
العدد العدد 45
السالسّنة الثامنة واألربعوننة الثامنة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اJغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اJغرب 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

اJطلوب 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 14  رمضان عام  رمضان عام 1432 هـهـ
اJوافق اJوافق 14  غشت سنة   غشت سنة 2011 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اJطبعة الراJطبعة الرّسميسمّية

حي البساتtX بئر مراد رايسt ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس
اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية

مــرســوم رئــاسيّ رقم 11-246 مـؤرّخ في 8 شــعــبــان عـام 1432 اJـوافق 10 يــولــيــو ســنـة t2011 يــتــضــمّـن انــضــمــام اجلــمــهــوريـة
اجلـزائـريـة الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة إلى االتـفـاقيـة الـدولـيـة اJـتـعـلـقــة بـالـتـدخل في أعـالي الـبـحـار في حـالـة وقـوع حادث
مـسبب أو بإمكانه تسـبيب تلوث زيتيt اJعـتمدة ببروكسل في 29 نوفمـبر سنة 1969 وبروتوكولـها اJبرم بلندن في
2 نوفمبر سنة 1973.....................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ رقم 11-247 مـؤرّخ في 8 شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق 10 يــولـيـو سـنـة t2011 يـتـضــمّن الـتـصــديق عـلى الــنـظـام
األساسي للهيئة العليا للذخيرة العربيةt اJعتمد في القاهرة بتاريخ 16 سبتمبر سنة 2010..................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرســوم رئــاسي رقم 11-275 مـؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـوافق 10 غــشـت ســنـة t2011 يـتــضــمن إحــداث بــاب وحتـويل
اعتمـاد في ميزانيـة الـدولـة.........................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 11-276 مـــؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 10 غــشـت ســنـة t2011 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.................................................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 11-277 مـؤرّخ في 10 رمـضــان عـام 1432 اJـوافـق 10 غـشـت سـنـة t2011 يـتــضــمن إحــداث بــاب وحتـويل
اعتمـاد إلى ميزانية تسيير مصالح الوزير األول............................................................................................
مــرســوم رئــاسي رقم 11-278 مـؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـوافق 10غــشـت ســنـة t2011 يــتــضــمـن حتـــويل اعـــتــمــاد إلـى
ميزانيـة تسييـر وزارة الـعـدل.....................................................................................................................
مــرســـوم رئــاسي رقم 11-279 مـــؤرّخ في 10 رمــضــان عــام 1432 اJـــوافق 10 غــشـت ســنـة t2011 يــتــضــمـن حتــويل اعــتــمـــاد إلى
ميزانية تسيير وزارة اJـوارد اJائيـة............................................................................................................
tبـتـحفظ tيـتضـمن الـتـصـديق t2010 ـوافق 3 نـوفمـبـر سـنةJمـرسـوم رئـاسي رقم 10-270 مـؤرّخ في 26 ذي الـقـعـدة عام 1431 ا
عـلى االتـفـاقـية الـدولـيـة لـقـمع أعـمال اإلرهـاب الـنـوويt اJـفـتوحـة لـلـتـوقـيع في مـقر األ� اJـتـحـدة في نـيـويورك في 14
سبتمبر سنة 2005 (استدراك)......................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 رمضان عام 1432 اJوافق 2  غشت سنـة t2011 يتضمّـن تعيX رئيس أركان الدرك الـوطني...
مـرســومـان رئـاسـيّـان مـؤرّخـان في 7 شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق 9 يــولـيـو سـنـة t2011 يـتـضـمّـنـان إنـهــاء مـهـام رؤسـاء مـجـالس
قضائية....................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسـيّـان مـؤرّخان في 7 شـعـبـان عام 1432 اJـوافق 9 يـولـيـو سـنة t2011 يتـضـمّـنـان إنـهاء مـهـام نـوّاب عـامـX لدى
اجملالس القضائية......................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 7 شعبان عام 1432 اJوافق 9  يوليو سنـة t2011 يتضمّـن تعيX رؤساء مجالس قضائية............
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعــبــان عـام 1432 اJـوافق 9  يــولــيــو ســنــة t2011 يــتــضـمّـن تــعـيــX نـوّاب عــامـX لــدى اجملـالس
القضائية..................................................................................................................................................

قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 19 شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق 21 يــولـيـو سـنـة t2011 يـتـضــمن إنـهـاء مـهـام نــائـبـX لـرئـيـسي
...............................................Xعسكريت Xلتزم بها في ناحيتJسبقة للنفقات اJللمراقبة ا Xجهويت Xمصلحت
قـــرار وزاري مــشــتـــرك مــؤرخ في 19 شـــعــبــان عــام 1432 اJـــوافق 21 يـــولــيـــو ســنــة t2011 يــتــضــمن تــعــيــX نــائــبــX لــرئـيــسي
...............................................Xعسكريت Xلتزم بها في ناحيتJسبقة للنفقات اJللمراقبة ا Xجهويت Xمصلحت

وزارة النقلوزارة النقل
قــرار وزاري مـشتــرك مؤرّخ في 13 جمــادى األولى عــام 1432 اJوافــق 17 أبـريـــل سنة t2011 يـتضمّن الـتنظـــيم الداخــلي
للمركــز الوطني لرخص السياقـة..................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 11-246 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
1432 اJوافق  اJوافق 10 يوليو سنة  يوليو سنة t2011 يتضمt يتضمّن انضمامن انضمام

اجلــمـهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشـعــبـيـة إلىاجلــمـهـوريـة اجلــزائـريـة الــد�ـقـراطــيـة الـشـعــبـيـة إلى
االتــفــاقــيــة الــدولــيــة اJــتـــعــلــقـــة بــالــتــدخل في أعــالياالتــفــاقــيــة الــدولــيــة اJــتـــعــلــقـــة بــالــتــدخل في أعــالي
الـبــحــار في حــالـة وقــوع حــادث مـســبب أو بــإمــكـانهالـبــحــار في حــالـة وقــوع حــادث مـســبب أو بــإمــكـانه
تـســبـيب تــلــوث زيـتيt اJــعـتــمــدة بـبــروكـسل في تـســبـيب تــلــوث زيـتيt اJــعـتــمــدة بـبــروكـسل في 29
نـوفـمبـر سـنة نـوفـمبـر سـنة 1969 وبروتـوكـولهـا اJبـرم بلـندن في وبروتـوكـولهـا اJبـرم بلـندن في

2 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 1973.
ــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
tبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

tادّة 77-11 منهJال سيّما ا tوبناء على الدّستور -
- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــدولــيــة اJــتــعــلــقــة
بالـتدخل في أعـالي البـحار في حالـة وقوع حـادث مسبب
أو بـإمـكــانـه تـسـبـيب تــلـوث زيـتيt اJـعـتــمـدة بـبـروكـســل
في 29 نــوفـمـبــر سـنـة 1969 وبـروتـوكــولـهـا اJـبـــرم بـلـنـدن

t1973 في 2 نوفمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : تـــــنـــــضم اجلـــــمـــــهـــــوريّــــــة اجلـــــزائـــــريّـــــة
الـدّ�ـقـراطـيّـة الـشّـعـبـيّــة إلى االتفـاقـيـة الـدولـية اJـتـعـلـقـة
بالـتدخل في أعـالي البـحار في حالـة وقوع حـادث مسبب
أو بـإمـكــانـه تـسـبـيب تــلـوث زيـتيt اJـعـتــمـدة بـبـروكـســل
في 29 نــوفـمـبــر سـنـة 1969 وبـروتـوكــولـهـا اJـبـــرم بـلـنـدن

في 2 نوفمبر سنة 1973.

وتــنـشــر هـذه االتــفـاقــيـة وبـروتــوكـولــهـا فـي اجلـريـدة
الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011. 

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية الدولية اJتعلقة بالتدخل في أعالي البحاراالتفاقية الدولية اJتعلقة بالتدخل في أعالي البحار
في حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانهفي حالة وقوع حادث مسبب أو بإمكانه

تسبيب تلـوث زيتيتسبيب تلـوث زيتي

tإن الدول األطراف في االتفاقية احلالية

إذ تــــدرك ضــــرورة حــــمــــايــــة مــــصــــالح شــــعــــوبــــهــــا من
الـــعــواقب الـــوخــيـــمــة لـــلــحـــوادث الــبـــحــريـــة الــتـي تــعــرض

tالبحار والسواحل إلى خطر التلوّث
واقتـناعـا مـنهـا بأن هـذه الظـروف قـد تتـطلب اتـخاذ
تــدابـيـر ذات طـابع اسـتــثـنـائي في أعـالي الــبـحـار حلـمـايـة

tعلى أال تخلّ �بدإ حرية أعالي البحار tصالحJتلك ا

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

اJاداJادّة األولىة األولى

1 - يـجــوز ألطـــراف االتــفــاقـــيــة احلـالــــيــة أن تـتــخـذ
في أعــالي الـبـحــار مـا تـــراه ضـروريـا من إجـراءات Jـنــع
أو تـــخــفـــيف أو اســـتـــئــصـــال األخـــطــار اجلـــســـيــمـــة احملـــدقــة
بسواحلها أو بـاJصالح ذات الصلةt والـناشئة عن التلوث
أو الــتــهـديــد بــالــتــلــوث بــالــزيتt وذلـك في أعــقــاب حــادثـة
بــحــريــة أو أعــمــال تــتــعــلق بــهــذه احلــادثــةt والــتي يــنــتــظـر

اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة الضرر.
2 - عــلـى أنه ال يــجـــوز اتــخــاذ أيـــة إجــراءات �ــوجب
االتفاقـية احلالـية ضد سفـينة حربـية أو أية سفـينة أخرى
تــمــلـــكــهــا أو تــشــغّـــلــهــا دولــة مــا وتـــســتــعــمــلـــهــاt في الــوقت

الراهنt في اخلدمات احلكومية غير التجارية.

اJاداJادّة ة 2

ألغراض االتفاقية احلالية فإن :
1 - "احلـادثــــة الــبـحـــريــــةاحلـادثــــة الــبـحـــريــــة" : هي اصـطــــدام الــسـفــن
أو جـنــوحــهـا أو أي حــادث من حـوادث اJالحــةt أو أي حـدث
على م� السفيـنة أو خارجها �ا يسفر عن خسارة مادية

للسفينة أو حلمولتها أو عن خطر وشيك بذلك.
2 - "السفينـةالسفينـة" وتعني :

أ) أية سفينة بحورة مهما كان نوعهاt و
ب) أي مـركب طـاف بـاسـتـثـنـاء الـهـياكـل أو الـنبـائط
الـــتـي تـــعـــمل في اســـتـــكـــشـــاف واســـتـــغالل مـــوارد قـــيـــعــان

البحار واحمليطات وطبقاتها التحتية.

tوزيت الــــوقـــود t3 - "الــــزيتالــــزيت" : وهــــو الـــنــــفط اخلــــام
tوزيت التشحيم tوزيت الديزل

4 - "اJــصـــالح ذات الـــصـــلــةاJــصـــالح ذات الـــصـــلــة" : وهـي مــصـــالح الـــدولــة
الـــســـاحـــلــــيـــة اJـــتــــضـــررة أو اJـــهــــددة مـــبـــاشــــرة بـــاحلـــادثــــة

البحـريـة مثــل :
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اJاداJادّة ة 4

1 - تــوضع قــائـــمــة اخلــبـــراء اJــشــار إلــيـــهــا في اJــادة
الــثـالــثــة من االتـفــاقــيـة احلــالـيــة وتــسـتــكــمل حتت إشـراف
اJــنــظـــمــةt وتــقــرر اJــنــظــمــة الــلـــوائح الالزمــة واJــنــاســبــة

اJتعلقة بهاt �ا في ذلك حتديد اJؤهالت اJطلوبة.

2 - يـــجــوز لــلــدول األعـــضــاء في اJــنـــظــمــة وألطــراف
هـــذه االتــفـــاقــيـــة تـــرشــيـح خــبـــراء إلدراجــهـم في الـــقــائـــمــة.
وتــــــدفع رواتـب هــــــؤالء اخلــــــبــــــراء مـن قــــــبـل الــــــدول الــــــتي

تستعX بهم على أساس ما قدموه إليها من خدمات.

اJاداJادّة ة 5

1 - يــنـبــغي أن تـتــنــاسب اإلجـراءات الــتي تــتـخــذهـا
الـــدولــــة الــــســــاحـــلــــيــــة وفـــقــــا لــــلـــمــــادة األولى مـع األضــــرار

الفعلــية أو احملدقـة.

2 - ينـبغي أال تـتـجاوز هـذه اإلجـراءات حدود مـا هو
الزم بـــصـــورة مـــعـــقــولـــة لـــبـــلــوغ الـــغـــايـــة احملــددة فـي اJــادة
األولىt وأن تــتــــوقف حــاJــا يــتــحــقق ذلكt ومن الــــواحب
أال تــــمس هــــذه اإلجـــــراءات دون داع بــــحـــقــــــوق ومــــصـــالح
دولـــة الـعـَــلَـم أودول أخـرى أو أي أشـخـــاص طـبـيـعـيـX أو

.Xمعني Xاعتباري

3 - وعند النـظر فيما إذا كانت اإلجراءات تتناسب
مع األضرارt يتعX مراعاة ما يأتي :

أ) مــدى األضــــرار الـوشـيــكـــة واحــتـمــاالت وقــوعـهــا
tفي حالة عدم اتخاذ تلك اإلجراءات

ب) احتماالت فعالية تلك اإلجراءاتt و
ج) مدى األضرار التي قد تنجم عن تلك اإلجراءات.

اJاداJادّة ة 6

يـلــزم أي طـرف يــقـدم عــلى اتــخـاذ إجــراءات مـخــالـفـة
tألحكام االتفاقـية احلالية ويتسبب في اإلضرار باآلخرين
بـدفع تـعـويض عن األضـرار الـنـاجـمة عـن اإلجراءات الـتي
تـتجـاوز مـا هو ضـروري اعـتـياديـا لـبلـوغ الـغايـة اJـذكورة

في اJادة األولى.

اJاداJادّة ة 7

tوبــاســـتــثــنــــاء مــــا نص عــلـــيــه بــصـــــورة مــحـــــددة
فإن االتـفـاقـيـة احلالـيـة ال تـتـضمـن مـا يـخــل بـأيــة حـقــوق
أو واجــبات أو امتـيـازات أو حصانات قائمــةt أو يحـرم
أي طـــرف من األطـــراف اJــعـنــــيـة أو أي شــخص طـبــيــعي

أو اعتباري معني من أي تدبير عالجي متاح لـه.

أ) األنـشـطـة الـبــحـريـة عـلى الـسـواحل أو اJـوانىء أو
tمـصــبــات األنـهــار �ــا في ذلك أنــشـطــة مــصـايــد األســمـاك
والــتي تـشــكل وسـيـلــة رئـيـســيـة من وســائل كـسب الـرزق

tXعنيJلألشخاص ا
tعنيةJنطقة اJباهج السياحية في اJب) ا

ج) صــــحــــة ســــكــــان الــــســــواحـــل ورفـــــــاه اJــــنــــطــــقــــــة
اJـــعـــنــــيــــة �ـــا في ذلك صـــيــــانـــة اJـــوارد الـــبـــحـــريـــة احلـــيـــة

واحليــاة البـريــة.

5 -  "اJــــنــــظــــمــــةاJــــنــــظــــمــــة" : وهي اJــــنـــــظــــمــــة االســـــتــــشــــاريــــة
احلكومية الدولـية للمالحـة البحـريـة.

اJاداJادّة ة 3

عــنــدمـا  تــمـارس دولــة سـاحــلـيــة مــا حـقــهـا في اتــخـاذ
إجــــراءات وفـــقــــا لـــلــــمـــادة األولىt فــــمن الــــواجب تـــطــــبـــيق

األحكــام اآلتـية :
أ) قـبل اتـخـاذ أيـة إجـراءاتt تـبـدأ الـدولـة الـسـاحـلـية
tـتـأثرة بـاحلـادثـة الـبـحـريةJبالـتـشـاور مع الـدول األخـرى ا

tوال سيما دولة أو دول العَلَم
ب) تــــقـــــوم الـــدولـــــــة الـــســـاحــــلـــــيـــة بـــــدون تـــأخـــــيـــر
Xـقتـرحـة إلى أي أشخـــاص طـبيـعـيJبـتـبلـيغ اإلجـراءات ا
أو اعـتـبـاريــX تـعـرفــهم الـدولـــة الــسـاحـلــــيـة أو أخـطـــرت
بـهم أثــنـــاء اJـشــــاوراتt من ذوي اJـصــالـح الـتي يـنــتـظـر
أن تـــتــــأثــــر اعــــتـــيــــاديــــا بـــتــــلك اإلجــــراءات. وعــــلى الــــدولـــة

tالساحلية أن تراعي أية آراء قد يقدمها هؤالء لها
ج) قــــــبل اتــــــخــــــاذ أيــــــة إجــــــراءاتt يـــــجــــــوز لــــــلــــــدولـــــة
الـسـاحـلـــيـة الــتـشـــاور مع خـبـــراء مـســتـقـلـX يـخـتـــارون

tنظمةJمن قائمة حتتفظ بها ا
د) في احلـاالت الـعـاجــلـة جـدا الـتي تــتـطـلب إجـراءات
فــوريـةt يــجــوز لـلــدولــة الـســاحــلـيــة أن تــتـخــذ اإلجـــراءات
الـتي تـفـرضـهـا احلـالـة العـاجـلـة بـدون إخـطـار أو اسـتـشارة

tأو بدون متابعة ما بدأته من مشاورات tXمسبق
هـ) تــــبــــذل الــــدولــــة الــــســــاحــــلــــيــــةt قــــبل اتــــخــــاذ هــــذه
الــتــدابــيــر وأثــنــاء تــنــفــيــذهــاt كل مــا فـي وســعــهــا لــتــفـادي
تـعـريض احليـاة الـبشـريـة ألي خطـرt ولـتقـد¥ أيـة مسـاعدة
قـد يحتاج إليـها اJكروبـونt وكذلك لتيـسير إعادة طواقم
الـسفن إلى أوطـانـهم في احلـاالت اJـنـاسبـة وعـدم خـلق أية

tعراقـيل في ذلك الصدد
و) تـبـلّغ اإلجـراءات اJــتـخـذة تـطـبـيــقـا لـلـمـادة األولى
بـــــدون تــــــأخـــــيـــــر إلى الـــــدول اJـــــعــــــنـــــيـــــة وإلى األشـــــخـــــاص
الـطـبـيعـيـX أو االعـتـبـاريـX اJـعـنـيـX واJـعـروفtX فـضال

عن األمX العـامّ للمنظمة.
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اJاداJادّة ة 8

1 - في حــــال نــشــــوب نـــــزاع بــX األطـــــراف بــشــأن
مـــا إذا كــــانت اإلجــــراءات اJـــتــخـــذة �ــوجـب اJــادة األولى
tهي إجــــراءات مــخـــالــفــــة ألحــكــــام االتــفــاقــــيــة احلـــالــــيـة
ومـــا إذا كـان من الـواجب دفـع تـعـويـضات �ـقـتـضـى اJادة
الـسـادســةt وبـشـأن قــيـمـة هــذه الـتـعــويـضـاتt وعــنـد تـعـذر
Xـعنـيـــة أو بJاألطـــراف ا Xتـسـويـة األمر بـالـتـفــاوض بـ
Xالـطـبـيـعـي XـطـالبـJالطــــرف الــذي اتـخـذ اإلجـراءات وا
أو االعــــتـــبــــاريـــtX فــــإن من الـــواجـب رفع الـــنــــزاعt مــــا لم
تـــتـــفـق األطـــراف عــلى خـالف هــذاt إلـى الــتـــوفــيـقt فــإن لم
يــثــمــر فـإلـى الـتــحــكــيم عــلى الــنـحــو اJــعــروض في مــلـحق

االتفاقية احلاليةt إن طلب ذلك طرف مـا.

