صكل  كما 

الريا�صية وقيم الت�صامح ومكافحة العنف.

�صلمي  نظام  املناف�صة حول  ريا�صة  تتمحور   :38 املادة 
ح�صب م�صتوى املمار�صة وفئة ال�صن اأو اجلن�س.

ح�صب  الريا�صية  والنوادي  اجلمعيات  �صمن  وتنظم 
اخلا�صة  وال�صعوبات  املتطلبات  مع  ومكيفة  اأ�صكال مالئمة 

مبختلف قطاعات الأن�صطة.

ريا�صة  الوطنية  الريا�صية  الإحتاديات  تنظم   :39 املادة 
املناف�صة وتن�صطها.

الف�سل ال�ساد�ص : ريا�سة النخبة وامل�ستوى العايل

يف  العايل  وامل�صتوى  النخبة  ريا�صة  تتمثل   :40 املادة 

اإىل  الهادفة  املتخ�ص�صة  املناف�صات  يف  وامل�صاركة  التح�صري 
الوطنية  التقنية  املقايي�س  اأ�صا�س  على  تقيم  اأداءات  حتقيق 

والدولية والعاملية.
م�صتويات  وفق  العايل  وامل�صتوى  النخبة  ريا�صة  تنظم 
خمتلفة وح�صب م�صتوى الأداءات املحققة على امل�صتويات 

الوطنية والدولية والعاملية.

املادة 41: ي�صمح تطوير ريا�صة النخبة وامل�صتوى العايل 
بربوز مواهب ريا�صية �صابة، وي�صتلزم التكفل بها.

املادة 42: ت�صجع الدولة ترقية ريا�صة النخبة وامل�صتوى 
م�صتوى  على  للتطوير  اأقطاب  و�صع  خالل  من  العايل 
الرتاب الوطني، وهذا على اأ�صا�س اخلريطة الوطنية للتطوير 

الريا�صي.

بالعالقة  املحلية  واجلماعات  الدولة  ت�صمن   :43 املادة 
الأوملبية  �صبه  الوطنية  واللجنة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  مع 
والنوادي  الرابطات  وكذا  الوطنية  الريا�صية  والإحتاديات 
وامل�صتوى  النخبة  بريا�صة  التكفل  الريا�صية،  واجلمعيات 
العايل، وذلك بتح�صري الريا�صيني املمثلني للبالد للم�صاركة 
يف املناف�صات الريا�صية الدولية والعاملية طبقا للربامج التي 
تعدها الإحتاديات الريا�صية الوطنية املعنية واللجنة الوطنية 

الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه الأوملبية.
اخلا�صعون  واملعنويون  الطبيعيون  الأ�صخا�س  ميكن 

للقانون العام اأو اخلا�س امل�صاهمة  يف حتقيق هذا الهدف. 

على  بناء  بالريا�صة،  املكلف  الوزير  مينح   :44 املادة 
ريا�صي  �صفة  املعنية،  الوطنية  الريا�صية  الإحتادية  اإقرتاح 

النخبة وامل�صتوى العايل.
ي�صنف ريا�صيو النخبة وامل�صتوى العايل يف فئات خمتلفة 
على  املختلفة  والأداءات  املعايري  اأ�صا�س  على  مت�صل�صلة 

ال�صعيد الوطني اأو الدويل اأو العاملي .
حتدد الأ�صناف املذكورة يف الفقرة الثانية اأعاله ومعايري 
منح  �صروط  وكذا  اإحداها،  يف  والتدرج  بها  الإلتحاق 
العايل عن طريق  النخبة وامل�صتوى  وفقدان �صفة ريا�صي 

التنظيم.
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العايل  وامل�صتوى  النخبة  ريا�صي  ي�صتفيد   :45 املادة 
من: 

واأجرته  التقني،  بتح�صريه  تتعلق  خا�صة  تدابري   -
وم�صابقات  الإمتحانات  يف  وم�صاركته  وتكوينه  ودرا�صاته 
الإدارة العمومية واإدماجه املهني الكامل اأثناء وبعد م�صاره 

الريا�صي،
- تعديل رزنامة م�صاركته يف التقييمات الدورية ودرا�صته 

وتكوينه ح�صب متطلبات ممار�صة ريا�صة امل�صتوى العايل،
القت�صاء،  عند  الوطنية،  اخلدمة  يف  جتنيده  تاأجيل   -
الدولية  املناف�صات  يف  وامل�صاركة  التح�صري  من  لتمكينه 

والعاملية،
- تعيينه يف هياكل تتوفر على اإمكانيات مالئمة للتح�صري 
يف  جمندا  كان  اإذا  الع�صكري  التدريب  فرتة  اإنتهاء  عند 

اخلدمة الوطنية،
- منحة التكوين والتح�صري وحت�صني الأداء الريا�صي يف 
والتدريبات  التجهيزات  مب�صاريف  التكفل  وكذا  اخلارج، 

وامل�صاركة يف املناف�صات،
- تعديل يف مواقيت عمله وال�صتفادة من فرتات غياب 
خا�صة مدفوعة الأجر من طرف  كل م�صتخدم عمومي كان 

اأو خا�س،
العلمي  وامل�صتوى  ال�صن  تخ�س  اإ�صتثنائية  تدابري   -
يف  املتخ�ص�س  اأو  املهني  التكوين  مبوؤ�ص�صات  لالإلتحاق 

ميدان الأن�صطة البدنية والريا�صية،
واأثناء  قبل  لها  يتعر�س  قد  التي  الأخطار  تاأمني على   -

وبعد املناف�صة الريا�صية وممار�صة الأن�صطة الريا�صية،
يف  والرتقية  والإدماج  لاللتحاق  ا�صتثنائية  تدابري   -
اأ�صالك  اأو  بالريا�صة  املكلف  الوزير  ي�صريها  التي  الأ�صالك 
اأخرى تابعة لالإدارة العمومية، وكذا الإنتداب لدى الهيكل 
الريا�صي الذي ينتمي اإليه، مع املحافظة على مرتبه عندما 

ميار�س ن�صاطا مهنيا،
- حماية ومتابعة طبية ريا�صية اأثناء وبعد م�صاره الريا�صي، 
املمار�صة  متطلبات  مع  تتنا�صب  اإ�صرتجاع  و�صائل   -

الريا�صية، 
كيفيات  للدولة، ح�صب  ومن�صاآتي  ومادي  مايل  دعم   -
تعاقدية حتدد �صروط اإ�صتعمال ومراقبة امل�صاعدات املمنوحة، 

- قانون اأ�صا�صي. 
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة ، ل�صيما املبالغ  والهيكل 

و الأجرة و�صروط منحها و�صحبها  وكذا القانون الأ�صا�صي 
لريا�صي النخبة وامل�صتوى العايل، عن طريق التنظيم.

 
لها كل  التي يخ�صع  الواجبات  زيادة على   :46 املادة 
ريا�صي كما هو من�صو�س عليها يف املادة 61 من هذا القانون، 
كل  يف  بامل�صاركة  العايل  وامل�صتوى  النخبة  ريا�صي  يلتزم 
املناف�صات الدولية والعاملية  املقررة يف برنامج الإحتادية الريا�صية 
اللجنة  و/اأو  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  اأو  و/  املعنية  الوطنية 

الوطنية �صبه الأوملبية.  

والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  تاأطري  ي�صمن   :47 املادة 
املن�صو�س عليها يف املادة 13 اأعاله م�صتخدمون متخ�ص�صون 
تابعون للوزارة املكلفة بالريا�صة وكل م�صتخدم حا�صل على 

�صهادة اأو موؤهل طبقا للت�صريع والتنظيم ال�صاري املفعول.
                                               

الف�سل ال�سابع : الريا�سة للجميع

وتن�صيط  تنظيم  يف  للجميع  الريا�صة  تتمثل   :48 املادة 
الأن�صطة الريا�صية والت�صلية الريا�صية الرتفيهية احلرة اأو املنظمة 

لفائدة اأكرب عدد من املواطنني دون متييز.
جترى الريا�صة للجميع ب�صفة حرة اأو منظمة يف جو ترفيهي.  

 ت�صكل الريا�صة للجميع عامال هاما يف : 
- وقاية وترقية ال�صحة العمومية،

- ال�صرتخاء البدين،
- ا�صتغالل وقت الفراغ،

- اإدماج ال�صباب اجتماعيا ومكافحة الآفات الجتماعية، 
على  اجلوارية  التحفيزية  الربامج  اإطار  يف  اخل�صو�س  على 
وتنظيم  ال�صباب،  لفائدة  والبلديات  الأحياء  م�صتوى 
مناف�صات ريا�صية للتن�صيط ما بني الأحياء وما بني البلديات.

جمعيات  �صمن  للجميع  الريا�صة  تنظم   :49 املادة 
الأحياء والرابطات الريا�صية البلدية والولئية املن�صوية حتت 

لواء الحتادية الريا�صية الوطنية للريا�صة للجميع.
تتوىل الحتادية الريا�صية الوطنية للريا�صة للجميع تنظيم 
الربامج الريا�صية لفائدة خمتلف فئات املواطنني وتن�صيطها 

وتطويرها. 
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تابعون  متخ�ص�صون  م�صتخدمون  ي�صمن   :50 املادة 
اأو  موؤهل  اأخر  م�صتخدم  اأي  اأو  بالريا�صة  املكلفة  للوزارة 
مرخ�س له من طرف هذه الأخرية تاأطري وتن�صيط اجلمعيات 

املذكورة يف املادة 49 اأعاله.

املحلية  واجلمعيات  الدولة  على  يجب   :51 املادة 
وتهيئتها  اجلوارية  الريا�صية  املن�صاآت  اإجناز  على  ت�صهر  اأن 
وجتهيزها و�صيانتها وت�صيريها وا�صتغاللها وفق برامج حمددة 

تبعا لحتياجات ال�صكان املعنيني.

الف�سل الثامن: الريا�سة يف عامل ال�سغل

ممار�صة  ال�صغل يف  الريا�صة يف عامل  تتمثل   :52 املادة 
ل�صيما  الرامية  والت�صلية  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة 
للمحافظة على القدرات البدنية واملعنوية للعمال، وحفظها 
وحت�صينها وكذا الوقاية من املخاطر واحلوادث التي ميكن اأن 

حتدث يف الو�صط املهني. 

والعمل،  للريا�صة  الوطنية  الحتادية  تتوىل   :53 املادة 
وتن�صيط  وتنظيم  العمل،  و�صط  يف  الريا�صية  الربامج  و�صع 

الأن�صطة واملناف�صات الريا�صية ل�صالح العمال وتطويرها.

اإطار  يف  املبذولة  الن�صاطات  على  زيادة   :54 املادة 
اخلدمات الجتماعية، ميكن الأ�صخا�س املعنويون اخلا�صعون 
للقانون العام اأو اخلا�س، اإن�صاء نوادي ريا�صية تتكفل بتنظيم 
والعمل  الريا�صة  اإطار  يف  والريا�صية   البدنية  الن�صاطات 

ومتويلها وتطويرها. 
                     

الف�سل التا�سع: الألعاب والريا�سات التقليدية

اأن�صطة  التقليدية  والريا�صات  الألعاب  تعد   :55 املادة 
بدنية وريا�صية م�صتمدة من الرتاث الثقايف الوطني، وترمي 
والثقايف  الفكري  والتفتح  البدنية  القدرات  تعزيز  اإىل 

للمواطنني.
يجب على الدولة واجلماعات املحلية وكذا كل �صخ�س 
طبيعي اأو معنوي خا�صع للقانون العام اأو اخلا�س، ال�صهر على 

املحافظة على هذه الألعاب والريا�صات وترقيتها وتثمينها.

يف  التقليدية  والريا�صات  الألعاب  تنظم   :56 املادة 
جمعيات واأندية ريا�صية ورابطات ولئية من�صوية حتت لواء 

الإحتادية الوطنية لالألعاب والريا�صات التقليدية.
تكلف الإحتادية الوطنية لالألعاب والريا�صات التقليدية، 
ل�صيما، بال�صهر على املحافظة على هذه الألعاب والريا�صات 

وا�صتمرارها وتنظيمها وترقيتها عرب الرتاب الوطني. 
املتعلقة  واملهرجانات  التظاهرات  بتنظيم  اأي�صا   وتكلف 

بهذه الألعاب والريا�صات.

املادة 57: حتدد مهام وت�صكيلة وتنظيم و�صري الحتاديات 
و52  و49   23 املواد  يف  عليها  املن�صو�س  الوطنية  الريا�صية 

و56 اأعاله عن طريق التنظيم.

الباب الثالث : الريا�سيون والتاأطري الريا�سي

طبيا  له  معرتف  ممار�س  كل  ريا�صيا   يعترب   :58 املادة 
باملمار�صة الريا�صية ومتح�صل قانونا على اإجازة �صمن نادي 

اأو جمعية ريا�صية.
باملمار�صة  طبيا  له  معرتف  �صخ�س  كل  ممار�صا  يعترب 

الريا�صية ويواظب على املمار�صة البدنية والريا�صية .
ي�صتفيد الريا�صيون ح�صب اأ�صنافهم و�صنهم وم�صتويات 
ممار�صتهم من قانون اأ�صا�صي حتدده الإحتادية الريا�صية الوطنية 

املعنية، ويوافق عليه الوزير املكلف بالريا�صة.

املادة 59: يتوىل التاأطري الريا�صي، مهمة تربية وتكوين 
اأخالقيات  ومبادئ  القانون   هذا  لأحكام   طبقا  ال�صباب 

الريا�صة والروح الريا�صية .
 م�صتخدمو التاأطري الريا�صي هم، ل�صيما:

املنهجيون  واملديرون  التقنيون  واملديرون  املدربون   -
والفرق  للريا�صيني  التقني  للتاأطري  الآخرون  وامل�صتخدمون 

واملنتخبات الريا�صية،
والإدارة  الإ�صراف  وظائف  املمار�صون  امل�صتخدمون   -
والتنظيم والت�صيري والتكوين والتعليم والتن�صيط والتحكيم 

ويف جلان التحكيم،  
-  اأطباء الريا�صة وامل�صتخدمون الطبيون و�صبه الطبيون،

- امل�صريون الريا�صيون املتطوعون املنتخبون،
- امل�صتخدمون الذين ميار�صون مهن ذات �صلة بالأن�صطة 
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الوزير  طرف  من  مدونتها  حتدد  والتي  والريا�صية  البدنية 
املكلف بالريا�صة بالعالقة مع الوزراء املعنيني.

الريا�صي  التاأطري  مل�صتخدمي  الأ�صا�صية  القوانني  حتدد 
عن طريق التنظيم.

التاأطري  وم�صتخدمو  الريا�صيون  يلتزم   :60 املادة 
الريا�صي خالل م�صارهم الريا�صي مبا ياأتي: 

- العمل على حت�صني اأداءاتهم الريا�صية، 
- اإحرتام القوانني والأنظمة الريا�صية املعمول بها، 

- الإمتثال لالأخالقيات والروح الريا�صية، 
عن  بالدفاع  والتم�صك  الوطنية  النخبة  نداء  تلبية   -

الوطن ومتثيله ب�صورة م�صرفة، 
العقاقري  واإ�صتعمال  املن�صطات  - الإمتناع عن تعاطي 

اأو الو�صائل املحظورة، واللتزام وامل�صاركة يف مكافحتها،
اأن  التي ميكن  النزاعات  - المتناع عن كل تورط  يف 
حتدث  يف هيكل اأو هياكل  التنظيم والتن�صيط الريا�صيني 

التي يكونون اأع�صاء فيها، 
-  نبذ العنف وامل�صاركة يف الوقاية منه ومكافحته.

القانونية  واإلتزاماتهم  مهامهم   عن  عالوة   :61 املادة 
واملديرون  التقنيون  واملديرون  املدربون  يتحمل  الأ�صا�صية، 
وامل�صتوى  النخبة  ريا�صيي  متابعة  م�صوؤولية  املنهجيون، 
والتح�صري  الربجمة  جمال  يف  واملنتخبات  والفرق  العايل، 

والتدريب واملتابعة املنهجية.
احلكم  مبادئ  اإطار  يف  الريا�صيني  امل�صريين  على  يجب 
واملادية،  املعنوية  الظروف  حت�صني  يف  امل�صاهمة  الرا�صد، 
واملديرين  التقنيني  واملديرين  واملدربني  الريا�صيني  ودعم 
ب�صمان  واملكلفني  �صلطتهم،  حتت  املو�صوعني  املنهجيني 
التابعة  الريا�صية  الخت�صا�صات  اأو  الخت�صا�س  تطوير 
فيه  ميار�س  الذي  الريا�صيني  والتنظيم  للتن�صيط  لهيكلهم 

هوؤلء امل�صتخدمون.

املادة 62: مينع اجلمع بني امل�صوؤولية التنفيذية والإنتخابية 
على امل�صتويني الوطني واملحلي �صمن وبني هياكل التنظيم 
يف  الإدارية  وامل�صوؤولية  جهة،  من  الريا�صيني  والتن�صيط 
التي  بالريا�صة  املكلف  للقطاع  التابعة  الدولة  موؤ�ص�صات 

تخول �صاحبها �صلطة القرار من جهة اأخرى.

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة  ل�صيما حتديد حالت 
عدم اجلمع عن طريق التنظيم.

63: ي�صتفيد م�صتخدمو التاأطري التقني يف حالة  املادة 
طرف  من  عاملي  اأو  دويل  م�صتوى  ذات  اأداءات  حتقيق 
طرفهم  من  املوؤطرين  الريا�صيني  جمموعات  اأو  الريا�صيني 
45 من هذا  املادة  املذكورة يف  التدابري اخلا�صة  من  بع�س 

القانون.
با�صتفادة  املعنية  التقني  التاأطري  وظائف  قائمة  حتدد 
هذه  تطبيق  كيفيات  وكذا  التدابري  هذه  من  م�صتخدميها 

املادة عن طريق التنظيم.

التاأطري  وم�صتخدمو  الريا�صيون  يوؤمن   :64 املادة 
الريا�صي من خماطر احلوادث التي يتعر�صون لها قبل واأثناء 

وبعد التدريبات واملناف�صات الريا�صية الوطنية والدولية. 
وي�صتفيدون يف هذا الإطار من احلماية الطبية الريا�صية.

