
العدد العدد 63
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب 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 السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب 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

األحد األحد 15  رمضان عام  رمضان عام 1427 هـ هـ
اIوافق اIوافق 8  أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX 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

KG 68 060.300.0007بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن

060.320.0600.12بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
مرسـوم رئاسيّ رقم 06-302 مؤرّخ في 9 شعـبان عام 1427 اIوافق 2 سـبتـمبـر سنة r2006 يـتضمّن الـتّصديق عـلى االتفاق
بX حـكومـة اجلـمهـوريّة اجلـزائريّـة الدّ|ـقـراطيّـة الشّـعبـيّـة وحكـومة اIـملـكة اIـغـربيـة وحكـومة اجلـمـهوريّـة التـونسـية
اIـتضـمّن اخملـطط االسـتـعـجـالي شـبه اإلقـلـيمـي بX اجلـزائـر واIـغـرب وتـونس لالسـتـعداد والـتـصـدي حلـوادث الـتـلوث
البـحـري في منـطـقة جـنـوب غرب الـبـحر األبـيض اIـتـوسطr اIوقّع بـاجلـزائر في 13 جمـادى األولى عام 1426 اIوافق
20 يونيو سنة 2005.................................................................................................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 06 - 347 مـــؤرّخ في 12 رمــضــان عــام 1427 اIـــوافــق 5 أكــتــوبــر ســنــة r2006  يــعــدل تــوزيـع نــفــقــات
ميزانيـة الدولة للتجهيزلسنة r2006 حسب كـل  قطـاع..................................................................................

مرسـوم تـنـفيذي رقم 06 - 348 مؤرّخ في 12 رمضـان عام 1427 اIوافــق 5 أكتـوبر سنة r2006 يـتضمن تـمديد االخـتصاص
احمللـي لبعض احملاكـم ووكـالء اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق............................................................................

مــرســوم تــنــفــيــذي رقم 06 - 349 مـــؤرّخ في 12 رمــضــان عــام 1427 اIـــوافــق 5  أكــتــوبــر ســنــة r2006  يــتــضــمــن الــتــصــريـح
باIنفعـة الـعموميـة للعمليـــة اIتعلقة بإجنـاز مسجـد اجلزائـر........................................................................

مـرسـوم تــنـفـيـذي رقم 06 - 350 مـؤرّخ في 12 رمـضـان عـام 1427 اIـوافــق 5  أكــتـوبـر سـنـة r2006   يـتـضـمّن حتـويل حـديـقـة
التجارب باحلامة إلى والية اجلـزائـر...........................................................................................................

مرسوم تنفيذي رقم 06 - 351 مؤرّخ في 12 رمضان عام 1427 اIوافــق 5  أكتوبر سنة r2006  يحدّد شروط إجناز اIسالك
اجلديدة اIوازية للشاطىء..........................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1427 اIــوافـق أوّل  أكــتــوبــر ســنــة r2006 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــامّ بــعــنـوان وزارة
العدل.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1427 اIــوافـق أوّل  أكــتــوبــر ســنــة r2006 يــتــضــمّـن إنــهــاء مــهــامّ مــديــر دراسـات
بوزارة العدل..........................................................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام 1427 اIــوافـق أوّل  أكــتــوبــر ســنــة r2006 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــامّ الــرئــيس األوّل
للمحكمة العليا........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 8 رمـضـان عـام 1427 اIـوافـق أوّل  أكـتـوبـر سـنـة r2006 يـتـضـمّن إنـهـاء مــهـامّ الـنـائب الـعـامّ لـدى
احملكمة العليا...........................................................................................................................................

مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخـة في 8 رمـضـان عـام 1427 اIـوافـق أوّل  أكـتـوبـر سـنـة r2006 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـامّ رؤسـاء مـجـالس
قضائية..................................................................................................................................................

مـراسيم رئـاسـيّة مـؤرّخة في 8 رمضـان عام 1427 اIـوافـق أوّل  أكتـوبـر سـنة r2006 تـتضـمّن إنـهاء مـهامّ نـوّاب عامـX لدى
مجالس قضائية.......................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1427 اIـوافـق أوّل  أكتـوبر سـنة r2006 يـتضـمّن إنـهاء مـهامّ وكـيلـX لـلجـمهـوريّة
.............................................................................................................................Xقضائي Xلدى مجلس

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 اIوافـق أوّل  أكتوبر سنة r2006 يتضمّن التّعيX بعنوان وزارة العدل.....
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1427 اIـوافـق أوّل  أكتـوبر سـنة r2006 يتـضمّن تـعـيX الـرئيس األوّل لـلمـحكـمة
العليا.....................................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضـان عام 1427 اIوافـق أوّل  أكتـوبر سنة r2006 يتـضمّن تعـيX النـائب العام لـدى احملكمة
العليا.....................................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 8 رمضان عام 1427 اIوافـق أوّل  أكتوبر سنة r2006 يتضمّن تعيX رؤساء مجالس قضائية...

مرسومـان رئاسيّان مؤرّخان في 8 رمضان عام 1427 اIوافـق أوّل  أكتوبر سنة r2006 يتضمّنـان تعيX نوّاب عامX لدى
مجالس قضائية.......................................................................................................................................

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 20 ربــيع األوّل عـام 1427 اIـوافـق 19 أبـريـل سـنـة r2006 يـتـضـمّن تـعـيـX مـفـتـشـX لألمن
الوطني بصفة ضباط للشرطة القضــائيـة...................................................................................................

قـرار مؤرّخ في 9 شـعـبـان عـام 1427 اIـوافق 2 سـبـتـمـبـر سـنـة r2006 يـتـضـمّن تــفـويض اإلمـضـاء إلى اIـديـر الـعــامّ لإلصالح
اإلداري...................................................................................................................................................

وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان

قـرار مؤرّخ في 21 جـمادى الـثانـية عـام 1427 اIوافق 17 يـولـيو سنـة r2006 يتـضمّـن تـفـويض اإلمـضــاء إلى نــائب مديــر
اIيزانية واحملاسبة والـوسائل العـامّـة.........................................................................................................

وزارة السوزارة السّكن والعمرانكن والعمران

قـرار وزاري مــشـتــرك مـؤرّخ في 7 رجب عـام 1427 اIـوافق 2  غـشـت سـنـة r2006 يـعـدّل ويــتـمّم الــقـرار الـوزاري اIــشـتـرك
اIؤرّخ في 19 شعـبان عام 1421 اIوافق 15 نوفمـبر سنة r2000 اIـعدّل واIتـمّمr الّذي يـحدّد كيـفيـات تطبـيق اIرسوم
الـتّـنـفيـذيّ رقم 94-308 اIـؤرّخ في 28 ربـيع الـثـاني عام 1415 اIـوافق 4 أكـتـوبـر سـنة 1994 الّـذي يـحـدّد قـواعـد تـدخّل
الصندوق الوطني للسكن في مجال الدعم اIالي لألسر..................................................................................
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اتفـــاق  اتفـــاق  بX حكومة اجلمهوريبX حكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة ة الدالدّ|قراطي|قراطيّة
الشالشّعبيعبيّة  ة  وحكومة اIملكة اIغربية وحكومة اجلمهوريوحكومة اIملكة اIغربية وحكومة اجلمهوريّة
التونسية دعماالتونسية دعما للمخطط االستعجــالي الشبــه اإلقلـيمي للمخطط االستعجــالي الشبــه اإلقلـيمي
بـX اجلــزائـر واIغــرب وتـونس لالستعـداد والتصـديبـX اجلــزائـر واIغــرب وتـونس لالستعـداد والتصـدي
حلوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غـرب البحـرحلوادث التلوث البحري في منطقة جنوب غـرب البحـر

األبيض اIتوسطاألبيض اIتوسط
ـــــــــــــــــــــــــــ

إنّ حكــــومــة اجلمـهـوريّــة اجلـزائـريّــة الدّ|قـراطيّـة
rالشّـعبيّـة

rغربيةIملكة اIوحكومة ا

rوحكومة اجلمهوريّة التونسية

r"شار إليها فيما يأتي بـ"األطرافIا

- بــاعــتـبــارهــا أطــرافـا- بــاعــتـبــارهــا أطــرافـا في اتــفــاقــيــة حــمــايـة الــوسط
الــبــحــري وســاحل الــبــحــر األبــيض اIــتــوسط اIــبــرمــة في
برشـلونة في 10 يونـيو سنة 1995 والبروتـوكول اIـتعلّق
بــالـتـعــاون في مـنع الــتـلـوث من الــسـفن ومــكـافـحــة تـلـوث
الـــبــحـــر األبـــيض اIــتـــوسط فـي حــاالت الـــطــوارىء اIـــبــرم
�ــالــطــا في 25 يــنــايــر ســنـة r2002 أو/ واتــفــاقــيــة حــمــايـة
البـحر اIتـوسط من التـلوث اIبـرمة في برشـلونة في 16
شـــبــــاط (فـــبـــرايــــر) ســـنـــة 1976 والـــبـــروتــــوكـــول اIـــتــــعـــلّق
بـــالــــتـــعـــاون Iـــكـــافـــحـــة تـــلـــوث الـــبـــحــــر األبـــيض اIـــتـــوسط
بـالزيوت واIـواد الضارة األخـرى اIبرم في بـرشلونة في

r1976 16 شباط (فبراير) سنة

- إذ تــــعــــتـــرف- إذ تــــعــــتـــرف بــــأن جـــنــــوب غــــرب الـــبــــحــــر األبـــيض
اIـتوسط يعتبـر طريقا هـاما لنقل الزيـوت وبوجود خطر
تـــلــوث دائـم يــفـــرض عــلـى الــدول الـــســاحـــلــيـــة بــذل اجلـــهــود
اIـستمرة من أجل الـتنظيم واالسـتعداد Iكــافحـة حـوادث
الــــتــــلـــــوث الـــبــــحـــــري اجلــــســــيــــمـــــة وذلك عـــــلـى اIــــســــتـــوى

rالــوطني واإلقلـيمي وشبـه اإلقليمي عـلى حـد ســواء

- إذ تدرك- إذ تدرك أهمـيـة االتفـاقـيـات شبه اإلقـلـيمـيـة التي
تــنــطـــوي بــنــودهــا عـــلى أحــكــام عــمـــلــيــة وإجــراءات إداريــة
وشــروط مــاديــة مـن أجل الــتــعـــاون في حــاالت الــطــوارىء
لالســــتـــجـــابــــة الـــفـــوريــــة والـــفـــعــــالـــة عـــلـى اIـــســـتــــوى شـــبه

rاإلقليمي في حاالت حوادث التلوث

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06-302 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 9 ش شــــــعــــــــبــــــان عان عــــــامام
1427 اI اIــــــــوافق وافق 2 س ســــــــبــــــــتــــــــمــــــــبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r2006 يr يــــــــتــــــــضــــــــمّن

الالــــــتّــــصــــــديق عديق عــــــلى االتلى االتــــــفــــاق باق بــــــX حX حــــــكــــومومــــــة اجلة اجلــــــمــــهــــــوريوريّــــة
اجلاجلـزائزائـريريّـة الة الـدّ|ـقـراطراطـيّـة الة الـشّـعـبـيّـة وحة وحـكـومومـة اIة اIـمـلـكـة
اIاIـغـربربـيـة وحة وحـكـومومـة اجلة اجلـمـهـوريوريّـة الة الـتـونونـسـيـة اIة اIـتـضـمّن
اخملاخملــــــطط االسطط االســــتــــــعــــجــــالالـي شي شــــبه اإلقبه اإلقــــلــــــيــــمي بمي بــــــX اجلX اجلــــزائزائــــر
واIواIــــــغــــــــرب وترب وتــــــونس لونس لـالسالســــــتــــــعــــــداد والداد والــــــــتــــــصــــــدي حلدي حلــــــوادثوادث
الالــــتــــلـوث الوث الــــبـحــــري في مري في مـنــــطــــقـة جة جــــنـوب غوب غــــرب الرب الـبــــحـر
األباألبــــــيض اIيض اIــــــتــــوسطr اIوسطr اIــــــوقوقّع بع بــــاجلاجلــــــزائزائــــر في ر في 13 ج جــــــمــــادىادى

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاألولى عام األولى عام 1426 اIوافق  اIوافق 20 يونيو سنة  يونيو سنة 2005.
rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر
rالشّـؤون اخلـارجيّـة

rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -
- وبعـد االطّالع على االتـفاق بـX حكومـة اجلمـهوريّة
اجلــزائـــريّــة الــدّ|ـــقــراطـــيّــة الـــشّــعـــبــيّــة وحـــكــومـــة اIــمـــلــكــة
اIغربـية وحكـومة اجلمهـوريّة التـونسية اIـتضمّن اخملطط
االستعجالي شبه اإلقليمي بX اجلزائر واIغرب وتونس
لالستعداد والتصدي حلوادث التلوث البحري في منطقة
جـنــوب غـرب الــبـحــر األبـيض اIــتـوسطr اIــوقّع بــاجلـزائـر
في 13 جــمــادى األولى عــام 1426 اIــوافق 20 يـــونــيــو ســنــة

r2005

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يــصـــدّق عـــلـى االتــفــاق بـــX حــكــومــة
اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة الــدّ|ـقـراطــيّـة الـشّــعـبـيّــة وحـكـومـة
اIملـكة اIغربـية وحكومـة اجلمهوريّـة التونسـية اIتضمّن
اخملطط االسـتعـجالي شبه اإلقـليـمي بX اجلزائـر واIغرب
وتـونس لالسـتــعـداد والـتـصـدي حلـوادث الــتـلـوث الـبـحـري
في منـطقـة جنوب غـرب البـحر األبـيض اIتـوسطr اIوقّع
بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1426 اIـــــوافق 20
يــــونــــيــــو ســــنـــة r2005 ويـــنــــشــــر فـي اجلـــريــــدة الــــرّســــمــــيّـــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اIــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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نيابة عن حكومةنيابة عن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الد|قراطيالد|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
(اسم وصفة اIوقع)(اسم وصفة اIوقع)

السالسّيد شريف رحمانييد شريف رحماني
وزير تهيئة اإلقليم والبيئةوزير تهيئة اإلقليم والبيئة

نيابة عن حكومةنيابة عن حكومة
اIملكة اIغربيةاIملكة اIغربية

(اسم وصفة اIوقع)(اسم وصفة اIوقع)
محمد السعيد بنريانمحمد السعيد بنريان

سفير اIملكةسفير اIملكة
اIغربية باجلزائراIغربية باجلزائر

اIاداIادّة ة 7
تــــقــــرر تــــعــــيـــX حــــكــــومــــة اجلــــمــــهــــوريّــــة اجلــــزائــــريّـــة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة وديعة لهذا االتفاق.

اIاداIادّة ة 8
يخضع هذا االتـفاق لتصديق األطـراف وفقا لألحكام
الــدســتــوريــة الــداخــلــيــة اخلــاصــة بــكل مــنــهــا ويــدخل حــيّــز
الـتّـنفـيـذ ثالثX (30) يـومـا بـعد تـاريخ إيـداع ثـالث وثـيـقة

مصادق عليها.

اIاداIادّة ة 9
يــجـــوز تـــعــديل هـــذا االتـــفــاق بـــعـــد مــوافـــقــــة أطــرافه
وبـــنــــاء عـــلى اقـــتـــراح مـن أحــدهــــا. يـــبـــدأ نــفـــاذ الـــتــعـــديـل
حـــسب اإلجـــــراء الــذي � حتــــديـــده لـــدخـــول هـــذا االتـــفـــاق

حيّـز التّنفـيذ.

اIاداIادّة ة 10
يــجـــوز تـــعــديل اخملـــطط اIـــلـــحق لــهـــذا االتـــفــاق وفـــقــا

للشروط الواردة في اخملطط.

اIاداIادّة ة 11
يـجـوز لـكل طـرف من األطـراف أن يـنـسحـب من هذا
االتفاق بإخطار سابق بستة (6) أشهر يوجه إلى احلكومة

الوديعة وبالطريق الدبلوماسي.

اIاداIادّة ة 12
� إعـــداد هــــذا االتـــفــــاق من نـــســــخـــة واحــــدة بـــالــــلّـــغـــة
الـعـربـيّـة وهـو الـنص ذو احلـجّـيـة. وتـرجم تـرجـمـة رسـمـيّة

باللّغة الفرنسية أودعت مع األصل اIوقّع عليه.
حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1426

اIوافق 20 يونيو سنة 2005.

- إذ تالحظ- إذ تالحظ أن تنميـة القدرات الوطنية لالستجابة
حلـوادث التـلوث في إطـار عمـل اخملطـطات االسـتعـجـالـيــة
الـــــوطـــنــــيـــــة �ــــا في ذلـك مـــعــــــدات اIــــــقـــاومــــة واألفـــــراد
اIـؤهلـrX شــرط أســـاسيr بـدونهــا يصبح الـتعاون شبه

rتبـادلـة دون جـدوىIساعدة اIاإلقليمي وا

- إذ تـــأخـــذ فـي االعـــتــــبـــار- إذ تـــأخـــذ فـي االعـــتــــبـــار االتــــفــــاقـــيــــات الــــدولـــيــــة
rوثيقـة الصـلـة

قد اتفقت على ما يأتي :قد اتفقت على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى

تــــعـــــتــــمــــد األطــــراف اخملــــطط االســــتــــعــــجـــــالي الــــشــــبه
اإلقليمي لالستعداد لـلمكافحة ومكافحة التلوث البحري

(يشار إليه فيما يأتي بتعبير "اخملطط").

اخملـطط عــبـارة عن وثـيـقـة ذات طـابع تــقـني لـتـنـظـيم
الـتـصـدي الـسـريع والـفــعـال حلـوادث الـتـلـوث الـبـحـري من
جراء احملـروقـات في مـنطـقـة جنـوب غـرب البـحـر األبيض
اIــتــوسط الــذي يــؤثــر أو مـن احملــتــمل أن يــؤثــر في اIــيــاه
حتت الـسيادة أو اخلـاضعة للـقضاء الـوطني ألي طرف يقع

داخل هذه اIنطقة.

اIاداIادّة ة 2

تــــبــــذل األطــــراف قــــصــــارى جـــهــــدهــــا من أجـل تــــبـــادل
اIســاعـدة والـعون فـي حــاالت الـطـــوارىء اIتــرتـبــة على

حوادث التلوث البحري.

اIاداIادّة ة 3

ال يـوجـد ضـمن أحــكـام هـذا االتـفـاق مـا |ـنع األطـراف
من طـــــلب اIــــســـــاعــــدة مـن الــــدول األخــــرى أو اIـــــنــــظــــمــــات
الـــدولـــيـــة فـي حـــالـــة تـــأثـــر أو احـــتـــمــــال تـــأثـــر اIـــيـــاه حتت
سـيـادتهـا أو اخلـاضـعـة لـلـقضـاء الـوطـني لـكل مـنـهـا بـحادث

تلـوث بحــري.

اIاداIادّة ة 4

يـحـدّد اخملطط الـسـلـطات الـوطـنـية اIـكـلّفـة بـالـتّنـفـيذ
واIتابعـة.

اIاداIادّة ة 5

تــبـذل األطــراف قـصــارى جـهــدهـا في ســبـيل تــوسـيع
نـطــاق هذا االتـفــاق لـيشـمـل الـتـعــاون في مجـال الـوقـاية

من التلوث البحري الناجت عن السفن.

اIاداIادّة ة 6
كل خالف يـنـشـأ من تـفـسـيـر أو تـطـبـيق هـذا االتـفاق

تتم تسويته عن طريق التفاوض بX األطراف.

نيابة عن حكومة اجلمهورية التونسيةنيابة عن حكومة اجلمهورية التونسية
(اسم وصفة اIوقع)(اسم وصفة اIوقع)

نذير حمادةنذير حمادة
وزير البيئة والتنمية اIستد|ةوزير البيئة والتنمية اIستد|ة
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مخطط استعجالي شبه خاص باالستعدادمخطط استعجالي شبه خاص باالستعداد
والتصدي حلوادث التلوث البحري في منطقةوالتصدي حلوادث التلوث البحري في منطقة

جنوب غرب البحر األبيض اIتوسطجنوب غرب البحر األبيض اIتوسط
تونس - اجلزائر - اIغربتونس - اجلزائر - اIغرب

احملتوياتاحملتويات

1 اIقدمة اIقدمة
1-1 السياق

1-2 الغرض واألهداف

1-3 مجال التنفيذ والتغطية اجلغرافية

1-4 تعاريف واختصارات
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1-1 السيــاق السيــاق

إن احــتـــمـــال وقـــوع أي حــادث فـي الــبـــحـــر اIــتـــوسط
يـــنــجم عــنه تــلــوث زيــتي هـــام يــظل مــرتــفــعــا حــيث تــقــدر
حــصــة اIــرور بـــالــبــحــر اIــتــوسط بـ 30% من حــجم حــركــة
اIــرور الـــبــحــريـــة الــعـــاIــيــة فـــضال عن ذلـكr يــتم تـــصــديــر
كــــمـــــيــــات ضـــــخـــــمــــة مـن الـــــزيــــوت انـــــطالقـــــا من اIـــــوانىء
اجلــزائـــريــة والـــتــونــســـيــة. و�ــا أن الـــبــحـــر اIــتــوسط اآلن
rوسـيـبــقى هـو الــطـريق الـرئــيـسي لــنـقل الـزيــوت والـغـاز
فــــإن جل هــــذا الـــنــــشـــاط الــــبـــحــــري |ــــر عـــلى مــــقــــربـــة من

السواحل التونسية واجلزائرية واIغربية.
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إن وجــــود هــــذا اخلــــطــــر الــــدائـم يــــفــــرض عــــلى الــــدول
الثالثr الـتـهيـأ للـتـصدي ألي حـادث تلـوث بـحري بـصورة

فردية أو بالتعاون فيما بينها.

إن اتـــفــــاقـــيــــة حـــمــــايــــة الــــوسط الـــبـــحــــري وســـاحل
البـحـــر األبـيض اIتـــوسط اIـبـــرمــة فـي بــرشـلــونـة في
10 يونـيو سنة 1995 والـبروتوكـول اIتـعلّق بالـتعاون في

منع التلوث من الـسفن ومكافحة تلوث البحــــر األبيض
اIـــتـــوسط في حـــاالت الـــطـــوارىءr اIـــبــــرم �ـــالـــطـــا في 25
يــنــايـــر ســنـة 2002 (اIــشـــار إلــيـــهــا فــيــمــا يــأتي بــتــعــبــيــر
"الـبـروتـوكـول"1) أو/ واتـفـاقـيـة حـمـايـة الـبـحـــر اIتـوسط
من الـــــتــــلـــــوث اIـــــبــــرمــــة فـي بـــــرشــــلـــــونــــة في 16 شــــبــــاط
(فــبــرايــر) ســنـة 1976 والـبــروتــوكــول اIــتــعــلق بــالــتــعـاون
Iكـافـحة تـلوث الـبـحر األبـيض اIتـوسط بـالزيـوت واIواد
الـــضـــــارة األخــــرى اIـــبــــرم في بــــرشـــلـــونـــة في 16 شـــبـــاط
(فبـراير) سـنة r1976 يـوفـران اإلطار الـقـانـوني لعـمـلـيات
التـعـاون اجلهـوي للـتـصدي حلـوادث التـلـوث البـحري. وإن
rتعـاقدة على هذه االتفاقية هو تعهد منهاIتوقيع الدول ا
فــرادى أو جــمـــاعــةr لــلــقــيــام بــالــعــمــلــيـــات الــتي تــمــكن من

التصرف بشكل فعال إزاء حوادث التلـوث البحــري.

وطـــبـــقـــا لــهـــذا الـــبـــروتــوكـــولr يـــكـــون عــلـى األطــراف
اIــتـــعــاقـــدة الــتــزامـــات مــعــيـــنــة تــهـــتم ال ســيّـــمــا بــتـــطــويــر
اخملـــطــطــات االســتـــعــجــالــيـــة وخــطط الــطـــوارىء الــوطــنــيــة
ووسائل مكافحـة التلوثr ونشر اIعلومات على األطراف
rاألخـرى حـول تـنـظـيــمـاتـهـا وسـلـطـاتـهــا الـوطـنـيـة اخملـتـصـة
ونــــقل اIـــــعــــلــــومــــات عـن حــــوادث الــــتــــلـــــوث وتــــطــــوراتــــهــــا
والتـدابير الـتي اتخـذت في هذا الصـددr وتقد¤ اIـساعدة

للطرف الذي يسعى للحصول عليها.

إن اجـــــتـــــمــــاع األطـــــراف اIـــــتـــــعـــــاقـــــدة في اتـــــفـــــاقـــــيــــة
بــرشـــلــونـــةr وكــذا اجــتـــمــاعــات مـــراكــز االتـــصــال الــتـــابــعــة
لـلـمـركــز اإلقـلـيــمي اIـتـوســطي لـلـتــصـدي حلـاالت طـوارىء
الـــتـــلـــوث الـــبـــحـــري r(REMPEC) عالوة عـــلـى اجـــتـــمـــاعـــات
rالــلـجــان الـعــلــمـيــة والـفــنــيـة واالجــتـمــاعــيـة واالقــتـصــاديـة
جـمـيـعــهـا تـشــكل اIـنـتـدى اIــنـاسب من أجل صــنـاع الـقـرار
بــشــأن الـتــعــاون اإلقــلـيــمي Iــكــافـحــة الــتــلـوثr كــمــا تــوفـر
إطــار العـمــل األسـاسي العـتمــاد التدابـير اخملـتلــفة التي

تهدف إلى حتقيق أهداف بروتوكول الطوارىء.

1 - اتفاقيـة برشلونة لسنة 1995 دخلت حيّز التّنفيذ في
9 يولـيو سنـة r2004 والبروتوكـول اIبــرم �الطـا في 25 يناير

سنـة 2002 دخــل حيّز التّنفيذ في 17 مارس سنة 2004.

ويجب على جمـيع أطراف البروتوكول التي تواجه
حـوادث التـلـوث أن تـتـخـذ كل الـتدابـيـر الـعـمـليـة Iـكـافـحة
الـــتــــلــــوث. حـــيـث وحـــسـب أحـــكــــام الــــبـــروتــــوكــــول تـــســــعى
"أطــراف الــبــروتــوكــول إلى صــون واالرتــقــاء بــاخملــطــطـات
االســتــعـــجــالــيــة وخـــطط الــطـــوارىء الــوطــنــيـــة والــوســائل
rاألخــرى اخلـاصــة �ـكــافــحـة الــتـلــوث والـوقــايــة من حـدوثه
وذلك بــصـــورة فـــرديـــة أو من خالل الـتـعــــاون الـثـنــائي
أو مـتــعــدد األطــراف" وتــتــضـمـن هـذه الــوســائلr عــلى وجه
اخلـصـوصr اIـعدات والـسـفن والـطائـرات والـقـوى العـامـلة
اIــؤهـــلــة Iـــثل هــذه الـــعــمــلـــيــات. كــمـــا يــتــعـــX عــلــيـــهــا بــذل
قــصـــارى جــهــدهـــا من أجل تـــقــد¤ اIــســـاعــدة ألي طــرف في

حـاجــة إليهـا.

ومن أجـل الـــوفـــاء بـــااللـــتــــزامـــات الـــتي تـــنــــبـــثق عن
الـــبـــروتـــوكـــول يـــتـــعـــX عـــلى الـــســـلـــطـــات الـــعـــامـــة لـــلـــدول
االســـتــعـــداد لــلـــتــدخل عـــلى اIـــســتـــوى الــوطـــني وفي إطــار
الـتــعـــاون الـدولي واIـســاعـدة اIـتــبـادلـة. من هــذا اIـنـطـلق
يــجب وجـود تــرتـيـبــات بـخـصــوص االسـتــعـداد ومـكـــافـحــة
الــتــلــوث تـؤمـن الـتــدخل الــســريع والــفــعــال. ويــشـمــل هـذا
وجـــود تــنــظـــيم إداري مالئم يـــحــدد بـــوضــوح مــســـؤولــيــات
مختـلف السلـطات من حـيث اتخــاذ الـتدابـير والتـنسيق
فـيـمـا بـيـنـها. كـمـا يسـتــوجب تــوفيــــر مـعـــدات Iكــافـحـة
التـلوث تمكن الـطرف اIهـدّد أن يبادر باIـكافحـة وحمايـة
اIــــواقـع األكـــــثــــر حــــســـــاســــيــــة أثـــــنــــــاء الــــســــــاعــــات األولى
احلــرجــة التي تـتبــع احلـــادث دون أن يضـطــر النتظــار
وصــــــول اIـــســـــــاعـــدة احملــــتـــمــــلــــــة من طـــــرف آخـــــر. وفي
الــنـــهـــايـــةr فــمن اIـــتــعــــارف عــلــيـــه أن الــشــرط األســاسي
لـتـحـقـيق الـتـعاون اإلقـلـيـمي واIـسـاعـدة اIـتبـادلـة الـفـعـالة
هـو تـوافـر قـدرات جــيـدة Iـكـافــحـة الـتـلـوث عــلى اIـسـتـوى

الوطني.