2 - ال يـــحق لـــلـــطـــرف الـــذي اتــخـــذ اإلجـــراءات رفض
طلب بـالـتـوفـيق أو الـتحـكـيم مـقـدم �وجب أحـكـام الـفـقرة
السابقة إن تـذرع فحسب بأن التدابير العالجيةt �وجب

القوانX البلدية في محاكمه هوt لم تستنفد بعد.

اJاداJادّة ة 9

1 - يـظل بـاب االتـفــاقـيـة احلـالـيــة مـفـتـوحــا لـلـتـوقـيع
حـتى 31 كـانــون األول/ ديــسـمــبـر t1970 ويـبــقى بــعـد ذلك

. باب االنضمام مشرعاً

2 - �ـكن الـدول األعضـاء في األ� اJتـحدة أو في أي
وكـالـة من الـوكـاالت اJـتـخـصـصـة أو في اJـنـظـمـة الـدولـية
لــلــطـــاقــة الــذريـــةt أو األطــراف في نــظـــام مــحــكـــمــة الــعــدل

الدوليةt أن تصبح أطرافا في هذه االتفاقية من خالل :
أ) التوقيع دون حتـفظ يشترط التصديق أو القبول

أو اJوافقـةt أو
ب) الــــتـــــوقــــيع رهــــنــــا بــــالـــــتــــصــــديق أو الــــقــــبــــول أو
اJـــوافـــقـــةt عـــلى أن يـــتـــبـع ذلك الـــتـــصـــديق أو الـــقـــبـــول أو

اJوافقةt أو
ج) االنضمــام.

اJاداJادّة ة 10

1 - يــكـــون الــتـــصــديقt أو الـــقــبـــولt أو اJــوافـــقــةt أو
االنـضـمـام عن طـريق إيـداع صك رسـمـي بـهذا اJـعـنـى لدى

األمX العـامّ للمنظمة.

2 - تــــعــــتــــبــــر صــــكــــوك الــــتــــصــــديقt أو الــــقــــبــــولt أو
اJـــوافــقـــــةt أو االنــضـــمـــام اJــودعــــة بــعــد ســـريــان مـــفــعــول
تـــعـــديــل مـــا عـــلى االتـــفــاقـــيـــة احلـــالــيـــة بـــالـــنــســـبـــة جلــمـــيع
األطـــــــراف اJــــــوجــــــودةt أو بــــــعــــــد إتــــــمـــــــام كــل اإلجــــــــراءات
اJـطـلـوبــــة لـنـفـــاذه بـالـنــسـبـة لـتـلك األطــــرافt مـنـطـبـقـــة

على االتفاقـية حسبمـا عـدّلت.

اJاداJادّة ة 11

X1 - يـبـدأ نــفـــاذ هــذه االتـفـاقــيـة في الــيـوم الـتــسـعـ
من تـاريخ قيـام خمس عـشرة دولـة بالـتوقـيع علـيهـا بدون
حتـــفظ يــــشـــتـــرط الـــتـــصـــديق أو الـــقـــبـــول أو اJـــوافـــقـــةt أو
قيامها بـإيداع صكوك التصـديق أو القبول أو اJوافقة أو

االنضمام لدى األمX العـامّ للمنظمة.

2 - يـســري مـفـعـــول االتفـاقـيـــة احلالـــيـة بـالنـسـبــة
ألي دولـة تـقـوم في وقـت الحق بـتـصـديـقـهـا أو الـقـبـول بـهـا
Xفي اليـوم التـسع tـوافقة عـليـها أو االنـضمـام إليهـاJأو ا

بعد تاريخ إيداعها للصك اJالئم.

اJاداJادّة ة 12

1 - يـجـوز ألي طـرف االنــسـحـاب من هـذه االتــفـاقـيـة
في أي وقت بــعـــد تــــاريخ ســـريـــان مــفــعـولــهــا بــالـنــســبــة

لـذلك الطــرف.

2 - يـــكـــون االنـــســحـــاب عـن طــريـق إيـــداع صك بـــهــذا
tالعـامّ للمنظمة Xعنى لدى األمJا

3 - يــســـري مــفــعـول االنــســحــاب بــعــد عـام مـن إيـداع
صـكـه لــدى األمـX العـــامّ لـلـمـنـظمـــةt أو بـعـــد مـدة أطـول

حتـدد في الصك اJذكـور.

اJاداJادّة ة 13

1 - تــقـوم األ� اJــتـحــدة حـيــثـمـا تــكـون هـي الـســلـطـة
اإلدارية القليم مـاt أو أي دولة طرف في االتفاقية احلالية
tومـــــســــؤولـــــة عن إدارة الـــــعالقـــــات الــــدولـــــيــــة إلقـــــلـــــيـم مــــا
بـالتـشاور بـأسرع وقت �ـكن مع السـلطـات اخملتـصة لـهذا
اإلقــلـــيم أو بــاتــخــاذ تـــدابــيــر أخــرى حــسـب االقــتــضــاءt كي
تشـمل االتـفاقـيـة احلالـيـة ذلك اإلقلــيمt ويـجوز لـها في أي
وقت أن تعلـن أن االتفاقـية احلـاليـة تشـمل اإلقلــيم اJعني

عن طريق إخطار األمX العام للمنظمة بذلك.

2 - تـشــمــل االتــفـاقـــيــة احلــالـيـــة اإلقــلـــيم اJــذكــــور
في اإلخــطــــار اعـتــبـارا مـن تـاريــخ اســتالم ذلك اإلخــطــار

أو اعتبارا من أي تاريخ آخر ينص عليه فيه.

3 - يـجــوز لأل� اJــتـحــدةt أو أي طـرف أصــدر إعالنـا
�وجب الـفقرة 1 من هذه اJـادةt في أي وقت بعد التاريخ
الـذي أصـبح فـيه اإلقـلــيم مـشـمـوال بـاالتـفاقـيـةt اإلعالن عن
طـريـق إخـطـــار كــتـابي إلـى األمــX الــعــــام لـلــمــنـظــمـةt أن
االتـفــاقــيــة احلــالـيــة لم تــعــد تــشــمــل اإلقــلـــيم اJــذكـــور في

اإلخطـار.
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4 - يـــخـــرج أي إقــــلـــيم يــــذكـــر في هــــذا اإلخـــطــــار عن
نــطـــاق االتـــفـــاقــيـــة احلـــالـــيــة بـــعـــد ســـنــة واحـــدة من تـــاريخ
اســـتالم األمــX الــعــام لــلــمــنـــظــمــة لإلخــطــار t أو بــعــد مــدة

أطول من ذلك حتدد فيه.

اJاداJادّة ة 14

1 - يجـوز للـمـنظـمة أن تـعقـد مـؤتمـرا بغـرض إعادة
النظر في االتفاقية احلالية أو تعديلها.

2 - تعقد اJنظـمة مؤتمرا ألطراف االتـفاقية احلالية
بـغيـة إعـادة النـظـر فيـها أو تـعـديلـهـا وذلك بنـاء عـلى طلب

ما ال يقل عن ثلث هذه األطراف.

اJاداJادّة ة 15

1 - تــــــودع هــــــذه االتـــــــفــــــاقــــــيــــــة لــــــدى األمـــــــX الــــــعــــــام
للمنظمــة.

2 - يقوم األمX العام للمنظمة �ا يأتي :
أ) إخـطــار جـمـيع الـدول الــتي وقـعت عـلـى االتـفـاقـيـة

احلالية أو انضمت إليها باآلتي :
"1" كــل تـــــوقــــــيع جــــديــــد أو إيـــــداع صك والــــتــــاريـخ

tتعلـق بذلكJا
"2" إيــداع أي صك بـاالنــسـحـــاب من هـذه االتــفـاقــــيـة

tمـع تـاريخ اإليداع
"3" تــوســـيع نــطـــاق االتــفــاقـــيــة احلــالـــيــة لـــيــشــمل أي
إقـلـيم �ـوجب الـفـقـرة 1 من اJــادة الـثـالـثــة عـشـرةt وإنـهـاء
مثل هـذا التـوسـيع �وجب أحـكـام الفـقرة 4 من تـلك اJادة
على أن يـذكر في كل حـالة تاريخ تـوسيع نـطاق االتفـاقية

tاحلالية أو إنهاء ذلك التوسيع
ب) إرســــــــال نـــــســـخ من االتــــــفــــــاقــــــــيــــــة احلـــــالــــــــيـــــة
صـادقــــة ومـصدقـــة إلى جـمـــيع الــدول اJـوقـعـــــة علـيـهــا

أو اJنضمـة إليهـا.

اJاداJادّة ة 16

�ــجــرد نــفــاذ االتـفــاقــة احلــالـيــةt يــرسل األمــX الــعـام
لــلــمـــنــظــمـــة نــصـــهــا إلى أمـــانــة األ� اJــتـــحــدة لـــلــتــســـجــيل

والنشرt تماشيا مع اJادة 102 من ميثاق األ� اJتحدة.

اJاداJادّة ة 17

حـررت االتـفـاقـيـة احلـالــيـة في نـسـخـة أصـلـيـة واحـدة
بــالــلــغـــتــX الــفــرنــســيــة واإلجنــلــيــزيــةt ويــعــتــبــر الــنــصــان
مـتسـاويX فـي احلجـية. وسـتـعد تـرجـمتـان رسمـيـتان لـها
بــالـلــغــتـX الــروســيـة واإلســبـانــيــة وتـودعــان مع الــنـســخـة

األصلية اJوقّعـة.

tــــــــوقّـــــــعـــــــــون أدنـــــــــاهJقـــــــــام ا tوإشـــــــهـــــــادا عــــــــلى ذلـك
اJــفــوضــون بـذلـك أصـوال مـن قـبـل حـكــومــاتــهمt بــالــتـوقــيع

على هذه االتفاقية.
حــرّرت فـي بــروكــســــل فـي الــتــاســــع والـــعــشــــرين

من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 1969.
ــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق
الباب األوالباب األّول
التوفيقالتوفيق

اJاداJادّة األولىة األولى

تــتـمــاشى إجــراءات الــتــوفـيق مــا لم تــقــرر األطـراف
اJعنية خالف ذلكt مع القواعد احملددة في هذا الباب.

اJاداJادّة ة 2

1 - تــشــكل جلــنــة لــلــتــوفـيـق بــنــاء عـل طـلـب يـوجــهــه
أحــد األطـــراف إلى طــــرف آخـــر وفــقـــا لــلـمــادة الـثــامـنـــة

مـن االتفاقــية.

2 - يـشمل طلب الـتوفـيق الذي يقـدمه أحد األطراف
بيانا عن الواقعة مع أية وثائق داعمة.

3 - إذا بدأت اإلجـراءات بـX طـــرفX اثـنـtX يـجوز
tألي طرف آخـر تأثر مـواطنـوه أو أمالكه بـالتـدابيـر ذاتها
أو إذا كــانت دولـة ســاحـلــيـة اتــخـذت تــدابـيــر مـشــابـهـةt أن
ينضـم إلى إجراءات الـتوفيـق بتسـليم إشـعـار كـتابي في
ذلك الصدد إلى الـطرفX اللذين باشرا اإلجـراءات إال إذا

اعترض أحدهما على ذلك.

اJاداJادّة ة 3

Xتـعـ t1 - تـتـكــون جلـنـة الـتـوفـيـق  من ثالثـة أعـضـاء
Xوتـع tأحـدهم الـدولـة الـسـاحـلـية الـتي اتـخـذت الـتـدابـيـر
الـثـاني الدولـة الـتي تـأثـر مـواطـنـوها أو �ـتـلـكـاتـهـا بـتلك
الــتــدابــيــرt ويــعــX الــعـضــو الــثــالث الــذي يــرأس الــلــجــنـة

.Xاألول Xباتفاق العضوين األصلي

2 - ينتـقي خبـراء التـوفيق من قـائمـة سبق وضـعها
طبقا لإلجراء احملدد في اJادة 4 أدناه.

tـــتـــلـــقي لـــطـــلب الـــتـــوفـــيقJ3 - إذا لم يـــقـم الــطـــرف ا
وخالل 60 يومـا من اسـتالمه لهt بتـعيـX اJوفق الـذي تقع
Xاألول XوفـقJوإذا تـعذر عـلى ا tعـليه مـسؤولـية تـعيـينه
تـسـمـيـة رئـيس لـلـجـنـة بـاالتـفـاق اJـشتـرك فـي غـضون 30
يـومـا مـن تـاريخ تـعـيـX اJـوفـق الـثـانيt فـإن األمـX الـعـام
tبــنـــــاء عــــلـى طـــلب من األطـــــراف tلــلـــمــنــظــمـــــة يـــقـــــوم
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اJاداJادّة ة 7

يـــتــعـــــX عـــلى جــمـــــيع األطـــــراف أن تــيـــســـــر عــمــل
tوأن تـــقــــــوم عــــلى وجـــه اخلـــصـــــوص tجلـــنـــــة الــــتـــوفــــــيق
وفـقـــا لــتـشــريـعــاتــهـــا وبـاسـتــخــــدام جـمـــيـع مــا لــديـهــــا

مـن وسائـل �ا يأتي :
tعلومات الالزمةJأ) تزويد اللجنة بالوثائق وا

ب) تـــمــكـــX الــلـــجــنـــة من دخـــول أراضــيـــهــاt وســـمــاع
الشهود أو اخلبراءt وزيارة موقع احلـادث.

اJاداJادّة ة 8

تــــتــــمـــثـــل مــــهــــمـــة جلــــنـــــة الــــتــــوفــــــيق في تــــوضــــــيح
اJـــــســـــــائل مـــــدار اخلـالفt وجـــــمـع كـــل اJـــــعـــــلــــــومــــات ذات
الـصــلـــة لــذلك الـغــرض عن طـريـق الـتـحــقـيق أو غــيـر ذلك
من الوسـائلt والسـعي لتـوفيق األطـراف. وبعـد التحـقيق
في الـقــضـيـةt حتـيـل الـلـجـنــة إلى األطـراف تـوصــيـة تـراهـا
مــنــاســـبــة لــلــمــســألـــةt وحتـــدد مــدة ال تــتــجــــاوز 90 يـــومـــا
تـدعى األطـــراف إلى إبالغ الـلـجـنـــة خاللـهــا عــن قـبــولـهـا

أو رفضها لتلك التـوصــية.

اJاداJادّة ة 9

ترفق الـتـوصــيـة بـاحليـثـيّات. وإذا كـــانت الـتوصـية
ال حتـظى كـلــيا أو جـــزئـيـا بـإجمـاع الـلـجـنــةt فإن من حــق

أي موفّق إبداء رأيه بصورة منفصلة.

اJاداJادّة ة 10
يــعــتــبـر الــتــوفــيق فــاشال في احلــالــة الــتي ال يــخــطـر
فـيـهـا طـرف مـا الـطــرف اآلخـر بـقـبـوله بـالـتـوصـيـة بـعـد 90
يـومـا من إخـطـار األطـراف بـهــا. ويـعـتـبــر الـتـوفـيق فـاشال
أيـــضــا في احلـــالـــة الـــتي ال يــتم فـــيــهـــا تــشــكـــــيل الــلـــجــنــــة
tـادة 3 أعالهJأثـنـــاء األجل احملـدد فـي الـفـقـرة الـثــالـثـة من ا
أو في حــالـة عـدم إصــدار الـلــجـنـة لــتـوصـيــتـهــا في غـضـون
سـنـــة من تـــاريخ تـعــيـX رئـيــسـهــا مــا لم تــكــن األطـــراف

قـد اتفقت على خالف ذلك.

اJاداJادّة ة 11
1 - يــــتـــقـــــاضى كـــل عـــضــــــو في الـــلــــجـــنــــــة مـــكــــافـــأة
مــقــابــل عــمــلــهt وحتــدد هــذه اJــكـــافــأة بــاتــفــــاق األطــــراف

التي تسددها بالتساوي.
2 - حتـدد اJـسـاهـمـات في الـنـفـقـات الـعـامـة الـنـاجـمة

عن أعمال اللجنة بالطريقة ذاتها.