ي�صتفيد، زيادة على ذلك، الريا�صيون وم�صتخدمو التاأطري 
حماية  من  املخت�صة  وامل�صالح  الهياكل  قبل  من  الريا�صي 
املناف�صات  قبل  مبهامهم  �صلة  ذي  اإعتداء حمتمل  كل  من 

الريا�صية واأثناءها وبعدها.

املادة 65: عالوة على احلقوق املعرتف بها مبوجب هذا 
القانون، ي�صتفيد الريا�صيون وم�صتخدمو التاأطري من فرتات 
غياب خا�صة عن العمل، مدفوعة الأجر ومربرة، مع اإ�صافة 
من  كانت  اإذا  املهني،  مب�صارهم  امل�صا�س  دون  ال�صفر  مدة 

اأجل: 
الأداء  وحت�صني  التكوين  يف  درو�س  اإعطاء  اأو  متابعة   -

والر�صكلة،
واللقاءات  التكوين  وترب�صات  الندوات  يف  امل�صاركة   -
اخلا�صة يف جمال الريا�صة داخل الرتاب الوطني ويف اخلارج،
التجمعات  اأو  الريا�صية  املناف�صات  يف  امل�صاركة   -

التح�صريية املعتمدة من طرف الهياكل الريا�صية. 
املدفوعة  اخلا�صة  الغيابات  رخ�س  منح  كيفيات  حتدد 

الأجر، ومدتها وكذا تعوي�صها عن طريق التنظيم.

الريا�صيني  جمموعة  اأو  الريا�صيني  ميكن   :66 املادة 
التعاقد مع ممثل لهم  يدعى »وكيل الالعب« لال�صتفادة من 
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خدماته مقابل اأجرة يف ظل احرتام القوانني والأنظمة �صارية 
املفعول. 

اأن ت�صادق على العقد املن�صو�س عليه يف الفقرة  يجب 
اأعاله الحتادية الريا�صية الوطنية املعنية.

يجب  الدويل،  الريا�صي  التنظيم  اأحكام  مراعاة  مع 
يكونوا  اأن  ن�صاطهم  ممار�صة  اأجل  من  الالعبني  وكالء  على 
الريا�صية  الإحتادية  لهم  ت�صلمها   اإجازة  على  متح�صلني 

الوطنية املعنية بعد اإ�صعار الوزير املكلف بالريا�صة.
حتدد الإحتادية الريا�صية الوطنية املعنية �صروط وكيفيات 

ت�صليم الإجازة  و�صحبها.
حتدد �صروط وكيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

وجمموعة  الريا�صيون  ي�صتفيد  اأن  ميكن   :67 املادة 
حتقيق  حالة  يف  والطبيني  التقنيني  وموؤطريهم  الريا�صيني 
من  عاملي،  اأو  دويل  م�صتوى  ذات  ريا�صية  ونتائج  اأداءات 

مكافاآت مالية و/ اأو مادية متنح لهم مببادرة : 
- اإما من الوزير املكلف بالريا�صة، 

- اإما من احتادياتهم الريا�صية الوطنية اأو اللجنة الوطنية 
�صخ�س  اأي  اأو  الأوملبية،  �صبه  الوطنية  اللجنة  اأو  الأوملبية 

طبيعي اأو معنوي اآخر خا�صع للقانون العام اأو اخلا�س.

الريا�صي  اأو�صمة تتوج الإ�صتحقاق  توؤ�ص�س   :68 املادة 
اأي  اأو  ريا�صيني  جمموعة  اأو  ريا�صي  كل  ملكافاأة  الوطني، 
اأو ب�صفة عامة كل �صخ�س  الريا�صيني،  املوؤطرين  ع�صو من 
البدنية  الأن�صطة  وتطوير  ترقية  يف  �صاهم  معنوي  اأو  طبيعي 
والريا�صية وكذا تعزيز �صمعة الوطن، �صواء بتحقيق النتائج 

الريا�صية اأو الإنتاج الفكري والفني يف هذا املجال.

الوطني  الريا�صي  الإ�صتحقاق  اأو�صمة  متنح   :69 املادة 
عند  اقرتاح،  على  بناء  بالريا�صة،  املكلف  الوزير  طرف  من 
الإقت�صاء، من اللجنة الوطنية الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه 

الأوملبية اأو الإحتاديات الريا�صية الوطنية املعنية.
الوطني،  الريا�صي  الإ�صتحقاق  اأو�صمة  طبيعة  حتدد 
مبنحها  اخلا�صة  الكيفيات  وكذا  التقنية،  وخ�صائ�صها 

واإ�صتعمالها عن طريق التنظيم.

الباب الرابع: هياكل التنظيم والتن�سيط الريا�سيني

والتن�صيط  التنظيم  هياكل  مهام  تتمثل   :70 املادة 
ترقية  اأجل  من  الريا�صية  الربامج  تطوير  يف  الريا�صيني، 
وتكوين  وتربية  ريا�صية،  اإخت�صا�صات  عدة  اأو  اخت�صا�س 
من  والوقاية  الريا�صية  والروح  املواطنة  وترقية  منخرطيهم، 
تعاطي املن�صطات والعنف والآفات الإجتماعية ومكافحتها.
�صمن  الن�صاء  متثيل  ذلك  اإىل  بالإ�صافة  ت�صجع  كما 

اأجهزتها القيادية.

املادة 71 :  هياكل التنظيم والتن�صيط الريا�صي هي : 
- النوادي الريا�صية،

- الرابطات الريا�صية،
- الإحتاديات الريا�صية الوطنية، 

- اللجنة الوطنية الأوملبية ،
- اللجنة الوطنية �صبه  الأوملبية ،

24 و49 و56  املواد  املذكورة يف  الريا�صية  - اجلمعيات 
اأعاله.

الف�سل الأول: النوادي الريا�سية

متعددة  الريا�صية  النوادي  تكون  اأن  ميكن   :72 املادة 
الريا�صات اأو اأحادية الريا�صة و ت�صنف اإىل فئتني :

- النوادي الريا�صية الهاوية،
- النوادي الريا�صية املحرتفة.

النادي الريا�صي هو الهيكل القاعدي للحركة الريا�صية 
اأجل  من  الريا�صي  م�صتوى  وحت�صني  تربية  ي�صمن  الذي 

حتقيق الأداءات الريا�صية.

الريا�صات  املتعدد  الريا�صي  النادي  يتوفر   :73 املادة 
على فروع ريا�صية متخ�ص�صة تكلف بت�صيري الخت�صا�صات 

الريا�صية املمار�صة فيه.

الريا�صة  الأحادي  الريا�صي  النادي  74: يكلف  املادة 
بت�صيري اخت�صا�س ريا�صي واحد.

                                                  
الفرع الأول: النادي الريا�سي الهاوي

ريا�صية  جمعية  الهاوي  الريا�صي  النادي   :  75 املادة 
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املتعلق  القانون  باأحكام  ت�صري  مربح،  غري  ن�صاط  ذات 
باجلمعيات واأحكام هذا القانون، وكذا قانونه الأ�صا�صي.

الهاوي  الريا�صي  النادي  تاأ�صي�س  يخ�صع   :76 املادة 
قبل اعتماده اإىل الراأي املطابق لالإدارة املكلفة بالريا�صة.

حتدد مهام وتنظيم و�صري النادي الريا�صي الهاوي مبوجب 
قانون اأ�صا�صي منوذجي يحدد عن طريق التنظيم. 

ين�صئ  اأن  الهاوي  الريا�صي  النادي  ميكن   :77 املادة 
املواهب  لتكوين  مراكز  اأو  التح�صري  قبل  ما  تكوين  مركز 

الريا�صية.
يجب على النادي الريا�صي الهاوي اإن�صاء فروع ريا�صية 
عديدة متخ�ص�صة �صمن هياكله، ل�صيما لفائدة الأ�صناف 

ال�صابة. 

الفرع الثاين: النادي الريا�سي املحرتف

املادة 78: يعد النادي الريا�صي املحرتف �صركة جتارية 
ذات هدف ريا�صي، وميكن اأن يتخذ اأحد اأ�صكال ال�صركات 

التجارية الآتية :
امل�صوؤولية  ذات  الريا�صية  ال�صخ�س  وحيدة  املوؤ�ص�صة   -

املحدودة،
- ال�صركة الريا�صية ذات امل�صوؤولية املحدودة،

- ال�صركة الريا�صية ذات الأ�صهم.
القانون  باأحكام  اأعاله  ت�صري ال�صركات املن�صو�س عليها 
ال�صا�صية  قوانينها  وكذا  القانون،  هذا  واأحكام  التجاري 
تنظيمها  كيفيات  ل�صيما  حتدد،  اأن  يجب  التي  اخلا�صة 

وطبيعة امل�صاهمات.
القوانني ال�صا�صية النموذجية لل�صركات املذكورة  حتدد 

اأعاله عن طريق التنظيم.

املحرتف، ل�صيما  الريا�صي  النادي  يهدف   :79 املادة 
وكذا  والريا�صي  القت�صادي  التناف�صي  م�صتواه  اإىل حت�صني 
لريا�صييه عرب م�صاركته يف التظاهرات واملناف�صات الريا�صية 
اأجرة  مقابل  وريا�صيني  موؤطرين  وتوظيف  الأجر  املدفوعة 

وكذا ممار�صة كل الأن�صطة التجارية املرتبطة بهدفه.

حتفيزية  تدابري  خالل  من  الدولة  ت�صجع   :80 املادة 
قانونا  موؤ�ص�س  حمرتف  ريا�صي  نادي  كل  مرافقة  وتدابري 
ين�صئ مركزا لتكوين املواهب الريا�صية ال�صابة طبقا للقوانني 

والأنظمة �صارية املفعول.

املادة 81: ميكن كل نادي ريا�صي هاوي و كل �صخ�س 
اأو يكون  ناديا ريا�صيا حمرتفا  يوؤ�ص�س  اأن  اأو معنوي  طبيعي 

�صريكا اأو م�صاهما فيه.
ميكن ال�صركات الأجنبية اأن تكون م�صاهمة اأو �صريكة يف 

النادي الريا�صي املحرتف طبقا للت�صريع املعمول به.

املادة 82: ميكن كل نادي ريا�صي هاوي ي�صارك ب�صفة 
معتادة يف تنظيم التظاهرات والأحداث الريا�صية املدفوعة 
املوؤطرين  اأجور  وكذا  الإيرادات  تكون  والذي  الأجر، 
والريا�صيني الذين ي�صغلهم قد بلغت بعنوان ال�صنة املن�صرمة 
مبلغا يفوق �صقفا يحدد عن طريق  التنظيم، تاأ�صي�س �صركة 

ريا�صية جتارية كما هو من�صو�س عليه يف هذا القانون.  

الهاوي  الريا�صي  النادي  ميتلك  عندما   :83 املادة 
ذات  الريا�صية  ال�صخ�س  الوحيدة  املوؤ�ص�صة  راأ�صمال 
يف  املحققة  الأرباح  جممل  تخ�ص�س  املحدودة،  امل�صوؤولية 

هذه ال�صركة اإىل ت�صكيل �صندوق الحتياطات.

ويف  املفعول،  �صاري  الت�صريع  مراعاة  مع   :84 املادة 
حالة الزيادة يف الراأ�صمال الجتماعي لل�صركات الريا�صية 
التجارية املذكورة يف املادة 78 اأعاله، اإما عن طريق اإ�صدار 
اأ�صهم جديدة اأو ح�ص�س اجتماعية، اأو اإما عن طريق الزيادة 
يف قيمة الأ�صهم اأو احل�ص�س الجتماعية، يجب على اجلمعيات 
اأعاله  املذكورة  ال�صركات  لل�صركاء يف  اأو  للم�صاهمني  العامة 
قبول الإكتتابات اجلديدة  ال�صادرة عن ال�صخا�س الطبيعيني 
واملعنويني ذوي اجلن�صية اجلزائرية اأو الأجنبية بغر�س الزيادة 

يف موارد هذه ال�صركات و�صمان ا�صتمراريتها.

الف�سل الثاين: الرابطات الريا�سية

باأحكام  ت�صري  جمعية  الريا�صية  الرابطة   :85 املادة 
وكذا  القانون  هذا  واأحكام  باجلمعيات،  املتعلق  القانون 
الريا�صية  لالحتادية  الأ�صا�صية  والقوانني  الأ�صا�صية  قوانينها 
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الوطنية املن�صمة اإليها.
الحتادية  من  باقرتاح  الريا�صية  الرابطة  تاأ�صي�س  ميكن 
املطابق   الراأي  املعنية وبعد  الوطنية  الريا�صية  اأو الحتاديات 

لالإدارة املكلفة بالريا�صة.
ميكن اأن تكون الرابطة الريا�صية:

متعددة  ريا�صية  رابطة  ن�صاطاتها  طبيعة  ح�صب   -
الريا�صات اأو متخ�ص�صة،

رابطة  الإقليمي  واخت�صا�صها  مهامها  اأهمية  ح�صب   -
ريا�صية وطنية اأو جهوية اأو ولئية اأو بلدية.

وعند  الريا�صية،  النوادي  الريا�صية  الرابطة  ت�صم 
طبقا  اإليها  واملن�صمة  قانونا  املوؤ�ص�صة  الرابطات  القت�صاء، 

لقوانينها الأ�صا�صية.
تتوىل الرابطة الريا�صية التن�صيق بني النوادي والرابطات 

الريا�صية املن�صمة اإليها.

الريا�صية مهامها حتت �صلطة  الرابطة  86: متار�س  املادة 
طبقا  اإليها  املن�صمة  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  ورقابة 

لالأحكام املذكورة يف القوانني الأ�صا�صية لهذه الحتادية.
تخ�صع الرابطة الريا�صية ملراقبة الإدارة املكلفة بالريا�صة 
ا�صتعمال  يخ�س  فيما  ل�صيما  لذلك  املوؤهلة  وال�صلطات 

الإعانات و امل�صاعدات العمومية.
حتدد مهام الرابطات الريا�صية و تنظيمها واخت�صا�صاتها 
الحتادية  تعدها  منوذجية  اأ�صا�صية  قوانني  مبوجب  الإقليمية 

الريا�صية الوطنية ويوافق عليها الوزير املكلف بالريا�صة.

الف�سل الثالث: الحتادية الريا�سية الوطنية

ذات  جمعية  الوطنية  الريا�صية  الحتادية   :87 املادة 
باجلمعيات  املتعلق  القانون  اأحكام  ت�صريها  وطنية  �صبغة 
يوافق  التي  الأ�صا�صية  قوانينها  وكذا  القانون  هذا  واأحكام 

عليها الوزير املكلف بالريا�صة.
التناف�صية  الأنظمة  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  تعد 
بكل  وت�صريها  لإخت�صا�صها  التابعة  الريا�صية  والأن�صطة 

ا�صتقاللية.
طبيعة  ح�صب  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  تكون 

اأن�صطتها، متخ�ص�صة اأو متعددة الريا�صات.
اإخت�صا�س  املتخ�ص�صة  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  ت�صري 
ريا�صي اأو اخت�صا�صات ريا�صية مت�صابهة متار�س عليه اأو عليها 

�صلطتها.
املتعددة  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  وتنظم  ت�صتعمل 
اأو عدة   )2( اإخت�صا�صان  معني  اأن�صطة  قطاع  الريا�صات يف 

اخت�صا�صات ريا�صية ذات طبيعة خمتلفة.
حتدد  مهام الحتاديات الريا�صية الوطنية وتنظيمها و�صريها  

مبوجب قانون اأ�صا�صي منوذجي  يحدد عن طريق التنظيم.

باملنفعة  الوطنية  الريا�صية  يعرتف لالحتادية   :88 املادة 
العمومية وال�صالح العام من طرف الوزير املكلف بالريا�صة. 
وال�صالح  العمومية  باملنفعة  الإعرتاف  منح  �صروط  حتدد 
العام  لالحتادية الريا�صية الوطنية عن طريق التنظيم.                          

اأكرث  اأن توؤ�ص�س على ال�صعيد الوطني  89: ل ميكن  املادة 
قطاع  اأو  ريا�صي  اإخت�صا�س  لكل  واحدة   ريا�صية  احتادية  من 

اأن�صطة.

من  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  90: ت�صاهم  املادة 
اخت�صا�س  وحت�صني  ترقية  يف  براجمها  و  اأن�صطتها  خالل 
على  واملحافظة  ال�صباب  وتربية  ريا�صية،  اخت�صا�صات  اأو 
اأخالقيات واآداب الريا�صة و الروح الريا�صية واحلكم الرا�صد 

وتعزيز التما�صك  الجتماعي والت�صامن الوطني.

