
العدد العدد 58
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنY السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Yوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اHطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األربعاء األربعاء 3 محر محرّم م عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrY بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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فهرسفهرس

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرســــوم رئـاســيّ رقم 16-254  مـؤرّخ في 25 ذي احلـجّــة عـام 1437 اHـوافق 27 ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّـن الـتّـصـديقr مع
الــتــصـريــحـات الــتـفــســيـريــةr عـلـى بـروتــوكـول اHــيـثــاق اإلفــريـقي حلــقــوق اإلنـســان والـشــعـوب بــشــأن حـقـــوق اHــرأة في
إفــريـقيـا اHعـتـمد من طــرف الدورة الـعـاديــة الـثـانــية Hـؤتـمـر االحتــاد اإلفريـــقي �ابـوتــو (موزمـبيـق)r في 11 يولـيو
سنة 2003...................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 17 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 19 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام مـديــر دراسـات
برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة)..................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمبـر سنة r2016 يتـضمّن إنـهاء مـهام نـائبـة مديـر باHـديرية
العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بوزارة العدل........................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 5 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهــام مـديــر الــضـرائب
باحلراش - اجلـزائر....................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير اHـعهـد الـوطني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف بدار اإلمـام باجلـزائر................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن إنـهـاء مهـام مـدير اHـعهـد الـوطني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلاصة بإدارة الشؤون الدينية واألوقاف في القراءات باجلـزائر العاصمة..................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 5 سبتـمبر سنة r2016 يـتضمّن إنهاء مـهام مدير الشـؤون الدينية
واألوقاف في والية تبسة............................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 4 سبتمبر سنة r2016 يتضمّن إنـهاء مهام مدير اإلدارة والوسائل
بوزارة الثقـافـة........................................................................................................................................
مــرســــوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 ذي احلــجّـــة عـــام 1437 اHـــوافـق 5 ســبــتـــمــبــر ســنــة r2016 يــتـــضــمّن إنــهــاء مــهـــام مــديــر احلــمــايــة
القانونية للممتلكات الثقافية وتثمY التراث الثقافي بوزارة الثقافة.............................................................
مـراســيم رئـاســيّـة مــؤرّخـة في 3 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 تــتـضــمّن إنـهــاء مـهــام نـوّاب مــديـرين
بوزارة الثقافة..........................................................................................................................................
مــرســوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 ذي احلــجّـــة عـــام 1437 اHـوافـق 5 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام رئـيـس دراسـات
بوزارة الثقافة..........................................................................................................................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 3 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 5 سبتمبر سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام مديرين للمتاحف....
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يتـضـمّن إنهـاء مهـام مـدير اHـركز الـوطني
للبحث في علم اآلثار..................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن إنـهـاء مهـام مـديـر مـركـز الـفـنون
والثقافة بقصر رؤساء البحــر....................................................................................................................
مـرســومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّــنـان إنـهـاء مــهـام مـديـرين
للثقافة في الواليات...................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 تـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرين لـلـشـباب
والرياضة في الواليات...............................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتضـمّن تـعيـY اHفـوضة الـوطـنيـة حلمـاية
الطفولة...................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 17 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 19 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن الـتّـعيـY بـرئـاسـة اجلـمـهـورية
(األمانة العامة للحكومة)............................................................................................................................
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 19 سـبتـمبـر سنة r2016 يـتضمّن تـعيY رئـيس دائرة قيجـل في
والية سطيف............................................................................................................................................
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فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مرســوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 5 سبتـمبر سنة r2016 يـتضمّن التّـعيY بوزارة الشـؤون الدينية
واألوقاف..................................................................................................................................................
مـرســوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن تـعـيY مـديـر اHـدرسـة الـوطـنـية
لتكوين وحتسY مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية واألوقاف - دار اإلمام - اجلـزائر....................................
مــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّن تــعـيــY مـديـر اHــعـهــد الـوطـني
للتكوين اHتخصص لألسالك اخلـاصــة بإدارة الشـؤون الدينـــية واألوقــــاف في القـراءات باجلـزائر......................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمبـر سنة r2016 يتـضمّنـان تعيـY مديرين لـلشؤون
الدينية واألوقاف في الواليات.....................................................................................................................
مرسـومان رئاسيّان مؤرّخان في 3 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 5 سبتمبر سنة r2016 يتضمّنان التّعيY بوزارة الثقافة..
مـرســوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHـوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن تـعـيY مـديـرة اHدرسـة الـوطنـية
حلفظ اHمتلكات الثقافية وترميمها..............................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّـن تـعــيـY مــديـر اHــركـز الــوطـني
للسينما والسمعي البصري........................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 3 ذي احلــجّـــة عـــام 1437 اHـوافـق 5 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضــمّن تــعـيــY مــديــر مـركــز الــفــنـون
والثقافة بقصر رؤساء البحـر.....................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 5 سبتمبر سنة r2016 يتضمّن تعيY مدير قصر الثقافة............
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHـوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن تـعـيY مـديـرة اHـتحف الـعـمومي
الوطني بسطيف.......................................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن تـعـيـY مـديـر اHـتـحف الـعمـومي
الوطني "أحمد زبانة" بـوهـران...................................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHـوافـق 5 سـبتـمـبر سـنة r2016 يـتـضمّن تـعـيY مـديـرة اHـتحف الـعـمومي
الوطني للفنون والتقاليد الشعبية باHدية....................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 3 ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمّن تعـيـY مـدير اHـسـرح اجلـهوي ألم
البواقي...................................................................................................................................................
مـرسـومـان رئاسيّـان مؤرّخان في 3 ذي احلجّــة عـام 1437 اHوافـق 5 سـبتـمبـر سنة r2016 يـتضـمّنان تـعيـY مديرين لـلثـقافة
في الواليات..............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 3 ذي احلـجّـــة عــام 1437 اHـوافـق 5 سـبــتـمــبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّـن تـعــيـY مــديـر اHــركـز الــوطـني
لتجمع وحتضير اHواهب والنخبة الرياضية بالشلف.....................................................................................
مرسـومـان رئاسيـّان مؤرّخان في 3 ذي احلجّــة عام 1437 اHوافـق 5 سبتـمبر سنة r2016 يـتضمّـنـان تعيY مديـرين للشباب
والرياضة في الواليات...............................................................................................................................

قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

YـوظـفـHيـتـضـمن وضع بـعض ا r2016 ـوافق أول سـبــتـمـبــر سـنـةHقــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرخ في 29  ذي الـقـعـدة عـام 1437 ا
اHنتمـY ألسالك البيولوجـيY في الصحة الـعموميـة التابعة لـوزارة الصحة والسـكان وإصالح اHستشـفيات في حالة
القيام باخلدمة لدى وزارة الداخلية واجلماعات احمللية (اHديرية العامة لألمن الوطني)...........................................

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قــرار مـؤرخ في 11 ذي الــقـعــدة عـام 1437 اHـوافق 14 غـشـت سـنـة r2016 يـتــضـمن دفـتــر الـشـروط اHــتـعـلق بــشـروط وكـيــفـيـات
استغالل خدمة سيارة األجرة.........................................................................................................................
قــرار مـؤرخ في 11 ذي الـقـعـدة عـام 1437 اHـوافق 14 غـشـت سـنـة r2016 يـحـدد شــروط وكـيــفـيـات تــسـلـيم دفــتـر اHــقـاعـد لــلـنـقل
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مــرســــوم رئــاســيمــرســــوم رئــاســيّ رقم  رقم 16-254  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 25 ذي احلــج ذي احلــجّــةــة
عـام عـام 1437 اHـوافق  اHـوافق 27 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضمr يـتـضمّن
الـــتالـــتّـــصــديقr مـع الــتـــصــريـــحــات الـــتــفـــســـيــريـــةr عــلىـــصــديقr مـع الــتـــصــريـــحــات الـــتــفـــســـيــريـــةr عــلى
بــــروتـــوكــــول اHــــيـــثــــاق اإلفــــريـــقـي حلـــقــــوق اإلنــــســـانبــــروتـــوكــــول اHــــيـــثــــاق اإلفــــريـــقـي حلـــقــــوق اإلنــــســـان
والـشعوب بشـأن حقـوق اHـرأة في إفــريقيا اHـعتمدوالـشعوب بشـأن حقـوق اHـرأة في إفــريقيا اHـعتمد
من طــرف الدورة العــاديـة الثــانـية Hـؤتمـر االحتـادمن طــرف الدورة العــاديـة الثــانـية Hـؤتمـر االحتـاد
اإلفـــريـــــقي �ـــابــوتــــو (مـــوزمــبـــيـق)r في اإلفـــريـــــقي �ـــابــوتــــو (مـــوزمــبـــيـق)r في 11 يـــولـــيــو يـــولـــيــو

سنة سنة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشّــؤون
rاخلارجيّة والتعاون الدولي

rادّة 91-9 منهHالسيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعـــــد االطّـــالع عـــلـــى بـــروتـــوكــــــول اHــيــثــــــاق
اإلفـــــريـــقـــي حلـــقـــــــوق اإلنـــســــــان والـــشــــعــــــــوب بـــشــــــأن
حــقـــــــوق اHـــــرأة فــي إفـــريــقــيــــاr اHــعــتــمــــد مــن طـــــرف
الــــدورة الــعـــاديـــــة الــثــانـــيــة Hــؤتــمـــر االحتـــاد اإلفــريــقي
�ــابـــوتـــو (مـــوزمــبـــيق)r في 11 يــولـــيــو ســـنــة 2003 وعــلى

rتصريحاته التفسيرية

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

rمع التـصريحات التفسيرية rادّة األولى :ة األولى : يصدّقHاداHا
عـــلـى بـــروتــــوكــــول اHــــيـــثــــاق اإلفــــريـــقـي حلـــقــــوق اإلنــــســـان
والـشــعـــوب بــشـأن حــقــوق اHــرأة في إفــريــقـيـــاr اHـعــتـمــد
مـن طــــرف الــــدورة الــــعــــاديــــة الــــثــــانــــيــــة Hــــؤتــــمــــر االحتــــاد
r2003 اإلفريـقي �ـابـوتـو (مـوزمبـيق) في 11 يـولـيـو سـنة
ويـنـشــــر فـي اجلــريدة الـرّسـمـيّـة لـلـجمـهـوريّـة اجلـزائـريّة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجّــة عــام 1437 اHــوافق
27 سبتمبر سنة 2016.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
بروتوكول اHيثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسانبروتوكول اHيثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان
والشعوب بشأن حقوق اHرأة في إفريقياوالشعوب بشأن حقوق اHرأة في إفريقيا

rإنّ الدول األطراف في هذا البروتوكول

- إذ تــــأخـــذ فـي االعـــتــــبـــار - إذ تــــأخـــذ فـي االعـــتــــبـــار أن اHــــادة 66 مـن اHـــيــــثـــاق
اإلفـريــقي حلـقــوق اإلنـسـان والــشـعـوب تــنص عـلى اعــتـمـاد
rعـــنـــد االقـــتــضــــاء rبـــروتــوكــــوالت أو اتــفــــاقـــات خــــاصــــة
قصد استكـمال أحكام اHيثـاق وأن الدورة العادية احلادية
والـثالثـH (31) Yــؤتــمــر رؤســاء دول وحـــكــومــات مــنــظــمــة
الـوحدة اإلفريقـية اHنعـقدة في أديس أبابا (إثـيوبيا)r في
يــــونــــيـــــو ســــنـــــة r1995 قـــــــد وافـــقــــت �ــــوجــب الــــقـــــرار
rAHG/RES. 240 (XXXI) عـلى تـوصـيـة الـلـجـنـة اإلفـريـقـيـة

حلقـوق اإلنسان والـشعـوب بإعداد بـروتوكول حـول حقوق
rرأة في إفريقياHا

- وإذ تــــــأخــــــذ في االعــــــتــــــبـــــار - وإذ تــــــأخــــــذ في االعــــــتــــــبـــــار كــــــذلـك أن اHـــــادة 2 من
اHـيثـاق اإلفـريـقي حلـقـوق اإلنـسـان والـشـعوب تـنص على
مـبـدأ عــدم الـتــمـيـيـز عــلى أســاس الـعـــرق أو الــقـبـيـلــة أو
اللـون أو اجلنس أو الـلغة أو الدين أو الرأي السياسي أو
أي رأي آخــــــــر أو األصــل الـــــــقــــــــومـي أو االجـــــــتـــــــمـــــــــاعي أو

rالثــروة أو الوالدة أو أي وضعية أخـرى

- وإذ تـــــأخــــذ في االعـــــتــــبــــار - وإذ تـــــأخــــذ في االعـــــتــــبــــار أيــــضـــــا أن اHــــادة 18 من
اHـــيــثــاق اإلفــــريــقي حلــقــــوق اإلنــســـان والــشـــعـــوب تــدعـــو
جــمـــيع الــدول األعــضــاء إلى الـــقــضــاء عــلى جــمــيع أشــكــال
الــتــمــيـــيــز ضــد اHــرأة وضــمـــان حــمــايــة حــقـــوقــهــا كــمــا هــو

 rمنصوص عليه في اإلعالنات واالتفاقيات الدولية

- وإذ تـالحـظ - وإذ تـالحـظ أن اHــــــادتـــــY 60 و61 مـن اHــــــــــــيــــــــــــثـــــــــــاق
اإلفـريـقي حلقـوق اإلنـسـان والشـعـوب تـعـترفـان بـاHـواثيق
اإلقـلـيـمــيـة والـدولـيـة بـشـأن حــقـوق اإلنـسـان واHـمـارسـات
اإلفـــريــقـــيــة الــتـي تــتـــفق مع األعـــراف الــدولـــيــة اHـــتــعـــلــقــة
بــحـــقــوق اإلنــســان والــشــعــوب كــمـــبــادىء مــرجــعــيــة هــامــة

rيثـاق اإلفـريقيHلتطبيق وتفسير ا

- وإذ تذكر - وإذ تذكر بأن حقوق اHـرأة معترف بها ومضمونة
من قبـل جمـيع اHـواثيق الـدولـية حلـقـوق اإلنسـان وخـاصة
Yي حلــــقـق اإلنــــســــان والـــــعــــهــــديـن الــــدولــــيــــHاإلعالن الــــعـــــا
اخلـاصـY بـاحلـقــوق اHـدنـيـة والــسـيـاسـيـة وكــذلك بـاحلـقـوق
االقــتـصـاديـة واالجـتــمـاعـيـة والـثــقـافـيـة واتـفــاقـيـة الـقـضـاء
عــلى جــمــيع أشــكــال الــتــمــيــيــز ضــد اHــرأة وبــروتــوكــولــهــا
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االخـتـيـاري واHـيـثـاق اإلفـريــقي حلـقـوق الـطـفل ورفـاهـيـته
وجـمـيع االتـفــاقـيـات واHـواثـيـق الـدولـيـة األخـرى اHــتـعـلـقـة
بــحـــقــوق اHـــرأة كـــجــزء مـن احلــقـــوق اإلنــســـانـــيــة الـــثــابـــتــة

rترابطة وغير القابلة للتجزئةHوا

- وإذ تــذكــر - وإذ تــذكــر أيـــضــا بــالــقــرار رقم 1325 الــصــادر عـن
مــجــلـس األمن لأل� اHــتــحـــدة حــول دور اHــرأة في تــعــزيــز

rالسلم واألمن

- وإذ تالحظ - وإذ تالحظ أن حــقــــوق اHـــرأة ودورهــــا األســـاسي
فـي الــتـنــمـــيــة قــد تـم الــتـأكــيـد عــلـيــهــمـا في خــطط عـمــل
األ� اHـتـحــدة حـول الــبـيـئــة والـتــنـمـيــة لـعـام r1992 وحـول
حـقــوق اإلنــسـان r(1993) وحــول الــسـكــان والــتـنــمــيـة لــعـام

r(1995) (1994) وحول التنمية االجتماعية

- وإذ تـؤكـد من جــديــد - وإذ تـؤكـد من جــديــد عـلى مـبـدأ تـعــزيــز اHـســاواة
بــY اجلـنــسـY كــمــا ورد في الـقــانـون الــتــأسـيــسي لالحتـاد
rوفي الــشـــراكـــة اجلــديـــدة لــتــنــمـيــة إفــريــقــيـا rاإلفـــريــقي
وفـي اإلعالنــــات والـــقــــــرارات واHـــقــــــررات ذات الـــصــــلـــــة
الــــتي تــــشـــدد عــــلى الــــتــــزام الــــدول اإلفـــريــــقـــيــــة بـــضــــمـــان
مـشـاركـــة اHـرأة اإلفــريـقــيــة الـتـامــة فـي تـنـمـيــة إفـريـقـيـا

rساواةHعلى قدم ا

- وإذ تالحـظ كــــذلك - وإذ تالحـظ كــــذلك أن خـــــطــــة الـــــعــــمـل اإلفـــــريــــقـــــيــــة
وإعالن داكــار لـعـام r1994 وخـطة عـمـل بـيجـY وإعـالن عام
r1995 تـدعـو جمـيع الـدول األعـضاء في األ� اHـتـحـدة التي

أعلـنت التـزامهـا رسمـيا بـتنـفيـذهـاr إلى اتـخـاذ خـطـوات
مـلـمــوســة إليالء عـنـايـة أكـبـر لـلــحـقـوق اإلنـسـانـيـة لـلـمـرأة
بــغـــيــة الــقــضـــاء عـــلى جــمــيع أشـــكـــال الــتــمــيـــيــز والــعــنف

rؤسسـة عـلى اجلنسHا

- وإذ تقر - وإذ تقر بدور اHرأة احلـاسم في احلفاظ عـلى القيم
اإلفـريقـية الـقائـمة عـلى مبـادىء اHسـاواة والسلـم واحلرية

rوالكرامة والعدل والتضامن والد�قراطية

- وإذ تـــــضع فـي احلــــســـــبــــان - وإذ تـــــضع فـي احلــــســـــبــــان الــــقـــــرارات واإلعالنــــات
والتوصيات واHـقررات واالتفاقيات واHواثيق اإلقليمية
واإلقــلــيـمــيـة الــفـرعـــيـة األخـــرى الـتـي تـهــدف إلى الـقــضـاء
عـلى جـمـيع أشـكـال الـتـمـيـيـز ضـد اHـرأة وتـعـزيـز اHـساواة

 rالـرجـال Yبينها وب

- وإذ تــشــعــر بــالـقــلق - وإذ تــشــعــر بــالـقــلق من أنه رغـم تــصـديـق غــالــبــيـة
الــدول األطــراف عــلى اHــيــثــاق اإلفــريــقي حلــقــوق اإلنــسـان
والــــشـــعــــوب وجـــمــــيع اHــــواثــــيق الــــدولــــيــــة حــــول حــــقــــوق
اإلنـسـانr وإعالن الــتـزامـهـا رســمـيـا بــالـقـضـاء عــلى جـمـيع

rــرأةHــمــارســـات الــضــــارة ضــــد اHأشــكــــال الــتــمـيـــيــز وا
فــــإن اHــــرأة فـي إفــــريــــقــــيــــا ال تــــزال ضــــحـــــيــــة الــــتــــمــــيــــيــــز

rمارسـات الضارةHوا

- وإذ تـــعــرب - وإذ تـــعــرب عن إ�ـــانـــهـــا الـــراسخ بـــأن أي  ـــارســة
تــعـــرقل أو تـــعــرض لـــلــخـــطــر الـــنــمـــو الــطـــبـــيــعي لـــلــنـــســاء
والـفتـيات أو تـؤثر عـلى �ـائهن اجلـسدي والـنفـسيr يجب

rإدانتها والقضاء عليها

- وإذ تـــعـــقـــد - وإذ تـــعـــقـــد الــــعـــزم عـــلى ضـــمـــان تــــعـــزيـــز وحتـــقـــيق
وحــمــايــة حــقـــوق اHــرأة لــتــمــكــيـــنــهــا من الــتــمـــتع بــجــمــيع

 rحقوقها اإلنسانية بالكـامـل

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

اHاداHادّة األولىة األولى
التعريفاتالتعريفات

لغرض هذا البروتوكول :
أ) تــعـــني عــبــارة "الــقــانـــون الــتـــأســيــسي""الــقــانـــون الــتـــأســيــسي"r الــقــانــون

