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قـــفاوــمـــلا٣٤٤١ ماـــع يــناــثـــلا عــيــبر٥2 يـفخرؤــم رارــــق
تالـــهؤمو ماــهــم ددــحــي ،١202 ةـنــس رــبـمــفوـــن0٣
نــيدــعاسملا ةــلداـيـصــلاو يــنـقـتلا رــيدــملا يلديـــصـلا
.لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملاب

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزوّنإ

يـف خرؤــملا182-12 مــقر يــساــئرــلا موــسرــملا ىـضــتـقــمب–
نمضتملاو12٠2 ةنس ويلوي7 قفاوملا2٤٤1 ماع ةدعقلا يذ62
،لّدعملا ،ةموكحلا ءاضعأ نييعت

يف خرؤملا٠91-91 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
ددحي يذلا91٠2 ةنس ويلوي3 قفاوملا٠٤٤1 ماع لاوش٠3
،اهريسو اهميظنتو ةينالديصلا داوملل ةينطولا ةلاكولا ماهم
،ممتملاو لدعملا

يف خرؤملا172-٠2 مقر يذيفنتلا موسرملا ىضتقمبو–
يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11
،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص ددحي

يف خرؤـملا28-12 مــقر يذــيـفنـتلا موسرــملا ىــضـتـقــمبو–
قلعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥1و٤1

: يتأي امّررقي

موسرملا نم91و٥1و٤1 داوملا ماكحأل اقيبطت: ىلوألا ةداملا
قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا

ىلإ رارقلا اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس رياربف32
ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤمو ماهم ديدحت

ىعدت يتلاو ،لالغتسالل ةينالديصلا ةسسؤملاب نيدعاسملا
.”ةينالديصلا ةسسؤملا“ صنلا بلص يف

لوألا لصفلا

نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

هماهم يف هدعاــسـي يذـلا يـنـقـتـلا رــيدــملا نـمـضـي:2 ةداملا
رييست ،هتيلوؤسم تحتو ،لقألا ىلع ،دحاو دعاسم يلديص

. ةينالديصلا ةسسؤملا

دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا نوكي :٣ ةداملا
لك نوكت نأ ىلع رهسلا ىلع نيلوؤسم ةينالديصلا ةسسؤملل
ةقداصملا وأ ةينالديصلا داوملل ليجست ررقم لالغتسا ةيلمع
عيرشتلل اقفو ةبقارمو ةزجنم ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
ةنسحلا تاسرامملا مارتحا لظ يفو امهب لومعملا ميظنتلاو
ررقم وأ ليجستلا ررقم يف ةدراولا تابلطتملاو لالغتسالل
.ةقداصملا

يدؤي نأ يــنقـــتلا رـــيدـــملا يلدـــيــــصلا ىلع بــــــجي:٤ ةداملا
ماهملا هذه مساقت  نكميو ،لالغتسالا لحارم عيمج يف هماهم
.دعاسملا يلديصلا عم

ريدملا يلديصلا نيب ماهملل مساقت لك نوكي نأ بجي
ايمسر ةلوبقم ةقيثو يفً اددحم دعاسملا يلديصلاو ينقتلا

ماهـــــملا ةقـــيـــثولا هذـــه لّصــــفت نأ بـــــجيو .فارـــطألا عــــيــمــج نم
ةعـــــباتـــمو ريرـــــحتو ،لالغــــتـــسالا تاــــيلـــمع ةقـــباــــــطمب ةقلعـــتـــملا

تاسرامملل ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا صصح
.ةقداصملا وأ ليجستلا ررقمو لالغتسالل ةنسحلا

يف ينقتلا ريدــملا يلدــــيـــصلا دـــعاـــســـينأ بــــجـــي :٥ ةداملا
هنكمي الو ،نيدعاسم ةلدايص ةدع وأ دعاسم يلديص ،هماهم
 .هماهم نم ًاضعب ّالإ مهل ضّوفي نأ

