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ل:مَخص
هتدفلُذٍلالوزاةللاإىللاإًلوءلاًض ءلؿىللٍل علاًل اؿدلالإحرائَللاملىرةلليفلحٌلًللاًوُئللمنلبرضازل
لنٌللهتدفلاإىللت ضَحلمدىلفـوًَللينفوًللُذٍلاًل اؿدليفلحٌلًلل،يخموظرلاًتَ جلؿىللض ءلاًلوه نلاجلزايئ
 ل.اًوُئللمنلاًتَ ج
يكدلةـى لاملرشعلاجلزائريلاإىلليضؽ لهؼوملكوه ينلمتاكمي لمنلبخيلحٌلًللاًوُئللملخالللتفـَيلذيزلهجوسل
اًضوعَللاًلضوئَلليفلمـوًيلليماكحفللاجلرميل لاًوَئِل لمتِلَدا لًتثرًملالوؾ ىلاًـم مِلليمبورشهتو لمنلكبيل
 ل.اجلِوثلاًلضوئَللاخملتطللاإضوفللاإىللمجـَوثلحٌلًللاًوُئل
ل، لذيزليكويئ،لك اؿدلم ض ؾَل، لك اؿدلاإحرائَل، لمجـَوثلحٌلًللاًوُئل، لاًضوعَللاًلضوئَل:اًلكٌلثلاملفتوحِل
 ل.ذيزلزذؾي
Abstract:
The purpose of this study is to highlight the whole range of procedural
rules established in the protection of the environment against pollution
damage and risks in the light of the Penal Code and to clarify the
effectiveness and adequacy of these rules in protecting the environment
from pollution.
The Algerian legislature has sought to establish an integrated legal
system for the protection of the environment. The role of the Judicial
Police Body in monitoring and combating environmental crime has been
strengthened in order to ensure that public proceedings are initiated and
initiated by the competent judicial authorities and environmental
protection associations.
Keywords: Judicial police, environmental protection associations,
procedural rules, substantive rules, preventive role, deterrent role.
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
ملدّملل ل
ًلدلبضوثتلمشولكلاًوُئللتىتيسلبمهَللهوريتلؿىللاكفللاملا ت ايثليبضوحلُذا لامل ض عل
ًفرض لهفاَ لة اء لؿىل لاًاوحل لالويًَل لبي لا إلكَميَل لبي لاً ظيَل ،ليؿىل لقراز لمو لبخذث لبَل
اًترشًـوثلالويًَللمعيلاملرشعلاجلزائريلؿىللخَقلمٌؼ مللكوه هَللهيدفلمنلخالًِولاإىللتيؼميل
اًتـومالث لاًوَئِل لياملؤةاوتَل لذلوًل لاًوُئل لياحلفوظ لؿَهيو لمن لخالل لاة تحداج لاً ةوئيل
اًلوه هَللاًراذؿللياًفـوةللبلطدلمٌؽلالاؾتداءلؿَهيو .ل
يمؽلسايذتلاًتع زلاًطيوؾيلياًتىٌ ً يجلياًاـيلاإىللحتلِقلاملزًدلمنلاًرفوَُللياًتلدمل
ػِرثلحتدايثلخدًدتليفلجموللحٌلًللاًوُئل لهتِجللتع زلامل اذلاملَ جللينرثهتولمثيلاملَ اثثل
اًىميَوئَللياًي يًل،لممولتتعَبليح ةلم اهجهتولمنلخالللتع ٍرليةوئيلاًوثثلياًتثريلؾهنول
يتأَُيلزخوللاًضوطلاًلضويئليالشخوصلاملؤَُنيلملـوًيللاجلرامئلاًوَئِللمنلبخيلم اهجللفـوةلل
ًِذٍلاجلرامئليركللمضنلٍل ؿللمنلاًل اؿدلالإحرائَلليامل ض ؾَللاًيتلمتىنلالويةللمنلباطل
ةَعهتوليفلت كِؽلاًـلوةلؿىل لمرتىبلاجلرميل،ليؿَََلًت ىللهجوسلاًضوطلاًلضويئلمبورشتلاكفلل
الإحراءاثلاًالسمل لٌَىشفلياًتثريلؾنلاجلرامئلاًلوُئلليؾنلمرتىبهيو لمتَِدالًتثرًملالوؾ ىل
اًـم مِل .ل
يحرامئلاملاوشلابًوُئللشأهنولشأنلةوئرلاجلرامئلالخرىلمنلحِثلاًل لاؿدلالإحرائَللاًيتل
تعوقلؿَهيو،لاإللبهنولتتاملبي علمنلاخلط ضَللتـزىلاإىلله نلُذٍلاجلرامئلفٌَللحبتللًطـبليفل
كوًبلالحِونلاًـث زلؿىللباثزُولاملوذًلليللًمتلوشفِولاإللبـدلمريزلمدتلسمٌَللكدلتع للبيل
تلرصليكدلتىتشفلمبثظلاًطدفللبيمنلظرفلبشخوصللوهيملمنلاخلرباثلمولتأَُِململـوًيلل
يوشفلمثيلُذٍلاجلرامئليمهلزخوللاًضوطلاًوُيئلاملي طلهبملهممللاًوثثلياًتثريلؾنلاجلرامئل
بطفللؿوملليؾنلاجلرامئلاًوَئِللبطفللخوضلليركللحىتلًمتلمتوبـللمرتىبهيولمنلظرفلاجلِوثل
اخملتطل،ليمنلمثل لتأيتلمرحا ةللاملتوبـللاجلزائَللاًيتلتت ًِولاًيَوبللاًـومللاكختطوصلبضَيليمبولًِول
منلةَعللمالمئلليفلحتلرًملالوؾ ىلاًـم مِلليمبورشهتولياكة تثٌوءلتت ًِولمجـَوثلحٌلًللاًوُئلل
املا تحدجللمب حبلاًلوه نلزمقل 05/58لاملؤزدليفل 01لح انل 0558لياملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفل
اإظوزلاًتمنَللاملا تدامل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
اإشاكًَللاًوثث:لمولمدىلفـوًَللالحاكملالإحرائَللاجلزائَللاملىرةلليتكللاملا تحدجلليفلحٌلًلل
اًوُئل؟ليمولمدىلجنوؿللذيزلاًَِولكلاًلضوئَلليمجـَوثلحٌلًللاًوُئلليفلحتلِقلركل؟ ل
بُدافلاًوثث :ل
هتدفلُذٍلالوزاةللاإىل :ل
 ت ضَحلذيزلاًضوعَللاًلضوئَلليفلمـوًيللاجلرامئلاًوَئِل ل ليذيز لاًيَوبللاًـوملليمجـَوثلحٌلًللاًوُئلليفلاحلدلمنلػوُرتلاجلي خ .ل
 مـرفلليةوئيليبًَوثليهج ذلاذلوًللالإحرائَللذلوًللاًوُئل.ل لحتََيلُذٍلالًَوثلياً ةوئيليمدىلفوؿََللذيزلاًضوعَللاًلضوئَللياجلِوسلاًلضويئليفلاًتطديلٌَجرامئلاًوَئِل.
 لحتدًدلمدىلكدزتلادلـَوثلحٌلًللاًوُئل لٌَتـوينلفاميلبُهنو لٌَحدلمنلػوُرتلاًتَ جلاًوُيئ.
