
العدد العدد 60
السالسّنة الثالثة واخلمسوننة الثالثة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اHغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اHغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

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

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

اخلميس اخلميس 11 محرمحرّم م عام عام 1438 هـهـ
اHوافق اHوافق 13 أكتوبر سنة أكتوبر سنة 2016 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركY خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـرســوم رئـاسيّ رقم 16-262 مـؤرّخ في 11 مـحــرم عـام 1438 اHـوافق 13 أكـتــوبـر ســنـة r2016 يـتــضـمّن الــتـصـديق عــلى اتـفـاق
باريس حول التغيّرات اHناخية اHعتمد بباريس في 12 ديسمبر سنة 2015.........................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسوم تـنفـيذي رقم 16 - 259 مؤرخ في 8 محـرّم عام 1438 اHوافـق 10 أكـتـوبر سـنة r2016 يـحدد تـشـكيـلـة اللـجنـة الـوطنـية
واللجان الوالئية للمجاالت احملمية وكيفيات تنظيمها وسيرها..........................................................................
مرسوم تـنفيـذي رقم 16 - 260 مؤرخ في 8 محرّم عام 1438 اHوافــق 10 أكتـوبر سنة r2016 يـحـدد شـروط وكـيفيـات تسليم
معادلة شهادات الطيران اHدنيr مالح خاص أو مالح مهني أجنبي......................................................................
مـرسـوم تـنـفـيـذي رقـم 16 - 261 مـؤرخ في 8 مـحـرّم عـام 1438 اHـوافق 10 أكـتـوبـر سـنة r2016 يـحـدد شـروط وكـيـفـيـات إجنـاز
استثـمارات اجلمـعيات الـرياضـية الوطـنية اHـعترف لهـا باHنفعة العمومية والصالح العام..................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 3 محرّم عام 1438 اHوافـق 5 أكتوبر سنة r2016 يتضمن تغيير ألقاب......................................
مراسيم رئاسيّة مؤرّخة في 17 ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19 سبتمبر سنة r2016 تتضمّن إنهاء مهام نوّاب مديرين باجلامعات.
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19  سبتمبر سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تلمسان....
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19 سبتمبر سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة تيارت.......
مــرســــوم رئــاســيّ مــــؤرّخ في 17  ذي احلــجّـــة عـــام 1437 اHـوافـق 19  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضــمّن إنــهــاء مـهــام بــجــامــعــة
اجلـزائـر 3................................................................................................................................................
مــرســــوم رئــاســيّ مـــؤرّخ فــي 17  ذي احلـجّـــــة عــام 1437 اHـوافـق 19  ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتــضـمّن إنــهـاء مــهـام بـجــامـعــة
سيدي بلعباس..........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19 سبتمبر سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة عنـابـة.......
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19 سبتمبر سنة r2016 يتضمّن إنهاء مهام بجامعة وهران.......
مـرســــوم رئـاســيّ مـــؤرّخ فــي 17  ذي احلـجّــــة عــــام 1437 اHـوافـــق 19 سـبـتـمـبـر سـنـة r2016 يـتـضـمّـن إنـهـاء مـهـام بـجـامـعــة
برج بوعريريج..........................................................................................................................................
مـراسـيم رئـاسـيّـة مـؤرّخة في 17  ذي احلـجّــة عــام 1437 اHـوافـق 19  سـبـتـمـبـر سـنة r2016 تـتضـمّن إنـهـاء مـهـام عـمـداء كـلـيات
باجلامعات.................................................................................................................................................
مرسـومان رئاسيّان مؤرّخان في 17  ذي احلجّـة عـام 1437 اHوافـق 19 سبتمبر سنة r2016 يتضمّنان تعيY نوّاب مديرين باجلامعات.

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

قـرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 22 ذي احلجّـة عام 1437 اHوافق 24 سبتـمبر سنة r2016 يـتضمن إنـهاء مهـام رئيسي ونواب
رؤساء اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية...........................................
قـــرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في 22 ذي احلـجّــة عـام 1437 اHـوافق 24 ســبـتـمــبـر سـنـة r2016 يـتـضـمن تـعــيـY رئـيـسي ونـواب
رؤساء اHصالح اجلهوية للمراقبة اHسبقة للنفقات اHلتزم بها لدى النواحي العسكرية...........................................
قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1438 اHوافق 9 أكتوبر سنة r2016 يتضمن تعيY قاض عسكري...........................................

وزارة الشؤون الدينية واألوقافوزارة الشؤون الدينية واألوقاف

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 18  ذي احلجّـة عام 1437 اHوافق 20 سـبتـمبـر سنة r2016 يحـدّد كيـفيـات حتويل حق االنـتفاع
الدائم أو حق االمتياز إلى حق إيجار بالنسبة لألراضي الوقفية اخملصصة للفالحة اHسترجعة من الدولة...............
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مــــرســـوم رئــــاسيمــــرســـوم رئــــاسيّ رقم  رقم 16-262 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 11 مـــحـــرم عـــام مـــحـــرم عـــام
1438 اHـــــوافق  اHـــــوافق 13 أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة  أكـــــتــــوبـــــر ســـــنــــة r2016 يـــــتـــــضـــــمr يـــــتـــــضـــــمّن

الـــتــــصـــديق عــــلى اتـــفـــاق بــــاريس حـــول الــــتـــغـــيالـــتــــصـــديق عــــلى اتـــفـــاق بــــاريس حـــول الــــتـــغـــيّـــراتـــرات
اHــنـــاخــيــــة اHــعــتـــمــــد بــبــاريــس فــي اHــنـــاخــيــــة اHــعــتـــمــــد بــبــاريــس فــي 12 ديــســمــبــــر ديــســمــبــــر

سنـة سنـة 2015.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بــنــاء عـــلى تــقــريــر وزيـــر الــدولــةr وزيــر الــشــؤون

rاخلارجـية والتعـاون الدولي
rادّة 91-9 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- و�ــقـتــضى اHــرســوم الـرّئــاسيّ رقم 93-99 اHـؤرّخ
في 18 شـــــوّال عــــام 1413 اHـــــوافق 10 أبـــــريـل ســـــنــــة 1993 
واHـتـضمّن اHـصـادقـة علـى اتفـاقـيـة األ� اHتـحـدة اإلطـارية
بــشــأن تــغــيّــر اHــنــاخr اHــوافق عــلــيــهــا من طــرف اجلــمــعــيــة

r1992 تحدة في 9 مايو سنةHالعامة لأل� ا
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 04-144 اHـؤرّخ
في 8 ربـيع األوّل عـام 1425 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2004 
واHـــتـــضـــمّن الــــتـــصـــديق عــــلى بـــروتـــوكــــول كـــيـــوتـــو حـــول
اتـفاقـية األ� اHـتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغـيّر اHـناخr احملرّر

r1997 بكيوتو يوم 11 ديسمبر سنة
- و�قـتـضى اHـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 15-119 اHـؤرّخ
فـي 24 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 13 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015
واHـــــتـــــضـــــمّن قـــــبـــــول تـــــعـــــديالت الـــــدوحـــــة اHـــــدخــــلـــــة عـــــلى
بـروتـوكــول كـيـوتـو حــول اتـفـاقـيـة األ� اHــتـحـدة اإلطـاريـة
بـــشـــأن تــــغـــيـــر اHـــنـــاخ اHــــعـــتـــمـــدة بـــالــــدوحـــةr قـــطـــرr في 8

r2012 ديسمبر سنة
- وبـعد االطـالع علـى اتفـاق بـاريس حـول الـتـغـيّرات

r2015 عتمد بباريس في 12 ديسمبر سنةHناخبة اHا
يـرسم مـا يأتي :يـرسم مـا يأتي :

اHــــاداHــــادّة األولى : ة األولى : يـــــصــــدّق عـــــلى اتـــــفــــاق بـــــاريس حــــول
الــتـغــيّـرات اHــنــاخــيــة اHـعــتـمــد بــبـاريس في 12 ديـســمـبـر
سـنــة r2015 ويـنــشـر في اجلـريــدة الـرّسـمـيّــة لـلـجــمـهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بـــاجلــزائــر في11  مــحــرم عــام 1438 اHــوافق 13

أكتوبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاق باريس حول التغياتفاق باريس حول التغيّرات اHناخيةرات اHناخية

إنإنّ األطراف في هذا االتفاق : األطراف في هذا االتفاق :

- بـــاعــتـــبـــارهــا أطـــرافـــا في اتــفـــاقـــيــة األ� اHـــتـــحــدة
اإلطــاريــة بــشـأن تــغــيــر اHــنــاخr اHــشـار إلــيــهــا فــيــمـا يــأتي

r"بـ"االتفـاقـية

- وإذ تـعـمل �ـقـتـضى مـنـهـاج ديـربـان لـلـعـمل اHـعـزّز
اHـــنـــشـــأ �ـــوجـب اHـــقــرر 1/م أ - 17 الـــصـــادر عن مـــؤتـــمـــر

rاألطراف في االتفاقية في دورته السابعـة عشرة

- وســــعـــــيــــا مـــــنــــهـــــا إلى حتـــــقــــيـق هــــدف االتـــــفــــاقـــــيــــة
واســـــتــــرشـــــادا �ــــبــــادئـــــهــــاr �ـــــا في ذلـك مــــبـــــدأ اإلنــــصــــاف
واHــســؤولــيـات اHــشــتــركــة وإن كــانت مــتــبــايــنــة ومــراعـاة

 rفي ضوء الظروف الوطنية اخملتلفة rقدرات كل طرف

- وإذ تــــدرك احلــــاجــــة إلـى تــــصــــدّ فــــعــــال وتــــدريــــجي
لــلـتــهــديــد اHــلـح الــذي يــشـكـلــه تــغـــيــر اHـنـــاخr اســتـنـــادا

rتاحةHعارف العلمية اHإلى أفضل ا

- وإذ تــدرك أيــضــا االحــتــيــاجــات احملــدّدة والــظــروف
اخلـاصـة لـلـبـلـدان الـنـامـيـة األطـرافr ال سـيـمـا تـلك الـقـابـلة
rــنـــاخHلـلــتــأثــر بـوجــه خــاص بــاآلثــــار الـضــــارة لــتــغـيــر ا

rوفق ما تنص عليه االتفاقية

- وإذ تـــــــضـع فـي اعــــــتـــــــبـــــــارهـــــــا عـــــــلى نـــــــحـــــــو كـــــــامل
االحـتــيـاجـات احملــددة واألوضـاع اخلـاصـة ألقل الــبـلـدان �ـوا

rفيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها

- وإذ تـدرك أن األطـراف قـد ال تـتـأثــر بـتـغـيـر اHـنـاخ
rتخذة للتصدي لهHبل أيضا بآثار التدابير ا rفحسب

- وإذ تــؤكــد مـا لإلجــراءات اHــتــعـلــقــة بــتـغــيــر اHــنـاخ
وعـملـيات الـتصـدي له وأثـاره من عالقة وثـيقـة بالـوصول

rستدامة والقضاء على الفقرHنصف إلى التنمية اHا

- وإذ تدرك األولـوية األسـاسيـة اHتـمثـلة في ضـمان
األمن الــغــذائي والــقــضـــاء عــلى اجلــــوعr وبــأوجـه قــابــلـــيـة
تـأثـر نظم اإلنـتـاج الـغذائي بـصـفة خـاصـة باآلثـار الـضـارة

rناخHلتغـير ا

- وإذ تــضع في اعـتــبـارهـا ضــرورة حتـقـيق الــتـحـول
الـعـادل لــلـقـوى الـعـامـلـة وإيـجـاد الـعـمل الـكـر� والـوظـائف

rوفقا لألولويات اإل�ائية احملددة وطنيا rالالئقة

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
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- وإذ تـقـرّ بـأن تـغـيـر اHـنــاخ يـشـكـل شـاغال مـشـتـركـا
لـلـبـشريـةr وأنه يـنـبـغي لأل طـرافr عـنـد اتـخـاذ اإلجراءات
للتـصدي لـتغيـر اHنـاخr أن حتترم وتـعزز وتـراعي ما يقع
rعـلى كـل مـنــهـا مـن الـتــزامـات مــتــعـلــقـة بــحــقـوق اإلنــسـان
واحلق في الـصحةr وحقـوق الشعـوب األصلية واجملـتمعات
احملـــلــيــة واHـــهــاجـــرين واألطــفـــال واألشــخـــاص ذوي اإلعــاقــة
واألشــخـــاص الــذين يــعــيــشـــون أوضــــاعــــا هــشــةr واحلــق
Yوتــمـكـ Yاجلـنــسـ Yــسـاواة بــHفـضال عن ا rفي الــتـنــمـيــة

rاألجيال Yرأة واإلنصاف بHا

- وإذ تــــقـــــر بـــــأهــــمـــــيـــــة أن تُـــــحــــفـظ وتُـــــعــــزّزr حـــــسب
االقــتـضــاءr بــوالـــيع وخـزّانــــات غـازات الـدفـيــئـة اHـشـــار

rإليهــا في االتفاقية

- وإذ تالحظ أهـــمـــيـــة كـــفـــالـــة سـالمـــة جـــمـــيع الـــنـــظم
اإليـــكـــولـــوجــيـــةr �ـــا فـــيـــهـــا احملـــيــطـــاتr وحـــمـــايـــة الـــتـــنــوع
الـبـيـــولــوجــيr وهـــو مـــا تـعبّـــر عـنــه بـعض الثـقــافــات
بـ  "أمــــنــــــا األرض"r وإذ تــــشــــيـــــر إلى أهـــــمــــــيــــة مـــــفــــهــــــوم
"الـــعــــدالـــــة اHـــنــــاخـــيـــة" لـــدى الـــبـــعـضr وذلك عـــنـــد اتـــخـــاذ

rناخHإجراءات للتصدي لتغير ا

- وإذ تـــــؤكــــــــد أهــــــمـــــــيــــــة الـــــتــــــعــــــلـــــــيـم والـــــتـــــــدريب
والــتــوعـــيـــة الـعـــامـــة ومــشــاركـــــة اجلــمـهــــــور ووصـولــه
إلى اHـعــلـــومــــات والـتـعـــــاون عــلى جــمـــيع اHـســتــويـــات

rسائل التي يتناولها هذا االتفاقHفي ا

- وإذ تـدرك أهمية مـشاركة جـميع مسـتويات احلكم
ومــخـتـلف اجلـهـات الــفـاعـلـةr وفـقــا لـلـتـشـريــعـات الـوطـنـيـة

rناخHفي التصدي لتغير ا rلكـل من األطراف

rـــســـتـــدامـــةHوإذ تــــدرك أيـــضـــا أن أ�ـــاط الـــعـــيـش ا -
وأ�ــاط االســتــهالك واإلنــتــاج اHــســـتــدامــةr الــتي تــضــطــلع
فـيهـا الـبلـدان اHتـقـدمة األطـراف بدور ريـاديr تؤدي دورا

rناخHهاما في التصدي لتغير ا

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

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغـراض هـذا االتـفـاقr تــنـطـبق الــتـعـاريف في اHـادة
األولى من االتفاقية. وباإلضافة إلى ذلك :

أ) يُقصـد �صـطلح "االتفـاقيـة" اتفاقـية األ� اHـتحدة
اإلطارية بشأن تـغير اHناخr التي اعـتُمدت في نيويورك

r1992 في  9 أيار/ مايو سنة
ب) يـــقـــصــد �ـــصـــطـــلح "مـــؤتـــمـــر األطـــراف" مـــؤتـــمــر

rاألطراف في االتفاقية
ج) يـــقــصــــــد �ــصـــطــلـــح "الـــطــــــرف" الـــطــــــرف في

هــذا االتفــاق.

اHاداHادّة ة 2

1 - يـــرمي هـــذا االتـــفـــاقr من خالل حتـــســـY تـــنـــفـــيــذ
االتـــــفـــــاقــــــــيـــــةr و�ـــــــا يــــــشـــــمـــل هــــــدفـــــهـــــــاr إلـى تـــــوطـــــيـــــد
rـناخHـيـة لـلـتـهـديـد الـذي يـشـكـله تـغـيـر اHاالسـتجـابـــة الـعـا
rستدامة وجهـود القضاء على الفقـرHفي سياق التنمـية ا

بوسائل منها :
أ) اإلبـــــقـــــاء عــــلـى ارتـــــفــــاع مـــــتـــــوسط درجـــــة احلــــرارة
الـعاHية في حـدود أقل بكثيـر من درجتY مائـويتY فوق
مــسـتـويــات مـا قـبل احلــقـبـة الــصـنـاعــيـة ومـواصــلـة اجلـهـود
الـرامــيــــة إلى حـصـــر ارتـفـــاع درجـــة احلـــرارة فــي حـــد
ال يــتــجــاوز 1,5 درجـــة مــائــويــة فـــوق مــســتــويـــات مــا قــبل
احلـقبة الصنـاعيةr تسلـيما بأن ذلك سـوف يقلص بصورة

rناخ وآثارهHكبيرة مخاطر تغير ا
ب) وتعـزيز الـقدرة عـلى التـكيف مع اآلثـار الضارة
لــتــغــيـر اHــنــاخ وتــعــزيـز الــقــدرة عــلى حتــمل تـغــيّــر اHــنـاخ
rوتـوطـيـد الـتــنـمـيـة اخلـفـيـضـة انـبـعـاثـات غـازات الـدفـيـئـة

rعلى نحو ال يهدد إنتاج األغذية
ج) وجــعل الــتــدفــقــات اHــالــيــة مــتــمــاشــيــة مع مــســار
يــؤدي إلى تــنــمــيـة خــفــيــضــة انــبــعــاثــات غــازات الــدفــيــئـة

وقادرة على حتمل تغير اHناخ.

2 - سـيُـنفّـذ هـذا االتـفـاق عـلى نـحو يـجـسـد اإلنـصاف
ومـــبـــدأ اHــــســـؤولـــيـــات اHـــشــــتـــركـــة وإن كـــانت مــــتـــبـــايـــنـــة

وقدرات كل طرفr في ضوء الظروف الوطنية اخملتلفة.

اHاداHادّة ة 3

على جـمـيع األطـراف أن تضـطـلع باجلـهـود الطـمـوحـة
rوأن تــبــلغ عــنــهـا r13ـواد 4 و7 و9 و10 و11 وHاحملــددة فـي ا
باعـتبـارها مـساهـمـات محـددة وطنـيا تـصب في التـصدي
العـاHي لتـغير اHـناخr مـن أجـل حتقـيق غرض هـذا االتفاق
اHـــنـــصـــوص عــــلـــيه في اHـــادة 2. وســـتـــمـــثــل جـــهـــود جـــمـــيع
األطــراف تــقــدمــا يــحــرز عــلـى مــر الــزمنr عــلى أن تُــراعى
فــيـهـــا احلـــاجــــة إلى دعــم الــبــلــــدان الـنـــامــــيــة األطــــراف

فـي التنفيذ الفعـال لهذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 4

1 - مـن أجل حتـــقـــيق هـــدف درجـــة احلـــرارة الـــطـــويل
األجل احملدد في اHادة r2 تهـدف األطراف إلى حتقيق وقف
عـاHي الرتـفـاع انـبـعاثـات غـازات الـدفـيـئة فـي أقرب وقت
¨ــكنr مــسـلّــمـة بــأن وقف ارتـفــاع االنــبـعــاثـات ســيـتــطـلب
وقتا أطول من البلدان النامية األطرافr وإلى االضطالع
بــتـــخــفـــيـــضــات ســـريــعـــة بـــعــد ذلك وفـــقـــا ألفــضل اHـــعــارف
الـعلـمـيـة اHـتاحـةr من أجل حتـقـيق تـوازن بY االنـبـعـاثات
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البـشـرية اHـنـشـأ من اHصـادر وعـمـليـات إزالـتـها بـواسـطة
الـــبــوالـــيع في الـــنــصـف الــثـــاني من الـــقــرنr عـــلى أســاس
اإلنصاف وفي سياق التنمية اHستدامة واجلهود الرامية

إلى القضـاء على الفقـر.

2 - يـــعـــدّ كــل طـــرف ويُـــبـــلغ مـــســاهـــمـــات مـــتــتـــالـــيــة
مــحــددة وطــنـــيــا يــعـــتــزم حتــقــيـــقــهــا ويـــتــعــهــدهـــا. وتــســعى
األطـــراف إلى اتـــخـــاذ تـــدابـــيـــر تـــخـــفـــيف مـــحـــلـــيـــة بـــهــدف

حتقـيق أهـداف تلك اHساهمات.

3 - سـتـمــثل اHـسـاهـمــة الـتـالـيـة احملــددة وطـنـيـا لـكـل
طـرف تـقـدمـا يـتـجــاوز مـسـاهـمـته الـراهـنـة احملـددة وطـنـيـا
وسـتـجـسـد أعـلـى طـمـوح ¨ـكن لهr �ـا يـراعي مـسـؤولـيـاته
اHــــشــــتــــركـــــة وإن كــــانـت مــــتــــبــــايـــــنــــة وقــــدراتـهr في ضــــوء

الظروف الوطنية اخملتلفة.