عوــــضوــم نـــيدعاـــســـملا ةلدايصلا ءامسأ نوكت نأ بجيو
ةعانـــصلاب ةفــــــلكملا ةرازولل ةصــتـــخملا حلاـــصملل حيرــصت
.ةينالديصلا

ةلدايصلا اذــكو ينـقتـلا رـــيدــملا يلدـيـصلا رـــهــسـي:6 ةداملا
ةينقتلا دعاوقلا قيبطت ىلع ةينالديصلا ةسسؤملل نودعاسملا

دعاوق اذكو ةيمومعلا ةحصلا حلاص يف ةذختملا ةيرادإلاو
،راطإلا اذه يف نوفلكيو .لالغتسالل ةنسحلا تاسرامملا

: يتأي امب ،صوصخلا ىلع

،لالغتسالل ةينالديصلا تايلمعلا عيمج ةبقارمو ميظنت–
رــيرــحتو ،يبطلا داتعلاو ةيودألا صوصخب ةظقيلا اميس ال
ةــيـــــبطلا تاــمزـلـتــسـملاو ةــينالديــصـلا داوــملا صصــح ةـــعباــتــمو
لومعملا ميــظنــتلاو عــيرـــشــتلل اقـــفو ،ءاـــضتــــقالا دـــنع ،اهبحسو
،امهب

ةقداصملا وأ/و ةينالديصلا داوملا ليجست تافلم ريضحت–
،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع

تامزلتسملا وأ/و ةينالديصلا داوملا صصح ةعباتمو ريرحت–
،ةيبطلا

داوملل اهيف بوغرملا ريغ راثآلاب حيرصتلاو ةعباتملا–
صوصخب ةظقيلا تالاحو ،ةيبطلا تامزلتسملاو ةينالديصلا
،يبطلا داتعلا صوصخب ةظقيلاو ،ةيودألا

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا نأ ،تقو يأ يف ،تابثإ–
نأ بجي يتلا صئاصخلل ةقباطم ،مهتيلوؤسم تحت ةيبطلا

،تمت دق اهب ةطبترملا ةيرورضلا ةبقارملا نأو ،اهل بيجتست

ةــيرــيدــــم عم نواعـــــتلاب نـــيدــعاـــسملا ةلدايـــصلا نيــــيعت–
،ةينالديصلا ةسسؤملا

ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولاب ةصتخملا حلاصملا مالعإ–
ريدملا يلديـصلل ةبـسـنلاـب ،هـتـلاــقـتـسا وأ هــباـيــغــب ةـيـنالديــصـلا
،ينقتلا
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ينقتلا ريدـملا يلدـــيــصلا يف رــــفوــتـــت نأ بــــجـــي:٣١ ةداملا
ةينالديصلا ةـسـسؤــملا ىلــع بـجـيو .ةيرادإلاو ةينقتلا تاءافكلا
ةنسحلا تاسرامملا يف اميس ال ،ايلّوأ انيوكت هل نمضت نأ
ةينالديصلا داوملا ةدوج مكحت يتلا سيياقملا وأ لالغتسالل
دعاوقلاو ةيميظنتلاو ةيرادإلا بناوجلاو ،ةيبطلا تامزلتسملاو
ةقداصملاو ةينالديصلا داوملا ليجست تايلمع مكحت يتلا

ىلع ءاوس ،الصاوتم انيوكت اذكو ،ةيبطلا تامزلتسملا ىلع
باستكاب هل حمسي ،يميظنتلا ىوتسملا ىلع وأ ينقتلا ىوتسملا
.هل ةلكوملا ماهملا روطت ةرياسم لجأ نم تاءافكلا

نمــضــت نأ ةيـــنالدـــيصلا ةســـسؤـــملا ىلع بــــجــــي:٤١ ةداملا
صوصخلا ىلع قلعتي ايلوأ انيوكت نيدعاسملا ةلدايصلل
ةيميظنتلاو ةيرادإلا بناوجلاو لالغتسالل ةنسحلا تاسرامملاب
،الصاوتم انيوكت اذكو ،لالغتسالا تايلمع مكحت يتلا دعاوقلاو

