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قوان!قوان!
قــــــانـــــــون رقم قــــــانـــــــون رقم 15-14 مــــــؤرخ في  مــــــؤرخ في 28 رمـــــــضـــــــان عــــــام  رمـــــــضـــــــان عــــــام 1436
اHـوافق اHـوافق 15 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة r2015 يـr يـعدل ويـتـمم القـانونعدل ويـتـمم القـانون
رقـم رقـم 98-06  اHـــــــــــؤرخ فـي اHـــــــــــؤرخ فـي 3 ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام  ربـــــــــــيـع األول عـــــــــــام 1419
اHـوافق اHـوافق 27 يـونـيــو  سـنـة  يـونـيــو  سـنـة 1998 الــذي يـحـدد الــقـواعـد الــذي يـحـدد الــقـواعـد

العامة اHتعلقة بالطيران اHدني.العامة اHتعلقة بالطيران اHدني.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإن رئيس اجلمهورية 
-  بـنـاء عــلى الـدســتـورr ال سـيـمـا اHواد 17 و18 و98

rو119 و120 ( الفـقـرتان 1 و2 )  و122 و126 و127 منه
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 09-188 اHـؤرخ
في 17 جــــمــــادى األولى عـــام 1430 اHــــوافق 12 مـــايــــو ســـنـــة
2009 واHـتضمن التـصديق على اتـفاقية حـقوق األشخاص

ذوي اإلعــاقــةr اHــعـتــمــدة من طــرف اجلــمــعــيــة الــعـامــة لأل�
r2006 تحدة في 13 ديسمبر سنةHا

- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يــونـيــوســنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممHعدل واHا rدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

rوبعد رأي مجلس الدولة -
rانHوبعد مصادقة البر -

يصدر القانون اآلتي نصه :يصدر القانون اآلتي نصه :

اHــــادة األولى : اHــــادة األولى : يــــعـــدّل ويــــتـــمّـم هـــذا الــــقـــانــــون بـــعض
أحـكـام الـقـانـون رقم 98-06 اHـؤرخ فــي 3 ربـيع األول عام
1419 اHـوافق 27 يــونـيــو ســنـة 1998 الــذي يــحــدد الــقــواعـد

العامة اHتعلقة بالطيران اHدنيr اHعدل واHتمم.

اHـادة اHـادة 2 :  : تـعـــدل أحـــكــام الـــمــادة 2 من الــقـانـون رقم
98-06 اHــــــــؤرخ في 3 ربـــــــيـع األول عـــــــام 1419 اHــــــــوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr وحترر كما يأتي:
" اHـادة 2 : اHـصـطـلــحـات والـعـبـارات اHـسـتـعـمـلـة في
هـــذا الـــقـــانـــون هي تـــلك احملـــددة في االتـــفـــاقـــيــة اHـــتـــعـــلـــقــة
بـــالـــطـــيــــران اHـــدني الـــدولـي اHـــوقـــعـــة بـــشــــيـــكـــاغـــو يـــوم 7

ديسمبر سنة 1944 ومالحقها".

3 : : تــعـدل وتــتــمـم أحــكــام اHـادة 7 من الــقــانــون اHـادة اHـادة 
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي:
" اHــادة 7 : تـــخـــضع خــدمـــات الـــطــيـــران ومـــقــدمـــوهــا
لرقابة الدولة وإشـرافها ومتابعتهـا اHستمرة وذلك بغية

."Yضمان السالمة واألمن اجلوي

اHــــادةاHــــادة  4 :  :  تــــدرج ضـــمـن أحـــكــــام الـــقـــسـم الـــثــــاني من
الـفـصل األول من الــقـانـون رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع
األول عــام 1419 اHــوافق27 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1998 واHـــذكــور

أعالهr  مادة 16 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHـادة 16 مـكرر : عـنـدمـا تـقـتـضي اHـصـلـحـة الـعـامة
ذلـكr ومع مــــــراعــــــاة عـــــدم اHــــــســـــاس بــــــالــــــسالمــــــة أو األمن
اجلــويــrY يـجــوز لــلــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــطـيــران اHــدني أن
تــعـفـي كـلــيــا أو جـزئــيــا كل شــخص أو كل مــنـتــوج مــتــعـلق
بالـطيـران أو كل محـطة جـوية أو كل خـدمة طـيران أو كل

منشأة من تطبيق اHتطلبات  التنظيمية ألجل محدد.
حتـدد شـروط وكـيـفيـات تـنـفـيـذ أحـكـام هـذه اHادة عن

طريق التنظيم".

اHـــــادةاHـــــادة  5 : : يــــــدرج ضــــــمن أحــــــكــــــام الــــــفـــــصـل األول من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكــور أعالهr قـسم ثـالث
"أهــــداف وتـــدابــــيـــرالــــسـالمـــة واألمـن" يـــتــــضـــمـن اHـــواد 16
مـكرر1 و16 مـكرر2 و16 مـكرر3 و16 مـكرر4  و16 مـكرر5

و16 مكررr6 وحترر كما يأتي:

"القسم الثالث"القسم الثالث
أهداف وتدابير األمن والسالمةأهداف وتدابير األمن والسالمة

اHـادة 16 مـكـرر1 : تـســعى الـدولــة بـصــفـة دائــمـة إلى
تـــرقــيــة نـــظــام طــيـــران مــدني وطـــنيr يــعـــمل بــاســـتــمــرار
rوبـــصــورة مـــوحـــدة ويـــضــمـن أمــنـــا أمـــثل وسالمـــة مـــثــلى
وذلك وفـقــا لـلـمـعــايـيـر وأسـالــيب الـعـمل الــتي أوصت بـهـا

منظمة الطيران اHدني الدولي.
اHــــادة 16 مـــــكــــرر2 : تـــــقـــــوم الـــــدولـــــة من أجـل بـــــلــــوغ
األهدافr بوضع مجموعة من التدابير بغرض ما يأتي :

rالوقاية من حوادث ووقائع الطائرات -
- مــكـــافــحـــة األعــمـــال غــيـــر اHــشـــروعــة اHـــوجــهـــة ضــد

الطيران اHدني.
16 YـــــادتــــHـــــادة 16 مــــــكــــــرر3 : فـي إطـــــار أحـــــكـــــام اHا
مـكرر1 و16 مـكرر2 من هذا الـقانـونr تعد الـسلـطة اHكـلفة
بـــالـــطــيـــران اHـــدني أو تـــكــلـف من يـــقــوم بـــإعـــداد بـــرنــامج
وطـــني ألمن الـــطـــيـــران اHــدنـي يــشـــمـل جــمـــيع الـــتـــدابـــيــر
واألعــمــال اHــوجــهــة لــضــمــان حــمـايــة الــطــيــران اHــدني من

أفعال التدخل غير اHشروع.
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هــذه اHــراقـــبــة أوجــزء مــنـــهــا إلى أشــخــاص طـــبــيــعــيــY أو
مـــعـــنـــويـــY وطـــنــيـــY مـــؤهـــلـــY لـــهـــذا الــغـــرض ويـــجب أن

يستوفوا شروط  دفتر األعباء الذي  تعده.
حتدد كيفيات تنفيذ اHراقبة عن طريق التنظيم.

