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السالسّنة السابعة واألربعوننة السابعة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب 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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب 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

األربعاء األربعاء 4  ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـهـ
اHوافق اHوافق 10  نوفمبر سنة   نوفمبر سنة 2010 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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قرار وزاري مـشترك مؤرخ في 27 شعـبان عام 1431 اHوافق 8 غشـت سنة r2010 يـعدل القـرار الوزاري اHشـترك اHؤرّخ في
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مـــرســوم رئـــاسيمـــرســوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 - - 270 مــؤ مــؤرّخ في خ في 26 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1431 اHــوافق  اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن عـام عـام 
الـتــصـديقr بــتـحــفظr عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمعالـتــصـديقr بــتـحــفظr عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمع
أعــمــال اإلرهــاب الــنــوويr اHـفــتــوحـــة لــلــتـوقــيع فيأعــمــال اإلرهــاب الــنــوويr اHـفــتــوحـــة لــلــتـوقــيع في
مقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيــويـورك في مقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيــويـورك في 14 سـبـتـمـبــر سـبـتـمـبــر

سنــة سنــة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبـعد االطالع عـلى االتـفاقـية الـدولـية لـقمع أعـمال
اإلرهـاب النووي اHفـتوحة للـتوقيع في مقـر األ~ اHتحدة

r2005 في نيويورك في 14 سبتمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى : يـــصـــدّقr بــــتـــحــــفظr عـــلـى االتـــفــــاقـــيـــة
الـــدولــــيـــة لــــقـــمـع أعــــمـــال اإلرهــــــاب الـــنــــووي اHـــفــــتـــوحــــة
لـــلــتـــوقـــيع في مـــقـــر األ~ اHــتـــحـــدة في نـــيـــويــورك في 14
ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2005 وتـــنــشــــر في اجلـــريـــدة الــرّســـمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 3
نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووياالتفاقية الدولية لقمع أعمال اإلرهاب النووي

rإن الدول األطراف في هذه االتفاقيةrإن الدول األطراف في هذه االتفاقية

- إذ تـضع في اعـتـبـارهـا - إذ تـضع في اعـتـبـارهـا مـقـاصـد ومـبــادىء مـيـثـــاق
Wــتــعـــلــقــة بــحــفظ الــسالم واألمن الــدولــيــHــتــحــدة اHاأل~ ا
وتـعــــزيـــز حـسن اجلــــوار والـعالقــــات الـوديـة والــتـعـــاون

rالــدول Wب

إلى اإلعالن الـصـادر �ـنـاسـبـة الـذكـرى - وإذ - وإذ  تـشـير تـشـير 
الـســنـويــة اخلــمـســW إلنـشــاء األ~ اHــتـحــدةr اHـؤرّخ في 24

r1995 تشرين األوّل/أكتوبر سنة

اتفاقيات واتفاقات دولياتفاقيات واتفاقات دوليّة
- وإذ تـسلم - وإذ تـسلم بحق جـمـيع الـدول في أن تنـتج الـطـاقة
النووية وتستعـملها لألغراض السلمـيةr وتسلم �صاحلها
اHــشـروعــة في اHـنــافع احملـتــمل أن تـســتـمــد من اسـتــعـمـال

rالطاقة النووية في األغراض السلمية

- وإذ تــــضع في اعــــتــــبــــارهـــا - وإذ تــــضع في اعــــتــــبــــارهـــا االتــــفــــاقـــيــــة اHـــتــــعـــلــــقـــة
r1980 لسنة rادية للمواد النوويةHباحلماية ا

- وإذ يـــســـاورهـــا بــــالغ الـــقـــلق - وإذ يـــســـاورهـــا بــــالغ الـــقـــلق إزاء تـــصـــاعـــد أعـــمـــال
اإلرهـــــــاب بـــجــــمــــيــع أشـــكــــالــه ومــــظـــاهــــــره في جــــمـــــيع

rأنحــاء العــالم

- وإذ تــــشــــيـــر - وإذ تــــشــــيـــر إلـى اإلعالن اHــــتــــعــــلــق بــــالــــتــــدابــــــيـــر
rالـــــــرامـــــيـــــــة إلـى الــــقــــضــــــــــاء عــــلى اإلرهـــــــــاب الــــدولي
اHــــرفق بــــقــــــرار اجلــــمــــعـــيــــة الـــعــــامـــة 60/49 اHــــؤرّخ في 9
rالــذي جـــــاء فــــيه r1994 كـانــــون األول/ديــســمـبـــر ســنـــة
في جملة أمـورr أن الدول األعضاء في األ~ اHتـحدة تعيد
رســمـيــا تــأكـيــد إدانــتـهــا الـقــاطــعـة جلــمـيـع أعـمــال اإلرهـاب
وأســالـيـبه و�ـارسـاته عـلى اعتـبـار أنهـا أعـمال إجـرامـية
ال �كن تـبريرهاr أيـنما ارتـكبت وأيا كـان مرتكـبوهاr �ا
في ذلـك مـا يـعـرض مـنـهـا لـلـخـطـر الـعالقـات الـوديــة فـيـمـا
بـW الـدول والــشـعـوب ويـهـدد الــسالمـة اإلقـلـيــمـيــة لـلـدول

rوأمنها

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن اإلعـالن شــجع الــدول أيــضــا عــلى أن
تــسـتــعـرض عــلى وجه الـســرعـة نــطـاق األحــكـام الــقـانــونـيـة
الــدولــيــة الــقــائــمــة بــشــأن مــنع اإلرهــاب بــجــمــيع أشــكــاله
ومظاهره وقمعه والقضاء عليهr بهدف ضمان توفر إطار

rسألةHقانوني شامل يغطي جميع جوانب هذه ا

- وإذ تـــشـــيـــر - وإذ تـــشـــيـــر إلـى قـــرار اجلـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 210/51
اHــؤرّخ في 17 كـــانـــون األوّل/ديـــســـمـــبـــر ســـنــة 1996 وإلى
اإلعالن اHــكـــمــل إلعالن ســنــــة 1994 اHـــتــعــلق بـــالــتــدابـــيــر

 rرفق بهHا rالراميـة إلى القضاء على اإلرهاب الدولي

- وإذ تــشـــيــر أيـــضــا - وإذ تــشـــيــر أيـــضــا إلـى أنه عــمـال بــقـــرار اجلــمـــعــيــة
الـعامة 210/51 أنشـئت جلـنـة مخـصـصة لـتـقومr في جـمـلة
أمــــورr بـــوضـع اتـــفــــاقـــيــــة دولــــيـــة لــــقـــمـع أعـــمــــال اإلرهـــاب
الـــنـــوويr الســتـــكـــمـــال الــصـــكـــوك الــدولـــيـــة الــقـــائـــمــة ذات

rالصلة

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن أعـــمـــال اإلرهــــاب الـــنـــووي �ـــكن أن
تـسـفـر عن أوخم الـعـواقب وقـد تـشـكل خـطـرا يـهـدد الـسالم

rWواألمن الدولي
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- وإذ تـالحـظ أيـــــــــضـــــــــا - وإذ تـالحـظ أيـــــــــضـــــــــا أن اHــــــــــوجــــــــــود من األحــــــــــكـــــــــام
الـقـانونـيـة اHتـعـددة األطراف ال يـعالـج تلك الـهـجمـات على

rنحو واف

- واقـــتـــنــاعـــا مـــنـــهــا - واقـــتـــنــاعـــا مـــنـــهــا بـــاحلـــاجــة اHـــاســـة إلى تـــعـــــزيــــز
الـتعــاون الدولـي بW الدول في ابتـكــار واتخـــاذ تدابير
فــعـــالــة وعـــمــلــيـــة Hــنع هـــذه األعــمــال اإلرهـــابــيــة وحملـــاكــمــة

rمرتكبيها ومعاقبتهم

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن أنـشــطـة الـقــوات الـعــسـكـريــة لـلـدول
تــنــظـمــهــا قـــواعــد لــلــقـانــــون الــدولي تــخـــــرج عن إطـــــار
هــذه االتـفـاقـيـة وأن اسـتــثـنـاء أعـمـال مـعـيـنـة من الـنـطـاق
الـذي تشـمـله هـذه االتـفاقـيـة ال يـعنـي التـغـاضي عن أعـمال
غــيـــر مـــشـــروعــة مـن جــهـــة أخـــرى أو يـــجــعـل مـــنــهـــا أعـــمــاال
مــشـــروعــــةr أو يــســتــبــعــد مالحــقــــة مــرتــكــبــيــهــا قــضــائــيـا

rأخــرى Wوجب قوان�

قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغراض هذه االتفاقية :ألغراض هذه االتفاقية :

1 - يــقــصــد بــتـعــبــيــر "مــواد مــشـعــة" اHــواد الــنــوويـة
وغـــيــرهـــا من اHــواد اHـــشــعـــة الــتـي حتــتـــوي عــلى نـــويــدات
تنحل تـلقائـيا (وهي عملـية يصحـبها انبـعاث نوع أو عدة
أنـــواع من اإلشـــعــاعـــات اHـــؤيــنـــة مــثـل أشــعـــة ألــفـــا وبــيـــتــا
rوجسيمات الـنيوترونات وأشعة غـاما) والتي قد تسبب
نظـرا خلواصـها اإلشعـاعيـة أو االنشطـاريةr اHوت أو األذى
الـبـدني اجلـسـيمr أو تـلـحق أضـرارا ذات شـأن بـاHـمـتـلـكات

rأو البيئـة

rـواد الـنـوويـة" الـبـلـوتـونـيومH2 - يـقـصـد بتـعـبـيـر "ا
مــا عــدا الـبــلــوتــونـيــوم الــذي يــتـجــــاوز تــركــيـز الــنــظــائــر
اHـــشـــعـــة فـــيه 80 في اHـــائـــة من الـــبـــلـــوتـــونـــيــوم - r238 أو
الــيــورانــيــوم - r233 أو الــيـــورانــيــوم اخملــصب بـــالــنــظــيــر
اHــشع 235 أو الـــنــظــيــر اHــشع r233 أو الـــيــورانــيــوم الــذي
يـحــتـــوي عـلى خـلــيط من الـنــظـــائـر اHـشــعــــــة اHـوجــــودة
في الـطـبـيــعــــــةr عــــدا مــا كـــــان مـنــهـا عـلى شـكـــل خــــام
أو رواسب اخلـامr أو أي مــادة حتــتــوي عـلى واحــد أو أكــثـر

rمن العناصر السالفة الذكر

أما تعبيـر "اليورانيوم اخملصب بالنظير اHشع 235
أو الــنـــظـــيــر اHـــشع 233" فــيـــقـــصــد به الـــيـــورانــيـــوم الــذي
يــحــتــوي عــلى أي من الــنــظــيــريـن اHــشــعـW 235 أو 233 أو
كـلــيـهــمــا بـكــمـيــة تـكــون فــيـهــا نـســبـة الــوفــرة من مـجــمـوع
هــذين الـنــظـيـرين اHــشـعـW إلـى الـنـظــيـر اHـشع 238 أكـبـر
من نــســـبـــة الــنـــظــيـــر اHــشع 235 إلى الـــنــظـــيـــر اHــشع 238

اHوجود في الطبيعة.

3 - يقصد بتعبير "مرفق نووي" :
أ) أي مــــفــــاعل نـــــوويr �ــــا في ذلك اHـــــفــــاعالت الــــتي
جتـهــز بـهــا الـسـفن أو اHــركـبــات أو الـطـائــرات أو األجـسـام
الـفـضائـيـة السـتعـمـاله كـمـصدر لـلـطـاقة لـدفع هـذه الـسفن
أو اHـركـبـات أو الـطـائـرات أو األجـسـام الـفـضـائـيـةr أو ألي

rغـرض آخــر
ب) أي مــنــشـأة أو وســيــلـة نــقل تــســتـعــمل إلنــتـاج أو

خزن أو معـاجلـة أو نقـل مواد مشعـة.

4 - يقصد بتعبير "جهـاز" :
أ) أي جهاز متفجر نوويr أو

ب) أي جــــهـــــاز لــــنــــشــــر اHـــــواد اإلشــــعــــاعـــــيــــة أو لــــبث
اإلشـــعـــاعr والـــذي قــد يـــســـبب نـــظـــرا خلــواصـه اإلشــعـــاعـــيــة
اHـــوت أو األذى الـــبــــدني اجلـــســــيم أو يـــلــــحق أضـــرارا ذات

شأن باHمتلكات أو البيئة.

5 - يــشـمـل تـعــريف "اHــرفق الــعــام أو احلــكـومي" أي
rWكـــــانــــــا أو مـــــؤقـــــتـــــ Wدائـــــمـــــ rمــــــرفق أو وســـــيــــــلـــــة نـــــقـل
يستخدمهمـا أو يشغلهما �ثلو دولة أو أعضاء حكومة أو
هيئـة تشريـعية أو هـيئة قـضائيـة أو مسؤولـو أو موظفو
دولــة أو أي سـلــطـة عـامــة أو كـيــان عـام آخـر أو مــوظـفـو أو
مــســؤولــو مــنـــظــمــة حــكــومـــيــة دولــيــة فــيـــمــا يــتــصل بــأداء

واجباتهم الرّسميّـة.

6 - يــقــصــد بـتــعــبــيــر "الــقــوات الـعــســكــريــة لــلــدولـة"
الــقـــــوات اHـــســـلـــحـــــة لـــدولــــة مــــاr الـــتي تـــكـــون مـــنـــظـــمــة
ومـــدربــــــة ومـــجــــهـــــزة �ــــوجب قـــــوانــــيـــنــــهـــا الــــداخـــلــــيـــــة
rــــــقـــــام األولHألغــــــــراض الـــــدفــــــاع أو األمن الــــــوطـــــنـي في ا
واألشــــخــــاص الــــعــــامــــلــــون عــــلى مــــســــانــــدة تــــلك الــــقــــــوات
اHـــســـلـــحـــــة الـــذيـن يـــخـــضـــعــــون لـــقـــيـــادتـــهـــا وســـيـــطـــرتـــهـــا

ومسؤوليتها الرّسميّة.

اHاداHادّة ة 2
1 - يــــرتـكب جــر�ــــة �ـفــهـــوم هــذه االتــفـاقــيـــة كــل

من يقوم بصورة غير مشروعة وعن عمد :
أ) بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز :

"1" بــــقـــصـــــد إزهــــــاق األرواح أو الــــتــــســــبب في أذى
بدني جسـيم r أو

"2" بقـصـــــد إحلـــــاق ضــــرر ذي شــأن باHـمتـلكـــات
rأو البيئــة

ب) بــاســـتــخـــدام أي مـــادة مــشـــعــــة أو جــهـــــاز مــشــع
بـــــأيــــة طـــــريــــقـــــةr أو اســــتـــــخــــدام مـــــرفق نـــــووي أو إحــــداث
أضــــرار بـــــه بـطــريـقــــــة تــؤدي إلى إطالق مــادة مـشــعــــة

أو تهـدد بانطالقها :
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"1" بــــقـــصـــــد إزهــــــاق األرواح أو الــــتــــســــبب في أذى
بدني جسـيمr أو

"2" بـقــصـــد إحلـــــاق ضــــــرر ذي شــأن بـاHـمــتـلـكــــات
rأو البيئــة

"3" بـقــصـــد إكــراه شــخص طــبــيــعي أو اعــتــبـاريr أو
مـنـظـمـة دولـيـة أو دولة عـلى الـقـيـام بـعـمل مـا أو االمـتـناع

عن القيام به.
2 - يرتكب جر�ة أيضا كل من :

أ) يــهـدد في ظل ظــروف تــوحي �ـصــداقــيـة الــتـهــديـد
بـارتــكـاب جـر�ــــة عـلـى الـنــحـــو اHـبــW في الــفـقـرة 1 (ب)

من هذه اHادّةr أو
ب) يـــطــلـب بــصـــورة غـــيــر مـــشـــروعـــة وعن عـــمــد عن
طـريق الــتــهـديــدr مــادّة مـشــعـة أو جــهــازا مـشــعــا أو مـرفــقـا
نـــوويـــاr في ظل ظـــروف تــوحـي �ــصـــداقـــيـــة الــتـــهـــديــدr أو

باستخدام القوة.
3 - يـرتـكب جـر�ـة أيـضا كـل من يـشـرع في ارتـكاب
جـــر�ــــة من اجلـــرائـم اHـنــصـــوص عـلــيــهـــا في الــفــقــــرة 1

مـن هذه اHادّة.
4 - يرتكب جر�ة أيضا كل من :

أ) يــــــــســـــــــــاهم كـــــــــشــــــــريـك في جـــــــــر�ــــــــة مـن اجلــــــــرائم
اHــنـــصــــوص عــلــيــهـــا في الــفــقـــــرات 1 أو 2 أو 3 من هــــذه

اHادّةr أو
ب) يــنـــظم أو يــوجـــه آخــــرين الرتــكـــــــاب جـــر�ــــــة
مـن اجلـــرائم اHــنــصـوص عــلـيــهــا في الـفــقــرات 1 أو 2 أو 3

من هذه اHادّةr أو
جـ) يـســاهم بــأي طـريــقـة أخــرى في قــيـام مــجـمــوعـــة
مـن األشــخـــاص r يــعـــمـــلــون بـــقــصـــد مـــشــتـــركr بــارتـــكــــاب
جر�ة أو أكثــر من اجلرائم اHبينة في الفقرات 1 أو 2 أو
3 مـن هـذه اHــادةr عــلى أن تــكــون هـذه اHــســاهــمـة مــتــعــمـدة
وجتـــــري إمـــــا بــهــدف تـيــســيــر الــنــشــاط اإلجــرامي الــعـام
لـلـمــجـمـوعــة أو خـدمـة أهـدافــهـا أو مع الـعــلم الـكـامـل بـنـيـة

اجملموعــة ارتكــاب اجلــر�ــــة أو اجلــرائم اHعنيـة.

اHاداHادّة ة 3
ال تــنــطــبق هــــذه االتـفــاقــيــــة إذا ارتـكـب اجلُـرم داخل
دولـة واحـدة وكـان اHـدعـى ارتـكـابه اجلـــرم والــضـحـايـا من
رعــايـا تــلك الـدولــةr وإذا عـثــر عـلى اHــدعى ارتـكــابه اجلـرم
rولم تــكن أيــة دولـة أخــــرى تــمـلك rفي إقــلــيم تـلـك الـدولــة
�ـــــــــوجب الــــــفــــــقــــــــرة 1 أو 2 من اHــــــادة r9 األســــــاس الالزم
Hـمارسة الـوالية القـضائيـةr إال أن أحكام اHواد 7 و12 و14
و15 و16 و17 تنطبق في تلك احلـــاالت حسب االقتضاء.

اHاداHادّة ة 4

1 - لــــيس فـي هـــذه االتـــفــــاقـــيــــة مـــــا �ـس احلـــقـــــــوق
وااللــــتـــزامــــات واHــــســــؤولــــيـــات األخــــرى لــــلــــدول واألفـــراد
�ــوجـب الــقـــانــون الـــدوليr وال ســـيـــمــا مـــقـــاصــد ومـــبــادىء

rتحدة والقانون اإلنساني الدوليHميثـاق األ~ ا

2 - ال تــســري هــذه االتــفــاقــيــة عــلى أنــشــطــة الــقـوات
اHــــســـلــــحـــة خـالل نـــزاع مـــســــلـحr حــــســـبــــمـــا يــــفـــهم مـن تـــلك
الــتـــعــابــيــر في إطـــار الــقــانــون اإلنــســانـي الــدوليr والــتي
يـحـكـمـهـا ذلك الـقـانـونr كـمـا ال تـسـري هـذه االتـفـاقـيـة عـلى
األنـشـطــة الـتي تضـطـلـــع بهـا الـقـوات الـعسـكـرية لـدولــة
مـــا بـصـدد �ـارســة واجـبـاتـها الـرّسـمـيّـــة بقـدر مـا تـنظم

rبقواعد أخرى من القانــون الدولي

3 - ال تــفـــســــر أحـــكـــــــام الــفـــقـــــرة 2 من هـــــذه اHــادة
عــلى أنـهــا تـعـني الــتـغـــاضي عن أعـمــال غـيـــر مـشـروعـــة
من جــــهــــة أخــــرى أو جتــــعـل مــــنــــهــــا أعــــمــــاال مــــشــــــروعـــة أو
تـــســتــبـــعــــد مالحـــقـــــة مـــــرتــكــبـــيــهــا قـــضــــائـــيـــــا �ــــوجب

rأخـرى Wقــوان

4 - وال تـتـنـاول هــذه االتـفـاقـيـةr وال �ـكـن تـفـسـيـرهـا
عــلـى أنــهـــا تـــتـــنـــاولr عـــلى أي نـــحـــوr مــســـألـــة مـــشـــروعـــيّــة
اسـتـعـمـال األسـلـحــــة الـنـوويــــة أو الـتـهـديـد بـاسـتـعـمـالـها

من قبـل الـدول.

اHاداHادّة ة 5

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير :

أ) الـتي جتـعل اجلـرائـم اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة 2
rجرائم �وجب قانونها الوطني

ب) الـــــتي جتــــــعل مـــــرتـــــكـــــبـي تـــــلـك اجلـــــرائم عـــــرضـــــة
لـعـقــوبـــات مــنـاســبـة تــــراعي مــا تــتـسم بـه تــلك اجلـــرائم

مـن طـابــع خطيـر.