،يمــيــظـــنــتلاىوــــتســملا ىلع وأ ينـــــــقتــلا ىوـــتـــســملا ىلع ءاوـــس
روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا باستكاب مهل حمسي
.مهل ةلكوملا ماهملا

فلم عاديإ ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:٥١ ةداملا
: يتأي امم نوكتي

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،يلديص ةداهش نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلل ،ةيوهلا ةقاطب نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملل ،يلديصلا لمع دقع–

.ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش–

ريدملا يلديصلل عنام عوقو وأ بايغ ةلاح يف:6١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا ىلإ هفالختسا غيلبت بجي ،ينقتلا
ةدم زواجتي نأ نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا

لبق نم ديدمتلا ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ ،)1( دحاو رهش
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

.رهشأ )6( ةتس زواجتت ال  ةدمل رربم بلط ىلع ءانب

فالختسالاب نوموقي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملا يف هتدمو فالختسالا خيراتو
.تاونس )٥( سمخ

ةــّيـمـــسّرــلا ةدــيرــــجلا يـف رارـــــــقــلا اذــــه رــــــشــــنــي:٧١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميّدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

قفاوـملا3٤٤1 ماــع يـناــثــلا عـيــبر٥2 يـف رـــئازــجلاــب رّرــح
 .12٠2 ةنس ربمفون٠3

دمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

داوملا بحسو عاجرتسا تايلمع عيمج زاجنإو قيسنت–
،ةعرسب ةيبطلا تامزلتسملا وأ ةينالديصلا

،قئاثولا ةفشرأو كسم نم دكأتلا–

ةينالديصلا داوملا ليجست راطإ يف ةبولطملا تانــّيعلا ةرادإ–
 .ةيبطلا تامزلتسملا ىلع ةقداصملا وأ

نم ينقتلا ريدملا يلديصلا نكمتي نأ بجي:٧ ةداملا
ةيرورضلا تايلوؤسملاو دراوملا هل رفوتت نأو ،هتطلس ةسرامم
.هماهم ءادأل

يلديصلا ةدعاسم ةمهم نودعاسملا ةلدايصلا ىلوتي:٨ ةداملا
.ينقتلا ريدملا

تايحالصلا سفن ،فالختسالا تارتف لالخ ،مهل لّوخيو
العف اهنوسراميو ،ينقتلا ريدملا يلديصلل ةلّوخملا  ماهملاو
 .فالختسالا ةرتف لالخ

اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلل نوكي نأ بجي:٩ ةداملا
نوسراميو ةينالديصلا ةسسؤملا عم دقع نيدعاسملا ةلدايصلل
 .ةينالديصلا ةسسؤملا يف لماكلا ماودلاب مهتاطاشن

غــّلـبـي نأ ينــقـتلا رــيدــملا يلدـيـصـلا ىلـع بــجـي:0١ ةداملا
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملاحلاصملا

ةــيرادإلا وأ /و ةيـنقـتلا دــعاوـقــلا قيـبـطـتبقـلــعـتي لــلخ لكب
.هماهــم ةسرامم ءانثأ ةنياـعملا

ةلاح يف ،ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع نــّيعتي:١١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإ ،هطاشن نع يئاهنلا فقوتلا
ليدعتو ةسرامملل هررقم ءاغلإل ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.دامتعالا بحس وأ

يف ديدج ينقت ريدم يلديص نييعت ،ةلاحلا هذه يف ،متيو
.اموي )٥1( رشع ةسمخ هاصقأ لجأ

يناثلا لصفلا

ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

 نيدعاسملا ةلدايصلاو

ةسسؤملا ىدل ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:2١ ةداملا
ةسرامم لبق ،اقبسم ازئاح نوكي نأ لالغتسالل ةينالديصلا

ةعانصلاب فلكملا ريزولا همّلسي ةسراممللً اررقم ،هتفيظو
يف اهيلع صوصنملا طورشلا يفوتسي نأو ،ةينالديصلا
٥1 ةداملا ماكحأ اميس ال ،امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلا

2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيفنتلا موسرملا نم
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا


