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ثمن العدد ال ّ
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وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اتفاقّيات واتفاقات دولية
مرسوم رئاسي رقم  1٤0-1٨مؤّرخ ﰲ  ٥رمضان عام
 1٤٣٩اﳌوافق  ٢1مايو سنة  ،٢01٨يتضمن التصديق
عﲆ اﻻتف ـاق بﲔ حك ـومة اﳉم ـهورّية اﳉ ـزائ ـرّي ـة
ية ومفوضية اﻻتـحاد اﻹفريقي
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ
اﳌتعلق ﲟقر آلية اﻻتـحاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي
)أفريبول( ،اﶈّرر باﳉزائر بتاريخ  1٤مايو سنة

.٢01٧

––––––––

ن رئيس اﳉمهورية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشوون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  ٩-٩١منه،
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻻتفاق بﲔ حكومة اﳉمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية ومفوضية اﻻﲢاد اﻹفريقي

اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـق ﲟق ـ ـر آلـ ـيـ ـة اﻻﲢاد اﻹفـ ـريـ ـقي لـ ـلـ ـتـ ـعـ ـاون الشرطي
)أفريبول( ،اﶈرر باﳉزائر بتاريخ  ١٤مايو سنة ،2٠١٧

– تذكيرا منهما بأن اﻷهداف واﳌبادئ اﳌكّرسة ﲟوجب

اﳌادتﲔ  ٣و ٤من القانون التأسيسي ،ترمي إﱃ تعزيز
السلم واﻷمن واﻻستقرار ﰲ القارة،
– واسترشادا بالبروتوكول اﳌتعلق بإنشاء مجلس
السلم واﻷمن لﻼﲢاد اﻹفريقي،
– وت ـذك ـي ـرا م ـن ـه ـمـا بـاﻹعـﻼن الـرسمي بشأن سيـاسة
إفريقية مشتركة للدفاع واﻷمن )  (CADSPترتكز عﲆ تصور
وعمل إفريقي مشتركﲔ بغية ﲢقيق اﻷهداف والغايات ﰲ
مجال الدفاع واﻷمن،
– واقتناعا منهما بأن التصدي الفعال ﳌختلف أشكال

اﳉريمة اﳌنظمة العابرة للحدود ﰲ القارة اﻹفريقية تتطلب
تعاونا مهيـ ـك ـ ـ ـﻼ بﲔ مصالـ ـ ـح الشرط ـ ـ ـة وإنف ـ ـاذ القان ـون ،وكذا
تناسق أساليب عمل الشرطة ،وتبادل اﳌمارسات اﳊسنة
وتوسيعها ﰲ مجال التكوين والوقاية وتقنيات التحقيق
واﳋبرة،

يرسم ما يأتي :
اﳌ ـ ـ ـادة اﻷوﱃ  :يصـ ـ ـ ـ ـّدق عﲆ اﻻت ـ ـ ـفاق بﲔ حكومة
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية ومفوضية اﻻﲢاد

اﻹفريقي اﳌتعلق ﲟقر آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي

ن اﳌجلس التنفيذي لﻼﲢاد اﻹفريقي
– واعتبارا منهما بأ ّ
قد صادق عﲆ اﳌقرر) DOC. EX. CL/8٣١ (XXVحول إنشاء
آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي )أفريبول( ،من أجل

)أفريبول( ،اﶈرر باﳉزائر بتاريخ  ١٤مايو سنة ،2٠١٧

ﲡاوز التحديات اﳋطيرة اﳌواجهة ﰲ مجاﱄ السلم واﻷمن،

وينشر ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبية.

– واعتبارا منهما ﻹعﻼن اﳉزائر اﳌؤّرخ ﰲ  ١٤فبراير

سنة  2٠١٤واﳌتعلق بإنشاء آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون
الشرطي ) أفريبول(،

اﳌادة  : ٢ينشر هذا اﳌرسوم ﰲ اﳉريدة الّرسمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الديمقراطّية الّشعبّية.

– واعترافا منهما بأهمية آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون

حرر باﳉزائر ﰲ  ٥رمضان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  2١مايو

الشرطي )أفريبول( باعتبارها هيكﻼ تابعا ﳌفوضية اﻻﲢاد
اﻹفريقي ،سيوّفر للدول اﻷعضاء ﰲ اﻻﲢاد إطارا للتعاون

سنة .2٠١8

بﲔ مصالح الشرطة وإنفاذ القانون ،بغية تعزيز جهودها ﰲ

عبد العزيز بوتفليقة
––––––––––––––––

مكافحة جميع أشكال اﳉريمة اﳌنظمة العابرة للحدود ﰲ

اتفاق بﲔ حكومة

إفريقيا،

ية
ية الّشعب ّ
اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

ن الغاية من إنشاء اﻷفريبول استلهم
– واعتبارا منهما أ ّ

ومفوضية اﻻتـحاد اﻻفريقي

من ضرورة التصدي للتطور اﳌتـن ـامي الذي ت ـرتك ـب من

يتعلق ﲟقر آلية اﻻتـحاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي

خﻼله عصابات اﳉريمة اﳌنظمة مختلف أشكال اﳉريمة

)أفريبول(.

اﳌنظمة العابرة للحدود ،واﻹرهاب ﰲ إفريقيا وعبر إفريقيا،

ن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية،
إ ّ

من جهة،

ومفوضية اﻻﲢاد اﻹفريقي ،من جهة أخرى،
اﳌشار إليهما فيما يأتي بـ "الطرفﲔ"،

وك ـ ـ ـذا انتش ـ ـ ـار اﳉرائ ـ ـ ـ ـ ـم ذات الص ـ ـ ـلة بتكنولوجي ـ ـ ـ ـات اﻹع ـ ـ ـ ـﻼم
واﻻتصال،
– وتذكيرا منهما بأحكام اﳌادة  2٤من النظام اﻷساسي
ﻷفريبول التي تنص عﲆ أن مقر أفريبول ﰲ اﳉمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية،
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ن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية
– وإشارة منهما إﱃ أ ّ
الـ ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة ق ـد أوفت ب ـال ـت ـزام ـه ـا بإنشاء م ـق ـر

اﻷفريبول ﰲ اﳉزائر العاصمة ،وتزويده بوسائل لتسيير
عمله بفعالية قصد ﲤكينه من اﻻضطﻼع ﲟهامه بشكل فعال،
طبقا ﳌا هو منصوص عليه ﰲ النظام اﻷساسي لﻸفريبول،
قد اتفقتا عﲆ ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ
تعريفات
ﻷغراض هذا اﻻتفاق ،يقصد ﲟا يأتي :
– " أفريبول"  ،آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي،
– "اﳌفوضية" ،مفوضية اﻻﲢاد اﻹفريقي،
– "استشاري" ،أي شخص أو مكتب استشاري يعّين
لتقدﱘ خدمات خﻼل أجل ووفقا لكيفيات خاصة ﲢدد مسبقا،
وفقا ﳌا تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي اﻻﲢاد اﻹفريقي،

بشكل دائم أو مؤقت ومعترف لها بهذه الصفة من طرف
اﳊكومة،
– " أفراد اﻷسرة اﳌعالون" ،زوج وأبناء اﳌوظف
أو اﳌستخدم بأفريبول طبقا للوائح ونظم مستخدمي اﻻﲢاد
اﻹفريقي،
– " الـ ـ ـطرف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان " ،حـ ـكـ ـ ـ ـوم ـ ـ ـة اﳉم ـ ـ ـهورﹽية اﳉـ ـ ـزائرّية

الّديمقراطّية الّشعبّية )اﳌشار إليها أدناه بـ " اﳊكومة"(
ومفوضية اﻻﲢاد اﻹفريقي أو اﳌوّقعان عﲆ هذا اﻻتفاق،
– " مستخدمو اﻷفريبول" ،كل اﻷشخاص العاملﲔ
لدى اﻷفريبول،
– " اﳌستخدمون اﶈّليون" ،مستخدمو أفريبول
من اﳌواطنﲔ واﳌقيمﲔ بصفة دائمة باﳉزائر من كل الدول
اﻷعضاء باﻻﲢاد اﻹفريقي اﳌسموح لهم بالعمل ﰲ البلد
اﳌضيف ويتلقون رواتبهم بالساعة،
– " ال ـب ـروتـوكـول اﻹضاﰲ" ،الـبـروتـوكول اﻹضاﰲ

– " اﻻتـفـاقـيـة الـعـامة"  ،اﻻت ـف ـاقـيـة حـول اﻻمـتـيـازات

اﳌرفق باﻻتفاقية العامة ﳌنظمة الوحدة اﻹفريقية حول

واﳊصانة ﳌنظمة الوحدة اﻹفريقية اﳌعتمدة من قبل مؤﲤر

اﻻمتيازات واﳊصانات اﳌصادق عليها بفريتاون بسيراليون

رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة اﻹفريقية يوم ١٩

ﰲ يونيو سنة ،١٩8٠

يوليو سنة  ،١٩٦٤والتي انضمت إليها اﳉمهورّية اﳉزائرّية
الّديمقراطّية الّشعبّية،
– "اتـفـاقـيـة فـيـينا "  ،ات ـف ـاق ـي ـة ف ـي ـيـنـا لـلـعـﻼقـات
الدبلوماسية ،اﳌوّقعة بفيينا بتاريخ  ١8أبريل سنة ،١٩٦١

– " اﳌقر" ،مقر أفريبول اﳌتضمن اﻷراضي أو اﳌباني
أو اﳌكاتب أو اﳌرافق أو الهياكل أو أجزاء منها تشغلها أو
تستعملها أفريبول بشكل دائم أو مؤقت عﲆ إقليم اﳉمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية،

– "منتدب" ،أي شخص من دولة عضو أو من أي

– " اﻻتـحاد" أو "إ.إ" ،اﻻﲢاد اﻹفريقي اﳌؤسس طبقا

منظمة يتم نقله ﻷفريبول لشغل منصب مؤقت لدى هيئة

للقانون التأسيسي لﻼﲢاد اﻹفريقي اﳌصادق عليه ﰲ ١١

اﻻﲢاد طبقا لشروط متفق عليها بﲔ كل اﻷطراف اﳌعنية،

يوليو سنة  2٠٠٠والذي دخل حّيز التنفيذ ﰲ  2٦مايو سنة

– "عامل" ،أي شخص يوظف من طرف اﻷفريبول،

.2٠٠١

اﳌادة ٢

مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي اﻻﲢاد اﻹفريقي،
– " الدول اﻷعضاء" ،الدول اﻷعضاء ﰲ اﻻﲢاد اﻹفريقي،
– "خبير"  ،أي شخص ي ـع ـّي ـ ـن ل ـت ـق ـدﱘ خ ـدم ـة تـقـنـيـة
مختصة وفقا لشروط وكيفيات خاصة ،خﻼل فترة معّينة،
– " موظف" ،أي شخص من مستخدمي اﻷفريبول،

هدف ونطاق تطبيق اﻻتفاق
ينظّم هذا اﻻتفاق اﳌسائل اﳌتعلقة والناﲡة عن إنشاء
وسير آلية اﻻﲢاد اﻹفريقي للتعاون الشرطي )أفريبول(،
عﲆ إقليم اﳉمهورّية اﳉزائرّية الدّيمقراطّية الّشعبّية.
اﳌادة ٣

مثلما تنص عليه لوائح ونظم مستخدمي اﻻﲢاد اﻹفريقي،
– "حكومة" ،حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية
الّشعبّية،
– "اﶈـ ـ ـﻼت واﳌنشـ ـ ـآت" ،اﳌس ـ ـ ـاح ـ ـ ـات اﳌخصص ـ ـ ـ ـة
ﳌكاتب أفريبول أو أي مساحة أخرى تشمل مباني وهياكل
ض مجاورة تشغلها أفريبول
ومعدات ومنشآت أخرى ،وكذا أرا ٍ

الشخصية القانونية
 – ١يكون مقر أفريبول باﳉزائر العاصمة ،باﳉمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

 – 2تتمتع أفريبول بالشخصية القانونية ،وتتمتع
بهذا الصدد ،بأهلية :
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واﳌستخدمﲔ اﳌنتدبﲔ ،ويتدرج اﳌستخدمون عﲆ النحو

ب( ح ـي ـازة اﳌم ـتـلـكـات اﳌنـقـولـة وغـيـر اﳌنـقـولـة

اﻵتي :
أ( مدير أفريبول هو مسؤولها وﳑثلها الّرسمي،

والتصرف فيها ،و

ﰲ حالة غيابه ،يتم ﲤثيل أفريبول من طرف ﳑثل مخول

ج( التقاضي.

بذلك رسميا،

 – ٣ﻷغراض هذا اﻻتفاق ،يمثل مدير أفريبول أو ﳑثله
اﳌعّين قانونا أفريبول ﰲ جميع القضايا القانونية.
 – ٤تدار كل الشؤون الّرسمية بﲔ اﳊكومة وأفريبول

عبر وزارة الشؤون اﳋارجية أو أي إدارة )إدارات( حكومية
أخرى ،بالشكل الذي يتم اﻻتفاق عليه بﲔ اﳊكومة وأفريبول.

ب( موظفو أفريبول،
ج( عمال أفريبول،
د( اﳌستخدمون اﳌنتدبون لدى أفريبول ،و
هـ( اﳌستخدمون الذين ﰎ توظيفهم محليا.
 .2يمكن أفريبول توظيف مستخدمﲔ ،إذا اقتضت

اﳌادة ٤

الضرورة ذلك ،م ـ ـن أج ـ ـل أداء وظ ـ ـائـ ـفـ ـهـ ـا بـ ـفـ ـعـ ـالـ ـيـ ـة ،وتـ ـعـ ـلـ ـم

العلم والشعار والرموز اﻷخرى ﻷفريبول

أفـ ـريـ ـبـ ـول ،قـ ـدر اﻹم ـك ـان ،اﳊك ـوم ـة بأسم ـاء وفئ ـات ج ـم ـي ـع

 – ١يكون علم أفريبول ورموزها اﻷخرى ،ﻻ سيما
النشيد والرموز التعريفية اﻷخرى ،هي تلك اﳋاصة باﻻﲢاد،
 – 2ترفع أفريبول علمها وعلم اﻻﲢاد اﻹفريقي وأعﻼم

اﻷعضاء اﳌستخدمﲔ اﳌتواجدين باﳉزائر ،بغية تسهيل
ت ـ ـن ـ ـف ـ ـي ـ ـذ أح ـ ـك ـ ـام ه ـ ـذه اﳌادة م ـ ـن ط ـ ـرف اﳊك ـ ـوم ـ ـة ،وتسعـ ـى
أفريبول إﱃ مراجعة قائمة اﻷسماء والفئات بشكل دوري
ومنتظم ،عند اﻻقتضاء.

الدول اﻷعضاء طبقا لقوانﲔ وأنظمة اﻻﲢاد،
 – ٣ﲢم ـل ج ـم ـي ـع م ـنشآت أفـريـبـول رمـز اﻷفـريـبـول
ورمز اﻻﲢاد ،ﲟا ﰲ ذلك وسائل النقل وإقامات اﳌستخدمﲔ
وأي ﳑتلكات أخرى منقولة وغير منقولة،
 – ٤يعـ ـّد نشي ـ ـد اﻻﲢـ ـ ـ ـ ـ ـاد اﻻفـ ـ ـ ـريقي النشي ـ ـ ـد الّرس ـمي
ﻷفريبول،
 –٥ي ـح ـم ـل مست ـخ ـدم ـو أف ـري ـب ـول ب ـط ـاق ـة ه ـويـة و/أو
تصريح مرور  /جواز سفر يحمل رمز اﻻﲢاد.
اﳌادة ٥
تخصيص اﳌساحات واﶈﻼت
توفر اﳊكومة ،عﲆ نفقتها ،مساحات ومكاتب ومرافق
منة يمكن الوصول إليها بسهولة ،ﲢت
مهيأة ومجهزة ومؤ ّ

تصرف اﻻﲢاد اﻻفريقي ﻻستعمالها من طرف اﻷفريبول،

وفقا لقرار اﳌجلس التنفيذي ) EX/CL/Dec 229 (ⅤⅡليوليو
سنة  ،2٠٠٥وتخصص اﳌرافق اﳌذكورة لﻼستعمال اﳊصري
من طرف أفريبول ،وﻻ يمكن استعمالها بطريقة ﻻ تتﻼءم
مع موضوع هذا اﻻتفاق ومهمة أفريبول.
اﳌادة ٦
النظام اﻷساسي ﳌستخدمي أفريبول

اﳌادة ٧
اﻻلتزامات العامة للطرفﲔ
 – ١يتعّي ـن عﲆ موظفي ومستخدمي أفريبول احترام

القوانﲔ والتنظيمات السارية ﰲ البلد اﳌضيف.