ويــــوفـــر جتــــمع اIــــوارد واخلــــبـــرات وســــيـــلــــة فـــعــــالـــة
Iكـافـحة الـتلـوث اجلـسيم في احلـاالت التي ال تـكـفي فيـهــا
مــــوارد الــدولـــــة لـــلـــقـــيــــام بــــذلك بـــصــــورة فــــرديـــة. ومن
األمــور اIـتــفق عـلــيـهــا عـمــومـا أن حــاالت حـوادث الــتـلــوث
الــكـبــــرى تــسـتــلــــزم الـتــعـــاون بــX الــدول الـقــــريــبــة من
بــــعــــضــــهــــا بــــصـــــورة كــــافــــيــــة من أجل تــــقــــد¤ اIــــســــاعــــدات
اIـتــبــادلـــة. ومن أجــل تــنـظــيم مــثــل هـذا الــتـعــــاون البــد
من تــــوفـــــر تـــخــــطـــيط مــــفـــصـــل لـــتـــدابــــيـــر عــــمـــلـــيـــــة يـــتم
اعــــتـــــمــــادهـــــا فـي إطـــــار اتـــــفــــاقــــيــــــة جــــهــــويــــــة من قـــــبــــيـل
البروتوكول. وإن تـطوير خطط للطوارىء عـلى اIستوى
اإلقــلـــيــمي يـــســمـح بــإعــطـــاء مــزيـــد من االهــتـــمــام لـــعــوامل

محلية خصوصية.
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و|ـــثـل اعــــتـــمــــاد اإلجــــراءات الــــعــــمـــلــــيــــة بــــX الـــدول
r(الـبــروتــوكـول) في إطــار االتــفــاق اإلقـلــيــمي rــتــجـاورةIا
أفــــضل الــــوســـائـل لـــتــــحـــديــــد شـــروط الــــتــــعـــاون مــــســـبــــقـــا
واIسـؤولـيات عـلى اIـستـوى اIالئم. ويـكون الـغـرض منـها
تـســهـيل الـتـطـويـر اIالئـم لـعـمـلـيـات االسـتــجـابـة وتـنـسـيق
اسـتـخدام الـوسائل اIـتـاحة في مـنـطقـة جغـرافـية مـحددة.
وتــتـــعــرض هـــذه اإلجــراءات مـــقــدمـــا إلى اجلـــوانب اIــالـــيــة
واألحـــكــام اإلداريـــة لإلجـــراءاتr وهــو مـــا يــضـــمن الـــتــدخل
الــــفــــوري في حــــالــــة الــــطــــوارىء وفي ذات الــــوقت جتــــنب

اIفاوضات اIطوّلة حلظة وقوعها.

إن االجــتــمــــاع الــعــــادي الــســـابـع لــلـــدول األطـــــراف
في اتـفــاقـيــة بـرشــلــونـة الــذي عـقــد بـالــقـاهــرة في أكـتــوبـر
ســـنـــة 1991 (مــــلــــحق UNEP (OCA)/MED IG. 2/ 4  4)r قــــد
أوصى ما يـأتي : "قبــل وقــوع أي مـن احلــوادث يجب أن
تـســعى الــدول اجملــــاورة جـاهــدة من أجل عــقــد اتـفـــاقــيــات
ثـنـائيــة تشـمــل التــرتيـبات التي حتـدد مسـبقـا الشروط
اIالـية واأل©اط اإلداريـة التي تـتعلق بـالتعــاون في حالـة

الطوارىء".

إن اIــــؤتــــمــــر الــــدبــــلـــــومــــاسي لــــســــنــــة 1990 قــــد أقــــر
االتــفـاقـيـــة الــدولـيـــة لالســتـعــداد والـتـصـــدي والـتـعـــاون
في مـيـدان الـتـلوث الـزيـتي (OPRC 90) وعـشـرة قرارات.
وتـــعــتــبــر اتـــفــاقــيــة (OPRC 90) أول جــهـــاز قــضــائي عــاIي
يــتـنــــاول مـســألـــة الـتــصـــدي عــقب حــــادث تـلــــوث زيــتي
فـي الــبـــحــــر وتـــنص في مـــادتــيــهـــا الــســـادســة والـــعــاشــرة
صـراحـة عـلى إقـامـة أنـظـمـة وطـنـيـة وإقـلـيـمـيـة لالسـتـعداد
والـــتــــصـــدي وكـــذا تـــطـــويـــر الـــتـــعـــاون الــــثـــنـــائي ومـــتـــعـــدد

األطـراف في هـذا اجملـال.

قـــرّرت حــكــومـات تـــونس واجلـــزائـــر واIـغــرب في
إطــــار الـبـروتـوكــولr اعـتـمــاد مـخـطط طــــوارىء إقـلــيـمي
لــــلـــــتــــصــــــدي الــــفـــــــوري والــــفـــــعـــــــال حلــــــوادث الــــتــــلــــــوث
الــبـــحــــري الــكــبــــرى الـــتي تــهــدد أو من احملـــتــمل أن تــهــدد
اIـيـــاه اإلقـلـيــمـيــة أو الـسـواحل أو  اIــصـــالح ذات الــصـلــة
إلحــدى الـــدول الــثالث اIـــعــنــيــة. يــتم تـــنــفــيــذ هــذا اخملــطط
بــــعــــدمــــا يــــشــــغل أي طــــرف من األطــــراف الــــثالثــــة اخملــــطط
rاالســتــعــجــالـي أو خــطــة الــطــوارىء الــوطــنــيــة اخلــاصــة به
ويـــــرى أن اIــــــوقف يـــــســــــتـــــدعي طــــــلب مـــــشــــــاركـــــة بـــــــاقي

األطـــراف.

إن االهتمـام اIتزايـد حلماية الـبيئـة البحريـة بصفة
عــامــة وحــمــايــة الــبــحــر اIــتـــوسط كــمــنــطــقــة خــاصــة يــدعم
األهـميـة التي تُمـنح للـتعـاون الدولي واIـساعـدة اIتـبادلة
في حـالـة الـطـوارىء وهـو ما سـاهم فـي إقـرار هذا اخملـطط

اإلقليمي.

1-2 الغرض واألهداف الغرض واألهداف

إن الــــغـــرض من هـــذا اخملـــطـط اإلقـــلـــيـــمي هـــو إنـــشـــاء
آلــيـةr في إطــار الـبـروتــوكـول ومـا يــفـرضه من الــتـزامـات
عـــلـى األطـــراف اIـــتـــعـــاقـــدةr تـــعـــمل عـــلى تـــقـــد¤ اIـــســـاعـــدة
اIتبادلة وتتـعاون من خاللها السلطـات الوطنية اخملتصة
في تونس واجلزائر واIـغرب من أجل تنسـيق االستجابة
حلــوادث الـــتـــلــوث والــتـــكــامل فـي الــتـــصــــدي لــهـــاr ســـواء
الـتي تؤثـر أو من احملتـمــل أن تؤثر عـلى اIياه اإلقلـيمية
والـسـواحل واIـصـالح ذات الـصـلـة لـدولـة أو أكـثـر من تـلك
الــدول أو الــتي تـــتــخــطى قــدرة الــتـــصــدي اIــتــاحــة لــدولــة

�فردها.

وإن الـــهـــدف الــــعـــام مـن هـــذا اخملـــطـط اإلقـــلـــيــــمي هـــو
تنظـيم استجـابة سريـعة وفـعالة حلـوادث التلـوث الزيتي
الـتي تـؤثـر أو من احملـتـمل أن تـؤثـر عـلى مـنـطـقة الـتـدخل
Xوتـسهـيل الـتعــاون ب rعـنـيةIلدولـة أو أكـثر من الـدول ا
تونس واجلـزائر واIـغرب في مـجال االستـعداد والـتصدي

حلوادث التلوث الزيتي.

ومـن هــذا اIنـطلقr يتم حتــديــد األهــداف اخلـاصــة
اآلتيـة :

أ) حتــديــد مــدى الـتــعـــاون مـن أجــل تـنــفـيـذ اخملـطط
اإلقـــلــــيـــمي بــــX الـــســـلـــطـــات اIـــســـؤولــــة عـــلـى اIـــســـتـــوى

rالعملي
ب) حتـــديـــد مـنـــاطـــق التدخـــــل لألطـــــراف فــي

rاخملطط اإلقلـيمي
جـ) تــقـــســيم اIـــســؤولــيـــات مع الــوضع فـي االعــتــبــار

rسؤولية من دولة إلى أخرىIاحتمال نقل ا
د) وضـع أسس الـقــيــادة واالتــصــال وحتـديــد الــهــيـاكل
اIالئــمــة �ـا يـتـفـق مــع اخملـطط االسـتـعــجــالي الـوطـني أو

rخطة الطوارىء الوطنية لكل دولة
هـ) وضـع الـــــتــــــرتــــــيــــــبـــــات الــــــتـي تـــــســــــمـح لـــــلــــــســــــفن
والــطـائــرات الــتــابــعـة ألحــد األطــراف أن تــعــمل في نــطـاق

rمنطقة التدخل لطرف آخر
و) حتـديـد نـوع اIــسـاعـدة اIـمـكن تــقـد|ـهـا والـشـروط

rالتي تمنح �وجبها
ز) الـتـحـــديـــد اIـسبـق للـشــــروط اIـالـيــة واأل©ــاط
اإلداريــــة الــتي تـــتــعــلق بـــإجـــراءات الــتــعــــــاون في حــالـــة

الطـوارىء.
ومـن أجـل حتــــــقـــــــيـق هـــــــذه األهــــــدافr يـــــــجـب اتـــــــخــــــاذ

اخلطوات التالية خالل تنفيذ اخملطط اإلقليمي هذا :
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- ضـــبط اإلجــراءات اIالئـــمــة لالســتــعـــداد ومــكــافــحــة
الـتـلـوث والـنـظم الـفـعــالـة من أجل االكـتـشـاف واإلبالغ عن
وجـود حوادث التـلوث التي تـؤثر أو من احملتـمل أن تؤثر

rعلى منطقة التدخل لألطراف
- تــطــويـــر وتــنــفــيـــذ الــتــعـــاون اإلقــلــيــمـي في مــجــال
اخملطط اإلقليـمي هذا في حالة التلوث الزيتي وإجراءات

rالوقاية والرقابة وعمليات التنظيف
- حتـــديــــد اإلجـــراءات الـــتي حتـــد مـن انـــتـــشـــار مـــواد

rالتلويث ومن أخطار انسكاب الزيوت
- وضع وتـنـفيـذ بـرنامج تـدريـبي نظـري وعـملي من
XـعـنـيـIا XـوظــفـIــسـتـويـات اخملـتــلـفـة من اIأجل تـدريب ا

rبالوقاية من التلوث الزيتي ومكافحته
- وضع إجراءات تسمح بتعزيز التعاون اإلقليمي.
ومع ذلكr تــــقــــرر األطــــراف أن الـــقــــيــــام بــــعـــمــــلــــيـــات
اIـكـافحــة في حـالـة الـتلـوث العــرضي التي حتدث داخـل
مـــنـــطـــقـــة الــــتـــدخــل ألحـــدهـــــا تـــتـم وفـــقـــا ألحـــكـــــام اخملـــطط
االســـتـــعـــجــالـي الـــوطـــني أو خـــطـــة الـــطـــوارىء الــــوطـــنـــيــة

للطـرف اIعني.

1-3 مجال التنفيذ والتغطية اجلغرافية مجال التنفيذ والتغطية اجلغرافية

يــطــبق اخملــطط اإلقــلــيــمي في حــالــة وقــوع أي حـادث
بــحــري سـبـب أو من احملـتـمــل أن يـسـبب تــلــوثـا قــد يـضـر
دولة أو أكثر من الـدول األطراف ويكون ذا خـطورة تبرر
طــلب مــســـــاعــدة األطــــراف األخــــرى. ويـــكـــون ذلك ســـواء
في حـــــال وقـــــوع احلـــــادث داخـل مـــــنـــــطـــــقـــــة الـــــتـــــدخل ألحـــــد
األطـراف ويـهــدد مـنـطـقــة الـتـدخل لــطـرف آخـر أو في حـال
تــســرب ال |ـثـل تــهــديــدا لـلــدول األخــرى ولــكــنه يــســتــدعي
اتـخـاذ إجـراءات مـضــادة تفـوق قـدرة اIـوارد اIـتـاحــة لدى

الدولـة اIتضـررة.

تــشــمل الــتــغــطــيــة اجلــغــرافــيــة لــلــمــخــطط اإلقــلــيــمي
منـاطق التـدخـل لكـل من تـونس واجلزائـر واIغــرب وكما

يتم حتديدها في الفقرة 4-1.

1-4 تعاريف واختصارات تعاريف واختصارات

ألغراض هذا البروتوكول فإن :

"الــــزيتالــــزيت" : هــــو الـــنـــفـط في كل أشــــكـــاله �ــــا في ذلك
الــــــنــــــفـظ اخلــــــام وزيت الــــــوقــــــود والـــــــرواسب الــــــزيــــــتــــــيــــــة

rكرّرةIنتجات اIوا

الـبحري" : هو تصـادم السـفن أو اجلنوح أو "احلادث الـبحرياحلادث 
أي حـــــــادث مالحـي أو أي حـــــــادث آخـــــــر يــــــــقع عـــــــلـى ظـــــــهـــــــر

الــســفـــيــنـــة أو خــــارجــهــا مـن شــأنه أن يــســـفــر عن أضـــرار
مـــاديـــة أو خـــطــــر يـــهـــدد بـــحـــدوث أضــــرار مـــاديـــة وشـــيـــكـــة

rللسفينـة أو بضاعتها

"حــــادث الــتــلــــوثحــــادث الــتــلــــوث" : هـــو حـــدث أو ســلــســلـــة أحــداث
ذات منـشإ واحدr يـسفـر أو قد يسـفر عن تـصريف الزيت
ويـشـكــل أو قــد يـشـكــل خـطـــرا عــلى الـبــيـئـة الـبـحـــريــة
rــــصــــالـح ذات الــــصــــلــــة لــــدولــــة أو أكــــثــــرIأو الــــســــاحل أو ا
ويـــــتــــطـــــلـب عــــمــال طــــــارئـــــا أو غــــيـــــــره مــن الــــتـــــدابــــيــــــر

rكـافحــة ذلكI الفـوريـة

"اIــــــصــــــالح ذات الــــــصــــــلــــــةاIــــــصــــــالح ذات الــــــصــــــلــــــة" : هـي مــــــصــــــالـح الــــــدولـــــة
الســاحلـيـة اIـتأثــرة أو اIهـــددة مبــاشــرة وتـتعــلق فيـمـا

تتعلق به �ا يأتي :
1 - األنـشطــة البـحــريـة في اIـنــاطق السـاحليـة أو
اIـوانـئ أو مـصــبـات األنـهــار �ـا فـي ذلك أنـشــطـة الــصــيـد

rالبحــري
2 - اجلـــــاذب الـــــتــــاريـــــخـي والــــســـــيــــاحـي �ـــــا في ذلك
الرياضة اIائيـة واألنشطة الترفيهية األخرى في اIنطقة

rعنيةIا
rناطق الساحليةI3 - صحة سكان ا

4 - الــــقـــيــــمــــة الـــثــــقـــافــــيــــة واجلـــمــــالــــيـــة والــــعــــلـــمــــيـــة
rوالتـربوية للمنطقـة

5 - احملافظـة على الـتنـوع البـيولـوجي واالستـعمــال
اIستــد¤ للثــروات البيولوجية البحـريـة والساحليـة.

"البـروتوكولالبـروتوكول" : هو الـبروتـوكول اIـتعـلّق بالـتعاون
فـي مــنـع الــتـــلــوث من الـــســفـن ومــكـــافــحـــة تــلـــوث الــبـــحــر
األبـيض اIـتوسط فـي حاالت الـطـوارىء اIبـرم �ـالـطا في

25 يناير سنة 2002.

(اإلقــلـيـمي) : هـو مــخـطـط الـطــوارىء شـبه "اخملـطط" (اإلقــلـيـمي)اخملـطط" 
اإلقليمي لتونس واجلزائر واIغرب.

"األطرافاألطراف" : هي تونس واجلزائر واIغرب.

"مـنـطـقـة التـدخلمـنـطـقـة التـدخل" : هيr بالـنـسـبة لـكل طـرفr اIـياه
التابعة لسيادته أو التي تخضع لقضائه وواليته.

"الـدولـة القـائدةالـدولـة القـائدة" : هــو الـطـــرف الـذي وقـع حــادث
الـــــتــــلــــوث داخــل مــــنـــــطــــقــــة تـــــدخــــله والـــــذي شــــغـل اخملــــطط
اإلقليمي أو طلب اIسـاعدة في إطــار اخملطط اإلقلـيمي.

"السـلـطـة احلـكـومـيةالسـلـطـة احلـكـومـية" : هـي السـلـطــة اخملـتـصـــة التي
تــضــطـــلع �ــســؤولــيــة الـــتــعــامل مع حـــوادث الــتــلــوث عــلى

اIستوى احلكومي.
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"الــســلـــطــة الــعـــمــلــيــةالــســلـــطــة الــعـــمــلــيــة" : هي الـــهــيــئـــة اخملــتـــصــة الــتي
تـــضــطــلع بــاIــســؤولــيــة فـي الــتــعــامل مع حــوادث الــتــلــوث

البحري على اIستوى العملي.
الـــقـــــائـــدة" : هي الـــســـلـــطـــــة الـــعـــمـــلــــيــة "الـــســـلــطـــــة الـــقـــــائـــدةالـــســـلــطـــــة 

بالدولـة القــائدة.
"الــقـــيــادة الـــعــمـــلــيــةالــقـــيــادة الـــعــمـــلــيــة" : هــو الــتـــنــســـيق الــعــام وإدارة
عملـيات مكــافحـــة التلـــوث اIشتـــركــة الـتي تشمــل كل
اIــوارد الــوطــنــيــة وفــرق الــتــدخل واIــعــدات وغــيــرهــا من
اIــوارد (الـــطــائـــراتr الــســـفنr إلخ...) الـــتي يــتـم تــقـــد|ــهــا
خالل عمـلية مـساعدة مـن قبل طرف آخـر. وتتولى الـقيام
بـتك اIــهـام الــسـلــطـة الــعـمــلــيـة بــالـدولــة الـقــائـدة من خالل

.(CZS) القائد األعلى في مكان احلادث
"الــــرقــــابـــــة الــــعــــمـــــلــــيــــةالــــرقــــابـــــة الــــعــــمـــــلــــيــــة" : هي اIـــــراقــــبــــة اIـــــبــــاشــــرة
لــــلــــمــــوظـــفــــX والــــوســــائـل والــــوحــــدات الـــتـي تــــســــاهم في
عــمــلــيــات مــكــافــحـــة الــتــلــوث اIــشــتــركــةr وتــشــمل إصــدار
الــتـــعــلــيـــمــات والـــتــزويـــد بــاIــعـــلــومـــات الالزمــة لـــتــنـــفــيــذ
عــمــلــيــات مــكــافــحــة الــتــلــوث ويــتــولى الــقــيــام بــهــا الــقـادة
الـــوطـــنـــيـــون في مـــكـــان احلـــادث لألطـــراف اIـــشـــتـــركـــة في

العمليات أو الضباط اIفوضون من قبلهم.
"القيـادة التكتـيكيةالقيـادة التكتـيكية" : هي إدارة تنـفيذ اIهام احملددة
واإلشـراف عـلــيـهـا من قـبل فــرق و/ أو وحـدات الـعـمـلـيـات
في مـكان احلادث. ويـتولى القيـام بتلك اIـهام رؤساء هذه

الفرق وقادة الوحدات.
"الـــــقـــــائــــــد األعـــــلى فـي مـــــكـــــان احلـــــادث الـــــقـــــائــــــد األعـــــلى فـي مـــــكـــــان احلـــــادث (CZS)" : هـــــو
الضابط الذي تعـينه الدولة القائدة والذي يتولى القيادة
العامة لكل العمليات اIشتركة Iكافحة التلوث التي يتم

تنفيذها في إطار اخملطط اإلقليمي.
"الـــقـــائــــد الـــوطـــني فـي مـــكـــان احلـــادث الـــقـــائــــد الـــوطـــني فـي مـــكـــان احلـــادث (CZN)" : هــو
الضابط الـذي تعيـنه السلطــة الــوطنيــة اIؤهلــة والذي
يـقـوم بـالـرقـابـة عـلى جـمـيع وســائل اIـكـــافـحــة الـتي قــــد
تـــــشـــــاركr حـــــسب الـــــطـــــلبr فـي عــــمـــــلــــيـــــات اIـــــكــــــافـــــحـــــة

اIشتـركـة.
"ضــــابط االتــــصــــالضــــابط االتــــصــــال" : هـــو الـــضــــابط اIـــعــــX من قـــبل
الـطـرف اIـشـارك في عـمـلـيات اIـكـافـحـة اIـشـتـركـة والذي
(CZS) يـدمج ضـمن فـريق الـقـائـد األعـلى في مـكـان احلادث
قـصد تـقد¤ اIـعلـومـات الالزمة عن اIـوارد الوطـنيـة التي
يـتم تـقـد|هـا كـمـساعـدة لـلـدولة الـقـائـدة وتسـهـيل االتـصال

.(CZS) مع القائد الوطني في مكان احلادث

"مــوظـف الــعـالقــات الـــعـــامــةمــوظـف الــعـالقــات الـــعـــامــة" : هـــو اIـــوظف اIـــكــلّف
بــإبالغ وسـائل اإلعالم �ــجـرى األحـداث ونــقل ردود الـفـعل

.(CZS) العام إلى القائد األعلى في مكان احلادث

"مــركـــز تـــنــســيق مـــكـــافــحــــة الــتــلــوثمــركـــز تـــنــســيق مـــكـــافــحــــة الــتــلــوث" : هــو مــكــتب
يــعــمل 24 ســاعــة عـلى 24 ســاعــة مــجــهّــز �ــعــدات االتــصــال
اIالئمة والتي يتم تركيبها ألغراض اخملطط اإلقليمي من
قبل كل طـرف والذي سيـكون �ثـابة غرفـة العمـليات لكل
من الــــقــــائـــد األعــــلى فـي مـــكــــان احلـــادث (CZS) أو الــــقــــائـــد
الوطـني في مكـان احلادث (CZN) كـلمـا � تـشغــيل اخملطط

اإلقليمي.
"اIركـز اIشـترك لـتنـسيق اIـكـافـحة اIركـز اIشـترك لـتنـسيق اIـكـافـحة (CCCL)" : هو

مركز التنسيق بالدولة القائدة.
"فرقة التدخلفرقة التدخل" : هي مجمـوعة األشخاص الذين يتم
إرسالهم كمساعدين من طرف إلى آخر من أجل اIشاركة
في عـمـليـات مكـافحـة الـتلـوث كوحـدة مـستـقلـة. و|كن أن
تـــــشـــــمـل األشـــــخــــــاص اIـــــوجـــــوديـن عـــــلـى مـــــ الــــــســـــفن أو
الـــطــائــرات أو غــيــرهــا من الـــوحــدات اIــتــكــامــلــة ذاتــيــا أو

األشخاص اIساعدين في عمليات التنظيف بالساحل.
"العمـليات في الـبحرالعمـليات في الـبحر" : هي كل إجراء أو تـدبير �ا
في ذلك الـتــدخل عـلى مـسـتـوى مـصـدر الـتـلـوث واIـراقـبـة
عـرض الــبـحـر وحـصــر اIـواد اIـلـوثــة وجـمـعـهــا واسـتـعـمـال
مــواد اIـعــاجلــة من الــســفن أو الـطــائــرات أو أي عــمل آخــر
يتم القيام به عـرض البحر للتصدي حلادث تلوث وتقليل
انـتـشـاره وتــيـسـيــر جـمع اIـادّة اIــلـوثـة وتـخــفـيف عـواقب

احلـادث.
"الـــعـــمـــلـــيـــات عـــلى األرضالـــعـــمـــلـــيـــات عـــلى األرض" : هي كل عـــمل يـــتم عـــلى
الـشـاطىء أو بـالبـحـر أو علـى مسـتـوى الشـريط الـسـاحلي
جلــمع أو إزالـــة أو الــتــخــلص من اIــادّة اIــلــوثـــة واحلــد من

أثـرهـا أو عواقبها.
"الــتـقــريــر عن الــتــلـوث الــتـقــريــر عن الــتــلـوث (POLREP)" : هــو الـتــقــريـر
الــــذي يـــبـــلغ بـــواســـطـــتـه طـــرف بـــاقي األطـــراف عن حـــادث

انسكاب ويخطرهم بتشغيل اخملطط اإلقليمي.
"الــتـــقــريــر عن الــوضع الــتـــقــريــر عن الــوضع (SITREP)" : هــــو الــتــقـــريـــر
الـــذي تــطـــلع بــواســـطــتـه الــدولـــة الــقـــائــدة بـــاقي األطـــراف

اIعنيـة عن الوضـع.
"نــــــظـــــــام اإلعالم اإلقــــــلــــــيــــــمي نــــــظـــــــام اإلعالم اإلقــــــلــــــيــــــمي (SRI)" : هــــــو مــــــجــــــمـل
الـــــوثــائـق اIـــكــتـــوبـــة واIـــعـــطـــيـــات اIــعـــلـــومـــاتـــيـــة و©ــاذج
وأنـــظــــمــــة اإلعــــانــــة في اتــــخـــــاذ الـــقــــــرار الـــتـي يـــنـــقــــلـــهـــا
بــانــتــظــــام (REMPEC) إلى دول ســاحل الــبـــحــر اIــتــوسط
بعـــد جتـميعـهــا وحتـييـنهــا ونشـــرهـــا وتتضـمــن فيمــا
تــتـــضــمـــنهr اIــعـــلــومـــات حــول مـــخــتـــلف أوجه االســـتــعــداد

والتصدي حلوادث التلـوث الــزيتي.

االخـــــتــــــصـــــارات األســــــاســـــيــــــة الـــــتـي وردت في هـــــذه
الـوثيقــة هي :
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2  السياسة واIسؤوليات السياسة واIسؤوليات

2 - 1 السياسة اIشتركة السياسة اIشتركة

بغــرض تنظــيم التعـــاون Iكـافـحــة حوادث الـتلوث
الـبـحـري وتـقـد¤ اIـساعـدة اIـتـبـادلـة بـفـعـالـيـة يـتـعX عـلى
األطــراف من خالل إطــار عــمـل اخملــطط اإلقــلــيــمـي الــقــيــام

باآلتي :
- تـعيX السـلطات و/ أو الهـياكل الوطنـية اخملتصة
واIكلّفة �كـافحة حوادث التلوث البحري واالستعداد لها
عـلى اIــسـتـويــX احلـكـومـي والـعـمــليr وهي الـتي ســتـعـمل
عـلى التعاون من أجل اIـكافحة الـفورية والفـاعلة حلوادث

rالتلوث
- اإلبـقـاء عـلى وجـود شـبـكـة اتـصـاالت دائـمـة وقـادرة

rعلومات ذات الصلة باخلطةIمن أجل تبادل ا
- تـبـادل الـتـقـاريـر عن جـمـيع حـوادث الـتـلـوث الـتي
حتــدث في مــنــاطق تــدخــلــهــا والــتي من شــأنــهــا أن تـســبب

rضررا لطرف آخر

- الــــســــعي مـن أجل إنــــشــــاء وصــــيــــانــــة مــــخــــزون من
rستخدمة للتصدي للتلوثIواد اIعدات واIا

- تــــبــــذل قــــصــــارى جــــهــــدهــــا مـن أجل تــــوفــــيــــر فــــرق
اIــواجـهـــة اIـكــونــة من أشـخــاص مــدربـX ذوي اخلــبـرة في
عـمليـات مكـافحـة حوادث الـتلوث الـبحـري. ويتم تــوفيـر
تـلك اIـوارد لـلـطــرف الـذي يـطـلبـهـا من خـالل إطــار عـمــل
اخملــطط اإلقـلــــيــمي من أجـل اســتـخــدامـهـــا في الـعــمـلــيـات
اIشتركة Iـكـافحـة التلـوثr مـع األخـذ في االعتبار دائما
أنـه ال يـــجب عـــلى أي مـن األطـــراف اIـــســـاعـــدة اســـتـــنـــزاف
مـــوارده الـــوطـــنـــيـــة �ـــعــدالت تـــفـــوق اIـــعـــدالت اIـــنـــاســـبــة

rلالستعداد

- حتـــديـــد وتـــطــبـــيـق ســيـــاســـة مـــشـــتـــركـــةr في حـــالــة
تـــشــغـــيل اخملــطـط اإلقــلـــيــميr تـــتــعـــلق بـــوســائل وأســـالــيب
اIــكـافـحــة الـفـنــيـة وتـشـمـلr الـقـضــاء عـلى مـصــدر الـتـلـوث
وحـــــصـــــره وجــــمـع الـــــزيت الـــــطــــافـح عـــــلى ســـــطح الـــــبـــــحــــر
واستـعمال اIذيـبات وحمـاية اIنـاطق احلساسـة وتنظيف

rالسواحـل

- وضــع آلـيـة من أجــل تـمويــل عمـليات اIـســـاعدة
اIـــتـــبــــادلــــــة والـــتي تــــتـم مـن خالل إطـــــار عــــمــل اخملـــطط

rاإلقلـيمي

- انـتـهـاج سـيـاسـة مشـتـركـة فـيـما يـتـعـلق بـالـتـسـليم
والتـسلم إلرسـالr واستـخدام وإعادة اIـعدات وغـيرها من
اIوارد اIطلوبـة أو اIقدمة للمساعدة من خالل إطار عمل

rاخملطط اإلقليمي إلى البلد األصلي

- الـــعـــمل عـــلـى تـــوفـــيـــر وحتـــديث اIـــعـــلـــومـــات حـــول
اجلـوانب اIؤسـسـاتيـة والـقانـونـية والـعمـلـية الـتي تـتصل

�جاالت اخملطط اإلقليمي.

2-2 مسؤوليات السلطات الوطنية اخملتصة مسؤوليات السلطات الوطنية اخملتصة

تــقـوم األطــراف بـتــحـديــد مـسـتــويـX مـن اIـســؤولـيـة
بـــشـــأن تـــنـــفـــيــذ اخملـــطط اإلقـــلـــيـــميr أال وهـــمـــا : اIـــســـتــوى

احلكومي واIستوى العملي.

2-2-1 على اIستوى احلكومي على اIستوى احلكومي

تـــقـع مـــســــؤولــــيـــة تــــنــــفـــيــــذ اخملــــطط اإلقــــلـــيــــمي عــــلى
الـسـلـطـات الـوطـنيـة اآلتـيـة اخملـتـصـة والـتي يـتم تـعـيـيـنـها

رسميا من قبل احلكومات :

- اجلـــزائـــر : الـــوزارة اIـــكــــلّـــفـــة بـــالـــبـــيـــئـــة - رئـــيس
rاللّجنة الوطنية تل بحر

اIـركــــز اIـشـتـــرك لـلـمـكــــافحــــة الـطــــارئة
للتلــوث

اللّجنة األوروبية
مركز مكافحة التلوث اIشتركة
القائد الوطني في مكان احلادث
القائد األعلى في مكان احلادث

الـــصـــنـــدوق الــدولي لـــلـــتـــعــويـض عن حــوادث
التلـوث الــزيتي

اIنظمة البحرية الدولية
االتـــفــاقـــيــة الـــدولــيـــة لالســتـــعــداد والـــتــصــدي

والتعاون في ميدان التلوث الزيتي
اخملطط الوطني االستعجالي

تقرير عن التلوث
اخملطط االستعجالي شبه اإلقليمي

اIركـز اإلقلـيمي اIـتوسـطي للـتصـدي حلاالت
طوارىء التلوث البحري

التقرير عن الوضعية
االحتاد األوروبي

الزمن العاIي اIنسق
تردد عال جدا

CCLU

CE

CLUC

CZN

CZS

FIPOL

OMI

OPRC

PNU

POLREP

PUSR

REMPEC

SITREP

UE

UTC

 VHF
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- اIغرب : القطـاع اIكلّف بالبيئة - مديرية الرصد
rوالوقاية من اخملاطر

- تـــونس : الـــوزارة اIـــكـــلّـــفـــة بـــالـــبـــيـــئـــة - الـــلّـــجـــنـــة
الوطنية للوقاية والتصدي حلوادث التلوث البحري.

وتـضمن مـسـؤولـيـات تلك الـسـلـطـات من خالل إطار
عمل اخلطـة مــا يأتي :

- تــــشـــغــــيل اخملــــطط اإلقــــلـــيــــمي وإخــــطـــار الــــســـلــــطـــة
rتابعة التّنفيذI العملية

rاإلشراف على تنفيذ اخملطط اإلقليمي -
rمراجعة وتعديل اخملطط اإلقليمي -

- اإلشــراف عــلى إعــداد وتـنـفـيـذ اخملـطط الـوطـني أو
خـطـــة الطـــوارىء الــوطـنـيـــة والتـأكــد مـن تــوافـقـهـا مـع

rاخملطط اإلقلـيمي
- احلــــرص عـــلـى تـــبــــادل اIـــعــــلـــومــــات حــــول اجلـــوانب

التنظيمية والقانونية والعملية.

2-2-2 على اIستوى العملي على اIستوى العملي

تـقع مــسـؤولـيـة تـنـفــيـذ اجلـوانب الـعـمـلــيـة لـلـمـخـطط
اإلقـلــيـمي والــعـمـلـيـات اIـشــتــركـة Iـكـافــحــة الـتـلـوث عـلى
عـاتق الـسلـطـات الـعمـلـية الـتي تـرد قـائمـتـهـا في الوثـيـقة
التي سـتـعـتمـد خالل االجـتـمـاع األوّل للـسـلـطات الـوطـنـية

اIشار إليه في احلالة 2-4 أعاله.

وتـتضـمن مـسـؤوليـات الـسـلطـات الـعـملـيـة في إطار
اخملطط اإلقليمي مـا يأتي :

أ) مـســؤولـيـــات تــتـعـــلـق �ـتــابــعـــة وحتــيـX اخملـططأ) مـســؤولـيـــات تــتـعـــلـق �ـتــابــعـــة وحتــيـX اخملـطط
اإلقلــيمي :اإلقلــيمي :

- ضــمــان مــسـتــوى مـالئم لالســتــعــداد عــلى اIــســتـوى
الوطـني وبـصـفـة خاصـة فـيـمـا يـتعـلق بـتـدريب األشـخاص
وتـوفـيــر اIـعـدات وغـيــرهــــا من الــوســائل اIـذكـــورة في

rاخملطط اإلقليمي
- وضع وصـيـانـة شـبـكـة االتـصـاالت الالزمـة من أجل

rتنفيذ اخملطط اإلقليمي
- اإلشراف عـلى األنـشـطة الـتي يـشـير إلـيـهـا اخملطط

rستوى الوطنيIاإلقليمي وتنسيقها على ا
- تـعــيـX مــسـؤول عـن اخملـطط اإلقــلـيــمي يــعـهــد إلـيه
بـتـبادل االتـصال مع اIـسـؤولX الـذين يـعيـنهـمـا الطـرفان
اآلخــران Iــتــابــعــة تــنــفــيــذ هــذه الــتــدابــيــر وبــصــفــة خــاصـة

حتديث البيانات اIشار إليها في هذه الفقرة.

ب) مسؤوليات تـتعلق بتنفـيذ اخملطط اإلقليمي فيب) مسؤوليات تـتعلق بتنفـيذ اخملطط اإلقليمي في
حـالـة الطـوارىء :حـالـة الطـوارىء :

- إبـالغ األطـــــــراف األخـــــــرى بتـشـغـــــيـل اخملــطط
rاإلقلــيمي

- إعـداد الـتـقـاريـر وفـقـا لـلـنـظـام الـنـمـطي لـلـتـقــريـر
r(POLREP) عن التلوث

Xبــ rـــعـــنـــيـــةIعـــلى مـــســـتــوى الـــدول ا rالـــتـــنـــســيـق -
عـــمــــلـــيـــات مـــكـــافـــحــــة الـــتـــلـــوث اIـــنـــجــــزة في إطـــار خـــطـــة
الــطــوارىء الــوطــنــيـــةr والــعــمــلــيــات اIـــشــتــركــة في إطــار

rاخملطط اإلقليمي
- تـنــسـيق اشــتـــراك الـســلـطــات الــوطـنــيــة األخــرى
في حــالــة العـملـيـات اIـشـتــركـــة Iكـــافـحـة الـتلــوث على

rستوى الوطنيIا
- اتـخـــاذ قـــرار طـلب اIـســــاعــدة من طــــرف آخــــر

rساعدة لهIأو تقد¤ ا
- تــنــسـيـق الــتــســلـيـم والــتــســلم واســتــخــدام ورجـوع
األفــراد وإعـادة اIــعـدات وغــيــرهـا من اIــوارد اIــطـلــوبـة أو
اIـقدمـة لـلـمـسـاعـدة من خالل إطـار عـمل اخملـطـط اإلقلـيـمي

إلى البلد األصلي.

يــتـعــيّـن أن تــكـون الــســلــطــات الــعــمــلــيــة هي نــفــســهـا
الــسـلــطــات الـتي عــهــد إلـيــهـا الــتــنـفــيــذ الـشــامل إلجـراءات
الــتـصـدي لــلـتـلــوث الـبــحـري الـتي يــتم اتـخــاذهـا في إطـار

خطط الطوارىء الوطنية.

نقــاط االتصــالنقــاط االتصــال

يتم تعـيX نـقـاط االتـصــال الــوطنـيـة اIـسؤولة عن
اسـتـالم الـتــقــاريـر عن أحــداث الــتـلــوث ونــقـل اIــعـلــومـات
اIـتـصــلـة بـهــا إلى سـلـطــاتـهـا الــعـمـلـــيـة والـهــيـئـات األخـرى
اIهتمة باألمـر في البالد بالوثيقة اIـشار إليها في احلالة
2-2-2 والـتي تـقــدم مـعـلـومـات إضـافـيـة عن نـقـاط االتـصـال

هذه.

2-3 آليات تنشيط اخملطط آليات تنشيط اخملطط

يـــتم تــنـــشــيط اخملـــطط اإلقـــلــيــمـي من قــبـل الــســـلــطــة
احلكومية ألحد األطراف في احلاالت اآلتية :

- وقوع حـادثr �نطـقة الـتدخـل للطـرف الذي يـعمل
على تشـغيل اخملـطط اإلقلـيميr ويـهدد أو قـد يكـون قد أثر

rبالفعل على منطقة التدخل لطرف آخر
- وقـوع حـادث �ـنطـقـة الـتـدخل لـلـطـرف الـذي يـعمل
عـلى تـشـغــيل اخملـطط اإلقـلـيـميr والـذي تـتـجـاوز خـطـورته

قدرات استجابة الطرف اIعني وحده.
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يــجـوز لــكل من األطــراف تــشــغـيل اخملــطط اإلقــلــيـمي
في حــاالت الــطــوارىء اIــوضـــحــة أعاله بــعــد الــتــشــاور مع
الـــــــــطـــــــــرفــــــــX اآلخـــــــــريـن. وإذا كـــــــــان اIــــــــوقـف ال يـــــــــســـــــــمح

باالستشارةr يشغل اخملطط اإلقليمي بدونها.

وتـقوم الـسـلـطة الـعـمـليـة لـلطـرف الـذي شـغل اخملطط
اإلقلـيـمي بالـتـبلـيغ الـفوري لـلـسلـطـات العـملـيـة لألطراف
األخرى بأن اخملطط اإلقليمي يتم تشغيله. ويرسل اإلبالغ
ويـــتم صـــيـــاغـــته طـــبـــقـــا Iـــا نص عـــلـــيه فـي احلـــالــة 5-2 إلى
الــســلـطــة الــتـنــفــيـذيــة لــلــطـرفــX اآلخــرين من خالل نــقـاط

االتصال احملددة في احلالة 2-2.

وتــصف احلــالـة 4-1 اإلجــراءات الـتـي يـجـب اتـبــاعــهـا
إثر تشغيل اخملطط اإلقليمي.

2-4 اجتــماعـات الـسلـطـات الـوطـنيـة اIـسؤولـة عـن اجتــماعـات الـسلـطـات الـوطـنيـة اIـسؤولـة عـن

تنفيذ اخملطط اإلقليميتنفيذ اخملطط اإلقليمي

جتتـمـع السـلطــات الــوطـنيـــة اخملـتصــــة مـــرة فـي
الــســنــة من أجــل مـنـــاقــشـــة اIـســـائل اIــتــعـلّـــقـــة بــتـنــفــيـذ
اخملــــطـط اإلقـــلـــــيــــمي وتــــنــــظــــــيم دورات الــــتـــــدريب و/ أو

التمارين وغيرها من األمور ذات الصلة.

تعتمد السلطات في أول اجتماع قواعد إجراءاتها.

تــنـظم االجــتــمـاعــات الـعــاديـة الــســنـويــة في كل دولـة
طــرف تــبـــاعــا حــسب الـــتــرتــيب األبـــجــديr وتــقـــوم ســلــطــة
Xضيفة بـالتعاون مع السلطات الـعملية للطرفIالدولة ا
اآلخـرين بإعداد جـدول أعمال االجـتماع وبـإصدار وتوزيع
التقرير اخلتـامي لهذا االجتماع. كما تؤمن خدمات كتابة
الــلّـجـنـة وتـوفـر اIـســتـلـزمـات الـلـوجـســتـيـكـيـة الـضـروريـة

حلسن سير االجتماعات.

تــعــقـــد اجــتــمــاعـات اســتــثــنــائــيـــة بــنــــاء عــلـى طـلب
أحــد األطــراف.

2-5 تبـادل اIعلومات تبـادل اIعلومات

تقـوم األطراف بتـبادل اIعـلومات بـصفة دائـمة حول
اIواضيع اآلتية :

- الـــســـلـــطـــات الـــوطـــنـــيـــة اخملـــتـــصـــة اIـــســـؤولـــة عـــلى
اIـــســتـــوى احلـــكـــومي عن تـــنـــفـــيـــذ اخملــطـط اإلقــلـــيـــمي وعن

rلتلك السلطات Xالتابع XسؤولIا XوظفIا

- السـلـطات الـعـملـيـة الوطـنـيـة اIسـؤولـة عن تنـفـيذ
اخملـطط اإلقــلـيـمي وعن الـقـيـادة الـعـمــلـيـة �ـنـاسـبـة تـنـفـيـذ
XسؤولIا XوظـفIـشتركة لالسـتجابة وعن اIالـعمليات ا

rلتلك السلطات Xالتابع

- نـــقـــاط االتـــصـــال الـــوطـــنــــيـــة اIـــســـؤولـــة عن تـــســـلم
rتقارير حوادث التلوث

rعينةIمراكز مكافحة التلوث ا -
r(CZN) القادة الوطنيون في مكان احلادث -

rمكاتب اجلمارك اخملتصة -
- عـــلى أقـل تـــقـــديــــرr األجـــزاء من خــــطط الـــطـــوارىء
الــوطـنــيــة الـتي يــتم تــنــفـيــذهــا في الـعــمــلـيــات اIــشـتــركـة

r(7-3 انظر احلالة) كافحة التلوثI
- كشوف جرد باIـعدات واIواد اIستخدمة للتصدي
لـــلـــتـــلــوث وغـــيـــرهـــا من الـــوســـائل (الـــســـفن والـــطـــائــرات)
اIـتـاحـة في كل دولــة من أجل اسـتـخـدامـهــا في الـعـمـلـيـات

rكافحة التلوثI شتركةIا
- دلـيل اخلـبـراء والـعـامــلـX اIـدربـX وفـرق الـتـدخل
الــتـي يــتم تـــعــيــيـــنــهـــا من قــبـل كل طــرف لـــلــمــشـــاركــة في

rمكــافحــة التلــوث

وترفق هــذه اIعـلومـات بـاخملـطط اإلقليـمي في شكل
وثــائـق يــتم اعــتــمــادهــا أثــنــاء االجــتــمــاع األوّل لــلــســلــطـات

الوطنية اIسؤولة عن تنفيذ اخملطط اإلقليمي.

وتــقــوم األطـــراف بــتــبــلـــيغ كـل مــنــهم اآلخــــر عن أي
من التغييرات في اIعلومات السالفة الذكر حال حدوثها

وذلك عن طريق قنوات االتصال اIتداولة.

تـرجـع عـلى الـسـلــطـات الـعـمـلــيـة مـسـؤولــيـة الـتـحـقق
من دقـــة اIعـلــومـات التي تـقدمـها. وحتـيط علـما بـاستالم
الــتــغـيــيــــرات و/ أو الـتــعـــديالت الـتـي وجـهت إلــيــهـا كــمـا
تـكـون مسـؤولـة عن حتـيـX اخملـطط اإلقلـيـمي �ـا يـتـماشى

مع هذه التغييرات و/ أو التعديالت.

2-6 التدريب والتمارين اIشتركة التدريب والتمارين اIشتركة

تـــــنـــــظـم األطـــــراف دوريـــــا دورات تـــــدريـــــبـــــيـــــة و/ أو
تمارين مشتركة. تهدف هذه الدورات إلى :

Xالعامل Xمستـوى التعاون والتنسيق ب Xحتس -
rوبصفة خاصة فرق تدخـل األطــراف الثالث Xالتنفيذي

rاختبار هيكل قيادة اخملطط اإلقليمي -
rXالـعــامـلـ Xحتــقـيق مــسـتـوى مــرضي لالتـصــال بـ -
وبـصــفـــــة خــاصـــــةr فـــــرق الــتـدخـــل الــتي قـــد تــشــــارك

rكافحة التلوثI شتركةIفي العمليات ا
- اكــتــســـاب اخلــبــرة في اســـتــعــمـــال اIــعــدات واIــوادّ
وغــيـرهـا من الــوسـائل الــتي قـد تـســتـخــدم في الـعـمــلـيـات

rكافحة التلوثI شتركةIا
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- تـمـكـX الـعــامـلـX الـتـابــعـX خملـتـلف األطـــراف من
احلصول على اخلبرة في التعامل اIشترك.

وتــنــظم األطـراف بــالــتــنـاوبr الــدورات الــتـدريــبــيـة
والـــتـــمـــارين. وتـــقـــوم الـــدولـــة اIـــضـــيــــفـــة بـــتـــنـــظـــيم دورة
الـتـدريب وتـوفـيـر الـدعم الـلـوجـسـتـيـكي الالزمr ويـتـحـمل
كـل طـــــــرف مـــــــصــــــــاريـف االشـــــــتــــــــراك والـــــــوســــــــائل الــــــــتي
تــسـتــعــمــلــهــا. يــتم حتــديــد اIــواعــيــد والــبــرامج والــفــتـرات
وغـــيـــرهـــا من الــــتـــفـــاصــــيل ذات الـــصــــلـــة بـــتـــلك الـــدورات
والتمارين خالل االجتماعات السنوية العـادية لألطراف.

وبـــالــــمــــثل يـــجــــوز لألطـــراف االتــــفـــاق عـــلـى جتـــمـــيع
الدورات والتمارين اIشتركة.

وتـــبــذل األطـــــراف قــصـــــارى جــهـــدهـــــا لــلــحــصــــول
عــلى مــســـاعــدة بــاIــركــز اإلقــلـــيــمي اIــتــوســـطي لــلــتــصــدي
حلــاالت طــوارىء الــتــلــوث الــبــحــري (REMPEC) في إطــار

مهامه في سبيل تنفيذ هذه الفقرة 2-6.

3 عناصر مكافحة التلوث والتخطيط عناصر مكافحة التلوث والتخطيط

3-1  التعريف بالدور القيادي التعريف بالدور القيادي

تضطلع بالـدور القيادي في تنفـيذ اخملطط اإلقليمي
الـــســـلــــطـــــة اخملـــتـــصـــــة لـــلـــطـــــرف الـــذي تـــضـــــررت أو من
احملـتمـل أن تتـضـرر مـنطـقـة الـتدخـل التـابـعـة له من جراء
وقـــوع حــادث تـــلـــوثr والــذي شـــغل اخملـــطط االســـتـــعـــجــالي
الــوطـــني ثم قــام بــتــشـــغــيل اخملــطط اإلقــلـــيــمي أو الــتــمس

اIســاعدة.

عــنـــد تــنــقـل اجلــزء األكــبـــر من الــتـــلــوث من مــنـــطــقــة
الــتــدخل لـلــطـرف الــذي طــلب اIـســاعــدة في أوّل األمـر إلى
مــــنـــطــــقـــة الــــتــــدخل لــــلـــطــــرف اآلخــــر الـــذي يــــطــــلب بـــدوره
اIـســاعــدة يــتم نــقل الــدور الــقــيـادي مـن األوّل إلى الــثـاني

بعد التشاور بينهما.

وتـــــــــقـــع عــــــــــلـى عــــــــــــاتـق الــــــــــــدولـــــــــــة الـــــــــقـــــــــــــائــــــــــدة
اIسـؤوليــات اآلتيــة :

rمراقبة التلوث -

rوقفIتقييم ا -

rالتنبؤ بتحركات التسرب -

rالتقـاريـر -

- الـتــكـفّل بــالـقـيــادة الـعـمــلـيــة لـلـعــمـلــيـات اIـشــتـركـة
Iكـافحــة التلـوث.

3-2 القائ القائـد الوطني في مكان احلادث د الوطني في مكان احلادث (CZN) /  / القائدالقائد

(CZS) األعلى في مكان احلادث األعلى في مكان احلادث

مـن أجل حتــقــيق الــغــرض من هــذا اخملـطـط اإلقــلـيــمي
تـقوم السلطـة العمليـة لكل طرف بتعـيX شخص مسؤول
يـكلّف باإلشـراف التـنفيـذي على أنـشطـة مكافـحة الـتلوث
التـابعة لـهذا الـطرفr �ـا في ذلك األفـراد (فرق اIـواجهة)
واIعدات والوحـدات الذاتية (السفـن والطائرات). ويأخذ
هـــذا اIـــســؤول صـــفـــة الـــقـــائـــد الـــوطــنـي في مـــكـــان احلــادث

.(CZN)

وبــعــد تــشــغــيـل اخملــطط وبــدء الــعــمــلــيــات اIــشــتــركـة
Iكافحة التـلوث يضطلع القـائد الوطني في مكان احلادث
من الـدولـة الـقـائـدة بـدور الـقـائـد األعلـى في مـكـان احلادث
(CZS). وتــكـون له اIــســؤولـيــة الـشــامـلــة في اتــخـاذ جــمـيع

الـقــرارات واإلجـراءات Iـكــافـحـة الـتــلـوث واحلـد من اآلثـار
اIـترتـبـة عـنه وفي تـنسـيق الـعـمـليـات اIـشـتـركة Iـكـافـحة
الـــتــلـــوث. ويـــضــطـــلع بـــدور قــائـــد الـــعــمـــلــيـــات اIـــشــتـــركــة
Iـكافـحـة التـلـوث باالتـصال مـع السـلـطة الـقــائــدة الـتـابـع

لهـا.

ويـــــعــــــمل الـــــقـــــادة الـــــوطـــــنــــــيـــــون في مـــــكـــــان احلـــــادث
التابعـون للدول اIسـاعدةr ســواء أكانت هذه األطراف قد
نـشــطت أم ال خــطط الــطـوارىء الــوطـنــيــةr حتت اإلشـراف
الـعمـلي الـشـامل لـلقـائـد األعـلى في مـكان احلـادثr ولـكـنهم
مع ذلك يــــحــــتـــفــــظــــون بــــاإلشـــراف الــــعــــمـــلـي عـــلـى األفـــراد
واIـــعـــدات والــوحـــدات اIـــتـــكـــامـــلـــة ذاتــيـــا لـألطـــراف الـــتي

يتبعـون إليهـا.

في ســبــيـل إعـفـــاء الــقــائــد األعــلى فـي مــكـــان احلـادث
من جــزء من مـهــامه اIـتـعــلّــقـة بـاإلشــراف الـتـنــفـيـذي عـلى
اIـوارد الــوطـنــيـةr يــجــوز لـلــسـلــطـة الــقـائــدة عـنــد تـشــغـيل
اخملــطط اإلقـلــيـميr تـعــيـX مــسـؤوال آخـر يــتـولى اإلشـراف
الـــعـــمـــلي اIـــبــاشـــر عـــلى اIـــوارد الـــوطـــنـــيــةr ويـــســـاهم في
العـملـيات اIشـتركـة Iكـافحـة التلـوث ويقـوم بدور الـقائد

الوطني في مكان احلادث للدولة القائدة.

ومن أجــــل الــــقــــيــــــام بــــوظـــــائــــفـــهr تـــتـم مــــســــــاعـــدة
الــــقــــــــائــــد األعــــلـى في مــــكـــــان احلــــــادث من فـــــريـق الـــــدعم

(راجـع احلالة 4-3).

3-3 م مــــــراكراكــــــــز تز تــــــنــــــــســــــيق ميق مــــــــكــــــافافــــــحــــــــة الة الــــــتــــــلــــــــوث / اIوث / اIــــــركركــــــز

اIشترك لتنسيق اIكافحةاIشترك لتنسيق اIكافحة

rمن أجـل حتــــقـــــيق الــــغـــــرض من اخملـــــطط اإلقــــلـــــيــــمي
 (CCL)ينشىء كل طرف مركـزا لتنسيق مكافحة التلوث
يـكون مـتأهـبا عـلى مدار 24 ساعـة يومـيـا ومجـهـزا بنـظام
مالئم لـالتـصـاالت وبـاIـعـدات الالزمـة الســتـخـدامه لـلـقـيـام

بقيادة العمليات اIشتركة Iكافحة التلوث.
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يـــجـــوز لـــكل طـــرفr في حـــالـــة الـــضـــرورةr أن يـــقــرر
إنشاء أكثر من مركز لتنسيق مكافحة التلوث.