مهام  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  ت�صمن   :91 املادة 
اخلدمة العمومية ل�صيما:

الإخت�صا�س      ومراقبة  وترقية  وتطوير  وتن�صيط  تنظيم   -
اأو الإخت�صا�صات الريا�صية التي تكلف بها طبقا لالأهداف 
بالريا�صة  املكلف  الوزير  مع  بالتن�صيق  املحددة  العامة 

وبال�صتناد اإىل ال�صيا�صة الوطنية للريا�صة،
- توفري ال�صروط الع�صوية والت�صيريية ق�صد حتقيق اأهدافها،
اخلا�صة   العامة  والتنظيمات  التقنية  التنظيمات  �صن   -
باخت�صا�صها اأو اخت�صا�صاتها الريا�صية التي تت�صمن وجوبا 
يف  والعنف  املن�صطات  تعاطي  اأفعال  على  تعاقب  اأحكاما 
املن�صاآت الريا�صية  والف�صاد يف جمال املناف�صات والتظاهرات 
عليها  املن�صو�س  بالعقوبات  الإخالل  وهذا دون  الريا�صية، 

يف القوانني والأنظمة �صارية املفعول،
- اإعداد املخطط الإ�صت�صرايف لتطوير وترقية الخت�صا�س 
اأو الخت�صا�صات الريا�صية التي تكلف بها وكذا املخططات 
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والربامج ال�صنوية ومتعددة ال�صنوات اخلا�صة بها وتنفيذها،
- و�صع نظام املناف�صات وت�صيريها وتقييمها،

والنوادي  الرابطات  على  التاأديبية  ال�صلطة  ممار�صة   -
الريا�صية املن�صمة اإليها، وكذا على الهيئات التي تن�صئها،

-  الوقاية من تعاطي املن�صطات ومكافحتها طبقا للت�صريع 
والتنظيم �صاريي املفعول،

ومكافحتها  الجتماعية  والآفات  العنف  من  الوقاية   -
بالعالقة مع ال�صلطات العمومية،

اإطار  يف  الوطنية  واملنتخبات  الفرق  وت�صيري  حت�صري   -
م�صاركتها يف املناف�صات الدولية بالتن�صيق مع الوزير املكلف 

بالريا�صة ق�صد التمثيل امل�صرف للوطن،
- امل�صاركة يف متابعة املراقبة الطبية الريا�صية للريا�صيني 

طبقا للتنظيم �صاري املفعول،
- املرافقة النف�صية للريا�صيني،

- امل�صاركة يف ترقية الأخالقيات الريا�صية،
- امل�صاهمة يف اإعداد و توزيع املرا�صد املنهجية التي حتدد 
اأ�صناف  ملختلف  والتكوين  والتدريب  الدرا�صات  خمططات 
الريا�صيني واملنتخبات والفرق لالإخت�صا�س اأو  لالخت�ص�صات 

املطورة،
- اإجناز اأو اإ�صتغالل اأو ت�صيري املن�صاآت الريا�صية و/ اأو الرتفيهية 

يف اإطار القوانني والأنظمة �صارية املفعول،
واللتزام  الرا�صد،  احلكم  وقواعد  مبادئ  اإحرتام   -

بتنفيذها، 
- اإن�صاء هياكل ت�صيري املراقبة املالية للرابطات والنوادي 

الريا�صية املن�صمة اإليها،
- تطوير برامج البحث عن املواهب الريا�صية وريا�صيي 
باخلارج  املقيمني  ذلك  يف  مبا  العايل  وامل�صتوى  النخبة 

والتكفل بهم، 
الهيئات  �صمن  البالد  ميثلون  الذين  الأع�صاء  تعيني   -

الريا�صية الدولية بعد موافقة الوزير املكلف بالريا�صة،
موافقة  بعد  الدولية  الريا�صية  الهيئات  اإىل  الن�صمام   -

الوزير املكلف بالريا�صة. 
تو�صح القوانني الأ�صا�صية لالإحتاديات الريا�صية الوطنية 

املهام املذكورة اأعاله.

املادة  عليها يف  املن�صو�س  املهام  ف�صال عن   :92 املادة 
املتخ�ص�صة  الوطنية  الريا�صية  الإحتادية  متار�س  اأعاله،   91

بتفوي�س من الوزير املكلف بالريا�صة مهام اخلدمة العمومية 
التالية:

على  الخت�صا�س  لتطوير  الريا�صية  اخلريطة  اإعداد   -
ال�صعيد الوطني،

مع  بالعالقة  التاأطري  م�صتخدمي  تكوين  يف  امل�صاهمة   -
كل  اأو  بالريا�صة  املكلفة  للوزارة  التابعة  التكوين  هياكل 

هياكل اأخرى خمت�صة معتمدة يف هذا املجال،
يف  ال�صابة  الريا�صية  املواهب  اإنتقاء  نظام  و�صع   -
الخت�صا�س اأو الخت�صا�صات التي ت�صريها، ل�صيما حتديد 
املواهب  وانتقاء  وتوجيه  ك�صف  ومعايري  ومناذج  خ�صائ�س 

الريا�صية ال�صابة وكذا الإلتحاق  باملنتخبات الوطنية،
الريا�صي  التاأطري  م�صتخدمي  ت�صنيف  يف  امل�صاركة   -
على  املحققة   والآداءات  النتائج  م�صتوى  اإىل  بال�صتناد 

ال�صعيدين الوطني والدويل،
والأو�صمة  والرتب  وال�صهادات  الإجازات  ت�صليم   -

والديبلومات الإحتادية، وفقا للتنظيم املعمول به،
اإحرتافية لتمثيل وت�صيري وتن�صيق  اإن�صاء رابطة وطنية   -

الأن�صطة الريا�صية ذات الطابع الحرتايف،
على  ت�صجيل  بالريا�صة،  املكلف  الوزير  على  اإقرتاح،   -
قائمتها ريا�صيي النخبة وامل�صتوى العايل واملدربني واحلكام 

ذوي امل�صتوى العايل.

املادة 93: تعد اخلريطة الريا�صية واأهداف تطويرها كما 
هو من�صو�س عليها يف املادة 92 اأعاله وكذا برامج الأن�صطة 
الريا�صات  املتعددة  الوطنية  الريا�صية  الريا�صية لالحتاديات 
املتخ�ص�صة يف  الوطنية   الريا�صية  الإحتاديات  بالتن�صيق مع 

اإطار ال�صيا�صة الوطنية للريا�صة.
الريا�صات  املتعددة  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  ميكن 
مبوافقة من الحتاديات الريا�صية املتخ�ص�صة املفو�صة ت�صليم 
اإجازات البطولة الوطنية واجلهوية والولئية، وكذا الإجازات 
وفقا  الإحتادية  والديبلومات  والأو�صمة  والرتب  وال�صهادات 

للتنظيم املعمول به.

القرار  العمومية هو  التفوي�س مبهمة اخلدمة   :94 املادة 
بالريا�صة،  املكلف  الوزير  مبوجبه  يفو�س  اأن   ميكن  الذي 
الحتادية الريا�صية الوطنية املتخ�ص�صة ملمار�صة مهمة اأو عدة 
مهام اخلدمة العمومية املن�صو�س عليها يف املادتني 91 و92 
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اأعاله، والتي يجب اأن ت�صطلع بها . 
يرفق التفوي�س من اأجل تنفيذه بالو�صائل املالية والب�صرية 

واملادية طبقا للمواد 98، 174، 178 اأدناه. 
حتدد �صروط وكيفيات منح و�صحب التفوي�س عن طريق 

التنظيم.

العرتاف  اأو  العمومية  اخلدمة  تفوي�س  ي�صحب   :95 املادة 
وجود  ثبوت  حالة  ل�صيما يف  العام،  ال�صالح  و  العمومية  باملنفعة 
اختاللت ونقائ�س بينة ت�صر بتطوير الخت�صا�س اأو الخت�صا�صات 

الريا�صية.
 يرتتب عن �صحب تفوي�س اخلدمة العمومية اأو العرتاف 
الإعانات  كل  تعليق  العام،  وال�صالح  العمومية  باملنفعة 

العمومية لهيكل التنظيم والتن�صيط الريا�صي املعني. 

املادة 96: تخ�صع العالقة بني الوزارة املكلفة بالريا�صة 
والحتادية الريا�صية الوطنية للقوانني والأنظمة �صارية املفعول. 
وتندرج يف  اإطار  يحدد  امل�صوؤوليات املتبادلة وي�صمن اإحرتام 
الريا�صية  الأنظمة  وكذا  بها،  املعمول  والأنظمة  القوانني 

الدولية، ل�صيما امليثاق الأوملبي ومبادىء احلكم الرا�صد.

الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  قائمة  حتدد   :97 املادة 
املفو�صة والحتاديات الريا�صية الوطنية املعرتف لها باملنفعة 
العمومية وال�صالح العام  من طرف  الوزير املكلف بالريا�صة.

الوطنية  الريا�صية  الإحتاديات  ت�صتفيد   :98 املادة 
الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  وكذا  املفو�صة،  املتخ�ص�صة 
اإعانات  من  العام  وال�صالح  العمومية  باملنفعة  لها  املعرتف 
على  املحلية  واجلماعات  الدولة  وم�صاهمات  وم�صاعدات 
الأهداف  حتدد  تعاقدية  وكيفيات  تطوير،  برنامج  اأ�صا�س 

ال�صنوية واملتعددة ال�صنوات الواجب بلوغها.

وامل�صاعدات  الإعانات  ا�صتعمال  يخ�صع   :99 املادة 
املحلية  واجلماعات  الدولة   من  املمنوحة  وامل�صاهمات 

للمراقبة طبقا للت�صريع والتنظيم �صاري املفعول.

املادة 100: ميكن لالحتاديات الريا�صية الوطنية املتخ�ص�صة 
لها  املعرتف  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  وكذا  املفو�صة، 

املالية  بامل�صاهمة  اإجناز  العام  وال�صالح  العمومية  باملنفعة 
كل  تف�صيلية  �صروط  ح�صب  املحلية  واجلماعات  للدولة 
بهدفها  مرتبطة  التجهيزات  و/اأو  باملن�صاآت  خا�صة  عملية 

ومت�صلة مبا�صرة مع مهامها.           
           

الف�سل الرابع: اللجنة الوطنية الأوملبية

املادة 101: اللجنة الوطنية الأوملبية جمعية معرتف لها 
باملنفعة العمومية وال�صالح العام. 

وت�صري  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  توؤ�ص�س   :102 املادة 
باأنظمتها وقوانينها الأ�صا�صية يف ظل احرتام اأحكام امليثاق 

الأوملبي.
ظل  يف  اأن�صطتها  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  ومتار�س   
واأدبيات  واأخالقيات  الأوملبية  للقيم  ال�صارم  الحرتام 
مبادئ  مع  بالن�صجام  املفعول،  �صارية  والقوانني  الريا�صة 

امليثاق الأوملبي. 
ت�صهر اللجنة الوطنية الأوملبية على حماية الرمز الأوملبي.

بالإ�صافة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  تكلف   :103 املادة 
مبا  الأوملبي  امليثاق  يف  عليهما  املن�صو�س  والدور  املهام  اإىل 

ياأتي:
ترقية  اإىل  يهدف  تدبري  كل  واقرتاح  الراأي  اإبداء   -
وكذا  الريا�صية،  الروح  وتعزيز  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة 
مكافحة العنف والآفات الجتماعية يف املن�صاآت الريا�صية،

الهيئات  �صمن  الوطني  التمثيل  ترقية  يف  امل�صاهمة   -
بالتعاون مع الحتادية الريا�صية  والأجهزة الريا�صية الدولية 

الوطنية املعنية.

اللجنة الأوملبية �صمان ت�صيري  104: يجب على  املادة 
امل�صاعدات والإعانات العمومية املالية واملادية، وفقا للت�صريع 

�صاري املفعول.

املادة 105: حتدد العالقة بني اللجنة الوطنية الأوملبية 
 96 املادة  يف  الواردة  لالأحكام  طبقا  العمومية  وال�صلطات 

اأعاله.
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مبحكمة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  تزود   :106 املادة 
هياكل  بني  الريا�صية  النزاعات  بت�صوية  تكلف  للتحكيم 

التنظيم والتن�صيط الريا�صيني اأو بني اأع�صائها.
بال�صتقاللية  واأع�صاوؤها  هذه  التحكيم  حمكمة  تتمتع   
بالن�صبة جلميع هياكل التنظيم والتن�صيط الريا�صيني اأو اأع�صائها.
املحكمة  هذه  عن  ال�صادرة  الأحكام  تكون  اأن  ميكن 
والتن�صيط  التنظيم  هياكل  بني  القائمة  النزاعات  اإطار  يف 
اأو اأع�صائها، حمل طعن طبقا للقوانني والأنظمة  الريا�صيني 

�صارية املفعول وكذا الأنظمة الريا�صية الدولية.
يف  ت�صجيل  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  على  يجب 
حمكمة  باإخطار  يتعلق  التحكيم  �صرط  الأ�صا�صية  قوانينها 

التحكيم يف حالة حدوث نزاعات حمتملة.
املادة 107: ميكن اأن ت�صتفيد اللجنة الوطنية الأوملبية، 
بتنظيم  املتعلقة  تلك   �صيما  ل  مهامها،  تنفيذ  اإطار  يف 
يف  م�صاركتها  ق�صد  حت�صريها  و  ودعمها  الوطنية  املنتخبات 
العاملية  املناف�صات  وكذا  الأوملبي،  الطابع  ذات  الألعاب 
م�صاعدة  من  الأوملبية  الريا�صية  لالإخت�صا�صات  املفتوحة 

وم�صاهمة الدولة ح�صب كيفيات اإتفاقية.
الف�سل اخلام�ص: اللجنة الوطنية �سبه الأوملبية

املادة 108: اللجنة الوطنية �صبه الأوملبية جمعية معرتف 
لها باملنفعة العمومية وال�صالح العام  وم�صرية بوا�صطة قوانينها 

الأ�صا�صية واأنظمتها وكذا التنظيمات الريا�صية الدولية.
املادة 109:  تتمثل مهام اللجنة الوطنية �صبه الأوملبية، 
بالتعاون مع الحتاديات الريا�صية الوطنية، ل�صيما يف ترقية 
الوطنية  الفرق  على  والإ�صراف  الأوملبية،  �صبه  احلركة 
�صبه  الألعاب  يف  وت�صجيلها  وحت�صريها  ودعمها  وتن�صيقها 

الأوملبية واملناف�صات العاملية.
حتدد مهام وتنظيم اللجنة الوطنية �صبه الأوملبية يف قوانينها 

الأ�صا�صية التي يوافق عليها الوزير املكلف بالريا�صة.
الباب اخلام�ص: اأجهزة وهياكل دعم 

الأن�سطة البدنية والريا�سية
الف�سل الأول: اأجهزة الأن�سطة البدنية والريا�سية

املادة 110 معدلة: اأجهزة الأن�صطة البدنية والريا�صية هي:

- املر�صد الوطني للريا�صة،
العايل  وامل�صتوى  النخبة  لريا�صة  الوطنية  اللجنة   -

وك�صف املواهب الريا�صية،
- اللجنة املنهجية والعلمية الوطنية للريا�صة،

- املر�صد الولئي للريا�صة،
- املجل�س البلدي للريا�صة.

املادة 111: يعد املر�صد الوطني للريا�صة جهازا يكلف 
ال�صيا�صة  حول  والآراء  والتو�صيات   القرتاحات  باإبداء 

الريا�صية الوطنية.

النخبة  لريا�صة  الوطنية  اللجنة  تكلف   :112 املادة 
وامل�صتوى العايل وك�صف املواهب الريا�صية باإبداء القرتاحات 
حتديد  يف  امل�صاهمة  �صاأنها  من  التي  والآراء  والتو�صيات 
اخليارات  والأهداف املرتبطة  برتقية  وتطوير ريا�صة النخبة 
ومناهج  و�صائل  تفعيل  يف  وامل�صاهمة  العايل،  وامل�صتوى 

ك�صف املواهب الريا�صية ال�صابة و تطويرها.

الوطنية  والعلمية  املنهجية  اللجنة  تكلف   :113 املادة 
بالعلوم  املت�صلة  والتو�صيات  الآراء  كل  ب�صياغة  للريا�صة 
يف  البحث  وكذا  التكوين،  ونظام  واملنهجية  والتكنولوجيا 

ميدان الريا�صة.

املادة 114: يبدي املر�صد الولئي للريا�صة راأيه ويقدم 
القرتاحات حول التطور الريا�صي على م�صتوى الولية.

باإعداد  للريا�صة  البلدي  املجل�س  يكلف   :115 املادة 
خمطط بلدي للتنمية الريا�صية وال�صهر على اإجنازه بالعالقة 
مع هياكل التنظيم والتن�صيط الريا�صيني املوجودة يف اإقليم 

البلدية.

املادة 116: حتدد مهام وت�صكيلة وتنظيم و�صري الأجهزة 
املن�صو�س عليها يف املادة 110  اأعاله عن طريق التنظيم. 

               
الف�سل الثاين: هياكل دعم الأن�سطة البدنية والريا�سية

والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  دعم  هياكل   :117 املادة 
هي موؤ�ص�صات وهيئات مو�صوعة حتت و�صاية الوزير املكلف 
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بالريا�صة، وتتمثل مهامها، ل�صيما  يف التكفل مبا ياأتي:
- طب الريا�صة،

على  املطبقة  والتكنولوجيات  العلوم  وتطوير  البحث   -
الريا�صة،

- الإعالم والتوثيق يف جمال الريا�صة،
- ت�صيري مردودية املن�صاآت الريا�صية، 

- ال�صيانة والتثمني الوظيفي للمن�صاآت والتجهيزات الريا�صة،
- الدعم اللوج�صتيكي لالإحتاديات والرابطات الريا�صية،

- تكوين التاأطري الريا�صي،
ال�صابة  الريا�صية  واملواهب  الريا�صية  النخبة  تكوين   -

وحت�صريها،
- الدعم املايل خارج موارد الدولة،

- ك�صف تعاطي املن�صطات،
- مراقبة تعاطي املن�صطات ومكافحتها،

- اإعتماد ا�صتعمال كل التجهيزات واملنتوجات املرتبطة 
باإجناز املن�صاآت الريا�صية.

املن�صو�س  والهيئات  املوؤ�ص�صات  اإن�صاء  �صروط  حتدد    
عليها يف الفقرة الأوىل اأعاله ومهامها، وتنظيمها و�صريها عن 

طريق التنظيم.

الباب ال�ساد�ص: التكوين والبحث يف جمال الريا�سة

املادة 118: التكوين الريا�صي ن�صاط  موؤ�ص�صاتي ومنظم  
ومندمج يهدف اإىل :

ال�صلوك  واآداب  واملهارات  والعلم  املعارف  اإكت�صاب   -
 - والتقنية  والتقنية  البدنية  القدرات  وحت�صني  تطوير  وكذا 

التخطيطية  والنف�صية والروح الريا�صية واأخالقياتها،
- التح�صري ملهن الريا�صة،

- ك�صف واإبراز املواهب الريا�صية ال�صابة وتثمينها ومرافقتها،
بريا�صة  لالإلتحاق  ال�صابة  الريا�صية  املواهب  حت�صري   -
ق�صد  املناف�صات  وامل�صاركة يف  العايل،  امل�صتوى  ومناف�صات 

حتقيق الأداءات،
- تلبية احلاجيات الكمية والنوعية املح�صاة واملعرب عنها 
يف ميدان تاأطري املهن املخ�ص�صة لالأن�صطة البدنية و الريا�صية.

املنظومة  بالريا�صة  املكلف  الوزير  يعد   :119 املادة 
الوطنية للتكوين الريا�صي بالعالقة مع املوؤ�ص�صات والهياكل 
والأجهزة الريا�صية وكذا القطاعات الوزارية الأخرى املعنية. 