اJاداJادّة ة 12
يـــجـــوز ألطـــراف اخلالف في أي وقت خـالل إجــراءات
الــــتــــوفـــــيق االتــــفـــــــاق عــــلى الـــــلــــجــــــوء إلـى إجــــــراء آخــــــر

لتسـويـة اJنازعـات.

وفي غـضـون 30 يـومـاt بـالـتـعـيـX اJـطـلـوبt ومن الـواجب
أن يـنـتـقي أعـضـــاء الـلـجـنــة اJـعـيـنــون بـهـــذه الـطــريـقــــة

من القائمة اJشار إليها في الفقرة السابقة.

4 - ال يــجــوز أن يــكــون رئــيس الــلــجــنــة في أي حــال
من األحـوالt مــهـمــا كـانت طــريـقــة تـعـيــيـنهt حــامال أو كـان

يحمل جنسية أحد األطراف الذين بادروا باإلجراء.

اJاداJادّة ة 4

1 - تتـكون الـقائـمـة الوارد وصـفهـا في اJادة 3 أعاله
من أشــــخــــــاص مــــؤهــــلــــX تــــرشــــحــــهـم األطــــراف وتــــتــــولى
اJـــنــظـــمـــة حتــديـــثـــهــا. ويـــجـــوز لــكــل دولــة طــــرف تـــرشــيح
tلــيـــســـوا بــالـــضــرورة مـن مــواطـــنــيـــهــا tأربـــعـــــة أشــخـــاص
إلدراجـــهم في الــــقـــائـــمـــة. ويـــكــــون الـــتـــعـــيــــX لـــفـــتـــرة ست

سنوات قابلـة للتجـديـد.

2 - في حــالــــة وفــــــاة أو اســتــقــالــــة شــخص مــــدرج
في القـائمـةt يـسمح لـلطــرف اJرشح بـتـسمـية بـديـل عنـه

Jا تبقى من مدة الواليـة.

اJاداJادّة ة 5

1 - تـــتــولى جلــنــة الـــتــوفــيقt مـــا لـم تــتــفق األطــراف
عـلى خالف ذلكt حتـــديـــد نـظـامـهـا الـداخـــلي الـذي يـنبـغي
أن يـتــيح الــنــظــر اJــنــصف في األمــر في جــمــيع األحـوال.
وفـيــمـا يــتـعـلـق بـالـتــحـقــيقt تـمــتـثل الــلـجــنـةt مـا لـم تـقـرر
بــاإلجـمـاع خـالف ذلكt ألحـكـام الــبـاب الـثــالث من اتـفــاقـيـة
الهـــاي لـتــسـويــة اJـنــازعــات الـدولــيـة بــالـطـــرق الـســلـمــيـة

اJبـرمـة في 18 تشرين األول/ أكتوبر 1907.

2 - تـــمـــثّل األطـــراف أمـــام جلـــنــة الـــتـــوفـــيق من قـــبل
وكالء تــــكـــون مـــهــــمـــتـــهـم الـــعـــمـل كـــوســـطــــاء بـــX األطـــراف
والـلـجـنة. ويـجـوز أيـضـا لكل طـرف من األطـراف الـتـماس
مـســــاعـدة مـســتـشـاريـن وخـبـــراء يــعـيـنــهم لـهـــذا الـغـــرض
كـمــا يـحق لـه طـلب ســمـاع جـمـيع األشــخــاص الـذين يـــرى

أن شهادتهم مفيدة.

3 - مـن حق الـــلــجـــنـــة طــلب إيـــضــــاحــات مـن الــوكالء
واJــســـتــشــــارين واخلــبــــراء الــتــابــعــــX لألطـــــراف فــضال
عـــن أي أشـــــخـــــاص تـــــرى أن مـن اJـــــفـــــيـــــد دعـــــوتـــــهـمt وذلك

�وافقة حكـومـاتهـم.

اJاداJادّة ة 6

تــتـــخـــذ جلــنــــة الــتــوفـــــيقt مـــا لم تــتــفـق األطـــــراف
عــلى غــيــر ذلكt قــراراتــهــا بـأغــلــبــيــة األصــواتt وال يــجـوز
لـــلــجـــنـــة إعالن مـــوقــفـــهـــا من جـــوهــر الـــنـــزاع إال بــحـــضــور

جمـيع أعضائهـا.
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الباب الثانيالباب الثاني
التحكـيمالتحكـيم

اJاداJادّة ة 13

1 - تــــتــــمــــاشى إجــــراءات الــــتــــحــــكــــيـمt مــــا لم تــــقــــرر
األطراف خالف ذلكt مع القواعد احملددة في هذا الباب.

2 - في حـــالـــــة فـــشــل الـــتـــوفـــــيـقt يـــجـــــوز تـــقـــــد¥
Xــائـــة والــثــمــانــJطــلب الــتــحـــكــــيم خالل فــتــــرة األيـــــام ا

التي تلي ذلك الفشـل.

اJاداJادّة ة 14

تـــتــكـــون جلــنـــة الــتـــحــكـــيم من ثـالثــة أعـــضــاء : تـــعــيّن
أحـدهـم الـدولـة الـسـاحـلـيـة الـتي اتـخـذت الـتـدابـيـر وتـعـيّن
الـثـاني الدولـة الـتي تـأثـر مـواطـنـوها أو �ـتـلـكـاتـهـا بـتلك
الـــتــدابـــيــرt ويـــتــفـق احملــكـــمــان األوالن عـــلى تـــعــيـــX احملــكّم

الثالث الذي يرأس اللجنة.

اJاداJادّة ة 15

1 - إذا لم يــتـم تــعــيــX رئــيس الــلــجــنــة بــعــد انــتــهــاء
فـــتـــــرة 60 يـــومـــــا مـن تـــعــــيـــX احملـــكـــم الـــثـــــانـيt يـــقــــــوم
األمــX الـعـام للـمـنـظـمـــةt بـنـــاء عــلى طـلب أي مــن أحـــد
tفـي غـضون فتــرة أخـرى تستغــرق 60 يومــا Xالطـــرف
بـــتـــعــــيـــX هــــذا الـــرئــــيس عـــلـى أن يـــنــــتـــقـــيـه من قــــائـــــمـــة
بــأشــخـــــاص مـــؤهــلـــــX ســبق وضــعـــهــــا وفــقــــــا ألحــكــــــام
اJـادة 4 أعاله. وتــكــون هـذه الــقــائــمـة مــســتــقـلــة عن قــائــمـة
اخلـبـــراء اJـوصـوفــــة في اJـادة الـرابـعــــة مـن االتـفـاقــــيـة
أو قــائـــمـــة خــبـــــراء الــتــوفــــيق اJــوصــوفــــــة فـي اJـــادة 4
مـــن اJــــلــــحـق احلــــــــاليt عـــــلى أنـــه يـــــجــــوز أن يــــرد االسم
ذاتـــه في قــــائــمــــة اJــوفــقـــــX وقــائــمـــــة احملــكــمـــX عــلى
حــــد ســواء. ولــكن من غــيــر اJــســمــوح اخــتــيــــار الـشــخص
الــذي عــمــل كـمــوفـــق فـي مـنـازعـــــة مـــا لــلـعـمـل كــمـحـكم

في القضـية نفسهـا.

2 - إذا لم يــعـيّن أحــد الـطـرفــX خالل فـتـرة 60 يـومـا
مـن تـارخ اسـتالم الـطــلب عـضـو جلــنـة الـتـحــكـيم الـذي تـقع
علـيه مـسـؤولـيـة تـعيـيـنهt يـجـوز لـلـطرف اآلخـر إبالغ ذلك
مـبـاشــرة إلى األمـX الـعــام لـلـمــنـظـمــة الـذي يـعــX رئـيـسـا
لـلـجـنـة خالل فـتـرة 60 يـومـا عـلى أن يــنـتـقـيه من الـقـائـمـة

اJوصوفة في الفقرة 1 من اJادة احلالية.

3 - ينبغي لرئـيس اللجنةt إثر تعييــنـهt أن يطلب
مـن الــــطـــــرف الـــــذي لم يـــــعـــــX مــــحـــــكــــمـــــا أن يـــــقــــوم بـــــذلك
بـــالــطــــريــقــــــة ذاتــهــا وبـــالــشـــروط ذاتــهــا. وإذا لـم يــقم ذلك
الــطـرف بــالـتــعـيــX اJـطـلــوبt يـطــلب رئـيـس الـلـجــنـة إلى
األمـــX الـــعـــام لـــلـــمـــنـــظـــمـــة إجـــراء الـــتـــعـــيـــX بـــالـــطـــريـــقـــة

والشروط اJوصوفة في الفقرة السابقة.

4 - ال يـجـــوز أن يـكــون رئـيس الــلـجــنـةt إذا مــا عـيّن
�ــوجب أحــكـام اJــادة احلــالـيــةt مــواطـنــا من مــواطــني أحـد
األطـراف اJعـنـيtX أو سـبق له إن كـان كذلكt إال إذا وافق

الطرف اآلخر أو األطراف األخرى على هذا.

5 - فـي حـالـــة وفــاة مــحـكّم تــقع مــســؤولــيـة تــعــيــيـنه
عـــلى أحــــد األطـــراف أو تـــخــــلـــفه عـن احلـــضـــورt يــــعـــX ذلك
الــطـرف بــديال له خالل فــتـرة 60 يـومـا من تــاريخ الـوفـــاة
أو الــتــخـــلف. وإذا لم يــقم الــطـــرف اJــذكــور بــذلك يــواصل
احملــكــمــان اJــتــبــقــيــان عــمـلــيــة الــتــحــكــيم. وفـي حــالــة وفـاة
رئـيس الــلـجــنـة أو تـخــلـفه عن احلــضـورt يـعــX بـديل يـحل
مـحـلـه وفـقــا ألحــكـام اJـادة 14 أعالهt أو وفـقـا ألحــكـام اJـادة
احلـالـيــة إن لم  يـتـوصل أعـضـاء  الــلـجـنـة إلى  اتـفـاق خالل

فترة 60 يوما من الوفاة أو التخلف.

اJاداJادّة ة 16

tXاثـــنـــ Xطـــرفـــ Xبـــعـــد الـــشـــروع في االجـــراءات بـــ
يــــجــــوز ألي طـــــرف آخــــر تــــأثــــر مــــواطــــنــــوه أو �ـــــتــــلــــكــــاته
بالـتدابيـر ذاته أو إذا كانت دولة سـاحليـة اتخذت تـدابير
�ـاثـلـةt أن يــنـضم إلى إجـراءات الــتـحـكـيـم وذلك بـتـوجـيه
إخــطـار كـتــــابي إلى األطـــراف الــتي بـاشـــرت فــيـهـا أصال

إالّ إذا اعترض أحد تلك األطراف على هذا االنضمام.

اJاداJادّة ة 17

تـقـوم أيـة جلـنــة حتـكـيم تـشـكل �ــوجب أحـكـام اJـلـحق
احلالي بتقرير نظامها الداخلي.

اJاداJادّة ة 18

1 - تـتــخــذ الـلــجـنــة الــقـرارات بــشــأن قـواعــد عــمـلــهـا
ومـكان اجتماعـها وبشأن أي خالف يعـرض عليهاt بـأغلبية
أصـوات أعـضــائـهـاt وال يـحــول غـيـاب أحــد أعـضـاء الــلـجـنـة
الــــتي تــــقع مـــســــؤولــــيـــة تــــعـــيــــيـــنـه عـــلى أحــــد األطـــراف أو
امــتــنــاعـه عن الــتــصــويت دون تــوصل الــلــجــنــة إلى قــرار.
وفـي احلـاالت الــتي تـتــعـادل فــيـهــا األصـواتt يــكـون صـوت

الرئيس هو اJرجّـح.

2 - يـــتـــعـــX عـــلى جـــمـــيع األطـــراف أن تـــيـــســـر عـــمـل
الـلجنةt وأن تقـوم على وجه اخلصوصt وفـقا لتشـريعاتها

وباستخدام جميع ما لديها من وسائلt �ا يأتي :
tعلومات الالزمةJأ) تزويد اللجنة بالوثائق وا

ب) تـــمــكـــX الــلـــجــنـــة من دخـــول أراضــيـــهــاt وســـمــاع
tوزيارة موقع احلادث tالشهود أو اخلبراء

3 - ال يــشــكـــل غـــيــــاب أحــــد األطـــــراف أو تـــخــلــفــه
عن احلضور عائقا في طريق اإلجراءات.
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اJاداJادّة ة 19

t1 - يـــرفق قـــــرار هـــيـــئـــة الـــتـــحـــكـــــيـم بـــاحلـــيـــثـــيّـــات
ويــكـــون قــطـعـيــا وغـيــر قـابل لـالسـتــئـنـافt وعــلى أطـراف

النزاع أن تمتثل فورا إلى ذلك احلكم.

X2 - يـــــجـــــوز ألي طـــــرف عــــــرض مـــــا قـــــد يـــــنـــــشـــــأ بـــــ
tاألطــــراف من خـالفــات بـشــأن تــفــســيــر احلــــكم وتــنــفـــيـذه
على اللجنـة التي أصدرته للبت فيهاt أما إذا لم تكن هذه
الــلــجــنـة مــتــاحــةt فــعـلى جلــنــة أخــرى تــشـكل لــهــذا الــغـرض

بالطريقة ذاتها التي شكلت بها اللجنة األصلية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

البروتوكول اJتعلق بالتدخل في أعالي البحارالبروتوكول اJتعلق بالتدخل في أعالي البحار
في حاالت التلوث �واد غير الزيتt لعام في حاالت التلوث �واد غير الزيتt لعام 1973

اJبرم بلندن في اJبرم بلندن في 2 نوفمبر  نوفمبر 1973

tإن األطراف في البروتوكول احلالي

بـــالــنــظــر إلـى أنــهــا أطــراف فـي االتــفــاقــيـــة الــدولــيــة
اJـــتـــعــلـــقــة بـــالــتـــدخل في أعـــالي الـــبــحـــار في حــالـــة وقــوع
حـوادث مـســبـبـة لـلـتــلـوث الـزيـتي واJـبــرمـة في بـروكـسل

t1969 في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر

وإذ تــأخــذ في اعــتــبــارهـــا الــقــرار اخلــاص بــالــتــعــاون
الــدولي فــيــمــا يـــتــعــلق بــاJــواد اJــلـــو¬ثــة غــيــر الــزيت الــذي
اتخـذه اJؤتمـر القـانـوني الدولي اJعـني بأضرار الـتلوث

t1969 لعام tالبحري

وإذ تأخذ في اعتـبارها أيضا أنه تـماشيا مع القرار
اJــذكـــور فــقـــد عــززت اJــنـــظــمــة االســـتــشـــاريــة احلــكـــومــيــة
الــدولـيــة لــلــمالحــة الـبــحــريــة من جــهـودهــاt بــالــتــعـاون مع
جـميع اJـنـظـمات الـدولـيّـة اJعـنـيـةt فيـمـا يـتعـلق �ـخـتلف

tأوجه التلوث �واد غير الزيت

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

اJاداJادّة األولىة األولى

1 - يـجــوز ألطــراف الــبــروتــوكــول احلــالي أن تــتــخـذ
في أعـالي الــبـحـار مــا تـراه ضـروريــا من إجـــراءات Jـنــع
أو تـــخــفـــيف أو اســـتـــئــصـــال األخـــطــار اجلـــســـيــمـــة احملـــدقــة
بــسـواحـلـهـا أو مــا يــتـصــل بـذلك من مــصـــالحt والـنـاشـئـة
tعن الــتـــلــوث أو الــتــهــديـــد بــالــتــلــوث �ـــواد غــيــر الــــزيت
وذلك فـي أعــقــاب حــادثــة بــحــريــة أو أعــمــال تــتــعــلق بــهــذه
احلادثةt والتي ينتظر اعتياديا أن تسفر عن نتائج بالغة

الضرر.

2 - يــشــيــر مــصـطــلـــح "مـواد غـــيــر الـــزيتمـواد غـــيــر الـــزيت" الـوارد
في الفقرة 1 إلى ما يأتي :

أ) اJــواد اJــدرجــة في قــائــمـة تــتــولى وضــعــهــا هــيــئـة
مختصة تعينها اJنظمةt ثم ترفق بالبروتوكول احلاليt و

ب) اJـــواد األخــــرى الـــتي �ـــكـن أن تـــعـــرض الـــصـــحـــة
الـــبـــشــــريـــة لألخـــطـــارt أو تـــضـــر بـــاJـــوارد احلـــيـــة واحلـــيـــاة
الـبـحـريـةt أو تــعـطب اJـرافقt أو تـتــدخل بـاالسـتـخـدامـات

اJشروعة األخرى للبحر.

3 - وعـنـدما يـتـخذ مـتـدخل إجراءات بـشـأن مادة من
اJمواد اJـشار إليهـا في الفقرة 2 (ب) أعالهt فـإن عليه أن
يــثـــبت أن هــذه اJــادةt وفي ظل الــظــروف الــقــائــمــة ســاعــة
التـدخلt �كن أن تـشـكل اعتـياديـا خطـرا جسـيمـا ومحـدقا
�ـــاثل مـــا يـــنـــجم عـن أي من اJـــواد اJـــدرجـــة في الـــقـــائـــمــة

اJشار إليها في الفقرة 2 (أ) أعاله.

اJاداJادّة ة 2

1 - تنطـبق أحكام الفقرة 2 من اJـادة األولى وأحكام
اJــادة الــثــانــيـــة وحــتى الــثــامـــنــة من االتــفــاقــيـــة اJــتــعــلــقــة
بـــالــــتــــدخل في أعــــالي الــــبــــحـــار فـي حــــالـــة وقــــوع حـــوادث
مسببـة للتلوث الزيتيt لعام t1969 وملحقها فيما يخص
الــزيتt عـــلى مــا يـــتــعـــلق بــاJـــواد اJــشـــار إلــيــهـــا في اJــادة

األولى من البروتوكول احلالي.