عنـد تشغــيل اخملطط اإلقلـيميr يقـوم مركـز تـنسيق
اIكـافحة (CCL) في الـدولة القـائدة بـدور اIركز اIـشترك
لتنـسيق اIكـافحة (CCCL). ويـكون �ثـابة غـرفة عمـليات
الـــــقــــــائـــــد األعــــــلـى في مــــــكـــــان احلــــــادث ومـــــركــــــز رئـــــيــــــسي

لالتصـاالت ذات الصـلـة بتنفيذ اخملطط اإلقلـيمي.
ويـجـوز أن تـقـرر الـدولة الـقـائـدةr وحـسـب تـقـديـرها
اخلاصr حتـديـد مـواقع للـمـركـز اIـشتـرك Iـكـافحـة الـتـلوث
أقـــــــرب من مـــــــوقـع احلـــــــادث بـــــــدال مـن اIـــــــواقـع الـــــــســــــــابق

اختيارهـا.
وعـــنــدمـــــا يـــتم نـــقــل الـــــدور الــقــيـــــادي من طـــــرف
إلى آخـــرr يـــقـــوم مــركـــز تـــنـــســـيق اIـــكـــافـــحــة (CCL) لـــهــذا
الـطــرف اآلخـر مـبـاشــرة بدور اIـركـز اIـشـترك لـتـنـسيق

 .(CCCL) كـافحةIا

3-4 فــرق الـدعم فــرق الـدعم

حتى تـتم مسـاعدة الـقائـد الوطـني في مكـان احلادث
(CZN) و/ أو الـقائـد األعـلى في مكـان احلادث (CZS) يـقوم

كـل طــرف بـــتـــكــويـن فــريـق دعم وطـــني مـــكــوّن مـن ¯ــثـــلي
مـخـتـلف الـسـلـطـات الـعـامـة اخملـتـصـةr واIـصـالح الـوطـنـيـة
اIعـنية وكذلك الـقطاع الـصناعي وبصـفة خاصـة صناعات

البترول والنقل البحري.
وعــنــد تـشــغـيـل اخملـطط اإلقــلــيـمـي تـعــمل فــرق الـدعم

صلب اIراكز الوطنية Iكافحة التلوث التابعة لهم.
تــــقـــــوم فـــــرق الـــــدعـم بـــــدور اســـــتــــشـــــاري وتـــــشــــمـل

وظـائفها مــا يأتي :
- تـقـد¤ اIـساعـدة لـلـقـائـد الـوطـني فـي مـكـان احلادث
(CZN) و/ أو الـقـائــد األعـلى في مــكـان احلـادث (CZS) عـنـد

rتشغيل اخملطط اإلقليمي
- إبـــداء الــرأي لـــلـــقـــائــد الـــوطـــني في مـــكـــان احلــادث
(CZN) و/ أو القـائـد األعلى في مـكان احلادث (CZS) فـيما

يـتعلق خاصةr بـطرق وتقنيـات مكافحة الـتلوث واIسائل
اIـــتـــعـــلّـــقــة بـــسـالمـــة اIالحـــة ومـــســـاعـــدة الــســـفـن واألحـــيــاء
البـحرية والـصيد الـبحري واالتـصاالت الالسلـكية وإعالم

rالعمـوم والتعـويض عـن الضـرر النـاجم عـن التلـوث
- دعم وتنسـيق مشـاركة السـلطـات العامـة الوطـنية
واIـصـالح الوطـنـية اIـعـنيـة وكذلـك القـطاع الـصـناعي في
الــعـمــلـيــات اIـشــتـركــة Iـكـافــحـة الــتـلــوثr خـاصــة بـتــوفـيـر
األفـــراد واIـــعـــدات وغـــيـــرهـــا من اIـــواردr والـــلـــوجـــســـتـــيك

rوإجراءات الهجرة واجلمارك
rوقفIمتابعة التقارير الواردة وتقييم ا -

- تـــنـــســـيق كل الـــتـــقـــاريـــر اIـــقــدمـــة عن وضـع حــادث
التلوث ورفعها إلى السلطات الوطنية التابعة لها.

بـــعـــد انـــتـــهـــاء عـــمـــلـــيـــات مـــكـــافـــحـــة الـــتـــلـــوثr كـــانت
rـسـاعـدة قـد شـغلـت مخـطـطـاتـهـا الـوطـنـية أم الIاألطـراف ا
يقوم فريق الـدعم والقـائد الوطني في مكان احلادث لكـل

طـرف باآلتي :
- دراسة تـقاريـر ما بعـد احلادثr اIـرسلـة من الـقائد
الوطـني في مكـان احلادث (CZN) و/ أو القـائـد األعلى في
مـكان احلادث (CZS) بشأن الـتعامل مع حـادث التلوث من
أجل حتـلـيـل واسـتـنـبــاط الـتـوصـيــات الالزم إجـراءهـا عـلى
اخملــطط اإلقــلــيــمي أو عــلى اخملــطــطــات واخلــطـط الــوطــنــيـة

rللطوارىء
- تـــــقـــــد¤ تـــــقـــــاريـــــر وتـــــوصــــيـــــات ذات الـــــصـــــلـــــة إلى
الــســـلــطــات الــوطــنــيـــة الــتــابــعــة لــهــا وتـــشــمل الــتــقــاريــر :
تـقــاريـر مـا بـعــد احلـادث اIـعــدة من طـرف الـقــائـد الـوطـني
في مــكــان احلــادث و/ أو الــقــائــد األعـلـى في مــكــان احلـادث
وتـقاريـر الـتـقيـيم الـشـامل والتـوصـيـات بإجـراء تـعديالت

على اخملطط اإلقليمي أو على اIالحق اIرفقة بها.

3-5 هيـاكـل القيـادة هيـاكـل القيـادة

يـوضح الـرسم الـبـياني 1 هـيـكل القـيـادة عـنـد تـنـفـيذ
العمليات اIشتركة للمكافحة.

: Xو|يز اخملطط اإلقلـيمي ب
- الــــقــــيــــادة الــــعـــمــــلــــيــــة والــــتي تــــخص أخــــذ الــــقـــرار
بـخصوص استـراتـيجية اIكــافحـة وحتديد مـهام مختلف
الــفـرق والــوحـدات والــقـيــادة الـعــامـة وتــنـسـيـق اسـتــعـمـال
مـــخــتـــلف اIـــوارد اIــســـاهــمـــة في الــعـــمــلـــيــات اIـــشــتــــركــة

للمكـافحـة.

وبـعـد تفـعـيل اخملطط اإلقـلـيمي تـؤول قـيادة الـعـملـية
لعملـيات اIكافـحة اIشـتركة إلى السـلطة الـعمليـة للدولة
الـــقــائـــدة وذلـك عن طـــريق الـــقــائـــد الـــوطـــني في مـــنـــطـــقــة
احلـادث والـذي يــتـقـمصr في إطـار اخملــطط اإلقـلـيـميr دور

القائد األعلى في منطقة احلادث.

- اإلشـراف العـملي والـذي يـكمن في إصـدار األوامر
جملــــمــــوعــــات مـــعــــيــــنــــة من الــــفــــرق والــــوحــــداث �ـــا يــــتــــفق
واالستـراتيجيـة واIهام احملـددة من طرف القـيادة العـملية
(CZN). ويــــقــــوم الــــقــــادة الــــوطــــنـــــيــــون في مــــكــــان احلــــادث

باإلشـــراف العمـلي عـلى تـــوظيف اIــوارد الـوطنـية. أما
اإلشــراف الــعــام الــراجع إلى الــدولــة الــقــائــدةr فـهــو يــرجع
إلـى اIــوظف الــذي يــتم تــعــيــيــنه لالضــطـالع بــدور الــقــائـد
الـوطـني في مـكــان احلــادث (CZN) لـلـقـيـــام بــدور الـقــائـد

.(CZS) األعـلى في مكـان احلادث
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- الــقــيـادة الــتــكــتــيــكــيــة والـتـي تـكــمـن في الــتـوجــيه
واإلشــــراف عـــلى األعــــمــــال الـــتـي يـــقــــوم بــــهـــا كـل فـــريق أو
وحـدة. وتـتم من قـبـل رئـيس كل فـرقـة أو وحـدة مـشـتـركـة

في عمليات االستجابة.
- ويــتم االتــصـــال بــX الــســـلــطــة الـــقــائــدة واألطــراف
اIــسـاعــدة �ـا يــتالئم والــظــروف ونـوع وأهــمـيــة اIـســاعـدة

اIقدمةr بإحدى الطرق اآلتية :
* إرســـال تـلــكس أو تـلـفـاكس أو االتـصـــال الـهـاتـفي
و/ أو الالسلكي بـX السلـطة الـقائدة والـسلطـات العمـلية

rساعدةIلألطراف ا
* عن طـريق ضــابط االتـصـالr الـذي يـتم إرسـاله إلى
الطـرف القـائد من قـبل السـلطة الـعمـليـة للـطرف اIـساعد
مـن أجل االنـــدمــاج مع مـــجـــمـــوعــة الـــعـــامــلـــX في الـــقـــيــادة

العليا في مكان احلادث.

وتـكون مـهمـة الـضابط تـقد¤ اIـعـلومـات الالزمة عن
اIـوارد الـتي يـتم تـقـد|ـهـا Iـسـاعـدة وتـسـهـيل االتـصـال مع
الـــقـــائــــد الـــوطــــني في مــــكـــان احلـــادث الــــتـــابع لـه ومـــركــــز
مــــكـــــافــــحـــــة الــــتـــلــــوث و/ أو فــــرق اIــــواجــــهــــة والــــوحـــدات
اIـتـكــاملــة ذاتـيـا الـتي تشــارك في الـعـمـلـيات اIـشـتــركـة

Iكـافحـة التلـوث.
* عـن طــــريق الـــــقــــائــــد الــــوطـــــني فـي مــــكــــان احلــــادث
لـــلـــطـــرف اIـــســــاعـــدr الـــذي يـــحــــضـــر إلى مـــوقـع الـــتـــســـرب
شـخصيـــا ويشــــارك في العـملـيــات اIشـتركـــة Iكــافحـة

التلـوث.

3-6 االتصـاالت االتصـاالت

تـــنـــشىء األطـــراف شـــبــكـــة اتـــصـــاالت طــبـــقـــا ألحـــكــام
احلـالة 2-1 لـتـبادل اIـعـلـومات ذات الـصـلة بـتـنفـيـذ اخملطط

اإلقليمي.

- يـتـم اسـتــخــدام الـتــلــكس أو الـتــلــفـاكـس أو الـبــريـد
االلـكتـروني في جمـيع االتصـاالت بX الـسلـطات الـعمـلية
والــقــائــد الـــوطــني في مـــكــان احلــادث والــقـــائــد األعــلى في
مكـان احلادث وفـرق الدعم التـابعـة لهم وخـاصة في حاالت
الـطـوارىء. و|ــكن أيـضــا اسـتـخــدام االتـصــاالت الـهـاتــفـيـة
الالســلـكـيـةr عـلى أن يـتم احلـصـول عـلى اIـوافـقـة الـنـهـائـيـة
عن طــريق الـتــلــكس والـتــلــفـاكـس أو الـبـــريـد االلــكــتـروني
جلــمـيـع الـقــرارات واIــعــلـومــات ذات الــصــلــة بـاIــوقف في
مـوقع الـعـمـليـاتr وبـصـفـة خـاصـةr في حالـة تـقـد¤ طـلـبات

rساعدة والرد عليهاIا

- تـــتم االتـــصــاالت الـــعـــمــلـــيـــة بــX مـــركـــز اIــكـــافـــحــة
(CCL) والـقائـد الـوطني في مـكـان احلادث (CZN) والـقـائد

األعـلى فـي مـكــان احلـادث (CZS) وقــادة الـفــرق والــوحـدات
وغيـرهم من اIشتـركX في عمـليات مـكافحـة التلوث من
خالل قــنــوات عــالــيــة الــتـردد (VHF) والــهـواتـف اIــتــنــقــلـة
وغـيـرها من الـوسـائل اIالئـمة الـتي يـتم حتديـدهـا مسـبـقا
خالل أول اجتـماع للـسلطـات الوطنـية. ويظـهر في الرسم
الـبياني 2 خـطوط االتـصـاالت لالستـخدام عـنـد العـملـيات

اIشتركة Iكافحة التلوث.

مخطط طوارىء إقليميمخطط طوارىء إقليمي
الرسم البياني الرسم البياني 1 : هيكل القيادة : هيكل القيادة

السلطة العملية
للدولة اIساعدة

القيادة العملية
السلطة العملية للدولة

CZS القائدة

السلطة العملية
للدولة اIساعدة

1 CZN اإلشراف العملي
للدولة اIساعدة

CZN 2 اإلشراف العملي
للدولة اIساعدة

CZN 3 اإلشراف العملي
للدولة اIساعدة

القيادة التكتيكية
قائد الفريق

القيادة التكتيكية
قائد الفريق

القيادة التكتيكية
قائد الفريق

فريق
مواجهة سفينة طائرة فريق

مواجهة
سفينة طائرة فريق

مواجهة
سفينة طائرة
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مخطط طوارىء إقليميمخطط طوارىء إقليمي
الرسم البياني الرسم البياني 2 : خطوط االتصال : خطوط االتصال

MRCC / محطة البث واالستقبال الساحلية / محطة البث واالستقبال الساحلية

هاتف
تلفاكس
تلكس

سفينة طائرة

اIركز اIشترك
لتنسيق االستجابة
السلطة العملية
للدولة القائدة

السلطة العملية
للدولة اIساعدة
نقطة االتصال

اإلشراف العملي
CZN 1 للدولة

اIساعدة

اإلشراف العملي
CZN 2 للدولة

اIساعدة

اإلشراف العملي
CZN 3 للدولة

اIساعدة

قائد الفريق

MRCC / محطة البث واالستقبال الساحلية / محطة البث واالستقبال الساحلية

نقطة االتصالنقطة االتصال هاتف
تلفاكس
تلكس

رفعة ذبذبات البث الستقبال
rهاتف rالبحرية - تلكس

تلفاكس

السلطة العملية
للدولة اIساعدة
نقطة االتصال

ترددات
وطنية
خاصة

VHF

قائد الفريق قائد الفريق

VHFVHF

سفينة طائرة فريق
مواجهة

سفينة طائرة

تردد عال جداتردد عال جداتردد عال جدا

ترددات
وطنية
خاصة

ترددات
وطنية
خاصة

VHF

تردد عال جدا

VHF

تردد عال جدا

فريق
مواجهة

فريق
مواجهة

VHF

VHF
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3-7 التخطيط Iكافحة التلوث التخطيط Iكافحة التلوث

يخضع الـتصـدي حلادث الـتلـوث في منـطقـة التدخل
لــكل طـرف ألحــكــام اخملـطط االســتـعــجـالـي الـوطــني لـلــدولـة
الـقــائـدة طـبقـا ألمــر الـتـنـفـيـذ الشــامـل لـلـسـلـطــة الـقــائدة

من خالل القائد األعلى في مكان احلادث.

ومـن أجل ضـــــمــــان ســــيـــــر الــــعــــمـــــلــــيــــات اIـــــشــــتــــركــــة
لالســتـجــابــة بـدون عــوائق تـقــوم األطــراف بـإبالغ بــعـضــهـا
الـبعـض بالـعـنـاصـر ذات الصـلـة في مـخـطـطـاتهـا الـوطـنـية

وخاصة العناصر التي تتناول اIوضوعات اآلتية :
rكافحة التلوثI التنظيم الوطني -

- اIـصـادر اIتـوقع حـدوث تـلوث زيـتي بـهـا واIوارد
rهددة وأولويات احلمايةIا

- اIـوارد اIــتـاحـة عــلى اIــسـتــوى الـوطـنـي لـلــتـصـدي
rحلوادث التلوث

rذيباتIاللوائح التي تتعلق باستخدام ا -
- الدعم اللوجستي اIتوفر لدى الدولة.

ويــتـم تــبـــادل نــسـخ لــهـــذه الـــعــنـــاصــر مـن اخملــطـــطــات
االســـتـــعـــجـــالـــيـــة الـــوطـــنــيـــة بـــX األطـــراف خـالل اجـــتـــمــاع

السلطات الوطنية اIشار إليه بالفقرة 2-4 السابقة.

كـمــا يـتـعــX تـوفـيــر خـرائط تــبـrX �ـنــطـقــة الـتـدخل
لـكل طـرفr مصـادر الـتـلوث اIـتـوقـعـة واIنـاطق احلـسـاسة
بيئيا وذات األولـوية في احلماية واIنـاطق اIسموح فيها
اســـتـــخــدام اIـــذيـــبـــات أو احملــدد أو اIـــمـــنــوع وكـــذلك دلـــيل
األشــــخــــاص اIــــســــؤولــــX عن تــــقــــديــــر تـــكــــالــــيـف األضـــرار

االقتصادية وتلك التي تلحق بالبيئة.

تـــرجع مــســـؤولــيــة حتــديـــد اســتــراتـــيــجــيــة مـــكــافــحــة
الــــتـــلــــوث الـــتـي يـــجـب تـــطــــبـــيــــقـــهــــا في كـل حـــادث تــــلـــوث
وتــخـطــيـط الــعـمــلــيــات اخلــاصــة به إلى الــقــائــد األعــلى في
مـكان احلادث (CZS). ومن أجل اتخـاذ مثل تـلك القرارات
يتبع القــائد األعلى في مكــان احلادث اإلجراءات كما يرد

نصها في احلالة 8-3.

3-8 استراتيجية مكافحة التلوث استراتيجية مكافحة التلوث

تتـبع السـلطـات الـعمـليـة التـابعـة لألطراف اخلـطوط
الـرئيـسيـة اآلتـية السـتراتـيجـية مـكافـحة حـوادث التـلوث

البحريr ضمن إطار عمل اخملطط اإلقليمي :
- تقييم مـدى خطورة احلادث مع األخـذ في االعتبار

اIعايير اآلتية على أقل تقدير :
rموقع احلادث *

rنوع الزيت *

* كــــــمـــــــيــــــة الـــــــزيت اIـــــــنـــــــســــــكـــــــبــــــة أو مـن احملــــــتـــــــمل
rتصــــريفهـا

rلوثةIحركة تنقل الطبقة ا *

* درجـة اخلـطـورة الـتي تـؤثـر عـلى احلـيــاة الـبـشـريـة
rو/ أو اخملاطر التي قد تضر بالصّحة

rمخاطر احلريق / االنفجار *

rوارد الطبيعية للضررIاحتماالت تعرض ا *

* احـــتــــمـــاالت تــــعـــرض اIـــمــــتـــلــــكـــات لــــلـــضـــرر و/ أو
rمخاطر التعرض لعواقب اقتصادية فادحة

- تـــشـــغــــيل اخملـــطـط الـــوطـــنـي االســـتـــعــــجـــالي وإبالغ
rاآلخـرين Xالطـرف

rناسبةIكافحة التلوث اI اختيار الوسائل -

- تـــــقــــــيـــــيـم اIـــــوارد Iــــــكـــــافــــــحـــــة الــــــتـــــلـــــوث الـالزمـــــة
rتـــاحـــةIوا

- تـــــــشـــــــغـــــــيـل اخملــــــطـط اإلقـــــــلـــــــيـــــــمي وتـــــــقـــــــد¤ طـــــــلب
rســــاعـدةIا

- تطبيق وسائل Iـكافحة التلوث التي � اختيارها
واIـسـتـعـمـلـة لـلـمـوارد الــوطـنـيـة والـتي تـقـدمـهـا األطــراف

rسـاعدةIا

- إعـادة تـقـيـيم اIـوقف وإدخـال الـتـغـيـيـرات الالزمة
rعلى طرق مكافحة التلوث

rإنهاء عمليات مكافحة التلوث -

rتوقيف العمل باخملطط اإلقليمي -

- اسـتـرداد الـدولـة األصل لألفـراد واIـعـدات وغـيـرها
من الوسائل التي قدمتها إلى الطرفX اآلخرين.

4 عمليات مكافحة التلوث عمليات مكافحة التلوث

4-1  مراحل مكافحة التلوث  مراحل مكافحة التلوث

� تقسيم عمـليات مكافحة التلوث في إطار اخملطط
اإلقليمي على النحو اآلتي :

- ما قبل تشغيل اخملطط اإلقليمي :- ما قبل تشغيل اخملطط اإلقليمي :

اIرحلة 1 .......... التقييم

اIرحلة 2 .......... اإلبالغ واالستشارة
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- تشغيل اخملطط اإلقليمي :- تشغيل اخملطط اإلقليمي :
اIرحلة 3 .......... اإلبالغ بتشغيل اخملطط اإلقليمي

اIرحلة 4 .......... طلب اIساعدة
اIــرحــلــة 5 .......... الــعـــمــلــيــات اIـــشــتــركــة Iـــكــافــحــة

التلوث في البحر
اIــرحــلــة 6 .......... الــعـــمــلــيــات اIـــشــتــركــة Iـــكــافــحــة

التلوث على اليابسة.

|ــكن مــبــاشـرة هــذه اIـراحـل جـزئــيــا أو كـلّــيــا بـصــفـة
جماعية حسب الظروف.

ما قبل تشغيل اخملطط اإلقليمي :ما قبل تشغيل اخملطط اإلقليمي :

اIرحلة 1 (التقييم)

يـــتم اإلبـالغ والــتـــحـــقق مـن اIــعـــلـــومـــات األولــيـــة عن
حــوادث الـــتــلـــوث عــلـى اIــســتـــوى الــوطـــني طـــبــقـــا ألحــكــام

اخملطط اإلستعجالي الوطني.

تـبــدأ الـسـلـطـة الـعـمـلـيـة لـلـطـرف الـذي تـضـرر أو من
احملـــتـــمل أن يـــكــــون أول من يـــتـــضـــرر بـــاحلــــادث بـــتـــقـــيـــيم
الـوضع وحتـددr حـسب خـطـورته ومـكـان حـدوثه وطـبـيـعـته
وكـمـية اIـلـوثات والـعـناصـر األخـرى ذات الصـلـةr مسـتوى
اIــكـــافـــحــة الالزمr ومـــا إذا كـــان األمــر يـــســـتــدعي تـــشـــغــيل

اخملطط اإلقليمي.

قــــبل تــــشـــغــــيل اخملـــطـط اإلقـــلــــيـــمـي تـــقــــوم الـــســــلـــطـــة
احلكومية للطرف اIعني بتشغيل مخططه الوطني.

اIرحلة 2 (اإلبالغ واالستشارة)

وبــــغض الــــنــــظــــر عن احلــــاجــــة إلـى تــــشــــغــــيل اخملــــطط
اإلقـليـميr تـقومr عـلى الـفـورr السـلـطة الـعـملـيـة التي وقع
حـــادث الــتــلـــوث داخل مــنــطــقـــة تــدخــلــهــا وبـــعــد اســتالمــهــا
تــقــريــر احلــادث األولي والــتــحــقـق مــنه بــإبالغ الــســلــطــات
الــعــمـــلــيـــة لألطـــراف األخــــرى (انــظــر احلــالــتــX 2-2 و2-5)

عبر نقاط االتصـال الـوطنيـة.

إذا رأت الـسلطة الـعملـية للطـرف اIعني أن اIوقف
قـد يستـدعي تشغـيل اخملطط اإلقلـيمي (انظر احلالة 3-2)
فـإنهـا تـسـتـشيـر عـلى الـفـور السـلـطـات العـمـلـيـة لألطراف
األخـرى مع بـيان اإلجـراءات اIـزمع اتخـاذهـا في اIكـافـحة

واIساعدة اIتوقع طلبها.

وقــبل تــشــغــيل اخملــطط اإلقــلــيــميr تــخــطــر الــســلــطـة
الـعـمـلـيـة الـسـلـطـات اخملـتـصـة األخـرى في دولـتـهـا �ـا فـيـها
قـائد اIـنـطقـة الـوطني (CZN) �ـا يـتفق مع أحـكـام اخملطط
االســـتـــعـــجـــالي الـــوطـــني كـــمـــا تـــخـــطـــر اIـــركـــز اإلقـــلـــيـــمي

.(REMPEC) توسطيIا

تشغيل اخملطط اإلقليميتشغيل اخملطط اإلقليمي

اIرحلة 3 (اإلبالغ بتشغيل اخملطط اإلقليمي)
يـــرجع اتــخــاذ قــرار تـــنــشــيط اخملــطـط اإلقــلــيــمي إلى
الـــســلــطـــة الــعـــمــلــيـــة لــلــطـــرف اIــعـــني بــعـــد أن تــســتـــشــيــر

السلطات العملية لألطراف األخرى.

�ـجـرد أخذ قـرار بـتـشـغـيل اخملـطـط اإلقـليـمـي تـشرع
السلطـة العمـلية لـلطرف اIـعني في القـيام بدور الـسلطة

القائدة وتضطلع باIهامّ اآلتية :
- إبـالغ الــــســـــلــــطـــــات الــــعـــــمــــلـــــيــــة لـألطــــراف األخــــرى
بـتـشـغيـل اخملطـط اإلقلـيـمي عـبـر نـقـاط االتـصـال الـوطـنـية

r2-5 وحسب اإلجراءات الواردة في احلالة
- تـنشـيط مركـــز اIـكافـحة (CCL) اخلـاص بـهـا الـذي
يـــبــدأ االضـــطالع بــــدور اIـــركــــز اIـــشـــتـــرك لـــلـــمــكــــافـــحـــة

r(CCCL)

rتنشيط فريق الدعم اخلاص بها -
- تعيـX القائد األعلى في مكان احلادث (CZS) الذي
يـــشـــتـــرك مع الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــدة وفــريـق الـــدعم في وضع
سـيــاسـة الـتــصـدي لــلـحـادث وتــقـديـر احلــاجـة إلى مــسـاعـدة
األطـراف األخـرى. ويـأمــر الـقـائـد األعــلى في مـكـان احلـادث

بتنفيذ مراحل االستجابة 4 و5 و6.

اIرحلة 4 (طلب اIساعدة)

تـطلب مسـاعدة األطراف األخـرىr إثر تشـغيل اخلطة
اإلقليميةr من قبل السلطة العملية للطرف اIعـني وذلك
بـعــد حتــديــد احلــاجـيـات الالزمـة وأخـذ رأي الـقـائد األعـلى
في مـــكــــان احلـــادث وتـــتـم طـــبـــقـــا لـإلجـــراءات احملـــددة خالل
االجـتماع األول للـسلطات الـوطنية اIشـار إليه في احلالة
2-4 واعــتــبـــار اIــشــاورات الــتـي تــتم في هـــذا الــغــرض مع

السلطات العملـيـة لألطـراف األخـرى.

اIـرحـلـة 5 (العـمـلـيـات اIـشـتــركـة Iـكــافـحـة الـتـلـوث
في البحــر)

إن األهداف الرئـيسيـة للعمـليات اIـشتركة Iـكـافحة
الـتــلـوث في الــبــحـــر هي وقـف انـســكـــاب اIــواد اIـلــــوثـة
واحلــد من انـتــشـــارهـــا وشــفط أكـبـر قــدر ¯ـكن مــنـهـا من

على سطح البحر وقبل أن تصل إلى السواحل.

ويــجب الـــقــيـــام بــهـــذه الــعـــمــلــيـــات وفــقـــا لإلجــراءات
اIـــنـــصـــوص عـــلـــيــــهـــا في اخملـــطـط االســـتـــعـــجـــالـي الـــوطـــني
لـــلــطــــرف الـــقــــائـــد. وتــقــوم الـــســلــطــــة الــقـــــائــدة من خالل
الـــقـــائـــد األعـــلـى في مـــكـــان احلـــادث بـــإصـــدار أمـــر تـــنـــفـــيـــذ
الــعـــمـــلـــيـــات اIـــشـــتـــركـــة لـــلـــمــكـــافـــحـــة ويـــجب أن يـــخـــضع
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rـــســاعــدةIـــقــدمـــة من األطـــراف اIالـــعــامـــلــون والــــوســائل ا
لإلشـراف اIـبـاشـرr والـقـيـادة الـتـكـتـيـكـيـة لـلـقـائـد الـوطـني

في مكان احلادث وقادة الوحدات أو رؤساء الفرق.

وخالل الـعـمـلـيـات اIـشـتـركـة لـلـمـكـافـحـة يـقـوم مـركز
اIــكـــافــحــة لـــلــدولــة الـــقــائــدة والـــذي اضــطــلع بـــدور اIــركــز
اIـشـتــرك لـلـمـكـافـحـةr بـدور اIـركـز الـرئـيـسي لالتـصـاالت

ويكون مقرا لقيادة القائد األعلى في مكان احلادث.

اIـرحـلـة 6 (الـعـمـلـيـات اIـشـتـركــة Iـكــافـحــة الـتـلوث
على اليابسـة)

إن  األهـداف الرئيسيـة للعملـيات اIشتركـة Iكافحة
الــتــلــوث عــلى الــيــابــســـة هي حــمــايــة اIــنــاطق الــســاحــلــيــة
احلـــســـاســـة واIــــوارد ســـريـــعـــة الــــتـــأثـــر بـــالــــتـــلـــوث وإزالـــة
اIــلـــوثـــات الــتـي وصــلـت إلى الــســـاحل حـــتى ال تـــمـــتــد إلى

مناطق ساحلية أخرى.

وتــشــمل هــذه اIــرحــلــة أيــضــا مــعــاجلــة اIــواد اIــلــوثــة
والــتــخـــلص نــهــائــيـــا من اIــلــوثــات الـــتي � جــمــعــهــا و/ أو

عناصر الساحل التي طالها التلوث.

وتـطـبق مـبـــــادىء الـقـيـــــادة األســـاسـيـــــة الـــواردة
في اIـرحـــلـــة اخلــامـســــة طــــوال فـتــــرة تـنـفـــيـذ اIــرحـلــة

السـادسـة.

ومـن أجل زيـــــادة جنــــاعــــة الـــــعــــمـــــلــــيـــــات اIــــشـــــتــــركــــة
لـلـمــكــافـحـــة عــلى الـيــابـســـةr يــجـــوز لـلــسـلـطــــة الـقـــائـدة
نـقـل مــقـــر اIــركــز اIــشـتـــرك لـالسـتــجــابــة إلـى مـقـــرات
بـــديــلــــة مـالئــمــــة عـــلى مــقـــــربـــة من مـــوقــع الــعــمـــلــيــــات
(انـــظـــر احلـــالــة 3-3). وفي هـــذه احلــــاالتr تـــقـــوم الـــســـلـــطــة
الــــقــــائــــدة بــــإخـــطــــــار الــــســـلــــطــــــات الـــعــــمــــلــــيــــــة األخـــــرى

لألطــراف اIسـاعدة.

4-2 مراقبة الطبقة اIلوثة مراقبة الطبقة اIلوثة

rلـوثة وحركتـها واجتاههاIمن أجل مـراقبة الطـبقة ا
تعطى األولوية لـلمراقبة اجلوية بجانب الوسائل األخرى
اIالئـــمــة (الـــبــواخـــر والـــســفن) إذا لـم يــتـــســنـى اســتـــخــدام

الطائرات في حينه.

تـرجـع مـسؤولية مــراقبـة الـطبقة اIـلوثة وحـركتها
ونــقل الــتــقــاريــر ذات الــصــلــة إلى األطــراف األخــرىr قــبل
تـشغيل اخملـطط اإلقلـيميr إلى الطـرف الـذي وقــع حــادث
الـتــلـــوث داخــل مـنـطــقـــة تــدخــلــه. وبـعـد تـشــغـيل اخملـطط
اإلقليميr يتـكفـل القــائد األعـلى في مكــان احلــادث بهذه
اIـــســـؤولـــيـــة فـــيـــقـــــوم بـــاتـــخـــــاذ كـل اإلجــــراءات الـالزمـــة
Iـراقـبــة الـطـبــقـــة اIـلــوثــة ورصـد حـركــتـهـا واجتـاهـهـا من

أجل تـقيـيم الوضع وحتـديـد اإلجراءات اIالئـمة لـلمـكافـحة
ومن أجل حتــقـيـق هـذا الــغـرضr يــجـوز لــلــقـائــد األعـلى في

مكان احلادث أن يطلب مسـاعدة األطـراف األخـرى.

تــــدرج إجـــــراءات إعــــداد الـــــتــــقــــريـــــر الــــتـي يــــجب أن
يـتبـعها الـطيـارون ومالحظـو طائـرات اIراقـبة في وثـيقة
تعتمد خالل اجتماع السلطات الـوطنيـة اIنصوص عليـه

باحلالة 4-2.

4-3 ط طــــــلــــبـــبـــــــات اIات اIــــــســـســـــــاعاعــــــدة في إطـــدة في إطـــــــار عار عــــــمـــل اخملمـــل اخملــــطططط

اإلقلـيمياإلقلـيمي

بـعــد تـشغــيل اخملـطط اإلقـليـمي يـجـوز للـطـرف الذي
عـــمل عـــلى تـــشـــغــيـــله تـــقـــد¤ طــلب مـــســـاعـــدة من األطــراف

األخرىr في احلاالت الواردة في احلالة 3-2.

و|كن أن يخص طلب اIساعدة :
- أفــراد مـــدربــون عـــلى مــكـــافــحــة الـــتــلــوث وبـــصــفــة

rواجهةIخاصة فرق ا
rكافحة التلوثI معدات خصوصية-

rمواد معاجلة التلوث -
- وســائل أخــرى وبـصــفــة خــاصــةr وحـدات مــتــكــامــلـة

ذاتيا مثل السفن والطائرات.

ويــــجب صــــيـــاغــــة طـــلـب اIـــســــاعـــدة بــــأســــلـــوب واضح
ودقيق حسب الـنمـوذج اIعتـمــد خالل اجـتمـاع لـلسـلطات
الـــوطـــنـــيــة األول اIـــشـــار إلـــيه في احلـــالــة 2-4. ويـــتـــضــمن
وصـف تــفـــصـــيـــلي لـــنـــوع اIـــســـاعــدة اIـــطـــلـــوبـــة ومـــجــاالت
اســتـــخـــدام األفــراد واIـــعـــدات واIــنـــتـــجــات وغـــيــــرهـــا من

الـوسـائل.

ويعــلم الطــــرف اIطلــوب حـــاال بـالتــوصــــل بطلب
اIســاعدة.

ويــبـذل الــطـرف اIـطــلـوب قـصــارى جـهـده فـي سـبـيل
تـــقــــد¤ هـــذه اIـــســــاعـــدة إلى الـــطــــرف الـــطـــالـب في أقـــصـــر
اآلجـال اIـمـكـنـة مع األخـذ في االعـتـبـار ضـرورة االحـتـفـاظ
وطــــنــــيــــا بـــاحــــتــــيــــاطي مـن اIـــوارد الــــوطــــنــــيــــة �ـــا يــــؤمن

متطلبات االستعداد للطوارىء.

rـــســـاعــدةIومن أجـل االســتـــجـــابــة الـــفـــوريـــة لــطـــلب ا
يـجب عـلى األطـراف جتـهـيـز جـزء من اIـعـدات واIـنـتـجـات
وغـــيــــرهـــا من وســــائل االســـتــــجـــابـــة لـــلــــنـــقل بــــســـرعـــة إلى

األطراف األخرى.

يـعـمــل األعــوان و/ أو وســائل اIـكـافـحـة اIـقـدمـة من
األطـــــراف بــــعــــنــــوان اIـــســــــاعــــدة في إطـــــار عــــمـل اخملــــطط
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اإلقـلـيـميr حتت الـقيـادة العـملـيـة الشـاملـة للـقـائـد األعـلى
في مـــكــــان احلـــــادث والـــســـلــطـــــة الـــقــائـــدة ومع ذلـك يــظل
الــقــائــد الــوطــني في مــكـــان احلـــادث مــحــتــفــظــا بــالــرقــابـة

العملية عليهم.

وبعد صـدور قرار تـقد¤ اIـساعـدةr يسـتمـر االتصال
بـX الـطــرف الـقـائـد واألطــراف اIـسـاعــدة حـسب الـظـروف
ونوع وحـجم اIـساعـدةr بأحـد الـسبل اIـنصـوص عـليـها في

احلالة 5-3.

4-4 العمليات اIشتركة Iكافحة التلوث العمليات اIشتركة Iكافحة التلوث

إن اIــقـصـود بــعـبـارة الــعـمـلــيـات اIـشــتـركـة Iــكـافـحـة
الـتـلـوث من خالل إطـار عـمل اخملــطط اإلقـلـيـمي هـو جـمـيع
الــعــمـلــيــات اIــشـتــركــة Iـكــافــحــة الـتــلــوث الـتـي تـســتــخـدم
األفـراد واIـعـدات واIـنـتـجـات وغـيرهـا من الـوسـائل الـتي

ترد من طرفX على األقل.

ومن اIــمـكـن تـنــفـيــذ الـعــمـلــيـات اIــشـتــركـة Iــكـافــحـة
الـتلوث في البحـر أو على اليابـسةr وتشمل فيـما تشمله
العملـيات اخلصوصـية الواردة في احلالة 1-4 (انظـر أيضا

احلالة 1-4).

ويـــــجب أن يـــــتــــولى الـــــطــــرف الـــــقــــائـــــد مــــســـــؤولــــيــــة
اإلشـــراف الــكــلي عــلى الــعــمــلــيــات اIــشــتــركــة لــلــمــكــافــحــة
وتــوضح احلــالــة 3-5 هــيـــكل قــيــادة الـــعــمــلـــيــات اIــشـــتــركــة

للمكــافحــة.

كمـا يقـوم األعوان واIعـدات واIنتـجات وغـيرها من
وسـائـل اIـســاعــدة الــتي يــتم تــقــد|ـهــا كــمــســاعـدة مـن قـبل
rاألطــراف األخــرى من خالل إطــار عــمل اخملــطط اإلقــلــيــمي
بــتـنــفــيـذ اIــهــام والـواجــبــات اIـســنــدة إلــيـهم وفــقــا ألوامـر
الــــــــقـــــــائـــــــد األعـــــــلـى فـي مـــــــكـــــــان احلـــــــادث وحتت اإلشـــــــراف
الـــتــنــفـــيــذي اIــبــاشـــر لــلــقــائـــد الــوطــني فـي مــكــان احلــادث
واألمـر الـتكـتـيـكي لـقـادة الـوحدات ورؤسـاء الـفـرق (أنـظر
احلـالـة 3-5). وفي حـالــة وضع فــرق اIــواجـهــة أو الــوحـدات
اIتكاملة ذاتـيا حتت تصرف الطرف القائدr يقوم الطرف
اIـســاعــد بــإصــدار الــتــعـلــيــمــات إلى رؤســاء الــفــرق وقـادة
الوحدات التابـعة له وهي بدورها تصدر األمر التكتيكي

بتفاصيل العملية.

ولـذا فـأثنـاء الـعـملـيـات اIشـتـركـة للـمـكـافحـة يـتولى
الــقـائــد األعـلى في مــكـان احلــادثr عالوة عن مــهـامه كــقـائـد
عــام لـعــمـلــيـات اIــكـافــحـةr مــسـؤولــيـة تــنـســيق الـعــمـلــيـات
اIـســتـعـمــلـة لــلـوســائل الـوطــنـيــة (فـرق اIــواجـهـة والــسـفن
والطائرات) للدولـة القائدة مع نظيرتهـا وتلك اIستعملة

لوسائل األطراف اIساعدة.

rـسـاعـد والطـرف الـقـائدIالطـرف ا Xيـتم االتـصـال بـ
rحــسب الـظـروف rــشـتــركـة لـلــمـكـافــحـةIخـالل الـعـمــلـيـات ا
سـواء عن طـريق االتـصــاالت اIـبـاشـرة أو من خالل ضـابط
االتـصـال لـلطـرف اIـساعـد والـذي يـنضم إلـى فريق الـقـائد
األعلى في مكـان احلادث أو من خالل القادة الوطنيX في
مكـان احلادث في حالة مـشاركتـهم في العمـليات بـصفتهم

الشخصية (انظر احلالة 5-3).

وتـــقــوم الــســلــطـــة الــقــائــدة بـــتــعــيــX شـــخص يــتــولى
مـسـؤوليـة اسـتـقبـال األفـراد واستالم اIـعـدات واIنـتـجات
وغــــيـــرهـــا من الـــوســــائل الـــتي يــــتم احلـــصـــول عــــلـــيـــهـــا من
األطـراف اIــســاعـدة وتــســهــيل مـشــاركــتــهم في الــعـمــلــيـات
اIــشــتــركــة لــلــمــكــافـحــة مــنــذ وصــولــهم إلـى الـدولــة وحــتى
مـغــادرتــهم لــهـا. ويــتـعــاون هــذا اIـســؤول بــشـكـل وثـيق مع

ضابط االتصال التابع للطرف اIساعد.

4-5 استعمال اIواد اIذيبة استعمال اIواد اIذيبة

يقوم كل طرف بتـحديد سياسته اخلـاصة باستخدام
اIواد اIذيـبة من أجل مـكافحـة التـلوث الزيـتي ويعـرضها
في اخملـــطط االســـتــعـــجـــالي الــوطـــني اخلـــاص به. ومن أجل
حتـقــيق هـذا الـغــرض تـتـبع األطـراف "إرشــادات اسـتـخـدام
اIـذيـبـات Iـكـافـحة الـتـلـوث بـالـبـتـرول في مـنـطـقـة الـبـحر
اIـتوسط" الـتي � إصـدارهـا في االجـتمـاع الـثـامن الـعادي
لألطــراف اIـتـعـاقــدة في اتـفـاقــيـة بـرشــلـونـة (أنــطـالـيـا من

12-15 تشرين األول/ أكتوبر سنة 1993).

ويـــــــقــــــوم كـــل طــــــــرف بــــــإبـالغ األطـــــــــراف األخـــــــــرى
(احلـالـة3-7) بـســيـاســته اخلـاصــة بـاســتـخــدام اIـواد اIــذيـبـة
عــلى أن تـشــمل اIـعــلـومــات قـائــمـة اIـذيــبـات الــتي يـوافق
عـلى اســتــخــدامـهــا في مــيـاهـه اإلقـلــيــمـيــة واIــنـاطـق الـتي
يــصــرح فــيــهـا بــاسـتــخــدامـهــا أو يــحـد مــنـه أو |ــنـعه وكل

اIعلومات األخرى ذات الصلة.

وعنـد تنـفيـذ العمـليـات اIشـتركـة لالستـجابـةr تقوم
األطـــراف �ــراعـــاة مــبـــدأ الــتـــرخــيـص اIــســـبق الســتـــخــدام
اIـذيــبـات. و|ـنـح هـذا الـتــصـريح الـقــائـد األعــلى في مـكـان

احلادث أو الشخص الذي عينه لهذا الغرض.

و|ـكن استخدام اIـذيبات في اIـنطقة الـسيادية ألي
من األطــــــراف �ـــــا يــــــتـــــفـق مـع أحـــــكــــــام اخملـــــطـط الـــــوطــــــني

االستعجالي للطرف اIعني.

وفـي حــــالـــــة قـــــرار أحـــــد األطــــراف �ـــــنع اســـــتـــــخــــدام
اIـــذيــبـــات في مـــيــاهه اإلقـــلــيـــمــيـــة فــيـــجب عـــلى األطــراف
األخـرى اIـشـاركـة في الـعـمـلـيـات اIـشـتـركـة لـلـمـكـافـحة أن

تـراعي هـذا القــرار.
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4-6 إن إنـهـاء الاء الـعـمـلـيـات اIات اIـشـتـركركـة لة لـلـمـكـافافـحـة وتوقة وتوقـيفيف

العمل باخملطط اإلقليميالعمل باخملطط اإلقليمي

يــــقــــوم الـــــقــــائــــد األعــــلـى في مــــكـــــان احلــــادث بــــإنــــهــــاء
العمـلـيـات اIـشتـركــة لـلمكــافـحـة عنــدمــــا يــــرىr بعــد

التحلـيـلr أن :
- إجـــراءات مـــكـــافـــحـــة الـــتـــلـــوث قــد انـــتـــهتr وزوال

rأو أن rخطر تهديد مصالح أي من األطراف
- إجــراءات مـــكــافــحــة الـــتــلــوث قــد اســـتــكــمــلتr وأن
إمـكانيات وموارد اIكـافحة للطـرف القائد كافـية إلنهائها

بنجاح.

وبـــعــد اتـــخــاذ قـــرار بـــإنــهـــاء الـــعــمـــلــيـــات اIـــشــتـــركــة
للمكـافـحـةr يقـوم القــائـد األعـلى في مكــان احلــادث على
الـفـور بـتـبلـيغ األطـراف األخـرى وكـذا الـسـلطـات الـعـمـلـية
الــتـــابـــعــة لـــهــا بـــهـــذا الــقـــرار وبــتـــوقــيـف الــعـــمل بـــاخملــطط

اإلقلـيمي.

كـــمــــا يـــتــــخـــذ الـــطــــرف طـــالـب اIـــســــاعـــدة اإلجـــراءات
Xالــــعـــاجـل لألعــــوان الــــتــــابــــعـــ Xالـالزمـــة إلعــــادة الــــتــــوطــــ
لألطــراف اIــســاعــدة. عــلى أن تــظل مــســؤولــيــة الــتـنــســيق
وإعـداد الـترتـيـبات إلعـادة تـوطيـنهـم على عـاتق الـسلـطات

العملية التابعX لها.

ويــــــجب أن يــــــتــــــحـــــمـل الــــــطـــــرف طــــــالب اIــــــســــــاعـــــدة
مـــســـؤولـــيـــة إعـــادة اIــعـــدات اIـــقـــدمـــة فـي إطـــار اIـــســـاعــدة
واIواد الـعالجيـة غـيـر اIسـتخدمــة إلى البلـد األصليr مـا
لـم يــكـن هـنـــاك اتـفـــاق عـــلى غـيــر ذلك. ويــجب إعــادة كل
اIــعــدات وغـيـــرهـــا من الــوســائل في حــالـــة نـظــيــفــة وفي

أفضل حالة ¯كنة لالستخدام.

ويـــجـــوز لـــلـــســـلـــطـــات ذات الـــصالحـــيـــة فـي األطــراف
اIعـنـية أن تـقـررr من خالل االتـصال اIـبـاشرr إبـقـاء اIواد
الـعـالجـيـة غـيـر اIـسـتـخـدمـة في الـدولـة الـتي قـدمت طـلـبـا

للمسـاعدة.

ويجب أن تـعـود الــوحدات اIـتكــاملـة ذاتـيا (الـسفن
والـطــائــرات) إلى الــبـلــد األصــلي بـطــرقــهـا اخلــاصــة. وتـقـع
عــلى عــاتق الــطــرف طــالب اIــســاعــدة مــســؤولــيــة تــسـهـــيل
إجـــــراءات مـــغــــــادرة األراضي أو اIــــيــــــاه اإلقـــلــــيـــمــــيــــة أو
اجملــــــال اجلــــــوي جلـــــمــــــيـع الـــــوحــــــدات اIـــــقـــــدمــــــة في إطـــــــار

اIسـاعدة.

5 اIواصالت وإبالغ التقارير اIواصالت وإبالغ التقارير
5-1 نظام اIواصالت نظام اIواصالت

تـــقـــوم األطــــراف بــــإنـــشـــاء وبــــصـــيـــانـــة نــــظـــام فـــعـــال
لـــلــــمـــــواصالتr يــــعــــمــل عـــــلـى مــــدار 24 ســـــاعـــــة عـــــلى 24

تكــون وظـائفــه :

- اســـــــــتالم تــــــقـــــــــــاريـــــــــــر حــــــــــوادث الــــــتـــــــلــــــــــوث
ونــقـلـــهـــــا إلى الـســلـطـــات الـعــمـلــيـة والــهــيــئـات اIــعـنــيـــة

rاألخــرى فـي البلـــد
- تـشغـيل اخملـطط اإلقلـيـمي وطلب اIـسـاعدة وتـبادل
الــرســـائل اخلــاصـــة بــالـــعــمــلـــيــات أثــنـــاء تــنــفـــيــذ عــلـــمــيــات

اIكافحة اIشتركة.

ويـــشــمل هـــذا الــنـــظــام مـــراكــز اIـــكــافـــحــة الـــوطــنـــيــة
ونـــقــــاط االتــــصــــال الـــوطــــنــــيــــة الســـتـالم تـــقــــاريــــر حـــوادث

التلوثr إذا كانت مختلفة عن مراكز اIكافحة.

وتـوضح احلـالة 2-2 عـنـاصــر نـظـام اIـواصالت �ـا في
ذلك أرقـام الـهـاتـف والـتـلـفـاكس والـتـلـكس وكـذا الـقـنـوات

وترددات الالسلكي اخلاصة بكل طرف.

(POLREP) 5-2 نظام تقارير التلوث  نظام تقارير التلوث

rــــعـــلــــومـــات عن حــــوادث الـــتــــلـــوثIمـن أجل تـــبــــادل ا
(POLREP) يــســـتـــخــدم األطـــراف نـــظــام تـــقـــاريــر الـــتـــلــوث
والـذي � اعــتـمــاده في إطــار الـبــروتـوكــول. ويـتـم تـقــسـيم

التقرير إلى ثالثة أجزاء على النحو اآلتي :
- احلزء األول (POLWARN) : وهي اIعـلومـة األولية

rعن حادث التلوث
- اجلـــزء الـــثـــاني (POLINF) : وهـــو تـــقــــريـــر مـــفـــصل

rومكمل للجزء األوّل
- اجلـــزء الـــثـــالث (POLFAC) : ويـــســـتــــخـــدم من أجل
طــــلـب اIـــســــاعــــدة من األطــــراف األخــــرى ومن أجـل حتــــديـــد

اIسائل العملية ذات الصلة باIساعدة.

تـــفـــاصــــيل مـــحـــتــويـــات األجــــزاء الــثـالثـــة لــتـــقـــاريـــر
الــتـلــوث تـعــتـمــد خالل أوّل اجــتـمــاع لـلــسـلــطـات الــوطـنــيـة

طبقـا للحالة 4-2.

في احلــــالــــة الــــتي لـم يــــتم بــــعــــد حتــــديـــد نــــوع وحــــجم
اIساعدة اIطلـوبةr يقوم الطرف الـذي اتخذ قرار تشغيل
اخملـــــــطـط اإلقـــــــلـــــــيـــــــميr بـــــــإبـالغ األطـــــــراف األخـــــــرى بـــــــذلك

.(POLINF) من r53 باستخدام السطر

ويــــجـب صـــيــــاغـــــة طــــلب اIــــســـــاعــــدة وفـــقــــا لـإلجــــراء
الـوارد في احلالة 3-4.

(SITREP) 5-3 تقارير احلالة تقارير احلالة

يقـوم الطـرف الـقائـد بـإبالغ األطراف األخـرىr طوال
فترة تنشيط اخملطط بصفة منتظمةr حول :

rتعلّقة بحادث التلوثIتطور احلالة ا -
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rكافحة التلوثI اإلجراءات التي اتخذت -
rشتركةIكافحة اIسير عمليات ا -

- جـــــمـــــيـع الـــــقـــــرارات الـــــتي تـــــتــــــعـــــلق بـــــاألنـــــشـــــطـــــة
rستقبلية للمكافحةIا

- جــمـــيع اIــعــلـــومــات األخــرى ذات الــصـــلــةr وبــصــفــة
rتـعلّقة باألضرار الـناجتة عن حادث التلوثIتلك ا rخاصة
وآثـارهـا عـلى الـبيـئـة وعـلى اIـوارد الـبـحريـة والـسـاحـلـية

وما يترتب عنها من أضرار اقتصادية.

كـما يقوم الـقائد األعـلى بإرسال هذه اIـعلومات إلى
السـلـطـات الـعـمـلـيــة لألطـــراف ســـواء في صـورة تـقــريـر
(POLINF) أو كـــتــابـــتـــهــا في صــــورة تـــقـــريــــر مــفـــصــل عن

.(SITREP) احلـالـة

يقـوم الـطـرف الـقـائـد بـإرسـال نـسـخـة من كل تـقـرير
إلى مـركـز (REMPEC) و|ـكن لـلـمـركـز بـدوره اسـتـخـدامه
من أجل إبالغ األطراف األخرى اIتعاقدة في البروتوكول
واIـنــظــمــات الـدولــيــة واIـؤســســات اIــتـخــصــصـة الــتي له

اتصاالت معها.

وتـسـعى الـدولـة الـقـائـدة جـاهـدة إلى إرسـال تـقـاريـر
عن احلالة على األقل مرة في اليوم.

وقبل نـشـر التـقـاريرr يـقـوم القـائد األعـلى في مـكان
احلـادث بالتحقق من صحتها.

وفي حـالـة استـمـرار عمـلـيات مـكـافحـة التـلـوث على
rسـتـوى الوطـني بعـد تـوقيف الـعمل بـاخملـطط اإلقلـيميIا
يـسـتـمـر الــطـرف اIـتـضــرر من احلـادث في إبالغ األطـراف
األخــــرى ومــــركـــز (REMPEC) عـن احلـــالــــة وذلك إلى غــــايـــة

إنهاء جميع عمليات اIكافحة.

ويكون على عاتق مسـؤولية السلطة العملية التأكد
مـن إرســــال تـــقــــاريــــر عن احلــــالــــة إلى األطــــراف اIــــعــــنــــيـــة

األخرى في البلد.

5-4 تقارير ما بعد احلادث تقارير ما بعد احلادث

وبـعــد االنـتـهـاء من عـمـلـيـات مـكـافـحـة الـتـلـوث سـواء
عـــــلـى اIـــــســــــتــــــوى الـــــوطــــــني (CZN) أو فـي إطـــــار اخملــــــطط
اإلقـلـيـميr يــقـوم الـقـائـد الـوطـني و/ أو الـقـائـد األعـلى في
مـــــكـــان احلــادث (CZS) بـــإعـــداد الـــتـــقـــريـــر الـــنــهـــائـي الــذي

يشمل :
rوصف حادث التلوث وتطور احلالة -
rتخذةIكافحة اIوصف إجراءات ا -

- وصف اIـســــاعـــدة اIـقــدمــــة مــن قــبــل األطــــراف
rاألخــرى

rكافحةIتقييم مجمل عملية ا -
- تـقـيـيم اIــســـاعــدة اIـقـــدمــــة مـن قـبــل األطــــراف

rاألخــرى
rوصف وتقييم اخلسائر البيئية واالقتصادية -

- وصف وحتـــلـــيل اIـــشـــاكل الـــتـي تـــواجه لـــلـــتـــصــدي
rحلــادث التلـوث

- الـتــوصـيــات الــتي تـتــعــلق بـالــتــحـســيــنـات اIــمـكن
إدخــالـهـا عــلى الـتـرتــيـبـات احلــالـيـةr وبــصـفـة خــاصـةr بـنـود

اخملطط اإلقليمي.

وتــــقــــوم الــــدولــــة الــــقــــائــــدة بــــإرســــال نـــــسخ من هــــذه
.(REMPEC) التقارير إلى كل األطراف وإلى مركز

يـجب حتـلـيـل هـذه الـتـقـاريـر عـلى اIـسـتـوى الـوطـني
من قـــبل أعــضـــاء كـل مــجــمــوعــة دعم والــقــــائــد الــــوطـني
فـي مــكــان احلــادث والــذي يــقــوم بــدوره بــإعــداد تــوصــيــات
بـالـتعـديالت والـتـحسـيـنات الـواجب إجـرائهـا عـلى اخملطط
اإلقـــلــــيـــمي وإذا اقــــتـــضت الــــضـــرورة عـــلـى مـــخـــطــــطـــاتـــهم

الوطنية للطوارىء (احلالة 4-3).

و|ــــكـن طــــرح أســــئــــلـــــة مــــســــائـل ذات االهــــتــــمــــامــــات
اIشـتـركة Iـنـاقشـتـها خالل االجـتـماعـات الـعاديـة الـسنـوية

لألطراف (انظر احلالة 4-2).

(REMPEC) 5-5 تقد¤ التقارير واالتصال �ركز  تقد¤ التقارير واالتصال �ركز

: (REMPEC) تقوم  األطراف بإرسال إلى مركز
- كـل تـــــقــــــاريـــــر الــــــتـــــلـــــوث (POLREP) (�ـــــا فـي ذلك
اIـعـلومـات اIـتـعـلّـقـة بتـشـغـيل اخملـطط اإلقـلـيـمي وتـوقيف

العمل بها وجميع طلبات اIساعدة).
r(SITREP) وقفIكل تقارير ا -

- كل تقارير ما بعد احلادث.

في حـالــة تـنــشـيط اخملـطـطr تـداوم الـســلـطـة اIــسـيـرة
.(REMPEC) على االتصال �ركز

يـنـبـغي إبالغ مـركز (REMPEC) بـأيـة تعـديالت تـطرأ
على اخملطط أو الوثائق التي � اعتمادها.

6 اللوجستيك والتمويل واإلدارة اللوجستيك والتمويل واإلدارة

6-1 اللوجستيك اللوجستيك

تـــرجع مـــســـؤولـــيــة تـــوفـــيـــر الــدعـم الالزم لـــتــســـيـــيــر
عـمـلـيـات اIـكـافـحـة اIـشـتركـة إلـى الـسـلـطـة الـقـائـدةr تـقوم

هذه السلطة خاصة بـ :
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- اتـــخــــاذ اإلجـــراءات الالزمـــة إليـــواء جـــمـــيع األفـــراد
rساعدين وتنقالتهم في جميع أرجاء البلدIا

- اتخاذ اإلجـراءات الالزمة من أجل تخزين اIعدات
وغـيرهـا من الـوسـائل اIقـدمـة من األطراف اIـــسـاعدة في
أمــاكن مالئــمـــة وتــســهــيل اIـنــاولــة (الــــروافــع واألونـاش
وغـــيـــرهـــا مـن اIـعـــــدات) وصـيــانـتــهــا حـسب الــضـــرورة

(�ا في ذلك عمليات التشحــيم).