املادة 120: ت�صمن اأو ت�صارك الدولة واجلماعات املحلية 
طبيعي  �صخ�س  كل  وكذا  الريا�صية  اجلمعوية  والهياكل 
اأو  معنوي خا�صع للقانون العام اأو اخلا�س، كل فيما يخ�صه، 
الو�صائل  بو�صع  وذلك  الريا�صي،  للتكوين  العام  املرفق  يف 
ال�صرورية، والعتماد على العلوم والتقنيات احلديثة ق�صد 

تنفيذها يف اأق�صى ظروف الفعالية و النجاعة.

املادة 121: ي�صمل التكوين الريا�صي:
- تكوين املواهب الريا�صية ال�صابة،

- تكوين التاأطري الريا�صي.

الف�سل الأول : تكوين املواهب الريا�سية ال�سابة

كل  ال�صاب،  الريا�صي  باملوهوب  يق�صد   :122 املادة 
�صخ�س  تتوفر فيه ا�صتعدادات و�صفات خا�صة متكنه  خالل 
اأو اإثر التكوين الريا�صي من  الرتقاء  يف ممار�صة تخ�ص�س 

ريا�صي اىل اأعلى م�صتوى.
ال�صاب  الريا�صي  للموهوب  املقدم  الريا�صي  التكوين 

منظم ومرتب ومت�صل�صل.
 ميار�س التكوين الريا�صي داخل موؤ�ص�صات ريا�صية عامة 
اأو خا�صة اأو جمعوية حتت اإ�صراف م�صتخدمني متخ�ص�صني 

يف التح�صري والتدريب الريا�صيني.

املادة 123: يهدف التكوين الريا�صي املقدم للموهوب 
الريا�صي ال�صاب اإىل تطوير وحت�صني قدراته و�صفاته البدنية 
والنف�صية  والتقنية  احلركية  والع�صبية  والفيزيولوجية، 
ق�صد  ال�صرورية  بالكفاءات  وتزويده  واملعنوية،  والإدراكية 

اإدماجه يف الهياكل الريا�صية ويف نظام املناف�صة.

ال�صابة من  الريا�صية  املواهب  124: ميتد تكوين  املادة 
�صن ال�صاد�صة )6( اإىل الثامنة ع�صرة )18( ويتمحور حول 

الأطوار الأربعة الآتية:
- التح�صري القاعدي،

- التخ�ص�س،
- حت�صني امل�صتوى،

- التمكن والتاأهيل.  
ال�صن،  وفئات  الأطوار  مبختلف  الإلتحاق  �صروط  حتدد 
وكيفيات اإعداد حمتويات وبرامج تكوين  املواهب الريا�صية 



41

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 07

ال�صابة من  طرف الوزير املكلف بالريا�صة.

البيداغوجي  التنظيم  ويعدل  يكيف   :125 املادة 
املواهب  تكوين  هياكل  �صمن  املدر�صية   والوتائر  لالأطوار 
الريا�صية ال�صابة املن�صو�س عليها يف املادة 134، اأدناه ق�صد 

ال�صتجابة ملتطلبات ريا�صة النخبة  وامل�صتوى العايل.
يف هذا الإطار ت�صتفيد املواهب الريا�صية ال�صابة، ل�صيما 

من:
- تكييف برامج التعليم و متديد  لأطوار الدرا�صة، عند 

الإقت�صاء،
ملتطلبات  الإ�صتجابة  بغر�س  التقييم  فرتات   تكييف   -

الرزنامة الريا�صية،
- تنظيم دعم بيداغوجي خا�س و م�صتمر،

- تكييف اأوقات الدرا�صة  املدرجة  بان�صجام يف الربنامج 
العام للتح�صري الريا�صي،

- فتح �صعب حت�صريية يف مهن الريا�صة بغر�س ت�صجيع 
اإدماجها الإجتماعي.

عليها  املن�صو�س  الأحكام  اإىل  بالإ�صافة   :126 املادة 
الريا�صيون  ي�صتفيد  املفعول،  �صارية  والأنظمة  القوانني  يف 

واملواهب الريا�صية ال�صابة من التدابري اخلا�صة التالية: 
الإقت�صاء،  عند  الوطنية،  اخلدمة  يف  جتنيدهم  تاأجيل   -
ق�صد حت�صريهم للمناف�صات الدولية والعاملية وامل�صاركة فيها،
الريا�صي  امل�صتوى  وحت�صني  والتح�صري  التكوين  منح   -
والتدريب  التجهيز  مب�صاريف  التكفل  وكذا  باخلارج 

وامل�صاركة يف املناف�صات،
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

التي  ال�صابة  الريا�صية  املواهب  ت�صتفيد   :127 املادة 
تعوي�صات  من  ر�صمية  مناف�صات  يف  ريا�صية  نتائج  حققت 
عن  النتائج  يحدد مبلغها وكيفيات منحها عن طريق التنظيم.

الف�سل الثاين: تكوين التاأطري الريا�سي

املادة 128: يهدف تكوين التاأطري الريا�صي اإىل اإكت�صاب 
التكنولوجي  التاأهيل  وكذا  خا�صة  وكفاءات  معارف 
يف  مهنة  ممار�صة  بغر�س  الت�صيري،  ويف  واملنهجي  والعلمي 

جمال الأن�صطة البدنية والريا�صية .
التاأطري  وظائف  ملمار�صة  التاأهيل  اإىل  كذلك  ويهدف 
الت�صيري  وظائف  وكذا  والبيداغوجي،  والتقني  الإداري 
والإعالم والتن�صيط وامل�صاعدة الطبية الريا�صية والإ�صعاف 
البدنية  الأن�صطة  ميدان  يف  النف�صانية  واملرافقة  والنجدة  

والريا�صية.

املادة 129: ينظم تكوين التاأطري الريا�صي يف اأطوار تعليم 
ق�صرية املدى و طويلة املدى ويف اأطوار و�صيطة اأو عن بعد.

ميكن اأن يكون التكوين  اأويل اأو متوا�صل اأو متخ�ص�س 
املن�صو�س  والأ�صكال   ال�صروط  تاأهيلي ح�صب  اأو  عايل  اأو 

عليها يف الت�صريع والتنظيم �صاري املفعول.

املادة 130: يتم تكوين التاأطري الريا�صي يف موؤ�ص�صات 
التكوين التابعة للوزارة املكلفة بالريا�صة اأو يف كل موؤ�ص�صة 
وكذا  اأخرى،  وزارة  و�صاية  حتت  معنية  اأخرى  تكوين 

الإحتاديات الريا�صية الوطنية املوؤهلة.
كما ميكن اأن يتم كذلك يف املوؤ�ص�صات املن�صاأة من طرف 

كل �صخ�س معنوي اأو طبيعي خا�صع للقانون اخلا�س.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

الوزراء  و/اأو  بالريا�صة  املكلف  الوزير  يحدد  املادة 131: 
طبيعة  املفعول،  �صاري  وللتنظيم  للت�صريع  طبقا   املعنيني 
به  الإلتحاق  و�صروط  و�صعبه  الريا�صي  التاأطري  تكوين 
وتتويجه،  وتقييمه  تنظيمه  وكيفيات  ومدته،  وبراجمه 

وال�صهادات املتعلقة به.

املادة 132: ل ميكن لأحد اأن ميار�س وظائف التدريب 
والتحكيم والتن�صيط والتكوين واملتابعة الطبية الريا�صية اإذا 

مل يثبت:
من  مبعادلتها  معرتف  و/اأو  م�صلمة  �صهادة  اأو  ديبلوم   -

قبل القطاعات والهياكل املوؤهلة لهذا الغر�س،
بالريا�صة  املكلف  الوزير  من  م�صلمة  تاأهيل  �صهادة   -

اأو  من احتادية ريا�صية وطنية موؤهلة.
ل ميكن لأحد ممار�صة الوظائف املن�صو�س عليها اأعاله اإذا 

كان مو�صع عقوبة م�صينة.

لكل   الأ�صا�صية  القوانني  تن�س  اأن  يجب   :133 املادة 
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تت�صكل  تقنية  جلنة  على   ريا�صيني  وتن�صيط  تنظيم  هيكل 
الريا�صي حتدد �صالحياتها  للتاأطري  تقنيني  من م�صتخدمني 

وت�صكيلتها و�صريها عن طريق التنظيم.
اأن يكون ع�صوا يف اجلهاز  التقنية  اللجنة  ميكن م�صوؤول 

القيادي لهيكل التنظيم والتن�صيط الريا�صيني .

الف�سل الثالث: موؤ�س�سات التكوين الريا�سي

املادة 134: ي�صم الإطار املوؤ�ص�صاتي للتكوين الريا�صي:
-  اأق�صام ريا�صة و درا�صة،
- الإكماليات الريا�صية،

- الثانويات الريا�صية،
- املدار�س الريا�صية الوطنية واجلهوية املتخ�ص�صة،

- مراكز جتمع وحت�صري املواهب الريا�صية ال�صابة والنخبة 
الريا�صية،

- موؤ�ص�صات التكوين حتت و�صاية الوزارة املكلفة بالريا�صة،
للنوادي  التلقني  ومدار�س  التكوين  قبل  ما  مراكز   -

الريا�صية والهياكل  الريا�صية اجلمعوية،
- مراكز تكوين املواهب الريا�صية ال�صابة،

- املوؤ�ص�صات اخلا�صة لتكوين  التاأطري الريا�صي.
حتدد �صروط اإن�صاء الهياكل واملوؤ�ص�صات املن�صو�س عليها 

اأعاله وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

املادة 135: ت�صمن اخلدمة العمومية للتكوين الريا�صي 
جمالت  يف  الريا�صي  التاأطري  م�صتخدمي  تكوين  ل�صيما 
واملواهب  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة  وتعليم  وتاأطري  ت�صيري 

الريا�صية ال�صابة.
القطاعات  مع  بالعالقة  بالتكوين،  املكلف  الوزير  يحدد 
الوزارية املعنية، منط التكوين، تنظيمه وكذا �صروط وكيفيات 

الت�صجيل يف موؤ�ص�صات التكوين املو�صوعة حتت و�صايته. 

تكوين  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  ت�صمن   :136 املادة 
التابعني  الريا�صيني  وامل�صريين  التحكيم  وجلان  احلكام 
لخت�صا�صها الريا�صي، لتجديد معلوماتهم وحت�صني م�صتواهم،  

كما ميكنها اأي�صا امل�صاهمة يف تكوين التاأطري الريا�صي.
وميكن اأن ت�صتفيد، لهذا الغر�س، من م�صاعدة املوؤ�ص�صات 
بالريا�صة،  املكلف  الوزير  و�صاية  حتت  للتكوين  العمومية 

وعند الإقت�صاء، من كل م�صاهمة اأخرى من طرف اأ�صخا�س 
معنويني اأو طبيعيني باإمكانهم م�صاعدتها يف مهمتها. 

حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 137: تعتمد موؤ�ص�صات ومراكز التكوين الريا�صي 
للقانون اخلا�س،  اأعاله واخلا�صعة   134 املادة   املذكورة  يف 
راأي الحتادية  اأخذ  بعد  بالريا�صة  املكلف  الوزير  من طرف 

الريا�صية الوطنية املعنية.
املذكورة  الريا�صي  التكوين  موؤ�ص�صات  اعتماد  يخ�صع   

اأعاله اإىل دفرت �صروط.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 138: يخ�صع اللتحاق بالتكوين املقدم يف مركز 
التكوين املن�صو�س عليه يف املادة 134  اأعاله، لإبرام اإتفاقية 
بني الريا�صي امل�صتفيد من التكوين اأو الويل بالن�صبة للقا�صر 
من جهة، وامل�صوؤول امل�صري  التابع له مركز التكوين من جهة 

اأخرى. 
حتدد هذه التفاقية، ل�صيما حقوق وواجبات واإلتزامات 

كل طرف.

املادة 139: ت�صتفيد املواهب الريا�صية ال�صابة من عقود 
اأثناء  تكوينها،  طيلة  لها  تتعر�س  التي  الأخطار  �صد  تاأمني 
واملناف�صات  والتنقالت  والتدريبات  التح�صريية  الرتب�صات 
الوطني  الرتاب  داخل  الودية،  اأو  الر�صمية  الريا�صية 

اأو  خارجه. 
تكتتب اإجباريا عقود التاأمني من طرف النادي الريا�صي 
اأو اأي هيكل اآخر التابع له مركز التكوين، وهذا طبقا للت�صريع 

والتنظيم �صاريي املفعول.

 الف�سل الرابع: اأجهزة التوجيه والتن�سيق 
واملتابعة  للتكوين الريا�سي

املادة 140: اأجهزة التوجيه والتن�صيق واملتابعة للتكوين 
الريا�صي هي:

والأجنبية  الوطنية  ال�صهادات  ملعادلة  الوطنية  اللجنة   -
يف جمال الريا�صة، 

- اللجان الوطنية للرتب وال�صهادات الريا�صية،
- الأكادمييات الريا�صية للوليات.
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�صارية  والأنظمة  بالقوانني  امل�صا�س  دون   :141 املادة 
الوطنية  ال�صهادات  ملعادلة  الوطنية  اللجنة  تكلف  املفعول، 
والف�صل،  بالدرا�صة  ل�صيما  الريا�صة،  جمال  يف  والأجنبية 
جمال  يف  الأجنبية  ال�صهادات  ومعادلة  العرتاف  ومنح 

الأن�صطة البدنية والريا�صية.
ال�صهادات  ملعادلة  الوطنية  اللجنة  �صالحيات  حتدد 
الوطنية والأجنبية يف جمال الريا�صة، وتنظيمها و�صريها عن 

طريق التنظيم.                                                  

املادة 142: تكلف اللجان الوطنية للرتب وال�صهادات 
الريا�صية بال�صهر على تنفيذ �صروط  وكيفيات منح و�صحب 
الرتب وال�صهادات الريا�صية يف املمار�صات الريا�صية املتخ�ص�صة.
وال�صهادات  للرتب  الوطنية  اللجان  �صالحيات  حتدد 

الريا�صية وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.    
 

املادة 143: الأكادمييات الريا�صية للوليات جمعيات 
تكلف، ل �صيما مبا ياأتي  :

- امل�صاركة وامل�صاهمة يف كل العمليات التي من �صاأنها 
تعزيز التنقيب وك�صف املواهب الريا�صية ال�صابة وتكوينها،

كل  �صمن  الريا�صي  التكوين  هياكل  اأن�صطة  توجيه   -
نادي ريا�صي هاوي، وكل جمعية ريا�صية  تابعة لإخت�صا�صها 

الإقليمي وتن�صيقها والإ�صراف عليها ومتابعتها.
للوليات  الريا�صية  الأكادمييات  �صالحيات  حتدد 
الوزير  يعده  منوذجي  اأ�صا�صي  قانون  يف  و�صريها  وتنظيمها 
املكلف بالريا�صة بالت�صاور مع الفاعلني اجلمعويني املعنيني.

الف�سل اخلام�ص: البحث العلمي يف جمال الريا�سة

املادة 144: ي�صكل البحث العلمي يف جمال الريا�صة 
اأ�صا�صية  مهمة  والتكنولوجي  والتقني  العلمي  باإ�صهامه 

وا�صرتاتيجية لقطاع الريا�صة.

املادة 145: يندرج البحث العلمي يف جمال الريا�صة 
الوطنية  واملخططات  والربامج  ال�صرتاتيجيات  �صمن 
التمويلية  والتدابري  الأنظمة  وي�صتفيد من  العلمي،  للبحث 

والتحفيزية املقررة يف الت�صريع والتنظيم �صاريي املفعول.

املادة 146: يهدف البحث العلمي اإىل التطوير العلمي 

والتكنولوجي للريا�صة.
يحدد تنظيمه وميادينه وحماوره وموا�صيعه طبقا للت�صريع 

والتنظيم �صاريي املفعول.

املادة 147: ت�صجع الدولة اإن�صاء خمابر ووحدات البحث 
يف ميدان العلوم والتكنولوجيات املطبقة يف الريا�صة.

املادة 148: تعمل الدولة وخمتلف الفاعلني واملتعاملني 
التطوير  يف  وا�صتعمالها  العلمي  البحث  نتائج  تثمني  على 

الريا�صي.

الباب ال�سابع: التجهيزات واملن�ساآت الريا�سية

بالعالقة  املحلية  الدولة واجلماعات  ت�صهر   :149 املادة 
وتهيئة  اإجناز  على  املعنية،  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  مع 
اأ�صكال  خمتلف  مع  واملكيفة  املتنوعة  الريا�صية  املن�صاآت 
للتطوير  الوطنية  للخريطة  طبقا  والريا�صية  البدنية  الأن�صطة 
الريا�صي، ويف اإطار املخطط التوجيهي للريا�صة والتجهيزات 

الريا�صية الكربى.
ريا�صية  من�صاآت   اإجناز  برامج  املحلية  اجلماعات  تطور 

تربوية جوارية وترفيهية.

املادة 150: ميكن الأ�صخا�س الطبيعيون واملعنويون  يف 
اإطار الت�صريع املعمول به، اإجناز من�صاآت ريا�صية و/اأو ترفيهية 
املمار�صات  اأ�صكال  خمتلف  تكثيف  بهدف  واإ�صتغاللها 

الريا�صية وتطوير �صبكة املن�صاآت الريا�صية الوطنية. 
التدابري  من  املجال  هذا  يف  اخلا�س  الإ�صتثمار  ي�صتفيد 
التحفيزية طبقا للت�صريع املعمول به، ل�صيما احل�صول على 

العقار والت�صهيالت اجلبائية.
الأوىل  الفقرة  يف  املذكورة  املن�صاآت  اإجناز  �صروط  حتدد 

اأعاله وا�صتغاللها عن طريق التنظيم.

على  املحلية  واجلماعات  الدولة  ت�صهر  املادة 151: 
وتثمينها  العمومية  الريا�صية  املن�صاآتية  املمتلكات  �صيانة 
وظيفيا، وجعلها مطابقة للموا�صفات التقنية، عن طريق منح 
املوؤ�ص�صات  لفائدة  عمومية  خدمة  تبعة  �صكل  يف  اإعانات 

املكلفة بت�صيري هذه املمتلكات.