التأسيسي لالحتاد اإلفريقي.
ب) تــــعــــني عــــبـــارة "اHــــيـــثــــاق اإلفــــريـــقي""اHــــيـــثــــاق اإلفــــريـــقي"r اHــــيــــثـــاق

اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب.
ج) تـــعـــني عـــبـــارة "الـــلـــجـــنـــة اإلفـــريـــقـــيــة""الـــلـــجـــنـــة اإلفـــريـــقـــيــة"r الـــلـــجـــنــة

rاإلفريقية حلقوق اإلنسان والشعوب
د) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة "اHــــؤتــــمـــر""اHــــؤتــــمـــر"r مـــؤتــــمـــر رؤســـاء دول

rوحكومات االحتـاد اإلفريقي
هـ) تعـني عبارة "التـمييز ضد اHرأة""التـمييز ضد اHرأة"r أي تمـييز أو
إبــعـــاد أو تــقــيـــيــد أو أي مـــعــامـــلــة تـــمــيــيـــزيــة عـــلى أســاس
اجلـنس تــسـتــهـدف احلــقــوق اإلنـســانـيــة لـلــمـرأة وحــريـاتــهـا
األســـاســيــة فـي جــمـــيع مــيـــادين احلـــيــاة بـــغض الــنـــظــر عن
حـالــتـهــا االجــتـمــاعــيـة وتــؤثـر عــلى هــذه احلـقــوق أو تــبـطل

rاالعتراف بها أو تمتعها بها أو  ارستها لها
األطـراف"r الـدول األطـراف و) تـعــني عــبـارة "الـدول األطـراف""الـدول 

rفي هذا البروتوكول
ز) تعـني كلـمة "اHرأة" "اHرأة"r األشخـاص من جـنس اإلناث

rا في ذلك الفتيات�
ح) يــعــني مـــخــتــصــر "الــنــيــبــاد""الــنــيــبــاد"r الـــشــراكــة اجلــديــدة

rؤتمرHلتنمية إفريقيا التي أنشأها ا
الضارة"r أي سلوك أو ط) تعني عبارة "اHمارسات الضارة""اHمارسات 
مــــواقـف و/ أو  ــــارســـــات تـــــؤثـــــر ســــلـــــبـــــا عـــــلى احلـــــقــــوق
األســاســيــة لــلــمــرأة والــفــتــيــات مــثل حــقــوقــهن فـي احلــيـاة

rوالصحة والكرامة والتعليم وسالمة اجلسد
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rاالحتاد اإلفريقي r"ي) تعني كلمة "االحتاد""االحتاد
ك) تـــــعــــنـي عــــبــــارة "الـــــعــــنـف ضــــد اHــــرأة""الـــــعــــنـف ضــــد اHــــرأة"r جــــمـــــــيع
األعــمـال اHـرتـكــبـة ضـد اHــرأة والـتي تـسـبـب أو من شـأنـهـا
أن تـسـبب الــضـــرر أو اHـعــانـــاة اجلـســديـــة أو اجلـنـســـيـة
أو الـنـفـسـية أو االقـتـصـاديـة �ـا في ذلك الـتهـديـد بـالـقـيام
�ثــل هذه األعـمـال أو فـرض قيـود عـلى اHـرأة أو حرمـانـها
اعـــتــــبـــاطـــا مـن احلــــريــــات األســـاســـيــــةr ســـواء فـي احلـــيـــــاة
الــــــعـــــــامــــــــة أو اخلــــــاصــــــةr في وقـت الــــــســــــلـم أو في حــــــالـــــــة

النزاعـات أو احلـرب.

اHاداHادّة ة 2
القضاء على التمييز ضد اHرأةالقضاء على التمييز ضد اHرأة

1 - تــكـافح الــدول األطـراف جـمــيع أشـكــال الـتـمــيـيـز
ضـــــد اHـــــرأة من خـالل اتـــــخـــــاذ إجـــــراءات مـــــنـــــاســـــبـــــة عـــــلى
rـؤسـســاتي وغـيـرهـمـا. وتـقـومHالـصـعـيــدين الـتـشـريـعي وا

في هذا الصددr �ا يأتي :
أ) إدخـــــــال مـــبـــدأ اHـــســـــاواة بـــY الــــرجــــل واHـــــرأة
فـي دساتـيرها ومـواثيقـها التـشريعيـة األخرىr إذا لم يتم

القيام بذلك بعدr وضمان تنفيذها فعال.
ب) اعـــتـــمـــاد إجــــــراءات تـــشـــريـــعـــــيـــة وتـــنـــظــــيـــمـــيـــة
مـنــاسـبـــة وتـنــفـيـذهــا فـــعــال �ــــا فـيـهــــا تــلـك الــرامــــيـة
Hـــنــع ومـــعــاقـــبــة جـــمــيع أشـــكــال الـــتــمـــيــيـــز واHــمـــارســات
الــــضـــــارة الــــتي تــــعــــرّض صـــحـــــــة اHـــــرأة ورفــــاهــــيـــتــــهـــــا

rالعـامــة للخطــر
ج) إدخال اهـتمـامات اHرأة فـي قراراتـها الـسيـاسية
وتـشـريعـاتـهـا وخـطـطهـا وبـرامـجهــا وأنـشطـتـهـا اإل�ـائــية

rوكــذلك في جميع ميادين احلياة األخرى
د) اتــخـــــاذ إجـــــراءات تــصــحــيــحــــيــة وإيــجــــابـــــيـة
فـي اجملاالت التي ال يزال التمييز �ارس فيها ضد اHرأة

rمن الناحية القانونية والعملية
هـ) دعم اHـــبــادرات احملــلــيــة والــوطــنــيــة واإلقــلــيــمــيــة
والـــقـــــاريـــة الـــرامـــــيـــة لــــلـــقــــضــــاء عــــلى جــــمـــــيـع أشـــكــــــال

التميـيز ضـد اHـرأة.
2 - تــــــلـــــتـــــزم الـــــدول األطـــــراف بـــــتـــــعــــــديل أ�ـــــاطـــــهـــــا
االجـتــمـاعـيـة والــثـقـافـيــة لـسـلــوك الـرجل واHـرأة من خالل
تــثـــقـــيف الـــعـــمـــوم واســتـــراتـــيـــجـــيــات لـإلعالم والـــتـــعــلـــيم
واالتـــصــال بـــغــيـــة حتــقـــيق الـــقــضـــاء عــلـى كـل اHــمـــارســات
الثـقافية والـتقلـيدية الضـارة وجميع اHـمارسات األخـرى
الـــقـــائـــمـــة عـــلـى فـــكـــرة الـــنـــقص أو الـــتـــفـــوق من قـــبـل أحــد
اجلـنــسـY أو عـلى أســاس أدوار الـرجل واHــرأة الـتي حتـدد

حسب قـوالب ثابتـة.

اHاداHادّة ة 3
احلق في الكرامةاحلق في الكرامة

1 - لـــــــكـــل امـــــــرأة احلــق فـي احـــــــتــــــــرام الـــــــكــــــــرامـــــــة
اHـتـأصـلــة فـي اإلنـســان واالعـتـــراف بـحـقـوقـهــا اإلنـسـانـيـة

والقانونية وحمايتهـا.
2 - لـكـل امـرأة احلـق في احـتـرام شــخـصـهـا وتـنـمـيـة

شخصيتها بحـريـة.
3 - تــــعـــــتــــمـــــد الــــدول األطـــــراف وتــــنـــــفــــذ اإلجــــراءات
اHــــنـــــاســــبــــة الــــتي تــــهـــــدف إلى مــــنع احلـط من قــــدر اHــــرأة

واستغاللهــا.
 4 - تــــعـــتــــمــــد الـــــدول األطـــــراف وتــــنــــفــــذ إجــــراءات

تــــهــــدف إلى ضــــمــــان حــــمــــايــــة حق كـل امــــرأة فـي احــــتـــرام
كـــرامــتــهـــا وحــمــايــتـــهــا من كــافــــة أشــكـــال الــعـــنف خــاصـــة

العنف اجلنسي والشفهي.

اHاداHادّة ة 4
احلق في احلياة والسالمة واألمناحلق في احلياة والسالمة واألمن

1 - لـكــل امـرأة احلـق في احـتـرام حـيـاتهـا وسـالمـتـها
اجلـــســـديـــة وأمن شـــخــــصـــهـــا. ويـــجب مـــنـع جـــمـــيع أشـــكـــال

االستغالل والعقاب واHعاملة الالإنسانية أو اHهينة.

2 - تــــتــــخـــذ الــــدول األطـــراف اإلجــــراءات اHــــنـــاســــبـــة
والفعلية للقيـام �ـا يأتي :

أ) سن وتــــطـــبــــيق قــــوانــــY تـــمــــنـع جــــمـــــيع أشــــكــــال
الــعـــنف ضــــد اHـــرأة �ــــا في ذلــك الــعالقـــــات اجلــنـــســــيــة
غـيـــر اHــرغـوب فــيـهــا واإلجـبــاريــة سـواء كــان هـذا الــعـنف

rيحـدث سـرّا أو علنـا
ب) اعـــــتــــمـــــاد كــل إجــــــراءات أخــــــرى تـــــشــــــريـــــعــــــيــــة
وإداريــة واجـتـمــاعـــيـة واقـتـصــاديــة وغــيــرهـــا لـلــوقـايـــة
مـن جمـيع أشكـال الـعنف ضـد اHـرأة واHعـاقـبـة بشأنهــا

rوالقضاء عليها
ج) حتـديـد أسـبــاب وآثـار الـعـنف ضــد اHـرأة واتـخـاذ

rوالقضاء عليها اإلجراءات اHناسبة للوقاية منها
د) الـتـعـزيـز الـفـعـال لـتـعـلـيم الـسـلم من خالل اHـنـاهج
الــدراســيــة واالتـــصــال االجــتــمــاعي مـن أجل الــقــضــاء عــلى
عــــنـــاصــــر اHــــعـــتــــقــــدات واHـــمــــارســـات واأل�ــــاط الــــثـــابــــتـــة
الـــتــقــلــيــديــة والــثــقــافــيــة الــتي تــشــرّع لــلــعــنف ضــد اHــرأة

rوتؤجج استمراره والسماح به
هـ) مــعــاقـــبــة مــرتــكـــبي الــعـــنف ضــد اHــرأة وتـــنــفــيــذ

rبرامج إعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء
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و) إنـشــاء آلــيــات وخــدمــات تــكــون في اHــتـنــاول من
أجـل ضـــمــان اإلعـالم وإعــادة تـــأهـــيل ضـــحـــايـــا الـــعــنـف ضــد

rرأة وتعويضهن فعالHا
ز) الــــوقـــــايــــة مـن االجتــــار بــــاHـــــرأة وإدانــــته وتـــــتــــبع

rمرتكبيه وحماية النساء األكثر عرضة لهذا اخلطر
ح) مـنع إجـراء كـل االخـتـبـارات الـطـبـيـة أو الـعـلـمـيـة

rرأة دون موافقتها ودراية تامة منهاHعلى ا
ط) تـــخــــصـــيص اعــــتـــمــــادات كـــافـــيــــة في اHـــيــــزانـــيـــة
وغـيـرهــا من مـوارد لـتـنـفـيـذ ومـتــابـعـة الـتـدابـيـر الـرامـيـة

rرأة والقضاء عليهHإلى منع العنف ضد ا
ي) ضــمـــان عــدم تــطــبــيق عــقــوبــة اإلعــدام عــلى اHــرأة

rفي الدول التي ال تزال تعتمدها rرضعةHاحلامل وا
ك) ضـمــان تـمــتع اHــرأة والـرجل بــحـقــوق مـتــسـاويـة
فـيمـا يـتـعلـق بإجـراءات حتـديـد وضع الالجئr ومـنح اHرأة
الالجــئــة احلــمــايـة الــكــامــلــة واخلـدمــات اHــضــمــونــة �ـوجب
الــــقـــانــــون الـــدولي لـالجـــئــــY �ـــا في ذلـك وثـــائق الــــهـــويـــة

وغيرهـا من الوثـائق.

اHاداHادّة ة 5
القضاء على اHمارسات الضارةالقضاء على اHمارسات الضارة

تــــــمــــــنع الــــــدول األطــــــراف وتــــــديـن جــــــمــــــيـع أشــــــكـــــال
اHـــمــــارســـات الـــضــــارة الـــتـي تـــؤثــــر ســـلـــبــــا عـــلـى احلـــقـــوق
اإلنسانية األساسـية للمرأة والتي تـتعـارض مـع اHعايير
الـــدولــــيــــة. وتــــتــــخـــذ الــــدول األطــــراف جــــمــــيـع اإلجـــراءات
rـمارساتHالـتشريـعيـة وغيـرهـا للـقضــاء على مـثـل هذه ا

وخاصـة مـا يأتي :
أ) حتـسـيس جـمـيع فـئـات اجملـتـمع بـشـأن اHـمـارسـات
الــضـــارة من خالل حـــمالت وبــرامـج إعالمــيـــة وتــعـــلــيـــمــيــة

rرسمية وغير رسمية واتصال
ب) مــنعr �ــقـتــضى إجـراءات تــشــريـعــيـة مــصـحــوبـة
بــــعــــقــــوبــــاتr جـــــمــــيع أشـــــكـــــال تــــشــــويـه وبــــتــــر األعــــضـــــاء
الــتــنــاســلــيــة لــلــمــرأة وإضــفــاء الــصــبــغــة الــطـبــيــة أو شــبه
الطبية على تـشويه األعضاء التناسـلية للمرأة وعلى كـل

اHمارسات الضـارة األخـرى.
ج) تــــوفــــــيــــر الــــدعم الـالزم لــــضــــحـــــايــــا اHــــمــــارســــات
الـضـارة من خالل تقـدª اخلدمات األسـاسية مـثـل خدمات
الصحة والدعـم القانوني والقـضـائي واHشورة واإلحاطـة
اHنـاسـبة وكـذلك الـتـدريب اHهـني حـتى يصـبـحن قادرات

rعلى العنايـة الذاتـية
د) حــمـــايــة اHــرأة الــتـي تــتــعــرض خلـــطــر اHــمــارســات
الــضــارة وغــيــرهــا مـن جــمــيع أشــكــال الــعــنف والــتــعــسف

وعـدم التسامح.

اHاداHادّة ة 6
الـزواجالـزواج

تــســـهـــر الــدول األطـــراف عـــلى تـــمـــتع الـــرجل واHــرأة
بـحـقوق مـتـسـاويـة واعـتـبـارهمـا شـريـكـY مـتـسـاويY في
الـزواج. وفي هـذا الـصـددr تـقـوم الـدول األطـراف بـاعـتـمـاد

اإلجراءات التشريعية اHناسبة لضمان ما يأتي :
أ) عــدم عــقـد أي زواج دون اHــوافــقـة احلــرة والــكـامــلـة

rYمن الطرف
ب) يـكون احلد األدنى لـسنّ الـزواج بالنـسبة لـلفتـاة

r18 سنـة

ج) تـــــشــــــجـــــــيع الــــــزواج األحــــــادي كـــــشــــــكــل مـــــفــــــضـل
rـــرأة في الــــــزواج وفي األســـــرةHلـــلــــزواج. إنّ حـــقـــــوق ا
�ــــــا فـي ذلك في عـالقــــات الــــــزواج اHـــــتــــعــــددr مـــــحــــمـــــيــــة

rومضمونـة
ح) لـــيـــعـــتـــرف بـه قـــانـــونـــاr يـــعــــقـــد كـل زواج كـــتـــابـــة

rالوطنية Yويسجل وفقا للقوان
rبـاتـفـاق فـيــمـا بـيـنـهـمـا rخ) يـخـتـار الــزوج والـزوجـة

rنظام زواجهما ومكـان إقامتهما
د) لـــــلـــــمـــــرأة اHـــــتــــزوجـــــة حـق االحـــــتــــفـــــاظ بـــــلـــــقـــــبـــــهــــا
واسـتـخـدامه كـما تـشـــاء بـصــورة مـشـتـركـــة أو مـنـفـصـلة

rمـع لقب زوجهـا
ذ) لــلـــمــرأة اHـــتـــزوجــة حـق االحــتـــفــاظ بـــجـــنــســـيــتـــهــا

rواكتساب جنسية زوجها
ر) لـلمرأة نفس حقـوق الرجل فيمـا يتعلق بـجنسية
أطــفــالــهــمــا إال إذا كــان ذلـك يــتــنــافى مع أحــكــام الــتــشــريع

rالوطني أو مصالح األمن القومي
ز) يــســــــاهم الــرجـــل واHــرأة بـــصــــورة مــشــتـــركـــــة

rفي حماية مصالح األسرة وحماية أطفالهما وتعليمهم
س) أثــنـــاء مــدة الــزواجr لــلــمـــرأة احلق في اكــتــســاب

 تلكات خاصة بها وإدارتها بكامل احلرية.