2 - ألغـراض اJــلــحق احلــالي يـنــبــغي تــوسـيع قــائــمـة
اخلــــبـــــراء اJــــشـــــــار إلــــيـــــهــــــا فـي اJــــادتـــــX الــــثـــــالــــثــــــة (ج)
والـرابـعـــة من االتـفـاقــيـة لـتـشـمل خـبـراء مـؤهـلـX لـتـقـد¥
اJـشـورة بـشـأن مـواد غـيـر الـزيت. و�ـكن الـدول األعـضــاء
Xـــنـــظـــمــــة وأطــــراف الـــبـــروتـــوكــــول احلـــالي أن تـــعـــJفـي ا

خبراء يدرجون في الالئحة اJذكورة.

اJاداJادّة ة 3

1 - تـتولى هـيـئـة مـختـصـة تـعـينـهـا اJـنـظمـة صـيـانة
القائمة اJشار إليها في الفقرة 2 (أ) من اJادة األولى.

2 - تـقــدم أيـة تـعـديـالت يـقـتـرحــهـا طـرف من أطـراف
الـــبــروتــوكـــول احلــالي عـــلى الــقـــائــمــة إلـى اJــنــظـــمــة الــتي
تـــــعـــــمــــمـــــهـــــا عـــــلى جـــــمـــــيع أعـــــضـــــائــــهـــــا وعـــــلى كـل أطــــراف
الـبروتـوكـول احلالـي قبل ثالثـة أشـهر عـلى األقل من نـظر

الهيئة اخملتصة فيها.

3 - يــــحـق ألطــــراف الــــبــــروتــــوكــــول احلــــــاليt ســـــواء
كــانت مـن أعـضـــاء اJـنـظــمـة أم الt اJــشـاركــة في مـداوالت

الهيئة اخملتصـة.
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2 - تــــعــــتــــبــــر صــــكــــوك الــــتــــصــــديقt أو الــــقــــبــــولt أو
اJـــوافـــقــــةt أو االنـــضــمـــام اJـــودعـــة بـــعــد ســـريـــان مــفـــعــول
تــعــديـل مـــا عــلـى الــبــروتــوكــول احلــالي بــالــنــســبــة جلــمــيع
األطراف القائـمــةt أو بعـد إتمام كــل اإلجراءات اJطلوبة
tلــســريــــان مــفـعــوله بــالـنــســبــة جلـمــيع األطــراف الـقــائــمـة

منطبقة على البروتوكول حسبما عدّل.

اJاداJادّة ة 6

1 - يـــــبــــدأ نـــــفــــــاذ هـــــذا الــــبـــــروتـــــوكــــــول في الـــــيــــوم
التسعـــX من تـــاريخ قيــام خمس عشــرة دولــة بإيــداع
صــــكـــــــوك الــــتــــصـــــديقt أو الــــقــــبــــــولt أو اJــــوافــــقــــــــةt أو
االنـضـمـام لـدى األمـX الــعـامّ لـلـمـنـظــمـةt شـريـطـة أال يـبـدأ
العـمـل به قـبـل سريـان مفـعـول االتـفـاقـيـة اJشـــار إليـهــا

في اJادة الثانية.

2 - يــســـري مـفـعـول الــبـروتـوكـول احلـالـي بـالـنـسـبـة
tأو الـقــبـول به tألي دولــة تـقــوم في وقت الحق بـتــصـديــقه
Xأو االنـضــمـام إلـيه في الـيـوم الـتـسـعـ tـوافـقـة عـلـيهJأو ا

بعد تاريخ إيداعها للصك اJالئم.

اJاداJادّة ة 7

1 - يــــــــــجــــــــــوز ألي طــــــــــرف االنــــــــــســــــــــحــــــــــاب مـن هــــــــــذا
الـــبــروتــوكـــول في أي وقت بـــعــد تــاريخ ســـريــان مـــفــعــوله

بالنسبة لذلك الطرف.

2 - يـــكـــون االنـــســحـــاب عـن طــريـق إيـــداع صك بـــهــذا
اJعنى لدى األمX العامّ للمنظمة.

3 - يـســري مـفـعــول االنـسـحــاب بـعـد عــام من اسـتالم
األمــX الــعــامّ لــلــمـــنــظــمــة لــصـك االنــســحــابt أو بــعــد مــدة

أطول حتدد في الصك اJذكور.

4 - يـــعـــتـــبـــر انــــســـحـــــاب طـــــرف مـــا من االتـــفـــاقـــيـــة
اJـشـــار إلــيـهــا في اJـادة الـثــانـــيـة انـسـحـــابــا من جـانـبــه
من الـبروتـوكـول احلالي. ويـسـري مفـعـول هذا االنـسـحاب
في الـيــوم ذاتـه الـذي يـســــري فـــيه مــفـعـــول االنــسـحـــاب
من االتفـاقـيـة حـسب الـفـقــرة 3 من اJـادة الـثـانـيـة عـشــرة

من تلك االتفاقية.

اJاداJادّة ة 8

1 - يجـوز للـمـنظـمة أن تـعقـد مـؤتمـرا بغـرض إعادة
النظر في البروتوكول احلالي أو تعديله.

2 - تــعــقـد اJــنــظـمــة مــؤتـمــرا ألطــراف الـبــروتــوكـول
احلـــالي بـغـيــة إعـــادة الـنـظـــر فــيه أو تـعـديـلـه وذلك بـنـاء

على طلب ما ال يقل عن ثلث هذه األطراف.

4 - تـــعـــتـــمـــد الـــتـــعـــديالت بـــأغـــلـــبـــيـــة ثـــلـــثي الـــوفـــود
اJـــشـــاركــة واJـــصــو¬تـــة والـــتــابـــعــة ألطـــراف الـــبــروتـــوكـــول

احلــالي فحسب.

5 - وفي حـال اعتـمـاد التـعـديل طبـقـا للـفـقرة 4 أعاله
فــــإن اJــــنـــظــــمــــة تــــقــــوم بـــتــــعــــمــــيـــمـه عـــلـى جــــمـــيـع أطـــراف
البروتـوكول ما لم يوجـه ثلث األطرافt على األقل وخالل

هذه الفترةt اعتراضا للمنظمة لهذا التعديل.

6 - يـعـتبـر الـتعـديل مـقبـوال في نـهايـة فـترة األشـهر
الـستـة الـتـالـيـة لتـعـمـيـمهt مـا لم تتـلق اJـنـظـمـة خالل هذه
اJــدة اعـتــراضــا عـلــيه من قــبل مــا ال يــقل عن ثــلث أطـراف

البروتوكول احلـالي.

7 - يـسـرى مـفــعـول أي تـعـديل يـعـتــبـر مـقـبـوال طـبـقـا
للـفقرة 6 أعاله بـعد ثالثة أشـهر من قبـوله وذلك بالنـسبة
جلـمـيع أطــراف الـبـروتـوكـول احلـاليt بـاسـتـثـنـاء األطـراف

التي أعلنت قبل ذلك التاريخ عدم قبولها لـه.

اJاداJادّة ة 4

1 - يـفـتح بـاب الـتـوقــيع عـلى الـبـروتـوكـول احلـــالي
فـي وجــه الـــدول الـــتي وقــــعت عـــلى االتـــفـــاقـــــيـــة اJـــشـــــار
tــــادة الـــثـــانـــيــــــة أو الـــتي انـــضــــمت إلـــيـــهـــــاJإلـــيـــهـــــا في ا
وكــــذلك أمــام أيـة دولــة دعـيـت إلى اJـشــاركــة في اJـؤتــمـر
الــدولي بــشـأن الــتــلــوث الـبــحــري لــعـام 1973. ويــظـل بـاب
الــــتـــوقـــيـع عـــلى هـــذا الــــبـــروتـــوكــــول مـــفـــتـــوحــــا في مـــقـــــر
اJـنــظــمـــة من 15 كــانـون الــثــاني/ يــنــايـر 1974 وحـتى 31

كانون األول/ ديسمبر 1974.

2 - ومـع مـــــراعـــــاة الـــــفـــــقـــــرة 4 من هــــــذه اJـــــادةt فـــــإن
الــبـــروتــوكــول احلـــالي يـــخــضع لـــلــتـــصــديق أو الـــقــبــول أو

اJوافقة من جانب الدول التي وقعت عليه.

3 - ومـع مــراعــاة الــفــقــرة t4 فــإن هــذا الــبــروتــوكــول
مفتوح النضمام الدول التي لم توقع عليه .

4 - يـــجـــوز الـــتـــصـــديق عـــلى هـــذا الـــبـــروتـــوكــولt أو
الـقـبـول بهt أو اJـوافـقـة عـلـيهt أو االنـضـمـام إلـيه من قـبل
تـلك الدول فقط التي صـادقت على االتفـاقية اJشـار إليها
في اJـــادة الــثــانـــيــةt أو وافــقـت عــلــيـــهــاt أو قــبـــلت بــهــاt أو

انضمت إليها.

اJاداJادّة ة 5

1 - يــكـــون الــتـــصــديقt أو الـــقــبـــولt أو اJــوافـــقــةt أو
االنـضـمـام عن طـريق إيـداع صك رسـمـي بـهذا اJـعـنـى لدى

األمX العامّ للمنظمة.
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اJاداJادّة ة 9

1 - يــــودع هـــــذا الــــبـــــروتـــــوكــــول لـــــدى األمــــX الـــــعــــام
للمنظمــة.

2 - يقوم األمX العامّ للمنظمة �ا يأتي :
أ) إخـــــــــطــــــــار جـــــــــمــــــــيـع الـــــــــدول الــــــــتـي وقــــــــعـت عـــــــــلى

البروتوكول احلالي أو انضمت إليه باآلتي :
"1" كــل تــــــوقــــــيع جــــــديـــــد أو إيــــــداع صـك والـــــتــــــاريخ

tتعلق بذلكJا
t2" تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول"

"3" إيداع أي صـك باالنـسحـاب من هذا الـبروتـوكول
tمع تاريخ بدء نفاذه

"4" أيـــــة تـــــعــــديـالت عــــلـى الــــبـــــروتـــــوكــــول احلـــــالي أو
مالحــــقهt أو أي اعــــتـــراض عــــلى الــــتـــعــــديالت اJــــذكـــورة أو

tإعالن بعدم القبول بها
ب) إرســـال نـــسخ من الـــبـــروتــوكـــول احلـــالي صـــادقــة
ومصدقة إلى جميع الدول اJوقعة عليه أو اJنضمة إليه.

اJاداJادّة ة 10

Xيــرسل األمــ tو�ــجـــرد نــفــاذ الـــبــروتـــوكــول احلــالـي
الـعــامّ لــلـمـنــظـمـة نــسـخـــة صــادقــة ومـصـدقــــة إلى أمـانـــة
األ� اJـتـحـدة لـلـتـسـجــيل والـنـشــرt تـمـشـيا مــع اJادة 102

من ميثاق األ� اJتحدة.

اJاداJادّة ة 11

حــرر هــذا الــبــروتــوكــول فـي نــســخــة أصــلــيــة واحــدة
tبالـلـغات االجنـلـيزيـة واالسـبـانيـة والـفرنـسـية والـروسـية

وتعتبر النصوص األربعة متساوية في احلجية.

وإشـهــادا عـلى ذلـكt قـام اJــوقـعــون أدنـاهt اJــفـوضـون
بذلك أصوالt بالتوقيع على هذا البروتوكول.

حرر في لندن في الـثاني من شهر تشرين الثاني/
.Xنوفمبر سنة ألف وتسعمائة وثالثة وسبع

ـــــــــــــــــــــــــــــ

اJلحقاJلحق
قائمة اJواد التي وضعتها جلنة حماية البيئة البحريةقائمة اJواد التي وضعتها جلنة حماية البيئة البحرية
التابعة للمنظمة وفقا للفقرة التابعة للمنظمة وفقا للفقرة 2 (أ) من اJادة األولى (أ) من اJادة األولى

1 - الزيوت (اJنقولة سائبة) - الزيوت (اJنقولة سائبة)
احملاليل األسفلتيةاحملاليل األسفلتية

خامات اخللط

اسلفت عزل السطوح
مخلفات التقطير

الزيوتالزيوت
زيت مروق

أخالط حتتوي على النفط اخلام
زيت تزفيت الطرق

زيوت عطرية (باستثناء الزيوت النباتية)
خامات اخللط

زيت طبي
زيت سروب
زيت احملاور

زيت احملركات التوربينية
نواجت التقطيرنواجت التقطير

زيت التقطير اJباشر
زيت التقطير الومضي

زيت الغاز (سوالر)زيت الغاز (سوالر)
زيت منتج بالتكسير
خامات خلط البنزينخامات خلط البنزين

الكيالت وقودية
منتجات مهذبة (محسنة الرقم األوكتاني)

اJبلمرات الوقودية
البنزيناتالبنزينات

بنزين رأس البئر (طبيعي)
بنزين السيارات
بنزين الطائرات

بنزين التقطير اJباشر
وقود النفاثاتوقود النفاثات

(Xكيروس) JP - 1
JP - 3
JP - 4

JP - 5 (كيروسX ثقيل)
وقود احملركات التوربينية

تربنتX معدني
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(Xسيف) كرباريل
ثنائي كبريتيد الكربون
رباعي كلوريد الكربون

كلورودين
كلور االسيتون

كلورو أسيتوفنون
كلورو ثنائي نترو البنزين

كلورو فورم
كلورو هيدرين (خامات)

كلورو بكرين
حمض الكروميك (ثالثي أكسيد الكروم)

نبات سم السمك (صلب)
مركبات النحاس

الكريزوالت
Xثنائي أ�ن الكوبريثل

مركبات السيانيد
بروميد السيانوجن
كلوريد السيانوجن

د د ت (مبيد حشري)
Xثنائيات كلور االنيل
ثنائيات كلور البنزين

دلدريـن
د�ثوات (سيغون)

ثـنـائي مـثـيل االمـX (مـحـلــــول مـــائي بـنـســبــــة 40
فـي اJائـة)

Xثنائيات نترو االنيل
6.4 - ثنائي نترو أوروتوكريزول

ثنائيات نترو الفينول
ايدوسلفان (ثيودان)

انـدريـن
ابي كلورو هيدرين
اثيل بروم اخلالت

كلورو هيدرين (2 - كلورو ايثانول)
Xثنائي كلوريد االثيل

براثيون االثيل

النفطـة
مذيبات

نفط
زيت مستقطر وسطي

2 - اJواد الضارة - اJواد الضارة
بال مـاء اخلـل

أسيتون
سيانو هيدرين األسيتون

Xاكرولئ
أكريلونتريل

الـدريـن
أيزوثيو سيانات االليل

فوسيد االJنيوم
نشادر (محلول بنسبة 28 في اJائة)

فوسفات األمونيوم
مركبتان االصيل

Xأنيل
Xهيدروكلوريد األنيل

مركبات االنتيمون
مركبات الزرنيخ

أتـرازيـن
أزينفوس مثيل (غوثيون)

أزيد الباريوم
سيانيد الباريوم
أكسيد الباريوم

بنــزيـن
أيزوميرات سداسي كلوريد البنزين (لندين)

بنـزيدين
مسحوق البريليوم

بـــروم
سيانيد بروم البنزيل

اكريالت البوثيل العيارية
حمض الـزبد

حمض الكاكوديليك
مركبات الكدميوم
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3 - الغازات اJسيلة (اJنقولة سائبة) - الغازات اJسيلة (اJنقولة سائبة)
الدهيد اخلل

نشادر الماني
Xبـوتاديئ

بـوتـان
بوتان وبروبX (أخالط)

البوتيلينات
كلــور

Xثنائي اثيل االم
كلوريد االثيل

Xايث
Xايثيل

Xأكسيد االيثيل
(LNG) ميثـان

Xواالل Xخليط االيثيل
بروميد اJثيل
كلوريد اJثيل

Xبروب
Xبروبيل

كلورد الفنيل غير اJتبلمر
كلوريد الهيدروجX الالمائي
فلوريد الهيدروجX الالمائي

ثنائي أكسيد الكبريت
4 - اJواد اJشعة - اJواد اJشعة

اJـــواد اJــشـــعــة وتـــشــمـلt ذكــرا ال حـــصــراt الـــعــنـــاصــر
واJــركـــبــــات الـــتي تــخـــضــع نـــظــائـــرهــــا إلى مـــتــطـــلــبــات
tــــشــــعــــــةJاجلــــــزء 835 مـن لــــوائح الـــــنــــقل اآلمـن لــــلــــمــــواد ا
الــطــبــعــة اJــنــقــحــة لــعــام t1973 إصــدار اJــنــظــمــة الــدولــيــة
للـطاقـة الـذريةt الـتي �كن أن تـوجـد مخـزونة أو مـنقـولة
في عبوات من النوع A أو B بوصفـها مواد انشطارية أو

مواد منقولة في ظل ترتيبات خاصة مثل :
60 C0 الكوباليت

137 Cs والسيزيوم
226 Ra والراديوم

239 Pu والبلوتونيوم
235 U واليورانيوم

خالت الفنتX (جافة)
حمض فلو السليسيك

سباعي الكلور
سداسي كلور البنزين

سداسي أثيل رباعي الفوسفات
حمض سيان اJاء

حـمض فــلـــــور اJــاء (مـحــلـــــول مــــائـي بـنــســـبـــة 40
فـي اJائـة)

أيـزوبـرين
مركبات الرصاص

(BHC tغامكسكان) لندين
مـاالثيون

مكونات الـزئبق
كحول اJيثيل

XيثيلJكلوريد ا
دبس السـكر

نفتالX (مذوبة)
(1 نفتـيل)

-2 - ثيو البولة
حمض النتريك (90 في اJائة)

