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ربوـتــكأ٥  قـفاوــمــلا٣٤٤١ ماــع رـــفـص٧2 يـفخّرؤــــم رارـــق
يـــلدــــيـــــصــلا تالــــهؤـــمو ماــــهــــم ددــحـــــي،١202 ةـــنـس

ةسسؤملاب نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا
ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلل ةينالديصلا

.ةيبطلا تامزلتسملاو

––––––––––

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو ّنإ

يـف خرؤـملا182–12 مـقر يساــئرـلا موــسرــملا ىـضـتــقمب–
12٠2 ةــنـس ةــيــليوــج7 قــفاوــملا2٤٤1 ماـــع ةدـــعـقــلا يذ62
،ةــموــكــحلا ءاـضـعأ نييـعـت نـمـضـتـملاو

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–
ددحي يذلا٠2٠2 ةنس ربمتبس92 قفاوملا2٤٤1 ماع رفص11

،ةينالديصلا ةعانصلا ريزو تايحالص

يف خرؤـملا28–12 مـقر يذــيفنتلا موــسرــملا ىـضـتقــمبو–
قــلـعتملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11
داوملا اميس ال ،اهدامتعا طورشو ةينالديصلا تاسسؤملاب
،هنم91و٥1و٤1

: يتأي ام ررقي

نـم91و٥1و٤1 داوملا ماكحأل اـــقــيـبـطــت: ىلوألا ةداملا
2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر يذيــفـنتـلا موسرملا
اذه فدهي ،هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس رياربف32 قفاوملا
ينقـتلا رـيدــملا يلدــيصـلا تالــهؤــمو ماــهــم دــيدـحـت ىلإ رارـقــلا

عيزوتـلل ةـيـنالدـيـصلا ةـسـسؤـملاـب نيدــعاــسملا ةلدايصلاو
يتـلاو ،ةيـبـطلا تاــمزـلـتسـملاو ةـيـنالديـصـلا داوـمـلل ةلـمجلاب
.”ةينالديصلا ةسسؤملا“ صنلا بلص يف ىعدت

لوألا لصفلا

نيدعاسملا ةلدايصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلا ماهم

هدعاسي يذلا ينقتلا رــيدــملا يلديصلا نـمـــضــي:2 ةداملا
هــتــيـلوؤــسـم تــحــت ،لــقألا ىلـع دــحاو دــعاـســم يلدـيــص هماهم يف

.ةينالديصلا ةسسؤملا ريـيـسـت

دعاسملا يلديصلاو ينقتلا ريدملا يلديصلانوكي :٣ ةداملا
لـــك زاـجـنإ ىلــع رــهـسـلا ىلــع نـْيـلوؤسم ةـيـنالديــصلا ةــسسؤــملل
تامزلتسملاوأ ةينالديصلا داومــلل ةلــمـجلاـب عيزوــت ةيـلــمع
نــمـضو ،اـمـهـب لوــمـعـملا مـيـظـنـتـلاو عــيرــشـتـلل اـــقـــبط ةيبطلا
.عيزوتلل ةنسحلا تاسراــمملا مارـتـحا

يدؤــي نأ ينـقـتلا رـيدــملا يلديــصـلا ىلــع بـجـي:٤ ةداملا
هذــه مـساــقـتـي نأ نـكـميو ،عيزوتلا لــحارــم عـيـمج يف هـماــهــم
.دعاسملا يلديصلا عم ماهملا

ريدملا يلديصلا نيب ماهملل مساقت لك نوكي نأ بجيو
ايمسر ةلوبقم ةقيثو يف اددحم دعاسملا يلديصلاو ينقتلا

ماـــهـــملا ةقــيــثولا هذه لّصــــفت نأ بـــجيو .فارــــطألا عــــيـــمج نم
ةينالديصلا داوملل ةلمجلاب عيزوتلا تايلمع ةقباطمب ةقلعتملا

.عيزوتلل ةنسحلا تاسرامملل ةيبطلا تامزلتسملاو

يف ينقتلا رـــيدـــملا يلدـــيــصلادـــعاــــسي نأ بــــجي :٥ ةداملا
اميس ال ،نــيدـــعاـــسم ةلداــــيص ةدـــع وأ دعاـــسميلديـــص ،هماــــهم
مــهـل ضّوفي نأ هنــكــمـي الو .ةينالديصلا تاسسؤملل ةبسنلاب
 .هماهم نم ضعبلا ّالإ