اHاداHادّة ة 6

تتـخـذ كل دولـة طـرف مـا يـلـزم من تـدابـيـرr �ـا فـيـها
سـن تـشـريــعـات داخــلـيــة عـنــد االقـتــضـاءr لــتـكـفـل أال تـكـون
rاألعــمــال اإلجـــرامــيــة الــداخـــلــة في نــطــاق هـــذه االتــفــاقــيــة
وبخـاصة عندمـا يقصـدد منها أو يـراد بها إشـاعة حالة من
الــرعب بــW عــامــة اجلــمــهــور أو جــمـاعــة مـن األشــخـاص أو
أشــخـاص مــعــيــنــrW أعـمــاال مــبــررة بــأي حــال من األحـوال
العـتــبـارات ذات طـابع ســيـاسي أو فـلـســفي أو عـقـائـدي أو
عــرقي أو إثـني أو ديـني أو أي طـابع �ــاثل آخـرr ولـتـكـفل

إنزال عقوبات �رتكبيها تتمشى مع طابعها اخلطير.
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اHاداHادّة ة 7

1 - تتعـاون الدول األطراف :

أ) بـاتخاذ جـميع الـتدابيـر اHمـكنـةr �ا فيـها تـكييف
قانـونـها الـوطني عـنـد اللـزومH rنع ومـنـاهضـة اإلعداد في
إقــلــيم كل مــنــهــا الرتــكــاب اجلــرائم اHــنــصــوص عــلــيــهــا في
اHادّة r2 داخل أقـاليـمـها أو خـارجـهاr �ـا في ذلك الـتدابـير
الالزمـة حلظر قـيام األشخاص واجلـماعات واHـنظمات في
أقـاليمها بـأنشطة غيـر مشروعة تشـجع على ارتكاب تلك
اجلـرائم أو حتـرض عــلى ارتـكـابــهـا أو تـنـظــمـهـا أو تــمـولـهـا
عن عــــلم أو تــــقــــدم لــــهــــا عن عــــلـم اHـــســــاعــــدة الــــتــــقــــنــــيـــة أو

rعلومات أو تشارك في ارتكابهاHا

ب) بــتـــبـادل اHــعــلــــومـات الــدقــيـقــــة اHــتـحــقق مــنــهـا
وفـقـــا لـقــانــونـهــا الــــوطـنيr وبــالــطـريــقـــة الــتي حتــددهــــا
هــذه االتــفـاقــيـة ورهـنــا بـشــروطـهـاr وبــتـنـســيق الـتــدابـيـر
اإلداريـــــة وغــــيــــر اإلداريــــــة اHــــتــــخــــذة حـــسـب االقــــتــــضـــــاء
لــكـــشف اجلــرائـم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2 ومــنـــعــهــا
وقـــمـــعـــهـــا والـــتــحـــقـــيق فـــيـــهـــاr وكـــــذلك إلقـــامــــة إجــراءات
جـنــائــيـة ضــد األشــخـاص اHــدعى ارتــكـابــهم لــتــلك اجلـرائم.
وبـصفـة خـاصـة تـتـخذ الـدولـة الـطــرف الـتدابـيـر اHـنـاسـبة
لــكي تــخـطــــر دون إبــطــــاء الـدول األخــــرى اHــشـــار إلــيــهـا
في اHــادّة 9 فـــيــمـــا يــتـــعــلق بـــارتــكـــاب اجلــرائم اHـــنــصــوص
عــلـيــهــا في اHـادّة r2 وكــذلك اإلعــداد الرتــكــاب تـلـك اجلـرائم
التي تـكون قـد ¥ت إلى علـمهاr فـضال عن إبالغ اHنـظمات

الدولية عند االقتضـاء.

2 - تــتـخــذ الـــدول األطـــراف الــتـدابــــيـر اHـنــــاسـبــة
�ـا يتفق مع قانـونها الوطني حلـماية سريـة أي معلومات
حتـصل عـلـيهـا سـرا �ـوجب أحكـام هـذه االتـفاقـيـة من دولة
طـــــرف أخــــــرىr أو من خـالل اHـــــشــــــاركـــــة فـي أي أنـــــشــــــطـــــة
يـضـطـلـع بـهـا لـتــطـبـيق هــذه االتـفـاقــيـة. وإذا قـدمت الـدول
األطــراف مــعـــلــومــات إلى مـــنــظــمـــات دولــيــة ســـراr تــتــخــذ

اإلجراءات لضمان حماية سرية تلك اHعلومات.

3 - ال يــــطــــلب مـن الــــدول األطــــراف �ــــقـــــتــــضى هــــذه
االتـفـاقيـة تـقـد¦ أيـة مـعـلـومات ال يـجـوز لـهـا إبالغـهـا وفـقا
لــقــانــونــهــا الــوطــنيr أو يــكــون من شــأنــهــا أن تـضــر بــأمن

الدولة اHعنية أو احلماية اHادية للمواد النووية.

4 - تــــــبــــــلـغ الـــــــدول األطــــــــراف األمــــــW الـــــــعــــــام لأل~
اHـــتـــحـــدة بـــشـــأن ســـلـــطـــاتـــهـــا اخملـــتـــصـــة وجـــهـــات االتـــصــال
اHسـؤولة فـيهـا عن توجـيه وتلـقي اHعـلومـات اHشـار إليـها
في هــــــذه اHــــــادّة. ويــــــبـــــلـغ األمــــــW الــــــعـــــام لـأل~ اHــــــتــــــحـــــدة
اHـعلـومات اHـتـعلـقة بـالـسلـطات اخملـتـصة وجـهات االتـصال

إلى جـميع الـدول األطـراف وإلى الوكـالة الـدولـية لـلطـاقة
الذرية. ويجب أن يكـون االتصال بتلك السلطات وجهات

االتصال متيسرا بصفة دائمة.

اHاداHادّة ة 8

ألغـراض مـنع اجلـرائـم �ـوجب هـذه االتـفـاقـيـةr تـبـذل
الدول األطراف كل جهد التخاذ التدابير اHناسبة لضمان
حــمـايـة اHـواد اHـشــعـة مع مـراعـاة الــتـوصـيـات واHـهـام ذات

الصلة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

اHاداHادّة ة 9

1 - تـــتـــخــذ كـل دولــة طـــرف مـــا يـــلــزم مـن الــتـــدابـــيــر
إلقــامـــة واليــتــهـــا الــقـــضــائـــيــة عــلـى أي جــر�ـــة من اجلــرائم

اHنصوص عليها في اHادّة 2 عندما :
أ) ترتكب اجلر�ة في إقليم تلك الدولةr أو

ب) ترتـكب اجلر�ـة على مـ§ سفـينـة ترفع عـلم تلك
الـــدولــة أو طــائــرة مـــســلــحـــة �ــوجب قــوانـــW تــلك الــدولــة

وقت ارتكاب اجلر�ةr أو
جـ) يرتكب اجلر�ة أحد مواطني تلك الدولة.

2 - يـجــوز أيـضــا لـلـدولـــة الـطــرف أن تـقــيم واليــتـهـا
القضائية على أي جر�ة من هذا القبيل عندما :

أ) ترتكب اجلر�ة ضد أحد مواطني تلك الدولةr أو
ب) تـــرتــــكب اجلــــر�ـــة ضـــد مـــرفـق عـــــام أو حـــكـــومي
تـابـع لـتـلك الــدولـــة بــاخلــــارجr �ــــا في ذلك الـسـفـــارات
أو غــيـــرهــــا مـن األمــاكـن الــدبـــلــومــــاســيـــة أو الـــقــنـــصــلـــيــة

التابعــة لتلك الدولــةr أو
جـ) يــرتــكب اجلـــر�ــة شــخـص عــد¦ اجلــنــســـيــة يــوجــد

محل إقامته اHعتاد في إقليم تلك الدولةr أو
د) تـــــرتـــــكب اجلــــــر�ــــة فـي مــــحـــــــاولـــــة إلرغــــــام تـــــلك
الــدولــة عـلـى الـقـيــام بـأي عـمـــل من األعـمـال أو االمــتـنـــاع

عن القيــام بـهr أو
هـ) تــــرتـــكـب اجلـــر�ـــــة عـــلـى مـــ§ طــــائــــرة تـــشــــغـــلــــهـــا

حكومــة تلك الدولــة.

3 - عند الـتصـديق على هـذه االتفـاقيـة أو قبـولها أو
اHـوافـقة عـليـهـا أو االنضـمـام إليـهاr تـخـطر كل دولـة طرف
األمـــW الــعـــام لأل~ اHـــتـــحــدة بـــالـــواليــة الـــقـــضــائـــيـــة الــتي
أقـامـتهـا �ـوجب قانـونـها الـوطـني وفقـا لـلفـقرة 2 من هذه
اHـادّة. وفي حالة حدوث أي تـغييـرr تخطر الـدولة الطرف

اHعنية األمW العام بذلك على الفور.
4 - تـتخذ كل دولـة طرف ما يـلزم من تدابـير إلقامة
واليـتها القضـائية على اجلـرائم اHنصوص عـليها في اHادّة
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2 في احلـاالت الـتي يـكـون فـيـهـا الـشـخص اHـدعى ارتـكـابه
اجلـــر�ـــة مـــوجـــودا في إقـــلـــيـــمـــهـــا وال تـــســـلـــمه  إلى أي من
الــدول األطـــراف الــتي أقـــامت واليــتـــهــا الــقـــضــائــيـــة وفــقــا

للفقرة 1 و 2 من هذه اHادّة.
5 - ال حتـــول هــذه االتـــفــاقـــيـــة دون �ـــاريــة أي واليــة

جنائية تقيمها دولة طرف وفقا لقانونها الوطني.

اHاداHادّة ة 10

1 - لــدى تـلـقـي الـدولـــة الـطـــرف مـعـلـــومـــات تـفـيـد
أن جــر�ــــة من اجلــــرائـم اHـنــصــــوص عــلــيــهــــا فـي اHـادّة 2
قـــــد ارتـــكـــبـتr أو يـــجـــري ارتـــكـــابـــهـــاr في إقـــلــــيم الـــدولـــة
rالــطـــرف أو أن الــشــخص الـــــذي ارتـكب تــلك اجلــــر�ـــــة
rقــد يــكــون مــوجــودا في إقــلــيــمــهـا rأو يــدعى أنـه ارتـكــبــهــا
تــتـخــذ الـدولــــة الـطــــرف اHـعــنــيـــة مــــا يـلـــزم من تـدابــيـر
طـــبــقــا لــقــانــونــهــا الــوطـــني لــلــتــحــقــيـق في الــوقــائع الــتي

تتضمنها تلك اHعلومات.
 2 - تــــقـــوم الــــدولــــة الـــطــــرف الـــتـي يـــكــــون مــــرتـــكب

اجلـــر�ـــة أو الـــشـــخص اHـــدعى أنـه ارتـــكــبـــهـــا مـــوجـــودا في
إقلـيـمهـاr لـدى اقـتنـاعـهـا بأن الـظـروف تـبرر ذلكr بـاتـخاذ
الـتــدابــيــر اHـنــاســبـة طــبــقــا لـقــانــونـهــا الــوطــني كي تــكـفل

حضور ذلك الشخص لغرض احملاكمة أو التسليم.
 3 - يحق ألي شـخص تتـخذ بـشأنه الـتدابـير اHـشار

إليها في الفقرة 2 من هذه اHادّة :
أ) أن يــــتـــصـل دون تـــأخــــيــــر بـــأقــــرب �ـــثـل مـــخــــتص
لــلــدولــة الــتي يــحـــمل جــنــســيــتــهــا أو الـــتي يــحق لــهــاr في
حــاالت أخـــرىr حــمـــايــة حـــقــوق ذلـك الــشـــخصr أو لــلـــدولــة
الـــتي يــقــــيـم في إقــلـــيــمــهــــا ذلك الــشـــخص عــــادة إذا كـــان

rعـد¦ اجلنسية
rب) أن يزوره �ثل لتلك الدولة

Wنصـوص عليـها في الفـقرتHجـ) أن يبـلغ بحقـوقه ا
الفرعيتW (أ) و(ب).

4 - تــمــارس احلــقــــوق اHــشــــار إلــيـهــا فـي الــفــقـــرة3
من هـذه اHـادّة وفـقـا لـقـوانـW وأنـظـمـة الـدولـة الـتي يـوجـد
فـي إقــلـــيــمـــهـــا مــرتـــكب اجلــر�ـــةr أو الـــشــخص اHـــدعى أنه
ارتـكبهاr شريـطة أن تكون هذه الـقوانW واألنظمـة كفيلة
بـــأن حتـــقق تـــمـــامـــا اHـــقـــاصـــد الـــتـي تـــســـتـــهـــدفـــهـــا احلـــقــوق

اHمنوحة �وجب الفقرة 3.

5 - ال تـــخل أحــــكـــام الـــفــــقـــرتـــW 3 و4 مـن هــــذه اHـــادّة
بحق أي دولة طرف تدعي الوالية القضائيةr وفقا للفقرة
1 (جـ) أو 2 (جـ) من اHـــــادّة r9 فـي دعــــوة جلـــــنـــــة الـــــصــــلـــــيب
األحـمـر الــدولـيـة إلى االتـصـال بـالــشـخص اHـدعى ارتـكـابه

للجر�ة وزيارته.

 6 - مــتى حتــفــظـت الــدولــــة الــطـــــرف عـــلى شــخص

rعـــلـــيـــهـــا أن تــــخـــطـــر عـــلى الـــفـــــور rـــادّةHمــــا عـــمـال بـــهـــذه ا
rـــتـــحـــدةHالـــعـــــام لـأل~ ا Wمـــبــــاشـــــرة أو عن طـــــريـق األمـــ
الــــــدول األطـــــراف الــتـي قــــــررت واليـــتــهــا الـــقــضـــائــيــــة
وفـــقـــا لــلـــفـــقـــــرتــW 1 و2 مـن اHـــادّة r9 وأيــــة دول أطـــــراف
أخـــرى مـهتـمـــة باألمــــر إذا مــا رأت أن من اHسـتـصــوب
الـــقــــيــــــام بـــذلـكr بـــوجــــود هــــذا الــــشـــخـص قـــيــــد الــــتـــحــــفظ
وبــالــظـــروف الــتي تـــبــرر احــتـــجــازه. وعــلى الـــدولــة الــتي
جتــري الــتـحــقــيق اHـنــصــوص عـلــيه في الــفــقـرة 1 من هـذه
اHـادّة أن تـبــلغ تـلك الـدول األطـراف عـلـى الـفـور بـالـنـتـائج
الــــتي تــــوصـــلت إلــــيــــهـــا وأن تــــبـــيّن مــــا إذا كــــانت تـــعــــتـــزم

�ارسـة الواليـة القضائيـة.

اHاداHادّة ة 11

1 - إذا لـم تـــــقم الــــــدولـــــة الـــــطـــــرف الـــــتـي يـــــوجـــــد في
إقــلـيـمــهـا الـشــخص اHـدعى ارتــكـابه اجلـر�ــة بـتــسـلـيم ذلك
الـشــخص فــإنـهــا تـكــون مـلــزمـة فـي احلـاالت الــتي تـنــطـبق
عـلـيــهـا اHـادّة r9 وبــدون أي اسـتــثــنـاء عــلى اإلطالق وسـواء
rكــانـت اجلــر�ـــة قــد ارتـكــبت أو لم تــرتـكب في إقــلـيــمـهـا
بـأن حتــيل الـقــضـيــة دون إبـطـاء ال لــزوم له إلى ســلـطــاتـهـا
Wاخملتصة بقـصد احملاكمة من خالل إجراءات تتفق وقوان
تلك الدولة. وعلى هـذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس
األسـلوب اHتبـع في حالة أي جر�ـة أخرى خطـيرة الطابع

�وجب قانون تلك الدولة.

2 - عــنــدمــا ال يــجــيــز الــقــانــون الــوطــني في الــدولــة
الـــطــــرف تـــســـلــــــيم تـــلـك الـــدولـــــــة ألحـــــد مــــواطـــنـــيـــهـــا أو
تــــقــــد�ـــه إال بــــشــــــرط إعــــادتـــه إلــــيــــهـــا لــــيــــقــــضي احلــــــكم
الــصــــادر بـــحــقــه نـــتــيــجـــة احملــاكــمـــة أو اإلجــــراءات الــتي
طــلب تـــســلــيــمــه أو تــقــد�ــه من أجــلــهــــاr ومــوافــقــــة هــذه
الـدولــة والـدولــة الـتي تطـلب تسـليم هـذا الشـخص إليـها
عـــلـى هـــذا اخلـــيــــار وعـــلى أي شــــروط أخـــرى قـــد تــــريـــانـــهـــا
مــنــاســـبــــةr فــإن هــذا الـــتــســلــــيم أو الـــتــقــــد¦ اHــشـــــروط
يكون كافيا السـتيفاء االلتزام اHنصوص عليه في الفقرة

1 من هذه اHادّة.

اHاداHادّة ة 12

يــكـــفل ألي شـــخص يــوضع قـــيــد الـــتــحـــفظr أو تـــتــخــذ
بشـأنه أي تـدابيـر أخـرى أو تقـام عـليه الـدعـوى عمال بـهذه
االتــفـاقــيـةr أن يــلــقى مـعــامـلــة مــنـصــفـةr �ــا فـيــهــا الـتــمـتع
بــجــمــيع احلــقــــوق والــضــمـانــات طــبــقـــا لـقــانـــون الــدولـــة
التـي يوجـد هـذا الـشـخص في إقـلـيـمهـا وألحـكـــام الـقـانون
الـدولي الــواجـبـة الـتـطـبـيقr �ــا في ذلك الـقـانـون الـدولي

حلقـوق اإلنسـان.
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اHاداHادّة ة 13

1 - تــعــتـــبــر اجلــرائـم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2
مـدرجـة كـجـرائـم تـسـتـوجب تـسـلــيم اجملـرم في أي مـعـاهـدة
لتـسلـيم اجملرمـW تكـون نافـذة بW أي من الـدول األطراف
قــبل بــدء نــفــاذ هــذه االتــفــاقــيــة. وتــتــعــهــد الــدول األطــراف
بـــإدراج مــــثل هـــذه اجلـــرائـم كـــجـــرائم تــــســـتـــوجب تــــســـلـــيم
اجملــرم في كل معاهدة لتـسليم اجملرمW تعقد فيما بينهـا

بعــد ذلـك.

2 - حــيــنــمــا تــتـــلــقى دولــة طــرف تــشـــتــرط لــتــســلــيم
اجملـــــرم وجــود مــعــــاهــدة طـــلــبــا لـــلــتــســـلــيم مـن دولــة طــرف
rWأخــــرى ال تـــرتــبـط مــعـــهــا �ــعـــــاهــدة لـــتــســـلــــيـم اجملـــرمــ
يـجــوز لــلــدولـة اHــطــلــوب مـنــهــا الـتــســلــيم أن تــعـتــبــر هـذه
االتـــفــاقــيــــةr إذا شــــــاءتr أســـاســـا قــانـــــونــيــا لــلـــتــســلــــيم
فــيــمـــــا يــتــعـــلق بــاجلـــرائم اHــنــصـــوص عــلــيـــهــا في اHــادّة 2.
وتــخـضـع عـمــلـيــة الـتــسـلــيم لــلـشــروط األخـرى الــتي يـنص

عليها قانون الدولة اHقدم إليها الطلب.

3 - تــــعـــــتــــرف الـــــدول األطـــــرافr الــــتـي ال تــــشـــــتــــرط
لــتــســـلــيم اجملــرمــW وجـــود مــعــاهــدةr بــاجلـــرائم اHــنــصــوص
Wكــجــرائم تــســتـوجـب تـســلــيم اجملــرمـ r2 ـادّةHعــلــيـهــا فـي ا
فـيـمـا بـيـنـهـاr رهـنـــا بـالـشـروط الـتي يـنص عـلـيـهـا قـانون

الدولة اHقدم إليها الطلب.

4 - إذا لــــــزم األمــــرr تــــعــــامــل اجلــــــرائـم اHــــنــــصـــوص
Wفــيــمــا بـ Wألغــراض تــســلــيم اجملــرمـ r2 ــادّةHعـــلــيــهــا في ا
الـــدول األطــــرافr كـــمــا لـــــو ارتــكـــبت ال في اHـــكــــان الــذي
وقــعت فـيـه فـحــسب بل في إقــلــــيم الــدولـــة الــتي تــكـــون
قـــد أقـــامت واليـتــهـا الـقـضــائـيـــة وفــقـــا لـلــفـقــــرتـW 1 و2

من اHادّة 9 أيضـا.

5 - تـــعــتــبـــر أحــكـــــام جــمــيـع مــعـــاهــدات وتــرتـــيــبــات
تــســلـــــيـم اجملــرمــW اHــبــرمــة فــيــمــا بــW الـــدول األطــــراف
Wادّة 2 معـدلة فيـما بHفيـمـا يتـعلق بـاجلرائم احملـددة في ا
هــذه الـدولr بــالـقـــدر الــذي تـتـعــــارض فــيه تــلك األحـكـــام

مـع هذه االتفاقيـة.

اHاداHادّة ة 14

1 - تـتـبادل الـدول األطـراف أكـبـر قـدر من اHـسـاعدة
فـيـمـــا يـتعـلق بـالـتـحـقـيقـــــات أو اإلجـــراءات اجلـنـائـيـــــة
أو إجـــراءات الــتــســلــيم الــتي تـــتم مــبــاشــرتــهــا بــخــصــوص
اجلرائم اHنصوص عليها في اHادّة r2 �ا في ذلك اHساعدة
فـي احلـــصــــول عـــلى مــــا يـــوجــــد حتت تـــصــــرفـــهــــا من أدلــــــة

الزمــة لإلجراءات.

2 - تــفي الـــدول األطــراف بــالــتــزامـــاتــهــا اHــنــصــوص
عــــلـــيــــهــــا فـي الــــفــــقـــرة 1 من هــــذه اHــــادّة �ــــا يــــتــــفق مع أي
مـــعـــاهــدات أو تـــرتــيـــبـــات أخــرى بـــشــأن تـــبـــادل اHــســـاعــدة
القـانونـية تـكون قـائمـة فيـما بـينـهاr وفي حـال عدم وجود
مـــثـل هـــذه اHــــعـــاهـــدات أو الــــتـــرتـــيــــبـــاتr تـــتــــبـــادل الـــدول

األطراف اHساعدة وفقا لقانونها الوطني.

اHاداHادّة ة 15

ال يـــجـــوزr ألغـــراض تـــســـلـــيم اجملـــرمـــW أو اHـــســـاعـــدة
الـــقـــانـــونــــيـــة اHـــتـــبـــادلـــةr اعـــتـــبــــار أي جـــر�ـــة من اجلـــرائم
اHــنـصـوص عــلـيــهـا في اHـادّة 2 جــر�ـة ســيـاسـيــة أو جـر�ـة
مـــتــصــلــة بــجـــر�ــة ســيــاســـيــة أو جــر�ــة ارتـــكــبت بــدوافع
ســيـاسـيـة. وبـالـتــاليr ال يـجـوز رفض طـلـب بـشـأن تـسـلـيم
اجملـرمــW أو اHـســاعـدة الــقـانــونـيـة اHــتـبــادلـة مــؤسس عـلى
مـثـل هـذه اجلــر�ـة جملــرد أنه يـتــعــلق بـجــر�ـة ســيـاســيـة أو
جــر�ـــة مــتــصـــلــة بـــجــر�ـــة ســيـــاســيــة أو جـــر�ــة ارتـــكــبت

بدوافع سياسية.

