
11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـ
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م

اHاداHادّة ة 26

1 - يـجـوز ألي دولــة طـرف أن تـقــتـرح إدخــال تـعـديل
عـلى هـذه االتـفـاقـيـة. ويـقـدم الـتـعـديل اHـقـتـرح إلى الـوديع

الذي يعممه على الفور على جميع الدول األطراف.

2 - إذا طـلبت أغـلبـية الـدول األطراف من الوديع أن
rـقـتـرحـةHيـدعـو إلى عـقـد مـؤتــمـر لـلـنـظـر في الــتـعـديالت ا
يــقــوم الــوديع بــتــوجــيـه دعــوة إلى جــمــيع الــدول األطــراف
حلـضور اHؤتمـرr الذي ال يبـدأ انعقاده إال بـعد مضي ثالثة

أشهر على األقـل على تاريخ توجيه الدعوة.

3 - يبـدل اHـؤتـمـر قـصـارى اجلـهـود لـضـمـان اHـوافـقة
rعـــلى الــــتـــعـــديـالت بـــتـــوافـق اآلراء. وإذا لم يـــتــــيـــســـر ذلك
تـعـتــمـد الـتــعـديالت بـأغــلـبـيـة ثــلـثي أصـوات جــمـيع الـدول
األطــراف. ويــقـوم الــوديع عــلى الــفـور بــتــعـمــيم أي تــعـديل

يعتمد في اHؤتمر على جميع الدول األطراف.

4 - يـبـدأ نـفـاذ التـعـديل الـذي يـعـتـمد وفـقـا لـلـفـقرة 3
من هذه اHـادّة بالـنسبـة لكل دولـة طرف تـودع لدى الوديع
وثـيـقــة تـصـديـقـهــا أو قـبـولـهـا أو انــضـمـامـهـا أو مــوافـقـتـهـا
عـــلى الـــتــعـــديلr اعـــتــبـــارا من الـــيــوم الـــثالثــW مـن تــاريخ
إيــداع ثـلــثي الــدول األطـراف وثــائـقــهــا ذات الـصــلـةr وبــعـد
ذلك يــبــدأ نــفـــاذ ذلك الــتــعــديل بـــالــنــســبــة ألي دولــة طــرف
اعـتـبـارا من الـيـوم الـثالثـW من تـاريخ إيـداع تـلك الـدولة

وثيقتها ذات الصلـة.

اHاداHادّة ة 27

1 - أليـة دولـة طـرف أن تـنـسـحب مـن هـذه االتـفـاقـية
بإشعار خطي يوجه إلى األمW العام لأل~ اHتحدة.

2 - يـــصـــبــح االنـــســحـــــــاب نـــافــــذا بــعـــــد انـــقـــضـــــاء
ســــنــــــة واحــــدة عـــلـى تــــاريخ تــــســـــلم األمــــW الــــعــــــام لألمـم

اHتحـدة لإلشعــار.

اHاداHادّة ة 28

يودع أصل هذه االتفـاقيةr الذي تتساوى في احلجّية
نـــــصـــــوصــه اإلســـــبــــانـــــيـــــة واإلنـــــكــــلـــــيــــزيـــــــة والــــــروســـــيــــة
والـصـيــنـيــة والــعـــربـيّــة والـفـرنــسـيـةr لــدى األمـW الـعـــامّ
لأل~ اHـــتــــحـــدةr الــــذي يـــرسل نــــســـخــــا مـــعــــتـــمــــدة من هـــذه

النصوص إلى جمـيع الدول.

وإثـباتـا لـذلكr قام اHـوقـعون أدنـاهr اHـفوضـون بذلك
حــسب األصـــول من حــكــومــاتــهمr بــتــوقــيع هــذه االتــفــاقــيــة
اHـعـروضـة لـلـتـوقـيع في مـقـر األ~ اHـتـحـدة في نـيـويـورك

في 14 أيلول/ سبتمبر سنة 2005.