4 - يـنــبــغي أن تــواصل الــبـلــدان اHــتـقــدمــة األطـراف
أداء دورهــا الـــريــادي عـن طــريق اعـــتــمـــاد أهــداف مـــطــلـــقــة
خلفض االنـبعاثات عـلى نطاق االقـتصاد. ويـنبغي لـلبلدان
الـنــامــيــة األطـراف أن تــواصل حتــســY جـهــودهــا اHــتـعــلــقـة
بـــالــتـــخـــفـــيفr وتُـــشـــجّع عـــلى الـــتـــحــول مـع مــرور الـــزمن
صـوب أهـداف خلـفض االنـبـعـاثـات أو حتـديـدهـا عـلى نـطـاق

االقتصادr في ضوء الظروف الوطنية اخملتلفة.

5 - يُـقــدّم الــدعم إلـى الـبــلــــدان الــنــامــــيــة األطـــراف
r11وفــــقــــا لــــلــــمـــواد 9 و10 و rــــادةHمـن أجل تــــنــــفــــيــــذ هـــذه ا
تــسـلــيـمــا بـأن تــعـزيــز الـدعـم اHـقــدّم إلى الـبــلـدان الــنـامــيـة
األطـــراف سـيسـمــح بـبـلوغ مـســـتـوى أعـلى مـن الـطـمــوح

في إجـراءاتها.

6 - �ــــــكن ألقـل الــــــبــــــلــــــدان �ــــــوا والــــــدول اجلــــــزريـــــة
الـــصــغـــيــرة الـــنــامـــيــة أن تـــعــدّ اســـتــراتـــيــجـــيــات وخـــطــطــا
rوإجـراءات للـتـنـمـيـة خفـيـضـة انـبـعاثـات غـازات الـدفـيـئة

وأن تبلغ عنهاr �ا يراعي ظروفها اخلاصة.

7 - �ـكن Hــنـافع الـتـخـفــيف اHـشـتـركــة الـنـاجتـة عـمّـا
تــتـخــذه األطـراف من إجــراءات لـلــتـكــيّف و/ أو مـا تــضـعه
من خــــطط لـــلـــتــــنـــويع االقـــتــــصـــاديr أن تـــســـهم فـي نـــتـــائج

التخفيف �وجب هذه اHادة.

8 - تــــــــقـــــــــدم جـــــــــمــــــــيـع األطـــــــــرافr عــــــــنـــــــــد اإلبـالغ عن
مـسـاهـمـاتـهـا احملـددة وطـنـيـاr اHـعـلـومـات الالزمـة لـلـوضـوح
والـشفافـية والفـهم وفقا لـلمقرر 1/م أ - 21 وأي مقررات
ذات صــــلـــة Hــــؤتـــمــــر األطــــراف الـــعــــامل بــــوصـــفـه اجـــتــــمـــاع

األطراف في هذا االتفاق.

9 - يُـبـلّغ كل طـرف عن مـسـاهـمـة مـحـددة وطـنـيا كـل
خمس (5) سـنوات وفـقا لـلمـقرر 1/م أ - 21 وأي مـقررات

ذات صــــلـــة Hــــؤتـــمــــر األطــــراف الـــعــــامل بــــوصـــفـه اجـــتــــمـــاع
األطـراف في هـذا االتـفـاقr مـراعـيـا في ذلك نـتـائج عـمـلـيـة

استخالص احلصيلة العاHية اHشار إليها في اHادة 14.

10 - ينظر مؤتـمر األطراف العامل بـوصفه اجتماع

األطــراف في هــذا االتـفــاق في األطــر الــزمـنــيــة اHـشــتــركـة
للمساهمات احملددة وطنيا في دورته األولى.

11 - يجـوز لـطرف أن يـعدّل في أي وقت مـساهـمته

rالقـائمة احملددة وطـنيا بـهدف رفع مستـوى الطمـوح فيها
وفــقــا لإلرشـادات اHــعــتـمــدة من مــؤتــمـر األطــراف الــعـامل

بوصفه اجتماع األطراف في هذا االتفاق.

12 - تُـســجّل اHــسـاهـمــات احملـددة وطــنـيــا الـتي تــبـلغ

عنها األطراف في سجـل عام تتعهده األمانة.

13 - حتـتـسب األطـراف مـسـاهـمـاتـهـا احملـددة وطـنـيـا.

وفـي ســيـــاق احــتـــســـاب مــا يـــرتــبـط �ــســـاهــمـــاتــهـــا احملــددة
وطـنـيــا من انـبـعــاثـات بـشـــريــة اHـنــشـأ وعـمــلـيــات إزالـــة
لـــهــاr تـــعــزّز األطــــراف الــسـالمـــة الـــبــيـــئـــيـــة والــشـــفــافــــيــة
rـــقــــارنـــــة واالتـــســــاقHوالـــدقـــــة واالكـــتــــمــــال وقـــابــــلـــــيـــة ا
وتــــــكـــــفـــل جتـــــنـب احلـــــســـــاب اHــــــزدوجr وفـــــقــــــا لإلرشـــــادات
اHــعـتـمـدة من مـؤتــمـر األطــراف الـعـامـل بــوصـفـه اجـتـمـاع

األطـراف في هذا االتفـاق.

14 - يـــنـــبـــغي لـألطــــرافr في ســـيـــاق مـــســـاهـــمـــاتـــهـــا

احملـددة وطــنـيـاr أن تـراعيr عـنـد إقــرار وتـنـفـيـذ إجــراءات
الــتـــخــفــيـف اHــتـــصــلـــة بـــاالنــبـــعــاثـــات الــبــشــــريـــة اHـــنــشــأ
وعـــــمـــــلـــــيـــــات إزالـــــتـــــهـــــاr حـــــسـب االقـــــتـــــضـــــاءr األســـــالـــــيب
واإلرشــادات الـقــائـمـة �ــوجب االتـفــاقـيـة في ضــوء أحـكــام

الفقـرة 13 من هذه اHادة.

rفـي تــــنــــفــــيــــذ هــــذا االتــــفــــاق r15 - تــــراعي األطــــراف

شـواغل األطـراف الـتي تـكـون اقـتـصـاداتـهـا األكـثـر تـعـرضـا
لــتـأثــيـرات تــدابـيـر الــتـصــديr ال سـيــمـا الــبـلــدان الـنــامـيـة

األطراف.

16 - تُـخـطِـر األطراف - �ـا فـيـها مـنـظمـات الـتـكامل

االقــتــصــادي اإلقــلــيـمي ودولــهـــا األعـضـــاءr الــتي تـــوصـلت
إلى اتـفـاق يـقـضي بـالـتـصرف مـجـتـمـعـة �ـوجب الـفـقرة 2
مـن هـذه اHــادةr األمــانــة بـأحــكــام ذلك االتــفـاقr �ــا في ذلك
مـــســـتــوى اإلنـــبـــعـــاثــات اخملـــصّص لـــكـل طـــرف في الـــفـــتــرة
الزمـنيـة ذات الصـلةr عـنـد إبالغهـا عن مسـاهمـاتهـا احملددة
وطــــنــــيــــا. وتـــــبــــلّغ األمــــانــــة بـــــدورهــــا أطــــراف االتــــفــــاقــــيــــة

واHوقعY عليها بأحكام ذلك االتفاق.

17 - يــكـــون كـــل طــــرف فـي ذلك االتـــفـــــاق مـــســؤوال

عن مـســتـوى انــبــعـاثــاته احملـدد فـي االتـفــاق واHـشـــار إلــيه
في الــفــقـــرة 16 من هــذه اHــادة وفـقــــا لــلـفــقــــرتـY 13 و14

من هذه اHادة وللمادتY 13 و15.
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18 - إذا تـــــصــــرفت األطـــــراف مــــجــــتــــمـــــعــــة في إطــــار

مـنـظمـة لـلـتـكـامل االقـتـصادي اإلقـلـيـمي هي نـفـسـهـا طرف
في هـــذا االتـــفــــاقr وبـــالـــتـــضــامـن مــعـــهــــاr فـــإن كــل دولــــة
عـضــــو فـي مــنـظــمـــة الــتـكـــامــل االقــتـصــــادي اإلقـلــــيـمي
تــلك تــكــون مــســؤولــة �ــفـردهــا وبــالــتــضــامن مع مــنــظــمـة
الـتــكـامل االقــتـصــادي اإلقـلــيـمـي عن مـســتـوى انــبـعــاثـاتــهـا
اHنصـوص علـيه في االتـفاق اHبـلّغ عنـه �وجب الـفقرة 16
مـن هـــذه اHــــادة وفـــقــــا لـــلــــفـــقــــرتـــY 13 و14 مـن هــــذه اHـــادة

وللمادتـY 13 و15.

19 - يـــنــبـــغي أن تـــســـعى جــمـــيع األطـــراف إلى وضع

اســـتـــراتـــيــجـــيـــات إ�ـــائـــيــة خـــفـــيـــضـــة انــبـــعـــاثـــات غــازات
الــدفــيــئــــة وطـــويـلـــــة األجــــل واإلبـالغ عــنــهـــــاr واضــعـــــة
فـي اعـتـبـارهـا اHـادة 2 ومـراعـيـة مـسـؤولـيـاتـهـا اHـشـتـركـة
وإن كانت متبـاينةr وقدرات كل منهاr في ضوء الظروف

الـوطنـية اخملتلفـة.

اHاداHادّة ة 5

r1 - يــــنـــبــــغي أن تــــتـــخــــذ األطـــراف إجــــراءات تـــرمي
حــسب االقــتــضــاءr إلى صــون وتــعــزيــز بــوالـيـع وخــزانـات
غازات الدفيـئة وفق ما يُـشــار إلـيه في الفقـرة 1 (د) من

اHادة 4 من االتفاقية و�ا يشمـل الغابات.

r2 - تـــشـــجّع األطـــراف عـــلى اتـــخـــاذ إجــراءات تـــرمي
rــدفـوعــات الــقـائـمـــة عـلى الــنـتــائجHبـوســائـل من بـيــنـهـا ا
إلى تــنـفــــيـذ ودعـــم اإلطــــار الــقــــائم اHــنــصــــوص عــلــــيه
في اإلرشـادات واHقـررات ذات الصلـة التي سـبق االتفاق
ـهج الـــســيــاســاتــيــة عــلــيــهــا �ـــوجب االتــفــاقــيـــة بــشــأن : الــنـُّ
واحملــــفــــزات اإليــــجــــابــــيــــة لـألنــــشـــطــــة اHــــتــــعــــلــــقــــة بــــخــــفض
االنـبعـاثات الـناجـمـة عن إزالة الـغابـات وتدهـورهاr ودور
حـفـظ الــغـابــات وإدارتــهــا اHــســتـدامــة وتــعــزيــز اخملــزونـات
ــهج الــكـــربـــونـــيـــة لـــلـــغـــابـــات في الـــبـــلـــدان الـــنـــامــيـــةr والـــنـُّ
السـيـاساتـيـة الـبديـلـةr من قبـل نُهُج الـتـخفـيف والـتـكيف
اHشتركة لإلدارة السـليمة واHستـدامة للغاباتr مع إعادة
تـأكـيـد أهــمـيـة حتـفــيـز اHـنــافع غـيـر الـكــربـونـيـة اHــرتـبـطـة

بهذه النُّهجr حسب االقتضاء.

اHاداHادّة ة 6

1 - تــــســــلّم األطـــــراف بــــأن تــــخــــتــــار بــــعض األطــــراف
السـعي إلى تـعـاون طـوعي في تـنـفـيـذ مسـاهـمـاتـهـا احملددة
وطـنـيـا إلتـاحـة مـسـتـوى أعـلى من الـطـمـوح في إجـراءاتـهـا
اHــتـــعـــلـــقـــة بـــالــتـــخـــفـــيف والـــتـــكـــيف وتـــعـــزيــز الـــتـــنـــمـــيــة

اHستدامة والسالمة البيئية.

2 - تــــعـــزّز األطــــرافr عــــنــــد اHـــشــــاركــــة عـــلـى أســـاس
طـــوعي في نُـهُـج تـعـاونــيـة تــنـطــوي عـلى اســتـخـدام نــتـائج
تـخــفـيف مــنـقــولــة دولـيــا في الـوفــاء �ـســاهـمــاتـهــا احملـددة
وطــنــيـاr الــتــنــمـيــة اHــسـتــدامــة وتـكــفل الــسالمــة الــبـيــئــيـة
والـــشــــفـــافـــيـــةr �ــــا في ذلك عــــلى صـــعــــيـــد احلـــكـمr وتـــطـــبق
مــحـــاســبـــة مــحــكـــمـــة لــكـــفــالـــة جـــمــلـــة أمـــور مــنـــهــا جتــنّبُ
احلــســـــاب اHـــزدوجr تــمـاشــيـــا مــع اإلرشــــادات اHــعــتــمـدة
في مـؤتـمر األطـراف الـعامل بـوصـفــه اجتـمـــاع األطــراف

في اتفاق باريس هذا.

3 - يكون استخـدام نتائج التخفـيف اHنقولة دوليا
في حتــــقـــيـق اHـــســــاهــــمــــات احملـــددة وطــــنــــيــــاr �ـــوجـب هـــذا

االتفاقr طوعيا ومرخصا به من األطراف اHشاركة.

4 - تُـنـشـأr �ـوجب هـذا االتـفـــاقr آلـيـة لـلـمسـاهـمــة
في تـخــفــيف انـبــعــاثـات غــازات الـدفــيــئـة ودعم الــتــنـمــيـة
اHــســـتــدامــة تــخـــضع لــســـلــطــة وتـــوجــيه مـــؤتــمــر األطــراف
rالــــعــــامـل بــــوصــــفـه اجــــتــــمـــــاع األطــــراف فـي هــــذا االتــــفــــاق
لتسـتخـدمها األطـراف على أسـاس طوعيr وتُشـرف علـيها
هـيـئــة يُـعـيّـنـهــا مـؤتـمـر األطــراف الـعـامل بـوصــفه اجـتـمـاع

األطراف في هذا االتفاقr وتهدف إلى مـا يأتي :
أ) تعـزيـز الـتـخـفـيف من انـبعـاثـات غـازات الـدفـيـئة

rستدامة في الوقت ذاتهHوتوطيد التنمية ا
ب) وحتــفــيـز وتــيــســيـر مــشــاركـة الــكــيــانـات الــعــامـة
واخلـاصـة اHـرخص لــهـا من جـانب األطـراف فـي الـتـخـفـيف

rمن انبعاثات غازات الدفيئة
ج) واHـــســـاهــمـــة فـي خــفـض مـــســتـــويـــات انـــبـــعـــاثــات
الـطـرف اHـضــيفr الـذي سـيـسـتـفـيــد من أنـشـطـة تـخـفـيف
تـنـتج عـنـهـا تـخفـيـضـات لالنـبـعـاثات �ـكن أن يـسـتـخـدمـها

rطرف آخر للوفاء �ساهمته احملددة وطنيا
د) وحتقيق تخفيف عام لالنبعاثات العاHية.

5 - ال تُـسـتــخـــدم تـخـفــيـضـات االنـبـعــاثـات الـنـاجتـــة
rـادةHــشــــار إلـيــهــــا في الــفــقـــرة 4 مـن هـــذه اHعـن اآللـيــة ا
في إثـــبــات حتــقــيق الـــطــرف اHــضــيف مـــســاهــمــته احملــددة
وطـنــيـا إذا مــا اســتـخــدمـهــا طـرف آخــر في إثــبـات حتــقـيق

مساهمته احملددة وطنيا.

6 - يـكفـل مـؤتـمر األطـراف الـعامـل بـوصـفه اجتـماع
األطــــراف فـي هــــذا االتــــفـــــاقr أن يُــــســــتـــــخــــدم نــــصـــــيب® من
الــعــوائــد اHــتــأتــيـــة من األنــشــطــة اHــضـــطــلع بــهــا في إطــار
اآللـية اHشــار إليها في الفقرة 4 من هذه اHادةr لتغطــية
الــنـفـقــــات اإلداريـة وHــسـاعـدة الــبـلــدان الـنـامــيـة األطـراف
الـقابـلة لـلـتأثـر بـوجه خاص بـاآلثـار الضـارة لتـغـير اHـناخ

على الوفاء بتكاليف التكيف.
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7 - يــــعـــتــــمــــد مـــؤتــــمـــر األطـــــراف الــــعـــامــل بـــوصــــفـه
اجــــتـــــمــــاع األطـــــراف في هـــــذا االتــــفـــــاقr قــــواعـــــد وطــــرائق
rادةHـشار إليها في الفقرة 4 من هذه اHوإجراءات اآللية ا

في دورته األولى.

8 - تـقــر األطـراف بـأهـمــيـة إتـاحــة نُـهُج غـيــر سـوقـيـة
مـتـكـامـلــة وشـمــولـــيـة ومـتـوازنـــة لألطـــراف Hـسـاعـدتـهـــا
في تـنفيـذ مسـاهماتـها احملـددة وطنيـاr في سيـاق التنـمية
rعـلى نحـو منـسق وفعال rـستـدامة والقـضاء عـلى الفـقرHا
�ـا يشمل في جمـلة أمور التـخفيف والتكـيف والتمويل
ونـقـل الـتــكــنـولــوجــيــا وبـنــاء الــقـدراتr حــسب االقــتــضـاء.

وتهدف هذه النّهُج إلى مـا يأتي :
أ) تـــــعـــــــزيـــــــز مـــــســـــتـــــــوى الـــــطـــــمــــــوح في مـــــجــــــالي

rالتخفيف والتكيف
ب) وتــعـزيــز مـشـاركــــة الـقــطـاعــY الــعـــامّ واخلـــاص

rساهمات احملددة وطنياHفي تنفيذ ا
ج) وإتـاحــة فــرص لـلــتــنــسـيق بــY مــخــتـلف األدوات

والترتيبات اHؤسسية ذات الصلة.

ـهُـج 9 - يــحــــدّدr �ــــوجب هــــذا االتــفـــــاقr إطــــار لــلــنـُّ
غــــيـــــر الـــســــوقـــيـــة إزاء الـــتــــنـــمـــيــــة اHـــســـتــــدامـــة من أجــل
تعـــزيــز النُّهُج غـير السـوقـية اHشــار إليهـا في الفقـرة 8

مـن هـذه اHادة.

اHاداHادّة ة 7

1 - تـــضع األطــــرافr �ـــوجـب هـــذا االتـــفــــاقr الـــهـــدف
العاHي اHتعلق بالتكيف واHتمثل في تعزيز القدرة على
التـكـيف وتـوطـيد الـقـدرة عـلى الـتـحمل واحلـد من قـابـلـية
الــتـــأثــر بـــتــغـــيــر اHــنـــاخr بــغـــيــة اHـــســاهـــمــة في الـــتــنـــمــيــة
اHـسـتـدامـة وكـفـالــة اسـتـجـابـة مالئـمــة بـشـأن الـتـكـيف في

سياق هدف درجة احلرارة اHشار إليه في اHادة 2.

2 - تـقـرّ األطـراف بـأن الــتـكـيف يـشـكل حتـديـا عـاHـيـا
يواجـهه اجلـمـيع وله أبـعـاد مـحـلـية ودون وطـنـيـة ووطـنـية
وإقـلــيـمـيـة ودولــيـةr وأنه عـنــصـر أسـاسي في االســتـجـابـة
الـعاHـية الـطويـلـة األجل لتـغيـر اHنـاخ ومـساهـمة رئـيسـية
rفـيـها حلـمايـة البـشـر وسبل الـعيش والـنـُّظُم اإليكـولوجـية
آخذة في اعتبارها االحـتياجات اHلحّـة والـفورية للبلدان
الــنــامــيــة األطــراف الــقــابــلــة لــلــتــأثـر بــوجـه خــاص بــاآلثــار

الضـارة لتغير اHناخ.

3 - يُـعـتـرف بــجـهـود الـتـكـيف الـتـي تـبـذلـهـا الـبـلـدان
الـنـامـيـة األطـراف وفـقـا لـلـطـرائق الـتي يـعـتـمـدهـا مـؤتـمر
األطــــراف الــــعـــــامل بـــــوصــــفـه اجــــتـــــمــــاع األطـــــراف في هــــذا

االتفاقr في دورتـه األولى.

4 - تــقــــر األطـــراف بــأن هــنــاك حــالــيــا حــاجــة مــاسـة
إلى الــتـكــيف وبــأن مــن شـأن بــلـــوغ مــســتـويـــــات أعـــلى
rمن التخفيف أن يقلص احلاجة إلى جهود تكيف إضافية
وأن تــزايـــد احـتيــاجــات الـتـكيف �ـكن أن يـنـطـــوي على

تزايد تكـاليف التكيف.

5 - تـسـلـّم األطــراف بــأن إجـراءات الـتـكــيف يـنـبـغي
أن تتبع نهجا قطري التوجيه يراعي القضايا اجلنسانية
rــشــاركـــــة ويــتـــسم بــالـــشــفـــافــيـــة الــكـــامــلــةHويــقــــوم عــلـى ا
ويراعي الفـئات واجملتـمعـات احملليـة والنُـظُم اإليكولـوجية
الـقـابـلـة لـلـتـأثـرr ويـنـبـغـي أن يـسـتـنـد إلى أفـضل الـنـتـائج
الــــعــــلــــمـــــيـــة اHــــتــــاحــــة وعـــنــــد االقــــتــــضــــــاءr إلى اHــــعـــــارف
الـــتـــقـــلــــيـــديــــة ومــــعــــارف الـــشـــعــــــوب األصـــلـــــيــــة والـــنُـــظُم
اHـعـرفـيـة احملـلـيـة وأن يسـتـرشـد بهـا بـغـية إدمـاج الـتـكيف
في الــسـيــاســات واإلجـراءات االجــتــمـاعــيــة - االقـتــصــاديـة

والبيئيةr حسب االقتضـاء.

