
العدد العدد 72
السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

الثالثاء الثالثاء 23  صفر عام   صفر عام 1436 هـهـ
اIوافق اIوافق 16 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 14-342 مـؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1436 اIـوافق 8 ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــتــضــمـن حتــويل اعـــتــمـــاد إلـى
ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية...............................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 14-343 مـــؤرّخ في 15 صــفـــر عــام 1436 اIـــوافق 8 ديــســمـــبــر ســنــة r2014 يـــتــضــمـن حتــويل اعــــتــمــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية واألوقاف............................................................................................
مرسوم رئاسي رقم 14-344 مؤرخ في 15 صفر عام 1436 اIوافق 8 ديسمـبر سنة r2014 يحدد كيفيـات تنظيم عملية إحصاء
اIواطنX اجلزائريX بعنوان اخلدمة الوطنية.................................................................................................
مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-345 مـؤرّخ في 15 صـفـر عـام 1436 اIـوافـق  8 ديــسـمــبــر سـنة r2014 يـتمـم اIرسـوم الـتـنـفـيذي رقم
98-153 اIؤرخ في 16 محـرم عام 1419 اIوافق 13 مايـو سنة 1998 الـذي يحــدد شكــل ومضـمون ومـدة التـدريب اIؤهل

للتسجيل في اجلدول الوطني للمهندسX اIعماريX وكيفيات إجرائه................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-346 مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1436 اIـــوافق 8 ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 14-347 مـــؤرّخ في 15 صــفــر عــام 1436 اIـــوافق 8 ديــســمــبــر ســنــة r2014 يــتــضـــمــن نــقل اعـــتـــمــــاد في
ميزانية تسيير وزارة األشغال العمومية.......................................................................................................
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-348 مؤرّخ في 15 صفـر عام 1436  اIوافق 8 ديسمـبر سنة r2014 يتـضمن نـقل اعـتمـاد في ميـزانية
تسيير وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.......................................................................................
مرسوم تنفيذي رقم 14-353 مؤرخ في 16 صفر عام 1436 اIوافق 9 ديسمبر سنة r2014 يحدد صالحيات وزير الشباب.......
مـرسوم تـنفـيذي رقم 14-354 مؤرخ في 16 صفـر عام 1436 اIوافـق 9 ديـسمـبر سـنة r2014 يتـضمن تـنظـيم  اإلدارة اIركـزيـة
لوزارة الشباب...........................................................................................................................................
مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 14-355 مـؤرخ في 16 صـفــر عـام 1436 اIـوافق 9 ديـسـمــبـر سـنـة r2014 يـتــضـمن إنـشــاء مـفـتـشــيـة عـامـة
لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها................................................................................................................
 مرسوم تـنفيذي رقم 14-363 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 اIوافق 15 ديسمـبر سنة r2014 يتعـلق بإلغاء األحكام التنـظيمية
اIتعلقة بالتصديق طبق األصل على نسخ الوثائق اIسلمة من طرف اإلدارات العمومية.........................................
مرسوم تـنفيذي رقم 14-364 مؤرخ في 22 صفر عام 1436 اIوافق 15 ديسمـبر سنة r2014 يعـدل ويتـمـم اIرسـوم التنفـيـذي
رقم 02-44 اIـؤرخ في 30 شـوال عام 1422 اIـوافق 14 يـنـايـر سـنة 2002 الـذي يـحــدد مـبـلـغ اإلتــاوة الـسـنـويــة اIـطـبــقـة
علـى اIتعاملـX أصحـاب تراخيص استغالل خدمات البريد...............................................................................

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء
وزارة ا9اليةوزارة ا9الية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 8 ذي احلجـة عام 1435 اIوافق 2 أكـتـوبر سـنة r2014 يـعـدل القـرار الـوزاري اIشـتـرك اIؤرخ
في 25 رمضـان عام 1433 اIوافق 13 غشـت سنة 2012 الذي يـحدد تعـداد مناصب الـشغل وتـصنيـفهـا ومدة العـقد اخلاص
باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة............................

وزارة اجملاهدين وزارة اجملاهدين 

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 20 محـرم عام 1436 اIوافق 13 نـوفمـبـرسـنة r2014 يـحـدد تعـداد منـاصب الـشـغل وتصـنـيفـها
ومـدة الـعـقـد اخلـاص باألعـوان الـعـامـلـX في نـشـاطـات احلفـظ أو الصـيـانـة أو اخلـدمـات بـعـنوان اIـركـز الـوطـني لـتـجـهـيز
معطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق....................................................................................

قـرار مؤرخ في 25 شـعـبـان عام 1435 اIـوافق 23 يـونـيـو سـنة r2014 يـعـدل الـقرار اIـؤرخ في 21 مـحـرم عـام  1435 اIـوافق 25
نوفمبر سنة 2013 واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة....................................
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-342 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1436  اIوافق اIوافق 8 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة r2014 يتـضمن حتويلr يتـضمن حتويل

اعـتمـاد إلـى ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية.اعـتمـاد إلـى ميـزانيـة تسييـر رئاسة اجلمهورية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة

- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-32 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اIـالـية

r2014 لسنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعـــتـــمــــــاد قـــــدره ســـبـــعــــة ماليـــX وثـــمـــانـــون ألف ديـــنـــار
(7.080.000 دج) مقـيّــــد في ميـزانـية الـتـكالـيف اIـشتـركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".

2 : :  يــــــــخـــــــصـص Iـــــــيــــــزانــــــيـــــــة ســـــــنــــــــة 2014 اIــــــاداIــــــادّة ة 
اعـــتــــمـــــاد قـــــدره ســـبـــعـــة ماليـــX وثـــمـــانـــون ألف ديـــنــار
(7.080.000 دج) يـــقــــيّـــــد فــي مــيــزانــيــة تــســيــيــر رئــاســة
اجلــمـهــوريـة وفي الــبـاب اIــبـX في اجلــدول اIـلــحق بـأصل

هذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : ينشر هـذا اIرسـوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-343 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1436 اIوافق  اIوافق 8 ديسـمبر سنة  ديسـمبر سنة r2014 يتـضمن حتويلr يتـضمن حتويل

اعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤوناعــــتـــمـــاد إلـى مـــيـــزانـــيـــة تــــســـيـــيـــر وزارة الـــشـــؤون
الدينية واألوقاف.الدينية واألوقاف.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 8-77
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شــوال عــام 1404 اIــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرســوم الـرئاسـي اIؤرخ فـي 6 ربـيع
الثاني عام 1435 اIوافـق 6  فبراير سنة 2014 واIتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Iـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اIـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اIـالـيـة

r2014 لسنة
- و�ــــقـــتــــضـى اIــــرســــــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقــم 41-14
اIؤرخ فـي 6 ربيـع الثاني عــام 1435 اIوافــق 6   فبراير
ســنــة  2014  واIــتــضـــمن تــوزيــع االعــتــمــــادات اخملــصــصــة
لــــوزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنـــــيــــة واألوقـــــاف من مـــــيــــزانـــــيــــة

r2014 اليــة لسنةIالتسييــر �وجــب قانــون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغـــى مـن مـيــزانـيــة ســنـــة 2014
اعــــتـــــمـــــــاد قــــــــدره خــــمـــــســــة وعـــــشــــرون مـــــلــــيـــــون ديــــنــــار
(25.000.000 دج) مقيّـــد في ميـزانية التكـاليف اIشتركة
وفي الـــبــاب رقم 37-91 "نــفـــقــات مـــحــتــمـــلــة - احــتـــيــاطي

مجمع".
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اعـتــمـاد اIــاداIــادّة ة 2 : : يــخــصص Iـيــزانـيـة ســـنــة 2014  
قـدره خمســة وعشــرون ملــيـون ديـنـار (25.000.000 دج)
 يـــقـــيّـــد فـي مـيـزانـيــة تـسـيـيـر وزارة الـشـؤون الـديـنـيـة
واألوقــاف وفــي الـبـاب رقـم 34- 14"اIـصـالح الالمــركـزيـة

التابعة للدولة - التكاليف اIلحقة".

اIــاداIــادّة ة 3 : : يــكـــلـف وزيـــر اIــالــيـــة ووزيــــر الــشـؤون
الــديــنــيــة واألوقــافr كـل فــيــمـــا يــخــصّـهr بــتــنـــفــيـــذ هـــــذا
اIــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنـــــــشــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســــوم رئـــــاسي رقم مــــرســــوم رئـــــاسي رقم 14-344 مــــؤرخ في  مــــؤرخ في 15 صــــفــــر عــــام صــــفــــر عــــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 8 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2014 يـحـدد كيـفـياتr يـحـدد كيـفـيات

تنظيم عملـية إحصاء اIواطنX اجلزائريX بعنوانتنظيم عملـية إحصاء اIواطنX اجلزائريX بعنوان
اخلدمة الوطنية.اخلدمة الوطنية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية
rبناء على تقرير وزير الدفاع الوطني -

- وبـــنـــاء عـــلــى الـــدســـتـورr الســـيــمـا الــمــادتان
r77 (1 و2 و8) و125 (الفقرة األولى) منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 68-82 اIـؤرخ في 18 مـحـرم
عــام 1388 اIــوافق 16 أبـــريل ســـنـــة 1968 واIـــتـــضـــمن سنّ

 rتممIا rاخلدمة الوطنية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-06 اIــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واIــــتــــعـــلق

rادتان 10 و13 منهIال سيما ا rباخلدمة الوطنية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 13 من الـقـانون
رقـم 14-06 اIــــــــؤرخ في 13 شــــــــوال عــــــــام 1435 اIــــــــوافق 9
غـشت سنة 2014 واIـذكور أعـالهr يهـدف هذا اIـرسوم إلى
XـــواطـــنـــIحتـــديـــد كــــيـــفـــيـــات تــــنـــظـــيـم عـــمـــلــــيـــة إحـــصــــاء ا

اجلزائريX بعنوان اخلدمة الوطنية. 

XـــــواطـــــنــــIـــــادة 2 :  : تـــــنـــــظــــيـم عـــــمـــــلــــيـــــة إحـــــصـــــاء اIـــــادة اIا
اجلـــزائـــريــX بـــعــنـــوان اخلـــدمــة الـــوطــنـــيــة مـن اخــتـــصــاص

الوزارات اIكلفة �ا يأتي :
- الــداخــلــيــةr بــالــنــســبــة لــلــمــواطــنــX اIــقــيــمــX في

rاجلزائر

XـقيمIا Xبـالنسـبة للمـواطن rالشـؤون اخلارجية -
rفي اخلارج

- الـــدفـــاع الــــوطـــنـيr بـــالــــنـــســــبـــة الســــتالم بــــيـــانـــات
اIواطنX احملصيX واستغاللها.

3 : : تُـــلـــزم الـــهـــيـــاكـل اIـــعـــنـــيـــة لـــوزارة الـــدفـــاع اIــادة اIــادة 
الـوطـنيr بـالـتـعـاون مـع اIـصـالح اIـعـنـيـة لـلـوزارة اIـكـلـفة
بــالــداخــلــيـةr والــوزارة اIــكــلــفــة بـالــشــؤون اخلــارجــيـة وأي
دائــــرة وزاريــــة أخــــرىr بــــإخــــطــــار اIــــواطــــنــــX بــــواســــطــــة
الـــوســـائل اإلعالمـــيــة اIالئـــمـــةr بــبـــدايــة عـــمــلـــيــة اإلحـــصــاء

وتكوين اIلف اIتعX تقد�ه.

اIادة اIادة 4 : : خالل فترة عـملية اإلحـصاء التي جتري من
2 يـــنـــايــر إلى 30 ســـبــتـــمــبـــر من كل ســـنــةr يُــلـــزم اIــواطن
اجلـزائري اIقيـم على التراب الـوطنيr واIعـني باإلحصاء
بـتـسـجــيل نـفـسه لـدى بـلـديـة مــكـان والدته أو بـلـديـة مـكـان

إقامته وإيداع ملف.

وفي حـالــة الـغـيــابr يـجب أن يـطــلب الـتــسـجـيل في
قوائم اإلحصاء من طرف الولي الشرعي.

اIادة اIادة 5 : : خالل فترة عـملية اإلحـصاء التي جتري من
2 يـــنـــايــر إلى 30 ســـبــتـــمــبـــر من كل ســـنــةr يُــلـــزم اIــواطن
اجلـزائري اIـقيـم في اخلارجr واIـعني بـاإلحـصاء بـتسـجيل
نفـسه لدى اIـمثلـيات الدبـلوماسـية أو القـنصلـية التـابعة

لدائرة مكان إقامته وإيداع ملف.

وفي حـالــة الـغـيــابr يـجب أن يـطــلب الـتــسـجـيل في
قوائم اإلحصاء من طرف الولي الشرعي.

اIـادة اIـادة  6 :  : فـي خــتـام الــتــســجــيل فـي قـوائـم اإلحــصـاء
rمثليات الدبلوماسية أو القنصلية باخلارجIللبلدية أو ا
يُسـلَّم اIواطنُ اجلـزائري اIـعني أو ولـيُّه  الشـرعي  شهادة

إحصاء يحدد �وذجها عن طريق التنظيم. 

اIـادة اIـادة 7 : : تـوضح كـيــفـيـات تـنـفـيـذ هـذا اIـرسـومr عـنـد
احلاجةr بقرار وزاري مشترك. 

اIـادة اIـادة 8 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-345 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIوافـق  اIوافـق  8 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2014 يتـمم اIرسومr يتـمم اIرسوم

الــتـــنـــفــيـــذي رقم الــتـــنـــفــيـــذي رقم 98-153 اIــؤرخ في  اIــؤرخ في 16 مـــحـــرم عــام مـــحـــرم عــام
1419 اIـوافق  اIـوافق 13 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة 1998 الـذي يـحــدد شـكـل الـذي يـحــدد شـكـل

ومــضــمــون ومـــدة الــتــدريب اIـــؤهل لــلــتـــســجــيل فيومــضــمــون ومـــدة الــتــدريب اIـــؤهل لــلــتـــســجــيل في
اجلدول الـوطـني لـلـمـهنـدسـX اIـعـماريـX وكـيـفـياتاجلدول الـوطـني لـلـمـهنـدسـX اIـعـماريـX وكـيـفـيات

إجرائه.إجرائه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rدينةIبناء على تقرير وزير السكن والعمران وا -

- وبــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اIـــادتـــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 99-05 اIـؤرخ في 18 ذي
احلــجــة عـام 1419 اIـوافق 4 أبــريل ســنـة 1999 واIــتــضـمن

rتممIعدل واIا rالقانون التوجيهي للتعليم العالي

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ــــقــــتــــضى  اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 153-98
اIــــؤرخ في 16 مـــحـــرم عـــام 1419 اIــــوافق 13 مـــايــــو ســـنـــة
1998 الـذي يـحـدد شـكل ومـضـمـون ومـدة الـتـدريب اIـؤهل

XـعـمـاريـIا Xلـلــتـسـجـيل فـي اجلـدول الـوطـني لــلـمـهـنـدســ
rوكيفيات إجرائه

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIادة األولى : اIادة األولى :  يـتمم هـذا اIرسـوم أحكـام اIادة 2 من
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 98-153 اIؤرخ في 16 مـحرم عام
1419 اIـــــوافق 13 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 1998 الـــــذي يـــــحـــــدد شـــــكل

ومـضـمــون ومـدة الـتـدريب اIـؤهل لــلـتـسـجـيل في اجلـدول
الوطني للمهندسX اIعماريX وكيفيات إجرائه.

اIادة اIادة 2 :   :  تـتمم أحـكام الـفقـرة األولى من اIادة 2 من
اIـرسوم الـتـنفـيذي رقم 98-153 اIؤرخ في 16 مـحرم عام
1419 اIـوافق 13 مـايـو سـنـة 1998 واIــذكـور أعالهr وحتـرر

كما يأتي :

XـتـحــصـلـIا Xـادة 2 : يـهــدف الـتـدريب إلـى تـمـكــIا"
عـــلـى شـــهـــادة مـــهـــنـــدس مـــعـــمـــاري أو شـــهـــادة مـــاســـتـــر في
rتمـنحهمـا مؤسسـات التعـليم العالي rعمـاريةIالهندسـة ا
أو شـهـادة مـعتـرف �ـعـادلـتهـاr من اكـتـسـاب جتربـة عـمـلـية

بصفة صاحب عملr ال سيما فيما يأتي :

...............(الباقي بدون تغيير).......................".

اIادة اIادة 3 :  :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-346 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضــمـن نـقلr يـتـضــمـن نـقل

اعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــداخــلــيــةاعـــتـــمـــــاد في مــيــزانـــيــة تــســيــيـــر وزارة الــداخــلــيــة
واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -
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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مــن مـيزانيـــة سـنـــة 2014
 اعتـمـــاد قـــدره مائـة وثالثة وثمانون ملـيونا وثما�ائة
ألـف  ديــنـار (183.800.000 دج)  مــقـــيّـــــد فــــي مــيــزانــيـــة
تــســـيــيـــــر  وزارة الــداخــلـــيــــة واجلــمـــاعـــات احملـــلــيــــة وفي

األبـواب اIبينـة في اجلدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعـتــمـــاد قــدره مائـة وثالثـة وثـمـانـون مـليـونـا وثـمـا�ـائة
ألـف  ديــــنـــار (183.800.000 دج)  يـــــقــــيّـــــد فـي مــــيــــزانــــيــــة
تسييـر  وزارة الداخلية واجلماعات احمللية وفي األبـواب

اIبينـة في اجلدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

rــالــيــــة ووزيــــر الــدولـةI3 : :  يــكـلـــف وزيــــر ا اIـاداIـادّة ة 
rكلّ فـيــــمـا يـخــصّــه rوزيـر الـداخـلــيـة واجلـمــاعـات احملـلــيـة
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اIـــرســــــوم الـــذي يــــنـــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في  15صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول "أ"اجلدول "أ"

02 -  44

12 -  32

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية
الفرع األولالفرع األول
اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الرابعالعنوان الرابع

التدخالت العموميةالتدخالت العمومية
القسم الرابعالقسم الرابع

النشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالتالنشاط االقتصادي - التشجيعات والتدخالت
اإلدارة اIركزية - مساهمة في مراكز الطمر التقني.........................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي األول

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للدولةاIصالح الالمركزية التابعة للدولة

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح
اIــــصـــالـح الالمــــركـــزيــــة الـــتــــابـــعــــة لــــلـــدولــــة - مـــعــــاش اخلـــدمــــة واألضـــرار
اجلسدية....................................................................................
مجموع القسم الثاني
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع األول

165.000.000

165.000.000

165.000.000

165.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

9.000.000

174.000.000

االعتمادات االعتمادات اIلغاة اIلغاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول "أ" (تابع)اجلدول "أ" (تابع)

12 -  31

الفرع السابعالفرع السابع
اIديرية العامة للحرس البلدياIديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل

اIـــــصــــالـح الالمـــــركـــــزيـــــة الــــتـــــابــــعـــــة لــــلـــــدولــــة - الـــــتــــعــــــويــــضـــــات واIــــنح
اخملتلفـة....................................................................................
مجموع القسم األول
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السابع

مجموع االعتمادات اIلغـاةمجموع االعتمادات اIلغـاة.............................................................

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

9.800.000

183.800.000

االعتمادات االعتمادات اIلغاة اIلغاة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب

اجلدول "ب"اجلدول "ب"

01 -  32

وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

الفرع األولالفرع األول

اإلدارة العامةاإلدارة العامة

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول

اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية

العنوان الثالثالعنوان الثالث

وسائل اIصالحوسائل اIصالح

القسم الثانيالقسم الثاني

اIوظفون - اIعاشات واIنحاIوظفون - اIعاشات واIنح

اإلدارة اIركزية - ريوع حوادث العمل.............................................