مهنجَللاًوثث :ل
يً إالخوبل لؾن لُذٍ لالة ئا ةل لاؾمتدان لؿىل لاملهنج لاًتحًََل ليركل ليف لخمتَف لحمويز لُذٍل
الوزاةل،ليركللمنلبخيلحتََيلاًيط صلاًلوه هَللاًيت لهؼمتلض ابطلحٌلًللاًوُئلليفلػيل
كوه نلحٌلًللاًوُئللزمقل05/58لياًل اهنيلاملمكا ةللهلليركلليفلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَل .ل
خعللاًوثث:ل ل
ة فلهلاملالوزاةللاإىللمبثثنيلؿىللاًشلكلاًتويل :ل
املوثثلاليل:لاًوثثلياًتثريليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
املعَبلاليل:لضفللاًضوعَللاًلضوئَلليفلحرامئلاًوُئل ل
املعَبلاًثوين:لةَعللاًضوعَللاًلضوئَلليفلحٌلًللاًوُئل ل
املوثثلاًثوين:لاملتوبـللاجلزائَلليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
املعَبلاليل:لحترًملالوؾ ىلاًـم مِللمنلظرفلاًيَوبللاًـوملليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
املعَبلاًثوين:لحترًملالوؾ ىلاًـم مِللمنلظرفلمجـَوثلحٌلًللاًوُئل ل
املوثثلالليل ل
اًوثثلياًتثريليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
مل لٍىتفي لاملرشع لاجلزائري ليف لجمول لحٌلًل لاًوُئل لابذلوًل لامللرزت لمب حب لبحاكم لاًلوه نل
الإذازيليللتكللامللرزتلمب حبلبحاكملاًلوه نلاملدينلبيلرُبلاإىللببـدلمنلركلليبكرلحٌلًلل
حٌوئَللزذؾَللٌَوُئللهبدفلمقؽليم اهجللالاؾتداءلؿىللؾيورصُو .ل
يختتصلةَعللاًضوطلاًوُيئلمبـوًيللخمتَفلالاؾتداءاث لياًتجويساثلاً اكـللؿىللاًوُئلل
ة اءلاكنلركلليفلاإظوزلهموملاًضوطلالإذازيلاً كويئلمنلخالللمراكبللياختورلاًتدابريلاً كوئَلل
اًلبََللً ك علاجلرميللؾنلظرًقلالاًزتاملابٌَ احئلياًيط صلاًلوه هَللخط ضوليفلجموللاًرتاخِصل
يالخولليكريُولبيمضنلهموملاًضوطلاًلضويئلياملمتثيليفلمالحلللاجليوتليتـلهبمليمتوبـهتمليمجؽل
الذةللياًىشفلؾنلمالبا هتوليمـوًيللاجلرميل،ليمٌَلتـتربلاملـوًيللاملَداهَللمنلببرسلمل موثل
اًضوطلاًوُيئلابؾتووزلاًعوبؽلاًفينلياًتلينلاخلوصلهبذالاًي علمنلاجلرامئلاذليلًطـبلاإجووهتولبيل
اًىشفلؾهنو .ل
يؿَََلة يحويلليفلُذالاًلـيرص لبن لهونيلضفللبؾ انلاًضوطلاًوُيئلمثلواَطلاًض ءلؿىلل
املِوملاملي ظللهبمليفلاإظوزلاًوثثلياًتثريلاًوُيئ .ل
املعَبلاليل:لضفللاًضوعَللاًلضوئَلليفلحرامئلاًوُئل :ل
تالمسلهموملاإحراءاثلاًضوطلحرايثلالفراذليحل كِمليُ مولاة ت حبلحتدًدلبشخوصل
مؤَُنيليرييلخربتلؿوًَللاًىفوءتلٌَلِوملهبولمبيثِملضفللاًضوعَللاًلضوئَل،ليًت ىللهممللاًضوطل
اًلضويئ لزخول لاًلضوء لياًضووط ليالؾ ان ليامل ػفني لاملوًَني ليف لاًفطي لاليل لمن لكوه نل
الإحراءاثلاجلزائَل .ل
يابًرح علاإىل لهصلاملوذتل()000لمنلكوه نلزمقل 05/58لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئل 1لجندُولتيصل
ؿىللبهَل"اإضوفللاإىللضووطليبؾ انلاًرشظللاًلضولئَللاًـومَنيليفلاإظوزلبحاكملكوه نلالإحراءاثل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
رشًؽ لاملـم للبَل
اجلزائَل،لينذالةَعوثلاملراكبلليفلاإظوزلاًطالحلِوث لاخمل ةللهلملمب حبلاًت ل
ًؤُيلٌَلِوملابًوثثليمبـوًليللاخملوًفوثلظولوللحاكملُذالاًلوه ن :ل
 امل ػف نليالؾ انلاملذه زينليفلاملوذتل()00ليمولًَهيولمنلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَل .ل
 مفتش لاًولُلئل ل
 م ػف لالةالكلاًتلٌلَللً إالذازتلامللكفللابًولُلئل ل
 ضووطليبؾ انلاذلوًللاملدهلَل ل
الاًشؤينلاًوثرًل ل
ل
 مترصف
 ضووطلامل ائن ل
 بؾ انلاملطَحللاً ظيلَللحلراةللاًش اظئ ل
اذلةفنلاًوثرًللاً ظيلَل ل
ل
ك
إشوزتلاًوثرًل ل
ل
 هميدة لمطَحللال
 ك اذلةفنلؿمللاًوحوزلاًتوبـنيلٌدليةل ل
 الؾ انلاًتلٌلَ نلمبـِدلاًوثثلاًـَميلياًتلينليؿَ ملاًوحوز ل
 بؾ انلادلوزك .ل
ٍلكف لاًلٌوضا ةللاجلزائرً نليفلاخلوزحلابًوثثلؾنلخموًفوثلالحاكملاملتـَلللحبٌلًل لاًوثرل
يمجؽلاملـَ موث لٌَىشفلؾنلمرتىيبلُذٍلاخملوًفوثليإابالقِو لٌَ سٍرلامللكفلابًوُئللياً سزاءل
املـيَ ن" .ل
يمن لخالللُذالاًيصلًتبنيلبنلاًضوعَللاًلضوئَل له ؿونلاليىللضوعَللراثلاختطوصل
ؿومليفللكلاجلرامئلياًثوهَللضوعَللراثلاخلتطوصلبُيئ .2ل
اًفرعلاليل:لالاختطوصلاًـوملٌَلضوعَللاًلضوئَلل ل
ًت ىللهممللاًضوطلاًلضويئلزخوللاًلضوءلياًضووطليالؾ انليامل ػف نلاملوًَنيليفلاًفطيل
اليللمنلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَللمنلاملوذتل()00لاإىلل(،)00لحِثلتيصلاملوذتل(3)00للمٌَل
ؿىللبهَل"ٍمتتؽلبطفللضووطلاًرشظللاًلضوئَل :ل

اجملدلل،50لاًـدذل،50لصلص:ل،050-38لمويل0500لللللللللللللللللضفحل  38ل

ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
 زؤةوءلاجملوًسلاًشـوَللاًودلًل.
 ضووطلالوزكلاً ظين.
 امل ػف نلاًتوبـ نلًلةالكلاخلوضللٌَمراكبنيليحموفؼيليضووطلاًرشظللًلمنلاً ظين.
 ريي لاًرتبليفلالوزك،ليزخوللالوزكلاذلٍنلبمض اليفلةكللالوزكلاً ظينلؿىللالكيل
جالجلة ي اثلياذلٍنلمتلتـَُهنملمب حبلكرازلمشرتكلضوذزلؾنليسٍرلاًـدللييسٍرلالوفوعل
اً ظين،لبـدلم افلللجليللخوضل.
 امل ػف ن لاًتوبـ ن لًلةالك لاخلوضل لٌَمفتشني ليحفوظ ليبؾ ان لاًرشظل لًلمن لاً ظينل
اذلٍنلبمض الجالجلة ي اثلؿىللالكيلهبذٍلاًطفللياذلٍنلمتلتـَُهنملمب حبلكرازلمشرتكل
ضوذزلؾنليسٍرلاًـدللييسٍرلالواخََلليادلوؿوثلاحملََل،لبـدلم افلللجليللخوضل.
 ضووطليضووطلاًطفلاًتوبـَنيلٌَمطوحللاًـاىرًللًلمنلاذلٍنلمتلتـَُهنملخطَطولمب حبل
كرازلمشرتكلضوذزلؾنليسٍرلالوفوعلاً ظينلييسٍرلاًـدل.
 حيدذلتى ٍنلاٌَجيللامليط صلؿَهيوليفلُذٍلاملوذتلمب حبلمرة م" .ل
نٌللبًَتلاملوذتل()05لاإىلل()00لمنلهفسلاًلوه نليػوئفلبؾ انلاًضوطلاًلضويئلياًتوـَلل
املوورشت لًرؤةوهئم ليف لاملِيل لاًيت لخیضـ ن لًِو ليامل ػف ن ليالؾ ان لاذلٍن لبة يدث لهلم لهمملل
اًضوعَللاًلضوئَلليفلبـظلالاختطوضوثلياجملولثلاًيتلًـمَ نلفهيوليمه:
 زؤةوء لالكاوم لياملِيدة ن ليالؾ ان لاًتلٌَ ن لياخملتط ن ليف لاًلوابث ليحٌلًل لالزايضل
ياة تطالهحوليفلاإظوزلاًتثريليفلجموللاًلوابثليترشًؽلاٍهتَئللياًـمرانليترشًؽلاًطَدل
يهؼوملاًاريليمجَؽلالهؼمللاًيتلؾَي الفهيولبطفللخوضل.
اإنلُؤلءلامل ػف نليالؾ انللكِملتربعِملؿالكوثلياةـللمبجولثلحٌلًللاًوُئللبي لبلحدل
ؾيورصٍلهؼرالٌَتى ٍنلاًـَميلياخلرباثلاًـوًَللاًيتلٍمتزيينلهبو .ل
يتمتثي لامللِوملاًـومل لٌَضوعَللاًلضوئَلليف لمجؽلالذةل ل ليةَعل لاًوثثلياًتثريلؾنلاجلرامئ،ل
ابلإضوفل لاإىللتَليلاًشاكيىلياًووًلوثلياًلبظلؿىللامللشتبَلفهيم لييضـِملحتتلاًيؼر يمجؽل
الاة تدللثليإاحراءلاًتثلِلوثلالابتدائَل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
يًـميللكلُؤلءلؿىللمجؽلالذةللياًلِوملابًوثثلياًتثريلحتتلةَعلليهَيلادلِ زًل .ل
اًفرعلاًثوين:لالاختطوصلاًوُيئ لٌَضوعَللاًلضوئَلل ل
ًلدلحدذثلاملوذتل()000لمنلكوه نلحٌلًللاًوُئل زمقل 05/58لالشخوصلاملؤَُنيلملـوًيلل
اجلرامئلاملتـَلللابًوُئل،لابلإضوفللاإىلليح ذلبؾ انلبخرٍنلمٌط صلؿَهيمليفلك اهنيلخوضللهلمل
ضا ةلليجَلللابًوُئللورشظللاًـمران،لرشظللامليومج،لرشظللاملَوٍ،لحراشلاًش اظئليمفتش ال
اًطَدلاًوثريليزخوللاًضوطلاًلويب .4ل
 .0مفتش الاًوُئل :ل
ًـترب لمفتش الاًوُئل لاجلِوسلالةويسلاملؤُيلكوه ان لٌَمتوبـللياًتثلِقليفلُذٍلاجلرامئ ،ليمهل
م ػف ن لًـمَ ن للوى لاً اكةل لاً ظيَل لذلوًل لاًوُئل لًمت لتف ًضِم لحتت ليضوًل لاً سٍر لامللكفل
ابًوُئل،5ليمهلمؤَُ نلملـوًيللاخملوًفوثلياجليحلاًوَئِللة اءلامليط صلؿَهيوليفلكوه نلحٌلًلل
اًوُئللبيلتكللاملدزخلليفلاًل اهنيلاخلوضل .ل
تمتثيلهموملُذالاجلِوسليف :ل
 اًاِرلؿىللتعوَقلاًيط صلاًلوه هَلليفلجموللحٌلًللاًوُئلليفللكلاجملولثلاحلَ ًللة اءل
اكهتلبزضَل،لحبرًللبيلُ ائَل.
 اًلِوملمبراكبللمدىلمعوبلللاملًشأتلاملطيفللٌَترشًؽلاملـم للبَ،لينذالرشطلاإاثزتلاًضجَج.
 اًتـوينلياًتشويزلمؽلاملطوحللاخملتطللملراكبللاًًشوظوثلاملا تـما ةللفهيولم اذلخعريت.
 اإؿداذلحطَا ةللة ي ًللؾنلوشوظِمليتدخالثلمهليفلاجملوللاًوُيئ،لييضؽلتلوزٍرلبـدللكل
6
معََللتفتُشلبيلحتلِقلًرتةيلاإىللاً سٍرلامللكفلابًوُئللياً لتلاملـيَني.
 .0زخوللاًضوطلاًلويب:
ًيوطلبرخوللاًضوط لاًلويبلهممللاًوثثلياًتثريلؾنلاجلرامئلاملرتىبللضدلاًيؼوملاًـومل
اًلويبليإاجووهتوليفلحمورضليإازةوًِولاإىللاًاَعوثلاخملتطللمنلبخيلاختورلالإحراءاثلامليوة ول .ل
تمتثيلهموملزخوللاًضوطلاًلويب7لفاميلًًل:ل ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
 جتوزتلالخشوةلبعرقلمبورشتلبيلكريلمبورشت.
 املشوزنلليفلاملزاذاثلاخلوضللابخلشب.
 بَؽلاًعرائدلاًيتلًمتلاضعَوذُولبيلمبوذٍهتولبأش َوءلبخرى.
ُذاليتلؽلؿىللؿوتلِملٍل ؿللمنلاًزتاموث8لبمهِو :ل
 بذاءلاٍميني.
 الاًزتاملمبلتضَوثلاًاَعللاًرئوة َللظولولملولُ لمـم للبَليفلالهؼمللالواخََل.
 ازتداء لاًزيلاًرمسي،ليمحيلاًشوزتليالوفرتلاًَ يمليمحيلاملعركلليرشًطلاًلِوش،لينذال
اًاالخليفلالويزايثلاملَداهَللاًـوذًلليالاة تثٌويئ.
 حترٍرلحمورضلابخملوًفوثلاًيتلمتلمـوًًهتوليإازةوًِولاإىللاجلِوثلاًلضوئَللاخملتطل .ل
 .8رشظللاملَوٍ:ل
متلاة تحداجلُذالاجلِوسلمب حبلكوه نلاملَوٍ لزمقل،950/00ليُ لَُلكلمى نلمنلبؾ انل
اتبـنيلً إالذازتلامللكفللابمل ازذلاملوئَللبهَطلبَلهموملمـوًيللاخملوًفوثلاملتـَلللابًترشًؽلاخلوصلابملَوٍل
حِثلخ للهلملُذالاًلوه نلضالحِللالوخ للاإىللاملًشأثلياًَِولكلاملا تلا ةللبـي انلاة تلاللل
المالكلاًـم مِللاملوئَل،لنٌللميىهنملتلدميللكلخشصلمتَبسلبهتمللاملاوشلهبذٍلالمالكلً هَيل
ادلِ زًللبيلضوبطلاًرشظللاًلضوئَللاخملتص .10ل
ليًرشظللامللَوٍ لنذكل ليفلاإظوزلاًلِوملمبِمللاًوثثل لياًتثريلؾنلاجلرامئلاًيتلمتس لابًوُئلل
املولئَللبلنلًعَو التاخريلاًل تلاًـم مِل .11ل
 .0رشظللامليومج:
متلاة تحداجلُذالاجلِوسلمب حبلاًلوه نل 05/50لاملؤزدليفل 58لح ًََلل 0550لاملتـَقل
ابة تلالللامليومجليامل اذلاملـدهَل .12ل

اجملدلل،50لاًـدذل،50لصلص:ل،050-38لمويل0500لللللللللللللللللضفحل  15ل

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
ليًلتى ن لهجوس لرشظللامليومجلمنلةكللهميديسلامليومجلاًتوبـَني لٌَ اكةللاً ظيَل لٌَجَ ً حِول
ياملراكبللامليجمَل،لملكف نلبزايزتلامليومجليبلوايلاملـوذنليبه املالهلوضلييزشوثلاًوثثليفلبيل
يكتلٌَلِوملبأشلوللتلِميَللًلؾٌلللامليجزتليمدىلتأجريُولؿىللاًوُئل .13ل
تمتثيلهموملُذالاجلِوسليف:
 لمراكبللمدىلاحرتام لاًل اهنيليالهؼمللاًوَئِللؾيدلمموزةللالوشعللامليجمَل،لللة اميلتكلل
املتـَلللابلمنلياًيؼوفل .ل
 كِوشلاًتأجريلاذليلكدلحيدجَلاًًشوطلاملٌلزشليحتََهلليظرقلالاة تلالل لاملا تـما ةللؿىلل
بيلمؼِرلمنلمؼوُرلاًوُئل .ل
 تلدٍرلمدىلمعوبلللظرقلالاة تلالل لٌَمـوًريلاًيتلًفرضِولاًترشًؽلياًتيؼميليالاًزتاموثل
اًتـوكدًل.
 اًلِوم لابإؿداذ لح ضا ةل لح ل لمدى لتأجري لاًًشوط لاملٌلزش لةوبلو لؿىل لامل كؽ ،لمث لاإختورل
الإحراءاثلاًىفِا ةللابإؿوذتلاإضالخلامل كؽ،لبي لاًتثلقلمنلمعوبلللالإحراءاثلاملتخذتلبيل
املزمؽلاختورُولابًيؼرلاإىللاملـوًريلاًلوه هَللياًتيؼميَللياًتـوكدًل .
 مراكبللاًوثثليالاة تلالللامليجمي.
 اًاِرلؿىللاحلفوظلؿىللالمالكلامليجمَلليحٌلًللامل ازذلاملوئَللياًعرقلاًـم مِللياًويوايثل
املاعحلليحٌلًللاًوُئل .ل
 اإخبوزلالإذازتلامللكفللابًوُئللبلكلاًتجويساثلاملتـَلللمبخوًفللك اؿدلحٌلًللاًوُئل،لنٌللًل م نل
مبِوملمراكبللتا َريلامل اذلاملتفجرتلياملفركـوثليإاة تـٌلًِو.14
ييفلامللوبيلفِملمَزم نلابإزةوللحمورضلاخملوًفوثلاإىلليهَيلادلِ زًللاخملتصلخالللبخيل
53لبايم .15ل
 .0رشظللاًـمران:
مت لاة تحداجلُذالاجلِوسلمنلظرف لاملدٍرًللاًـومللًلمن ،ليُ لفركل لتـميلؿىللشلكل
يحداثلؿىللما ت ىللكليلايثلاًلعرلاً ظين،لهممهتولاًاِرلؿىللتعوَقلاًترشًـوثلاملتـَللل
ابًتع زلاًـمراينليحٌلًللاًوُئل .ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
ليتمتثيلهموملرشظللاًـمرانليف :ل
 اًلِوم لبتبََفلاًاَعوثلاخملتطللؾنللكلبشاكللاًويوايثلكريلاملعوبللليحموزبلللكلمؼوُرل
اًتجويساثلاًيتلتؤثرلؿىللاًوُئللياًيؼوفللياًطحللاًـم مِل.
 اًاِرلؿىللاحملوفؼللؿىللحٌلللاملدنلياًتجمـوثلاًااكهَلليالحِوء ل لياحرتام لالحاكمليفل
جموللاملَطلوثلامليط صلؿَهيو،لفاميلخیصلاًويوايثليفتحلاً زشوث.ل
 حموزبللالاحتالللكريلاًلرشؾيلًلزايضلياًعرقلاًـم مِلليتلدميلالإهذازاثلٌَمخوًفني.
 تيؼميلمحالثلحتاُا َلليإاؿالمِللًطوحللامل اظينيلابًتًا َقلمؽليةوئيلالإؿالم.