اHـادة 16 مــكــرر8 : يــرخص لألشــخــاص اHــؤهــلـY في
إطــار مـــهــامــهـم بــإجــراء جـــمــيع الـــفــحــوص والـــتــحــقـــيــقــات
الالزمة للـتأكـد من االحترام الـصارم لألحـكام التـشريـعية
والــتــنـظــيــمـيــة في مــجـال أمـن وسالمـة الــطــيـرانr وبــهـذه

الصفةr يؤهلون للقيام �ا يأتي:
- الـدخـول إلى احملـطــات اجلـويـة والـصــعـود عـلى مـ�
الطـائـرات ومـعـاينـة اHـنـشـآت اجلـوية أو أيـة أمـكـنـة أخرى
يـــتم فـــيـــهـــا تـــصـــمـــيـم اHـــنـــتـــجـــات اخلـــاصـــة بـــالـــطـــيــران أو
صـنــاعــتـهــا أو تــوزيـعــهــا أو صـيــانــتـهــا أو تــركـيــبــهـاr قــصـد
الـــتـــفـــتـــيـش أو الـــتـــدقـــيق فـي إطـــار تـــطـــبـــيق أحـــكـــام هـــذا
الــقـــانــون والــنـــصــوص اHـــتــخـــذة لــتــطـــبــيـــقهr ســواء تـــعــلق
التـفتيش أو الـتدقيق بـاHكان الـذي يتم فيه أو بـالشخص

rالذي �لكه أو يشغله أو يكون مسؤوال عنه
- حجـز طائرة عـندما يـعتقـدون أنها ليـست آمنة أو
�ـــكن اســـتـــخـــدامـــهـــا بـــشـــكـل خـــطـــيـــرr واتـــخـــاذ الـــتـــدابـــيــر

rناسبة إلبقائها محتجزةHا
- مـنـع مـســتـخـدم الــطـيــران من �ـارســة امـتــيـازاته
عـنـدما يـعتـقـدون أنه ال يسـتطـيع الـقيـام بـعمـله أو ارتكب

مخالفة  للتنظيم اHعمول به.
حتــــدد كــــيــــفــــيــــات إجــــراء هــــذه اHــــراقــــبـــــة عن طــــريق

التنظيم.
YــؤهــلــHــادة 16 مـــكــرر9 : يــجب عـــلى األشــخـــاص اHا
أثــنـاء �ـارسـة صـالحـيـاتـهم كــمـا هي مـحــددة أعالهr الـقـيـام

�ا يأتي :
rأن يكونوا مزودين قانونا ببطاقة اعتماد -

- أن يــبــلــغــوا بــوجــودهـم مــســتــغل احملــطــة اجلــويــة أو
مـــحـــطــة الـــطـــوافـــات أو اHــنـــشـــآت الــقـــاعـــديــة أو مـــنـــشــآت
اHـطـارات أو الـطـيـران أو مـالـك الـطـائـرة أو مـسـتـغـلـهـا أو
حـائـزهــا و/أو ومـؤدي خـدمـات اHالحــة اجلـويـة أو �ـثل كل

واحد منهم.
وعـــنــــدمــــا تـــقــــتــــضي الــــظــــروف ذلكr �ــــكـــنــــهم طــــلب

مساعدة مصالح األمن".

7 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 06-98 اHــادة اHــادة 
الـــــمــــــؤرخ فـي 3 ربـــــيــع األول عـــــام 1419 الـــــمــــــوافـق 27
يـونـيـو سـنة 1998 واHـذكـور أعالهr مادة 36 مـكـررr وحترر

كما يأتي :
" اHادة 36 مـكرر: يخـضع حتـديد الـضـجيج وانـبـعاث
الغازات مـن الطائرات لـرقابة السـلطة اHـكلفة بـالطيران

اHدني.

يـعـتــمـد الـبــرنـامج اHــعـد عـلى هــذا الـنــحـو عن طـريق
التنظيم.

اHـادة 16 مـكـرر4 : في إطـار تــدابـيـر وأعـمــال تـنـفـيـذ
الــبـــرنــامج الـــوطــني ألمن الـــطــيــران اHـــدنيr تــنـــشــأ جلــنــة
وطــــنـــــيــــة ألمـن الــــطـــــيــــران اHـــــدني وجلـــــان مــــحـــــلـــــيــــة ألمن

اHطارات.
حتدد تشكيلـة اللجان اHنشأة أعالهr ومهامها وعملها

عن طريق التنظيم.
16 YـــــادتــــHـــــادة 16 مــــــكــــــرر5 : فـي إطـــــار أحـــــكـــــام اHا
مـكرر1 و16 مـكرر2 من هذا الـقانـونr تعد الـسلـطة اHكـلفة
بـــالــطـــيــران اHـــدني أو تــكـــلف من يـــقــوم  بـــإعــداد بـــرنــامج
وطـني لسالمـة الطـيران اHدني يـشمل مـجمـوعة مـتكـاملة
من األنظـمـة واألنـشـطـة اHوجـهـة لـتـحسـY الـسالمـة. ويـعد
هذا الـبـرنامج وفـقـــا للـمـتـطلـبـــات التي حتـددهــا معـايـير
ومـقــايـيس مــنـظـمــة الـطـيـــران اHـدنـي الــدولـي في مـجـال

تسيير السالمة من طرف الدولة.
يـعـتــمـد الـبــرنـامج اHــعـد عـلى هــذا الـنــحـو عن طـريق

التنظيم. 
تقـوم السـلطـة اHكلـفة بـالطـيران اHـدني بتـنفـيذ هذا

البرنامج وتتولى حتديثه.
اHــادة 16 مـــكــرر6 : يــتــعـــY عــلــى مـــؤديــي خــدمــــات
الــطـيــران احلـائــزين اعـتــمـادا أو رخــصـة أخــرى مـهــمـا كـان
شـكـلـهـــا تسـلّـمـها الـسـلـطـة اHكـلـفـة بـالطـيـران اHـدنيrإعداد
Yوفـقا للبـرنامج rنظام تـسييـرالسالمة واألمن وتنـفيذه
الـوطنـيـY اHنـصوص عـليـهـما في اHـادتY 16 مـكرر3 و16

مكررr5 واHذكورتY أعاله.
حتدد كيـفيـات إعداد أنـظمـة تسـيير الـسالمة واألمن

وتنفيذها عن طريق التنظيم".