44

الدورة الربيعية 2013         جمل�ص الأمة                      العدد: 07

والعتاد  التجهيزات  اإنتاج  الدولة  ت�صجع   :152 املادة 
الريا�صي عن طريق تدابري حتفيزية، ومرافقة يف اإطار الت�صريع 

والتنظيم املعمول بهما.

املادة 153: تخ�صع كل التجهيزات واملنتوجات املت�صلة 
باإجناز املن�صاآت الريا�صية اإىل ت�صديق  متنحه الهيئات املوؤهلة 

لذلك.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 154: يجب اأن تزود املناطق ال�صكنية وموؤ�ص�صات 
الرتبية والتعليم والتكوين واملوؤ�ص�صات املخ�ص�صة لالأ�صخا�س 
املعوقني واملوؤ�ص�صات املكلفة باإعادة الرتبية واحلماية،  وكذا 
امل�صاريع املزمع اإجنازها، مبن�صاآت وجتهيزات ريا�صية وم�صاحات 
للعب تنجز طبقا للموا�صفات التقنية و ت�صتجيب للمقايي�س 

الأمنية.
ميكن اأي�صا، كل جمموعة اإقت�صادية اأو اإدارية اإجناز من�صاآت  

ريا�صية  �صمن نف�س ال�صروط.

التوجيهية  املخططات  تن�س  اأن  يجب  املادة 155: 
للتهيئة والعمران وخمططات �صغل الأرا�صي على م�صاحات 

خم�ص�صة لإقامة من�صاآت ريا�صية.
مينع تخ�صي�س هذه  امل�صاحات لأغرا�س اأخرى.

املادة 156: ميكن منح امتياز ا�صتغالل املن�صاآت الريا�صية 
العمومية املنجزة بامل�صاهمة املالية للدولة واجلماعات املحلية 
�صريطة احلفاظ على  اأو معنوي  لفائدة كل �صخ�س طبيعي 

طابعها الريا�صي.
يتم منح امتياز اإ�صتغالل املن�صاآت الريا�صية  على اأ�صا�س 

دفرت �صروط.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املحلية  واجلماعات  الدولة  على  يجب   :157 املادة 
تزويد املن�صاآت الريا�صية العمومية عند النتهاء من اإجنازها، 
بالو�صائل الب�صرية واملادية واملالية الالزمة لتاأطريها وت�صيريها 

و�صيانتها.

املن�صاآت  ا�صتغالل  امتياز  منح  ميكن  ل   :158 املادة 

الريا�صية املنجزة بامل�صاهمة املالية للدولة واجلماعات املحلية 
نهائيا بجناية و/اأو جنحة  لفائدة كل �صخ�س حمكوم عليه 

ومل يرد له العتبار.

املادة 159: ت�صهر الدولة واجلماعات املحلية، بالعالقة 
التقنية  امل�صادقة  على  الوطنية  الريا�صية  الإحتاديات  مع 

والأمنية على املن�صاآت  الريا�صية املفتوحة للجمهور.
والكيفيات  اخلا�صة  واملقايي�س  امل�صادقة  اإجراءات  حتدد 

التطبيقية املرتبطة بها عن طريق التنظيم.

املادة 160: يخ�صع الإلغاء الكلي اأو اجلزئي للتجهيزات 
تخ�صي�صها  تغيري  وكذا  العمومية،  الريا�صية  واملن�صاآت 
ي�صرتط  اأن  ميكنه  الذي  بالريا�صة  املكلف  الوزير  لرتخي�س 

تعوي�صها مبن�صاأة معادلة لها يف نف�س الناحية.

يف  ت�صجل  عمومية  خدمة  كتبعة  تعترب   :161 املادة 
ميزانية الهيئة امل�صرية للمن�صاأة الريا�صية اخلدمات الناجمة 
عن و�صع املن�صاآت الريا�صية العمومية حتت الت�صرف لفائدة:
اأ�صناف  كل  وكذا  العايل  وامل�صتوى  النخبة  ريا�صيي   -

الفرق الوطنية،
- الريا�صيني التابعني لريا�صة الأ�صخا�س املعوقني،
- الريا�صيني التابعني للريا�صة املدر�صية واجلامعية،

- التاأطري والتكوين الريا�صي للمواهب الريا�صية ال�صابة.

الباب الثامن: التمويل

املادة 162: تتوىل الدولة واجلماعات املحلية واملوؤ�ص�صات 
والهيئات العمومية واخلا�صة طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول 

بهما  متويل  الأن�صطة الآتية اأو ت�صاهم يف متويلها:
- تعليم الرتبية البدنية والريا�صية،

- الريا�صة املدر�صية،
- الريا�صة اجلامعية،

- ريا�صة النخبة وامل�صتوى العايل، 
- ريا�صة املناف�صة ،

- تربية و تكوين املواهب الريا�صية ال�صابة،
- تكوين الريا�صيني وم�صتخدمي التاأطري،

- عمليات الوقاية واحلماية الطبية الريا�صية،
- اإجناز الهياكل وموؤ�ص�صات التكوين واملن�صاآت الريا�صية 
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وهياكل الدعم التابعة للدولة واجلماعات املحلية وت�صيريها 
وجتهيزها وكذا تثمينها وظيفيا،

علوم  ميدان  يف  البحث  وبرامج  خمططات  تطبيق   -
الريا�صة وتكنولوجيتها،

- الريا�صة الهاوية،
- الريا�صة الحرتافية ،

- ريا�صة الأ�صخا�س  املعوقني،
- الريا�صة للجميع،

- الريا�صة يف عامل ال�صغل،
- ترقية الريا�صة الن�صوية و تطويرها،

- الألعاب والريا�صات التقليدية،
-  ك�صف تعاطي املن�صطات،

- مكافحة تعاطي املن�صطات و مراقبته،
- التمثيل الدويل،

- الوقاية من العنف يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحته.

يف  عليها  املن�صو�س  الأن�صطة  متويل  يتم   :163 املادة 
املادة 162 اأعاله، اأخذا يف احل�صبان املقايي�س التالية:

اجلهوية،  الفوارق  من  للتخفيف  ترمي  اآليات  و�صع   -
الولئية  الوطني  وال�صناديق  ال�صندوق  ل�صيما عن طريق 

لرتقية مبادرات ال�صباب واملمار�صات الريا�صية،
- معايري ت�صنيف الإخت�صا�صات الريا�صية بال�صتناد اإىل 

ال�صيا�صة الوطنية للريا�صة واإ�صرتاتيجية تنفيذها،
- اأولويات القطاع والأهداف امل�صطرة ودميومة الأداءات 
واإ�صرتاتيجية  للريا�صة  الوطنية  ال�صيا�صة  اإىل  بال�صتناد 

تنفيذها،
الخت�صا�صات  خمتلف  بني  للموارد  العادل  التوزيع   -
الريا�صية لكل هيكل ولكل �صندوق  موؤ�ص�س من قبل هذا 

القانون،
الريا�صي  التطوير  موؤ�صرات  ح�صب  التمويل  معايري    -

الوطني،
-  اآليات املراقبة والتقييم،

- كيفيات التمويل والت�صيري ومراقبة الهياكل اجلمعوية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 164: ي�صند، ح�صب طبيعة املناف�صات، اإىل اللجنة 
الوطنية الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه الأوملبية والإحتاديات 

ت�صويق  الريا�صية،  والنوادي  والرابطات  الوطنية  الريا�صية 
احلقوق  وملكية كل  الريا�صيني،  لبا�س  به  املختوم  الإ�صهار 
الريا�صية،  واملناف�صات  العرو�س،  عن  الناجمة  الأخرى 
الب�صري  ال�صمعي  طريق  عن  بثها  يتم  التي  تلك  ل�صيما 
اأو  الإلكرتوين، وجترى على الرتاب الوطني اأو تعربه، و كذا 
الريا�صيون  فيها  ي�صارك  التي  الدولية  املناف�صات  كل  على 

اجلزائريون. 
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

اخلوا�س،  اأو  العموميني  املتعاملني  ميكن   :165 املادة 
التدخل يف جمال  متويل عمليات الدعم والرتقية والتمويل 
والرابطات  الريا�صية  والنوادي  الريا�صيني  لفائدة  والرعاية 
والإحتاديات الريا�صية الوطنية، وكذا اللجنة الوطنية الأوملبية 

واللجنة الوطنية �صبه الأوملبية.
�صكل  اخل�صو�س  على  الدعم  عمليات  تاأخذ  اأن  ميكن 
و�صائل  تعزيز  اأو  للريا�صيني  تكوين  اأو  مالية  م�صاهمات 
النوادي الريا�صية والرابطات الريا�صية والحتاديات الريا�صية 
الوطنية وكذا اللجنة الوطنية الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه 

الأوملبية.
يحدد احلد الأق�صى للمبالغ املخ�ص�صة للتمويل والرعاية 
ال�صركات  على  الربح  �صريبة  لتحديد  يقبل خ�صمها  التي 

طبقا للت�صريع املعمول به. 

عن  الناجتة  الأرباح  اأق�صاط  مبالغ  تكون    :166 املادة 
عقود التمويل اأو الرعاية اأو جتهيز اأو ت�صويق �صورة الريا�صي 
الريا�صية  الإحتادية  اإىل  العائدة  الريا�صيني،  جمموعة  اأو 
الوطنية والنادي الريا�صي املعني، حمل اإتفاقيات مربمة بني 
الريا�صية  الحتادية  وبني  الريا�صيني  جمموعة  اأو  الريا�صي 

الوطنية والنادي الريا�صي املعنيني.

املادة 167: كل دفع ملبلغ نقدي  يكر�س لت�صديد اأجرة 
اأو منحة اأو تعوي�س لريا�صي اأو مدرب اأو م�صتخدم التاأطري 
الريا�صي، من طرف نادي ريا�صي اأو رابطة ريا�صية اأو احتادية 
ريا�صية وطنية اأو اللجنة الوطنية الأوملبية اأو اللجنة الوطنية  
�صبه الأوملبية، يجب اأن يتم بوا�صطة و�صائل الدفع عن طريق 
املعمول  والتنظيم  للت�صريع  طبقا  واملالية  البنكية  القنوات 

بهما.
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168: ي�صند ت�صويق ف�صاءات الإ�صهار املوجودة  املادة 
الوطنية  الريا�صية  اإىل الحتاديات  الريا�صية  املن�صاآت  داخل 
كيفيات  ح�صب  الريا�صية  والنوادي  الريا�صية  والرابطات 

تعاقدية بني الأطراف املعنية. 

املادة 169: توزع الأرباح الناجتة عن الإيرادات املرتبطة 
مبا�صرة بت�صويق التظاهرات والعرو�س الريا�صية بني النوادي 
الريا�صية  والحتادية  الريا�صية  والرابطة  املعنية  الريا�صية 
الوطنية وعند الإقت�صاء، ال�صندوق الوطني لرتقية مبادرات 
امل�صرية  الهيئة  اأو  والهيكل  الريا�صية  واملمار�صات  ال�صباب 

للمن�صاأة الريا�صية التي حتت�صن التظاهرة.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

وال�صناديق  الوطني  ال�صندوق  يهدف   :170 املادة 
الريا�صية  واملمار�صات  ال�صباب    مبادرات  لرتقية  الولئية 
خ�صو�صا اإىل تعزيز عمل الدولة يف جمال ال�صباب والريا�صة 
ودعم  التكوين الريا�صي والهيئات الريا�صية وحتفيز النتائج.

مبادرات  لرتقية  الوطني  ال�صندوق  ميول   :171 املادة 
ال�صباب و املمار�صات الريا�صية، ل�صيما باملوارد الآتية:

- ق�صط عن حا�صل الأن�صطة املنظمة من الهيئة اأو  الهيئات 
والألعاب   الريا�صي  الرهان  بتنظيم  املكلفة  املوؤ�ص�صات  اأو 

املماثلة و الرهان امل�صرتك،
- م�صاهمة الدولة،

- م�صاهمة اجلماعات املحلية،
- م�صاهمة املوؤ�ص�صات والهيئات العمومية واخلا�صة، 

- احلا�صل املحقق مبنا�صبة اأن�صطة الرتقية املرتبطة مبو�صوعه،
- الهبات والو�صايا،

- املداخيل املحققة من طرف ال�صندوق مقابل خدماته 
اأو كل عملية جتارية مرتبطة مبو�صوعه،

اإطار ترقية  - املداخيل املحققة من طرف ال�صندوق يف 
الأن�صطة الريا�صية و الإ�صهار،

املحالت  اإ�صتغالل  من  واملرتبطة  املحققة  املداخيل   -
واملن�صاآت الريا�صية ،

امل�صاحات  يف  املحقق  الإ�صهار  حا�صل  عن  ق�صط   -
طريق  يحدد عن  الريا�صية،  واملن�صاآت  والقاعات  واملالعب 
الريا�صية  واجلمعيات  النوادي  اإيرادات  اإعفاء  مع  التنظيم، 

من هذا القتطاع،
- ق�صط عن كل مبالغ عقود التمويل والرعاية والإ�صهار 
التنظيم،  طريق  عن  يحدد  والريا�صيني،  الريا�صية  للهياكل 
هذا  من  الريا�صية  واجلمعيات  النوادي  اإيرادات  اإعفاء  مع 

القتطاع،
- ق�صط عن حا�صل كل األعاب الربح والت�صلية املنظمة 
من طرف كل متعامل اأو هيئة خا�صع للقانون العام اأو اخلا�س 

يحدد عن طريق التنظيم،
- اإعانة الدولة لتغطية اأعباء اخلدمة العمومية،

القوانني  يف  عليها  املن�صو�س  الأخرى  املوارد  كل   -
والأنظمة �صارية املفعول واملرتبطة مبو�صوعه.

الوطني  لل�صندوق  القانونية  الطبيعة  172: حتدد  املادة 
واأمناط  الريا�صية،  واملمار�صات  ال�صباب  مبادرات  لرتقية 
تنظيمه و�صريه وت�صيريه وكذا نفقاته وموارده الأخرى، عند 

الإقت�صاء، عن طريق التنظيم.

مبادرات  لرتقية  الولئي  ال�صندوق  ميول   :173 املادة 
الريا�صية عن طريق م�صاهمة مقتطعة  ال�صباب واملمار�صات 
من ميزانيات الوليات والبلديات حتدد طبيعتها ومبلغها عن 

طريق التنظيم.
ال�صباب  مبادرات  لرتقية  الولئي  ال�صندوق  ي�صري 

واملمار�صات الريا�صية يف �صكل ميزانية ملحقة للولية.

الباب التا�سع: امل�ساعدات واملراقبة

املادة 174: ميكن اأن ت�صتفيد الإحتاديات الريا�صية الوطنية 
الدولة  م�صاعدات  من  الريا�صية  والنوادي  والرابطات 
متعدد  اأو  �صنوي  برنامج  اأ�صا�س  على  املحلية  واجلماعات 

ال�صنوات وتقديرات ميزانية توافق عليها ال�صلطات املعنية.
وهبات  م�صاعدات  من  اأي�صا  ت�صتفيد  اأن  وميكنها 

وم�صاهمات مالية من كل �صخ�س طبيعي اأو معنوي.

عليها  املن�صو�س  الأحكام  على  زيادة   :175 املادة 
اإعانة  منح  يخ�صع  املفعول،  �صارية  والأنظمة  القوانني  يف 
والتن�صيط  التنظيم  هيكل  لكل  املحلية  واجلماعات  الدولة 
مبادئ  اإىل  وكذا  التعاقدية  البنود  احرتام  اإىل  الريا�صيني، 

احلكم الرا�صد.
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من  اأولوي  متويل  حمل  تكون  اأن  ميكن   :176 املادة 
طرف الدولة واجلماعات املحلية  على اأ�صا�س دفرت �صروط، 
التي ت�صتجيب لالأهداف والأولويات  العمليات والأعمال 
التي يحددها الوزير املكلف بالريا�صة وامل�صجلة يف املخططات 
الريا�صية  لالإحتاديات  املالية  والتقديرات  العمل  وبرامج 
الوطنية التي �صادقت عليها على التوايل  جمعياتها العامة.

املادة 177: حتدد كيفيات متويل ومراقبة هياكل التنظيم 
والتن�صيط الريا�صيني عن طريق التنظيم.

واللجنة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  تزود   :178 املادة 
الوطنية  الريا�صية  والإحتاديات  الأوملبية  �صبه  الوطنية 
والرابطات والأندية الريا�صية عند احلاجة مب�صتخدمي و/اأو 
م�صالح تقنية واإدارية من طرف الوزير املكلف بالريا�صة و/اأو 
الوزراء املعنيني، �صمن �صروط وح�صب  كيفيات حتدد عن 

طريق التنظيم.

املادة 179: ت�صتفيد الأندية الريا�صية الهاوية التي تن�صاأ 
وت�صري ب�صفة دائمة وفعالة مركز ما قبل التكوين و/اأو مركز 
وو�صائل  وم�صاعدات  املالية،  امل�صاهمة  من  ريا�صي  تكوين 

الدولة واجلماعات املحلية.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 180: تخ�صع كل اإحتادية ريا�صية وطنية اأو نادي 
القانون  من  طبيعي  اأو  معنوي  �صخ�س  كل  وكذا  ريا�صي 
ملراقبة  الريا�صي  املجال  يف  تكوين  تقدم  التي  اخلا�س، 

امل�صالح املخت�صة للوزارة املكلفة بالريا�صة.

املادة 181: ي�صهر الوزير املكلف بالريا�صة على مراقبة 
مدى احرتام اللجنة الوطنية الأوملبية واللجنة الوطنية �صبه 
الأوملبية والحتاديات الريا�صية الوطنية والرابطات والنوادي 

الريا�صية للقوانني والأنظمة �صارية املفعول.

182: عالوة على الأحكام املن�صو�س عليها يف  املادة 
الأوملبية  الوطنية  اللجنة  على  يجب  به،  املعمول  الت�صريع 
واللجنة الوطنية �صبه الأوملبية والإحتاديات الريا�صية الوطنية 
والرابطات والنوادي واجلمعيات الريا�صية، تقدمي ح�صائلها 

الأدبية واملالية وكذا كل الوثائق املرتبطة ب�صريها وت�صيريها 
عند كل طلب من الإدارة املكلفة بالريا�صة.