تزايلليحداثلرشظللاًـمرانليحٌلًللاًوُئللوشوظِولابًتًا َقلمؽلاملطوحل لاًتلٌَللاًودلًلل
ياً لئَل ،لييف لحوةل لتاجَي لبي لخموًفل لمرتوعل لبأذاء لهموهمو لتل م لبتثرٍر لحمرض لاإجووث لحوةلل
ليترةيلواخللمٌَلاإىلللكلمنلزئُسلاجملَسلاًشـيبلاًودليلياً ليئلاخملتطنيل إاكَميَو .16ل
املعَبلاًثوين:لةَعللاًضوعَللاًلضوئَلليفلحٌلًللاًوُئل ل
تا يدلهممللمـوًيللاجلرامئلاًوَئِللاإىللهجوسلاًضوعَللاًلضوئَلليالشخوصلاملؤَُنيلذلكلل
يمولًالحغليفلكوه نلحٌلًللاًوُئللاهَلمللحيدذلضالحِوثلُذٍلالخريتليفلجموللحرامئلاًوُئلل
ابًرمغلمنلبهنولحرامئ لراثلظوبؽلفينلحبت لٌا تَزملخربتلؿَمَلليمعََلليم ػفنيلرييلنفوءتل
ؿوًَلليذزاًللاكفِللبـيورصلا إلرضازلابًوُئل،لممولًـينلرضيزتلاًرح علاإىللاًل اؿدلاًـوملليفلكوه نل
الإحراءاثلاجلزائَلليفلحتدًدلهموملاًضوعَللاًلضوئَلليفلجموللاجلرامئلاًولَئِللياملمتثا ةللابلةوشل
يفلتَليلاًشاكييلياًوالكوثليمجؽلالاة تدللث ليإاحراءلاًتثلِلوثلالابتدائَل ليفلمجَؽلبه اعل
اجلرامئ،17لالمرلاذليلللًت افقليللًامتىشلمؽلاًعوَـللاًتلٌَللياًفٌَللٌَجرميللاًوَئِل،لذلكللفوإنل
تدخيلاًضوعَللاًلضوئَللٍى نلكورصالؿىللاجلرامئلاخلعريتلراثلالااثزلاًؼوُرتلياًيتلميىنل
مـوًًهتوليفقلٌَل اؿدلاًـومل .ل
ل
ل
ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
اًفرعلاليل:لاًل اؿدلاًـوملليفلمـوًيللاجلرامئلاًوَئِل ل
هطتلاملوذتل()08لمنلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَللؿىللاهَل"ًوورشلضووطلاًرشظللاًلضوئَلل
ياًاَعوثلامل حضلليفلهصلاملوذتنيل()00لي()08ليًتَل نلاًشاكيىلياًوالكوثليًل م نلجبمؽل
الاة تدللثليإاحراءلاًتثلِلوثلالابتدائَل" .ل
ُذاليًلطدلجبمؽلالاة تدللث لياًلِوملابًتثرايثلمجؽلاملـَ موثلح للاجلرميلليمرتىهبول
ييفلةبِيلركللهلملبنلًتثلل اليًتثريالاملزًدلمنلاملـَ موثلمنلكبيلاًشويكلبيمنلاًشِ ذلبيل
الاهتلول لاإىللماكنليك علاجلرميللاًوَئِللهبدفلاحلط للؿىللاملزًدلمنلاملـَ موثلياًىشفلؾنل
احللِلل ليحتدًد لمرتىهبو ليمـوًيل لاجلرميل لمـوًيل لموذًل لياًفثص لالوكِق لًلش َوء لامل ح ذت ليفل
مرسخلاجلرميللياة تخالصلاًيتوجئ .18ل
يًلطد لبتَلي لاًوالكوث لياًشاكيى لبن لًل م لضووط لاًرشظل لاًلضوئَل لبتديٍن لاًشاكييل
ياًوالكوثليفلذفوترلخوضللهبو،لؿىللبنلًمتلاًتدكِقليفلاملـَ موثلخط ضولمنلحِثلسمونل
يماكنليك علاجلرميل،لنٌللجيبلاإجووثلبَوانثلاًشخصلاملوَفلينذا له علاملوذتلاملَ جلليظوَـلل
اًرضزلاًوُيئ،ليجيبلاإخعوزلاجلِوثلاملـيَللمنلاخيلاختورلالإحراءاثلامليوة ولليفتحلحتلِقل
فهيو .19ل
ييفقلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَللفوإهَلميىنلًلكلخشصلاًتوََفلؿىللبيلحرميللاكهتليملل
حيدذلاًلوه نلشالكلمـلَيولذلكللفلدلتى نلشفوُللبي لنتوبل .20ليٌَتوََفلبمهَللنربىلحِثلبلهَل
ٌاوؿدلاًضوعَللاًلضوئَلليفلاًىشفلاملوىرلؾنلاجلوينلمنلخالللحوةللاًتَبسلبيلالاثزلاملوذًلل
احلدًثل لٌَجوین ليف لم كؽ لاجلرميل ،لبمو لفامي لًتـَق لابجلرامئ لاًوَئِل لكد لبًزم لكوه ن لحٌلًل لاًوُئلل
ابلإضوفللإلاىللركل لبـظلالشخوصلب ح ةلاًتوََفلؾن للك لحوذجلمرضلابًوُئللؿىللقرازل
كوه نلاًـل ابث،لركللبهَلًطـبلبي لٌا تثَيلبنلًـمللبحدلهبذٍلاجلرامئلؿىللخالفلُؤلءل
الشخوصلرييلالاختطوصلاًـَميلياملِين .21ل
حِثلهطتلؿَََلاملوذت()51لمنلكوه نلحٌلًللاًوُئللؿىللركللياًيتلخوءلفهيو:ل"ًتـنيلؿىلل
لكلخشصلظوَـيلبيمـي يلحب سهتملمـَ موثلمتـَلللابًـيورصلاًوَئِللاًيتلميىهنولاًتأجريلبطفلل
مبورشتلبي لكريلمبورشتلؿىللاًطحللاًـم مِل،لتوََفلُذٍلاملـَ موثلاإىللاًاَعوثلاحملََللبي لاإىلل
اًاَعوثلامللكفللحبٌلًللاًوُئل" .ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
يمنلبمثا ةللركللمولهطتلؿَََلاملوذت()08لمنلكوه نلحٌلًللاًوُئللؾيدمولبًَتلبلنلللكلزابنل
ةفِيل لحتمي لبضوئؽ لخعريت لبي لةومل لبي لمَ جل ليتـرب لابًلرة لمن لاملَوٍ لاخلوضـل للختطوصل
اًلضوءلاجلزائريلمَزملابًتوََفلؾنللكلحوذجلماليحلًلؽليفلمرهوتَليمًشأتَلبنلهيدذلبتَ ًثل
بيلاإفاوذلاً ةطلاًوثريلبيلاملَوٍلبيلاًا احيلاً ظيَل .ل
نٌللهصلاًلوه نلاملتـَقلابًوُئللؿىللقرامللكدزُول0.555.555لذحلؿىلللكلمنلخیوًفلبمرل
اًتوََفلاً ح يب .22ل
اًفرعلاًثوين:لاًل اؿدلاخلوضلليفلمـوًيللاجلرامئلاًوُئل ل
فضاللؾنلاًل اؿدلاًـوملليفلمـوًيللاجلرامئلاًوَئِللفلدلحدذلكوه نلحٌلًللاًوُئللٍل ؿللمنل
اًل اؿدليالإحراءاثلاًيتلًل ملهبولزخوللاًضوعَللاًلضوئَلليفلهعوقلماكحفللاجلرميللاًوَئِللياًيتل
تمتلثيليف :ل
 .0الوخ للاإىللم اكؽلازتاكةلاجلرميللاًوَئِل :ل
الوخ ل لاإىل لم اكؽ لازتاكة لاجلرميل لاًوَئِل لاإحراء لمتوخ ٌلَضوعَل لاًلضوئَل ليالشخوصل
املؤَُنيلمبـوًيللُذالاًي علمنلاجلرامئ،ليركللبـدلتَليلاًوالكوثلياًشاكييلبشأنليح ذلحرميلل
بَئِل .ل
فِل م ن لابلوخ ل لاإىل لاملًشأثلاًطيوؾَللبي لاحلرفِلليةٌلعلياة تفوءلاملـَ موثلمنلاًلومئنيل
ؿىللاملًشأتلاًيتلحدجتلهبولاجلرميللبي لاًـومَنيلفهيولبي لكريمه لمنلخالللالاظالع لؿىللبَوانثل
اًاجي لاًوُيئ لٌَملًشأت لياًتأندلمن لمعوبلهتو لٌَمـوًري لاًلوه هَل ليحتدًد لمدى لاًزتاهمو لهبو لذلوًلل
اًوُئل ،ل لينذكل لاإجووث ليك ع لاجلرميل لاًوَئِل لمن لؿدمَ ،ليركل لب اةعل لالهجزت ليالذياثل
ياً ةوئيلاخلوضللمبـوًيللاجلرامئلاًوَئِلل لياًوثثلؾنلةببلاًتَ جليمطدزٍليملدازٍ،لابلإضوفلل
اإىل لحتدًد لػريف لازتاكة لحرميل لاًتَ ج لاًوُيئ ليؿالكل لاملتابب لابجلرميل ليحتدًد ليكتل
ازتاكهبو .23ل
ليمن لبمثا ةل لركل لمو لخوء لبَ لاملرة م لاًتيفِذي لزمق ل 085/18لامليؼم لٌَيفوايث لاًطيوؾَلل
اًاوئا ةل 24لمنلاإماكهَللمفتشلاًوُئللالوخ للاإىللاًتجِزياثلاخلوضللابًترصًفلؾيدلمموزةللهمملل
