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AB @?<=>;لا راطإلا
:سEوت @

63 ددع نوناقلا B[تقم\ ة*نطولا ]Zع ةمظنملا ةم<Wجلا ةحفاUمل ةدحتملا ممألا ة*قافتا Lع سEوت تقفاو-

AB خرؤملا2002 ةنسل
AB اهيلع تقداصو2002 ة*ل<fج23 @

 خــــ<راتب رداصلا رمألا بجوم\ ةنسلا سفن @

.Z[ 2002متqس23

-sع تقفاو امL قاعمو عمقو عنم لوكوتربwملا لافطألاو ءاس{لا ةصاخ|و صاخشألا\ راجتالا ةUة*قافتالللم 

AB خرؤملا2003 ةنسل5ددع نوناقلا B[تقم\ ة*ممألا
�Bناج21 @

 رداصلا رمألا بجوم\ ه*لع تقداصو2003 @

AB
.2003 سرام25 @

�Bطو نوناق نس� اهماZ�Bلاوم�Zلا\ لوكوترب Lع سEوت ةقداصم نع بترت-
@ �Uج رجز<و حفاW>لا\ راجتالا ةم�<= 

 ةنسل61ددع يساسألا نوناقلا و�و روكذملا لوكوت]Zلا\ ةدراولا �Zياعملا ءوض Lع كلذو ةلقتسم ةم<Wجك

.ھتحفاكمو صاخشألاب راجتالا عنمب قلعتملا2016 توأ3 يف خرؤم2016
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 مهيفاعت نامضل مهل ةدعاسملا م=دقتو مهتGاحم ا=افخ1 و ەا=احض1 ملعلا نا@ضتق= اهيلع بلغتلاو 345لا1 راجتالا ةرهاظ مهف نإ

OP مهجامدنا ةداعKو
Q و عمتجملاKمهتيامحو مهتيعضو ة@صوصخو مهت\صوصخ نم ةدمتسم مهتدئافل قوقح رارق .

  ة@حضلل ة@ئازجلا ة@لوؤسملا1 ةلصتملا قوقحلا ة=امح hQ راجتالا ا=احض ةدئافل اهرارقإ هجتي fgQلا ة=امحلا هجوأ مهأ bcPب نمو

 .مئارج باrترا qع نوopج= نيذلا ا=احضلا عم ة@ئازجلا ةلادعلا mQاعت ة@ف@ك نا@kو

 صاخشألاب راجتالا عنمب قلعتملا2016 توأ3 يف خرؤم2016 ةنسل61 ددع يسنوتلا يساسألا نوناقلا نم6 لصفلا نأو املع

.اهل ة@حض نا� fgQلا صاخشألا1 راجتالا مئارج ىدح}ب اz5اwم اطاwترا اطwترم امرج بكترا نم ذخاؤي الھتحفاكمو

qامف hQ اعتت ف@كو ة@حضلل ة@ئازجلا ة@لوؤسملا1 ةلصتملا قوقحلاm ف= وأogاعتت نأ ضm ؟مهعم ة@ئازجلا ةلادعلا 

�تق= ة@حضلل ة@ئازجلا ة@لوؤسملا1 ةلصتملا قوقحلا qع ث=دحلا نإP
Q الوأ: 

،اهيلع فرعتلاو ا9دصر ة/ف/ك تا/ساسأو ة/حضلا موهفم  د%دحت-

  أدDملا اذ9 قيبطت طوST نا/Qو ة/ئازجلا ة/لوؤسملا نم ءافعالا وأ  ة/ئازجلا ةذخاؤملا مدع أدDم رارقإ-
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اھیلع فرّعتلا تایساسأ دیدحتو ة.حضلا موهفم د$دحت
NO عسوت دق ةطلسلا لامعتسا ةءاسEو ةمBCجلا ا@احضل ةلادعلا =>فوتل ة8ساسألا ئدا3ملا نأش0 ةدحتملا ممألا نالعإ نإ

P ة8حضلا موـهـفم 
 نم رWkO اوبiصأ نيذلا صاخشألا وأ اهل ةل8عُملا وأ ة̀^ا3ملا ةلئاعلا دارفأ وأ ة8حضلا ̂ةأ دارفأ اهب دصقCو( ة8ع3تلاW ة8حضلا لـمشUـل

NO ا@احضلا ةدعاسمل لخدتلا ءاّرج
P عتو( ةلمتحملا ة8حضلاو )مهئاذ@إ عنمل وأ مهتنحمrOP ةعومجم نم اءزج نوك@ يذلا صخشلا 

 اهب دصقCو( ةفعضتسملا ة8حضلاو )عراوشلا لافطأ z=Oلمتحملا ا@احضلل ةعئاشلا ةلثمألاو راجتالل ة8حض حبص@ نأ رطخل ةضرعم
��8قح رخآ را8تخا يأ نم امورحم نوك@ يذلا صخشلا