6 - تــــقـــر األطــــراف بــــأهـــمــــيـــة دعـم جــــهـــود الــــتـــكــــيف
والــــتــــعــــاون الــــدولـي اHــــتــــعــــلق بــــهــــا وبــــأهــــمــــيــــة  مــــراعــــاة
احــتـــيــاجـــات الـــبــلـــدان الــنـــامـــيــة األطـــرافr ال ســيـــمـــا تــلك

القابلة للتأثر بوجه خاص باآلثار الضارة لتغير اHناخ.

7 - يـــنـــبـــغي أن تـــعـــزز األطـــراف تــعـــاونـــهـــا من أجـل
تدعـيم إجراءات الـتكيّفr عـلى نحـو يراعي إطار كـانكون

للتكيفr �ا يشمـل مـا يأتي :

أ) تـبادل اHـعـلومـات واHمـارسـات اجليـدة والتـجارب
rحــــسب االقـــتــــضـــاء rــــا يـــشــــمل� r ـــســــتـــفــــادةHوالــــدروس ا
اجلــوانـب اHــتــصــلـــة بــالــعــلــم والــتــخـطــيـط والــســيـــاســـات

rوالتنفــيذ في إجـراءات التكيف

ب) وتـــعــزيـــز الـــتـــرتـــيــبـــات اHـــؤســـســـيــة r �ـــا فـــيـــهــا
ترتيبات االتـفاقية التي تخدم هذا االتفاقr لدعم توليف
اHـــــعــــــلـــــومــــــات واHـــــعـــــارف ذات الــــــصـــــلــــــةr وتـــــقــــــد� الـــــدعم

rواإلرشادات التقنية لألطراف

rـنــاخHـتـعـلـقـــة بـاHـعـــارف الـعـلـمــيـة اHج) وتـعــزيــز ا
�ـا يـشمــل البـحـوث واHـراقبـة اHـنـهجـيـة لـلنـظـام اHـناخي
ونظم اإلنـذار اHبـكرr على نـحو يُسـترشـد به في اخلدمات

rناخية وفي اتخـاذ القرارHا

د) ومـســاعـدة الــبـلــدان الـنــامـيــة األطـراف فـي حتـديـد
rواحـــتـــيـــاجـــات الـــتـــكـــيف rـــارســـات الـــتـــكـــيف الـــفـــعـــالـــة¨
واألولـــــويــــــاتr ومــــا يُــــقــــدم ويُــــتــــلــــقـى من دعـم إلجــــراءات
وجـهــود الـتـكـيفr وكـذلك الـتـحـديـات والـثـغـرات بـطـريـقة

rمارسات اجليدةHتتسق وتشجيع ا

هـ) وحتسY فعالية إجراءات التكيف ود�ومتها.
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8 - تــشــجّــع اHــنــظــمـــــات والـــوكـــاالت اHــتــخــصــصــة
لأل� اHـتحـدة عـلى دعم جهـود األطـراف لتـنـفيـذ اإلجراءات
اHــشــــار إلــيــهـــــا فـي الــفــقـــــرة 7 مـن هــــذه اHــادةr آخـــــذة

فـي اعتبارها أحكام الفقرة 5 من هذه اHادة.

9 - يشارك كل طرفr حسب االقتضاءr في عمليات
تـخـطـيط الـتـكـيف وتـنـفـيـذ اإلجـراءاتr �ــا في ذلك وضـع
أو تعزيز اخلطط و/ أو السياسات و/ أو اHساهمات ذات

الصلةr التي قد تشمـل مـا يأتي :
أ) تـنـفـيــذ اإلجـراءات و/ أو الـتـعـهـدات و/ أو اجلـهـود

rفي مجـال التكيف
ب) وعـــمـــلـــــيـــة صـــيـــاغــــة وتـــنـــفـــيـــذ خـــطط الـــتـــكـــيف

rالـوطنـية
ج) وتـقـيــــيم آثـــار تـغـيـــر اHـنــاخ وقـابـلــــيــة الـتـأثــر
rبـه بــغــيــة وضــع إجــراءات ذات أولـــويـــة مــحـددة وطــنــيـا
ــظُم اإليـــكـــولـــوجـــيــة مـع مـــراعــــاة الـــفــئـــات واألمـــاكـن والـــنـُّ

rالقـابلـة للتأثـر
د) ورصـــــد خــــطـط وســـــيـــــاســــات وبـــــرامـج وإجــــراءات

rالتكيف وتقييمها والتعلم منها
ـظم االجـــتــمــاعـــيــة االقــتـــصــاديــة هـ) وبــنـــاء قــدرة الـــنـُّ
ــظــم اإليـــكـــــولـــوجــــــيـــة عـــــلى الــــتـــحــــمـــلr بـــــوســــائـل والــــنـُّ
تــــشـــمـــــل الـــتــــنــــويـع االقــــتـــصــــادي واإلدارة اHــــســـتــــدامـــــة

للمـوارد الطبيعية .

10 - يـنـبغي لـكـل طـرفr حـسب االقـتضـاءr أن يـقـدم

بالغــا عـن الــتــكــيف ويــحــدّثــه دوريـــاr و�ـكــن أن يـشــمــل
هــذا الـبـالغ أولـويـــاتـه واحــتــيـاجــاته في مــجـــال الــتـنــفــيـذ
والـدعــم وخـطــطـه وإجــراءاتهr دون الــتــســبب في أي عبء

إضافي يقـع على البلدان النامية األطـراف.

11 - يُــقــدّم الـبالغ اHــتــعـلــق بـالــتــكـيف اHــشـــار إلــيه

في الـفـقــرة 10 مـن هــذه اHـادة ويُـحـدّث دوريــاr كـعـنـصــر
من بالغـــــات أو وثــــائـق أخــــرى أو مـــــقــــتــــرنـــــا بــــهـــــاr حــــسب
االقتـضاءr �ـا يـشمل خـطة تـكيـف وطنـية و/ أو مـساهـمة
مــحـددة وطـنــيـا وفـق مـــا هــو مـشــــار إلـيـه في الــفـقـــرة 2

من اHادة r4 و/ أو بالغا وطنيا.

12 - يـسـجـل الـبالغ اHـتـعـلق بـالـتـكـيفr اHـشار إلـيه

فــي الــــــفــــــقـــــــــرة 10 مــن هــــــــذه اHــــــادةr فـي ســــــجـــل عـــــــــام
تتعهـده األمانـة.

13 - يُـقـدّم إلى الـبلـدان الـنـامـيـة األطراف دعم دولي

متـواصل ومعـزز لتـنـفيـذ الفـقرات 7 و9 و10 و11 من هذه
اHادةr وفقا ألحكام اHواد 9 و10 و11.

14 - تــرمي عــمــلــيــة اســتــخالص احلــصــيــلــة الــعــاHــيــة

اHشار إليها في اHادة r14 إلى جملة أمورr منها ما يأتي:
أ) إقـــرار جـــهـــود الـــتــــكـــيف الـــتـي تـــبـــذلـــهـــا الـــبـــلـــدان

rالنـامــية األطـراف
ب) وحتــسـY تــنـفــيـذ إجــراءات الـتــكـيف مـع مـراعـاة
الـبـالغ اHـتــعــلق بـالــتــكـيف اHــشــــار إلـــيه فـي الـفــقـــرة 10

rادةHمـن هـذه ا
ج) واســتــعــراض مالءمــة وفـعــالــيــة الــتــكـيـف والـدعم

rقدّم من أجـل التكيفHا
د) واســــتـــعـــراض الـــتـــقــــدم الـــعـــام احملـــرز فـي حتـــقـــيق
الــهـــــدف الــعـــاHـي فـي مــجــــال الــتـكـــيـف اHـشـــــار إلـــــيـه

فـي الفقرة 1 من هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 8

1 - تــــعـــتــــرف األطــــراف بـــأهــــمـــيــــة جتـــنـب اخلـــســــائـــر
واألضرار اHرتبطة باآلثار الضارة لتغير اHناخ وتقليلها
والــتــصــدي لــهـــاr �ــا في ذلك الــظـــواهــر اجلــويــة الــقــصــوى
والـظـواهـر الـبـطـيــئـة احلـدوثr ودور الـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة

في احلد من مخاطر اخلسائر واألضرار.

 2 - تـخضع آلـية وارسـو الدولـية اHـعنـية بـاخلسـائر

واألضــرار اHــرتــبــطــة بــتـــأثــيــرات تــغــيــر اHــنــاخr لــســلــطـــة
مــؤتـمــــر األطــراف الــعـــامـل بـوصــفــه اجــتـمـــاع األطـــراف
في هـذا االتـفـاق وتـوجـيـههr ويـجـوز تـعـزيـزهـا وتـوطـيـدها
وفـقـا Hـا يـقـرره مـؤتـمـر األطـراف الـعـامل بـوصـفه اجـتـماع

األطـراف في هذا االتفـاق.

3 - بـــــــــنـــــــــبــــــــغـي لـألطـــــــــــراف أن تــــــــعــــــــــــزز الـــــــــفـــــــــهــم
واإلجــــــراءات والــــدعـمr بـــــوســــائــلr مـــــنــــهـــــا آلـــــيـــــة وارســــو
الــــدولـــــيــــةr حــــسب االقـــــتــــضــــــاءr عــــلـى أســــــاس تــــعــــــاوني
وتـيـســيـري فـيـمـــا يـتـعـلق بـاخلـسـائـر واألضـرار اHـرتـبـطـة

باآلثار الضـارة لتغير اHنـاخ.

4 - وتـــــبــــــعــــــا لـــــذلـكr �ـــــكـن أن يـــــشـــــمــل الـــــتـــــعــــــاون
والــــتــــيــــســــــيــــر من أجـــل تــــعــــــزيــــــز الــــفــــهـم واإلجـــــراءات

والـدعم اجملـاالت اآلتـية :

rبكرHأ) نظم اإلنذار ا

r°ب) واالستعداد للطوار

rج) والظواهر بطيئة احلدوث

د) واحلوادث الـتي قد تـنـطوي عـلى خـسائـر وأضرار
rدائمة وال رجعـة فيها

rهـ) وتقييم اخملاطر وإدارتها على نحو شامل
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و) وتسهيالت الـتأمY ضد اخملاطـرr وجتميع اخملاطر
rYوغير ذلك من حلول التأم rناخيةHا

rز) واخلسائر غير االقتصادية
ح) وقدرة اجملـتـمـعات احملـلـيـة وسبل الـعـيش والـنظم

اإليكولوجية على التحمـل.

5 - تـــتـــعـــاون آلــيـــة وارســـو الـــدولــيـــة مع الـــهـــيـــئــات
وأفـــرقـــة اخلـــبـــراء الـــقـــائـــمـــة �ـــوجب االتـــفـــاقr وكـــذلك مع

اHنظمات وهيئات اخلبراء ذات الصلة خارج االتفاق.

اHاداHادّة ة 9

1 - تـقــدم الـبــلـدان اHـتــقـدمــة األطـراف مـوارد مــالـيـة
Hـساعـدة البـلدان الـنامـيـة األطراف في كـل من الـتخـفيف
والتكيف مواصلة اللتزاماتها القائمة �وجب االتفاقية.

 2 - تُـشـجّع األطـراف األخـرى على تـقـد� أو مـواصـلة

تقد� هذا الدعم طوعيا.

3 - في إطــــار جــــهــــود عــــاHــــيــــةr يـــــنــــبــــغي أن تــــواصل
الــبــلــدان اHــتــقــدمــة األطـراف ريــادتــهــا لــتــعــبــئــة الــتـمــويل
اHــــــنــــــاخي مـن طــــــائــــــفــــــة واســــــعــــــة مـن اHــــــصـــــادر واألدوات
rمع اإلشـارة إلى الـدور الـهـام لألمـوال الـعـامة rوالـقنـوات
من خالل مـــجــمــوعــة مـــخــتــلـــفــة من اإلجــراءاتr مـــنــهــا دعم
االستـراتيـجيـات القـطريـة التـوجيهr ومـراعاة احـتيـاجات
البلدان النـامية األطراف وأولوياتها. وينبغي أن تشـكـل
هــذه الـتــعـبـئــة لـلــتـمــويل اHـنــاخي تـقــدمـا يــتـجــاوز اجلـهـود

اHبذولـة سابقـا.

4 - يــنــبــغي أن تــهــدف إتــاحـــة مــوارد مــالــيــة مــزيـدة
إلى حتـقـيق تـوازن بـY الـتكـيف والـتـخـفـيفr مع مـراعاة
االســـــتــــراتــــيــــجـــــيــــات الــــقــــطـــــريــــة الــــتــــوجـــــيهr وأولــــويــــات
واحــتــيــاجــات الــبـــلــدان الــنــامــيــة األطــراف. ال ســيــمــا تــلك
الـقابـلة لـلـتأثـر بـوجه خاص بـاآلثـار الضـارة لتـغـير اHـناخ
وتــعـــاني من قــيـــود كــبــيــرة فـي الــقــدراتr من قـــبــيل أقـل
rالـبــلــدان �ــوا والـــدول اجلــزريــــة الـصــغــــيـرة الــنــامــــيـة
مـــع احلــاجــة إلـى مــوارد عـــامــة ومــوارد مـــقــدمـــة في شــكـل

منح من أجـل التكيف.

Yــتــقـــدمــة األطــراف كل ســـنــتــH5 - تــقـــدم الــبــلـــدان ا
معلـومات إرشاديـة كميـة ونوعيـة تتعـلق بالفـقرتY 1 و3
من هذه اHادةr حـسب االقتضاءr �ا في ذلكr حسب ما هو
مــتـاحr مــسـتـويــات اHـوارد اHــالـيـة الــعـامـة اHــتـوقــعـة الـتي
يــلــزم تــقـد�ــهــا إلى الــبــلــدان الــنــامــيــة األطــراف. وتُـشــجّع
األطــــراف األخــــرى الــــتي تـــــقــــدم اHــــوارد عــــلى تــــقــــد� هــــذه

اHعلومات كـل سنتY على أساس طوعي.

6 - تـأخذ عمليـة استخالص احلصـيلة العـاHية اHشار
إلـيــهــا في اHـادة 14 فـي االعـتــبــار اHــعــلـومــات ذات الــصــلـة
الــتي تــقـدمــهـا الــبـلــدان اHــتـقــدمـة األطــراف و/ أو هـيــئـات

االتفاق بشأن اجلهود اHتصلة بالتمويل اHناخي.

Yــتـــقــدمــة األطــراف كـل ســنــتــH7 - تــقــدم الــبــلــدان ا
معلومات شفـافة ومتسقة بشأن الدعم اHقدم إلى البلدان
الــنـامـيـة األطــراف واHـعـبــأ عن طـريق تـدخالت عــامـة وفـقـا
لــــلــــطــــرائق واإلجــــراءات واHــــبــــادىء الــــتــــوجـــيــــهــــيــــة الــــتي
ســيــعــتــمــدهــا مــؤتــمــر األطــراف الــعــامل بــوصــفه اجــتــمــاع
األطـــــراف فـي هــــــذا االتـــــفــــــاقr في دورتـه األولىr وفـق مـــــا
تــنـص عــلـــيه الـــفـــقــرة 13 من اHــادة 13. وتُـــشـــجّع األطــراف

األخرى على فعـل ذلك.

8 - تـــكـــون اآللـــيـــة اHـــالـــيـــة لـالتـــفـــاقـــيـــةr �ـــا في ذلك
كياناتها التشغيليةr �ثابة اآللية اHالية لهذا االتفاق.

rـؤســســــات الـتي تــخـــدم هـذا االتــفــاقH9 - تــهــــدف ا
rـالـيـة لالتـفـاقـيةHـا فـيـهـا الـكـيانـات الـتـشـغـيـلـيـة لآللـيـة ا�
إلى ضـمـان فـعـالـية احلـصـول عـلى اHـوارد اHـالـية من خالل
إجـراءات مـوافقـة مـبسـطـة وتعـزيـز دعم استـعـداد البـلدان
الــنـــامـــيــة األطـــرافr ال ســـيــمـــا أقل الـــبـــلــدان �ـــوا والــدول
اجلـزريـة الـصـغـيـرة الـنـامـيـةr في سـيـاق اسـتـراتـيـجـيـاتـها

وخططها اHناخية الوطنية.

اHاداHادّة ة 10

1 - تـــتـــقـــاسم األطـــراف رؤيـــة طـــويـــلـــة األجـل بـــشـــأن
أهـميـة حتقـيق هدف تـطويـر التكـنولـوجيـا ونقـلهـا حتقـيقا
تــامــا لــتـحــســY الــقــدرة عـلـى حتـمـل تـغــيــر اHــنــاخ وخـفض

انبعاثات غازات الدفيئة.

 2 - تـــــــعـــــــمل األطـــــــرافr إدراكـــــــا مـــــــنــــــهـــــــا ألهـــــــمـــــــيــــــة

الـــتـــكـــنــــولــــوجــــيـــا فـي تـــنـــفـــــيـــذ إجــــــراءات الـــتـــخـــفــــيف
والــــتـــــكــــيـف في إطـــــار هــــذا االتـــــفــــاقr واعـــــتــــرافـــــا مــــنـــــهــــا
rـبـذولـــة لـنـشــــر الـتـكـنــولــوجـيـا وتـعـمـيـمـهـاHبـاجلـهــــــود ا
عـــلى تــــعــــزيــــز الـــعـــمــل الــــتـــعـــاوني اHـــتـــعــــلـق بـــتـــطــــويــــر

التكنوجليا ونقلها.

3 - تـــخـــدم آلـــيـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا اHـــنـــشـــأة �ـــوجب
االتفـاقـية هذا االتفـاق.

4 - يُـنـشــأ �ـوجب هـذا االتـفــاق إطـار لـلـتـكــنـولـوجـيـا
من أجـل تـقد� إرشـادات شامـلة لـعمل آلـية الـتكـنولـوجيا
فــيــمـا يــتــصل بــتــعــزيــز وتــيـســيــر الــعــمل اHــعــزز اHــتـعــلق
rبـتطـويـر التـكـنـولوجـيـا ونقـلـهـا لدعم تـنـفـيذ هـذا االتـفـاق
سـعـيا إلى حتـقـيق الـرؤيـة الـطـويلــة األجـل اHـشــار إلـيـهـا

في الفقرة 1 من هذه اHادة.
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5 - يــكـتــسي تــسـريع االبــتـكــار وتـشــجــيـعه وإتــاحـته
أهــمــيــة حــاســمــة في الــتــصــدي الــعــاHي الــفــعــال والــطــويل
األجل لـتـغيـر اHنـاخ وتعـزيز الـنـمو االقـتصـادي والتـنمـية
اHسـتدامة. ويُـدعم هـذا اجلهدr حـسب االقـتضاءr مـن جهات
من بيـنـهـا آليـة الـتكـنـولـوجيـا وبـوسائل مـالـيـة من جانب
هُج الـتـعـاونـية اآللـيـة اHـاليـة لالتـفـاقـيـةr فـيـمـا يتـصل بـالـنـُّ
لــلــبـحـث والـتــطــويـرr وتــيــسـيــر وصــول الـبــلــدان الـنــامــيـة
األطـراف إلى الـتـكـنـولـوجــيـاr ال سـيـمـا في اHـراحل األولى

للدورة التكنولوجية.

r6 - يُـقــدّم الـدعم إلـى الـبــلـــدان الــنـامــــيـة األطـــراف
rـادةHمـن أجــل تــنــفــيــذ هــذه ا rــاليHــــا في ذلـك الــدعــم ا�
�ـــــا في ذلـك لــــتـــعــــــزيــــــز الـــعــــمــل الــــتــــعــــــاوني اHــــتـــعــــلق
بــتــطــويــر الـــتــكــنــولــوجــيــا ونــقــلــهــا فـي مــخــتــلف مــراحــل
الـدورة الــتـكــنــولـوجــيـةr بــهـدف حتــقــيق الـتــوازن بـY دعم
التخـفيف والتـكيف. وتأخـذ عمـلية اسـتخالص احلصـيلــة
الــــعــــــاHــــيـــــة اHــــشــــــار إلــــيـــــهــــا فـي اHــــادة 14 في االعـــــتــــبــــار
اHـعــلـومـات اHـتـاحـة بــشـأن اجلـهـود اHـتـصــلـة بـالـدعم اHـقــدم
إلـى الــــبــــلــــدان الــــنــــامــــيــــة األطـــــراف في مــــجـــــال تــــطــــويــــر

التكنولوجيا ونقلها.