اًركوبللبلطدلاًتثبتلمنلخموًفوثلكوه نلاًوُئل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
 .0حترٍرلحمورضلخوضللابجلرامئلاًوَئِل
ًلد لهطتلاملوذتل()050لمنلاًلوه نل 05/58لؿىللركللبل ًِول"لتثبتلاخملوًفوثلمبحورضل
حيرزُولضووطلاًرشظللاًلضوئَلليمفتش الاًوُئلليفلواختنيليترةيلاإحداٌُل لٌَ ايلليالخرىل
اإىلليهَيلادلِ زًل" .ل
جيبلؿىللزخوللاًضوعلَللاًلضوئَللؾيدلضوطلبيلحرميللبَئِللبنلحيرزلحمرضالبذكللًثبتل
فَِلاكفللالإحراءاثلاًيتلكوملهبوليموللوًَلمنلمـَ موثلبشأنلُذٍلاجلرميل،لييكتلاختورلُذٍل
الإحراءاثليماكنلحط ًِو،ليجيبلبنلٌش متيلاحملرضلؿىللا مليضفللحمرزٍلياتزخيلحترٍرٍليبنل
حيميلت كِؽلاًشِ ذلياخلرباءلاذلٍنلمتلةٌلؾِم،لابلإضوفللاإىللاكفللاًوَوانثلاًيتلختصلاملًشأتل
اخملوًفلليضوحهبولبيلبَوانثلاخملوًفلياًرتخِص،ليبنلٍرفقلمؽلاحملرضلاكفللاملاتٌداثلياً اثئقل
ياخملععوث لاإن ليخدث لياًيت لٍرى ل لبمهَهتو ليف لاإجووث لاجلرميل ليٍرةَِو لبـد لركل لاإىل ليهَيل
ادلِ زًللاذليلًتخذلبشأهنولمولٍراٍلمٌوة ووليفلولملودبلاملالمئللاذليلٍمتتؽلبَ .ل
ليمنلبمثا ةللركللمولهطتلؿَََلاملوذتل000لمنلاًلوه نل05/58لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاإظوز
اًتمنَللاملا تدامل،ل ليامللتضمنلمولًًل :ل"تثبتللكلخموًفللبلحاكملُذالاًلوه نل لياًيط صلاملتخذتل
ًتعوَلَلمب حبلحمورضلًِولك تلالإجووث .ل
ترةيلاحملورضلحتتلظوئا ةللاًوعالن ليفلبخيلمخاللؾرشل 00لً مولمنلاتزخيلحترٍرُولاإىلل
يهَيلادلِ زًلل لينذكللاإىللاملـينلابلمر" .ل
اإللاهَلمولًالحغلهبذالاًشأنلُ لهدزتلُذٍلاحملورض لهؼرالملولتمتزيلبَلاجلرامئلاًوَئِل،لفِييل
حرامئ لفٌَل لحبتل لًطـب لانتشوفِو ليمالحؼهتو ليركل لهؼرا لًللَوة لاللًَوث لياً ةوئي لاًـَمَلل
اخلوضللاًيتلمتىنلاجلِوثلاخملتطللمنلمـوًًهتولياًتثلِقلبشأهنو .ل
 .8بخذلاًـَيوث :ل
تـتربلاًـَيوثلمنلبمهلالذةللاًفٌَللياًـَمَللاًيتلميىنلمنلخالًِولاإجووثلمدىلت افرلاجلرميلل
اًوَئِل ،لحِث لتى ن لاًـَيل ليف لشلك لم اذ لةوئا ةل لبي لكوسًل لبي لضَول لمأخ رت لمن لامل اذل
املا تخدمللبيلاًيوجتللؾنلاًـمََوثلاًطيوؾَللبيلكريُو ،لمث لًمتلحتَََلِو ليفلخموبرلخمتطل ليفلول
ٌَمـوًريلاًفٌَللاملتفقلؿَهيو،لنٌللًمتلبخذُولمنلاًرتبللبيلاًِ اءلبيلاملوءلامل ح ذلٌَتثلقلمنلمدىل
ةالمهتول ليتعوبلِولمؽلاملـوًريلاًيتلٌشرتظِولاًلوه ن .25ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
منلبنيلاًل اهنيلاًوَئِللاًيتلمتيحلبـظلامل ػفنيلةَعللبخذلاًـَيوثلاملرة ملاًتيفِذيلزمقل
 085/18لامليؼم لٌَيفوايث لاًطيوؾَل 26لاإر لتيص لاملوذت ل( )08لمٌَ ل"تشمي لمراكبل لاًترصًفل
حابلاحلوةللحفطولًالموهنلياًلِوةوثلياًتحََالثليفلؿنيلاملاكنليبخذلؾَيوثلٌَتحََي ."....ل
ينذا لاملوذت ل( )50لمن لاملرة م لاًتيفِذي ل 080/18لاملتـَق لبتٌؼمي لاإفراساث لاملَ اثث ليفل
اجل  27لياملتضمنلاإماكهَللخض علاًتجِزياثلاًثوبتلللخذلؾَيوثلذيزًلليمراكبوثلمبوقتللمنل
مفتيشلاًوُئل .ل
يمنلحٌلعلمولتلدم لفإلونلاًضوعَللاًلضوئَلليفلجموللحٌلًللاًوُئللهتدفلاإىللاًلِوملبأؾٌللل
املراكبللياًتفتُشليبخذلاًـَيوثليإاحراء لاًلِوةوثلياًتحوًَيلاًالسملللإجووثلحرامئلالاؾتداءل
ؿىللاًوُئلليفلولٌَل اهنيلياًلرازاثلياٌَ احئلاًطوذزتليفلُذالاًشأن .ل
ييفلُذٍلاحلوةللتـتربلمرحا ةل لاًوثثلياًتثريلح ُرلاًىشفلؾنلاجلرامئلاًوَئلِللمتَِدال
ملرحا ةللاملتوبـللاًيتلتت لُولاجلِوثلاًلضوئَللاخملتطللابلإضوفللاإىللا لدلـَوثلاملتـَلللحبٌلًللاًوُئل.
املوثثلاًثوين ل
املتوبـللاجلزائَلليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
املتوبـللاجلزائَلليفلاجلرامئلاًوَئِللتبتدئلابإحراءلحترًملالوؾ ىلاًـم مِللياًيتلتـينلاختورل
بيللاإحراءاثلاًاريلفهيولبموملهجوثلاًتثلِقلييض للاإىللهجوثلاحلنك،ليكضيلؿوملختتصل
اًيَوبللاًـومللبتثرًملالوؾ ىلاًـم مِلليمبورشهتولياكة تثٌوءلاًعرفلاملرضيزلبيلبـظلاًَِئوثل
اللخرىلاًيتلًِولةَعللاًتثرًملفلط .ل
يختضؽلظرق ليإاحراءاث لحترًملالوؾ ىلاًـم مِللبشأنلاجلرامئلاًوَئِللًلحاكملياًل اؿدل
اًـومللامليط صلؿَهيوليفلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَل .ل
املعَبلاليل:لحترًملالوؾ ىلاًـم مِللمنلظرفلاًيَوبللاًـوملليفلاجلرامئلاًوَئِل ل
اًيَوبللاًـومللَُئللكضوئَللبهَطلهبولهممللحترًملالوؾ ىلاًـم مِللبموملاًلضوءلاجلزايئلاب مل
اجملمتؽ،لفِييلمتتكللةَعللالهتومل لياملالمئلليفلحترًملالوؾ ىلاًـم مِللمنلؿدمَ ليتلاِرلؿىلل
حانلتعوَقلاًل اهنيليمالحلللخموًفهيولبموملاحملومكلاخملتطل .ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
ليتـتربلحٌلًللاًوُئللمنلاًتَ ج لجبمَؽلبه اؿَ لمنلملتضَوثلحٌلًل لاملطوحللاجل ُرًل لٌَمجمتؽل
ليتشلكلاًيَوبللاًـومللاجلِللامللكفللمبتوبـللاجلرميللاًوَئِللبـدلمولتت ضيلمبحورضلمـوًيللُذٍل
الخريتلبيلاإثرلتَليلشى ىلخبط صليك علاؾتداءلؿىللؾيرصلمنلؾيورصلاًوُئللاًعوَـَل،ليلل
ميىن لًلِذٍ لالخريت لبن لتؤذي لذ ليزُو لبشلك لٌامح لمبتوبـل لاجملرم لاإل لبـد لمراؿوت لٍل ؿل لمنل
اًض ابطلتمتثيلابلةوشليفلتىرٌسلاًتـوينلبُهنوليبنيلخمتَفلالهجزتلامللكفللمبـوًيللاجلرامئل
اًوَئِلليركل لهؼرالخلط ضَللُذالاًي علمنلاجلرميللاًيتلتمتزيلبأهنولكريلياحضللتتعَبلبهجزتل
يمـداثلمتع زتللنتشوفِو ل ليمٌَ لحتدًدلذزخللاًتَ جليه ؾَللامل اذلاملَ جللمنلبلخيلحتدًدل
اًرضز لاًوُيئ ليكميتَ،لنٌللبهنولحرميللمنلاجلرامئلاملا مترتلياًـوبرت لٌَحديذلياًيتلًطـبلاإجووهتول
يمـوًًهتو .ل
ؿاليتلؿىللركللفوإهَلمنلاًرضيلزي لتأَُيلبؾضوءلاًيَوبللاًـوملليحتاُاِملبأمهَللاجملولل
اًوُيئليخبع زتلاجلرميللاًوَئِلليركللمنلخالل لتًا َقلاًتـوينليإاحداجلاًلتشويزلالملا مترلبُهنول