P لوبقلا ىوس لوبقمو Wصخش وه( ةض�>فملا ة8حضلاو )لالغتسالل ع�ضخلا 
 .)راجتالل ة8حض هتفصW ه8لع فرعتلا متي مل هنأ =>غ لعفلاW هW راجتالا مت

Øلابقتسادنعىوصقلاةیمھألاءالیإبجیامك،راجتاةلاحدوجوىلعةلّادلاتارشؤملاعضويضتقیراجتالاةیحضىلعفرعتلانإ
عماھبدھعتلالحارمعیمجحیضوتواھتابلطتملةباجتسالاواھتیامحنامضوانوناقةنومضملااھقوقحباھفیرعتواھیلإعامتسالاوةیحضلا
.ةدشاروأالفطتناكنإةیحضلاّنسةاعارم

Øنمماقتنالاوألیحرتلانممھفوخكةرثؤملالماوعلاضعبرابتعالانیعبذخألانمّدبالایاحضلاىلعفرّعتلاراسميفقالطنالالبق
ردصتدقيتلالعفلاّةدرواھعملصاوتلاةقیرطىلعریبكریثأتاھلنوكیيتلاواھتاذةیحضلابةصاخلاةیسفنلاةلاحلاوأمھبنیرجاتملا

.)ةفینع،ةیبلس،ةنواعتمریغ،ةنواعتم(اھنع

Øنميتلاوصخشلاةلاحبةطیحملافورظلاعیمجمییقتوثحبلا"ةصتخملاتاطلسللنكمیایاحضلاىلعفرّعتلاراسمقیرطنع
اراّجتإلكشتعئاقولاّنأىلعّلدتيتلاتارشؤملانمةمزحدامتعاّمتینأّادجمھملانمكلذل"راّجتإةیحضهرابتعانكمیاھلالخ
.صاخشألاب

Øرادصإصاخشألابراجتإلاةحفاكملةینطولاةئیھلاّىلوتت،2016ةنسل61ددعيسنوتلانوناقلانم46لصفلاتایضتقمبسح
.مھلةمزاللاةدعاسملاریفوتوصاخشألابراجتإلاایاحضىلعفرّعتلابةلیفكلاةیھیجوتلائدابملا
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 ة2حضلل ة2ئازجلا ة2لوؤسملا- ةلصتملا قوقحلا
�تق= ة@حضلل ة@ئانجلا ة@لوؤسملا1 ةلصتم قوقح رارقإ نإP

Q 1لا�Pم رارقإ ةروwلا لاعفألا م��جت مدع أدfgQا=احضلا اهبكتري ، 
OP هل راش� يذلاو

Q ناوق ةدعbcP م1 ةنراقمwقاعملا مدع وأ ة@حضلا ةذخاؤم مدع أدwع= ، ةناصحلاوأ باقعلا نم ءافعإلا وأ ةfPQ 
��ازجلا عب�تلا نم ة@حضلا ءافعإ بوجو

Q وkاتلا�Q لا لاعفألا نع ة@ئانجلا ة@لوؤسملا لّمحت نمfgQ و اهرك اهتبكتراOP
Q م ةقالعwاz5ة 

 قئاثوqع دامتعالا1وأ ة@عoc z5غ ةق��ط1 ام دل1 لوخدqع ه1 رجاتملا صخشلا opج= نأ� ،اهيلع تطلس fgQلا راجتالا ةم��ج1
OP ةمرجم لاعفألا كلت تنا� ام اذإ ةردخملا داوملا وأ صارقألا عيب وأ لوس�لا وأ ةراعدلا mQاعت وأ bcPتروزم ةماقKوأ رفس

Q لاwدل 
.fPQعملا

 ةدحتملا ممألا ة@قافتال لمrملا ،لافطألاو ءاس£لا ةصاخkو ،صاخشألا1 راجتالا ةwقاعمو عمقو عنم لوكوتورب صني مل b�Pلو
 قلعتي ام@ف اهب§وملا ة@هيجوتلا ئداwملاو ئداwملا نإف م��جتلا مدع أدwم qع ،ة@نطولا opع ةمظنملا ةم��جلا ةحفاrمل
 رجاتملا صاخشألا لاقتعا مدعQ 1§وت ناس¨إلا قوقحل ةدحتملا ممألا ة@ضوفم نع ةرداصلا 345لا1 راجتالاو ناس¨إلا قوقح1
OP مهعولض ب3س© وأ ةماقإلا وأ روبعلا نادل1 مهلوخد ة@نوناق مدع ب3س© مهتاضاقم وأ مهماهتا وأ مهب

Q غ ةطش¨أoc إ ة@نوناق� 
. مهب راجتالا مت صاخشأ� مهتيعضول ةz5اwم ةج@�ن حبصأ اذه مهعولض نأ ةجرد
 qع ةحا26G ةداملا تصن ذإ ، احوضو °o¯أ2005 ةنسل345لا1 راجتالا ةحفاrم نأش© اkوروأ سلجم ة@قافتا تنا� دقو
OP ، ن�opجم ، مهطروت دنع ا=احضلا qع ة²kقعلا ضرف مدع ة@ناrمإ qع فرط ةلود ل� ص@صنت بوجو