عوضوم نيدعاسملا ةلدايصلا ءالؤه ءامسأ نوكت نأ بجيو
ةــعانـصــلاــب ةــفــلـكملا ةرازوــلل ةصـتـخملا حــلاصـمـلل حـيرـصــت
.ةينالديصلا

نأ بجي ،عقاوملا ةددعتم ةينالديص ةسسؤم ةلاح يفو
عم دعاسم يلديص ىلع ،لقألا ىلع ،يوناث عقوم لك رفوتي
لاسرإ عم ،ينقتلا ريدملا يلديصلا فرط نم ماهملا ضيوفت
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل  ةصتخملا حلاصملا ىلإ هنم ةخسن
.ةينالديصلا

ةلدايصلا اذكو ينقتلا ريدملا يلديصلا رهسي :6 ةداملا
دــــــعاوـــقلا قـــيــــبطت ىلع ،ةـــــيــــنالديـــصلا ةســــسؤملل نودــــعاـــســملا
اذكو ةيمومعلا ةحصلا حلاص يف ةذخــــتملا ةـــيرادإلاو ةينــــــــقتلا

ىلع ،نوفلكيو ،ةلمجلاب عيزوتلل ةنسحلا تاسرامملا دعاوق
: يتأي امب ،صوصخلا

،مهتيلوؤسم تحت نيعوضوملا نيمدختسملا نيوكتو مالعإ –

،ةلمجلاب عيزوتلل ةنسحلا دعاوقلا مارتحا ىلع رهسلا –

،نمألاو ةفاظنلا دعاوق مارتحا ىلع رهسلا –

ةينالديصلا داوملل نيزختلاو نيوكتلا طورش ةعباتم  –
،تابلطلا نحشو ريضحت تايفيك اذكو ،ةيبطلا تامزلتسملاو

،قيثوتلا ةفشرأو كسم نم دكأتلا –

،يتاذلا شيتفتلاو يلخادلا قيقدتلا ذيفنت –

تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا عيب تايلمع ةعباتم –
ةصتخملا حلاصملل نياعم للخ يأ نع غيلبتلاو ،ةيبطلا
،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل

ةردخملا صئاصخلا تاذ داوملا ةعباتمو ةرادإ نامض –
.امهب لومعملا ميظنتلاو عيرشتلل اقفو ايلقع ةرثؤملا وأ/و
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ينـقـتلا ىوـتـسـملا ىلــع ءاوــس الــصاوـتـم اـنـيوــكـت اذــكو ،ةـيـبـطلا
باـسـتكاــب هل حـمـسـت يـتـلا ،ةدوــجلا ريـيـسـت ىوــتـسم ىلع وأ
  .هماهم روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا

نمضت نأ  ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي  :٥١ ةداملا
ةنسحلا تاسرامملا يف ايلوأ انيوكت  نيدعاسملا  ةلدايصلل
ةينالديصلا داوملا ةدوج مكحت يتلا سيياقملا يف وأ ،عيزوتلل
مـهـل حـمسي الصاوـتـم اـنـيوـكـت اذـكو ،ةـيـبـطـلا تاــمزــلــتسملاو
ةلكوملا ماهملا روطت عم ةقباطملا لجأ نم تاءافكلا باستكاب
.مهل

فلم عاديإ ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي :6١ ةداملا
: يتأي اّمم نوكتي

،ينقتلا ريدملا يلديصلل يلديص ةداهش نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلل فيرعتلا ةقاطب نم ةخسن–

،ينقتلا ريدملا يلديصلا لمع دقع–

.ةلدايصلا تايبدأ سلجم ىدل ليجستلا ةداهش–

ريدملا يلديصلل عنام عوقو وأ بايغ ةلاح يف :٧١ ةداملا
ةصتخملا حلاصملا ىلإ هفالختسا ىلع غيلبتلا بجي ،ينقتلا
زواجتي نأ نكمي الو ،ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل
ىلع ةقفاوملا ةلاح يف ّالإ ،)1( دحاو رهش ةدم فالختسالا
ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا لبق نم ديدمتلا
زواجتت ال ةدمل كلذو ،رربم بلط ىلع ءانب ةينالديصلا