يبني لخمتَف لاجلِوث لالإذازًل لامللكفل لابًوثث لؾن لاجلرامئ لاًوَئِل ل لياًتـرًف لمبختَف لاًل اهنيل
اًوَئِلليالحاكملاًتيؼميَلليفلُذالاجملول ل،لفوًيَوبللاًـومل ليابًرمغلمنلاخلربتلاًلوه هَللاًلِومل لاًيتل
متتَىِولفلدلتضعرلبحِوانلاإىللحفغلاملَفلًـدملمـرفهتولاًتلٌَللابملى انثلاملوذًللٌَرضزلاًوُيئ،ل
بيكدلترىلبحِوانلبنلاجلرميللًُاتلخعريتل ليمنلمثلللت ٍهيولالاُامتملاًالسم،ليُ لمولًرتمجلؿىلل
املا ت ىلاًـمًل لمنلخالل لهدزتلاملتوبـوثلاجلزائَللًِذٍلاًعوئفللمنلاجلرامئ لبنلمللتىنلمٌـدملل
حِث لتوني لالإحطوئَوث لاخلوضل لابًلضواي لاجلزائَل لبن لوا ول لاًلضواي لاًوَئِل لل لتشلك لة اءل
%5.0لمنلٍل علاًلضوايلاملـريضللبموملاًلضوء،28لمنلمثللفلدلةـىلاملرشعلاجلزائريلاإىللإلاجيوذل
بدائيلنفِا ةللمبتوبـللمرتىبهيولؾنلظرًقلاة تحداجلبهجزتلتشوزهَللتيوطلهبولهممللتفـَيلامل اهجلل
الإحرائَللً إالحراملاًوُيئ .29ل
املعَبلاًثوين:لحترًملالوؾ ىلاًـم مِللمنلظرفلمجـَوثلحٌلًللاًوُئل ل
ًلدلمٌحلاملرشعلمنلخالللاًلوه نل 05/58لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاإظوزلاًتمنَللاملا تداملل
ذيزالهمٌلليفـولليفلجموللحٌلًللاًوُئل .ل
يًتجىللُذالالويزليفلبةَ بني:لبةَ ةليكويئلياًثوينلبةَ ةلزذؾيلؿاليج .ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
فأمو لالةَ ة لاً كويئ لمفجوهل لالويز لالإؿاليم لياًتثاُيس لياًتـرًف لابلمهَل لاًىبريتل
ٌَمحوفؼللؿىللاًوُئلليٍمتثيلالويزلاًثوينليفلالويزلاًرذؾيلمنلخالللحترًملذؾ ىلتعوَقل
اجلزاءاثلياًـل ابثلامللرزتلكوه ان.30ل ل
اًفرعلاليل:لهؼوملمجـَوثلحٌلًللاًوُئل ل
ًـتربلاٌَج ءلاإىللاًلضوءلمنلبنيلاللًَوثلاًلوه هَللاًيتلنفَِولاملرشعلدلـَوثلحٌلًللاًوُئلليفل
م اهجل لاجلرميل لاًوَئِل ،ليُذا لمن لخالل لاًوثث لؾن لاجلرامئ ليحمويةل لاًىشف لؾن لمرتىبهيول
يت ضَحلمدىلخع زهتو .ل
اإنلالاؿرتاف لابدلـَوثلاملِمتللابًوُئللوـيرصلفوؿيليفلاًلوه نلاًوُيئلجيـيلمهنولبذاتلمتيؽل
تـافلالإذازتليفلاجملوللاًوُيئليٌامحلًِولابًتأةُسلكضوئَوللخيلاملعوًوللابًتـ ًضوثليمـوكبلل
اجلوحنلاًوُيئ .ل
تـ لرف لمجـَوث لحٌلًل لاًوُئل لبألهنو :ل"تـوكد لٍل ؿل لبشخوص لظوَـَني لبي لمـي ًني لٌَلِومل
بأقراضلكريلمرحبل،لحبَثلٌشرته نليفلتاخريلمـوزفِملييةوئَِململدتلحمديذتلبي لكريلحمديذتل
من لبخي لتركِل لالوشعللراث لاًعوبؽ لاًوُيئ ليالوفوع لؾن لمطوحل لاًوُئل لبموم لالهجزت لالإذازًلل
اخملتَفل ،لاًلِوم لابًت ؾَل لاًوَئِل ليمموزةل لحق لاًتلويض لمن لخالل لاًتأةس لوعرف لمدين ليفل
املاوئيلاجلزائَللاًيتلمتسلاجملوللاًوُيئ" .31ل
تضعَؽلُذٍلادلـَوثلمبجم ؿللمنلاملِوملبمهِو:
 اإؿالمليت ؾَللاًاَعوثليُذالالمرلمنلشأهَلبنلجيـيلمنلكوه نلاًوُئللكوه انلزضوئَول
بنرثلمٌَلمفريضو،لفِـمللبحصوةلاًلرازلابحتَوخوثلامل اظينيليفلُذالاجملولللخيلبنل
تى نلك اهُهنمليكرازاهتملبنرثلكوبََللًلخذلهبو.
 املاومهل ليفلاختور لاًلرازاثلة اءلبطفهتولمراكبللبي لابةتشوزهتو لهتِجللخربهتوليفلجمولل
اذلوًل.
 لت ؾَللامل اظينيليتلدميلاًيطوحئلهلم،لممولةُاومهلبنرثليفلتفـَيلاذلوًللاجلزائَللٌَوُئلل
لنلاًِدفلمنلتدخيلاًلوه نلاجلزايئلُ لاًرذعلكبيلاًلمؽ.
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
 اًلِوم لبأوشعل لاحلفوظ لؿىل لاًوُئل لمن لخالل لتدخَِو لمبورشت ليف لركل لبيؾن لظرًقل
اًتوََفلؾنلالاىهتواكثلياخملوظرلاًيتلتتـرضلًِولة اءلاكنلمطدزُولوشوطلحى يملبيل
وشوطلرشاكثلخوضللبيلحىتلالفراذ.
 تلدميلظَووثلتطيَفلحؼوئرليظيَللبي َلَوثلبي اإوشوءلمٌوظقلخرضاء.
 تشلكلمطوذزللإبداءلالاكرتاحوثليفلجموللالتفوكِوثلالويًَللاملراذلاإبراهمولخط ضولبهنول
الكرةلمنلاً اكؽ .
 املاومهلليفلاةرتاتَجَللاحلفوظلؿىللاًوُئلللوىلاجملَسلالؿىللٌَوُئللياًتمنَللاملا تداملل
ابؾتووزُولؾض اليفلجليتَلاًلوه هَلليالاكتطوذًل.32
يًلدلبخوسلكوه نلحٌلًللاًوُئللاًلدميلًا يل  1983اإوشوءلادلـَوثلٌَماومهلليفلحٌلًللاًوُئلل
يًىنلذينلتبِونلالويزلاذليلميىنلبنلتَـوَليهَفِوثلتدخَِوليفلُذالاملَدان،لنٌللبهَلمللًـعِول
ذيزا لٌَتلثاُس لياًت ؾَللاًوَئِللاًيتلتشلكلالزضَللاحللِلِللذلوًللاًوُئل،لًَمتلتدؾميلُذال
الويزلبطديزلاًلوه نلاحلويللزمقل05/58لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئل،لحِثلتضمنلاإماكهَللاإبداهئولالزاءل
ياملشوزنلليفلمجَؽلالوشعل33لاملتـَلللحبٌلًللاًوُئلليحتانيلالإظوزلاملـُيشلمؽلمٌثِولمىٌللزفؽل
الوؿويىلاًلضوئَلليفلحوةللاملاوشلابًوُئل .ل
اًفرعلاًثوين:لاحلقليفلاٌَج ءلاإىللاًلضوءلاجلزايئلدلـَوثلحٌلًللاًوُئل ل
ًـدلاٌَج ءلاإىللاًلضوءلمنلبنيلاحلل قلالةوة َللاًيتلنفَِولاملرشعلدلـَوثلحٌلًللاًوُئلل
لخيلم اهجللحرامئلتَ ًثلاًوُئلليُذالمنلخالللاًلىشفلؾنلاجملرمني،ليذؾٌللًِذالاملاـىل
فلد لمتلتفـَي لذيزلادلـَوثلمنلخالللمٌحلالشخوصلاًلريلمٌتا ونيلًِولاحلقلنذكلليفلبنل
ًف ض المجـَللمـمتدتلكوه انلًيكلترفؽلابمسلِملذؾ ىلتـ ًظلبموملاجللِوثلاًلضوئَللاخملتطل .ل
يؿَََ لفوإن لٌَجلمـَوثلاًوَئِللحقلاًتدخي ليفلحٌلًللاًوُئل لؾنلظرًقلاٌَج ءلاإىللاًلضوءل
ابمسِولبي لاب ملمٌتابهيولبي لحىتلكريلامليتا وني لًِو لهبدفلحترًملالوؾ ىلاًـم مِلليفلاجلرامئل
اًيت لتَثق لرضزا لابًوُئل لينذا لمتىِهنو لمن لمتوبـل لاجملرمني لحزائَو ل لياملعوًول لابًتـ ًضوث للوىل
احملمكللاخملتطل .ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
منلالمثا ةللؾنلتىرٌسلحقلادلـَوثليفلاٌَج ءلاإىللاًلضوءلموليزذليفلاملوذتل80لمنلكوه نل
اٍهتَئللياًتـمريلاًيتلخوءلفهيول"ميىنلًلكلمجـَللتشلكتلبطفللكوه هَللهتدفلمب حبلكوه هنول