أوليــوم
بـاراثيون
بـاراكـات
فينــول

حمض الفسفوريك
فسفور (أولي)

ثنائيات الينيل متعددة التهلجن
خماسي كلورو فينات الصوديوم (محلول)

ستيرين غير مبلمر
تـولـوين

ثنائي ايزوسيانات التولوين
Xتـوكسـافـ

ثـالثـي تــــــولـــــــيـل الــــــفـــــــوســـــــفــــــات (ثـالثـي كــــــريـــــــســـــــيل
الفوسفـات)

2, 4, 5 - T
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tجمهورية الصومال -

tجمهورية العراق -

tسلطنة عمان -

tXدولة فلسط -

tدولة قطر -

tتحدةJجمهورية القمر ا -

tدولة الكويت -

tاجلمهورية اللبنانية -

- اجلــــمـــاهــــيــــريـــة الــــعـــربــــيــــة الـــلــــيـــبــــيــــة الـــشــــعـــبــــيـــة
tاالشتراكية العظمى

tجمهورية مصر العربية -

tغربيةJملكة اJا -

tوريتانيةJاجلمهورية اإلسالمية ا -

- اجلمهورية اليمنية.
- إدراكــــا ألهــــمــــيــــة الــــتــــعــــريف الــــواسـع والــــعــــمــــيق
بـــالـــتــراث الـــعــربـي واإلنــتـــاج الــفـــكــري الـــعـــربي اJــعـــاصــر

وجعله في متناول اجلميع.
- واقـــتــنـــاعــا بـــفــوائـــد مــشـــروع الــذخـــيــرة الـــعــربـــيــة
كـمرجع عـلـمي وتقـني وثقـافي ومـصدر لـشتى الـدراسات

tاللغوية واالجتماعية والتاريخية والعلمية وغيرها
- وعــــمـال عـــلـى تـــوحـــــيــــد اJــــصـــطــــلــــحــــات الـــعــــلــــمــــيـــة

tوالتقنـية العـربـية

اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

الباب األوالباب األّول
تعـاريفتعـاريف

اJاداJادّة األولىة األولى
يــقــصــد بــالــعـبــارات أدنــــاه اJــعــــاني الــواردة قــريـن

كــل منهـا :

tالهيئة : الهيئة : الهيئة العليا للذخيرة العربية

tاجلامعة : اجلامعة : جامعة الدول العربية

tالعام جلامعة الدول العربية Xالعام : األم Xالعام : األم Xاألم

اJـــديــــر الـــعـــام : اJـــديــــر الـــعـــام : اJـــديــــــر الـــعــــــام لـــلـــهــــيـــئــــة الـــعــــلــــيـــا
tللذخــيرة العـربـية

مـــرســـوم رئـــاسيمـــرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 11-247 مــؤر مــؤرّخ في خ في 8 شـــعـــبـــان عـــام شـــعـــبـــان عـــام
1432 اJـــــوافق  اJـــــوافق 10 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة  يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة t2011 يـــــتــــــضـــــمt يـــــتــــــضـــــمّن

الــتــصـــديق عــلى الــنــظــام األســاسـي لــلــهــيــئــة الــعــلــيــاالــتــصـــديق عــلى الــنــظــام األســاسـي لــلــهــيــئــة الــعــلــيــا
لـلـذخـيـرة الـعـربيـةt اJـعـتـمـد في الـقـاهـرة بـتاريخ لـلـذخـيـرة الـعـربيـةt اJـعـتـمـد في الـقـاهـرة بـتاريخ 16

سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2010.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريّة
tبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

tادّة 77-11 منهJال سيّما ا tوبناء على الدّستور -
- وبـــعـــد االطّالع عـــلـى الـــنـــظـــــام األســـاسي لـــلـــهـــيـــئـــة
العلـيا للـذخيرة العـربـيةt اJعـتمد في القـاهرة بتاريخ 16

t2010 سبتمبر سنة

يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى : ة األولى : يـصـدق على الـنـظام األسـاسي لـلهـيـئة
الـعليـا للـذخيرة الـعربيـةt اJعـتمد في الـقاهـرة بتاريخ 16
ســبـــتــمــبــر ســنــة t2010 ويــنــشـــر فـي اجلـــريــدة الــرّســمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

اJـاداJـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اJـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 8 شــعــبــان عــام 1432 اJــوافق 10
يوليو سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام األساسي للهيئة العليا للذخيرة العربيةالنظام األساسي للهيئة العليا للذخيرة العربية

إن حكومات :

tملكة األردنية الهاشميةJا -

tتحدةJدولة اإلمارات العربية ا -

tلكة البحرين� -

tاجلمهورية التونسية -

tاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية -

tجمهورية جيبوتي -

tملكة العربية السعوديةJا -

tجمهورية السودان -

tاجلمهورية العربية السورية -
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وتـمكX البـاحثX وكافـة العلمـاء من احلصول فـورًا
عـــلى مــــا يــنــشــــــر مـن الــبــحـــــوث في جــمـــــيع الــعــلــــوم
عـلى اJـسـتـوى العـاJـيt وذلك عـلى شـكل ذخـيـرة مـحـوسـبة
من اJـعــلـومــــات أي قــاعــــدة من اJــعـطــيــــاتt لـهــــا مـوقــع
فـي شــبــكـــــة اJــعــلـــومــات وتــكــــون قــــادرة عــلى أن جتــيب
عـــمـــا يــــطـــرح عـــلـــيـــهـــا من أســـئـــلـــة فـي مـــخـــتـــلف اJـــيـــادين

الثقافية والعلمية والتقنية.

3 - اإلسهام بصفة  خاصة فيما يأتي :
أ) دعم الـتعلـيم اJدرسي والتـعليم اجلـامعي والبحث
العلمي ومساعـدة اJعنيX للحصول على اJعلومات التي

tتنقصهم وجعلهم يدركون ما لم يدركوه في تعلمهم
ب) مــــســــاعـــــــدة اJــــتــــعــــلــــمـــــX الــــكــــبـــــــار أو الــــذيــن
تــــركــوا الـدراســة في حتـســX تـكـويـنـهـم بـســد الـثـغـــرات

tفي معلوماتهم الثقافية
ج) دعم تــعــلــيم الــلــغــة الــعــربــيــة والــلــغــات األجــنــبــيـة

tبالوسائل التربوية والتقنية احلديثة
Xد) دعم الـبــحث الـعــلـمي ومــسـاعـدة جــمـيع الـبــاحـثـ
بـــــجــــعـــل الــــذخــــيـــــرة حتت تـــــصــــرفــــهـم وإمــــدادهـم بــــأحــــدث
الـبـحـوث الـعلـمـيـة - بـالـلغـة الـعـربـيـة مع النـص األصلي -
من تــــلك الــــتي تــــنـــشــــــر يـــومــــيًـــا فـي اجملـالت الـــعــــلـــمــــــيـــة

tتخصصـةJـية اJوالعا
هـ) جـــعل الــتــراث الــعــربي  واإلسـالمي في مــتــنــاول
اجلــمـيع وتـمــكـX الــبـاحـثــX من احلـصــول عـلى اJـعــلـومـات

tالتي تنقصهم في ميدان معيّن من التراث
و) مــسـاعــدة الـبـاحـث عـلى الــبـحث فــيـمــا يـسـتــعـمــل
مـن الـــــلــــغـــــةt قـــــد�ـــــا وحـــــديـــــثــــا ومـــــعـــــرفـــــة تـــــردد األلـــــفــــاظ
والــتــراكــيب ومــدى اسـتــعــمــالــهـا عــلى الــنــطــاق اجلــغـرافي

tوحتول معانيها بحصر كل سياقاتها
ز) جعل الذخيرة الـعربية مرجعـا شامال وموضوعيا
لــكل الــبــحـوث الــلــغـويــة ووضع اJــصــطـلــحــات وتـوحــيــدهـا
Xــســح لـلـماليـJوذلك بـفـضل إمــكـانـيـة ا tـعـاجـمJوحتــريـر ا
مـن الـنــصــوص الــتي تــمـثـل الــلــغــــة اJـســتــعــمـلــة بــالــفـعــل
قـد�ـا وحـديـثـاt و�ـكـن أن تـكــون مــرجـعـا �ـاثال لـلـبـحوث

في جميع العلوم.

الباب اخلامسالباب اخلامس
مهام الهيئةمهام الهيئة

اJاداJادّة ة 5
تضطلع الهيئة العليا باJهام اآلتية :تضطلع الهيئة العليا باJهام اآلتية :

1 - إعداد اJادّة التي ستدخـل في الذخيرة.
2 - حوسبة التراث وتوزيعه وحيازته.

الـــنــــظـــــام األســــــاسي لـــلــــهـــيــــئـــة الــــعـــلـــــيـــا الـــنـــظـــام : الـــنـــظـــام : 
للذخــيرة العـربـية.

الباب الثانيالباب الثاني
إنشاء الهيئةإنشاء الهيئة

اJاداJادّة ة 2

تـنـشأ �ـوجب هـذا الـنـظـام مـنـظمـة حـكـومـيـة عـربـية
تـعـمل في إطـار جـامـعـة الـدول الـعـربـيـة يـطلـق عـليـهـا اسم
"الـهـيـئـة الـعـلـيـا لـلـذخـيـرة الـعـربـيـة"t "الـهـيـئـة الـعـلـيـا لـلـذخـيـرة الـعـربـيـة"t تـكـون لـهـا شـخـصـيـة

اعتبارية وميزانية مستقلة.

الباب الثالثالباب الثالث
مقـر الهيئةمقـر الهيئة

اJاداJادّة ة 3

1 - يـكـون مـقـر الـهـيـئـة في مـديـنـة اجلـزائـرt عـاصـمة
اجلمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

2 - تــبــرم اتـفــاقـيــة خـاصــة بــX الـهــيـئــة ودولـة اJــقـر
قصـد حتــديــد االمتـيـازات واحلصـانـات اJـمنـوحــة لـلهـيـئة

من قبل هذه الدولـة.

الباب الرابعالباب الرابع
األهـدافاألهـداف

اJاداJادّة ة 4
أهداف الهيئةأهداف الهيئة

تهدف الهيئة إلى مـا يأتي :تهدف الهيئة إلى مـا يأتي :

1 - الـــعــــنــــايــــة بـــجــــعــل الـــتــــراث الــــعــــربي واإلنــــتـــاج
الـفـكـــري الــعـــربي اJــعـاصـــر واإلنـتــاج الـفـكـــــري اJـنـقـول
إلـى الـعـربــيـةt واJـوســوعـات الــعـلـمــيـة واألدبــيـة والـفــنــيـة
عـلى اختالف أنــواعهـــاt ومـــا يكـتب ويسـمـــع بالـعـربـــية
الفصـحى مـن مـقـــاالت وخطب ومخـاطبــات في احليـــاة
Xالـــعــــامــــــة فـي مـــتـــنــــــاول اجلـــمـــــيع وخـــاصـــــة الـــبـــاحـــثـــ
وطالب الـــعـــلمt وذلـك بــحــوســـبــتــهــــا ووضــعــهـــا في مــوقــع

خـاص بها عـلى شبكــة اJعلـومـات.

2 - اإلســـــهــــــام بـــــشـــــكل أســــــاسي فـي رفع اJـــــســـــتـــــوى
الـثـقافي والـعـلـمي جلـمـيع اJواطـنـX الـعـرب عـلى اختالف
فـئـاتـهم وأعـمــارهم ومـسـتـويــاتـهم الـثـقـافــيـةt وذلك بـجـعل
الـــتـــراث الــعـــربـي  واإلسالمي من جـــهـــة وأحـــدث اJـــعــارف
الـعـلـمـيـة وأنـفـعـهـا من جـهـة أخرى فـي مـتنـاول كل مـواطن
وحتت تـصـرفه كـتكـمـلة Jـا يـتعـلـمه أو كشـرح Jـا لم يدركه

أو حتصيل Jا لم يعرفه.
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عـــلى مــســتــوى رؤســــاء الــلــجـــــان الــوطــنـــيــة وهم �ــثــلــــو
الـــدول الــعـــربــيـــة عــلى اJـــســتـــوى احلــكـــومي أو من يـــنــوب
عـــنـــهمt ويـــدعــــو األمـــX الــعـــام الجـــتـــمــاع الـــدورة الـــعـــاديــة
األولـى لـلــجـمــعــيــة الـعـــامـــة عـنــد دخـول الــنـظــام األسـاسي

tحيّـز التّنفـيذ

2 - تــكـون رئــاسـة اجلــمـعــيـة الــعـامــة لـلــدول األعـضـاء
بالتناوب وفقـا للترتيب الهجائي ألسماء الدول األعضاء

tومدة الرئاسة سنتان

3 - تـــعــقـــد اجلـــمــعـــيـــة الــعـــامـــة دورة عــاديـــة كل ســـنــة
tويكون االنعقاد صحيحا بحضور أغلبية الدول األعضاء

4 - يــجــــوز لــلــجـمــعــــيـة عــقـــــد دورات غــيــر عــاديــة
بـــنــــاء عـــلى طــــلب أحــــــد األعـــضـــــاء ومــــوافـــقـــــة اجلـــمــــعــــيـــة
الـعـمـومــيـة أو اجملـلـس الـتـنـفـيـذي ويـحـدد رئـيس اجلـمـعـيـة
الــعـــامـــة زمــــان ومــكـــان االنــعــقــاد بـــالــتــشـــاور مع اJــديــــر

tالعــام للهـيئة

5 - يــجـوز لـلــجـمـعــيـة الـعــامـة بـقــرار مـنـهــا أن تـعـقـد
tدورتها في مكان آخر خارج مقر الهيئة

6 - يـــكــون لــكــل دولــة عـــضــو صــوت واحـــدt وال يــحق
لـــلــمــؤســـســات اJـــشــاركــة بـــصــفـــة مــراقــبـــX في اجلــمـــعــيــة

tالعامـة التصـويت

7 - تصـدر القرارات والـتوصـيات بأغـلبيـة األعضاء
tاحلاضرين ما لم ينص على خالف ذلك

8 - تــشـارك كل من اJــؤسـسـات اآلتــيـة في اجلـمــعـيـة
العامـة بصفـة مـراقب :

أ) اJـــنـــظـــمـــــة الـــعــــربـــــيـــة لــــلـــتــــربـــــيـــة والـــثـــقــــافـــــة
t(الكسـو) والعلــوم

tب) احتاد اجملامع اللغوية العربية
tج) احتاد مجالس البحث العلمي العربي

د) احتاد اجلامعات العربية.

اJاداJادّة ة 8
اختصاصات اجلمعية العامة :اختصاصات اجلمعية العامة :

t1 - انتخاب أعضاء اجمللس التنفيذي
tدير العام للهيئة وإنهاء خدمتهJا X2 - تعي

3 - اعـــــــتــــــــمـــــــــاد اخلـــــــطـط والــــــــبـــــــــرامـج واJــــــــوازنـــــــــة
الــــتـــقــــديــــريــــة لــــلـــهــــيــــئــــة كـل عـــــام وعـــرضــــهـــا عــــلى جلــــنــــة
اJـــنــظـــمـــات لــلـــتــنـــســيق واJـــتــابــعـــــة إلقـــرارهــــا من قـــبل

tاجمللس االقتصـادي واالجتماعي

3 - اخــــتـــــيــــــار الــــنــــصـــــوص من اإلنــــتـــــاج الــــفــــكــــــري
اJعـاصــر وحيازتـه.

4 - إعداد البرامج والوثائق التربوية وحيازتها.
5 - اخــتـيـار الـنـصــوص اإلعالمـيـة الـتي تــظـهـر فـيـهـا

حياة العرب في عصرنا وحيازتها.
6 - تـخــطـيط أعـمــال احلـيــازة ومـتـابــعـتــهـا وتـقــو�ـهـا

واJراجعـة الدورية لطرائقها.
7 - إجـــــــراء الــــبــــحــــــوث اJــــتــــعــــلــــقـــــــة بــــالــــذخــــــيـــرة
وبـــصــــفـــــة خــــاصـــــة تــــطـــويـــــــر الـــبــــرمـــجــــيـــــات اخلـــــاصـــــة

باجلــانب احلاسـوبي للذخـيرة.
8 - القيـام بشـكل دائم بتـرجمة لـلمـقاالت والـبحوث
الـعــلـمـيــة ذات األهـمـيــة من قـبل اخملــتـصــX في كل مـيـدان
بــاجلــامـعــات الــعــربــيــة (عــلى مــســتــوى كل دولــة) فـي إطـار

مشاركتهم في إجناز الذخيرة.
9 - تــــنــــســــيق أعــــمــــال حتــــقـــيـق اخملــــطـــوطــــات بــــغــــيـــة

حيازتها بعد حتقيقها بالتعاون مع اJؤسسات اJعنية.
10 - حتديث الرصيد اللغـوي العـربي.

11 - مــواصــلــــــة إثــــــراء الـذخـــــيــرة �ــــا يــســتــجــــد

مـن معلـومـات.
12 - الـعمــل عـلى استـثـمار الـذخــيـرة الحقـا كقـاعدة

إلجنــاز مـعــجم لـلـغــة الـعـربــيـة ومــعـاجم فـنــيـة في مــخـتـلف
العلوم بالتعاون مع احتاد اجملامع العربية.

13 - إنــــشــــاء عالقــــات مـع الــــهــــيــــئــــات واJــــؤســــســــات

ومــراكـــز الــبــحث الـــعــلــمـي ذات الــصــلـــة بــأهــداف الـــهــيــئــة
العليا داخل الوطن العربي وخارجه.

الباب السادسالباب السادس
أجهزة الهيئةأجهزة الهيئة

اJاداJادّة ة 6
تتكون أجهزة الهيئة من :تتكون أجهزة الهيئة من :

tاجلمعية العامة *
tاجمللس التنفيذي *

tديـر العـامJا *
* اجلهاز العلمي واإلداري.