مجموع القسم الثاني

9.000.000

9.000.000

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب
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اجلدول "ب" (تابع)اجلدول "ب" (تابع)

03 -  34

11 -  31

11 -  33

11 -  43

القسم الرابعالقسم الرابع
األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - اللوازم..............................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول

الفرع السابعالفرع السابع
اIديرية العامة للحرس البلدياIديرية العامة للحرس البلدي

الفرع اجلزئي الثانيالفرع اجلزئي الثاني
اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدياIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي

العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم األولالقسم األول

اIوظفون - مرتبات العملاIوظفون - مرتبات العمل
اIـــصــالح الـالمــركــزيـــة الــتـــابــعـــة لــلــحـــرس الــبـــلــدي - الـــراتب الــرئـــيــسي
للنشاط....................................................................................
مجموع القسم األول

القسم الثالثالقسم الثالث
اIوظفون - التكاليف االجتماعيةاIوظفون - التكاليف االجتماعية

اIصالح الالمركزية التابعة للحرس البلدي - اIنح العائلية................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الثالث

العنوان الرابعالعنوان الرابع
التدخالت العموميةالتدخالت العمومية

القسم الثالثالقسم الثالث
النشاط التربوي والثقافيالنشاط التربوي والثقافي

اIــصــالـح الالمــركــزيــة الـــتــابــعــة لــلـــحــرس الــبــلــدي - اIــنـح - تــعــويــضــات
التدريب - الرواتب اIسبقة - نفقات التكوين...............................
مجموع القسم الثالث
مجموع العنوان الرابع
مجموع الفرع اجلزئي الثاني
مجموع الفرع السابع
مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.........................................................

165.000.000

165.000.000
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1.000.000

1.000.000
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1.000.000

1.000.000

1.000.000

9.800.000

9.800.000

183.800.000

االعتمادات االعتمادات اخملصصة اخملصصة (دج)(دج) العناوينالعناوينرقم األبوابرقم األبواب



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 72 23 صفر عام صفر عام 1436 هـ هـ
16 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يــكـلــف وزيـــر اIـالــيـــة ووزيـــر األشـــغـال
الـعـمـومـيـةr كلّ فــيـــمـا يـخــصّــهr بـتـنـفـيــذ هـــذا اIـرســـوم
الـــذي يــــنـــــشـــر فــي اجلـــريـــدة الـــرّســــمـــيّــــة لـــلـــجـــمـــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-348 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436  اIـوافق اIـوافق 8 ديــسـمـبــر سـنـة  ديــسـمـبــر سـنـة r2014 يـتــضـمن نـقلr يـتــضـمن نـقل

اعــــتــــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تــــســــيـــيــــر وزارة الــــبــــريـــداعــــتــــمــــاد في مــــيــــزانـــيــــة تــــســــيـــيــــر وزارة الــــبــــريـــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-59 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـرة الـبـريد
وتكـنـولـوجـيات اإلعـالم واالتصـال من مـيـزانـية الـتـسـيـير

r2014 الية لسنةIوجب قانون ا�
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعتــمـــاد قــــدره ثمانيـــة ماليــX دينــار (8.000.000 دج)

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-347 مــؤر مــؤرّخ في خ في 15 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 8 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2014 يـتـضــمـن نـقلr يـتـضــمـن نـقل

اعــــتــــمــــاد فـي مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة األشـــغــالاعــــتــــمــــاد فـي مـــيـــزانــيـــة تـــســـيـــيـــر وزارة األشـــغــال
العمومية.العمومية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-45 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
واIـتـضـمن تـوزيع االعـتـمـادات اخملـصـصـة لـوزيـر األشـغال
الـعـمـومـيـة من مـيـزانـيـة التـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اIـالـية

r2014 لسنة

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلــغــى مــن مــيـزانـيـــــة ســنــة 2014
اعـتــمـــاد قــــدره خمـسمائـــة ألــف ديــنــار (500.000 دج)
مـقـــيّـــد فـي ميزانيـة تسييـر  وزارة األشغال العـمومية
وفـي الـــبــاب رقم 37-03 "اإلدارة اIــركــزيـــة - اIــؤتــمــرات

واIلتقيات".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـــتــــمـــــاد قــــدره خـــمـــســـمـــائـــة ألـف ديــــنـــار (500.000 دج)
يــقــيّــد فــي ميزانـيـة تسيير  وزارة األشـغال العمومية
وفــي الـــــــــــبــــــــــاب رقـم 44-01 "اإلدارة اIـــــــــــركـــــــــــزيـــــــــــة - دفـع

االشتراكات للهيئات الدولية غير احلكومية".



23 صفر عام صفر عام 1436 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1072
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مــــــقــــــــيّــــــــد فـي مـــــيـــــزانـــــيــــــة تـــــســـــيـــــيـــــر  وزارة الـــــبـــــريــــد
وتكـنـولوجـيـات اإلعالم واالتصـال وفـي الـباب رقم 04-34

"اإلدارة اIركزية - التكاليف اIلحقة".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2014
اعـتـــمــــاد قـــدره ثــمــانــيــــة ماليــــX ديــنـار (8.000.000 دج)
يــــــــقــــــيّــــــد فـــي مـــــيـــــزانــــــيــــــة تـــــســــــيـــــيـــــر  وزارة الــــــبـــــريـــــد
وتــكـنــولـوجـيــات اإلعالم واالتـصــال وفـي األبـواب اIـبــيـنـة

في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  يـكــلــف وزيــــر اIــالـيــــة ووزيــــرة الـبــريـد
rكلّ فــيــــمــا يــخـــصّــه rوتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم واالتــصــال
بتنفيذ هـذا اIرسوم الذي ينــشـر فــي اجلريدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 15 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 8
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

02 - 34

03 - 34

01 - 35

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصالوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اIصالح اIركزيةاIصالح اIركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اIصالحوسائل اIصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اIصالحاألدوات وتسيير اIصالح

اإلدارة اIركزية - األدوات واألثاث.................................................

اإلدارة اIركزية - اللوازم.............................................................

مجموع القسم الرابع

القسم اخلامسالقسم اخلامس
أشغال الصيانةأشغال الصيانة

اإلدارة اIركزية - صيانة اIباني....................................................

مجموع القسم اخلامس

مجموع العنوان الثالث

مجموع الفرع اجلزئي األول

مجموع  الفرع األول

مجموع االعتمادات اخملصصةمجموع االعتمادات اخملصصة.........................................................
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- تـــصـــور تــــدابـــيـــر الـــيـــقـــظـــة والـــتـــقـــرب واالتـــصـــال
واإلصغاء واIرافقة والـتوعية لصالح الـشباب وتطويرها

rوإدارتها
- الـقــيــام بـكـلّ عـمل تــشــاوري ومـبــاشــرة كلّ عــمـلــيـة
مــنــاســبـــة بــإمــكـــانــهــا ضـــمــان فــعــالـــيــة وجنــاعـــة وانــســجــام

rالسياسة احلكومية فيما يخص الشباب
- اقـتـراح تـدابــيـر  من شـأنـهـا تـعـزيـز روح االنـتـمـاء
الوطـني لـلـشبـاب اجلـزائري اIـقـيـمX بـاخلـارج وتـنفـيـذها

rوتطويرها
- اقتـراح وتـنفـيـذ وتقـيـيم وضع اآلليـات والـتدابـير
الرامية إلى حتقيق اإلدماج االجتماعي- اIهني ومحاربة
اآلفــات االجــتـمــاعـيــة والـتــهـمــيش واإلقــصـاء لــلـشــبـاب من

 rأجل احملافظة على التماسك االجتماعي وتعزيزه
rتــــــشـــــجــــــيع مــــــبـــــادرات الــــــشـــــبـــــاب وتــــــرقـــــيــــــتـــــهـــــا -
ومـــســـاعــدتـــهم فـي تــنـــفـــيـــذ مـــشــاريـــعـــهم من خـالل مــســـعى
تــعــاضــدي لــلــجــهــود واإلمــكــانــيــات واIــوارد وديــنــامــيــكــيــة
االكـــــتــــشـــــاف اإلرادي من خـالل الــــفـــــضــــاءات اإلقـــــلــــيـــــمــــيــــة
rبـأبعادهـا االقتـصادية واالجـتمـاعية والـثقـافية والـروحية

rقاولةIوكذا في مجاالت ا
- اIبـادرة بـكل دراسـة ظـرفيـة أو اسـتـشرافـيـة حول
اIــــســــائـل الــــتي تــــخـص الــــشــــبــــاب وآفــــاقــــهــــا في اجملــــتــــمع

rومباشرة ذلك
- الـــقــيـــام بـــتــفـــكــيـــر اســـتــراتـــيــجـي كــفـــيل بـــتــنـــويــر
اخــــتـــيــــارات احلـــكــــومــــة فـــيــــمـــا يــــخص مــــســـائـل الـــشــــبـــاب

rوتعميقه
- الــــعــــمل عــــلـى تــــنــــمــــيــــة روح اIــــبــــادرة والــــتــــطـــوع
rالـشــبـاب Xـنــظـمــة بــIوتــشـجــيع الــعالقــات ا rوالـتــعـاضــد

rواطنةIؤانسة واIوترقية إمكانات الوئام وعناصر ا
- الـتشـجـيع عـلى ترقـيـة وتـطويـر احلـركـة اجلمـعـوية
الــنـاشــطـة في مـيــدان الـشــبـابr واIـســاهـمـة فـي تـمـويــلـهـا

 rعمول بهماIوفقا ألحكام  التشريع والتنظيم ا
- حتـــديـــد اIــشـــاريع والـــبـــرامج وكـــيــفـــيـــات الـــتــدخل
وآلـيات مساهـمة اجلمعـيات في حتقيق األهـداف الوطنية

rتعلقة بالشباب واقتراحهاIا
- تـشـجـيع ديــنـامـيـكـيــات الـشـراكـة في إطــار تـنـفـيـذ

rسياسة القطاع في مجال الشباب
- اقتراح وضع كلّ آليـة للتنسيق بX القطاعات أو
هـيئـة لـلـمشـاورة والـتشـاورr في حـدود صالحـيـاتهr كفـيـلة
بـضـمـان تـكـفل أفـضـل بـاحـتيـاجـات الـشـبـاب وانـشـغـاالتـهم

وتطلعاتهم.

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-353 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
يــــــحــــــدد  rيــــــحــــــدد r2014 ــــــوافق 9 ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــة  ديـــــــســــــمـــــــبــــــر ســـــــنــــــةIــــــوافق  اI1436 ا

صالحيات وزير الشباب.صالحيات وزير الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشباب -

- وبـنـاء على الـدسـتـورr السيـمـا اIـادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-410 اIؤرخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005

rالذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــــــاداIــــــادّة األولى :ة األولى : يــــــعــــــد وزيـــــــر الــــــشــــــبـــــــابr في إطــــــار
الــســيــاســة الــعــامــة لــلــحــكــومــة وبــرنــامج عــمــلــهــا اIــصـادق
عـــلـــيــهـــمـــا طــبـــقـــا ألحـــكــام الـــدســـتــورr عـــنـــاصـــر الــســـيـــاســة
واالستـراتيـجيـة الوطـنيـة في مجـال الشـبابr ويـقتـرحها
Xوفـقا لـلقـوان rويتـولى تـنفـيذهـا ومتـابعـتهـا ومراقـبتـها

والتنظيمات اIعمول بها.

ويـــــعـــــرض نـــــتـــــائج نـــــشـــــاطـــــاتـه عـــــلى الـــــوزيـــــر األول
واحلــكـومـة ومـجــلس الـوزراء حـسـب األشـكـال والـكــيـفـيـات

واآلجال اIقررة.

اIــاداIــادّة ة 2 : : يــخــتص وزيــر الــشـــبــاب بــكل الــنــشــاطــات
اIرتبطة بالشباب.

rيـــــكــــــلف فـي حـــــدود صـالحـــــيــــــاته rوبــــــهـــــذه الــــــصـــــفــــــة
بـاالتـصـال مع الــدوائـر الـوزاريـة األخــرىr عـلى اخلـصـوص

�ا يأتي :
- حتــديــد خـطـط عــمل لــلــتـكــفل بــاألنــشــطــة اIــتــنــوعـة

rللشباب واقتراحها وضمان تنفيذها
- إعـــــداد ســـــيــــاســــة الــــقـــــطــــاع الــــكــــفـــــيــــلــــة بــــتـــــلــــبــــيــــة
االحـتـياجـات الـكـثـيـرة واIـتـنوعـة لـدى الـشـبـاب عـلى نـحو
rوال ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلق بــالــتــنــشــيـط واحلــركــيـة rأفــضل

rوإدارة أوقات الفراغ والترفيه واالستجمام
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اIـاداIـادّة ة 3 : : يـكـلف وزيـر الــشـبـاب في مـجــال الـتـكـوين
والتأطير على اخلصوصr �ا يأتي :

- الـعـمـل عـلى تـطـويـر نـظـام تـكـوين يـتـعـلق بـتـأطـيـر
مـتخـصص ومؤهل لـلتكـفل بنـشاطـات الشـبابr وال سـيما
تلك اIرتـبطة بـالتقـنيات واIـمارسات اجلديـدة للتـنشيط
واحلـركـيـة واإلعالم واالتـصـال والــيـقـظـة والـتـرفـيه وإدارة

rوكذا النشاطات العلمية والثقافية rأوقات الفراغ

- اقتراح تنفـيذ نشاط الدولة فيـما يخص التكوين
وحتـســX اIــســتـوى وجتــديــد اIــعـارف لــلــمــوارد الـبــشــريـة

rشاركة في ذلكIوا rالالزمة لتحقيق أهداف القطاع

- إدراج فـروع تــقــنــيـة ومــهــنـيــة جــديـدة في الــقــطـاع
تتعلق بأنشطة الشبابr في إطار القوانX والتنظيمات

اIعمول بها.

4 :  : يـــــــكـــــــلَّـف وزيـــــــر الــــــــشـــــــبـــــــاب فـي مـــــــجـــــــال اIــــــاداIــــــادّة ة 
التجهيزات واIنشآت على اخلصوصr �ا يأتي:

- إعــداد مـخــطــطـات الــتــطـويــر لـلــمــنـشــآت لــلـشــبـاب
واقتـراحهـاr مع السـهر عـلى عصـرنتـها وانـسجـام عمـليات

rالتصميم واإلجناز

- الـــعــمل عـــلى وضع نـــظــام لـــلــتـــقــيـــيس والــتـــصــديق
لـشـبـكة مـنـشـآت الـشبـاب عـبـر الـتراب الـوطـنيr والـسـهر

rعلى تثمينها الوظيفي

- حتــــديـــــد شــــروط إنــــشـــــاء واســــتـــــغالل كلّ مـــــنــــشــــأة
ومؤسسة خاصة بالشباب.

اIـاداIـادّة ة 5 :  : يـكــلَّف وزيـر الــشـبــاب في مــجـال اIــراقـبـة
والـتــقـيــيمr عـلى اخلــصـوصr بــوضع كلّ مـنــظـومــة لـتـقــيـيم
الــســـيــاســـات الــعـــمــومـــيــة وتـــدابــيـــر اIــســـاعــدة اخملـــصــصــة
لـلـشبـاب وتـأسـيس كلّ هـيـكل يـراه ضروريـا لـهـذا الـغرض
فـي إطـــار مــــســــعى جــــواري وتــــشــــبــــيـــكـيr وفــــقـــاً لـألحــــكـــام

القانونية والتنظيمية اIطبقة في هذا اجملال.

وبهذه الصفةr يتولى على اخلصوص ما يأتي :

- وضـع اآللــيــات الــرقــابــيــة والــتـقــيــيــمــيــة لــلــبــرامج
واألنــشــطـة واIــؤسـســات والـهــيـئــات والــهـيــاكل اIـوضــوعـة

rحتت الوصاية

- حتديد القواعـد واإلجراءات اIتعلقـة بالرقابة على
مساعـدة الدولة اIـمنوحـة للجمـعيات الـناشطـة في مجال

الشباب.

اIـاداIـادّة ة 6 :  : يــكـلف وزيـر الــشـبــاب في مـجـال الــتـعـاون
والعالقات الدوليةr �ا يأتي :

- تـــنــفــيـــذ كلّ تــدبـــيــر يــرمـي إلى تــعـــزيــز الــتـــمــثــيل
rالوطني باخلارج في مجال الشباب

- اIــــشــــاركــــة في كـلّ نــــشــــاط إقــــلــــيــــمـي أو دولي في
rحدود اختصاصاته

- تـقد مساعـدته للسلـطات اخملتصة اIـعنية في كلّ
اIفـاوضات الثـنائيـة واIتعـددة األطراف في القـضايا ذات

rالصلة بقطاع الشباب

- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات
rالدولية في مجال اختصاصاته

- تــقـــد دعـــمـه لـــلــهـــيـــئـــات الـــشـــبّـــانـــيـــة اإلقـــلـــيـــمـــيــة
والقارية والدولية.

اIــــاداIــــادّة ة 7 : : يــــقــــتــــرح وزيــــر الـــــشــــبــــاب وضع أي آلــــيــــة
للتنسيق والتكفل بتنظيم األحداث الكبرى أو تظاهرات

الشباب.

اIاداIادّة ة 8 : : يتولى وزير الشـباب لضمان تـنفيذ اIهام
وحتقيق األهداف اIنوطة بهr ما يأتي :

- اقـــتـــراح تــنـــظـــيم اإلدارة اIــركـــزيـــة والــســـهـــر عــلى
حـسن سـيــر الـهـيـاكـل واIـصـالح غــيـر اIـمـركــزة اIـوضـوعـة
rـــؤســســات والــهـــيــئــات حتـت الــوصــايــةIوا rحتت ســلـــطــته

rعمول بهاIوالتنظيمات ا Xطبقا للقوان

- تقييم االحتـياجات فيما يخص الوسائل البشرية
rـنـاسـبـة لــتـلـبـيـتـهـاIويـتّـخـذ الـتــدابـيـر ا rــاديـةIـالـيـة واIوا
ويـسـهـر على إعـداد األحـكـام الـقانـونـيـة األسـاسيـة اIـطـبـقة

rعلى موظفي القطاع

- إعـــــــداد واقــــــتــــــراحr فـي إطــــــار تـــــــشــــــاوريr أي نص
تــشـريــعي أو تــنــظــيـمي مـن شـأنه حتــســX تــدابـيــر وقــايـة

وحماية وترقية الشباب.

rرسومIادّة ة 9 : : تـلغى جـمـيع األحكام اخملالفة لهذا اIاداIا
ال سيما أحـكام اIرسوم التنفيذي رقم 05-410 اIؤرخ في
16 رمــــضــــان عــــام 1426 اIــــوافق 19 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2005

واIذكور أعالهr اIتعلقة بالشباب.

10 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 9
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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- حتــضــيــر نــشــاطـات الــوزيــر فـي مـيــدان الــعـالقـات
rاخلارجية ومتابعة التعاون وتنظيم ذلك

rدراسة نشاطات التكوين للقطاع ومتابعتها -
- حتـلـيل األنـشـطة في مـجـاالت الـتـنشـيط واحلـركـية

rودراستها ومتابعتها rوإدارة أوقات الفراغ
- حتـــــلــــــيل تـــــطـــــويـــــر الـــــقــــــطـــــاع ودراســـــات الـــــبـــــحث

rومتابعة ذلك rواالستشراف
- حتـليل الـعالقـات مع احلركـة اجلمـعـوية واIـنظـمات
اIـهنية والشركـاء االجتماعيـX واالقتصاديX ومـتابعتها

rوتقييمها
- دراسـة سـيـاسـة تـرقـيـة وتـطـويـر الـنـشـاط اIـتعـلق

بالشبابr ومتابعة تنفيذها.

3 - اIفتـشية العامةr  - اIفتـشية العامةr التي يحدد تـنظيمـها وسيرها
�وجب مرسوم تنفيذي.

4 - الهياكل اآلتية : - الهياكل اآلتية :
- اIــديــريــة الــعــامــة  لــلـتــنــشــيط واحلــيــاة اجلــمــعــويـة

rومشاركة الشباب في احلياة العامة
- اIـديـريـة الـعـامـة لـلـتـبـادالت والـسـيـاحـة الـشـبـابـية

rوترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ
- مـديرية االستـشراف والبـحث وتقييم الـسياسات

rالعمومية للشباب
- مديرية التخـطيط وتنمية االستثمارات وصيانة

rمنشآت الشباب
rمديرية االتصال واإلصغاء واليقظة -

- مـــــديـــــريــــــة الـــــتـــــنــــــظـــــيم والــــــتـــــعـــــاون والـــــتــــــوثـــــيق
rواألرشيف

- مديرية إدارة الوسائل ومراقبة التسيير.