اHـــــادة اHـــــادة 6 : : يــــــدرج ضــــــمن أحــــــكــــــام الــــــفـــــصـل األول من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHــوافق 27 يـونـيـو سـنة 1998  واHـذكور أعالهr قـسم رابع
"مـراقبـة خـدمـات الطـيـران ومـقدمـيـها" يـتـضـمن اHواد 16

مكرر7 و16 مكرر8 و16 مكررr9 وحترر كما يأتي :

"القسم الرابعالقسم الرابع
مراقبة خدمات الطيران ومقدميهامراقبة خدمات الطيران ومقدميها

اHـادة 16 مـكـرر7 : تـسـنـد مــراقـبـة خـدمـات الـطـيـران
ومـقــدمـيــهـا إلى الـســلـطــة اHـكـلــفـة بـالــطـيـران اHــدني الـتي

تمارسه عن طريق أعوانها.
عندما تقتـضي الظروف ذلكr يجوز للسلطة اHكلفة
بالطيران اHـدني أن تقوم حتت مسؤوليـتها بتفويض كل
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كـــمــــا �ــــكن أن تــــكــــون وقـــائـع الــــطـــائــــرات مــــوضـــوع
حتــقــيـق تـقــنـي عــنـدمــا تــرى الــســلــطــة اHــكــلــفــة بــالــطــيـران

اHدني أن ذلك ضروري.

حتدد تشكيلـة هيئة التحقيق التقني اHذكورة أعاله
ومهامها وسيرها عن طريق التنظيم.

اHادة 94 : يسـتهدف الـتحـقيق الـتقـني جمع وحتـليل
اHعـلومـات اHفـيدة وحتـديد ظـروف وأسبـاب وقوع احلادث
أو الـواقعة أو الواقـعة اخلطيـرة واستغالل النـتائجr وعند
االقـتضاءr وضع تـوصيات في مجـال السالمة قـصد تفادي
وقـوع حـوادث أو وقـائع خــطـيـرة في اHـســتـقـبلr واليـرمي

أبدا إلى حتديد األخطاء واHسؤوليات.

اHادة 95 : يـدخل الـتحـقـيق التـقـني ضمن اخـتـصاص
الـــدولـــة اجلـــزائـــريـــة فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلق بـــاحلـــوادث والـــوقـــائع

اخلطيرة للطائرات التي حتدث :

- فـــــوق الـــــتـــــراب الـــــوطـــــنـي أو دا خل اجملـــــال اجلـــــوي
اجلــــزائــــري أو يــــســــنــــد إلى اجلــــزائــــر من طــــرف مــــنــــظــــمـــة

rدني الدوليHالطيران ا

- خارج الـتـراب الوطـني أواجملال اجلـوي اجلزائـري
عـــــنـــدمـــا يـــخــص احلــــادث أو الـــواقـــــعـــة اخلـــطــــيـــرة طـــائـــرة
مسـجلـة باجلـزائرأو يسـتغـلهـا شخص مـعنـوي يوجـد مقره
الــتـأسـيـسـي أو مـؤسـسـته الــرئـيـسـيــة في اجلـزائـر وإذا لم
تــفــتح دولــة وقــوع احلــادث أو الــواقــعــة اخلــطــيــرة حتــقــيــقــا

تقنيا.

اHادة 96 : يـجوز للـدولة اجلزائريـة أن تفوض لـهيئة
حتـقيق تابعة لدولـة أجنبية الـقيام بكل التـحقيق التقني

الذي يدخل ضمن اختصاصها أو جزء منه.

ويــجــوز لـلــدولــة اجلـزائــريــة أن تـقــبل تــفــويض دولـة
أجـنـبيـة للـقـيام بـكل حتقـيق تـقني يـدخل ضـمن اختـصاص

تلك الدولة أو جزء منه.

اHـادة 97 : كـل حـادث أو واقــعــة خــطــيـرة  لــلــطــائـرات
تـقع  فـوق الـتراب الـوطـني أو في اجملـال اجلـوي اجلـزائري
أو تسـنـد إلى اجلـزائر من طـرف مـنظـمـة الطـيـران اHدني
الـــدولي يـــبـــلغ وجــــوبـــا من طـــرف الـــدولـــة اجلـــزائـــريـــة في
أقـرب وقت �ـكن وبأسـرع الـوسـائل إلى الـدول األجنـبـية
اHــــعـــنــــيـــةr ومــــنــــظـــمــــة الـــطــــيـــران اHــــدني الــــدوليr وعــــنـــد
االقـتـضاءr إلى اHـنـظـمـات اإلقـلـيـميـة والـدولـيـة اHـسـاهـمة

في سالمة الطيران اHدني.

حتدد شروط وكيـفيات تطـبيق هذه اHادة عن طريق
التنظيم".

يـجــوز تـفـويض اHــراقـبـة اHـنــصـوص عـلــيـهـا في هـذه
اHادة إلى هيئة تقنية وطنية معتمدة. 

حتـــــــدد شـــــــروط تـــــــطـــــــبــــــــيق هــــــــذه اHـــــــادة عـن طـــــــريق
التنظيم".

8 : : تـــدرج ضـــمـن أحـــكـــام الـــقـــانـــون رقم 06-98 اHــادةاHــادة  
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة

1998 واHذكور أعالهr مادة 49 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHـادة 49 مـكـرر: يـجـب أن تـكــون كل مـحــطـة جــويـة
ذات اسـتــعـمــال دولي مــحل تـصــديق من الــسـلــطـة اHــكـلــفـة

بالطيران اHدني.
يــجب عــلى مــســتــغل احملــطــة اجلــويــة أن يـعــرض عــلى
الــســلـطــة اHــكـلــفــة بـالــطــيـران اHــدني دلــيال خــاصـا بــاحملــطـة
اجلوية قصد اHوافـقة عليهr يحتوي عـلى جميع اHعلومات
اHفيدة اخلاصـة باHوقع واHنشآت واخلدمات والتجهيزات
rوإجـراءات االســتــغـالل وتـنظـيم وتـسيـيـر احملطـة اجلـوية

�ا في ذلك نظام تسيير السالمة.
تـــســلم الـــســلــطــة اHـــكــلــفــة بـــالــطــيــران اHـــدني شــهــادة
التـصـديق على احملـطـة اجلويـة الـتي تسـمى "شـهادة احملـطة
اجلـــــويـــــة"r وتـــــســـــتـــــثـــــنـى من ذلـك احملـــــطـــــات اجلـــــويـــــة ذات

االستخدام العسكري فقط.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم".