الةويسلاًـميلؿىللهتَئللاإظوزلاحلَوتليحٌلًللاحلل قلبنلتعوًبلابحلل قلاملـرتفلهبو لٌَعرفل
املدينلفاميلًتـَقلمبختَفلبحاكملاًترشًؽلاملتـَقلابٍهتَئللياًتـمري" .ل
ًىن ل ليزمغ لاجلِ ذ لاملوذيةل لمن لظرف لادلـَوث لاًوَئِل لاإل لبن لذيزُو لًؼي لكورصا لًـدتل
بة ووةلمهنولضـفلالاؾامتذاثلاملوًَلليهلصلاً ةوئيلاملتوحللينذكلليح ذلَُئوثلؿومللتيوطل
هبو لهممللاملتوبـل ليمبورشت لالوؾ ى لاًـم مِل ليف لجمول لاجلرامئ لاًوَئِل ،لاإضوفل لاإىللركل لاإماكهَلل
تدخيلبنرثلمنلمجـَلليفلذؾ ىلياحدتليُ مولمنلشأهَلتأخريلاًفطيليفلالوؾ ى.ل ل
لاخلومتل ل
ختضؽلاجلرامئلاًوَئِللاإىللاًل اؿدلاًـوملليفلجموللالإحراءاثلاجلزائَللاملمتثا ةللابلةوشليفل
اًىشف لؾن لاجلرميل ليمـوًًهتو لياحلد لمن لالاؾتداءاث ليالارضاز لابًوُئل ليمالحلل لاجلوينل
يملوضوتَ .ل
يتلتيضلاًعوَـللاخلوضللجلرامئلتَ ًثلاًوُئللاإخضوؾِولًيؼوملمـنيلًامتىشليظوَـهتولاًفٌَلل
ياًتلٌَللحبَثلبهَعتلهممللمتوبـهتوليمـوًًهتولاإىللهجوسلاًضوعَللاًلضوئَللاذليلببرسلكوه نلحٌلًلل
اًوُئللاختطوضوتَليذيزٍليفلمجؽلالاذةلليحترٍرلاحملورضليبخذلاًـَيوثلمؽليح ةلالاًزتاملابًرسل
املِينلركللبن حرامئلاًوُئللتتاملبأهنولللتت كفلؾيدلسمونلحمدذلبيلماكنلمـني،لفِييلممىنلبنل
تا مترليتا تلرقليكتولظ ًالليتتجويسليتـربلاًـدًدلمنلالويللذينلبنلتفَحلاجلِ ذلاًبرشًلليفل
يكفِولبيلاًا َعرتلؿَهيو.لفضاللؾنلبنلاًفوؿي لٌَجرميللمنلاملمىنلبنلٍى نلخشصلظوَـيلبيل
خشصلمـي يل–لاكملًشأثلياملطوهؽ-لبيلٍل ؿللمنلالشخوصلياذليلكدلًتـذزلبحِوانلاًت ضيل
اإٍهيمليمـرفهتملؿىلليخَلاًتحدًد،لذلكللفوإنلاًضوعَللاًلضوئَلليفلهعوقلترشًـوثلحٌلًللاًوُئلل
تمتزي لبعوَـل لخوضل ليبمهَل لابًلل لتـمتد لبشلك لزئُيس لؿىل لامل ػفني لاذلٍن لًمت لمٌثِم لضفلل
اًضوعَللاًلضوئَل .ل
بلمولخبط صلحترًملالوؾ ىلاًـم مِللفوملرشعلمللًضؽلبيلكِدلؿىللحرًللاًيَوبللاًـوملليفل
ركل،لبيلاإهَلبؾعىلًلكلفرذليدلـَوثلحٌلًللاًوُئللاحلقليفلاًتوََفلؾنللكلخموًفللًل اؿدلحٌلًلل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
اًوُئل ليزفؽ لذؾ ى لبموم لاجلِوث لاًلضوئَل لنٌل لميىن لًِو لبن لتتأةس لوعرف لمدين ليتعوًبل
ابًتـ ًظلابمسِولياب ملبيلخشصلمترضزلمنلالرضازلاًوَئِل .ل
ميىنلانلخنَصلاإىللبنلبفوقلاذلوًللاجليوئَللٌَوُئلليفلاجلزائرلتمتثيلة اميلفاميلًًل:ل ل
 اًـميلؿىللتأَُيليتدزًبلزخوللاًضوعَللاًلضوئَل لبشلكلذيزيلؿىللهَفِللتيفِذل
اًترشًـوثلاًوَئِلليهَفِللم اهجللاملشولكلاملَداهَللاًيتلً هج هنو لبجيوءلتأذًللهموهمم،ل
يؿىل لاة تخدام لالهج لزت ليالذياث لاًالسمل لًضوط لاجلرامئ لاًوَئِل ليإاجووهتو.
رضيزتلت فريلالهجزتلياملـداثلاحلدًثللياًيتلًمتلاة تخداهموليفلاًىشفلؾنلاجلرامئل
اًوَئِل.
 اًتخًللؾنلاملاوزلاًتلََديلذلوًللاًوُئللفاميلخیصلاإحراءاثلاملتوبـللياًوثثلياًتثريل
يإاحراءاثلاًتلويضليإاخراحلاجلرامئلاًوَئِل لمنلاحملومكلاجليوئَللاًـوذًللياًيتلتزذمحلفهيول
اًلضوايلياملَفوثليتيـدملكضوايلاملاوشلابًوُئلليللتيوللحلِولمنلالاُامتم لياًتىفيل
اًاكيف لًرذ لاؾتووز لامهَل لاًوُئل ليمٌَ لاة تحداج لحمومك لخوضل لابًوُئل ليبهجزت لحتلِقل
يمتوبـللخوضلليمؤُا ةللٌَيؼرلفهيوليتتفرغلذلوًللاًوُئللمنلض زلاملاوشلاًيتلتعوًِو.
 تشدًدلاًـل ابثلاملاَعللؿىللحرامئلاًوُئللياًتخًللؾنلاًـل ابثلاًتلََدًللاًيتليهل
يف لاكَب لالاحِون لجمرذ لقراموث لموًَل لياة تحداج لحزاءاث لتامتىش لياًعوبؽ لاًفينل
ياًتلينلاملمزيلمل ض علاًوُئل.
 اإوشوء لهؼوم لكوه ين لم حد لٌشمي لمجَؽ لم اذ ليم اضَؽ لاًوُئل ليمجؽ للك لاًل اهنيل
ياًترشًـوثلاًوَئِللاملتفركلليفلكوه نلشوميليمتاكمي.ل
 تضمني لاًترشًـوث لاًوَئِل لبيط ص لتَزم لبحصوة لاًشأن لمـويهل لزخول لاًضوعلَلل
اًلضوئَل ليتاَِيلمعَِمليتلدميلاكفللاًوَوانثلياملـَ موثلاًالسمللهلم،ليمـوكبهتمليفل
حوةللالإخالللبذكل.
 اإوشوءلاإذازتلما تلا ةللب سازتلالواخََللتى نلهممهتولمطوحبللزخوللاًضوعلَللاًلضوئَلليفل
ح لهتمليسايزهتم لٌَمًشأثلاخملتَفللبجيوءلكِوهمملبأؾٌلللاًركوبللياًتفتُش،لٍمتىِهنملمنل
بذاءلمعَِملبأٌرسلاً ةوئيليمقؽلبيلاؾتداءلًلؽلؿَهيم.
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
 ت ة َؽ لهعوق لهؼوملاًطَحلاجلزايئليهؼوملاً ةوظلليفلاجلرامئلاًوَئِللياذليلمنلشأهَل
تُاريلاإحراءاثلاًتلويض.لل
 حتلِقلمبدب لاملشوزنلليفلحٌلًللاًوُئللًلكلالفراذليادلـَوثليامليؼٌلثلؿىللاملا ت ىل
اً ظينلينذكللالوييللهبدفليضؽلخعللشوما ةللمبيَللؿىللبـدلما تلبًللاةترشايفل
بةوةَلحتلِقلتمنَللما تدامل.
 ت ة َؽ لهعوق لاًتجرمي لاًوُيئ لخوضل لاملتـَق لمٌَ لابلىهتواكث لاًطوذزت لمن لظرفل
الشخوصلاملـي ًل،لاكًتَ جلاجل يلاملتـَقلبـدملاة تخداملبهجزتلاًتطفِللًلذخٌلل
امليوـثللمنلاملطوهؽلاذليلمنلشأهَلاإحداجلبرضازلما تلبََللحا ميل،ليمنلمثلفوإنل
رضزلاًوُيئ.
مـوًريلاًتجرميلياًـلوةلًًبليلبنلتأخذليفلاحلا وونلخط ضَللاً ل
 تفـَيلذيزلمجـَوثلحٌلًللاًوُلئلليفلاٌَج ءلاإىللاًلضوءلاجلزايئلمؽلت ةؽلكوؿدتلاملشوزنلل
اًشـوَل لابإؾعوء لُذٍ لالخريت لياملؤةاوث لالَُلَل لراث لاًطا ةل لابًوُئل لاجملول ٌلَلِومل
بديزمهليفلاملتوبـللياملراكبلليزضدلبيلجتويساثلتلؽلؿىللاًوُئل.
 تفـَي لالويز لاً كويئ لمل اهجل لالإحرام لاًوُيئ لمن لخالل لتزيًد لبهجزت لحٌلًل لاًوُئلل
ابً ةوئيلاًترشًـَللاًىفِا ةللبتثلِقلركل.
 اإثراء لاً ؾي لاًوُيئ لدلَؽ لرشاحئ لاجملمتؽ ليًاكفل لفئوتَ لبطفل لؿومل ،ليبحصوة لاملًشأثل
احلرفِللياًطيوؾَللبطفللخوضللبأمهَللاًوُئلليرضيزتلاحملوفؼللؿَهيو،لمؽلتزيًدمهلبيلل
بأليل لابًيؼم ليالاشرتاظوث لياملـوًري لاً احب لؿَهيم لاًتلِد لهبو ليفلو لًلوشعل لاًيتل
ًوورشيهنو.