2 :  : اIـــديـــريــــة الـــعــــامــــة لـــلـــتـــنــــشـــيـط واحلـــيـــاة اIــاداIــادّة ة 
اجلـمـعـويـة ومـشـاركة الـشـبـاب في احلـيـاة الـعـامـةr وتـكلف

على اخلصوص �ا يأتي :
- اIـساهمة في حتديـد السياسـة الوطنية لـلتنشيط
االجـــتــمـــاعي ــ الـــتــربـــوي وIــشـــاركــة الـــشـــبــاب في احلـــيــاة

rوضمان تنفيذها rالعامة
- إضــفــاء الـديــنــامـيــة عــلى الـتــنــشـيط االجــتــمـاعي -

rالتربوي وتوسيع نطاقه إلى كل شرائح السكان
- اقـتراح اآللـيـات والوسـائل حلمـايـة فئـات الشـباب

rاألكثر هشاشة

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-354 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIــــوافـق  اIــــوافـق 9 ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضــــمنr يــــتــــضــــمن

تنظيم  اإلدارة اIركزيـة لوزارة الشباب.تنظيم  اإلدارة اIركزيـة لوزارة الشباب.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشباب -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5  مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
في أول ذي احلـجة عام 1410 اIـوافق 23 يونـيو سـنة 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rالوزارات
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 13-94 اIـؤرخ
في 14 ربــيع الــثــانـي عـام 1434 اIــوافق 25 فــبــرايــر ســنـة
2013 واIـــتــــضــــمن تــــنــــظــــيم اإلدارة اIــــركـــزيــــة في  وزارة

rالشباب والرياضة
- و�قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقم 14-353 مؤرخ
في 16 صفر عام 1436 اIوافـق 9 ديسمبر سنة 2014 الذي

rيحدد صالحيات وزير الشباب
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIــــاداIــــادّة األولى  : ة األولى  : تــــشـــتــــمل اإلدارة اIــــركـــزيــــة لـــوزارة
الشبابr حتت سلطة الوزيرr على ما يأتي : 

1 - األمـــX الـــعــامr  - األمـــX الـــعــامr ويــــســــاعــــده مــــديــــرا (2) دراســــات
ويــلــحق بـه اIــكــتب الــوزاري لألمـن الــداخــلي لــلــمــؤســســة

rومكتب البريد
Xويـســاعـده ثـمـانـيـة (8) مـكـلـفـ rرئــيس الـديـوان - r2 - رئــيس الـديـوان

بالدراسات والتلخيصr ويكلفون �ا يأتي :
- حتــضـيـر مــشـاركـة الـوزيــر في نـشـاطــات احلـكـومـة
والـنــشـاطـات اIــرتـبـطــة بـالـعالقــات مع الـبـرIــان وتـنـظـيم

rذلك
- االتـــصـــال وحتـــضـــيـــر عالقـــات الـــوزيـــر مع أجـــهـــزة

rوتنظيم ذلك rاإلعالم
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- تــــعـــــزيــــز الــــتـــــنــــشـــــيط اجلــــواري مـن خالل إشــــراك
اجلمعيات الشبـانية لألحياء وتنفيذ خطط تنويع أنشطة
االســـتـــمـــتـــاع الـــتـــفـــاعـــلي والـــتـــرفـــيه من خـالل الـــتـــســـلـــيــة

rستدامةIا
- إعــداد بــرامج تـتــوخى تــرقــيـة الــتــمـدن واIــواطــنـة
الـصاحلة واIواطنة الـبيئية والـتنمية اIسـتدامة اIدمجة

rلدى الشباب
- اIـسـاهـمـة في تـصـور بـرامج وتـقـاريـر وطـنيـة عن
الـــتـــنــمـــيــة الـــبـــشــريـــة فـــيــمـــا يــخـص ســيـــاســـات الــشـــبــاب

r وبرامجهم ومشاريعهم وأنشطتهم
- اIــســاهــمــة في وضع بـــرامج خــصــوصــيــة Iــكــافــحــة
اآلفـــــات واألمـــــراض االجـــــتــــمـــــاعـــــيـــــة الـــــتي تـــــصـــــيب عـــــالم

الشباب.
وتضم ثالث (3) مديريات : 

1 - مـــديـــريــة الـــتـــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي -  الـــتـــربــوي - مـــديـــريــة الـــتـــنـــشـــيط االجـــتـــمـــاعي -  الـــتـــربــوي
ومـكـافـحــة اآلفـات االجـتـمـاعــيـة وتـرقـيــة الـتـمـيـزr ومـكـافـحــة اآلفـات االجـتـمـاعــيـة وتـرقـيــة الـتـمـيـزr وتـكـلف

على اخلصوص �ا يأتي :
- إعــداد بـــرامج الــتــنــشــيط االجــتــمــاعي - الــتــربــوي
وتــكـوين الـشــبـاب من أجل اIــواطـنــة الـصـاحلــة والـتـنــمـيـة

rوتنفيذها وتقييمها rدمجةIستدامة اIا
- تـطـويـر الـوسـائل والـدعـائم الـتـعـلـيـمـيـة والـتـقـنـية
rلدعم التنشيط االجتماعي - التربوي وترفيه الشباب

- اIــشـــاركــة في حتــديـــد اIــعــايــيـــر وإجنــاز اIــنــشــآت
والـــتـــجـــهــــيـــزات االجـــتـــمــــاعـــيـــة - الـــتـــربــــويـــة في أوســـاط

rالشباب وترقيتها
- تـشــجـيـع كل مـبــادرة تـهــدف إلى تـرقــيـة نــشـاطـات
الـتـنــشـيط االجـتـمـاعي -  الـتـربـوي وتــكـوين الـشـبـاب من

rودعمها rواطنة والشعور باالنتماء الوطنيIأجل ا
- اIشـاركة في تنـظيم كل تظـاهرة شبـابية وغـيرها
مـن الــلـــقــاءات اخلـــاصــة بـــالـــشــبـــاب في مــجـــال الـــتــنـــشــيط
االجـتـماعي - الـتـربـويr باالتـصـال مع الهـيـئات والـهـياكل

rعنيةIؤسسات واجلمعيات اIوالقطاعات وا
- اIــشـاركــة في مــكـافــحـة اآلفــات االجـتــمــاعـيــة الـتي

rتصيب الفئات الشبانية
- اIـشـاركـة في تـطـويـر اIـهـام الـتـربـويـة والـثـقـافـية
واالجــتـــمــاعـــيــة احملـــقــقـــة في مـــجــال الـــشــبـــاب وتــرقـــيــتـــهــا

rعنيةIبالتعاون مع الهياكل ا rومتابعتها
- اIــــشــــاركــــة في إجنــــاز الــــتــــجــــهــــيـــزات واIــــشــــاريع
االجــتـمــاعـيــة -الـتــربـويــة والــثـقــافـيــة في مـجــال الـشــبـاب

وترقيتها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ) اIــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لــــلـــتـــنــــشـــيط االجــــتـــمـــاعي -أ) اIــــديـــريـــة الــــفـــرعـــيـــة لــــلـــتـــنــــشـــيط االجــــتـــمـــاعي -
التربويrالتربويr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـــداد اســـتـــراتــــيـــجـــيـــة فـــيـــمـــا يـــخـص الـــتـــنـــشـــيط
االجـتـمــاعي - الـتـربـوي لــتـوطـيـد روح اIـواطــنـة الـصـاحلـة
والـــتـــمـــدن وواجـب الـــذاكـــرة لـــدى الـــشــــبـــابr وتـــعـــزيـــزهـــا
وتـطويـرها ونـشـرهاr وضـمـان تنـفيـذ هـذه االستـراتـيجـية

rوإجراء التقييم الدوري لها

- بعث الديـنامـية االجتـماعـية - التـربويـة وتوسيع
rنطاق تأثيرها

- إعــداد بـرامـج وحتـديــد آلــيــات تــرقـيــة الــنــشــاطـات
rواالجـــتــمـــاعــيــة - الـــثــقـــافــيــة rاالجــتــمـــاعــيـــة - الــتــربـــويــة

 rوضمان تنفيذها rتعددة األغراضIواألنشطة األخرى ا

- إعـداد الــوسـائـل والـدعــائم الــتـعــلــيـمــيـة والــتــقـنــيـة
rلدعم التنشيط االجتماعي - التربوي لصالح الشباب

- الــعـــمل من أجل تـــنــمــيـــة روح اIــبــادرة والـــتــطــوع
والــتــعــاضــدr وتــشــجـيـع الــعالقــات اIـنــظــمــة بــX الــشــبـاب
rواطنةIعاملة احلسنة وعناصر األلفة واIوترقية سبل ا

- تــعــزيـــز األعــمــال اجلـــواريــة في مـــجــال الــتـــنــشــيط
االجتماعي- التربوي للشباب.

ب) اIـديـريـة الــفـرعـيـة Iـكـافـحــة اآلفـات االجـتـمـاعـيـةب) اIـديـريـة الــفـرعـيـة Iـكـافـحــة اآلفـات االجـتـمـاعـيـة
في أوساط الشبابr في أوساط الشبابr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- اIـشــاركـة في تـنــفـيــذ االسـتـراتــيـجــيـة والـســيـاسـة
الــوطــنــيــة لــتــرقـــيــة الــشــبــاب وحــمــايــتـــهمr ودعم كل عــمل
rشـــروط حـــيــاة الـــشـــبــاب Xوتـــدبــيـــر يـــرمــيـــان إلى حتـــســ

rومكافحة اآلفات واألمراض االجتماعية

- اIــــــســــــاهـــــــمــــــة فـي وضـع آلــــــيـــــــات وأدوات تــــــهــــــدف
لإلندماج واإلدماج االجـتماعي - اIهني ومكافحة اإلقصاء
والعزلـة والتهـميش والهـشاشة االجـتماعـية لدى الـشباب

rلضمان احملافظة على التماسك االجتماعي وتوطيده

- تــصـــور وقــايــة الــشــبــاب وحــمــايــتـــهم وتــنــظــيــمــهــا
rساهمة في ترقية حقوقهم وتطلعاتهم وانشغاالتهمIوا

- اIــشــاركـة فـي حتـديــد ســيـاســة خــصـوصــيــة لـفــائـدة
rوضمان تنفيذها XعوقIالشباب ا

- اقـــتـــراح كلّ تـــدبــيـــر يــرمـي إلى حــمـــايـــة الــشـــبــاب
وتــرقـــيـــتــهم وتـــنـــفـــيــذهـــاr واIـــشــاركـــة في تـــعــزيـــز اآللـــيــة

rالوطنية لترقية حقوق الطفل والشباب
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- تـعزيـز األعمال اجلـوارية لـترقـية شـبيـبة مـواطنة
ومــتـــمــدنــةr وإعــداد الــبــرامج واIــنــاهج واآللــيــات الالزمــة

rودعائم متابعتها وتقييمها rلتنفيذها
- اIسـاهمةr بـاالتصـال مع الهيـاكل والقـطاعات ذات
الــصــلــةr في إعــداد االســتــراتــيــجــيــات واخلــطط والــبــرامج
Iكـافحـة اآلفات االجـتمـاعيـة والعـنف والتـشدد وتـنفـيذها
وترقية األعمال اخليرية واألخالقية في أوساط الشباب.
ج) اIديـريـة الـفـرعـيـة لتـرقـيـة الـتـمـيـز واجلدارة فيج) اIديـريـة الـفـرعـيـة لتـرقـيـة الـتـمـيـز واجلدارة في

أوساط الشبابrأوساط الشبابr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :
- ضـمان تـنـفيـذ سـياسـة وطـنيـة فيـمـا يخـص ترقـية

rالتميز واجلدارة في أوساط الشباب
rكافأة النخبة الشابة وتشجيعهاI تأسيس نظام -
- تــــــنـــــظــــــيم األوIــــــبـــــيـــــاد الــــــعـــــلـــــمـيr واIـــــســــــابـــــقـــــات

rنافسات في أوساط الشبابIوا
- مــــكــــافــــأة كل عــــمل يــــهــــدف إلـى تــــرقــــيــــة الــــتــــمـــدن
واIواطنة الصاحلة واIـواطنة البيئية والسياحة البيئية

rعنيةIلدى الشباب بالشراكة مع القطاعات ا
- مرافقة الشـباب الباحثX واIـتفوقX في جتسيد

rمشاريعهم
rضمان دعم الشباب للكشف عن إبداعاتهم -

- تـــشـــجـــيع جـــاذبـــيـــة الـــعـــلـــوم واIـــعـــرفـــة والـــثـــقـــافـــة
والتكنولوجيات اجلديدة واإلبداع لدى الشباب. 

2 - مــديــريـة مــتــابـعــة مــؤســسـات الــشــبـابr  - مــديــريـة مــتــابـعــة مــؤســسـات الــشــبـابr وتــكــلف
على اخلصوصr �ا يأتي :

- حتديـد اIقاييس اIـناسبـة اIتعلـقة بالـسير احلسن
لـعـمل وأنـشطـة مـؤسـسـات وهيـاكل الـشـبـاب واقـتراح كل
الـتـدابــيـر الـرامـيـة لـتـحـسـX ســيـرهـا وبـرامـجـهـا وضـمـان

rالتقييم الدوري لها
- تـصور وإعداد بـرامج ومناهج الـتنشـيط التربوي
والترفيـهي في أوساط الشباب وتـشجيع كل مبادرة في

rواقتراح كل ترتيب لتنسيقها وتقييمها rهذا اجملال
- اIــــشـــاركــــة في حتــــديـــد الــــقـــواعــــد واIــــقـــايــــيس في

rميدان تأطير النشاطات واستعمال عتاد القطاع
-  اقــــتـــراح كل إجـــراء لـــتــــنـــســـيق الـــبــــرامج لـــفـــائـــدة

rالشباب وتنفيذه وتقييمه
- اIـــشـــاركـــة في حتـــديـــد تـــدابـــيـــر الـــدعـم ومـــســـاعــدة

rالدولة جلمعيات الشباب وضمان تنفيذها
- اIـــشـــاركــــة في وضـع بـــنك لــــلـــمــــعـــطـــيــــات يـــتــــعـــلق

rبادر بها ضمن خطة عمل القطاعIباألنشطة ا

- تــرقــيــة بـــرامج الــتــكـــوين والــتــأهـــيل في مــجــاالت
rالتنشيط والترفيه في أوساط الشباب وتطويرها

- تــرقــيــة الـــشــراكــة مع احلـــركــة اجلــمـــعــويــة من أجل
التكفل ببرامج وخطة العمل اIوجهة للشباب.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
أ) اIـديــريـة الــفـرعــيـة لــتـرقــيـة ومــتـابــعـة مــؤسـسـاتأ) اIـديــريـة الــفـرعــيـة لــتـرقــيـة ومــتـابــعـة مــؤسـسـات

الشبابr الشبابr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :
- اقـــتــــراح تـــنـــظــــيم وســـيــــر عـــمـل وبـــرامج أنــــشـــطـــة
مؤسسات وهياكل الشبابr وتوجيهها وترقيتها وضمان

rمتابعتها وتقييمها
- حتـديـد اIـقـايـيس اIــنـاسـبـة اIـتـعـلـقـة بـحـسن سـيـر

rأنشطة مؤسسات وهياكل الشباب
- حتــديــد اآللـيــات والــبــرامج الـتــعــلــيـمــيــة اIـنــاســبـة

rتعلقة بتوجيه أنشطة مؤسسات وهياكل الشبابIا
- إعـــداد تـــشــــخـــيص يــــســـمح بــــوضع مـــخــــطط إقـــامـــة

rوحتديث مؤسسات الشباب وزيادة نسبة ريادتها
- الـسهـر على حتـسX الـتكـفل بتـطلـعات وانـشغاالت
الشـباب على مـستوى مـؤسسات االسـتقبالr وكـذا تنويع

rالعروض في أنشطتها
- ضـــمـــان مـــتــــابـــعـــة مـــؤســـســـات وهــــيـــاكل الـــشـــبـــاب

وتنسيقها وتقييمهاr وكذا تأطير أنشطة الشباب.
ب) اIـديـريـة الـفـرعيــة لـتــطـوير الـتــكـوين اIــتــعلقب) اIـديـريـة الـفـرعيــة لـتــطـوير الـتــكـوين اIــتــعلق
بـــأنــــشــــطـــة الـــشـــبـــاب وتـــرقـــيـــة الـــتـــأطـــيـــرrبـــأنــــشــــطـــة الـــشـــبـــاب وتـــرقـــيـــة الـــتـــأطـــيـــرr وتـــكـــلف عـــلى

اخلصوصr �ا يأتي  :
- إعداد بـرامج التـكوين في مـجاالت تـأطيـر أنشـطة
ومـــهن ومـــؤهالت الـــشـــبـــابr ووضع الـــتــدابـــيـــر اIـــتــعـــلـــقــة
rعنيةIباالتصال مع القطاعات ا rبتنظيمها ومواءمتها

- الـقيـام بتـحـديد خـطط وبرامج الـتـكوين اIـتواصل
لـــلــمـــســتـــخــدمـــX اIــكـــلــفـــX بــأنـــشــطـــة الــشـــبــابr وجتـــديــد
مــعــارفــهم وحتــســX مــســتــواهم  وإعــدادهــاr بــاالتــصــال مع

rعنيةIالهياكل والهيئات ا
- ضـمــان الــوصــايــة الــبــيـداغــوجــيــة عــلى مــؤســسـات
الـتـكـوين التـابـعـة للـقـطـاع ومتـابـعـتهـا وتـنـسيـق برامـجـها

rوتقييمها
- ضـــمـــان مـــتـــابـــعـــة األعـــمـــال اIـــنـــجـــزة فـي مـــجــاالت

التكوين اIتعلقة بأنشطة ومهن الشبابr وتقييمها.
- حتــديـــد الــقـــواعــد واإلجــراءات اIـــتــعـــلــقـــة بــتـــتــويج
الـــتـــكـــويـن في مـــجـــال أنـــشـــطـــة الــــشـــبـــابr بـــاالتـــصـــال مع

rعنيةIالقطاعات ا
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- حتـديد الـقـواعد واIـقـاييس اIـتـعلـقـة بالـتـجهـيزات
والـــــتــــأطــــيــــر واIـــــوارد الــــبــــشــــريـــــة وأعــــمــــال الــــتـــــنــــشــــيط

rاالجتماعي - التربوي وترفيه الشباب
- اIـــشــاركـــة في إنـــشـــاء هــيـــاكل الـــبـــحث في مـــجــال

الشباب.
ج) اIديرية الـفرعية للبرامج واIناهجr ج) اIديرية الـفرعية للبرامج واIناهجr وتكلف على

اخلصوصr �ا يأتي :
- القـيام بكلّ الـدراسات اIتـعلقـة بتحـسX وحتديث
تــنـظـيم اIــنـاهج وإجــراءات تـسـيــيـر اIــؤسـسـات وســيـرهـا

rوضمان تنفيذها rوانسجامها
- إعـــداد الــــبـــرامج واIــــنـــاهج والــــوســـائـل الـــتـــقــــنـــيـــة

rوالبيداغوجية مع ضمان مراقبة تنفيذها
- حتـــديــــد احملــــتــــويـــات ومــــخــــطــــطـــات الــــتــــكــــوين في
مـجاالت تقنـيات التنـشيط وإدارة أوقات الفـراغ وترقية
rــتــرتــبــة عــلـى مــهــام قــطــاع الــشــبـابIــســتــحــدثــة اIــهن اIا

rXعنيIا Xباالتصال مع الفاعل
Xـــشــــاركـــة في إعـــداد بــــرامج الـــتـــكــــوين وحتـــســـIا -
اIــســتـوى وتــأطــيـر الــتــنــشـيط وتــســيــيـر الــتــرفـيه وإدارة

rأوقات الفراغ ومهام القطاع
- وضع نـظـام مـوحـد لـتـعـلـيم تـقـنـيـات الـتنـشـيط في
أوسـاط الـشــبـاب في مـجـال الـتــرفـيه والـتـســلـيـة والـعـطل

rومهام القطاع واقتراحه
- تــــرقـــــيــــة مــــشــــاركــــة اIــــؤســـــســــات حتت الــــوصــــايــــة
ومؤسسات الشباب قـصد تنفيذ االستراتـيجية الوطنية
لـتطويـر فروع ومـهن الترفـيه والتـسلـية وتسـييـر مراكز

العطل وإدارة أنشطة الشباب.
3 - مـــديــريـــة تــرقــيـــة الــشـــراكــة واحلــيـــاة اجلــمـــعــويــة - مـــديــريـــة تــرقــيـــة الــشـــراكــة واحلــيـــاة اجلــمـــعــويــة

واحلياة العامةr واحلياة العامةr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي  :
- حتـــديـــد ســــيـــاســـة Iـــرافـــقـــة احلـــيـــاة اجلـــمـــعـــويـــة في

rورعايتها وترقيتها rأوساط الشباب
- تــشــجــيع مــشــاركــة أوسع جلــمــعــيــات الــشـبــاب في
مـعـاجلة الـصعـوبـات التي يـواجـههـا الشـبـاب وفي اIرافـقة
الــضـروريـة من أجل الـتـنــفـيـذ الـفـعـلـي لـبـرامج الـعـمل في

rوجهة للشبابIإطار السياسات العمومية ا
- تـقــيــيم الــتــدابــيــر الالزمــة حلـسـن سـيــر جــمــعــيـات
الــشــبـاب عــلى اIـســتــوى اIـالي وفـي مـجــال الـدعم اإلداري
ذات الـصلـة بـاألنـشـطة والـبـرامج اIـعتـمـدة من قـبل قـطاع

rودراستها واقتراحها rالشباب
- اقـتـراح كلّ تــدبـيــر أو مـسـعى يــسـمح لــلـجـمــعـيـات
بــاIـســاهــمـة الــكـامــلــة في مـخــتــلف الـنــقــاشـات واIــشـاريع

اIتعلقة بالسياسات العامة للشباب.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

rــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتــرقـــيــة احلـــيــاة اجلــمـــعــويــةIأ) اrــديـــريــة الـــفــرعــيـــة لــتــرقـــيــة احلـــيــاة اجلــمـــعــويــةIأ) ا
وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- دراسـة مـشـاريع وبــرامج وكـيـفـيــات الـتـدخل وكـذا
آلـيـات مـســاهـمـة جــمـعـيــات الـشـبـاب فـي حتـقـيق األهـداف

rالوطنية اخلاصة بالشباب واقتراحها

- ضـــمــان وضع جــهــاز Iــتــابـــعــة نــشــاطــات جــمــعــيــات
rتعلقة بالشبابIالشباب وتقييمها في إطار السياسة ا

- ضمان تسييـر وحتيX قاعــدة اIعطـيات اIتعلقــة
بـجـمــعـيـات الــشـبـاب ومــشـاريـعـهـم وأنـشـطـتــــهم اIـدرجـــة

rفــي إطار أهداف السياسة الوطنية للشباب

- اIــشـاركــة في حتــديـد آلــيـات وإجــراءات ومـعــايـيـر
دعم الــــدولـــة وإعـــانــــة احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويـــة الــــنـــاشــــطـــة في

rمجاالت الشباب والسهر على تنفيذها وتقييمها

- ترقية احلياة اجلمعوية في أوساط الشباب.