اHاداHادّة ة 11

1 - يــنــــبــغي أن يــعــــزز بـــنـــــاء الــقــــدراتr �ــــوجب
rكـفاءات وقدرات الـبلـدان النامـية األطراف rهـذا االتـفاق
ال سيما الـبلدان األقل قدرةr من قبـيل أقـل البلدان �ــوا
والــدول الـــقــابـــلـــة لـــلــتـــأثــر بـــوجه خـــاص بــاآلثـــار الــضـــارة
rمـثـل الـدول اجلــزريـة الـصــغـيـرة الـنـامـيـة rـنــاخHلـتـغـيـر ا
من أجــل اتــــخـــــاذ إجـــــراءات فـــعــــالــــــة إزاء تــــغـــيــــر اHــــنـــاخ
تـــشـــمــلr في جـــمـــلـــة أمـــورr تـــنـــفـــيـــذ إجـــــراءات الـــتـــكـــيف
والــتـخـفـيـفr ويـنـبـــغي أن يــيـسـر تـطــويـر الـتـكــنـولـوجـيـا
rــنـاخيHوالـوصــول إلى الــتـمــويل ا rوتــعـمــيــمـهــا ونـشــرهــا
وجـــوانب الـــتـــعـــلـــيم والـــتـــدريب والـــتـــوعـــيـــة الـــعـــامــة ذات
الـصـلــةr وتـقـــد� اHـعـلــومـات بـصـورة شـفــافــة ومـنـاسـبــة

من حيث التوقيت ودقيقة.

 2 - يـــــنـــــبـــــغي أن يـــــكـــــون بـــــنـــــاء الـــــقـــــدرات قـــــطـــــري

الـتـوجــيهr ومُـسـتـنــدا إلى االحـتـيـاجــات الـوطـنـيــة ومُـلـبّـيـا
لهاr وأن يعزز التـحكم القُطري لألطرافr خاصة بالنسبة
لـلـبـلــدان الـنـامـيـة األطـرافr �ـا يـشــمل اHـسـتـوى الـوطـني
ودون الــــوطـــنـي واحملـــلـي. ويـــنــــبـــغـي أن يـــســــتــــرشـــد بــــنـــاء
الــــقـــدرات بــــالـــدروس اHــــســــتـــفــــادةr �ـــا فـي ذلك الـــدروس
اHــــســــتــــخــــلـــــصــــة من أنــــشــــطــــة بـــــنــــاء الــــقــــدرات في إطــــار
االتـفــاقــيــةr ويــنــبـغـي أن يـكــون عــمــلــيــة فـعــالــة وتــكــراريـة
قــائـمــة عــلى اHـشــاركــة وشـامــلــة لـعــدة قـطــاعــات ومـراعــيـة

للمنظور اجلنساني.

3 - يـــنــبـــغي أن تــتـــعـــاون جــمـــيع األطــراف لـــتــعـــزيــز
قـدرة البـلـدان الـنامـيـة األطـراف على تـنـفـيذ هـذا االتـفاق.
ويـــنــبـــغي أن تــعـــزز الــبـــلــدان اHـــتــقـــدمــة األطـــراف دعــمـــهــا

إلجراءات بناء القدرات في البلدان النامية األطراف.

4 - تـبـلغ جـمـيع األطـراف الـتي تـعـزز قـدرة الـبـلدان
الــنـامــيـة األطــراف عــلى تـنــفـيــذ هــذا االتـفــاقr �ــا في ذلك
rمن خـالل نُــهُـج إقـــلــيـــمـــيـــة وثـــنـــائــيـــة ومـــتـــعـــددة األطــراف
بـــصــــورة مـــنــــتـــظــــمـــةr عن هــــذه اإلجـــراءات أو الــــتـــدابــــيـــر
اHــتـــعــلـــقــة بـــبــنـــاء الــقــدرات. ويـــنــبـــغي أن تــبـــلغ الـــبــلــدان
الــنـامـيـة األطـراف بـصـورة مـنــتـظـمــة عن الـتـقــدم احملـــرز
فـي تــنــفــيــذ خــطط أو ســيــاســـات أو إجـــراءات أو تــدابــيــر

بنـاء القدرات تنفيذا لهذا االتفـاق.

5 - تـــــعــــــزّز أنـــــشــــــطـــــة بــــــنـــــاء الـــــقــــــدرات عن طــــــريق
ترتيـبات مؤسـسية منـاسبة لدعم تـنفيذ هـذا االتفاقr �ا
يـشـمـل الـتـرتـيـبـات اHـؤسـسـيـة اHـنـاسـبـة اHـتـخذة �ـوجب
االتـفــاقـيـة خــدمـة لــهـذا االتـفــاق. ويـنــظـر مـؤتــمـر األطـراف
الــعـــامل بــوصـــفه اجــتــمـــاع األطــراف في هـــذا االتــفــاقr في
مــقــرر بـشــأن الــتــرتـيــبــات اHـؤســســيــة األولـــيــة اخلـــاصـــة

ببنــاء القـدرات ويعتمده في دورتـه األولى.

اHاداHادّة ة 12

rتـــتــــعـــاون األطـــراف فـي اتـــخـــاذ الــــتـــدابـــيــــر الالزمـــة
حــــسب االقــــتــــضــــــاءr لــــتــــعـــــزيــــــز الــــتــــعــــلــــيـم والــــتــــدريب
والــتـوعـيـة الــعـامـة واHــشـاركـة الــعـامـة ووصــول اجلـمـهـــور
إلى اHـعـلــومـات في مـجـال تــغـيـر اHـنــاخr مـسـلّـمــة بـأهـمـيـة
هـذه اخلـطـوات فـيــمـا يـتـعــلق بـتـعـزيــز اإلجـراءات اHـتـخـذة

في إطـار هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 13

1 - لـــبــنــاء الــثـــقـــة واالئــتــمـــان اHــتــبــادلـــY وتــعــزيــز
فــعــــالـــيــة الـــتــنـــفــيـــذr يــنـــشــأ �ـــوجـب هــذا االتـــفـــاق إطـــار
شــفــافــيـة مــعــزز لإلجــراءات والــدعم يــتـسم �ــرونــة ذاتــيـة
تــأخــذ في االعــتــبــار اخـتـالف قــدرات األطــــراف ويــســتــنـد

إلى التجـربة اجلماعـية.

2 - يـــتــيح إطـــار الـــشــفــــافـــــيــة اHـــرونــــة في تـــنــفـــيــذ
أحكــام هـذه اHـادة لـلـبـلدان الـنـامـيـة األطـراف الـتي حتـتاج
إلـيــهـــــا في ضــــوء قـدراتــهــــا. وتـتــجــســـد هــــذه اHـــرونــــة
فــي الـطـرائق واإلجــراءات واHـبــادىء الـتـوجــيـهـيــة اHـشـار

إليها في الفقرة 13 من هذه اHادة.
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3 - يسـتند إطار الـشفافـية إلى ترتيـبات الشـفافية
الـتي تنص علـيهـا االتفـاقية ويـعززهـاr معتـرفا بـالظروف
اخلــاصـــة ألقـل الــبــلـــدان �ــوا والــدول اجلـــزريــة الــصـــغــيــرة
الـنامـيـةr ويُـنـفّـذ على نـحـو تـيـسـيري وغـيـر تـدخـلي وغـير
عقـابيr ويحـتـرم السـيادة الـوطنـيـةr ويتـجنب إلـقاء عبء

ال لـزوم لـه على األطـراف.

4 - تـشـكـل تـرتــيـبـات الـشـفــافـيـة الـتي تــنص عـلـيـهـا
االتــفـــاقـــيــةr �ـــا فــيــهـــا الــبالغــات الـــوطــنـــيــةr وتــقـــاريـــر
rYوالــتــقـــاريــر احملــدّثــة لــفـــتــرة الــســنــتــ Yفــتـــرة الــســـنــتــ
والتـقـيـيم واالسـتـعراض الـدولـيـانr والـتشـاور والـتـحـليل
الـــدولـــيـــان جـــزءا من الـــتـــجـــربـــة اHـــســـتـــنـــد إلـــيـــهـــا لـــوضع
الــطـرائـق واإلجـراءات واHــبـادىء الــتـوجــيــهـيــة اHـنــصـوص

عليها في الفقرة 13 من هذه اHادة.

5 - الـــــغـــــرض من إطــــــار شــــفــــافـــــيــــة اإلجــــراءات هــــو
إتـاحـــة فــهم واضـح لإلجــراءات اHــتـعــلـقــة بــتـغـــيــر اHـنــاخ
rــادة 2 مــنــهــــاHفي ضــــوء هــــدف االتــفــــاقـــيــة احملــــدد في ا
�ــــــا في ذلـك وضـــــوح وتــــتــــبــع الــــتــــقــــــدم احملــــــرز نــــحـــــو
حتـــقــيق اHـــســـاهــمـــات احملــددة وطـــنــيـــا لــفـــــرادى األطــــراف
�ــــوجـب اHـــادة r4 وإجــــراءات الــــتــــكــــيـف الــــتي تــــتــــخــــذهــــا
األطـــــراف �ـــــوجب اHــــادة r7 �ـــــا يــــشــــمـــل اHــــمـــــارســــــات
rاجلــــــيــــــدة واألولـــــــويــــــات واالحــــــتــــــيــــــاجــــــات والــــــثــــــغــــــــرات
لالســـتــرشـــاد بـــهــــا في اســـتــخـالص احلــصـــيـــلـــــة الــعـــاHـــــيــة

�وجب اHادة 14.

6 - الــــغـــرض من إطـــار شــــفـــافـــيـــة الـــدعـم هـــو إتـــاحـــة
الوضـوح بشـأن الدعم اHـقدم واHـتلـقى من فرادى األطراف
ذات الـصــلـة في سـيـاق اإلجـراءات اHـتـعـلـقـة بـتـغـيـر اHـنـاخ
rوقــدر اإلمــكـان r11ـواد 4 و7 و9 و10 وHــتــخـذة �ــوجـب اHا
إتـــاحــــة صـــورة عـــامـــة كــــامـــلـــة عن الــــدعم اHـــالـي اإلجـــمـــالي
اHـقـدمr لالسـتـرشـاد بـهـا في اسـتـخالص احلـصـيـلـة الـعـاHـية

�وجب اHادة 14.

7 - يقدم كـل طرف بانتظام اHعلومات اآلتـية :

أ) تــقــريــر جــرد وطـني النــبــعــاثــات غـازات الــدفــيــئـة
البـشـرية اHـنـشـأ من اHصـادر وعـمـليـات إزالـتـها بـواسـطة
الـبـوالــيع يُـعَـدّ بـاسـتـعـمـال مــنـهـجـيـات اHـمـارسـات اجلـيـدة
اHـقــبـولـة لـدى الـهـيـئـة احلـكـومـيـة الـدولـيـة اHـعـنـيـة بـتـغـيـر
اHناخ واHوافق علـيها من مؤتمر األطراف العامل بوصفه

rاجتماع األطراف في هذا االتفاق

ب) واHـعــلــومـات الـالزمـــة لــتــتـبـــع الـتــقــــدم احملـــرز
فـي تـــنـــفـــــيـــذ وحتـــقـــــيق مـــســـاهـــمـــتـــهـــــا احملــــــددة وطـــنـــيــا

�ــوجب اHادة 4.

8 - يـــنــبـــغـي أن يــقـــدم كــل طــرف أيـــضـــا مـــعـــلـــومــات
r7 ادةHناخ وبالـتكيف �وجب اHتـتعلق بتأثـيرات تغيـر ا

حسب االقتضـاء.

9 - تـقـــدم الـبــلـدان اHـتــقـدمــــة األطــراف مـعــلــومــات
عن الدعم اHـقدم إلى الـبلـدان النـاميـة األطراف في مـجال
الــتــمــويـل ونــقل الــتــكــنــولــوجــيـا وبــنــاء الــقــدرات �ــوجب
اHـواد 9 و10 وr11 ويــنــبــغي لألطــراف األخــرى الــتي تــقــدم

الدعم أن تقدم هذه اHعلومات.

10 - يــنــبــغـي لــلــبــلــدان الــنـــامــيــة األطــراف أن تــقــدم

مـــــعــــــلــــــومـــــات عن الــــــدعـم الـالزم واHـــــتـــــلـــــقـى في مـــــجـــــــال
الـــتـــمـــويـــل ونـــقــل الـــتــــكـــنــــولــــوجـــيــــا وبـــنـــــاء الـــقـــــدرات

�ــوجب اHواد 9 و10 و11.

rــــقـــدمــــة من كــل طـــرفHـــعــــلــــومـــات اH11 - تــــخـــضـع ا

�وجب الـفقـرتY 7 و9 من هـذه اHـادةr الستـعـراض خـبراء
تــــقــــنـيr وفــــقــــا لــــلــــمــــقــــرر 1/م أ - 21. وتـــــشــــمـل عــــمــــلــــيــــة
االسـتـعـراض أيـضـاr بـالـنـســبـة لـلـبـلـدان الـنـامـيـة األطـراف
احملـتـاجـة إلى ذلك في ضـوء قـدراتـهـاr اHـسـاعـدة في حتـديد
االحـتــيــاجـــات في مــجـــال بــنـــاء الــقـــدرات. وبــاإلضــافـــة
إلى ذلكr يشـارك كل طرف في الـنظر بـطريقـة تيسـيرية
ومـتـعـددة األطراف فـي التـقـدم احملـرز فـيـمـا يـخص اجلـهود
اHبـذولة �وجب اHادة r9 وفي تنفـيذ كـل طرف Hـساهمته

احملددة وطنيا وحتقيقه لها.

12 - يـنــطـوي اسـتــعـراض اخلـبـــراء الـتـقــنيr �ـوجب

rــقــدم مـن الــطـرفHعــلى الــنــظــر في الــدعم ا rهــذه الــفــقــرة
حسب احلـالr وتنفـيذه وحتقيقه Hسـاهمته احملددة وطنيا.
ويـحــــدد االسـتـعــــــراض أيـضـــا مــجــــاالت عـــلى الـطــــرف
أن يحـسنهاr ويـشتمل عـلى استعـراض التساق اHـعلومات
مـع الــــطــــــرائـق واإلجـــــراءات واHــــبـــــادىء الــــتــــوجــــيــــهـــــيــــة
اHــشــــار إلــيــهــا في الــفــقـرة 13 من هــذه اHــادةr مـع مــراعـاة
اHــرونــــة اHــمــنــوحــــة لــلــطـــرف �ـــوجب الــفــقــرة 2 من هــذه
اHـــادة. ويــــولـي االســـتــــعــــراض أهـــمــــيــــة خــــاصـــة لــــلــــقـــدرات
الـــوطــــنـــيـــة والــــظـــروف اخلـــاصــــة بـــكــل بــــلـــد من الــــبـــلــــدان

النـامـية األطـراف.

13 - يـــعــــتــــمــــد مـــؤتــــمــــر األطــــراف الـــعــــامـل بـــوصــــفه

rاجــــتـــــمـــــاع األطــــراف فـي هـــــذا االتــــفـــــاق فـي دورته األولى
بـــاالســــتـــنـــــاد إلى اخلـــبــــــرة اHـــســـتــــمـــدة مـن الـــتـــرتــــيـــبـــات
اHــتـصـلــــة بـالـشــفـافـيــة �ـوجب االتـفــاقـيـة وبــلـورة أحـكـــام
هــــذه اHـــــادةr طـــــرائق وإجـــــراءات ومـــــبـــــادىء تــــوجـــــيـــــهـــــيــــة
مـــشــــتـــركـــــةr حــــسب االقــــتـــضـــــاءr حـــرصــــا عـــلـى شـــفــــافـــيـــة

اإلجـراءات والـدعم.

14 - يُــــقـــدّم الـــدعم إلى الـــبـــلــــدان الـــنـــامـــيـــة من أجـل

تنفيذ هذه اHادة.
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15 - يُـــــقـــــدّم الـــــدعــــم أيـــــضــــــــا لــــــبـــــنــــــــاء الـــــقــــــدرات

اHـتــصـلـــــة بـالـشــفــافـــــيـة لــلـبــلــــدان الــنـامــــيـة األطــــراف
عـلى أسـاس متواصــل.

اHاداHادّة ة 14

1 - يــــضــــطــــلع مــــؤتــــمــــر األطــــراف الــــعـــــامل بــــوصــــفه
اجــــتــــمـــــاع األطــــراف في هــــذا االتــــفـــــاق دوريــــاr بــــعــــمــــلــــيــــة
السـتـخالص حـصــيـلـة تـنـفـيــذ هـذا االتـفـاق لـتــقـيـيم الـتـقـدم
اجلـمـاعي احملـرز نـحـو حتـقـيق غـرض هـذا االتـفـاق وأهـدافه
الـطـويـلـة األجل (اHشـار إلـيـهـا بـعـبارة "عـمـلـيـة اسـتخالص
احلــصـــيـــلـــة الـــعـــاHـــيـــة"). ويـــقــــوم بـــذلك بـــطـــريـــقـــة شـــامـــلــة
وتــيــســيــريــةr مـع مــراعــاة مــســائل الــتــخـــفــيف والــتــكــيف
ووسـائـل الـتــنــفــيــذ والــدعمr وفي ضــوء اإلنــصـاف وأفــضل

اHعارف العلمية اHتاحة.

2 - يــــضــــطــــلع مــــؤتــــمــــر األطـــراف الــــعــــامل بــــوصــــفـه
اجــــتــــمــــاع األطــــراف في هــــذا االتــــفــــاقr بــــأول عـــمــــلــــيــــة لـه
الســـتــخـالص احلــصـــيـــلـــــة الــعـــاHـــيــة فـي عـــام r2023 ثم كــل
خـــــمس (5) ســــنـــــوات بــــعــــــد ذلكr مــــــا لم يــــقــــــرر مــــؤتـــــمــــر
األطـــــراف الـــعــــامـل بــــوصـــفــه اجـــتــــمـــاع األطــــراف في هـــذا

االتفـاق خالف ذلك.

3 - تـســتـرشـد األطــراف بـنــتـائـج عـمـلــيـة اســتـخالص
احلـصيـلـة العـاHـية فـي حتديث وتـعـزيز إجـراءاتـها ودعـمـها
على نحو محـدد وطنياr وفقا لألحـكام ذات الصلة من هذا
االتـــفــاقr وكـــذلـك في تـــعــزيـــز الـــتـــعـــاون الـــدولي اHـــتــعـــلق

باإلجراءات اHناخـية.

اHاداHادّة ة 15

1 - تُـنشأr �وجب هذا االتـفاقr آلية لـتيسيـر تنفيذ
أحكام هذا االتفاق وتعزيز االمتثال لـه.

2 - تتألف اآلليـة اHشار إليـها في الفقرة 1 من هذه
اHـــــادةr مـن جلــــنـــــة تـــــضم خـــــبــــراء وتـــــكـــــون ذات طــــبـــــيـــــعـــــة
تـيـسـيـريـة وتـعـمل بـطـريـقـة شـفـافـة وغـيـر اتـهـامـيـة وغـيـر
عقابـية. وتولي اللـجنة اهتـماما خاصـا للقدرات الـوطنية

لكـل طـرف ولظـروفـه.

3 - تـــعـــمل الـــلـــجـــنـــة �ــوجـب الـــطــرائـق واإلجــراءات
الـتي يـعـتـمـدهـا مؤتـمـر األطـراف الـعـامل بـوصـفه اجـتـماع
األطـراف فـي هـذا االتــفــاق في دورتـه األولىr وتــقـدم إلــيه

تقـارير سنويـة.

اHاداHادّة ة 16

1 - يــعــمـل مــؤتــمــر األطــرافr وهــو الــهــيــئــة الــعــلــيــا
لالتفاقيةr بوصفه اجتماع األطراف في هذا االتفاق.

2 - يــجـــوز لألطـــراف في االتــفــاقــيــة غــيــر األطــراف
في هـذا االتـفــاق أن يـشـاركـوا بـصـفـة مـراقـبـY في أعـمـال
أي دورة مـن دورات مـــؤتـــمــــر األطـــراف الـــعـــامل بـــوصـــفـه
اجـتـمـاع األطراف في هـذا االتـفـاق. وعنـدمـا يعـمل مـؤتـمر
rاألطـــراف بـــوصـــفـه اجـــتـــمــاع األطـــــراف في هـــذا االتـــفــاق
يــكـــون اتـــخــــاذ الــقـــرارات �ــــوجب هـــذا االتـــفــــاق وقــفــــا

عـلى أعضائه الذين هم أطراف في هذا االتفاق.

3 - عـنـدمـا يـعــمل مـؤتـمـر األطـراف بـوصـفه اجـتـمـاع
األطـــراف في هـــذا االتـــفـــاقr يُـــســـتــعـــاض عـن أي عــضـــو من
أعضـاء مـكتب مـؤتـمر األطـراف �ـثـل طرفـا في االتـفاقـية
ال يــكــون في ذلك الــوقـت طــرفــا في هــذا االتــفــاقr بــعــضــو

إضافي تنتخبه األطراف في هذا االتفاق من بينها.

4 - يُـبـقي مـؤتـمـر األطـراف الـعـامل بـوصـفه اجـتـماع
األطــــراف فـي هـــذا االتــــفــــاقr تــــنــــفــــيـــذ هــــذا االتــــفــــاق قــــيـــد
االسـتعراض اHـنتظم ويـتخذr في حـدود واليتهr القرارات
الالزمــة لــتــعــزيـز تــنــفــيــذه تـنــفــيــذا فــعـلــيــا. ويــؤدي اHــهـام

اHسندة إليه �وجب هذا االتفاقr فيقوم �ا يأتي :
أ) إنشـاء مـا يُـعـتبـر ضـروريـا من الـهـيئـات الـفـرعـية

rلتنفيذ هذا االتفـاق
ب) و¨ـارســـة مـا قــد يـقـتـضـيه تـنفـيـذ هـذا االتـفـاق

من مهـام أخـرى.