مـــرســوم رئـــاسيمـــرســوم رئـــاسيّ رقم  رقم 10 - - 271  مــؤرمــؤرّخ في خ في 26 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1431 اHــوافق  اHــوافق 3 نــوفــمــبــر ســنــة  نــوفــمــبــر ســنــة r2010 يــتــضــمr يــتــضــمّن عـام عـام 
الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة الــــتـــصــــديق عــــلى بــــروتـــوكــــول ســـنـــة 2005 اHــــتــــعـــل اHــــتــــعـــلّق
بــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجبــبـروتــوكـول قــمع األعـمــال غـيــر اHـشــروعـة اHــوجّـهـةـهـة
ضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرفضــد سالمــة اHــنــصــات الـثــابــتــة الــقــائــمـة فـي اجلـرف

القـاريr احملرالقـاريr احملرّر بلندن في ر بلندن في 14 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2005.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطالع عـلى بـروتـوكـول سـنـة 2005 اHـتـعلّق
بــبــروتــوكــول قـمـع األعـمــال غــيــر اHــشـروعــة اHــوجّــهــة ضـد
rـــنــصــات الــثــابـــتــة الــقــائــمـــة في اجلــرف الــقــاريHسالمــة ا

r2005 احملرّر بلندن في 14 أكتوبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــصــدّقr عــلى بــروتــوكــول ســنــة 2005
اHـــتـــعـــلّق بـــبـــروتـــوكـــول قـــمـع األعـــمـــال غـــيـــر اHـــشــــروعــــة
اHـوجّهــة ضد سالمـة اHنـصات الـثابـتة الـقائمـة في اجلرف
r2005 احملــــرّر بــــلـــــنـــــدن في 14 أكــــتــــوبــــر ســــنــــة rالــــقـــــــاري
ويــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلزائر في 26 ذي القـعدة عام 1431 اHوافق 3
نوفمبر سنة 2010.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 2005 اHتعلق ببروتوكول قمع األعمالاHتعلق ببروتوكول قمع األعمال
غير اHشروعة غير اHشروعة اHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـةاHوجهـة ضد سالمـة اHنصـات الثابتـة

القائمة في اجلرف القـاريالقائمة في اجلرف القـاري

rإن الدول األطراف في هذا البروتوكول

- بـاعــتـبــارهـا أطــرافـا في بــروتـوكــول قـمـع األعـمـال
غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
الـقائـمة في اجلـرف الـقاري اHـوقّـع في روما في 10 آذار/

r1988 مارس
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- وإذ تـــدرك أن األســبـــاب الــتـي من أجــلـــهــا ¬  وضع
بروتوكول عام 2005 التفاقية قمع األعمال غير اHشروعة
اHـوجـهــة ضـد سالمـة اHالحـة الــبـحـريـة تـنــطـبق أيـضـا عـلى

rنصات الثابتة القائمة في اجلرف القاريHا

- وإذ تــــــــــأخـــــــــــذ فـي االعـــــــــــتـــــــــــبــــــــــار أحـــــــــــكـــــــــــام هــــــــــذيـن
rWالبروتوكول

اتفقت على مـا يأتي :اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغراض هذا البروتوكول :ألغراض هذا البروتوكول :
1 - "بـروتـوكـول سـنـة 1988" يـعـني بـروتـوكـول قـمع
األعــمــال غـــيــر اHــشـــروعــة اHــوجــهـــة ضــد سالمـــة اHــنــصــات
الـثـابـتـة الـقـائـمـة في اجلـرف القـاريr الـذي وقّـع فـي روما

r1988 في 10 أذار/ مـارس
rنظمة البحرية الدوليةHنظمة" تعني اH2 - "ا
" يعني األمW العامّ للمنظمة. 3 - "األمW العامّ

اHاداHادّة ة 2
يُـسـتــعـاض عن الــفـقـرة ـسـتــعـاض عن الــفـقـرة 1 من اHـاد من اHـادّة ة 1 من بــروتـوكـول من بــروتـوكـول