اHــادةاHــادة  9 :  : تـــدرج ضــمن أحــكــام اHــادة 67 من الــقــانــون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27
يـــونــيـــو ســنـة 1998 واHــذكـور أعالهr فــقـرة ثــانـيــة وحتـرر

كما يأتي :
" اHادة 67 : ............... (بدون تغيير) .................
حتدد الـقـواعد الـتـقـنيـة اHـتـعلـقـة بـاحلركـة اجلـوية عن

طريق التنظيم".

اHادةاHادة  10 :  :  تـعـدل وتــتـمـم أحـكام اHـواد 93 و94 و95
و96 و97 مــــن الــــقــــانــــون رقم 98-06 اHــــؤرخ في 3 ربــــيع
األول عــام 1419 اHــوافق 27 يــونـــيــو ســـنــة 1998 واHـــذكــور

أعالهr كما يأتي :

القسم الثانيالقسم الثاني
حوادث وعوارض الطائرات وإسعافحوادث وعوارض الطائرات وإسعاف

 الطائرات في حالة خطر الطائرات في حالة خطر

" اHــــادة 93 : يـــــجب أن يـــــكـــــون كل حـــــادث أو واقـــــعــــة
خطـيـرة لـلطـائـرات مـوضوع حتـقـيق تـقـني تقـوم به هـيـئة

دائمة ومستقلة.
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rـنع القيام بأي شكل من األشكال� rوفي هذا اإلطار
بتغيير أو بـنقل عناصر التحقيق أو أخذ عيّنات من هذه
الــعـنــاصــرr ســواء تــعـلـق األمـر بــاألمــاكن الــفــعـلــيــة اخلــاصـة
بـالـطـائــرة أو بـحـطــامـهـاr إال إذا اســتـدعت ذلك مـتــطـلـبـات
الـــسالمــة أو احلــاجـــة إلى تــقــد� اHـــســاعــدة لــلـــضــحــايــاr في

اHكان الذي وقع فيه احلادث.

اHــــادة 97 مــــكــــرر4 : يـــــتــــمـــــتع احملـــــقــــقـــــون احلــــائــــزون
اHعلومات األولى واحملقـقون التقنيون بـحرية بلوغ مكان
احلـــادث أو الــواقـــعـــة اخلــطـــيــرةr أو الـــطـــائــرة أو حـــطــامـــهــا
rفيدةHعاينات اHواالطالع  على محتواهـا من أجل قيام با

وتبلغ السلطة القضائية اخملتصة مسبقا بذلك.
يــجـب أن يــكـــون احملــقــــقـــون احلـــائـــزون اHـــعــلـــومـــات
األولـى واحملـــقـــقــــون الـــتـــقـــنـــيــون وكـل شـــخص مـــرخص له
بـــاHـــشـــاركـــة فــي الـــتـــحــــقـــيق مـــزودينr في إطـــار الـــقـــيـــام
بوظائفهم أومشاركتهم في التحقيقr بوثائق تفويضهم.

اHادة 97 مـكرر5 : عـندمـا ال يؤدي احلـادث أو الواقـعة
اخلــــطــــيــــرة إلـى فــــتح حتــــقـــــيق قــــضــــائـيr �ــــكن احملــــقــــقــــون
الــتـــقــنـــيــونr أو بـــنــاء عـــلى تـــعــلـــيــمـــة من مــســـؤول هــيـــئــة
rـعلومات األولىHواحملقـقون احلائزون ا rالـتحقيق الـتقني
أن يـقـومـوا لــغـرض الـفـحص أو الـتـحـلــيلr بـأخـذ الـعـيـنـات
عن احلطام أواألجزاء أو أي عنصر يعتقدون أنه من شأنه
أن يساهم في حتديد أسباب احلادث أو الواقعة اخلطيرة.
عــنـدمــا يـؤدي احلــادث أوالــواقـعــة اخلـطــيــرة إلى فـتح
حتـقيق قضائيr ال يجوزلـلمحققـY التقنيـY القيام بأخذ
الــعــيــنــات اHــنــصــوص عــلـيــهــا في الــفــقــرة األولى مـن هـذه
اHادة إال �ـوافـقـة السـلـطـة القـضـائـيـة اخملتـصـة. وفي حـالة
عدم احلصـول على اHـوافقـةr يتم إبالغهـم بعمـليـات اخلبرة

التي جتريها السلطة القضائية اخملتصة. 
ويـــحق لــــهم حــــضـــور عـــمــــلـــيــــات اخلـــبـــرة واســــتـــغالل
الــنــتــائج اHــسـتــخــلــصـة فـي إطـارهــذه الــعــمـلــيــات حلــاجـات

التحقيق التقني.
اHادة 97 مكرر6 : يقوم احملقـقون التقنيون بال تأخير
بـــاالطـالع عـــلى مــــحـــتـــوى اHـــســــجالت عـــلى مــــ� الـــطـــائـــرة
وغـيــرهـا من الـتــسـجـيـالت الـتي يـرونــهـا مــفـيـدة و�ــكـنـهم

القيام باستغاللها وفقا للشروط اآلتية :
- في حـــــالـــــة عـــــدم فـــــتـح حتـــــقـــــيق قـــــضـــــائـيr يـــــجــــوز
لـلـمـحـقـقــY الـتـقـنـيـrY أو بـنـاء عـلى تـعـلـيـمـة من مـسـؤول
الـــتـــحـــقـــيـقr واحملـــقـــقـــY احلـــائـــزين اHـــعـــلـــومـــات األولى أن
يــــقـــومــــوا بـــأخــــذ اHــــســـجالت عــــلى مــــ� الـــطــــائــــرة ودعـــائم

التسجيل.
- فـي حــالـــة فـــتح حتـــقــيـق قــضـــائيr تـــقـــوم الــســـلـــطــة
الـقـضـائـية اخملـتـصـة بـحـجز  اHـسـجالت ودعـائم الـتـسـجيل
مسبقا وتوضع حتت تصرف احملققY التقنيrY بناء على

rطلبهم

11 :  : تــدرج ضـمـن أحــكــام الــقــانــون رقم 06-98 اHـادةاHـادة  
اHــــؤرخ فـي 3 ربــــيـع األول عـــام 1419 اHــــوافق 27 يــــونــــيـــو
ســــنــــة 1998 واHــــذكــــور أعـالهr اHــــواد من 97 مــــكــــرر إلى97