5 - تـطـبّق أحـكـام الـنـظـام الـداخـلي Hـؤتـمـر األطـراف
واإلجراءات اHالية اHـنطبقة �وجب االتـفاقيةr مع تعديل
مــا يـلـــزم تـعـديـلــه فـي إطـــار هــذا االتـفــــاقr بـاسـتـثـنـــاء
مــــا يــخــــــالف ذلك مـن األمـــــور الــتي يـــقــررهـــا بـــتــوافـق
اآلراء مـؤتمـر األطـراف الـعـامل بوصـفه اجـتـمـاع األطـراف

في هذا االتفـاق.

6 - تــدعــو األمـــانــة إلى عـــقــد الــدورة األولـى Hــؤتــمــر
األطراف العامل بوصفه اجتماع األطراف في هذا االتفاق
بـــاالقــــتـــران مع الــــدورة األولى Hـــؤتـــمــــر األطـــراف اHـــقـــرر
عـقـدها بـعـد تـاريخ بدء نـفـاذ هذا االتـفـاق. وتعـقـد الدورات
الـعـادية الالحـقـة Hـؤتمـر األطـراف العـامل بـوصفه اجـتـماع
األطـراف في هـذا االتفـاق بـاالقـتران مـع الدورات الـعـادية
Hــؤتـمــر األطــرافr مـــا لم يــقــرر مـؤتــمــر األطــراف الــعـامل

بوصفه اجتماع األطراف في هذا االتفاق خالف ذلك.

7 - تـــعـــقـــد دورات اســــتـــثـــنـــائـــيــــة Hـــؤتـــمـــر األطـــراف
rالـعــامــل بـوصــفــه اجـتــمـــاع األطــــراف في هـــذا االتـفـــاق
في األوقـــات الــتـي يــعـــتــبـــرهــا مـــؤتــمـــر األطــراف الـــعــامـل
rبـوصـفـه اجـتــمــاع األطــراف في هــذا االتـفـــاق ضــروريـــة
أو بـنــــاء عــلى طــلب مـكــتــــوب مـن أي طـــرفr شـــريـطــــة
أن يـحـظى هـذا الـطـلب بـتــأيـيـد ال يـقـل عن ثـلث  األطـراف
في غـضـون سـتـة (6) أشـهر مـن تـاريخ إرسـال األمـانـة هذا

الطلب إلى األطـراف.
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8 - �ــــكن األ� اHــــتـــحــــدة ووكــــاالتـــهــــا اHــــتـــخــــصــــصـــة
والوكالة الدولية للطاقة الذريةr فضال عن أي دولة عضو
rلـديـهــا غـيـر األطــراف في االتـفــاقــية YـراقـبــHفـيـهــا أو ا
أن يــكـــونـــوا ¨ــثـــلـــY بــصـــفــة مـــراقب فـي دورات مــؤتـــمــر
األطــــراف الــــعــــامـل بــــوصــــفـه اجــــتــــمــــاع األطـــراف فـي هـــذا
rاالتــفــــاق. ويــجــــوز قــبــول حـــضـــور أيــــة هــيــئـــة أو وكــالــة
rحـكومـيـة أو غيـر حـكومـية rسـواء كـانت وطنـيـة أو دوليـة
ذات اخــتـصـاص في اHــسـائل اHـشــمـولـة بـاالتــفـاقr وتـكــون
قــد أبـلــغت األمــانـة بــرغــبـتــهــا في أن تــكـون ¨ــثــلـة بــصــفـة
مـــــراقب فـي دورة Hــــؤتـــــمـــــر األطــــراف الـــــعــــامــل بــــوصـــــفـه
اجتماع األطراف في هذا االتفاقr ما لم يعترض على ذلك
ثـــــلث األطـــــراف احلـــــاضــــرة عـــــلـى األقـل. ويـــــخـــــضع قـــــبــــول
اHـراقــبــY ومــشـاركــتــهم ألحــكـام الــنــظـام الــداخــلي اHــشـار

إليها في الفقرة 5 من هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 17

1 - تـــعـــمـــــل األمــــانــــــة اHـــنــــشــأة �ـــــــوجـب اHــادة 8
مــن االتفاقية بصفتها أمانة هذا االتفاق.

2 - تُـــطــبق عـــلى هـــذا االتـــفـــاقr مع تــعـــديل مـــا يـــلــزم
تــعـــديــلــهr أحــكــــام الــفـــقــــرة 2 من اHــادة 8 مـن االتــفـــــاقـــيــة
بــشـأن وظــــائف األمــانــــةr وأحـكـــام الـفــقــرة 3 من اHـادة 8
من االتـفــاقـيـة بـشـأن الــتـرتـيـبـات اHــوضـوعـة ألداء األمـانـة
مـــهـــامــهـــا. وتـــمـــارس األمـــانـــةr بـــاإلضــافـــة إلـى ذلكr اHـــهــام
اHـسـنـدة إلـيـهـا �وجـب هذا االتـفـاق واHـهـام الـتي يـسـنـدها
إلـيـهـا مـؤتـمـر األطـراف الـعـامل بـوصـفه اجـتـمـاع األطـراف

في هذا االتفــاق.

اHاداHادّة ة 18

1 - تــعـــمل الــهــيـــئــة الــفـــرعــيــة لـــلــمــشـــورة الــعــلـــمــيــة
والــتـكــنـولــوجـيـة والــهـيــئـة الــفـرعــيـة لـلــتـنــفـيــذ اHـنــشـأتـان
�ــوجب اHــادتـY 9 و10 من االتـــفـــاقــيـــة بـــصـــفــتـــهـــمــاr عـــلى
الــــتــــوالـيr الــــهــــيــــئـــــة الــــفــــرعــــيــــة لـــــلــــمــــشــــورة الـــــعــــلــــمــــيــــة
والتـكنولـوجية والـهيئـة الفرعـية للـتنفـيذ اخلاصـتان بهذا
Yـتــعـلــقـة بــأداء هـاتـHاالتـفــاق. وتُـطــبّق أحـكــام االتـفــاقـيــة ا
rمع تـعــديل مـا يـلـزم تـعـديـله rعـلى هـذا االتـفـاق Yالـهـيـئـتــ
وتُــعــقَــد دورات اجــتــمــاعــات الــهـيــئــة الــفــرعــيــة لــلــمــشـورة
الــعــلــمـيــة والــتــكــنــولـوجــيــة والــهــيـئــة الــفــرعــيــة لـلــتــنــفــيـذ
اخلاصـتY بـهذا االتـفـاقr باالقـتران مع اجـتمـاعات الـهيـئة
الــفــرعـيــة لــلـمــشـورة الــعــلـمــيــة والـتــكـنــولــوجـيــة والــهـيــئـة

الفرعية للتنفيذ اخلاصتY باالتفاقية على التوالي.

2 - يــجــــوز لألطــــراف في االتـــفـــاقــيـــة الـــتي لـــيــست
أطــرافــا في هــذا االتــفــاقr أن تــشــارك بــصــفــة مــراقب في
أعمال أي دورة من دورات الهيـئتY الفرعـيتY. وعندما
Yتـــعـــمل الــهـــيـــئــتـــان الـــفــرعـــيـــتــان بـــصـــفــتـــهـــمــا الـــهـــيــئـــتــ
الــــفـــرعــــيــــتـــY اخلــــاصــــتـــY بــــهــــذا االتـــفــــاقr يــــكـــون اتــــخـــاذ

القرارات �وجب هذا االتفاق وقفا على أطرافه.

rنـشأتانH3 - عندمـا تمارس الـهيئـتان الـفرعيـتان ا
�ـوجب اHادتY 9 و10 من االتـفـاقيـةr مـهامـهـما بـخـصوص
اHـسـائل اHـتــعـلـقـة بـهــذا االتـفـاقr يُـســتـعـاض عـن أي عـضــو
من أعــضــاء مــكــتـبـي هـاتــY الــهــيــئــتـY الــفــرعــيــتـY �ــثل
طرفا في االتفـاقية ال يكون في ذلك الوقت طرفا في هذا
االتـــفـــاقr بـــعـــضــــو إضــــافي تـــنـــتــخـــبــه األطـــراف فـي هــذا

االتفـاق من بينهـا.

اHاداHادّة ة 19

1 - تـخـدم هذا االتـفـاق الـهيـئـات الـفـرعيـة أو غـيـرها
من الـتـرتـيبـات اHؤسـسيـة اHنـشأة �ــوجب االتفـاقــية أو
rــشــار إلـيــهــا في هــذا االتــفـاقHبــخالف تــلك ا rفي إطــارهــا
بـــنـــــاء عـــلى قــــــرار يـــتــــخـــذه مـــؤتــــمــــر األطــــراف الــــعـــامـل
بــــوصـــفــه اجـــتــــمـــاع األطــــراف في هــــذا االتــــفـــــاق. ويــــحـــدد
مــؤتـمــــر األطــراف الــعــامــل بـوصــفــه اجــتـمـــاع األطـــراف
في هذا االتـفـاق اHـهـام التـي ستـضـطـلع بـها هـذه الـهـيـئات

الفـرعـية أو الترتيبات.

2 - يجـوز Hـؤتـمر األطـراف الـعـامل بوصـفه اجـتـماع
األطـراف في هــذا االتـفــاق أن يـقـدم مــزيـدا من اإلرشـادات

لهذه الهيئات الفرعية والترتيبات اHؤسسية.

اHاداHادّة ة 20

1 - يُفتح باب تـوقيع هذا االتفاق ويخضع لتصديق
أو قـــــبــــول أو مـــــوافـــــقـــــة الـــــدول ومــــنـــــظـــــمـــــات الــــتـــــكـــــامـل
االقــتــصـــادي اإلقــلـــيــمي األطـــراف في االتــفــاقــيــة. ويُــفــتح
بــاب تـوقـيع االتــفــاق في مـقــــر األ� اHـتـحـدة بــنـيـويـورك
فـي الـــفــــتــــرة من 22 نـــيـــســــان/ أبـــريل ســـنـــة 2016 إلى 21
نـــــيـــــســـــان/ أبـــــريل ســـــنـــــة 2017. ويـــــفـــــتـح بـــــعـــــد ذلك بـــــاب
االنـــضــمـــام إلى هــذا االتـــفــاق اعـــتــبــارا مـن الــيــوم الـــتــالي
لـتــاريخ إقـفــال باب تـوقـيـعـه. وتــودع صكــوك الـتـصـديق

أو القبول أو اHوافقـة أو االنضمام لدى الوديع.

2 - أي مــنــظــمــة تــكـــامل اقــتــصــادي إقــلــيــمي تــصــبح
طـــــرفــــــا في هــــــذا االتــــــفـــــاق دون أن يــــــكـــــون أي مـن الـــــدول
األعضاء فـيها طـرفا فيه تـتقيـد بكـل االلتـزامات اHتـرتبة
عـــــلـى هـــــذا االتــــفـــــاق. وفـي حــــالـــــة مـــــنـــــظـــــمـــــات الــــتـــــكـــــامل
االقتـصادي اإلقلـيمـي التي يـكون عـضو واحد أو أكـثر من
دولــهــا األعـــضــاء طــرفـــا في هــذا االتــفـــاقr تــقــرر اHـــنــظــمــة
ودولـها األعضاء مـسؤوليات كـل مـنها عن أداء التـزاماتها
�وجب هـذا االتفـاق. وفي هذه احلـاالتr ال يحق لـلمـنظـمة
والـــــدول األعـــــضــــاء أن تـــــمـــــارس في وقـت واحــــد حـــــقـــــوقــــا

�وجب هذا االتفـاق.

3 - تـــــعـــــلـن مـــــنـــــظــــمــــــات الـــــتـــــكـــــامــل االقـــــتـــــصـــــادي
اإلقـليـميr في صـكـوك تـصـديقـهـا أو قبـولـها أو مـوافـقتـهـا
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أو انـضـمــامـهـاr مـدى اخـتـصـاصـهـا فـيــمـا يـتـعـلـق بـاHـسـائـل
الـتي يـحكـمهـا هذا االتـفـاق. وتخـطر هـذه اHـنظـمات أيـضا
الـــــوديـعr الــــذي يــــخـــــطــــر بــــدوره األطـــــرافr بـــــأي تــــعــــديـل

جـوهري Hدى اختصاصها.

اHاداHادّة ة 21

1 - يـبــدأ نـفـــاذ هـذا االتــفـاق في الــيـوم الــثالثـY من
تـــاريـخ قــيـــام مــا ال يــقــل عن 55 طـــرفـــا من األطـــراف في
االتـفاقيـةr يُعزى إلـيها في اجملمـوع ما ال يقـل عن 55% من
إجـمالي االنـبـعـاثات الـعـاHـية من غـازات الـدفـيئـةr بـإيداع

صكوك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

2 - لـألغــــراض احملـــــدودة لــــلـــفــــقــــرة 1 مـن هــــذه اHـــادة
فـقطr يــعـــني مــصـطــلـح "إجـمـــالي االنـبــعــاثـــات الـعـــاHــيـة
مـن غـازات الـدفـيـئـة" أحـدث الـكـمـيـات اHـبـلّـغَـة في تـاريخ
اعـتــمـاد هـذا االتـفــــاق من جــانب األطــراف فـي االتـفـاقــيـة

أو قبـل هذا التـاريخ.

3 - يــبـدأ نــفــــاذ االتــفــــاقr بـالــنــســبـــة لــكـل دولـــة أو
مـنظمة تكـامل اقتصادي إقـليمي تصـدق على هذا االتفاق
أو تـــقــــبـــله أو تـــوافـق عـــلـــيـه أو تـــنـــضـم إلـــيه بــــعـــد الـــوفـــاء
rـادةHبـشــروط بــدء الـنــفــاذ احملـددة فـي الـفــقـرة 1 من هـذه ا
فـي الــــيـــــوم الـــــثالثـــــY من تـــــاريخ إيـــــداع هــــذه الـــــدولــــة أو
مــــنـــظــــمـــة الــــتـــكــــامل االقــــتـــصــــادي اإلقــــلـــيــــمي هــــذه لـــصك

تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

4 - ألغراض الـفـقرة 1 من هذه اHـادةr ال يـعدّ أي صك
تـودعه منظـمة تـكامل اقـتصـادي إقليـمي إضافـة للـصكوك

اHودعة من جانب دولها األعضاء.

اHاداHادّة ة 22

تـــطـــبـــق عــــلى هــــــذا االتـــفــــــــاق أحـــكــــــــام اHـــادة 15
rمــن االتـفاقـيـة بـشأن اعـتـمـاد التـعـديالت عـلى االتفــاقــية

مـع تعديـل مـا يلزم تعديلـه.

اHاداHادّة ة 23

1 - تـــطــبق عـــلى هـــذا االتـــفـــاقr مع تــعـــديل مـــا يـــلــزم
تـعـديـلهr أحـكـام اHـادة 16 من االتـفـاقــيـة اHـتــعـلـقـة بــاعـتـمـاد

مرفقات االتفاقية وتعديلها.

r2 - تشكل مرفـقات هذا االتفاق جزءا ال يتجزأ منه
وتـــــشــــــكـل أي إشـــــارة إلـى هــــــذا االتـــــفـــــــاق إشــــــارة في ذات
الــوقـت إلى أي من مــرفـــقــاتـهr مـــا لم يُـــنص صــراحـــة عــلى
غـــــيـــــر ذلك. وتـــــقـــــتـــــصـــــر هـــــذه اHـــــرفـــــقـــــات عـــــلى الـــــقـــــوائم
واالســــتـــمــــارات وأي مــــادة أخـــرى ذات طــــابع وصــــفي لــــهـــا

صبغة علمية أو تقنية أو إجرائية أو إدارية.

اHاداHادّة ة 24

rمع تعـديل ما يـلزم تعـديله rتطبـق على هـذا االتفـاق
أحكام اHادة 14 من االتفاقية بشأن تسوية اHنازعات.

اHاداHادّة ة 25

1 - يكـون لكـل طـرف صوت واحـدr باسـتثـناء مـا هو
منصوص عليه في الفقرة 2 من هذه اHادة.

2 - تـــــمـــــارس مـــــنــــظـــــمـــــات الــــتـــــكـــــامل االقـــــتـــــصــــادي
اإلقـلـيــميr في اHـسـائل الـداخــلـــة في اخـتـصــاصـهــاr حـقـهــا
فـي الـــتـــصـــويـت بـــعـــدد من األصـــوات مــــســـاو لـــعـــدد دولـــهـــا
األعــضــاء الــتي هـي أطــراف في هــذا االتــفــاق. وال تــمـارس
هـذه اHـنــظـمـة حـقــهـا في الـتـصــويت إذا مـارست أي دولـــة

من دولها األعضاء حقهاr والعكس بالعكس.

اHاداHادّة ة 26

يكون األمY العـامّ لأل� اHتحدة وديع هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 27

ال يجوز إبداء حتفظات على هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 28

1 - يــجــوز ألي طــرف أن يــنــســحب مـن هــذا االتــفـاق
في أي وقت بــعــد مـضي ثالث (3) سـنــوات من تـاريخ بـدء
نــفـاذ االتـفـاق بـالــنـسـبـة إلى ذلك الــطـرف بـإرسـال إخـطـار

كتابي إلى الوديع.

2 - يــبــدأ نـــفــاذ أي انــســـحــاب من هـــذا الــقــبـــيل عــنــد
انـقـضــاء سـنــة واحـدة من تـاريـخ تـلـقي الـوديـع لإلخـطـــار
باالنـسـحــاب أو فـي أي تــاريـخ الحــق يُـحـدّد في اإلخـطار

باالنسحاب.

3 - أي طــــرف يــــنـــــســــحب مـن االتــــفــــاقـــــيــــة يُــــعـــــتــــبــــر
منسحبا أيضا من هذا االتفاق.

اHاداHادّة ة 29

يـودع أصل هـذا االتـفــاقr الـذي تـتـســاوى في احلـجـيـة
نـصـوصه اإلسـبـانـيـة واإلنـكـلــيـزيـة والـروسـيـة والـصـيـنـيـة

والعربية والفرنسيةr لدى األمY العامّ لأل� اHتحدة.

حُـرّر في بـاريس في الـيـوم الثـاني عـشـر من كـانون
األول/ ديسمبر من سنة ألفY وخمسة عشر.

وإثــبــاتـــا Hــا تــقــدمr قــام اHــوقــعــون أدنــاهr اHــفــوضــون
طبقا لألصولr بتوقيع هذا االتفاق.
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مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم مـــرســـوم تـــنـــفـــيـــذي رقم 16-259 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مـــحـــر مـــحـــرّم عــامم عــام
1438 اHـوافـق  اHـوافـق 10 أكتـوبر سـنة  أكتـوبر سـنة r2016 يـحـدد تشـكيـلةr يـحـدد تشـكيـلة

الــلــجـــنــة الــوطـــنــيــة والـــلــجــان الـــوالئــيــة لـــلــمــجــاالتالــلــجـــنــة الــوطـــنــيــة والـــلــجــان الـــوالئــيــة لـــلــمــجــاالت
احملمية وكيفيات تنظيمها وسيرها.احملمية وكيفيات تنظيمها وسيرها.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rائية والبيئةHوارد اHبناء على تقرير وزير ا -
- وبـنـاء علـــى الـدسـتـــورr ال سـيـمـــا اHـادتــان 4-99

rو143 (الفقرة 2) منه
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-02 اHــــؤرخ في 14
ربــــيـع األول عــــام 1432 اHـــــوافق 17 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2011
rستدامةHتعلق باجملاالت احملمية في إطار التنمية اHوا

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 11-10 اHــــؤرخ في 20
رجب عــام 1432 اHــوافق 22 يـــونــيــو ســنــة 2011 واHــتــعــلق

rبالبلدية
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 12-07 اHــــؤرخ في 28
ربــــيـع األول عــــام 1433 اHـــــوافق 21 فـــــبــــرايـــــر ســـــنــــة 2012

rتعلق بالواليةHوا
- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اHـادة األولى :اHـادة األولى :  تـطـبـيـقـا ألحـكـام اHـادتـY 17 و 18 من
الــقــانـون رقم 11-02 اHـؤرخ في 14 ربــيـع األول عـام 1432
اHـوافق 17 فـبـرايـر سـنة 2011 واHـذكـور أعالهr يـهـدف هذا
اHـرسـوم إلـى حتـديـد تـشـكـيـلـة الـلــجـنـة الـوطـنـيـة والـلـجـان

الوالئية للمجاالت احملمية وكيفيات تنظيمها وسيرها.
الفصل األولالفصل األول

اللجنة الوطنية للمجاالت احملميةاللجنة الوطنية للمجاالت احملمية
الفرع األولالفرع األول
التشكيلةالتشكيلة

2 : : تـكـلف اللـجـنة الـوطـنيـة لـلمـجـاالت احملمـية اHادة اHادة 
بــإبـداء الــرأي في اقـتــراح وجـدوى الــتـصــنـيف فـي مـجـال
مــحـمي واHــوافـقــة عـلى دراســات الـتــصـنــيفr وتـدعى في

صلب النص "اللجنة الوطنية".