أمــا فيـما يتـعلّق بـإبقـاء السـفن والطـائرات الـقادمة
في إطار اIسـاعدة من األطراف األخـرى على أرض الدولة
الــقــائــدةr تــتــخــذ الــســلــطــة الــقــائــدة اإلجــــراءات الالزمـــــة
لضـمان تــقد¤ اIـســـــاعـدة ألفـــراد الطـــاقم في اIــوانىء
واIــطــــارات وتــــوفـــيــر اخلـــدمــــات األمـــنــيــة عــلى الــســفن
والـطائرات وغـيرها من اIـعدات خالل فتــــرة تــواجـدهــا

في مــوانىء ومطــارات الطــرف القـــائد.

6-2 إجراءات مالية إجراءات مالية

تقوم األطـراف بتنـفيذ الـتدابيـر اآلتية فـيما يـتعلّق
بطلب اIساعدة وتقد|ها على حد سواء :

1 - مـا لم يـكن هـناك اتـفـاق مـتـعـلّق باألحـكـام اIـالـيّة
اIـــســيّـــرة لــلـــتــدابــيـــر اIــتـــخــذة من قـــبل األطــراف Iـــعــاجلــة
حــوادث الــتــلــوث قــد أبــرم عــلـى أســاس ثــنــائي أو مــتــعــدد
األطراف قبل وقوع حـادث التلوث يتوجب على كل طرف
حتـــمـل تـــكــــالــــيف مــــا يــــتـــخــــذه من إجــــراءات في مــــعــــاجلـــة

التلوث وفقا ألحكام الفقرة 2 اآلتية.
2 - أ) إذا كـان الـطـرف قـد اتـخـذ الـتـدابـيـر بنـاء عـلى
طلب صريح من طـرف آخرr فإن على الـطرف اIلتمس أن
يــســـدّد إلى الــطـــرف الــذي يـــقــدّم اIـــســاعــدة تـــكــالـــيف هــذه
التدابير. إذا مـا ألغى الطرف اIلتمس طلبه فإن عليه أن
يـتـحـمل الـتــكـالـيف الـتي وقـعـت عـلى كـاهل الـطـرف الـذي

rساعدة أو التي التزم بهاIيقدم ا
ب) إذا قـــام طـــرف بـــاتـــخـــاذ الـــتـــدابــــيـــر انـــطالقـــا من
مـبــادرته الــشـخــصـيــةr فـإن عــلى هــذا الـطــرف أن يـتــحـمل

rتكاليف تدابيره
Xــــــذكـــــورة فـي الــــــفــــــقــــــرتـــــIــــــبــــــادىء اIجـ) تـــــطــــــبـق ا
الـــفـــرعــــيـــتـــX (أ) و(ب) أعاله مــــا لم تـــتـــفـق األطـــراف عـــلى

خالف ذلك في أي حالة منفردة.
3 - مـــــا لم يـــــتـــــفق عـــــلى خـالف ذلكr فـــــإن تـــــكــــالـــــيف
الـتـدابـيــر الـتي يـتــخـذهـا طــرف مـا بـنـاء عــلى طـلب طـرف
Xآخــــر ســــتــــحــــسـب بــــصــــورة مــــنــــصــــفـــــة وفــــقــــا لــــلــــقــــوانــــ
rساعدةIمارسات اجلاريـة في بلد الطرف الـذي يقدم اIوا

اIتعلّقة بتسديد مثل هذه التكاليف.

4 - يــتــعــاون الــطــرف اIــلــتــمس اIــســاعــدة والــطــرف
الـــذي يــقـــدمــهـــاr حــيـــثــمـــا كــان ذلـك مــنـــاســبـــاr حــسن ســـيــر
اIــطــالـبــة بـالــتــعـويض. وحتــقـيــقــا لـذلك فــإنــهـمــا يـتــبـادالن
اIــعــلـومــات بــالــنـظم الــقــانــونـيــة الــقــائـمــة. وحــX ال تــتـيح
الـدعــوى اIـفــضـوضــة عـلى هــذا الـنـحــو تـعــويـضــا كـامال عن
الـنــفــقــات اIــتــرتـبــة عن عــمــلــيــة اIـســاعــدةr |ــكن لــلــطـرف
اIــلــتـــمس لــلــمــســـاعــدة أن يــطــلب مـن الــطــرف الــذي يــقــدم
اIـــســـاعــدة أن يـــتـــنـــازل عـن حق تـــســـديـــد الـــنــفـــقـــات الـــتي
تتجاوز اIبالغ اIعوضة أو خفض التكاليف التي حسبت
وفــقــا لــلــفــقـرة (3) أعاله. كــمــا يــجــوز له أن يــطـلـب تـأجــيل

تسديد مثل هذه التكاليف.
5 - ال يــنــبــغي تــفــســيــر أحــكــام الــفــقـرات (1) إلى (4)
أعاله عــــلى أنــــهـــا تــــخل بــــأي شــــكل من األشــــكــــال بـــحــــقـــوق
الـــطــرفـــX في أن تــســـتــعـــيــد مـن أطــراف أخـــرى تــكـــالــيف
تــدابـــيــر مــعـــاجلــة الـــتــلـــوث في ظل أحـــكــام وقـــواعــد أخــرى

معمول بها في القانون الدولي والتراتيب الوطنية.

مــن أجل تــطـــبــيق هـــذه األحــكــــام تــتـــطــرق األطـــراف
إلـى األوجــه اآلتيــة :

- تـــقـــوم األطـــراف بــإبـالغ بــعـــضـــهـــا الــبـــعض مـــقـــدمــا
بــــأجـــور األفـــراد وأســـعــــار تـــأجـــيــــر اIـــعـــدات وغــــيـــرهـــا من
الوسـائل وتكـلفـة مـواد اIعـاجلة الـتي |كن اسـتعـمالـها في
عـمــلـيـة مــسـاعـدة وتــتـفق عـلى الــنـسب وشـروط الــتـسـديـد
وتـــنــــاقش هــــذه اIــــســـائـل خالل االجــــتــــمـــاعــــات الــــســـنــــويـــة
لـــلــــســـلــــطـــات الــــعـــمــــلـــيــــة (أنـــظــــر احلـــالـــة 2-4). تـــدرج هـــذه
اIـعلـومـات ضمن وثـيـقة "الـتـسـديد" الـتي تـخضع لـتـعديل

rمنتظم �ناسبة االجتماعات السنوية
- تـقــوم األطـــراف بـحــل جـمـــيع اIـســـائل اIـتـعـلّــقة
باIسائل اIاليّة بعد انتهاء عمليات اIكـافحـة اIشتـركـة.

ويــلــتــزم الـطــرف طــالب اIــســاعــدة بـتــغــطــيــة مــجـمل
الــنــفـقــات اIــتــعــلــقــة بــإقـامــة جــمــيع اIــوظــفــX وبــاIــعـدات
وغــيـرهــا من الــوســائل (�ــا في ذلك الــسـفن والــطــائـرات)

القادمة من بلد الطرف اIساعدr وبصفة خاصة :
- نـــفـــقــــات إقــــامــــة مـــخــــتــــلف اIـــوظـــفــــX من غـــيــــر

rأفــراد الطــواقم
- رســــوم اIــــــــوانىء لـــلـــســـفـــن اIـــشـــتـــــــركــــــة فـي

rســـاعـدةIا
rطارات للطائراتIرسوم ا -

- الـــــوقـــــود الالزم لـــــتـــــشـــــغـــــيـل احملـــــركـــــات والـــــســـــفن
rشتركةIكافحة اIوالطائرات أثناء عمليات ا

rاخلدمات الطبية -
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- تـكـــالـيف إعـــادة األشـخـــاص الـذيــن قـــد أصـيـبـوا
rأو توفوا أثناء العمليات إلى الوطن

rعدات والسفن والطائراتIتكاليف صيانة ا -
- تكاليف تـصليح تلك اIعدات والسفن والطائرات
الـــــتي قــــد تـــــصــــاب بــــضـــــرر خالل عــــمـــــلــــيــــات اIـــــكـــــافــــحــــة
اIـشــركــــةr في حــالــة مـا إذا كــان الـتــصـلـيح يـجب أن يـتم

rقبل العودة إلى البلد األصلي
- تكـــاليف االتصاالت اIـتعلّــقة بعمـليات اIـكـافحـة

اIشتـركــة.

ويــــقـــوم الــــطــــرف اIـــســــاعـــد عــــلى الــــفــــور بـــتــــغـــطــــيـــة
اIـــــصــــاريـف اIــــتـــــعـــــلّــــقـــــة بــــإرســـــال مـــــوظــــفـــــيه واIـــــعــــدات
واIـــنــتـــجـــات وغــيـــرهـــا من الـــوســائـل �ــا فـي ذلك الـــســفن

والطائرات إلى الطرف الطالب للمساعدة :
rتعبئتهم -

- مـــصـــاريف نـــقـــلـــهـم من بـــلـــده إلى الـــدولـــة طـــالـــبـــة
اIسـاعـدة �ا في ذلك تـكـالـيف وقود الـوحدات اIـتكــاملـة

rذاتيـا
- وقـــــود الــــــوحـــــدات اIــــــتـــــكــــــامـــــلــــــة ذاتـــــيــــــا (الـــــســــــفن
والــطـائــرات) الـتي تــسـتــعـمـل وســائـلــهـا اخلـــاصـة لــلـذهـاب

rشتركة والعودة منهIكافحة اIإلى موقع عمليات ا
- تـكــالـيف اIـواصالت الــتي تــتم عـلى أرضـهــا في

rشتركةIكافحة اIإطار عمليات ا
rواجهةIموظفي فرق ا Xتأم -

- اخلـــدمـــات الـــطـــبــــيـــة اIـــقـــدمـــة إلى مــــوظـــفـــيه بـــعـــد
عــودتـــهم إلـى أوطــانـــهمr وذلك عـــنـــد مــرضـــهم أو تـــعـــرضــهم

rشتركةIكافحة اIإلصابات عند تنفيذ عمليات ا
- تــصـــلــيـح اIــعـــدات والــوســـائلr عــنـــدمــا يـــكــون ذلك

ضروريا بعد العودة إلى الوطن.

وبعـد انـتـهـاء عـمـلـيـات اIكــافـحــة اIشـتــركــة وإعادة
rعدات وغيرها من الوسائل إلى أوطانهاIوا XوظفIكل ا
يـقـوم كل طـرف مــسـاعـد بـإعـداد فــاتـورة مـفـصّــلـة تـتـضـمّن
تـكاليف اIـساعدة واIـصاريف األخرى ذات الـصّلة ويجب

أن تشمل الفاتورة البنود اآلتية :
- أجور اIـوظـفـX اIـشـاركـX في عـمـلـيـات اIـكـافـحة
اIـــشــتـــركــة مـــحــســـوبــة عـــلى أســـاس األســعـــار الــواردة في
وثــيــقــة "الــتــســـديــد" اIــشــار إلــيــهــا أعـاله وكــشــوف الــعــمل
الـيـوميـة اIـصادق عـليـهـا من قبـل القـائد األعـلى في مـكان
احلــــــادث أو مـن أي شــــــخص آخــــــر مــــــســــــؤول فـي الــــــطـــــرف

rالقـائد

- تكالـيف تأجـير اIـعدات والـوسائل مـحسـوبة على
أســـاس األســــعـــار الـــواردة فـي نـــفس الــــوثـــيـــقــــة وســـاعـــات
االسـتـعـمـال الـيـومي الـوارد في الـكـشـوف اIـصـادق عـلـيـهـا
من قـبل القـائد األعـلى في مكـان احلادث أو من أي شخص

rآخر مسؤول في الطرف القائد
- تــكــــالــيف مــــواد اIــعــــاجلــــــة اIـســتـخــــدمــــة فـي
الــعـمــلـيــات اIــشـتــركــة Iــكــافــحــة الـتــلـوث مــحــسـوبــة عـلى
أساس األسـعـار الـواردة في وثيـقـة "التـسـديد" والـكـشوف
الـيـوميـة اIـصادق عـليـهـا من قبـل القـائد األعـلى في مـكان
احلـــــادث أو مـن أي شــــــخص آخــــــر مــــــســـــؤول فـي الـــــــدولــــــة

rالقـائدة
- كـل اIـــــصــــــاريف اIـــــدرجــــــة أعاله الــــــتي حتـــــمــــــلـــــهـــــا

rســاعـدIالطــرف ا
- تــكـــالــيف اســتــبـــدال اIــعــدات الــتي عـــطــبت أثــنــاء

العمليات اIشتركة Iكافحة التلوث.

و�ـجـرد استالم هــذه الفاتــورةr يقوم الـطـرف الذي
طلب اIـساعدة بـتسديـد اIصاريف الـتي دفعتـها األطراف
اIــســاعــدة أثـنــاء تــنــفــيــذ إجــراءات مـكــافــحــة الــتــلــوث إثـر
تـشــغـيل اخملــطط اإلقـلـيــمي ويـقــوم بـعـد ذلك بــإدراج اIـبـلغ
اIـقـابل في طـلب الـتـعويـض الذي يـتـقـدم به إلى اIـتـسبب
في حـادث الـتـلــوث أو هـيـئـة الـتـأمــX اIـؤمّن لـديـهـا أو أي
نـظــام دولي لـلــتـعــويض عن الــضـرر الــنـــاجم عن الـتــلـوث.
وكـحـل بــديـلr يــســتـطــيع اIــســؤول عن حـادث الــتــلـوث أو
هــــيـــئـــة الـــتـــأمــــX الـــتي تـــتــــعـــامل مـــعـه أو أي نـــظـــام دولي
لـــلـــتـــعـــويض عـن الـــضـــرر الـــنـــاجـم عن الـــتـــلـــوث أن يـــســـدد
تـكـالـيف اIـسـاعـدة مــبـاشـرة إلى الـطـرف الـذي قـدمـهـاr إذا

ما اتفق الطرفان على ذلك.

6-3 ال الــــــتــــــحــــــركركــــــات عات عــــبــــــر احلر احلــــــدود لدود لــــــلــــــعــــامامــــــلــــــX واXI واIــــــعــــداتدات

واIنتجات والوحدات اIتكاملة ذاتياواIنتجات والوحدات اIتكاملة ذاتيا

إجراءات اجلمارك والهجرةإجراءات اجلمارك والهجرة

Xمن أجـل تــســهـــيل الــتــحـــرك عــبــر احلـــدود لــلــعـــامــلــ
واIــعـدات واIــنـتــجـات وغــيــرهـا من الــوسـائـل �ـا في ذلك
الــوحــدات اIـتــكــامـلــة ذاتــيـا مــثل الــسـفن والــطــائـرات إلى
اIــــكــــان احملــــدّد لــــلـــمــــســــاعــــدة اIــــطــــلـــوبــــة تــــتــــخــــذ األطـــراف

الترتيبات الالّزمة لتسهيل ما يأتي :
- وصـول السـفن والطائـرات ووسائل الـنقل األخرى
الـتي تـســاهم في الـتـصــدي حلـادث الـتـلــوث أو الـتي تـنـقل
األفراد والبـضائع واIـنتـجات واIـعدات الالّزمـة للـتصدي
لـهـذا احلـادث وكذا اسـتـخـدامـهـا داخل إقـلـيـمـهـا ومـغـادرتـها

rلـه
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- نقل األفراد والبـضائع واIنتجات واIعدات اIنوه
عـنـهـا في الـفـقـرة (أ) بـسـرعـة إلى الـوجـهـة وداخل إقـلـيـمـها

وقدوما منه.

وتشـمل هذه الـترتيـبات إدماج األحـكام الـتي تسمح
بــالــتــعـجــيل �ــنح تــأشــيــرة دخــول الـبـالد أو اإلعـفــاء مــنــهـا
واإلعفـاء من الرسـوم اجلمـركـية والـرسوم األخـرى ودخول
Xــــعــــدات واألدوات بــــســــرعــــة إلى اإلقــــلــــيم فـي الــــقــــوانـــIا
الوطنية لـكل طرف من األطراف. وتكون هـذه الترتيبات
مــدرجــة في اخملــطط الــوطــني االســتــعــجــالي. ولــكي تــدخل
هــذه األحـكــام حـيّــز الـتّــنـفـيــذ بـدون عــوائق تــقـوم األطـراف
بــتــحــديـد الــســلــطــات اجلــمـركــيــة ذات الــصالحــيــة وتــبـلــيغ
األطراف األخـرى عن تـلك الـسلـطـات اIعـيـنة. وحـX تـقد¤
اIساعـدة تقوم الـسلطـة اجلمـركية ذات الـصالحية لـلطرف
اIـساعـد بالـتشـاور مع نظـيرتهـا للـطرف الـطالب من أجل

تنفيذ التسهيالت بشكل فعال.

إجراءات التحليقإجراءات التحليق

في إطار عمل اخملـطط اإلقليمي وبناء على طلب من
الـــدولــــة الــــقــــائــــدةr يـــرخـص لـــطــــائــــرات األطــــراف األخـــرى
بــالــدخــول وتـــنــفــيــذ الــعـــمــلــيــات فـي اجملــال اجلــوي لــلــدولــة

القائدةr من أجل القيام بالوظائف اآلتية :
rالبحث واإلنقــاذ -
rراقبةIطيران ا -

rكافحة ومعداتها ومنتجاتهاIنقل أفراد ا -
- رش اIذيبات أو مواد اIعاجلة األخرى.

ويـــقــوم كل طـــرف بــاالعــتـــمــاد اIـــســبق لـــلــتــرتـــيــبــات
الالزمــة الـتي تــتـعـلق �ــنح الـتــصـاريح اIـنــاسـبـة بــسـرعـة
لـــلــطــائــرات اIــدنــيــة الــتــابـــعــة لألطــراف األخــرى الــتي قــد
يطلب مـنها االشتـراك في العمـليات اIـشتركـة للمـكافحة
في نــطـاق مـجــاله اجلـوي. ويــتم اعـتــمـاد تـرتــيـبـات ¯ــاثـلـة
مـن أجل اســـتـــعـــمــــال مـــنـــشـــآت اIـــوانىء اجلــــويـــة من قـــبل
الـطــائــرات اIــدنــيــة اIـشــتــركــة في الــعــمــلـيــات اIــشــتــركـة

للمكافحة.

ويـــتــقـــرر حتــلـــيق الـــطــائـــرات الــعـــســكـــريــة الـــتــابـــعــة
لألطـراف األخـرى نـحـو األهـداف الـواردة أعاله فـوق اIـيـاه
اإلقـلــيـمـيــة أو األراضي الــوطـنـيــة لـلــدولـة عــلى أسـاس كل

حـالـة على حـدة.

إجراءات اIالحةإجراءات اIالحة

في إطــار عــمل اخملــطط اإلقــلــيــميr وبــنـاء عــلى طــلب
من الــــدولـــة الـــقـــائــــدةr |ـــكن الــــتـــصـــريح لــــســـفن األطـــراف
األخرى بـالـدخول وتـنـفيـذ الـعمـلـيـات في اIيـاه اإلقـليـمـية

للدولة القائدة للقيام بالوظائف اآلتية :

rالبحث واإلنقــاذ -
rعمليات مساعدة السفن -

- عــمـــلــيـــات مــكــــافــحـــــة الــتـــلـــوثr وتـــشــمــل حــصـــر
وجـمــع اIــنـتـجـــات اIـنــسـكـبـــة ورش اIـذيــبـات وغـيــرهــا
من اIـــواد اIــعــــاجلـــة وتــخـــزين ونـــقـل اIـــلـــوثــات الــــتي تـم

rجمعهـا
rكافحة ومعداتها وموادهاIنقل أعوان ا -

- كـل الــــتــــنـــقـالت األخــــرى اIــــتـــعــــلـّــــقــــة بــــعــــمـــلــــيـــات
مكـافحـة للتلــوث.

ويـــقــوم كل طـــرف بــاالعــتـــمــاد اIـــســبق لـــلــتــرتـــيــبــات
الالّزمــة من أجل اإلســراع في مــنح الــتــصــاريح اIــنــاســبـة
لــــلــــســــفن اIــــدنــــيـــة الــــتــــابــــعــــة لألطــــراف األخــــرى (الـــســــفن
والـبـواخـر والــقـوارب اIـتـخـصـصـة فـي مـكـافـحـة الـتـلـوث)
والـتي قـد يـطــلب مـنـهـا االشــتـراك في عـمـلـيــات اIـكـافـحـة
في نـطـاق مـيـاهه الـداخـلـيـة أو اإلقـلـيـمـيـة. ويـجب اعـتـماد
تـــرتــيـــبـــات ¯ـــاثــلـــة من أجل الـــتـــصـــريح لـــلــســـفن اIـــدنـــيــة
اIشـتـركـة في العـمـليـات اIـشتـركـة لـلمـكـافحـة بـاستـعـمال

منشآت اIوانىء.
وتتـقـرر مالحــة السفـن احلـــربيــة التابـعة لألطراف
األخـــرى نــــحـــو األهـــداف الــــواردة أعاله في نــــطـــاق اIـــيـــــاه
الداخـليــة أو اإلقـليمـيـة للـــدولـة عـلى أســـاس كــل حـالـة

عـلى حـدة.

وفي جميع احلـاالتr يجب أن تأخذ األطـراف اIعنية
في االعتـبـار أحـكام االتـفـاقـية الـدولـيـة لـتسـهـيالت الـنقـل

البحـري الدولي.

6-4 التأمX الطبي واIساعدة الطبية التأمX الطبي واIساعدة الطبية

يقـوم كل طرف بـاتخـاذ الـترتـيبـات الالزمة من أجل
تــأمــX (ضـد الــوفــاة واإلصــابـة واIــرض) األفــراد الــذين قـد
يشتركـون في العمـليات اIـشتركـة للمـكافحـة والتمارين

ذات الصلة والدورات التدريبية اIشتركة.
وتــــســـعى الــــدولـــــة الـــقــــائــــدة من أجـل تــــقــــد¤ أفـــضل
رعــايــة طـبـيـة ألي شـخص مـن األطــراف األخــرى يـتـعرض
لـإلصــــابــــة أو اIـــــرض أثــــنــــاء اIـــــشــــاركــــة فـي الــــعـــــمــــلــــيــــات
اIشتــركـة للـمكـافحــة. كمـا عـليها أن تـسهــل رجـوع هـذه

األفـراد إلى أوطانهم.
ويـجب أن يــتـحــمل الـطــرف الـقــائـد مــصـاريف عالج
األفـراد اIـصـابـX واIرضـى من األطـراف اIـسـاعدة وكـذلك
مـصاريف إقـامـتهم بـاIسـتشـفى. وله أن يـدرج كافــة هـذه
الــتـكـــالـيف فـي طـلب الــتـعـــويض اIــنـوه عــنـه في الـفــقـرة

األخيرة للحالة 2-6.
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6-5 مسؤولية اإلصابة والضرر مسؤولية اإلصابة والضرر

إذا مـا تــســبـبـت فـرق اIــواجــهـة الــتي � اســتـدعــائــهـا
للـمـشاركـة في عـمـليـات اIـكـافحـة في مـوقع الـعمـلـيات أو
في الـــطــريـق إلى أو من اIـــوقع في أضـــرار لــطـــرف ثــالث
تـــكــــون هـــذه األضـــرار ضــــمن مــــســـؤولـــيــــة الـــطــــرف طـــالب
اIــســاعــدة إالّ إذا كــان األمــر يــتــعــلّق بــأضــرار مــقــصـودة أو

ناجتة عن خطأ خطير أو إهمال هام.

6-6 مستندات عم مستندات عمـلية اIكــافحـة والتكـلـفة اIتـرتبـةلية اIكــافحـة والتكـلـفة اIتـرتبـة

عليهـاعليهـا

ويــجـب أن يــتــخـــذ الــقــائـــد األعــلى في مـــكــان احلــادث
الـــتــــرتــيـــبـــات الالزمــــة من أجــل إعـــداد كــشـــوف مـــفـــصـــلــة
دقـيـقـة عن جـمـيع الـعـمـلـيـات الـتي تـمت Iـكـافـحـة الـتـلـوث
في إطـــار عـمـل اخملـطط اإلقـلــيــمي. ومن أجل حتـقـيق هــذا
الـــغـــرض لـــلـــقــائـــد األعــلـى في مــكـــان احلـــادث أن يــدرج في
فـــريق الــدعـم شـخـصـــا أو مـراقـبــا مـالـيــا يـضــطـلـع �ـسك

هـذه الكشـوف.

ويتم مسك على األقل الكشوف اآلتية :
- وصف احلــالـة والــقـرارات الــتي اتـخــذت وتـدابــيـر

rللمكافحة التي � تنفيذها
- الكشوف اليومية التي تتناول ما يأتي :

* العمـليـــــات قيـــد التنـفيـــذ (اIوقــــع والـتــوقيت
r(همةIوا

* اIعـدات وغيـرها من الـوسائل اIـستـخدمـة (اIوقع
r(همةIوالتوقيت وا

* األفــــراد اIـسـتـخدمــــون (عــــدد األفــــــراد وعــــدد
r(السـاعـات

* مواد اIـكافـحـة وغيـرها من اIـنـتجـات اIسـتخـدمة
(النوع والكمية والغرض).

- كـشف جمــيع اIـصــاريف ذات العالقـــة بعمـليات
مكـافحــة التلـوث.

وعـــنــدمـــا تـــنـــتــهـي عــمـــلـــيـــات اIــكـــافـــحـــة تــوضـع هــذه
الـكشــوف حتت تصـرف السـلطــة الـوطـنيــة اIسـؤولـة عن

إعداد طلبات التعويض.

7 إبالغ العامة إبالغ العامة
1-7 (ORP) موظف العالقات العامة موظف العالقات العامة

بعد تـشغيل اخملـطط اإلقلـيمي تقـوم السـلطة الـقائدة
بـتعيX ضـابط العالقات الـعامة الذي يـعاونه فريق الدعم

في القيام �هامه.

ويكون مسؤوال عن اآلتي :
rالعالقات مع الصحافة Xتأم -

- إعــداد نـــشــرات حلـــســاب الـــقــائـــد األعــلى فـي مــكــان
rاحلادث والسلطة القائدة

- مـتـابعـة اIـعـلومـات اIـنـشـورة في الصـحـافـة وبذل
اجلـــهــد فـي ســـبــيـل تــصـــحـــيح هـــذه اIـــعـــلـــومــات فـي حــاالت

اللبس بقدر اإلمكان.
7-2 نشرات صحفية نشرات صحفية

يــقـــوم ضــابـط الــعالقـــات  الــعـــامــة طـــوال فــتـــرة عــمل
اخملـطط اإلقـلــيـمي بـإعداد الـنـشــرات الـصـحفـيـة وإذاعتـها
عـلى أســاس اIعلـومـات الـتي |نحهــا القـائد األعلى في
مـكـان الــحــادث. وتـضـم هـذه الـنـــشـرات مـعـلــومـات حــول

مـا يأتي :
rوقفIحادث التلوث وتطور ا -

- إصـــــابــــات الـــــعـــــامــــلــــــX واألضـــــــرار الــــتـي تــــلـــــحـق
rعـداتIبالسفــن وا

- البيـانات الـفنـيــة عـن الـسفــن اIـشتـــركـة ونــوع
r...الخ rلوثIا

rكافحة التلوثI تخذةIاإلجراءات ا -
- تقدم تدابير للمكافحة.