مكرر12 وحترركما يأتي :
" اHــــادة 97 مــــكــــرر: دون اHــــســــاس بــــالــــتـــــنــــســــيق مع
الـسـلطـات الـقضـائـيةr تـتـصرف هـيـئـة التـحـقيـق الـتـقنـي
بـكـل حــريــةr وال تــتـلــقى وال تـلــتـمس الــتـعــلـيـمــات من أيـة
سـلطـة أو هـيئـة قد تـتعـارض مصـاحلـها مع اHـهمـة اHسـندة

إليها.
وتـكـون لـهـيـئـة الـتـحقـيـق الـتقـنـي وحـدها صـالحـيات

حتديد نطاق التحقيق وكيفية إجرائه.
اHـادة 97 مـكرر1 : تـمـارس هـيـئـة الـتـحـقـيق الـتـقـني
صـالحـيــاتــهــا من خالل أعــوانــهــا الــذين  يــدعــون "احملــقــقـون

التقنيون". 
يـدعى هـؤالء األعـوان احملـقـقـون احلـائـزون اHـعـلـومـات
األولى ويـؤهــلـون من طــرف  الـســلـطــة اHـكــلـفــة بـالــطـيـران
اHـــدني مـن بـــY مـــســـتــخـــدمـي الـــطـــيــران اHـــدنـي. ويـــكــون

التأهيل صاحلا Hدة ثالث (3) سنوات.
rفي إطار أداء مهامها rكن هيئة الـتحقيق التقـني�
أن تـــــســــتـــــعـــــY بـــــخـــــبــــراء جـــــزائـــــريـــــY أو أجــــانـب قـــــصــــد

مساعدتها.
�ــكن الـــدول األجــنـــبــيـــة اHــعـــنــيـــة بــحـــادث أو واقــعــة
خـطـيرة أن تـعـY �ـثال مـعـتـمـدا للـمـشـاركـة في الـتـحـقيق

التقني.
حتـــــدد كـــــيـــــفــــيـــــات تـــــطـــــبـــــيق هـــــذه اHـــــادة عن طـــــريق

التنظيم.

اHــــادة 97 مــــكــــرر2 : يــــلــــزم كـل شــــخـص طــــبـــــيــــعي أو
معنوي يعـلمr بحكم وظائفه أو نشـاطهr بحادث أو بواقعة
طائرةr أن يـقدم بال تأخـيرr تصـريحـا إلى السلـطة اHكـلفة
بــالـــطــيـــران اHـــدنيr وهـــيــئـــة الـــتــحـــقـــيق الـــتــقـــنيr وعـــنــد

االقتضاءr إلى مستخدمه بالنسبة للشخص الطبيعي.
r"ويــنــطــبق االلــتــزام نــفــسه عــنــد الــعــلم  بـ"حــدث مـا
وفي هــــذا اإلطـــــارr التــــســــلط عـــــلــــيه أيـــــة عــــقــــوبـــــة بــــســــبب

تصريحه.
ال تـطبق أحـكام الـفقـرة الـسابـقة عـلى الشـخص الذي
ارتــكـب بــنــفــسه مـــخــالــفــة مـــتــعــمــدة أو مــتـــكــررة لــقــواعــد

السالمة.

اHـادة 97 مـكـرر3 : تـتــخـذ اHـصــالح اخملـتـصـة الــتـابـعـة
للـدولـة مـجـمـوع الـتدابـيـر الالزمـة في هـذا اجملـال لـضـمان
rاحملــافـظــة عـلى الــعـنــاصــر الـضــروريـة لــلـتــحـقــيق الـتــقـني

والسيما منها التسجيالت باختالف طبيعتها .
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rـادة 97 مـكـرر10 : تـؤهل هـيـئــة الـتـحـقـيق الـتـقـنيHا
قـــبـل تــــســــلــــيم الــــتــــقــــريـــرr جلــــمـع مالحــــظــــات الــــســــلــــطـــات
والــهــيـئــات واHــؤســسـات واHــســتـخــدمــY اHـعــنــيــY الـذين
يــــلـــزمــــون بـــحــــفظ الــــســــر اHـــهــــني بــــشـــأن مــــضـــمــــون هـــذه

االستشارة.

اHـادة 97 مــكــرر11 : تــعــتــمــد الـســلــطــات اHــعــنـيــة في
أقــرب اآلجـــال الـــتــدابـــيـــر  الــتـــصـــحــيـــحـــيــة الـــنـــاجـــمــة عن
تـــوصــــيـــات الـــسـالمـــة الـــصــــادرة أثـــنـــاء الــــتـــحـــقــــيق أو في

التقرير النهائي عن هيئة التحقيق التقني.
ويــجـب أن يــكـــون كل اخــتـالف مع هــذه الـــتــوصـــيــات

مبررا.
تـكون الـتدابـيـر التـصحـيحـيـة واختالفـاتـها احملـتمـلة
مع تـوصـيـات الـسالمـة وتـبـريـر هـذه االخـتالفـات مـوضـوع

نشر سنوي.
اHــــادة 97 مــــكــــرر12 : �ـــــكــن الــــســــــلــــطــــــة اHـــــكــــلــــــفــــة
بـالطيـران اHـدنـي أن تفتـح حتقـيقـا تقنـيـا عن كل واقعـة

طائرةr إذا ما ارتأت ضرورة لذلك .
تـسـري عــلى هـذه الـواقـعـة نــفس إجـراءات الـتـحـقـيق
الـتـقـنـي اHـتـبـعــة بـخـصــوص حـوادث الـطــائـرات والـوقـائع

اخلطيرة ".

اHــــادةاHــــادة  12 : : تــــــدرج ضـــــمـن أحـــــكــــام الـــــمــــادة 102 مـن
الـــقــانــون رقـم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419
اHـوافق 27 يونـيو سـنة 1998 واHـذكور أعـالهr فقـرة ثانـية

حترر كما يأتي :
" اHادة 102 : ..............(بدون تغيير)...................
تــهـــدف خــدمــات مــســـاعــدة األرصــاد اجلــويـــة لــلــمالحــة
اجلــويــة إلـى اHــســاهــمــة في ضــمـــان سالمــة اHالحــة اجلــويــة

وانتظامها وفعاليتها.
حتـدد اHواصـفات الـتقـنـية خلـدمات مـساعـدة األرصاد

اجلوية للمالحة اجلوية عن طريق التنظيم".

اHادةاHادة  13 : : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 132 من القانون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي :
" اHــــادة 132 : ................. الــــركـــوب الــــتي �ــــكن أن

تأخذ شكل تذكرة إلكترونية.
.....................(الباقي بدون تغيير).................".