 – 2ﲢت ـرم اﳊك ـوم ـة الصف ـة ال ـدول ـيـة ﻷفـريـبـول وكـذا
سﻼمتها وسّرية وأمن نشاطاتها،
 – ٣تسهل اﳊكومة أو تساعد أفريبول ﰲ اﳊصول
عﲆ إقامة وخدمات عامة ووسائل النقل اﳌﻼئمة لصالح
مستخدميها والضرورية لسيرها،
 – ٤تتخذ اﳊكومة جميع التدابير الﻼزمة ،لضمان
ت ـن ـف ـي ـذ أح ـك ـام ه ـذا اﻻت ـفـاق واحـتـرامـهـا مـن طـرف اﳌوظـفﲔ
الوطنيﲔ واﶈليﲔ،
 – ٥يتعاون الطرفان ﰲ جميع اﳌجاﻻت ،من أجل
ضمان السير اﳊسن ﻷفريبول ،خصوصا عبر دعم اجتماعاتها
وورشاتها وندواتها ونشاطاتها اﻷخرى ذات الصلة والضرورية
لتحقيق أهدافها،
 – ٦تتعاون اﳌفوضية ،ﰲ أي وقت ،مع السلطات
اﳉزائـ ـ ـري ـ ـة اﳌخ ـ ـتصة ،عﲆ اﳌست ـ ـويﲔ ال ـ ـوط ـ ـني واﶈﲇ
لضمان السير اﳊسن للعدالة واحترام القوانﲔ اﳉزائرية

 – ١يتكون مستخدمو أفريبول من الفئات الرئيسية

ومن أجل منع كل سوء استعمال لﻼمتيازات واﳊصانات

اﻵتية واﳌتمثلة ﰲ اﳌستخدمﲔ الذين ﰎ توظيفهم عﲆ

والتسهيﻼت التي يتمتع بها مستخدمو أفريبول ﰲ إطار

اﳌستوى الدوﱄ واﳌستخدمﲔ الذين ﰎ توظيفهم محليا

تأدية مهمتهم الّرسمية ،كما هو محدد ﰲ هذا اﻻتفاق،
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 – ٧يتصرف الطرفان بحسن نية ،ﲟا ﰲ ذلك أثناء

 – ٣كما ﲤنح اﳊكومة ﻷفريبول اﳊقوق واﻻمتيازات

حدوث أزمات قد تؤثر عﲆ أفريبول ،من أجل حماية أفريبول

التي تتمتع بها منظمات دولية أو حكومات أجنبية أخرى،

واﳊفاظ عﲆ سﻼمتها وكذا مستخدميها ومرافقها وﳑتلكاتها.

ﲟا ﰲ ذلك أسعار ورسوم خاصة عﲆ البريد والبرقيات

اﳌادة ٨
تطبيق اﻻتفاقية العامة واتفاقية فيينا
 – ١تطبق اﻻتفاقية العامة واتفاقية فيينا ،مع مراعاة
ما يقتضيه اﳊال ،عﲆ أفريبول وعﲆ ﳑتلكاتها وأموالها
وأصولها وعﲆ مرافقها ومنشآتها.
 – 2تطبق اﻻتفاقيتان اﳌشار إليهما ﰲ الفقرة اﻷوﱃ
أعـ ـﻼه ،عـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء ،عﲆ اﳌوظ ـفﲔ وال ـع ـام ـلﲔ ال ـذي ـن ﰎ
ﲢديدهم ﰲ اﳌواد من  ١١إﱃ  ١8من هذا اﻻتفاق.
اﳌادة ٩
امتيازات وحصانات أفريبول
 – ١ﲤنح اﳊكومة ﻷفريبول اﳊقوق واﻻمتيازات اﻵتية :
أ( امتﻼك أموال وذهب وأي عملة صعبة وتسيير
حسابات من أي عملة وفقا للوائح اﻻﲢاد ونظمه،
ب( ﲢويل أمواله وذهبه أو أي عملة صعبة من بلد
إﱃ بلد آخر ،ومن البلد اﳌضيف إﱃ بلد آخر ،أو ﰲ اﳉزائر،
واﳊق ﰲ ﲢويـ ـل أي ع ـم ـل ـة صع ـب ـة ي ـم ـت ـل ـك ـه ـا إﱃ أي ع ـم ـل ـة
أخرى،

والتلكس والبرقيات الﻼسلكية والصور التلفزيونية والهواتف
وشبكة اﻷقمار الصناعية ،ﻻ سيما منها الراديو والتلفزيون
وخـ ـدمـ ـات اﻹن ـت ـرنت والصح ـاف ـة وأي وسي ـل ـة اتصال أخ ـرى
تريد أن تستعملها أفريبول من أجل أداء عملها بكل فعالية.
اﳌادة 10
اﳊصانات واﻹعفاء من اﳊقوق والرسوم اﳌفروضة
عﲆ اﳌمتلكات واﻷموال واﻷصول وعمليات أفريبول
 – ١ﻻ يجوز انتهاك حرمة اﳌباني واﳌرافق واﳌنشآت
واﻷصول واﻷموال واﳌراجع اﳌكتبية والوثائق واﻷرشيف
وأي ﳑتلكات أخرى تابعة ﻷفريبول ،كما أنها معفاة من
التفتيش أو التسخيرة أو اﳌصادرة أو نزع ملكية أو من أي
نوع آخر من القيود التنفيذية أو القضائية أو التشريعية،
خول رسميا.
دون موافقة مدير أفريبول أو ﳑثله اﳌ ّ
 – 2تتمتع اﳌرافق ووسائل النقل واﳌمتلكات اﻷخرى
ﻷفريبول ،أينما وجدت ،واﳌسّيرة باﳉمهورّية اﳉزائرّية
ال ـّدي ـم ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة ب ـاﳊصان ـة ال ـقضائ ـي ـة وال ـتـفـتـيش
واﳌصادرة ونزع اﳌلكية ومن أي شكل آخر من التدخل.

 – ٣تعفى اﳌباني واﳌمتلكات اﻷخرى ﻷفريبول من
جميع الضرائب اﳌباشرة ومن الرسوم ،ما عدا الضرائب أو
الرسوم اﳌتضمنة ﰲ أسعار اﳌمتلكات أو اﳋدمات العامة.

ج( استعمال الّشـفرات وإرسال واستﻼم مراسﻼته
عن طريق البريد أو عن طريق اﳊقيبة الدبلوماسية وأي
وسيلة اتصال أخرى .وبهذا الصدد ،ﻻ تخضع أي مراسلة أو
اتصال أو أي وثيقة أخرى ﻷفريبول لرقابة اﳊكومة،

 – ٤تعفى أفريبول من دفع جميع الرسوم اﳌتعلقة
باﻻستيراد أو التصدير ومن أي حظر و/أو قيد كّمي /نوعي

يتم فرضه عﲆ اﳌواد اﳌستوردة أو اﳌصّدرة من طرف
أفريبول ،لﻼستعمال اﳋاص أو اﳌستعملة ﻷغراض رسمية.

د( دعوة أفراد من جنسيات مختلفة و/أو ﳑثﲇ

ن هذه اﳌواد ﻻ تباع وﻻ تستخدم ﻷغراض ﲡارية.
وعليه ،فإ ّ

اﳌنظمات واﳌؤسسات اﻹقليمية والدولية اﳌماثلة للمشاركة

غير أنه ﰲ حال تعرضت هذه اﳌواد إﱃ أضرار أو ﻷي سبب

ﰲ أشغال أفريبول .وﰲ هذا الشأن ،تسهل اﳊكومة عملية

آخر ،يمكن أفريبول التنازل عن هذه اﳌواد وفقا للتشريعات

منح تأشيرات الدخول واﻹقامة ﰲ اﳉزائر بالنسبة لهؤﻻء

الوطنية اﳌعمول بها بالنسبة ﳌثل هذه اﳌواد.

اﻷفراد،

 – ٥ﻻ يجوز ﻷعوان اﳊكومة ،ﲢت أي ظرف ،دخول
هـ( تنظيم تظاهرات ومحافل ﰲ مناطق أخرى من

البلد خارج مقر أفريبول ،عند اﳊاجة ،وﻷسباب أمنية أو
مﻼئمة من أجل السير اﳊسن ﻷفريبول،
و( ضمان حرية اﳊركة والتنقل ﳌستخدمي أفريبول
ﰲ كل أنحاء البلد ﰲ إطار تأدية مهامهم بصفة فعلية.
 – 2تـ ـقـ ـوم أفـ ـريـ ـبـ ـول بإجـ ـراء مشاورات م ـع م ـوظ ـفي

ﻻ بعد اﳊصول عﲆ إذن مسبق وموافقة
مباني أفريبول ،إ ّ
مدير أفريبول أو ﳑثله ،وﻻ يجوز لهؤﻻء اﻷعوان اﳊكوميﲔ
دخول إقامات مدير أفريبول أو موظفيه بدون اﳊصول عﲆ
موافقتهم أو موافقة مديرهم.
 – ٦ﰲ حالة حدوث كارثة طبيعية أو حريق أو أي أمر
طارئ آخر يمثل تهديدا للحياة ،تعتبر موافقة مدير أفريبول

اﳊكومة اﳌعنيﲔ ،عند اﻻقتضاء ،ﰲ إطار التأدية الفعلية

صـﻼ عليها ،وﰲ حال تعذر اﻻتصال بهما ﰲ
أو ﳑثله مح ّ
ال ـوقت اﳌن ـاسب ،ت ـت ـخـذ اﳊكـومـة اﻹجـراءات اﻻستـعـجـالـيـة

ﳌهامها.

وإجراءات اﳊماية الفورية الضرورية.
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 – ٧تتخذ اﳊكومة كافة اﻹجراءات الضرورية ﳊماية

الشؤون اﳋارجية ،حسب شروط ﻻ تقل تفضيﻼ عن تلك

اﳌباني واﳌمتلكات اﻷخرى ﻷفريبول من أي تدخل أو ضرر،

اﳌمنوحة للمنظمات الدولية اﻷخرى ذات الوضع القانوني

وﲤنع أي حركة ﲤس بسﻼمة وهدوء ،أو بصورة أفريبول.

اﳌماثل.

 – 8ﻻ يمكن انتهاك حرمة حسابات وقرارات الوقف

 – ٤تقوم أفريبول بإخطار اﳌديرية العامة للتشريفات

اﳌالية ﻷفريبول ،وهي معفاة من أي تفتيش ومصادرة أو

بوزارة الشؤون اﳋارجية بوصول ومغادرة مستخدميها،

الوصول إليها من طرف السلطات اﳊكومية.

وباﳌعلومات اﳌتعلقة ﲟوظفيها ﲟن فيهم اﳌستخدمون

 – ٩حتى وإن لم تطالب أفريبول ،مبدئيا ،باﻹعفاء من
رسوم اﻹن ـ ـ ـت ـ ـ ـاج وضرائب اﳌب ـ ـ ـيـ ـ ـعـ ـ ـات اﳌدرجـ ـ ـة ﰲ أسعـ ـ ـار
اﳌمتلكات اﳌنقولة أو غير اﳌنقولة ،غير أنه عند قيام

اﳌنتدبون أو اﳌعّينون محليا.
 – ٥تتعاون اﳊكومة مع أفريبول من أجل حل كل
اﳌشاكل التي ترفع إﱃ عنايتها.

أفريبول بعمليات شراء معتبرة ﻷغراض رسمية والتي
يشم ـ ـل سع ـ ـره ـ ـا رسومـ ـا وضرائب مـ ـن هـ ـذا الـ ـنـ ـوع ،تـ ـتـ ـخـ ـذ
اﳊكـ ـومـ ـة اﻹجـ ـراءات اﻹداريـ ـة اﳌﻼئـ ـمـ ـة بـ ـغـ ـي ـة است ـرداد ه ـذه
الرسوم والضرائب.

اﳌادة 1٢
حصانات وامتيازات مستخدمي أفريبول
 .١ي ـت ـم ـت ـع اﳌدي ـر وم ـوظ ـف ـو أف ـري ـب ـول ،وكـذا أزواجـهـم

اﳌادة 11
الدخول والعبور واﻹقامة
 – ١تسهل اﳊكومة السفر والدخول إﱃ اﳉمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية والعبور عبر إقليمها ،وعند
اﻻقتضاء ،اﻹقامة عﲆ إقليمها ،لﻸشخاص اﳌذكورين ﻻحقا،

وتضم ـن ل ـه ـم اﳊم ـاي ـة وف ـق ـا ﻷح ـكـام هـذا اﻻتـفـاق واﻻتـفـاقـيـة
العامة :

وأبناؤهم اﳌعالون بشكل كامل باﻻمتيازات واﳊصانات
اﳌنصوص عليها ﰲ اﻻتفاقية العامة وبروتوكولها اﻹضاﰲ
واتفاقية فيينا ،عﲆ أن ﻻ يكونوا من جنسية جزائرية أو
مقيمﲔ دائمﲔ ﰲ اﳉزائر ،مع مراعاة اﻻستثناءات الواردة
ﰲ الفقرة  2أدناه.
 .2يتمتع عمال وكل مستخدمي أفريبول باﳊصانات
واﻻمتيازات اﻵتية :
أ( اﳊصانة من أي متابعة قضائية ﰲ إطار أداء

أ( موظفي ومستخدمي أفريبول،
ب( أزواج موظفي ومستخدمي أفريبول،

مهامهم ،وكذا اﳊصانة من التوقيف أو اﳊبس عند القيام
بأعمالهم ﰲ إطار أداء مهامهم .وتبقى هذه اﳊصانات قائمة
بعد انتهاء اﳌهام لدى أفريبول،

ج( أبناء وأفراد عائﻼت مستخدمي أفريبول اﳌقيمﲔ
معهم والذين يعولونهم،
د( اﻷشخاص اﻵخرين ،غير موظفي أفريبول ،الذين

ب( اﻹع ـف ـاء م ـن كـ ـل اﻻلت ـ ـزامـات اﳌتـعل ـقة باﳋـ ـدمـة
الوطنية .وﻻ يستفيد اﻷشخاص اﳊاملون للجنسية اﳉزائرية
من هذا اﻻمتياز،

يؤّدون مهمة لصالح أفريبول وكذا أزواجهم وأفراد عائﻼتهم
اﳌقيمﲔ معهم والذين يعولونهم،
هـ( اﻷشخاص اﻵخرين اﳌدعوين للمقر ﳌهام رسمية
والتي ترسل أسماؤهم للحكومة من قبل مدير أفريبول أو
ﳑثله اﳌعّين رسميا.
 – 2عندما يقدم اﻷشخاص اﳌشار إليهم ﰲ اﳌادة ١١
) (١أعﻼه ،طلبا ﳌغادرة التراب الوطني ،تتم اﳌغادرة وفقا
للقواعد والتنظيمات اﳌطبقة عﲆ مستخدمي اﳌنظمات
الدولية ،ذات الوضع القانوني اﳌماثل واﳌعتمدة باﳉمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

ج( اﳊصانة من التفتيش وحجز أغراضهم وأمتعتهم
الشخصية باستثناء اﳌواطنﲔ واﳌقيمﲔ بصفة دائمة ﰲ
اﳉزائر،
د( اﻹعفاء من كل اﳊقوق والرسوم اﳌباشرة فيما
يتعلق باﻷجور واﳌداخيل التي تدفعها لهم اﻷفريبول،
هـ( اﻹعـ ـفـ ـاء مـ ـن اﳊقـ ـوق والـ ـرسوم غـ ـيـ ـر اﳌب ـاشرة،
باستثناء اﳌواطنﲔ واﳌقيمﲔ الدائمﲔ ﰲ اﳉزائر،
و( إعفاؤهم وكذا أزواجهم وأبناؤهم من اﻹجراءات
التقييدية ﰲ مجال اﻹقامة وإجراءات تسجيل اﻷجانب،
ز( ن ـف ـ ـ ـ ـس التسهيـ ـ ـ ـ ـﻼت ﰲ مجـ ـ ـ ـال قوانـ ـ ـﲔ الص ـ ـ ـرف

 – ٣يمكن أن يسمح للزوج واﻷبناء و /أو اﻷشخاص

اﳌمـ ـ ـ ـنوح ـ ـ ـ ـة للموظف ـ ـ ـﲔ ومستخـ ـ ـ ـدمي اﳌنظمـ ـ ـات الدولية.

اﳌعالﲔ اﳌشار إليهم أعﻼه ،بالعمل أو القيام بنشاطات

ﻻ يتمتع اﳌواطنون واﳌقيمون الدائمون باﳉزائر من هذا

خيرية ،عﲆ أن ﲤنحهم اﳊكومة تصريحا عن طريق وزارة

اﻻمتياز،
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اﳌادة 1٣

ح( يستفيدون ،ﰲ حالة أزمة ،وكذا أزواجهم وأبناؤهم
وخدمهم من جنسية أجنبية واﻷشخاص اﳌعالون ،من تسهيﻼت
إجﻼء ﳑاثلة لتلك اﳌمنوحة للمستخدمﲔ اﻷجانب باﳌنظمات
الدولية ذات الوضع القانوني اﳌماثل،
ط( حرية اﳊركة ﰲ أداء مهامهم ﳊساب أفريبول
وباسمها،
ي( اﳊق لهم وﳋدمهم من جنسية أجنبية ،إخراج
أصولهم بالعملة الصعبة وفق شروط ﳑاثلة لتلك اﳌمنوحة
ﳌوظفي اﳌنظمات الدولية .وﻻ يتمتع اﳌواطنون واﳌقيمون
بصفة دائمة باﳉزائر من هذا اﻻمتياز،
ك( حق استيراد أثاثهم وأغراضهم الشخصية دفعة

اﳌستخدمون ﰲ مهمة رسمية ﻷفريبول
 .١يتمتع اﻷشخاص القادمون إﱃ اﳉزائر ،ﰲ إطار
مهمة رسمّية ﻷفريبول ،باﳊصانات واﻻمتيازات اﻵتية :
– اﳊصان ـ ـة مـ ـن الـ ـتـ ـوقـ ـيـ ـف واﳊبس وكـ ـذا مـ ـن أي
استجواب.
– حـ ـ ـ ـرم ـة كـ ـ ـ ـل اﻷوراق وال ـوث ـ ـ ـائ ـق ال ـتي ي ـح ـم ـل ـهـا
اﳌستخدمون.
 .2يـ ـبـ ـقـ ـى اﳌستـ ـخـ ـدمـ ـون ،أثـ ـنـ ـاء مـ ـهـ ـامـ ـهـ ـم الـ ـّرسم ـّي ـة

ﻷفريبول ،مستفيدين من أحكام هذا اﻻتفاق.