يٌا تخَص لمنلخالللُذٍلالوزاةللبأنلالحاكملالإحرائَللاجلزائَللة اءلمهنولاملىرةلل
بي تكللاملا تحدجلليفلحٌلًللاًوُئل،لكدلبلِتليفلخَِولجمرذلبحاكملهؼرًللكورصتلمللجتدليفلبكَهبول
بةوةولٌَتعوَقلاً اكـيلياًـمًلليُ لالمرلاذليلاهـىسلةَوولؿىللياكؽلاًوُئللمبختَفلمٌوحهيو .ل
يممولساذلالمرلتـلِدالؿدملجنوؿلليفـوًَللذيزلاًَِولكلاًلضوئَلليمجـَوثلحٌلًللاًوُئلليفل
ةبِيلحتلِقلركل،لبٍنلاكترصلذيزُولاإللؿىللبـظلالإحراءاثلاحملط زتلياحملديذت،ليًـيل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
اًاببلاًرئُيسليفلركللبطفللؿومللٍرحؽليفلبةوةَلاإىللقَوةليؾيليجلوفللبَئِللبأمهَللُذال
امل ض عللوىلؿومللفئوثلاجملمتؽليإاىللاهـدامل إازاذتلحلِلِلليفلاًت خَلحن لُذٍلامليؼ ملليحٌلٍهتول
ينذالاًريق .ل
اًِ امش :ل
( )1لاًلوه نلزمقل،05/58لاملؤزدليفل 01لح ًََلل،0558لًتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاإظوزلاًتمنَللاملا تدامل،ل
اًطوذزليفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،08لاملؤزدليفل05لح ًََلل ."055ل
)2( Dominique GUIHAL, Droit répressif de l’environnement, 2eme édition
2000, economica,France,p24.
( )3لاملوذتل 00لمنلالمرلزمقل88ػػ،000لاملؤزدليفل 53لً هَ ل،0188لاملتضمنلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَلل
املـدةل لمب حب لاملوذت ل 50لمن لالمر لزمق ل00ػػ ،50لاملؤزد ليف ل 08لً ًَ ل ،0500لاملـدل لياملمتم لًلوه نل
الإحراءاثلاجلزائَللاجلزائري،لاًطوذزليفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،05لاملؤزخلليفل08لً ًَ ل.0500ل ل
( )4لؾودلالاييلح اذ،لاذلوًللاجليوئَل لٌَوُئل،لذزاةللملوزهل،لمذهرتلملدمللًيَيلشِوذتلاملوحا تري،للكَلل
احلل قلخومـللبيبلبىرلبَلوًدلتَماون،ل،0550/0550لصل .88ل
( )5لمرة ملزمقل33ػػ،008لاملؤزدليفل 50له مفربل،0133لًتضمنلاختطوضوثلبةالكلاملفتشنيلامللكفنيل
حبٌلًللاًوُئلليتيؼميِوليمعَِو،لاًطوذزليفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،08لاملؤزخلليفل51له مفربل .0133ل
) (6لاملوذتل 50لمنلاملرة ملاًرئويسل 008/33لاملؤزدليفل 0133/00/50لاملتضمنلاإختطوضوثلبةالكل
املفتشنيلامللكفنيلحبٌلًللاًوُئلليتيؼميِوليمعَِو،لمطدزلةوبق .ل
( )7املوذتل 80لمنلاًلوه نلزمقل30ػػ،00لاملتضمنلاًيؼوملاًـوم لٌَلوابث،لاجلرًدتلؿدذل،08لاملؤزخلليفل08ل
ح انل .0130ل
( )8املوذتلزمقل88لمنلاًلوه نلزمقل30ػػ،00لهفسلاملطدز .ل
( )9اًلوه نلزمقل50-50لاملؤزدليفل0لبيثل0550لياملتـَقلابملَوٍ،لاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل85لاملؤزخلليفل50ل
ةبمتربل0550لامل افقلًػل85لزحبل .0008ل
()10لاملوذتل080لمنلكوه نلاملَوٍلزمقل .00/50ل
()11لاملوذتل080لمنلكوه نلاملَوٍلزمقل.00/50ل ل
()12لاملوذتلزمقل00لمنلاًلوه نلزمقل50ػػػ،05لاملؤزدليفل58لح ًََلل،0550لًتضمنلكوه نلامليومج،لاًطوذزل
يفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل80لاملؤزخلليفل50لح ًََلل .0550ل
()13لاملوذتل08لمنلاًلوه نل50ػػػ،05لاملتـَقلابمليومج،لمطدزلةوبق .ل
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ض ابطلاذلوًللالإحرائَللٌَوُئلليفلاًترشًؽلاجلزايئلاجلزائريلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل ل
( )14لامل اذل08ل08،ل،ل00لمنلاًلوه نل05/50لاملتـَقلابمليوح،لهفسلاملطدز .ل
( )15لاملوذتل083لمنلاًلوه نل50ػػ،05لاملتـَقلابمليومج،لهفسلاملطدز .ل
( )16لفِطيلب خوًفل،لاجلرميللاًوَئِللية ويلماكحفهتوليفلاًترشًؽلاجلزائري،لبظريحللذنت زاٍلختطصلؿملل
الإحرامليؿمللاًـلوة،للكَللاحلل قلخومـللابتيلل،0لاجلزائر،ل،0508/0508لص .080ل
( )17لبيُوًوللؾودلهللا،لرشخلكوه نلالإحراءاثلاجلزائَللاجلزائري،لذازلُ مل،لاجلزائر،لصل .000ل
( )18لبيُوًوللؾودلهللا،لفسلاملرحؽ،لصل .003ل
( )19لبمنيلمطعفىلَلد،لاذلوًللااإجلرائَللٌَوُئل،لالوازلاجلومـَللًٌَرش،لاًلوُرت،ل0550ل،صل .003ل
( )20لبمحدلش يقلاًشَلوين،لمبوذئلالإحراءاثلاجلزائَلليفلاًترشًؽلاجلزائري،لاجلزءلاليل،لاًعوـلل،50ل
ذً انلاملعو ؿوثلاجلومـَل،لًنلؾىٌ نلاجلزائر،ل،0550لصل00لاإىلل .00ل
( )21لمَـبلمرمي،لاملاؤيًَللاجلزائَل لٌَمًشأثلاملطيفللؾنلتَ ًثلاًوُئلليفلاًلوه نلاجلزائري،لمذهرتل
ملدمللًيَيلشِوذتلاملوحا تري،للكَللاحلل قلياًـَ ملاًا َوة َل،لخومـللَلدلالمنيلذابكنيلةعَفل،50ل
،0508/0500لصل .011ل
( )22لاملوذتل13لمنلاًلوه نلزمقل،05/58لاملتـَقلحبٌلًللاًوُئلليفلاإظوزلاًتمنَللاملا تدامل،لمطدزلةوبق .ل
( )23لفِطيلب خوًفل،لاملرحؽلاًاوبق،لص .080ل
( )24لاملرة ملاًتيفِذيلزمقل18ػػػ،085لاملؤزدليفل 05لح ًََلل،0185لًتضمنليًيؼملاًيفوايثلاًطيوؾَلل
اًاوئا ةل،لاًطوذزلابجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،08لاملؤزخلليفل00لح ًََلل .0118ل
( )25لبمنيلمطعفىلَلد،لمرحؽلةوبق،لصل00ػ08ل .ل
( )26لاملرة ملاًتيفِذيلزمقل18ػػ،085لاملؤزدليفل 05لح ًََلل،0185لًيؼملاًيفوايثلاًطيوؾَللاًاوئا ةل،ل
اًطوذزليفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،08لاملؤزخلليفل00لح ًََلل .0185ل
( )27لاملرة ملاًتيفِذيلزمقل18ػػػ،080لاملؤزدليفل 05لح ًََلل،0185لًيؼملاإفراسلالوخونلياًلوسلياًلووزل
ياًرياحئلياجللا اميثلاًطَولليفلاجل ،لاًطوذزليفلاجلرًدتلاًرمسَللؿدذل،08لاملؤزخلليفل00لح ًََلل .0185ل
( )28ليفلة يلل 0558لبَفلؿدذللاًلضوايلاملـريضللؿىللاًلضوءلاجلزايئل 58لكضوايلمنلٍل عل 0080لكضَلل
حزائَل،لمهنول50لتتـَقلابًلعؽلاًـمديللجشوزلبدينلزخطل،لي50لكضوايلتـرًللبزضلكوبَلليكضلَللاة تـٌللل
اًلذزتلكريلضوحلللٌَالي،ليُ لمولئؤندلؿدمليح ذلبًللكضَللتتـَقلابًتَ جلينذكللمللتوَفلاًلضوايلاملاجا ةلل
ة يل ل 0550لاإل لكوًل لشِر لبفرًي لة ى ل 58لكضواي لمن لبني ل 0888لكضَل لحزائَل .لجمَس لكضوء لؾيوبل،ل
اإحطوئَوث لاًلضواي لاجلزائَل لة يل ل 0558/0550لكري لمًش زت ،لهلال لؾن لةوهر لؾود لاًاالم ،لاملاؤيًَلل
اجلزائَللؾنلحرامئلاًتَ جلاًطيوؾي،لمذهرتلملدمللًيَيلشِوذتلاملوحا تري،للكَللاحلل قلخومـللابيجلخمتوزل
ؾيوبل،ل،0558لصل.080ل ل
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلط.ذ/لؾَويشلفوظملل-لبل.ذلب ذفؽلؿًل ل
()29لفِطيلب خوًفل،لاملرحؽلاًاوبق،لص .080ل
( )30لذلرلذلرلجن ى،لاذلوًللاجليوئَل لٌَوُئل،لزةوةللذنت زاٍ،لختطصلكوه نلاًـل ابثلياًـَ ملاجليوئَل،ل
لكَللاحلل قلخومـللمٌت زيلكا يعَيل،ل،0500/0500لصلص .30-30ل
( )31لفِطيلب خوًفل،لاملرحؽلاًاوبق،لصل .088ل
( 32لحا هللؾودلاًلين،لاذلوًللاًلوه هَل لٌَوُئلليفلاإظوزلاًتمنَللاملا تدامل،لزةوةللذنت زٍلختطصلكوه نل
بؾٌلل،للكَللاحلل قلياًـَ ملاًا َوة َل،لخومـللَلدلخضريلباىرت،ل،0508-0500لص .003ل
()33لفِطيلب خوًفل،لاملرحؽلاًاوبق،لصل .088ل
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