اHاداHادّة ة 16

لـيـس في هـذه االتــفـاقــيـة مـا يــفـســر عـلى أنـه يـفـرض
الـتـزاما بـتـسـلـيم اجملرمـW أو بـتـقد¦ اHـسـاعـدة القـانـونـية
اHـتــبـادلـة إذا تـوفـرت لـدى الـدولـة الـطـرف اHـطـلـوب مـنـهـا
الـتـسـلـيم أسـبـاب وجـيـهـة تـدعـوها إلـى االعـتـقاد بـأن طـلب
r2 ـادّةHـذكـورة في اHالرتـكــابـهم اجلـرائم ا Wتـسـلـيم اجملـرمـ
أو طـلب اHسـاعـدة الـقـانونـيـة اHـتـبادلـة فـيـما يـتـعـلق بـهذه
اجلــرائمr قــد قـدم بــغـيــة مـحــاكــمـةr أو مــعـاقــبـةr شــخص مـا
بـــســــبب الـــعـــرق الــــذي يـــنـــتـــمـي إلـــيه أو بـــســــبب ديـــنه أو
جــــنـــســــيـــته أو أصــــله اإلثــــني أو رأيه الــــســـيــــاسيr أو بـــأن
اسـتـجـابـتـهـا لـلـطـلب من شـأنـهـا أن تـمس بـوضع الـشـخص

اHذكور ألي من هذه األسباب.

اHاداHادّة ة 17

1 - يــجــوز نــقل الــشـــخص احملــتــجــز أو الــذي يــقــضي
مـدة حــكـمه في إقـلــــيم دولـــة طــــرفr واHـطـلــوب حـضـوره
في دولــة أخــرى من الــدول األطــراف ألغــراض الــشــهـادة أو
حتــديــد الــهــويــة أو اHــســاعــدة بــأي شـكـل آخــر في احلــصـول
عــــــلى األدلـــــــــة الـالزمـــــــــة لـــــلــــــتــــــحــــــقــــــيق فـي اجلـــــــــرائم أو
احملـــاكــمـــــة عـــلــيـــهــا �ــوجـب هــذه االتــفـــاقــيــةr إذا اســـتــوفي

الشــرطان اآلتيان :
أ) موافقة هذا الشخص احلرةr عن علمr على نقلهr و
Wب) مـوافـقــة الـسـلـطـات اخملــتـصـة في كـلــتـا الـدولـتـ
عــــلى الــــنــــقــلr رهــــنــــا بــــالـــشــــــروط الــــتي تــــراهـــــا هــــاتـــان

الدولتـان مناسبة.



9 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـ
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م

2 - ألغـراض هذه اHادّة :
أ) يـــكـــــون لــلـــدولــــــة الـــتي يـــنــقــــل إلــيـــهـــا الـــشــخص
سلطــة إبقائــه قـيد التحفظr وعليها التــزام بذلك مــا لم

rتطلب الدولة التي نقل منها غير ذلك أو تأذن بـه
ب) عـــلـى الـدولــــــة الـتـي نـقــــل إلــيــهــــــا الــشـــخص
أن تــــنــــفــــذr دون إبــــطـــاءr الــــتــــزامــــهــــا بـــإعــــادتــه إلى عــــهـــدة
rالـدولـــــة الـتي نـقــل مـنـهـا وفـقـا لـلـمتـفق عـلـيه من قـبـــل
أو Hــا يـــتـــفق عـــلـــيهr بـــW الـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــــة في كـــلـــتــا

rWالدولتــ
جـ) ال يــجـــوز لــلــدولــة الــتي نــقل إلــيــهــا الــشــخص أن
تـــطــــالب الـــدولــــة الـــتي نــــقل مـــنــــهـــا هــــذا الـــشـــخـص بـــبـــدء

rإجراءات لطلب التسليم من أجل إعادته إليها
د) حتتـسب للشـخص اHنـقول اHدة الـتي قضاهـا قيد
الــتـحــفظ لــدى الـدولـــة الـتي نــقل إلــيـهــا من مـدة الــعـقــوبـة

اHقضية في الدولة التي نقل منها.

3 - مــــا لم تـــوافق الـــدولـــــة الـــطـــــرف الـــتي يـــتـــقــرر
نــقـــل شـخص مــــا مـنــهـــا وفـقـــــا لـهـــذه اHــادّةr ال يـجــــــوز
أن يحــاكـم ذلك الشـخصr أيا كـانت جنـسيـتهr أو يحـتجز
أو تــقــيــد حـريــتـــه الــشــخــصـيــــة عــلـى أي نــحـــــــــو آخــــــر
فــي إقـلـــيم الـدولــــة الطـــــرف التي يـنـقـــل إليـهـا بـشأن
أي أفـــعـــــال أو أحــــكـــام بــــاإلدانـــة ســــابـــقــــة Hـــغــــادرته إقــــلـــيم

الدولــة التي نقــل منها.

اHاداHادّة ة 18

1 - عـــنـــد حـــجـــز مـــواد أو أجـــهــــزة مـــشـــعـــة أو مـــرافق
نــوويـةr أو الـسـيـطــرة عـلـيـهـا عـقـب ارتـكـاب إحـدى اجلـرائم
اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادّة r2 تـقوم الـدولـة الـطـرف الـتي

حتوزها �ا يأتي :
أ) تتخذ إجراءات جلعل اHادّة اHشعة أو اجلهاز اHشع

rرفق النووي عد¦ الضررHأو ا
ب) وتـضـمــن االحـتــفــــاظ بـأي مـــواد نـوويـــة وفـقـــا
Hـــا يــنـــطـــبق عـــلـــيـــهـــــا من ضـــمـــانـــات الـــوكـــالـــــة الـــدولـــيـــة

rللطاقــة الذريــة
جـ) وتـراعي الــتـوصــيـات اHــتـعــلـقــة بـاحلــمـايــة اHـاديـة
ومـــعـــايـــيـــر الــــصّـــحــــة والـــسالمـــة الــــصـــادرة عن الـــوكـــالـــــة

الدوليـة للطاقـة الذريـة.

2 - بــعـــد االنــتـــهــاء من أي إجـــراءات تــتـــعــلـق بــإحــدى
اجلــــــرائم اHــنـصـــوص عــلـيــهــــا في اHـادّة r2 أو قـبــــل ذلك
إذا اقـتــضى الــقـانــون الــدولي ذلك تــعـــادr بــعـد الــتـشـــاور
مع الــــدول األطـــراف اHـــعـــنـــيـــة (وبـــخـــاصـــة فــــيـــمـــا يـــتـــعـــلق
بـطرائق اإلعــادة والـتخــزين)r أي مـادة مشعـــة أو جهـــاز

مـشـع أو مــــرفـق نـووي إلى الـدولــــة الــطـرف الـتي تـعـود
إلـــيـــهــا هـــذه اHـــادّة اHـــشــعـــــة أو اجلـــهــــاز اHـــشــع أو اHـــرفق
الــنـــوويr أو الــدولـــــة الـــطــــــرف الـــتي يــكــــــون الــشــخص
الطـبيــعـي أو االعتبـاري اHالك لتـلك اHادّة اHـشعة أو ذلك
اجلــــهـــــاز اHــــشع أو اHــــرفـق الــــنــــووي أحــــد مــــواطــــنــــيــــهــــا أو
اHقـيـمـW فـيـهـاr أو الدولـة الـطـرف الـتي تـكــون تـلك اHادّة
اHـشـعـــة أو اجلـهـاز اHـشـع أو اHـرفق الـنـووي قـد سـرق من

إقليمها أو أخذ منه بطريقة غير شرعية أخـرى.

3 - (أ) إذا كـان الـقــانـون الـوطـني أو الــدولي يـحـظـر
عـلى الـدولــة الـطـرف إعـادةr أو قـبـولr تـلك اHـواد اHـشـعـــة
أو ذلك اجلــــهــــاز اHـــشع أو اHــــرفق الــــنــــوويr أو إذا وافـــقت
الـدول األطــــراف اHـعـنــيـة عــلى ذلكr طــبـقــا لـلــفـقـرة 3 (ب)
من هـذه اHـادّةr تـواصــل الـدولـــة الـطـــرف احلـائـزة لـلـمواد
أو األجـهزة اHـشـعـــة أو اHـرافق النـوويـة اتـخـاذ اإلجراءات
الــواردة في الــفــقــرة 1 من هـــذه اHــادّةr وال تــســتــخــدم تــلك
اHــــواد أو األجــــهــــزة اHــــشــــعــــة أو اHــــرافـق الــــنــــوويــــة إال في

rاألغراض السلمية

3 - (ب) إذا كــان ال يـجــوز قــانــونــا لــلــدولــــة الــطـرف
الـتـي تـكـــــون في حــوزتــهـــا اHـواد أو األجـهـــــزة اHـشـعـــــة
أو اHـرافــق الـنـوويــــة أن حتـــوزهــــاr فـعـلى تـلك الـدولــــة
أن تــــضــــمن وضــــعــــهــــــا فـي أقـــــرب وقـت �ــــكن فـي حـــوزة
rدولــــة يــجــوز لــهــا قـــانــونــا حــيــازتــهــا وتــكــــون قــد قــدمت
حـــسب االقـــتـــضـــــاءr ضـــمـــانـــات تـــتـــمـــشى ومـــقـــتـــضـــيـــــات
rــادّة بـــالــتــشـــــاور مع تــلـك الــدولــةHالــفــقــــــرة 1 من هـــذه ا
بـــــغـــــــرض جــــعـــــل تـــــلك اHــــواد أو األجـــــهــــــزة اHــــشــــعــــــة أو
اHـــرافق الــنـــوويـــة عـــد�ـــــة الــضــــــررr وال تــســـتــخـــدم تــلك
اHــــواد أو األجـــهــــزة اHـــشــــعــــــة أو اHـــرافق الــــنــــوويـــة إال في

األغــراض السلمــية.

4 - إذا كـــانت اHـــواد أو األجـــهــزة اHـــشـــعـــة أو اHــرافق
الــنـوويــة اHـشــار إلـيــهـا فـي الـفــقـرتـW 1 و2 من هـذه اHـادّة
غــيــر �ـــلــوكــة ألي مـن الــدول األطــرافr أو ألحـــد مــواطــني
دولـة طـرف أو أحــد اHـقـيـمــW فـيـهـاr أو لم تــكن قـد سـرقت
أو ¬ احلــصــول عــلــيــهـــا بــطــريــقــة غــيــر شــرعــيــة أخــرى من
إقــلــــيم دولــــة طـــــرفr أو إذا لم تــكن هــنــاك دولــــة تــرغب
في استـالمهـا عـمال بـالـفـقرة 3 من هـذه اHـادّةr يـتـخـذ قرار
مـنفصل بشأن طـريقة التصـرف فيهاr وفقـا للفقرة 3 (ب)
مـن هــذه اHـــادّةr بـــعـــد الــتـــشـــاور بـــW الــدول اHـــعـــنـــيــة وأي

منظمات دولية ذات صلة.

rـــادّةH5 - ألغــــراض الـــفـــقـــرات 1 و2 و3 و4 من هـــذه ا
يــجـوز لــلـدولــة الـطــرف احلـائــزة لـلــمـادّة اHــشـعــة أو اجلـهـاز
اHــشع أو اHـرفـق الـنــووي أن تـطــلب اHـســـاعـدة والــتـعــاون
من الــــدول األطـــراف األخـــرىr وبـــخــــاصـــة الـــدول األطـــراف
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اHـعــنــيـةr ومن أي مــنـظــمــات دولـيــة ذات صـلـــةr وال سـيّــمـا
الـوكالـة الدولـية لـلطـاقة الـذرية. وتـشجع الـدول األطراف
واHنـظمات الـدولية ذات الـصلة علـى تقد¦ اHسـاعدة عمال

بهذه الفقرة إلى أقصى حد �كن.

6 - عــلى الـــدول األطــراف الـــقــائـــمــة بـــالــتـــصــرف في
اHــــادّة اHــــشــــعــــة أو اجلــــهــــاز اHــــشـع أو اHــــرفق الــــنــــوويr أو
االحـتــفـاظ بــهـاr عــمال بـهــذه اHـادّةr أن تــخـطــر اHـديــر الـعـامّ
لــلـوكـالـة الـدولــيـة لـلـطـاقـة الــذريـة بـالـطـريــقـة الـتي ¬ بـهـا
الـتـصـرف في تـلك اHـواد أو االحتـفـاظ بـهـا. ويـحـيل اHـدير
الـعـام لــلـوكـالـة الـدولـيـة لـلـطــاقــة الـذريــة هـذه اHـعـلـومــات

إلى الدول األطراف األخرى.

7 - في حـالة حدوث أي انـتشار فـيما يـتصل بإحدى
اجلــــرائم اHــــنـــصــــوص عـــلــــيـــهــــا في اHـــادّة r2 لــــيس فـي هـــذه
االتــفــاقــيــة مــا �س بــأي طــريــقــة قــواعــد الــقـانــون الــدولي
الـــتـي حتــكـم اHـــســـؤولـــيـــة عن الـــضـــرر الـــنـــووي أو قـــواعــد

القانون الدولي األخرى.

اHاداHادّة ة 19

عـــلى الــدولـــة الـــطــرف الـــتي جتـــري فـــيــهـــا مـــحــاكـــمــة
الـــــشــــخـص اHــــدعـى ارتــــكــــابـــه اجلـــــر�ـــــة أن تــــقـــــومr وفــــقــــا
لــــقــــانــــونــــهـــــا الــــوطــــني أو إجــــراءاتــــهـــــا الــــســــاريــــةr بــــإبالغ
النـتـيـجـــة النـهـائـيـة إلجـراءات احملاكـمـة إلى األمـW الـعـام
لأل~ اHــتـــحــدةr الــذي يــحــــيل هـــذه اHــعــلــومــات إلى الــدول

األطــراف األخــرى.

اHاداHادّة ة 20
جتـــري الــدول األطــراف مــشـــاورات مــبــاشــرةr أو عن
طــريق األمــW الـــعــام لأل~ اHــتــحــدةr �ـــســاعــدة مــنــظــمــات
دولــيـةr حـسب الــضـرورةr لـضـمــان تـنـفــيـذ هـذه االتــفـاقـيـة

بشكـل فعــال.

اHاداHادّة ة 21
تـنــفـذ الـدول األطـراف الـتـزامـاتـهـا اHـنـصـوص عـلـيـهـا
في هــذه االتــفــاقـــيــة عــلى نــحــو يــتـــفق مع مــبــدأي تــســاوي
الـــدول في الــســـيـــادة وسالمـــتــهــا اإلقـــلــيـــمــيــة ومـــبــدأ عــدم

التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى.

اHاداHادّة ة 22

لــيس في هــذه االتـفــاقـيــــة مـــا يـبــيح لــدولـــة طـــرف
أن تــــــمـــــــارس في إقـــــــلــــــيـم دولــــــة طــــــرف أخـــــــرى الــــــواليــــــــة
الـــقــضـــائـــيـــة وأن تـــضـــطـــلع بـــاHـــهـــام الـــتي هي من صـــمـــيم
اخــــتـــصـــاص ســــلـــطـــات الــــدولـــــة الـــطــــــرف األخـــــرى وفـــقـــا

لقـانونهـا الــوطني.

اHاداHادّة ة 23

rWدولـت W1 - يـعـرض لـلـتحـكـــيم أي نـــزاع يـنـشـأ بـ
أو أكـثرr من الدول األطـراف حول تفـسير أو تـطبيق هذه
االتــفـــاقــيـــة وال تــتـــســنى تـــســويـــته بــالـــتــفـــاوض خالل مــدة
مـعــقـولــة وذلك بـنــاء عـلى طــلب إحـدى هــذه الـدول. وإذا لم
rفي غـضـون سـتة (6) أشـهر rتـتـمـكن األطراف مـن االتفـاق
rعــلى تــنــظــيـم أمـر الــتــحــكــيم rمن تــاريخ طــلب الــتــحــكــيم
جــــاز ألي من تـــلك األطـــراف إحــالــة الـــنــزاع إلـى مــحـــكــمــة
الـــعـــدل الـــدولــــيـــةr بـــتـــقـــد¦ طــــلب بـــذلكr وفــــقـــا لـــلـــنـــظـــــام

األسـاسي للمحكمـة.

2 - يـــجــوز أليـــــة دولــــة أن تـــعــلنr لـــــدى الــتـــوقـــــيع
عــلـى هــذه االتــفــاقــيــة أو الــتــصــديـق عــلــيــهــا أو قــبــولــهــا أو
اHـوافـقـة علـيـهـا أو االنـضـمام إلـيـهـاr أنـهـا ال تـعتـبـر نـفـسـها
مـلزمة بـالتقـيد بالـفقرة 1 من هذه اHـادّة. وال تكون الدول
األطــراف األخــرى مــلــزمـة بــالــتــقــيــد بــالــفــقـرة 1 إزاء دولـة

طرف أبدت حتفظا من هذا القبيل.

3 - أليــة دولـــة طــرف أبــدت حتــفـظــا وفــقــا لـلــفــقـرة 2
rـــادّة أن تــــســــحب هــــذا الــــتـــحــــفـظ مـــتـى شـــاءتHمـن هــــذه ا

بإخطار توجهه إلى األمW العامّ لأل~ اHتحدة.

اHاداHادّة ة 24

1 - يــفــتح بــاب الــتــوقــيـع عــلى هــذه االتــفــاقــيــة أمــام
جـميع الدول من 14 أيـلول/ سـبتـمـبر سـنة 2005 حتى 31
كـانـون األوّل/ ديـسـمـبـر سـنـة 2006 في مـقـر األ~ اHـتـحـدة

بنيويورك.

2 - تـخـضع هــذه االتـفـاقـيـة لـلـتـصـديق أو الـقـبـول أو
اHـوافـقـة. وتودع وثـائـق الـتـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقة

لدى األمW العامّ لأل~ اHتحدة.

3 - يــفـتـح بـــاب االنـضــمـام إلـى هـذه االتــفـاقــيـة أمـام
أيـــة دولــــة. وتــودع وثـــائق االنــضـــمــام لـــدى األمــW الـــعــــامّ

لألمـم اHتحـدة.

اHاداHادّة ة 25

W1 - يـبــدأ نـفــــاذ هــذه االتـفــاقـيــة في الــيــوم الــثالثـ
من تـاريخ إيـداع وثـيـقـة التـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقة
أو االنــضــمـــام الــثــانـيــــة والــعــشــــريـن لــدى األمــW الــعـــام

لألمـم اHتحـدة.

2 - بـالـنــسـبـة إلى كــل دولــة تـصــدق عـلى االتـفـاقـيـة
أو تــقــبــلــهــا أو تــوافق عــلــيــهــا أو تــنــضـم إلــيــهــا بــعــد إيـداع
وثــيــقـــة الــتــصــديـق أو الــقــبــول أو اHــوافـــقــة أو االنــضــمــام
الــثـــانـــيــة والـــعـــشــريـنr يــبـــدأ نـــفــاذ االتـــفـــاقــيـــة في الـــيــوم
الثـالثW مـن تـاريـخ إيداع تـلك الـدولــة وثـيـقــة تـصـديـقـها

أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.
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1 - يـجـوز ألي دولــة طـرف أن تـقــتـرح إدخــال تـعـديل
عـلى هـذه االتـفـاقـيـة. ويـقـدم الـتـعـديل اHـقـتـرح إلى الـوديع

الذي يعممه على الفور على جميع الدول األطراف.

2 - إذا طـلبت أغـلبـية الـدول األطراف من الوديع أن
rـقـتـرحـةHيـدعـو إلى عـقـد مـؤتــمـر لـلـنـظـر في الــتـعـديالت ا
يــقــوم الــوديع بــتــوجــيـه دعــوة إلى جــمــيع الــدول األطــراف
حلـضور اHؤتمـرr الذي ال يبـدأ انعقاده إال بـعد مضي ثالثة

أشهر على األقـل على تاريخ توجيه الدعوة.

3 - يبـدل اHـؤتـمـر قـصـارى اجلـهـود لـضـمـان اHـوافـقة
rعـــلى الــــتـــعـــديـالت بـــتـــوافـق اآلراء. وإذا لم يـــتــــيـــســـر ذلك
تـعـتــمـد الـتــعـديالت بـأغــلـبـيـة ثــلـثي أصـوات جــمـيع الـدول
األطــراف. ويــقـوم الــوديع عــلى الــفـور بــتــعـمــيم أي تــعـديل

يعتمد في اHؤتمر على جميع الدول األطراف.

4 - يـبـدأ نـفـاذ التـعـديل الـذي يـعـتـمد وفـقـا لـلـفـقرة 3
من هذه اHـادّة بالـنسبـة لكل دولـة طرف تـودع لدى الوديع
وثـيـقــة تـصـديـقـهــا أو قـبـولـهـا أو انــضـمـامـهـا أو مــوافـقـتـهـا
عـــلى الـــتــعـــديلr اعـــتــبـــارا من الـــيــوم الـــثالثــW مـن تــاريخ
إيــداع ثـلــثي الــدول األطـراف وثــائـقــهــا ذات الـصــلـةr وبــعـد
ذلك يــبــدأ نــفـــاذ ذلك الــتــعــديل بـــالــنــســبــة ألي دولــة طــرف
اعـتـبـارا من الـيـوم الـثالثـW من تـاريخ إيـداع تـلك الـدولة

وثيقتها ذات الصلـة.

اHاداHادّة ة 27

1 - أليـة دولـة طـرف أن تـنـسـحب مـن هـذه االتـفـاقـية
بإشعار خطي يوجه إلى األمW العام لأل~ اHتحدة.

2 - يـــصـــبــح االنـــســحـــــــاب نـــافــــذا بــعـــــد انـــقـــضـــــاء
ســــنــــــة واحــــدة عـــلـى تــــاريخ تــــســـــلم األمــــW الــــعــــــام لألمـم

اHتحـدة لإلشعــار.

اHاداHادّة ة 28

يودع أصل هذه االتفـاقيةr الذي تتساوى في احلجّية
نـــــصـــــوصــه اإلســـــبــــانـــــيـــــة واإلنـــــكــــلـــــيــــزيـــــــة والــــــروســـــيــــة
والـصـيــنـيــة والــعـــربـيّــة والـفـرنــسـيـةr لــدى األمـW الـعـــامّ
لأل~ اHـــتــــحـــدةr الــــذي يـــرسل نــــســـخــــا مـــعــــتـــمــــدة من هـــذه

النصوص إلى جمـيع الدول.

وإثـباتـا لـذلكr قام اHـوقـعون أدنـاهr اHـفوضـون بذلك
حــسب األصـــول من حــكــومــاتــهمr بــتــوقــيع هــذه االتــفــاقــيــة
اHـعـروضـة لـلـتـوقـيع في مـقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيـويـورك

في 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005.

مـــرســوم رئـــاسيمـــرســوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 - - 271  مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1431 اHــوافق  اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن عـام عـام 
الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة 2005 اHــــتــــعـــل اHــــتــــعـــلّق
بــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجبــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجّـهـةـهـة
ضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرفضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرف

القـاريr احملرالقـاريr احملرّر بلندن في ر بلندن في 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطالع عـلى بـروتـوكـول سـنـة 2005 اHـتـعلّق
بــبــروتــوكــول قـمـع األعـمــال غــيــر اHــشـروعــة اHــوجّــهــة ضـد
rـــنــصــات الــثــابـــتــة الــقــائــمـــة في اجلــرف الــقــاريHسالمــة ا

r2005 احملرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــصــدّقr عــلى بــروتــوكــول ســنــة 2005
اHـــتـــعـــلّق بـــبـــروتـــوكـــول قـــمـع األعـــمـــال غـــيـــر اHـــشــــروعــــة
اHـوجّهــة ضد سالمـة اHنـصات الـثابـتة الـقائمـة في اجلرف
r2005 احملــــرّر بــــلـــــنـــــدن في 14 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة rالــــقـــــــاري
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 3
نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 2005 اHتعلق ببروتوكول قمع األعمالاHتعلق ببروتوكول قمع األعمال
غير اHشروعة غير اHشروعة اHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـةاHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـة

القائمة في اجلرف القـاريالقائمة في اجلرف القـاري

rإن الدول األطراف في هذا البروتوكول

- بـاعــتـبــارهـا أطــرافـا في بــروتـوكــول قـمـع األعـمـال
غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
الـقائـمة في اجلـرف الـقاري اHـوقّـع في روما في 10 آذار/

r1988 مارس
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- وإذ تـــدرك أن األســبـــاب الــتـي من أجــلـــهــا ¬  وضع
بروتوكول عام 2005 التفاقية قمع األعمال غير اHشروعة
اHـوجـهــة ضـد سالمـة اHالحـة الــبـحـريـة تـنــطـبق أيـضـا عـلى

rنصات الثابتة القائمة في اجلرف القاريHا

- وإذ تــــــــــأخـــــــــــذ فـي االعـــــــــــتـــــــــــبــــــــــار أحـــــــــــكـــــــــــام هــــــــــذيـن
rWالبروتوكول

اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغراض هذا البروتوكول :ألغراض هذا البروتوكول :
1 - "بـروتـوكـول سـنـة 1988" يـعـني بـروتـوكـول قـمع
األعــمــال غـــيــر اHــشـــروعــة اHــوجــهـــة ضــد سالمـــة اHــنــصــات
الـثـابـتـة الـقـائـمـة في اجلـرف القـاريr الـذي وقّـع فـي روما

r1988 في 10 أذار/ مـارس
rنظمة البحرية الدوليةHنظمة" تعني اH2 - "ا
" يعني األمW العامّ للمنظمة. 3 - "األمW العامّ

اHاداHادّة ة 2
يُـسـتــعـاض عن الــفـقـرة ـسـتــعـاض عن الــفـقـرة 1 من اHـاد من اHـادّة ة 1 من بــروتـوكـول من بــروتـوكـول

عـام عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :
1 - تــنــطــبق أيــضــاr مع مــا يــلـزم مـن تــبـديـلr أحــكـام
الــفـــقــرات الــفــرعــيــة 1 (جـ) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(حـ) و2
r7ـوادّ 2 مـكـررا و5 و5 مـكـررا وHوأحــكـام ا r1 ـادّةH(أ) من ا
وأحــكــام اHــواد من 10 إلى r16 �ــا فـــيــهـــا اHــواد 11 مـــكــررا
و11 مـكـررا ثــانـيـا و12 مــكـرراr من اتـفـاقــيـة قـمع األعـمـال
rالحـــة الـبـحــريـةHـوجـهــة ضـد سالمـــة اHـشـروعــة اHغيـر ا
فـي صــــيـــغــــتــــهــــا اHــــعـــدّلــــة �ــــوجب بــــروتــــوكــــول عــــام 2005
التــفـــاقــيـــة قـــمع األعـــمــال غـــيــر اHـــشـــروعـــة اHـــوجــهـــــة ضــد
سالمـة اHالحة البـحريةr على األفعال اجلرمية التي تنص
عــــلــــيــــهــــا اHـــواد 2 و2 مـــكـــررا و2 مــــكــــررا ثـــانــــيـــاr مـن هـــذا
الـــــبــــــروتــــــوكـــــولr في حـــــــال اســـــتـــــهـــــدفـت هــــــذه األفـــــعــــال
اجلــرميـة اHنـصـات الثابتة القائمـة في اجلــرف القــاري

أو ارتكبت عـلى متنهـا.

اHاداHادّة ة 3

1 - ي - يُـــــســــتـــــعـــــاض عن الــــفـــــقــــرة ـــــســــتـــــعـــــاض عن الــــفـــــقــــرة 1 (د) من اHـــــاد (د) من اHـــــادّة ة 2 من من
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

(د) اإلقــــــدامr بــــــأي وســــــيـــــــلــــــة كــــــانـتr عــــــلـى وضعr أو
الـتسـبّب في وضعr جـهـاز أو مادة يُـرجّح أن تـدمّر اHـنـصة

أو يُرجّح أن تعرّض سالمتها للخطر.

2 - حذفت الـفـقرة  - حذفت الـفـقرة 1 (هـ) من اHـاد (هـ) من اHـادّة ة 2 من بـروتـوكول من بـروتـوكول
عـام عـام 1988.

3 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 2 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 2 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

2 - يــــرتـــــكب أي شـــــخص جُـــــرمــــا أيـــــضــــا إذا مـــــا قــــام
بالتهديدr اHشروط أو غير اHشروطr طبقا Hا ينص عليه
القـانون الوطـنيr بـارتكاب أي مـن األفعـال اجلُرميـة التي
تـنص عـلـيـهـا الـفـقـرتان 1 (ب) و(جـ) بـهـدف إجـبـار شـخص
حـقيـقي أو اعتـباري عـلى القـيام بـعمل مـا أو االمتـناع عن
القيام بهr إذا كـان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سالمة

اHنصة الثابتة للخطر.

اHاداHادّة ة 4

1 - أدرج النص اآلتي بوصفه اHاد - أدرج النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 2 مكررا : مكررا :

اHاداHادّة ة 2 مكررا مكررا

يــــــــرتــــــــكب أي شــــــــخـص جُــــــــرمـــــــا فـي مــــــــفـــــــهــــــــوم هـــــــذا
الــبـــــروتـــوكـــول إذا مــــا قــــــام بــصــــورة غــيـــر مــشــروعــــة
rعـــنــدمــا يـــكــون الــغـــرض مـن الــفــعـل rوعن عــمـــد �ــا يــأتي
بـــحـــكم طـــابـــعــه أو ســيـــاقـهr تـــخـــويف الـــســـكـــانr أو إرغــام
حـكـومـــــة أو مـنـظـمـــــة دولـيــــة عــلى الـقـيـــام بـأي عـمــــل

أو االمتناع عن القيام به :
(أ) اسـتـخـدم ضــد مـنـصــــة ثـابتــــة أو عـــلى مـتـنـهــا
أو أنــزل مـن مــنـــصـــة ثــابـــتـــــة أي مــادة مـــتـــفــجـــرة أو مــادة
مـــشــعـــــة أو سالحـــا بــيـــولــوجـــيـــا أو كــيـــمــيـــائـــيــا أو نـــوويــا
بــطــريــقــة تــســبّب أو يُــرجّـح أن تــســبّب الــوفــاة أو إصــابــة

rجسيمـة أو ضـررا بالغـا

(ب) أو أفــــرغ من مــــنـــصــــــة ثــــابــــتـــة زيــــتــــا أو غـــــازا
rطـبيـعـيـا مـسيال أو مــــادة خـطــــــرة أو ضـــــــارة أخـــــرى
ال تــشــمــلـــهــا الــفــقــرة الــفــرعــيـــة (أ)r بــكــمــيــات أو تـــركــــيــز
يـسـبّـب أو يُـرجّح أن يُـسـبّب الـوفــــاة أو إصـابـــة جـسـيـمـــة

أو ضـررا بالغــاr أو

(جـ) هدّدr تـهديـدا مشـروطا أو غـيــر مـشروطr طـبقا
Hــا يــنـص عــلــيه الــقــانــون الــوطــنيr بــارتــكــاب جُــرم تــنص

عليه الفقرة الفرعية (أ) أوالفقرة الفرعية (ب).

2 - أدرج النص اآلتي بوصفه اHاد - أدرج النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 2 مكررا ثانيا : مكررا ثانيا :

اHاداHادّة ة 2 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

يـــرتــــكب أي شـــخـص جُـــرمـــا أيـــضـــا فـي مـــفـــهـــوم هـــذا
البروتوكول إذا مـا قـام :
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(أ) بـصـورة غـيـر مـشـروعـة وعن عـمـد بـجرح أو قـتل
أي شـــخص في ســـيــاق ارتـــكــاب أي من األفـــعــال اجلُـــرمــيــة
rادة 2 مـكرراHـادّة 2 أو اHالـتي تنص عـليـهـا الفـقرة 1 من ا

أو

(ب) حــاول ارتـكــاب جُـرم تــنص عـلــيه الـفــقـــرة 1 من
اHادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقـرة الفرعية (ب) من

اHادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه اHادةr أو

(جـ) ســـاهم كـــشـــريك في ارتـــكــاب جُـــرم تـــنص عـــلــيه
اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا أو الفـقرة الفرعـية (أ) أو الفقرة

الفرعية (ب) من هذه اHادةr أو

(د) نظّم آخرين أو وجّهـهم بارتكاب جُـرم تنص عليه
اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا أو الفـقرة الفرعـية (أ) أو الفقرة

الفرعية (ب) من هذه اHادةr أو

(هـ) أســـهم فـي ارتـــكـــاب جُــــرم أو أكـــثـــر مـن األفـــعـــال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادة 2 أو اHـادة 2 مـكـررا أو
الـفقرة الفـرعية (أ) أو الفـقرة الفرعـية (ب) من هذه اHادة
مـن قـبل مـجــمـوعـة من األشــخـاص يــعـمـلــون من أجل غـايـة

مشتركة وعن عمد إمـا :

(I) بـــهـــدف تــعــــزيــــز الــنـــشـــاط اإلجــرامـي أو الــقـــصــد
اجلـنـائي لـهــذه اجملـمـوعـــةr حـيث يـنـطـــوي هــذا الـنـشـــاط
أو هــذا الـقـصـــد عـلى ارتـكـــاب جُـــرم تـنص عـلـيـه اHـادة 2

rادة 2 مكـرراHأو ا

(II) أو لكـونه على اطّـالع على نـية اجملـمـوعة ارتـكاب
جُرم تنص عليه اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا.

اHاداHادّة ة 5

1 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 1 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 3 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

1 - تــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف مــــا يـــلــــزم من إجـــراءات
القــــــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيــــــة عــلى األفــعـــــال اجلُــــرمــيــة
الــتي تــنص عـلــيـهــا اHـواد 2 و2 مـكـــررا و2 مـكـــررا ثــانـيـا

عند ارتكاب اجلُـرم :

(أ) ضـــد مــنـــصــــــة ثــابـــتـــــة أو عـــلى مــتـــنـــهــا عـــنـــدمــــا
تــكــــون هـــــذه اHــنــصــــــة قــائـــمــــــة في اجلــــــرف الــقـــــاري

لتلـك الدولــةr أو

(ب) من قبل أحد رعاياها.

من  2 - ي - يُــــــســــــتـــــــعــــــاض عـن الـــــــفــــــقــــــرة ــــــســــــتـــــــعــــــاض عـن الـــــــفــــــقــــــرة 3 من اHــــــادة  من اHــــــادة 3 من 

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

3 - تـقــوم أي دولــة طــرف أقـرّت الــواليــة الــقـانــونــيـة
اHــذكــــــورة في الـــفـــقـــــرة 2 بــإبـالغ األمــW الــعــــــامّ بــذلك.
وإذا مــــا ألــغت هـذه الــدولـــــة تــلك الـــواليـــــة الــقـانــونــيـــة

في ما بعدr فعليها أن تخطر األمW العامّ بذلك.

3 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 4 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 3 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

4 - تــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف مــــا يـــلــــزم من إجـــراءات
القــــــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيـــة عــلى األفــعـــــال اجلُــــرمــيـــــة
الــتي تــنص عـلــيـهــا اHـواد 2 و2 مـكـــررا و2 مـكـــررا ثــانـيـا
في احلــــــاالت الـتي يــكـــون فــيـهـا اHــشـتــبه فـــيـه مـوجــودا
في أراضــــيــــهــــا وال تــــقــــوم بــــتــــســــلــــيـــمـه إلى أي مـن الـــدول
األطـــــراف الــــتـي أقـــــرّت واليـــــتـــــهـــــا الــــقـــــانـــــونـــــيـــــة �ـــــوجب

الفقـــرتW 1 و2.

اHاداHادّة ة 6
التفسير واالنطباقالتفسير واالنطباق

1 - يـــجب تــفـــســـيــر وتـــأويـل بـــروتــوكـــول عـــام 1988
وهـذا الـبـروتـوكـولr عـلى مـا يـجـري بـW األطراف فـي هذا

البروتوكولr على أنهما يشكالن صكا واحدا.

2 - وتـــــشـــــكّـــل اHـــــواد من 1 إلى 4 من بـــــروتـــــوكــــول
rــنــقّــح في هــذا الــبــروتــوكـولHعـلـى الـنــحــــو ا r1988 عـــام
rــــواد من 8 إلى 13 مـن هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــولHإلى جــــانـب ا
بـــروتــوكــول قـــمع األعـــمــال غــيـــر اHــشـــروعــة اHــوجـــهــة ضــد
سـالمـــة اHــنــصــات الــثــابــتـــة الــقــائــمــة في اجلـــرف الــقــاري
لـــعــــام 2005 (بـــروتــوكـــول قـــمع األعـــمـــال غــيـــر اHـــشـــروعــة
اHوجهـة ضد سالمة اHنصات الثابتة لعــام 2005) ويُعرّف

بهـذا االسم.

اHاداHادّة ة 7

يـــضــــــاف الــــنص اآلتي بـــــوصـــفــه اHـــادة يـــضــــــاف الــــنص اآلتي بـــــوصـــفــه اHـــادة 4 مـــكـــــــررا مـــكـــــــررا
مــن البروتوكول :مــن البروتوكول :

البنود اخلتامية لبروتوكول قمع األعمال غير اHشروعةالبنود اخلتامية لبروتوكول قمع األعمال غير اHشروعة
اHوجهة ضد سالمة اHنصات الثابتة القائمة في اجلرفاHوجهة ضد سالمة اHنصات الثابتة القائمة في اجلرف

القــاري لعــام القــاري لعــام 2005

تـتـكـوّن الـبـنـود اخلـتـامـيـة لـبـروتوكـول قـمـع األعـمال
غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
الـقائـمـة في اجلرف الـقـاري عـام 2005 من اHـواد من 8 إلى
13 من بــروتــوكــول عـــام 2005 لــبـروتــوكــول قــمـع األعــمـال

غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
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الـقـائمـة في اجلـرف الـقاري. ويُـفـهم من اإلشـارات في هذا
البروتوكول إلى الدول األطراف على أنها تعني إشارات

إلى الدول األطراف في بروتوكول عـام 2005.

البنود اخلتاميةالبنود اخلتامية

اHاداHادّة ة 8
التوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمامالتوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمام

1 - يــفـتــح بــــاب الـتــوقـــيع عـلـى هـذا الــبــروتــوكـول
في مـقــــر اHــنـظــمـــة من 14 شــبــاط/ فـبــرايــر ســنــة 2006
إلى 13 شــــــبــــــاط/ فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة r2007 ويـــــبــــــقى بــــــاب

االنضمام مشرعـا بعــد ذلك.

2 - و�ــقــدور الــدول أن تــعــرب عـن مــوافــقــتــهــا عــلى
االلتزام بهذا البروتوكول عن طريق :

(أ) الــــتــــوقــــيع دون حتــــفّـظ يــــشــــتــــرط الــــتــــصــــديق أو
القبول أو اHوافقةr أو

(ب) الـتـوقـــيع اHـشـــروط بـالـتـصـديق أو الـقـبول أو
اHـوافـقـــةr عـلى أن يـعـقب ذلك الـتـصــــديق أو الـقـبـــول أو

اHوافقــةr أو
(جـ) االنضمــام.

3 - ويـــــتم الــــتــــصـــــديق أو الــــقـــــبــــول أو اHــــوافــــقــــة أو
االنضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى األمW العـامّ.

4 - ويـحق فـقط لـدولـة وقّـعت بـروتـوكـول عــام 1988
دون حتـفّظ يـشـتـرط الـتـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقةr أو
صــدّقت عــلـى بــروتــوكــول عـــام 1988 أو قــبــلـــته أو وافــقت
عــــــلــــــيه أو انــــــضــــــمـت إلــــــيهr أن تــــــصــــــبـح طــــــرفــــــا فـي هـــــذا

البروتوكول.

اHاداHادّة ة 9
بدء النفــاذبدء النفــاذ

W1 - يــصـــبح هــذا الـــبــروتـــوكــول نـــافــذا بـــعــد تـــســعــ
يـــومـــا مـن تـــــاريخ قــــيـــــام ثالث دول إمــــا بـــتـــوقــــيـــعه دون
حتـــفظ يــــشـــتـــرط الـــتـــصـــديق أو الـــقـــبـــول أو اHـــوافـــقـــةr أو
بإيداع صك التـصديق أو القبول أو اHـوافقة أو االنضمام
. إال أن هـذا الـبروتـوكـول لن يـدخل حـيّز لـدى األمW الـعـامّ
الــــنــــفــــاذ قــــبل ســــريــــان مــــفــــعــــول بــــروتــــوكــــول عـــــام 2005
التفاقـيـة قـمع األعمال غـير اHـشروعة اHـوجهـة ضد سالمة

اHالحـة البحـريـة.

2 - وبـــالـــنـــســـبــــة لـــدولــــــة أودعت صـك الـــتــصـــــديق
عــــلى هـــــذا الـــبــــروتــــوكــــول أو الـــقـــبـــول به أو اHـــوافـــقــــة

عـلــيه أو االنضمـام إليه بعد اسـتيفاء شـــروط بدء النفاذ
الــتـي تــنص عـــلـــيــهـــا الــفـــقـــــرة r1 يــصـــبــح الـــتـــصــــديق أو
(90) Wوافـقـــة أو االنضمـام نافذا بعـد تسعHالـقبــول أو ا

يوما من تـاريخ إيـداع هـذا الصك.

اHاداHادّة ة 10
االنسحـاباالنسحـاب

1 - يــــجــــوز ألي دولــــة طــــرف أن تــــنـــــســــحب من هــــذا
الــبــــروتـــوكـــول فـي أي وقت بــعــــد تــــاريخ بــــدء نــفــــاذه

فـي تلك الدولــة.

2 - ويـــتم االنـــســـحـــــــاب بـــإيــــداع صك االنـــســـحـــــاب
لـدى األمW العـامّ.

3 - ويـصــبح االنــســحـاب نــافــذا بـعــد ســنــة من إيـداع
صـك االنــســحــاب لـــدى األمــW الــعـــامrّ أو بـــعــد مــدة أطــــول

تُحدد في الصك اHذكـور.

اHاداHادّة ة 11
التنقيح والتعديلالتنقيح والتعديل

1 - يـجوز للمنـظمة أن تعـقد مؤتمرا لـغرض تنقيح
هذا البروتوكول أو تعديله.

2 - ويـــدعـــو األمــW الـــعـــامّ إلى عـــقــد مـــؤتـــمــر لـــلــدول
األطـــــــراف فـي هـــــــذا الــــــــبـــــــروتـــــــوكــــــــول من أجـل تـــــــنــــــــقـــــــيح
الـــبـــروتـــوكـــول أو تـــعـــديـــلهr بـــنـــاء عـــلى طـــلب ثـــلـث الــدول
األطرافr أو خمس دول من الدول األطرافr أيهما أكثر.

3 - ويُـعـتـبــر أي صك تـصـديق أو قــبـول أو مـوافـقـــة
أو انضـمـام يودع بـعـد تاريخ بـدء نـفاذ تـعديـل ما عـلى هذا
الـبـــروتــــوكـــول عــلى أنــه يــنـطـبق عــلـى الـبـــروتــوكــول

فـي صيغتــه اHعدّلـة.

اHاداHادّة ة 12
الوديـعالوديـع

1 - يـــودع هــــذا الـــبـــروتـــوكــــول وأي تـــعـــديـالت عـــلـــيه
تُعتمد �وجب اHادّة 11 لدى األمW العـامّ.

2 - ويقوم األمW العـامّ �ا يأتي :
(أ) يــــــــخــــــــطـــــــر جــــــــمــــــــيع الــــــــدول الــــــــتي وقّــــــــعـت هـــــــذا

البروتوكول أو انضمت إليه باآلتي :

(i) كل تــــوقــــيـع جــــديــــد أو إيــــداع صك الــــتــــصــــديق أو
rوافقة أو االنضمام وتاريخ ذلكHالقبول أو ا

rتاريخ بدء نفاذ هذ البروتوكول (ii)
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(iii) إيــداع أي صك انــسـحــاب من هــذا الــبــروتــوكـول
rإلى جانب تاريخ استالمه وتاريخ بدء نفاذ االنسحاب

(iv) أي رســـالـــــة تــتـــطــلّـــبــهـــا أي مــادّة من مـــوادّ هـــذا

rالبـروتـوكـول
(ب) ويـــــرسل نـــــســــــخـــــا صـــــادقـــــة مـــــصــــــدّقـــــة من هـــــذا
الــــبـــــروتــــوكــــول إلى جـــمـــــيـع الــــــدول الـــتي وقّـــعـــتـــه أو

انضمت إلــيه.

3 - ومـا إن يــصـبح هــذا الـبــروتـوكــول نـافــذاr يـرسل
Wالـعامّ نـسخة صـادقة مـصدّقـة من النص إلى األم Wاألم
الــعـامّ لأل~ اHـتــحـدة لـتـســجـيـله ونــشـره �ـوجب اHـادّة 102

من ميثـاق األ~ اHتحدة.

اHاداHادّة ة 13
اللغـاتاللغـات

أعــدّ هـــذا الـــبــروتـــوكـــول في نـــســخـــة أصـــلــيـــة واحــدة
بـالـلـغـات اإلســبـانـيـة واإلنـكـلـيـزيـة والـروسـيـة والـصـيـنـيـة
والـعربـيّة والـفـرنسـيةr وتُـعتـبر هـذه النـصوص مـتسـاوية

في احلجّية.