كـما يجب مـراعـاة اخلـطوط التوجـيهية التـالية عند
إعداد النشـرات الصحفية :

rإعداد العناوين -
rعلومات وأهمهاIمنح األولوية ألحدث ا -

rاستخدام جمل بسيطة وال حتمل أكثر من فكرة -
- جتـــــــنـب عـــــــرض الـــــــتـــــــقــــــــديـــــــرات والـــــــتـــــــكـــــــهـــــــنـــــــات

rواالفتــراضـــات
- جتـــنـب إبـــداء وجـــهــــات الـــنـــظــــــر بـــشـــأن األضـــــرار
الـــتي تـلـحـق بـالـبــيـئـة وغـيـــرهــــا مــن األضــــرار الـــتي

rال |كـن تقديـرهـا
- التحرير اIتأني للصيغة النهائية.

ويـجب إرفـاق الـنـشـرات الـصـحـفـية بـاخلـرائط الـتي
تــوضـح مــواقع احلــادث وتــطـــور الــطــبــقــة اIـــلــوثــة ومــواقع

عمليات اIكافحة قدر اIستطاع.

7-3 مؤتمرات صحفية مؤتمرات صحفية

بــعـــد تــشـــغـــيل اخملــطـط اإلقــلـــيــمـيr يــجـــوز لــلـــســلـــطــة
الـقـائــدة أن تـقـرر بــالـتــشـاور مع الـقــائـد األعـلـى في مـكـان
احلادث عقد مؤتـمر صحفي أو أكثر إلصـدار التصريحات
لـــوســـائـل اإلعالم. ويـــجــــوز أن يـــشـــارك شـــاغـل الـــوظـــائف

اآلتية في تلك اIؤتمرات الصحفية :
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rالقائد األعلى في مكان احلادث -
- اخلبـــراء اIعـنيـون خـصـيـصـا مـن أعـضــاء فــريق

rالــدعم
rموظف العالقات العامة -

rثل أو أكثر للسلطة القائدة¯ -
- ¯ـثلـو األطـراف األخـرى (عـلى سـبـيل اIـثـال ضابط

r(االتصال أو القائد الوطني في مكان احلادث
- ¯ــثـلــو مالكي الـســفن أو الـبــضـائـع و/ أو شـركـات

التأمX اخلاصة بهم.

ويـجـوز أن يـقـوم مـوظف الــعالقـات الـعـامـة بـاإلعـداد
اIــــســــبق Iــــعــــلـــومــــات مــــحــــررة مــــســــتـــنــــدة عــــلى احلــــقــــائق
األسـاسيـة اIتـعلـقة بـحادث الـتلـوث والعـملـيات اIـشتـركة
للمـكافحـة واخلرائط والصـور الفـوتوغرافـية وتعـتمد من
القائد األعلى في مكان احلادث من أجل العرض أثناء عقد

اIؤتمر الصحفي.

ويـــــجب أن يـــــراعي اIـــــشـــــتـــــركـــــون في اIـــــؤتـــــمــــرات
الـصـحـفـية الـقـواعـد اIتـعـلّـقـة بإعـداد الـنـشـرات الصـحـفـية

(انظر احلالة 2-7).

(REMPEC) علومات من خاللIعلومات من خالل  نشر اI7-4 نشر ا

يـجــوز Iــركـز (REMPEC) االســتـفــادة من اIــعــلــومـات
الـتي |ــنـحــهـا الــقـائــد األعـلى في مــكـان احلــادث والـســلـطـة
الــقــائــدة �ــا يــتـفـق مع احلــالـة 5-5 إلبـالغ األطــراف األخـرى
اIـتـعاقـدة في بـروتـوكول الـطـوارىء واIـنـظمـات الـدولـية

واIؤسسات اIتخصصة التي يتعامل معها.

يـــجــــوز لـــلـــقـــائــــد األعـــلى فـي مـــكـــان احلـــادثr إذا رأى
ضـــرورة ذلكr تـقـــد¤ نـشـــرات صحـفـيــة دوريـــة Iــركــز
(REMPEC) من أجــل تــوزيعـهـــاr إذا اقتـضى احلـــالr عـلى

مــنـــدوبي الـــصــحـف الــذين يـــتـــصــلــــون بــاIــــركــــز في هــذا
الغرض.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي رقم يذي رقم 06 - - 347 م مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضـان عامان عام
1427  اIاIــــوافــق وافــق 5 أك أكــــتــــوبوبــــر سر ســــنـة ة r  r2006  يــــعــــدل تدل تـوزيعوزيع

نفقات منفقات ميزانيزانـيـة الدولة للتيـة الدولة للتـجهيز لسنة جهيز لسنة r2006 حسبr حسب
كـل  قطـاع.كـل  قطـاع.

ـــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكـومة

r اليةIبناء على تقرير وزير ا  -
-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr الســيّـــمــا  اIــادّتــان 85 - 4

rو125 ( الفقرة 2) منـه
-  و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 -17 اIــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يـــولــيــو ســنــة 1984 واIــتــعــلّـق

 rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيـــــذي رقـم 227-98
اIــــؤرّخ في 19 ربـــيع األوّل عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIــتـعــلّق بـنــفـقــات الـدّولــة  لـلــتـجــهـيــزr اIـعـدّل

rتممIوا
يرسم  ما يأتي :يرسم  ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى :  يـــلــــغـى  مـن مـــيــــزانـــيــــة ســـنـــة 2006
Xاعتماد دفع قـدره أربعة ماليير وأربعمائة وثالثة مالي

ديـــنـــار (4.403.000.000 دج) ورخــــصــــة بـــرنــــامـج  قـــــــدرهـــا
ثالثــــــة مـاليـــــيــــــر وســــــتــــــمــــــائـــــة وثـالثــــــة ماليــــــيــن ديــــــنـــــــار
(3.603.000.000 دج) مـقـيـــدان فـي الـنـفـقــات ذات الــطابـع
النهائــي (اIـنصــوص علـيها فـي األمر رقم 06-04 اIؤرخ
في 19 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1427 اIـوافق 15 يـولـيـو سـنـة
r(2006 ــالـيـة الــتـكـمــيـلي لــسـنـةIــتـضـمن قــانـون اI2006 وا

طبقا للجدول "أ" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـخصص Iـيزانـيـة ســنة 2006 اعـتماد دفع
قــدره أربـعـة ماليـيـر وأربـعـمـائـة وثالثـــة ماليـX ديـنــار
(4.403.000.000 دج) ورخصـة برنـامج قدرها ثالثـة ماليير
وســــتــــمــــائـــــة وثالثــــة مـاليــــX ديــــنــــــار (3.603.000.000 دج)
يـــــــقــــيــــــدان فـي الــــنــــفــــقـــــــات ذات الـــــطّــــابع الـــــــنّــــهــــــائي
(اIــنــصــــوص عــلــيــهــا فـي األمــر رقم 06-04 اIــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اIـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006
واIــتـضـمن قـانـون اIـالـيـة الــتـكـمـيـلي لـسـنـة r(2006 طـبـقا

للجدول "ب" اIلحق بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 :  ينشر هذا اIرسوم في اجلريـدة الرّسميّة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ|قراطيّـة الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1427 اIـوافــق 5
أكتوبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
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- و�ــقــتـضى الــقــانـون الــعــضـوي رقم 05-11 اIـؤرخ
في 10 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اIـوافق 17 يـولـيـو سـنـة

rتعلق بالتنظيم القضائيI2005 وا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-154 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rدنيةIاإلجراءات ا

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-155 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون
اإلجراءات اجلزائيـةr اIعدل واIتممr السيّما اIواد 37 و40

rو 329 منه

- و�ـقـتـضى األمـر رقم 66-156 اIـؤرخ في 18 صـفـر
عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIـتـضــمن قـانـون

rتممIعدل واIا rالعقوبات

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 96-22 اIــؤرخ في 23 صــفــر
عــام 1417 اIــوافق 9 يــولـــيـــو ســـنــة 1996 واIــتـــعـــلق بـــقــمع
مـخـالـفـة الـتـشـريع والـتـنـظـيـم اخلـاصـX بـالـصـرف وحـركة

rتمّمIعدل واIا rرؤوس األموال من وإلى اخلارج

- و�ـــــقـــــتـــــضى األمـــــر رقم 97-11 اIـــــؤرخ في 11 ذي
القـعـدة عام 1417 اIوافق 19 مـارس سنة 1997 واIـتضمن

rالتقسيم القضائي

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 04-18 اIـؤرخ في 13 ذي
القـعدة عام 1425 اIوافق 25 ديسـمبـر سنة 2004 واIـتعلق
بـــــالــــوقــــايـــــة من اخملــــدرات واIـــــؤثــــرات الــــعـــــقــــلــــيـــــة وقــــمع

rبها XشروعIاالستعمال واالتّجار غير ا

- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-01 اIـؤرخ في 27 ذي
احلــجــة عـام 1425 اIـوافق 6 فــبــرايــر ســنـة 2005 واIــتــعـلق
بـــــالـــــوقــــــايـــــة من تـــــبــــــيـــــيض األمـــــوال وتــــــمـــــويل اإلرهـــــاب

rومكافحتهما

- و�ــقــتـــضى األمــر رقم 05-06 اIــؤرخ في 18 رجب
عام 1426 اIوافق 23  غـشت سنة 2005 واIـتعـلق �ـكافـحة

rالتهريب

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 98-63 اIـؤرخ
في 19 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 16 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998

اIلحقاIلحق
اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية

(بآالف الدينار)(بآالف الدينار)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اIـنــشـآت الـقـاعـديـة
االجـــــــــتـــــــــمــــــــاعـــــــــيــــــــة

والثقافية
- مواضيع مختلفة

- االحــــــــــتــــــــــيــــــــــاطـــــــــات
اخملـصصـة للـنفـقات

غير اIتوقعة

292.000

800.000

3.311.000

292.000

�

3.311.000

4.403.0003.603.000اجملموعاجملموع

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدينار)(بآالف الدينار)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ  اخملصصةاIبالغ  اخملصصة

رخصة البرنامجرخصة البرنامجاعتماد الدفعاعتماد الدفع

- اIـنــشـآت الـقـاعـديـة
االقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديــــــــــة

واإلدارية
- التربية والتكوين
- اخملـطـطـات الـبـلـدية

للتنمية 

4.051.000

292.000

60.000

3.251.000

292.000

60.000

4.403.0003.603.000اجملموعاجملموع

مرسـمرســوم تنـفيذي وم تنـفيذي رقم رقم 06 - - 348 مؤر مؤرّخ في خ في 12 رمضان عام رمضان عام
1427  اIاIـوافــق وافــق 5 أكت أكتـوبر سوبر سـنة نة r r2006 يـتـضمن تضمن تـمـديدديد

االخاالخــــــــــــــــــتــــــــــــــــــصــــــــــــــــــاص احملاص احملــــــــــــــــلـلــي لي لــــــــــــــــــبــــــــــــــــــعـض احملض احملــــــــــــــــــاكـاكــم ووكـالءم ووكـالء
اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق.اجلمهوريـة وقضـاة التحقيـق.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيس احلكومـة
rحافظ األختام rبناء على تقرير وزير العدل  -

-  وبـناء على الـدّستـورr السيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه
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الــذي يـــحــدّد اخـــتـــصــاص اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة وكـــيــفـــيــات
تــطــبـــيق األمــر رقم 97-11 اIــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1417 اIـوافق 19 مــارس سـنـة 1997 واIــتـضــمن الــتـقــسـيم

rالقضائي

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـواد 37 و 40 و 329
من  األمــــــر رقم 66-155 اIــــــؤرخ في 18 صـــــفــــــر عـــــام 1386
اIـوافق 8 يونـيو سـنة 1966 واIـتـضمن قـانـون اإلجراءات
اجلــزائــيــةr يـــهــدف هــذا اIــرســوم إلى تــمــديــد االخــتــصــاص
احمللي لبعض احملـاكــم ووكالء اجلمهورية وقضاة التحقيق
 إلى دوائــــر اخــتــصــــاص مــحـاكـم أخـــرى كــمــا هــو مــحـــدّد
فــي اIــــواد 2  و 3 و 4 و 5 أدنـــــاهr في اجلـــرائم اIـــتــعـــلـــقــة
بـــاIـــتـــاجـــرة بـــاخملـــدرات واجلـــر|ـــة اIـــنـــظـــمـــة عـــبـــر احلــدود
الــــوطـــنــــيــــة واجلـــرائـم اIـــاســــة بـــأنــــظــــمـــة اIــــعــــاجلـــة اآللــــيـــة
لـلـمـعـطـيات وجـرائم تـبـيـيض األمـوال واإلرهـاب واجلرائم

اIتعلقة بالتشريع اخلاص بالصرف.

اIــاداIــادّة ة 2 : : |ـــتـــد االخـــتـــصـــاص احملـــلي حملـــكـــمـــة ســـيــدي
امــحــمــد ووكــيل اجلــمــهــوريــة وقــاضي الــتــحــقــيق بــهــا إلى
محـاكم اجملالس الـقضـائية لـ : اجلـزائر والـشلف واألغواط
والبـليدة والبـويرة وتيـزي وزو واجللفـة واIدية واIـسيلة

وبومرداس وتيبازة وعX الدفلى.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : |ـتـد االختـصـاص احملـلي حملـكـمـة قسـنـطـيـنة
ووكــيـل اجلــمــهـــوريــة وقــاضي الـــتــحــقـــيق بــهــا إلـى مــحــاكم
اجملــالس الـقــضـائــيـة لـ : قــسـنــطـيــنـة وأم الــبـواقي وبــاتـنـة
وبــجـايــة وبـســكـرة وتــبـســة وجـيــجل وســطـيف وســكـيــكـدة
وعـــنــــابـــة وقـــاIــــة وبـــرج بـــوعــــريـــريج والــــطـــارف والـــوادي

وخنشلة وسوق أهراس وميلة.

اIــاداIــادّة ة 4 : :  |ـــتـــد االخــتـــصــاص احملـــلي حملـــكـــمــة ورقـــلــة
ووكــيـل اجلــمــهـــوريــة وقــاضي الـــتــحــقـــيق بــهــا إلـى مــحــاكم
اجملــــالـس الــــقــــضــــائـــــيــــة لـ : ورقــــلــــة وأدرار وتــــامـــــنــــغــــست

وإيليزي وتندوف وغرداية.

اIــاداIــادّة ة 5 : : |ـــتـــد االخـــتـــصـــاص احملـــلي حملـــكـــمـــة وهــران
ووكــيـل اجلــمــهـــوريــة وقــاضي الـــتــحــقـــيق بــهــا إلـى مــحــاكم
اجملالس الـقـضائـيـة لـ : وهران وبـشـار وتلـمـسان وتـيارت
وسـعيـدة وسـيدي بـلـعبـاس ومـستـغا´ ومـعـسكـر والـبيض

وتيسمسيلت والنعامة وعX تيموشنت وغليزان.

اIـاداIـادّة ة 6 : : يخـتص رئـيس اجملـلس القـضـائي الـذي تقع
في دائـرة اختـصـاصه احملـكـمـة الـتي �ّ تـمديـد اخـتـصـاصـها
بـالــفـصـل �ـوجب أمــر في اإلشــكـالــيـات الــتي قـد يــثـيــرهـا

تطبيق أحكام هذا اIرسوم.

ال يكون هذا األمر قابال ألي طعن.

اIـاداIـادّة ة 7 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1427 اIـوافــق 5
أكتوبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي ذي رقم رقم 06 - - 349 م مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضـان عامان عام
1427  اIاIــــــــوافــق وافــق 5   أك أكــــــــتــــــــوبوبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r  r2006  يــــــــتــــــــضــــــــمـنمـن

الالـتـصـريـح باIريـح باIـنـفـعـة الـعـة الــعـمـوميـوميــة لة لـلـعمعمـلـيـــيــــة اIتة اIتـعـلـقةقة
بإجنـاز مسجـد اجلزائـر.بإجنـاز مسجـد اجلزائـر.

ـــــــــــــــــــــــــ

 rإن رئيـس احلكومـة
- بــــنـــــاء عــــلـى تــــقـــــريــــر وزيـــــر الــــشـــــؤون الــــديـــــنــــيــــة

rواألوقاف
- وبـناء على الـدستـورr السيمـا اIادتان 85-4 و 125

 r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمIعدّل واIا rتعلق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

 rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-10 اIــــؤرخ في 12
شـــوال عــام 1411 اIــوافق 27 أبـــريل ســـنــة 1991 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rباألوقاف
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 91-11 اIــــؤرخ في 12
شـوال عـام 1411 اIـوافق 27 أبـريل سـنة 1991 الـذي يـحدد
rنفعـة العموميةIلكـية من أجل اIتعلـقة بنزع اIالـقواعد ا

rتمّمIا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-81 اIـؤرخ
في 7 رمـــضـــان عـــام 1411 اIــــوافق 23  مـــارس ســـنـــة 1991
واIـتــعــلق بــبــنــاء اIــسـجــد وتــنــظــيـمـه وتـســيــيــره وحتــديـد

rتمّمIعدّل واIا rوظيفته
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- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 93-186 اIؤرخ
rتمّمIا r1993 وافق 27 يوليو سنةIفي 7 صفر عام 1414 ا
الـذي يـحـدد كـيـفـيـات تـطـبـيق الـقـانـون رقم 91-11 اIـؤرخ
في  12 شوال عام 1411 اIوافق 27 أبريل سنة 1991 الذي
يـحــدد الــقــواعـد اIــتــعـلــقــة بــنـزع اIــلــكــيـة من أجـل اIـنــفــعـة

 rتمّمIا rالعمومية

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-137 اIؤرخ
في 15 ربـيع األول عام 1426 اIـوافق 24 أبـريل سـنة 2005
واIتضمن إنشاء الـوكالة الوطنيـة إلجناز مسجد اجلزائر

rالعاصمة وتسييره

يـرسـم مـا يـأتـي :يـرسـم مـا يـأتـي :

اIـادة األولى :اIـادة األولى :  تـطــبــيــقـا ألحــكــام اIـادة 12 مــكــرّر من
الــــــقـــــــانـــــــون رقم 91-11 اIــــــؤرخ في 12 شـــــــوال عــــــام 1411
rـــذكــــور أعالهIــــتـــمّـم  واIا r1991 ــــوافق 27 أبــــريل ســــنـــةIا
وعـــمـال بــــأحـــكــام اIـادة 10 من اIــرســوم الــتــنـفــيــذي  رقم
93- 186 اIـؤرخ في 7  صــفـر عـام 1414 اIـوافق 27 يــولـيـو

ســنــة r1993 اIــتــمّـم واIـذكــور أعـالهr  يــهــدف هــذا اIــرسـوم
إلى الــتـصـريح بــاIـنــفـعـــة الــعـمــومـيــة لــلـعـمــلـيــة اIـتـعــلـقـة
بـإجنـاز مـســجـد اجلـزائــر في إقـلـيم بــلـديـة احملــمـديـةr واليـة
اجلــزائــرr نـــظــرا لــطــابع الــبــنـى الــتــحــتــيــة ذات اIــصــلــحــة

العامة والبعد الوطني واالستراتيجي لهذه األشغال.

اIـادة اIـادة 2 : :  يـتـعـلّق طــابع اIـنـفـعـة الـعـمـومـيـة بـاألمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـيـة الـعـقـاريـة اIـسـتـعـمـلـة إلجناز

العملية اIذكورة في اIادّة األولى أعاله.

اIـــــادة اIـــــادة 3  : :  تـــــقـــــدّر اIــــــســـــاحـــــة اإلجــــــمـــــالـــــيـــــة لـألمالك
الــعــقـاريــة و/أو احلــقــوق الـعــيــنــيـة الــعــقـاريــة اIــســتـعــمــلـة
إلجناز الـعمـليـة اIذكـورة في اIادة األولى أعالهr بـعشرين
rوالية اجلزائر rتقع في إقليم بلدية احملمدية r(20) هكتارا

وحتدّد طبقا للمخطط اIلحق بأصل هذا اIرسوم.

اIـادة اIـادة 4 :  :  قـوام األشــغـال اIـلــتـزم بـهـا بــعـنـوان إجنـاز
مسجد اجلزائر تخص اIنشآت اآلتية :

rسجد والساحة اخلارجيةIا -

rنارةIا -

- دار القرآن بقـدرة استيعـاب ثالثمائة (300) مقعد
rبيداغوجي

rركز الثقافي اإلسالميIا -

rاإلدارة والسكنات الوظيفية -

rحظيرة السيارات -

rمسالك العبور -

- اIساحات اخلضراء.

اIـادةاIـادة 5 :   :  يــجب أن تـتــوفـر االعــتـمــادات الـضــروريـة
لـــلــتــعــويـــضــات اIــمــنـــوحــة لــفـــائــدة اIــعــنـــيــX وتــودع لــدى
اخلــزيـنــة الـعــمـومــيـةr فــيـمــا يـخـص عـمــلـيــات نـزع األمالك
الـعـقاريـة واحلـقـوق الـعـيـنـية الـعـقـاريـة الـضـروريـة إلجناز

العملية اIذكورة في اIادة األولى أعاله.

اIادة اIادة  6 :  : ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلـريدة الـرّسمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1427 اIـوافــق 5
أكتوبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ـــــــــــــــــــــــــ★ـــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم تنوم تنـفـيذي يذي رقم رقم 06 - - 350 م مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضـان عامان عام
1427  اIوافــق اIوافــق 5   أكت أكتـوبر سنة وبر سنة r r2006 يتيتـضمضمّن حتويلن حتويل

حديقة التجارب حديقة التجارب باحلامة باحلامة إلى والية اجلـزائـر.إلى والية اجلـزائـر.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

- بـنـاء عـلى الـدّسـتـورr ال سـيّـمـا اIـادّتـان 85-4 و125
r (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84-12 اIــــؤرّخ في 23
رمـــــــضـــــــان عــــــام 1404 اIــــــوافق 23 يـــــــونــــــيـــــــو ســـــــنــــــة 1984

rتمّمIعدّل واIا rتضمّن النظام العامّ للغاباتIوا

- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم 87-17 اIــؤرّخ في 6 ذي
احلــجّــة عـام 1407 اIـوافق أوّل غــشت ســنـة 1987 واIــتــعـلّق

rبحماية الصّحة النباتية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلّق

rتمّمIا rبالبلدية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-09 اIــــؤرّخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اIـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واIــتــعـلّق

rتممIا rبالوالية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-21 اIــــؤرّخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اIــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واIــتــعــلّق

rعدّلIا rباحملاسبة العمومية
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- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتضمّن قانون األمالك الوطنيةIوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 91-33 اIـؤرّخ
في 24 رجب عـــــام 1411 اIـــــوافق 9 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1991
واIـتـضـمّن إعــادة تـنـظـيم اIـتـحف الـوطــني لـلـطـبـيـعـة في

rتمّمIعدّل واIا rوكالة وطنية حلفظ الطبيعة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : حتـوّل حـديــقـة الـتـجــارب بـاحلـامـة إلى
والية اجلزائر.

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يـحــوّل مـجــمـوع اIــسـتــخـدمــX و¯ـتــلـكـات
حـديـقـة الـتــجـارب بـاحلـامـة الـتـي تـشـمل األمالك واحلـقـوق
وااللــتــزامــات وكل الــوسـائـل مـهــمــا تــكن طــبـيــعــتــهــا الـتي

كانت حتوزهاr إلى والية اجلزائر.

يـــتـــرتب عـــلـى هـــذا الـــتـــحـــويل إعـــداد جـــرد تـــقـــديـــري
وكـمي وكـيــفي لـلـمـســتـخـدمـX واIــمـتـلـكــات احملـوّلـةr تـعـدّه
rوزير الدولة Xجلنة خاصة يـعيّن أعضاؤها باالشـتراك ب
وزيــــر الـــداخـــلــــيـــة واجلـــمــــاعـــات احملــــلّـــيـــة  ووزراء اIــــالـــيّـــة

والفالحة والتنمية الريفية وكذا والي اجلزائر.

اIاداIادّة ة 3 : :  تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 4 : :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1427 اIـوافــق 5
أكتوبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مـرسـوم تنـفـيذي مـرسـوم تنـفـيذي رقم رقم 06 - - 351 م مـؤرؤرّخ في خ في 12 رم رمـضان عامضان عام
1427  اIاIـوافــق وافــق 5   أك أكـتـوبوبـر سر سـنـة ة r  r2006  يـحـديـحـدّد شروطد شروط

إجناز اIسالك اجلديدة اIوازية للشاطىء.إجناز اIسالك اجلديدة اIوازية للشاطىء.
ـــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بــنـــاء عـــلى تـــقــريـــر وزيـــر الــتـــهـــيــئـــة الـــعــمـــرانـــيــة

rوالبيئة
- وبـنـاء على الـدّسـتـورr ال سيّـمـا اIـادّتان85-4 و125

r(الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-29 اIــــؤرّخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أوّل ديـسمـبـر سـنة 1990

rتمّمIعدّل واIا rتعلّق بالتهيئة والتعميرIوا
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 02-02 اIـؤرّخ في 22 ذي
الـقــعـدة عـام 1422 اIـوافق 5 فـبـرايــر سـنـة 2002 واIــتـعـلّق

rبحماية الساحل وتثمينه
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-01 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rبتنميــة السـياحـة
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-02 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلـجّة عام 1423 اIوافق 17 فبـراير سنة 2003 الّـذي يحدّد
Xالــقــواعـــد الــعــامــة لالســتــعــمــال ولـالســتــغالل الــســيــاحــيــ

rللشواطىء
- و�ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 03-03 اIـؤرّخ في 16 ذي
احلــجّـة عـام 1423 اIـوافق 17 فـبـرايــر سـنـة 2003 واIــتـعـلّق

rواقع السياحيةIناطق التوسع وا�
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 03-10 اIــــؤرّخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اIــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rستدامةIتعلّق بحماية البيئة في إطار التنمية اIوا
- و�ــــقـــتــــضـى اIـــرســــوم رقم 83-699 اIــــؤرّخ في 21
صــفـر عـام 1404 اIـوافق 26 نــوفـمـبــر سـنـة 1983 واIــتـعـلّق

rبرخصـة الطـرق والشبـكات
- و�ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 87-91 اIـــــؤرّخ في 22
شـعــبـان عـام 1407 اIـوافق 21 أبــريل سـنـة 1987 واIــتـعـلّق

rبدراسة تأثير التهيئة العمرانية
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذي رقم 90-78 اIـؤرّخ
في 2 شـــعـــبـــان عــام 1410 اIــوافق 27 فــبـــرايـــر ســـنــة 1990

rتعلّق بدراسات التأثير في البيئةIوا

- و�قتـضى اIـرسـوم التّنفيذيّ رقـم 01-08 اIؤرّخ
في 12 شــــوّال عــــام 1421 اIــــوافق 7 يــــنـــــايــــر ســــنــــة 2001

rالّـذي يحدّد صالحيات وزير تهيئة اإلقليم والبيئة

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-113 اIؤرّخ
في 23 صـــــفــــــر عـــــام 1425 اIـــــوافق 13 أبــــــريـل ســــــنـــــة 2004
واIـتـضـمّـن تـنـظـيم احملــافـظـة الـوطــنـيـة لـلـســاحل وسـيـرهـا

rومهامها

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اIادّة 16 من الـقـانون
رقم 02-02 اIـؤرّخ في 22 ذي الـقــعــدة عـام 1422 اIـوافق 5
فــبــرايــر ســنـة 2002 واIــذكـور أعـالهr يـهــدف هــذا اIــرسـوم
إلـى حتــــديــــد شــــروط إجنـــــاز اIــــســــالـك اجلــــديــــدة اIــــوازيــــة

للشاطىء.

اIــاداIــادّة ة 2 : :  يــقــصـــد في مــفــهــوم هـــذا اIــرســوم وطــبــقــا
ألحـكـام الـقـانـون رقم 02-02 اIـؤرّخ في 22 ذي الـقـعـدة عـام
rــــــذكـــــور أعالهIـــــوافق 5 فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة 2002 واI1422 ا

بــــاIـــــســــالك اجلـــــديــــدة كـل اIــــســـــالك غـــــيــــر اIـــــعــــبـــــدة الــــتي
تستعملها السيارات.