عـام عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :
1 - تــنــطــبق أيــضــاr مع مــا يــلـزم مـن تــبـديـلr أحــكـام
الــفـــقــرات الــفــرعــيــة 1 (جـ) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) و(حـ) و2
r7ـوادّ 2 مـكـررا و5 و5 مـكـررا وHوأحــكـام ا r1 ـادّةH(أ) من ا
وأحــكــام اHــواد من 10 إلى r16 �ــا فـــيــهـــا اHــواد 11 مـــكــررا
و11 مـكـررا ثــانـيـا و12 مــكـرراr من اتـفـاقــيـة قـمع األعـمـال
rالحـــة الـبـحــريـةHـوجـهــة ضـد سالمـــة اHـشـروعــة اHغيـر ا
فـي صــــيـــغــــتــــهــــا اHــــعـــدّلــــة �ــــوجب بــــروتــــوكــــول عــــام 2005
التــفـــاقــيـــة قـــمع األعـــمــال غـــيــر اHـــشـــروعـــة اHـــوجــهـــــة ضــد
سالمـة اHالحة البـحريةr على األفعال اجلرمية التي تنص
عــــلــــيــــهــــا اHـــواد 2 و2 مـــكـــررا و2 مــــكــــررا ثـــانــــيـــاr مـن هـــذا
الـــــبــــــروتــــــوكـــــولr في حـــــــال اســـــتـــــهـــــدفـت هــــــذه األفـــــعــــال
اجلــرميـة اHنـصـات الثابتة القائمـة في اجلــرف القــاري

أو ارتكبت عـلى متنهـا.

اHاداHادّة ة 3

1 - ي - يُـــــســــتـــــعـــــاض عن الــــفـــــقــــرة ـــــســــتـــــعـــــاض عن الــــفـــــقــــرة 1 (د) من اHـــــاد (د) من اHـــــادّة ة 2 من من
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

(د) اإلقــــــدامr بــــــأي وســــــيـــــــلــــــة كــــــانـتr عــــــلـى وضعr أو
الـتسـبّب في وضعr جـهـاز أو مادة يُـرجّح أن تـدمّر اHـنـصة

أو يُرجّح أن تعرّض سالمتها للخطر.

2 - حذفت الـفـقرة  - حذفت الـفـقرة 1 (هـ) من اHـاد (هـ) من اHـادّة ة 2 من بـروتـوكول من بـروتـوكول
عـام عـام 1988.

3 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 2 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 2 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

2 - يــــرتـــــكب أي شـــــخص جُـــــرمــــا أيـــــضــــا إذا مـــــا قــــام
بالتهديدr اHشروط أو غير اHشروطr طبقا Hا ينص عليه
القـانون الوطـنيr بـارتكاب أي مـن األفعـال اجلُرميـة التي
تـنص عـلـيـهـا الـفـقـرتان 1 (ب) و(جـ) بـهـدف إجـبـار شـخص
حـقيـقي أو اعتـباري عـلى القـيام بـعمل مـا أو االمتـناع عن
القيام بهr إذا كـان من شأن هذا التهديد أن يعرّض سالمة

اHنصة الثابتة للخطر.

اHاداHادّة ة 4

1 - أدرج النص اآلتي بوصفه اHاد - أدرج النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 2 مكررا : مكررا :

اHاداHادّة ة 2 مكررا مكررا

يــــــــرتــــــــكب أي شــــــــخـص جُــــــــرمـــــــا فـي مــــــــفـــــــهــــــــوم هـــــــذا
الــبـــــروتـــوكـــول إذا مــــا قــــــام بــصــــورة غــيـــر مــشــروعــــة
rعـــنــدمــا يـــكــون الــغـــرض مـن الــفــعـل rوعن عــمـــد �ــا يــأتي
بـــحـــكم طـــابـــعــه أو ســيـــاقـهr تـــخـــويف الـــســـكـــانr أو إرغــام
حـكـومـــــة أو مـنـظـمـــــة دولـيــــة عــلى الـقـيـــام بـأي عـمــــل

أو االمتناع عن القيام به :
(أ) اسـتـخـدم ضــد مـنـصــــة ثـابتــــة أو عـــلى مـتـنـهــا
أو أنــزل مـن مــنـــصـــة ثــابـــتـــــة أي مــادة مـــتـــفــجـــرة أو مــادة
مـــشــعـــــة أو سالحـــا بــيـــولــوجـــيـــا أو كــيـــمــيـــائـــيــا أو نـــوويــا
بــطــريــقــة تــســبّب أو يُــرجّـح أن تــســبّب الــوفــاة أو إصــابــة

rجسيمـة أو ضـررا بالغـا

(ب) أو أفــــرغ من مــــنـــصــــــة ثــــابــــتـــة زيــــتــــا أو غـــــازا
rطـبيـعـيـا مـسيال أو مــــادة خـطــــــرة أو ضـــــــارة أخـــــرى
ال تــشــمــلـــهــا الــفــقــرة الــفــرعــيـــة (أ)r بــكــمــيــات أو تـــركــــيــز
يـسـبّـب أو يُـرجّح أن يُـسـبّب الـوفــــاة أو إصـابـــة جـسـيـمـــة