حُـــرّر في لــنــدن في الــرابع عــشـر من شــهــر تــشـرين
األول/ أكتوبر من سنة ألفW وخمسة.

وإشـهـادا عـلى ذلـكr قــام اHـوقّـعــون أدنـاهr اHـفـوضـون
أصوال بذلك من حكوماتهمr بتوقيع هذا البروتوكول.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 - - 275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1431  اHـــــوافق اHـــــوافق 4 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2010 يـــحـــددr يـــحـــدد
كــيـفــيــات اHـوافــقـة عــلى اتــفــاقـيــة تـفــويض اخلــدمـاتكــيـفــيــات اHـوافــقـة عــلى اتــفــاقـيــة تـفــويض اخلــدمـات

العمومية للمياه والتطهير.العمومية للمياه والتطهير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

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

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHا rبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHا rبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممHعدل واHا rياهHتعلق باHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  تــــطــــبــــيـــــقـــــا ألحــــكـــــام اHـــــادة 107 من
الــقــانـــون رقـم 05 - 12 اHـــؤرخ فـي 28 جــمـــادى الــثــانــيـــة
عــام 1426 اHـــوافـق 4 غـــشت ســـنـــة r2005 اHـــعـــدل واHـــتـــمم
واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد كـيـفـيـات
اHوافقـة على اتفـاقية تـفويض اخلدمـات العمـومية لـلمياه

والتطهير.
اHــادة اHــادة 2 :  : يـــوافق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــفـــويض اخلـــدمــات
العمومية للـمياه والتطهير اHعدة طبقا ألحكام اHواد 104
(الـــفـــقـــرة األولى) و 105 و 106 من الـــقـــانـــون رقم 05 - 12
اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غـشت
ســـنــة 2005 واHـــتـــعـــلق بـــاHـــيـــاهr اHــــعـــدل واHـــتـــممr �ـــوجب

مرسوم تنفيذي.
3 :  : يــجب أن يــتــضــمن اHــلف اHــرفـق �ــشـروع اHـادة اHـادة 
rاتـفاقـيـة تـفويض اخلـدمـات الـعمـومـيـة للـمـيـاه والتـطـهـير

الوثائق اآلتية :
rنافسةHاإلشعار وملف اإلعالن عن ا -

rتقرير تقييم العروض -
- مــبــرر الــتــأهــيـالت اHــهــنــيــة والــضــمــانــات اHــالــيــة

للمتعامل اHقبول.

اHــادة اHــادة 4 :  : عــنــدمــا يــفــوض تــســـيــيــر أشــغــال اخلــدمــات
الـعـمـوميـة لـلـمـياه والـتـطـهـير من طـرف صـاحب االمـتـياز
لـفرع أو عدة فروع االسـتغالل اHنشـأة لهذا الغـرضr طبقا
ألحـــكـــام اHــادة 104 (الـــفـــقــرة 2) من الـــقـــانــون رقم 05 - 12
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اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غـشت
ســنــة r2005 اHــعـــدل واHــتــمـم واHــذكــور أعالهr يـــوافق عــلى
اتـفاقـيـة تـفـويض اخلـدمـات الـعـمـومـيـة لـلـمـيـاه والـتـطـهـير
بقرار مشترك بW وزير الداخلية ووزير اHوارد اHائية.

اHادة اHادة 5  :  :   ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 27 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 4
نوفمبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 - - 276 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــام عــام 1431 اHـــوافق  اHـــوافق 4 نـــوفــمـــبـــر ســـنــة  نـــوفــمـــبـــر ســـنــة r2010 يـــتـــعــلقr يـــتـــعــلق
بــتــصــنــيف الــثـروة احلــيــوانــيــة والـثــروة الــصــيــديـةبــتــصــنــيف الــثـروة احلــيــوانــيــة والـثــروة الــصــيــديـة

وكذا إجراءات تغييره.وكذا إجراءات تغييره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

rإنّ الوزير األول
- بـــنــــاء عــــلى تــــقــــريـــر وزيــــر الــــفالحــــة والــــتـــنــــمــــيـــة

rالريفية
- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3

rو125 ( الفقرة 2)  منه
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 88 - 08 اHــــؤرخ في 7
جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1408 اHــوافق 26 يــنــايــر ســنـة 1988
واHــتـعــلق بــنـشــاطــات الـطب الــبــيـطــري وحـمــايــة الـصــحـة

rاحليوانية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 03 - 10 اHــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةHتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية اHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 04 - 07 اHــؤرخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rادة 53 منهHال سيما ا rتعلق بالصيدHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 06 - 14 اHــؤرخ في 22
شوال عام 1427 اHوافق 14 نوفـمبر سنة 2006 واHتضمن
اHــصـــادقــة عــلى األمــر رقم 06 - 05 اHــؤرخ في 19 جــمــادى
الـثـانـيـة عـام 1427 اHـوافق 15 يـولـيـو سـنـة 2006 واHـتـعلق
بــحـــمــايـــة بــعـض األنــواع احلـــيــوانـــيــة اHـــهــددة بـــاالنــقــراض

rواحملافظة عليها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 06 - 248
اHـؤرخ في 13 جـمـادى الثـانـيـة عام 1427 اHـوافق 9 يـولـيو
سـنـة 2006 الــذي يـحـدد كـيـفــيـات تـنـظـيـم حـوشـات الـصـيـد

rاإلدارية
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 123
اHــؤرخ في 9 ربـــيع الـــثـــانـي عــام 1429 اHــوافق 15 أبــريل
ســنــة 2008 الــذي يــحــدد كــيــفـــيــات إعــداد اخملــطط الــوطــني

rصادقة عليهHلتنمية الثروة الصيدية وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 201
اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1429 اHـوافق 6 يـولـيـو سـنـة 2008
الذي يحـدد  شروط تـسلـيم رخصة فـتح مؤسـسات تـربية
احلـيـوانـات من األصــنـاف غـيـر األلــيـفـة وكـيـفــيـات عـرضـهـا

rعلى اجلمهور
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـادة األولى : اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 53 من الـقـانون
رقم 04 - 07 اHــــؤرخ في 27 جــــمــــادى الــــثــــانــــيــــة عـــام 1425
اHــوافق 14 غــشت ســنـة 2004 واHــذكــور أعالهr يــهــدف هـذا

اHرسوم إلى حتديد ما يأتي :
- شــروط وكــيــفـــيــات تــصــنــيف الــثــروة احلــيــوانــيــة

rوالثروة الصيدية وكذا إجراءات تغييره
- شروط وكيفـيات إجراء اقتطاعات على حيوانات
تـــابـــعـــة لـألصـــنـــاف احملـــمـــيـــة والـــطـــرائـــد ألغـــراض الـــبـــحث

rالعلمـي أو التعليمي
- شــروط وكـيــفـيـات إجــراء اقـتـطــاعـات عــلى طـرائـد

rحية موجهة إلعادة التكاثر
- ضبط تعداد األصناف السريعة التكاثر.

اHــادة اHــادة 2 :  : يــحـــدد تــصــنــيف األنـــواع احلــيــوانــيــة و/أو
تغييره بأخذ ما يأتي في احلسبان :

rعنية وضعفهاHمتطلبات حماية األنواع ا -
- شــروط إعـادة تـشــكـيل األنـواع احلــيـوانـيـة اHــعـنـيـة

rومواطنها
- األضــــرار الـــتي �ـــكـن أن تـــســـبــــبـــهـــا لـــلــــنـــشـــاطـــات

rالبشرية والتوازنات البيولوجية
- اخلصـوصيـات الـبيـئيـة للـمـناطق الـصيـدية ودورة

rتكاثر األنواع التي تعيش فيها
- الـعــنـاصـر اHــنـبـثــقـة عن اخملــطط الـوطــني لـتـنــمـيـة
الـــثـــروة الــصـــيـــديــة اHـــنــصـــــوص عـــلــيــه في اHــــادة 72 من
الــقـانـون رقم 04 - 07 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الـثـانــيـة عـام

rذكور أعالهHوافق 14 غشت سنة 2004 واH1425 ا

- سلوكيات احليوانات اHعنية وحيويتها.
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اHــادة اHــادة 3 :  :  يـــعــد تـــصـــنــيف األنـــواع احلـــيــوانـــيــة و/أو
تغـييــره في أحـد األصنــاف اHنصـوص عليـها في اHادة 51
من الــقــانـون رقم 04 - 07 اHـؤرخ في 27 جـمــادى الــثـانــيـة
rـــذكـــور أعالهHــــوافق 14 غـــشت ســـنـــة 2004 واHعــام 1425 ا

بناء على تقرير حتقيق من اإلدارة اHكلفة بالصيد.

ويعـد هـذا التـقـرير بـأخـذ اHعـطيـات احملـددة في اHادة
2 أعالهr في احلسبان.

اHــــادة اHــــادة 4  :   :  تـــــصــــنف األنـــــواع احلــــيـــــوانــــيـــــة أو يــــعــــاد
تصنيفها بقرار من الوزير اHكلف بالصيد.

اHادة اHادة 5 :  : ال �كن الـترخـيص بـإجراء اقـتـطاعـات على
حـــيـــوانـــات تـــابـــعــة لـألصـــنــاف احملـــمـــيـــة اHـــوجـــهـــة ألغــراض
الـبـحث العـلـمي  أو الـتعـلـيمي والـطـرائد احلـيـةr في إطار

إعادة اإلعمار إال بعد تقد¦ طلب يبW ما يأتي :

r1 - صفة صاحب الطلب

2 - قـــائــمـــة الـــعـــيـــنــات اHـــقـــرر اقـــتـــطــاعـــهـــا وعـــددهــا
rوأسباب ذلك

3 - الــوسـائـل اHـســتــعــمـلــة في قــبض الــطــرائــد وكـذا
rشروط نقلها

4 - الــــوثــــائق الــــتـي تـــبــــW مــــطــــابــــقـــة مــــكــــان حــــجـــز
األصناف اHعنية للمتطلبات التنظيمية.

اHــــادة اHــــادة 6 :  : زيــــادة عـــلـى الـــضــــبط بــــواســـطــــة حـــوشـــات
الــــصــــيــــد اإلداريــــة ضــــمن الــــشــــروط احملـــددة فـي اHــــرســـوم
الــتــنـفــيــذي رقم 06 - 248 اHـؤرخ في 13 جــمــادى الــثــانــيـة
rـــذكـــور أعالهHــوافق 9 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2006 واHعــام 1427 ا
�كن أن تمـارس اإلدارة اHكلـفة بالـصيـد اخملتصـة إقليـميا
ضبط أصناف احليوانـات السريعة التكـاثر باستعمال كل
وســـيــلــة مــكــافـــحــة من شــأنـــهــا ضــبط أصـــنــاف احلــيــوانــات

السريعة التكاثر دون اHساس باألصناف األخرى.

اHــادة اHــادة 7 :  : يـــجب أن يـــكـــون الـــلـــجــوء إلـى كل وســـيـــلــة
ضـبط أصناف احليـوانات السريـعة التكـاثر �وجب أحكام
اHادة 6 أعالهr موضوع مقرر من الوزير اHكلف بالصيد.

اHادة اHادة 8 :   :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 27 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 4
نوفمبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

مــــرسرســــوم توم تــــنــــفـيــــذي ذي رقم رقم 10 - - 277 م مـؤرخ في ؤرخ في 27 ذي ال ذي الــــقــــعـدةدة
عــــــــام ام 1431 اHـ اHـــــــــوافق وافق 4 ن نــــــــوفوفــــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r2010 يــــــــعــــــــدلدل
ويويــــتــــمم اHمم اHــــــرسرســــوم الوم الــــتــــنــــــفــــيــــذي رقـم ذي رقـم  08 - - 126 اH اHــــؤرخؤرخ
فـي فـي 13 رب ربــــــيـع اليـع الــــــثــــــاني عـاني عـــــام ام 1429 اH اHــــوافق وافق 19 أب أبــــريـلريـل
2008 واH واHــــتـعــــلق بلق بــــجــــهــــاز اHاز اHـســــاعاعــــدة عدة عــــلى اإلدملى اإلدمـاجاج سـنـة ة 

اHهني.اHهني.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

rإنّ الوزير األول
- بــــنــــاء عــــلـى تــــقــــريــــر وزيـــــر الــــعــــمل والـــــتــــشــــغــــيل

 rوالضمان االجتماعي
- وبـــنــاء عــلى الـــدســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادتــان  85 - 3

 rو125 (الفقرة 2) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 11 اHــؤرخ في 21
رمــضـان عـام 1403 اHـوافق 2 يـولـيــو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

 rتممHعدل واHا rبالتأمينات االجتماعية
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 83 - 13 اHــؤرخ في 21
رمـضـان عام  1403 اHـوافق 2 يـولـيـو سـنـة 1983 واHــتـعـلق

  rتممHعدل واHا rهنيةHبحوادث العمل واألمراض ا
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 97 - 02 اHــــؤرخ في 2
رمـــــضـــــان عـــــام 1418 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1997
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1998 ال سـيــمـا اHـادة 73

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 98 - 12 اHــؤرخ في 13
رمـــــضـــــان عـــــام 1419 اHـــــوافق 31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1998
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r1999 ال سـيــمـا اHـادة 48

rمنه
- و�ـقــتـضى الــقـانـون رقم 06 - 24 اHـؤرخ في 6 ذي
احلــــــجــــــة عــــــام 1427 اHــــــوافق 26 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2006
واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة r2007 ال سـيــمـا اHـادة 59

rمنه
- و�قـتـضى األمر رقم 08 - 02 اHـؤرخ في 21 رجب
عـام 1429 اHـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2008 واHـتـضـمن قـانون

rادة 60 منهHال سيما ا r2008 الية التكميلي لسنةHا
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 08 - 126
اHــؤرخ في 13 ربــيع الـــثــاني عــام 1429 اHــوافق 19 أبــريل
rهنيHساعدة على اإلدماج اHتعلق بجهاز اHسنة 2008 وا

 rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -



4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1868
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م

يرسم ما يأتـي :يرسم ما يأتـي :

اHـــــادة األولى :اHـــــادة األولى : يـــــهـــــدف هـــــذا اHـــــرســـــوم إلـى تـــــعـــــديل
وتــتــمـيم بــعض أحــكــام اHـرســوم الــتـنــفــيـذي رقم 08 - 126
اHــؤرخ فـي 13 ربـيع الــثـاني عـام 1429 اHـوافق 19 أبـريل
سنة 2008 واHتعلق بجهاز اHساعدة على اإلدماج اHهني.

اHــادة اHــادة 2 : : تــعــدل وتـــتــمم أحــكــام اHــادة 5 مـن اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 126 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام
rـــــذكــــور أعالهHـــوافـق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2008 واH1429 ا

كما يأتي :

"اHادة 5 : ................ (بدون تغيير) ..............

ينصب اHستفيدون من عقود تكوين - إدماج إما :
- في الـورشات ذات اHـنـفعـة العـمومـيـة التي تـبادر
بهـاr ال سيـما قـطاعـات البـناء واألشـغال الـعمـوميـة والري
والــفالحـة والــغـابـات والــبـيــئـة والـســيـاحــة والـثـقــافـة وكـذا

rاجلماعات احمللية
- على مـسـتوى اHـؤسـسات االقـتـصاديـة الـتي تنـجز
مـشــاريع ذات مــنــفـعــة عــمـومــيــةr خــاصـة تــلك اHــنــشـأة في

rصغرHإطار األجهزة العمومية للنشاط ا
- لدى حرفيW معلمH Wتابعة تكوين.

تــتـــكــفل الــقــطــاعـــات اHــعــنــيــة بــالــنـــفــقــات اHــرتــبــطــة
بــالـتـجـهــيـزات واHـعــدات والـنـفــقـات األخـرى اHـتــرتـبـة عن
إجناز الورشات أو عن تـكوين اHستفيدين اHذكورين في

الفقرة 2 أعاله.

حتدد الـنشاطـات ذات اHنفـعة العـموميـة التي تدخل
في إطـار تـنـفـيـذ عـقـود تـكـوين - إدمـاج من طـرف الـوزيـر
اHــكـــلف بـــالــعـــمل والـــتــشـــغــيل بـــاالتـــصــال مع الـــقــطـــاعــات

اHعنية".

اHـادةاHـادة  3 : : تــعـدل وتــتــمم أحــكــام اHـادة 6 مـن اHــرسـوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 126 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام
rــــذكــــور أعـالهHـــوافـق 19 أبــــريـل ســــنــــة 2008 واH1429 ا

كما يأتي :

"اHادة 6 : حتدد مدة عقد اإلدماج كما يأتي :
- ..................... (بدون تغيير) .........................
- ..................... (بدون تغيير) ........................
- سـتة ( 6) أشهـر قابـلة للـتجـديد مـرة واحدة بـطلب
rنفعة العموميةHستخدم بالنسبة للورشات ذات اHمن ا
- سنة واحدة غير قابلة للتجديد بالنسبة للتكوين

.WعلمHا Wلدى احلرفي

خالل فـترة اإلدماجr يـؤطر اHستـفيد من عـقد تكوين
- إدمـاج اHــنـصب في الــورشـات ذات اHــنـفــعـة الــعـمــومـيـة

ويرافق من طرف الهيئة اHستخدمة.

عـقب انـتـهـاء عـقـد تــكـوين - إدمـاجr يـسـلم اHـسـتـخـدم
لــلــشــاب شــهــادة يــحــدد ¥ــوذجــهــا الـوزيــر اHــكــلف بــالــعــمل

والتشغيل تبW النشاط اHمارس والتجربة اHكتسبة".

اHـادة اHـادة  4 : :  تـعدل وتـتـمم أحـكـام اHادة 18 من اHـرسوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 126 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام
rـــذكـــور أعالهHــوافــق 19 أبـــــريــل ســـــنــــة 2008 واH1429 ا

كما يأتي :

"اHـادة 18 : يـســتــفــيـد الــشــبـاب اHــدمــجــون في إطـار
عــقـــود إدمـــاج حــامـــلي الـــشــهـــادات وعـــقــود اإلدمـــاج اHـــهــني
والشباب اHنصبون في الورشات ذات اHنفعة العمومية
وكـذا الـذين يتـابعـون تـكويـنـا لدى احلـرفيـW اHـعلـمW من
أداءات الــــتــــأمـــــيــــنــــات االجــــتـــــمــــاعــــيــــة فـي مــــجــــال اHــــرض
واألمـــومــــة وحـــوادث الــــعـــمل واألمــــراض اHـــهــــنـــيــــة طـــبــــقـــا

للتشريع والتنظيم اHعمول بهما".

5  :   :  تـعدل وتـتـمم أحكـام اHادة 19 من اHـرسوم اHادة اHادة 
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 126 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام
rـــذكـــور أعالهHـــوافــق 19 أبـــــريــل ســــنــــة 2008 واH1429 ا

كما يأتي :

"اHـادة 19 : يـســتــفــيـد الــشــبـاب اHــدمــجــون في إطـار
عقود تكوين - إدماجr �ا يأتي :

- ..................... (بدون تغيير) .........................

- أجــــرة مـن مــــيــــزانــــيــــة الــــدولــــة حتــــدد بـ 12.000 دج
للشهر عـندما يتم إدماجهم في إطار إجناز الورشات ذات
اHـنفـعة الـعـمومـية الـتي تبـادر بهـا القـطاعـات واجلمـاعات

rادة 5 أعالهHذكورة في اHاحمللية ا

- أجــر مـنــصب الـعــمل اHـشــغـول يــتـضــمن مـســاهـمـة
الـــدولـــة حتـــسب طـــبـــقـــا ألحـــكـــام اHـــادتــW 26 و 27 مـن هـــذا
اHـرسوم عندما يـتم تنصيـبهم في اHؤسسـات االقتصادية
الـــتي تـــنــجـــز مـــشـــاريع ذات اHـــنــفـــعـــة الـــعــمـــومـــيــة. يـــدفع

اHستخدم فارق أجر اHنصب".

اHــــــادة اHــــــادة 6 : : تــــــتـــــــمـم أحـــــــكـــــــام اHــــــادة 26 من اHـــــــرســــــوم
الـتـنـفـيـذي رقم 08 - 126 اHـؤرخ في 13 ربـيع الـثـانـي عام
1429 اHـوافق 19 أبـريل سـنة 2008 واHـذكـور أعالهr بـفـقرة

حترر كما يأتي :
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" اHادة 26  : .............. (بدون تغيير) .................

بـغـض الـنــظـر عن أحــكــام الـفــقـرة األولـى أعالهr �ـكن
أن يكـون الـشـبـاب طـالـبو الـشـغل اHـبـتـدئـونr وبطـلب من
اHــســتــخــدمr مــوضــوع تــنــصــيـب في عــقــد عــمل مــدعم دون

تنصيبهم في عقد اإلدماج".

اHادة اHادة  7 : :  ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرر بـاجلزائر في 27 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 4
نوفمبر سنة 2010.

أحمـد أويحيىأحمـد أويحيى

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسومـان رئاسيـانمرسومـان رئاسيـان  مؤرخان في مؤرخان في 19 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1431
اHـوافق اHـوافق 27 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r r2010 يـتــضـمــنـانيـتــضـمــنـان تــغـيــيـر تــغـيــيـر

ألقاب.ألقاب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 77 - 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقــــتــــضـى األمــــر رقم 70 - 20 اHــــؤرخ في13 ذي
احلــجـة عـام 1389 اHـوافق 19 فـبـرايــر سـنـة 1970 واHــتـعـلق

rادتان 55 و56 منهHال سيما ا rدنيةHباحلالة ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71 - 157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثـــانـي عـــام 1391  اHــــوافق 3 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1971
واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اHـتـممr ال سـيـمـا اHـواد 3 و4 و5

rمنه

يرسم مايأتي :يرسم مايأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتـــــغــــيــــيـــــر األلــــقـــــاب وفــــقــــا
لـلــمـرسـوم رقم 71 - 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثـاني عـام
rتعلق بتغيير اللقبHوافق 3 يونيو سنة 1971 واH1391 ا

اHتممr لألشخاص اآلتية أسماؤهم :
-  بـورخـيس يـوسفr اHـولـود في أول فـبـرايـر سـنة
1952 بــالــيــلـ§ (واليــة تــيــزي وزو) شــهـادة اHــيالد رقم 170

وعــقــد الـزواج رقم 364 احملــرر بــتـاريخ  6 ديــســمــبــر ســنـة
1973 بـاألبيـار (والية اجلزائـر)r ويدعى من اآلن فـصاعدا :

بوركيس يوسف.
- بورخيـس عبد الـرزاقr اHولود في 25 غـشت سنة
r2839 ــيالد رقمH1983 بــاألبــيــار (واليــة اجلـــزائــر) شــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوركيس  عبد الرزاق. 
- بـورخـيس عـمـرr اHـولـود في 17 يـونـيـو سـنـة 1955
بالربيعة  (والية برج بوعريريج) شهادة اHيالد رقم 1952

وعقد الـزواج رقم 533 احملـرر بتـاريخ 23 ديـسـمـبر سنـة
1978 باألبـيار (واليـة اجلـزائر)r ويدعى من اآلن فصاعدا:

بوركيس عمر.
- بــورخـــيس فـــتــيـــحــةr اHـــولــودة في 30 مــايـــو ســنــة
1989 بــبـــني مــســوس (واليــة اجلــزائـــر) شــهــادة اHــيالد رقم

r1167 وتدعى من اآلن فصاعدا: بوركيس فتيحة.