اHاداHادّة ة 7
االنفصال والطالق وفسخ الزواجاالنفصال والطالق وفسخ الزواج

تــقــوم الـدول األطــراف بــاتـخــاذ إجــراءات تــشـريــعــيـة
مـنـاسـبــة لـضـمـان تــمـتـع الـرجــل واHـرأة بـنـفس احلـقـــوق
في حـالـة االنـفـصـال أو الـطالق أو فـسخ الـزواج. وفي هـذا

الصددr تسهر على مـا يأتي :
أ) يـــــــتـم االنـــــــفـــــــصـــــــــال والـــــــطـالق وفـــــــســخ الـــــــــزواج

rبطـريقـة قضـائـية
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ب) للـرجــل واHـرأة نـفس احلـق في طـلب االنـفـصــال
rأو الطالق أو فسخ الزواج

rج) في حـالــة االنــفـصــال أو الــطالق أو فــسخ الـزواج
تـكـون لـلـرجل واHـرأة نـفس احلـقـوق والـواجـبـات اHـتـبـادلـة
جتــاه أطـــفـــالـــهــمـــا. وفي جـــمـــيع احلـــاالتr تـــكـــون مــصـــلـــحــة

rاألطفـال أمـرا جـوهـريـا
rد) في حــالــة االنــفــصــال أو الــطالق أو فــسخ الــزواج
يــــكــــون لـــــلــــمــــرأة والــــرجـل احلق فـي االقــــتــــســـــام اHــــنــــصف

لألمالك اHشتركة اHكتسبة خالل الزواج.

اHاداHادّة ة 8
الوصول إلى العدالة واحلماية اHتساويةالوصول إلى العدالة واحلماية اHتساوية

أمام القانونأمام القانون

اHـرأة والــرجــل يـتــمــتــعــان بــحـقــوق مــتــســاويــة أمـام
الــــقــــانــــونr كــــمــــا يــــتــــمــــتـــــعــــان بــــحق حــــمــــايــــة واســــتــــفــــادة
متـسـاويـتـY من الـقـانـون. وتـتـخـذ الـدول األطـراف جمـيع

التدابير اHالئمة لضمان مـا يأتي :
أ) وصــــول اHـــــرأة الـــــفــــعـــــلي لـــــلــــمـــــعـــــونــــة واخلـــــدمــــات

rالقانونـية والقضائـية
ب) دعـــم اHــــــــبـــــــــادرات احملــــــــلـــــــــيــــــــة والـــــــــوطــــــــنــــــــــيـــــــة
واإلقـلـيمـــيـة والـقـاريــة اHـوجـهـة لـوصـول اHـرأة لـلـمـعـونـة

rواخلدمات القضائـية
ج) إنـشــــاء هـيـــاكـــل تــعـلــيـمــــيــة مالئـمــــة وغـيــرهـــا
مـن الـــهــيــاكـل اHــنـــاســبــة األخــرىr مع إيـالء عــنــايــة خــاصــة

rرأةHللمرأة وتوعية جميع فئات اجملتمع بحقوق ا
د) تـــدريـب أجـــهــــزة تــــنـــفــــيــــذ الـــقــــانــــون عـــلـى جـــمــــيع
اHـستـويات لتـصبح قـادرة على تـفسـير وتـطبـيق اHساواة

rرأة فعالHالرجل وا Yفي احلقوق ب
هـ) الــــتــــمــــثــــيل اHــــنــــصف لــــلــــمــــرأة في اHــــؤســــســـات

rالقضائية وتلك القائمة على تنفيذ القانون
و) إصـالح الــــقــــوانــــY واHــــمــــارســـــات الــــتــــمــــيــــيــــزيــــة

لتعـزيـز وحمايـة حقـوق اHرأة.

اHاداHادّة ة 9
احلق في اHشاركة السياسية وصنع القراراحلق في اHشاركة السياسية وصنع القرار

1 - تتخذ الـدول األطراف إجراءات إيجـابية محددة
لــتــعـــزيــز احلــكم الــقــائم عــلى اHــشــاركــة وكــذلـك اHــشــاركــة
اHـتـسـاويـــة لـلـمــــرأة في احلـيـــاة الـسـيـاســيـة في بـلـدانـهــا
مـن خالل تــدابــيــر إيـجــابــيــة وقــوانــY وطــنــيــة وإجـراءات

أخـرى لتضمن بذلك :

أ) مــــشــــاركـــــــة اHـــــرأة في جــــمـــــــيـع االنــــتـــــخـــــابـــــات
rبــدون أي تمـييز

ب) تـمـثـيل اHـرأة بـالـتـسـاوي مع الـرجل  عـلى جـميع
rستويات في العمليات االنتخابيةHا

ج) اعـتبــار اHـرأة شريكــــة مسـاويــة لـلـرجـــل عـلى
جـــمــــيع مـــســــتـــويــــات وضع وتـــنــــفـــيــــذ ســـيـــاســــات وبـــرامج

التنمية للدولـة.

2 - تــــضــــمن الــــدول األطـــــراف تــــمــــثــــيال ومــــشــــاركــــة
مـتـزايـدةr ومـهـمـة وفـعـالـة لـلــمـرأة عـلى جـمـيع مـسـتـويـات

صنـع القـرار.

اHاداHادّة ة 10
احلق في السالماحلق في السالم

1 - يـــــكـــــون لـــــلـــــمـــــرأة حـق الـــــعـــــيـش في سـالم وحــق
اHشاركـة في تعـزيز وصون السالم.

2 - تــــــتـــــــخــــــذ الــــــدول األطـــــــراف جــــــمــــــيـع اإلجــــــراءات
اHناسبة لضمان مشاركة متزايدة للمرأة :

rأ) في برامج تعليم السالم وثقافة السالم
ب) في هــيــاكــل وعــمــلــيـــات الــوقــايــة مـن الــنــزاعــات
وإدارتـهــا وتـسـويـتـهـا عــلى اHـسـتـويـات احملـلــيـة والـوطـنـيـة

rواإلقليمية والقارية والدولية
ج) في هـــيــــاكـل صــــنع الـــقــــرار احملـــلــــيـــة والـــوطــــنـــيـــة
واإلقـليـمـية والـقاريـة والدولـية لـضـمان احلـمايـة اجلسـدية
والـنــفــسـيــة واالجــتـمــاعــيـة والــقـانــونــيـة لــطــالـبـي الـلــجـوء
rداخليا وخاصة النساء Yوالعائدين والنازح Yوالالجئ

د) على جميع مسـتويات الهياكل القائمة على إدارة
اخملـــــيــــمــــات وفـــــضــــاءات جلـــــوء أخــــرى لــــطـــــالــــبي الـــــلــــجــــوء
rداخليا وخاصة النساء Yوالعائدين والنازح Yوالالجئ

هـ) في جــــمــــيـع مــــنــــاحي الــــتــــخــــطـــيـط والـــصــــيــــاغـــة
لـبـــرامج إعـــادة الـبـنــاء والـتـأهـــيـل وتـنـفـيـذهــا في فـتــرة

مـا بعـد النـزاعـات.
3 - تـــتــخـــذ الــدول األطـــراف اإلجــراءات الـــضــروريــة
خلــفض الـنــفــقـات الــعــسـكــريــة عـلـى نـحــو مــلـمــوس لــصـالح
اإلنــفــــاق عــلى الــتـنــمـــيــة االجــتــمــاعـيــة عــامـــة والــنــهــوض

باHـرأة خـاصـة.

اHاداHادّة ة 11
حماية اHرأة في النزاعات اHسلحةحماية اHرأة في النزاعات اHسلحة

1 - تــــلـــــتـــــزم الـــــدول األطـــــراف بـــــاحــــتـــــرام وضــــمــــان
احــتـــرام ســيـــادة الـقــانــــون الــــدولي اإلنــســــاني اHــطــبــق
rـسـلـحـة الـتي تـؤثـر عـلى الـسـكـانHفـي حـاالت الـنـزاعـات ا

وباألخص اHـرأة.
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2 - يــتـعــY عـلى الـدول األطــرافr وفـقــا اللـتـزامــاتـهـا
�وجب القـانــون الـدولي اإلنسـانيr حمـايــة اHدنيY في
حـــاالت الـنـــزاعــات اHــســلـحــــةr �ـن فـيــهم الــنـســــاء بـغض

النظر عن الفئة السكانية التي ينتمY إليها.
3 - تـلتـزم الدول األطـراف بحـمـاية طـالبـات اللـجوء
والالجـــئـــات والـــعـــائــدات والـــنـــازحـــات داخـــلـــيـــاr من كـــافــة
أشـــــكــــال الـــــعــــنـف واالغــــتــــصـــــاب وغــــيـــــر ذلك مـن أشــــكــــال
االسـتـغالل اجلـنــسيr وضـمـان اعـتـبــار أعـمـال الـعـنف هـذه
جـرائم حـرب وإبـادة جـمـاعـية و/ أو جـرائم ضـد اإلنـسـانـية

وأن �ثل مرتكبوها أمام العدالة لدى احملاكم اخملتصة.
4 - تـتـخـذ الـدول األطـراف جـمـيع الـتـدابـيـر الالزمـة
لـضـمـان عدم مـشـاركـــة أي طـفـل وخـاصـة الـفـتيـات الالئي
rلم يـــبــلـــغن سن الـ 18 من الـــعــمـــر في األعــمـــال الــعـــدائــيــة

وباألخص عدم جتنيد أي طفـل.

اHاداHادّة ة 12
احلق في التعليم والتدريباحلق في التعليم والتدريب

1 - تــــــتـــــــخــــــذ الــــــدول األطـــــــراف جــــــمــــــيـع اإلجــــــراءات
اHناسبـة لضمـان :

أ) الــقــضـاء عــلى جــمـيـع أشـكــال الــتـمــيــيـز ضــد اHـرأة
وضــمــان تـكــافــؤ الـفــرص في مــجـالي الــتــعـلــيم والــتـدريب

rوالوصول إليهما
ب) الـقـضــاء عـلى جـمـيع األ�ـاط الــثـابـتـة في الـكـتب
اHدرسـية واHـناهج الـدراسيـة ووسائل اإلعالم الـتي تؤدي

rإلى تواصـل مثـل هذا التمييز
ج) حــمـايـة اHـرأة وخــاصـة الـطــفـلـة من جــمـيع أشـكـال
اHـعـاملـة السـيـئة �ـا فيـهـا التـحـرش اجلنـسي في اHدارس
واHـؤســســات األخـرىr وسـن عـقــوبــات ضـد مــرتــكـبـي مـثـل

rمارساتHهذه ا
د) تـــمـــتـع الـــنـــســـاء ضـــحـــايـــا الـــتــــعـــسف والـــتـــحـــرش

rشورة وخدمات إعادة التأهـيلHاجلنسي با
هـ) إدخـال مـسـألـــة الـنــوع الـبـشــري وتـعـلـــيم حـقـوق
اإلنـســان عـلى جـــمـيع اHـسـتـويـات فـي اHـنـاهج الـدراســيـة

.YدرسHا في ذلك تدريب ا�
2 - تــــتـــــخــــذ الــــدول األطـــــراف إجــــراءات حـــــقــــيـــــقــــيــــة

ومحددة لتحقيق مـا يأتي :
أ) زيــــادة مــســتــــوى مــعـــرفـــــة الــكــتــابــــة والــقــــراءة

rـرأةHلـدى ا
ب) تـــــعــــزيـــــز تــــعــــلـــــيم وتـــــدريب اHــــرأة عـــــلى جـــــمــــيع
اHـسـتـويـات وفـي جـمــيع مـجــاالت الــتـخـصصr وال سـيـمــا

rفي مجـال العلوم والتكنولوجيا

ج) تـعــزيـز قــبـول واسـتــيـفــاء الـفــتـيــات في اHـدارس
ومـؤســسـات الــتـدريب األخــرى وتـنــظـيم الــبـرامج لــصـالح

الفتيات الالتي يتركن اHدرسة مبكرا.

اHاداHادّة ة 13
احلقوق االقتصادية احلقوق االقتصادية واحلماية االجتماعيةواحلماية االجتماعية

تـعتـمد الـدول األطراف إجـراءات تـشريـعيـة وغيـرها
وتـــنــفـــذهــا لـــضــمـــان تــســـاوي الــفـــرص لــلـــمــرأة في الـــعــمل
والــــــتــــــدرج الــــــوظــــــيــــــفـي وفي الـــــــوصــــــول إلى األنــــــشــــــطــــــة

االقتصادية األخرى. وفي هذا الصددr تلتزم �ا يأتي :
rسـاواة في احلصول على العمـلHأ) تعـزيـز ا

ب) تــــــعــــــزيــــــز احلـق بــــــY الـــــرجـل واHــــــرأة فـي األجـــــر
rتساويةHتساوي للعمل ذي القيمة اHا

ج) ضــمـان الــشـفــافـيــة في انـتــداب اHـرأة وتــرقـيــتـهـا
وفــصـلــهـا ومــكـافــحـة الــتـحــرش اجلـنــسي في مــكـان الــعـمل

rعاقبة عليهHوا
د) إعطـاء اHـرأة حـريـة اختـيـار عـمـلـها وحـمـايـتـها من
االسـتــغالل من قــبــل صــاحب الــعـمــل وانــتـهـــاك حـقـــوقـهـا
األســـاســيـــة كــمــــا تــعـــتـــرف بـــهــا وتـــضــمـــنــهــــا االتــفـــاقــيــات

rوالنظم النافذة Yوالقـوان
هـ) تـهـيـئـة الــظـروف لـتـعـزيــز ودعم اHـهن واألنـشـطـة

rاالقتصادية للمرأة وخاصة في القطاع غير الرسمي
و) إنــشـــاء نــظـــام لــلـــحــمـــايــة والـــضــمـــان االجــتـــمــاعي
لــلــمــرأة الــعــامــلــة في الــقــطــاع غــيــر الــرســمي وتــوعــيــتــهـا

rلالنخـراط فـيه
ز) حتـديـد الــسن األدنى لـلـعـملr ومــنع عـمـل الـطـفــل
دون هـذا الـسن. ومـنع ومـكـافــحـة ومـعـاقـبـة جـمـيع أشـكـال

rاستغالل األطفال وخاصة الطفلة
ح) اتـــخــــاذ اإلجـــــراءات اHـــنـــاســـبــــة لـــتـــثـــمـــY عـــمــل

rنـزلHـرأة في اHا
ط) ضمان إجازة أمومـة مناسبة وبـأجر للمرأة قبل

rاخلاص والعـام Yالوضع وبعده في كـل من القطاع
ي) ضـــمــــان اHـــســــــاواة في قـــوانــــــY الـــضــــريـــبـــــة

rـرأةHالـرجـل وا Yبـ
ك) االعــتــراف بــحق اHــرأة الــعــامــلــة ذات اHــرتب في
احلـصــول عـلى نــفس الــعالوات واHـســتـحــقــات الـتي تــمـنح
rرتب لفائدة زوجاتهم وأطفالهمHذوي ا Yللرجال العامل

ل) االعتـراف بأن تـربيـة األطـفال و�ـاءهم هي مهـمة
اجــتــمــاعـــيــة يــتــحــمــل فــيــهــا الــوالـــدان اHــســؤولــيــة األولى
وتــتـــحــمــل الـــدولــــة وكـــذلك الــقـــطــاع اخلــــاص مــســـؤولــيــة

rثـانويـة فيها
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م) اتخـاذ اإلجراءات الـتشـريعـية واإلداريـة اHنـاسبة
Hـــكــافـــحــة اســـتـــغالل أو اســتـــعــمـــال اHـــرأة في اHــمـــارســات

الدعائية اإلباحية أو اHهينة لكرامتها.

اHاداHادّة ة 14
احلق في الصحة ومراقبة الوظائف اإلجنابيةاحلق في الصحة ومراقبة الوظائف اإلجنابية

1 - تـضـمن الـدول األطــراف احـتـرام وتـعـزيـز حـقـوق
اHرأة في الـصـحـة �ا فـيـهـا الـصحـة اجلـنـسيـة واإلجنـابـية.

وتشمـل هذه احلقـوق :
rأ) احلق في السيطرة على خصوبتها

rوعـــــــدد األطـــــــفــــــال rب) احلق فـي تـــــــقـــــــريــــــر اإلجنـــــــاب
rالوالدات Yباعدة بHوا

rج) احلق في اختيار طرق منـع احلمـل
د) احلـق في احلــمــايـــة الــذاتــيــة وضــمـــان احلــمــايــة من
rنـقـولة عن طـريق االتـصال اجلـنسيHاإلصـابة بـاألمـراض ا

rناعة البشرية/اإليدزHا في ذلك فيروس نقص ا�
هـ) احلق في إعالم اHـرأة بـوضــعـهـا الـصـحي والـوضع
الـصـحي لـشـريـكـهـاr وال سـيـمـا في حـالـة اإلصـابـة بـأمراض
منـقولـة عن طريق االتـصـال اجلنـسي �ا في ذلك فـيروس
نــقص اHــنــاعــة الــبــشــريــة/اإليــدزr وذلك وفــقــا لــلــمــعــايــيــر

rعترف بها دولياHمارسات اHوا
rو) احلق في تلقي التعليم بشأن تنظيم األسرة

2 - تــتـخــذ الـدول األطــــراف اإلجـــراءات اHــنــاســبـــة
Hا يـأتي :

أ) ضــــمــــان وصـــول اHــــرأة خلـــدمــــات صــــحـــيــــة كـــافــــيـــة
ورخــيـصــة الــســعـر وعــلى مــســافــات مـعــقــولـةr �ــا في ذلك
بــرامج اإلعالم والــتــعــلــيم واالتــصــالr وخــاصــة لـلــمــرأة في

rناطق الريفيةHا
ب) تــوفــيـر خــدمــات الـصــحــة والـتــغــذيـة لــلــمـرأة في
فـــتــرة مـــا قــبل الـــوضع وبـــعــده وأثـــنــاء احلـــمل والــرضـــاعــة

rوجودةHاخلدمات ا Yوحتس
ج) حـــمــــايــــة احلــــقـــوق اإلجنــــابــــيــــة لـــلــــمــــرأةr وخــــاصـــة
الـســمـاح بــاإلجـهــاض الـطــبي في حـاالت االعــتـداء اجلــنـسي
واالغـتــصـاب وزنـا احملــارمr وحـيث يــعـرّض احلـمل الــصـحـة

العقلية والبدنية لألم أو حياتها وحياة اجلنY للخطر.

اHاداHادّة ة 15
احلق في األمن الغذائياحلق في األمن الغذائي

تـضـمـن الـدول األطـراف حق اHــرأة في الـوصـول إلى
غـذاء صحي ومنـاسب. وفي هذا الـصددr تتـخذ االجراءات

الضرورية لتحقيق مـا يأتي  :
أ) تــــمــــكــــY اHــــرأة من احلــــصــــول عــــلـى مــــاء الــــشـــرب
الـــنـــقيr ومـــصـــادر الـــطــاقـــة اHـــنــزلـــيـــةr واألرض ووســائـل

rإنتـاج الغـذاء

ب) إقــامــة أنــظــمــة مــنــاســبــة لإلمــدادات والــتــخــزين
قصد ضمان األمن الغذائي.