أو ضـررا بالغــاr أو

(جـ) هدّدr تـهديـدا مشـروطا أو غـيــر مـشروطr طـبقا
Hــا يــنـص عــلــيه الــقــانــون الــوطــنيr بــارتــكــاب جُــرم تــنص

عليه الفقرة الفرعية (أ) أوالفقرة الفرعية (ب).

2 - أدرج النص اآلتي بوصفه اHاد - أدرج النص اآلتي بوصفه اHادّة ة 2 مكررا ثانيا : مكررا ثانيا :

اHاداHادّة ة 2 مكررا ثانيا مكررا ثانيا

يـــرتــــكب أي شـــخـص جُـــرمـــا أيـــضـــا فـي مـــفـــهـــوم هـــذا
البروتوكول إذا مـا قـام :



13 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 68 4 ذو احلج ذو احلجّة عام ة عام 1431 هـ هـ
10 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2010 م م

(أ) بـصـورة غـيـر مـشـروعـة وعن عـمـد بـجرح أو قـتل
أي شـــخص في ســـيــاق ارتـــكــاب أي من األفـــعــال اجلُـــرمــيــة
rادة 2 مـكرراHـادّة 2 أو اHالـتي تنص عـليـهـا الفـقرة 1 من ا

أو

(ب) حــاول ارتـكــاب جُـرم تــنص عـلــيه الـفــقـــرة 1 من
اHادة 2 أو الفقرة الفرعية (أ) أو الفقـرة الفرعية (ب) من

اHادة 2 مكررا أو الفقرة الفرعية (أ) من هذه اHادةr أو

(جـ) ســـاهم كـــشـــريك في ارتـــكــاب جُـــرم تـــنص عـــلــيه
اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا أو الفـقرة الفرعـية (أ) أو الفقرة

الفرعية (ب) من هذه اHادةr أو

(د) نظّم آخرين أو وجّهـهم بارتكاب جُـرم تنص عليه
اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا أو الفـقرة الفرعـية (أ) أو الفقرة

الفرعية (ب) من هذه اHادةr أو

(هـ) أســـهم فـي ارتـــكـــاب جُــــرم أو أكـــثـــر مـن األفـــعـــال
اجلُــرمـيــة الـتي تــنص عـلــيـهــا اHـادة 2 أو اHـادة 2 مـكـررا أو
الـفقرة الفـرعية (أ) أو الفـقرة الفرعـية (ب) من هذه اHادة
مـن قـبل مـجــمـوعـة من األشــخـاص يــعـمـلــون من أجل غـايـة

مشتركة وعن عمد إمـا :

(I) بـــهـــدف تــعــــزيــــز الــنـــشـــاط اإلجــرامـي أو الــقـــصــد
اجلـنـائي لـهــذه اجملـمـوعـــةr حـيث يـنـطـــوي هــذا الـنـشـــاط
أو هــذا الـقـصـــد عـلى ارتـكـــاب جُـــرم تـنص عـلـيـه اHـادة 2

rادة 2 مكـرراHأو ا

(II) أو لكـونه على اطّـالع على نـية اجملـمـوعة ارتـكاب
جُرم تنص عليه اHادة 2 أو اHادة 2 مكررا.

اHاداHادّة ة 5

1 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 1 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 3 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

1 - تــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف مــــا يـــلــــزم من إجـــراءات
القــــــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيــــــة عــلى األفــعـــــال اجلُــــرمــيــة
الــتي تــنص عـلــيـهــا اHـواد 2 و2 مـكـــررا و2 مـكـــررا ثــانـيـا

عند ارتكاب اجلُـرم :

(أ) ضـــد مــنـــصــــــة ثــابـــتـــــة أو عـــلى مــتـــنـــهــا عـــنـــدمــــا
تــكــــون هـــــذه اHــنــصــــــة قــائـــمــــــة في اجلــــــرف الــقـــــاري

لتلـك الدولــةr أو

(ب) من قبل أحد رعاياها.