اIـاداIـادّة ة 3 : :  لـتـنـفـيـذ اسـتـثـنـاءات الـفـقـرتـX األولى و2
من أحـكام اIادّة 16 من الـقانون رقم 02-02 اIؤرّخ في 22
ذي الـــــقـــــعـــــدة عـــــام 1422 اIـــــوافق 5 فـــــبـــــرايـــــر ســـــنـــــة 2002

واIــذكـور أعالهr فـي مـجــال الـقــيـود الــطــبـوغــرافـيــة لـرسم
األمـاكن واحـتـيـاجـات الـنــشـاطـات الـتي تـقـتـضي مـجـاورة

البحرr الشروط اIطلوبة هي اآلتية :

1 - يـــــــجب أن يــــــكـــــــون مــــــشــــــروع اIــــــســــــلـك اجلــــــديــــــد
منـصوص عـليه ضـمن أداة التـعمـير مـوافق علـيهـا قانـونا
وال ســيّـمــا مـخــطــطـات الــتـهــيــئـة والــتـعــمــيـر ومــخـطــطـات
تـهيـئـة الـسـاحل ومخـطـطـات تـهيـئـة الـغـابات ومـخـطـطات

rالتهيئة السياحية

2 - يـجب أن يـخـضـع مـشـــروع اIـسـلك اجلــديـد إلى
مـوجــز الـتــأثــيـر عــلـى الـبـيـئـة  يــعـدّ ويـوافق عـلـــيه طـبـقـا

للتنظـيم اIعمـول بـه.

اIــاداIــادّة ة 4 : :  يـــجب أن تـــغــطـي اIــســـالك اجلـــديـــدة الــتي
يـنـبـغي إجنـازهـا  �ـقـتـضى أحـكـام هـذا اIـرسـومr لـلـسـماح
بحماية األشرطة الكثبانية والكثبان الساحلية واألجزاء
الـعــلـيــا من الـشـواطـىء اIـعـنــيـة واحلـفــاظ عـلــيـهـاr مــسـاحـة
قصوى تـقدر بثمانية (8) أمتار عـرضا وحتتوي على حيد
بـري كـثـيف ومنـحـدرات نـباتـيـة وتكـون مـحل كل أشـغال

التطهير اIطلوبة.

5 : :  يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الــــرســـمـــيّـــة لـــلـــجــــمـــــهـــوريّـــة اجلـــــزائـــريّــــة الـــدّ|ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 12 رمـضـان عام 1427 اIـوافــق 5
أكتوبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة r r2006 يتضيتضـمّن إنهاء مهامن إنهاء مهامّ بعنوان بعنوان

وزارة العدل.وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIــــوافــق أوّل  أكــــتــــوبـــــر ســــنـــــة 2006 تــــنــــهى مــــهـــــامّ

الـــسّــيــــــدة والــــــسّـــادة اآلتـــيـــة أســـمـــاؤهم بـــعــــنــوان وزارة
العدل :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :

1 - عبـد القـادر صحراويr بـصفـته رئـيسـا لديوان
rحافظ األختام rوزير العدل

2 - بـــوجـــمـــعـــة آيت أوديـــةr بـــصــــفـــته نـــائب مـــديـــر
للقضاة واIوثقrX لتكليفه بوظيفة أخرى.

ب) سلك القضاة :ب) سلك القضاة :

3 - فـريدة عون الصغـيرr بصفـتها قاضيـة �حكمة
احملمديةr إلحالتها على التّقاعد.
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مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكـتـوبوبـر سر سـنـة ة r r2006 يـتـضـمّن إنن إنـهـاء ماء مـهـامامّ م مـديديـر

دراسات بوزارة العدل.دراسات بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنـة 2006 تنهـى مهـامّ السّيد

rبصـفته مـديرا لـلدّراسـات بوزارة الـعدل rمـحمـد قطـوش
لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكــــــــتــــــــوبوبــــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r2006 يــــــــتــــــضــــــــمّـن إنن إنــــــــهــــــــاء ماء مــــــــهــــــاماّم

الرئيس األوالرئيس األوّل للمحكمة العليا.ل للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنـة 2006 تنهـى مهـامّ السّيد

مـحــمـد زغـلــول بـوطـغــانr بـصـفــته رئـيـســا أوّل لـلـمــحـكـمـة
العلياr إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكتل  أكتـوبر سنة وبر سنة r r2006 يتضيتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ النائب النائب

العامالعامّ لدى احملكمة العليا. لدى احملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنـة 2006 تنهـى مهـامّ السّيد

عــبـــد الــقــــادر بـن يــــوسفr بـــصــفــتــه نــــائــبـــا عــــامــا لـــدى
احملكمة العلياr إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيمراسيـم رئاسيم رئاسيّـة مؤرة مؤرّخة في خة في 8 رم رمـضان عام ضان عام 1427 اIوافـق اIوافـق
أوأوّل  أكتل  أكتـوبر سوبر سـنة نة r r2006 تتضتتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ رؤساء رؤساء

مجالس قضائية.مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنة 2006 تنـهىr ابتداء من 9

يولـيو سنة r2006 مهـامّ السّـيد مسـعود بوفـرشةr بـصفتـه
رئيسا جمللس قضــاء اجلزائرr لتكليفه بـوظيفـة أخــرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبـر سنة 2006 تنـهى مهـامّ السّادة

rاآلتـــيــة أســـمـــاؤهم بـــصــفـــتــهـم رؤســاء مـــجـــالس قـــضــائـــيــة
لتكليفهم بوظائف أخرى :

مجلس قضاء األغواط :مجلس قضاء األغواط :
- سليمان براهيمي.

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :
- الهاشمي غربي.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :
- الطيب بن عربية.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :
- عبد احلميد العمراوي.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- عمار بوحيلة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنة 2006 تنهـى مهامّ السّيدة

والـــسّــــادة اآلتـــيـــة أســــمـــاؤهم بــــصـــفـــتــــهم رؤســـاء مــــجـــالس
قضائية :

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :
- عبد القادر الضاوي.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- حورية بونشادة.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :
- محمد قويدري.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :
- يحي بوري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مراسيـم رئاسيمراسيـم رئاسيّة مؤرة مؤرّخة في خة في 8 رمضان عام  رمضان عام 1427 اIوافـق اIوافـق
أوأوّل  أكـتـوبـر سـنة ل  أكـتـوبـر سـنة r r2006 تـتضـمتـتضـمّن إنـهاء مـهـامن إنـهاء مـهـامّ نو نوّاباب

عامX لدى مجالس قضائية.عامX لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـوافق أوّل  أكـتوبـر سـنة 2006 تـنهـى مهــامّ الـسّـيد

قــدور بـــراجعr بـــصــفــتـه نــائـــبــا عـــامــا لــدى مـــجــلـس قــضــاء
اجلزائرr لتكليفه بوظيفـة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـوافـق أوّل  أكـتوبـر سـنة 2006 تـنهـى مهـامّ الـسّـيد

الـدوادي مـجـرابr بـصـفـته نـائـبـا عـامـا لـدى مـجـلس قـضاء
بومرداسr لتكليفه بوظيفة أخرى.
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8 أكتوبر  سنة  أكتوبر  سنة 2006  م  م

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبـر سنة 2006 تنـهى مهـامّ السّادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتـــهم نـــوّابــا عــامـــX لــدى مـــجــالس
قضائيةr لتكليفهم بوظائف أخرى :

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :
- إبراهيم محمد الشريف.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :
- محمد زوقار.

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :
.µالطاهر بوالل -

مجلس قضاء اIسيلة :مجلس قضاء اIسيلة :
- رشيد بوملطة.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- بن عيسى حجاج.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكتوبر سنة 2006 تنهى مهامّ السّــادة

اآلتـــيـــــــة أســــمـــــــاؤهم بــــصـــفــــتــــــهم نـــــوابــــا عــــامـــــX لـــــدى
مجـالس قضائية :

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :
- بوسعد تاقة.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :
- أحمد عواق.

مجلس قضاء مستغا´ :مجلس قضاء مستغا´ :
- الشيخ هاشمي.

مجلس قضاء غرداية :مجلس قضاء غرداية :
- جمال الدين معزوز.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :
- ميلود زناسني.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـوافـق أوّل  أكـتوبـر سـنة 2006 تـنهـى مهـامّ الـسّـيد

عــابــد يــحـيــاويr بــصــفــته نـائــبــا عــامــا لـدى مــجــلس قــضـاء
سيدي بلعباسr إلحالته على التّقاعد.

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
Xوكيل Xيتضيتضـمّن إنهاء مهن إنهاء مهـامامّ وكيل r r2006 أوأوّل  أكتل  أكتـوبر سنة وبر سنة

.Xقضائي Xة لدى مجلس.Xقضائي Xللجمهوريللجمهوريّة لدى مجلس
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIــــوافــق أوّل  أكــــتــــوبـــــر ســــنـــــة 2006 تــــنــــهى مــــهـــــامّ

السّـيديـن اآلتي اسمـاهمـا بـصفـتـهمـا وكيـلـX للـجـمهـوريّة
Xلتكليـفهما بـوظـيفت rXاآلتي Xالقضـائي Xلدى اجمللسـ

: Xأخــري

- عمار سـكيr وكيل اجلـمهـوريّة �حـكمـة عنـابة لدى
rمجلس قضاء عنابة

- عـبــد احلـمــيــد رويـنيr وكــيل اجلــمـهــوريّـة �ــحـكــمـة
مستغا´ لدى مجلس قضاء مستغا´.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكـتـوبوبـر سر سـنـة ة r r2006 يـتـضـمّن الن الـتّـعـيـX بX بـعـنواننوان

وزارة العدل.وزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـــوافـق أوّل  أكـــتــوبـــر ســـنـــة 2006 تــعـــيّن الـــسّـــيــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة العدل :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - بـــــــوجـــــمــــــعـــــــة آيـت أوديــــــــةr مــــــديــــــــرا عـــــــامــــــا

rللمــوارد البشـريــة
rنائب مدير للصفقات والعقود r2 - حسان زنون

3 - عــمــر طــوبـــاشr نــائب مـــديــر لــتــســـيــيــر أسالك
كتـابــة الضبط.

اIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج :اIديرية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج :
4 - اخملــتــار فــلــيــونr مــديــرا عــامــا إلدارة الــســجـون

rوإعادة اإلدماج
5 - هوارية محدانيr زوجة محموديr نائبة مدير

rXلبرامج إعادة اإلدماج االجتماعي للمحبوس
6 - مـــــحـــــمــــد واعـــــمـــــر جـــــاويr نــــائـب مـــــديـــــر لألمن

الداخلي للمؤسسات العقابية.

ب) مجلس قضاء معسكر :ب) مجلس قضاء معسكر :
7 - نور الدين همساسr أمينا عاما.
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مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكــــتـوبوبــــر سر ســــنـة ة r r2006 يـتــــضــــمّن تن تـعــــيـX الX الــــرئرئـيسيس

األواألوّل للمحكمة العليا.ل للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIوافـق أوّل  أكـتوبر سنـة 2006 يعـيّن السّيد قدور

براجعr رئيسا أوّل للمحكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكــــــتــــوبوبــــر سر ســــنــــة ة r r2006 يــــتــــضــــمّن تن تــــعــــيــــX الX الــــنــــائبائب

العام لدى احملكمة العليا.العام لدى احملكمة العليا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـــوافـق أوّل  أكــــتـــوبــــر ســـنــــة 2006 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

محمد قطوشr نائبا عاما لدى احملكمة العليا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ م مــــؤرؤرّخ في خ في 8 رم رمــــضــــان عان عـام ام 1427 اI اIــــوافـقوافـق
أوأوّل  أكل  أكــــتــــــوبوبــــــر سر ســــــنــــة ة r r2006 يــــتــــضــــــمّن تن تــــعــــــيــــX رؤسX رؤســــاءاء

مجالس قضائية.مجالس قضائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـــوافــق أوّل أكـــتـــوبـــر ســـنــــة 2006 تـــعـــيّـن الـــسّـــيـــدة

والــــسّـــادة اآلتـــيــة أســـمـــاؤهم رؤســـاء اجملـــالس الـــقــضـــائـــيــة
اآلتية :

مجلس قضاء األغواط :مجلس قضاء األغواط :

- ابراهيم العقون.

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :

- عمار بوحيلة.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :

- عبد احلميد العمراوي.

مجلس قضاء تبسة :مجلس قضاء تبسة :

- رشيد بورافة.

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :

- سليمان براهيمي.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :
- الهاشمي غربي.

مجلس قضاء سكيكدة :مجلس قضاء سكيكدة :
- عبد القادر حمدان.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- بن عيسى بن كثير.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :
- آنيا بن يوسف.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :
- الطيب بن عربية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرسرســــومومــــان رئان رئــــاساســــــيّــــان مان مــــؤرؤرّخــــان في ان في 8 رم رمــــضــــان عان عــــام ام 1427
XيXيتيتـضـمّـنـان تان تـعـي r r2006 ـوافـق أووافـق أوّل  أكل  أكـتـوبوبـر سر سـنة نةIاIا

نونوّاب عامX لدى مجالس قضائية.اب عامX لدى مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـــوافـق أوّل  أكــــتـــوبــــر ســـنــــة 2006 يـــعـــيّـن الـــسّـــيـــد

الـــــــدوادي مــــجـــــــــرابr نــــــائــــبــــا عــــــامــــــا لــــــدى مـــجـــــلس
قضـــاء اجلــزائـر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 8 رمــضــان عــام
1427 اIـــوافـق أوّل  أكــــتـــوبــــر ســـنــــة 2006 يـــعـــيّـن الـــسّـــادة

اآلتـــيــة أســمــاؤهم نــوابــا عــامـــX لــدى اجملــالس الــقــضــائــيــة
اآلتية :

مجلس قضاء أم البواقي :مجلس قضاء أم البواقي :
- بغداد مخلوفي.

مجلس قضاء باتنة :مجلس قضاء باتنة :
.µالطاهر بوالل -

مجلس قضاء بسكرة :مجلس قضاء بسكرة :
- عمار سكي.

مجلس قضاء سطيف :مجلس قضاء سطيف :
- رشيد بوملطة.

مجلس قضاء سيدي بلعباس :مجلس قضاء سيدي بلعباس :
- محمد زوقـار.
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مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :
- إبراهيم محمد الشريف.

مجلس قضاء مستغا´ :مجلس قضاء مستغا´ :
- بن عيسى حجاج.

مجلس قضاء اIسيلة :مجلس قضاء اIسيلة :
- محمد بهلول.

مجلس قضاء برج بوعريريج :مجلس قضاء برج بوعريريج :
- عبد الله بوحفص.

مجلس قضاء غرداية :مجلس قضاء غرداية :
- عبد احلميد رويني.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :
- ميلود بن عبون.

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليوزارة الداخلية واجلماعات احملليّة

قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 20 رب ربـيع األويع األوّل عام ل عام 1427
Xيــــــــتــــــــضــــــمّـن تن تــــــــعــــــــيــــــ rي r2006 ــــــــــوافـق وافـق 19 أبأبــــــــريريـل سل ســــــــنــــــــة ةIاIا
مــــفــــتــــــشــــX لألمن الX لألمن الــــوطوطــــــني بني بــــصــــفــــة ضة ضــــــبــــاط لاط لــــلــــشــــرطرطــــة

القضــائيـة.القضــائيـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللّية rإن وزير الدولة
rحافظ األختام rووزير العدل

- �ــقــتـــضى األمــر رقم 66-155 اIــؤرّخ في 18 صــفــر
عـــــــام 1386 اIــــوافـــق 8 يــــونــــيـــو ســــنـــة 1966 واIــــتــــضـــمّن
قانون اإلجراءات اجلـزائيةr اIعدّل واIتـمّمr ال سيّما اIادّة

r15 (الفقرة 6) منه

- �ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 66-167 اIـــــؤرّخ في 18
صـفر عـــام 1386 اIوافـــق 8 يونـيو سنة 1966 الّـذي يحدّد
تأليف وتسيير الـلّجنة اIكلّفة بامتحان اIترشحI Xهام

rضابط الشرطة القضائية

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربيع األوّل عـام 1426 اIوافق أوّل مـايو سنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-247 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
rالّـذي يحـدّد صالحيـات وزير الـداخلـية واجلـماعـات احمللّـية

rعدّلIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 04-332 اIؤرّخ
في 10 رمــضـان عـام 1425 اIـوافق 24 أكـتـوبــر سـنــة 2004
rحـافظ األختــام rالّـذي يحـدّد صالحيـات وزيـــر العـــدل

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
18 صــفـر عـام 1386 اIـوافق 8 يـونـيــو سـنـة 1966 واIــتـعـلّق

rبامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية

- وبـــعـــد االطـالع عـــلى احملـــاضـــر اIـــؤرّخـــة في 24 و28
مايـو سنة 2005 للّـجان اIكـلّفة بـامتحـان اIترشـحI Xهام

rضباط الشرطة القضائية
يقريقرّران ما يأتي :ران ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى : ة األولى : يــعــيّـن ضــبــاطــا لــلــشــرطــة الــقــضــائــيــة
مـفتشــو األمــن الـوطني اIلـحقــة أسـمـاؤهم بأصـــل هــذا

القـــرار.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 20 ربـيع األوّل عـام 1427 اIـوافق

19 أبريل سنة 2006.

وزير الدولةr وزير الدولةr وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين زرهونينور الدين زرهوني

اIدعو يزيد اIدعو يزيد 

rوزير العدلrوزير العدل
حافظ األختامحافظ األختام
الطيب بلعيزالطيب بلعيز

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قــــرار مرار مــــؤرؤرّخ في خ في 9 ش شـعــــبــــان عان عـام ام 1427 اI اIـوافق وافق 2 س ســــبـتــــمــــبـر
ســــنــــة ة r2006 يr يــــتــــضــــمّـن تن تــــفــــويض اإلمويض اإلمــــــضــــاء إلى اIاء إلى اIــــديديــــر

العـامالعـامّ لإلصالح اإلداري. لإلصالح اإلداري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rوزير الداخلية واجلماعات احمللّية rإن وزير الدولة
- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
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- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-180 اIـؤرّخ
في 4 جـمادى األولى عام 1427 اIوافق 31 مايـو سنة 2006
واIتضمّن إحلاق اIديرية العامّة لإلصالح اإلداري بوزارة

rالداخلية واجلماعات احمللّية
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-248 اIؤرّخ
في 2 ربــيـع األوّل عـام 1415 اIــوافق 10 غــشت ســنــة 1994
واIــتـضـمّـن تـنـظــيم اإلدارة اIـركــزيـة في وزارة الـداخــلـيـة
واجلــمـــاعــات احملـــلّـــيــة والـــبــيـــئــة واإلصالح اإلداريr اIـــعــدّل

rتمّمIوا
- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-192 اIؤرّخ
في 26 صـــفــــر عــــام 1424 اIــــوافـق 28 أبــــريـل ســـنــــة 2003
الّــــذي يــــحـــــدّد مــــهـــــامّ اIــــديــــريـــــة الــــعــــامّـــــة لإلصالح اإلداري

rوتنظيمهـا
- و�ــــقـــتـــضى اIــــرســـوم الـــتّـــنـــفــــيـــذيّ اIـــؤرّخ في 29
جــمــادى األولى عـام 1418 اIـوافـق أوّل أكـتــوبـر ســنـة 1997
واIـتـضـمّن تـعـيـX الـسّـيـد مـصـطـفى حـجـلـومr مـديـرا عـامّـا
لإلصالح اإلداري بـاإلدارة اIـركــزيـة لـلـوزيــر اIـنـتـدب لـدى
رئـــيس احلـــكـــومـــةr اIــكـــلّف بـــاإلصـالح اإلداري والـــوظـــيف

rالعمـومي

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : يـفـوّض إلى الـسّــيـد مـصـطـفى حـجـلـوم
اIــــــــديـــــــر الـــــــعــــــــامّ لـإلصالح اإلداريr اإلمــــــــضـــــــاء فـي حـــــــدود
صالحـــــيـــــاتـهr بـــــاسم وزيــــــر الـــــدولــــــةr وزيــــــر الـــــداخـــــلـــــيــــة
واجلـــمــــاعـــات احملـــلّــــيـــةr عـــلـى جـــمـــيـع الـــوثـــائـق واIـــقـــرّرات

باستثناء القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عــام 1427 اIــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

نور الدين زرهوني  نور الدين زرهوني  اIدعو يزيداIدعو يزيد

وزارة العالقات مع البرHانوزارة العالقات مع البرHان

قـرار مرار مـؤرؤرّخ في خ في 21 ج جـمــــادى الادى الـثـانانــــيـة عـة عــام ام 1427 اI اIـوافق وافق 17
يـوليـولـيو سيو سـنـة نـة r2006 يr يـتضتضـمّـن تـن تـفـويض اإلمفـويض اإلمـضــاء إلىضــاء إلى
نـنـــــــــائب مائب مــــــــديــديــــــــــر اIر اIــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــة واحملة واحملــــــــاساســــــبــــــــة والـة والـــــــــوسوســــــــائلائل

العـامالعـامّـة.ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rانIإنّ وزير العالقات مع البر

- �ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-144 اIؤرّخ
في 26 مــــحــــرّم عــــام 1424 اIــــوافق 29 مــــارس ســــنــــة 2003
واIـتــضـمّن تــنـظــيم اإلدارة اIـركــزيـة في وزارة الــعالقـات

rانIمع البر

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 06-194 اIؤرّخ
في 4 جــمــــادى األولى عـــام 1427 اIـوافق 31 مــايـــو ســنــة
r2006 الـذي يـرخص ألعضــاء احلكـومة تفـويض إمضائهم

- وبعد االطالع عـلى اIرسوم الـرّئاسيّ اIؤرّخ في 5
جــمــادى األولى عــام 1427 اIــوافق أوّل يــونـــيــو ســنــة 2006
واIـتـضـمّن تــعـيـX الـسّـيـد رشـيــد بن نـاصـرr بـصـفـة نـائب
مـديــر لــلـمــيـزانــيــة واحملـاســبــة والـوســائل الــعـامّــة بـوزارة

rانIالعالقات مع البر

يقريقرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

rـــادّة األولى :ة األولى : يفـوّض إلى الـسّـيد رشـيـد بن نـاصرIـــاداIا
rـــيـــزانـــيــة واحملـــاســـبـــة والـــوســـائل الـــعـــامّــةIنـــائب مـــديـــر ا
اإلمــضــاء في حــدود صـالحــيــاته بــاسـم وزيــر الــعالقــات مع
الـــبــرIـــانr عـــلى جـــمــيع الـــوثـــائق واIـــقــرّرات بـــاســـتــثـــنــاء

القرارات.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 21 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 17 يوليو سنة 2006.

عبد العزيز زياريعبد العزيز زياري

وزارة السوزارة السّكن والعمرانكن والعمران
قرار وزاري مقرار وزاري مـشترك مؤرشترك مؤرّخ في خ في 7 رجب عام  رجب عام 1427 اIوافق اIوافق
2  غ  غــــشت سشت سـنـة ة r2006 يr يــــعـدّل ويل ويــــتــــمّم الم الـقــــرار الرار الـوزاريوزاري
اIشاIشـترك اIؤرترك اIؤرّخ في خ في 19 شع شعـبان عام بان عام 1421 اIوافق  اIوافق 15
نــــــوفوفــــمــــــبــــر سر ســــــنــــة ة r2000 اI اIــــــعــــدّل واIل واIــــــتــــــمّمr المr الّــــذي يذي يــــــحــــدّد
كــــيــــفــــيـات تات تــــطــــبــــيق اIيق اIــــرسرســــوم الوم الــــتّــــنــــفـيــــذيذيّ رقم  رقم 308-94
اIاIــــــــــؤرؤرّخ في خ في 28 رب ربــــــــــيع اليع الــــــــــثــــــــــانانـي عي عــــــــام ام 1415 اI اIــــــــــوافق وافق 4
أكأكــــــــــتــــــــــوبوبــــــــــر سر ســــــــــنــــــــــة ة 1994 ال الّــــــــــذي يذي يــــــــــحــــــــــدّد قد قــــــــــواعواعــــــــــد تد تــــــــــدخدخّل
الالــــصـنــــدوق الدوق الـوطوطــــني لني لــــلـســــكن في مكن في مــــجـال الال الــــدعم اIدعم اIـاليالي

لألسر.لألسر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإن وزير السّكن والعمران

rاليّةIووزير ا



- �ــقـتـضى اIـرسـوم الــتّـشـريـعيّ رقم 93-03 اIـؤرّخ
في 7 رمـــضـــان عــام 1413 اIـــوافق أوّل مـــارس ســـنــة 1993

rتعلّق بالنشاط العقاريIوا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 91-145 اIؤرّخ
في 27 شــــــوّال عــــــام 1411 اIـــــوافق 12 مــــــايـــــو ســــــنـــــة 1991
واIتـضمّن الـقانون األسـاسي اخلاص بـالصنـدوق الوطني
لـلـسكـنr اIعـدّل واIـتـمّم بـاIـرسوم الـتّـنـفـيذيّ رقم 111-94

r1994 ؤرّخ في 18 مايو سنةIا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-176 اIؤرّخ
في أوّل ذي الــقــعــدة عــام 1412 اIــوافق 4 مــايــو ســنــة 1992

rالّذي يحدّد صالحيات وزير السكن

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 94-308 اIؤرّخ
في 28 ربـــيع الـــثـــاني عــام 1415 اIــوافق 4 أكــتـــوبـــر ســـنــة
1994 الّذي يـحدّد قواعـد تدخـل الصنـدوق الوطـني للـسكن

rالي لألسرIفي مجال الدعم ا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــقـتــضى الـقــرار الـوزاري اIــشـتــرك اIـؤرّخ في
r2000 ــــوافق 15 نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــةI19 شـــعـــبـــان عـــام 1421 ا

اIــعــدّل واIــتــمّـمr الّــذي يــحــدّد كـيــفــيــات تــطــبــيـق اIــرسـوم
التّـنفـيذيّ رقم 94-308 اIؤرّخ في 28 ربــيع الـثـــاني عام

1415 اIــوافق 4 أكـــتــوبـــر ســنـــة 1994 الّــــذي يــحــدّد قــواعــد

تدخّـل الصـندوق الـوطني للسكن في مجال الدّعم اIـاليّ
rلألســر

يقريقرّران مـا يأتي :ران مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــعــــدّل هــــذا الــــقـــــرار ويــــتــــمّم أحــــكــــام
القرار الـوزاري اIشترك اIؤرّخ في 19 شعبان عام 1421

اIوافق 15 نوفمبر سنة 2000 واIذكور أعاله.

اIــاداIــادّة ة 2 : : تـــعــدّل وتـــتـــمّـم أحـــكـــام اIــادّة 7 من الـــقـــرار
الــــوزاري اIـــــشـــــتــــرك اIـــــؤرّخ في 19 شـــــعـــــبـــــان عــــام 1421
اIوافق 15 نوفمبر سنة 2000 واIذكور أعالهr كما يأتي :

"اIــاد"اIــادّة ة 7 : : ال |ــكن أن تـــمــنح اIـــســاعــدات لـــلــحــصــول
عـلى اIـلكــية عـنـدمـا تـتـجـاوز تـكـلــفـة إجنـاز اIـسكن أربع
(4) مــرات اIــبــلغ األقــصى لـــلــمــســاعــدة اIــالــيّــة احملــدّدة في

اIادّة 5 أعاله.
عـــــنـــــدمــــــا يــــــوجـــــد اIــــســـــكـــن في واليـــــات اجلــــــزائـــــر
ووهـــران وقــســنــطــيــنـــة وعـــنـــابـــة وتــيــبــــازة وبــومــرداس
والــبـــلــيـــدةr فــإن تــكــــلـــفــــة إجنــــازه ال يـــجب أن تـــتــجــــاوز
خـمس (5) مـرات اIـبـلغ األقـصى لـلـمسـاعـدة اIـالـيّـة احملدّدة

في اIادّة 5 أعاله".

اIـاداIـادّة ة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حــــــرّر بـــــاجلــــــزائــــــر في 7 رجب عــــــام 1427 اIــــــوافق 2
غشت سنة 2006.

وزير السكن والعمرانوزير السكن والعمران
محمد نذير حميميدمحمد نذير حميميد

وزير اIاليوزير اIاليّة
مراد مدلسيمراد مدلسي
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