الريا�صية،  واجلمعيات  والنوادي  الرابطات  على  يجب 
بعد م�صادقة جمعياتها العامة تقدمي ح�صائلها الأدبية واملالية 
وكذا حما�صبتها �صنويا لالحتادية الريا�صية الوطنية املن�صمة 

اإليها.
 وتلزم مب�صك �صجالت حما�صبية و�صجالت جرد.

يجب اأن ي�صادق حمافظ احل�صابات على ح�صاباتها.
خرباء  بتعيني  يقوم  اأن  بالريا�صة  املكلف  الوزير  ميكن 
ماليني يكلفون بالتدقيق املايل لالإحتاديات الريا�صية الوطنية 
من  امل�صتفيدة  الريا�صية  واجلمعيات  والنوادي  والرابطات 

م�صاعدات واإعانات الدولة واجلماعات املحلية.
مت�صك الحتاديات الريا�صية الوطنية والرابطات والنوادي 
مع  مكيفة  حما�صبة  الريا�صية  واجلمعيات  الهاوية  الريا�صية 

خ�صائ�صها طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

املادة 183:  يجب على كل احتادية ريا�صية وطنية اأو رابطة 
اأو نادي ريا�صي هاوي اأو جمعية ريا�صية كل على حدة، فتح 
بالعملة ال�صعبة  اإىل احت�صان مواردها  ح�صاب وحيد يوجه 
اآخر  وحيد  وح�صاب  الدولية،  الهيئات  من  املتاأتية  واملوارد 
الإعانات  من  الوطنية  بالعملة  مواردها  احت�صان  اىل  يوجه 
م�صاهمات  وكذا  اخلا�صة  ومواردها  العمومية،  وامل�صاهمات 

املمولني واملانحني. 
والإعانات  وامل�صاعدات  املوارد  ومتوطن  تدفع  اأن  يجب 
والتنظيم  التن�صيط  هياكل  منها  ت�صتفيد  التي  وامل�صاهمات 
يف  املذكورين  احل�صابني  يف  التوايل  على  وجوبا  الريا�صيني 

الفقرة اأعاله.
ح�صابات  فتح  يخ�صع  قانونا  املعللة  ال�صرورة  حالة  يف 
اإ�صافية من طرف كل احتادية ريا�صية وطنية اأو رابطة ريا�صية 

وجوبا اإىل املوافقة امل�صبقة لالإدارة املكلفة بالريا�صة.

والتن�صيط  التنظيم  هياكل  على  يجب   :184 املادة 
الريا�صيني املعنية، تقدمي ك�صف احل�صابات املن�صو�س عليها 
من  طلب  كل  عند  املراقبة  اأجل  من  اأعاله   183 املادة  يف 
العمومية،  والإعانات  امل�صاعدات  مبراقبة  املكلفة  امل�صالح 
مبوجب  املوؤهلة  وامل�صالح  بالريا�صة  املكلفة  لالإدارة  التابعة 

القوانني والأنظمة �صارية املفعول.
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املادة 185: مينع  كل حتويل لإعانة عمومية ممنوحة لناد 
ريا�صي هاوي نحو ناد ريا�صي حمرتف.

من  عمومية  اإعانة  تخ�صي�س  تغيري  مينع   :186 املادة 
تنظيم  هيكل  كل  طرف  من  املحلية  اجلماعات  اأو  الدولة 
املكلفة  لالإدارة  ال�صريحة  املوافقة  دون  ريا�صيني  وتن�صيط 

بالريا�صة.

وتن�صيط  تنظيم  هيكل  كل  على  يجب   :187 املادة 
الريا�صيني، الذي ي�صتفيد من عملية مالية ناجمة، ل�صيما 
العملية  هذه  موارد  ت�صجيل  الرعاية،  اأو  التمويل  عقد  عن 
العقد  هذا  اإبرام  عند  وير�صل  ويعلم  املحا�صبية،  كتاباته  يف 
بالريا�صة  املكلفة  الإدارة  اإىل  العملية  لهذه  الثبوتية  الوثائق 

املخت�صة.
اإىل  الريا�صية  والرابطة  الريا�صي  النادي  من  ير�صل كل 
الإحتادية الريا�صية الوطنية املعنية الوثائق املذكورة  يف الفقرة 

اأعاله ق�صد املراقبة.
   

الباب العا�سر: مكافحة و مراقبة تعاطي املن�سطات

اأمرا  ومراقبتها  املن�صطات  مكافحة  تعد   :188 املادة 
�صحة  وحماية  الريا�صية  التظاهرات  �صري  حل�صن  �صروريا 
الريا�صة  اأخالقيات  الريا�صيني، وكذا املحافظة على مبادئ 

وقيمها الرتبوية.

لقواعد  خرقا  املن�صطات  تعاطي  ي�صكل   :189 املادة 
ح�صر تعاطي املن�صطات املن�صو�س عليها يف املدونة العاملية 

ملكافحة املن�صطات، ل�صيما من خالل الأفعال الآتية:
عينة  يف  عالماته  اأو  اأي�صاته  اأو  حمظور  عقار  تواجد   -

يقدمها الريا�صي،
- اإ�صتعمال اأو حماولة ا�صتعمال عقار اأو و�صيلة  حمظورة 

من طرف ريا�صي،
اأخذ  لإجراء  مقبول،  مربر  دون  التمل�س،  اأو  الرف�س   -
عينة بعد الإخطار طبقا لتنظيمات تعاطي املن�صطات �صارية 

املفعول اأو حتى تفادي اأخذ العينة،
الريا�صيني  ح�صور  جمال  يف  املطبقة  الأحكام  خرق   -
بالتزام  الإخالل  ذلك  يف   مبا  املناف�صات،  خارج  للمراقبة 
التي  املوفقة  غري  واملراقبات  املوقع  حول  املعلومات  اإر�صال 

قواعد حترتم  اأ�صا�س  على   اأنها متت  على  بها  الت�صريح  يتم 
املعايري الدولية للمراقبة،

- حتريف اأو حماولة حتريف لكل عن�صر من مراقبة تعاطي 
املن�صطات،

- حيازة عقاقري  اأو و�صائل حمظورة،
املناف�صة  اأثناء  لريا�صي،  اإعطاء  حماولة  اأو  اإعطاء   -

اأو  خارجها و�صيلة حمظورة اأو عقار حمظور، 
من  اآخر  �صكل  اأي  اأو  اإخفاء  اأو  امل�صاهمة  اأو  احلث    -
ملكافحة  قاعدة  خرق  حماولة  اأو  للخرق  املف�صية  امل�صاركة 

املن�صطات،
- الجتار اأو حماولة الجتار باأي عقار حمظور.

حتدد  قائمة العقاقري والو�صائل املحظورة من طرف الوزير 
املكلف بالريا�صة.

اداري   طابع  ذات  عمومية  موؤ�ص�صة  تن�صاأ   :190 املادة 
تدعى "الوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات" تكلف بتن�صيق 
اأثناء  الريا�صيني  على  املن�صطات  تعاطي  مراقبة  وتنفيذ 
الريا�صية  الإحتاديات  يف  واملنخرطني  وخارجها  املناف�صات 
العاملية  املدونة  اأحكام  اإحرتام  ظل  يف  والدولية  الوطنية 

ملكافحة املن�صطات.
وبهذه ال�صفة ، تكلف الوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات، 

ل�صيما مبا يلي : 
- تخطيط مراقبة تعاطي املن�صطات املطبقة على الريا�صيني 

وتن�صيقها وو�صعها ورقابتها،
- تخطيط مراقبة تعاطي املن�صطات املطبقة على احليوانات 

وتن�صيقها وو�صعها ورقابتها،
- �صبط برنامج وطني �صنوي ملراقبة  تعاطي املن�صطات،

وممار�صة  املن�صطات  مكافحة  لقواعد  متابعة كل خرق   -
�صلطتها  التاأديبية،

امل�صادقة  جعل  ق�صد  العمومية  ال�صلطات  مع  العمل   -
احتادية  كل  طرف  من  املن�صطات  مكافحة  قواعد  وتطبيق 
م�صاعدة  اأية  على  للح�صول  قبلي  �صرط  وطنية  ريا�صية 

اأو  اإعانة عمومية،
- ترقية البحث يف مكافحة تعاطي املن�صطات، وامل�صاركة 
يف اأعمال الوقاية والرتبية املطبقة يف جمال مكافحة تعاطي 

املن�صطات،
طبقا  عالجية  لأغرا�س  الإ�صتعمال  تراخي�س  منح   -
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للمدونة العاملية ملكافحة املن�صطات،
مراقبة  اأثناء  املاأخوذة  العينات  حتاليل  باإجناز  القيام   -

تعاطي املن�صطات،
- اإقامة عالقات التعاون مع كل منظمة وطنية اأو اأجنبية 
العاملية  الوكالة  من�صطات، ل�صيما   تعاطي  ملراقبة  دولية  اأو 

ملكافحة املن�صطات.
يتم اإعالم الوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات من طرف 
الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  اأو  بالريا�صة  املكلفة  الإدارة 

املعنية بكل وقائع تعاطي املن�صطات التي اأحيطوا بها علما.
ت�صتعني  اأن  املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  ميكن   

بخرباء اأو اأ�صخا�س موؤهلني يف جمال اخت�صا�صاتها.
حتدد املهام الأخرى للوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات 

وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم.

املادة 191: يخ�صع لقواعد مكافحة املن�صطات، ل�صيما 
نادي  اأو  فريق  واأع�صاء  الوطنية  الريا�صية  الحتادية  اأع�صاء 
اأو جمعية  اأو رابطة ريا�صية منظمة لحتادية ريا�صية وطنية، 
تنظمه  ن�صاط  كل  يف  كانت  �صفة  باأي  ي�صاركون  الذين 
النادي  اأو  الوطنية   الريا�صية  الإحتادية  هذه  به  اأو  ترخ�س 

اأو  اجلمعية اأو الرابطة املن�صمة اإليها. 

املادة 192: مينع على كل �صخ�س:
تطبيق  اأو  اإعطاء  اأو  منح  اأو  بيع  اأو  التنازل  اأو  و�صف   -
اأوالتظاهرات  املناف�صات  يف  امل�صاركني  الريا�صيني  على 
عدة  اأو  عقار  فيها،  للم�صاركة   يتاأهبون  الذين  اأو  الريا�صية 
املن�صو�س  القائمة  يف  الواردة  املحظورة  الو�صائل  اأو  عقاقري 
اأو احلث  اأو ت�صهيل ا�صتعمالها  اأعاله،   189 عليها يف املادة 

على ا�صتخدامها،
- اإنتاج اأو �صناعة اأو اإ�صترياد اأو ت�صدير اأو نقل اأو حيازة 
اأو  اإقتناء لغر�س الإ�صتعمال من طرف ريا�صي من دون �صبب 
طبي معلل قانونا، عقار اأو عدة عقاقري اأو الو�صائل املحظورة، 

الواردة يف القائمة املن�صو�س عليها يف املادة 189 اأعاله ،
املناف�صات  خالل  احليوانات  على  تطبيق  اأو  اإعطاء   -
اأو املرخ�س  لها من طرف  املنظمة  الريا�صية  التظاهرات  اأو 
اأو ق�صد امل�صاركة  اأو الإحتاديات الريا�صية الوطنية  الإحتادية 
فيها، عقاقري اأو الو�صائل الواردة يف القائمة املن�صو�س عليها 
يف املادة 189 اأعاله التي  من �صاأنها تغيري ب�صفة اإ�صطناعية 

قدرتها، اأو تخفي ا�صتعمال العقاقري اأو الو�صائل التي حتتوي 
على  هذه اخلا�صية،

تعاطي  مراقبة  لتدابري  كانت  و�صيلة  باأية  العرتا�س    -
املن�صطات املوجهة اإىل الريا�صيني،

- اإخفاء حيوان اأو العرتا�س باأية و�صيلة كانت لتدابري 
مراقبة  تعاطي املن�صطات،

اأو اإتالف كل عن�صر يتعلق بعينة  - تزوير اأو حتطيم 
اأو بالتحليل.

املادة 193: مينع على كل ريا�صي مايلي:
اأو عدة  قانونا عقار  - حيازة من دون �صبب طبي معلل 
املن�صو�س  القائمة  الواردة يف  املحظورة،  الو�صائل  اأو  عقاقري 

عليها يف املادة 189 اأعاله،
املحظورة،  الو�صائل  اأو  عقاقري  عدة  اأو  عقار  اإ�صتعمال   -
الواردة يف القائمة املن�صو�س عليها يف املادة 189 اأعاله، اإل 
اإذا منح  اإعفاء لأغرا�س عالجية، اأو كان لديه �صبب طبي 

معلل قانونا.

املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  تعد   :194 املادة 
وت�صبط  العقوبات  ل�صيما  حتدد  املن�صطات  مكافحة  مدونة 
بالنطق  املكلفة  الأجهزة  وحتدد  التاأديبية،  الجراءات 
التن�صيط  وهياكل  والأ�صخا�س  الريا�صيني  �صد  بالعقوبات 
الريا�صيني التي تخرق قواعد مكافحة املن�صطات  والتنظيم 

وكذا كيفيات الطعن املرتبطة بها .

 املادة 195: ت�صمن الوكالة الوطنية ملكافحة املن�صطات 
تعاطي  مراقبة  اأعوان  اعتماد  واإعادة  واعتماد  توظيف 
املن�صطات واحلرا�س، واأعوان اأخذ العينات الدموية وتقنيي 
ك�صف الكحول يف الهواء املتنف�س، وتتوىل تكوينهم اأو تقوم 

ب�صمان تكوينهم.
اأعوان  اعتماد  املن�صطات  ملكافحة  الوطنية  الوكالة  متنح 
مراقبة تعاطي املن�صطات ملدة قابلة للتجديد عن طريق اإعادة 

الإعتماد ح�صب ال�صروط  والإجراءات التي حتددها.
تنظيم  كيفيات  وكذا  والأجرة  التوظيف  �صروط  حتدد 
تكوين الأعوان والتقنيني املذكورين يف الفقرة الأوىل اأعاله 

عن طريق التنظيم.
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الباب احلادي ع�سر: الوقاية من العنف 
يف املن�ساآت الريا�سية ومكافحته

املن�صاآت  يف  العنف  من  الوقاية  ت�صكل   :196 املادة 
التظاهرات  اإجراء  مبنا�صبة  اأو  اأثناء  ومكافحته  الريا�صية 
وترقية  لتطوير  اأولوية  وذات  دائمة  عمليات  الريا�صية 

الن�صاطات البدنية والريا�صية.
الريا�صية  املن�صاآت  يف  العنف  من  الوقاية  قواعد  حتدد 

ومكافحته طبقا لأحكام هذا القانون.

املن�صاآت  يف  العنف  من  الوقاية  تهدف   :197 املادة 
التظاهرات  اإجراء  مبنا�صبة  اأو  اأثناء  ومكافحته  الريا�صية 

الريا�صية ، ل�صيما اإىل: 
- ترقية قيم الريا�صة الأوملبية،

- تعميم اأخالقيات الريا�صة والروح الريا�صية،
وال�صاأن  الغري  وباحرتام  بالتمدن  املواطنني  حت�صي�س   -

العام ومكافحة ال�صلوكات غري احل�صارية،
- ترقية ثقافة ال�صلم والت�صامح،

- مكافحة العنف يف املن�صاآت الريا�صية.

املادة 198: ترتكز تدابري الوقاية من العنف يف املن�صاآت 
الريا�صية و مكافحته، ل�صيما، على ماياأتي: 

 - و�صع و�صائل  للوقاية من العنف يف املن�صاآت الريا�صية 
ومكافحته،

 - تن�صيق اأعمال وتدابري تدخالت الفاعلني املن�صو�س 
عليهم يف املادة 199 اأدناه،

بتنظيم  مت�س  التي  العنف  اأعمال  على  املعاقبة   -  
التظاهرات الريا�صية و �صكينة واأمن اجلمهور واملمتلكات.

الف�سل الأول: التزامات الفاعلني يف جمال  الوقاية من 
العنف يف املن�ساآت الريا�سية ومكافحته

املادة 199: تعمل الدولة واجلماعات املحلية والحتاديات 
الريا�صية  وامل�صالح  الوطنية والرابطات والنوادي  الريا�صية 
الريا�صيني  الريا�صي وامل�صريين  التاأطري  املعنية وم�صتخدمي 
للتظاهرات  خا�س  اأو  عمومي  منظم  وكل  والريا�صيني، 
الريا�صية، وكذا العائلة وو�صائل الإعالم، بحزم على الوقاية 

من العنف يف املن�صاآت الريا�صية و/اأو ت�صمن مكافحته.

تعبئة  و  التزاماتهم  اأداء   ال�صفة  بهذه  عليهم  ويجب 
الو�صائل الكفيلة بت�صجيع  الوقاية  من  العنف يف املن�صاآت 

الريا�صية والق�صاء عليه ل �صيما بوا�صطة:
- توفري الظروف املالئمة لإجراء التظاهرات الريا�صية يف 

ال�صكينة،
- حت�صي�س العائالت على امل�صاهمة يف الوقاية من العنف 

يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحته،
الرتبية  موؤ�ص�صات  طرف  من  والتح�صي�س  الرتقية   -
والتعليم والتكوين، وكذا املوؤ�ص�صات التابعة لقطاع ال�صوؤون 
والت�صامح  ال�صالم  وقيم  والتمدن  املواطنة  بثقافة  الدينية، 

التي تكر�صها الريا�صة والأوملبية،
الوقاية  ميدان  يف  اجلمعوية  احلركة  مبادرات  ت�صجيع   -

من العنف يف املن�صاآت الريا�صية،
- ترقية القيم الريا�صية و مرافقة جلان املنا�صرين املوؤ�ص�صة 

قانونا،
من  بالوقاية  املتعلقة  والأبحاث  الدرا�صات  ت�صجيع   -

العنف يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحته.