من  2 - ي - يُــــــســــــتـــــــعــــــاض عـن الـــــــفــــــقــــــرة ــــــســــــتـــــــعــــــاض عـن الـــــــفــــــقــــــرة 3 من اHــــــادة  من اHــــــادة 3 من 

بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

3 - تـقــوم أي دولــة طــرف أقـرّت الــواليــة الــقـانــونــيـة
اHــذكــــــورة في الـــفـــقـــــرة 2 بــإبـالغ األمــW الــعــــــامّ بــذلك.
وإذا مــــا ألــغت هـذه الــدولـــــة تــلك الـــواليـــــة الــقـانــونــيـــة

في ما بعدr فعليها أن تخطر األمW العامّ بذلك.

3 - ي - يُـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة ـــــــســـــــتــــــــعـــــــاض عن الـــــــفـــــــقـــــــرة 4 مـن اHـــــــاد مـن اHـــــــادّة ة 3 مـن مـن
بروتوكول عـام بروتوكول عـام 1988 بالنص اآلتي : بالنص اآلتي :

4 - تــــتـــخــــذ كل دولــــة طـــرف مــــا يـــلــــزم من إجـــراءات
القــــــرار واليــتــهــا الــقــانــونــيـــة عــلى األفــعـــــال اجلُــــرمــيـــــة
الــتي تــنص عـلــيـهــا اHـواد 2 و2 مـكـــررا و2 مـكـــررا ثــانـيـا
في احلــــــاالت الـتي يــكـــون فــيـهـا اHــشـتــبه فـــيـه مـوجــودا
في أراضــــيــــهــــا وال تــــقــــوم بــــتــــســــلــــيـــمـه إلى أي مـن الـــدول
األطـــــراف الــــتـي أقـــــرّت واليـــــتـــــهـــــا الــــقـــــانـــــونـــــيـــــة �ـــــوجب

الفقـــرتW 1 و2.

اHاداHادّة ة 6
التفسير واالنطباقالتفسير واالنطباق

1 - يـــجب تــفـــســـيــر وتـــأويـل بـــروتــوكـــول عـــام 1988
وهـذا الـبـروتـوكـولr عـلى مـا يـجـري بـW األطراف فـي هذا

البروتوكولr على أنهما يشكالن صكا واحدا.

2 - وتـــــشـــــكّـــل اHـــــواد من 1 إلى 4 من بـــــروتـــــوكــــول
rــنــقّــح في هــذا الــبــروتــوكـولHعـلـى الـنــحــــو ا r1988 عـــام
rــــواد من 8 إلى 13 مـن هــــذا الــــبـــــروتــــوكــــولHإلى جــــانـب ا
بـــروتــوكــول قـــمع األعـــمــال غــيـــر اHــشـــروعــة اHــوجـــهــة ضــد
سـالمـــة اHــنــصــات الــثــابــتـــة الــقــائــمــة في اجلـــرف الــقــاري
لـــعــــام 2005 (بـــروتــوكـــول قـــمع األعـــمـــال غــيـــر اHـــشـــروعــة
اHوجهـة ضد سالمة اHنصات الثابتة لعــام 2005) ويُعرّف

بهـذا االسم.

اHاداHادّة ة 7

يـــضــــــاف الــــنص اآلتي بـــــوصـــفــه اHـــادة يـــضــــــاف الــــنص اآلتي بـــــوصـــفــه اHـــادة 4 مـــكـــــــررا مـــكـــــــررا
مــن البروتوكول :مــن البروتوكول :

البنود اخلتامية لبروتوكول قمع األعمال غير اHشروعةالبنود اخلتامية لبروتوكول قمع األعمال غير اHشروعة
اHوجهة ضد سالمة اHنصات الثابتة القائمة في اجلرفاHوجهة ضد سالمة اHنصات الثابتة القائمة في اجلرف