اJاداJادّة ة 7
اجلمعية العامة :اجلمعية العامة :

1 - هـي السلـطة الـعليـا للـهــيئـة وتتـألف من �ثلي
جــمــــيع الـــدول األعــضــــاء بــالـهـــيــئـة ويــكــــون الــتـمــثـــيل
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2 - يــنــتــخب اجملــلس رئــيــسًـا ونــائــبــا لــلـــرئـيـس Jـدة
tقابلة للتجديد مرة واحدة Xسنت

3 - يــتـولـى نـائب الــرئــيس اخــتـصــاصــات الــــرئـيس
tفي حال غيابه

4 - يـــقـــدم اجملـــلـس تـــقــــريــــرا عن أنــــشـــطـــــة الـــهـــيـــئـــة
tونتائج أعمالها إلى اجلمعية العامة

5 - يــــــدعـــــــو رئـــــــيس اجملـــــــلـس إلى انـــــــعـــــــقــــــاد اجملـــــــلس
tالتنفــيذي

6 - يـجـتــمع اجملـلس مـرتــX كـل عـام عــلى األقل �ـقـر
الـهـيـئـة بــدعـوة من رئـيـسـه ويـجـوز أن يـعـقــد اجـتـمـاعـاتـه

tفي إحدى الدول األعضاء بناء على دعوة منها
7 - يــجــوز لــلــمــجـــلس عــقــد اجــتــمــاعــات غــيــر عــاديــة
بـطــلب من إحـدى الـدول األعــضـاء أو اJـديــر الـعـام لـلــهـيـئـة
و�وافـقة أغلـبية أعـضاء اجملـلس ويحدد في الـدعوة جدول

tاألعمال وموعد ومكان االنعقـاد
8 - يـكون انـعقـاد اجمللس صـحيـحًا بـحضـور األغلـبية
الـعــاديـة ألعــضـائه وتــصـدر تــوصـيـاتـه وقـراراته بــأغـلــبـيـة
احلـــاضـــريـن وفي حـــالــــة تـــســـاوي األصـــوات يــــرجح اجلـــانب

tالـذي معـه الـرئيس
tدير العام للهيئة اجتماعات اجمللسJ9 - يحضر ا

اJاداJادّة ة 10
اختصاصات اجمللس التنفيذي :اختصاصات اجمللس التنفيذي :

1 - اقـــتــــــــراح بــــــــرامـج الـــهــــــــيـــئـــة وعــــــرضـــهـــــــا
tعــلى اجلمعــية العـامــة

2 - اقــــتــــــراح تــــعـــــيــــX أو إنــــهـــــاء خــــدمــــــة اJــــديـــــر
tالعـــام للهـيئة

3 - وضع الالئــحــــة الــداخـلــــيــة لــلـمــجــلس وعـــرضــهـا
tعلى اجلمعية العامـة

4 - وضع مــــشــــروع األنـــظــــمــــة األســــاســـيــــة واJــــالــــيـــة
واإلداريـــــــة والــداخــلـــــيــة اخلــــاصــــــة بـســيــــــر الــعــمــــــل
فـي الـهـيـئــة وأجـهـزتـهـا الــرئـيـسـيـة والـفــرعـــيـة وعــرضـهــا

tعلى اجلمعية العـامــة
5 - اقــتــــراح مــشـــــروع مــوازنـــــة الــهــــيــئـــة وعــرضـه

tعلى اجلمعية العامة إلقراره
6 - مـنــاقــشــة احلــســـاب اخلـتـــامي لــلــهـيــئــة وعـرضــه

tعلى اجلمعية العامة إلقراره
7 - دراسـة وإقــــرار الـتـقـاريـــر الـســنـويـــة اJـقـدمـــة
من اإلدارة الــعـامــة لـلـهــيـئــة عن سـيــر الـعــمل بـهــا وتـنــفـيـذ

tقترحة حيالهاJأنشطتها وسبل االنفاق والتوجيهات ا

4 - يـجـوز لـلجـمـعـيـة العـامـة تـعديـل الهـيـكل الـعـلمي
واإلداري لـــــلـــــهـــــيــــئـــــة وعـــــرضه عـــــلـى اجملـــــلس االقـــــتـــــصــــادي

tواالجتماعي للتصديق عليه
5 - إقـــــــــرار األنـــــظــــــمــــــــة األســــــاســــــيـــــــة واإلداريـــــــة
واJــالـــيــة والـداخــلــــيــة لــلـهـــيـئــة وفـقــا ألحـكـــــام األنـظــمـــة
التي أقـرهــا اجمللس االقـتصــادي واالجتماعي للمنظمات

tتخصصــةJالعـربـية ا
tؤقتةJوافقة على تشكيل اللجان الدائمة واJ6 - ا

7 - إنــــشــــاء اJـــراكـــــز والـــفــــروع اخلــــاصـــة بـــالــــهـــيـــئـــة
tبشـرط موافقة اجمللس االقتصادي واالجتماعي

8 - دراســــة واعـــتـــمـــاد الــــتـــقــــاريــــر الـــتي يـــضـــعـــهـــــا
اجملــــلس الــــتــــنــــفــــيــــذي واJـــديــــر الــــعــــام لــــلــــهــــيــــئــــة وإصـــدار

tناسبـةJالتوجيهـات ا
9 - الـــتــــصـــديق عــــلى احلـــســــــاب اخلـــتـــامـي لـــلـــهــــيـــئـــة
لــعـرضــهــا عـلى الــهـيــئــة الـعــلـيــا لـلــرقــابـة اJــالـــيــة جلـامــعـــة

tالـدول العـربـية
10 - تــعــديـــل اتــفـــاقــيــــة الــهــــيــئــة بــأغــلــبــيـــة ثــلــثي

tالـدول األعضــاء
11 - قـبـول أعـضاء جـدد بـصـفة مـراقـبX فـي الهـيـئة

tوافقة ثلثي الدول األعضاء�
t12 - حـل الهيئة

13 - إقـرار أسس الـتعـاون بـX الـهـيـئـة وبـX الدول

tنظمات العربية واإلقليمية والدوليةJوالهيئات وا
14 - قـــبـــــول اJـــعــــونــــــات والـــتـــبـــــرعــــــات واJـــنـــح

tالتي تقـدم للهـيئة
15 - إقـــــــرار اJــــشــــروعــــــات الالزمـــــــة لـــــتــــطــــــويــــــر

tأهــداف الهـيئة
t16- إقـرار مشـروع جـدول األعمـال

17 - تــــعــــيــــX مـــــــراقب احلــــســــــابــــــات الــــقــــــانـــــوني

tوإنهــاء خدمـاتـه
18 - تعيX اJوظـفX الرئيسـيX وذلك وفقا ألحكام

األنـــظــمـــة الــتي أقـــرهــا اجملـــلس االقـــتــصـــادي واالجــتـــمــاعي
للمنظمات العربية اJتخصصة.

اJاداJادّة ة 9
اجمللس التنفيذي :اجمللس التنفيذي :

1 - يــتــكــون اجملــلـس الــتــنــفــيــذي مـن خــمــســة أعــضــاء
�ـثلـون الـلـجـــان الــوطـنـــيـة تـنـتـخـبـهم اجلـمـعـــيـة الـعـامـة
من بــX مــرشـــحي الــدول األعـــضــاء Jــدة ســنـــتــX ويــكـــون

tلكــل عضو صوت واحد
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والـدفـــاع عن مــصـاحلـهـــا والـتـعـــاقـد والــتـقـــاضي بـاسـمـهـا
كـمــا يـقــوم بـكل مـا يــعـهــد به اجملـلس الــتـنـفــيـذي واجلـمــعـيـة

العامة من مهام وعلى األخص :
أ) تـــــرشــــيـح اJــــوظـــــفــــX الــــرئـــــيــــســـــيــــX إلـى اجملــــلس

tالتنفيذي
ب) تــعــيـX اJــوظــفـــX واخلــبــــراء وإنــهــاء خــدمــاتـهم
وفــقــا ألحــكــــام األنـظــمــــة والــلـــــوائـح والــنــمــاذج اخلــاصـــة
بــاJــنــظــمــات الــعــربــيــة اJـــتــخــصــصــة الــتي أقــرهــا اجملــلس

tاالقتصـادي واالجتماعي
ج) تـــقــــد¥ تــــقـــــريــــر دوري لــــلــــمــــجـــلـس الـــتــــنــــفــــيـــذي
واجلـمــعــــيـة الـعـــامـــة في أعـــمـــــال اإلدارة الـعـامـــة ولــــه
أن يـــقـــدم لـــهــمـــا مـــا يـــراه ضــروريـــا من تـــقـــــاريــــر أخــــرى

تتعلـق بالهيئة العلـيا.
د) إعــداد مــشــروع خــطط الــهــيــئــة الــعــلــيــا واإلشــراف

tعلى تنفيذهـا
Xهـ) إعداد مشروع خطـة وبرامج عمل الهـيئة لعام

tوعرضه على اجمللس التنفيذي واجلمعية العامة
tو) إعداد مشروع موازنة الهيئة العليا

ز) تــقـد¥ تـقــريـر عن احلــسـابـات اخلــتـامــيـة اJـعــتـمـدة
من اJــــراجـــع الـــقـــانـــونــــيـــة وهــــيـــئـــة الــــرقــــابـــــة اJـــالـــــيـــة
جلــامــعــــة الــدول الــعــربــيــة ورفـعـه إلى اجملــلس الــتــنــفــيـذي

tومن ثم إلى اجلمعية العامة
ح) اإلشــــراف عـــلى إعــــداد الـــتــــقـــــاريــــر والـــبـــحـــــوث

tالتي يطلبها اجمللس التنفيذي واجلمعية العامة
tط) الدعوة لعقد دورات اجلمعية العامة

ي) دعوة اجمللس التنفيذي الجتماع غير عادي.

اJاداJادّة ة 12

اجلهاز العـلمي واإلداري :اجلهاز العـلمي واإلداري :

يـــعــاون اJـــديـــر الـــعـــام في أداء مـــهـــامه جـــهـــاز عــلـــمي
وإداري يخضع إلشراف اجمللس التنفيذي واJدير العام.

اJاداJادّة ة 13

يــحــدد الــنــظــام األســاسي والــنــظــام الــداخــلي أعــمــال
اجلــــهــــاز الــــعـــــلــــمي واإلداري وعــــدد مــــوظــــفــــيـه ومــــلــــفــــاتــــهم
وأجـــورهم ومـــرتـــبـــاتـــهم ومـــكــــافــآتـــهم والـــتي يـــقـــتـــرحـــهــــا
tاجملــلس الــتـنــفـــيــذي وتــقــــرهـــــا اجلـمــعــــيــة الـعــمـومـــــيـة
وذلك وفـــــقـــــا ألحــــكــــــام األنـــــظــــمـــــة والــــلـــــوائـح والــــنــــمــــاذج
اخلــاصــة لـلـمـنـظـمات الـعـربـيـة اJـتخـصـصـة الـتي أقــرهــا

اجمللس االقتصادي واالجتماعي.

8 - متابعة تنـفيذ قرارات اجلمعية العامة ومراقبة
tتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها

 9- اتــخــاذ كــافـــة الــوســائل الــتي من شــأنــهــا حتــقــيق

tأهداف الهيئة وتطوير اخلدمات التي تؤديها

Xالـــــرئــيــســيـ XــوظــفــــــJا X10 - اقــتــــــراح تــعــيــــ

إلي اجلـمـعـية الـعـامـة وفـقا لـلـنـظـام اJعـمـول به في جـامـعة
tالدول العـربـية

11 - اقــتـــراح تــعــيــX مــراقب احلــســابــات الــقــانــوني

tوعرضه على اجلمعية العامة tوإنهاء عقده

tؤقتةJ12 - اقتراح تشكيل اللجان الدائمة وا

t13 - اقتراح عقد دورة غير عادية للجمعية العامة

t14 - اقتراح جدول أعمال اجلمعية العامة

15 - تــقــــــــديـم تــقـــــريــــــر عـــن نــشـــــــاط الــهــــيــئــة

tإلى اجلمعـية العامة

t16 - دعوة من يراه حلضور اجتماعاته

17 - النظر في أمور يرفعها إليه اJدير العام.

اJاداJادّة ة 11

1 - اJديـر العـام : - اJديـر العـام :

أ) اJـديـر الـعـام هـو رئـيس اإلدارة الـعـامـة واJـسـؤول
tالتنفيذي للهيئة العليـا

ب) تـنــتـخب اجلــمـعـــــيـة الــعـمــومــــيــة مـديـــــرا عـامــا
Jـدة أربــع (4) ســنـوات قــابـلــــة لـلــتـجــــديـــد مــــرة واحـــدة
عـــلى أن يــكــــون اخــتــيــــاره عــلى أســــاس وظــيــفي يــراعى
فـــيـه الـــتــــزامه بــــالــــعـــمـــل الـــقــــــومي وكــــفـــــاءته الــــفـــنــــــيـــة
وقـــــدرتــه عـــــلى الـــــقـــــيــــادة اإلداريـــــة دون أيـــــة اعــــتـــــبــــارات

tسياسـية أو جغرافـية أو قطـريـة

ج) في حــــال شــــغـــور مــــنـــصـب اJـــديــــر الــــعـــامt يــــقـــوم
Xاجملـلس الـتنـفـيذي وفـقـا للـنـظـام األساسي لـلـهيـئـة بتـعـي
مــديــر عـــام مــؤقت لـــشــغل هــذا اJـــنــصب إلى حـــX انــعــقــاد

tالدورة العادية التالية للجمعية العامة

د) يكون اJدير الـعام مسؤوال أمام اجملـلس التنفيذي
واجلمعية العامة للهيئة عن جميع أعمال اإلدارة العامة.

2 -  - اختصاصات اJديـر العـام :اختصاصات اJديـر العـام :

يـتــولى اJـديـــر الـعــام إدارة أعــمـال الـهــيـئــة والـعـمـل
عـلى تـنـفـيـذ الـقـرارات والـتـوصـيـات والـبـــرامج اJـعـتـمدة
من اجلـمـعـيـة الـعـامـة واجملـلس الـتـنـفـيـذيt ويـقـوم بـتـمثـيل
الــهـيــئـة في اJــؤتـمــرات ولــدى الـهــيـئــات والـدول اخملــتـلــفـة
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الباب الثامنالباب الثامن
العالقة بX الهيئة وجامعة الدول العربيةالعالقة بX الهيئة وجامعة الدول العربية

اJاداJادّة ة 17

1 - تــلــتــزم الــهــيــئــة بــالــقــواعــد الــتي يــقــرهــا اجملــلس
االقتـصـادي واالجـتـمـاعي ومـجـلس جامـعـة الـدول الـعـربـية
بـــشــأن مـــؤســســـات الــعـــمل الـــعــربي اJـــشــتـــرك وبــتـــنــفـــيــذ
قــراراته فــيـــمــا يــتــعــلق بـــبــرامــجــهــا وتــنــســـيق الــعــمل مع
tنظمات األخرىJاألمانة العامة جلامعة الدول العربية وا

2 - تــــلــــتــــزم الـــهــــيــــئــــة بــــعــــرض مــــشــــاريع خــــطــــطــــهـــا
وبـرامـجهـا ومـوازنتـهـا على جلـنـة التـنـسـيق العـلـيا لـلـعمل
الـــــعــــربـي اJــــشـــــتــــرك تـــــمــــهـــــيــــدا العـــــتــــمـــــادهــــا مـن اجملــــلس

tاالقتصادي واالجتماعي

3 - تـــضـع الـــهـــيـــئـــة أنـــظـــمـــتـــهـــا األســـاســـيـــة اإلداريـــة
واJالية واحملاسبـية �ا يتفق واألنظـمة التي اعتمدها من
قـبل اجمللس االقـتصـادي واالجتمـاعي للـمنـظمـات العـربية

tعمول بها في األمانة العامةJتخصصة واألنظمة اJا

tوحدJ4 - تطبق الهيئة أحكام النظام احملاسبي ا

5 - تـتـولـى الـهـيــئـة الـعــلـيــا لـلـرقــابـة اJــالـيـة جلــامـعـة
tالدول العربية مراجعة حسابات الهيئة

6 - حتـضــر الــهــيـئــة اجــتـمــاعــات اجملـلس االقــتــصـادي
tواالجتمــاعي

7 - حتـضــر األمــانـة الــعـامــة جلـامــعــة الـدول الــعـربــيـة
جميع اجتماعات الهيئة بصفة مراقب.

اJاداJادّة ة 18
الفصـل في النزاعات :الفصـل في النزاعات :

1 - تـكــون احملـكــمـة اإلداريـة جلــامـعــة الـدول الـعــربـيـة
هي احملــــكـــمــــة اخملــــتــــصــــة فـي كـل نـــــزاع يـــنــــشــــأ بـــX إدارة

tالهيئة وموظفيها
2 - تــلـتـــزم الــهـيــئـة بـتــنـفــــيـذ األحـكــــــام الـصــــادرة
عـن احملــكـمـة اإلداريــة جلـامـعـة الــدول الـعـربــيـة بـاعــتـبـارهـا

أحكـام نهائية وملزمة.

اJاداJادّة ة 19
اJزايا واحلصانات :اJزايا واحلصانات :

تــسـري عــلى الـهــيـئــة جـمــيع أحــكـام اتــفـاقــيـة ومــزايـا
وحــصـانــات جـامـعــة الـدول الــعـربـيــة عـلى أن تــعـقـد اتــفـاقـا
خـاصـــا مـع دولـــة اJــقــــر وفــقــا لــلــفــقــــرة (2) مـن اJـادة (3)

مـن هذا النظام بهذا الشأن.