- إعـداد أجـهـزة الـتـأطـيـر واIـرافـقـةr وال سـيـمـا مـنـهـا
دفاتـر الشـروط أواالتفاقـيات أو عـقود الـبرامج واألهداف
الـتي تـربط جمـعـيـات الشـبـاب بـالهـيـاكل التـابـعـة للـقـطاع

من أجل ترقية شراكة فعالة ومستدامة ومسؤولة.

ب) اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـتــرقـيـة الـشــراكـة والـتـعـاونب) اIـديـريـة الــفـرعـيـة لـتــرقـيـة الـشــراكـة والـتـعـاون
العام واخلاصrالعام واخلاصr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- بـعث دينـاميـة الشـراكة في إطـار تنـفيـذ السـياسة
Xالـوطــنــيـة لــلــشـبــاب وتــرقـيــة أنـشــطــة مـخــتــلف الــفـاعــلـ

rفي أوساط الشباب Xالعامل

- تــــشـــجــــيع الــــتـــعــــاون والـــتــــنـــســــيق بــــX مـــخــــتـــلف
rتدخلة في ميادين الشبابIالهيئات ا

- تــــطــــويــــر مــــســــاعي وأعــــمــــال ومــــشــــاريـع وأجــــهـــزة
rالبعد اإلقليمي واالجتماعي للشباب Xالشراكة لتثم

- اIــــشـــاركــــة في تــــرقــــيـــة مــــقـــاولــــة الــــشـــبــــاب كـــأداة
وركــيــزة لـلــتــنــمــيــة والــتــجــديــد االقــتــصــادي واســتــحـداث

rمناصب العمل واالبتكار والترقية االجتماعية

- تــشـــجــيـع مــبـــادرات الــشـــبــاب  واIـــســاهـــمــة فـــيــهــا
وتـرقـيـتـهـا ومـسـاعـدتـهم عـلى تـنـفـيـذ مـشـاريـعـهم من خالل
مـقــاربـة جتــمــيع اجلـهــود والـوســائل واIــواردr واالكـتــشـاف
الـطــوعي الــديـنـامـي في مـجــال أعـمــال اIـقـاولــةr في إطـار

اإلمكانيات اIتاحة والقيم اIعنوية والروحية الوطنية.
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ج) اIـديريـة الـفـرعيـة لـتـرقيـة مـشاركـة الـشـباب فيج) اIـديريـة الـفـرعيـة لـتـرقيـة مـشاركـة الـشـباب في
احلياة العامةrاحلياة العامةr وتكلف على اخلصوصr �ا يأتي :

- ضمان تنفيـذ السياسة الوطـنية إلشراك الشباب
rإلدماجهم في احلياة العامة للبالد

- اقــتــراح وســائل إنــعــاش وإعــادة تــنــشــيـط اآللــيـات
والــقـنـوات الــضـروريــة Iـشـاركــة الـشـبــاب في الـنــقـاشـات

rشاورات التي تبادر بها السلطات العموميةIوا

- اقـتــراح أ�ـاط هــيـكـلــيـة كـفــيـلــة بـتـنــظـيم مــخـتـلف
الـدالالت اIـتـأتـيـة من الـشـبـاب الـتي تـسـمح بـتـقـد رؤيـة
أفـضل للـسلـطـات العـمـوميـة عن حقـيـقة الـصـعوبـات التي

rيواجهونها

- حتفـيز  شراكـة دينامـية مع جمـعيات الـشباب في
إطار تنفيذ السياسات العمومية اIوجهة للشباب.

اIــاداIــادّة ة 3 : : اIــديـــريــة الـــعــامــة لـــلــتـــبــادالت والــســـيــاحــة
الشبابيـة وترقية الترفـيه وإدارة أوقات الفراغr وتكلف

على اخلصوص �ا يأتي :

- تصور االستراتيـجية الوطنية اIتـعلقة بالشباب
في مــجـــاالت احلــركــيــة والـــتــبــادالت الـــوطــنــيـــة والــدولــيــة
rوالــســيـاحــة الــشــبـابــيــة والــتـرفــيه وإدارة أوقــات الــفـراغ

rواقتراحها وتنفيذها وإجراء التقييم الدوري لها

Xاقـــتــراح نــظـــام الــتـــنــســيـق والــتـــشــاور فــيـــمــا بــ -
الــقــطــاعــاتr وتــقــيـــيم الــبــرامج الــعـــمــومــيــة  في مــجــاالت
الـتـبادالت والـتـرفـيه والسـيـاحـة الـشبـابـيـة وإدارة أوقات
الـــفــراغ مـع ضــمــان تـــنــفـــيــذهــا بـــاالتــصـــال مع الــقـــطــاعــات

rعنيةIوالهياكل ا

- حتديد سياسـة تطوير وتأهيل منشآت االستقبال
والتبادالت والترفـيه وتطوير مناجـمنت منشآت العطل

rوالترفيه في إطار مخطط استراتيجي شامل

- تطـوير استـراتيـجية شـاملة إلدارة أوقـات الفراغ
لـــصــالح الــشـــبــاب من خـالل أدوات الــتــنـــشــيط والـــتــرفــيه

rوتنفيذها rتنوعةIونشاطات التسلية ا

- دعم تنـويع أنـشـطـة الـتبـادل والـسـيـاحة الـشـبـابـية
rعبر التراب الوطني

Xالـعمومي XتـعاملIـبادرة بلقـاءات كبرى مع اIا -
واخلـــواصr ومــهـــنــيي الـــتــبـــادالت والــســـيــاحـــة الــشـــبــابـــيــة

rوالترفيه وإدارة أوقات الفراغ

- الــتــشـجــيع عــلى اكــتـســاب  الـشــبــاب لـلــمــهن الـتي
تـســمح لــهم بــاإلدمـاج ومــعــرفـة ثــروات الــوطن وتـمــســكـهم

ببلدهم.

وتضم ثالث (3) مديريات : 

1 - مديرية التـبادالت والسياحة الشبابيةr - مديرية التـبادالت والسياحة الشبابيةr وتكلف
 على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـساهمة في تـرقية عالقـات التبــادل والـسيــاحة
الشبابية الـوطنيــة والدوليةr وكـــذا التعاون والشراكــة
فــي مـجال الـشـبـاب وتـنـظيـم سيـاحـة الـتـرحـال والـقوافل
والــتـخــيـيمr واقــتـراح كـل تـدبــيـر وعــمل يـهــدفـان لــتـرقــيـة

rذلك

- اقـــــتــــــراح كلّ تــــــدبـــــيــــــر يـــــهــــــدف إلى حتــــــفـــــيـــــز دور
مــؤســســـات الــشــبــاب ومــراكـــز الــعــطل فـي مــجــال تــرقــيــة

rاحلركية والتبادالت والسياحة الشبابية

Xحتــــديــــد كل جــــهــــاز لــــلــــتــــنــــســــيق والــــتــــشــــاور بــــ -
الـقـطـاعـات وتـقـيـيم الـبـرامج والـسـيـاسـات الـعـمـومـيـة في
مـــجــــال احلـــركــــيـــة والــــتـــبــــادالت والـــســــيـــاحــــة الـــشــــبـــابــــيـــة
والترفـيهr واقتـراحه والسـهر على تـنفـيذهr بـاالتصال مع

rعنيةIالهياكل والهيئات والقطاعات ا

- حتــديـد مـعـايــيـر وقـواعــد تـأطـيــر أنـشـطـة الــتـرفـيه
والــتـــســلــيــة والـــتــبــادالت والــســـيــاحــة الــشـــبــابــيــةr وإعــداد
البرامج اIتعلـقة بها والسهر على تـنفيذهاr باالتصال مع

rعنيةIالهياكل والقطاعات ا

- تــصــور صــيــغ جــديــدة لــلــتــكــفل بــأنــشــطــة تــســلــيــة
الـشـبـــاب من خالل إنـشـــاء مـواضـــيع جـديـدة وفـــقـا Iـهـام
الــقــطــاع فــي مــجــال الــتــرفــيه واالســتــجــمــام والــتــبــادالت

rوالسياحة الشبابية

- ضــمــان تــأطــيــر مــراكــز وقــرى الــتــرفــيه لــلــشــبــاب
والـــعـــطل اIـــتـــكـــفـــلـــة بـــأنـــشـــطـــة الـــتـــســـلـــيـــة واالســـتـــجـــمــام
والـتبـادالت والـسيـاحـة الشـبـابيـةr ومتـابـعتـهـا وتفـتـيشـها

ومراقبتها.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

rـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــتــرقـــيــة حـــركــيـــة الــشـــبــابIأ) اrـــديــريـــة الــفـــرعـــيــة لـــتــرقـــيــة حـــركــيـــة الــشـــبــابIأ) ا
وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـــشـــاركـــة في حتـــديـــد ســـيــاســـة وطـــنـــيـــة حلـــركـــيــة
rوالسهر على تنفيذها rالشباب

- تـصـور اإلطـار واجلــهـاز الـلـذين يـسـمـحـان بـضـمـان
Xوتـعــريـفـهــا وتـثـمـ rمــتـابـعــة احلـركـيــة الـدولـيــة لـلـشــبـاب

rبعدها

- تـنسيق هيـاكل وجمعيـات الشباب وتـنفيذ برامج
احلـركـيـة وفـقـا التـفـاقـات الـتـعـاون اIـبرمـة فـي هـذا الـشأن

rودعمها
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- اIــبــادرة بــكلّ الــتــدابــيــر واألنــشــطــة الــرامــيــة إلى
حتـفـيـز دور بـيـوت الـشبـاب ومـراكـز الـعـطل قـصـد تـرقـية

rحركية الشباب

- تـــرقــيــة إنــشـــاء قــرى تــرفـــيه الــشــبـــاب عــبــر كــامل
rوتشجيع ذلك rالتراب الوطني

- ضـــمــان مـــتـــابـــعــة تـــكـــوين مـــســـتــخـــدمي الـــتـــأطـــيــر
XكلفIا XنـشطIوكذا ا rللمراكز وقرى الـترفيه والعطل

rتصلة بحركية الشباب ومراقبة ذلكIبالنشاطات ا

- تـرقيـة احلركـيـة من خالل بيـوت الـشبـاب وتعـزيز
إنشاء حركة مسـتعملي بيوت الشباب عبر كامل التراب
الــوطــني والــشــبــاب اIــقــيــمــX بـاخلــارج مـن خالل أرضــيـة

مشتركة بX القطاعات.

ب) اIديريـة الفرعـية لـتطويـر التـبادالت والسـياحةب) اIديريـة الفرعـية لـتطويـر التـبادالت والسـياحة
الشبابيةrالشبابيةr وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـــبـــادرة بــكـلّ الــتـــدابــيـــر واألعـــمــال الـــرامـــيــة إلى
تـرقية التبادالت والـسياحة الشـبابية الوطـنية والدولية

rودعم كل إجراء في هذا اجملال

- الــســهـــر عــلى وضع آلــيــات لـــضــمــان قــراءة أجــهــزة
الـــتـــكــــوين اIـــؤهـــلـــة ذات الــــصـــلـــة بـــالـــتــــبـــادالت وســـيـــاحـــة

rالشباب

- اIساهمة في تـرقية العالقات واللقاءات الوطنية
rوالدولية والتبادالت والسياحة الشبابية

- اقـــتـــراح كل عـــمل ومـــبـــادرة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر والـــنـــشــر
اIعلوماتي فيـما يخص التبادل والسيـاحة الشبابية على

rالصعيد الدولي وتنفيذ ذلك

- اIــشــاركــة فـي تــطــويــر كـلّ جــهــاز لــدعـم الــكــفــاءات
rالوطنية للوصول إلى الهيئات الدولية للشباب

- اIــــســـاهـــمـــة في وضع كـل جـــهـــاز النـــتـــقـــاء اIـــواهب
rالشابة للتظاهرات الدولية واقتراحه وتنفيذه

- ضـمـــان وضـع قـاعــدة معـطـيـات خـاصـة بـالـكـفاءات
الــوطـــنــيـــة الــعــامـــلــة في مـــجــاالت الــتـــبــادالت والــســـيــاحــة

الشبابيةr وال سيما أولئك اIنضمX للهيئات الدولية.

ج) اIــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقــيــة مــشــاركــة الــشــبـابج) اIــديــريــة الــفــرعــيــة لــتــرقــيــة مــشــاركــة الــشــبـاب
اIقيمX في اخلارجr اIقيمX في اخلارجr وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

- الـعـمل عـلـى اكـتـشـاف اإلطـارات واIـواهب الـشـابـة
rفي اخلارج والسعي إلدماجهم في احلياة العامة XقيمIا

- تــطــويـر اIــشــاريـع وكل تــرتــيب يــســمح بــتــحــفــيـز
rفي اخلارج XقيمIاالنتماء الوطني للشباب ا

- وضع بـرامج لـلـمـشاركـة الـفـاعـلة وإلدمـاج الـشـباب
اIــقـــيــمــX فـي اخلــارج في احلـــيــاة الـــعــامـــةr والــســهـــر عــلى

rتنفيذها
- تـــعــبــئـــة كلّ اآللــيـــات والــســـبل لــتـــمــكــX الـــشــبــاب
اIـقـيـمX فـي اخلارج من االسـتـفـادة من مـخطـطـات الـعمل
وبـــرامج الــــتـــســــلـــيـــة والــــتـــرفــــيه وخــــاصـــة خالل مــــوســـمي

rالصيف والشتاء
- تــرقــيـــة إنــشــاء فـــضــاءات دائــمــة تـــســمح بـــتــعــزيــز

ارتباط الشباب اIقيمX في اخلارج بالوطن.
2 - مــــــديــــــريــــــة الــــــتــــــرفـــــــيه وإدارة أوقــــــات الــــــفــــــراغ - مــــــديــــــريــــــة الــــــتــــــرفـــــــيه وإدارة أوقــــــات الــــــفــــــراغ
ونــشـاطــات الـوسـط الــمــفــتـوحونــشـاطــات الـوسـط الــمــفــتـوحr وتكـلّف على اخلـصوص

�ا يأتي :
- حتـديـد ســيـاسـة واسـتـراتــيـجـيـة شــامـلـة في مـجـال
إدارة أوقـــات الـــفـــراغ لـــصــالـح الـــشــبـــاب مـن خالل آلـــيــات
الـتـنشـيط والـترفـيه ونـشاطـات الـوسط اIفـتـوح والتـكفل

rوتطويرها وتنفيذها rهام القطاع�
- تـنـفـيــذ بـرامج ومـنــاهج تـرقـيــة الـتـرفـيـه وتـنـظـيم
نـــشـــاطـــات الـــوسـط اIـــفـــتـــوح وإدارة أوقـــات الـــفـــراغ لـــدى

rومتابعتها وتقييمها rالشباب
- تـصــور أشـكـال عــمـلـيـة تــعـزز إدارة أفـضل ألوقـات
الـفراغ وتشجـيع بروز أ�اط جـديدة للـترفيه وإعداد ذلك

rوالسهر على تنفيذها
- ترقـيـة أنشـطـة الـترفـيه من خالل تـطويـر األعـمال

rاجلوارية جتاه الشباب
- حتـديد استراتيـجية للـتكفل بالـشباب في األحياء

rفتوح وتنفيذهاIدن الكبيرة والوسط اIوضواحي ا
- إعـــداد الــبـــرامج واخلــطـط لــلــتـــكــفل بـــاالحــتـــيــاجــات

اIتنوعة للشباب في اIناطق الريفية.
وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ) اIـديـريـة الـفرعـيـة لـترقـيـة الـتـرفيهr أ) اIـديـريـة الـفرعـيـة لـترقـيـة الـتـرفيهr وتـكلّـف على
اخلصوص �ا يأتي :

- حتـــــديـــــد ســـــيـــــاســــــة لـــــتـــــنـــــويع عــــــروض الـــــتـــــرفـــــيه
rواالستجمام وضمان تنفيذها

- الـــــعــــمـل عـــــلى بـــــروز أ�ـــــاط ونــــشـــــاطـــــات جـــــديــــدة
لـلــتـرفــيه وإنـشــاء شـبــكـة عــصـريــة من مـركــبـات الـتــرفـيه

rتعددة االختصاصاتIا
- التشجيع علـى إنشاء هياكل ترفيـهية جديدة عبر

rوإجراء تقييم دوري لها وألنشطتها rشبكة
- تــرقـــيــة االســتــعــمــال الــتــعــاضـــدي لــعــتــاد الــتــرفــيه

rاخملصص للشباب
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- ضمـان متابعـة تكوين مـستخـدمي التأطـير Iراكز
وقــرى الـتــرفــيه والـعــطل واIــنــشـطــX اIــكـلــفــX بـأنــشــطـة

rالتبادالت والسياحة الشبابية ومراقبتها

- حتـــديــــد ســـيــــاســـة لــــتـــطــــويـــر وإنــــشـــاء مــــنـــتــــجـــات
وخــدمـــات جــديــدة تـــهــدف إلى تــرقـــيــة أعــمـــال و°ــارســات
اIـــواطـــنــة الـــصـــاحلــة والـــســيـــاحـــة الــثـــقـــافــيـــة والـــتــربـــويــة

rواالستكشاف عبر كامل التراب الوطني

- تـأســيس الــســبـاقــات الــكـبــرى "الــرالي"  واIـهــنــيـة
وفـقـا لــلـمـعـايـيــر الـدولـيـةr وتــخـصص السـتــكـشـاف جـنـوب
اجلــزائــر والــهــضــاب الــعــلــيــاr ال ســيــمــا عــبــر الــشــراكــة مع

اIهنيX العموميX واخلواص لصالح شباب األسفار.