اHاداHادّة ة 16
احلق في السكن الالئقاحلق في السكن الالئق

لـــلــمـــرأة نـــفـس حق الـــرجل في احلـــصـــول عـــلى ســـكن
rوظـروف سـكن مـقـبـولـة في بـيـئـة صـحـيـة. ولـهـذا الـغـرض
تضـمن الـدول األطـراف لـلـمـرأةr بـغض الـنـظـر عن حـالـتـها

االجتماعيةr فرصا للحصول على سكن الئق.
اHاداHادّة ة 17

احلق في محيط ثقافي إيجابياحلق في محيط ثقافي إيجابي
1 - لــــــلـــــمـــــرأة حـــق الـــــعـــــيـش في مــــــحــــــيط ثــــــقـــــــافي
إيـجــــابي واHـشــاركــة في حتـــديــد الــسـيــاسـات الــثـقــافــيـة

عـلى جمـيع اHستويات.
2 - تــــــتـــــــخــــــذ الــــــدول األطـــــــراف جــــــمــــــيـع اإلجــــــراءات
اHــنــاســبــة لــدعـم مــشــاركــــة اHــرأة في وضـــع الــســيــاسـات

الثقافـية عـلى جمـيع اHستويات.
اHاداHادّة ة 18

احلق في بيئة صحية ومستدامةاحلق في بيئة صحية ومستدامة
1 - لــــلــــمــــرأة احلق في الــــعــــيـش في بــــيــــئــــة صــــحــــيـــة

ومستدامـة.
2 - تـــتــخـــذ الــدول األطـــراف اإلجــراءات الـــضــروريــة

لتحقيق مـا يأتي :
أ) ضـــمـــان مـــشــاركـــة أكـــبـــر لـــلـــمـــرأة في الـــتـــخــطـــيط
واإلدارة واحلـمــايـة في مــجـال الـبــيـئــة واالسـتـخــدام اجلـيـد

rستوياتHللموارد الطبيعية على جميع ا
ب) تـعـزيــز الـبـحث واالســتـثـمـار في مــجـال مـصـادر
rـتـجددة والـتـكنـولوجـيـات ذات الصـلةHالـطـاقة اجلـديدة وا
�ــا في ذلك تــكــنـولــوجــيـات اHــعــلـومــاتr وتـســهــيل وصـول

rرأة إليها والتحكم فيهاHا
ج) دعم وحـماية تـنمية اHـعرفة لـدى اHرأة في مجال

rالتكنولوجيات احمللية
د) تــــقـــنـــY إدارة الــــنـــفـــايــــات اHـــنـــزلــــيـــة وحتـــويــــلـــهـــا

rوتخزينها وإزالتها
هـ) احلرص عـلى احـترام اHـعـاييـر اHـناسـبـة لتـخزين

النفايات السامة ونقلها وإزالتها.
اHاداHادّة ة 19

احلق في احلق في التنمية اHستدامةالتنمية اHستدامة
لـلــمـرأة احلق في الـتـمـتع الـكـامـل بـحـقـهـا في تـنـمـيـة
مسـتدامة. وفـي هذا الـصددr تـتخذ الـدول األطراف جـميع

اإلجراءات اHناسبة لتحقيق مـا يأتي :
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أ) إدخـــال مــــســـألـــة الــــنـــوع الــــبـــشــــري في اإلجـــراءات
rالوطنية للتخطيط للتنمية

ب) ضــمــان مـــشــاركــة مــنــصـــفــة لــلــمــرأة عـــلى جــمــيع
اHــســتــويـات فـي الـصــيــاغــة وصــنع الــقــرارات وتــنــفــيــذهـا

rوالتقييم بشأن سياسات وبرامج التنمية
ج) تـــعــــزيــــز وصـــــول اHــــرأة إلـى مـــــوارد اإلنـــتـــــاج

rلكيةHمثل األرض والتحكم فيها وضمان حقها في ا
د) تـــســهــيـل وصــول اHــرأة إلـى الــقــروض والـــتــدريب
YــسـتـويـHـهــارات واخلـدمـات اإلرشــاديـة عـلى اHوتـنــمـيـة ا
الريـفي واحلضـري قصد ضـمان أحسـن ظروف العـيش لها

rواحلطّ من مستوى الفقر لديها
هـ) األخذ في االعـتـبار مـؤشـرات التـنـميـة الـبشـرية

rرأة عند وضع سياسات وبرامج التنميةHاخلاصة با
و) الــسـهـــــر عـــلى حطّ اآلثــــار الــســلــبـــيــة الــنــاجتــــة
عـن العـوHـة وعن تـنـفـيذ الـسـيـاسـات والبـرامج الـتـجـارية

واالقتصادية إلى أدنى درجة بالنسبة للمرأة.
اHاداHادّة ة 20

حقوق حقوق األرملةاألرملة
تـتـخـذ الـدول األطـراف جـمـيع اإلجـراءات الـقـانـونـيـة
اHـنـاسـبـة لـضـمــان تـمـتع األرمـلـة بـجــمـيع حـقـوق اإلنـسـان

من خالل تنفيذ األحكام اآلتـية :
rأ) ال تــــخـــضـع األرمـــلــــــة ألي مـــعـــامـــلـــــة ال إنـــســـانـــيـــة

rمهينـة أو مذلـة
ب) بـــعــــد وفـــاة زوجـــهــــاr تـــصـــبـح األرمـــلـــة آلــــيـــا ولي

rأطفالها ما لم يتعارض ذلك مع مصلحتهم ورفاهيتهم
ج) لألرمــــلـــــــة حــق الـــــــزواج مـن جــــــديـــــد بــــرجــــل

مـن اختيارهـا.
اHاداHادّة ة 21

احلق في اHيراثاحلق في اHيراث
1 - لـألرمــلـــة احلق فـي حـــصــة مـــنـــصـــفـــة من مـــيــراث
 ـــتـــلـــكـــات زوجــــهـــا. ولألرمـــلــــةr بـــغض الـــنــــظـــر عن نـــظـــام
الــزوجـيــةr احلق في مــواصـلــة اإلقـامــة في بــيت الـزوجــيـة.
وفي حــالــة الــزواج من جــديــدr حتــتــفظ بــهــذا احلق إذا كــان

البيت ملكا لها أو آل إليها باHيراث.
2 - لــلــمـرأة مــثل الـرجـل احلق في مــيـراث  ــتـلــكـات

والديهما وفق حصص منصفـة.
اHاداHادّة ة 22

احلماية اخلاصة باHرأة اHسنةاحلماية اخلاصة باHرأة اHسنة
تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ضــمــان حـــمــايــة اHـــرأة اHــســـنــة واتــخــاذ إجـــراءات
مـــحـــددة تــــتـــعـــلق بــــاحـــتـــيـــاجــــاتـــهـــا اHـــاديــــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واالجتـمـاعـيةr وتـيـسـير حـصـولـها عـلى الـعـمـل والـتدريب

rهنيHا

rــســنـــــة ضـــد الـعــنفHـــرأة اHب) ضــمــــان حــمـــايـــة ا
�ـــا فـي ذلك االعـــتـــداء اجلــنـــسـي والــتـــمـــيـــيـــز عــلـى أســاس

السنr وضمان احلق لها في اHعاملة بكرامة.
اHاداHادّة ة 23

احلماية اخلاصة باHرأة اHعوقةاحلماية اخلاصة باHرأة اHعوقة
تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ضــــمـــان حـــمــــايـــة اHـــرأة اHــــعـــوقــــة خـــاصـــة بــــاتـــخـــاذ
إجـراءات محددة تتعـلق باحتيـاجاتها اHاديـة واالقتصادية
واالجـتـمـاعـيـةr لـتـيـسـيـر حـصـولـهـا علـى العـمـل والتـدريب

rهني وكذلك مشاركتها في صنع القرارHا
ب) ضــمـــان حق اHــرأة اHــعــوقــة ضـــد الــعــنفr �ــا في
rذلك االعـــتــداء اجلــنـــسي والــتـــمــيــيـــز عــلى أســاس الـــعــجــز

وضمان احلق لها في اHعاملة بكرامة.
اHاداHادّة ة 24

احلماية اخلاصة باHرأة في ظروف صعبةاحلماية اخلاصة باHرأة في ظروف صعبة
تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ضـمـان حـمـايـة اHـرأة الـفـقـيـرة واHـرأة ربـة األسرة
واHــرأة اآلتــيـة من مــجـمــوعـات ســكــانـيــة مـهــمـشــةr وكـذلك
تـــهــيـــئــة بـــيـــئــة مالئـــمـــة لــوضـــعــهـــا واحــتـــيـــاجــاتـــهــا اHـــاديــة

rواالقتصادية واالجتماعية
ب) ضــــمــــان حــــمــــايــــة اHــــرأة اHــــســــجــــونــــة احلــــامـل أو
اHـرضـعـــة بـتـوفــير بـيـئـة مالئـمــة حلـالتـهــا وضـمـان حـقـهـا

في اHعاملـة بكرامـة.
اHاداHادّة ة 25

التعويضاتالتعويضات
تتعهد الدول األطراف �ا يأتي :

أ) ضـمـان الـتـعـويض اHـنــاسب لـكل امـرأة ®ّ انـتـهـاك
rعترف بها في هذا البروتوكولHحقوقها أو حرياتها ا

ب) ضمان أن تـتولى حتـديد الـتعـويضـات السـلطات
الـقضـائية واإلداريـة والتـشريـعيـة اخملتـصةr أو كـل سـلطة

مختصة ينص عليها القانون.
اHاداHادّة ة 26

التنفيذ واHتابعةالتنفيذ واHتابعة
1 - تضـمن الدول األطـراف تنـفيذ هـذا البـروتوكول
عــلى اHــســتــوى الــوطــنـي وتــدرج في تــقــاريــرهــا الــدوريــة
rـــيـــثـــــاق اإلفـــــريـــقيHطـــبــقـــــا لـــلـــمــادة 62 مـن ا rـــقـــدمـــــةHا
بــيـــانـــات حـــــول اإلجــــراءات الــتــشـــريـــعــــيــة أو غــيـــرهــــا
التي اتخذتها من أجـل التحقيق الكامل للحقوق اHعترف

بها في هذا البروتوكول.
2 - تـلـتــزم الـدول األطـراف بــاعـتــمـاد كـل اإلجـراءات
الــضـروريــة ورصــد اHـوارد اHـالـــيــة اHـنـاســبــة وغـيـر ذلك
مـن أجــل ضـمـان الـتنـفـيـذ الـفـعـلي لـلحـقـوق اHـعـتـرف بـهـا

في هذا البروتوكول.
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اHاداHادّة ة 27
التفسيرالتفسير

لــلــمــحــكــمــة اإلفــريــقــيــة حلــقــوق اإلنــســان والــشــعـوب
اخـتــصـاص الـنــظـر في الـنــزاعـات اHـتــعـلـقــة بـتـفــسـيـر هـذا

البروتوكول أو الناجتة عن تطبيقه أو تنفيذه.
اHاداHادّة ة 28

التوقيع والتصديق واالنضمامالتوقيع والتصديق واالنضمام
1 - يـعــرض هــذا الـبــروتــوكـول عــلى الــدول األطـراف
لـلـتـوقـيع والـتـصديق عـلـيه واالنـضـمـام إلـيه وفـقـا خملـتلف

إجراءاتها الدستورية.
2 - تـودع وثـائـق الـتـصـديق واالنــضـمـام لـدى رئـيس

مفوضية االحتـاد اإلفـريقي.
اHاداHادّة ة 29

الدخول حيالدخول حيّز النفاذز النفاذ
1 - يـدخل هـذا الـبـروتوكـول حـيّـز الـنـفـاذ بـعـد مرور
ثالثY (30) يــومــا مـن إيــداع وثــيــقــة الــتـــصــديق اخلــامــســة

عشـرة (15).
2 - بــــالــــنــــســــبـــة لــــكــل دولـــة طــــرف تــــنــــضم إلـى هـــذا
الـبروتوكول بعـد دخوله حيّز الـنفاذr يصـبح البروتوكول

rنافذا جتاهها بتاريخ إيداعها لوثيقة انضمامها
3 - يــــبـــلّـــغ رئـــيـس مـــفــــوضــــيــــة االحتـــــاد اإلفـــــريـــقي
جــمــــيع الـــدول األعــضـــاء في االحتـــــاد اإلفـــريــقي بــدخـــول

هذا البروتوكول حيّز النفـاذ.
اHاداHادّة ة 30

التعديل والتنقيحالتعديل والتنقيح
1 - يجـوز لكل دولـة طرف تـقدª مـقترحـات لتـعديل

هذا البروتوكول أو تنقيحـه.

2 - تقدم مـقتـرحات الـتعديل أو الـتنـقيح كـتابة إلى
رئـــيـس مــفـــوضـــيـــة االحتـــاد اإلفـــريـــقي الـــذي يـــبـــلّــغ الــدول
األطـــراف بـــهـــا فـي غـــضـــون ثالثـــY (30) يــــومــــا من تــــاريخ

استالمها.
rبناء على رأي الـلجنة اإلفـريقية rؤتمـرH3 - يـقوم ا
بــبــحـث هــذه اHــقــتــرحــات فـي غــضــــون ســنــــة واحــــدة (1)
بـعــد إبالغــهـا لـلـــدول األطـــرافr وفـقـــا ألحـكـــام الـفـقــرة 2

من هذه اHادة.
4 - يـعتـمد اHؤتـمر مـقتـرحات الـتعـديـل أو التـنقيح

باألغلبية البسيطـة.
5 - يـدخل الـتـعـديل حـيّـز الـنـفـاذ بـالـنـسـبـة لكـل دولة
طـــرف قـــبــلـــتـهr بـــعــد مـــرور ثـالثــY (30) يـــومـــا من تـــاريخ
استالم رئيس مفوضية االحتاد اإلفريقي إشعار القبول.

اHاداHادّة ة 31
وضع هذا البروتوكولوضع هذا البروتوكول

ال يـؤثر أي من أحكـام هذا البـروتوكول عـلى األحكام
األكــثــر رعــايــة حلــقـــوق اHــرأة اHــضــمــنــة في الــتــشــريــعــات
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــدول األطـــــراف أو في أي اتـــــفـــــاقـــــيـــــات أو
مـعـاهدات أو اتـفـاقات إقـلـيمـيـة أو قاريـة أو دوليـة تـطبّق

في هذه الدول.
اHاداHادّة ة 32

األحكام االنتقاليةاألحكام االنتقالية
في انــــتـــظـــار إنــــشــــاء احملــــكـــمــــة اإلفـــريــــقـــيــــة حلـــقـــوق
اإلنـســان والـشعـوبr لـلـجـنة اإلفـريـقـيـة اختـصـاص الـنـظر
في الـــنـــزاعـــات اHـــتــعـــلـــقـــة بـــتـــفـــســيـــر هـــذا الـــبـــروتـــوكــول

والناجتة عن تطبيقه أو تنفيذه.
اعتمدته الدورة العادية الثانية Hؤتمر االحتاد اإلفريقي.اعتمدته الدورة العادية الثانية Hؤتمر االحتاد اإلفريقي.

مابوتوr في مابوتوr في 11 يوليو سنة  يوليو سنة 2003.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1437
19 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 
مـهـام مـديــر دراسـات بـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة (األمـانـةمـهـام مـديــر دراسـات بـرئـاسـة اجلـمـهـوريـة (األمـانـة

العامة للحكومة).العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجــــب مـــرســــــوم رئــاســـيّ مــــــؤرّخ فـــي 17 ذي
r2016 وافـــق 19 سبـتمبـــر سنـــةHاحلـجّـــــة عــــام 1437 ا
تـــنــهـــى مـــهـــــام الــسّـــيـــــد عـــيــــــاش ســلـــمــــــانr بــصـــفــتـــه
مــديــرا لـلـدراســـات بـرئـاســة اجلـمـهــوريـة (األمـانــة الـعـامـة

للحكومة)r لتكليفــه بوظيفــة أخـرى.

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
نــائـــبــة مــديــر بــاHـــديــريــة الــعـــامــة إلدارة الــســجــوننــائـــبــة مــديــر بــاHـــديــريــة الــعـــامــة إلدارة الــســجــون

وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.وإعادة اإلدماج بوزارة العدل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الــسّـــيـــدة مـــرª شــرفيr بـــصـــفـــتــهـــا نـــائــبـــة مـــديــر حلـــمـــايــة
األحــداث والـــفــئــات الـــضــعــيـــفــة بــاHـــديــريــة الـــعــامــة إلدارة
الـــســـجــــون وإعـــادة اإلدمـــاج بـــوزارة الـــعــــدلr لــــتـــكـــلـــيـــفـــهـــا

بوظيفـة أخـرى.



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير الضرائب باحلراش - اجلـزائر.مدير الضرائب باحلراش - اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 تـنــهىr ابـتـداء
rمـهـام السّـيـد سـيـد عـلي مـحـديد r2016 من 11 يـنـايـر سـنة
rبـــصـــفـــتــه مــــديـــــرا لـــلـــضـــــرائب بـــاحلـــــراش - اجلـــــزائــــر

بسبب الـوفـاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالكمدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالك
اخلــاصـة بــإدارة الــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف بـداراخلــاصـة بــإدارة الــشــؤون الــديــنــيــة واألوقــاف بـدار

اإلمـام باجلـزائر.اإلمـام باجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الــسّــيـد تــوفــيق تــبـونr بــصــفـته مــديــرا لـلــمــعـهــد الــوطـني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
الـــديــنــــيـــة واألوقـــاف بـــدار اإلمـــام بـــاجلـــزائـــرr لـــتــكـــلـــيــفـه

بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالكمدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالك
اخلـــاصـــة بـــإدارة الـــشـــؤون الـــديـــنــيـــة واألوقـــاف فياخلـــاصـــة بـــإدارة الـــشـــؤون الـــديـــنــيـــة واألوقـــاف في

القراءات باجلـزائر العاصمة.القراءات باجلـزائر العاصمة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيد عبد القـادر قطشةr بصـفته مديرا للـمعهد الوطني
لــلــتــكـــوين اHــتــخـــصص لألسالك اخلـــاصــة بــإدارة الــشــؤون
rالــديــنـــيــة واألوقــاف فـي الـقــراءات بــاجلـــزائــر الــعــاصــمـة

لتكليفـه بـوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مدير الشؤون الدينية واألوقاف في والية تبسة.مدير الشؤون الدينية واألوقاف في والية تبسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيد مـحـمـد معـوشيr بـصـفـته مديـرا لـلـشؤون الـديـنـية

واألوقاف في والية تبسـة.