اJاداJادّة ة 14

ميزانية الهيئة ومواردها :ميزانية الهيئة ومواردها :

1 - يـكــون لـلـهــيـئــة مـوازنـة مــسـتـقــلـة ضــمن مـوازنـة
جــامــعــة الـدول الــعــربـيــة وتــقـر اجلــمــعـيــة الــعـامــة مــشـروع
اJـــوازنـــة ويـــتم اعـــتـــمـــادهـــا مـن قـــبل اجملـــلس االقـــتـــصـــادي

واالجتمــاعي.

2 - تكون موارد الهيئة من :
أ) مــسـاهــمـات الــدول الـعــربـيـة األعــضـاء فـي الـهــيـئـة
الـعلـيـا وفـقـا لنـسـبـة حصـصـهـا في مـوازنـة األمانـة الـعـامة

tجلامعة الدول العربية
ب) الــهــبــات والــوصــايــا والـــتــبــرعـــات واJــســاعـــدات

tالتي تقرر اجلمعية العامة قبولها
ج) اإليـــرادات اJـــالــــيـــة اJــتــــرتـــبــــة عـــلى اخلــــدمــــات

التي تقدمها الهيئة.

3 - تـــخــــضع مـــيـــزانـــيــــة الـــهـــيـــئـــة لـــلــــرقـــابـــة اJـــالـــيـــة
للجـامعــة.

4 - يــفــتـح حــســاب مــصــرفي بــاسـم الــهــيــئــة في أحــد
مصـارف دولـة اJقـر.

الباب السابعالباب السابع
اللجان الوطنيةاللجان الوطنية

اJاداJادّة ة 15

تـنــشــأ في كل دولــة عــربــيــة عــضـو فـي الـهــيــئــة جلــنـة
وطنية للمشروع وتتكون من :

أ) رئــيس الــلــجــنــــــة الـــوطــنــــيــة وهــــو �ــثـــل بالده
tستوى احلكوميJفـي اجلمعية العامة تعينه دولته على ا

tب) �ثلي اجلهات ذات العالقة بعمل الهيئة
ج) �ـــثــلـي اJــؤســـســـات اJــســـانـــدة لــلـــهـــيــئـــة حتـــددهــا

اللوائح الداخلية للجان الوطنية.

اJاداJادّة ة 16

1 - تـعد كــل جلـنـة وطنـــيـة أنـظمـتـها الـداخـليـة وفـقا
Jا تقتضيه ظـروف العمل والتشريعـات الوطنية النافذة

tفي كـل دولـة

2 - تـقـوم اللـجـان الـوطنـيـة بإجنـاز األعـمال اJـسـندة
إليها في إطار برنـامج عمل الهيئة العـليا وتعرض نتائج

tأعمالها على اجلمعية العمومية في اجتماعها
3 - �ـكن الــلّـجـــان الـوطـنـــيــة االسـتـعـانــة �ن تـــراه

من ذوي الكفاءات واخلبرات العلمية في مجال عملها.
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اJاداJادّة ة 22
التصديق واالنضمام :التصديق واالنضمام :

1 - يـــــصـــــدق عــــلـى هــــذا الـــــنـــــظــــام مـن جــــانـب الــــدول
tوقعـــةJا

2 - تــــودع وثـــائق الـــتــــصـــديق لـــدى األمــــانـــة الـــعـــامـــة
tجلامعة الدول العربية

3 - يــجـوز أليــة دولــة عـربــيـة غــيـر مــوقــعـة عــلى هـذا
الــنــظــام أن تــنــضم إلــيه بــإعالن يــرسل إلـى األمــX الــعــام
جلـامـعـة الـدول الـعـربـيـة الـذي يـبلـغ انـضـمامـهـا إلـى الدول

األعضـــاء.
اJاداJادّة ة 23

نفـاذ النظام :نفـاذ النظام :
(30) X1 - يــعــمـل بــهــذا الـــنــظــام بـــعــد انــقـــضــاء ثالثــ
يـــــومـــــا مـن تـــــاريخ إيـــــداع ســـــبع (7) دول عـــــربـــــيـــــة وثـــــائق
تـصـديـقـهـا أو انـضـمـامـهـا إلى الـنـظـام لـدى األمـانـة الـعـامـة

tجلامعة الدول العربية
2 - يصبح هذا النظـام نافذ اJفعول بـالنسبة للدول
اJـــصــدقــة واJــنـــضــمــة األخــرى بـــعــد ثالثــX (30) يـــومــا من

تاريخ إيداع وثائق تصديقها أو انضمامها إلى الهيئة.
حـــرر هـــذا الــنـــظـــام بــالـــلـــغــة الـــعـــربـــيــة في الـــقـــاهــرة
بـتـاريخ 16 سـبـتـمـبـر سـنة 2010 من نـسـخـة واحـدة حتـفظ
لدى األمانـة العـامة جلامـعة الـدول العربـيةt وتـسلم صورة

منه طبق األصل لكل دولة من الدول اJتعاقدة.

الباب التاسعالباب التاسع

حـل الهيئةحـل الهيئة

اJاداJادّة ة 20

يــجـوز لــلـجــمـعــيـة الــعــمـومــيـة بــأغـلــبـيــة ثالث أربـاع
أعــضــائــهـــــا حــل الــهــيـــــئــة عـــلى أن يـــعــــرض قــــرار احلــل
عــــلـى اجملـــــــلس االقـــــتــــصــــــــادي واالجـــــتــــمـــــــاعـي ومــــجــــــلس
جـامـعــــة الدول الـعـربـية لـلـمـوافقـة عـلـيه وتؤول أمـوالـهـا

اJنقولـة وغير اJنقولـة إلى اجلامعـة.

الباب العاشرالباب العاشر

أحكام ختاميةأحكام ختامية

اJاداJادّة ة 21

االنسحــاب :االنسحــاب :

1 - يـجوز ألي دولة أن تـنسحب من الـهيئـة بإخطار
كــتــابي مــوجه إلى األمــX الــعــام جلــامــعــة الــدول الــعــربــيـة

tالذي يقوم بإبالغ جميع الدول العربية األعضاء

2 - يــعــتــبــر االنـســحــاب نــافــذا بــعــد مــرور سـنــة من
تاريخ إخطار األمـX العام جلامعة الدول العربية به وفي
جميع األحوال تبقـى الدول اJنسحبة مـسؤولة عن تنفيذ

جميع االلتزامات اJترتبة عليها حتى زوال العضوية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11-275 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t2011 يـتـضـمن إحـداثt يـتـضـمن إحـداث

باب وحتويل اعتمـاد في ميزانيـة الـدولـة.باب وحتويل اعتمـاد في ميزانيـة الـدولـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

t تمّمJعدّل واJا tاليةJا Xبقوان

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا

- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة
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ديــنــار (74.460.000 دج) مـقـــيّـــد في مــيــزانــيــة الــتــكـالــيف
اJـشــتــركــة وفــي الــبــاب رقم 37-91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـخـصــص Jيزانيـة سـنـة 2011  اعتـمــاد
قــــدره أربـعة وسـبـعـون ملـيـونا وأربـعـمائـة وسـتون ألف
ديـنـار (74.460.000 دج)  يــقـــيـّـد في مــيـزانـيـتـي تـسـيـيـــر
الـوزارتX وفي األبـواب اJـبـيـنة في اجلـدول اJـلـحق بـهذا

اJرسوم.

اJاداJادّة ة 4 : :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 10
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-50 اJـؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJـتـضـمن تـوزيع االعتـمـادات اخملـصـصة لـوزيـر الـشؤون
الـدينـيـة واألوقـاف من ميـزانـيـة التـسـيـير �ـوجب قـانون

t2011 الية لسنةJا
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-58 اJـؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJتـضـمن توزيع االعـتمـادات اخملـصصـة لوزيـرة الـثقـافة
t2011 الية لسنةJمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
وزارة الـــــثــــقــــافــــةt بــــاب رقــــمه 36-25 وعــــنــــوانه " إعــــانــــة

للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة ".

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـلــغى من مــيـزانـيـة ســنــة 2011  اعــتــمــاد
قــدره أربـعـة وسـبـعـون مـليـونـا وأربـعـمـائـة وسـتون ألف

اجلدول اJلحقاجلدول اJلحق

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنـــــــــاويــــــنالعنـــــــــاويــــــن

01-349.460.000

9.460.000

9.460.000

9.460.000

9.460.000

9.460.000

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم الرابعالقسم الرابع

األدوات وتسيير اJصالحاألدوات وتسيير اJصالح

اإلدارة اJركزية - تسديد النفقات......................................................
مجموع القسم الرابع
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقافمجموع االعتمادات اخملصصة لوزير الشؤون الدينية واألوقاف..............
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اجلدول اJلحق (تابع)اجلدول اJلحق (تابع)

االعتمادات اخملصصة (دج)االعتمادات اخملصصة (دج)رقم األبوابرقم األبواب العنـــــــــاويــــــنالعنـــــــــاويــــــن

30.000.000

35.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

65.000.000

وزارة الثقافةوزارة الثقافة
الفرع األولالفرع األول
فرع وحيدفرع وحيد

الفرع اجلزئي األولالفرع اجلزئي األول
اJصالح اJركزيةاJصالح اJركزية
العنوان الثالثالعنوان الثالث
وسائل اJصالحوسائل اJصالح
القسم السادسالقسم السادس

إعانات التسيير إعانات التسيير 

إعانات للمتاحف الوطنية................................................................
إعانة للوكالة الوطنية للقطاعات احملفوظة...........................................
مجموع القسم السادس
مجموع العنوان الثالث
مجموع الفرع اجلزئي األول
مجموع الفرع األول
مجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافةمجموع االعتمادات اخملصصة لوزيرة الثقافة.......................................

10-36

25-36

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11-276 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432  اJـوافق اJـوافق 10 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t2011 يـتــضـمن حتـويلt يـتــضـمن حتـويل

اعتمـاد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.اعتمـاد إلى ميزانية تسيير رئاسة اجلمهورية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

t تمّمJعدّل واJا tاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة
- و�ــقـتــضى اJــرســوم الـرئــاسي رقم 11-41 اJـؤرخ
في 4 ربــيـع األول عـام 1432 اJــوافق7 فــبــرايــر ســنـة 2011
واJــــتــــضــــمـن تــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــــصــــة لــــرئــــاســــة
اجلمـهـورية مـن ميـزانـية الـتـسـييـر �ـوجب قـانون اJـالـية

t2011 لسنة

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2011
اعـــتـــمـــاد قــــدره مــلــيــاران وأربــعـــمــائــة وثالثــة وتــســعــون
مـــــلـــــيـــــونــــا وثـــــمـــــا²ــــائـــــة وســـــتـــــة وثــــمـــــانـــــون ألف ديـــــنــــار
(2.493.886.000 دج) مــــقـــــيّـــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اJــشــتـــركــة وفــي الــبــاب رقم 37-93 "احــتـيــاطي لــلــتــكـفل
Xبــــاألثــــر الــــنــــاجت عن أنــــظـــمــــة الــــتــــعــــويـــضــــات والــــقــــوانـــ

األساسية اخلاصة".

اJـــاداJـــادّة ة 2 : : يـــخـــصـص Jــيــزانــيــة ســنــة 2011  اعــتــمــاد
قـــدره مـــلــيـــاران وأربـــعــمـــائـــة وثالثـــة وتــســـعـــون مــلـــيـــونــا
وثـــمـــا²ـــائـــة وســـتـــة وثـــمـــانــون ألـف ديـــنــار (2.493.886.000 دج)
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يـقــيـّد في مـيــزانـيــة تـسـيــيــر رئـاســـة اجلـمـهـوريـــة
وفــي األبـــــواب اJـــبــيــنــــة فــــي الــــجـــدول اJــلـــحق بــأصل

هذا اJرسوم.

اJاداJادّة ة 3 : :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 10
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11-277 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJـوافـق  اJـوافـق 10 غـشت سـنة  غـشت سـنة t2011 يتـضـمن إحداثt يتـضـمن إحداث

باب وحتـويل اعـتمــاد إلى مـيزانـيـة تسـيـير مـصالحباب وحتـويل اعـتمــاد إلى مـيزانـيـة تسـيـير مـصالح
الوزير األول.الوزير األول.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
tإنّ رئيس اجلمهوريـة

tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77

tو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

t تمّمJعدّل واJا tاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تـــوزيع   االعـــتـــمـــادات اخملـــصـــصـــة Jـــيـــزانـــيـــة الـــتـــكـــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-43 اJـؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJـتــضـمـن تـوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة  لـلــوزيـر األول
t2011 الية لسنةJمن ميزانية التسيير �وجب قانون ا

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJــاداJــادّة األولى :ة األولى : يـحــدث في جـدول مــيـزانــيـة تــسـيــيـر
مـــــصــــــالح الــــــوزيـــــر األولt بــــــاب رقـــــمه 42-05  وعــــــنـــــوانه
"مـــشــــاركـــة اجلـــزائــــر في اJـــعــــرض الـــدولي يــــوتـــســـو 2012

(كوريا اجلنوبية)".

اJــاداJــادّة ة 2 : : يـلــغى من مــيـزانـيـة ســنــة 2011  اعــتــمــاد
قـــدره ثالثة عـشـر ملـيـونا وخـمـسمـائـة وسبـعـة وخمـسون
ألـف ديــــــنـــــار (13.557.000 دج) مــــــقـــــــيّــــــــد في مــــــيــــــزانــــــيــــــة
الــتــكــالـيـف اJـشــتـــركــة وفــي الــبــاب رقم 37-91 "نــفــقـات

محتملة - احتياطي مجمع".

اJـاداJـادّة ة 3 : :  يـخـصــص Jيزانيـة سـنـة 2011  اعتـمــاد
قــــــدره ثالثــــــة عـــشـــر مـــلـــيــــونـــا وخـــمـــســـمــــائـــــة وســـبـــعـــــة
وخــــمـــــســــــــون ألف ديـــــنــــار (13.557.000 دج)  يــــقـــــيّــــد فــي
مـيـزانـيـة مصـالـح الوزيـــر األول وفــي البـاب رقـم 05-42
"مــشـــاركــــة اجلــزائــــر في اJــعـرض الــدولي يــوتــسـو 2012

(كوريا اجلنوبية)".

اJاداJادّة ة 4 : :  ينشر هـذا اJرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 10
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11-278 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 غـشت سـنة غـشت سـنة t2011 يـتـضـمن حتــويلt يـتـضـمن حتــويل

اعـتماد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة الـعـدل.اعـتماد إلـى ميزانيـة تسييـر وزارة الـعـدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

t تمّمJعدّل واJا tاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن
تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة
- و�قتضى اJرسوم التنفيذي رقم 11 - 45  اJؤرخ
في  4  ربـــيع األول عـــام 1432 اJــــوافـق 7  فــــبــــرايـــر ســــنـــة
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2011 واJــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الــعــدلt حــافـظ األخــتــام مـن مــيــزانــيـــة الــتــســيـــيــر �ــوجب
t2011 الية  لسنةJقانون ا

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى :  يـلـغــى مــن مـيزانـيــة ســنـــــة 2011
اعــتــــمــــــاد قـــــــدره واحــد وثـالثــون مـــلــيـــونــا وســـبــعـــمــائــة
وخمسة وخمسون ألف دينار (31.755.000 دج) مقيّـد فـي
مـيـزانـية الـتـكـالـيــف اJشـتـركـة وفـي الـبــاب رقـم 91-37

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اJــاداJــادّة ة 2 : :  يـخــصـص Jـيـزانـيــة ســنة 2011  اعـتــمـاد
قـــــــدره واحـــد وثالثــــون مـــلـــيــــونـــا وســـبــــعـــمـــائــــة وخـــمـــســـة
وخـــــمــــســــون ألـف ديــــنــــار (31.755.000 دج)  يـــــقـــــــيّـــــــد في
ميـزانيـة تسـييــر وزارة الــعــدل وفــي الباب رقم 20-37

"اإلدارة اJركزية - نفقات سير احملاكم اإلدارية". 

tــالــيـــة ووزيــــر الــعــــــدلJــادّة ة 3 : :  يــكــلــف وزيـــر اJــاداJا
حــافـظ األخـتامt كـلّ فيـما يخصّـهt بـتنفيــذ هـذا اJرسـوم
الـــذي يــــنــــشـــــر في اجلـــريــــدة الـــرّســــمـــيّـــــة لـــلــــجـــمــــهـــوريّــــة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 10
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـوم رئــاسي رقم مــرسـوم رئــاسي رقم 11-279 مــؤر مــؤرّخ في خ في 10 رمــضــان عـام رمــضــان عـام
1432 اJـوافق  اJـوافق 10 غــشت سـنـة  غــشت سـنـة t2011 يـتــضـمن حتـويلt يـتــضـمن حتـويل

اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة اJـوارد اJائيـة.اعتمـاد إلى ميزانية تسيير وزارة اJـوارد اJائيـة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ

tإنّ رئيس اجلمهوريـة
tاليةJبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورt ال ســـيّـــمـــا اJـــادّتــان 8-77
tو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اJـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اJــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واJـــتـــعــلق

t تمّمJعدّل واJا tاليةJا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 10-13 اJــــؤرخ في 23
مــــــحــــــرم عــــــام 1432 اJــــــوافق 29 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2010

t2011 الية لسنةJتضمن قانون اJوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-11 اJــــؤرخ في 16
شعـبان عام 1432 اJوافق 18 يولـيو سنة 2011 واJـتضمن

t2011 الية التكميلي لسنةJقانون ا
- و�ــــــقــــــتـــــضـى اJــــــرســــــوم الــــــرئــــــاسي اJــــــؤرخ في3
رمـضان عام 1432 اJوافـق 3  غـشت سنة 2011 واJـتضمن

تــــوزيع االعــــتـــمــــادات اخملـــصــــصــــة Jـــيــــزانـــيــــة الـــتــــكــــالـــيف
اJـشــتـركـة من مـيـزانـيــة الـتـسـيـيـر �ــوجب قـانـون اJـالـيـة

t2011 التكميلي لسنة
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 11-48 اJـؤرخ
في 4 ربـيع األول عـام 1432 اJـوافق 7 فـبـرايــر سـنـة 2011
واJـتــضـمـن تـوزيع االعــتـمــادات اخملــصـصــة لـوزيــر اJـوارد
اJائية من ميزانـية التسيير �وجب قـانون اJالية لسنة

t2011

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اJـــــاداJـــــادّة األولى :ة األولى : يــــلـــــغـى من مــــيــــزانــــيــــة ســـــنـــــة 2011
اعـتـــمــاد قـــدره مــلـيــار ومـائـتــان وثـمـانــيـة ماليــX ديـنـار
(1.208.000.000 دج) مــــقـــــيّـــــد في مــــيــــزانــــيــــة الــــتــــكــــالــــيف
اJـشــتــركــة وفــي الــبــاب رقم 37-91 "نــفـقــات مـحــتـمــلـة -

احتياطي مجمع".