واحدة أو عﲆ دفعات مختلفة خﻼل فترة اﻻثني عشر )(١2

اﳌادة 1٤

شهـ ـرا الـ ـتي تﲇ بـ ـدايـ ـة خـ ـدمـ ـتـ ـهـ ـم بـ ـاﳉم ـه ـوري ـة اﳉزائ ـري ـة

موظفو اﻻتـحاد

ال ـديـمـقـراطـيـة الشعـبـيـة ،وﻻ يـتـمـتـع اﳌواطـنـون واﳌقـيـمـون
بصفة دائمة من هذا اﻻمتياز،

 .١يتمتع موظفو اﻻﲢاد ﲟن فيهم رئيس اﳌفوضية،
نائب الرئيس واﳌفوضون ،ﰲ مهام رسمية ﻷفريبول ،بكل

ل( حق استيراد مركبة واحدة ) (١معفاة من الرسوم

اﳊصان ـات واﻻم ـت ـي ـازات وال ـتسه ـي ـﻼت اﳌم ـن ـوح ـة ﳌم ـثﲇ

ويمكن اﳌتزوجﲔ واﳌرافقﲔ بفرد أو عدة أفراد من العائلة

اﳌن ـظ ـم ـات ال ـدول ـي ـة واﳊك ـوم ـات اﻷجـنـبـيـة بـدرجـة ﳑاثـلـة،

استيراد اثنتﲔ ) .(2ويتم استبدال هذه اﳌركبات كل ثﻼث

وفقا للحصانات واﻻمتيازات اﳌمنوحة ﲟوجب هذا اﻻتفاق

) (٣سنوات .وﻻ يتمتع اﳌواطنون اﳌقيمون واﳌقيمون

وأحكام القانون الدوﱄ ذات الصلة.

بصفة دائمة باﳉزائر بهذا اﻻمتياز.

 .2ي ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـع م ـ ـوظ ـ ـف ـ ـو اﻻﲢاد ﰲ م ـ ـه ـ ـام رسم ـ ـي ـ ـة لـ ـدى

 .٣يـ ـتـ ـمـ ـتـ ـع مـ ـوظـ ـفـ ـو ومستـ ـخـ ـدمـ ـو أفـ ـريـ ـب ـول ب ـن ـفس

اﻷف ـ ـري ـ ـب ـ ـول ب ـ ـن ـ ـفس اﳊصان ـ ـات واﻻمـ ـتـ ـيـ ـازات اﳌمـ ـنـ ـوحـ ـة

اﻻم ـت ـي ـازات اﻷخ ـرى اﳌم ـن ـوح ـة ل ـل ـم ـوظ ـفﲔ ب ـدرج ـة ﳑاث ـلـة

ﳌوظفي أفريبول .ومع ذلك ،لن يطلب اﻹعفاء من حقوق

ﲟنـ ـ ـظـ ـ ـمـ ـ ـات دول ـ ـي ـ ـة م ـ ـع ـ ـت ـ ـم ـ ـدة ب ـ ـاﳉم ـ ـه ـ ـورّي ـ ـة اﳉزائ ـ ـرّي ـ ـة

اﻻستيراد ومن الرسوم اﳉمركية بالنسبة للمواد اﳋاضعة

الّديمقراطّية الّشعبيّة.

ﳊق الضريبة وحقوق أخرى مطبقة ﲟوجب هذا اﻻتفاق.

 .٤ﻻ يـ ـمـ ـكـ ـن الـ ـتـ ـنـ ـازل عﲆ اﻷغ ـراض اﳌست ـوردة وف ـق ـا

 .٣يمكنه حيازة ﳑتلكات ومعدات وتسهيﻼت أخرى

لﻼمتيازات واﳊصانات اﳌشار إليها أعﻼه ،باﳉمهورّية

ﻷفريبول وفقا للشروط اﱃ ﲢكم مستخدمي أفريبول أو

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية ،إﻻ وفقا لشروط ﻻ تقل
تفضيﻼ عن تلك اﳌمنوحة ﳌوظفي اﳌنظمات الدولية ذوي
درجة ﳑاثلة مقيمﲔ باﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية
الشعبية.
 .٥يستفيد موظفو ومستخدمو أفريبول وأزواجهم
من بطاقة هوية خاصة يصدرها البلد اﳌضيف تثبت بأنهم
م ـوظ ـف ـون بأف ـري ـب ـول ي ـتـمـتـعـون بـاﻻمـتـيـازات واﳊصانـات
اﳌشار إليها ﰲ هذا اﻻتفاق وﰲ اﻻتفاقية العامة واتفاقية
فيينا.

اﳌشار إليها ﰲ هذا اﻻتفاق.
اﳌادة 1٥
امتيازات وحصانات ﳑثﲇ اﳊكومات
 .١ي ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـت ـ ـ ـع ﳑث ـ ـ ـل ـ ـ ـو الـ ـ ـدول اﻷعضاء اﳌشاركـ ـ ـون ﰲ
نشاط ـ ـات اﻷف ـ ـري ـ ـب ـ ـول ،ﰲ إق ـ ـل ـ ـيـ ـم اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة
ال ـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة ال ّشعـ ـبـ ـّيـ ـة ،ﰲ إطـ ـار أداء مـ ـهـ ـامـ ـهـ ـم ،بـ ـنـ ـفس
اﻻم ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـازات واﳊصانـ ـ ـ ـات اﳌمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـوحـ ـ ـ ـة لـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـدوبﲔ
الدبلوماسيﲔ بدرجة ﳑاثلة وفقا للقانون الدوﱄ ،ﻻ سيما
تلك اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥من اﻻتفاقية العامة.

 .٦ﻻ يمكن التنازل ،ﲟقابل ماﱄ أو دونه ،عن اﻷغراض

 .2ي ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع ﳑثـ ـ ـلـ ـ ـو الـ ـ ـدول غـ ـ ـيـ ـ ـر اﻷعضاء ﰲ اﻻﲢاد

اﳌستـ ـوردة وفـ ـقـ ـا لـ ـﻼمـ ـتـ ـيـ ـازات واﳊصان ـات اﳌشار إل ـي ـه ـا

اﻹفريقي ،بغض النظر عن ﲤثيل بلدهم ﰲ البلد اﳌضيف،

ﻻ طبقا لشروط تقبلها الدولة اﳌضيفة.
أعﻼه ،إ ّ

واﳌشاركـ ـون ﰲ عـ ـمـ ـل اﻷفـ ـريـ ـبـ ـول ،ﰲ إقـ ـلـ ـيـ ـم اﳉمـ ـه ـورّي ـة
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 .2يـ ـتـ ـم اصدار الـ ـتأشيـ ـرات ل ـه ـذه ال ـفئ ـة م ـن اﻷشخ ـاص

بـ ـنـ ـفس اﻻمـ ـتـ ـيـ ـازات واﳊصانـ ـات اﳌمـ ـنـ ـوحـ ـة لـ ـلـ ـمـ ـنـ ـدوبﲔ

بسرعة بعد تقدﱘ وثائق إثبات هوية الشخص الذي يطلب

الدبلوماسيﲔ بدرجة مشابهة وفقا للقانون الدوﱄ ،ﻻ سيما

التأشيرة ،وذلك ﻻ يعني اﻹعفاء من اﻻلتزام باحترام أنظمة

تلك اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة  ٥من اﻻتفاقية العامة.

اﳊجر الصحي واﻷنظمة الصحية اﳌعمول بها ﰲ إقليم

 .٣يقدم اﻷفريبول للحكومة قائمة بأسماء اﳌمثلﲔ
اﳌشار إليهم أعﻼه ،ويحّين هذه القائمة من وقت ﻵخر،
حسب اﳊاجة.

اﳌادة 1٦
اﻷشخاص اﳌكلفون ﲟهمة من طرف أفريبول
 .١ي ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـع اﻷشخ ـ ـاص اﳌك ـ ـل ـ ـفـ ـون ﲟهـ ـمـ ـة مـ ـن طـ ـرف

اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
 .٣يعفى مـوظف ـو اﳌ ـف ـوضـيـة وم ـوظفـ ـو هي ـئات اﻻﲢاد
اﻷخ ـرى ال ـق ـادم ـون ﰲ م ـه ـم ـة رسم ـيـة ﻷفـريـبـول واﳊامـلـون
لرخصة مرور أو جواز سفر دبلوماسي لﻼﲢاد اﻻفريقي،
من تأشيرة الدخول طبقا للقرار اﳌصادق عليه من قبل
مؤﲤر رؤساء الدول واﳊكومات بواغادوغو ،بوركينافاسو
ﰲ يونيو سنة .١٩٩8

اﻷفريبول باﻻمتيازات واﳊصانات والتسهيﻼت التي قد

اﳌادة 1٨

تكون ضرورية لضمان استقﻼليتهم أثناء أداء مهامهم لدى
اﻷفـ ـريـ ـبـ ـول خـ ـﻼل فـ ـت ـرة م ـه ـام ـه ـم ب ـاﳉم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّي ـة

الّديمقراطّية الّشعبّية.

 .2ﲤنح اﻻمتيازات واﳊصانات لﻸشخاص اﳌكلفﲔ
ﲟهـ ـام مـ ـن طـ ـرف أفـ ـريـ ـبـ ـول ﳌصلـ ـح ـت ـه ـم ول ـيس ل ـف ـائ ـدت ـه ـم
اﳋاصة.

ضيوف أفريبول
ﰲ إطار أداء مهامه ،يدعو أفريبول أشخاصا ليسوا
بالضرورة من مواطني الدول اﻷعضاء ﰲ اﻻﲢاد اﻻفريقي،
مـ ـ ـثـ ـ ـل اﳋبـ ـ ـراء أو أشخـ ـ ـاص مـ ـ ـخـ ـ ـتصﲔ أو دبـ ـ ـل ـ ـوم ـ ـاسيﲔ،
مستخدمي اﳌنظمات الدولية أو رؤساء دول ،قد يلتمسون
الضيافة أو اﳊصانات واﻻمتيازات الدبلوماسية اﳌﻼئمة

اﳌادة 1٧

أثناء مشاركتهم ﰲ نشاطات أفريبول .بهذا الصدد ،يبّلغ

امتيازات وحصانات اﳋبراء واﻻستشاريﲔ

م ـ ـدي ـ ـر أف ـ ـري ـ ـب ـ ـول ،أو ﳑثـ ـلـ ـه رسمـ ـيـ ـا اﳊكـ ـومـ ـة اﳌضيـ ـفـ ـة،

 .١ي ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ـتـ ـ ـع اﳋبـ ـ ـراء واﻻستشاريـ ـ ـون ،بـ ـ ـاستـ ـ ـثـ ـ ـنـ ـ ـاء

ويتعّين عﲆ اﳊكومة التعاون مع اﻷفريبول ﰲ اﳌيادين

اﳌواط ـ ـ ـنﲔ أو اﳌق ـ ـ ـي ـ ـ ـمﲔ بصف ـ ـ ـة دائ ـ ـ ـم ـ ـ ـة ،ب ـ ـ ـاﻻمـ ـ ـتـ ـ ـيـ ـ ـازات

اﻵتية :

واﳊصانات ،عند اقتضاء اﳊاجة ،أثناء أداء مهامهم .كما

أ( تسهيل إصدار تأشيرة الدخول لهؤﻻء اﻷشخاص،

يتمتعون خصوصا باﻻمتيازات واﳊصانات اﻵتية :

ب( ضمان أمن هؤﻻء اﻷشخاص،

أ( اﳊصانة من التوقيف أو اﳊجز،
ب( حرمة أي أوراق ووثائق ،ﻻ سيما أي وثائق

ج( مـ ـ ـ ـنـ ـ ـ ـح اﻻمـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـي ـ ـ ـازات واﳊصان ـ ـ ـات الضروري ـ ـ ـة
للمبعوثﲔ الدبلوماسيﲔ ﰲ مهمة لفترة وجيزة.

مرقمنة منها،
ج( ن ـ ـفس ال ـ ـتسه ـ ـي ـ ـﻼت ف ـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـخص الـ ـتـ ـقـ ـيـ ـيـ ـدات

اﳌادة 1٩
شروط رفع اﳊصانات واﻻمتيازات اﳌمنوحة

اﳌتعلقة بالنقد أو الصرف واﳌمنوحة ﳌمثﲇ اﳊكومات
اﻷجنبية ﰲ مهمة رسمية مؤقتة،
د( اﳊصانة لهم وﻷزواجهم ولﻸشخاص اﳌعالﲔ،
ونـ ـ ـفس تسهـ ـ ـيـ ـ ـﻼت الـ ـ ـعـ ـ ـودة ،ﰲ أوقـ ـ ـات اﻷزمـ ـ ـات أو حـ ـ ـال ـ ـة
الطوارئ اﳌعترف بها ﻷعضاء البعثات الدبلوماسية،
هـ( حصانة من أي متابعة قضائية عن أقوالهم أو
كتاباتهم و/أو أي فعل يرتكبونه أثناء أداء مهامهم،
و( فيما يتعلق ﲟراسﻼتهم مع اﻷفريبول ،يحق لهم
ت ـ ـل ـ ـقي أوراق أو م ـ ـراسﻼت ع ـ ـن ط ـ ـري ـ ـق ال ـ ـبـ ـريـ ـد أو حـ ـقـ ـائب
دبلوماسية مختومة ﻷفريبول ،و
ز( يتمتعون بنفس اﻻمتيازات والتسهيﻼت عﲆ
أغ ـراضه ـم الشخصي ـة ك ـت ـلك اﳌع ـت ـرف ب ـه ـا ﻷع ـوان ال ـبـعـثـات
الدبلوماسية.

ﳌستخدمي أفريبول
 .١ﲤن ـ ـح اﻻم ـ ـت ـ ـي ـ ـازات واﳊصان ـ ـات ﳌدي ـ ـر أف ـ ـريـ ـبـ ـول
ﻻ لفائدة أفريبول واستقﻼليتها
وللمستخدمﲔ اﻵخرين ،إ ّ
وليس ﳌصاﳊهم أو منافعهم الشخصية.
 .2ﰲ حالة افتراض انتهاك اﻻمتيازات واﳊصانات
من طرف أحد اﳌستخدمﲔ أو أحد اﳌوظفﲔ ،يتم إبﻼغ
مدير أفريبول أو ﳑثله ،مسبقا ،كتابيا بكل إجراء يتخذ أو
أي حل للمشكل.
 .٣عند استﻼمه طلب رفع اﳊصانة عﲆ موظف ،يحق
ﳌديـ ـ ـر اﻷف ـ ـري ـ ـب ـ ـول ،ط ـ ـب ـ ـق ـ ـا ل ـ ـل ـ ـق ـ ـوانﲔ اﻷساسي ـ ـة ول ـ ـوائ ـ ـح
اﳌستخدمﲔ وﰲ حال ما إذا اعتبر أن هذه اﳊصانة قد
ت ـ ـع ـ ـي ـ ـق السي ـ ـر اﳊسن ل ـ ـل ـ ـع ـ ـدال ـ ـة ،رف ـ ـع اﳊصانـ ـة عـ ـن هؤﻻء
اﻷشخاص.
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 .٤يـ ـوجـ ـه ال ـط ـلب اﳌك ـت ـوب ل ـرف ـع اﳊصان ـة ع ـن م ـدي ـر
أفريبول إﱃ رئيس اﳌفوضية الذي يحق له رفع اﳊصانة

م ـ ـ ـن ق ـ ـ ـب ـ ـ ـل اﳊك ـ ـ ـوم ـ ـ ـة ك ـ ـ ـوث ـ ـ ـائ ـ ـ ـق سف ـ ـ ـر رسمـ ـ ـيـ ـ ـة وصاﳊة
ﳌستخدمي أفريبول.

إذا اعتبر أنها قد تعيق السير اﳊسن للعدالة.
 .٥ﻻ ي ـ ـح ـ ـق ل ـ ـل ـ ـح ـ ـك ـ ـوم ـ ـة ات ـ ـخ ـ ـاذ اﻹج ـ ـراءات اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة
بـ ـالـ ـتـ ـوق ـي ـف واﻻح ـت ـج ـاز وال ـب ـحث واﻹج ـراءات ال ـت ـق ـي ـي ـدي ـة
اﳌت ـ ـع ـ ـل ـ ـقـ ـة بـ ـحـ ـريـ ـة اﳊركـ ـة و/أو فـ ـرض إجـ ـراءات تسجـ ـيـ ـل
اﻷجانب أو أخذ البصمات أو دخول اﳌباني أو اﻹقامة أو

 .2يستفيد اﳊامل ﳉواز السفر أو لرخصة اﳌرور
لﻼﲢاد اﻹفريقي الذي يسافر ﰲ مهمة رسمية ﻷفريبول،
مـ ـ ـن نـ ـ ـفس اﳊصانـ ـ ـات والـ ـ ـتسهـ ـ ـيـ ـ ـﻼت اﳌم ـ ـن ـ ـوح ـ ـة ﻷعضاء
البعثات الدبلوماسية بدرجة مشابهة.

اﻷمﻼك العقارية ضد الفئة من اﻷشخاص اﳌشار إليها ﰲ

 .٣يعفى مستخدمو اﻻﲢاد اﻹفريقي اﳊاملون ﳉواز

اﳌواد من  ١١إﱃ  ١٧دون اﳊصول مسبقا عﲆ رفع اﳊصانة

السفـ ـ ـر أو رخصة اﳌرور لـ ـ ـﻼﲢاد اﻻفـ ـ ـريـ ـ ـقي ،مـ ـ ـن تأشي ـ ـرة

كتابيا من قبل مدير اﻷفريبول أو رئيس اﳌفوضية.