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 2 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 4 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير اإلدارة والوسائل بوزارة الثقـافـة.مدير اإلدارة والوسائل بوزارة الثقـافـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 2 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 4 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد سعـيد لـعربـانيr بصـفته مـديرا لإلدارة والـوسائل

بوزارة الثقافةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مــديـر احلــمـايــة الـقــانـونــيـة لـلــمـمــتـلــكـات الــثـقــافـيـةمــديـر احلــمـايــة الـقــانـونــيـة لـلــمـمــتـلــكـات الــثـقــافـيـة

وتثمY التراث الثقافي بوزارة الثقافة.وتثمY التراث الثقافي بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد مراد بـتـرونيr بصـفته مـديرا لـلحـمايـة القـانونـية
لـلـمـمـتـلـكات الـثـقـافـيـة وتـثـمـY الـتـراث الـثـقافـي بوزارة

الثقافةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّـــة مــــؤرـــة مــــؤرّخـــة في خـــة في 3 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عــــام ــــة عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 تتضمr تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

نونوّاب مديرين بوزارة الثقافة.اب مديرين بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد مـــراد شـــويـــحـيr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر لـــتـــوزيع
اإلنتاج الثقافي بوزارة الثقافةr لتكليفه بوظيفة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
السّيـد عبد اHـليك بلخـيرr بصـفته نائب مديـر للدراسات

االستشرافية والتطوير بوزارة الثقافة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
Yبــصــفــتــهـا نــائــبــة مــديــر لــتــثــمـ rالــسّـيــدة ســلــيــمــة لــرقم
rالتعابـير الثقـافية التـقليـدية والشعـبية بوزارة الـثقافة

لتكليفها بوظيفـة أخـرى.



3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1458
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

رئيس دراسات بوزارة الثقافة.رئيس دراسات بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
السّـيد بـشيـر راجفr بـصفـته رئيـسا لـلدراسـات باHـكتب

الوزاري لألمن الداخلي في اHؤسسة بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّـــة مــــؤرـــة مــــؤرّخـــة في خـــة في 3 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عــــام ــــة عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 تتضمr تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين للمتاحف.مديرين للمتاحف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـدتY والـسّيـدين اآلتيـة أسماؤهـمr بصفـتهم مـديرين

للمتاحف اآلتيةr إلحالتهم على التّقـاعد :

- عائشـة عمـامرةr مـديـرة اHتـحف الوطـني للـفنون
rوالتقاليد الشعبية

- مـــحــمـــد جــحــيـشr مــديـــر اHـــتــحف الـــوطــني لـــلــفن
rعاصـرHاحلديث وا

- كـــلـــثــــوم قـــيــــطـــونـيr مـــديــــرة اHـــتـــحـف الـــعــــمـــومي
rالوطني سيرتا بقسنطينة

- الـــــــشــــــريف ريــــــاشr مـــــــديــــــر اHــــــتــــــحـف الــــــوطــــــني
بسطـيف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الــسّـــيــد مــصـــطــفى بـــلــكـــحــلــةr بـــصــفـــته مــديـــرا لــلــمـــتــحف
الـــوطــني لـلـــزخـــرفـــة واHــنــمـنــمــات وفـن اخلطr إلحـــالـتـه

عـلى التّقـاعـد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
Yبـــصــــفـــتـــهـــمـــــا مـــديــــرتـــ rاآلتي اســـمــــاهـــمــــا Yالـــسّـــيــــدتـــ

: Yاآلتي Yللمتحفـ
- حــــوريــــــة شــــــريــــدr مــــديــــــرة اHــــتــــحـف الــــــوطــــني

rلآلثــار القد�ــة
- فاطمة عزوقr مديرة اHتحف الوطني للباردو.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّـيـد صالـح أمقـرانr بـصـفـته مـديـرا لـلـمـتـحف الـبـحري

الـوطنيr لتكليفـه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
اآلنــســـة شــاديــة خـــلف الــلـهr بــصـــفــتــهـــا مــديـــرة لــلــمـــتــحف
الـــوطـــني لـــلـــفــنـــون والـــتـــعــابـــيـــر الـــثـــقــافـــيـــة الـــتــقـــلـــيـــديــة

بقسنطينةr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
السّيد بوعالم بلـشهبr بصفته مديرا لـلمتحف العمومي

الوطني باHديةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مدير اHركز الوطني للبحث في علم اآلثار.مدير اHركز الوطني للبحث في علم اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
السّيد فريد إغـيل احريزr بصفته مديرا للمركز الوطني

للبحث في علم اآلثار.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 يتضمr يتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام
مـــديــر مـــركـــز الـــفــنـــون والـــثــقـــافـــة بــقـــصـــر رؤســاءمـــديــر مـــركـــز الـــفــنـــون والـــثــقـــافـــة بــقـــصـــر رؤســاء

البحــر.البحــر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّــيـد عـز الـدين عــنـتـريr بـصــفـته مـديـرا Hــركـز الـفـنـون
والثقافة بقصر رؤساء البحرr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـرسـومـان رئاسـيمـرسـومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 3 ذي احلـج ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 5 سـبــتـمـبـر سـنـة  سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـتــضـمr يـتــضـمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مهام مديرين للثقافة في الواليات.مهام مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّــادة اآلتــيـة أسـمــاؤهمr بـصـفـتـهـم مـديــريـن لـلـثـقــافــة

في الواليات اآلتيةr لتكليفهم بوظائف أخـرى :



15 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

rديةHفي والية ا rميلود بلحنيش -
rسيلةHفي والية ا rبراهيم بن عبد الرحمان -

- العيد شيترr في والية عY الدفلى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد حـسن مـرموريr بـصـفـته مديـرا لـلـثقـافـة في والية

الواديr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــراســـيـم رئـــاســــيمــــراســـيـم رئـــاســــيّـــة مــــؤرـــة مــــؤرّخـــة في خـــة في 3 ذي احلـــج ذي احلـــجّــــة عــــام ــــة عــــام 1437
اHوافـق اHوافـق 5 سبتمبر سنة  سبتمبر سنة r2016 تتضمr تتضمّن إنهاء مهامن إنهاء مهام

مديرين للشباب والرياضة في الواليات.مديرين للشباب والرياضة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـسّيـد سـعيـد مرمـاطr بصـفتـه مديـرا للـشبـاب والريـاضة

في والية األغواطr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
الـــسّـــيـــد رمــــضـــان بن لـــولــــوr بـــصـــفــــته مـــديـــرا لــــلـــشـــبـــاب

والرياضة في والية سكيكدةr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـــام 1437 اHــوافق 5 ســبـــتــمــبـــر ســنــة r2016 تــنـــهى مــهــام
السّيـد جعفـر نعارr بصـفته مديـرا للشبـاب والرياضة في

والية الواديr لتكليفه بوظيفـة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 

اHفوضة الوطنية حلماية الطفولة.اHفوضة الوطنية حلماية الطفولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 تـعـيّن الـسّـيـدة

مرª شرفيr مفوضة وطنية حلماية الطفولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1437
YـعيYيتضـمّن التن التّـعي rيتضـم r2016 وافـق 19 سبـتمبـر سنة  سبـتمبـر سنةHوافـق اHا

برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).برئاسة اجلمهورية (األمانة العامة للحكومة).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عـام 1437 اHوافق 19 سبـتمبر سنة r2016 يعـيّن السّيدان
اآلتي اســـمــاهـــمــا بـــرئــاســـة اجلــمـــهــوريـــة (األمــانـــة الــعـــامــة

للحكـومـة) :

rمكلّفا �همـة rعياش سلمان -
- رابح توافقr مكلّفا بالدراسات والتلخيص.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــــرســــــوم رئـــــاسـيمــــــرســــــوم رئـــــاسـيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17 ذي احلـــــج ذي احلـــــجّــــــة عــــــام ــــــة عــــــام 1437
Yن تـعـيـYيـتـضـمّن تـعـيـ rيـتـضـم r2016 ـوافـق 19 سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـةHـوافـق اHا

رئيس دائرة قيجـل في والية سطيف.رئيس دائرة قيجـل في والية سطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّن الـسّـيـد
خلــــضـــر رأس اجلــــبلr رئــــيـــســــا لـــدائــــرة قــــيـــجــل في واليـــة

سطـيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
YـعـيYيـتضـمّن الـتن الـتّـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 5 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةHـوافـق اHا

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـام 1437 اHـوافق 5 سـبـتمـبر سـنة r2016 يعـيّن السّـيدان

اآلتي اسماهما بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف :
rمفتشا rنصر الدين وراش -

- خالد بوشمةr مديرا للتكوين وحتسY اHستوى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مدير اHـدرسة الـوطنـية لتـكوين وحتـسY مـستوىمدير اHـدرسة الـوطنـية لتـكوين وحتـسY مـستوى
إطـــارات إدارة الــشــؤون الــديـــنــيــة واألوقــاف - دارإطـــارات إدارة الــشــؤون الــديـــنــيــة واألوقــاف - دار

اإلمام - اجلـزائر.اإلمام - اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد
عــبـد الـقـادر قــطـشـةr مـديــرا لـلـمـدرســة الـوطـنـيــة لـتـكـوين
وحتــــســــY مــــســــتــــوى إطــــارات إدارة الــــشــــؤون الــــديــــنــــيـــة

واألوقاف - دار اإلمام - اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالكمدير اHعهـد الوطني للتـكوين اHتخصص لألسالك
اخلـــاصــــة بــإدارة الــشـــؤون الــديــنـــــيــة واألوقـــــافاخلـــاصــــة بــإدارة الــشـــؤون الــديــنـــــيــة واألوقـــــاف

في القـراءات باجلـزائر.في القـراءات باجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد



3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 1658
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

تــــوفــــيق تــــبــــونr مـــديــــرا لــــلــــمـــعــــهــــد الــــوطــــني لــــلــــتـــكــــوين
اHـــتـــخــصـص لألسالك اخلـــاصــة بـــإدارة الــشـــؤون الـــديــنـــيــة

واألوقاف في القراءات باجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئاسـيمـرسـومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 3 ذي احلـج ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1437
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 5 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنةHـوافـق اHا
مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.مديرين للشؤون الدينية واألوقاف في الواليات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـام 1437 اHـوافق 5 سـبـتمـبر سـنة r2016 يعـيّن السّـيدان
اآلتـي اسـمـاهـمـــا مـديــريـن لــلـشـؤون الـديــنـــيـة واألوقــاف

: Yاآلتيت Yفي الواليت

rفي والية تبسة rبختي سحوان -

- مالك براحr في والية تندوف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد
صالح الـدين بـوزيديr مـديرا لـلـشؤون الـديـنيـة واألوقاف

في والية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئاسـيمـرسـومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 3 ذي احلـج ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1437
YعيYيتضـمّنان التنان التّعي rيتضـم r2016 وافـق 5 سبـتمبر سنة  سبـتمبر سنةHوافـق اHا

بوزارة الثقافة.بوزارة الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـام 1437 اHـوافق 5 سـبـتمـبر سـنة r2016 يعـيّن السّـيدان

اآلتي اسماهمـا بوزارة الثقافة :

rمكلفا بالدراسات والتلخيص rمراد بتروني -

- حــــسن مــــرمــــوريr مــــديــــرا لــــلــــكــــتــــاب واHــــطــــالــــعـــة
العمـومـية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 تـعـيّن الـسّـيـدة

والسّيد اآلتي اسماهما بوزارة الثقافة :

rمفتشـة rسليمة لرقم -

- زيـن الــــديـن خـــلــــفــــاويr نــــائـب مـــديــــر لــــلـــتـــعـــاون
اHتعـدد األطـراف.

مــــــرســــــــوم رئــــــاسـيمــــــرســــــــوم رئــــــاسـيّ مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّـــــــة عـــــــام ـــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مديرة اHدرسة الوطـنية حلفظ اHمتلـكات الثقافيةمديرة اHدرسة الوطـنية حلفظ اHمتلـكات الثقافية

وترميمها.وترميمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 تـعـيّن الـسّـيـدة
نــعـيــمـة عــبـد الــوهـابr مــديــرة لـلــمـدرســة الـوطــنـيــة حلـفظ

اHمتلكات الثقافية وترميمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مـــديــــر اHــــركـــز الــــوطــــني لــــلـــســــيــــنـــمــــا والــــســـمــــعيمـــديــــر اHــــركـــز الــــوطــــني لــــلـــســــيــــنـــمــــا والــــســـمــــعي

البصري.البصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد
مــــراد شـــويـــحـيr مـــديـــرا لــــلـــمـــركــــز الـــوطـــنـي لـــلـــســــيـــنـــمـــا

والسمعي البصري.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مـــديــر مـــركـــز الـــفــنـــون والـــثــقـــافـــة بــقـــصـــر رؤســاءمـــديــر مـــركـــز الـــفــنـــون والـــثــقـــافـــة بــقـــصـــر رؤســاء

البحـر.البحـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد
بـوعـالم بـلــشـهبr مــديـرا Hــركـز الـفــنـون والــثـقــافـة بــقـصـر

رؤسـاء البحـر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 

مدير قصر الثقافة.مدير قصر الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد

عــز الدين عنتريr مديرا لقصر الثقافة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 

مديرة اHتحف العمومي الوطني بسطيف.مديرة اHتحف العمومي الوطني بسطيف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 تـعــيّن اآلنــسـة
شــــاديــــــة خــــلـف الــــلـهr مــــديـــــــرة لــــلــــمــــتــــحـف الــــعــــمــــــومي

الــوطني بسطيف.



17 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
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مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مــديــر اHـتــحف الــعـمــومي الــوطــني "أحـمــد زبــانـة"مــديــر اHـتــحف الــعـمــومي الــوطــني "أحـمــد زبــانـة"

بـوهـران.بـوهـران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 يــعـيّـن الـسّــيـد
صـــالــح أمـــقـــرانr مـــديــرا لـــلـــمــتـــحف الـــعـــمـــومي الـــوطــني

"أحمد زبانة" بوهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مــــديــــرة اHــــتـــحـف الــــعــــمـــومـي الــــوطــــني لــــلــــفــــنـــونمــــديــــرة اHــــتـــحـف الــــعــــمـــومـي الــــوطــــني لــــلــــفــــنـــون

والتقاليد الشعبية باHدية.والتقاليد الشعبية باHدية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ــــوجب مـــــرســـوم رئــــاسيّ مــــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عــام 1437 اHـوافق 5 ســبــتـمــبـر ســنـة r2016 تـعــيّن اآلنــسـة
عادلة طالبيr مديـرة للمتحف العمـومي الوطني للفنون

والتقاليد الشعبية باHدية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســـــوم رئـاســــيمـرســـــوم رئـاســــيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ فـــــي خ فـــــي 3 ذي احلــج ذي احلــجّــــــة عــــــامــــــة عــــــام
r2016 ــــــوافـــــق 5 ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــــر ســــــنـــــــــة  ســــــبــــــتـــــمــــــبــــــــــر ســــــنـــــــــةHــــــوافـــــق  اH1437 ا

يــتـضــمــــيــتـضــمــــّن تــعـيــــY مـديــــــــر اHـســــــرح اجلـهــــــوين تــعـيــــY مـديــــــــر اHـســــــرح اجلـهــــــوي
ألم البواقي.ألم البواقي.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.
�ـــــــوجــــب مـــــــرســــــــــوم رئــــــاســـيّ مــــــؤرّخ فــي 3 ذي
r2016 ــوافـــق 5 ســبـــتــمــبـــــر ســنــةHاحلــجّـــــة عــــــام 1437 ا
يـــعــيّـن الــسّـــيـــــد آمـــحــمــــــد عــقـــيــديr مـــديـــــرا لـــلــمـــســــرح

اجلهـــوي ألم البواقـــي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسـومـان رئاسـيمـرسـومـان رئاسـيّان مـؤران مـؤرّخان في خان في 3 ذي احلـج ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1437
Yـنان تـعـيYيـتضـمّـنان تـعـي rيـتضـم r2016 ـوافـق 5 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنةHـوافـق اHا

مديرين للثقافة في الواليات.مديرين للثقافة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجــــب مــرســــــوم رئــاســــيّ مـــــؤرّخ فــــي 3 ذي
احلـــجّــــــــة عــــــــام 1437 اHــوافـــــق 5 ســـبــــتـــمـــبـــــــر ســـنــــــة
r2016 تـــــــعـــــــيّـــــن الـــــــسّــــــــيـــــــــــدة والــــــــــسّـــــــــــــادة اآلتـــــــــيـــــــــة

أســـــــمــــــــاؤهــــــم مـــــــديـــــــــريـــــن لــــــلـــــــثــــــــقــــــــافـــــــــــــة فـــي
الـواليــــات اآلتـيــــة :

rفي والية برج بوعريريج rميلود بلحنيش -

rالدفلى Yفي والية ع rفاطمة بكارة -

rفي والية النعامة rالعيد شيتر -

- بــــراهـــيــــم بـن عــــبـــــــد الــــرحـــمــــــــانr فـــي واليــــــة
عــY تمـوشنت.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــــــوجـــب مـــــــرســـــــــوم رئــــــاســــيّ مـــــــــؤرّخ في 3 ذي
r2016 ــوافـــق 5 ســـبـــتــمـــبـــر ســـنـــــةHاحلـــجّــــة عــــــام 1437 ا
يـعيّن السّيد عـبد القادر جـعالبr مديرا للـثقافة في والية

خنشلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــــرســـــــوم رئـــــــاسيمــــــرســـــــوم رئـــــــاسيّ مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 3 ذي احلــــــج ذي احلــــــجّــــــــة عـــــــام ــــــــة عـــــــام 1437
Yن تـعــيـYيـتــضــمّن تـعــيـ rيـتــضــم r2016 5 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة اHـوافـق اHـوافـق 
مـديــر اHـركــز الـوطــني لـتــجـمع وحتــضـيــر اHـواهبمـديــر اHـركــز الـوطــني لـتــجـمع وحتــضـيــر اHـواهب

والنخبة الرياضية بالشلف.والنخبة الرياضية بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ـــوجــــــب مــــرســــــوم رئـــاســـيّ مــــــؤرّخ فـــي 3 ذي
r2016 ــوافق 5 ســبــتــمــبـــــر ســنــــةHاحلــجّــــــة عـــــام 1437 ا
يعـيّـــن الـسّـيــــد عـبــــد الـقـــادر قــــارةr مـديـــرا لـلـمـركـــز
الــــوطــــنــــي لــــتــــجــــمــــع وحتــــضــــيــــــر اHــــواهـب والــــنــــخــــبــــة

الرياضية بالشلف.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســـومـــــان رئــاســيـــمــرســـومـــــان رئــاســيـــّــان مـؤرــان مـؤرّخـــــان فـــي خـــــان فـــي 3 ذي احلــج ذي احلــجّــــــةــــــة
r2016 ــوافــــق 5 ســـبـــتــمـــبـــــر ســـنـــــة  ســـبـــتــمـــبـــــر ســـنـــــةHــوافــــق  اHعـــــام عـــــام 1437 ا
يــــتــــضــــميــــتــــضــــمّـــــــــنــــان تــــعــــيــــY مــــديــــريـــــن لــــلــــشــــبـــــــابـــــــــنــــان تــــعــــيــــY مــــديــــريـــــن لــــلــــشــــبـــــــاب