Q غ ةطش¨أoc ةعو45م ، 
 qع صني يذلا27 لصفلا بلص2012 ماعل 345لا1 راجتالا ةحفاrمليداشogسالا �pQرعلا نوناقلا ەّرقأ يذلا ەاجتالا سفن وهو
OP اهيلع صوصنملا مئارجلا نم ةم��ج يأ نع ا@ندم وأ ا@ئانج الوؤسم ة@حضلا ّدع= ال هنأ

Q م نوناقلا اذهfg ¨ترا وأتأشwتط 
 ة@حض هنوك1 ةz5اwم
 بوجوب لئاقلا أدwملا نع دح= مل هنإفهتحفاrمو صاخشألا1 راجتالا عنم1 قلعتملا2016 ةنسل Q·¨وتلا Q¶اسألا نوناقلا امأ
 راجتالا مئارج ىدح}ب اz5اwم اطاwترا اطwترم امرج بكترا نم ذخاؤي ال هنأ سداسلا لصفلا1 ءاج ذإباقعلا نمة@حضلا ءافعإ
. اهل ة@حض نا� fgQلا صاخشألا1



 ةلصتملا قوقحلا
 ة*ئازجلا ة*لوؤسملا\

 ة*حضلل

ا�احضد�دحت ة|fعص
مهيلع فرعتلاوراجتالا

 صاخشألا5 راجتإلا ا0احض ,ع فرعّتلا ّنإ
JKوناقلا مهعضوب فاBCعالل @?اسأ ط;:

@ 
 ة0امحلاو ةدعاسملا مهحنمو ا0احضك
ةWروVKلا

̀��لاW راجتا دوجو �ع ةلادلا تا̀^ؤملا د@دحت-
 z=Oلخادتملا ل� بCردتو ة8هيجوتلا ئدا3ملا رادصا-

NO
P ا@احضلا �ع فرعتلاو دصرلا راسم
 فرعتلاو راجتالا ایاحض دصرل ةینطو ةیلآ عضو-
 ةیوھ دیدحتب حمسی ماظن يھو ،مھھیجوتو مھیلع
تامدخلا وحن مھھیجوتو مھیلع فرعتلاو ایاحضلا
 مھقوقح ةیامحو مھتدعاسمو مھتاجایتحا قفو ةبسانملا
 ةكارشلا فارطأ نیب قیسنتلا ریسیتو

رارقإ ة*لوؤسممدعأدwم
نعراجتالاا�احض

��لاة*نوناقلا�Zغلاعفألا
@

اهنوف�Zق�

 ةأطو تحت انوناق ةمرجم لاعفأ5 ماXقلا
,عراجتالاةXحضراgجإمتي ثXح "ەارaإلا"
مئارجباiترا

يذلا مرجلا نوك0 ث-ح ة-ب+س ةقالع دوجو
 IJا>م طا>ترا ط>ترم هD رجاتملا صخشلا ه>كتري
 ناك يتلا صاخشألاب راجتالا مئارج ىدحإب

اھل ةیحض



-, ة+ئانجلا ةلادعلا
 ةقالع .

:89لا2 راجتالا ة+حض2

 لعفل ةف34قم اهتفص, ة+حضلا ة$امح
نوناقلا همّرج

 ة+حض اهتفص, ة+حضلا ة$امح
ةمBCجلل



راجتالا مئارج يف نیطروتملا نإ
 ایاحضلا فیوخت حالس نولمعتسی
 زیزعتل ةیئانجلا ةقحالملا نم
 نیصحت بجو اذل مھیلع مھتضبق
 رطاخملا هذھ نم ایاحضلا

 ةیئانجلا ةقحالملا نم فوخلا نإ
 سبح يف نایحألا نم ریثك يف مھسی
 ةثیدحلا ةیدوبعلا ةلاح يف ایاحضلا
يذلا فوخلا وھو ،مھیلع ةضورفملا
 باكترال مھدینجت مت ھنأل امإ دنتسی

 نمریبك ددع نأ ىلإ دنتسی وأ مئارج
 ةیعضو يف بناجألا نم مھ ایاحضلا
نإف ،يلاتلابو ةینوناق ریغ ةماقإ
 ةیئانجلا ةقحالملا رطاخمب يعولا
 ریغ ةماقإلاو لوخدلا ةمیرجل
 ،لیحرتلا نم فوخلاو نیینوناقلا
 وھ ةیئانجلا ةذخاؤملا نم فوخلاو
راجتالا ةحفاكم مامأ ةیقیقح ةبقع
يف اریبك اماھسإ مھسیو رشبلاب
راجتالا ایاحض لالغتسا رارمتسا
 رشبلاب

 ةیئانجلا ةلادعلا نوكت نأ بجی
رارقإ ربع ایاحضلل نامأ مامص
ةیئانجلا ةذخاؤملا مدع أدبم