املحلية  واجلماعات  الدولة  على  يجب   :200 املادة 
وامل�صالح املعنية  وكذا الحتاديات الريا�صية الوطنية والرابطات 
والنوادي واجلمعيات الريا�صية وم�صريي املن�صاآت الريا�صية 
اأو  هيئة  اأو  موؤ�ص�صة  وكل  الريا�صية،  التظاهرات  ومنظمي 
�صخ�س من القانون العام اأو اخلا�س موؤهل لتنظيم التظاهرات 

الريا�صية، كل يف جمال اخت�صا�صه، القيام مبا ياأتي:
- توفري ال�صروط والعمل على  ح�صن  اإجراء التظاهرات 

الريا�صية و تنظيمها واأمنها، 
- �صمان اأو امل�صاركة يف تكوين اأعوان املالعب املكلفون، 

ل�صيما بـ: 
-  مراقبة املداخل اخلارجية والداخلية للمن�صاآت الريا�صية 

-  �صمان ف�صل املتفرجني، 
- تطبيق نظام املن�صاأة الريا�صية،

- اإعالم امل�صالح املخت�صة والإ�صعافات الأولية واحلماية 
املدنية وكل هيئة اأخرى معنية   بالوقائع التي تهدد الأمن يف 

املن�صاأة الريا�صية.
    حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 201: يجب على النوادي واجلمعيات الريا�صية 
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التي تنظم التظاهرات الريا�صية و�صع جلنة منا�صرين، تكلف 
ل�صيما مبا ياأتي:

- امل�صاركة يف حتديد كل التدابري التي من �صاأنها الوقاية 
ظل  يف  وتنفيذها  الريا�صية  املن�صاآت  يف  العنف  ومكافحة 

الإحرتام ال�صارم للقوانني والأنظمة �صارية املفعول،
- ترقية الروح الريا�صية ون�صر الأخالقيات الريا�صية  بني 

اأع�صائها واملحافظة عليها.
يحدد الوزير املكلف بالريا�صة �صروط وكيفيات تاأ�صي�س 

جلان املنا�صرين وتنظيمها و�صريها.

املادة 202: يعد الإعالم عن�صرا اأ�صا�صيا يف ترقية احلركة 
الريا�صية  واملبادئ  القيم  ن�صر  يف  اأ�صا�صيا  وفاعال  الريا�صية 
النزيهة، ويلتزم بنبذ العنف وكل املمار�صات امل�صيئة للمثل 

الريا�صية، ومكافحتها.

املحلية  واجلماعات  الدولة  على  يجب   :203 املادة 
واحلركة  واخلا�صة  العمومية  والإت�صال  الإعالم  وو�صائل 
اجلمعوية، كل يف ميدان اخت�صا�صه، ترقية ن�صاطات الوقاية 
املجتمع، ل�صيما  �صرائح  والتح�صي�س جتاه خمتلف  والرتبية 
باأخالقيات  مت�س  التي  الت�صرفات  مكافحة  ق�صد  ال�صباب 

الريا�صة والروح الريا�صية.

املادة 204: يجب على الريا�صيني و م�صتخدمي التاأطري 
الريا�صي و الإداري والتقني وكذا اجلمهور التحلي ب�صلوك 
مثايل، ل �صيما من خالل احرتام  القوانني والأنظمة �صارية 

املفعول والأ�صخا�س وكذا املحافظة على املمتلكات.
الوقاية  يف  امل�صاهمة  ذلك  على  زيادة  عليهم  ويجب 
خالل  من  ل�صيما  الريا�صي،  الو�صط  يف  العنف  ومكافحة 

تنظيم ن�صاطات تربوية وتوعوية  للروح الريا�صية.

الف�سل الثاين: تن�سيق اأعمال الوقاية من العنف 
يف املن�ساآت الريا�سية ومكافحته وتنفيذها

من  للوقاية  تنفيذية  وطنية  جلنة  توؤ�ص�س   :205 املادة 
العنف يف املن�صاآت الريا�صية ومكافحته، وتزود بلجان ولئية.

املخولة  بال�صالحيات  الإخالل  دون   :206 املادة 
للهياكل وامل�صالح املخت�صة، تكلف اللجنة الوطنية التنفيذية 

الريا�صية  املن�صاآت  يف  العنف  من  للوقاية  الولئية  واللجان 
الوقاية  اإىل  الرامية  التدابري  بدرا�صة كل  ومكافحته، ل�صيما 
واقرتاحها  ومكافحته،  الريا�صية  املن�صاآت  يف  العنف  من 
وال�صهر على تنفيذها، والعمل على الت�صاور ما بني القطاعات 

يف  هذا املجال.
واللجان  التنفيذية  الوطنية   اللجنة  �صالحيات  حتدد 

الولئية وت�صكيلتها وتنظيمها و�صريها عن طريق التنظيم .

املادة 207: توؤ�ص�س بطاقية وطنية لالأ�صخا�س املمنوعني 
من الدخول اإىل املن�صاآت الريا�صية.

بالأ�صخا�س املمنوعني  الوطنية اخلا�صة  البطاقية   مت�صك 
من الدخول اإىل املن�صاآت الريا�صية وحتني من طرف الإدارة 

املخت�صة.
حتدد كيفيات اإعداد هذه البطاقية وحتيينها عن طريق التنظيم.

�صلطات  لها  املخول  ال�صلطات  تتدخل   :208 املادة 
املن�صاآت  يف  العنف  من  الوقاية  جمال   يف  الأمن   حفظ 
الريا�صية ومكافحته طبقا ل�صالحياتها والإجراءات املعمول 

بها والقوانني والأنظمة �صارية املفعول.

املادة 209: يجب على منظم التظاهرة الريا�صية و�صع 
م�صلحة نظام  تكلف، ل�صيما مبراقبة  الدخول اإىل املن�صاأة 
واأعمال  النظام   بتدابري  الإخالل  من  والوقاية  الريا�صية 
ال�صغب التي من �صاأنها اأن ت�صر باأمن اجلمهور واملمتلكات 

وعرقلة ح�صن  اإجراء التظاهرة الريا�صية.

الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  على  يجب   :210 املادة 
تكلف  التي  التظاهرات  كل  بتنظيم  املتعلقة  الأنظمة  �صن 
بها، خا�صة  بالن�صبة للتظاهرات التي ت�صتدعي تدابري خا�صة 
لالأمن،  حيث يجب عليها اإدراج يف اأنظمتها اأحكام خا�صة 
لهذا النوع من التظاهرات ل�صيما  العقوبات التاأديبية �صد 
النوادي وامل�صريين الريا�صيني وجلان املنا�صرين وم�صتخدمي 
التاأطري الريا�صي الذين يخالفون هذه الأحكام.                        

الباب الثاين ع�سر: العالقات الريا�سية الدولية

بالعالقة  بالريا�صة،  املكلف  الوزير  يحدد   :211 املادة 
الأوملبية  �صبه  الوطنية  واللجنة  الأوملبية  الوطنية  اللجنة  مع 
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يف  الوطنية  الإ�صرتاتيجية  الوطنية،  الريا�صية  والإحتاديات 
ميدان العالقات مع الهيئات الريا�صية الدولية.        

الوطنية  الريا�صية  الإحتادية  على  يتعني  ال�صفة،  وبهذه 
اإعالم الوزير املكلف بالريا�صة بان�صمامها للهيئات الريا�صية 

الدولية. 
يخ�صع تر�صح ع�صو من الإحتادية الريا�صية الوطنية لتويل 
الراأي  اإىل  اإنتخابية لدى هيئة ريا�صية دولية  ممار�صة وظائف 
امل�صبق لالحتادية التي ينتمي اإليها واللجنة الوطنية الأوملبية 
املكلف  الوزير  وموافقة  الأوملبية،  �صبه  الوطنية  اللجنة  اأو 

بالريا�صة.
واإقامة  ا�صتقبال  �صروط  بالريا�صة  املكلف  الوزير  يحدد 
الدولية  و/اأو  والقارية  اجلهوية  الريا�صية  الهيئات  مقرات 
على الرتاب الوطني، وكذا التدابري اخلا�صة التي ميكن اأن 
�صمن  عليا  لوظائف  املمار�صون  امل�صتخدمون  منها  ي�صتفيد 

الهياكل القيادية للهيئات الريا�صية الدولية والعاملية.
الدولية  الريا�صية  للهيئات  الدولة  حتدد كيفيات دعم 
و/اأو  القارية التي يكون مقرها متواجد على الرتاب الوطني 
والهيئات  بالريا�صة  املكلف  الوزير  بني  اإتفاقية  طريق  عن 

الريا�صية املعنية.
حتدد كيفيات تطبيق  الفقرتني 4 و5 اأعاله عن طريق التنظيم.
املادة 212: تخ�صع كل تظاهرة ريا�صية تنظم يف اجلزائر 
املكلف  للوزير  امل�صبقة  للموافقة  اأجنبي  متعامل  من طرف 
بالريا�صة بالتن�صيق مع الوزراء املعنيني وكذا راأي الحتادية 

الريا�صية الوطنية املعنية.
املتعاملني  اأو  املتعامل  بالريا�صة  املكلف  الوزير  يعني 

الوطنيني حمادثي املتعامل الأجنبي.
حتدد كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم.

املنتخبون  الأع�صاء  امل�صريون  ي�صتفيد   :213 املادة 
للهيئات  التنفيذية  الأجهزة  يف  الع�صوية  �صفة  لهم  الذين 

الريا�صية الدولية من انتداب خالل عهدتهم النتخابية.
الإجراءات  متابعة  على  بالريا�صة  املكلف  الوزير  ي�صهر 
والإدارات  واملوؤ�ص�صات  الهيئات  لدى  بالنتداب  املتعلقة 
العمومية التابعني لها، ويعاد اإدماجهم يف �صلكهم الأ�صلي 

عند اإنتهاء عهدتهم النتخابية.

املادة 214: ميكن اأن ي�صند تنظيم التظاهرات الريا�صية 

على  جترى  التي  الدولية  الريا�صية  واملناف�صات  الكربى 
الرتاب الوطني اإىل جلان تنظيم تن�صاأ عن طريق التنظيم.      

يخ�صع تنظيم التظاهرات الريا�صية الكربى واملناف�صات 
للدرا�صة  ريا�صية   هيئة  كل  طرف  من  الدولية  الريا�صية 
الهيئة  هذه  تعدهما  املايل،  التقييم  وكذا  لالأثر  امل�صبقة 

الريا�صية املعنية.
ل ميكن الهيئة الريا�صية املعنية اأن تتخذ اأي تعهد دون 

املوافقة امل�صبقة للوزير املكلف بالريا�صة.

الباب الثالث ع�سر: اأحكام تاأديبية

عليها يف  املن�صو�س  العقوبات  زيادة على   :215 املادة 
الت�صريع والتنظيم املعمول بهما، يتعر�س الريا�صي اأو جمموعة 
اأخطاء  اإرتكابهم  حالة  يف  التاأطري  وم�صتخدمو  الريا�صيني 
اإىل  الريا�صية  والأنظمة  القوانني  مراعاتهم  اأو عدم  ج�صيمة 

عقوبات تاأديبية .
وكيفيات  العقوبة  وطبيعة  اجل�صيم  اخلطاأ  حالت  حتدد 
تطبيقها وكذا طرق الطعن، يف القوانني الأ�صا�صية للهيئات 

الريا�صية املعنية.

يف  الوطنية  الريا�صية  الحتاديات  ت�صن   :216 املادة 
اأجهزة  اأو  اأجهزتها ال�صيادية  اأحكاما ت�صمن تكفل  اأنظمتها 
التي  النزاعات  كل  ت�صوية  اأو  حل  اإليها،  املنظمة  الهياكل 
ميكنها ل �صيما عرقلة امل�صاركة وال�صري احل�صن للمناف�صات 

والبطولت، وكذا  ال�صري احل�صن  للهياكل املذكورة. 

يف  عليها  املن�صو�س  الأحكام  على  زيادة   :217 املادة 
الت�صريع والتنظيم املعمول بهما ويف حالة وجود اختاللت 
ج�صيمة اأو عدم اإحرتام للت�صريع والتنظيم  يف جمال التعاقد 
العمومية  والإعانات  م�صاعدات  اإ�صتعمال  ومراقبة  وت�صيري 
م�صري  م�صوؤولية  عليها  ترتتب  ج�صيمة  اأخطاء  اإرتكاب  اأو 
اأو  م�صريي هيئات الإحتادية الريا�صية الوطنية وكذا الهياكل 
املحافظة  احلالة  مقت�صيات  تتطلب  اأو عندما  اإليها،  املن�صمة 
املكلف  الوزير  ميكن  العمومية،  واملنفعة  العام  النظام  على 
الأوملبية  الوطنية  اللجنة   راأي  اأخذ  بعد  يقرر  اأن  بالريا�صة 
للريا�صة  الوطني  واملر�صد  الأوملبية  �صبه  الوطنية  اللجنة  اأو 

التدابري التاأديبية و/اأو التحفظية الآتية:
- توقيف  الإعانات وامل�صاعدات العمومية حتى تتخذ الإحتادية 
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اليها  طبقا  ل�صالحياتها   املنظمة  الهياكل  اأو  الوطنية   الريا�صية 
القانونية الأ�صا�صية التدابري الالزمة  لت�صوية الو�صعية، 

املمنوحة  العمومية  اخلدمة  مهمة  تفوي�س  �صحب   -
الوطنية، ل �صيما  يف حالة عدم تطبيق  الريا�صية  لالإحتادية 

اأحكام املطة الأوىل اأعاله،
- �صحب الإعرتاف باملنفعة العمومية املمنوح لالحتادية 
الريا�صية الوطنية، ل�صيما  يف حالة عدم تطبيق اأحكام املطة 

الأوىل اأعاله،
الوطنية   الريا�صية  الإحتادية  لأن�صطة  املوؤقت  التوقيف   -

اأو  الرابطة اأو النادي الريا�صي،
الأجهزة  اأع�صاء  اأو  لع�صو  الإق�صاء  اأو  املوؤقت  التوقيف   -
امل�صرية لالحتادية الريا�صية الوطنية اأو الرابطة اأو النادي الريا�صي،
- و�صع اإجراءات ت�صيري خا�صة وموؤقتة من اأجل �صمان 
الرابطة  اأو  الوطنية   الريا�صية  الحتادية  اأن�صطة  اإ�صتمرارية 

اأو  النادي الريا�صي.
املكلف  الوزير  يتخذها  التي  التدابري  تكون  اأن  ميكن 

بالريا�صة حمل طعن طبقا للت�صريع والتنظيم املعمول بهما.

والتحفظية  التاأديبية  التدابري  تطبق   :218 املادة 
اإحتادية  كل  على  اأعاله،   217 املادة  يف  عليها  املن�صو�س 
�صخ�س  كل  اأو  ريا�صي  نادي  اأو  رابطة  اأو  وطنية  ريا�صية 
طبيعي اأو معنوي ينظم تظاهرات ريا�صية مفتوحة للم�صاركة 

الدولية دون املوافقة امل�صبقة للوزير املكلف بالريا�صة.

اأن  ريا�صي  ناد  اأو  رابطة  كل  على  يجب   :219 املادة 
يتطابق يف اإطار تنظيم املناف�صات الريا�صية مع الربنامج الذي 

ت�صطره الحتادية الريا�صية الوطنية املن�صم اإليها .

عليها  املن�صو�س  الأحكام  عن  عالوة   :220 املادة 
الإخالل  حالة  ويف  املفعول،  �صارية  والأنظمة  القوانني  يف 
مبنا�صبة  اأو  اأثناء  عنف  اأعمال  ارتكاب  نتيجة  العام  بالنظام 
اإجراء تظاهرة ريا�صية من طرف اأع�صاء اأو منا�صري النوادي 
اأو  بالريا�صة  املكلف  الوزير  ميكن  الريا�صية،  اأو  اجلمعيات 
الوايل املخت�س اإقليميا ، كل فيما يخ�صه، توقيف كل  اإعانة 
اأو م�صاعدة  خم�ص�صة  لهذه  النوادي اأو اجلمعيات الريا�صية. 
يتخذ  اأن  بعد  اإل  امل�صاعدة   اأو  الإعانة  اإعادة  ميكن  ل 
النادي اأو اجلمعية الريا�صية املعنية، التدابري التي من �صاأنها 

اإزالة الأ�صباب التي اأدت اإىل العنف.

الباب الرابع ع�سر: اأحكام جزائية

املادة 221: عالوة عن �صباط ال�صرطة الق�صائية، يوؤهل 
اأعوان  املن�صطات  تعاطي  اأحكام  للبحث ومعاينة خمالفات 
القطاع املكلف بالريا�صة، املحلفون واملفو�صون لهذا الغر�س 

ب�صفة قانونية.
حتدد كيفيات تطبيق اأحكام هذه املادة عن طريق التنظيم.

 221 املادة  يف  املذكورون  الأعوان  يوؤدي   :222 املادة 
اإقليميا  املخت�صة  الق�صائية  اجلهة  اأمام  مبهامهم  للقيام  اأعاله 

الق�صم الآتي:
باأمانة  وظيفتي   اأوؤدي  اأن  العظيم  العلي  باهلل  »اأق�صم 
التي  الواجبات  الأحوال   كل  يف  اأراعي   واأن  واإخال�س 

تفر�صها علي، واأن اأحرتم ال�صر املهني«.

اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�س  يعاقب   :223 املادة 
�صنتني )2( و بغرامة من 500.000 دج اإىل 1000.000 دج، 
يعرت�س  اأو  اأعاله،   192 املادة  اأحكام  يخالف  �صخ�س  كل 
على تدابري املراقبة لالأعوان املن�صو�س عليهم  يف املادة 221 

اأعاله.

املادة 224: يعاقب باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنة 
)1( وبغرامة من 500.000 دج اإىل 1000.000 دج، اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني كل من يخالف اأحكام املادتني 185 و186 
اأعاله املتعلقة على التوايل مبنع  حتويل اإعانة عمومية اأو تغيري 

تخ�صي�صها.