والرياضة في الواليات.والرياضة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــــوجب مـــــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عام 1437 اHـوافق 5 سـبـتمـبر سـنة r2016 يعـيّـن السّـيدان
اآلتــي اســمـــاهـــمــا مـــديــــريـن لـــلـــشــبــــاب والـــــريـــاضـــة فـي

: Yاآلتيت Yالواليتـ
rفي واليـة جيجـل rعمار جايز -

- رمضان بن لولوr في والية مستغا±.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجب مـــــرســــوم رئـــاسـيّ مـــؤرّخ في 3 ذي احلـــجّــــة
عـام 1437 اHـوافـق 5 سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـعـيّـن الــسّـيـد
جعفـر نعارr مديرا للشباب والرياضـة في والية البليدة.
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قرارات: مقرقرارات: مقرّرات: آراءرات: آراء
وزارة الداخلية واجلماعات احملليةوزارة الداخلية واجلماعات احمللية

قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في قرار وزاري مـشتـرك مؤرخ في 29  ذي القـعـدة عام   ذي القـعـدة عام 1437
اHــوافـق أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة اHــوافـق أول ســبــتـــمــبـــر ســنــة r2016 يــتــضــمن وضعr يــتــضــمن وضع
بعض اHـوظـفـY اHنـتـمY ألسالك الـبـيولـوجـيY فيبعض اHـوظـفـY اHنـتـمY ألسالك الـبـيولـوجـيY في
الصحة العمـومية التابعة لـوزارة الصحة والسكانالصحة العمـومية التابعة لـوزارة الصحة والسكان
وإصالح اHـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدىوإصالح اHـستـشفـيات فـي حالـة القـيام بـاخلدمـة لدى
وزارة الداخـلية واجلـماعات احملـلية (اHـديرية الـعامةوزارة الداخـلية واجلـماعات احملـلية (اHـديرية الـعامة

لألمن الوطني).لألمن الوطني).
ــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rووزيرالداخلية واجلماعات احمللية

rستشفياتHووزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 11-152 اHؤرخ
في 29 ربيع الـثاني عام 1432 اHوافق 3 أبـريل سنة 2011
YـنتـمHا YـوظفـHتـضـمن القـانون األسـاسي اخلـاص باHوا

rفي الصحة العمومية Yألسالك البيولوجي

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 14-193 اHؤرخ
في 5 رمـضان عام 1435 اHوافق 3 يولـيو سـنة 2014 الذي
يـــحـــدد صالحـــيـــات اHـــديـــر الـــعـــام لـــلـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة

rواإلصالح اإلداري

يقريقرّرون ما يأتي :رون ما يأتي :

اHــادة األولى :اHــادة األولى : تــــطـــبـــيـــقــــــا ألحـــكـــــــام اHــــــادة 2 مـــن
اHـــرســـــوم الـــتـــنـــفـــيــــــذي رقـــم 11-152 اHـــــؤرخ فـــي 29
ربـيـــع الــثــانـــي عـــــام 1432 اHـوافــــق 3 أبــريــــل ســنــــة
2011 واHـــــذكـــــــــور أعــــالهr يـــــوضـــــع في حــــــالـــــة الـــــقـــــيــــام

بـاخلـدمة لـدى مـصـالح وزارة الداخـلـيـة واجلـماعـات احملـلـية
(اHــديــريــة الـــعــامــة لألمن الــوطــني) في حــدود الــتــعــدادات
اHنـصوص عليـها �وجب هـذا القرارr اHـوظفون اHـنتمون

: Yاآلتي Yللسلك

التعداداتالتعداداتالسلكانالسلكان

اHلحقون باخملبر في الصحة العمومية

البيولوجيون في الصحة العمومية

200

500

اHادة اHادة 2 : : تضمن مصـالح وزارة الداخلية واجلماعات
احملـلـيـة (اHــديـريـة الـعـامـة لألمن الـوطــني) تـسـيـيـر اHـسـار
اHهـني للـموظـفY اHـنتـمY لـلسـلكـY اHذكـورين في اHادة
األولى أعالهr طـبـقــا لألحـكـام الـقـانـونــيـة األسـاسـيـة احملـددة
�ــوجب اHـــرســـوم الــتـــنــفـــيــذي رقم 11-152 اHــؤرخ في 29
ربـــــيع الـــــثـــــانـي عــــام 1432 اHـــــوافق 3 أبـــــريـل ســـــنــــة 2011

واHذكور أعاله.

اHـادة اHـادة 3 : : يـسـتــفـيـد اHـوظــفـون اHـوضــوعـون في حـالـة
الـــقـــيـــام بـــاخلــدمـــة مـن احلق في الـــتـــرقـــيــةr طـــبـــقـــا ألحـــكــام
اHــــرســـوم الــــتــــنــــفـــيــــذي رقم 11-152 اHــــؤرخ في 29 ربــــيع
الـــثـــاني عــام 1432 اHــوافق 3 أبـــريل ســـنــة 2011 واHـــذكــور

أعاله.

YوظفHشـغولة من طـرف اHادة 4 :  : تـكون الرتـبة اHادة اHا
الــذيـن اســـتــفـــادوا من تـــرقـــيـــة مـــحل حتـــويل إلى الـــرتـــبــة

اجلديدة.

اHـادة اHـادة 5 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلـزائـر في 29 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
أوّل سبتمبر سنة 2016.

عن الوزير األولعن الوزير األول
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلدارياHدير العام للوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري
بلقاسم بوشمالبلقاسم بوشمال

وزير الصحة والسكانوزير الصحة والسكان
وإصالح اHستشفياتوإصالح اHستشفيات
عبد اHالك بوضيافعبد اHالك بوضياف

وزير الداخليةوزير الداخلية
واجلماعات احملليةواجلماعات احمللية
نور الدين بدوينور الدين بدوي
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وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل
قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 11 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 غشت غشت
سنة سنة r2016 يتضمن دفـتر الشروط اHـتعلق بشروطr يتضمن دفـتر الشروط اHـتعلق بشروط

وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة.وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 01-13 اHـــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتمَّمHعدَّل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-287 اHـــــؤرخ في 7
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1407 اHــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1986
الــذي يـنـظم مــنح رخص اسـتــغالل خـدمـة ســيـارات األجـرة

r(طاكسي)

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

rوعملها

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 91-05 اHـؤرخ
في 3 رجب عــــــام 1411 اHــــــوافق 19 يـــــــنــــــايـــــــر ســــــنــــــة 1991
واHـتعلق بالقـواعد العامة لـلحماية الـتي تطبق على حفظ

rالصحة واألمن في أماكن العمل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-223 اHؤرخ
في 9 ربيع الثاني عام 1424 اHوافق 10 يونـيو سنة 2003
واHـتعـلق بتـنظـيم اHراقـبة الـتـقنـية لـلسـيارات وكـيفـيات

rارستها 

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-381 اHؤرخ
في 15 شـــوال عــام 1425 اHــوافق 28 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2004

rرور عبر الطرقHالذي يحد³د قواعد حركة ا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 09-410 اHؤرخ
في 23 ذي احلجة عام 1430 اHوافق 10 ديسـمبر سنة 2009
الـذي يحد³د قواعد األمن اHـطبقة عـلى النشاطـات اHنصبّة

rتمَّمHعدَّل واHا rعلى التجهيزات احلساسة

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-230 اHؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 24 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2012
واHتضمن تنـظيم النقل بواسطة سيارات األجرةr اHعدل

 rتممHو ا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــرار اHــؤرخ في 14 ذي احلــجــة عــام
1412 اHوافق 15 يونـيو سنة 1992 الذي يحـدد الترتيبات

اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالــعـــدادات الـــزمـــنـــيـــة الـــكـــيـــلـــومـــتـــريـــة (عــداد
r(السيارات

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHـؤرخ في 19 صــفــر عـام 1414
اHـوافق 8 غـشت سـنة 1993 الـذي يـنـظم الـنـقل الـذي تـقـوم

rتمَّمHعدَّل واHا rبه سيارات األجرة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى:اHـادة األولى: تـطـبـيــقـا ألحـكـام اHـادة 18 من اHـرسـوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-230 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـــقــــرار إلى حتـــديــــد دفـــتــــر الـــشـــروط اHــــتـــعـــلـق بـــشـــروط
وكيفـيات اسـتغالل خدمـة سيـارة األجرة مثـلمـا هو مرفق

باHلحق بهذا القرار.

اHــادة اHــادة 2 : : تــلــغـى أحــكــام الـــقــرار اHــؤرخ في 19 صــفــر
عـام  1414 اHـوافق 8 غــشت سـنـة 1993 الــذي يـنــظم الــنـقل

الذي تقوم به سيارات األجرةr اHعدّل واHتمّم.

اHـادة اHـادة 3 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
14 غشت سنة 2016.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحقاHلحق
دفتر الشروط اHتعلق بشروطدفتر الشروط اHتعلق بشروط

وكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرةوكيفيات استغالل خدمة سيارة األجرة

I - أحكام عامة - أحكام عامة

اHــادة األولى :اHــادة األولى : يــطــبق دفــتــر الــشــروط هــذا عــلى أي
شكل من أشكال استغالل خدمة سيارة األجرة.

2 : : يـجـب أن تُـســتــغل خــدمــة الــنــقل بــواســطـة اHـادة اHـادة 
سـيـارة األجـرةr طـبـقـا لألحـكـام الـتـشـريـعـيـة والـتـنـظـيـمـية

اHعمول بهاr وأحكام دفتر الشروط هذا. 

اHــادة اHــادة 3 : : ال �ــكـن أن �ــارس ســـائق ســـيـــارة األجــرة
نـــشــــاط خـــدمـــة ســــيـــارة األجــــرة مـــا لم يــــكن حـــائــــزا دفـــتـــر

اHقاعد.
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اHــــادة اHــــادة 4 : : زيــــادة عــــلى الــــوثــــائق الــــتـي يـــقــــتــــضــــيــــهـــا
الـــتــنــظـــيم اHــعــمـــول به لــكـل ســائق ســيـــارةr يــتــعـــيَّن عــلى
ســائق ســيــارة األجــرة تــقــدª الـــوثــائق أدنــاه عــنــد الــطــلب

: YؤهلHلألعوان ا
rقاعدHدفتر ا -

- رخــــصــــة اســـتــــغالل خـــدمــــة ســـيــــارة األجـــرة وعــــنـــد
االقـــتــضـــاءr رخـــصـــة اســـتـــغالل خـــدمـــة ســـيــارة األجـــرة من

rطرف سائق إضافي
- بـطاقة مراقـبة العداد (بـالنسبـة خلدمات سيارات

األجرة الفردية).
اHادة اHادة 5 : : يجب أن تـكون اHركـبات اHـستعـملة بـصفة

سيارات األجرةr مزودة �ا يأتي :
- حـقــيـبـة اإلسـعــافـات األولـيـة حتــتـوي عـلى زوج من
اHقص ومضغطة وعلبة البيتادين أو اإليوزين وعلبة من
اHاء اHـؤكسج بـحجم 10 ملr وعلـبـة من الكـمـادات اHعـقَّـمة
وعلـبة من الـقطن وعـلبـة من شريط شـاش اجلراحة وزوج

rشمَّعةHعقَّمة وشريط من اللصقة اHمن القفازات ا
rصدرية عاكسة للنور -

rمطفأة صاحلة لالستعمال -
rسبقةHمثلث اإلشارة ا -

- جــهــاز مــضيء وكــتــابـــات عــلى الــنــحــو اHــنــصــوص
عــلــيه في اHــواد 15 و16 و17 و18 و19 من دفــتــر الــشــروط

rهذا
rضيءHغالف معتم يسمح بتغطية اجلهاز ا -

يـجب أن تـكـون حقـيـبـة اإلسعـافـات األولـية واHـطـفأة
مــلـــزمـــتــY بـــحـــمل الــرقـم اHــكـــتـــوب عــلى الـــبـــاب األمــامي

للمركبة.

اHـادة اHـادة 6 : : جتــدَّد اHـراقــبـة الـتــقـنــيـة لـســيـارات األجـرة
كل ستة (6) أشهر طبقا للتنظيم اHعمول به.

اHــادة اHــادة 7 : : يـــجب عـــلى ســـائق ســـيـــارة األجــرة الـــقـــيــام
بــفــحص طــبـي لــدى أطــبـاء مــتــخــصــصــY يـثــبــتــون بــنــيـة

جسدية وعقلية جيدة ودرجة إبصار حسنة. 

حتدد فترات هذه الفحوص الطبية كاآلتي :

- كل سـنـتY (2) بـالـنـســبـة لـلـسـائـقـY الـبـالـغـY من
rالعمر 55 وأقل

- كل سـنـة بـالنـسـبـة لـلسـائـقـY الـبالـغـY من الـعـمر
أكثر من 55 سنة.

يـقـيَّد تـقديـر الـفحـوص الطـبـية في دفـتـر اHقـاعد من
طرف مصالح مديرية النقل للوالية.

اHـادة اHـادة 8 : : يـتـعـY عـلى سـائق سـيـارة األجـرة اخلـضوع
جلـمـيـع الـفـحـوص اإلداريــة وتـلك اHـتــعـلـقــة بـحـالــة اHـركـبـة
الـتي �ــكن أن يـقــوم بـهــا األعـوان اHــؤهـلــون لـهــذا الـغـرض

بغتةr حتى في أماكن التوقف. 

يــجـب عــلـــيـه أيــضـــا اخلـــضـــوع لـــلـــفــحـــوص اHـــتـــعـــلـــقــة
بتشغيل عداد سيارة األجرة.

اHــــادة اHــــادة 9 : : �ــــنع قــــيــــادة ســــيـــارات األجــــرة مـن طـــرف
شـــــخـص آخـــــر غــــيـــــر ســـــائـق ســـــيــــارة األجـــــرة أو الـــــســـــائق

اإلضافي أو سائق مركبة شركة سيارات األجرة.

rغـيـر أنَّه تـكـون مـرخـصـة خـارج اخلـدمـة إال بـحـضور
عـــــلى مـــــµ اHــــركـــــبــــة ســــائـق ســــيـــــارة األجــــرة أو الـــــســــائق
اإلضـــافي أو ســائـق مــركـــبـــة شــركـــة ســيـــارات األجــرة وأن

يكون اجلهاز اHضيء مغطى بغالف معتم.

اHادة اHادة  10 : : يتعY عـلى مستغل سيـارة األجرة بصفة
شـخـص طـبــيـعي أو مــعـنــوي الــقـيــام بـاHــداومـة لــيال وأيـام
العطل بـالقرب من اHـنشآت الـقاعديـة الستقـبال ومعـاملة
اHـــــســـــافـــــرين (اHـــــطـــــارات واHـــــوانـئ واحملـــــطـــــات الـــــبـــــريــــة
ومـحطات الـسكك احلـديديـة) واHؤسـسات التـابعـة للـقطاع
الصحي طبقا للبرنامج الذي يحد³ده مدير النقل للوالية.

وفـيـمـا يـخـص شـركـة سـيـارات األجـرةr يــجب عـلـيـهـا
القـيام باHداومة بـ 20 % على األقلr من حـظيرة اHركبات

التي تتوفر عليها.

في حـــالــــة حـــدوث مـــانعr يــــجب عـــلى ســــائق ســـيـــارة
األجـرة اHــعــيَّن أن يــشــعــر مــديـر الــنــقل لــلــواليــة ومـصــالح
األمن بـذلك قـبل ثـمـان وأربـعـY (48) سـاعــة قـصـد الـقـيـام
بـتـعــويـضه. ويـنـبـغي له أن يــقـوم بـهـذه اHـداومـة في وقت

الحق.

اHادة اHادة  11 : : يتـعY عـلى مسـتغل خـدمة سـيارة األجرة
إعالم مديـريـة النـقل للـواليـة بكل تـغيـيـر من شأنه تـعديل

اHعلومات اHتعلقة �ا يأتي:
rمقر السكن -

rط االستغالل� -
- الـــســـائق اإلضـــافـي وســـائـــقي اHـــركـــبـــات الـــتـــابـــعــة

rلشركة سيارات األجرة
- كـــل انـــقــطــــــاع مــؤقت لـــلــنـــشــاط يـــزيــد عـن شــهــر

r(1) واحد
- كل توقف مؤقت أو نهائي عن النشاط.
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اHــــادة اHــــادة 12 : : يـــتـــعـــY عــــلى ســـائق ســـيـــارة األجـــرةr في
حــالــة الــتـــوقف عن الــنــشــاط أو ســـحب رخــصــة اســتــغالل
خــدمـــة ســيــارة األجــرةr إيــداع وثــائق االســتــغالل األصــلــيــة
إلى مديريـة النـقل للـوالية الـتي تسّـلم له شهـادة التوقف

عن النشاط.

وفي حالة التـوقف النهائي عن الـنشاطr يجب على
ســـائـق ســـيـــارة األجـــرة الـــشـــروع فـي حـــذف كل الـــعالمـــات

اHميّزة اHرتبطة بسيارة األجرة. 

اHــادة اHــادة 13 :  : �ــنـع كل إشــهـــار مــهـــمــا يـــكن شـــكــله داخل
مركبة سيارة األجرة أو خارجها.

14 : : يـــجب عـــلى اHـــســــتـــغل في حـــالـــة تـــغـــيـــيـــر اHــادة اHــادة 
اHركبةr االمتثال ألحكام دفتر الشروط هذا.

II - األحكام اخلاصة باستغالل خدمة سيارة األجرة - األحكام اخلاصة باستغالل خدمة سيارة األجرة

1 - بصفة فردية - بصفة فردية

اHــــادة اHــــادة 15 : : يــــجب أن تــــكـــون اHــــركــــبـــة اHــــســــتـــعــــمــــلـــة
الســــــتـــغالل خـــــدمــــات ســـــيـــــارات األجـــرة الـــفــــرديـــة عـــلى

النحو اآلتي : 

rحتتوي على أربعة (4) أبواب جانبية -

- حتــــمل عــــلـى اجلــــزء األمــــامي مـن الــــســــقف جــــهــــازا
مضيـئا قائم الـزاوية بالـنسبـة حملور سيـر اHركبـةr تكتب

عليه كلمة " طاكسي".

يـــجب أن يـــشــعـل اجلـــهــاز عـــنـــدمـــا يـــكـــون الــعـــداد في
وضـــعــيــة شــاغـــرة ويــطــفــأ عـــنــدمــا يــوضـع الــعــداد في وضع
مشغولr ويغـطى بغالف معتَّم عندمـا يكون خارج اخلدمة.
ويـجب أن تبـقى اإلشارتـان اHنـبهـتان احلـمراء والـبيـضاء
الــلـتــان حتــتـويــهــمـا األجــهــزة اHـضــيــئـة فـي وضـعــيــة قـابــلـة

للتشغيل وتبي³ن التعريفة اHطبقة :

rأ : الــــتـــعــــريــــفــــة اخلــــاصـــة بــــالــــنــــهـــار *  الــــتــــعـــريــــفـــة أالــــتــــعـــريــــفـــة 
اإلشـارتــان اHــنــبـهــتــان : احلـمــراء والــبــيـضــاء في وضــعــيـة

rاشتعال

* الـتـعـريـفة بالـتـعـريـفة ب : الـتـعريـفـة اخلـاصـة بـالـلـيلr اإلشارة
اHنبهة : احلمراء في وضعية اشتعال.