اJـاداJـادّة ة 2 : :  يـخـصــص Jيزانيـة سـنـة 2011  اعتـمــاد
قــــــــدره مـــــلـــــيـــــار ومـــــائــــتـــــان وثـــــمـــــانـــــيـــــة مـاليـــــX ديـــــنــــار
(1.208.000.000 دج) يــقــيـّد في مـيزانـيــة تسـييــر وزارة
اJـــــــوارد اJـــــــائـــــــيـــــــةt وفـي الـــــــبـــــــاب رقم 37-12 "اJــــــصـــــــالح
الـالمـــــركــــــزيـــــة الــــــتـــــابــــــعـــــة لـــــلــــــري - حـــــمــــــايـــــة اJــــــنـــــشـــــآت

االستراتيجية".

tائيةJـوارد اJـالية ووزير اJادّة ة 3 : :  يكلف وزير اJاداJا
كلّ فـيــمـا يـخــصهt بـتــنـفـيــذ هـذا اJــرسـوم الـذي يــنـشـر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 10 رمـضـان عام 1432 اJـوافق 10
غشت سنة 2011.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسوم رئاسي رقم مـرسوم رئاسي رقم 10-270 مؤر مؤرّخ في خ في 26 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
يــــتـــــضــــمن  tيــــتـــــضــــمن t2010 ـــــوافق 3 نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــة  نــــوفـــــمـــــبــــر ســـــنــــةJـــــوافق اJ1431  ا

الـتــصـديقt بــتـحــفظt عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمعالـتــصـديقt بــتـحــفظt عـلى االتــفـاقــيـة الــدولـيـة لــقـمع
أعـمال اإلرهاب النـوويt اJفتـوحة للتـوقيع في مقرأعـمال اإلرهاب النـوويt اJفتـوحة للتـوقيع في مقر
األ� اJـتــحـدة فـي نـيــويـورك في األ� اJـتــحـدة فـي نـيــويـورك في 14 سـبــتـمـبــر سـنـة سـبــتـمـبــر سـنـة

2005 (استدراك). (استدراك).

ـــــــــــــــــــــــــــــ
اجلريدة الرسمية - العدد اجلريدة الرسمية - العدد  68 الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ

4 ذي احلجة عام  ذي احلجة عام 1431 اJوافق  اJوافق 10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010
الصـفحتان 2 (الـفهرس) و3 - العـمود األولt السطر

األولt رقم النص :
بدال منبدال من : مرسوم رئاسي رقم 270-10...........

يقرأ يقرأ : مرسوم رئاسي رقم 10-270 مكرّر...........
............... (الباقي بدون تغيير) ......................
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مرسـوم رئـاسيمرسـوم رئـاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 2 رمـضـان عام  رمـضـان عام 1432 اJـوافق  اJـوافق 2
غــشت سـنــة غــشت سـنــة t2011 يـتـضـمt يـتـضـمّـن تــعـيـX رئـيس أركـانـن تــعـيـX رئـيس أركـان

الدرك الـوطني.الدرك الـوطني.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 2 رمــضــان عــام
1432 اJــوافق 2 غـــشت ســـنــة 2011 يــعـــيّن الـــعــمـــيــد نـــوبـــة

منـادt رئيـسا ألركان الدرك الـوطنيt ابتداء من 2 يوليو
سنة 2011.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 7 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1432
اJوافق اJوافق 9 يولـيو سنة  يولـيو سنة t2011 يـتضـمt يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

رؤساء مجالس قضائية.رؤساء مجالس قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 2011 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتــيـــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتـــهم رؤســـاء اجملــالس الـــقــضـــائــيــة
اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- محمد حموش.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- سليمان براهيمي.

مجلس قضاء تيزي وزو :مجلس قضاء تيزي وزو :

- عبد القادر  بلقاسم.

مجلس قضاء اJدية :مجلس قضاء اJدية :

- محمد جنار.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :

- عبد القادر العربي.

مجلس قضاء إيليزي:مجلس قضاء إيليزي:

- أرزقي مسلوب.

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 2011 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتــيــة أســمـــاؤهم بــصـــفــتــهم رؤســـاء اجملـــالس الــقـــضــائــيــة
اآلتية :

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- العربي بن فريحة.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :

- عبد القادر حمدان.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :

- موسى يعقوب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــرســومــان رئــاســـيمـــرســومــان رئــاســـيّــان مــؤرــان مــؤرّخــان في خــان في 7 شــعــبــان عــام  شــعــبــان عــام 1432
اJوافق اJوافق 9 يولـيو سنة  يولـيو سنة t2011 يـتضـمt يـتضـمّنـان إنهـاء مهامنـان إنهـاء مهام

نونوّاب عامX لدى اجملالس القضائية.اب عامX لدى اجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 2011 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتـــيـــة أســـمــاؤهـم بـــصــفـــتـــهم نـــوّابـــا عـــامـــX لــدى اجملـــالس
القضائية اآلتيةt لتكليفهم بوظائف أخـرى :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- بن علي الباي.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- محمد عبدلي.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- نور الدين فكاير.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :

- عمار سكي.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :

- بومدين باشا.

مراسيم فرديمراسيم فرديّـةـة
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�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9  يــولـــيــو ســـنــة 2011 تـــنــهى مـــهــام الـــسّــادة

اآلتـــيــة أســـمــاؤهـم بــصـــفـــتــهم نـــوّابـــا عــامـــX لـــدى اجملـــالس
القضائية اآلتية :

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- بن عيسى بن كثير.

مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :

- علي بوعنيق.

مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :

- مجيد عبد الرحيم.

مجلس قضاء اJدية :مجلس قضاء اJدية :

- حسX عوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 9
يوليو سنـة يوليو سنـة t2011 يتضمt يتضمّـن تعيX رؤساء مجالسـن تعيX رؤساء مجالس

قضائية.قضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة 2011 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم رؤساء للمجالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- عبد القادر العربي.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- عبد القادر بلقاسم.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- محمد حموش.

مجلس قضاء تيزي وزو :مجلس قضاء تيزي وزو :

- رمضان بـزي.

مجلس قضاء اجلزائر :مجلس قضاء اجلزائر :

- سليمان براهيمي.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :

- مختار بن حراج.

مجلس قضاء إيليزي:مجلس قضاء إيليزي:

- الطيب دهري.

مجلس قضاء غليزان :مجلس قضاء غليزان :

- محمد جنار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 7 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1432 اJـوافق  اJـوافق 9
Xاب عـامـXنـوّاب عـامـ Xنـوـن تـعـيـ Xيـتـضـمّـن تـعـيـ tيـتـضـم t2011 يـولـيــو سـنــة يـولـيــو سـنــة

لدى اجملالس القضائية.لدى اجملالس القضائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجـب مــرســوم رئـــاسيّ مــؤرّخ في 7 شــعـــبــان عــام
1432 اJــوافق 9 يـــولــيــو ســنــة 2011 يــعــيّن الـــسّــادة اآلتــيــة

أسماؤهم نوّابا عامX لدى اجملالس القضائية اآلتية :

مجلس قضاء الشلف :مجلس قضاء الشلف :

- أحمد جلول حلسن.

مجلس قضاء البليدة :مجلس قضاء البليدة :

- بومدين باشا.

مجلس قضاء تلمسان :مجلس قضاء تلمسان :

- بن علي الباي.

مجلس قضاء تيارت :مجلس قضاء تيارت :

- محمد شمالل.

مجلس قضاء عنابة :مجلس قضاء عنابة :

- عمار سكي.

مجلس قضاء قسنطينة :مجلس قضاء قسنطينة :

- محمد عبدلي.

مجلس قضاء اJدية :مجلس قضاء اJدية :

- عبد القادر فارس.

مجلس قضاء ورقلة :مجلس قضاء ورقلة :

- أرزقي مسلوب.

مجلس قضاء بومرداس :مجلس قضاء بومرداس :

- نور الدين فكاير.
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قرارات; مقرقرارات; مقرّرات; آراءرات; آراء
وزارة الدفاع الوطنيوزارة الدفاع الوطني

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1432
اJـوافق اJـوافق 21 يـولـيــو سـنـة  يـولـيــو سـنـة t2011 يـتـضــمن إنـهــاء مـهـامt يـتـضــمن إنـهــاء مـهـام
نـائـبــX لـرئــيـسي مـصــلـحــتـX جـهــويـتــX لـلـمــراقـبـةنـائـبــX لـرئــيـسي مـصــلـحــتـX جـهــويـتــX لـلـمــراقـبـة
Xـــلـــتــــزم بـــهــــا في نـــاحــــيـــتـــJــــســـبـــقــــة لـــلــــنـــفـــقــــات اJاXـــلـــتــــزم بـــهــــا في نـــاحــــيـــتـــJــــســـبـــقــــة لـــلــــنـــفـــقــــات اJا

.Xعسكريت.Xعسكريت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1432 اJـوافق 21 يـولـيـو سـنة 2011 تـنـهىt ابـتـداء من
tاآلتـي اسـمـاهـمـا Xمـهـام الــضـابـطـ t2011 21 يـولـيــو سـنـة

Xاجلـــهــويــتــ XــصــلـــحــتــJلــرئــيــسـي ا Xبــصــفـــتــهــمـــا نــائــبـــ
Xــلـتـزم بـهـا في الـنـاحـيـتـJـسـبـقـة لـلـنـفـقـات اJلـلـمـراقـبــة ا

: Xاآلتيت Xالعسكريت

- الـــنــقـــيب ســـمـــيـــر بــوعـالمt الــنـــاحـــيـــة الــعـــســـكـــريــة
tالثالثة

- الـنــقــيب عـبــد الــكـر¥ عــزازt الـنــاحــيـة الــعــسـكــريـة
السادسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في قـــرار وزاري مـــشـــتـــرك مـــؤرخ في 19 شـــعـــبـــان عــام  شـــعـــبـــان عــام 1432
Xيـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ tXيـــتـــضــــمن تـــعـــيـــ t2011 ــــوافق 21 يــــولــــيــــو ســــنـــة  يــــولــــيــــو ســــنـــةJــــوافق اJا
نـائـبــX لـرئــيـسي مـصــلـحــتـX جـهــويـتــX لـلـمــراقـبـةنـائـبــX لـرئــيـسي مـصــلـحــتـX جـهــويـتــX لـلـمــراقـبـة
Xـــلـــتــــزم بـــهــــا في نـــاحــــيـــتـــJــــســـبـــقــــة لـــلــــنـــفـــقــــات اJاXـــلـــتــــزم بـــهــــا في نـــاحــــيـــتـــJــــســـبـــقــــة لـــلــــنـــفـــقــــات اJا

.Xعسكريت.Xعسكريت
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـوجب قـرار وزاري مشـتـرك مؤرخ في 19 شـعبان
عـام 1432 اJـوافق 21 يـولـيــو سـنـة 2011 يـعـtX ابـتـداء من
Xنائب tالضابطـان اآلتي اسماهمـا t2011 أول غـشت سنة
لــرئــيــسي اJــصـــلــحــتــX اجلــهـــويــتــX لــلــمــراقـــبــة اJــســبــقــة
Xالــعـــســكـــريــتــ Xـــلــتــزم بـــهــا فـي الــنـــاحــيــتـــJلــلــــنــفـــقــات ا

: Xاآلتيت

- الـــنـــقـــيب صـــابـــر مـــســـعيt الـــنـــاحـــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة
tالثالثة

- النـقـيب محـمّـد رفيـق بلـعـيدt الـنـاحيـة الـعسـكـرية
السادسة.

وزارة النقلوزارة النقل
قــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرقــــــرار وزاري مــــشـــتــــــرك مــــؤرّخ في خ في 13 جــــمـــــادى األولى جــــمـــــادى األولى
عـــام عـــام 1432 اJـوافــق  اJـوافــق 17 أبــريــل سـنة  أبــريــل سـنة t2011 يـتـضمt يـتـضمّن
الـــتـــنـــظـــــيم الـــداخـــــلـي لــلـــمـــركـــــز الـــوطـــني لـــرخصالـــتـــنـــظـــــيم الـــداخـــــلـي لــلـــمـــركـــــز الـــوطـــني لـــرخص

السياقـة.السياقـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

tالعامّ للحكومة Xإنّ األم
tاليّةJووزير ا
tووزير النّقـل

- �ـقــتــضى اJــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 10-149 اJـؤرّخ
في 14 جــمــادى الــثــانــيــة عـام 1431 اJــوافق 28 مــايــو ســنــة

tأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيJ2010 وا

- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 89-165 اJؤرّخ
في 27 مـحرّم عام 1410 اJوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

tعدّلJا tيحدّد صالحيات وزير النقل
- و�ـقـتـضى اJـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اJـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اJـوافق 15 فــبـرايــر ســنـة 1995

tاليّةJالذي يحدّد صالحيات وزير ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-190 اJؤرّخ
في 26 صــفـر عـام 1424 اJـوافق 28 أبــريل سـنـة 2003 الـذي

tدير العامّ للوظيفة العموميةJيحدّد صالحيات ا
- و�ـقتـضى اJرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 03-262 اJؤرّخ
في  23 جــمــادى األولى عـام 1424 اJـوافق 23 يــولــيــو ســنـة
2003 الـذي يحـدّد تنـظيم اJـركـز الوطـني لرخص الـسيـاقة

tادّة 4 منهJال سيّما ا tتمّمJا tوسيره
- و�ــقـتـضـى اJـرسـوم الــرّئـاسيّ اJـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اJوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واJـتضمّن

tالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اJـاداJـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اJـادّة 4 من اJـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 03 -262 اJـؤرّخ في 23 جـمـادى األولى عام
1424 اJـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2003 واJذكـور أعالهt يـهدف

هذا القرار إلى حتديـد التنظيم الداخـلي للمركز الوطني
لرخص السياقة.



اJــــــاداJــــــادّة ة 2 :  : يــــــشــــــمـــل اJــــــركــــــــز الـــــــــوطــــــنـي لــــــــرخص
Xو�ســـاعــدة األم tّديــر الـعــامJالسـياقـة حتت سـلطـــة ا

العـامtّ مـا يأتي :

tدائرة الدراسات التقنية والوسائل التعليمية *

* دائـرة تنظـيم التكـوين وجتديد اJـعارف في مجال
tسياقة السيارات

* دائـــــرة تــــنـــــظــــيـم االمــــتـــــحــــانـــــات اخلــــاصـــــة بــــرخص
tالسياقة

tدائرة اإلدارة العامة *

* فــروع.

اJـاداJـادّة ة 3 :  : تـضم دائـرة الدراسـات الـتـقنـيـة والـوسائل
التعليميةt ثالث (3) مصـالح :

1 - مـصـلحـة مـتابـعـة ومراقـبـة نشـاطـات اJؤسـسات
tعتمدة لتعليم سياقة السياراتJا

t2 - مصلحة الدراسات التقنية

3 - مصلحة الوسائل التعليمية.

اJــــاداJــــادّة ة 4 :  : تــــضم دائــــرة تـــنــــظــــيم الــــتـــكــــوين وجتــــديـــد
: (2) Xمصلحت tعارف في مجال سياقة السياراتJا

1 - مـــصـــلـــحــة تـــنـــظــيـم الــتـــكـــوين Jـــمـــتــحـــني رخص
tالسياقة

2 - مـــصــلــحــة تــنــظــيم جتـــديــد اJــعــارف Jــســتــخــدمي
سياقة السيارات.

5 :  : تــضم دائــرة تــنــظــيـم االمــتــحــانــات اخلــاصـة اJـاداJـادّة ة 
برخص السياقةt ثالث (3) مصالح :

1 - مــصـلــحــة بـرمــجـة االمــتـحــانــات اخلـاصــة بـرخص
tالسياقة

t2 - مصلحة دوائر التمرن في سياقة السيارات 

.XترشحJ3 - مصلحة تسيير ملفات ا

اJــــــاداJــــــادّة ة 6 :  : تــــــضـم دائـــــــرة اإلدارة الــــــعـــــــامـــــــةt ثالث (3)
مصالح :

tوالتكوين XستخدمJ1 - مصلحة ا
t2 - مصلحة احملاسبة والوسائل العامة 

3 - مصلحة الشؤون القانونية والوثائق.

7 :  : يــســيــر فــرع اJــركــز اJــنــشــأ طــبــقــا ألحــكــام اJـاداJـادّة ة 
اJادّة 2 من اJرسـوم التّنـفيذيّ رقم 03-262 اJؤرّخ في 23
يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003 واJـــذكـــور أعالهt رئــــيس فـــرع ويـــضم

: (2) Xقسم
1 - قــــسم مــــتــــابــــعــــة ومــــراقــــبــــة تــــأطــــيــــر نــــشــــاطـــات

tعتمدة لتعليم سياقة السياراتJؤسسات اJا
2 - قـــسم مـــتــــابـــعـــة تـــنــــظـــيم االمـــتــــحـــانـــات اخلـــاصـــة

برخص السياقة.

اJـاداJـادّة ة 8 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 13 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1432
اJوافق 17 أبريل سنة 2011.
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