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- وبناء على الدّستور� السيّما ا�ادّة 77-11 منه�

ـ�جمـ�هـوريـة ـ�د االطــالع  عـلى االت�فاق�ية ب� ال - وبع

ـ��ة ـ��ل��كــ ـ���ش��ع��بـ��يـ���ة وا���م ـ��ة ال ـ��راط��ي ـ��ة الـ��د�ــ���ق ـ��ري الـ��جـ���زائ

اإلسبانيـ�ة في مجال األمن  ومك�افحة اإلرهاب واإلجــرام

ا�نظـم � ا�وقّعــة  بالـجزائر في 15 يونيو سنة �2008

 يرسم  ما يأتي : 

ا���������ادة األولى :  ي�������ص�������دّق ع������ل�ى االت�������ف�������اق�������ي�������ة ب�������

ـ��د�ــ�قـ�راط��يــ�ة الـ�ش��ع�بـ�يـ�ة اجل�مـ�هـ��وريـ�ة الـ�جـ��زائـ�ريــ�ة ال

وا����مـ���ل���كــــ���ة اإلس����ب���ان���يــ���ة ف�ي م���ج���ال األم�ن  وم���ك���اف���ح���ة

ـ�م � ا��وقّ�عــ�ة  ب�الـ�ج�زائ�ر في 15 اإلره�اب واإلجــ�رام ا��ن�ظ

ي����ون����ي����و س����ن���ة �2008 وت���ن����ش����ر ف�ي اجل���ري����دة ال����رس����م����ي���ة

للجمهورية اجلزائريـة الد�قـراطيـة الـشعبيـة. 

ـ����دة ـ����ج����ري ا�ــ����ادة 2 :  ي�����ن����ش����ر ه�����ذا ا�����رس����وم فـ�ي ال

ال���رّس���م���يّـ���ة ل���ل���ج���م����ه���وريّـ���ة اجل���زائ���ريّـ���ة ال���دّ�ـ���ق���راط���يّـ���ة

الشّعبيّـة.

ح�رّر ب�الـ�ج�زائر في 30 ذي احل�جّ�ة عام 1429 ا��وافـق

28 ديسمبر سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفــاقيـة ب� اجلمهورية اجلزائري

الد�قراطية الشعبية و�لكـة إسبانيا

في مجال األمن ومكافحة اإلرهاب واإلجرام ا�نظم

إن اجل�م��ه��وريّ�ة اجل��زائ�ريّ��ة ال��دّ��ق��راط��يّ�ة ال��شّ��ع�ب��يّ�ة

و�لكة إسبانيا� ا�شار إليهما فيما يأتي بـ"الطرف�"�

ـ�ر ت��عــ�اون��ه�مــ�ا - رغ��بـ�ة م��ن�ه��مـ�ا في تـ��وطـ�ي��د أواصـ

ـ�اب واإلجــ��رام ا��ن�ظم� في م�ج�ال األم�ن وم�ك�اف��حــ�ة اإلرهـ

�ا يخدم مصلحـة البلدين�

ـ���ر ـ����ة ف�ي ت����طـ����وي - ورغ����ب����ة م����ن����ه���م����ا ف�ي ا�����سـ����اه���م

العالقـات الثنائيـة�

- واحتراما من�هما �بادىء ا�س�اواة وا�عاملة با�ثل

وا�ساعدة ا�تبادلة�

قد اتفقتا على ما يأتي :

ا�ادة األولى

1 - ط�ب�ق�ا ل�ل�ت�ش�ريع اخل�اص ب�كال ال�دول�ت� و��وجب

ه���ذه االت����ف����اق����ي���ة� ي����ت����عـ���اون ال����ط����رف���ان ف�ي م���ج����ال األمن

وم��ك���اف��ح���ة اإلره���اب واإلج��رام� ال س���يّ��م���ا اإلج��رام ا����ن��ظم

العابر لألوطان.

- 426 م����ؤرخ في 30 ذي احل���ج���ة م����رس���وم رئ����اسي رقم 08

ع�ام 1429 ا��وافـق 28 دي�س�م�ب�ر س�نة �2008 ي�ت�ضمن

ـ�رية الـ�د��قراط�يـة رفع حتف�ظ الـج�مه�وريـ�ة الـج�زائ

الش�عبيـة حـول ا�ــادة 2.9 مـن اتفاق�ية الـقضاء على

جميع أشكال التمييز ضد ا�رأة لسنة 1979

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس الـجمهـوريـة�

-  بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية�

-  وبناء على الدّستور� السيّما ا�ادّة 77 - 11 منه�

-  و�قت�ضى ا�رسوم الرئاسي رقم 96 - 51 ا�ؤرخ

في 2 رم���ض���ان ع���ام 1416 ا���وافق 22  ي���ن���اي���ر س���ن���ة 1996

ـ����ة الـ�����ج�����زائـ�����ري����ة ـ�����ج�����م�����ه�����وري وا������ت�����ض����م�ن ان�����ض�����م����ام ال

ـ��ة ـ��ة ال��ش��ع��ب��يـ��ة� مع ال��ت��ح��فظ� إلى ات��ف��اقـ��يـ الـ��د���ق��راط��ي

الـ��ق��ض��اء ع�ل�ى ج�م��يع أش��ك��ال ال��ت�م��ي��ي��ز ض�د ا���رأة ل��س��ن�ة

�1979

يرسم  ما يأتي : 

ا�ادة األولى : يرفع حتفظ الـ�جمـهـورية اجلـزائـريـة

ـ�شع�بـيـ�ة  حـول ا�ــادة 2.9 مـن اتف�اقـيــة الـد��قـراط�يـة ال

الـ��ق��ض��اء ع�ل�ى ج�م��يع أش��ك��ال ال��ت�م��ي��ي��ز ض�د ا���رأة ل��س��ن�ة

.1979

ـ����دة ا�����ادة 2 :  ي�����ن�����ش�����ر ه�����ذا ا�����رس�����وم فـ�ي الـ�����ج�����ري

ال���رّس���م���يّـ���ة ل���ل���ج���م����ه���وريّـ���ة اجل���زائ���ريّـ���ة ال���دّ�ـ���ق���راط���يّـ���ة

الشّعبيّـة.

ح�رّر ب�الـ�ج�زائر في 30 ذي احل�جّ�ة عام 1429 ا��وافـق

28 ديسمبر سنة 2008. 

عبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ

- 427  م��ؤرخ في 30  ذي احل��ج��ة م��رس��وم رئ��اسي رقم 08

ع�ام 1429 ا��وافـق 28 دي�س�م�ب�ر س�نة �2008 ي�ت�ضمن

ـ��ة ـ���ج���مـ���هــ���وري ال���ت���ص���ديـق ع���لى االت���ف���اق���ي���ة ب����  ال

ـ�راط�يــ�ة الـ�ش�ع��بـ�يـ�ة وا��م�ل�ك�ة ـ�ريـ�ة الـ�د���قـ الـ�جـ�زائ

اإلس���ب����ان���ي���ة ف�ي م���ج���ال األم�ن وم���ك���اف����ح���ة اإلره���اب

واإلج�رام ا��ن��ظم� ا��وق�ع�ة ب��الـ�ج�زائ�ر في 15 ي��ون�ي�و

سنة 2008

ــــــــــــــــــــــــــــــ

إنّ رئيس الـجمهـوريـة�

-  بناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية�

اتفاقيات واتفاقات دولية
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