ب) اIديـريـة الفـرعـية إلدارة أوقـات الـفراغrب) اIديـريـة الفـرعـية إلدارة أوقـات الـفراغr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي : 

rشاركة في حتـديد سياسـة إلدارة أوقات الفراغIا -
بـــاالتــصــال مـع الــقـــطــاعــات والـــشــركـــاء اIــعــنـــيــrX وإعــداد

rمخطط عمل لذلك وتنفيذه

- اقـــتــراح تــدابــيــر تــســمـح بــتــثــمــX عــرض أنــشــطــة
الـتـسـلـيـة االجـتـمـاعـيــة - الـثـقـافـيـة واألنـشـطـة األخـرى في

rأوساط الشباب

- اقــتــراح اســتــراتــيــجــيــة تــضــمن اســتــفــادة واســعـة
وتـوزيعا عـادال لألنشـطة الـثقافـية والـتربويـة والريـاضية

 rوالترفيهية للشباب

- الـــســـهــــر عـــلى جتــــمـــيع الـــوســــائل وتـــنــــويع مـــواقع
rستفيدين منهاIالتنظيم وزيادة عدد ا

- اIــســـاهـــمــة في تـــرقـــيــة أنـــشـــطــة الـــتـــرفــيه وإدارة
أوقــات الــفــراغ واألنــشــطـة اجلــواريــةr وتــنــظــيـم الــلــقـاءات

االحتفالية والتظاهرات اIثمنة للتراث احمللي الثري.

rـــفـــتــوحIـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة ألنــشـــطـــة الــوسط اIج) اrـــفـــتــوحIـــديــريـــة الـــفــرعـــيـــة ألنــشـــطـــة الــوسط اIج) ا
وتكلف  على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـــشـــاركـــة فـي حتـــديـــد ســـيـــاســــة تـــرقـــيـــة أنـــشـــطـــة
الشبـاب في الوسط اIفـتوحr وضمان تـثميـنها وتنـفيذها

rوتدعيمها

- اقـــتـــراح آلـــيــات لـــدعم تـــمـــويل أنـــشـــطــة الـــشـــبــاب
خـــارج اIــدارس وفي الــوسـط اIــفــتــوحr بــإدمـــاج مــخــتــلف
اIـتـعـامــلـX االقـتـصـاديـX الـعــمـومـيـX واخلـواص واحلـركـة

rاجلمعوية

- إجــــراء دراســــات وحتــــالــــيـل نــــقــــديــــة إلدارة أفــــضل
ألوقـات الـفـراغ لـدى الـشـبـاب ذات الـصـلـة بـوتـيـرة عـمـلـهم

وتمدرسهم.

3 - مــديـــريـــة تــرقـــيـــة مــبـــادرات الـــشــبـــاب واألعـــيــاد - مــديـــريـــة تــرقـــيـــة مــبـــادرات الـــشــبـــاب واألعـــيــاد
rــهــرجــانــاتIالــوطــنــيــة واحملــلــيــة والــتــقــلــيــديــة وتــطــويــر اrــهــرجــانــاتIالــوطــنــيــة واحملــلــيــة والــتــقــلــيــديــة وتــطــويــر ا

وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
- حتــــديـــد ســـيــــاســـة لـــتــــطـــويــــر مـــبـــادرات الــــشـــبـــاب
وتــــرقــــيــــتـــهــــا فـي اجملــــاالت االقـــتــــصــــاديــــة واالجــــتــــمــــاعــــيـــة

rثمنةIوالتكنولوجية وغيرها من األنشطة ا
- حتــفــيـز كلّ مــبــادرة إبــداع وابـتــكــار لـدى الــشــبـاب
بـإمــكــانـهــا أن تــسـاعــد عــلى إحــداث مـشــاريع صــاحلـة وذات

rوتشجيع ذلك rمنفعة اقتصادية واجتماعية
- حتديـد سياسـة لترقـية وتطـوير وتنويـع اللقاءات
والتـظـاهـرات الـشـبـانيـة عـلى اIـسـتـوى الـوطنـي والدولي
واIـــســاهــمــة في تــرقــيــة عـالقــات الــتــبــادل وكــذا الــتــعــاون

rوالشراكة في مجال الشباب
- اســـتــكـــشـــاف اIــواهـب الــشـــابـــة وانــتـــقـــائــهـــا قـــصــد
اIــشــاركـة في الــلـقــاءات والـتــبــادالت الـوطــنـيــة والـدولــيـة
rنجزة في مختلف اجملاالتIللشباب وتقييم أنشطتهم ا

- اإلشــراف عـلى تـصــور وتـنـظـيـم ومـتـابـعــة وتـقـيـيم
األنـشطـة والتـظاهـرات واألحداث واIـهرجـانات الـشبـانية
عــلى اIــسـتــويــات احملــلــيـة والــوطــنــيــة والـدولــيــةr وحتــديـد
rXهرجانيIكافآت اخملصصة ألفضل اIطبيعة اجلوائز وا

- اقـــتـــراح إنـــشـــاء كـلّ جـــهـــاز لـــلـــتـــنـــســـيق والـــتـــكـــفل
بتنظيم األحداث أو التظاهرات الكبرى للشباب.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
rــديـريــة الــفـرعــيــة  لـتــرقــيـة مــبــادرات الـشــبـابIأ) اrــديـريــة الــفـرعــيــة  لـتــرقــيـة مــبــادرات الـشــبـابIأ) ا

وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
Xـــشــاركـــة في حتـــديــد ســـيـــاســة تـــطــويـــر وتــثـــمــIا -

rمبادرات الشباب في مختلف مجاالت األنشطة
- ضــمـان مــتـابــعـة األنــشـطــة اIــنـجــزة لـتــرقـيــة اIـهن
واIـــؤهـالت اجلـــديـــدة اIــــنـــبــــثـــقـــة عـن مـــبـــادرات الــــشـــبـــاب

rوتقييمها
- دراســة الــتــدابــيــر الـرامــيــة إلـى تــرقــيــة األنــشــطـة
احملـلــيـة لــلـشــبـاب وخــاصـة في األحــيـاء واIــراكـز احلــضـريـة
الـكبـرى وإعـدادها واقـتـراحـهاr �ـسـاعدة اجلـمـاعات احملـلـية
والـهـيـاكل واIنـظـمـات اIـعنـيـة واجلـمـعيـات وكـذا مـشـاركة

rالشباب
- اIــســاهــمــة في تــرقــيــة وتــطــويــر مــشـاريـع اإلبـداع

rواالبتكار التي يبادر بها الشباب
- دراســــة ســـبـل دعم عــــمل الـــســــلـــطــــات الـــعــــمـــومــــيـــة
لـتـشـجـيـع  مـبـادرات الـشـبـاب فـي مـجـال إحـداث مـنـاصب

rالعمل وااللتحاق بها واقتراحها
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- الــعــمل عــلى تــطــويــر جــمــعــيــات تــرقــيــة مــبـادرات
الشـباب وتـشجـيعـهاr والـتنـظيم الـدوري للـقاءات اخلـاصة

rباحلصائل ومعارض الشباب
- حتـفيـز كلّ مـبادرات الـشبـاب الرامـيـة إلى تعـزيز
وتــرقــيــة تــوفــيــر مــواد وجتـــهــيــزات الــتــســلــيــة والــتــرفــيه

للشباب.
ب)  اIــديــريــة الــفــرعــيــة لــتـرقــيــة األعــيــاد الــوطــنــيـةب)  اIــديــريــة الــفــرعــيــة لــتـرقــيــة األعــيــاد الــوطــنــيـة
والـمـحــليـة والتـقلـيديـة للـشبابrوالـمـحــليـة والتـقلـيديـة للـشبابr وتكـلّف على اخلـصوص

�ا يأتي :
- اIـــشـــاركــة في حتـــديـــد ســيـــاســة وطـــنـــيــة لـــتــرقـــيــة
األعـيـاد الـوطـنـيـة واحملـلـيـة والـتـقـلـيـديـة لـلـشـبـابr وحتـديد

rكيفيات تنظيمها ومشاركة الشباب فيها
- الــتـــشـــجــيـع عــلى تـــنـــظــيـم الــلـــقــاءات الـــهـــادفــة إلى
تـرقــيـة األنــشـطــة احملـلــيــةr وال سـيــمـا مــنـهــا الـلــقـاءات ذات

rالطبيعة اجلذابة للشباب
- دعـم كلّ مـبــادرة تــرمي إلى خــلق حــركـيــة تــنــشـيط
احتـفـالي ومـؤنس دائـمة في األحـيـاء واحلـواضر وتـشـجيع

rلتنظيمها XهنيIا Xالفاعل
- تـــرقــيــة إعـــادة تــأهـــيل األعــيـــاد احملــلـــيــة  اIــرتـــبــطــة
بــالــتـــراث والــتـــقــالــيـــد الــثـــقــافـــيــــة والــديـــنــــيـــة واخملــــلــدة

rللذاكــرة فــي أوساط الشباب
- اIــشـاركــة في إعـداد بــرامج االحــتـفــاالت الـســنـويـة
اخملـلدة لـلـذاكـرة واألعيـاد الـوطـنيـة واحملـليـةr بـاالتـصال مع

الهياكل والقطاعات اIعنية.
ج) اIديرية الفرعـية لتطوير اIهرجانات واللقاءاتج) اIديرية الفرعـية لتطوير اIهرجانات واللقاءات

الشبانيةrالشبانيةr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
- تنـظـيم اIـهـرجـانات الـشـبـانـية والـلـقـاءات اIـعززة
Iــبــادرات الــشــبــاب في مــخـــتــلف اجملــاالتr والــســهــر عــلى
تـأسيـسها بـاالتصـال مع الهـياكل والـقطـاعات واIـؤسسات

rعنيةIواجلمعيات ا
- تـنظـيم كل تـظـاهـرة شبـانـيـة في مـجال الـتـنـشيط
االجـتـماعي - الـتـربـويr باالتـصـال مع الهـيـئات والـهـياكل

rعنيةIا
- الــسـهــر عـلى نــشـر الــقـيـم االجـتــمـاعــيـة والــوطـنــيـة
واألخـالقـــيـــة وقـــيم اIـــواطـــنـــة والـــتـــطـــوع والـــد�ـــقـــراطـــيـــة
واحملــافــظــة عــلــيـــهــا وانــتــشــارهــا بــX الـــشــبــاب عن طــريق
الــتـنـظــيم الـدوري Iــهـرجـانــات الـشـبــاب في جـمــيع أنـحـاء

rالتراب الوطني
- تـــنــــظـــيم الــــلـــقـــاءات احلــــواريـــة الـــدوريــــة لـــدراســـة

اIسائل اخلاصة بالشباب وتقييمها.

اIــاداIــادّة ة 4 :  : مــديـــريــة االســـتــشـــراف والــبـــحث وتــقـــيــيم
الــسـيـاسات الـعـمـومـيـة لـلـشـبـابr وتـكـلّف عـلى اخلـصوص

�ا يأتي :

- اIـســاهـمـة في حتـديـد عـنـاصـر الـسـيـاسـة الـوطـنـيـة
للـشـباب وحتـلـيلـهـا وتقـيـيمـهـاr واقتـراح تـدابيـر تـنفـيـذها

rعنيةIباالتصال مع القطاعات ا

- إجــراء كلّ دراســة اســتــشــرافــيــة وظــرفــيــة تــتــعــلق
بـالـشـباب واقـتـراح كلّ مـشروع نـظـام وجهـاز وتـدبـير من

rشأنه ترقية عمل السلطات العمومية لفائدة الشباب

- الـقــيـام �ـخـتــلف عـمـلــيـات الـتــدقـيق وسـبـر اآلراء
rفي أوساط الشباب

- ضـمــان إقـامـة نـظم وشـبـكـات اإلعالم اآللي وبـنـوك
rعطيات وإدارتهاIا

- ضــمـــان جــمـع اIــعـــلـــومــة اإلحـــصــائـــيـــة ومــعـــاجلــتـــهــا
وتـصنـيفـهـا وتخـزينـها وإدارتـها وإنـشاء بـنوك اIـعطـيات
اIـتـعـلـقـة بـالـشـبـاب وضـمـان تـزويـدهـا الـدوري وتـوزيـعـهـا

 rعنيةIعلى مستوى الهياكل والقطاعات ا

- اIـــشـــاركـــة في إعـــداد تـــقـــاريـــر مـــوجـــزة وحـــصـــائل
األنــــشـــــطــــة الــــدوريــــة واIــــســــاهــــمــــة فـي دراســــة مــــشــــاريع

rتعلقة بنشاط القطاعIالنصوص ا

- اIـــشــاركـــة في إنـــشـــاء هــيـــاكل الـــبـــحث في مـــجــال
الشباب.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ) اIــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــةأ) اIــديـــريـــة الـــفـــرعــيـــة لـــلـــدراســـات االســتـــشـــرافـــيــة
والظرفيةrوالظرفيةr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- إجـــراء الــــدراســــات الــــظــــرفــــيـــة واالســــتــــشــــرافــــيـــة
rوالتقديرية في مجال الشباب والقيام بها وحتليلها

- إعـداد كلّ دراســة �ــكن أن تــقـود إلى تــطــويـر رؤى
rجديدة فيما يخص سياسات دعم ومرافقة الشباب

- الــقـــيــام بــكل الـــدراســات الــكـــفــيــلـــة بــتــقـــد حــلــول
rسائل الشبابI

- إجـراء كلّ الـتـحـقـيـقـات وعـمـلـيـات سـبـر اآلراء في
rمجاالت الشباب

- اIـــشـــاركـــة في إعـــداد تـــقـــاريـــر مـــوجـــزة وحـــصـــائل
األنشطة الدورية والسنوية اخلاصة بالقطاع.
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Xــــشــــتــــرك بـــIــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــعــــمـل اIب ) اXــــشــــتــــرك بـــIــــديــــريــــة الــــفــــرعـــيــــة لــــلــــعــــمـل اIب ) ا
rالــقــطـــاعــات وتــقــيــيـم الــســيــاســـات الــعــمــومــيـــة لــلــشــبــابrالــقــطـــاعــات وتــقــيــيـم الــســيــاســـات الــعــمــومــيـــة لــلــشــبــاب

وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي  :

Xــــشـــــتــــرك بــــIـــــســــاهـــــمــــة في حتـــــديــــد الـــــعــــمـل اIا -
الـقـطـاعـات والــسـيـاسـات الــعـمـومـيـة لــلـشـبـاب وتـقــيـيـمـهـا

rوضمان تنفيذها

- اقتراح كلّ تدبيـر وعملية شامـلة ودراسة متعددة
الــتـــخــصــصـــات تــســمح بـــالــتــكـــفل بــاحـــتــيــاجـــات الــشــبــاب

 rوتطلعاتهم من قبل السلطات العمومية

- اIــســـاهـــمـــة في تـــقـــيـــيم الـــســـيــاســـات الـــعـــمـــومـــيــة
اIــوجـــهـــة لـــلـــشـــبـــاب بـــاالتـــصـــال مع الـــقـــطـــاعـــات اIـــعـــنـــيــة
والشركـاء اIعنـيX ودراسـة وحتليل مـختـلف الترتـيبات
اIـــوضــــوعــــة لــــفـــائــــدة الــــشـــبــــاب واقــــتـــراح كـلّ الـــتــــدابــــيـــر

rلتحسينها وتعزيزها

- الـقـيـام بكلّ تـفـكـير حـول تـطويـر أ�ـاط جـديدة من
الـشــراكــة مع احلــركــة اجلــمــعـويــة بــاالتـــصــال مـع الــهـيــاكل

rعنيةIا

- الــســهـر عــلى مــواءمــة الـبــرامج اIــوجــهــة لـلــشــبـاب
rوتوزيعها العادل عبر كامل التراب الوطني

- إعداد احلصائل الدورية والسنوية .

ج) اIـديـرية الـفـرعـية لـقـواعد اIـعـطيـات وإحـصاءاتج) اIـديـرية الـفـرعـية لـقـواعد اIـعـطيـات وإحـصاءات
القطاعr القطاعr وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- حتـــــــــديـــــــــد إطــــــــــار إلدارة قـــــــــواعـــــــــد اIــــــــــعـــــــــطـــــــــيـــــــــات
rتعلقة بالقطاعIواإلحصائيات ا

- ضــمــان إعـداد بــنــوك اIــعـطــيــات اخملـتــلــفــة لـلــقــطـاع
وتـــصــــورهـــا وقــــيـــادتــــهـــا وتــــنـــفــــيـــذهــــا وإدارتـــهــــا وضـــمـــان

rتوطيدها وتزويدها الدوري

- اIـــشـــاركـــة فـي عـــمـــلـــيــــة تـــعـــزيـــز قــــدرات الـــنـــظـــام
rاإلحصائي الوطني وكفاءته في مجال الشباب

- اIـــــــشــــــــاركـــــــة فـي حتـــــــقـــــــيـق تــــــــنـــــــاسـق اIـــــــفـــــــاهــــــــيم
والـتصنـيفـات واIنـاهج اإلحصـائية اIـستـخدمـة في قطاع

rالشباب

- ضـبط نــظم اIـعــلـومـات اإلحــصـائـيــة وتـنــظـيم جـمع
rعطيات حول الشبابIا

- إجـــــراء كلّ حتـــــقـــــيـق وســـــبــــر لـــــآلراء فـي مـــــجــــاالت
الشباب.

rتعـلقة بـالشبابIديـرية الفرعـية للـدراسات اIد - اrتعـلقة بـالشبابIديـرية الفرعـية للـدراسات اIد - ا
وتكلف على اخلصوص �ا يأتي :

- اIــــســـاهـــمــــة في حتـــديـــد اســــتـــراتـــيــــجـــيـــة الــــتـــكـــفل
بـالـتــحـوالت الـتي جتــري في أوسـاط الـشـبــابr بـاالتـصـال

rعنيةIمع الهياكل والقطاعات ا

- إعــداد دراســات الـــنــمــذجـــة لــديــنـــامــيــة الـــشــريــحــة
الـسـكـانـيـة من الـشـبـاب والـنـمـاذج الـتـقـديـريـة الـتي تـأخـذ

rفي احلسبان الشباب كعنصر محرك للتنمية

- تـــطــويـــر قـــدرات الــتـــوقع اIـــتـــعــلـــقـــة بــالـــتـــحــوالت
اخلاصة بشريحة الشباب.