- بــورخـــيس حـــســيـــنــةr اHـــولــودة في 5 أبـــريل ســـنــة
r1151 ــيالد رقمH1982 بــاألبــيــار (واليــة اجلـــزائــر) شــهــادة ا

وعــقــد الــزواج رقم 859 احملــرر بــتــاريخ 11 أكـــتــوبــر ســنــة
2003 بــالــقــبــة (واليــة اجلــزائــر) وتــدعى مـن اآلن فــصــاعـدا:

بوركيس حسينة.
- بـورخـيس أحـسنr اHـولود في 8 مـارس سـنة 1979
بـاألبــيـار (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم r554 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بوركيس أحسن.
- بـورخـيس حـسـrW اHـولود في 17 مـايـو سـنـة 1980
بــاألبـيـار (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اHـيالد رقم 1520 ويـدعى

 .Wمن اآلن فصاعدا: بوركيس حس
- رخـيس عـاشـورr اHـولـود في 21 يـونـيـو سـنـة 1961
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 2245
وعــقــد الـزواج رقم 446 احملــرر بــتـاريخ 28 ديـســمــبـر ســنـة

1995 بالبليدة (واليةالبليدة) وأوالده القصر: 

* مــحــمـدr اHــولــود في 15 يــنــايــر ســنـة 1996 �ــحــمـد
r16 يالد رقمHبلوزداد (والية اجلزائر) شهادة ا

* هـــاشـــمـيr اHـــولـــود في 28 ســـبــــتـــمـــبــــر ســـنـــة 2000
r696 يالد رقمHرادية (والية اجلزائر) شهادة اHبا

* أمـــــالr اHـــــولـــــودة في 20 ســـــبـــــتـــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2004
r1993 يالد رقمHباألبيار (والية اجلزائر) شهادة ا

* هاجـرr اHـولودة في 2 أكتـوبر سـنة 2007 بـاHرادية
r1732 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

ويـدعــون من اآلن فـصـاعــدا: رقـيس عــاشـورr رقـيس
محمدr رقيس هاشميr رقيس أمال r رقيس هاجر.
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- غــار لـــفــعـــة الــونــاسr اHـــولــود في 11 يــنـــايــر ســـنــة
r27 ــيالد رقمH1991 بـــبــودواو (واليــة بــومــرداس) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: أيوب الوناس. 

- غار لفعة يوسفr اHولود في 26 أبريل سنة 1989
r293 ـــــيـالد رقمHبــــــبـــــودواو (واليـــــة بـــــومــــــرداس) شـــــهـــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: أيوب يوسف.

- غــار الـــلــفــعـــة مــحــمـــدr اHــولــود في 29 أبــريل ســنــة
1973 بـأوالد مــوسى (واليــة بـومــرداس) شـهــادة اHـيالد رقم

324 وعــقــد الــزواج رقم 179 احملــرر بــتــاريخ 23 ســبــتــمــبـر

سنة 2001 ببرج البحري (والية اجلزائر) وأوالده القصر:

* مــــــروانr اHـــــــولــــــود في 6 نــــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2002
r1070 يالد رقمHببومرداس (والية بومرداس) شهادة ا

* ســــــلــــــيـمr اHــــــولــــــود في 9 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2005
r775 يالد رقمHببومرداس (والية بومرداس) شهادة ا

* يـــاســـrW اHــــولـــود في 24 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2009
r1034 يالد رقمHببومرداس (والية بومرداس) شهادة ا

ويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــــدا: أيـــوب مـــحـــمـــدr أيـــوب
.Wأيوب ياس rأيوب سليم rمروان

- غــار لـفــعــة عــليr اHــولـود في 17 يــنـايــر ســنـة 1980
�ـــفـــتـــاح (واليـــة الـــبـــلــيـــدة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 173 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 439 احملــــرر بـــــتــــاريخ 9 يـــــولــــيـــــو ســــنــــة 2007

ببودواو(والية بومرداس) وولداه القاصران: 

* باللr اHـولود في 12 يـونـيـو سـنة 2008 بعـW طـاية
r2131 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

* إلــــــيـــــاسr اHــــــولــــــود في 24 فــــــبــــــرايــــــر ســــــنـــــة 2010
 r214 يالد رقمHببومرداس (والية بومرداس) شهادة ا

rأيــوب بالل rيـــدعــون من اآلن فــصــاعـــدا: أيــوب عــلي
أيوب إلياس.

- غــار لـــفــعــة فــتــيـــحــةr اHــولــودة في 14 أبــريل ســنــة
1971 بـأوالد مــوسى (واليــة بـومــرداس) شـهــادة اHـيالد رقم

262 وعــقـد الـزواج رقم 19 احملــرر بـتـاريخ  30 غــشت سـنـة

2001 بـبوزقـزة قـدارة (والية بـومـرداس)r وتدعى من اآلن

فصاعدا: أيوب فتيحة.

- غـار لـفـعـة  حـمـيـدةr اHولـودة في 12 نـوفـمـبـر سـنة
1986 بـالـثـنـيـة (واليـة بـومـرداس) شـهـادة اHـيالد رقم 1068

وعـقد الزواج رقم 512 احملـرر بتاريخ 10 غـشت سنة 2008
بــبــودواو (واليــة بـــومــرداس)r وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا :

أيوب حميدة.

- رخــيــســة راشـــديr اHــولــود في 30 ديــســمــبــر ســنــة
1950 بـأوالد سي سليـمان (والية بـاتنة) شـهادة اHيالد رقم

3157 وعـقـد الزواج رقم 24 احملـرر بـتاريخ 23 أبـريل سـنة

1975 بـأوالد سـي سـلـيـمـان (واليـة بـاتـنـة)r ويـدعى من اآلن

فصاعدا: راجدي راشدي.

- رخـيـســة  أحـمــدr اHـولـود في 8 أكـتـوبــر سـنـة 1974
بـأوالد سي سـلـيـمـان (واليـة بـاتـنـة) شـهادة اHـيالد رقم 126
وعــقـد الـزواج رقم 223 احملــرر بـتـاريخ  18 ديــسـمـبــر سـنـة

2000 �روانة (والية باتنة) وأوالده القصر :

* إسالمr اHـــولـــود في 25 مـــايـــو ســـنــة 2002 �ـــروانــة
r654 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

*  إيـــادr اHـــولــود في 28 مـــايـــو ســـنــة 2005 بـــنـــقــاوس
r958 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

* إينـاسr اHـولودة في 28 ينـاير سـنة 2007 �ـروانة
r163 يالد رقمH(والية باتنة) شهادة ا

ويــدعــون من اآلن فـــصــاعــدا: راجـــدي أحــمــدr راجــدي
rراجدي إيناس rإسالم راجدي إياد

- رخـيسـة السـعيـدr اHولود في 3 أكتـوبر سـنة 1978
r130 يالد رقمHبأوالد سي سـليـمان (واليـة بـاتنـة) شهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: راجدي السعيد.

- رخـيسـة وسيـلةr اHـولودة في 17 ينـاير سـنة 1981
بــأوالد سي سـلــيـمــان (واليـة بــاتـنــة) شـهــادة اHـيالد رقم 12
وعــقــد الـزواج رقم 32 احملــرر بــتـاريخ 17 ســبــتــمــبــر ســنـة
2003 بــــقـــــصــــر بـالزمــــة (واليـــــة بــــاتـــــنــــة)r وتـــــدعى من اآلن

فصاعدا: راجدي وسيلة.

- رخـيسـة عـبـاسr اHـولـود في 23 يـونـيـو سـنـة 1985
بنقـاوس (والية باتنة) شهادة اHيالد رقم r589 ويدعى من

اآلن فصاعدا: راجدي عباس.

- رخـيــسـة ســاميr اHـولـود في 25 مــارس سـنـة 1983
�ـروانـة (واليـة بـاتـنـة) شـهـادة اHـيالد رقم 413 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: راجدي سامي.

- غــار لـفــعـة أحــمـدr اHــولـود في 23 مـايــو ســنـة 1946
بــأوالد مـــوسى (واليــة بـــومــرداس) شــهـــادة اHــيالد رقم 266
وعــقــد الـزواج رقم 114 احملــرر بــتـاريخ 16 ديـســمــبـر ســنـة

1966 بأوالد موسى (والية بومرداس) وولده القاصر:

* نــــصـــر الــــديـنr اHـــولــــود في 4 يــــولــــيــــو ســــنـــة 1994
r341 يالد رقمHببودواو (والية بومرداس) شهادة ا

ويـــدعــــيـــان من اآلن فــــصـــاعـــدا: أيــــوب أحـــمـــدr أيـــوب
نصر الدين.
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- بـلـبـهـيم نـصـر الـدينr اHـولود في 23 أكـتـوبـر سـنة
1981 بــسـيــدي عـبــد الــعـزيــز (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اHـيالد

رقم r639 ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحبيب نصر الدين.
- بـلـبـهـيم الـسـعـيدr اHـولـود في 29 غـشت سـنة 1983
بــســيـدي عــبــد الــعــزيــز (واليــة جــيــجل) شــهــادة اHــيالد رقم

r535 ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحبيب السعيد.

- بـــلـــبــهـــيـم جـــمــالr اHـــولـــود في 2 غـــشت ســـنــة 1977
بــســيـدي عــبــد الــعــزيــز (واليــة جــيــجل) شــهــادة اHــيالد رقم

r484 ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحبيب جمال.

- بـلـبـهــيم آسـيـةr اHـولـودة في 21 يـولـيــو سـنـة 1986
بــاجلـمــعـة بــني حــبـيــبي (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اHـيالد رقم
224 وعــقــد الـزواج رقم 915 احملــرر بــتـاريخ 9 غــشت ســنـة

2007 بــبـــرج الـــكـــيــفـــان (واليـــة اجلــزائـــر)r وتـــدعى من اآلن

فصاعدا: بلحبيب آسية.
- بـلـبـهـيم فـاطـمـةr اHـولودة في 13 يـنـايـر سـنة 1985
بـاجلمعة بـني حبيـبي (والية جيـجل) شهادة اHيالد رقم 38
وعـقد الزواج رقم 124 احملـرر بتاريخ 16 غـشت سنة 2006
بـــالــــعـــنـــصــــر (واليـــة جـــيـــجـل)r وتـــدعى مـن اآلن فـــصـــاعـــدا:

بلحبيب فاطمة.
- بــلــبــهــيم عــبــد الــنـورr اHــولــود في 28 يــنــايــر ســنـة
1989 بـاجلـمـعـة بــني حـبـيـبي (واليـة جــيـجل) شـهـادة اHـيالد

رقم r54 ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحبيب  عبد النور.
- بــلـبـهـيم مــخـتـارr اHـولـود في 27 يـنـايـر سـنـة 1991
بـاجلمعة بـني حبيـبي (والية جيـجل) شهادة اHيالد رقم 52

ويدعى من اآلن فصاعدا: بلحبيب مختار.
- ¥ـوسة فـاطـمـةr اHـولـودة في 20 مـارس سـنة 1955
بــبـــســكـــرة (واليــة بـــســكـــرة) شــهـــادة اHــيالد رقم 358 وعــقــد
الـــــزواج رقم 154 احملــــرر بـــــتــــاريخ 24 مــــارس ســـــنــــة 1975
ببسكرة (واليـة بسكرة)r وتدعى من اآلن فصاعدا: تمامي

فاطمة.
- زبـوجـة عـابـدr اHـولـود في 18 ديـسـمـبـر سـنـة 1926
بـاحلـمـادنـة (واليـة غـيـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 1086/188
وعـــقـــد الــزواج رقم 97/20 احملـــرر بـــتــاريخ 6 مــارس ســنــة
1953 بـــــاحلــــمـــــادنـــــة (واليــــة غـــــيـــــلــــيـــــزان)r ويـــــدعى من اآلن

فصاعدا: بختي عابد.
- زبـــوجـــة حلـــسنr اHـــولـــود في 4 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1959
بــاحلـــمــادنــة (واليــة غــيــلــيــزان) شــهــادة اHــيالد رقم 7 وعــقــد
الــــــزواج رقم 107 احملــــرر بــــتــــاريخ 28 غــــشت ســــنــــة 1988

بعW تادلس (والية مستغا±) وأوالده القصر:
* عـابـدr اHـولـود في 18 يـولـيـو سـنـة 1994 بـجـديـويـة

r511 يالد رقمH(والية غيليزان) شهادة ا

- غـــار لــفــعــة رزيـــقــةr اHــولــودة في 21 يـــولــيــو ســنــة
1975 بـأوالد مــوسى (واليــة بـومــرداس) شـهــادة اHـيالد رقم

374 وعــقــد الـزواج رقم 25 احملــرر بــتـاريخ 25 غــشت ســنـة

2002 بـبوزقـزة قـدارة (والية بـومـرداس)r وتدعى من اآلن

فصاعدا: أيوب رزيقة.

- غــار الـلـفــعـة بــوعالمr اHـولـود في 13 فـبـرايــر سـنـة
1982 �فـتاح (واليـة البـليـدة) شهـادة اHيالد رقم 334 وعـقد

الــزواج رقم 92 احملــرر بــتــاريخ 28 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 2009
بــاخلــروبــة (واليــة بــومــرداس)r ويــدعى من اآلن فــصــاعــدا:

أيوب بوعالم. 

- غــار لــفــعــة عــبــد الــرحــمــانr اHــولــود في 10 يــنــايـر
سـنـة 1978 بـالـرويــبـة  (واليـة اجلـزائــر) شـهـادة اHـيالد رقم
109 وعـــقـــد الــزواج رقم 125 احملـــرر بـــتــاريخ 24 نـــوفـــمـــبــر

سنة 2008 باخلروبة (والية بومرداس) وابنته القاصرة:

*  لــــيــــلــىr اHـــــولـــودة في 24 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 2009
r2264 يالد رقمHببرج الكيفان (والية اجلزائر) شهادة ا

rويــدعــيــان من اآلن فــصــاعـدا: أيــوب عــبــد الــرحــمـان
أيوب ليلى.

- غــار الــلــفــعــة غــنــيــةr اHــولــودة في 23 يــنــايــر ســنـة
1985 بـــبــوزقـــزة قــدارة (واليـــة بــومـــرداس) شــهـــادة اHــيالد

رقم 28 وعــقــد الـزواج رقم 254 احملــرر بــتـاريخ 26 يــونــيـو
ســنــة 2005 بــبــودواو (واليــة بــومــرداس)r وتــدعى من اآلن

فصاعدا: أيوب غنية.

- بلـبـهـيم يـوسفr اHـولـود في 14 مـارس سـنة 1973
بسيدي عبـد العزيز (والية جـيجل) شهادة اHيالد رقم 162
وعـقـد الزواج رقم 46 احملـرر بـتاريخ 24 غـشت سـنة 2003

باجلمعة بني حبيبي (والية جيجل) وأوالده القصر:

* ياسرr اHولود في 16 نوفمبر سنة 2005 باحلراش
r6997 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

* مــــر�ــr اHــــولـــودة فــي 10 ديــــســمــبــر ســنـة 2006
r2053 يالد رقمHببرج الكيفان (والية اجلزائر) شهادة ا

* أسمـاءr اHولودة في 18 غـشت سنة 2009 باحلراش
r7289 يالد رقمH(والية اجلزائر) شهادة ا

rويــــدعـــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا: بــــلـــــحــــبــــيـب يــــوسف
بلحبيب ياسرr بلحبيب مر¦r بلحبيب أسماء.

- بـلـبهـيم مـحـمد الـصـالحr اHـولود في 13 مايـو سـنة
1979 بــسـيــدي عـبــد الــعـزيــز (واليـة جــيـجـل) شـهــادة اHـيالد

رقم r338 ويـــدعـى من اآلن فـــصــــاعـــدا: بـــلــــحـــبـــيـب مـــحـــمـــد
الصالح.
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* يــــــونـسr اHــــــولـــــــود في 16 أكـــــــتــــــوبـــــــر ســـــــنــــــة 2005
r4159 يالد رقمHبغيليزان (والية غيليزان) شهادة ا

* ابـــــتــــســــامr اHـــــولــــودة في 16 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة 2005
r4160 يالد رقمHبغيليزان (والية غيليزان) شهادة ا

ويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعــدا: بـــخـــتي جــمـــالr بـــخــتي
شيماءr بختي يونسr بختي ابتسام.

- زبــوجـة هــواريr اHــولـود في 12 يــنـايــر ســنـة 1976
بــاحلـمــادنـة (واليــة غـيــلـيــزان) شـهــادة اHـيالد رقم 20 وعـقـد
الـزواج رقم 64 احملـرر بـتاريخ 29 مـايـو سـنـة 2005 بـوادي
اجلمعة (والية غـيليزان)r ويدعى مـن اآلن فصاعدا: بختي

هواري.
- زبــوجـة خــديــجـةr اHــولـودة في 7 غــشت سـنـة 1990
باحلمادنة (والية غيليزان) شهادة اHيالد رقم r268 وتدعى

من اآلن فصاعدا: بختي خديجة.
- زبــوجــة فــاطــيــمــة الــزهـرةr اHــولــودة في 27 غـشت
سـنة 1989 بغـيـلـيزان (واليـة غـيـليـزان) شـهـادة اHيالد رقم

r3241 وتدعى من اآلن فصاعدا: بختي فاطيمة الزهرة.

- شــحــمــة صالح الــدينr اHــولـود في 14 يــنـايــر ســنـة
r96 يالد رقمHشـهادة ا (الدفلى Wوالية عـ) 1977 بـالعطـاف

ويدعى من اآلن فصاعدا : بصادق  صالح الدين.
- شــحـــمــة فــاطــمــة الـــزهــرةr اHــولــودة في 15 يــنــايــر
ســنــة 1981 بــالـعــطــاف (واليــة عـW الــدفــلى) شــهــادة اHـيالد
رقم 224 وعــقــد الــزواج رقم 252 احملــرر بــتــاريخ 14 مــايــو
سـنـة 2008 بـعـW الـدفـلى (واليـة عـW الدفـلى)r وتـدعى من

اآلن فصاعدا : بصادق فاطمة الزهرة.
- شحمـة أنيسـةr اHولودة في 4 سبـتمبر سنة 1979
r2267 ــيالد رقمHشــهــادة ا (الــدفــلى Wواليــة عــ) بــالــعــطــاف

وتدعى من اآلن فصاعدا : بصادق أنيسة.

2 :  : عـــمـال بـــأحـــكــــام اHـادة 5 مـن اHـرســوم رقم اHـاداHـادّة ة 
71 - 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الـثـانـي عام 1391 اHـوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واHــذكــور أعالهr يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ــــقــــتــــضـى هــــذا اHــــرســــوم وذلـك بــــنــــاء عــــلى طـــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اHـاداHـادّة  3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 19 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
27 أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

* حيـاةr اHولودة في 14 مـارس سنة 1998 بجـديوية
r159 يالد رقمH(والية غيليزان) شهادة ا

* مـيــرةr اHـولـودة في 5 غــشت سـنـة 2001 بـجــديـويـة
r394 يالد رقمH(والية غيليزان) شهادة ا

ويــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــدا: بـــخـــتي حلـــسنr بـــخــتي
عابدr بختي حياةr بختي ميرة.

- زبـــوجــة أحـــمـــدr اHــولـــود في 13 غـــشت ســـنــة 1965
بـاحلـمـادنـة (واليـة غـيـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 273 وعـقد
الـزواج رقم 113 احملــرر بــتـاريخ 29 ســبــتـمــبــر ســنـة 1991

بجديوية (والية غيليزان) وأوالده القصر :
* هـــجــــيـــرةr اHـــولــــودة في أول أكــــتـــوبــــر ســـنـــة 1992

r535 يالد رقمHبجديوية (والية غيليزان) شهادة ا
* عـــبـــد الــــقـــادرr اHـــولـــود في 22 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1997

r394 يالد رقمHبجديوية (والية غيليزان) شهادة ا
* بــــوعـــــبــــد الــــلهr اHــــولــــود في 31 غــــشت ســــنــــة 2002

r401 يالد رقمHبجديوية (والية غيليزان) شهادة ا
* عــــبـــــد اجلــــبـــــارr اHــــولـــــود في 8 أبــــريـل ســــنــــة 2009

r257 يالد رقمHبجديوية (والية غيليزان) شهادة ا
ويـــدعــون مـن اآلن فــصـــاعـــدا: بــخـــتي أحـــمـــدr بـــخــتي
هــجـيــرةr بـخــتي عـبــد الـقــادرr بـخـتـي بـوعـبــد الـلهr بــخـتي

عبد اجلبار.
- زبـوجـة براهـيمr اHـولود في 2 نـوفـمبـر سـنة 1967
بـاحلـمـادنـة (واليـة غـيـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 309 وعـقد
الــزواج رقم 67 احملـــرر بـــتـــاريخ 3 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1996

باحلمادنة (والية غيليزان) وابنتاه القاصرتان :
* ســـــهـــــامr اHـــــولـــــودة في 22 نـــــوفـــــمـــــبـــــر ســـــنـــــة 1997

r3953 يالد رقمHبغليزان (والية غيليزان) شهادة ا
* بـــــشــــرىr اHـــــولــــودة في 14 نــــوفـــــمــــبـــــر ســــنــــة 2001

r366 يالد رقمHباحلمادنة (والية غيليزان) شهادة ا
ويــدعــون من اآلن فـصــاعـدا: بــخــتي بـراهــيمr بــخـتي

سهامr بختي بشرى.
- زبــوجــة  جــمــالr اHــولــود في 15 غــشت ســنــة 1969
بـاحلـمـادنـة (واليـة غـيـلـيـزان) شـهـادة اHـيالد رقم 285 وعـقد
الــزواج رقم 694 احملـــرر بـــتـــاريخ 26 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1999
بـغــلـيـزان (واليــة غـيـلـيــزان) وعـقـد الـزواج رقم 489 احملـرر
بـتـاريخ 24 مـايـو سـنـة 2007 بـغـيــلـيـزان (واليـة غــيـلـيـزان)

وأوالده القصر:
* شيماءr اHولودة في 3 يوليو سنة 2000 بغيليزان

r2235 يالد رقمH(والية غيليزان) شهادة ا
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ويـدعـيان من اآلن فـصـاعـدا : مـبـارك فـوزيr مـبارك
رتاج.