اHادة اHادة 14 :  : تعدل وتـتمم أحكام اHادة 135 من القانون
رقم 98-06 اHـؤرخ في 3 ربـيع األول عـام 1419 اHـوافق 27

يونيو سنة 1998 واHذكور أعالهr كما يأتي : 

- يـسـتغل احملـققـون الـتقـنـيون مـحتـوى الـتسـجيالت
ألغـــراض الـــتـــحــقـــيق الـــتـــقـــني فـــقطr وذلك طـــبـــقـــا ألحـــكــام

البندين األول والثاني اHذكورين أعاله.

اHــــادة 97 مــــكــــرر7 : يـــــؤهل احملــــقـــــقــــون الــــتـــــقــــنــــيــــون
لالســــتــــمــــاع إلى �ــــثــــلي الــــشــــركــــات أو الــــهــــيــــئــــات وكـــذا
مسـتخدمي الـطيران اHـدني اHعنـيY باحلـادث أو الواقعة
اخلـطيرة ويجـوز لهم أيضا أن يـستمعـوا لكل شخص آخر

يعتبرون االستماع إليه مفيدا.
يــجـوز لــلـمـحــقـقـY الــتـقــنـيـY دون أن يــحـتج عــلـيـهم
بـالسـر اHـهنيrاحلـصـول عـلى أية مـعـلومـة أو وثـيقـة بـشأن
الـظروف أو األشخـاص أواHؤسسـات أوالهيـئات واHعدات

التي لها صلة باحلادث أو الواقعة اخلطيرة.
�ـكن تـبلـيغ اHـعـلومـات أو الـوثائق اخلـاضـعة لـسـرية
Yالـتـقـنـي Yالـتـحـقـيق أو الـتـحـقـيق الـقـضـائي إلى احملـقـقـ

�وافقة السلطة القضائية اخملتصة.
غـير أنهrال يجوز تبـليغ اHلفـات أوالبيانـات الطبية

لغيرالطبيب التابع للتحقيق التقني.
يــجــوز لــلــمــحــقـــقــY الــتــقــنــيــY االطـالع عــلى نــتــائج
YــكـلــفـHــأخـوذة مـن األشـخــاص اHالــفــحـوص أو الــعــيـنــات ا
بقـيادة الـطائرة وبـاHعـلومـات اHتعـلقـة بهـا ورقابـتها ومن

جثث الضحايا.

اHـادة 97 مـكـرر8 : يــجب عــلى جـمــيع أعــضــاء هـيــئــة
YـــمــثـــلـــHالــتـــحــقـــيـق الـــتــقـــنـي وكــــذا جــمـــيـع اخلـــبـــراء وا
اHــشـــاركـY فـي الــتـحــقــيق االلــتــزام بــالــســر اHــهــني وفــقـا
لـلـشـروطr وحتـت طـائـلـة الـعـقـوبـات اHــنـصـوص عـلـيـهـا في

قانون العقوبات.
واســـتــــثــــنــــاء ألحـــكــــام الــــفــــقـــرة األولـى أعالهr يــــجـــوز
Hـسـؤول هـيئـة الـتـحـقـيق الـتـقـني أن يـعـلن عن اHـعـلـومات
اHتعـلقة بـسير الـتحقـيق التـقنيr وما جنم عـنه من نتائج
rتــفـاديـا لـوقـوع حــادث أو واقـعـة خـطـيـرة rمــؤقـتـة ويـرسل
اHــعـلـومــات الـنـاجـمــة عن الـتـحــقـيق الـتــقـني إلى الــسـلـطـة
Yــدني وإلى األشــخــاص الــطـبــيــعــيـHــكـلــفــة بــالــطـيــران اHا
واHعنـويY الـذين يسـاهم عمـلهم في حتـقيق سالمـة النقل

اجلوي.

rـادة 97 مــكــرر9 : تــقــوم هــيــئـة الــتــحــقــيق الــتـقــنيHا
عــقب الــتــحــقــيق الــتــقــنيr بــنـشــر تــقــريــر في شــكل مالئم
لـــنــــوع احلـــادث أو الــــواقـــعـــة وخــــطـــورتــــهـــا. ويـــحــــافظ هـــذا
.YعنيHالتقرير عـلى عدم الكشف عن أسماء األشـخاص ا
ويـــجب أال يـــحــــتـــوي هـــذا الـــتــــقـــريـــر إال عـــلـى اHـــعـــلـــومـــات
الــنـــاجتــة عن الـــتــحــقـــيق الــتـــقــني والــضـــروريــة لــتـــحــديــد

أسباب احلادث أو الواقعة.
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أوال- غــــيــــر أنه �ـــــكن الــــنــــاقـل اجلــــوي رفض قــــبــــول
احلجز للراكب أو رفض ركوب هذا الشخص Hا يأتي :

rــطــبــقـةHــتــطــلــبــات الــسالمــة اH من أجل االمــتــثــال -
سـواء نص عـلـيــهـا الـقـانـون الـدولي أو الـوطـني أو أعـدتـهـا
السـلـطة الـتي سـلّمت شـهـادة النـاقل اجلوي الـعـمومي إلى

 rعنيHالناقل اجلوي العمومي ا
- إذا كان حجم الطـائرة أو أبوابها يجعل من ركوب
أو نــــقل الــــراكب أو الــــشـــخص ذي االحــــتـــيــــاجـــات اخلــــاصـــة

مستحيال جسديا.
في حـــــالــــة رفـض احلــــجـــــز  لألســـــبــــاب اHـــــذكــــورة في
الــــبــــنـــــدين األول والــــثـــــاني أعالهr يـــــعــــمل الـــــنــــاقل اجلــــوي
الــــعـــمـــومي جــــاهـــدا عـــلى اقــــتـــراح حلّ آخـــر مــــقـــبـــول عـــلى

الشخص اHعني.
ثــانـيــا - ضـمن  نــفس الــشـروط اHــذكــورة في الـبــنـد
األول من الـفقـرة األولىr �كن النـاقل اجلوي الـعمومي أن
يشترط بأن يكون الشخص ذواالحتياجات اخلاصة مرفقا

بشخص آخر إن كانت حالته الصحية تقتضي ذلك.
ثـالثا - عنـدما يستـعمل الناقل اجلـوي العمومي حق
االستـثناء اHـنصوص عـليه في الفـقرتY األولى والـثانية
أعالهr يــــبــــلـغ فــــورا الـــشــــخـص ذو االحــــتــــيــــاجــــات اخلــــاصـــة

بأسباب ذلك.
ويـبــلغ الـنــاقل اجلــوي الـعــمـومـي هـذه األســبـاب عــنـد
طـلبـهاr كـتابـياr إلى الـشخص ذي االحـتيـاجات اخلـاصة في
غـــضــــون األيـــام اخلــــمـــســـة (5) من أيــــام الــــعـــمـل الـــتـي تـــلي

الطلب.