5 :  : مديـريـة التـخـطيط وتـنـميـة االسـتثـمارات اIاداIادّة ة 
وصـيــانــة مـنـــشــآت الـشـبــابr وتــكـلـّـف عـلى اخلـصوص

�ا يأتي :
- اIــســاهــمـة فـي حتـديــد ســيــاســة تـعــمــيم اســتــعــمـال
الـتـكـنـولـوجـيـات اجلــديـدة لإلعالم واالتـصـال والـسـهـر عـلى
تـنـفـيـذهـا وصـيـانـتـهـاr بـاالتـصـال مع الـهـيـاكل والـقـطـاعات

rعنيةIا
- حتـديد سياسـة تطوير الـقطاع واقتـراحها وضمان

rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rتنفيذها
- اIــســـاهــمــة في إعــداد بـــرامج الــتــثــمـــX الــوظــيــفي
حلـــظــيـــرة مــنـــشــآت الـــشـــبــاب وصـــيــانـــتــهـــاr بــاالتـــصــال مع

rعنيةIالهياكل ا
- حتـــديــــد خـــطط الــــتـــطــــويـــر الــــســـنــــويـــة واIــــتـــعـــددة
الــســنـوات واقــتــراحـهــاr والــســهـر عــلى تــمــفـصل ســيــاقـات
تـصـمــيم ونـضج وإجنـاز اIـشـاريعr بــاالتـصـال مع الـهـيـاكل

rعنيةIوالقطاعات ا
rضمان وضع أجهزة الضبط وتخطيط األنشطة -

- إعـــداد دراســــات تــــقــــيــــيس مــــنـــشــــآت وجتــــهــــيـــزات
القـطاع واقتـراح تصنـيف �وذجي مـكيّف مع احتـياجات

rالشباب
- دراســة مــلــفــات مــشــاريـع االســتــثــمــار وتــصــورهــا
وإعـدادهاr من أجل تفريدهـا وتسجيلـها وضمان متـابعتها

rوإجنازها
- ضـــمـــان إعــــداد الـــصـــفـــقــــات الـــعـــمـــومـــيــــة لـــلـــقـــطـــاع

rومتابعتها
- اIـــشــــاركـــة فـي إعـــداد الـــتــــقـــاريــــر الـــتـــلــــخـــيــــصـــيـــة

وحصائل األنشطة الدورية والسنوية للقطاع.
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وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :
أ) اIـــــديـــــريــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لــــلـــــتـــــخـــــطـــــيط وتـــــطـــــويــــرأ) اIـــــديـــــريــــة الـــــفـــــرعـــــيـــــة لــــلـــــتـــــخـــــطـــــيط وتـــــطـــــويــــر
االستـثـمارات ومـنشـآت الشـبابrاالستـثـمارات ومـنشـآت الشـبابr وتكـلّف على اخلـصوص

�ا يأتي :
- اIـــشــاركـــة في حتـــديــد ســـيـــاســة تـــطــويـــر مــنـــشــآت

rتوسط والطويلIدى القصير واIالقطاع على ا
- اIــشـــاركـــة في إعــداد خـــطط الـــتـــطــويـــر الـــســنـــويــة
واIـتعـددة الـسنـوات للـقطـاع وضمـان تـنفـيذهـاr باالتـصال

rعنيةIمع الهياكل التقنية ا
- دراسـة خـطط تـطـوير وبـرامج االسـتـثـمار لـلـقـطاع

rوإعدادها وتنفيذها
- الــقــيــام بـتــفــريــد وتــســجــيل مــشــاريع االســتــثــمـار
وحتــــديث حــــظــــيــــرة اIــــنــــشــــآت اIــــوجــــودة والــــســــهــــر عــــلى

rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rتنفيذها
- إعـــــداد الـــــدراســـــات الــــــتـــــقـــــنـــــيـــــة ودراســـــات األثـــــر

rطلوبة إلجناز منشآت القطاعIا
- حتــــديـــــد الــــتــــصـــــنــــيـف الــــنـــــمــــوذجي لـــــلــــمـــــنــــشــــآت
وجتهـيزات الـشبـاب وحتـديد مـدونة الـتجـهيـزات اIوافـقة

rوالسهر على التحديث الدوري لها
- ضـــمــان تـــنـــســـيق بـــرامج إجنـــاز وإقـــامـــة مـــنـــشــآت
وجتـهيـزات الشـبـاب وتقـييـمهـا ومتـابعـتهـاr باالتـصال مع

rعنيةIالهياكل التقنية ا
- اIسـاهمـة في إعـداد التـقاريـر اIـرحلـية واحلـصيـلة
الــسـنــويــة لـلــدراسـات واإلجنــازات في مــجـال االســتـثــمـار

للقطاع.
rنشآتIديرية الفرعـية للتجهيزات وصيانة اIب) اrنشآتIديرية الفرعـية للتجهيزات وصيانة اIب) ا

وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
- اIـشــاركـة في حتـديــد سـيـاسـة الــتـثـمــX الـوظـيـفي
لــلـتــجــهـيــزات وصــيـانــة مــنـشــآت الــشــبـابr بــاالتــصـال مع

rالهياكل التقنية
- حتـــديــــد االحـــتــــيـــاجـــات مـن جتـــهــــيـــزات ومــــنـــشـــآت
rالشباب وجتسيدهـا في برامج قابلة للتطـبيق لتنفيذها

rعنيةIباالتصال مع الهياكل التقنية ا
- دراســة بــرامـج إجنــاز وإعــداد ومــتــابـــعــة عــمــلــيــات

rجتهيزات القطاع وإعداد حصيلة بذلك
- اIبـادرة بأعمـال التجـديد أو التـوسيع أو التـهيئة

rللهياكل التابعة للقطاع ومتابعتها ومراقبة إجنازها
- وضع أجـهـزة وآلـيـات إبرام  الـصـفـقـات العـمـومـية

rومراقبتها

- ضــــــمـــــان تــــــنـــــفــــــيـــــذ إجــــــراءات اســـــتـالم اIـــــنــــــشـــــآت
rنجزةIوالتجهيزات ا

- اIشـاركـة في إعـداد التـقـارير اIـرحـليـة واحلـصائل
السنوية للقطاع.

ج) اIـديـريـة الـفـرعيـة ألنـظـمـة اإلعالم اآلليrج) اIـديـريـة الـفـرعيـة ألنـظـمـة اإلعالم اآلليr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- تـرقـية اسـتـعمـال الـتـكنـولـوجيـات اجلـديدة لإلعالم
rواالتصال في قطاع الشباب

- إعـداد بـرامج عـمل خـصـوصـيـة تـتـنـاسب مع تـطور
وتــــطــــويــــر اIـــتــــطــــلــــبــــات اجلـــديــــدة لــــلــــشــــبــــاب في مــــجـــال

rالتكنولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصال وتنفيذها
- تـصــورالـتـقـنـيـات واألنــظـمـة والـشـبـكــات اIـتـعـلـقـة
بالـتـكنـولوجـيـات اجلديـدة لإلعالم واالتصـال عـلى مسـتوى

rقطاع الشباب ووضعها
- إعــــداد مــــشــــاريع تــــطـــــويــــر شــــبــــكــــات اإلعالم اآللي

rلقطاع الشباب وإدارتها
- إعــــــداد بـــــــرامج وعـــــــمــــــلــــــيـــــــات صــــــيــــــانـــــــة الــــــعــــــتــــــاد

rوالتجهيزات وأنظمة اإلعالم اآللي وضمان تنفيذها
rالــســهــر عـلـى أمن أنــظــمـة وشــبــكــات اإلعالم اآللي -
بـاالتــصـال مع اIــصـالح اIــعـنــيـة واIــؤسـســات والـســلـطـات

اخملتصة.
r6 : : مـــديـــريـــة االتـــصــــال واإلصـــغـــاء والـــيـــقـــظـــة اIــاداIــادّة ة 

وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
- اIـشــاركــة في حتــديـد ســيــاســة االتـصــال واإلصــغـاء

rواليقظة اخملصصة للشباب وضمان تنفيذها
- إعــداد اسـتــراتـيــجــيـة تــطــويـر اإلعالم واالتــصـاالت
rلفائدة الشباب واإلصغاء إليهم مع اقتراحها وتنفيذها

- الـسهر عـلى تعزيـز االتصال اIـؤسساتي في وسط
الــشـــبــاب بــاالتــصـــال مع الــهــيــاكـل اIــعــنــيــةr وتـــقــيــيم ذلك

rبانتظام
- اIـــشـــاركــــة في حتـــديـــد خـــطـــة االتـــصـــال اIـــتـــعـــلـــقـــة

rبسياسة وبرامج العمل اخملصصة للشباب وإعدادها
- تنـسـيق اسـتـراتـيـجـية االتـصـال اIـتـعـدد الـوسائط
والـــويب واإلنــتـــرنت واإلنـــتــرانت والـــدعــائـم الــتـــفــاعـــلــيــة
والـــســـمـــعـــيــــة الـــبـــصـــريـــة اIـــوجـــهـــة خـــصـــيـــصـــا لـــلـــشـــبـــاب

rوتنفيذها
- العـمل على إنـشاء نظم وآلـيات الـيقظـة واالتصال

rاجلواري لفائدة الشباب
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- تــنـــشــيط أنـــشــطـــة شــبـــكــة اإلصــغـــاء والــوقـــايــة من
اآلفــــات االجــــتــــمـــاعــــيــــة فـي وسط الــــشــــبـــاب وتــــوجــــيــــهــــهـــا

rوحتفيزها وتقييمها

- تــنــشــيط الــعالقــات مع وســائـل اإلعالم وتــرقــيــتــهـا
rورعايتها

- تصـور اIـطبـوعـات والوسـائط الـرقمـيـة وشبـكات
اإلعالم واالتصال للقطاع وإنتاجها.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

rـديــريــة الــفـرعــيــة لالتـصــال اجلــواري لـلــشــبـابIأ)  اrـديــريــة الــفـرعــيــة لالتـصــال اجلــواري لـلــشــبـابIأ)  ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـــشــاركــة فـي حتــديــد ســيـــاســة االتــصــال لـــلــقــطــاع
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rوضمان تنفيذها

- اIــــســــاهــــمــــة في إعــــداد خــــطــــة االتـــصــــال لــــلــــقــــطـــاع
rوتنفيذها

rتنشيط شبكات االتصال للقطاع وتنسيقها -

- مــتـابــعـة تــنــفـيــذ بـرامج تــطــويـر اإلعالم واالتــصـال
rالتي بإمكانها تعزيز إشراك الشباب

- وضع كـلّ نــظــام وآلــيــة لـالتــصــال اجلــواري لــفــائــدة
rالشباب والعمل على حتديثها

- تـصـورمـحـتـويـات بـرامج الـتـطـويـر والـتـجـهـيزات
اخملصصة لوسائل اإلعالم وشبكات اإلعالم واالتصال.

ب) اIــــــديــــــريـــــة الــــــفــــــرعــــــيـــــة لـإلصــــــغــــــاء والـــــيــــــقــــــظـــــةب) اIــــــديــــــريـــــة الــــــفــــــرعــــــيـــــة لـإلصــــــغــــــاء والـــــيــــــقــــــظـــــة
االستراتيجية في مجال الشبابrاالستراتيجية في مجال الشبابr وتكلف على اخلصوص

�ا يأتي :

- تــــصـــــور اســـــتـــــراتــــيـــــجـــــيـــــة لإلصـــــغـــــاء والــــيـــــقـــــظــــة
والـتحـسيس بالـقضـايا والـتحـديات الـتي تواجه الـشباب

rوتنفيذها

- تـــطــويـــر أجــهــزة اإلصـــغــاء واالســـتــقــبـــال لــلـــشــبــاب
rوضمان التقييم الدوري لها rوتصورها وتنفيذها

- القيام بكل عـمل يخص اليقظة االسـتراتيجية ذي
صــلـــة بــالــشــبـــاب وتــنــســيق ذلـك وتــطــويــر آلـــيــات تــســمح

rباحلضور على الشبكات االجتماعية

- تـــطــــويــــر ووضع وتــــنــــفــــيـــذ أدوات الــــتــــعــــبـــيــــر عن
الصعوبات واIعوقات التي تؤثر في الشبابr وحتديدها

rوحتليلها

- إنــشـاء فـضــاءات قـارة لإلعالم واIــوارد وفـضـاءات
rجوارية الستقبال الشباب وتوجيههم

- تـــصــــور تـــدابــــيـــر تــــســـمح لــــلـــشــــبـــاب بــــاIـــشــــاركـــة
اIـباشـرة في أعـمال تـعلـيم اIراهـقـX والشـباب  من خالل

rرافقةIأجهزة الوقاية واليقظة وا
- تصـور البـرامج اIتـمـحورة عـلى إقامـة حوار دائم

rمع الشباب وإجنازها
- الـــــتـــــشــــجـــــيع عـــــلـى مــــضـــــاعــــفـــــة فـــــضــــاءات الـــــربط

واالتصال الدائم بX الشباب واإلدارة اIكلفة بالشباب.
ج) اIـــديــريـــة الـــفــرعـــيــة لـــنــشـــاطـــات اإلعالم اIــتـــعــددج) اIـــديــريـــة الـــفــرعـــيــة لـــنــشـــاطـــات اإلعالم اIــتـــعــدد
rوتـكـلّف عـلى اخلـصـوص rالــوســـائـط الــمــوجـهـة لـلـشـبـابrالــوســـائـط الــمــوجـهـة لـلـشـبـاب

�ا يأتي :
- اIــــســــاهـــــمــــة في حتـــــديــــد ســــيـــــاســــة إعالم مـــــتــــعــــدد
الـــوســائـط ســمـــعي بــصـــري تـــخــصص لـــلــشـــبــابr وضـــمــان

rتنفيذها
- حتــديـــد اســتــراتـــيــجـــيــة تــطـــويــر اإلعالم الـــســمــعي

rتخصص لفائدة الشباب وتنفيذهاIالبصري ا
- اIـــــســـــاهــــمـــــة فـي إنــــشـــــاء دعـــــائم وأدوات وأجـــــهــــزة
وهـــيــــاكل وهـــيــــئـــات اإلعالم اIــــتـــعـــدد الــــوســـائط لــــلـــقـــطـــاع

 rوتطويرها
- تـــرقــيـــة تـــطــويـــر ووضع الـــشــبـــكــات االفـــتــراضـــيــة
اIـهـنـيـة واالجـتـمـاعـية لـلـشـبـاب كـفـضـاء لالتـصـال الـيومي
rـــعــــرفــــة والـــتــــعــــلم واالكــــتــــشـــاف والــــتــــقـــاسـم والـــتــــألقIوا
واقــتـــراح اآللــيــات الـــتي تــســـمح بـــاالســتــعـــمــال الـــعــقالني

والرزين واIسؤول.
د) اIــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــوســــائل اإلعالم الــــرقـــمـــيـــةد) اIــــديـــريـــة الـــفــــرعـــيـــة لـــوســــائل اإلعالم الــــرقـــمـــيـــة

ومنشورات الشبابrومنشورات الشبابr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :
- اIـــســاهـــمـــة في حتـــديــد ســـيـــاســة واســـتـــراتــيـــجـــيــة
وطــنـيــة لـتــطـويــر اإلعالم واالتـصــال في الـقــطـاع من خالل
rنشورات وضمان تنفيذهماIوسائل اإلعالم الرقمية وا

- الـــســـهـــر عــلى حتـــديث إجـــراءات و°ـــارســـات جــمع
الــــوثـــائق واIــــعـــلـــومــــات لـــفـــائــــدة الـــشـــبــــابr ومـــعـــاجلــــتـــهـــا

rوتخزينها ونشرها
- تـصميم اجملالت اIـوضوعاتـية واجملالت والصـحافة
اIــــــكــــــتـــــــوبــــــة ووســــــائل اإلعـالم الــــــرقــــــمــــــيــــــة والــــــدوريــــــات
اIـتـخـصـصـة لـلـشـبـاب وإجنـازهـا والـسـهـر عـلى  تـطـويـرها

rعبر التراب الوطني

- إنـشاء مـكـتـبـات افـتراضـيـة مـتـخـصصـة وتـفـاعـلـية
rمخصصة للشباب

- إنشاء بوابـة الشباب اجلزائـري وإدارتهاr وضمان
اIـتــابـعــة الــدائـمــة لـهــا لــتـحــيـX مــحـتــويــاتـهــاr وتـزويــدهـا
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بــاIـــعـــلــومـــات واIـــعــطـــيـــات الـــعــامـــة اIـــفــتـــوحـــة الــتـي تــهم
الــشـــبــاب وتـــثــمــX الـــعــروض االجـــتــمـــاعــيـــة - الــتـــربــويــة

rوالترفيهية

- ضـــمـــان إعـــداد الــنـــشـــرة الـــرســمـــيـــة وكلّ مـــطـــبــوع
للقطاع ونشر ذلك.

اIــاداIــادّة ة 7 :  : مــديــريــة الــتــنــظــيـم والــتــعــاون والــتــوثــيق
واألرشيفr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- إعـداد الـنـصـوص الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـيـة الـتي
حتـكم قـطــاع الـشـبـاب واقــتـراحـهــاr بـاالتـصـال مـع الـهـيـاكل

rالنصوص القانونية للقطاع Xوحتس rعنيةIا

- دراسـة مـشـاريع الـنـصـوص الـقـانـونـيـةr بـاالتـصال
مع هــيــاكـل وأجــهــزة الــقـــطــاع وال ســيــمـــا مــنــهـــا تــلك الــتي
تبـادر بـهـا القـطـاعات األخـرى وصـياغـة اآلراء واIالحـظات

rتعلقة بهاIا

- معاجلة قضـايا اIنازعات اخلاصـة بالقطاع وضمان
rمتابعتها

- ضـمـان الـدراسة واIـعـاجلـة والتـسـييـر اإللـكـتروني
rتعلق بالقطاعIللوثائق واألرشيف ا

- الــــســـهــــر بـــالــــتــــشـــاور مع الــــهـــيــــاكل والــــقـــطــــاعـــات
واIؤسسات اIعنـية على تطوير وتـرقية التعاون الدولي
فـي مـــجــــال الــــشــــبــــاب وتـــعــــزيــــز الــــروابط مع الــــهــــيــــئـــات

rنظمات الدولية العاملة في ميدان الشبابIوا

- تـــرقـــيـــة بـــرامج الـــتــــعـــاون الـــدولي والـــســـهـــر عـــلى
تنفـيذ االتـفاقات واالتـفاقـيات والبـروتوكـوالت والبرامج

rفي مجال الشباب

- ضمان تسيير أرشيف القطاع وحفظه.

وتضم ثالث (3) مديريات فرعية :

أ) اIـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـنـظـيم واIـنـازعاتr أ) اIـديـرية الـفـرعـيـة لـلتـنـظـيم واIـنـازعاتr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- إعــداد مـشــاريع الــنــصــوص الــقـانــونــيــة في مــجـال
rالشباب واقتراحها

- دراسة مـشاريع الـنصـوص الواردة مـن القـطاعات
 rتعلقة بهاIالحظات اIاألخرى وصياغة كلّ اآلراء وا

rتعلقة بالقطاعIالنصوص ا Xالقيام بتقن -

- الــســهــر عــلـى مــطــابــقــة مــشــاريـع الــنــصــوص الــتي
rعنيةIباالتصال مع األجهزة ا rتعدها هياكل القطاع

Xاقـتـراح كل آلـيــة وتـدبـيـر يـرمـيــان إلى الـتـحـسـ -
والـــتــحـــيــX الـــدوري لــلــنـــصــوص الـــقــانــونـــيــة الـــتي حتــكم

rالقطاع

- دراســة قـــضــايـــا اIــنـــازعــات الـــتي تـــخص الــقـــطــاع
rومتابعتها

- اIشـاركـة في إعـداد التـقـارير اIـرحـليـة واحلـصائل
السنوية للقطاع.

rــديـريــة الــفـرعــيـة  لــبـرامـج وأعـمــال الـتــعـاونIب)  اrــديـريــة الــفـرعــيـة  لــبـرامـج وأعـمــال الـتــعـاونIب)  ا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

rحتديد سياسة التعاون في مجال الشباب -

- تـطوير بـرامج وأعمال الـتعاون الـدولي في مجال
rالشباب وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها

- اقتراح كلّ التـدابير واألعمال الرامية إلى ترقية
rالتعاون الدولي في مجال الشباب

- تـــنــفــيـــذ كلّ تــدبـــيــر يــرمـي إلى تــعـــزيــز الــتـــمــثــيل
rالوطني في مجال الشباب باخلارج

- اIــشــاركـة في وضـع قـاعــدة مــعـطــيــات وبـطــاقــيـات
حــول الـكــفــاءات الـوطــنــيـة الــشــابـةr وال ســيــمــا مـنــهــا تـلك

rنضمة إلى الهيئات الدولية للشبابIا

- الــــــعـــــمل عـــــلـى اكـــــتـــــشــــــــاف اإلطـــــــارات واIـــــواهب
الــشــابــــة اجلــزائـــريــــة اIــقــيــمــــة فـــي اخلــــارج وتــشــجــيـع

rاندماجهم فـي احلياة العامة والبناء الوطني

- دعم مــــشـــــاركــــة الـــــشــــبـــــاب اجلــــزائـــــري في جـــــمــــيع
الـلـقــاءات والـنـشـاطـات اجلـهــويـة والـدولـيـة من خالل وضع

rترتيب مالئم لالنتقاء

- تـقد مسـاعدة الـقطاع لـلسـلطـات اخملتصـة اIعـنية
في اIـفـاوضـات الـثـنـائـيـة واIـتـعـددة األطـراف ذات الـصـلـة

rبقطاع الشباب

- الـــســـهـــر عــلـى تـــطـــبـــيق االتـــفـــاقـــيـــات واالتـــفـــاقــات
الدولية في مجال اختصاصات القطاع.