- خــامـج كــتــابr اHـــولــود في 8 نــوفــمـــبــر ســنــة 1977
بـعـW فــكـرون (واليـة أم الــبـواقي) شــهـادة اHـيالد رقم1387
وعـــقـــد الـــزواج رقم 602 احملـــرر بـــتـــاريخ 27  غـــشت ســـنـــة
2008 بـعــW فـكــرون  (واليــة أم الـبــواقي)r ويـدعى من اآلن

فصاعدا: مبارك كتاب.
- خـامج شـافـيـةr اHـولودة في 8  نـوفـمـبـر سـنة 1977
بـعـW فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 1388
وعـقـد الزواج رقم 284 احملـرر بـتاريخ 6 يولـيو سـنة 2005
بــــــعــــــW فـــــكــــــرون (واليــــــة أم الـــــبــــــواقـي)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: مبارك شافية.
- خــامـج فــريـــدr اHـــولــود في 18 أكــتـــوبــر ســـنــة 1981
r866 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك فريد.
- خـــامج نـــونـــةr اHـــولـــودة في 28 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1984
r124 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك نونة.
- خــامج ســهـيــلـةr اHــولـودة في 12 يـولـيــو سـنـة 1987
r784 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك سهيلة.
- خـامج الـطــيبr اHـولـود في 23 فـبـرايــر سـنـة 1975
r227 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك الطيب.
- خـامج الـهـاشـميr اHـولـود في 18 أبـريل سـنة 1966
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 407
وعــقــد الـزواج رقم 392 احملــرر بــتـاريخ 25 ديـســمــبـر ســنـة

1995 بعW فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر:

* ســـــــارةr اHــــــولــــــودة في 29 غـــــــشـــت ســـــــنـــــة 1994
r483 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

*  وائــلr اHـــولـــــود فـــي 21 يــــنــــايــــــر ســـــنـــــة 1997
r156 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

* عــبــد الــفـــاحتr اHــولــود في 17 نــوفــمـــبــر ســنــة 1999
r751 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* صــــــهـــــيـبr اHــــــولـــــود فــي 19 غــــــشـت ســــنــــة 2004
r828 يالد رقمHفكرون(والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* عـــبــد الـــصـــمــدr اHـــولــود في 15 يــولـــيــو ســـنــة 2008
r789 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

rويـــــدعــــون من اآلن فــــصـــــاعــــدا: مــــبــــارك الـــــهــــاشــــمي
مـبـارك سـارةr مـبـارك وائلr مـبـارك عـبـد الـفـاحتr مـبارك

صهيبr مبارك عبد الصمد.

rإنّ رئيس اجلمهورية
- بــــنـــاء عـــلى الــــدســـتـــورr ال ســـيــــمـــا اHـــادتـــان 77 - 8

rو125(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقـــتــــضى األمــــر رقم 70 - 20 اHــــؤرخ في 13 ذي
احلـجة عام  1389 اHوافق  19 فبـراير سـنة  1970 واHـتعلق

rادتان  55 و 56 منهHال سيما ا rدنيةHباحلالة ا
- و�ــقـــتــضى اHـــرســوم رقم 71 - 157 اHــؤرخ في 10
ربـــيع  الـــثـــانـي عــام 1391 اHــوافق  3  يــونـــيـــو ســـنــة 1971
واHـتـعــلق  بـتـغـيـيــر الـلـقبr  اHـتــممr ال سـيـمـا اHـواد  3  و4

rو 5 منه

يرسم  مايأتي :يرسم  مايأتي :

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى : يــــرخـص بــــتـــــغــــيــــيـــــر األلــــقـــــاب وفــــقــــا
لـــلـــمــــرســـوم رقم  71 - 157 اHــــؤرخ في  10 ربــــيع الــــثـــاني
عـام 1391 اHـوافق 3 يـونـيـو سـنـة  1971 واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر

اللقبr اHتممr لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- خــامج الــدراجيr اHــولــود في 8 يــولــيــو ســنـة 1948
بـعـW فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 2579
وعــقــد الـزواج رقم 378 احملــرر بــتـاريخ 11 ديـســمــبـر ســنـة

1973 بعW فكرون (والية أم البواقي) وولده القاصر:

Wولود في 2 يونيو سنة 1992 بعHا rحسام الدين *
r423 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا

rويــــدعــــيــــان من اآلن فــــصــــاعــــدا : مــــبــــارك الــــدراجي
مبارك حسام الدين.

- خـامج عـاشــورr اHـولـود في 23 فـبـرايــر سـنـة 1975
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 226
وعــقـد الـزواج رقم 279 احملــرر بـتـاريخ 30 سـبــتـمـبــر سـنـة
2000 بـعـW فـكـرون (واليـة أم البـواقـي) وعقـد الـزواج رقم

316 احملـــرر بـــتــاريخ 12 يــولـــيــو ســـنــة 2004 بــعــW فــكــرون

(والية أم البواقي) وولداه القاصران:
* أسـامة نـصـر الـلهr اHـولـود في 24 مـايـو سـنـة 2001

r6125 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
* إكـــرامr اHـــولـــودة فــي 4 نــــوفــــمـــــبـــر ســنــة 2005
r1563 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

ويـدعـون من اآلن فصـاعـدا: مـبـارك عـاشـورr مـبارك
أسامة نصر اللهr مبارك إكرام.

- خامج فـوزيr اHـولود في أول ديـسـمبـر سـنة 1976
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 959
وعــــقــــد الـــزواج رقم 472 احملــــرر بــــتـــاريخ  29 غــــشت ســــنـــة

2005 بعW فكرون (والية أم البواقي) وابنته القاصرة:

* رتـاجr اHولودة في 4 غـشت سنة 2006 بقـسنطينة
r13630 يالد رقمH(والية قسنطينة) شهادة ا
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* ســلــســبـــيلr اHــولــودة في 18 ديــســمـــبــر ســنــة 2000
r814 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

rـوشيH Wويـــدعــيـــان مــن اآلن فـــصــاعــدا : بن حــســ
بن حسW سلسبيل.

-خامج داللr اHولودة سنة 1983 بعW فكرون (والية
أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 62 وعـقـد الزواج رقم 116
احملــــرر بــتـاريخ 20 مـايــو سـنـة 2002 بـعـW فـكـرون (واليـة

أم البواقي)r وتدعى من اآلن فصاعدا: بن حسW دالل. 
- خـامج جنم الـدينr اHـولود سـنة 1989 بعـW فـكرون
(واليـــة أم الـــبــــواقي) شـــهــــادة اHـــيالد رقم r 27 ويــــدعى من

اآلن فصاعدا: بن حسW جنم الدين.
- خامج فـوزيr اHـولود في 31 يولـيو سـنة 1978 بأم
r985 ـــــيالد رقمHالــــبـــــواقي (واليـــــة أم الــــبـــــواقي) شـــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن حسW فوزي.
- خــامج رجــيـةr اHــولـودة في 6 ديـســمــبـر ســنـة 1979
r2945 ـيالد رقمHمـلـيـلـة (واليـة أم الــبـواقي) شـهـادة ا Wبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: بن حسW رجية.
- خـامج مـحـمـدr اHـولـود في 15 ديـسـمـبـر سـنـة 1983
r2364 ـيالد رقمHبـأم الـبـواقي (واليـة أم الـبـواقي) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بن حسW محمد.
- خـــامج دونـــيــاr اHـــولــودة ســـنــة 1986 بــعــW فــكــرون
(والية أم الـبواقي) شـهادة اHيالد رقم r26 وتدعى من اآلن

فصاعدا: بن حسW دونيا.
- خـامج عـبـد الـقادرr اHـولـود في 2 غـشت سـنة 1961
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 640
وعـــقـــد الــزواج رقم 198 احملـــرر بـــتــاريخ  16 يــونـــيــو ســـنــة
1980 بعW فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران:

* شـــــوقــيr اHــــولـــود في 23 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 1992
بعW فكرون (والية أم البواقي) شهادة اHيالد رقم 646.

* حــــنـــانr الــمــولـــودة فــي 16 نــوفــمــبــر ســنــة 1997
r2535 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا: مـــبـــارك عـــبـــد الـــقـــادر
مبارك شوقيr مبارك حنان.

- خـــامج أيــوبr اHـــولــود في أول يــنـــايــر ســنــة 1990
r4 ـــيالد رقمHبـــأم الـــبــــواقي (واليـــة أم الـــبـــواقـي) شـــهـــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك أيوب.
- خـــــامج وافـيr اHـــولــــود في 23 يــــنــــايـــر ســــنـــة 1984
r102 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك وافي.
- خـــامج ســامـــيــةr اHـــولــودة في 20 مــايـــو ســنــة 1985
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 576

- خـامج سـعـدانr اHـولود في 15 ديـسـمبـر سـنة 1965
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 728
وعـــقـــد الـــزواج رقم 101 احملـــرر بـــتـــاريخ  15 مـــارس ســـنــة

1994 بعW فكرون (والية أم البواقي) وولده القاصر:

* شــــعــــيـبr اHــــولـــود فـي 6 ســــبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1991
r651 يالد رقمHفكرون(والية أم البواقي)شهادة ا Wبع

ويدعـيان من اآلن فـصاعـدا: مـبارك سـعدانr مـبارك
شعيب.

- خـامج إلـيــاسr اHـولـود في 11 نـوفـمـبـر سـنـة 1988
r1104 يالد رقمHفـكرون (واليـة أم البـواقي) شهـادة ا Wبعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك إلياس.
- خـامج الـسـعـيدr اHـولـود في 26 فـبـرايـر سـنـة 1962
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 171
وعــقــد الــزواج رقم 408 احملــرر بــتــاريخ 2 ديــســمـــبــر ســنــة

1990 بعW فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر:

* صـــونــيـــاr اHـــولــودة فـي 9 نــوفـــمـــبــر ســنـة 1991
r2471 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

* ســــمــــيــــةr اHــــولـــودة في 28 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1994
r718 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* زكـــــريـــــاءr اHــــولـــــود فـي 10 مـــــايـــــو ســــــنـــــة 1999
r331 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* هـــــديــلr اHـــــولــــــودة فــي 9 فــــــبــــرايــــر ســــنـــة 2001
r95 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

ويدعـون من اآلن فصـاعدا: مـبارك الـسعـيدr مـبارك
صونياr مبارك سميةr مبارك زكرياءr مبارك هديل.

- خـــــامج نـــعـــيمr اHـــولـــود في 15 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1976
بــعــW فـــكــرون (واليــة أم الـــبــواقي) شــهـــادة اHــيالد رقم 68
وعـــقـــد الــزواج رقم 142 احملـــرر بـــتــاريخ  20 يــونـــيــو ســـنــة

2002 بعW فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر:

*  يـــــاســـــرr اHــــــولـــــود فــي 24 يــــولـــيــــو ســـنـــة 2002
r613 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* هــــيــــثــمr اHـــــولـــــود فــي 13 يـــــنـــــايــــر ســـنـــة 2006
r47 يالد رقمHفكرون  (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* عـــبــد الـــرحـــمــانr اHـــولــود في 2 مــارس ســنــة 2010
r274 يالد رقمHفـكرون  (واليـة أم الـبـواقي) شـهـادة ا Wبـعـ
rمـبـارك يـاسـر rويـدعـون مـن اآلن فـصـاعـدا: مـبـارك نــعـيم

مبارك هيثمr مبارك عبد الرحمان.
- خــامج Hــوشيr اHــولــود في 13 أكــتــوبــر ســنـة 1951
بـعـW فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 3157
وعـقد الزواج رقم 133 احملـرر بتاريخ  4 أبـريل سنة 1981

بعW فكرون (والية أم البواقي) وابنته القاصرة:
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ويــدعــون من اآلن فـصــاعــدا: مـبــارك نــاصـرr مــبـارك
حــمــادة عــبــد الـــوهــابr مــبــارك ســرين هــبــة الــلهr مــبــارك

رودينه حسناءr مبارك أماني زهرة.
- خـامج عـقــبهr اHـولـود في 26 يـنـايـر سـنـة 1990 بـأم
r211 ـــــيالد رقمHالــــبـــــواقي (واليـــــة أم الــــبـــــواقي) شـــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك عقبه.
- خـــامج نــــوالr اHـــولــــودة ســـنـــة 1980 بــعـــW فــكــرون
(واليـــة أم الــبــواقـي) شــهـــادة اHــيالد رقم 80 وعــقــد الــزواج
رقم 115 احملــرر بـتـاريخ 2 مـايــو سـنـة  2001 بـعـW فـكـرون
(واليـــة أم الـــبـــواقي)r وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا: مـــبــارك

نوال.
- خــــامج كــــمـــالr اHــــولـــود ســــنـــة 1974 بـــعـــW فـــكــرون
(واليـــة أم الــبــواقـي) شــهـــادة اHــيالد رقم 39 وعــقــد الــزواج
رقــم 327 احملــــــرر بـــــتــــاريـخ 15 أكـــــتـــــوبـــــر ســــــنـــــة 2001

بعW فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران:
* وصــــــالr اHــــولـــودة في 30 ســـبـــتـــمـــبـــر ســـنــة 2002
r818 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* عــبـد الــسـالمr اHـولــود في 21 ديــســمــبــر ســنـة 2005
r20126 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا

ويـدعــون مـن اآلن فـصــاعــدا: مــبــارك كــمــالr مــبـارك
وصالr مبارك عبد السالم.

- خامج اجلـمعيr اHـولود في 25 ديسـمبـر سنة 1951
بـعـW فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم 3795
وعــقـد الـزواج رقم 275 احملــرر بـتـاريخ  23  نــوفـمـبــرسـنـة
1986  بعW فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران:

* إســمـــاعــيلr اHـــولــود في 21 ســبـــتــمــبـــر ســنــة 1993
r582 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* ســــعـــــيـــدةr اHــولـــودة في 13 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1994
r617 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

ويـدعـون من اآلن فـصــاعـدا: مـبـارك اجلـمـعي مـبـارك
إسماعيلr مبارك سعيدة.

- خــــــامج ر�ــــةr اHــــولــــودة في 8 مــــارس ســــنــــة 1985
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 301
وعقد الزواج رقم 241 احملرر بتاريخ 21 يوليو سنة 2003
بــــــعــــــW فـــــكــــــرون (واليــــــة أم الـــــبــــــواقـي)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: مبارك ر�ة.
- خـــــامج صــــالـحr اHــــولــــود في 19 غــــشـت ســــنــــة 1931
بــعــW عـبــيــد (واليـة قــســنــطـيــنــة) شــهـادة اHــيالد رقم 1369
وعـقد الزواج رقم 410 احملـرر بتاريخ 26 غـشت سنة 1953
بـعـW عبـيـد (والية قـسـنـطيـنـة)r ويدعى من اآلن فـصـاعدا:

فهمي صالح.

وعــقـد الـزواج رقم 196 احملــرر بـتـاريخ 2 مـايــو سـنـة 2006
بــــــعــــــW فـــــكــــــرون (واليــــــة أم الـــــبــــــواقـي)r وتـــــدعـى من اآلن

فصاعدا: مبارك سامية.
- خــامـج حــمــدانr اHـــولــود في 10 يــنـــايــر ســـنــة 1966
بــعــW فـــكــرون (واليــة أم الـــبــواقي) شــهـــادة اHــيالد رقم 40
وعقد الزواج رقم 275 احملرر بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1996

بعW فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر:
* هــاجـــــرr اHــــولــــودة فــي 22 يـــــونــــيـــو ســنــة 1997
r1387 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا

* إدريــسr اHـــــــولــــــود فــي 7 يــــــونـــــيــــو ســــنــــة 2001
r361 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* خـــــديـــــجــــةr اHــــــولـــــودة في 17 مــــارس ســــنـــة 2005
r290 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* رتـــــــاجr اHــــــولـــــودة فـــي 23 يـــــولــــيـــو ســــنـــة 2007
r835 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* رونــقr اHـــــــولــــــودة فــي 23 يــــــولــــيـــــو ســــنــــة 2007
r836 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

ويــدعـون من اآلن فـصــاعـدا: مــبـارك حـمــدان مـبـارك
rمــبــارك رتــاج rمــبــارك خــديــجــة rمــبــارك إدريس rهــاجـــر

مبارك رونق.
- خــامـج فــيــصـلr اHــولــود في 11 يـــونــيــو ســنــة 1975
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 586
وعقد الزواج رقم 193 احملرر بتاريخ 15 يوليو سنة 2001

بعW فكرون (والية أم البواقي) وولده القاصر:
* إبـــــراهــــــيـمr اHـــــولــــــود في 22 يـــــولــــــيـــــو ســــــنـــــة 2009
r14207 يالد رقمHبـقسـنـطـينـة (واليـة قـسنـطـينـة) شـهـادة ا
ويـــدعــــيـــان من اآلن فــــصـــاعــــدا: مـــبـــارك فــــيـــصـلr مـــبـــارك

إبراهيم.
- خـــامج نـــاصـــرr اHــولـــود  ســـنــة 1965 بــعــW فــكــرون
(واليـة أم الــبـواقـي) شـهــادة اHـيالد رقم 915 وعــقــد الـزواج
رقم 205 احملــرر بــتـاريخ 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 1988 بــالـونـزة

(والية تبسة) وأوالده القصر:
* حــمـادة عــبـد الــوهـابr اHــولـود في 17 مــارس سـنـة
1997 بعW البيضاء (والية أم البواقي) شهادة اHيالد رقم

r643

* سـرين هـبـة الـلهr اHـولودة في 4 مـارس سـنة 2003
r491 يالد رقمHالبيضاء (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع
* رودينه حـسنـاءr اHولودة في 13 يونـيو سنة 2005

r778 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا
* أماني زهـرةr اHـولودة في 12 سـبـتمـبر سـنة 2009
r1644 يالد رقمHبأم البواقي (والية أم البواقي) شهادة ا
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3400 وعــقـد الـزواج رقم 260 احملــرر بـتـاريخ 14 سـبـتــمـبـر

ســـــنــــة 1973 بــــعــــW فـــــكــــرون (واليــــة أم الــــبـــــواقي) وولــــده
القاصر:

*  نـــــور الـــــدينr اHـــولـــود في 30 أبـــريل ســـنـــة 1993
r969يالد رقمHبأم البواقي(والية أم البواقي) شهادة ا

rويـــدعــيــان مـن اآلن فــصـــاعــدا: مــبـــارك عــبـــد الــقــادر
مبارك نورالدين.

- خـــــامج لـــطــــفيr اHـــولـــود في 13 مـــايـــو ســـنـــة 1984
r622 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك لطفي.
- خـامج رزيـقـةr اHـولـودة في أول يـونـيـو سـنة 1982
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 491
وعــقــد الــزواج رقم 346 احملــرر بــتــاريخ  21  يـــولــيــو ســنــة
2004 بــعــW فــكــرون (واليــة أم الــبــواقي)r وتــدعى من اآلن

فصاعدا: مبارك رزيقة.
- خــــامــج نــــبــيــلr اHـولــود في 5 يــنـايــر ســنـة 1981
r18 ــيالد رقمHفــكــرون (واليـة أم الــبــواقي) شــهــادة ا Wبــعــ

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك نبيل.
- خـــامج صـــلـــوحr اHـــولـــود في 30 يــنـــايـــر ســـنــة 1978
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 114
وعـقـد الزواج رقم 304 احملـرر بـتاريخ 6 يولـيو سـنة 2004

بعW فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران:
*  بـــــهـــاء الـــديـنr اHـــولـــود في 15 أبـــريل ســـنـــة 2005
r405 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* أســـــمــــاءr اHــــــولــــودة في 24 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2008
r1184 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع
ويــدعـون من اآلن فـصــاعـدا: مــبـارك صـلــوحr مـبـارك

بهاء الدينr مبارك أسماء.
- خــامج وحــيــدr اHـولــود في 11 نــوفــمــبــر ســنـة 1986
r2167 ـيالد رقمHبـأم الـبـواقي (واليـة أم الـبـواقي) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: مبارك وحيد. 
- خـامج الـسـعـوديr اHـولود في 27 يـنـايـر سـنـة 1975
بـعـW فــكـرون (واليـة  أم الـبـواقـي) شـهـادة اHـيالد رقم 121
وعـــقـــد الــزواج رقم 321 احملـــرر بـــتــاريخ  7 أكــتـــوبــر ســـنــة
2001 بعW فكرون (والية أم البواقي) وولداه القاصران:

* شــــــروقr اHــــــولـــــودة  في 17 يــــولــــيــــو ســــنـــة 2002
r587 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

* صـــــبـــــريr اHــــولــــود فــي 9 مــــــايـــــــو ســــــنــــــة 2005
r487 يالد رقمHفكرون (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع

rويــــدعــــون من اآلن فـــــصــــاعــــدا: مــــبــــارك الــــســــعــــودي
مبارك شروقr مبارك صبري.