اHـــــادة 173 مـــــكــــرر4 : تـــــراقب الـــــســـــلـــــطـــــة اHـــــكـــــلـــــفـــــة
بالطيران اHدني تطبيق أحكام هذا القسم.

�ــــكـن راكب أو شـــــخص ذو إعـــــاقــــة أو احـــــتــــيـــــاجــــات
خاصـة أن يـقـدم شـكـــوى لـدى اجلهـة اHـسـؤولــة عن تـنـفـــيذ
االلــــتـــزامr فـي حـــالـــة االخـالل بـــاألحـــكـــام الـــواردة في عـــقـــد

النقل.
وفي حالة عـدم رضا صاحب الطـلب أو عدم رد اجلهة
rسؤولة في أجل شـهر واحد ابتـداء من استالم الشكوىHا
�ــكن صــاحب هــذا الــطــلـب أن يــقــدم شــكــوى إلى الــســلــطــة

اHكلفة بالطيران اHدني بشأن هذه اخملالفة.
تــطــبق أحــكــام هــذه الــفــقــرة دون اHــســاس بــاحــتــمـال
الــلــجـــوء إلى الــطـــعن في مــجـــال اHــنــازعــات فـي الــقــانــون

العام.

اHـادة 173 مـكـرر5 : حتـدد شـروط وكـيـفـيـات تـطـبـيق
أحكام هذا القسمr عنداالقتضاءr عن طريق التنظيم".

" اHادة 135 : حتـدد التعـريفات الـدولية لـلنقل اجلوي
الــعـمــوميr وفـقـا لــقـواعــد اHـنـافــسـةr واالتــفـاقـات الــدولـيـة
الــــثـــنــــائـــيــــة أو اHــــتـــعــــددة األطـــراف الــــتي وقــــعت عــــلـــيــــهـــا

اجلزائر".

اHـادة اHـادة 15 : : يــدرج ضــمـن أحـــكـام الـــفـصل الــثـامن من
الــــــقــــــانــــــون رقـم 98-06 اHـــــؤرخ فـي 3 ربـــــيــع األول عــــام
rـــذكـــورأعـالهH1419 الــــمـــوافــق27 يــونـــيــــو ســـنــة 1998 وا

قـــــــــســـم ســــــــــابــع "حـــــــــــقــــــــــوق ركــــــــــاب الــــــــنـــــــــقــل اجلـــــــــوي
الــــعـــمــــومي" يـــتـــضــــمـن اHـــواد 173 مـــكــرر و173 مـــكــرر1
و173 مــكــرر2  و173 مــكــرر3  و173 مــكــرر4  و173 مــكــرر5

وحترر كما يأتي :

"القسم السابع"القسم السابع
حقوق ركـاب النقل اجلوي العموميحقوق ركـاب النقل اجلوي العمومي

اHــادة 173 مــكــرر: تـــنــطــبـق أحــكــام هـــذا الــقـــسم عــلى
الـنقل اجلوي العمـومي للركاب عـندما تكـون الرحلة جزءا
rمـن عـــــقــــد الــــنــــقل ويــــكــــون الـــنــــقل قــــد بــــدأ في اجلــــزائـــر

وعندما : 
- تـــــنــــطـــــلق الــــرحـــــلــــة مـن مــــطــــار يـــــقع فـي الــــتــــراب

اجلزائريr أو
- تنطلق الـرحلة من مطار يـقع في بلد أجنبي وفي

اجتاه مطار يقع في التراب اجلزائري.
وتنـطـبق أحكـام هـذا القـسم عـلى الرحالت اHـنـتظـمة
أو غــيـر اHــنــتــظـمــة عــلى حــد ســواءr وعـلـى الـرحـالت الـتي

تكون جزءا من السفر باHقاولة أم ال.

اHــــادة 173 مـــــكــــرر1 : يـــــحق لـــــركـــــاب الـــــنــــقـل اجلــــوي
Yاجلـوي Yالـعـمومـي االطالع عـلى هـويـة الـنـاقل أوالـنـاقـلـ

الذين يقومون بالرحلة أو الرحالت اHعنية.
يــســتــفــيــد ركـــاب الــنــقل اجلــوي الــعــمــومي في حــالــة
إلـغاء رحـلتـهم أو تأخـرهاr أو تـعذر ركـوبهم ألسـباب تـعود
لــلــنـاقـلr من الــتـكــفل مـن حـيـث اإلعالمr والــتـعــويضr وكل
مـــــســـــاعــــدة تـــــتـــــنـــــاسب مع األضـــــرار الـــــنـــــاجـــــمــــة عـن هــــذه

الوضعيات.
اHــــــادة 173 مـــــــكــــــرر2 : يـــــــســــــتـــــــفـــــــيـــــــد الـــــــشـــــــخص ذو
االحـــتـــيـــاجـــات اخلـــاصـــة عـــنـــد وصـــوله إلـى اHـــطـــارمن أجل
الــســفــرr من اHــسـاعــدة الــضــروريــة الـتـي يـقــدمــهــا الــنـاقل
اجلــوي تـســمح له بــالــقــيــام بـالــرحــلــة الـتـي �ـلك �ــوجــبــهـا

حجزا.
اHادة 173 مـكرر3 : �ـنع عـلى كل مؤسـسة نـقل جوي
عـــمـــومي أن تـــرفض لـــكـل شــخـص ذي احــتـــيـــاجـــات خـــاصــة
احلــصــول عـلى حــجـز لــرحـلــة مــعـيــنـة أوالــركـوب عــلى مـ�

طائرة بسبب وضعيته.
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الــنــصــوص الــتــطــبــيــقـــيــة الــســاريــة اHــفــعــولr عــنــد بــدايــة
ســـريـــان هـــذا الـــقــــانـــونr صـــاحلـــة إلى غــــايـــة انـــقـــضـــاء أجل
ســنــتــY (2) ابــــتـــداء مـن تـــاريـخ نـــشــــر هـــذا الــــقــــانـــون في

اجلريدة الرسمية ".
اHــادة اHــادة 19  :   : تــلــغـى أحــكــام الــفــقــرة 2 من اHــادة 40 من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419

اHوافق 27 يونيو سنة 1998 واHذكور أعاله.
اHــــاداHــــادّة ة 20 : :  يــــنــــشــــر هــــذا الــــقــــانــــون فـي الـــــجــــريــــدة
الرّسميّـة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�ـقراطيّة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 28 رمـضـان عام 1436 اHـوافق 15
يوليو سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

قـانون رقم انون رقم 15-15 مؤرخ في  مؤرخ في 28 رم رمـضان عام ضان عام 1436  اHوافقHوافق
15 ي يـولولـيـو سو سـنة نة r2015 يr يـعـدل ويدل ويـتـمم األمر رقم مم األمر رقم 04-03