اإىل  دج   100.000 من  بغرامة  يعاقب   :225 املادة 
تظاهرة  اأو  مناف�صة  يف  ي�صارك  ريا�صي  كل  د.ج   500.000

ريا�صية  منظمة اأو مرخ�س بها الذي:
- يحوز دون �صبب طبي معلل على عقار اأو عدة عقاقري 
اأو الو�صائل املحظورة الواردة يف القائمة املن�صو�س عليها يف 

املادة 189 اأعاله، 
- يعرت�س على تدابري املراقبة لالأعوان املن�صو�س عليهم 

يف املادة 221 اأعاله،
- ل يحرتم القرارات التاأديبية للمنع ال�صادرة عن الوكالة 

الوطنية ملكافحة املن�صطات.
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�صنة  اإىل   )2( �صهرين  من  باحلب�س  يعاقب   :226 املادة 
)1( وبغرامة من 100.000 دج اإىل 500.000 دج اأو باإحدى 
من�صاأة  يف  ريا�صية   تظاهرة  ينظم  من  كل  العقوبتني  هاتني 
ريا�صية غري م�صادق  عليها  طبقا للمادة 159 من هذا القانون.

اإىل  اأ�صهر   )6( �صتة  من  باحلب�س  يعاقب   :227 املادة 
اأو  �صنة )1( وبغرامة من 500.000 دج اإىل 1000.000 دج 
باإحدى هاتني العقوبتني، كل �صخ�س ميار�س ن�صاط ممثل 
على  حائزا  يكون  اأن  دون  ريا�صيني  جمموعة  اأو  ريا�صي 

اإجازة "وكيل الالعب".

املادة 228: عالوة عن التدابري التاأديبية  املن�صو�س عليها 
يف املادة 217 اأعاله، يعاقب باحلب�س من �صهرين )2( اإىل �صتة 
1000.000 دج  500.000 دج اإىل  اأ�صهر وبغرامة من   )6(
الذين  الطبيعيون  الأ�صخا�س  العقوبتني،  هاتني  باإحدى  اأو 
الدولية دون  للم�صاركة  ينظمون  تظاهرات ريا�صية مفتوحة 

املوافقة امل�صبقة للوزير املكلف بالريا�صة.
املـادة  يف  املذكـورون  املعنويون  الأ�صخـا�س  يعـاقب 
عليها  املن�صو�س  املخالفات  يرتكبـون  الذيـن  اأعـاله   217
اإىل  دج   2.500.000 من  بغرامة  اأعاله  الأوىل  الفقرة  يف 

دج.  5.000.000

الت�صريعية  بالأحكام  املادة 229: بدون الإخالل 
من  بغرامة  يعاقب  املفعول،  �صارية  والتنظيمية 
500.000 دج اإىل 1000.000 دج عن عدم الت�صريح 
باملوارد امل�صتلمة و/اأو عدم تقدمي احل�صابات من طرف  كل 
هيكل تنظيم وتن�صيط ريا�صيني اإىل الإدارة املكلفة بالريا�صة. 

املادة 230: يتعر�س للعقوبات املن�صو�س عليها يف املادة 
213 من الأمر رقم 95-07، املوؤرخ يف 23 �صعبان عام 1415 
املوافق 25 يناير �صنة 1995، املتعلق بالتاأمينات، كل م�صتغل 
ل يكتتب  وريا�صية،  بدنية  اأن�صطة  ت�صتقبل  ريا�صية  ملن�صاأة 
تاأمينا خا�صا لتغطية الأخطار الناجمة عن م�صوؤوليته املدنية.

اإىل  دج   500.000 من  بغرامة  يعاقب   :231 املادة 
1000.000 دج، كل منظم لتظاهرات ومناف�صات ريا�صية، 
اإطار  يف  الناجمة  الأخطار  لتغطية  خا�صا  تاأمينا  يكتتب  ل 

الأن�صطة الريا�صية املنظمة.

ويف حالة العود ت�صاعف الغرامة.

املادة 232: يعاقب بغرامة من 5000 دج اإىل 15.000 
دج كل من دخل بالقوة اأو الت�صلق، اإىل املن�صاآت الريا�صية 

اأثناء اأو مبنا�صبة اإجراء تظاهرات ريا�صية.
 )6( �صتة  اإىل   )2( �صهرين  من  باحلب�س  العقوبة  تكون 
اأ�صهر وغرامة من 10.000 دج اإىل 20.000 دج اأو اإحدى 
املن�صو�س  املخالفة  مرتكب  يقوم  عندما  العقوبتني،  هاتني 
عليها يف الفقرة الأوىل اأعاله بالدخول اأو حماولة الدخول 

اإىل املن�صاآت  الريا�صية وهو يف حالة �صكر �صافر.

اإىل �صتة  233: يعاقب باحلب�س من �صهرين )2(  املادة 
)6( اأ�صهر وبغرامة من 50.000 دج   اإىل 100.000 دج اأو 
اإدخال  حاول  اأو  اأدخل  من  كل  العقوبتني  هاتني  باإحدى 
مبنا�صبة  اأو  اأثناء  الريا�صية  املن�صاأة  اإىل  كحولية  م�صروبات 

اإجراء تظاهرة ريا�صية.

ثالث  اإىل   )1( �صنة  من  باحلب�س  يعاقب   :234 املادة 
100.000 دج  اإىل  50.000 دج  )3( �صنوات وبغرامة من 
كل من دخل اأو حاول الدخول اإىل املن�صاآت الريا�صية اأثناء 
موؤثرات  اأو  خمدرات  وبحوزته  ريا�صية  تظاهرة  اأو  مبنا�صبة 

عقلية اأو حتت تاأثريها.

يف  عليها  املن�صو�س  بالعقوبات  يعاقب   :235 املادة 
املادة 39 من الأمر رقم 97-06، املوؤرخ يف 12 رم�صان عام 
1417 املوافق 21 يناير �صنة 1997، واملتعلق بالعتاد احلربي 
بحوزته  �صبطه  اأومت  اأدخل  من  كل  والذخرية  والأ�صلحة 
�صالح اأبي�س  داخل املن�صاآت الريا�صية اأو يف حميطها اأثناء 

اأو مبنا�صبة تظاهرة ريا�صية.

املادة 236: يعاقب باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنة 
)1( وبغرامة من 50.000 دج اإىل 100.000 دج اأو باإحدى 
الريا�صية   املن�صاأة  اإىل  اأدخل  �صخ�س  العقوبتني، كل  هاتني 
األعابا  اأو مت �صبطه بحوزته،  اأثناء تظاهرة ريا�صية  اأو  مبنا�صبة  
نارية اأو �صهبا اأو مفرقعات، وكذا كل مادة اأخرى من نف�س 
الطبيعة من �صاأنها امل�صا�س باأمن اجلمهور اأو تنظيم التظاهرة 

الريا�صية  اأو �صريها.
طرف  من   املخالفة  ترتكب  عندما  العقوبة  ت�صاعف 
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مكلف  عون  اأو  ريا�صي  اأو  الريا�صي  التاأطري  م�صتخدم  كل 
بتنظيم اأو مراقبة مداخل املن�صاآت الريا�صية اأو حفظ النظام، 
اأدخل اأو  �صارك يف ت�صهيل دخول اأ�صخا�س بحوزتهم املواد 

والأ�صياء املن�صو�س عليها يف الفقرة الأوىل اأعاله. 

املادة 237: يعاقب باحلب�س من �صنة )1( اإىل �صنتني )2( 
200.000 دج كل �صخ�س  اإىل  100.000 دج  وبغرامة من 
يقوم با�صتعمال اأو رمي املواد املذكورة يف املادة 236 اأعاله  يف 

املدرجات اأو يف امل�صاحات املخ�ص�صة للتظاهرات الريا�صية.

املادة 238: يعاقب باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل �صنة 
)1( وبغرامة من 50.000 دج  اإىل 100.000 دج اأو باإحدى 
هاتني العقوبتني كل من قام اأثناء اأو مبنا�صبة تظاهرة ريا�صية 

مبا ياأتي:
بعبارات  اأ�صتفزه  اأو  العنف  على  اجلمهور  حر�س   -
اأو  اإ�صارات داخل املن�صاآت الريا�صية اأو يف حميطها،                 

باأمن  بالإخالل  ريا�صية  تظاهرة  توقيف  يف  ت�صبب   -
م�صاحة  باجتياحه  اأو  بدخوله  اأو  واملمتلكات  الأ�صخا�س 

اللعب التي تقام عليها التظاهرة الريا�صية،
العادي  لالأ�صخا�س  التنقل  اأو  - عرقل عمدا الدخول 
بالحتالل  وذلك  الأمنية،  للرتتيبات  احل�صن  ال�صري  اأو 

اجلماعي لف�صاءات املن�صاأة الريا�صية.

�صنتني  اإىل   )1( �صنة  من  باحلب�س  يعاقب   :239 املادة 
)2( وبغرامة من 100.000 دج اإىل 200.000 دج كل من 

قام اأثناء اأو مبنا�صبة تظاهرة ريا�صية مبا ياأتي:
املن�صاأة  اأو منقولة يف  اأ�صياء �صلبة  اأو   - رمي مقذوفات 

الريا�صية،
نقل  و�صائل  �صد  اأخرى  مقذوفة  اأية  رمي  اأو  ر�صق   -  
امل�صاركة  اأوالفرق  واملواطنني  الريا�صي   التاأطري  م�صتخدمي 

اأو منا�صريها. 
اأو الر�صق و�صائل  اإذا ا�صتهدف الرمي  ت�صاعف العقوبة 
تدخل امل�صالح املكلفة بالأمن والإ�صعاف واحلماية املدنية.     

املادة 240: يعاقب باحلب�س من �صتة )6( اأ�صهر اإىل خم�س 
200.000 دج،  100.000 دج اإىل  )5( �صنوات، وبغرامة من 
كل من اأدخل اأو حمل اإ�صارات اأو رايات حتمل عبارات  �صّب، 
اأو كتابات اأو �صور بذيئة مت�س كرامة وح�صا�صية الأ�صخا�س، اأو 

األ�صق لفتات حتّث على  الكراهية اأو العن�صرية اأو الفو�صى اأو 
العنف، اأثناء اأو مبنا�صبة تظاهرة ريا�صية.

املادة 241: دون امل�صا�س بالأحكام املن�صو�س عليها يف 
جمال حماية العلم اأو الن�صيد الوطنيني، يعاقب باحلب�س من 
ثالثة )3( اأ�صهر اإىل �صتة )6( اأ�صهر وبغرامة من 50.000 دج 
اإىل 100.000 دج اأو باإحدى هاتني العقوبتني، كل من اأهان  
ن�صيد دولة اأجنبية اأو علمها الوطني اأثناء اأو مبنا�صبة تظاهرة 

ريا�صية.

املادة 242: دون امل�صا�س بالعقوبات املن�صو�س عليها يف 
هذا القانون، يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل من 
الأ�صخا�س  اإتالف �صد  اأو  اعتداء  اأو  اأعمال عنف  ارتكب 
واملمتلكات داخل من�صاأة ريا�صية اأو خارجها اأثناء اأو مبنا�صبة 

تظاهرة ريا�صية.

يف  عليها  املن�صو�س  العقوبات  ت�صاعف   :243 املادة 
الأوىل، �صد  الفقرة  و239  و238  و237  و236   235 املواد 
العمدي  بالإخفاء  يقومون  الذين  املخالفات  هذه  مرتكبي 
بغر�س  باأفعالهم،  قيامهم  اأثناء  وجوههم  من  جزء  اأو  لكل 

عدم التعرف عليهم.

اإىل  دج   5000 من  بغرامة  يعاقب   :244 املادة 
للمن�صاأة  الدخول  تذاكر  ببيع   يقوم  من  كل  10.000 دج 
اأو مبنا�صبة  اأثناء  الريا�صية دون رخ�صة وب�صفة غري م�صروعة 

اإجراء تظاهرة ريا�صية.
 )6( �صتة  اإىل   )2( �صهرين  من  باحلب�س  العقوبة  تكون 
اأ�صهر والغرامة من 10.000 دج اإىل 50.000 دج اأو باإحدى 
الفقرة  يف  عليه  املن�صو�س  البيع  كان  اإذا  العقوبتني  هاتني 

الأوىل اأعاله بفعل العون املكلف ببيع التذاكر.

املادة 245: يعاقب طبقا لأحكام قانون العقوبات كل 
من قام بتزوير تذاكر الدخول اإىل املن�صاأة الريا�صية.

اإىل  دج   50.000 من  بغرامة  يعاقب   :246 املادة 
500.000 دج منظمو التظاهرات الريا�صية الذين مل يتخذوا 
التدابري يف جمال الوقاية من العنف و مكافحته املن�صو�س 
تنظيمات  املفعول، ويف  �صاريي  والتنظيم  الت�صريع  عليها يف 
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حدوث  حالة  يف  الريا�صيني   والتن�صيط  التنظيم  هياكل 
اأعمال عنف يف املن�صاآت الريا�صية ب�صبب تهاونهم. 

ويتحمل  النادي الريا�صي  تعوي�س الأ�صرار التي طالت  
العنف  اأعمال  اأن  اإثبات   يتم  عندما  الريا�صية  املن�صاآت 
لعبيه  اأو  الإداري  اأو  التقني  تاأطريه  ارتكبها  والتحطيم 
املن�صو�س   التدابري  النادي  هذا  يتخذ  مل  اإذا  اأو  منا�صريه 

عليها يف الفقرة الأوىل اأعاله.

اإىل ع�صر  247: يعاقب باحلب�س من �صنتني )2(  املادة 
)10( �صنوات وبغرامة من 200.000 دج اإىل 1000.000 
دج كل من قام بغر�س تغيري �صري املناف�صة اأو تظاهرة ريا�صية 
خرقا لالأنظمة و املقايي�س الريا�صية التي ت�صريها، مبنح اأو وعد 
مبنح ب�صفة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة هدايا اأو هبات اأو امتيازات 
اأخرى مادية اأو مالية لكل �صخ�س، ل�صيما الالعب واملدرب 
واحلكم وجلنة التحكيم اأو املنظم اأو امل�صري الريا�صي املتطوع 
وكيل  اأو  التجارية  الريا�صية  ال�صركة  م�صري  اأو  املنتخب 

الالعب اأو م�صتخدمي التاأطري الريا�صي.
يتعر�س الأ�صخا�س املذكورون يف الفقرة الأوىل اأعاله اإىل 
نف�س العقوبات عندما يطلبون هذه املزايا ل�صاحلهم اأو للغري 
اأو تظاهرة ريا�صية خرقا لالأنظمة  بغر�س تغيري �صري مناف�صة 

واملقايي�س الريا�صية التي ت�صريها.
تطبق العقوبات املن�صو�س عليها  يف الفقرة الأوىل اأعاله 
على كل �صخ�س مينح اأو يعد مبنح بدون وجه حق ويف كل 
اأو  كل  هبات  اأو  هدايا  مبا�صرة  غري  اأو  مبا�صرة  ب�صفة  وقت 
امتيازات اأخرى  له اأو للغري اإىل  كل  مكلف بتظاهرة ريا�صية 
حمل رهانات ريا�صية بغر�س قيام هذا الأخري بتغيري ال�صري 
بقيامه  وذلك  الريا�صية   التظاهرة  لتلك  وال�صوي  العادي 

بعمل اأو المتناع عنه.    

املادة 248: ميكن اأن يتعر�س كذلك مرتكبو املخالفات 
هذا  من  و247   245 اإىل   232 املواد  يف  عليها  املن�صو�س 
القانون للمنع من دخول املن�صاآت الريا�صية ملدة ل تتجاوز 

خم�س )5( �صنوات.

اإىل  اأ�صهر   )3( ثالثة  من  باحلب�س  يعاقب   :249 املادة 
 100.000 اإىل  دج   50.000 من  وبغرامة  اأ�صهر   )6( �صتة 
دج كل من دخل املن�صاأة الريا�صية خارقا املنع من الدخول 

املن�صو�س عليه يف املادة 248 اأعاله.

الفيديو  كامريات  ت�صجيالت  ت�صتعمل   :250 املادة 
الريا�صية  املن�صاآت  يف  املن�صبة  للمراقبة  الأخرى  والأنظمة 
التي  املقابلة  ورقة  وكذا  النظام  وحفظ  اأمنية  لأ�صباب 
للتظاهرة  الر�صمي  املندوب  تقرير  و/اأو  احلكام  يحّررها 
الريا�صية، يف التعرف على مرتكبي املخالفات يف اإطار الت�صريع 

�صاري املفعول.  
الباب اخلام�ص ع�سر: اأحكام انتقالية وختامية

املادة 251: ميكن اأن ي�صتفيد النادي  الريا�صي املحرتف 
وملدة خم�س )5( �صنوات ابتداء من تاريخ ن�صر هذا القانون 
الدميقراطية  اجلزائرية  للجمهورية  الر�صمية  اجلريدة  يف 
ال�صعبية،  من م�صاعدة وم�صاهمة الدولة واجلماعات املحلية 

على اأ�صا�س دفرت �صروط . 
مالية،  م�صاهمات  �صكل  امل�صاعدة ل�صيما يف  متنح هذه 
واإ�صتغالل  التاأطري  م�صتخدمي  الت�صرف  حتت  وو�صع 
من  وال�صتفادة  العقار  على  واحل�صول  الريا�صية  املن�صاآت 

قرو�س بنكية.
حتدد كيفيات تطبيق  هذه املادة عن طريق التنظيم.

املادة 252: تلغى جميع الأحكام املخالفة لهذا القانون، 
ل�صيما  القانون رقم 04-10، املوؤرخ يف 27 جمادى الثانية 
عام 1425 املوافق 14 غ�صت �صنة 2004، واملتعلق بالرتبية 

البدنية   و الريا�صة.
املوؤرخ   ،10-04 للقانون رقم  التنظيمية  الن�صو�س  تبقى 
�صنة  14 غ�صت  املوافق   1425 عام  الثانية  27 جمادى  يف 

املفعول. �صارية  اأعاله  املذكور   2004
ت�صدر الن�صو�س التنظيمية املن�صو�س عليها يف هذا القانون 
يف مدة اأق�صاها 12 �صهرا ابتداء من تاريخ ن�صر هذا القانون يف 

اجلريدة الر�صمية للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

الر�صمية  اجلريدة  يف  القانون  هذا  ين�صر   :253 املادة 
للجمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�صعبية.

                                          
       حرر باجلزائر، يف: ...........................
املوافق:..................................    

         عبد العزيز بوتفليقة 
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