القــاري لعــام القــاري لعــام 2005

تـتـكـوّن الـبـنـود اخلـتـامـيـة لـبـروتوكـول قـمـع األعـمال
غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
الـقائـمـة في اجلرف الـقـاري عـام 2005 من اHـواد من 8 إلى
13 من بــروتــوكــول عـــام 2005 لــبـروتــوكــول قــمـع األعــمـال

غــيـــر اHــشــروعــة اHــوجــهــة ضــد سـالمــة اHــنــصــات الــثــابــتــة
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الـقـائمـة في اجلـرف الـقاري. ويُـفـهم من اإلشـارات في هذا
البروتوكول إلى الدول األطراف على أنها تعني إشارات

إلى الدول األطراف في بروتوكول عـام 2005.

البنود اخلتاميةالبنود اخلتامية

اHاداHادّة ة 8
التوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمامالتوقيع والتصديق والقبول واHوافقة واالنضمام

1 - يــفـتــح بــــاب الـتــوقـــيع عـلـى هـذا الــبــروتــوكـول
في مـقــــر اHــنـظــمـــة من 14 شــبــاط/ فـبــرايــر ســنــة 2006
إلى 13 شــــــبــــــاط/ فـــــبــــــرايـــــر ســــــنـــــة r2007 ويـــــبــــــقى بــــــاب

االنضمام مشرعـا بعــد ذلك.

2 - و�ــقــدور الــدول أن تــعــرب عـن مــوافــقــتــهــا عــلى
االلتزام بهذا البروتوكول عن طريق :

(أ) الــــتــــوقــــيع دون حتــــفّـظ يــــشــــتــــرط الــــتــــصــــديق أو
القبول أو اHوافقةr أو

(ب) الـتـوقـــيع اHـشـــروط بـالـتـصـديق أو الـقـبول أو
اHـوافـقـــةr عـلى أن يـعـقب ذلك الـتـصــــديق أو الـقـبـــول أو

اHوافقــةr أو
(جـ) االنضمــام.

3 - ويـــــتم الــــتــــصـــــديق أو الــــقـــــبــــول أو اHــــوافــــقــــة أو
االنضمام بإيداع صك لهذا الغرض لدى األمW العـامّ.

4 - ويـحق فـقط لـدولـة وقّـعت بـروتـوكـول عــام 1988
دون حتـفّظ يـشـتـرط الـتـصـديق أو الـقـبـول أو اHـوافـقةr أو
صــدّقت عــلـى بــروتــوكــول عـــام 1988 أو قــبــلـــته أو وافــقت
عــــــلــــــيه أو انــــــضــــــمـت إلــــــيهr أن تــــــصــــــبـح طــــــرفــــــا فـي هـــــذا

البروتوكول.

اHاداHادّة ة 9
بدء النفــاذبدء النفــاذ

W1 - يــصـــبح هــذا الـــبــروتـــوكــول نـــافــذا بـــعــد تـــســعــ
يـــومـــا مـن تـــــاريخ قــــيـــــام ثالث دول إمــــا بـــتـــوقــــيـــعه دون
حتـــفظ يــــشـــتـــرط الـــتـــصـــديق أو الـــقـــبـــول أو اHـــوافـــقـــةr أو
بإيداع صك التـصديق أو القبول أو اHـوافقة أو االنضمام
. إال أن هـذا الـبروتـوكـول لن يـدخل حـيّز لـدى األمW الـعـامّ
الــــنــــفــــاذ قــــبل ســــريــــان مــــفــــعــــول بــــروتــــوكــــول عـــــام 2005
التفاقـيـة قـمع األعمال غـير اHـشروعة اHـوجهـة ضد سالمة

اHالحـة البحـريـة.

2 - وبـــالـــنـــســـبــــة لـــدولــــــة أودعت صـك الـــتــصـــــديق
عــــلى هـــــذا الـــبــــروتــــوكــــول أو الـــقـــبـــول به أو اHـــوافـــقــــة

عـلــيه أو االنضمـام إليه بعد اسـتيفاء شـــروط بدء النفاذ
الــتـي تــنص عـــلـــيــهـــا الــفـــقـــــرة r1 يــصـــبــح الـــتـــصــــديق أو
(90) Wوافـقـــة أو االنضمـام نافذا بعـد تسعHالـقبــول أو ا

يوما من تـاريخ إيـداع هـذا الصك.