- خــامج عــلـجــيـةr اHــولـودة في 29 مــارس سـنـة 1958
بـاخلـروب (والية قـسـنطـيـنة) شـهـادة اHيالد رقم 219 وعـقد
الـزواج رقم 345 احملــرر بـتـاريخ  27 سـبــتـمـبــر سـنـة 1981
بـاخلــروب (واليـة قــســنـطــيـنــة)r وتـدعـى من اآلن فـصــاعـدا:

فهمي علجية.
- خــامـج زكــيــةr اHـــولــودة في 12 يــولـــيــو ســـنــة 1960
بــــاخلـــروب (واليــــة قـــســــنــــطـــيــــنـــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 369

وتدعى من اآلن فصاعدا: فهمي زكية.
- خــامج حــبـيــبــةr اHــولـودة في 15 يــنـايــر ســنـة 1963
r14 ــيالد رقمHعــبـــيــد (واليـــة قــســنـــطــيــنـــة) شــهـــادة ا Wبـــعــ

وتدعى من اآلن فصاعدا: فهمي حبيبة.
- خـامج مـليـكـةr اHـولودة في 13 نـوفـمـبـر سـنة 1964
باخلروب (والية قـسنطيـنة) شهادة اHيالد رقم 1230 وعقد
الــــــزواج رقم 640 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 3 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2001
بـقسنطيـنة (والية قسـنطينـة) r وتدعى من اآلن فصاعدا:

فهمي مليكة.
- خــامج فــوزيــةr اHـولــودة في 4 فــبــرايــر ســنـة 1968
بـاخلـروب (والية قـسـنطـيـنة) شـهـادة اHيالد رقم 180 وعـقد
الـزواج رقم 239 احملــرر بـتـاريخ  18 سـبــتـمـبــر سـنـة 1995
بـاخلـروب (واليــة قـسـنـطــيـنـة) r وتـدعـى من اآلن فـصـاعـدا:

فهمي فوزية.
- خـــامـج الـــعــيـــدr اHـــولـــود في 26 يــنـــايـــر ســـنــة 1972
r107 ـــيالد رقمHبــــاخلـــروب (واليـــة قـــســـنــــطـــيـــنـــة) شـــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: فهمي العيد.
- خــــامج Hــــيــــاءr اHــــولــــودة في 9 يــــنــــايــــر ســــنـــة 1977
بـاخلـروب (واليـة قـسـنـطــيـنـة) شـهـادة اHـيالد رقم 81 وعـقـد
الــــــزواج رقم 606 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 2 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2001
بـقسـنطيـنة (واليـة قسـنطـينـة)r وتدعى من اآلن فـصاعدا:

فهمي Hياء.
- خــــامج مــــعـــمــــرr اHــــولـــود في 29 مـــايــــو ســـنـــة 1969
بـاخلروب (والية قـسنطـينة) شـهادة  اHيالد رقم 581 وعـقد
الــزواج  رقم543 احملــرر بــتـاريخ 24  نــوفــمــبــر ســنـة 2001

باخلروب ( والية قسنطينة) وولداه القاصران:
* فــطـيــمــة فــرحr اHــولـودة في 10 يــونـيــو ســنـة 2003

r1351 يالد رقمHباخلروب ( والية قسنطينة) شهادة ا
* شـــــكــــــيـبr اHـــــولــــــود في 26 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2007

r390 يالد رقمHباخلروب ( والية قسنطينة) شهادة ا
ويـــدعـــون من اآلن فـــصــاعـــدا: فــهـــمي مـــعــمـــرr فـــهــمي

فطيمة فرحr فهمي شكيب.
- خــامـج عــبــد الــقــادرr اHــولــود في 21 أكـــتــوبــر ســنــة
1955 بـعـW فـكـرون (والية أم الـبـواقي) شـهـادة اHـيالد رقم
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- بلخـامجة هـاجرr اHولودة في 14 ينـاير سنة 1988
بــاألغــواط (واليـــة األغــواط) شــهـــادة اHــيالد رقم 147 وعــقــد
الــــــزواج رقم 31 احملــــــرر بــــــتــــــاريخ 28 مــــــايــــــو ســــــنـــــة 2009
بـــتـــاجـــمـــوت (واليـــة األغـــواط) وتـــدعى من اآلن فـــصـــاعـــدا:

بالكامل هاجر.
- بــلـخــامــجــة خــضــرةr اHـولــودة في 10 يــونــيــو ســنـة
1968 بـــاحلـــجـــيـــرة (واليـــة ورقـــلـــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 210

وعــقـد الـزواج رقم 2 احملــرر سـنـة  1984 بـاحلـجــيـرة (واليـة
ورقلة) وتدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل خضرة.

- بــلــخــامــجــة زلــيــخـةr اHــولــودة في 29 مــارس ســنـة
1970 باحلجـيرة (والية ورقلـة) شهادة اHيالد رقم 89 وعقد

الـــــزواج رقم 55 احملــــرر بـــــتــــاريخ 9 أكـــــتــــوبـــــر ســــنــــة 1989
بــــاحلــــجــــيــــرة (واليــــة ورقــــلــــة) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا:

بالكامل زليخة.
- بـلخـامجـة صـباحr اHـولودة في 19 مايـو سـنة 1979
بـاحلـجــيـرة (واليـة ورقـلــة) شـهـادة اHـيالد رقم r146 وتـدعى

من اآلن فصاعدا: بالكامل صباح.
- بـلخـامجـة أحـمدr اHـولود في 11 مـارس سنة 1981
بــاحلــجــيــرة (واليــة ورقـلــة) شــهــادة اHــيالد رقم r51 ويـدعى

من اآلن فصاعدا: بالكامل أحمد.
- بـلــخـامــجـة كــر�ـةr اHــولـودة في 9 ســبــتـمــبـر ســنـة
1973 بـــاحلــجـــيــرة ( واليـــة ورقـــلــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 259

وعــقـد الـزواج رقم 1 احملــرر بـتـاريخ 13 يـنـايـر  سـنـة 1992
بــــاحلــــجــــيــــرة (واليــــة ورقــــلــــة) وتــــدعى مـن اآلن فــــصــــاعـــدا:

بالكامل كر�ة. 
- بـلخامـجة مـحمد األمـrW اHولود في 4 أبـريل سنة
r99 ـــيالد رقمH1983 بـــاحلــــجـــيـــرة (واليـــة ورقــــلـــة) شـــهــــادة ا

.Wويدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل محمد األم
- بــلــخـامــجــة مـولــودr اHــولـود في 26 نـوفــمــبـر ســنـة
r297 ـــيالد رقمH1984 بـــاحلــجـــيــرة (واليـــة ورقـــلــة) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل مولود.
- جــاجــة عــبــد الــنــاصــرr اHــولــود في 27 يــنــايــر ســنـة
1973 بـبــوزريـعـة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 1576

وعـــقـــد الــزواج رقم 194 احملـــرر بـــتــاريخ 22 يــونـــيـــو ســـنــة
2008 بــــوادي الــــعاليـق (واليــــة الـــبــــلــــيــــدة) ويــــدعى من اآلن

فصاعدا: حجاج عبد الناصر.
- جـــــاجـــــة ر¦r اHـــــولـــــودة في 7 يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1975
بــبــوزريــعــة (واليــة اجلـزائــر) شــهــادة اHــيالد رقم 34 وعــقــد
الــزواج رقم 375 احملــرر بــتــاريخ 13 ديــســمــبــر ســنــة 2005
بـوادي العـاليق (والية الـبـلـيـدة) وتـدعى من اآلن فـصـاعدا:

حجاج ر¦.
- جـاجـة فـاروقr اHـولـود في 11 ديـسـمـبـر سـنة 1976
r1242 ــــيالد رقمHبــــبــــوزريــــعــــة (واليــــة اجلـــزائــــر) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: حجاج فاروق.

- خـــامج جــــنـــاتr اHـــولـــودة في 13 مـــايـــو ســـنـــة 1984
r623 ـيالد رقمHفــكـرون (واليـة أم الـبـواقـي) شـهـادة ا Wبـعـ

وتدعى من اآلن فصاعدا: مبارك جنات.
- خـــامج عـــراسr اHـــولــود في 24 يــولـــيـــو ســـنــة 1968
بـعــW فــكـرون (واليــة أم الــبـواقي) شــهــادة اHـيالد رقم 647
وعقد الزواج رقم 55 احملرر بتاريخ أول أبريل سنة 1995

بعW فكرون (والية أم البواقي) وأوالده القصر:
* رقــــــيــــــةr اHــــــولــــــودة فــي 19 أبـــــريل ســــنــــة 1998
r838 يالد رقمHالبيضاء (والية أم البواقي) شهادة ا Wبع
* إسالمr اHـولود في 30 مايـو سنة 2000 بقـسنطـينة

r6078 يالد رقمH(والية قسنطينة) شهادة ا
* رضـــــــوانr اHــــــــولـــــــود في 7 يــــــــونـــــــيـــــــو ســـــــنـــــــة 2005

r7868 يالد رقمHبقسنطينة (والية قسنطينة) شهادة ا
ويـدعـون من اآلن فــصـاعــدا: مـبـارك عــراسr مـبـارك

رقيةr مبارك إسالمr مبارك رضوان.
- خــامج كــنــزةr اHـولــودة في 17 أكــتــوبــر ســنـة 1982
r3143 ــــيالد رقمHــــان (واليــــة ســـطــــيـف) شـــهــــادة اHو Wبـــعــــ

وتدعى من اآلن فصاعدا: كامد كنزة.
- خـــامج جــمـــال الــدينr اHـــولــود في 24 مــارس ســنــة
r856 ـيالد رقمHـان (واليـة سـطـيف) شـهـادة اHو W1984 بـعـ

ويدعى من اآلن فصاعدا: كامد جمال الدين.
Wـولـود في 9 مــارس سـنـة 1987 بـعHا rخــامج بالل -
وHان (واليـة سـطـيف) شـهـادة اHـيالد رقم r623 ويـدعى من

اآلن فصاعدا: كامد بالل.
- بـلـخـامـجـة عـبـد اHـالكr اHـولـود سـنـة 1935 بـاHـغـيـر
(واليــة الـــوادي) شــهـــادة اHــيالد رقم 29 وعـــقـــد الــزواج رقم
519 احملـرر بتاريخ 13 أكتـوبر سنة 1982 بـاألغواط (والية

األغواط) وعـقـد الزواج رقم 5 احملـرر بـتاريخ  5 سـبـتـمـبر
سنة 1967 باحلجيرة (والية ورقلة)  وولده القاصر:

* عـــبـــد الــــقـــادرr اHـــولـــود في 27 يـــونـــيـــو ســـنـــة 1995
r88 يالد رقمHبتاجموت (والية األغواط) شهادة ا

rـالكHويــدعـيــان من اآلن فـصــاعــدا :  بـالــكـامـل عـبــد ا
بالكامل عبد القادر.

-  بــلــخــمــاجـة خــديــجــةr اHــولـودة في 27 غــشت ســنـة
r594 ـيالد رقمH1991 بـالـرويــسـات (واليـة ورقـلــة) شـهـادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل خديجة.
-  بــلــخـامــجــة فـوزيــةr اHــولـودة في 19 يــونـيــو ســنـة
r1266 ـيالد رقمH1983 بــاألغـواط (واليــة األغــواط) شـهــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل فوزية.
- بــلــخــامــجــة عــيــسىr اHــولــود في 4 ديــســمــبــر ســنـة
r316 ـــيالد رقمH1985 بـــاحلــجـــيــرة (واليـــة ورقـــلــة) شـــهــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: بالكامل عيسى.
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قرارات> مقرقرارات> مقرّرات> آراءرات> آراء

اHاداHادّة ة 3 : :  ينـشر هـذا اHرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 19 ذي الـقــعـدة عـام 1431 اHـوافق
27 أكتوبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1431
اHوافق اHوافق 7 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
مـدير دراسات برئـاسة اجلمـهوريمـدير دراسات برئـاسة اجلمـهوريّة (األمانـة العامة (األمانـة العامّة

للحكومة).للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1431 اHــــوافق 7 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2010 تـــنـــهى مـــهـــام
الـــسّــيــد إبـــراهــيم بـن حــديــدr بـــصــفــتـه مــديــرا لـــلــدّراســات
بـرئـاسـة اجلـمـهـوريّـة (األمـانـة الـعـامّـة لـلـحـكـومـة)r إلحـالـته

على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــوم رئــــــاسيمــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في أوخ في أوّل ذي احلــــــجل ذي احلــــــجّـــــة عـــــام ـــــة عـــــام 1431
اHوافق اHوافق 7 نوفـمبـر سنة  نوفـمبـر سنة r2010 يـتضـمr يـتضـمّن إنـهاء مـهامن إنـهاء مـهام
نــائـبـة مـديــر بـرئـاســة اجلـمـهــورينــائـبـة مـديــر بـرئـاســة اجلـمـهــوريّـة (األمـانــة الـعـامـة (األمـانــة الـعـامّـةـة

للحكومة).للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ فـي أوّل ذي احلــجّــة
عــام 1431 اHــــوافق 7 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة r2010 تـــنـــهى مـــهـــام
الـسّــيـدة جـمـيــلـة بـوبـنــيـةr زوجـة السـميr بــصـفـتـهــا نـائـبـة
r(األمـانــة الــعـامّــة لــلـحــكــومـة) مــديــر بــرئـاســة اجلــمـهــوريّــة

إلحالتها على التّقـاعد.

- جــاجــة نــبــيــلــةr اHـولــودة في 30 يــولــيــو ســنـة 1978
بـبـوزريــعـة (واليـة اجلــزائـر) شـهــادة اHـيالد رقم 777 وعـقـد
الـزواج رقم 13 احملــرر بـتـاريخ 20 مـايــو سـنـة 1999 بـبـني
يـلــمـان (واليـة اHــسـيــلـة) وتـدعى مـن اآلن فـصـاعــدا: حـجـاج

نبيلة.

- جـاجـة ســفـيــانr اHـولـود في 17 أكـتـوبــر سـنـة 1984
r2346 ـــــيالد رقمHبـــــاحلــــمــــاديــــة (واليــــة اجلـــــزائــــر) شــــهــــادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا: حجاج سفيان.
- حـمـيــر عـبـد الـعــزيـزr اHـولـود في 5 ديـسـمـبـر سـنـة
1970 بــــتـــقــــرت (واليــــة ورقـــلــــة)  شــــهـــادة اHــــيالد رقم 2427

وعــقــد الـزواج رقم 108 احملــرر بــتـاريخ 4 ســبــتــمــبــر ســنـة
2001 بالشبلي (والية البليدة) وابنته القاصرة:

*  نــور الـهــدىr اHــولـودة في 5 ســبــتـمــبـر ســنـة 2003
r7465 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا

rويــدعـــيــان مـن اآلن فــصـــاعــدا: مـــؤمن عــبـــد الــعـــزيــز
مؤمن نور الهدى.

- التامن محـمدr اHولـود سنة 1928 بتـماسW (والية
ورقــــلـــة) شــــهــــادة اHــــيالد رقم 2227 وعــــقــــد الـــزواج رقم 73
احملـــرر بـــتــاريخ 7 فــبـــرايــر ســـنــة  1948 بــتــمــاســW (واليـة
ورقلـة) وعقد الزواج رقم 38 احملـرر بتاريخ 22 مايـو سنة
2001 بـتمـاسـW (واليـة ورقـلـة)r ويـدعى من اآلن فـصـاعدا:

آمن محمد.
2 :  : عـــمـال بـــأحـــكــام اHــادة  5 مـن اHـرســوم رقم اHـاداHـادّة ة 
71 - 157 اHؤرخ في  10 ربيع الثاني عام  1391 اHوافق 3

يـــونــيــو ســنــة 1971 واHــذكــور أعالهr يــؤشـــر عــلى هــوامش
عقود احلالـة اHدنيـة للمـعنيـW باأللقـاب اجلديدة اHـمنوحة
�ــــقــــتــــضى هــــذا اHـــرســــوم  وذلـك بـــنــــاء عــــلى طــــلب وكــــيل

اجلمهورية.

اجمللس األعلى للغة العربيةاجمللس األعلى للغة العربية
قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 27 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1431
اHـوافق اHـوافق 8 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة r2010 يـعـدل الــقـرار الـوزاريr يـعـدل الــقـرار الـوزاري
اHــــــشـــــــتـــــــرك اHـــــــؤراHــــــشـــــــتـــــــرك اHـــــــؤرّخ في خ في 11 ربــــــيـع األول عــــــام  ربــــــيـع األول عــــــام 1430
اHـــــوافق اHـــــوافق 8 مــــارس ســـــنــــة  مــــارس ســـــنــــة 2009 الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد الـــــذي يــــحـــــدد تــــعــــداد
مــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاصمــنــاصب الـــشــغل وتـــصــنــيــفـــهــا ومــدة الـــعــقــد اخلــاص
باألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانةباألعـوان الـعامـلـW في نـشاطـات احلـفظ أو الصـيـانة

أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية.أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإن األم

rاليةHووزير ا
rورئيس اجمللس األعلى للغة العربية

- �قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 07 - 308  اHؤرخ
في 17 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 29 سـبـتمـبـر سـنة 2007
الــــذي يـــحــــدد كـــيــــفــــيـــات تــــوظــــيف األعــــوان اHـــتــــعــــاقـــديـن
وحـقوقـهـــم وواجـبـاتهـــم  والـعـنــاصر اHـشـكّـلـة لـرواتـبهــم
والــقــواعـد اHــتـعــلــقـة بــتـســيـيــرهم وكــذا الـنــظــام الـتــأديـبي

rادة 8 منهHال سيما ا rطبق عليهــمHا
- وبـــــمــــقــــتــــضـى اHــــرســــوم الــــرّئــــاسيّ رقم 10 - 149
اHـؤرخ في 14 جـمـادى الـثـانـيـة عام 1431 اHـوافق 28 مـايو

rأعضاء احلكومة Wسنة 2010 والـمتضمّن تعي



29 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـ
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م

يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة

rأو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHـادة األولى: اHـادة األولى:  يـهــدف هـذا الـقــرار إلى تـعــديل أحـكـام
اHـادة األولى من القـرار الـوزاري اHشـتـرك اHؤرّخ في 11
ربـــيع األول عــام 1430 اHــوافق 8 مــارس ســنــة 2009 الــذي
يــحــدد تــعــداد مــنــاصب الـــشــغل وتــصــنــيــفــهــا ومــدة الــعــقــد
اخلاص باألعوان العاملW في نشاطات احلفظ أو الصيانة

أو اخلدمات بعنوان اجمللس األعلى للغة العربية.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : يــعــدّل اجلــدول اHــبـــW في اHــادة األولى من
الـقرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ في 11 ربـيع األول عـام
rـــذكـــور أعالهHــــــوافــق 8 مـــــارس ســـــنـــــة 2009 واH1430 ا

كما يأتي :

- و�ــــقـــــتــــضى اHـــــرســــوم الـــــتــــنــــفـــــيــــذي رقم 95 - 54
اHـؤرخ في 15 رمـضان عام 1415 اHـوافق 15 فبـراير سـنة

rاليةH1995  الذي يحدد صالحيات وزير ا

- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 03 - 190
اHــــؤرخ في 26 صــــفــــر عـــام 1424 اHــــوافق 28 أبــــريل ســــنـــة
2003  الـــذي يــــحـــدد صـالحـــيـــات اHــــديـــر الـــعــــام لـــلـــوظــــيـــفـــة

rالعمومية
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي  اHؤرخ في 10 ربيع
األول عــام 1422 اHــوافق 2 يـــونــيــو ســنــة 2001 واHــتــضــمن

rرئيس اجمللس األعلى للغة العربية Wتعي
- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي  اHـؤرخ في 7 ربـيع
الثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سنة 2002  واHتضمن

rالعام للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اHــشـتــرك اHـؤرّخ في
11 ربيع األول عام 1430 اHوافق 8 مارس سنة 2009 الذي

التصنيفالتصنيف

التعدادالتعداد
( 2+1 )

الرقمالرقم
االستداللياالستداللي

مناصب الشغلمناصب الشغل

- عامل مهني من اHستوى األول
- عون اخلدمة من اHستوى األول

- حارس
- سائق السيارة من اHستوى األول
- عامل مهني من اHستوى الثاني
- عون اخلدمة من اHستوى الثاني
- عامل مهني من اHستوى الثالث
- عون الوقاية من اHستوى األول

- عون الوقاية من اHستوى الثاني

اجملموع العاماجملموع العام
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4

11

5

1

5

1

8

2

39

200

219

240

288

348

1

2

3

5

7

الصنفالصنف

التعداد حسب طبيعة عقد العملالتعداد حسب طبيعة عقد العمل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

التوقيتالتوقيت
اجلزئياجلزئي

التوقيتالتوقيت
الكاملالكامل

(2)
عقد محدد اHدةعقد محدد اHدة

(1)
عقد غير محدد اHدةعقد غير محدد اHدة

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

4

4

2

-
11

5

1

5

1

8

2

35

رئيس اجمللس األعلىرئيس اجمللس األعلى
للغة العربيةللغة العربية

محمد العربي ولد خليفةمحمد العربي ولد خليفة

عن وزير اHاليةعن وزير اHالية
األمW العاماألمW العام
ميلود بوطبةميلود بوطبة

اHاداHادّة ة 3 :  : ينشر هذا القرار في اجلريدة الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرّر باجلزائر  في 27 شعبان عام 1431 اHوافق 8 غشت سنة 2010.

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



مـقرمـقرّر مـؤرخ في أول شـعبـان عام ر مـؤرخ في أول شـعبـان عام 1431 اHوافق  اHوافق 13 يولـيو سـنة  يولـيو سـنة r2010 يـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلـجنـة اHتـسـاوية األعـضاءr يـتضـمن جتـديد تـشكـيـلة الـلـجنـة اHتـسـاوية األعـضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس األعلى للغة العربية.اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس األعلى للغة العربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�وجب  مقرّر مؤرخ في أول شعبان عام 1431 اHوافق 13 يوليو سنة 2010 جتدد تشكيـلة اللجنة اHتساوية األعضاء
اخملتصة بأسالك موظفي اجمللس األعلى للغة العربيةr كما يأتي :

�ثلو اإلدارة�ثلو اإلدارة
األسالكاألسالك

rتصرفونHا -
rملحقو اإلدارة -
rأعوان اإلدارة -

rالكتاب -
rاحملاسبون اإلداريون -

rترجمون - التراجمةHا -
rهندسونHا -
rالتقنيون -

rعاونون التقنيونHا -
rاألعوان التقنيون -

rالوثائقيون أمناء احملفوظات -
rأمناء احملفوظات Wمساعدو الوثائقي -

- األعـــــــوان الــــــــتــــــــقـــــــنــــــــيــــــــون في الــــــــوثــــــــائق
rواحملفوظات

rهنيونHالعمال ا -
rسائقو السيارات -

- احلجاب.

WوظفHثلو ا�WوظفHثلو ا�
األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

األعضاءاألعضاء
الدائمونالدائمون

األعضاءاألعضاء
اإلضافيوناإلضافيون

نسيمة زبار

عبد احلليم
تباني

حنيسة كاسحي

نصيرة قوجيل

مر¦ فارسي

توفيق بوفافة

سي محند
إيدير مزياني

صليحة دريدي
زوجة مصطفاي

 
عبد اجمليد
بن داود

زوليخة خراز
زوجة كيارد

ليندة بوشيحة

مسعودة سباطة

اTطبعة الرسمياTطبعة الرسميّة>  ة>  حي البساتO> بئر مراد رايس> ص.ب حي البساتO> بئر مراد رايس> ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3068
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م