.رهشأ )6( ةتس

فالختسالا نونمضي نيذلا ةلدايصلا ةيوهب ظافتحالا متي
ةدمل ةينالديصلا ةسسؤملا يف فالختسالا ددمو خيراوتو
.تاونس )٥( سمخ

ةينالديصلا ةسسؤملا طاشن قلعتي امدنع :٨١ ةداملا
يبـطـلا داـتـعـلاو تاـكـلـهـتسملاو ةزـهـجألاو تادــعملا قــيوستــب
دادعت يف رفوتت نأ ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجي ،يحارجلا

ينقت وأ سدنهم ىلع ،ينعملا لاجملا بسح ،اهيمدختسم
وأ ينورتكلإلا لاجملا يف صتخمو يويحلا بطلا يف ٍماس

ىلع رـهسلا هـيـلـع بجــي يذــلا ،ءاضتــقالا دــنــع ،ينــقــتورــهــكــلا
ةحصلا حلاص يف ةذختملا ةينقتلا دعاوقلا لمجم قيبطت
 .ةيمومعلا

ةّـيـــمـــسّرــلا ةدـــيرـــــجلا يـف رارـــقلا اذــــــه رـــــشــــنـــي :٩١ ةداملا
.ةّيبعّشلا ةّيطارقميدلا ةّيرئازجلا ةّيروهمجلل

ربوتكأ٥ قفاوملا3٤٤1 ماع رفص72 يف رئازجلاب رّرح
.12٠2 ةنس

دـــمحاب نب يفطل لامج نامحرلا دبع

سرامي نأ ينقتلا ريدملا يلديصلا نكمتي نأ بجي :٧ ةداملا
ةيرورــضلا تايلوؤـــسملاو دراوــــملا ىلع رفوتـــي نأو هتــــطـــلس
.هماهم ءادأل

يلديصلا ةدعاسمب نودعاسملا ةلدايصلا فلكي :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 مهطاشن

غّلبي نأ ينـــقــــتلا رــيدـــملا يلديـــــصلا ىلع بــــجي :0١ ةداملا
ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا ةرازولل ةصتخملا حلاصملا

ةنياعملا ةيرادإلا وأ /و ةينقتلا دعاوقلا قيبطتب قلعتي للخ لكب
.هماهم هتسرامم ءانثأ

ةلاح يف ،ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع نــّيعتي:١١ ةداملا
ةرازولل ةصتخملا حلاصملا مالعإ ،هطاشنل يئاهن فقوت
ليدعتو ةسرامملل هررقم ءاغلإل ةينالديصلا ةعانصلاب ةفلكملا
.دامتعالا بحس وأ

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

يناثلا لصفلا

 ينقتلا ريدملا يلديصلا تالهؤم

 نيدعاسملا ةلدايصلاو

تاــبثإ يــنقــتلا رــيدــملا يلدـــيـــصلا ىلع بــــجـــي :2١ ةداملا
 .ينالديصلا لاجملا يف ،لقألا ىلع )1( ةنس ةدمل ةينهم ةربخ

ةسسؤملا ىدل ينقتلا ريدملا يلديصلا ىلع بجي:٣١ ةداملا
ًاررقم ،هماهم ةسرامم لبق ،اقبسم ازئاح نوكي نأ ،ةينالديصلا
نأو ،ةينالديصلا ةعانصلاب فلكملا ريزولا هّملسي ةسرامملل
مـيـظـنـتــلاو عــيرشتــلا يف اــهــيــلــع صوصنملا طورشلا يفوــتسي
يذيفنتلا موسرملا نم٥1 ةداملا ماكحأ اميسال ،امهب لومعملا

رياربف32 قفاوملا2٤٤1 ماع بجر11 يف خرؤملا28-12 مقر
.هالعأ روكذملاو12٠2 ةنس

ينقتلا ريدملا يلديصلا يف رفوتت نأ بجي :٤١ ةداملا
ةينالديصلا ةسسؤملا ىلع بجيو .ةمئالملا ةربخلاو تاءافكلا
عيزوتلل ةنسحلا تاسرامملا يف ايلّوأ انيوكت هل نمضت نأ
تامزلتسملاو ةينالديصلا داوملا ةدوج مكحت يتلا سيياقملا وأ