ج) اIـديـرية الـفـرعـية  لـلـوثـائق واألرشيفrج) اIـديـرية الـفـرعـية  لـلـوثـائق واألرشيفr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- حتـــــديـــــد االحـــــتـــــيــــاجـــــات مـن الـــــوثــــائـق  والـــــقـــــيــــام
rباقتنائها وضمان إدارة الرصيد الوثائقي للقطاع

- تــطـويــر عـمــلـيــات الـتــسـيـيــر اإللـكــتـروني لــوثـائق
rالقطاع
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- تــنــظــيم احملــافــظــة عــلـى أرشــيف الــقــطــاع ومــســكه
وإدارته والـسهر عـليهr واقتراح كلّ تـدابير الـتحسX في

rهذا اجملال

- مـسـاعـدة اIـؤسـسـات والـهـيـاكل حتت الـوصـايـة في
rمجال التسيير اإللكتروني ألرشيفها

- إعـداد إجـراءات جـمع ومـعـاجلـة واستـغـالل الوثـائق
rتعلقة بالشباب وتنفيذهاIا

- الـسـهــر عـلى حتـديث وتـنـاسق أسـالـيب وإجـراءات
تسيير أرشيف القطاع.

rادّة ة 8 :  : مديرية إدارة الـوسائل ومراقبة التسييرIاداIا
وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

rوارد البشريةIضمان تسيير ا -

- ضـــمـــان الـــتـــكــــوين وحتـــســـX اIــــســـتـــوى لـــلـــمـــوارد
rالبشرية

- تــــزويـــــد مـــــخـــــتـــــلف مـــــصـــــالـح وهـــــيــــاكـل الـــــقـــــطــــاع
rباالحتياجات الالزمة حلسن سيرها تقنيا وبشريا

- إعــداد مـيــزانـيــتي الــتـســيـيــر والـتــجـهــيـز لــلـقــطـاع
rتعلقة بهاIومسك احلسابات ا rوتنفيذها

- ضـــمـــان إدارة اIـــمـــتـــلـــكــات اIـــنـــقـــولـــة والـــعـــقـــاريــة
rللقطاع وصيانتها واحلفاظ عليها

- ضـــمــــان أمــــانــــة الـــلــــجــــنـــة الــــوزاريــــة لــــلـــصــــفــــقـــات
الــعــمـــومــيــة والــســهــر عــلى الـــســيــر احلــسن لــقــواعــد إبــرام

rالصفقات

- اIشاركة في اإلعـداد اIادي للمؤتمرات والندوات
rوحفالت االستقبال التي ينظمها القطاع

- وضع قواعد وإجـراءات منح اIساعدات واإلعانات
في إطــار مـيــزانـيــة الــدولـة لــلـحــركــة اجلـمــعـويــة لــلـشــبـاب

rومتابعتها ومراقبتها

- إعداد احلصائل واحلساب اإلداري للقطاع.

وتضم أربع (4) مديريات فرعية :

أ) اIــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاطأ) اIــديـريــة الـفــرعـيــة لـلــمـوارد الــبـشــريـة والــنـشـاط
االجتماعيr االجتماعيr وتكلّف على اخلصوص �ا يأتي :

- اIـــســـاهـــمـــة في حتـــديــد ســـيـــاســـة تــســـيـــيـــر اIــوارد
rالبشرية للقطاع وضمان تنفيذها

- إعداد اخملـطـطـات والـبرامـج فيـمـا يـتـعلق بـتـسـيـير
اIـوارد الـبـشـريـة لإلدارة اIــركـزيـة وتـوظـيـفـهـا وتـكـويـنـهـا

وجتـديد معارفهـا وحتسX مستـواها وتثميـنهاr باالتصال
مع الـــهــيـــاكل اIـــعـــنــيـــةr والـــســهـــر عـــلى ضـــمــان تـــنـــفــيـــذهــا

rومتابعتها
- تــقــيــيـم اIــوارد الــبــشــريــة الـالزمــة لــضــمــان ســيــر
اIصالح واقتراح التدابير والبرامج الرامية إلى تطوير

rوارد البشرية وتثمينهاIا
- حتـــديــــد إجـــراءات ومـــقــــايـــيس إصــــدار الـــشـــهـــادات
اIتوجـة لعملـيات التكـوين التابعـة للقطـاعr باالتصال مع

rعنيةIالقطاعات ا
- اIـشـاركـة فـي إعـداد األحـكـام الـقـانـونـيـة األسـاسـيـة
الـــتي حتــكم مـــســتـــخــدمي الــقـــطــاعr والـــســهــر عـــلى ضــمــان

rتنفيذها
- اIــشــاركــة فـي تــنــظــيم اIــســابــقــات واالمــتــحــانــات

rهنية وتتويج عمليات التكوين ذات الصلة �هامهاIا
- دراســـة الـــتـــدابــــيـــر الـــضـــروريـــة لــــتـــحـــســـX إطـــار
وظـروف عــمل اIــسـتــخـدمــX واقــتـراحــهـا وتــرقـيــة احلـوار

rاالجتماعي على مستوى القطاع
- متابعة سير اخلدمات االجتماعية ومراقبتها.

ب) اIديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةrب) اIديـرية الفـرعية لـلميـزانية واحملـاسبةr وتـكلّف
على اخلصوص �ا يأتي :

- ضــمــان إعــداد مــيــزانــيــات الــتــســيــيــر والــتــجــهــيــز
 rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا rللقطاع وتنفيذها

rـــالـــيـــة لـــلـــقـــطـــاع واقـــتـــراحـــهــاIتـــقـــديـــر احلـــاجـــات ا -
rعنيةIباالتصال مع الهياكل ا

- اIـشـاركـة في إعـداد الـصـفـقات الـعـمـومـيـة لـلـقـطاع
rومتابعتها

- حتـــضــيــر عــمــلــيــات اIـــيــزانــيــة ومــحــاســبــة اإلدارة
rركزية وتنظيمها وتسييرهاIا

- وضع االعـتمادات اIـالية الـضرورية لـسير اإلدارة
اIـركـزيـة واIـصـالح غـيـر اIـمـركـزة واIـؤسـسـات واألجـهـزة

rالتابعة للقطاع
- إعـــداد احلـــصـــائـل واحلـــســـابـــات اإلداريـــة اIـــتـــعـــلـــقــة
بـتـنـفـيـذ مـيـزانـية الـتـسـيـيـرr ومـسك الـدفـاتـر والـسجالت

rاحملاسبية وحفظها
- إعــداد اإلحـــصــائـــيــات واحلــصـــائل اIــالـــيــة لــلـــقــطــاع

rوالقيام بالتحاليل الضرورية
- ضــمـــان ســيــر عــمل وكـــاالت احلــســابــات لإليــرادات
والـــــنــــفـــــقــــات الــــتـي ³ إنــــشـــــاؤهــــا عـــــلى مـــــســــتــــوى اإلدارة

اIركزية.
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ج) اIديرية الـفرعية  للوسائل  العامةr ج) اIديرية الـفرعية  للوسائل  العامةr وتكلّف على
اخلصوص �ا يأتي :

- ضبط حاجـات اإلدارة اIركزية إلى العتاد واألثاث
 rكتبية وضمان اقتنائهاIواللوازم ا

- ضمان تسييـر اIمتلكات اIنـقولة والعقارية وكذا
rركزية وصيانتها وحفظهاIحظيرة السيارات لإلدارة ا

- ضمان الـتنـظيم اIـادي للتـظاهـرات واالستـقباالت
rرتبطة �هام القطاعIوالتنقالت ا

- مـــسك جـــرد األمالك اIــنـــقــولـــة والــعــقـــاريــة لإلدارة
rركزية وحتيينهIا

- السهر على تـنفيذ التدابير والوسائل الضرورية
للـحفـاظ على جتـهـيزات وعـتاد وأمالك الـقطـاع وصيـانتـها

rوأمنها

- الـســهـر عــلى وضع نـظــام فـعــال لـلــوقـايــة الـصــحـيـة
واألمن.

د - اIديرية الفـرعية Iراقبة التسييرrد - اIديرية الفـرعية Iراقبة التسييرr وتكلف على
اخلصوص �ا يأتي :

- حتــديـــد إجــراءات اIـــتــابــعـــة والــتـــقــيـــيم واIـــراقــبــة
لـــتـــســيـــيـــر اIـــوارد والـــوســائـل والــتـــرتـــيـــبــات اIـــمـــنـــوحــة
rـــؤســـســـات واحلـــركـــة اجلـــمـــعـــويـــة لـــلـــشـــبــابIلـــلـــهـــيـــاكل وا

 rعنيةIوتنفيذها باالتصال مع الهياكل التقنية ا

- مـــتــابـــعـــة أنــشـــطـــة مـــؤســســـات وهـــيــاكل الـــشـــبــاب
rوإجراء تقييم منتظم لها

- اقــتـراح كل الـتــدابـيـر اIـرتــبـطـة �ــراقـبـة تــسـيـيـر
rــــــوضـــــوعـــــة حتـت الـــــوصـــــايـــــةIــــــؤســـــســـــات والـــــهــــــيـــــاكل اIا
وبـــاالســـتــعـــمــال احلـــسن Iـــســاعـــدات ومـــســاهـــمــات الـــدولــة

rلهياكل احلركة اجلمعوية للشباب وتنفيذها

- اقـتـراح كل الـتـدابيـر اIـرتـبـطـة بـتـقـيـيس تـسـيـير
مـوارد الـصـنـاديق الـوالئـيـة والـصـنـدوق الـوطـني لـتـرقـية
مـبـادرات الـشـبـاب واIـمـارسـات الـريـاضـيـة والـسـهـر عـلى
تنـفيـذهـاr باالتـصـال مع الهـيـاكل اIعـنيـةr طـبقـا لـلتـشريع

rعمول بهماIوالتنظيم ا

- ضـمـان مـتــابـعـة وتــقـيـيم اIــسـاعـدات واIــسـاهـمـات
اIـــمــــنـــوحـــة مـن الـــدولــــة إلى هـــيــــاكل احلـــركــــة اجلـــمــــعـــويـــة
لـــلــشـــبــاب ومـــراقــبــة تـــخــصـــيــصـــهــا واســـتــعـــمــالـــهــا طـــبــقــا
لـلـتـشـريـع والـتـنـظـيـم اIـعـمـول بـهــمـا واألهـداف والـبـرامج

اIقررة في هذا اجملال.

اIـاداIـادّة ة 9 : : تـمـارس هــيـاكل وزارة الــشـبـابr كلّ فــيـمـا
يـخـصـهـاr الــوصـايـة عـلى هــيـئـات ومـؤســسـات الـقـطـاع في
إطـــار الــصـالحــيــات واIـــهــام اIـــســنــدة لـــهــا طـــبــقــا لـألحــكــام

التشريعية والتنظيمية اIعمول بها.

اIاداIادّة ة 10 :  : يحـدد تـنظـيم اإلدارة اIركـزية في مـكاتب
بــــقــــرار مـــشــــتـــرك بــــX وزيـــر الــــشــــبـــاب ووزيــــر اIـــالــــيـــة
Xـكلـفة بـالوظـيفـة الـعمـوميـة في حدود مـكتـبIوالـسلـطة ا

(2) إلى أربعة (4) مكاتب لكل مديرية فرعية.

اIــــاداIــــادّة ة 11 : : تـــــلــــغـى جــــمـــــيع األحـــــكــــام اخملـــــالــــفـــــة لــــهــــذا
اIــرســومr وال ســيـــمــا مــنــهــا األحــكــام اIــتـــعــلــقــة بــالــشــبــاب
والـواردة في اIــرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 13-94 اIـؤرخ في
14 ربـيع الـثـانـي عام 1434 اIـوافق 25 فـبـرايـر سـنـة 2013

واIذكور أعاله.

12 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 9
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 14-355 مــؤرخ في  مــؤرخ في 16 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIوافق  اIوافق 9 ديسـمبـر سنة  ديسـمبـر سنة r2014 يتـضمن إنـشاءr يتـضمن إنـشاء

مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها.مفتشية عامة لوزارة الشباب وتنظيمها وسيرها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشباب -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-188 اIؤرخ
فــي أول ذي الـــحــــجـــة عــام 1410 اIــوافق 23 يـــونـــيــو 1990
الــــذي يــــحـــــدد هــــيــــاكـل اإلدارة اIــــركــــزيــــة وأجــــهـــــزتــــهــــا في

rادة 17  منهIال سيما ا rالوزارات
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-226 اIؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحـدد حــقـوق الــعــمـال الــذين �ـارســون وظــائف عـلــيـا في

rتممIعدل واIا rالدولة وواجباتهم
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-227 اIؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيو 1990 واIـتـضمن
حتديد قـائمـة الوظـائف العلـيا في الـدولة بـعنوان اإلدارة

 rتممIعدل واIا rؤسسات والهيئات العموميةIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 90-228 اIؤرخ
في 3 مـحـرم عام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنة 1990 الـذي
يــحــدد كــيــفــيــة مــنح اIــرتــبــات الــتي تــطــبق عــلى الــعــمــال

rعدلIا rالذين �ارسون وظائف عليا في الدولة
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-168 اIؤرخ
في 14 ذي الــقــعــدة عــام 1411 اIــوافق 28 مــايــو ســنــة 1991
واIـــتــضـــمن إحـــداث مــفـــتــشـــيــة عـــامــة بـــوزارة الــشـــبــيـــبــة

rتممIعدل واIا rوتنظيمها وعملها
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-353 اIؤرخ
في 16 صـفر عام 1436 اIوافق 9 ديسـمبر سنة 2014 الذي

rيحدد صالحيات وزير الشباب
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 14-354 اIؤرخ
في 16 صـــفـــر عـــام 1436 اIــــوافق 9 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2014

rركزية  لوزارة الشبابIتضمن تنظيم  اإلدارة  اIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تـنــشـأ لــدى وزيــر الـشــبـاب مــفــتـشــيـة
عامةr يحدّد هذا اIرسوم كيفيات تنظيمها وعملها.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـكــلف اIـفــتـشـيــة الـعــامـة لـوزارة الــشـبـاب
حتت سـلـطــة الـوزيـرr فـضـال عـلى اIـهــام اIـنـصـوص عــلـيـهـا
في اIـادة 17 مـن اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 90-188 اIـؤرخ

في 23 يونيو سنة 1990 واIذكور أعالهr �ا يأتي :
- تــنـــســـيق عـــمـــلـــيـــات تــفـــتـــيش وتـــقـــيـــيم ومـــراقـــبــة
الـــــهـــــيـــــاكل واIـــــؤســـــســــــات والـــــهـــــيـــــئـــــات حتت الـــــوصـــــايـــــة

 rوتنشيطها
- اقــــــــتـــــــراح اآلراء والــــــــتــــــــوصــــــــيـــــــات واIـالحــــــــظـــــــات
واIــــســــاهــــمـــــة بــــذلك بـــــغــــيــــة حتــــســـــX وتــــعــــزيــــز األهــــداف
وااللتزامات بتحـقيق النتائج اIنوطـة باحلركة اجلمعوية

rالناشطة في مجال الشباب
- تــقــيـــيم الــبــرامج واألهــداف مـــوضــوع الــعــقــد الــذي
يـربط اإلدارة بـاحلــركـة اجلـمـعــويـة الـتي تــنـشط في مـجـال
الـشـبـابr ومـراقـبـتهـا وفـقـا لـلـتشـريع والـتـنـظـيم اIـعـمول

rبهما
- اIـــشــاركـــة في إعـــداد الــوثـــائق الـــتــعـــلــيـــمــيـــة وكــذا

rحتضير برامج البحث للوزارة

- اقتـراح كل التـدابيـر التي �ـكن أن ترقـي وتطور
احلركة اجلمعوية ذات الصلة بالقطاع.

rفي إطـار مـهـامـهـا rـفــتـشـيـة الـعـامـةIـادّة ة 3 : : �ـكن اIـاداIا
اقـــتـــراح كـــافـــة  الـــتـــدابـــيـــر الـــتـي من شـــأنـــهـــا  أن  حتـــسن
تـــنـــظـــيم الـــنـــشـــاطـــات واIـــؤســـســـات والـــهـــيـــئـــات الـــتي ³
تـــفـــتـــيـــشـــهـــاr وكـــذلك اســـتـــعـــمـــال اIـــســـتـــخـــدمـــX في تـــلك

اIؤسسات ومردودهم.

كمـا �ـكـنـها �ـنـاسـبـة تـدخالتهـا أن تـتـخـذ اإلجراءات
الـــتـــحـــفـــظـــيـــة الـــتي تـــمـــلـــيـــهـــا الـــظـــروف اخلـــاصـــة من أجل
اسـتــعـادة الـســيـر اIـنــظم لـلــهـيـاكـل واIـؤسـســات واألجـهـزة

التي ³ّ تفتيشهاr وتعلم الوزير بذلك فورا.

4 : : تــــتـــدخل اIـــفــــتـــشـــيـــة الـــعــــامـــة عـــلى أســـاس اIــاداIــادّة ة 
برنـامج سـنـوي لـلـتـفتـيش وتـعـرضه عـلى الـوزيـر لـيوافق

عليه.

و�ـكنـهـا كذلك بـطـلب من الوزيـرr أن تـتدخل بـشكل
مـفــاجئr وبــدون انـتــظـارr لــلــقـيــام بــكل مـهــمــة تـفــتـيش أو

حتقيق ضروري يفرضهما ظرف خاص. 

اIاداIادّة ة 5 :: تتوج كل مهمـة تفتيش أو مراقـبة بتقرير
يقدّمه اIفتش العام إلى الوزير.

يـعـد اIـفـتـش الـعـامr فـضال عـلى ذلكr تـقـريـرا سـنـويـا
عن الـنــشــاطـات يــضــمّـنه كـلّ مالحـظــاته واقــتــراحـاتهr في
مـــجـــال تـــنـــظـــيم  اIـــصــالـح  وســـيــرهـــا ونـــوعـــيـــة اخلـــدمــات

اIقدمة من قبل هياكل وهيئات القطاع.

اIــــاداIــــادّة ة 6 : : يـــديــــر اIــــفــــتـــشــــيــــة الــــعـــامــــة  مــــفـــتـش عـــام
 .Xيساعده  ستة (6) مفتش

XـــفــتــشــIــفــتـش الــعــام بــتـــنــشــيـط أعــمــال اIيــكــلـف ا
وتنسيقها ومتابعتها.

�ـنح وزير الـشـباب تـفويـضا بـاإلمـضاء إلى اIـفتش
العامr وذلك في حدود صالحياته.

XــفــتــشـIا Xــهــام بــIيــحــدد وزيــر الــشـبــاب تــوزيع ا
وبرنامج أعمالهمr بناء على اقتراح اIفتش العام. 

rـفـتــشـون �ـرسـومIـفـتش الــعـام واIـادّة ة 7 : : يـعــيّن اIـاداIا
بناء على اقتراح من وزير الشباب.

وتنهى مهامهم حسب األشكال نفسها. 

تــصـنف  وظــائف اIــفـتش الــعـام واIــفــتـشــX وتـدفع
رواتـبـهم حـسب الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـهـا في الـتـنـظـيم
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اIـتعـلق بالـوظائف الـعلـيا في الـدولةr وال سـيما اIـراسيم
الـتـنـفـيذيـة رقم 90-226 و90-227 و90-228 اIـؤرخة في 3
مــحـرّم عـام 1411 اIـوافق 25 يـولـيـو سـنـة 1990 واIـذكـورة

أعاله.

اIــــاداIــــادّة ة 8 :  : تـــــلـــــغـى كـل األحــــــكــــا م اIـــــخــــــالـــــفــــة لـــــهـــــذا
اIــرسـومr ال سيـما أحكام اIـرسوم التـنفيذي رقم 168-91
اIـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عـام 1411 اIـوافق 28 مـايـو سـنـة

1991 واIذكور أعالهr اIتعلقة بالشباب.

اIاداIادّة ة 9 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 16 صــــفــــر عــــام 1436 اIــــوافق 9
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم  مـــرســوم تـــنــفـــيــذي رقم 14-363 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 صــفــر عــام صــفــر عــام
1436 اIـوافق  اIـوافق 15 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r2014 يـتـعلق بـإلـغاءr يـتـعلق بـإلـغاء

األحكاماألحكام الـتنظيـمية اIتعـلقة بالـتصديق طبق األصلالـتنظيـمية اIتعـلقة بالـتصديق طبق األصل
عـــلـى نـــسـخ الــــوثـــائـق اIـــســــلــــمـــة مـن طـــرف اإلداراتعـــلـى نـــسـخ الــــوثـــائـق اIـــســــلــــمـــة مـن طـــرف اإلدارات

العمومية.العمومية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزيـر األول

- بـنــاء عــلى تــقـريــر وزيــر الـدولــةr وزيــر الـداخــلــيـة
rواجلماعات احمللية

- وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr  ال ســـيـــمـــا اIـــادتــان 3-85
rو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــــقــــــتــــــضـى األمــــــر رقم 66 - 155 اIــــــؤرّخ في 18
صــفــر عـام 1386 اIــوافق 8 يــونــيــو ســنـة 1966 واIــتــضـمن

rتمّمIعدّل واIا rقانون اإلجراءات اجلزائية

- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اIــــؤرّخ في 13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اIـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rدنيةIباحلالة ا

- و�ـــــــقــــــــتـــــــضـى األمـــــــر رقـم 75 - 58 اIــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اIــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمIعدّل واIا rدنيIتضمن القانون اIوا

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 11 - 10 اIــؤرّخ في 20
رجب عــام 1432 اIــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واIــتــعــلق

rبالبلدية

- و�ــــــقـــــتــــــضى اIــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 02 - 405
اIؤرّخ في 21 رمـضان عام 1423 اIوافق 26 نوفـمبر سنة

rتعلق بالوظيفة القنصليةI2002 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي  :يرسم ما يأتي  : 

اIـــــاداIـــــادّة األولى  :ة األولى  : يـــــهـــــدف هــــــذا اIـــــرســـــوم إلى  إلـــــغـــــاء
األحـكام التـنظـيميـة اIتـعلقـة بالـتصـديق طبق األصل على

نسخ الوثائق اIسلمة من طرف اإلدارات العمومية.