الـ ـ ـدخـ ـ ـول طـ ـ ـب ـ ـق ـ ـا ل ـ ـق ـ ـرار مؤﲤر رؤساء ال ـ ـدول واﳊك ـ ـوم ـ ـات

اﳌادة ٢0
منشورات واتصاﻻت ومراسﻼت أفريبول

اﳌصادق عليها بواغادوغو )بوركينافاسو( ،ﰲ يونيو سنة
.١٩٩8

اعتبارا لطبيعة اﳌسائل التي سوف يعاﳉها أفريبول

 .٤يـمـك ـن اﳌ ـف ـوضـيـة ك ـذلك ،طبـق ـا ل ـﻼتـف ـاق ـيـة ال ـع ـامـ ـة

وطابعها اﳊساس ،ستستعمل كل وسائل اﻻتصال اﳌتاحة

وبروتوكولها اﻹضاﰲ اﳌتعلق باﻻمتيازات واﳊصانات ،أن

ﳌراسﻼته ،عند اﻻقتضاء ،ﳊماية وحفظ سّرية نشاطاته.
وستطبق اﻻمتيازات واﳊصانات اﻵتية :

تصدر شهـ ـادة سفـ ـر ﳌوظـ ـفي اﻻﲢاد اﻹفـ ـريـ ـقي والـ ـذيـ ـن قـ ـد

أ( تتمتع اﳌراسلة واﻻتصاﻻت الّرسمية ﻷفريبول،

ﲟا ﰲ ذلك البريد والهاتف والبرقيات عن طريق الكابل
البرقيات والبريد اﻹلكتروني ووسائل اﻻتصال اﻹلكترونية

اﻷخرى ،باﳊرمة وهي غير قابلة للتدقيق أو الرقابة أو أي
نوع من التدخل،

يكون وضعهم الوظيفي غير دائم ،والعاملﲔ بشكل مؤقت
باﻻﲢاد.
 .٥يمك ـن ح ـامـﲇ وث ـائ ـق السـف ـر ه ـذه ،وه ـم ﰲ مـه ـمـة
رسمية ﻷفريبول ،أن يستفيدوا من اﳊصانات واﻻمتيازات
اﳌﻼئمة ،ويعفى حامل هذه الشهادة من تأشيرة الدخول
وفقا لقرار مؤﲤر رؤساء الدول واﳊكومات اﳌصادق عليها

ب( ﻻ ينبغي فتح أو مصادرة اﳊقيبة الدبلوماسية

بواغادغو )بوركينافاسو( ،ﰲ يونيو سنة .١٩٩8

ﻷفريبول،
اﳌادة ٢٢

ج( ينبغي أن ﲢمل الطرود التي تشكل اﳊقيبة

التفسير

الدبلوماسية رمزا أو شعارا خارجيا بارزا لﻼﲢاد اﻹفريقي
و/أو أفريبول،
د( ﲢتوي اﳊقيبة الدبلوماسية سوى عﲆ وثائق
وأغراض موجهة لﻼستعمال الّرسمي ﻷفريبول،
هـ( ينبغي أن يحمل ساعي البريد الديبلوماسي
ﻷفريبول وثيقة تعريف رسمية ﲢمل رمز أو شعار اﻻﲢاد
أو أفريبول .ويستفيد من اﳊرمة الشخصية واﳊصانة من
أي شكل من أشكال التوقيف واﳊجز و/أو اﻻستجواب،

 .١يفسر هذا اﻻتفاق بنّية حسنة لترقية العﻼقات بﲔ
اﳊكومة وأفريبول.
 .2ﻻ يمكن أّيا من أحكام هذا اﻻتفاق أن تفسر عﲆ أنها
إلغاء ﳌبدأ السيادة الوطنية والوحدة الترابية أو عدم تقّيد
بالقانون الدوﱄ اﳌطبق بﲔ اﳌنظمات الدولية وحكوماتهم
اﳌضيفة.

و( ت ـ ـت ـ ـم ـ ـت ـ ـع ك ـ ـل مـ ـنشورات أفـ ـريـ ـبـ ـول ،ﲟا ﰲ ذلك

اﳌادة ٢٣

الكتب واﳉرائد /الدوريات والنشرات والبيانات الصحفية،

تسوية اﳋﻼفات

باﳊرمة وهي معفاة من الرقابة.
اﳌادة ٢1
جواز السفر ورخصة اﳌرور ووثائق
السفر اﻷخرى لﻼتـحاد اﻹفريقي

 .١تتم تسوية أي خﻼف قد ينتج عن تفسير أو تطبيق
ه ـ ـذا اﻻت ـ ـف ـ ـاق ،ودي ـ ـا بﲔ اﳊك ـ ـوم ـ ـة وأفـ ـريـ ـبـ ـول ،عـ ـن طـ ـريـ ـق
التفاوض اﳌباشر بﲔ الطرفﲔ.

 .١يـ ـمـ ـكـ ـن اﳌفـ ـوضيـ ـة إصدار جـ ـواز سفـ ـر أو تـ ـرخـ ـيص

 .2يتم إحالة أي خﻼف ﻻ يمكن حّله ﲟقتضى الفقرة

مرور لﻼتـحاد اﻹفريقي ﳌستخدمي أفريبول .وجواز السفر

اﻷوﱃ من هذه اﳌادة اﳌشار إليها أعﻼه ،وفق اﻵلية اﳌتفق

ورخصة اﳌرور لﻼﲢاد اﻹفريقي معترف بهما ومعتمدان

عليها بﲔ الطرفﲔ.

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣0
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ٢٤

ي ـز التنفيذ
الدخول ح ّ
يدخل هذا اﻻتفاق حيز التنفيذ مؤقتا ﲟجرد التوقيع
ع ـل ـي ـه ون ـه ـائ ـي ـا ،ب ـع ـد ق ـي ـام ح ـك ـوم ـة اﳉم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّيـة
ال ـّدي ـم ـق ـراطـّيـة ال ّشعـبـّيـة بإخـطـار مـفـوضيـة اﻻﲢاد اﻹفـريـقي
باستكمال اﻹجراءات الداخلية اﳌطلوبة لهذا الغرض.
اﳌادة ٢٥
التعديﻼت
 .١يـ ـمـ ـكـ ـن الـ ـقـ ـيـ ـام ﲟشاورات ومـ ـف ـاوضات ل ـت ـع ـدي ـل أو
مراجعة هذا اﻻتفاق بطلب من أحد الطرفﲔ ،وتتم التعديﻼت
أو اﳌراجعة ﲟوجب اتفاق مشترك كتابيا بﲔ الطرفﲔ.
 .2تدخل التعديﻼت حّيز التنفيذ طبقا لﻸحكام ذات
الصلة الواردة ﰲ هذا اﻻتفاق.
اﳌادة ٢٦
إنهاء العمل باﻻتفاق
ينتهي العمل باﻻتفاق اﳊاﱄ وكل اتفاق إضاﰲ مبرم
بﲔ الطرفﲔ ﰲ إطار مهمة اﻷفريبول ،ستة ) (٦أشهر بعد
إخطار أحد الطرفﲔ الطرف اﻵخر كتابيا بقراره إنهاء العمل
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باﻻتفاق أو بكل اتفاق إضاﰲ ،ما عدا فيما يتعلق باﻷحكام
التي يمكن أن تطبق عﲆ اﻹنهاء العادي لنشاطات اﻷفريبول
بإقـ ـلـ ـيـ ـم اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـقـ ـراطـ ـّيـ ـة ال ّشع ـب ـّي ـة
وبتصفية أمﻼكها.
إثباتا لذلك ،قام اﳌوّقعان اﳌخّوﻻن قانونا من قبل
حـ ـكـ ـومـ ـة اﳉمـ ـهـ ـورّيـ ـة اﳉزائـ ـرّيـ ـة الـ ـّديـ ـمـ ـق ـراط ـّي ـة ال ّشع ـب ـّي ـة
ومفوضية اﻻﲢاد اﻹفريقي ،بتوقيع اتفاق اﳌقر.
حرر باﳉزائر العاصمة ،بتاريخ  ١٤مايو سنة ،2٠١٧
مـ ـن نسخـ ـتﲔ أصلـ ـيـ ـتﲔ بـ ـالـ ـلـ ـغـ ـتﲔ الـ ـع ـرب ـي ـة وال ـف ـرنسي ـة،
وللنسختﲔ نفس اﳊجية القانونية.
عن حكومة اﳉمهورّية

عن مفوضية اﻻتـحاد

ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

اﻹفريقي

ية
الّشعب ّ
رمطان لعمامرة

موسى فاكي محم ـد

وزير الدولة ،وزير

رئيس مفوضية

الشؤون اﳋارجية
والتعاون الدوﱄ

اﻻتـحاد اﻹفريقي

قرارات ،مقّررات ،آراء
اجمللس اﻹسﻼمي اﻷعلـى
قرار مؤرخ ﰲ  ٢0شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٦مايو سنة
 ،٢01٨يتضمن إلغاء القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٢٢رجب عام
 1٤٣٨اﳌوافق  1٩أبريل سنة  ٢01٧واﳌتضمن تفويض
اﻹمضاء إﱃ نائب مدير الوسائل العامة واﶈاسبة
باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
إ ّ

ت ـع ـيﲔ السي ـد ك ـم ـال قسي ـور ،ن ـائب م ـدي ـر ل ـلـوسائـل الـعـامـة
واﶈاسبة باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
– وﲟقتضـ ـى القـ ـرار اﳌـ ـؤرخ ﰲ  22رجـ ـب عـ ـام ١٤٣8
اﳌوافق  ١٩أبريل سنة  ،2٠١٧اﳌتضمن تفويض اﻹمضاء
إﱃ ن ـ ـائب م ـ ـديـ ـر الـ ـوسائـ ـل الـ ـعـ ـامـ ـة واﶈاسبـ ـة بـ ـاﳌجـ ـلس
اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تلغى أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  22رجب

– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ١٤١-١٧اﳌؤرخ ﰲ

عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٩أبريل سنة  2٠١٧واﳌتضمن تفويض

 2١رجب عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١8أبريل سنة  2٠١٧الذي يحدد

اﻹمضاء إﱃ السيد كمال قسيور ،نائب مدير الوسائل العامة

تنظيم اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ وسيره،

واﶈاسبة باﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ.

– وﲟق ـ ـ ـ ـتضى اﳌرسوم ال ـ ـ ـ ـرئـ ـ ـ ـاسي اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ذي
اﳊجة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  2١سبتمبر سنة  2٠١٦واﳌتضمن
تعيﲔ رئيس اﳌجلس اﻹسﻼمي اﻷعﲆ،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي اﳌؤرخ ﰲ  ١٣جمادى
اﻷوﱃ عام  ١٤2٥اﳌوافق أّول يوليو سنة  2٠٠٤واﳌتضمن

اﳌادة  : ٢ينشـ ـ ـ ـر هـ ـ ـ ـذا القـ ـ ـرار ﰲ اﳉري ـ ـ ـدة الّرسمي ـ ـ ـة

للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الشعبّية.

حرر باﳉزائر ﰲ  2٠شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٦مايو
سنة .2٠١8
بوعبد الّله غﻼم اللّه

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣0
اﳉريدة الرسم ّ
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وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
قـرار مؤرخ ﰲ أول ذي اﳊجة عام  1٤٣٨اﳌوافق ٢٣
غشت سنة  ،٢01٧يحدد إطار تنظيـم اﳌسابقات
واﻻم ـت ـح ـان ـات اﳌه ـن ـي ـة ل ـﻼل ـت ـحـاق بـبـعض الـرتب
اﳌنتمي ـة لﻸسـﻼك اﳋاصة باﳊمايـ ـة اﳌدني ـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزيـ ـر الـ ـداخـ ـلـ ـيـ ـة واﳉمـ ـاعـ ـات اﶈلـ ـيـ ـة والـ ـتـ ـهـ ـيئ ـة
إ ّ
العمرانية،
– ﲟقتضى اﳌرسوم رقم  ١٤٥-٦٦اﳌؤرخ ﰲ  ١2صفر
عام  ١٣8٦اﳌوافق  2يونيو سنة  ١٩٦٦واﳌتعلق بتحرير
ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي
تهم وضعية اﳌوظفﲔ ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤٧-٩٤اﳌؤرخ
ﰲ  2ربيع اﻷول عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٠غشت سنة  ١٩٩٤الذي
يحدد صﻼحيات وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٦-١١اﳌؤرخ
ﰲ أول ربيع الثاني عام  ١٤٣2اﳌوافق  ٦مارس سنة 2٠١١
واﳌتضمن القانون اﻷساسي اﳋاص باﳌوظفﲔ اﳌنتمﲔ
لﻸسﻼك اﳋاصة باﳊماية اﳌدنية،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٤-١2اﳌؤرخ
ﰲ  ٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2٥أبريل سنة 2٠١2
الـ ـذي يـ ـحـ ـدد كـ ـيـ ـفـ ـيـ ـات تـ ـنـ ـظ ـي ـم اﳌساب ـق ـات واﻻم ـت ـح ـان ـات
والـ ـفـ ـحـ ـوص اﳌهـ ـنـ ـيـ ـة ﰲ اﳌؤسسات واﻹدارات الـ ـع ـم ـوم ـي ـة
وإجرائها،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ فـي  2٣شعبان عام ١٤٣٦
اﳌوافق  ١١يونيو سنة  2٠١٥الذي يحدد كيفيات تنظيم
الـ ـتـ ـكـ ـويـ ـن ﰲ قـ ـيـ ـادة أركـ ـان اﳊمـ ـايـ ـة اﳌدنـ ـيـ ـة ومـ ـدت ـه وك ـذا
محتوى برنامجه،
– وب ـع ـد ال ـرأي اﳌط ـاب ـق ل ـلسل ـط ـة اﳌك ـلـفـة بـالـوظـيـفـة
العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
يق ـّرر مـا يـأت ـي :
اﳌـادة اﻷوﱃ  :تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  8من اﳌرسوم
التنفيذي رقم  ١٩٤-١2اﳌؤرخ ﰲ  ٣جمادى الثانية عام ١٤٣٣
اﳌوافق  2٥أبريل سن ـة  2٠١2واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هـذا

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م

الـ ـقـرار إﱃ ﲢديـ ـد إطـ ـار ت ـن ـظ ـيـم اﳌساب ـق ـات واﻻم ـت ـح ـان ـات
اﳌهنيـة لﻼلتحاق ببعض الـرتـب اﳌنتمي ـة لﻸسـﻼك اﳋـاصـة
باﳊمايـة اﳌدنيـة.
اﳌ ـادة  : ٢تتضمن اﳌسـابقات علـى أسـاس اﻻختبـارات
واﻻمتح ـانـات اﳌ ـهنيـة ،اﻻختبارات اﻵتي ـة :
* رتبة عـون اﳊمايـة اﳌدنيـة  ) :مسابقة عﲆ أساس
اﻻختبارات لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص(
 –١اخ ـ ـ ـ ـت ـ ـب ـ ـ ـار ﰲ الثق ـ ـ ـ ـ ـافـ ـ ـ ـ ـة الع ـ ـ ـامـ ـ ـ ـة ،اﳌ ـ ـ ـدة  ٣سـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـات،
اﳌـ ـعـ ـ ـ ـام ـ ـ ـل ،2
 –2اختب ـار فـي الرياضيـات ،اﳌ ـدة  ٣سـاعـات ،اﳌعـامل ،٣
 –٣اختبار ﰲ التربية البدنية والرياضية ،اﳌعامل ،٤
ويشمـل :
– سباق ألف ) (١٠٠٠متر ،
– سباق مائتي ) (2٠٠متر مع حمل كيس وزنه ٤٠
كغ للمترشحﲔ و ٣٠كغ للمترشحات،
ﻼ علّوه خمسة ) (٥أمتار،
– تسّلق عﲆ مرتﲔ ) (2حب ً
– سباحة حـرة خمسﲔ ) (٥٠مترا.
* يت ـم التنقيط بالنظر للوقت اﳌسجل بالنسبـة
للسباقـات،
* أن يـ ـجـ ـت ـاز اﳌ ـتـ ـرشح بـ ـنـ ـج ـاح ال ـف ـح ـص ال ـط ـب ـي
والنفسـاني اﳌنـظـم من قب ـل إدارة اﳊم ـايـة اﳌ ـدنيـة .
* رتبـة عـريـف اﳊمايـة اﳌدنيـة  ) :امتحان مهن ـي(
 –١اخـ ـتـ ـبـ ـار ﰲ الـ ـثـ ـقـ ـافـ ـة الـ ـع ـام ـة ،اﳌدة ساع ـت ـان )،(2
اﳌعامل ،2
 –2اختبار حول موضوع ﰲ اﻹطفاء واﻹنقاذ واﻹسعاف،
اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل ،٣
 –٣اخ ـ ـت ـ ـب ـ ـار ت ـ ـط ـ ـبـ ـيـ ـقي ﰲ مـ ـجـ ـال اﳌنـ ـاورات ،اﳌدة
القصوى  ٣٠ :د ،اﳌعامل .٤
* رتبـة رقـيـب اﳊمايـة اﳌدنيـة  ) :امتحان مهن ـي (
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار ﰲ اﳌجال اﳌهني والعمﲇ ،اﳌدة  ٣ساعات،
اﳌعامل ،٤
 –٣اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـ ـار ﰲ التـ ـ ـ ـحري ـ ـ ـ ـر اﻹداري ،اﳌـ ـ ـ ـ ـدة  ٣سـ ـاعـ ـ ـ ـات،
اﳌعامل .2

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م
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اﳉريدة الرسم ّ