اHاداHادّة ة 10
االنسحـاباالنسحـاب

1 - يــــجــــوز ألي دولــــة طــــرف أن تــــنـــــســــحب من هــــذا
الــبــــروتـــوكـــول فـي أي وقت بــعــــد تــــاريخ بــــدء نــفــــاذه

فـي تلك الدولــة.

2 - ويـــتم االنـــســـحـــــــاب بـــإيــــداع صك االنـــســـحـــــاب
لـدى األمW العـامّ.

3 - ويـصــبح االنــســحـاب نــافــذا بـعــد ســنــة من إيـداع
صـك االنــســحــاب لـــدى األمــW الــعـــامrّ أو بـــعــد مــدة أطــــول

تُحدد في الصك اHذكـور.

اHاداHادّة ة 11
التنقيح والتعديلالتنقيح والتعديل

1 - يـجوز للمنـظمة أن تعـقد مؤتمرا لـغرض تنقيح
هذا البروتوكول أو تعديله.

2 - ويـــدعـــو األمــW الـــعـــامّ إلى عـــقــد مـــؤتـــمــر لـــلــدول
األطـــــــراف فـي هـــــــذا الــــــــبـــــــروتـــــــوكــــــــول من أجـل تـــــــنــــــــقـــــــيح
الـــبـــروتـــوكـــول أو تـــعـــديـــلهr بـــنـــاء عـــلى طـــلب ثـــلـث الــدول
األطرافr أو خمس دول من الدول األطرافr أيهما أكثر.

3 - ويُـعـتـبــر أي صك تـصـديق أو قــبـول أو مـوافـقـــة
أو انضـمـام يودع بـعـد تاريخ بـدء نـفاذ تـعديـل ما عـلى هذا
الـبـــروتــــوكـــول عــلى أنــه يــنـطـبق عــلـى الـبـــروتــوكــول

فـي صيغتــه اHعدّلـة.

اHاداHادّة ة 12
الوديـعالوديـع

1 - يـــودع هــــذا الـــبـــروتـــوكــــول وأي تـــعـــديـالت عـــلـــيه
تُعتمد �وجب اHادّة 11 لدى األمW العـامّ.

2 - ويقوم األمW العـامّ �ا يأتي :
(أ) يــــــــخــــــــطـــــــر جــــــــمــــــــيع الــــــــدول الــــــــتي وقّــــــــعـت هـــــــذا

البروتوكول أو انضمت إليه باآلتي :

(i) كل تــــوقــــيـع جــــديــــد أو إيــــداع صك الــــتــــصــــديق أو
rوافقة أو االنضمام وتاريخ ذلكHالقبول أو ا

rتاريخ بدء نفاذ هذ البروتوكول (ii)
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(iii) إيــداع أي صك انــسـحــاب من هــذا الــبــروتــوكـول
rإلى جانب تاريخ استالمه وتاريخ بدء نفاذ االنسحاب

(iv) أي رســـالـــــة تــتـــطــلّـــبــهـــا أي مــادّة من مـــوادّ هـــذا

rالبـروتـوكـول
(ب) ويـــــرسل نـــــســــــخـــــا صـــــادقـــــة مـــــصــــــدّقـــــة من هـــــذا
الــــبـــــروتــــوكــــول إلى جـــمـــــيـع الــــــدول الـــتي وقّـــعـــتـــه أو

انضمت إلــيه.

3 - ومـا إن يــصـبح هــذا الـبــروتـوكــول نـافــذاr يـرسل
Wالـعامّ نـسخة صـادقة مـصدّقـة من النص إلى األم Wاألم
الــعـامّ لأل~ اHـتــحـدة لـتـســجـيـله ونــشـره �ـوجب اHـادّة 102

من ميثـاق األ~ اHتحدة.

اHاداHادّة ة 13
اللغـاتاللغـات

أعــدّ هـــذا الـــبــروتـــوكـــول في نـــســخـــة أصـــلــيـــة واحــدة
بـالـلـغـات اإلســبـانـيـة واإلنـكـلـيـزيـة والـروسـيـة والـصـيـنـيـة
والـعربـيّة والـفـرنسـيةr وتُـعتـبر هـذه النـصوص مـتسـاوية

في احلجّية.