اHاHــــــــؤرخ في ؤرخ في 19 ج جــــــمــــــادى األولى عادى األولى عــــــام ام 1424  اH  اHــــــــوافق وافق 19
يوليولـيو سيو سـنة نة 2003 واH واHـتعتعـلق بلق بـالقالقـواعد الواعد الـعـامة اHامة اHـطبطبـقةقة

على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.على عمليات استيراد البضائع وتصديرها.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدستـورr ال سـيـمـا اHواد  19 و37 و119

rو120 و125 و 126 منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 98-04 اHــــؤرخ في 20
صــفــر عــام 1419 اHــوافق 15 يـــونــيــو ســنــة 1998 واHــتــعــلق

rبحماية التراث الثقافي
- و�قـتـضى األمر رقم 03-04 اHؤرخ في 19 جـمادى
األولى عـام 1424 اHـوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واHــتــعـلق
بالقـواعد العامـة اHطبقـة على عملـيات استيـراد البضائع

rوتصديرها
- و�قـتـضى األمر رقم 03-11 اHؤرخ في 27 جـمادى
الـثـانــيـة عـام 1424 اHـوافق 26 غــشت سـنـة 2003 واHــتـعـلق

rتممHعدل و اHا rبالنقد والقرض
- و�ــــــقـــــتـــــضى الــــــقـــــانـــــون رقم 04-04 اHـــــؤرخ في 5
جـــمـــادى األولى عـــام 1425 اHــوافق 23 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2004

rتعلق بالتقييسHوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-09 اHــــؤرخ في 18
صـفـر عام 1429 اHـوافق 25 فـبـرايـر سـنة 2008 واHـتـضمن

rدنية واإلداريةHقانون اإلجراءات ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 09-03 اHــــؤرخ في 29
صــفــر عـام 1430 اHـوافق 25 فــبـرايــر ســنـة 2009 واHــتــعـلق

rستهلك وقمع الغشHبحماية ا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 14-07 اHــــؤرخ في 13
شـــوال عـــام 1435 اHــــوافق 9 غــــشت ســــنـــة 2014 واHــــتــــعـــلق

r وارد البيولوجيةHبا

اHادة اHادة 16 : : تـدرج ضمــن أحـكام القـانـون رقـم 06-98
اHـــؤرخ فـي 3 ربــــيع األول عــام 1419 اHــوافق 27 يـــونـــيــو
ســـــنــــة 1998 واHـــــذكـــــور أعالهr اHـــــادتــــان 180 مـــــكــــرر و180

مكررr1 وحترران كما يأتي :
" اHـــــادة 180 مــــــكـــــرر: �ــــــكن األشــــــخــــــاص احلـــــائــــــزين
شهـادات مالح خاص أو مالح مـهنـي أجنبـي تتـوج معارف
تـــســـاوي عـــلـى األقل اHـــعـــارف اHـــطـــلـــوبـــة لـــلـــحـــصـــول عـــلى
الشـهـادة اجلـزائـرية اHـوافـقـة احلـصـول على شـهـادة مـعـادلة
بـعـد دراسـة مـلـفـهم وفـقا لـلـشـروط والـكـيـفـيـات احملددة عن

طريق التنظيم".
" اHـادة 180 مـكـرر1 : تـســلم مــراكـز اخلــبـرة في  طب
الـطيـران واألطـباء اHـمـتحـنـون بـعد الـفـحصr مسـتـخدمي
الــطـيــران اHــدني الـشــهــادات الـطــبــيـة اHــطـلــوبــة Hـمــارسـة
الـوظــائف اHـوافـقـة لـشـهــاداتـهم اHـتـعـلـقــة بـالـطـيـران الـتي
اعــتـــمــدتـــهـــا الــســـلـــطــة اHـــكـــلــفـــة بــالـــطـــيــران اHـــدنيr وفـــقــا

للشروط والكيفيات احملددة عن طريق التنظيم".

اHادة اHادة 17 : : تـدرج ضـمـن أحكام القانـون رقـم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونيو سنة
1998 واHذكور أعالهr اHادة 229 مكررr وحترر كما يأتي :

" اHــادة 229 مـــكــرر: يــعـــاقب بـــاحلــبس مـن  ثالثــة (3)
Yأشـهــر  إلى ســتـة (6) أشـهـر وبــغـرامـة مـن مـائـة وخــمـسـ
ألـف ديـــــنـــــار (150.000 دج) إلى مـــائــــتـــY وخـــمــــســـY ألف
rفـقط Yالــعـقــوبـتــ Yأو بــإحـدى هــاتـ r(250.000 دج) ديــنــار
كل شــــخص طــــبـــيــــعي أو مــــعـــنــــويr كـــان عــــلى عــــلم بــــحـــكم
وظــائــفه أو نـشــاطهr بــحــادث أو واقـعــة خــطـيــرة أو واقــعـة
طائرةr ولم يبلغ السلطة اHكلفة بالطيران اHدني بذلك.

تـــضــــاعف هـــذه الـــعــــقـــوبـــة لـــكـل شـــخص طــــبـــيـــعي أو
مـــعــنـــوي ســـلط عـــقــوبـــة عـــلى كل مـن قــام بـــاإلبالغ بـــوقــوع

حادث أو واقعة أو واقعة خطيرة للطائرة".

الفصل احلادي عشرالفصل احلادي عشر
أحكام انتقالية وختاميةأحكام انتقالية وختامية

اHــادة اHــادة 18 : : تــدرج ضــمـن أحــكــام الـــقــانــون رقم 06-98
اHؤرخ في 3 ربيع األول عام 1419 اHوافق 27 يونـيو سنة
rــادتــان 229 مــكــرر1 و 231 مــكــررHا rــذكــور أعالهH1998 وا

وحترران كما يأتي :
" اHـادة 229 مـكـرر1 : يـكــون الـوزيـر اHــكـلف بــالـنـقل
أو مـن يــفـــوضـهr هـــو اHـــســـؤول األول عن اإلعالم فـي حـــالــة
حـدوث حـادثــة أو واقـعــة خـطـيــرة لـطـائــرةr وذلك طـبــقـا Hـا
تنص عـليه أحكـام اHلحق رقم 13 اHـتعـلق بالـتحـقيق حول
حوادث ووقـائع الـطـيـرانr التـفـاقـية شـيـكـاغـو لـسـنة 1944

اHتعلقة بالطيران اHدني الدولي".
" اHـادة 231  مـكـرر : في انــتــظـار صــدور الــنــصـوص
الــتـــنــظـــيـــمــيـــة اHـــتــخـــذة لــتـــطـــبــيـق هــذا الـــقــانـــونr تـــبــقى