* رتبـة مسـاعـد اﳊمايـة اﳌدنيـة  ) :امتحان مهن ـي (
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار ﰲ اﳌجال اﳌهني والعمﲇ ،اﳌدة  ٣ساعات،
اﳌعامل ، ٤
 -٣اخـ ـ ـ ـ ـتب ـ ـار ﰲ التـ ـ ـح ـ ـريـ ـ ـ ـر اﻹداري ،اﳌ ـ ـ ـ ـدة  ٣ساعـ ـ ـات،
اﳌعامل . ٣
* رت ـ ـبـة مـﻼزم اﳊم ـ ـاي ـ ـة اﳌدنـ ـيـ ـة ) :مساب ـقـة عﲆ
أساس اﻻختبارات لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص(
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار ﰲ الرياضيات ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،٣
 –٣اختـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـار ﰲ الت ـ ـ ـ ـ ـربي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة البـ ـ ـ ـ ـدنيـ ـ ـ ـ ـة والري ـ ـ ـاضي ـ ـ ـة،
اﳌعامل  ،٤ويشمـل :
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* يت ـ ـ ـ ـ ـ ـم الت ـن ـقي ـ ـ ـ ـط بالن ـ ـظر للوقت اﳌسج ـ ـل بالنسبـة
للسباقـات،
* أن يـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـاز اﳌتـ ـ ـرشح بـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـاح الـ ـ ـفـ ـ ـحص الـ ـ ـطـ ـ ـبي
والنفساني اﳌنظم من قبل إدارة اﳊمايـة اﳌدنيـة .
* رتبـة م ـﻼزم اﳊمايـة اﳌدنيـة ) :امتحان مهن ـي(
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار حول موضوع ﰲ الوقاية ،اﳌـدة  ٤ساعات،
اﳌعامل ،٤
 –٣اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير اﻹداري للحماية
اﳌدنية ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل .٣
* رتبـة مﻼزم أول للحماية اﳌدنية  ) :مسابقة عﲆ
أساس اﻻختبارات لﻼلتحاق بالتكوين اﳌتخصص(

– سباق ألف ) (١٠٠٠متر،

 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2

– سباق مائتي ) (2٠٠متر مـع حمـل كـيس وزنـه ٤٠

 –2اختبـار ﰲ الرياضيات ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،٣

كغ للمترشحﲔ و ٣٠كغ للمترشحات،
ﻼ علّوه خمسة ) (٥أمتار،
– تسّلق عﲆ مرتﲔ ) (2حب 
– سباحة حـّرة خمسﲔ ) (٥٠مترا.
* يـ ـت ـم الـ ـت ـن ـق ـي ـط ب ـال ـن ـظ ـر ل ـل ـوقت اﳌسجـل ب ـال ـنسبـة
للسباقـات،
* أن يـ ـ ـجـ ـ ـتـ ـ ـاز اﳌتـ ـ ـرشح بـ ـ ـنـ ـ ـجـ ـ ـاح الـ ـ ـفـ ـ ـحص الـ ـ ـطـ ـ ـبي
والنفساني اﳌنظم من قبل إدارة اﳊمايـة اﳌدنيـة .
*رت ـ ـ ـبـة مـﻼزم اﳊم ـ ـ ـايـة اﳌدنـ ـ ـيـة ) :مساب ـق ـة عﲆ
أساس اﻻختبارات(
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار ﰲ الرياضيات ،اﳌـدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،٣
 –٣اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـب ـ ـ ـ ـار ﰲ ال ـ ـت ـ ـ ـ ـ ـرب ـ ـي ـ ـ ـ ـة ال ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـدنـ ـيـ ـ ـة والرياضية،
اﳌعامل  ،٤ويشمـل :
– سباق ألف ) (١٠٠٠متر،
– سباق مائتي ) (2٠٠متر مع حمل كيس وزنه  ٤٠كغ
للمترشحﲔ و ٣٠كغ للمترشحات،
ﻼ علّوه خمسة ) (٥أمتار،
– تسّلق عﲆ مرتﲔ ) (2حب ً
– سباحة حـّرة خمسﲔ ) (٥٠مترا.

 –٣اخـ ـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـ ـار ﰲ التـ ـ ـربـ ـ ـي ـ ـ ـة الب ـ ـدنيـ ـ ـ ـ ـ ـة والريـ ـ ـاضي ـ ـ ـ ـ ـة،
اﳌعامل  ،٤ويشمـل :
– سباق ألف ) (١٠٠٠متر،
– سباق مائتي ) (2٠٠متر ،مع حمل كيس وزنه  ٤٠كغ
للمترشحﲔ ،و ٣٠كغ للمترشحات،
– تسّلق عﲆ مرتﲔ ) (2حبﻼ علّوه خمسة ) (٥أمتار،
– سباحة حـّرة خمسﲔ ) (٥٠مترا.
* يـ ـت ـم الـ ـت ـن ـق ـي ـط ب ـال ـن ـظ ـر ل ـل ـوقت اﳌسجـل ب ـال ـنسبـة
للسباقـات،
* أن يج ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـاز اﳌـ ـ ـت ـ ـرشـ ـ ـ ـ ـح ب ـ ـن ـ ـ ـجـ ـ ـ ـاح الفـ ـ ـحـ ـص الطبي
والنفساني اﳌنظم من قبل إدارة اﳊمايـة اﳌدنيـة .
* رت ـ ـ ـ ـ ـبـة مـﻼزم أول اﳊم ـ ـ ـ ـ ـايـة اﳌدن ـ ـ ـ ـ ـيـة ) :امتحان
مهن ـي(
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختـ ـ ـب ـ ـ ـار ح ـ ـ ـول موض ـ ـ ـ ـوع تقن ـي ﰲ مجال التدخﻼت
العملية ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٤
 –٣اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير اﻹداري للحماية
اﳌدنية ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل .٣

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣0
اﳉريدة الرسم ّ
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* رتبـة نقيـب اﳊمايـة اﳌدنيـة ) :امتحان مهن ـي(
 – ١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 – 2اختبـ ـ ـار حـ ـ ـول موض ـ ـوع تقن ـ ـي ﰲ مي ـ ـدان التدخﻼت
العملية ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٤
 – ٣اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير اﻹداري للحماية
اﳌدنية ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل .٣
* رتبـة رائ ـد اﳊمايـة اﳌدنيـة  ) :امتحان مهن ـي (
 – ١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م

* رتبـة طبيب مقـدم اﳊمايـة اﳌدنيـة ) :امتحان
مهن ـي (
 –١اخـ ـت ـب ـار ﰲ ال ـث ـق ـاف ـة ال ـع ـام ـة ،اﳌدة ساع ـت ـان )،(2
اﳌعامل ،2
 –2اختبار حول استراتيجي ـ ـة اﻻست ـ ـجـ ـ ـ ـابـ ـ ـ ـة ﳌواج ـ ـ ـ ـهة
حالة استثنائية ،استعجاﻻت أو كوارث ،اﳌدة  ٤ساعات،
اﳌعامل ،٣
 –٣اختبار ﰲ اﻻتصال العملياتـي ،اﳌدة ساعتان )،(2
اﳌعامل .2

 – 2اختبار حول موضوع تقني ﰲ ميدان إدارة وتسيير
الكوارث ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٤
 – ٣اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير اﻹداري للحمايـة
اﳌدنية ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل .٣
* رتبـة م ـقـدم اﳊمايـة اﳌدنيـة ) :امتحان مهن ـي (
 –١اختبار ﰲ الثقافة العامة ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل ،2
 –2اختبار حول موضوع تقني ﰲ ميدان إدارة وتسيير
الكوارث ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٤
 –٣اختبار يتعلق بالتنظيم والتسيير اﻹداري للحماية
اﳌدنية ،اﳌدة  ٣ساعات ،اﳌعامل .٣
* رتبـة طبيب نقيب للحمايـة اﳌدنيـة  ) :امتحان
مهن ـي (
 – ١اختبـ ـ ـ ـ ـار ﰲ الثقاف ـ ـ ـة العامـ ـ ـ ـ ـة ،اﳌ ـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـ ـان )،(2
اﳌعامل ،2
 – 2اختبار ﰲ دراسة حالة حول اﻻستعجاﻻت والوقاية
الصحية ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٣
 – ٣اخ ـت ـبار ت ـطب ـيـقـي ﰲ اﻻخ ـتص ـاص ،اﳌدة  ١س ـ ـاعة،
اﳌعامل .2
* رتبـة طبيب رائـد اﳊمايـة اﳌدنيـة ) :امتحان
مهن ـي (
 – ١اختب ـ ـ ـ ـار ﰲ الثقافـ ـ ـ ـ ـة الع ـ ـام ـ ـ ـة ،اﳌ ـ ـ ـ ـدة ساعتـ ـ ـ ـان )(2
اﳌعامل ،2
 – 2اختبار ﰲ دراسة حالة حول التنظيم واﻹمداد ﰲ
حالة كارثة ،اﳌدة  ٤ساعات ،اﳌعامل ،٣
 – ٣اختبار ﰲ التشريع و التنظيم الوطني ﰲ اﳌيدان
الطبي ،اﳌدة ساعتان ) ،(2اﳌعامل .2

اﳌادة  : ٣كل عـﻼمـة تقـل عـن  2٠/٥فـي أحد اﻻختبارات
اﳌذكـورة أعـﻼه ،تّع ـد إقصائي ـة.
اﳌـادة  : ٤تلحـق بأصل هـذا القرار برامـج اﳌسابقات
عﲆ أساس اﻻختبارات واﻻمتحانات اﳌهنيـة لكـل رتبة.
اﳌ ـادة  : ٥تشم ـ ـ ـ ـ ـ ـل اﳌس ـ ـ ـ ـ ـ ـابقـ ـ ـ ـة عﲆ أسـ ـ ـ ـاس الش ـ ـهـ ـ ـ ـ ـادات
لﻼلتحاق بالتكويـن اﳌتخصص معايير اﻻنتقاء وكـذا التنقيط
اﳌخصص لكل واحد منهـا ،حسب اﻷولويـة اﻵتيـة :
 –1مﻼءمة مؤهﻼت تكوين اﳌترشح مع متطلبات
التكوين اﳌراد اﻻلتحاق به ) ٠إﱃ ١٣نقطة ( :
 –1.1تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
) ٠إﱃ  ٦نقاط( :
ترتب تخصصات اﳌترشحﲔ حسب اﻷولويـة التي
ﲢددها السلطة التي لها صﻼحية التعيﲔ واﳌذكورة ﰲ
قرار فتح اﳌسابقة عﲆ أساس الشهادات ،وتنقط كما يأتي :
– التخصص )ات(  ٦ : ١نقاط ،
– التخصص )ات(  ٤ : 2نقاط ،
– التخصص )ات(  ٣ : ٣نقاط ،
– التخصص )ات( ) 2 : ٤نقطتﲔ( ،
– التخصص )ات( ) ١ : ٥نقطة واحدة( .
 – ٢.1مسار الدراسة أو التكوين )  ٠إﱃ  ٧نقاط( :
يـ ـتـم تـ ـنـ ـقـ ـي ـط مس ـار ال ـدراسة أو ال ـت ـك ـوي ـن عﲆ أساس
اﳌعـّدل العـام للمسار الدراسي أو التكوين اﳌتّوج باﳌؤهل
أو الشهادة  ،كما يأتي:
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– نقطة واحدة ) ،(١بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠ /١٠,٥٠و ،2٠ /١٠,٩٩
– نقطتان ) ،(2بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/١١و،2٠/١١,٩٩
– ثﻼث ) (٣نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/١2و،2٠ /١2,٩٩
– أربع ) (٤نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/١٣و،2٠/١٣,٩٩
– خمس ) (٥نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/١٤و،2٠/١٤,٩٩
– ست ) (٦نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يتراوح ما بﲔ  2٠/١٥و،2٠/١٥,٩٩
– سبع ) (٧نقاط ،بالنسبة للمترشح الذي ﲢصل عﲆ
معّدل عام يساوي أو يفوق .2٠/١٦
* يستفيد خريجو اﳌدارس الكبرى ) اﳌدارس الوطنية
للتكوين العاﱄ( من نقطتﲔ ) (2إضافيتﲔ ،
* يستفيد اﻷوائل ﰲ دفعاتهم باﳌؤسسات العمومية
للتكوين العاﱄ من نقطة إضافية واحدة.
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– اﳌعدل العـام ﳌسار الدراسـة أو التكـوين ،
– أقدمية اﳌؤهـل أو الشهـادة.
اﳌادة  : ٨يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين ﰲ
اﳌرتبة بالنسبة للمسابقات عﲆ أساس اﻻختبارات ،حسب
اﻷولوية اﻵتيـة :
– ذوو اﳊقوق ) ابن أو ابنة شهيد(،
– معدل اﻻختبارات الكتابية،
– العﻼمة اﶈصل عليها ﰲ اﻻختبار الذي له أكبر
معامل.
* ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة مـ ـ ـا إذا لـ ـ ـم يـ ـ ـتـ ـ ـم الـ ـ ـفصل بﲔ اﳌت ـ ـرشحﲔ
اﳌتساويـ ـن ﰲ اﳌرتـ ـبـ ـة رغـ ـم تـ ـط ـب ـي ـق اﳌع ـاي ـي ـر اﳌذك ـورة
أعﻼه ،فإّنه يتم حسب اﻷولوية تطبيق اﳌعايير الثانوية
اﻵتي ذكرها :
– اﳌعدل العام ﳌسار الدراسة أو التكوين،
– أقدمية اﳌؤهل أو الشهادة،
– سن اﳌترشح ) اﻷولوية لﻸكبر سّنا (.
اﳌ ـادة  : ٩يتم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتسـاوين ﰲ
اﳌرتبة بالنسبة لﻼمتحانات اﳌهنية ،وفقا للمعيار اﻵتـي :

 –٢تاريخ اﳊصول عﲆ الشهادة ) ٠إﱃ  ٥نقاط( :

– عﻼمة اﻻختبار الذي له أكبر معامل.

يتـم ﲢديد أقدميـة الشهادة بالنظر إلـى تاريخ فتح

* ﰲ حـ ـ ـالـ ـ ـة مـ ـ ـا إذا لـ ـ ـم يـ ـ ـتـ ـ ـم الـ ـ ـفصل بﲔ اﳌت ـ ـرشحﲔ

اﳌسابقة ،ويتـم تنقيطها علـى أساس نصف  ٠,٥نقطة عـن

اﳌتساوين ﰲ اﳌرتبة رغم تطبيق اﳌعيـار اﳌذكور أعﻼه،

كل سنـة ،فـي حدود خمس ) (٥نقاط.

فإّنه يتم ،حسب اﻷولوية ،تطبيق اﳌعاييـر الثانوية اﻵتـي

 –٣اﶈادثـة مـع ﳉـنة اﻻنتقاء ) ٠إﱃ  ٣نقاط( :
– الق ـدرة عل ـى التح ـليل والتـلخـيـص  :نقطة واحدة )،(١

ذكرهـا :
– اﻷقدمية ﰲ الرتبـة،
– اﻷقدمية العامـة،

– القدرة عﲆ التواصل  :نقطة واحدة )،(١
ن اﳌترشح ) اﻷولوية لﻸكبر سّنا( .
– سـ ّ
– قدرات و/أو مؤهﻼت خاصة  :نقطة واحدة ).(١
اﳌ ـادة  : ٦يـ ـؤدي غ ـي ـاب اﳌـتـرش ـح عن اﶈـادثـ ـة مـ ـع
ﳉنة اﻻنتقاء أو عـن أحد اﻻختبارات اﶈددة ﰲ اﳌادة 2
أعـﻼه ،إلـى إقصائه من اﳌسابقة أو اﻻمتحان اﳌهنـي.
اﳌ ـادة  : ٧يتـم الفصل بﲔ اﳌترشحﲔ اﳌتساوين ﰲ
اﳌرتـ ـ ـبـ ـ ـة بـ ـ ـالـ ـ ـنسبـ ـ ـة ﳌسابـ ـ ـق ـ ـات اﻻل ـ ـت ـ ـح ـ ـاق ب ـ ـال ـ ـت ـ ـك ـ ـوي ـ ـن
اﳌتخصص ،حسب اﻷولوية اﻵتية :

اﳌ ـادة  : 10يجـب أن ﲢتوي ملفات الترشح ﳌسابقات
التوظيف عﲆ الوثائق اﻵتي ـة :
– طلب خطي،
– نسخة ) (١من بطاقة التعريف الوطنية ،
– نسخة ) (١من اﳌؤهل أو الشهادة اﳌطلوبة تكـون
مرفقـة بكشف النقـاط اﳌتعلـق باﳌسار الدراسي أو التكويني،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣0
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م

– ثﻼث ) (٣شهادات طبية )طب عام – طب اﻷمراض

اﳌ ـادة  : 1٣إضافة إﱃ الوثائق اﳌذكورة ﰲ اﳌادتﲔ

الصدرية – طب العيون ،مسّلمتان من طرف طبيب مختص(

 ١٠و ١١أعﻼه ،يجب أن تتضمن ملفات اﳌترشحﲔ الناجحﲔ

تثبت أهلية اﳌترشح لشغل اﳌنصب اﳌطلوب ) أن يتمتـع

ﰲ اﳌسابقات عﲆ أساس الشهادات ،عﲆ اﳋصوص ،ما

بحـدة رؤيـة العينيـن تعادل  2٠/١٥بدون استعمال النظارات

يـأت ـي :

أو عدسات التصحيح ،عﲆ أن ﻻ تكون حّدة رؤية العيـن
الواحدة أقل من ،١٠/٧
– شه ـ ـادة ق ـ ـي ـ ـاس ال ـ ـق ـ ـام ـ ـة )ﻻ تـ ـقـ ـل الـ ـقـ ـامـ ـة عـ ـن ١,٧٠م
للمترشحﲔ و  ١,٦٥م للمترشحات(،
– استمارة معلومـات يتم ملؤها من طرف اﳌترشح.
اﳌ ـادة  : 11يجب عﲆ اﳌترشحﲔ اﳌقبولﲔ نهائيا
ﰲ مسابقات التوظيف قبل اﻻلتحاق بالتكويـن أو التعييـن
ﰲ الرتب اﳌراد اﻻلتحاق بها ،إﲤام ملفاتهم اﻹدارية ﲟجموع
الوثائق اﻷخرى اﻵتية :
– نسخـ ـة مـ ـن شهـ ـادة إثـ ـبـ ـات الـ ـوضعـ ـيـ ـة ﲡاه اﳋدمـ ـة
ال ـوط ـن ـي ـة) ،أن ي ـك ـون ﰲ وضع ـيـة ق ـان ـون ـي ـة ﲡـاه ال ـت ـزام ـات
اﳋدمة الوطنيـة أو معفى منها ﻷسباب غيـر طبيـة( ،
– مستخرج من صحيفة السوابق القضائية سارية
اﳌفعول،
– مستخرج شهادة اﳌيﻼد،
– شهادة اﳉنسية اﳉزائرية،

– شهادات العمل التي تثبت اﳋبرة اﳌهنية اﳌكتسبة
من قبل اﳌترشح ﰲ التخصص ﰲ القطاع اﳋاص ،عند
اﻻقتضاء ،مرفقة بشهادة اﻻنتساب مسّلمة من طرف هيئة
الضمان اﻻجتماعي اﳌعنّية،
– شهادة تثبت مدة العمل اﳌؤداة من طرف اﳌترشح
فـي جهاز اﻹدماج اﳌهني أو اﻻجتماعي ﳊامﲇ الشهادات،
بصفة متعاقد ،عند اﻻقتضاء،
– وثيقة تثبت متابعة اﳌترشح تكوينا مكمﻼ أعﲆ
من اﳌؤهل أو الشهادة اﳌطلوبة ﰲ نفس التخصص ،عند
اﻻقتضاء،
– وثيقة تثبت اﻷعمال أو الدراسات اﳌنجزة من طرف
اﳌترشح ﰲ التخصص ،عند اﻻقتضاء،
– شهادة عائلية بالنسبة للمترشحﲔ اﳌتزوجﲔ ،
– وثيقة تثبت أن اﳌترشح هو اﻷول ﰲ دفعته ،عند
اﻻقتضاء.
اﳌ ـادة  : 1٤ﲤـ ـن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـح زيـ ـ ـ ـادات للمترشح ـ ـ ـ ـ ـﲔ أعضـ ـ ـ ـ ـ ـاء
جيش التحرير الوطني واﳌنظمة اﳌدنية ﳉبهـة التحرير

– شهادة عائلية للحالة اﳌدنية ،عند اﻻقتضاء،
– أربع ) (٤صور شمسية،
– ظرفان ) (2بريديان عليهما عنوان اﳌترشح.
اﳌ ـادة  : 1٢ت ـ ـ ـت ـ ـض ـ ـمـ ـ ـ ـن ملفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات الترشـ ـح للمش ـ ـ ـ ـاركة
ﰲ اﻻمتحانات اﳌهنية ،طلبا خطيا يقدمه اﳌترشـح.