اHـادة اHـادة 16 : : يـكـتـب عـلى الـبـابــY األمـامـيـY في دائـرة
قـــطـــرهـــا 30 سم من كـل جـــهـــةr في االجتــــاه الـــعـــمـــودي اسم
الــواليـة بــحـروف ارتــفـاعــهـا 3 سمr ويــكـتـب في وسط هـذه
الدائرة الرقم التسلـسلي اHمنوح للمركبة اHعنية بأعداد

يكون ارتفاعها 10 سم. 

يـــجب أن تـــكـــون هــذه الـــكـــتـــابـــات بـــلـــون أســود عـــلى
خلفية بيضاء.

يــجـب أن تــزود ســـيــارة األجـــرة الــفـــرديــةr فـــضال عن
ذلـكr بــعــداد يـــتم تــركـــيــبه وجـــوبــا داخل اHـــركــبـــةr بــحــيث
يـــســمح لــلـــســائق بــتــشـــغــيــله مـن مــقــعــده واســتـــعــمــاله في

مراقبة البيانات بوضوح في النهار وفي الليل.

يـــجـب إخــــضــــاع عـــدادات ســــيــــارات األجــــرة ألشــــكـــال
الـــرقــابـــة االبـــتــدائـــيـــة والـــدوريــة الـــتي يـــقــوم بـــهـــا أعــوان
الــديــوان الـوطــني لــلــقـيــاســة الـقــانــونـيــة الــذين يـســلّــمـون

ويجددون بطاقات مراقبة عداد سيارة األجرة.

2 - بصفة جماعية - بصفة جماعية

اHـادة اHـادة 17 : : يـجب أن تـكــون سـيــارة األجـرة اجلـمــاعـيـة
على النحو اآلتي :

rحتتوي على أربعة (4) أبواب جانبية -

- حتــــمل عــــلـى اجلــــزء األمــــامي مـن الــــســــقف جــــهــــازا
مضيـئا قائم الـزاوية بالـنسبـة حملور سيـر اHركبـةr تكتب
عـليه كلمـة "طاكسي جـماعي حضري" أو "طـاكسي جماعي
r"الواليات Yالبلـديات" أو "طـاكسـي جماعـي ما بـ Yما بـ

حسب �ط استغالل خدمة سيارة األجرة.

اHـادة اHـادة 18 : : يـكـتـب عـلى الـبـابــY األمـامـيـY في دائـرة
قـــطـــرهـــا 30 سم من كـل جـــهـــةr في االجتــــاه الـــعـــمـــودي اسم
الــواليـة بــحـروف ارتــفـاعــهـا 3 سمr ويــكـتـب في وسط هـذه
الدائرة الرقم التسلـسلي اHمنوح للمركبة اHعنية بأعداد

يكون ارتفاعها 10 سم.

يـــجب أن تـــكـــون الـــكـــتـــابـــات اHـــذكـــورة أعـالهr بـــلــون
أسود على خلفية بيضاء.

3 - بصفة شركات سيارات األجرة - بصفة شركات سيارات األجرة

19 : : تـــخــــضع اHـــركــــبـــات الـــتــــابـــعـــة لــــشـــركـــات اHــادة اHــادة 
ســـيـــارات األجـــرة لـــنـــفس األحـــكــام اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــالــعـالمــات
اHــمــيّـــزة اHــقــررة بــالــنـــســبــة Hــركــبـــات خــدمــات ســيــارات

األجرة الفردية.

يجب أن حتـتـوي اHركـبـاتr باإلضـافـة إلى ذلكr على
مـسـتـوى الـبـابـY اخللـفـيـY عـلى كـتـابـات خـاصـة بـتـسـمـية
الشـــركــة وشـعارهـا ورقم هـاتفـها بـأحرف يـبلغ ارتـفاعـها

5 سم.

ــــز مــــــركـــــبـــــات شـــــركـــــات اHـــــادة اHـــــادة 20 : : يـــــجـب أن تُـــــجـــــهـَّ
سيارات األجرة بوسائل اتصال لها عالقة بالنشاط.
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اHـادة اHـادة 21 : : يـجب صـيـانـة مـركـبـات شـركـات سـيـارات
األجرة في مساحة التخزين والصيانة. 

يجـب أن تتـوفـر مسـاحـات الـتخـزين واHـنـاورة على
rمسـاحة دنـيا من خـمسـة أمتـار مربـعة (5 م2) لكل مـركبة
وتـسـتـجـيب خملـطــطـات الـنـظـافـة والـسـالمـة طـبـقـا لألحـكـام

التنظيمية اHعمول بها.

ــر شــــركــــة ســـيــــارات األجـــرة اHــــادة اHــــادة 22 : : يــــلــــزم مـــســــيـ³
بالقيام �ا يأتي :

- الــتــصــريح عن ســائــقي اHــركــبــات Hــديــريــة الــنــقل
rللوالية

- تــــســــلــــيـم نــــســــخــــة مـن عــــقــــد الــــعــــمـل والــــتــــصــــريح
بــاالنـتــسـاب إلى الــضـمــان االجـتــمـاعـي اHـتــعـلــقـY بــسـائق
شركة سيارات األجـرة والنظام الداخلي لشركة سيارات

rإلى مديرية النقل للوالية rاألجرة
- إعالم مـديـريـة الــنـقل لـلـواليـة بـكل فـسخ لـلـعـقـد مع

سائقي مركبات شركة سيارات األجرة اخلاصة به.

III - األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاســتــغالل خــدمــة ســيــارة األجـرة - األحــكــام اHــتــعــلــقــة بــاســتــغالل خــدمــة ســيــارة األجـرة

باالتصال مع الزبائنباالتصال مع الزبائن

اHادة اHادة 23 : : يجب أن يتـأكد سائق سيـارة األجرةr عند
بــدايــة اخلــدمــةr أن مــركــبــته في حــالــة جــيــدة لــلــســيـر وأن
الـعداد يـشـتـغل بـكيـفـيـة جـيدة بـالـنـسـبة لـسـيـارات األجرة
الــفــرديــة ومن تــوفــر شــروط الــسالمــة والــراحــة لــلــزبــائن

أثناء اخلدمة.

اHـادة اHـادة 24 : : يـــجب عــلى سـائـق سـيــارة األجـرة الــقـيـام
�ا يأتي :

- ارتـــداء لـــبـــاس يـــتالءم واســـتـــغالل خـــدمـــة ســـيـــارة
األجرة : قميص بـأزرارr كنزة أو ستـرة وسروال وأحذية

rمغلقة
- الــــظــــهــــور �ــــظــــهــــر الــــلـــيــــاقــــة واألدب فـي عالقــــاته

rبالزبائن
- لـصق الـتـعـريـفـات اHـعـمـول بـهـا عـلى مـµ مـركبـته

rواحترامها
- تــــشـــــغــــيل عـــــداد ســـــيــــارة األجـــــرة �ــــجـــــرد انــــطالق
الـــســـفـــريـــةr فـي حـــالـــة ســـيـــارة أجـــرة فـــرديـــة مع تـــطـــبـــيق

rطبقةHالتعريفة ا
rتلبية نداء الزبائن -

- السمـاح بنقل األمـتعة في حدود 15 كلغ لـكل مقعد
rمتوفر

- مــــســــاعـــدة األشــــخـــاص اHــــســـنــــY أو اHـــعــــوقـــY في
rركبة وفي حمل أمتعتهمHالركوب والنزول من ا

- احـــتـــرام نــقـــاط الـــتــوقف عـــلى مـــســـتــوى احملـــطــات
Yاحلـضرية ومـساحـات التـوقف بالـنسبـة للـخدمـات ما ب
الـواليات واHنـشآت الـقاعديـة اخلاصـة باسـتقبـال ومعـاملة
اHـــــســـــافـــــرين (اHـــــطـــــارات واHـــــوانـئ واحملـــــطـــــات الـــــبـــــريــــة

r(ومحطات السكك احلديدية
- إيـداع األمـتــعـة و/أواألشـيـاء اخلــاصـة الـتي نــسـيـهـا
الـــزبـــائن داخـل اHـــركـــبـــة إمـــا فـي مـــحـــافـــظـــة الـــشـــرطـــة أو

الفرقة اإلقليمية للدرك الوطني األقرب.

اHــــادة اHــــادة 25 : : يــــجـب أن يــــكــــون ســــائق ســــيــــارة األجــــرة
مــزوَّدا بــدفــتــر ذي أورم (وصــوالت) يــطــبع عــلــيــهــا وجــوبـا
لــــقب اHـــــســــتــــغـل واســــمـه ومــــكــــان االســـــتــــغـاللr وكــــذا رقم

الترتيب التسلسلي.

rبــنــاء عــلـى طــلــبه rيــتـــعــيَّن عـــلــيه أن يــســـل³م الــزبـــون
وصال  لوءا قـانونـا وموقـعا من طـرفه يُسـجَّل علـيه سعر

السفرية.

اHادة اHادة  26 : : ال يـجب على سـائق سيـارة األجرة الـقيام
�ا يأتي :

- رفض الـسـفـريـات أو انـتـقـاؤهـا عـنـدمـا يـكـون غـيـر
rمشغول

- اسـتعمال الوسـائل السمعيـة والسمعيـة البصرية
rدون موافقة الزبائن

- التدخY على مµ اHركبة.

اHـادة اHـادة 27 : : �ـكـن سـائق ســيـارة األجــرة رفض الـقــيـام
�ا يأتي :

rالتكفل باألشخاص في حالة سكر -

- الــتـــكــفل بـــاألشــخــاص الـــذين من شــأن لـــبــاســهم أو
rركبة من الداخلHأمتعتهم أن تلوث أو تتلف ا

- رفض الـزبــائن اHــصـحــوبـY بــاحلــيـوانــات األلـيــفـة
غـــــيــــر اHـــــوجــــودة فـي أقــــفـــــاص أو غــــيـــــرهــــا مـن احلــــاويــــات

rالئمةHا

- رفض زبــون إذا كـان بــالــقـرب من مــحــطـة ســيـارة
األجـرة بـأقل من خــمـسـY (50) مــتـرا تــوجـد بــهـا ســيـارات

أجرة شاغرة.

اHــــادة اHــــادة 28 : : يــــلــــزم ســــائـق ســــيــــارة األجــــرة بــــاحــــتـــرام
الــــنــــظــــام الـــداخــــلي لــــلــــمــــنــــشـــآت الــــقــــاعــــديـــة الســــتــــقــــبـــال

ومعاملة اHسافرين ونقطة التوقف اHلحقة به.
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يـــلـــزم ســـائق ســـيـــارة األجـــرة بـــوضـع مـــركـــبـــته عـــلى
مستوى نقـاط التوقف حسب الترتـيب الزمني للوصول
وراء اHـركـبة األخـيـرةr ويـتقـدم بـها عـلى هـذا اHنـوال نـحو

نقطة االنطالق.

يـجب أن يبـقى حتت تصـرف الـزبائن وال يـسبب أي
إزعاج فيما يخص سالمة اHسافر أو راحته.

يــجب أن يــبـقى الــســائق داخل مــركــبـته أو بــالــقـرب
منها حتى يتمكن من االستجابة لكل طلب.

يجب أن �ـتثل لتـعلـيمات مـصالح النـظام إذا كانت
بعY اHكان.

29 : : في حــالــة الــقــيــام بــخــدمــة ســيــارة األجــرة اHـادة اHـادة 
الــفـرديــةr بـنــاء عـلى مــكــاHـة هــاتـفــيـةr يــتم تـشــغـيل الــعـداد
ابـتداء من احملـطة أو من الـنقـطة الـتي توجـد فيـها سـيارة
األجرةr وتؤخذ مـدة االنتظار بعـY االعتبار. ويجب أن ال

يغطى العداد بأي حال من األحوال.

اHــادة اHــادة 30 : : تــلــصق الـــتــعــريــفــات اHــطــبــقــة بــالــنــســبــة
لــســيــارات األجــرة الــفــرديــة وســيــارات األجــرة اجلــمــاعــيـة

بوضوح داخل اHركباتr حسب النموذجY أدناه :

أ) بالنسبة لسيارات األجرة الفردية :أ) بالنسبة لسيارات األجرة الفردية :

- والية : .........................................................

- سيارة أجرة فردية رقم : ................................

- التعريفة حسب الكيلومتر اHقطوع : ................

- الزيادة مقابل حمل األمتعة ....... دج عن الوحدة.

ب) بــالـنــســبــة لــســيـارات األجــرة اجلــمــاعــيـة :ب) بــالـنــســبــة لــســيـارات األجــرة اجلــمــاعــيـة : تــبــيَّن
األسعار باHقعد وحسب اHسافة الكيلومترية اHقطوعة.

- والية : .........................................................

- سيارة أجرة جماعية رقم : .............................

- الـــســعـــر الــكـــيــلـــومــتــري (ســـيــارة أجـــرة جــمـــاعــيــة)
....................... دج عن كل شخص.

- الــــتـــعـــريــــفـــة اجلـــزافــــيـــة (ســـيــــارة أجـــرة جـــمــــاعـــيـــة
حضرية) ................... دج عن كل شخص. 

- الزيادة مقابل حمل األمتعة ....... دج عن الوحدة.

في حالـة اعتـراضr �كن الـزبون أن يـتصل �ـديرية
الـنقل لـلواليـةr أو يتـجه إلى محـافظـة الشـرطة أو الـفرقة

اإلقليمية للدرك.

31 : : يـتــعــY عـلـى اHـســتــغلr في حــالـة انــقــطـاع اHـادة اHـادة 
الــــــرحــــــلــــــة بــــــســـــــبب عــــــطـب أو عــــــارض  تــــــقـــــــنيr ضــــــمــــــان
اســــتــــمــــراريــــة اخلــــدمــــة (من نــــقــــطــــة االنــــطالق إلـى غــــايـــة

اHقصد).
rـادة 32 : : كـل مـخــالـفــة ألحــكـام دفــتــر الـشــروط هـذاHـادة اHا

يعاقب عليه طبقا للتشريع والتنظيم اHعمول بهما.
اHـادة اHـادة 33 : : يـشــهـد مــسـتــغل خـدمــة سـيــارة األجـرة أنه

اطلع على دفتر الشروط هذا وصادق عليه.
توقيع اHستغلتوقيع اHستغل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 11 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 غشت غشت
ســنــة ســنــة r2016 يــحــدد شــروط وكــيـفــيــات تــســلــيم دفــتـرr يــحــدد شــروط وكــيـفــيــات تــســلــيم دفــتـر

اHقاعد للنقل بواسطة سيارة األجرة.اHقاعد للنقل بواسطة سيارة األجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل
- �قـتضى اHـرسوم رقم 86-287 اHؤرخ في 7 ربيع
الـــثـــاني عــام 1407 اHــوافق 9 ديـــســـمـــبـــر ســـنـــة 1986 الــذي
يــــنــــظـم مــــنـح رخص اســـــتــــغالل خـــــدمــــة ســـــيــــارات األجــــرة

r(طاكسي)
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

rوعملها
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 03-223 اHؤرخ
في 9 ربيع الثاني عام 1424 اHوافق 10 يونـيو سنة 2003
واHـتعـلق بتـنظـيم اHراقـبة الـتـقنـية لـلسـيارات وكـيفـيات

rارستها 
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-230 اHؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 24 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2012
واHتضمن تنـظيم النقل بواسطة سيارات األجرةr اHعدل

 rتممHوا
- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1437 اHـــــوافق 14 غــــشـت ســــنــــة 2016 واHــــتـــــضـــــمن دفـــــتــــر

الــشـــروط اHــتـــعــلـق بــشــروط وكـــيــفـــيــات اســـتــغـالل خــدمــة
rسيارة األجرة
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يقريقر³ر ما يأتير ما يأتي :

اHـادة األولىاHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 10 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-230 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا
الـقـرار إلى حتديـد شـروط وكيـفـيات تـسـليم دفـتـر اHقـاعد

للنقل بواسطة سيارات األجرة.

اHادة اHادة 2 : : دفتر اHقـاعد للنقل بـواسطة سيارة األجرة
وثيقة حتتوي علـى جميع اHعلومات اHتعلقة بهوية سائق
ســيـــارة األجــرة وبـــدايـــة و/أو تــوقف الـــنــشـــاط واHــركـــبــة
اHــسـتــغــلــة والــفــحـوص الــطــبــيــة واخملــالـفــات والــعــقــوبـات.

يسل³مه مدير النقل للوالية.

اHادة اHادة 3 : : دفتر اHقـاعد للنقل بـواسطة سيارة األجرة
شخصي ووقتي وقابل لإللغاء.

ال �ــكن حتــويــله أو الـــتــنــازل عــلــيهr كــمــا ال �ــكن أن
يكون محل أي صيغة من صيغ اإليجار.

4 : : يـــــــجـب عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــطـــــــلـبr مـن أجل اHــــــادة اHــــــادة 
rقاعد للنـقل بواسطة سيارة األجرةHاحلصول على دفتـر ا
أن يـسـتـوفي الـشـروط اHـنـصـوص عـلـيـهـا في اHـادة 10 من
اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-230 اHـؤرخ في 3 رجب عـام
1433 اHوافق 24 مايـو سنة 2012 واHتضـمن تنظيم النقل

بواسطة سيارات األجرةr وهي كاآلتي :

- أن يــبـلـغ عـمــره خــمــســا وعــشـرين (25) ســنــةr عـلى
rاألقل

rدنية والوطنيةHأن يتمتع بجميع حقوقه ا -

rأن يكون من جنسية جزائرية -

- أن ال �ارس نشاطاً مأجوراً آخر.

5 : : يـــــــجـب عـــــــلـى صـــــــاحـب الـــــــطـــــــلـبr مـن أجل اHــــــادة اHــــــادة 
rقاعد للنـقل بواسطة سيارة األجرةHاحلصول على دفتـر ا
أن يـــودع طـــلـــبــــاً لـــدى مـــديــــريـــة الـــنـــقـل لـــلـــواليــــةr مـــرفـــقـــاً

بالوثائق أدناهr مقابل وصل استالم:

rنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- نـسخـة من رخـصة الـسيـاقـة منـذ سنـتr(2) Y على
rاألقل

rمستخرج من صحيفة السوابق العدلية -

rشهادة اإلقامة -

rثالث (3) صور شمسية حديثة -

- ثالث (3) شـهــادات طـبـيـة تــثـبت الـلــيـاقـة الــبـدنـيـة
rوالعقلية وحدة إبصار حسنة

- شهادة عدم االنتساب إلى الضمان االجتماعي.