حُـــرّر في لــنــدن في الــرابع عــشـر من شــهــر تــشـرين
األول/ أكتوبر من سنة ألفW وخمسة.

وإشـهـادا عـلى ذلـكr قــام اHـوقّـعــون أدنـاهr اHـفـوضـون
أصوال بذلك من حكوماتهمr بتوقيع هذا البروتوكول.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرســوم تــنـفــيـذي رقم مـرســوم تــنـفــيـذي رقم 10 - - 275 مـؤرخ في  مـؤرخ في 27 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
عــــام عــــام 1431  اHـــــوافق اHـــــوافق 4 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة  نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة r2010 يـــحـــددr يـــحـــدد
كــيـفــيــات اHـوافــقـة عــلى اتــفــاقـيــة تـفــويض اخلــدمـاتكــيـفــيــات اHـوافــقـة عــلى اتــفــاقـيــة تـفــويض اخلــدمـات

العمومية للمياه والتطهير.العمومية للمياه والتطهير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإن الوزير األول

rائيةHوارد اHبناء على تقرير  وزير ا  -

- وبــنـــاء عــلى الـــدســتـــورr ال ســيـــمــا اHـــادتــان 85 - 3
rو125 ( الفقرة 2)  منه

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 08 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHا rبالبلدية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 09 اHــؤرخ في 12
رمــضــان عـام 1410 اHـوافق 7 أبــريل ســنـة 1990 واHــتــعـلق

rتممHا rبالوالية

- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 05 - 12 اHــؤرخ في 28
جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1426 اHــوافق 4 غـــشت ســـنـــة 2005

rتممHعدل واHا rياهHتعلق باHوا

- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرئــــــاسي رقم 10 - 149
اHــــــؤرخ في 14  جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عــــام 1431 اHــــوافق 28

 rأعضاء احلكومـة Wتضمن تعيHمايو سنة 2010 وا

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHــــادة األولى : اHــــادة األولى :  تــــطــــبــــيـــــقـــــا ألحــــكـــــام اHـــــادة 107 من
الــقــانـــون رقـم 05 - 12 اHـــؤرخ فـي 28 جــمـــادى الــثــانــيـــة
عــام 1426 اHـــوافـق 4 غـــشت ســـنـــة r2005 اHـــعـــدل واHـــتـــمم
واHـذكـور أعـالهr يـهـدف هـذا اHـرسـوم إلـى حتـديـد كـيـفـيـات
اHوافقـة على اتفـاقية تـفويض اخلدمـات العمـومية لـلمياه

والتطهير.
اHــادة اHــادة 2 :  : يـــوافق عـــلى اتـــفـــاقـــيـــة تـــفـــويض اخلـــدمــات
العمومية للـمياه والتطهير اHعدة طبقا ألحكام اHواد 104
(الـــفـــقـــرة األولى) و 105 و 106 من الـــقـــانـــون رقم 05 - 12
اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1426 اHـوافق 4 غـشت
ســـنــة 2005 واHـــتـــعـــلق بـــاHـــيـــاهr اHــــعـــدل واHـــتـــممr �ـــوجب

مرسوم تنفيذي.
3 :  : يــجب أن يــتــضــمن اHــلف اHــرفـق �ــشـروع اHـادة اHـادة 
rاتـفاقـيـة تـفويض اخلـدمـات الـعمـومـيـة للـمـيـاه والتـطـهـير

الوثائق اآلتية :
rنافسةHاإلشعار وملف اإلعالن عن ا -

rتقرير تقييم العروض -
- مــبــرر الــتــأهــيـالت اHــهــنــيــة والــضــمــانــات اHــالــيــة

للمتعامل اHقبول.

اHــادة اHــادة 4 :  : عــنــدمــا يــفــوض تــســـيــيــر أشــغــال اخلــدمــات
الـعـمـوميـة لـلـمـياه والـتـطـهـير من طـرف صـاحب االمـتـياز
لـفرع أو عدة فروع االسـتغالل اHنشـأة لهذا الغـرضr طبقا
ألحـــكـــام اHــادة 104 (الـــفـــقــرة 2) من الـــقـــانــون رقم 05 - 12