الوطنـي وأرامل وأبناء الشهداء ،وفقا للتشريع والتنظيم
اﳌعمول بهما.
اﳌ ـادة  : 1٥يـ ـ ـج ـ ـ ـب عﲆ اﳌتـ ـ ـرشـ ـحـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﲔ اﳌشـ ـ ـاركـﲔ
فـي اﳌسابقات واﻻمتحانات اﳌهنيـة اﳌنصوص عليها ﰲ
هذا القرار ،أن يستوفـوا مسبقا جميع الشروط القانونيـة
اﻷساسي ـة اﳌط ـل ـوبـة ل ـﻼل ـت ـح ـاق ﲟخ ـت ـل ـف اﻷسﻼك وال ـرتب
اﳋاصـة بـ ـ ـاﳊمـ ـ ـايـة اﳌدنـ ـ ـيـة ك ـ ـم ـ ـا ﲢددهـا أح ـ ـك ـ ـام اﳌرسوم

ي ـ ـتـم است ـ ـك ـ ـم ـ ـال ت ـ ـك ـ ـوي ـ ـن م ـ ـل ـ ـف ـ ـات ت ـ ـرشح اﳌوظـ ـفﲔ
اﳌستـ ـوفﲔ الشروط الـ ـقـ ـانـ ـونـ ـيـ ـة اﻷساسيـ ـة ل ـل ـمشارك ـة ﰲ

التنفيـذي رقم  ١٠٦ -١١اﳌؤرخ ﰲ أول ربيع الثانـي عام ١٤٣2
اﳌوافق  ٦مارس سنـة  2٠١١واﳌذكور أع ـﻼه.

اﻻمتحانات اﳌهنيـة من طرف اﻹدارة اﳌستخدمة ،ويجب
أن ﲢتوي عﲆ الوثائـق اﻵتيـة:
– نسخة من قرار أو مقرر التعيﲔ أو الترسيم،
– نسخـة من شهادة تثبت صفـة العضوية فـي صفوف

اﳌ ـادة  : 1٦ينـش ـ ـر ه ـذا الـق ـرار فـي اﳉ ـريـ ـدة الّرس ـمـيـ ـة

للجمهورﹽية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّيـة.

حـّرر بالـجـزائـر ﰲ أّول ذي اﳊجة عام  ١٤٣8اﳌوافـق 2٣

غشت سنة .2٠١٧

جيش التحرير الوطني أو اﳌنظمة اﳌدنية ﳉبهة التحرير
الوطني أو أرملة أو ابن )ة( شهيد ،عند اﻻقتضاء.

نور الدين بدوي

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م
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والصيد البحري
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يناير سنة  ،٢٠١٨يعدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٨شعبان
عام  ١٤٣٦اﳌوافق  ٢٧مايو سنة  ٢٠١٥واﳌتضمن

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌكتب الوطني للدراسات
اﳋاصة بالتنمية الريفية.
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التابعة للوزارة اﳌكلفة بالغابات ،ﰲ اﳌجلس العلمي للحظيرة
الوطنية للشريعة )وﻻية البليدة( ،ﳌدة ثﻼث) (٣سنوات
قابلة للتجديد :
– رمضان داهل ،مدير اﳊظيرة الوطنية للشريعة،
– وهيبة اكتوش ،رئيسة قسم مكلفة بحماية اﳌوارد
الطبيعية،
– ليﲆ كاديك ،أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم
والتكنولوجيا – كلية العلوم البيولوجية،

–––––––––––

– حميد قندوز ،أستاذ بجامعة سعد دحلب – البليدة،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٥ربيع الثاني عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ١٣يناير سنة  ،2٠١8تعدل أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ

– قهضب شاكاﱄ ،أستاذ باﳌدرسة الوطنية العليا

 8شعبان عام  ١٤٣٦اﳌوافق  2٧مايو سنة  2٠١٥واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة اﳌكتب الوطني للدراسات اﳋاصة
بالتنمية الريفية ،كما يأتي :

".........................................................................................
– توفيق حاج مسعود ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،
–  )......................بدون تغيير(،
– أمينة جﻼخ ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالتهيـئة العمرانية،
–  ).....................بدون تغيير(،

للفﻼحة،
– محمـد تومي ،أستاذ بكلية علوم الطبيعة واﳊياة،
جامعة اﳉزائر،
– نسيمة ياحي ،أستاذة بجامعة هواري بومدين للعلوم
والتكنولوجيا – كلية العلوم البيولوجية،
– عﲆ عوابد ،أستاذ ﰲ هندسة البيئة بجامعة سعد
دحلب – البليدة،
– نصر الدين هنوني ،أستاذ محاضر بجامعة سعد
دحلب ،البليدة – كلية اﳊقوق والعلوم السياسية،
– محمـد سبابجي ،أستاذ محاضر باﳌدرسة الوطنية
العليا للفﻼحة.

– محمـد زاير ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالبحث العلمي،
–  ).....................بدون تغيير(،
– كنزة باكور ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالعمران،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قـرار م ـؤّرخ ﰲ  ٢0ج ـمادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌـوافـق
 ٧فبراير سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس
العلمي للحظيرة الوطنية لتازة )وﻻية جيجل(.
––––––––

–  )......................بدون تغيير(،
– طه حموش ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالصيد البحري،
– لعجال دوبي بونوة ،رئيس الغرفة الوطنية للفﻼحة".

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٠جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٧فبراير سنة  ،2٠١8يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،

تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٧٤ -١٣

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

اﳌؤّرخ ﰲ  ٥محرم عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة 2٠١٣

قـرار م ـؤّرخ ﰲ  ٢0ج ـمادى اﻷوﱃ ع ـام  1٤٣٩اﳌـ ـوافق
 ٧فبراير سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ أعضاء اﳌجلس

التابعة للوزارة اﳌكلفة بالغابات ،ﰲ اﳌجلس العلمي للحظيرة

العلمي للحظيرة الوطنية للشريعة )وﻻية البليدة(.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٠جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٧فبراير سنة  ،2٠١8يعيّن اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٧٤ -١٣

اﳌؤّرخ ﰲ  ٥محرم عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة 2٠١٣

الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للحظائر الوطنية

الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للحظائر الوطنية

الوطنية لتازة )وﻻية جيجل( ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات قابلة
للتجديد :
– وسيلة ليليا بدوحان ،مديرة اﳊظيرة الوطنية لتازة،
– عبد الوهاب بوشارب ،رئيس دائرة حماية وترقية
اﳌوارد الطبيعية واﳌواقع،
– بﻼل رولة ،مدير اﳌعهد الوطني لﻸبحاث الغابية –
جيجل،

 11رمضان عام  1٤٣٩هـ
 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م
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– صونية كعولة ،أستاذة باحثة باﳌدرسة الوطنية
العليا لعلوم البحر وتهيئة الساحل – اﳉزائر،
– محم ـد السبتي ،أستاذ باحث بجامعة جيجل،
– السعيد بلباشا ،أستاذ باحث خبير بجامعة عنابة،
– رياض موﻻي ،أستاذ خبير بجامعة بجاية،
– محمـد بواﳉدري ،أستاذ وباحث بجامعة جيجل،
– سعيد شوقي شاقور ،دكتور أستاذ وخبير دوﱄ
بجامعة جيجل،

قرار مؤّرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام  1٤٣٩اﳌوافق ٢0
فبراير سنة  ،٢01٨يتضمن تعيﲔ أعضاء مجلس
إدارة اﳌدرسة الوطنية للغابات.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ٤جمادى الثانية عام ١٤٣٩
اﳌوافق  2٠فبراير سنة  ،2٠١8يعّين اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم
تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ٧من اﳌرسوم التنفيذي رقم 2١٣-١2
اﳌؤّرخ ﰲ  2٣جمادى الثانية عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٥مايو
سنـ ـة  2٠١2ال ـذي ي ـح ـول اﳌعـهـد الـتـكـنـولـوجي لـلـغـابـات إﱃ
مدرسة وطنية للغابات ،ﰲ مجلس إدارة اﳌدرسة الوطنية

– ياسﲔ بغامي ،أستاذ محاضر بجامعة باتنة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قـرار م ـؤّرخ ﰲ  ٢0ج ـمادى اﻷوﱃ عـ ـام  1٤٣٩اﳌ ـوافـ ـق
 ٧ف ـ ـب ـ ـرايـ ـر سنـ ـة  ،٢01٨ي ـ ـ ـتضمـ ـ ـن تـ ـ ـعـ ـ ـيﲔ أعضاء
اﳌجلس العلمي للحظيرة الوطنية لثنيـ ـة اﻷح ـ ـد
)وﻻية تيسمسيلت(.
––––––––––

للغابات ،ﳌدة ثﻼث ) (٣سنوات قابلة للتجديد :
– صالح الهواري ،ﳑثل اﳌدير العام للغابات ،رئيسا
– سعودي بوعبسة ،ﳑثل وزير الدفاع الوطني،
– عبد اﳊميد بلهوشي ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالداخلية
) اﳌديرية العامة للحماية اﳌدنية(،
– الشريف بونفلة ،ﳑثل الوزير اﳌكلف باﳌالية،
– نبيل باراتلة ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتعليم العاﱄ،

ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  2٠جمادى اﻷوﱃ عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٧فبراير سنة  ،2٠١8يعيّن اﻷعضاء اﻵتية أسماؤهم،

– ساعد فراحتة ،ﳑثل الوزير اﳌكلف بالتكوين اﳌهني،

تطبيقا ﻷحكام اﳌادة  ١٩من اﳌرسوم التنفيذي رقم ٣٧٤ -١٣

– زينب حمزاوي ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف بالعمل،

اﳌؤّرخ ﰲ  ٥محرم عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة 2٠١٣

الذي يحدد القانون اﻷساسي النموذجي للحظائر الوطنية
الت ـ ـاب ـ ـ ـع ـ ـة لل ـ ـ ـوزارة اﳌكـ ـلف ـ ـ ـة بالغ ـ ـ ـاب ـ ـ ـ ـات ،ﰲ اﳌ ـ ـجلس العلمي
للحظيرة الوطنية لثنية اﻷحد )وﻻية تيسمسيلت( ،ﳌدة
ثﻼث ) (٣سنوات قابلة للتجديد :
– الهواري جرديني ،مدير اﳊظيرة الوطنية لثنية

– اﳊاج سماعيﲇ ،ﳑثل السلطة اﳌكلفة بالوظيفة
العمومية،
– وحيد زندوش ،مدير اﳌعهد الوطني للبحث الغابي ،
بالنيابة،
– حميد ولد يوسف ،ﳑثل مدير التكوين لدى الوزير
اﳌكلف بالغابات،

اﻷحد،
– عبد القادر خماش ،رئيس قسم مكلف بحماية اﳌوارد
الطبيعية،
– وحيد زندوش ،مدير اﳌعهد الوطني للبحث الغابي،
– فتيحة عبدون ،مديرة بحث،
– أمينة جرديني فلوس ،باحثة،
– سمية حميل ،باحثة،
– زبير بوبكر ،أستاذ محاضر،
– مونية باحة ،أستاذة محاضرة،
– محمـد سبابجي ،أستاذ محاضر،
– عيسى موقابلية ،أستاذ جامعي.

– محمـد دومي ،محافظ الغابات لوﻻية برج بوعريريج،
– أحمد الشريف محمـدي ،محافظ الغابات لوﻻية ميلة.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤّرخ ﰲ  ١٧جمادى الثانية عام  ١٤٣٩اﳌوافق ٥
مارس سنة  ،٢٠١٨يع ـّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٣شوال
عام  ١٤٣٨اﳌوافق  ١٧يوليو سنة  ٢٠١٧واﳌتضمن

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني اﳌهني
للحليب ومشتقاته.
–––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ١٧جمادى الثانية عام ١٤٣٩
اﳌوافق  ٥مارس سنة  ،2٠١8تعدل أحكام القرار اﳌؤّرخ ﰲ
 2٣شوال عام  ١٤٣8اﳌوافق  ١٧يوليو سنة  2٠١٧واﳌتضمن
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– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٣٥-٠١اﳌؤرخ
ﰲ  28صفر عام  ١٤22اﳌوافق  22مايو سنة  2٠٠١واﳌتضمن

ومشتقاته ،كما يأتي :
")....................................................بدون تغيير حتى(
– هاجر إيمولودن ،ﳑثلة الوزير اﳌكلف باﳌالية،
)................................الباقي بدون تغيير(."..........................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ  ٢٢رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٩أبريل سنة
 ،٢01٨يعّدل ويتمم القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى
اﻷوﱃ عام  1٤٣1اﳌوافق  1٩أبريل سنة  ٢010الذي
يؤسس حصص صي ـ ـد الـ ـتـ ـونـ ـة اﳊمـ ـراء بـ ـالـ ـنسبـ ـة
للسفن التي ت ـحمل الراية الوطنية والتي ﲤارس
ﰲ اﳌي ـ ـ ـاه اﳋاضع ـ ـ ـة لـ ـ ـلـ ـ ـقضاء الـ ـ ـوطـ ـ ـني ويـ ـ ـحـ ـ ـدد
كيفيات توزيعها وتفعيلها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
إن ّوزير الفﻼحة والتنمية الريفية و الصيد البحري،
– ﲟقتضى اﻻتفاقية الدولية للمحافظة عﲆ أسماك
التـونة باﶈي ـط اﻷطلسي ،اﳌوقعة بريو دي جانيرو يوم
 ١٤مايو سنة  ،١٩٦٦اﳌعدلة ببروتوكول باريس اﳌعتمد
يوم  ١٠يوليو سنة  ١٩8٤وبرتوكول مدريد اﳌعتمد يوم ٥
يونيو سنة  ١٩٩2واﳌصادق عليها ﲟوجب اﳌرسوم الرئاسي
رقم  ٣88-2٠٠٠اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام  ١٤2١اﳌوافق 28
نوفمبر سنة ،2٠٠٠
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  8٠-٧٦اﳌؤرخ ﰲ  2٩شوال عام
 ١٣٩٦اﳌوافـ ـق  2٣أك ـت ـوبـر سنـة  ١٩٧٦واﳌتضمـن الـقـانون
البحري ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١١-٠١اﳌؤرخ ﰲ  ١١ربيع
الـ ـث ـاني ع ـام  ١٤22اﳌوافـ ـق  ٣ي ـول ـي ـو سنـة  2٠٠١واﳌتعلق
بالصيد البحري وتربية اﳌائيات ،اﳌعدل واﳌتمم،
– وﲟقتضى اﻷمر رقم  ٠١-٠٩اﳌؤرخ ﰲ  2٩رجب عام
 ١٤٣٠اﳌوافق  22يوليو سنة  2٠٠٩واﳌتضمن قانون اﳌالية
التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٩ﻻ سيما اﳌادة  ٥٤منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٠١-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 ٣ربـ ـيـ ـع الـ ـثـ ـاني عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  2يـ ـنـ ـاي ـر سن ـة 2٠١٧
واﳌتضمـ ـ ـن مـ ـ ـهـ ـ ـام اﳌصل ـ ـح ـ ـة ال ـ ـوط ـ ـن ـ ـي ـ ـة ﳊرس السواح ـ ـل
وتنظيمها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ
 2٥ذي ال ـ ـقـ ـعـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌواف ـ ـق  ١٧غشت سنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧
واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

إنشاء مديريات للصيد البحري واﳌوارد الصيدية ﰲ الوﻻيات
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٤8١-٠٣اﳌؤرخ
ﰲ  ١٩شوال عام  ١٤2٤اﳌوافق  ١٣ديسمبر سنة  2٠٠٣الذي
يحدد شروط ﳑارسة الصيد البحري وكيفياتها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠2-٠٥اﳌؤرخ
ﰲ  ١٥صفر عام  ١٤2٦اﳌوافق  2٦مارس سنة  2٠٠٥الذي
يحدد النظام النوعي لعﻼقات عمل اﳌستخدمﲔ اﳌﻼحﲔ
لسفن النقل البحري أو التجاري أو الصيد البحري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٣٧8-١٣اﳌؤرخ
ﰲ  ٥محرم عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٩نوفمبر سنة  2٠١٣الذي
يحدد الشروط والكيفيات اﳌتعلقة بإعﻼم اﳌستهلك،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٤2-١٦اﳌؤرخ
ﰲ  2٠ذي اﳊجة عام  ١٤٣٧اﳌوافق  22سبتمبر سنة 2٠١٦
ال ـذي ي ـح ـدد صﻼح ـي ـات وزي ـر ال ـف ـﻼح ـة وال ـت ـن ـم ـي ـة ال ـري ـف ـي ـة
والصيد البحري،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٥ربيع اﻷول عام ١٤2٤
اﳌوافق  ٧مايو سنة  2٠٠٣الذي يحدد كيفيات تنظيم اللجان
اﶈلية لتفتيش السفن وسيرها،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام
 ١٤٣١اﳌوافق  ١٩أبريل سنة  2٠١٠الذي يؤسس حصص
صي ـد ال ـت ـون ـة اﳊم ـراء ب ـال ـنسب ـة ل ـلسف ـن ال ـتي ﲢم ـل ال ـراي ـة
الوطنية والتي ﲤارس ﰲ اﳌياه اﳋاضعة للقضاء الوطني
ويحدد كيفيات توزيعها وتفعيلها ،اﳌعدل واﳌتمم،
يقرر ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يعّدل هذا القرار ويتمم بعض أحكام
القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣١اﳌوافق  ١٩أبريل
س ـنة  2٠١٠ال ـذي ي ـؤس ـس ح ـصـص صـي ـد الت ـون ـة اﳊ ـم ـراء
بالنسبة للسفن التي ﲢمل الراية الوطنية والتي ﲤارس ﰲ
اﳌ ـي ـاه اﳋ ـاض ـعة للقض ـاء الوط ـني ويح ـدد كيفـي ـات توزيـعهـا
وتفعيلها ،اﳌعدل واﳌتمم.
اﳌادة  : ٢تتمم أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤٣١اﳌوافـ ـق  ١٩أبـ ـري ـل سن ـة  2٠١٠واﳌذكور
أعﻼه ،ﲟادة  ١2مكرر ﲢرر كما يأتي :
“اﳌادة  ١2مكرر :ي ـت ـع ـّي ـ ـن عﲆ م ـج ـه ـزي سفـن صيـد
التونة بواسطة الشباك الكيسية وبواسطة حبال الصنانير،
وضع اﻷجهزة اﳋاصة باﻻتصال التي تضمن ربط شبكة
اﻹنترنت والهاتف اﳌتصل بالقمر اﻻصطناعي.
يجب أن تكون هذه اﻷجهزة عملية خﻼل حملة الصيد.
يتعﲔ عﲆ مجهزي سفن صيد التونة بواسطة الشباك
ال ـ ـ ـ ـكـ ـ ـ ـيسيـ ـ ـ ـة وضع هـ ـ ـ ـذه اﻷجـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـزة ﲢت تصرف اﳌراقـ ـ ـ ـبﲔ
اﳌﻼحظﲔ ومﻼحظة اللجنة الدولية للمحافظة عﲆ أسماك
التونة باﶈيط اﻷطلسي ).”(CICTA
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اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣١اﳌوافق  ١٩أبريل سنة

“اﳌادة  ١٣مكرر  : ١يجب عﲆ رّبان سفينة صيد
الـ ـتـ ـونـ ـة ب ـواسط ـة الشب ـاك ال ـك ـيسي ـة إن ـزال ك ـم ـي ـات ال ـت ـون ـة

 2٠١٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

اﳊمراء اﳌّيـتة اﳌصطادة ﰲ اﳌوانئ اﳌعينة لهذا الغرض.

اﳌ ـادة  : ٣ت ـع ـدل وتت ـمم أحـ ـك ـام اﳌ ـادة  ١٣م ـن القـ ـرار

“ اﳌادة  : ١٣يتعﹽيـن عﲆ رّبان سفينة صيد التونة
اﻻحتفاظ ﳌدة سنة عﲆ مﱳ السفينة ،بدفتر صيد التونة

عـ ـنـ ـابـ ـة ومـ ـيـ ـنـ ـاء ب ـج ـاي ـة وم ـي ـن ـاء شرشال وم ـي ـن ـاء وه ـران

اﳊمراء اﳊية أو اﳌيتة ،مرقما ومؤشرا عليه ،توّفره إدارة

وميناء تنس.

الصيد البحري.

يتعﲔ عﲆ رّبان سفينة صيد التونة بواسطة حبال
الصنانير إنزال منتوجه ﰲ ميناء بوزجار وميناء بني

يتشكل دفتر الصيد :
– من ستﲔ ) (٦٠صفحة أصلية وقسيمتﲔ ) (2لكل
صف ـح ـة ،ب ـال ـنسب ـة لسف ـي ـن ـة صي ـد ال ـت ـون ـة بـواسطـة الشبـاك
الكيسية،
– مـ ـن مـ ـائ ـة وسب ـعﲔ ) (١٧٠صف ـح ـة أصل ـي ـة وقسيـمـة
واحدة ) (١لكل صفحة ،بالنسبة لسفن صيد التونة بواسطة
حبال الصنانير.
يـ ـجب أن يـ ـمﻸ كـ ـل دفـ ـتـ ـر يـ ـومـ ـيـ ـا بـ ـاﳌع ـل ـوم ـات ق ـب ـل
منتصف الليل لكل عملية صيد ،ﲟا ﰲ ذلك عمليات الصيد
غير اﳌثمرة وعمليات الصيد غير اﳌنجزة.
يجب أن تبقى الصفحات اﻷصلية مرتبطة بدفتري
الصيد.
وﰲ حالة اﳋطأ ،يجب شطب الصفحة اﳌعنية بخط
متبوع بعبارة “ملغاة”.
عند انتهاء حملة الصيد :
بالنسبة لسفينة صيد التونة اﳊمراء بواسطة
الشباك الكيسية :
– يحتفظ بالصفحات اﻷصلية مرتبطة بدفتر الصيد
عﲆ مﱳ السفينة،
– تسلّ ـ ـم ال ـ ـقسي ـ ـم ـ ـة اﻷوﱃ لـ ـكـ ـل صفـ ـحـ ـة ﻹدارة الصيـ ـد
الـ ـ ـبـ ـ ـحـ ـ ـري م ـ ـن ط ـ ـرف اﳌراقب ال ـ ـوط ـ ـني اﳌب ـ ـح ـ ـر عﲆ مﱳ
السفينة،
– تسلم القسيمة الثانية لكل صفحة ﳌراقب اللجنة
الدولية للمحافظة عﲆ أسماك التونة باﶈيط اﻷطلسي
) (CICTAاﳌبحر عﲆ مﱳ السفينة.
بالنسبة لسفينة صيد التونة اﳊمراء بواسطة
حبال الصنانير :
– يحتفظ بالصفحات اﻷصلية مرتبطة بدفتر الصيد
عﲆ مﱳ السفينة،
– تسﹽلم قسيمة كل صفحة ﻹدارة الصيد البحري من
طرف ربان السفينة.
يحدد نموذج دفتري الصيد البحري ﰲ اﳌلحق  ٦بهذا
القرار”.
اﳌادة  : ٤تعدل وتتمم أحكام اﳌادة  ١٣مكرر  ١من
القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى اﻷوﱃ عام  ١٤٣١اﳌوافق  ١٩أبريل
سنة  2٠١٠واﳌذكور أعﻼه ،وﲢرر كما يأتي :

مـ ـوانـ ـئ اﻹنـ ـزال هي كـ ـاﻵتي  :مـ ـي ـن ـاء اﳉزائ ـر وم ـي ـن ـاء

صاف”.
اﳌادة  : ٥تتمم أحكام القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٤جمادى
اﻷوﱃ عـ ـ ـ ـام  ١٤٣١اﳌوافـ ـق  ١٩أبـ ـري ـل سن ـة  2٠١٠واﳌذكور
أعﻼه ،ﲟادتﲔ  ١٣مكرر  ٤و ١٣مكرر  ،٥ﲢرران كما يأتي :
“ اﳌ ـادة  ١٣م ـكرر  : ٤يـ ـجب أن تل ـصـ ـق عﲆ الت ـونـة
اﳊمـ ـراء اﳌيـ ـتـ ـة اﳌصطـ ـادة ع ـن ط ـري ـق سف ـن صي ـد ال ـت ـون ـة
بواسطة حبال الصنانير ،بطاقة ﲢتوي عﲆ اﳌعلومات
اﻵتية :
– الرقم التسلسﲇ للبطاقة،
– اسم نوع السمك )مدونة الفاو(،
– اﳊجم اﻹجماﱄ )ط إ( )سم(،
– الوزن اﻹجماﱄ )كلغ(،
– جنس نوع السمك،
– منشأ نوع السمك،
– رقم رخصة الصيد البحري.
وتتشكل البطاقة من ثﻼث ) (٣قسيمات :
– قسيمة “جزء مﱳ السفينة” يحتفظ به عﲆ مﱳ
السفينة،
– قسيمة “جزء إدارة الصيد البحري” يسّلم ﻹدارة
الصيد البحري ،
– قسيمة ”بطاقة السمك” ترفق بالسمك اﳌصطاد.
يحدد نموذج البطاقة ﰲ اﳌلحق  ٩بهذا القرار”.
“اﳌادة  ١٣مكرر  : ٥يتعّي ـن عﲆ ربابنة سفن صيد
التونة اﳊمراء إركاب عﲆ متنها ،عﲆ اﻷقل ،طالبا متمرنا
تابعا ﳌعاهد ومدارس التكوين ﰲ الصيد البحري وتربية
اﳌائيات والتكفل به ،حسب قدرة سفنهم ،طيلة حملة الصيد”.
اﳌادة  : ٦تسري أحكام هذا القرار ابتداء من تاريخ
إمضائه.
اﳌـادة  : ٧ينـ ـشر ه ـذا الق ـرار ﰲ اﳉـريدة الّرسـمـّيـة

للجمهورّيـة اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشـعبّيـة.

حرر باﳉزائر ﰲ  22رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق  ٩أبريل
سنة .2٠١8
عبد القادر بوعزقي
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اﳌلحق السادس
اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري

ية
دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊ ّ
يـة
حملة صيد التونة اﳊمراء اﳊ ّ
لسنة ...................... :

اسم سفينة القنص ............................................................................................. :
رقم تسجيل السفينة ......................................................................................... :
سجل ...................................................................................................... : CICTA
رقم ............................................................................................................. : OMI

دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية رقم ................................................................ :

اﻻلتزامات اﳌتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية
بان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية.
من قبل ر ّ

يتعّيـن عﲆ رّبان سفينة صيد التونة بواسطة الشباك الكيسية :
– اﻻحتفاظ بدفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية عﲆ مﱳ السفينة طيلة السنة.
– اﻻحتفاظ بالصفحات اﻷصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية.
– تسليم القسيمة اﻷوﱃ لكل صفحة ﻹدارة الصيد البحري من طرف اﳌراقب الوطني اﳌبحر عﲆ مﱳ السفينة.
– تسليم القسيمة الثانية لكل صفحة ﳌراقب اللجنة الدولية للمحافظة عﲆ أسماك التونة باﶈيط اﻷطلسي )(CICTA
اﳌبحر عﲆ مﱳ السفينة.
– شطب ،ﰲ حالة اﳋطأ ،الصفحة اﳌعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
– تزويد دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية باﳌعلومات ،يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد ،ﲟا فيها عمليات
الصيد غير اﳌثمرة وعمليات الصيد غير اﳌنجزة.

بان
اسم وعنوان وإمضاء الر ّ
............................................
............................................
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري
دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳊية
 / DZAالسنة ٦0 / 01 /
بان ................................ :
اسم ولقب الر ّ
التاريخ  :اليوم  /الشهر /السنة
 /1معلومات عن سفينة الصيد :
اسم سفينة القنص

رقم التسجيل

رقم CICTA

تاريخ الذهاب

ميناء الذهاب

تاريخ الوصول

الرقم الدوﱄ للمكاﳌة

رقم *OMI

ميناء الوصول

اﳊصة الفردية

الﻼسلكية

آلة الصيد )رمز الفاو(  ..................... :طول الشباك الكيسية  ..................... :حجم عﲔ الشبكة )ﱈ( .......................... :
اﳌوقع ﰲ منتصف النهار )ﰲ حالة عدم القيام بأي عملية صيد خﻼل اليوم( ...................................................... :
 /٢معلومات عن السفن اﳌشاركة ﰲ العملية اﳌشتركة للصيد ): (JFO
رقم عملية

أسماء سفن

الصيد اﳌشتركة

القنص اﻷخرى

رقم التسجيل

رقم CICTA

ﻻ

 JFOنعم

الرقم الدوﱄ

اﳊصة الفردية

للمكاﳌة الﻼسلكية

)كلغ(

1
2
3
4
5
6
 /٣معلومات عن عمليات الصيد اﳌثمرة :
اسم سفينة القنص التي حققت القنص ورقم ...................................................................................: CICTA
رقم عملية
الصيد

ساعة
القنص

منطقة القنص

خط

خط

الطول العرض

اسم
النوع
)رمز
الفاو(

وزن

عدد

حجم كميات

اﳊي

الوحدات

الصيد

اﳌصطادة

اﳌسقطة من

)كلغ(

2
3

البحري من البحري من
رمي

سحب

اﳊصة الفردية الشباك /يوم الشباك /يوم
)كلغ(

1

اﳌوقع

اﳌوقع
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وزنه عﲆ مﱳ السفينة

ط ـرق قـي ـاس وزن ك ـمـيـات الـصـي ـد  :تقدير

23

إسقاط

 /٤معلومات حول ت ـحويل التونة اﳊمراء ) (B FTداخل اﻷقفاص :
تاريخ

رقم

ساعة

التحويل التحويل

عملية
التحويل

موقع التحويل

خط

خط

القاطرة

عدد

الكمية

عدد

اﻷسماك

اﶈولة

اﻷسماك

داخل

اﳌيتة

اﻷقفاص

خﻼل

)كلغ(

التحويل

الطول العرض اﶈولة

اﻻسم

مزرعة الوجهة

اﻻسم

رقم
CICTA

رقم
CICTA

1
2
3
4
 /٥معلومات حول عملية الصيد اﳌشتركة ) (JFO
 -٥أ /معلومات حول سفينة القنص التي ت ـحـول التونة اﳊمراء ) (B FTداخل اﻷقفاص
رقم عملية الصيد

اسم سفينة القنص

حجم الكميات

حجم كميات الصيد

أسماء السفن اﻷخرى

اﳌشتركة

التي تـحـول

اﳌرفوعة عﲆ مﱳ

اﳌسقطة من اﳊصة

اﳌشاركة ﰲ عملية

)(JFO

B FT

السفينة

الفردية

الصيد اﳌشتركة

1
2
3
4
-٥ب / -معلومات حول سفن القنص اﻷخرى غير اﳌشاركة ﰲ ت ـحويل التونة اﳊمراء )(B FT
رقم عملية

أسماء السفن

الرقم

الصيد

اﻷخرى

الدوﱄ

اﳌشتركة

اﳌشاركة ﰲ

للمكاﳌة

عملية الصيد

الﻼسلكية

)(JFO

رقم
CICTA

اﳌشتركة

ت ـحديد عدم رفع

حجم كميات

سفينة القنص اﳌذكورة

أية كمية عﲆ

الصيد اﳌسقطة

ﰲ )-٥أ(

مﱳ السفينة أو

من اﳊصة

تـحـويلها ﰲ

الفردية

اﻻسم

رقم

اﻷقفاص

CICTA

1
2
3
 /٦معلومات عن عمليات الصيد غير اﳌثمرة :
رقم عملية

ساعة

الصيد

القنص

اﳌوقع البحري أين
ﰎ التخﲇ عن القفص

اﳌوقع البحري

اﳌوقع البحري أين

كمية القنص

لكمية القنص الباطل

ﰎ تسريح القنص

اﳌسرحة )كلغ(

خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض خط الطول خط العرض
1
2
3
4
* رقم  : OMIسفينة صيدالتونة اﳊمراء بواسطة الشباك الكيسية اﳌطابقة ﳌعايير اﳌنح اﳋاصة بـ .OMI
رمز الفاو  – :آلة الصيد  :شباك كيسية PS :
– النوع  :التونة اﳊمراء .B FT :
ب ـان
إمضاء الر ّ

إمضاء اﳌﻼحظ

24
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري

دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة
حملة صيد التونة اﳊمراء اﳌيتـة
لسنة ...................... :

اسم سفينة القنص ............................................................................................ :
رقم تسجيل السفينة ........................................................................................ :
سجل ..................................................................................................... : CICTA
رقم ............................................................................................................ : OMI

دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة رقم ............................................................. :

ي ـتة
اﻻلتزامات اﳌتعلقة باستعمال دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌ ّ
بـان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير.
من قبل ر ّ

يتعّيـن عﲆ رّبان سفينة صيد التونة بواسطة حبال الصنانير :
– اﻻحتفاظ بدفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة عﲆ مﱳ السفينة طيلة السنة.
– اﻻحتفاظ بالصفحات اﻷصلية مرتبطة بدفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة.
– تسليم قسيمة كل صفحة ﻹدارة الصيد البحري من طرف رﹽبان السفينة.
– شطب ،ﰲ حالة اﳋطأ ،الصفحة اﳌعنية بخط متبوع بعبارة “ملغاة”.
– تزويد دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة باﳌعلومات ،يوميا قبل منتصف الليل ولكل عملية صيد ،ﲟا فيها عمليات
الصيد غير اﳌثمرة وعمليات الصيد غير اﳌنجزة.

ب ـا ن
اسم وعنوان وإمضاء الر ّ
............................................
............................................
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اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة الفﻼحة والتنمية الريفية والصيد البحري
دفتر صيد التونة اﳊمراء اﳌيتة
 / DZAالسنة 1٧0 / 01 /
اسم ولقب الرﹽبان ................................ :
التاريخ  :اليوم  /الشهر /السنة
 /1معلومات عن سفينة الصيد :
الرقم الدوﱄ للمكاﳌة

اسم سفينة القنص

رقم التسجيل

رقم CICTA

تاريخ الذهاب

ميناء الذهاب

تاريخ الوصول

رقم * OMI

الﻼسلكية

ميناء الوصول

اﳊصة الفردية

آلة الصيد )رمز الفاو(  ..................... :طول حبال الصنانير  ..................... :حجم الصنانير .......................... :
 /٢معلومات حول عمليات الصيد اﳌثمرة :
 - ٢أ / -النوع اﳌستهدف  :التونة اﳊمراء ) (B FTميتة
رقم
عملية
الصيد

تاريخ

منطقة القنص

ساعة

عملية القنص
الصيد

خط

خط

الطول العرض

اسم

الوزن

عدد

حجم كميات

اﳌوقع

اﳌوقع

النوع

)كلغ(

الوحدات

الصيد

البحري

البحري

اﳌصطادة

اﳌسقطة من

من

من

اﳊصة

رمي

سحب

الفردية )كلغ(

اﳊبال

اﳊبال

)رمز
الفاو(

1
2
3
طرق قياس وزن كميات الصيد  :وزن عﲆ مﱳ السفينة  :حي

أحشاء مخرجة

إسقاط

-٢ب /-الصيد الثانوي
رقم

تاريخ ساعة

عملية

عملية القنص

الصيد الصيد

منطقة القنص

اﻷنواع الثانوية اﳌيتة

خط
خط
اسم
الطول العرض النوع

وزن

عدد

اسم

عدد

اسم

ميت

النوع

الوحدات

النوع

الوحدات/

النوع

أو حي

)رمز

)كلغ(

اﳌصطادة/

)رمز

الفاو(

1
2
3

اﻷنواع الثانوية اﳊية النوع الذي ﰎ رميه

اﻷنواع

الفاو(

اﻷنواع

)رمز
الفاو(
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 /٣معلومات حول اﻹنزال
ميناء اﻹنزال

تاريخ اﻹنزال

اﳌنتوج اﳌنزل

النوع )رمز الفاو(

بـان
إمضاء الر ّ

الكمية )كلغ(

 /٤معلومات حول عمليات الصيد غير اﳌثمرة
رقم عملية الصيد

تاريخ عملية الصيد

مﻼحظات

منطقة القنص

غير اﳌثمرة

خط الطول

خط العرض

1
2
3
4
* رقم  : OMIسفينة صيد التونة اﳊمراء بواسطة حبال الصنانير اﳌطابقة ﳌعايير اﳌنح اﳋاصة بـ .OMI
رمز الفاو  – :آلة الصيد  :شباك كيسية LL :
– النوع  :التونة اﳊمراء .B FT :
إمضاء اﳌﻼحظ

بان
إمضاء الر ّ
اﳌلحق التاسع
نموذج البطاقة
الرقم التسلسﲇ ................. :

الرقم التسلسﲇ ................. :

الرقم التسلسﲇ ................. :

“جزء مﱳ السفينة”

“جزء إدارة الصيد البحري”

“بطاقة السمك”

اسم نوع السمك )دليل الفاو( ......:

اسم نوع السمك )دليل الفاو( ......:

اسم نوع السمك )دليل الفاو( ......:

اﳊجم اﻹجماﱄ )ط إ( )سم( ............ :

اﳊجم اﻹجماﱄ )ط إ( )سم( ............ :

اﳊجم اﻹجماﱄ )ط إ( )سم( ............ :

الوزن اﻹجماﱄ )كلغ( ..................... :

الوزن اﻹجماﱄ )كلغ( ..................... :

الوزن اﻹجماﱄ )كلغ( ..................... :

اﳉنس ............................................. :

اﳉنس ............................................. :

اﳉنس ............................................. :

منشأ نوع السمك ............................ :

منشأ نوع السمك ............................ :

منشأ نوع السمك ............................ :

رقم رخصة الصيد البحري ............:

رقم رخصة الصيد البحري ............:

رقم رخصة الصيد البحري ............:
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية
قرار مؤرخ ﰲ  3رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  21مارس سنة
 ،2018يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  22صفر عام 1438
اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2016واﳌتضمن تعيﲔ
أعضاء اللجنة الوطنية لتصنيف اﳌؤسسات الفندقية
إﱃ رتب.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  3رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق 21
مارس سنة  ،2٠١8يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  22صفر عام 1438
اﳌوافق  22نوفمبر سنة  2016واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء
اللجنة الوطنية لتصنيف اﳌؤسسات الفندقية إﱃ رتب،
اﳌعدل ،كما يأتي :
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أع ـض ـاء مج ـل ـس إدارة الـدي ـوان الوطني للس ـياحة ،اﳌ ـعـ ـّدل،
كما يأتي :
"– السيـ ـد عـ ـبـ ـد الـ ـقـ ـادر ق ـوتي ،ﳑث ـل ال ـوزي ـر اﳌك ـل ـف
بالسياحة ،رئيسا ،خلفا للسيد حسﲔ عمبيس،
–).....................الباقي بدون تغيير(".............................

وزارة العمل والتشغيل
والضمان اﻻجتماعي
قرار مؤّرخ ﰲ أول رمضان عام  1٤٣٩اﳌوافق  1٧مايو
ضمان
سنة  ،٢01٨يتضّمن رفع قيمة معاشات ال ّ

اﻻجتماعي ومنحه وريوعه.

“– )...................................................بدون تغيير حتى(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

– خير الدين عقبي ،ﳑثل عن الفيدرالية الوطنية

ضمان اﻻجتماعي،
ن وزير العمل والتشغيل وال ّ
إ ّ

–)........................الباقي بدون تغيير(.”..........................

– ﲟقتضى القانون رقم  ١١-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان
عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعّلق بالتـأمينات

ﳌستغﲇ الفندقة ،خلفا للسيد أحمد أولبشير،
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار مؤرخ ﰲ  3رجب عام  1٤٣٩اﳌوافق  21مارس سنة

اﻻجتماعية ،اﳌعّدل واﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة  ٤2منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  ١2-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمـضـان

 ،2018يعدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام

عـام  ١٤٠٣الـمـوافـق  2يـوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعّلق بالـت ـق ـاعـد،

 1438اﳌوافق  19سبتمبر سنة  2017واﳌتضمن

الـمـعـّدل واﳌتّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة  ٤٣منه،

تعيﲔ أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للسياحة.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤرخ ﰲ  3رجب عام  ١٤٣٩اﳌوافق 21
مارس سنة  ،2018يعّدل القرار اﳌؤرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام
 1438اﳌوافق  19سبتمبر سنة  2017واﳌتضمن تعيﲔ
أع ـضـ ـاء مجـل ـس إدارة ال ـدي ـوان ال ـوط ـني للسـي ـاح ـة ،اﳌ ـعدل،

– وﲟقتضى القانون رقم  ١٣-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان

عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌتعّلق بحـوادث
ال ـعمل واﻷم ـراض اﳌهني ـة ،اﳌع ـّدل واﳌت ـّمم ،ﻻ سّيما اﳌاّدة
 8٤منه،
– وبـمـقـتضى اﻷمر رقم  ٠٤-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  ١٩جمادى
الثانية عام  ١٤2٧اﳌوافق  ١٥يوليو سنة  2٠٠٦واﳌتضمن

كما يأتي :
“– )....................................................بدون تغيير حتى(
– خير الدين عقبي ،ﳑثل عن الفيدرالية الوطنية
ﳌستغﲇ الفندقة ،خلفا للسيد أحمد أولبشير،
– ).......................الباقي بدون تغيير(.”..........................
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ Hـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
قرار موّرخ ﰲ  1٣شعبان عام  1٤٣٩اﳌوافق  ٢٩أبريل
سنة  ،٢01٨يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  ٢٨ذي اﳊجة
عام  1٤٣٨اﳌوافق  1٩سبتمبر سنة  ٢01٧واﳌتضمن
تـ ـ ـعـ ـ ـيﲔ أعضاء مـ ـ ـجـ ـ ـلس إدارة الـ ـ ـدي ـ ـوان ال ـ ـوط ـ ـني
للسياحة.
––––––––––
ﲟوجب قرار مؤّرخ ﰲ  ١٣شعبان عام  ١٤٣٩اﳌوافق 2٩

أبريل سنة  ،2٠١8يعّدل القرار اﳌؤّرخ ﰲ  28ذي اﳊجة عام

 ١٤٣8اﳌوافق  ١٩سبتمبر سنة  2٠١٧واﳌتضمن تعيﲔ

قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠٠٦ﻻ سيما اﳌادة  2٩منه،
– وﲟقتضى القانون رقم  2١-٠8اﳌؤرخ ﰲ  2محّرم عام

 ١٤٣٠اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة  2٠٠8والـمتـضـمـن قـانون
اﳌالية لسنة  ،2٠٠٩ﻻ سيما اﳌادة  ٦٥منه،
– وبـمـقـتضى اﻷمر رقم  ٠٣-١2اﳌؤرخ ﰲ  2٠ربيع
اﻷول عام  ١٤٣٣اﳌوافق  ١٣فبراير سنة  2٠١2واﳌتضمن
قانون اﳌالية التكميﲇ لسنة  ،2٠١2ﻻ سيما اﳌادة  ٥منه،
– وبـم ـقتضى اﳌ ـرس ـوم رق ـم  2٩-8٤اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  ٩ج ـمادى

اﻷوﱃ عام  ١٤٠٤اﳌوافق  ١١فبراير سنة  ١٩8٤اّلـذي ي ـحّدد

اﳌ ـبـ ـلـ ـغ اﻷدن ـى ل ـل ـزي ـادة ع ـل ـى ال ـغـي ـر الـم ـنـصـوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ
تشريع الضمان اﻻجتماعي ،اﳌعّدل واﳌتّمم،
– وﲟـقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٤٠٧-١١اﳌؤّرخ

ﰲ  ٤محّرم عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2٩نوفمبر سنة  2٠١١الذي
ي ـحـدد اﻷجـر الوطني اﻷدنى اﳌضمون،

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٣0
اﳉريدة الرسم ّ
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 ٢٧مايو سنة  ٢01٨م

– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٤٣-١٧اﳌؤرخ ﰲ

يضاف م ـب ـل ـغ رف ـع ال ـق ـي ـم ـة الـنـاﰋ عـن تـطـبـيـق الـفـقـرة

 2٥ذي ال ـ ـق ـ ـع ـ ـدة عـ ـام  ١٤٣8اﳌوافـ ـ ـق  ١٧غشت سن ـ ـ ـ ـ ـة 2٠١٧

أعﻼه ،إﱃ اﳊدود الدنيا القانونية ﳌعاش التقاعد اﳌنصوص

واﳌتضمن تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،

عليه ﰲ القانون رقم  ١2-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان عام ١٤٠٣

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١2٤-٠8اﳌؤّرخ

ﰲ  ٩ربيع الثاني عام  ١٤2٩اﳌوافق  ١٥أبريل سنة 2٠٠8

الـ ـذي يـ ـحـ ـّدد صﻼحـ ـيـ ـات وزي ـر ال ـع ـم ـل وال ـتشغ ـي ـل والضم ـان
اﻻجتماعي،
– وﲟقتضى القرار اﳌؤرخ ﰲ  ٥رمضان عـام 8٣٤١
اﳌوافق  ٣١مايو سنة  2٠١٧واﳌتضمن رفع قيمة معاشات
الضمان اﻻجتماعي ومنحه وريوعه،
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷولـى  :ترفع قيمة معاشات تقاعد الضمان
اﻻجتماعي ومنحه ،اﳌنصوص عليها ﰲ القانون رقم ١2-8٣
اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سـنـة ١٩8٣

واﳌذكور أعﻼه ،بتطبيق نسب ﲢدد كاﻵتي :

–  %٥بالنسبة للمعاشات واﳌنح التي مبلغها يقل عن
 2٠.٠٠٠دج،

اﳌوافق  2يوليو سنة  ،١٩8٣واﻷمر رقم  ٠٣-١2اﳌؤرخ ﰲ 2٠
رب ـ ـ ـي ـ ـ ـع اﻷول ع ـ ـ ـام  ١٤٣٣اﳌواف ـ ـ ـق  ١٣فـ ـبـ ـرايـ ـر سنـ ـة 2٠١2
واﳌذك ـوري ـن أع ـﻼه ،وإﱃ ال ـع ـﻼوات ال ـت ـك ـم ـي ـل ـي ـة اﳌنصوص
عليها ﰲ اﻷمر رقم  ٠٤-٠٦اﳌؤرخ ﰲ  ١٩جمادى الثانية عام
 ١٤2٧اﳌواف ـ ـ ـ ـق  ١٥ي ـ ـول ـ ـي ـ ـو سن ـ ـة  ،2٠٠٦وك ـ ـ ـذا الـ ـ ـزيـ ـ ـادات
اﻻستـثـنـائـيـة ﳌعـاشات ومـنـح الـتـقـاعـد والـعـﻼوة الـتـكـمـيـلـية
ﳌن ـح ـة ال ـت ـق ـاع ـد اﳌنصوص ع ـل ـي ـه ـا ﰲ ال ـق ـان ـون رقـم 2١-٠8
اﳌؤرخ ﰲ  2محّرم عام  ١٤٣٠اﳌوافق  ٣٠ديسمبر سنة
 ،2٠٠8والتثمﲔ اﻻستثنائي اﳌنصوص عليه ﲟوجب اﻷمر
رقم  ٠٣-١2اﳌؤرخ ﰲ  2٠ربيع اﻷول عام  ١٤٣٣اﳌوافق ١٣
فبراير سنة  ،2٠١2اﳌذكورين أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٣تطبق النسب اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،عﲆ اﳌبلغ الشهري ﳌعاش العجز الناﰋ عـن
ت ـط ـب ـيـق اﳌادة  ٤2م ـن ال ـق ـان ـون رق ـم  ١١-8٣اﳌؤّرخ ﰲ 2١

رمضان عام  ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌذكور
أعﻼه.

–  % 2,٥ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـم ـعـاشات واﳌنـح الـتي يساوي
مبلغها  2٠.٠٠٠دج ويقل عن  ٤٠.٠٠٠دج،
–  % ١,٥بالنسبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة للمع ـاشـ ـ ـ ـ ـ ـات التي يسـ ـ ـاوي مبلغها
 ٤٠.٠٠٠دج ويقل عن  ٦٠.٠٠٠دج ،
–  % ١بالنسبة للمعاشات واﳌنح التي يساوي مبلغها
 ٦٠.٠٠٠دج ويقل عن  8٠.٠٠٠دج،
–  % ٠,٥بالنسبة للمعاشات واﳌنح التي يساوي أو
يفوق مبلغها  8٠.٠٠٠دج.

يضاف م ـب ـل ـغ رف ـع ال ـق ـي ـم ـة الـنـاﰋ عـن تـطـبـيـق الـفـقـرة
أعﻼه ،إﱃ اﳊد اﻷدنى القانوني ﳌعاش العجز اﳌنصوص
علـيـه ﰲ الـقـانون رقم  ١١-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان عام ١٤٠٣

اﳌوافق  2يوليو سنة  ١٩8٣واﳌذكور أعﻼه.

اﳌاّدة  : ٤ترفع قيمة ريوع حوادث العمل أو اﻷمراض
اﳌهنية ضمن الشروط اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة اﻷوﱃ
أعﻼه.
اﳌاّدة  : ٥يرفع اﳌبلغ اﻷدنى للـزيادة للغير اﳌمنوحة
ﳌستفيدي معاش عجز أو تقاعد أو ريع حادث عمل أو ريع

ﲢّدد معامﻼت التحيﲔ اﳌطبقة عﲆ اﻷجور اﳌعتمدة
كأساس ﳊساب اﳌعاشات اﳉديدة اﳌنصوص عليها ﰲ
اﳌاّدة  ٤٣من القانون رقم  ١2-8٣اﳌؤّرخ ﰲ  2١رمضان عام
 ١٤٠٣اﳌوافق  2يوليو سـنـة  ١٩8٣واﳌذكور أعﻼه ،حسب
السنة اﳌرجعية ،طبقا للملحق اﳌرفق بأصل هذا القرار.
اﳌاّدة  : ٢تطبق النسب اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
اﻷوﱃ أعﻼه ،عﲆ اﳌبلغ الشهري ﳌعاش ومنحة التقاعد

مرض مهني ،بنسبة .% ٣
اﳌاّدة  : ٦ينشر هذا القرار اّلذي يسري مفعوله ابتداء
من أول مايو سنة  ،2٠١8ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّيـة الّديمقراطّيـة الّشـعبّيـة.
ح ـّرر بـاﳉ ـزائ ـر ﰲ أول رم ـض ـان عـ ـام  ١٤٣٩اﳌـ ـواف ـق
 ١٧مـ ـايو سنة .2٠١8

الناﰋ عن حقوق اﻻشتراك.

اﳌطبعة الرسمﹽية  -حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص .ب  - ٣٧٦ -اﳉزائر  -محطة

مراد زماﱄ