اHـادة اHـادة 6 : : يــخـضع صــاحب طــلب دفـتــر اHـقــاعـد لـلــنـقل
بـواسـطـة سيـارة األجـرة لـتـحـقـيق إداري تـقـوم به مـصالح

األمن اخملتصة.

اHادة اHادة 7 : : يجب على صاحب طـلب دفتر اHقاعد للنقل
بـــواســطــة ســيــارة األجــرة مــتــابــعـــة تــكــوين ســائق ســيــارة

األجرة تقد³مه مؤسسة تكوين مؤهلة.

حتدد شـروط وكـيفـيـات تنـظيـم التـكويـن وبرنـامجه
�ـــوجب اتـــفــــاقـــيـــة تـــوقع بــــY الـــوزارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــنـــقل

واHؤسسة اHكلفة بهذا التكوين.

في حالة تغيـير مكان استـغالل خدمة سيارة األجرة
من والية إلى والية أخرىr يـجب على حائـز شهادة تكوين
سـائق سـيـارة األجـرة إعـادة اجـتـيـاز بـنـجـاح اHـادة اخلـاصة
�ــعــرفـة مــخــطط مـقــر الــواليـة وخــطــوط الـســيــر واHـرافق

العمومية الرئيسية. 

اHـــــادة اHـــــادة 8 : : يـــــجب عـــــلـى صـــــاحب الـــــطـــــلـب من أجل أن
r ــقـاعــد لــلـنــقل بــواســطـة ســيــارة األجـرةHيـســلَّم له دفــتــر ا
تــتــمــيم مــلــفـه بــنــســخــة من شــهــادة تــكــوين ســائق ســيــارة

األجرة.

اHادة اHادة 9 : : يتعـيَّن على سائق سيـارة األجرةr في حالة
ضـيـاع دفـتـره لـلـمـقـاعـد أو سـرقـتهr الـتـصـريح فـورا بـذلك
Hـــصـــالح األمن اخملـــتـــصــة وإعـالم مــديـــريـــة الــنـــقل لـــلـــواليــة
بــذلكr والــتــمــاس تــســلــيـم دفــتـر مــقــاعــد لــلــنــقـل بــواســطـة
ســيـارة األجــرة جـديــد لـدى مــديـريـة الــنـقـل لـلــواليـة مـزودًا

بالتصريح بالضياع.

اHـادة اHـادة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرسـمـية
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
14 غشت سنة 2016.

بوجمعة طلعيبوجمعة طلعي
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قـرار مؤرخ في قـرار مؤرخ في 11 ذي القـعدة عام  ذي القـعدة عام 1437 اHوافق  اHوافق 14 غشت غشت
سـنة سـنة r2016 يحـدد �اذج الـوثائق اHـرتبـطة �ـمارسةr يحـدد �اذج الـوثائق اHـرتبـطة �ـمارسة

النقل بواسطة سيارة األجرة.النقل بواسطة سيارة األجرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير األشغال العمومية والنقل

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 01-13 اHـــــؤرخ في 17
جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1422 اHـــــوافق 7 غـــــشـت ســـــنـــــة 2001
rتمَّمHعدَّل واHا rتضمن توجيه النقل البري وتنظيمهHوا

- و�ـــــقـــــتـــــضى اHـــــرســـــوم رقم 86-287 اHـــــؤرخ في 7
ربـــيع الـــثـــاني عــام 1407 اHــوافق 9 ديـــســمـــبــر ســـنــة 1986
الــذي يـنـظم مــنح رخص اسـتــغالل خـدمـة ســيـارات األجـرة

r(طاكسي)

- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرئـاسي رقم 15-125 اHـؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 89-165 اHؤرخ
في 27 مـحرم عام 1410 اHوافق 29 غـشت سنة 1989 الذي

rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 90-381 اHؤرخ
في 7 جــمــادى األولى عـام 1411 اHـوافق 24 نـوفــمــبـر ســنـة
1990 واHــتــعـلـق بــتــنـظــيـم مــديـريــات الــنــقل فـي الــواليـات

rوعملها

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 12-230 اHؤرخ
فـي 3 رجـب عـــــــام 1433 اHــــــــوافق 24 مــــــــايـــــــــو ســــــــنــــــــة 2012
واHتضمن تنـظيم النقل بواسطة سيارات األجرةr اHعدل

 rتممHوا

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1437 اHـــــوافق 14 غــــشـت ســــنــــة 2016 واHــــتـــــضـــــمن دفـــــتــــر

الــشـــروط اHــتـــعــلـق بــشــروط وكـــيــفـــيــات اســـتــغـالل خــدمــة
rسيارة األجرة

- و�ــقــتــضى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام
1437 اHــــوافق 14 غــــشت ســــنـــة 2016 الـــذي يــــحـــدد شـــروط

وكــيـفــيـات تـســلـيـم دفـتـر اHــقـاعــد لـلــنـقل بــواسـطــة سـيـارة
rاألجرة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHـادة األولى :اHـادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 42 من اHـرسوم
الــــتـــــنـــــفــــيـــــذي رقم 12-230 اHـــــؤرخ في 3 رجب عـــــام 1433
اHــوافق 24 مــايـــو ســنــة 2012 واHـــذكــور أعالهr يــهــدف هــذا

الــقـــرار إلى حتــديـــد �ــاذج الــوثـــائق اHــرتـــبــطــة �ـــمــارســة
نـشاط النقـل بواسطة سـيارة األجرة اHـرفقة باHالحق من

1 إلى 5 بهذا القرار.

اHـادة اHـادة 2 : : �ـاذج الــوثـائق اHـرتــبـطـة �ـمــارسـة نـشـاط
النقل بواسطة سيارة األجرة هي كاآلتي :

- رخــــصــــة اســــتــــغالل خــــدمــــة ســــيــــارة أجــــرة فــــرديـــة
r(لحق األولHا)

- رخـــصــة اســـتــغـالل خــدمـــة ســيـــارة أجــرة جـــمــاعـــيــة
r(لحق الثانيHا)

- رخــصــة اســـتــغالل خـــدمــة ســيـــارة أجــرة من طــرف
r(لحق الثالثHا) سائق إضافي

- رخــصــة اســـتــغالل خـــدمــة ســيـــارة أجــرة من طــرف
r(لحق الرابعHا) شركة سيارات األجرة

- دفـــتـــر اHــــقـــاعـــد لـــلـــنـــقل بـــواســـطـــة ســـيـــارة األجـــرة
(اHلحق اخلامس).

اHــــادة اHــــادة 3 : : حتــــدَّد خــــصــــائـص رخص اســــتــــغالل خــــدمــــة
سيارة األجرة ودفتر اHقاعد كما يأتي:

- تـــكـــــــون رخـــصــــــة اســــتـــغــــالل خـــدمـــــــة ســـيــــــارة
األجــــــرة مـــن لــــون أخـــضـــر بـــالـــنـــســـبـــة خلـــدمـــات ســـيـــارة
األجـــرة الــــفـــرديــــة ومن لـــون أصــــفـــر بــــالـــنــــســـبــــة خلـــدمـــات
16 x 12 وتـكــون أبــعــادهـا من rسـيــارات األجــرة اجلــمـاعــيــة

rسنتيمترا

- تـصـمَّم رخـصــة اسـتـغالل خـدمـة سـيـارة األجـرة من
طــــرف ســــائق إضـــــافي مــن ورق لــــونــه أبــيض �ــقــاس

r(27 سنتيمترا x 21) 4أ

- تـصـمَّم رخـصــة اسـتـغالل خـدمـة سـيـارة األجـرة من
طـــــرف شـــــركـــــة ســـــيــــارات األجـــــرة مـن ورق لـــــونه أبـــــيض

r(27 سنتيمترا x 21) 4قاس أ�

- يـكون دفـتر اHـقاعـد للـنقل بـواسطـة سيـارة األجرة
من لون وردي وذي أبعاد من x 15 11 سنتيمترا.

اHـادة اHـادة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرســمـيـة
للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.

حـرر بــاجلــزائـر في 11 ذي الـقــعـدة عـام 1437 اHـوافق
14 غشت سنة 2016.
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اHلحق األولاHلحق األول
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

مديرية النقل لواليةمديرية النقل لوالية ..................
رقم رقم ........................................

رخصة استغالل خدمة سيارة أجرة فرديةرخصة استغالل خدمة سيارة أجرة فردية
rإنّ مدير النقل

- �ــقــتــضى اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-230 اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضـمن
 rتممHعدل واHا rتنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2016 الــذي يــحــدد �ـــاذج الــوثــائق
rرتبطة �مارسة نشاط النقل بواسطة سيارة األجرةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : عمال بـأحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-230 اHؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سـنة 2012
واHــذكـور أعالهr تـســلّم رخـصـة اســتـغالل خــدمـة سـيـارة أجــرة فـرديـة لــلـسـيـد ..............................................................
الساكن بـ ...................................................................................  بصفته........................................................
- بلدية االلتحاق : ...................................................................................................................................
- محيط النقل احلضري اHلحق به : ...........................................................................................................
- رقم تسجيل اHركبة : ............................................................................................................................
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................
- مدة كراء رخصة سيارة األجرة : .............................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الوالية.

حرر بـ ................... في .........................................
مدير النقلمدير النقل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثانياHلحق الثاني
اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

مديرية النقل لواليةمديرية النقل لوالية ..................
رقم رقم ........................................

رخصة استغالل خدمة سيارة أجرة جماعيةرخصة استغالل خدمة سيارة أجرة جماعية
rإنّ مدير النقل

- �ــقــتــضى اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-230 اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضـمن
 rتممHعدل واHا rتنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2016 الــذي يــحــدد �ـــاذج الــوثــائق
rرتبطة �مارسة نشاط النقل بواسطة سيارة األجرةHا



27 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 58 3 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
5 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : عمال بـأحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-230 اHؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سـنة 2012
واHــذكــور أعالهr تــســلّم رخــصــة اســتــغالل خــدمــة ســيـارة أجــرة جــمــاعــيــة لــلــســيـد ........................................................
الساكن بـ ........................................................................................  بصفته ..................................................
- بلدية االلتحاق : ...................................................................................................................................
- محيط النقل احلضري اHلحق به : ...........................................................................................................
- اHسار : ...............................................................................................................................................
- رقم تسجيل اHركبة : ............................................................................................................................
- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................
- مدة كراء رخصة سيارة األجرة : .............................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الوالية.

حرر بـ ................... في .........................................
مدير النقلمدير النقل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الثالثاHلحق الثالث

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

مديرية النقل لواليةمديرية النقل لوالية ..................

رقم رقم ........................................

رخصة استغالل خدمة سيارة أجرةرخصة استغالل خدمة سيارة أجرة
من طرف سائق إضافيمن طرف سائق إضافي

rإنّ مدير النقل
- �ــقــتــضى اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-230 اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضـمن

 rتممHعدل واHا rتنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة
- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2016 الــذي يــحــدد �ـــاذج الــوثــائق

rرتبطة �مارسة نشاط النقل بواسطة سيارة األجرةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : عمال بـأحكـام اHرسـوم التـنفـيذي رقم 12-230 اHؤرخ في 3 رجب عام 1433 اHوافق 24 مايـو سـنة 2012
واHــذكــور أعالهr تــســلّم رخــصـة ســيــاقــة إضــافـيــة لــلــســيـد ........................................................................................
الساكن بـ ....................................................  وذلك بناء على الطلب الذي تقدم به السيد .....................................
بصفته حائزا رخصة استغالل خدمة سيارة األجرة رقم ................. صادرة في .......................................................

- بلدية االلتحاق : ...................................................................................................................................

- محيط النقل احلضري اHلحق به : ...........................................................................................................
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- اHــســار (فــي حالة اخلدمة بسيارة أجرة جماعية) : ...................................................................................

- رقم تسجيل اHركبة : ............................................................................................................................

- رقم الباب ( الترتيب التسلسلي) : .........................................................................................................

اHادة اHادة 2 : : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الوالية.

حرر بـ ................... في .........................................

مدير النقلمدير النقل

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اHلحق الرابعاHلحق الرابع

اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية

وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

مديرية النقل لواليةمديرية النقل لوالية ..................

رقم رقم ........................................

رخصة استغالل خدمة سيارة األجرةرخصة استغالل خدمة سيارة األجرة

من طرف شركة سيارات األجرةمن طرف شركة سيارات األجرة

rإنّ مدير النقل

- �ــقــتــضى اHــرسـوم الــتــنــفــيـذي رقم 12-230 اHـؤرخ في 3 رجب عـام 1433 اHـوافق 24 مـايــو ســنـة 2012 واHــتــضـمن
 rتممHعدل واHا rتنظيم النقل بواسطة سيارات األجرة

- و�ــقــتــضـى الــقــرار اHــؤرخ في 11 ذي الــقــعــدة عــام 1437 اHــوافق 14 غــشت ســنــة 2016 الــذي يــحــدد �ـــاذج الــوثــائق
rرتبطة �مارسة نشاط النقل بواسطة سيارة األجرةHا

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :

اHادة األولى : اHادة األولى : يرخص لشركة سيـارات األجرة التي تسمى : ................ الكائن مقرها االجتماعي بـ ....................
واHمثلة من طرف السيد .......................................... بصفته مسي³راr استغالل خدمة النقل بواسطة سيارة األجرة.

اHادة اHادة 2 : : تنشر هذه الرخصة في مدونة قرارات الوالية.

حرر بـ ................... في ......................................

مدير النقلمدير النقل
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اجلمهورية اجلزائرية الدFقراطية الشعبيةاجلمهورية اجلزائرية الدFقراطية الشعبية
وزارة األشغال العمومية والنقلوزارة األشغال العمومية والنقل

مديرية النقل لواليةمديرية النقل لوالية ..................

دفتر اQقاعد للنقل بواسطة سيارة األجرةدفتر اQقاعد للنقل بواسطة سيارة األجرة

رقم : ......................................................

Uإنّ مدير النقل
- bــقــتــضى اQــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم 12-230 اQـؤرخ في 3 رجب عـام
1433 اQوافق 24 مايو سنة 2012 واQتضمن تنظيم النقل بواسطة سيارات

 UتممQعدل واQا Uاألجرة
- وbـــقــتـــضى الــقـــرار اQــؤرخ في 11 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 اQــوافق 14
غــشت ســنـة 2016 واQــتــضــمن دفــتـر الــشــروط اQــتــعـلـق بـشــروط وكــيــفــيـات

Uاستغالل خدمة سيارة األجرة
- وbـــقــتـــضى الــقـــرار اQــؤرخ في 11 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 اQــوافق 14
غـشت سـنة 2016 الـذي يـحدد شـروط وكـيـفـيـات تـسلـيم دفـتـر اQـقـاعـد لـلـنقل

Uبواسطة سيارة األجرة
- وbـــقــتـــضى الــقـــرار اQــؤرخ في 11 ذي الــقـــعــدة عــام 1437 اQــوافق 14
غشت سنة 2016 الذي يحدد rاذج الـوثائق اQرتبطة bـمارسة نشاط النقل

Uبواسطة سيارة األجرة

يقرر ما يأتي :يقرر ما يأتي :
اQادة األولى :اQادة األولى : يـسلَّم للـسيد (ة) ............................ دفـتر اQقـاعـد الستغالل
خدمة سيارة األجرة في والية ............................................................
اQادة اQادة 2 : : يجب عـلى صاحب دفتـر اQقاعـد للنـقل بواسطـة سيارة األجرةU في
حـالـة تـغـيـيـر الـواليـةU أن يـجتـاز بـنـجـاح اQـادة اخلـاصـة bـعـرفـة مـخـطط مـقر

الوالية وخطوط السير واQرافق العمومية الرئيسية.
اQادة اQادة 3 : : يطلب من اQعني االمتثال للتنظيم اQعمول به.

حرر بـ ...................... في ...........................

مدير النقلمدير النقل

اللقب : ...............................................................
االسم : ................................................................
تاريخ و مكان االزدياد : .........................................
ابن (ة) : .......................... و ................................
العنوان : ............................................................

صاحب رخصة السياقةاحب رخصة السياقة

رقم ............. الصادرة بتاريخ : .........................................

من طرف : ........................................................................

الصورة

� 1 �� 2 �

� 3 �� 4 �

اQلحق اخلامساQلحق اخلامس



30
م عام  1438 هـ هـ

 محرّم عام 
3 محر

 أكتوبر سنة 2016 م
5 أكتوبر سنة 

ة / العدد 58
ة اجلزائريّة / العدد 

ة للجمهوريّة اجلزائري
سميّة للجمهوري

اجلريدة الرّسمي
اجلريدة الر
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تأشيرة مصالح األمنتأشيرة مصالح األمن
....................................................................................................... 1
....................................................................................................... 2
....................................................................................................... 3
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....................................................................................................... 6
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....................................................................................................... 8
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لقب اQستفيدلقب اQستفيد
من رخصةمن رخصة

سيارة األجرةسيارة األجرة

صفةصفة
اQستفيد (اQستفيد (1)

مرجع مقررمرجع مقرر
منح رخصةمنح رخصة
سيارة األجرةسيارة األجرة

(1) - اQالك
- اQكتري.

� 5 �� 6 �

مدة صالحية عقد رخصة سيارةمدة صالحية عقد رخصة سيارة
األجرةاألجرة  (في حالة كراء رخصة

سيارة األجرة)

تأشيرة اQصالح تأشيرة اQصالح 
التابعة Qديرية النقلالتابعة Qديرية النقل

للواليةللوالية

رقم تسجيلرقم تسجيل
اQركبةاQركبة

� 8 �

تاريختاريخ بدايةداية
توقف النشاطتوقف النشاطصفة السائقصفة السائقالنشاطالنشاط

مؤقتمؤقت

تأشيرة اQصالح التابعةتأشيرة اQصالح التابعة
Qديرية النقل للواليةQديرية النقل للوالية

نهائينهائي



� 9 �

العقوباتالعقوباتالرقمالرقم اخملالفاتاخملالفاتالتاريخالتاريخ

اخملالفات والعقوباتاخملالفات والعقوبات الفحوص الطبيةالفحوص الطبية

تأشيرة اQصالح التابعةتأشيرة اQصالح التابعةالصالحيةالصالحيةالتاريخالتاريخ
Qديرية النقل للواليةQديرية النقل للوالية

الــــــعـــــقــــــوبـــــات اإلداريـــــة واجلــــــزائـــــيـــــة
اQتـعـلـقـة bـمـارسـة نـشـاط الـنـقل بـواسـطة
سـيـارة األجـرة هي تــلك اQـنـصــوص عـلـيـهـا
في أحـكـام الـقـانـون رقم 01-13 اQـؤرخ في
17 جـــــــمــــــــادى األولى عـــــــام 1422 اQــــــــوافق 7

غـشت سنة 2001 واQتضـمن توجـيه النقل
البري وتنظيمهU اQعدّل واQتمّم.

� 10 �
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