2 : : ال �ـــكن اIــــؤســـســــات واإلدارات واألجـــهـــزة اIــاداIــادّة ة 
والـهــيـئــات الـعــمـومــيـة واجلــمــاعـات احملــلـيــة وكـذا اIــصـالح
التـابعة لـهاr أن تشـترط الـتصديق طـبق األصل على نسخ
الـــــوثـــــائـق الـــــصـــــادرة عـــــنـــــهـــــا أو عـن أي مـــــنـــــهـــــا في إطـــــار
اإلجـــراءات اإلداريــــة الـــتي تــــعـــدهـــاr بــــاســـتـــثــــنـــاء احلـــاالت
اIـــنـــصـــوص عـــلــيـــهـــا صـــراحـــة �ـــوجب قـــانـــون أو مـــرســوم

رئاسي.

اIاداIادّة ة 3 : : �كن اإلدارات العـموميـة اIذكورة أعالهr أن
تشـترط تـقد الـوثيـقة األصـليـة عنـدما تـتعـلق اإلجراءات
اإلداريـــــة بــــــتـــــكــــــوين مــــــلف يــــــخص مــــــنح حـق أو رخـــــصـــــة

يستلزمان حتريات يقتضيها األمن أو النظام العام.

ويــتـبع اإلجــراء نــفـسـه عـنــدمـا تــكــون الـنــســخـة غــيـر
مقروءة أو متلفة.

تعلقr في هذه احلـالةr اآلجال احملددة للـقيام باإلجراء
اIعني إلى حX تقد الوثيقة األصلية.

اIــــاداIــــادّة ة 4  :  :  �ــــكـن اإلدارات الــــعــــمـــومـــــيــــة اIــــذكــــورة
أعـالهr فــي كل األحـــوالr أن تـــتــأكــد من صــحـــة الــوثــيــقـــة
بــجــمــيع الــوســائــلr الســيــمــا عن طــريق اســتــغـالل قــواعـد

البياناتr وذلك في إطار التعاون ما بX اإلدارات. 

اIاداIادّة ة 5  :  :  ينشر هـذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــمـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي ذي رقم رقم 14-364 مــؤرخ في  مــؤرخ في 22 صـــفـــر عــام صـــفـــر عــام
1436 اIوافق  اIوافق 15 ديـسـمبـر سـنة  ديـسـمبـر سـنة r r2014 يعــدل ويـتمـميعــدل ويـتمـم

الــــتــــنــــفـــــيـــــذي رقم رقم 02-44 اIــــؤرخ في  اIــــؤرخ في 30 اIــــرســــــوم الــــتــــنــــفـــــيـــــذياIــــرســــــوم 
شـوال عـام شـوال عـام 1422 اIـوافق  اIـوافق 14 يــنـايــر ســنـة  يــنـايــر ســنـة 2002 الـذيالـذي
يـــحــــدد مـــبـــلــغ اإلتــــاوة الـــســـنـــويــــة اIـــطـــبــــقــــة عـــلـىيـــحــــدد مـــبـــلــغ اإلتــــاوة الـــســـنـــويــــة اIـــطـــبــــقــــة عـــلـى
اIــتــعــامــلـــX أصــحــاباIــتــعــامــلـــX أصــحــاب تــراخــيص اســـتــغالل خــدمــاتتــراخــيص اســـتــغالل خــدمــات

البريد.البريد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ الوزير األول

-  بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـرة الـبـريـد وتـكـنـولـوجـيـات
rاإلعالم واالتصال

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اIـــادتــان 85 - 3
 rو125 (الفقرة 2 ) منه

- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 2000-03 اIــــؤرخ في 5
جـمـادى األولى عام 1421 اIـوافق 5 غـشت سـنة 2000 الـذي
يـحــدد الــقــواعــد الــعـامــة اIــتــعــلــقـة بــالــبــريــد وبـاIــواصالت

rالسلكية والالسلكية

- و�ــــقــــتــــضـى اIــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ في 28 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-43 اIـؤرخ
في 30 شـــــوال عــــام 1422 اIـــــوافق 14 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 2002

r"تضمن إنشاء "بريد اجلزائرIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 02-44 اIـؤرخ
في 30 شـوال عام 1422 اIـوافق 14 ينـاير سـنة 2002 الذي
XــتـعــامــلـIــطـبــقــة عــلى اIيــحــدد مـبــلغ اإلتــاوة الــسـنــويــة ا

rأصحاب تراخيص استغالل خدمات البريد

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 12-12 اIـؤرخ
في 15 صــفــر عـام 1433 اIـوافق 9 يــنــايــر ســنـة 2012 الـذي
يــحــدد صالحـــيــات وزيــر الــبــريــد وتــكـــنــولــوجــيــات اإلعالم

rواالتصال

- وبـعـد اسـتـشـارة سلـطـة ضـبط الـبـريـد واIواصالت
rالسلكية والالسلكية

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يـرسـم  ما يـأتي :  يـرسـم  ما يـأتي :  

اIــــادة األولى :اIــــادة األولى : يـــعــــدل ويـــتـــمم هــــذا اIـــرســـوم أحـــكـــام
اIـرسـوم الــتـنــفـيـذي رقم 02-44 اIـؤرخ في 30 شـوال عـام
1422 اIــــوافق 14 يــــنــــايـــر ســــنـــة 2002 الــــذي يـــحــــدد مــــبـــلغ

اإلتـــاوة الـــســـنـــويـــة اIـــطـــبـــقـــة عـــلى اIـــتـــعـــامـــلـــX أصـــحــاب
تراخيص استغالل خدمات البريد.

اIــادة اIــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اIــادة 2 مـن اIــرسـوم
الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 02-44 اIــــؤرخ في 30 شــــوال عــــام 1422
الـــمــوافق 14 يـــنــايــر ســنــة 2002  واIــذكــور أعالهr وحتــرر

كما يأتي :

" اIـــــادة 2 : يـــــحـــــدد مـــــبـــــلـغ اإلتـــــاوة اIـــــطـــــبـــــقـــــة عـــــلى
اIـتـعـامــلـX أصـحــاب تـراخـيص اســتـغالل خـدمــات الـبـريـد

كما يأتي :

- عشـرون مليون دينار (20.000.000 دج)  تدفع عند
rصدور الترخيص

- جزء ثـابت وجـزء متـغـير سـنـويان يـدفـعان ابـتداء
من السنة الثانية للنشاط :

*  جــزء ثـابت ســنـوي مـحــدد بـخــمـسـة ماليــX ديـنـار
r(5.000.000 دج)

*  جزء متـغير سنوي محدد بـ 5 % من رقم األعمال
خــارج الــرســومr احملــقق في فــرع الــنــشــاط الــتــابـع لــنــظـام

الترخيص واIصدق عليه من طرف محافظ حسابات.

حتــدد ســلــطــة ضـــبط الــبــريــد واIــواصـالت الــســلــكــيــة
والالسلكية كيفيات دفع هذه اإلتاوة".

اIادة اIادة 3 : : يسري مـفعول هذا اIـرسوم ابتداء من أول
يناير سنة 2015.

اIادة اIادة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 22 صـــفـــر عـــام 1436 اIــوافق 15
ديسمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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وزارة ا9اليةوزارة ا9الية
قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في قــرار وزاري مـشــتــرك مـؤرخ في 8 ذي احلــجــة عـام  ذي احلــجــة عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 2 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2014 يـعــدل الــقــرار الـوزاري اIــشــتـركr يـعــدل الــقــرار الـوزاري اIــشــتـرك
اIـؤرخ في اIـؤرخ في 25  رمــضـان عـام رمــضـان عـام 1433 اIـوافق  اIـوافق 13 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة 2012 الـذي يـحــدد تـعـداد مـنـاصـب الـشـغل وتـصـنــيـفـهـا ومـدة الـذي يـحــدد تـعـداد مـنـاصـب الـشـغل وتـصـنــيـفـهـا ومـدة

العقد اخلاص العقد اخلاص باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.باألعوان العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةIووزير ا

- �ـقـتــضى اIـرســوم الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ في 17 رمــضـان عـام 1428 اIـوافق 29 سـبــتـمـبــر سـنـة 2007 الـذي
يــحـدد كــيــفــيـات تــوظــيف األعـوان اIــتــعــاقـدين وحــقــوقــهم وواجـبــاتــهم والــعـنــاصــر اIــشـكــلــة لـرواتــبــهم والــقـواعــد اIــتـعــلــقـة

rادة 8 منهIال سيما ا rطبق عليهمIبتسييرهم وكذا النظام التأديبي ا
Xتضمن تعيIوافق 5 مايو سنة 2014 واIؤرخ في 5 رجب عام 1435 اIرسوم الرئاسي رقم 14-154 اIو�قتضى ا -

rأعضاء احلكومة
- و�ـقـتــضى اIـرسـوم الـتــنـفـيـذي رقم 91-129 اIـؤرخ في  26 شـوال عـام 1411 اIـوافق 11 مـايــو سـنـة 1991 واIــتـعـلق

rتممIعدل واIا rصالح اخلارجية للخزينة وصالحياتها وعملهاIبتنظيم ا
- و�ــقـتــضى اIـرســوم الـتــنـفــيـذي رقم 95-54 اIـؤرخ في 15 رمــضـان عـام 1415 اIـوافق 15 فـبـرايــر سـنـة 1995 الـذي

rاليةIيحدد صالحيات وزير ا
- و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 14-193 اIؤرخ في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الـذي يحدد

rدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداريIصالحيات ا
- و�ـقــتــضى الــقـرار الــوزاري اIـشــتــرك اIـؤرخ في 25 رمــضــان عـام 1433 اIـوافق 13 غــشت ســنـة 2012 الــذي يــحـدد
تـعــداد مـنـاصب الـشـغـل وتـصـنـيـفــهـا ومـدة الـعـقــد اخلـاص بـاألعـوان الــعـامـلـX في نـشــاطـات احلـفظ أو الـصــيـانـة أو اخلـدمـات

rعدلIا rصالح اخلارجية للخزينةIبعنوان ا

يقرران ما يأتي :يقرران ما يأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تـعــدل أحـكـام اIـادة األولـى من الـقـرار الـوزاري اIــشـتـرك اIـؤرخ في 25 رمــضـان عـام 1433 اIـوافق 13
غشت سنة 2012 واIذكور أعالهr كما يأتي:

" اIـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادة 8 من اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 07-308 اIـؤرخ في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق
29 سـبـتمـبر سـنة 2007 واIذكـور أعالهr يـحدد هـذا الـقرار تـعـداد منـاصب الـشغل وتـصـنيـفهـا ومـدة العـقـد اخلاص بـاألعوان

العاملX في نشاطات احلفظ أو الصيانة أو اخلدمات بعنوان اIصالح اخلارجية للخزينةr طبقا للجدول اIلحق ".

اIادة اIادة 2 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حرر باجلزائر في 8 ذي احلجة عام 1435 اIوافق 2 أكتوبر سنة 2014.

قرارات3 مقرقرارات3 مقرّرات3 آراءرات3 آراء

عن وزير اIاليةعن وزير اIالية
األمX العاماألمX العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

 اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال
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عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهـني من اIستوى الثالث
حارس

عامل مهني من اIستوى األول
اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

288

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

219

200

200

200

7

5

5

1

1

 
7

5

3

2

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
52

52

-
-
-
-
-
19

19

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
-
-
16

16

8

43

3

178

14

246

2

28

1

4

131

4

170

1

48

2

2

116

-
169

3

19

3

203

10

-
238

-
-
-
-
-

298

-
-
-
-
-
-

189

-
-
-
-
-
-

186

-
-
-
-
-
-

254

اجلدول اIلحقاجلدول اIلحق

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

اجلزائر

عنابة

بشار

بسكرة

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول
حارس

عون خدمة من اIستوي الثاني
عون خدمة من اIستوى األول
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي
عون وقاية من اIستوى الثاني
عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني
سائق سيارة من اIستوى األول

حارس
عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

219

200

240

200

200

348

288

240

219

200

200

348

288

200

200

348

288

240

219

200

200

7

5

2

1

3

1

1

7

5

3

2

1

1

7

5

1

1

7

5

3

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
10

10

-
-
-
-
-
17

17

-
-
-
21

21

-
-
-
-
-
22

22

2

42

7

209

1

5

14

280

7

32

2

3

176

-
220

3

21

161

-
185

2

25

1

2

165

-
195

-
-
-
-
-
-
-

290

-
-
-
-
-
-

237

-
-
-
-

206

-
-
-
-
-
-

217

اجلدول اIلحق (تابع)اجلدول اIلحق (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

بومرداس

الشلف

قسنطينة

غرداية

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

219

200

200

348

288

200

200

348

288

219

200

200

348

288

219

200

200

200

7

5

2

1

1

7

5

1

1

7

5

2

1

1

7

5

2

1

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

33

33

-

-

-

19

19

-

-

-

-

27

27

-

-

-

-

-

17

17

5

30

2

203

-

240

4

28

130

-

162

3

23

3

130

9

168

4

40

3

203

27

-

277

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عون خدمة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

-

-

-

-

-

273

-

-

-

-

181

-

-

-

-

-

195

-

-

-

-

-

-

294

اجلدولاجلدول اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

خنشلة

مستغا¶

وهران

سطيف

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
 
-
 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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التصنيفالتصنيف

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

348

288

219

200

200

7

5

2

1

1

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

-

-

-

-

23

23

293

8

27

4

170

-

209

2759

عون وقاية من اIستوى الثاني

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى األول

حارس

عامل مهني من اIستوى األول

اجملموع اجلزئياجملموع اجلزئي

اجملموع العاماجملموع العام

-

-

-

-

-

232

3052

اجلدولاجلدول اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

التعداد التعداد 
( 2+1 )

اIديرياتاIديريات
اجلهويةاجلهوية
للخزينةللخزينة

تلمسان

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

وزارة اجملاهدين وزارة اجملاهدين 
قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في قــــرار وزاري مــــشــــتــــرك مــــؤرخ في 20 مــــحــــرم عــــام  مــــحــــرم عــــام 1436
اIوافق اIوافق 13 نوفـمبر سنة  نوفـمبر سنة r2014 يحـدد تعداد مناصب يحـدد تعداد مناصب
الــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوانالــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد اخلــاص بــاألعــوان
الــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أوالــــعــــامــــلــــX في نــــشــــاطــــات احلــــفظ أو الــــصــــيــــانـــة أو
اخلدمات بـعنـوان اIركز الـوطني لـتجهـيز مـعطوبياخلدمات بـعنـوان اIركز الـوطني لـتجهـيز مـعطوبي

وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق.وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي احلقوق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول
rاليةIووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرئــاسي رقم 07-308 اIـؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اIـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يــــحــــدد كـــيــــفــــيــــات تــــوظــــيف األعــــوان اIــــتـــعــــاقــــدين
وحــقـــوقــهـم وواجــبـــاتـــهم والـــعــنـــاصـــر اIــشـــكـــلــة لـــرواتـــبــهم
والــقــواعـد اIــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهIالسيما ا rطبق عليهمIا
- و�ــقتـضـى اIـرسوم الـرئـاسي 14-154 اIـؤرخ في
5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014 واIــتــضـمن

rأعضاء احلكومة Xتعي
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 91-295 اIؤرخ
في 14 صــفـر عـام 1412 اIـوافق 24 غــشت سـنـة 1991 الـذي

rتممIعدل واIا rيحدد صالحيات وزير اجملاهدين

-  و�قـتـضى اIرسـوم التـنفـيذي رقم 95-54 اIؤرخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليةIالذي يحدد صالحيات وزير ا

-  و�ــــقــــتــــضى اIـــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقم 272-13
اIـؤرخ في 16 رمــضـان عـام 1434 اIـوافق 25 يـولـيــو سـنـة
2013 واIـــتـــضــــمن تــــعـــديل الــــقـــانــــون األســـاسـي لـــلــــمـــركـــز

الــوطــني لــتــجــهــيـــز مــعــطــوبي وضــحــايــا ثــورة الــتــحــريــر
rالوطني وذوي احلقوق

-  و�قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 14-193 اIؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اIوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اIـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقررون مايأتي :يقررون مايأتي :

اIـادة األولى : اIـادة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادة 8 من اIـرسـوم
الــرئـــاسي رقم 07-308 اIــؤرخ في 17 رمـــضـــان عــام 1428
اIوافق 29 سبـتمبر سنة 2007 واIذكـور أعالهr يحدد هذا
الـقـرار تـعـداد مـناصـب الشـغل اIـطـابـقـة لـنـشـاطـات احلفظ
أو الــصــيـــانــة أو اخلــدمــات وتــصـــنــيــفــهــا وكـــذا مــدة الــعــقــد
اخلـــاص بــــاألعـــوان الــــعـــامـــلــــX بـــعــــنـــوان اIــــركـــز الــــوطـــني
لتجهيز مـعطوبي وضحايا ثورة التحرير الوطني وذوي

احلقوقr طبقا للجدول اآلتي : 



التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

عقد غير محدد اIدةعقد غير محدد اIدة
(1)

عقد محدد اIدةعقد محدد اIدة
(2)

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

مناصب الشغلمناصب الشغل
التعدادالتعداد
(2+1)

التصنيفالتصنيف

الرقمالرقمالصنفالصنف
االستداللياالستداللي

عون وقاية من اIستوى األول

سائق سيارة من اIستوى الثاني

عامل مهني من اIستوى الثاني

سائق سيارة من اIستوى األول

عامل مهني من اIستوى األول

حارس

اجملموعاجملموع

 18

1

1

1

6

21

48

-

-

-

-

16

-

16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

18

1

1

1

22

21

64

5

3

3

2

1

1

288

240

240

219

200

200

اIادة اIادة 2 : : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
حرر باجلزائر في 20 محرم عام 1436 اIوافق 13 نوفمبر سنة 2014.

ـــــــــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 25 شعبان عام  شعبان عام 1435 اIوافق  اIوافق 23 يونيو سنة  يونيو سنة r2014 يعدل القرار اIؤرخ في r يعدل القرار اIؤرخ في 21 محرم عام   محرم عام  1435 اIوافق  اIوافق 25

نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2013 واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة. واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب قـرار مـؤرخ في 25 شـعـبـان عـام 1435 اIـوافق 23 يـونـيـو سـنـة r2014 يـعـدل الـقـرار اIـؤرخ في 21 مـحـرم عام
1435 اIوافق 25 نوفمبر سنة 2013 واIتضمن تعيX أعضاء مجلس إدارة اIتحف اجلهوي للمجاهد لبسكرةr كما يأتي :

" ................... (بدون تغيير حتى)
rثل وزيرة التربية الوطنية° rبن دادة صالح -

rثل وزيرة الثقافة° rمودع أحمد -
rثل وزير االتصال° rيحياوي موسى -

.................. (الباقي بدون تغيير) ................. ".

وزير اجملاهدين وزير اجملاهدين 
الطيب زيتوني الطيب زيتوني 

وزير اIالية وزير اIالية 
محمد جالب محمد جالب 

ا9طبعة الرسميا9طبعة الرسميّة3  ة3  حي البسات3M بئر مراد رايس3 ص.ب حي البسات3M بئر مراد رايس3 ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

35 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 72 23 صفر عام صفر عام 1436 هـ هـ
16 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2014 م م

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

 اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري اIدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال