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
3 : : يــرأس الـلــجــنــة الــوطـنــيــة الــوزيــر اHــكـلف اHـادة اHـادة 

بالبيئة أو ¨ثله.
ويـتـولى الــوزيـر اHــكـلف بـالــغـابــات أو ¨ـثـله نــيـابـة

رئاسة اللجنة.
وتتكون من ¨ثلي :

rوزير الدفاع الوطني -
rوزير الداخلية واجلماعات احمللية -

rاليةHوزير ا  -
rائيةHوارد اHكلف باHالوزير ا -

rكلف بالفالحةHالوزير ا -
rكلف بالثقافةHالوزير ا -

rكلف بالصيد البحريHالوزير ا -
rكلف بالبحث العلميHالوزير ا -

rكلف بالسياحةHالوزير ا -
rالوكالة الوطنية حلماية الطبيعة -

rوارد البيولوجيةHركز الوطني لتنمية اHا -
rاحملافظة الوطنية للساحل -

- ¨ــــثل (1) عـن اجلـــمــــعـــيــــات الـــنــــاشـــطــــة في مــــجـــال
rترقية وحماية اجملاالت احملمية

- ¨ــــثل (1) عـن اجلـــمــــعـــيــــات الـــنــــاشـــطــــة في مــــجـــال
ترقية الصيد البحري وتربية اHائيات.

�ـكن الـلـجنـة الـوطـنـية أن تـسـتـعـY بـأي شخص من
شأنه مساعدتها في أشغالها.

اHـادة اHـادة  4 :   :  يـعـY أعـضـاء الـلـجـنـة الـوطـنيـة Hـدة ثالث
(3) ســـنــوات قــابــلـــة لــلــتـــجــديــد �ــوجـب قــرار من الــوزيــر
اHـكــلف بـالـبــيـئـةr بــنـاء عــلى اقـتـراح مـن الـسـلــطـات الـتي

ينتمون إليها.
في حـــالـــة انـــقـــطـــاع عـــضـــويـــة أحـــد أعـــضـــاء الـــلـــجـــنــة

الوطنيةr يتم استخالفه حسب األشكال نفسها.
5 : : تــنــشــأ بــطــاقــيــة وطــنــيــة بــعــنــوان الــلــجــنـة اHـادة اHـادة 

الوطنيةr تضم خبراء في :
rالوسط البحري والساحلي -

rائي القاريHالوسط ا -
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rالوسط الغابي -
rالوسط السهبي -

rالوسط الصحراوي -
rالوسط اجلبلي -
rوسط الواحات -

rاحليوانات -
- النباتات.

اHــادة اHــادة 6 : : تـــســـتــعـــY الــلـــجـــنـــة الـــوطــنـــيـــــة بــخـــبـــراء
�ــــفــــهــــوم اHــــادة 5 أعالهr خـالل اجــــتــــمــــاعــــاتــــهـــــا وبــــحــــسـب

موضــوع اHـواد اHسجلة في جدول األعمال.
7 :  : تــتــولى مــصــالـح الــبــيــئــة األمــانــة الــدائــمــة اHـادة اHـادة 

للجنة الوطنيةr وتكلف �ا يأتي :
- تـلــقي طـلــبـات الــتـصــنـيف ومــلـفــات اHـوافـقــة عـلى

rدراسات التصنيف
- حتضير االجتماعات ومتابعتها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
سير اللجنة الوطنيةسير اللجنة الوطنية

اHـادة اHـادة 8 : : جتــتـمـع الـلـجــنـة الــوطـنــيـة فـي دورة عـاديـة
مرتY (2) في السـنة. وجتـتـمع في دورة غيـر عـادية بـناء
على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعضـاء اللجـنة الوطـنية قـبل خمسـة عشر (15) يـوما على

األقل من تاريخ االجتماع.
�ـكن تـقـلــيص هـذا األجل في الـدورات غــيـر الـعـاديـة

دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
9 : : ال تــــصح مـــداوالت الـــلـــجــــنـــة الـــوطـــنـــيـــة إال اHــادة اHــادة 
بـحـضـور ثـلثي (3/2) أعضـائـهـا عـلى األقل. وفي حـالـة عدم
اكتـمـال النـصـابr جتتـمع الـلجـنـة الوطـنـية بـعـد استـدعاء
ثـــان فـي أجل الـــثـــمـــانـــيــة (8) أيـــام بــعـــد تـــاريخ االجـــتـــمــاع
األول. وتصح مـداوالتـهاr حـيـنئـذr مـهمـا يـكن عدد األعـضاء

احلاضرين.
تـتخذ قرارات اللجـنة الوطنيـة باألغلبيـة البسيطة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرين. وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصواتr يكون صوت الرئيس مرجحا.
اHــادة اHــادة 10 : :  تــدّون مـــداوالت الـــلـــجــنـــة الـــوطـــنــيـــة في

محاضر يوقعها الرئيس.
اHـادة اHـادة 11 :  : تـعــد الـلــجـنــة الـوطــنـيــة نـظـامــهـا الــداخـلي

وتصادق عليه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
اللجنة الوالئية للمجاالت احملميةاللجنة الوالئية للمجاالت احملمية

الفرع األولالفرع األول
التشكيلةالتشكيلة

اHادة اHادة 12 :  : تكلف الـلجـنة الـوالئية لـلمـجاالت احملـمية
بــــإبــــداء الــــرأي في اقـــــتــــراح وجــــدوى تــــصــــنــــيف اجملــــاالت
احملـميـة واHوافـقة عـلى دراسـات تصـنيف اجملـاالت احملمـية
اHــــنـــــشــــأة �ــــوجـب مــــقـــــرر من الــــوالـي أو رئــــيـس اجملــــلس
الــــشـــعــــبي الــــبـــلــــديr وتـــدعى فـي صـــلـب الـــنص "الــــلـــجــــنـــة

الوالئية".
وتبـلغ الـلجـنـة الوالئـيـة رأيـها لـلـجنـة الـوطنـيـة على

سبيل اإلعالم.
rـادة 13 :  : يـرأس اللـجـنـة الـوالئـيـة الـوالي أو ¨ـثلهHـادة اHا

وتتكون من :
rرئيس اجمللس الشعبي الوالئي أو ¨ثله -

- رئـــيـس أو رؤســـاء اجملـــالـس الـــشـــعــــبـــيـــة الــــبـــلـــديـــة
rعنية أو ¨ثلهمHا

rمدير البيئة -
rائيةHوارد اHمدير ا -

rمحافظ الغابات -
rمدير الثقافة -

rوارد الصيديةHمدير الصيد البحري وا -
rمدير السياحة والصناعة التقليدية -

rصالح الفالحيةHمدير ا -
rعنيةHمدير احلظيرة الوطنية ا -

- ¨ثل (1) عن اجلمعيات احمللية الناشطة في مجال
rالبيئة

- ¨ثل (1) عن اجلمعيات احمللية الناشطة في مجال
الصيد البحري وتربية اHائيات.

�ــكن الـلــجـنــة الـوالئــيـة أن تــسـتــعـY بــخـبـراء و/ أو
بأي شخص من شأنهم مساعدتها في أشغالها.

اHــادة اHــادة 14 :  : يــعــY أعـــضــاء الــلــجــنـــة الــوالئــيــة �ــوجب
قرار من الوالي.

اHــادة اHــادة 15 :  : تــتــولى مـــديــريــة الــبــيــئـــة لــلــواليــة أمــانــة
اللجنة الوالئيةr وتكلف �ا يأتي :

rحتضير االجتماعات ومتابعتها -
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- تـلــقي طـلــبـات الــتـصــنـيف ومــلـفــات اHـوافـقــة عـلى
rدراسات التصنيف

- إرســـــال مــــــحــــــضـــــر اHــــــوافــــــقـــــة أو رفـض دراســـــات
التصنيف إلى اللجنة الوطنية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
سير اللجنة الوالئيةسير اللجنة الوالئية

اHـادة اHـادة 16 :  : جتـتـمع الـلــجـنـة الـوالئــيـة في دورة عـاديـة
مرتY (2) في السـنة وجتـتـمع في دورة غيـر عـاديةr بـناء
على استدعاء من رئيسها أو بطلب من أغلبية أعضائها.
تــرسل االســتــدعــاءات مـــرفــقــة بــجــدول األعــمــال إلى
أعـضاء اللجـنة الوالئـية قبل خمـسة عشر (15) يـوماr على

األقلr من تاريخ االجتماع.
�ـكن تـقـلــيص هـذا األجل في الـدورات غــيـر الـعـاديـة

دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.
اHــــادة اHــــادة 17 :  : تــــدون مـــداوالت الــــلــــجـــنــــة الــــوالئـــيــــة في

محاضر يوقعها الرئيس.
اHـادة اHـادة 18 :  : تــعــد الـلــجــنـة الــوالئــيـة نــظــامـهــا الــداخـلي

وتصادق عليه.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات دراسة ملفات التصنيف واHوافقة عليهاكيفيات دراسة ملفات التصنيف واHوافقة عليها
الفرع األولالفرع األول

رأي جدوى التصنيفرأي جدوى التصنيف
اHـادة اHـادة 19 :  : يـقــوم اHــبـادر بــطــلب الــتـصــنــيف بــعـرض
الـطـلب عـلى الـلـجـنـة الـوطـنـيـة أو الـلـجـنـة الـوالئـيـة إلبداء

الرأي.
20 :  : تـدرس اللـجـنة الـوالئـية طـلب الـتصـنيف اHادة اHادة 
وفــقــــا ألحــكــــام اHـــادة 21 من الـــقـــانــون رقم 11-02 اHــؤرخ
فـي 14 ربـــيع األول عـــام 1432 اHــــوافق 17 فـــبـــرايــــر ســـنـــة
2011 واHذكـور أعالهr وتتـأكد من أهـميـة طلب الـتصـنيف

وجدواه.
اHــادة اHــادة 21 :  : عـــلـى اHــبـــادر بـــطـــلب الـــتـــصـــنـــيف تـــقــد�
اHعلـومات اإلضافـية اHـطلوبـة أو التـعديالت اHقـترحة في

أجل شهر واحد.
22 :  : تــــبـــدي الـــلــــجـــنـــة الــــوطـــنــــيـــة أو الـــلــــجـــنـــة اHــادة اHــادة 
الـوالئيـة رأيا مـعلال في اHـوافـقة عـلى طلب الـتصـنيف أو

رفضه.
23 :  : يـــشــــرع اHـــبـــادر بـــطــــلب الـــتـــصــــنـــيف في اHــادة اHــادة 
دراسـة التـصنـيف بعـد احلـصول عـلى الرأي بـاHوافـقة من

اللجنة الوطنية أو اللجنة الوالئية.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اHوافقة على دراسة التصنيفاHوافقة على دراسة التصنيف

اHـادة اHـادة 24 :  : يــقــدم اHــبـادر بــطــلب الــتــصـنــيف لــلــجــنـة
الوطنـية أو الـلجـنة الوالئـية دراسـة التـصنيف في ثالث

(3) نسخ.
تقوم الـلجنـة الوطنيـة أو اللجنـة الوالئية بـاHوافقة

على دراسات التصنيف اHرسلة إليها من اHبادر.
اHادة اHادة 25 :  : �كن اللجنـة الوطنية أو اللـجنة الوالئية
أن تـطــلب مــعــلـومــات إضــافـيــة أو اقــتـراح تــعــديالت حـول

دراسة التصنيف إلعادة دراسته من جديد.
اHــادة اHــادة 26 :  : عـــلـى اHــبـــادر بـــطـــلب الـــتـــصـــنـــيف تـــقــد�
اHــعـلــومــات اإلضـافــيــة اHـطــلـوبــة أو الــتـعــديالت اHــقـتــرحـة

حول دراسة التصنيف في أجل ثالثة (3) أشهر.
يــبـــلغ رأي الــلــجــنــة الــوطــنـــيــة أو الــلــجــنــة الــوالئــيــة

للمبادر بطلب التصنيف.
اHادة اHادة 27 :  : للمبـادر بطلب التـصنيف احلق في تقد�

طعن بغرض :
- تـقد� عـنـاصر مـعلـومات جـديـدة أو مبـررات تدعم

rطلبه
- احلصول على دراسة إضافية.

غــــيـــر أنهr يــــجب إرســــال طـــلب الــــطـــعن إلـى رئـــيس
الـلجـنـة الوطـنـية أو الـلـجـنة الـوالئـية في أجل شـهـر واحد

r(1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرأي.
اHـــــادة اHـــــادة 28 :  :  يـــــنــــــشــــــر  هـــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريـــــدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1438 اHــوافق 10

أكتوبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيـــذي رقم 16- - 260 مــؤرخ في  مــؤرخ في 8 مــحــر مــحــرّم عــامم عــام
يـــــــحــــــدد  rيـــــــحــــــدد r2016 ــــــوافــق 10 أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــة  أكــــــتــــــوبــــــر ســــــنـــــةHــــــوافــق  اH1438 ا

شـروط وكـيفيــات تسلـيم معادلـة شهادات الـطيرانشـروط وكـيفيــات تسلـيم معادلـة شهادات الـطيران
اHدنيr مالاHدنيr مالّح خاص أو مالح مهني أجنبي.ح خاص أو مالح مهني أجنبي.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزيـر األول

-  بــنـــاء عــلى تـــقــريــــر  وزيـــر األشـــغــال الـــعــمـــومــيــة
rوالنقل

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه
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- و�قـتضى الـقانون رقم 98-06 اHؤرخ في 3 ربيع
األول عـام 1419 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1998 الــذي يـحـدد
rتممHعدل واHا rدنيHتعلقة بالطيران اHالقواعد العامة ا

- و�ــــــقــــــتــــــضى اHــــــرســــــوم رقم 63-84 اHــــــؤرخ في 5
مــــارس ســــنــــة 1963 واHــــتــــضــــمن انــــضــــمــــام اجلــــمــــهــــوريــــة
اجلـزائـرية الـد�ـقراطـيـة الشـعـبيـة إلى االتـفـاقيـة اHـتعـلـقة

r1 لحقHخاصة ا rدني الدوليHبالطيران ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اHـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 15 - 125
اHــــؤرخ فـي 25 رجب عــام 1436 اHــوافق  14 مـــايـــو ســـنـــة

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيH2015 وا

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

rيحدد صالحيات وزير النقل

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-110 اHؤرخ
في 23 صــفـر عـام 1425 اHـوافق 13 أبــريل سـنـة 2004 الـذي
يــحــدد تـصــنــيف اHــســتــخــدمــY اHالّحــY اHــهــنــيـY حــسب
YالّحHا YـستخـدمHالفـئات وشروط الـقيـد في سجالت ا

rاخلواص YالّحHا YستخدمHوا YهنيHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتنـفيذي رقم 04-414 اHؤرخ
في 8 ذي القـعدة عام 1425 اHوافق 20 ديسـمبـر سنة 2004
واHتعلق بشـروط وكيفيات ¨ارسـة الوظائف التي يقوم

rتممHعدل واHا rدنيHبها مستخدمو الطيران ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 10-98 اHـؤرخ
في 2 ربيع الثاني عام 1431 اHوافق 18 مارس سنة 2010
rــركـــزيـــة في وزارة الـــنــقلHـــتــضـــمن تـــنـــظــيـم اإلدارة اHوا

rتممHعدل واHا

يـرسم ما يأتـي :يـرسم ما يأتـي :

اHــادة األولى : اHــادة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 180 مـكرر  من
الـــقـــانـــون رقم 98-06 اHــؤرخ في 3 ربـــيع األول عـــام 1419
اHـوافق 27 يـونـيــو سـنـة 1998 واHـذكـور أعالهr يــهـدف هـذا
اHــرســوم إلـى حتــديــد شــروط وكــيـــفــيــات تــســلـــيم مــعــادلــة
شــــهـــادات الــــطـــيــــران اHـــدنيr مـالّح خـــاص أو مالّح مــــهـــني

أجنبي.

2 : : �ــــــكـن األشــــــخــــــاص احلــــــائــــــزيـن شــــــهـــــادات اHــــــادة اHــــــادة 
الـطيـران اHـدنيr مالّح خـاص أو مالّح مـهـني أجـنـبيr قـيد
rعــــلى األقل rالــــصالحــــيــــة الــــتي تــــتــــوج مــــعــــارف تــــســــاوي
اHـعــارف اHـطـلـوبـــة لـلـحـصـــول عـلـــى الـشـهـادة اجلـزائـريـة
اHوافـقةr اHنصــــوص عليـها في أحكام اHـرسوم التـنفيذي
رقم 04-414 اHـؤرخ في 8 ذي القـعـدة عام 1425 اHـوافق 20

ديسمبر سنة 2004 واHذكور أعالهr احلصول على الشهادة
اجلـــزائــريــة اHـــعــادلـــة بــعــد دراســـة مــلــفـــهم من طـــرف جلــنــة
مـــعــادلـــة شــهـــادات الــطـــيـــران اHــدنيr مـالّح خــاص أو مالّح
مــهـــني أجــنـــبيr الــتـي تــدعى فـي صــلب الـــنص "الــلـــجــنــة"

احملدثة لدى السلطة اHكلفة بالطيران اHدني.
3 : : يــتـم تـســلــيم الــشــهــادة اجلــزائــريــة اHــعــادلـة اHــادة اHــادة 
لـــشــهـــادات الــطـــيــران اHـــدنيr مالّح خـــاص أو مالّح مـــهــني
أجــنــبـيr طــبــقــا ألحــكــام اHــرســوم الــتــنــفــيــذي رقم 414-04
اHــؤرخ في 8 ذي الــقـــعــدة عــام 1425 اHــوافق 20 ديــســـمــبــر

سنة 2004 واHذكور أعاله.
4 :  : تــكــون اHــؤهالت الــتي تــدون في الــشــهــادة اHــادة اHــادة 
اHـعــادلـة اHـسـلّــمـة هي اHـؤهالت الــتي يـثـبت بــهـا اHـتـرشح

خبرة خالل األشهر الستة (6) األخيرة.
غــيــر أنـه �ــكن فــرض حــدود وقــيــود تـــتــعــلق بــبــعض

اHؤهالت.
اHـــــادة اHـــــادة 5 : : يــــجب أن يــــشـــمل اHــــلف لــــنـــيـل الـــشــــهـــادة
اجلزائـرية اHعـادلة لـشهـادات الطـيران اHـدنيr مالّح خاص

أو مالّح مهني أجنبيr الوثائق اآلتية :
- نـــسخ من الـــشــهـــادات األجــنـــبـــيــة الـــنــهـــائــيـــة الــتي

rترشحHيحوزها ا
- الـــســيــرة الـــذاتــيــة لـــلــمـــتــرشح مـــرفــقــة بـــنــسخ من

rالشهادات
- نــــــسـخ مـن نــــــتـــــــائج االمـــــــتــــــحـــــــانــــــات الـــــــنــــــظـــــــريــــــة

rترشحHوالتطبيقية التي أجراها ا
- نسخ من مجموع صفحات دفتر الرحالت.

ال يـــتم فـــحـص اHـــلف إال بـــعـــد إثـــبـــات صـــحـــة شـــهــادة
الـطـيـران اHدنيr مالّح خـاص أو مالّح مـهـني أجـنـبيr لدى

سلطة الطيران اHدني لدولة اإلصدار.
اHادة اHادة 6 : :  تتكون اللجنة كما يأتي :

- مــســؤول مـــراقــبــة الـــسالمــة واHالحـــة اجلــويــY في
مـــديــــريـــة الــــطـــيـــران اHــــدني واألرصـــاد اجلــــويـــة الـــتــــابـــعـــة

rرئيسا rكلفة بالنقلHللوزارة ا
- مسـؤول مصـلحـة رخص اHسـتخـدمY اHالّحY في
مـــديــــريـــة الــــطـــيـــران اHــــدني واألرصـــاد اجلــــويـــة الـــتــــابـــعـــة

rعضوا rكلفة بالنقلHللوزارة ا
- طـياران (2)  تـعيـنـهمـا الـسـلطـة اHـكلـفـة بالـطـيران

rعضوين rدنيHا
- طيار (1)  تعينه وزارة الدفاع الوطنيr عضوا.

�ـكن الـلـجـنة أن تـسـتـعـY بـكل شـخص آخـرr بـسبب
كفاءته Hساعدتها في تأدية مهامها.
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حتـدد الــقــائـمــة االســمـيــة بــقـرار مـن الـوزيــر اHــكـلف
بالنقل.

اHـادة اHـادة 7 : :   تــعــد الــلــجـنــة نــظــامـهــا الــداخــلي وتــصـادق
عليه.

8 : :  تــكــلف الــلــجــنــة بــدراســة طــلــبــات مــعــادلـة اHـادة اHـادة 
الشـهادات األجنـبية اHـرسلة إلى مـديرية الطـيران اHدني
واألرصـــاد اجلــــويـــة في الــــوزارة اHـــكـــلـــفــــة بـــالـــنــــقل حـــسب
الترتـيب الزمـني لوصـولهـاr والبت في كل حـالة. وتـتخذ
قـرارات مبـررة حـول مـنح حـائزي شـهـادة الـطـيرانr مالّح
خاص أو مالّح مهني أجنبيr الشهادة اجلزائرية اHوافقة.
�ــكن الـــلــجــنــةr بــعــد دراســـة اHــلفr أن تــقــرر إجــراء
اخـتبـارات تـكـمـيلـيـة نـظريـة و/ أو تـطـبـيقـيـة في الـكـفاءة

من أجل تسليم الشهادة اجلزائرية اHعادلة.
تدون قرارات اللجنة في محضر.

9 : :  تــتــولى أمــانــة الــلـجــنــة اHــصــلــحــة اHــكــلــفـة اHـادة اHـادة 
بـــاHـــســـتــخـــدمـــY اHالّحـــY في مـــديـــريــة الـــطـــيــران اHـــدني
واألرصاد اجلـوية التابـعة للـوزارة اHكلـفة بالـنقل. وتكلف

على اخلصوصr �ا يأتي :
rلفات الواجب دراستهاHحتضير ا -
rإعداد استدعاءات أعضاء اللجنة -

- حتــريـــر مـــحـــاضـــر اجـــتـــمــاعـــات الـــلـــجـــنـــة وتـــبــلـــيغ
قراراتها.

rـادة 10 : :  جتتـمع الـلـجـنـة مـرة واحدة (1) كل شـهرHـادة اHا
بنـاء عـلى اسـتـدعـاء من رئـيـسـهـاr وكـلّـمـا دعت احلـاجة إلى

ذلك.
11 : :   يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــادة اHـــــادة 

الرّسميّة  للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1438 اHــوافق 10

أكتوبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم مــرســوم تــنــفـيــذي رقـم 16 -  - 261 مـؤرخ في  مـؤرخ في 8 مــحــر مــحــرّم عـامم عـام
1438 اHـوافق  اHـوافق 10 أكــتـوبــر ســنـة  أكــتـوبــر ســنـة r2016 يــحــدد شـروطr يــحــدد شـروط

وكـــــيـــــفـــــيـــــات إجنــــــاز اســـــتـــــثــــــمـــــارات اجلـــــمــــــعـــــيــــاتوكـــــيـــــفـــــيـــــات إجنــــــاز اســـــتـــــثــــــمـــــارات اجلـــــمــــــعـــــيــــات
الــــريـــاضــــيــة الـــوطــــنـــيـــة اHــــعـــتــرف لـــهــــا بـــاHـــنـــفـــعــةالــــريـــاضــــيــة الـــوطــــنـــيـــة اHــــعـــتــرف لـــهــــا بـــاHـــنـــفـــعــة

العمومية والصالح العام.العمومية والصالح العام.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اHادتان 99-4 و143
r(الفقرة 2) منه

- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 75 - 59 اHــــــــؤرّخ في 20
رمــــضــــان عــــام 1395 اHــــوافق 26 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 1975

rتمّمHعدّل واHا rتضمن القانون التجاريHوا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 01 اHــؤرّخ في 19
رمـضان عام 1419 اHوافق 6 ينـاير سـنة 1999 الـذي يحدد

rتعلقة بالفندقةHالقواعد ا
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 99 - 11 اHــؤرّخ في 15
رمـــــضـــــان عـــــام 1420 اHـــــوافق 23 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 1999
واHــتــضـمن قــانــون اHــالـيــة لــســنـة r2000 اHــعـدّلr ال ســيــمـا

rادة 101 منهHا
- و�ـــقــتـــضى الــقـــانــون رقم  12 - 06 اHــؤرّخ في 18
صــفــر عــام 1433 اHــوافق 12 يــنـــايــر ســـنــة 2012 واHـــتـــعــلق

rباجلمعيات
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 05 اHــؤرّخ في 14
رمـضـان عام 1434 اHـوافق 23 يـولـيـو سـنة 2013 واHـتـعلق

rبتنظيم األنشطة البدنية والرياضية وتطويرها
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 15 - 18 اHــؤرّخ في 18
ربـــيع األول عـــام 1437 اHــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 2015
واHـتـضـمن قــانـون اHـالـيـة لـسـنـة r2016 ال سـيـمـا  اHـادة 71

rمنه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 16 - 09 اHــؤرّخ في 29
شـــوال عـــام 1437 اHــــوافق 3 غــــشت ســــنـــة 2016 واHــــتــــعـــلق

rبترقية االستثمار
- و�قتـضى اHرسـوم الرئاسي رقم 15- 125 اHؤرخ
فـي 25 رجـب عـــــــام 1436 اHــــــــوافق 14 مـــــــايـــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدلHا rأعضاء احلكومة Yتضمن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 01 - 351
اHـؤرّخ في 24 شعـبـان عام 1422 اHـوافق 10 نـوفـمبـر سـنة
2001 واHتضمن تطبيق أحكام اHادة 101 من القانون رقم

99 - 11 اHــــــؤرّخ في 15 رمــــــضـــــــان عــــــام 1420 اHــــــوافق 23

ديسـمبـر سنة 1999 واHتـضمن قـانـون اHالـيـة لسـنة 2000
واHـتـعلـقـة بـكيـفـيات مـراقـبـة استـعـمـال إعانـات الـدولة أو

rنظماتHاجلماعات احمللية للجمعيات وا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 14 - 330
اHــؤرّخ في 4 صــفــر عــام 1436 اHــوافق 27 نـــوفــمـــبــر ســـنــة
2014 الــذي يـحـدد كـيـفـيـات تـنــظـيم االحتـاديـات الـريـاضـيـة

rالوطنية وسيرها وكذا قانونها األساسي النموذجي
- و�قتـضى اHرسوم التـنفيذي رقم 16 - 84 اHؤرّخ
في 21 جــمـادى األولى عـام 1437 اHـوافق أوّل مــارس سـنـة

r2016 الذي يحدد صالحيات وزير الشباب والرياضة
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- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 16 - 153
اHــؤرّخ في 16 شــعـــبــان عــام 1437 اHــوافق 23 مــايـــو ســنــة
2016 الـذي يـحــدد األحـكـام الــقـانـونــيـة األسـاســيـة اHـتــعـلـقـة

rYنتخبHا YتطوعHا Yسيرين الرياضيHبا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل األولالفصل األول
أحكام عامةأحكام عامة 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادة 71 من الـقـانون
رقم 15 - 18 اHـؤرّخ في 18 ربــيـع األول عـام 1437 اHـوافق
30 ديــسـمـبــر سـنـة 2015 واHــتـضـمن قــانـون اHــالـيـة لــسـنـة

r2016 يــهـدف هــذا اHـرســوم إلى حتــديـد شــروط وكـيــفـيـات

إجنـــاز اســتـــثـــمـــارات اجلـــمـــعـــيـــات الــريـــاضـــيـــة الـــوطـــنـــيــة
اHعترف لها باHنفعة العمومية والصالح العام.

اHـاداHـادّة ة 2 : : تـطبق أحـكـام هـذا اHـرسوم عـلى اجلـمـعـيات
الريـاضيـة الوطـنيـةr ال سيـما مـنهـا االحتاديـات الريـاضية
الوطنـيةr اHعـترف لهـا على أنـها ذات منـفعة عـامة وصالح
عـام وفقا للقـوانY والتنظيـمات اHعمول بـهاr التي تملك
مـوارد مـالــيـة وتـخـصص أربـاحـهـا حـصـريـا لـتـمـويل اHـهـام
اHـنصـوص علـيـها في قـانونـهـا األساسيr والـتي تدعى في

صلب النص "اجلمعيات الرياضية الوطنية".
اHـــــاداHـــــادّة ة 3 : : يــــــرخص الــــــوزيـــــر اHــــــكــــــلف بــــــالـــــريــــــاضـــــة
للجمعيات الـرياضية الوطنية اHـنصوص عليها في اHادة

2 أعالهr بالقيام باالستثمارات في اجملاالت اآلتية :
rخدمات وأنشطة األحداث الرياضية -

rواهب الرياضية الشابةHإنشاء مراكز تكوين ا -
rنشآت الرياضية والترفيهHإجناز واستغالل ا -

rأنشطة الفندقة -
rتسويق التجهيزات والعتاد الرياضي -
rضمان اخلدمات للمنشآت الرياضية -

- صـــيــــانـــة األرضــــيـــات اHــــعـــشــــوشـــبــــة الـــطــــبـــيــــعـــيـــة
واالصطناعية.

�ـكن أن تـتـمم قـائـمـة مـجـاالت االسـتـثـمـار اHـذكورة
في الفقرة أعالهr بقرار من الوزير اHكلف بالرياضة.

الفصل الثانيالفصل الثاني
شروط االستثمارشروط االستثمار

r4 :  : يـجب على اجلـمـعيـات الريـاضـية الـوطنـية اHاداHادّة ة 
rـادة 3 أعالهHـذكـورة في اHقـصــد االسـتـثـمـار في اجملـاالت ا

استيفاء الشروط اآلتية :

- أن يـكون معترفـا لها باHنـفعة العمـومية والصالح
rعمول بهاHوالتنظيمات ا Yالعام طبقا للقوان

- أن تـكـون معـتـمـدة وأن تكـون قـوانيـنـها األسـاسـية
rعمول بهاHوالتنظيمات ا Yمصادقا عليها طبقا للقوان

- أن حتــوز مـــداولـــة اجلـــمـــعــيـــة الـــعـــامـــة اHــتـــضـــمـــنــة
مــوافــقـة اجلــمــعــيــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة إلجنــاز مــشـروع

rاالستثمار

- أن تــثــبت وتــقــدم إلى الــوزيـر اHــكــلف بــالــريــاضـة
اHوارد اHاليـة التي تمـتلكـها اجلمعـية الريـاضية الـوطنية
لــتــمــويل مــشــروع االســتــثــمــار والــتي تــخــصص أربــاحــهـا
حــصــريــا لــتــمــويل اHــهــام اHـنــصــوص عــلــيــهــا في قــانــونــهـا

األساسي.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : �ـكن اجلـمــعـيـات الــريـاضـيـة الــوطـنـيـةr من
أجل إجناز اسـتـثمـارهاr الـقيـام بكـل التـدابيـر الضـرورية
لـــهــذا الـــغــرض �ـــا في ذلـك إنــشـــاء شـــركــة جتـــاريـــة طــبـــقــا

للتشريع الساري اHفعول.
الفصل الثالثالفصل الثالث

كيفيات االستثماركيفيات االستثمار
اHـاداHـادّة ة 6 :  : يـجب عـلى اجلـمـعـيات الـريـاضـيـة الـوطـنـية
الراغـبة في االستـثمار في أحـد اجملاالت اHنـصوص علـيها
في هذا اHـرسومr أن تـودع لدى اHـصالح اخملـتصـة للوزارة
اHـكلـفـة  بالـرياضـة طلـبا مـرفقـا �ـلف يتـكون من الـوثائق

اآلتية :

- نسخـة من القـرار الذي يعـترف �ـوجبه للـجمـعية
الــريـاضـيـــة الــوطـنـيـــة بــاHـنـفـعــــة الـعـمـومــيـــة والـصـالــح

rالعــام

- نــسـخــة من الــقـانــون األسـاسـي واعـتــمـاد اجلــمـعــيـة
الــريـاضــيـة الــوطــنـيــة اHــعـتــرف لــهـا بــاHـنــفــعـة الــعــمـومــيـة

rوالصالح العــام

- نسخة من تقريـر محافظ احلسابات للسنة اHالية
rنصرمةHا

rنسخة من مشروع االستثمار مع آجال اإلجناز -

- نسـخة من مداولة اجلـمعيـة العامـة اHتضـمنة منح
مــوافــقـة اجلــمــعــيــة الــريــاضــيــة الــوطــنــيــة إلجنــاز مــشـروع

rاالستثمار

- الوثائق الـتي تثـبت اHوارد اHـالية الـتي تمـتلـكها
اجلمعية الرياضية الوطنية لتمويل مشروع االستثمار.
تـتحـقق اHصالـح اخملتصـة للـوزارة اHكـلفـة بالـرياضة
من اHـــــلف وتـــــدرسه ثـم تـــــعــــرضـه عــــلـى الــــوزيـــــر اHــــكـــــلف

بالرياضة.
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اHـاداHـادّة ة 7 : : يـبتُّ الـوزيــر اHـكـلـف بـالـريــاضـة في اHـلف
في أجل ثالثY (30) يوما من تاريخ إيداعه.

�ـكن الوزيـر اHكلف بـالريـاضةr خالل هذا األجلr أن
يطلب معلومات تكميلية تتعلق باHلف.

يُـــبــلّـغُ قــرار الـــوزيــر اHـــكــلـف بــالـــريــاضـــة اHــتـــضــمن
الـــتـــرخـــيص بـــاالســـتـــثـــمــارr إلـى صـــاحب الـــطـــلب في أجل

ثمانية (8) أيام.
اHـاداHـادّة ة 8 : : �ـكن اجلـمــعـيـات الــريـاضـيـة الــوطـنـيـةr في
حــــالــــة الـــــرفضr أن تــــقــــدم طــــعــــنـــــا لــــدى الــــوزيــــر اHــــكــــلف
بـالـريـاضـة في اخلـمـسـة عـشر (15)  يـومـا اHـوالـيـة لـتـبلـيغ

مقرر الرفض.
الفصل الرابعالفصل الرابع

التزامات اجلمعيات الرياضية الوطنيةالتزامات اجلمعيات الرياضية الوطنية
اHــاداHــادّة ة 9 : : تـــلــتـــزم اجلــمــعـــيــات الـــريــاضــيـــة الــوطـــنــيــة
بــإجنــاز مــشـروع االســتــثــمــار انــطالقــا من اHــوارد اHــالــيـة
التي تمتلكـهاr وتخصيص أرباحها حصريا لتمويل اHهام

اHنصوص عليها في قانونها األساسي.

اHاداHادّة ة 10 : : يجب عـلى اجلمـعيـات الريـاضيـة الوطـنية
تفضيل االستثمارات اHدرة Hناصب العملr ال سيما تلك

التي لها عالقة بنشاطات قطاع الرياضة.
11 : : تــلــتــزم اجلــمــعــيــات الــريــاضــيــة الــوطــنــيـة اHـاداHـادّة ة 
r(1) بـالــبـدء في إجنـاز مــشـروع االسـتـثــمـار في أجل سـنـة

ابتداء من تاريخ تسليم رخصة االستثمار.
وفـي حـــــــالـــــــة عـــــــدم الـــــــشـــــــروع فـي إجنـــــــاز مـــــــشــــــروع
rــنـصــوص عـلــيه في الـفــقـرة أعالهHاالســتـثــمـار في األجل ا
يــقــوم الــوزيـــر اHــكــلف بـــالــريــاضــةr بــعـــد إعــذار اجلــمــعــيــة

اHعنيةr بإلغاء مقرر رخصة االستثمار.
اHـاداHـادّة ة 12 : : تـسـتـلم اHـصالـح اخملتـصـة لـلـوزارة اHـكـلـفة
بـــالـــريــــاضـــة تـــقـــاريـــر دوريـــة حــــول حـــالـــة تـــقـــدم مـــشـــروع

االستثمار من اجلمعيات الرياضية الوطنية اHعنية.
13 : :  يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اHــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 8 مـــحـــرّم عـــام 1438 اHــوافق 10

أكتوبر سنة 2016.
عبد اHالك ساللعبد اHالك سالل

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
مـرســوم رئــاسي مـؤرمـرســوم رئــاسي مـؤرّخ في خ في 3 مــحــر مــحــرّم عـام م عـام 1438 اHـوافـق  اHـوافـق 5

أكتوبر سنة أكتوبر سنة r2016 يتضمن تغيير ألقاب.r يتضمن تغيير ألقاب.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئـيـس اجلمهورية
- بـنـاء عـلى الـدسـتـورr ال سـيـمـا اHـادتـان 91-6 و143

r(الفقرة األولى) منه
- و�ــــقــــتــــضــى األمــــــر رقــم 70-20 اHــــــؤرخ فـي 13
ذي احلـــــجـــــة عـــــام 1389 اHـــــوافق 19 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 1970
واHتعـلق باحلالـة اHدنـيةr اHعـدل واHتـممr ال سيمـا اHادتان

r55 و56 منه

 - و�ـــقـــتـــضى اHـــرســـوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10
ربــــيع الــــثــــانـي عـــام 1391 اHــــوافق 3 يــــونــــيــــو ســــنـــة 1971
واHـتـعـلق بـتـغـيـيـر الـلـقبr اHـتـممr ال سـيـمـا اHـواد 3 و4 و5

rمنه
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اHــــاداHــــادّة األولى :  ة األولى :  يــــرخـص بــــتــــغـــــيــــيـــــر الــــلــــقـبr وفــــقــــا
لــلــمــرســوم رقم 71-157 اHــؤرخ في 10 ربــيع الــثــانـي عـام
rـذكـور أعالهHـتـمم واHا r1971 ـوافق 3 يـونـيـو سـنةH1391 ا

لألشخاص اآلتية أسماؤهم :

- اHـوسخ عــبـد الـقـادرr اHـولـود في 6 سـبـتـمـبـر سـنة
1948 بــاجلــزائــر الــوســطـى (واليــة اجلــزائــر) شــهــادة اHــيالد

رقم 4558 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم r567 احملــــــرر بـــــــتــــــاريخ 18
نـوفـمبـر سـنة 1978 بـالقـصبـة (واليـة اجلزائـر) ويدعى من

اآلن فصاعدا: موسك عبد القادر.

- اHـوسخ أمـالr اHـولـودة في 19 نـوفـمـبـر سـنة 1979
بـالـقصـبـة (واليـة اجلزائـر) شـهـادة اHيالد رقم 01581 وعـقد
الــــزواج رقم r325 احملـــرر بـــتـــاريخ 21 يـــولـــيــــو ســـنـــة 2008
بـفـوكـة (واليـة تـيـبـازة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا : موسك

أمال. 

- اHـــوسخ حــمـــيــدةr اHـــولــودة في 9 ســبـــتــمــبـــر ســنــة
1987 بـالـقـصـبــة (واليـة اجلـزائـر) شـهـادة اHـيالد رقم 01384

وتدعى من اآلن فصاعدا: موسك حميدة.

- كـذاب ميـمـونـةr اHـولـودة في 20 يـنـايـر سـنـة 1984
بـالــعـيـون (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اHـيالد رقم 00031
وعـقـد الزواج رقم r348 احملـرر بـتاريخ 11 سـبـتـمـبـر سـنة
2005 �ـــهــديـــة (واليــة تـــيــارت) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

بوشارب ميمونة.
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- كـــــذاب عــــليr اHـــــولــــود في 29 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1967
بـالــعـيـون (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اHـيالد رقم 00064
وعــقــد الــزواج رقم r134 احملــرر بــتــاريخ 5 نــوفــمــبــر ســنــة

1992 بالعيون (والية تيسمسيلت) وولداه القاصران :

* كــر�r اHــولـود في 16 مــارس ســنـة 1999 بـالــعــيـون
r00104 يالد رقمH(والية تيسمسيلت) شهادة ا

* عـــقــبــةr اHــولــود في 18 أكـــتــوبــر ســنــة 2008 بــبــني
r07343 يالد رقمHمسوس (والية اجلزائر) شهادة ا

ويدعون من اآلن فـصاعدا: بوشـارب عليr بوشارب
كر�r بوشارب عقبة.

- كــذاب الـعــالــيـةr اHــولـودة في 22 غــشت ســنـة 1973
بـالــعـيـون (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اHـيالد رقم 00463
وعــقـد الـزواج رقم r277 احملــرر بـتـاريخ 25 نــوفـمـبــر سـنـة
1990 �ـــهــديـــة (واليــة تـــيــارت) وتـــدعى من اآلن فـــصــاعــدا:

بوشارب العالية.

- كـذاب خـيـرةr اHـولـودة في 20 نـوفـمـبـر سـنـة 1964
بـالــعـيـون (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اHـيالد رقم 00360
وعــقـد الـزواج رقم r142 احملــرر بـتـاريخ 17 نــوفـمـبــر سـنـة
1982 بـــالـــعـــيـــون (واليـــة تـــيـــســـمـــســـيــــلت) وتـــدعى من اآلن

فصاعدا : بوشارب خيرة.

- كـــذاب عـــيـــسـىr اHـــولـــود في 23 غـــشت ســـنـــة 1988
بـالــعـيـون (واليــة تـيــسـمـســيـلت) شـهــادة اHـيالد رقم 00427

ويدعى من اآلن فصاعدا: بوشارب عيسى.

- كـــذاب رابحr اHـــولـــود خـالل ســـنــة 1981 بـــالـــعـــيـــون
(والية تيسـمسيلت) بـحكم صادر بتاريخ 23 أكتـوبر سنة
r0193 ـــــيـالد رقم 04 وعـــــقــــــد الـــــزواج رقمHشـــــهـــــادة ا r1984

احملـــرر بـــتــاريخ 4 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2007 بــالـــعــيـــون (واليــة
تيسمسيلت) وابنتاه القاصرتان : 

* ســنـــاءr اHــولــودة في 29 مــايـــو ســنــة 2009 �ــهــديــة
r00887 يالد رقمH(والية تيارت) شهادة ا

* ريـــتــاج اجلـــنـــةr اHــولـــودة في 23 مـــايـــو ســـنــة 2012
r00156 يالد رقمHبالعيون (والية تيسمسيلت) شهادة ا

rويـــــــدعـــــــون مـن اآلن فـــــــصـــــــاعـــــــدا : بـــــــوشـــــــارب رابح
بوشارب سناءr بوشارب ريتاج اجلنة.

- كــذاب الـــزهــرةr اHـــولــودة في 19 ســـبـــتــمـــبــر ســـنــة
1974 بــالــعــيـون (واليــة تــيــســمــســيـلـت) شـهــادة اHــيالد رقم

00383 وعـقد الزواج رقم r200 احملـرر بتاريخ 25 سبـتمبر

ســــــنـــــة 2001 �ــــــهـــــديــــــة (واليـــــة تــــــيـــــارت) وتـــــدعـى من اآلن
فصاعدا: بوشارب الزهرة.

- كــذاب مــر�r اHــولـــودة خالل ســنــة 1950 بــالــعــيــون
(واليــة تـيــسـمــسـيــلت) بـحــكم صـادر بــتـاريخ 30 سـبـتــمـبـر
r0215 يالد رقم 31 وعـقد الزواج رقمHشـهادة ا r1975 سـنة
احملــرر بــتـاريخ 11 نــوفــمــبــر ســنــة 1974 بــالــعــيــون (واليـة

تيسمسيلت) وتدعى من اآلن فصاعدا: بوشارب مر�.
- بـورورو مــعــمـرr اHــولـود في 17 أبــريل سـنـة 1959
بــالـبــلــيــدة (واليــة الـبــلــيــدة) شــهـادة اHــيالد رقم 911 وعــقــد
الـــــزواج رقم r784 احملــــرر بـــــتــــاريخ 10 غــــشـت ســــنــــة 1982

بالبليدة (والية  البليدة) وولداه القاصران : 
* زين الـدينr اHـولود في 29 مايـو سـنة 1998 بـأوالد
يـــــــــعــــــــــيـش (واليـــــــــة الــــــــــبــــــــــلـــــــــيــــــــــدة) شـــــــــهــــــــــادة اHــــــــــيـالد رقم

 r1998/00/00665

*  إبـــــراهـــــيمr اHـــــولـــــود في 29 يـــــونـــــيـــــو ســـــنـــــة 2001
r04103 يالد رقمHبالبليدة (والية البليدة) شهادة ا

 ويدعون من اآلن فصـاعدا : حامد مـعمرr حامد زين
الدينr حامد إبراهيم.

- بــورورو لـيــلىr اHــولـودة في 12 غــشت ســنـة 1986
r04474 ـــيالد رقمHبــــالـــبـــلـــيــــدة (واليـــة الـــبـــلــــيـــدة) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : حامد ليلى.
- بــورورو شـــهـــرزادr اHــولـــودة في 7 فــبـــرايــر ســـنــة
1985 بـالـبــلـيـدة (واليـة الـبـلــيـدة) شـهـادة اHـيالد رقم 00833

وتدعى من اآلن فصاعدا : حامد شهرزاد.
- بورورو مـحمـد إسالمr اHولود في 19 يولـيو سـنة
r04293 ـيالد رقمH1993 بـالـبـلـيـدة (والية الـبـلـيـدة) شـهادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : حامد محمد إسالم. 
- بـورورو ســامــيـةr اHــولـودة في 22 ديـســمــبـر ســنـة
r05527 ـيالد رقمH1967 بـالـبـلـيـدة (والية الـبـلـيـدة) شـهادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : حامد سامية.
- غـار لـفـعـة عـبـد الـرزاقr اHـولـود في 14 مـايـو سـنـة
1965 بـأوالد مــوسى (واليــة بـومــرداس) شـهــادة اHـيالد رقم

1965/00/00296 وعقد الزواج رقم r124 احملرر بتاريخ 20

نـــوفـــمــــبـــر ســـنـــة 1995 بـــأوالد مـــوسـى (واليـــة بـــومـــرداس)
وبناته القاصرات : 

* يــــــســـــرىr اHــــــولـــــودة في 15 فـــــبــــــرايـــــر ســـــنـــــة 2000
r00248 يالد رقمHبالرغاية (والية اجلزائر) شهادة ا

Yـولودة في 18 سـبـتمـبـر سـنة 2003 بـعHا rأنفـال  *
r02675 يالد رقمHطاية (والية اجلزائر) شهادة ا

* مـــاريـــةr اHـــولـــودة في 18 مـــايـــو ســـنـــة 2006 بــأوالد
مـــــــــــوسـى (واليـــــــــــة بـــــــــــومـــــــــــرداس) شـــــــــــهـــــــــــادة اHـــــــــــيـالد رقـم

r2006/00/00136
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* رؤىr اHـــولــودة في 9 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 2010 بـــبــرج
r02005 يالد رقمHالكيفان (والية اجلزائر) شهادة ا

ويــــدعـــــــــون مـــن اآلن فــــصــــاعــــــــــدا : أوالد طــــالــــب
عـبد الـرزاقr أوالد طالب يـسرىr أوالد طـالب أنفالr أوالد

طالب ماريةr أوالد طالب رؤى.
- غـار لــفـعـة نـسـيـبـةr اHـولـودة في 30 نـوفـمـبـر سـنـة
1996 بــــعــــY طــــايــــة (واليــــة اجلــــزائــــر) شــــهـــــادة اHــــيالد رقم

r01623 وتدعى من اآلن فصاعدا : أوالد طالب نسيبة.

- بن عــريــعـيــرة عــليr اHــولــود في 28 فــبــرايــر ســنـة
1975 ببـوسعـادة (والية اHـسـيلـة) شهـادة اHيالد رقم 00367

وعـــقـــد الــزواج رقم r660 احملـــرر بـــتــاريخ 24 يــولـــيــو ســـنــة
2007 ببوسعادة (والية اHسيلة) وابنتاه القاصرتان : 

* صـــــفـــــاءr اHــــولـــــودة في 8 ســـــبـــــتــــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2009
بـــبـــوســـعــــــادة (واليـــــة اHـــســـيــــلــــــة) شـــهــــــادة اHـــيـــالد رقم

r2009/00/ 03630

* رتـــــــاجr اHــــــــولــــــــودة في 24 يـــــــونــــــــيـــــــو ســــــــنـــــــة 2012
بـــــــبــــــوســـــــعــــــادة (واليــــــة اHـــــــســــــيـــــــلــــــة) شــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

 r2012/00/02767

ويـدعون من اآلن فـصاعـدا : بن زيان عـليr بن زيان
صفاءr بن زيان رتاج. 

- ســوة دلــيــلـــةr اHــولــودة في 9 نــوفــمـــبــر ســنــة 1972
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 09147 وعـــقــد
الــزواج رقم r1100 احملــرر بــتـاريخ 8 نــوفــمــبــر ســنـة 2007
بـالـبـوني (واليـة عـنـابـة) وتـدعى من اآلن فـصـاعـدا: سـوحة

دليلة.
- ســــوة نـــاصــــرr اHــــولـــود في 7 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1975
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 01490 وعـــقــد
الـزواج رقم r1064 احملــرر بــتـاريخ 17 أكــتـوبــر ســنـة 2009
بـالـبـوني (واليـة عـنـابـة) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا: سـوحة

ناصر.
- ســـوة رضـــاr اHـــولــود في 25 ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1968
بـــعـــنـــابـــة (واليـــة عـــنـــابــــة) شـــهـــادة اHـــيالد رقم 8744 وعـــقــد
الــزواج رقم r405 احملـــرر بـــتــاريخ 18 أكــتـــوبــر ســـنــة 1993

بالبوني (والية عنابة) وولداه القاصران : 
* رامـيr اHـولــود في 2 يـــنــايــر ســنــة 1998 بــالــبــوني

r1998/00/00020 يالد رقمH(والية عنابة) شهادة ا
* إسالمr اHولود في 30 نوفـمبر سنة 2003 بالبوني

r2003/00/03829 يالد رقمH(والية عنابة) شهادة ا
ويــــدعـــون من اآلن فـــصـــاعــــدا: ســـوحـــة رضـــاr ســـوحـــة

راميr سوحة إسالم.

- ســـوة هـــنــــاءr اHـــولـــودة في 13 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1994
بعنابـة (والية عنابـة) شهادة اHيالد رقم r5967 وتدعى من

اآلن فصاعدا : سوحة هناء.
- ســـوة نـــســــيـــمـــةr اHـــولـــودة في 9 مـــايـــو ســـنـــة 1966
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 03459 وعـــقــد
µاحملــرر بــتـاريخ 14 غــشت ســنـة 1990 ب r63 الــزواج رقم
مـهـيدي (واليـة الـطارف) وتـدعى من اآلن فـصاعـدا: سـوحة

نسيمة.
- ســوة الـــهـــاملr اHـــولــود في 20 يــولـــيـــو ســـنــة 1945
بـــــــأوالد ذيــــــــاب (واليـــــــة الــــــطــــــارف) شـــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم
1945/00/01109 وعـقـد الزواج رقم 329 احملـرر بـتاريخ 19

مـارس سـنة 1971 بـعـنـابـة (واليـة عـنـابـة) ويُـدعى من اآلن
فصاعدا : سوحة الهامل.

- ســـوة عـــلـيr اHـــولـــود خالل ســـنـــة 1935 بـــبـــوثــــلـــجـــة
(واليـة الــطــارف) بـحــكم صــادر بــتـاريخ 12 نـوفــمــبـر ســنـة
1957 وعـقد الزواج رقم r526 احملـرر بتاريخ 8 يونـيو سنة

1963 بــعــنـــابــة (واليــة عــنــابــة) ويـــدعى من اآلن فــصــاعــدا :

سوحة علي.
- ســـوة أحـــسـنr اHـــولـــود في أول أبــــريل ســـنـــة 1966
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 02615 وعـــقــد
الــــزواج رقم r18 احملــــرر بـــــتــــاريخ 25 يـــــنــــايـــــر ســــنــــة 1999
بــعـنـابـة (واليــة عـنـابــة) ويـدعى من اآلن فـصــاعـدا : سـوحـة

أحسن. 
- ســـــوة هــــامـلr اHــــولـــــود في 13 مــــارس ســـــنــــة 1933
بـــــــبـــــــوثـــــــلـــــــجــــــــة (واليـــــــة الـــــــطـــــــارف) شـــــــهـــــــادة اHـــــــيـالد رقم
1933/00/00425 وعـقـد الزواج رقم 883 احملـرر بـتاريخ 23

نوفمبر سنة r1965 بعنابة (والية عنابة) ويدعى من اآلن
فصاعدا : سوحة هامل. 

- سوة عبـد الوهـابr اHولود في 29 مايـو سنة 1968
بــعـــنــابـــة (واليــة عـــنــابـــة) شــهـــادة اHــيالد رقم 04185 وعـــقــد
الـــــزواج رقم 1564 احملـــــرر بـــــتـــــاريخ 4 غـــــشـت ســـــنــــة 2001

بعنابة (والية عنابة) وولداه القاصران : 
* إينـاسr اHـولودة في 12 يـولـيـو سـنة 2004 بعـنـابة

r05448 يالد رقمH(والية عنابة) شهادة ا
* مـحـمــد راميr اHـولـود في 16 نــوفـمـبــر سـنـة 2007

 r13887 يالد رقمHبعنابة (والية عنابة) شهادة ا
rويــدعــون من اآلن فــصـــاعــدا : ســوحــة عــبــد الــوهــاب

سوحة إيناسr سوحة محمد رامي.
- سـوة غـنـيـةr اHـولـودة في 18 سـبــتـمـبـر سـنـة 1966
�ـحــمـد بــلـوزداد (واليــة اجلـزائــر) شـهــادة اHـيالد رقم 2764
وعـقـد الزواج رقم 18 احملـرر بـتاريخ 25 يـنـايـر سـنة 1999
بــعـنـابـة (واليــة عـنـابــة) وتـدعى من اآلن فـصــاعـدا : سـوحـة

غنية. 
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- ســـوة مـــحـــمـــدr اHـــولـــود في 14 يـــنـــايـــر ســـنـــة 1978
بـعــنـابــة (واليـة عــنـابــة) شـهــادة اHـيالد رقم r00528 ويـدعى

من اآلن فصاعدا : سوحة محمد.
- زبيلـة سعديr اHـولود خالل سنة 1951 ببـنطيوس
(واليـة بـســكـرة) شـهـادة اHـيالد رقم 101 وعــقـد الـزواج رقم
r00227 احملرر بتاريخ 9 مارس سنة 1987 ببـسكرة (والية

بسكرة) وولده القاصر : 
* زبيـرr اHـولود في 10 فـبـرايـر سـنة 2000 ببـسـكرة

 r00741 يالد رقمH(والية بسكرة) شهادة ا
ويـدعيـان من اآلن فصاعـدا : درياس سـعديr درياس

زبير.
- زبـيـلـة صــونـيـاr اHـولـودة في 24 يـنـايـر سـنـة 1997
ببسكـرة (والية بسكـرة) شهادة اHيالد رقم r00495 وتدعى

من اآلن فصاعدا : درياس صونيا.
- زبـــيــلـــة رقـــيـــةr اHــولـــودة في 25 مـــايـــو ســـنــة 1976
بــبـسـكــرة (واليـة بـســكـرة) شـهــادة اHـيالد رقم 01809 وعـقـد
الــــزواج رقم r00009 احملـــرر بـــتـــاريخ 2 أبـــريل ســـنـــة 1996
بأورالل (والية بسكرة) وتدعى من اآلن فصاعدا : درياس

رقية.
- زابـي ســـعــــيـــدr اHــــولـــود في 4 يـــونـــيــــو ســـنـــة 1984
بـاHـسـيـلـة (واليـة اHـسـيـلة) شـهـادة اHـيالد رقم 02287 وعـقد
الــزواج رقم r1646 احملــرر بــتـاريخ 4 نــوفــمــبــر ســنـة 2012

باHسيلة (والية اHسيلة) وابنته القاصرة : 
*  ســــــنـــــدسr اHــــــولــــــودة في 5 يــــــولــــــيــــــو ســــــنـــــة 2013

r4913 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا) سيلةHبا
ويـدعيـان من اآلن فـصـاعـدا : جاب الـله سـعـيـدr جاب

الله سندس.
- زابي اHـــبـــروكr اHـــولـــود في 15 مـــايـــو ســـنــة 1946
�ــسـيف (واليــة اHـســيـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم 00959 وعـقـد
الــزواج رقم r57 احملــرر بــتــاريخ 20 ديــســمـــبــر ســنــة 1969
�ـسـيف (واليـة اHـسـيـلـة) ويـدعى من اآلن فـصـاعـدا : جـاب

الله اHبروك.
 - زابي مـنـيـرr اHـولـود في 10 سـبـتـمـبـر سـنة 1976
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم
1976/00/01824 وعـقـد الزواج رقم 1002 احملـرر بـتاريخ 9

يـولـيــو سـنـة 2013 بـاHــسـيــلـة (واليــة اHـســيـلــة) ويـدعى من
اآلن فصاعدا : جاب الله منير.

- زابـي ســــلــــيـمr اHــــولــــود في 26 مــــارس ســــنــــة 1981
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم
1981/00/01052 وعـــقـــد الـــزواج رقم r657 احملـــرر بـــتـــاريخ

أول يـولـيــو سـنـة 2007 بــاHـسـيــلـة (واليــة اHـسـيــلـة) وولـداه
القاصران : 

*  نـــســرينr اHـــولــودة بـــتــاريخ 29 غـــشت ســـنــة 2008
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2008/00/05701

* عبد الـرحمنr اHولود بتاريخ 11 أبريل سنة 2010
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

 r2010/00/02530

ويـدعــون من اآلن فــصـاعــدا : جــاب الـله ســلــيمr جـاب
الله نسرينr جاب الله عبد الرحمن.

 - زابي مـنـيــرةr اHـولـودة في 10 يـولـيــو سـنـة 1972
�ـسيف (واليـة اHسيـلة) شـهادة اHيالد رقم r00168 وتدعى

من اآلن فصاعدا : جاب الله منيرة.
- زابـي مــحـــمــد الـــصــالحr اHـــولــود في 2 مــايـــو ســنــة
1988 بــــاHــــســــيـــــلــــة (واليــــة اHــــســـــيــــلــــة) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

r1988/00/01958 ويــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا : جــــاب الــــله

محمد الصالح.
- زابي عــــــادلr اHـــــولـــــود في 21 مـــــارس ســـــنـــــة 1993
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم
r1993/00/01297 ويــــدعـى من اآلن فــــصــــاعــــدا : جــــاب الــــله

عادل.
- زابـي رؤوفr اHـــــولـــــود في 11 غـــــشـت ســـــنـــــة 1974
�ـسيف (واليـة اHسيـلة) شـهادة اHيالد رقم r00341 ويدعى

من اآلن فصاعدا : جاب الله رؤوف.
- زابـي كـــمــــالr اHـــولــــود في 6 أكــــتــــوبـــر ســــنـــة 1970
�ــسـيف (واليــة اHـســيـلــة) شـهــادة اHـيالد رقم 00300 وعـقـد
الــــزواج رقم r606 احملـــرر بـــتـــاريخ 5 أكـــتـــوبــــر ســـنـــة 2000

باHسيلة (والية اHسيلة) وأوالده القصر : 
*  إينـاسr اHولودة في 4 أبـريل سنة 2002 باHـسيلة

r2002/00/01267 يالد رقمHشهادة ا (سيلةHوالية ا)
*  مـنــصف إسالمr اHـولـود في 22 مــارس سـنـة 2003
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2003/00/01210

*  مــر� مـــاريـــةr اHــولـــودة في 12 أبـــريل ســـنــة 2005
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2005/00/01989

*  مــــيــــســــونr اHــــولــــودة في 21 يــــولــــيــــو ســــنــــة 2008
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2008/00/04692

*  عــبـد اجلـلــيل عـامــرr اHـولـود في 26 نــوفـمـبــر سـنـة
2010 بــــاHــــســــيـــــلــــة (واليــــة اHــــســـــيــــلــــة) شــــهــــادة اHـــــيالد رقم

 r2010/00/08587
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ويــدعــون من اآلن فــصــاعـدا : جــاب الــله كــمــالr جـاب
الـــله إيــنـــاسr جــاب الـــله مــنـــصف إسالمr جــاب الـــله مــر�

ماريةr جاب الله ميسونr جاب الله عبد اجلليل عامر.
- زابي سـهــامr اHــولـودة في 22 نـوفــمــبـر ســنـة 1978
بــــــاHـــــــســـــــيــــــلـــــــة (واليـــــــة اHــــــســـــــيـــــــلــــــة) شـــــــهـــــــادة اHــــــيـالد رقم
1978/00/02838 وعقد الزواج رقم r620 احملرر بتاريخ 19

نــوفـمـبــر سـنــة 2007 بــاحملـمــديـة (واليــة اجلـزائــر) وتـــدعى
من اآلن فصاعــدا : جاب الله سهام.

- قــنـــفـــوذ رابحr اHـــولــود في 13 يــونـــيـــو ســـنــة 1961
بـــــــعــــــY بــــــوســــــيـف (واليــــــة اHــــــديـــــــة) شــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم
1961/00/00262 وعــقـد الـزواج رقم r527 احملــرر بـتـاريخ 9

سبتمبر سنة 1990 بباب الوادي (والية اجلزائر) وابنتاه
القاصرتان : 

*  سمـيةr اHولودة في 20 سبـتمبر سنة 2001 بباب
r02520 يالد رقمHالوادي (والية اجلزائر) شهادة ا

*  ســـــيــــــريـنr اHـــــولــــــودة في 4 يــــــنــــــايــــــر ســــــنـــــة 2012
r00109 يالد رقمHباحلراش (والية اجلزائر) شهادة ا

ويــــــدعـــــون مـن اآلن فـــــصـــــاعــــــدا : مـــــالـك رابحr مــــــالك
سميةr مالك سيرين.

- قنفـوذ سعديـةr اHولودة في 3 سبـتمبـر سنة 1972
بــــجـــواب (واليــــة اHــــديـــة) شــــهـــادة اHــــيالد رقم 0540 وعـــقـــد
الــزواج رقم r527 احملــرر بــتـاريخ 9 ســبــتــمــبــر ســنـة 1990
بـبـاب الـوادي  (واليـة اجلـزائر) وتـدعـى من اآلن فـصـاعدا :

مالك سعدية.
- قــنـــفـــــوذ نـــور الـــديــنr اHـــــولـــود فــي 2  يـــنــايـــر
سـنة 1991 ببـني سـلــيـمان (والية اHديــة) شهــادة اHيالد
رقـــم r1991/00/ 00018 ويــدعى من اآلن فــصـاعــدا : مـالك

نور الدين.
- قــنــفـــوذ ولــيـــدr اHــولــود في 25 يــونـــيــو ســـنــة 1993
r1255 ـــيالد رقمHبـــســـام (واليـــة الـــبـــويـــرة) شـــهـــادة ا Yبـــعـــ

ويدعى من اآلن فصاعدا : مالك وليد.
- حـميـرة خلـضرr اHـولود في 24 نـوفـمبـر سـنة 1955
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1955/00/01115 وعــقـد الـزواج رقم r248 احملــرر بـتـاريخ 3

ديـــســمـــبـــر ســـنــة 1983 بـــالـــشـــارف (واليـــة اجلـــلـــفـــة) وولــده
القاصر :

* حـاج عـيـسى ريـاضr اHـولود في 15 ديـسـمـبـر سـنة
1997 بـــــــاجلــــــلــــــفـــــــة (واليــــــة اجلـــــــلــــــفــــــة) شـــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

 r1997/00/05451

rويــدعــيــــان مــن اآلن فــصــاعــــدا : بـــن راشــد خلــضـر
بن راشد حاج عيسى رياض.

- حــمــيــرة ســـيــد أحــمـــدr اHــولــود في 19 غــشت ســنــة
1990 بــــــالــــــشـــــارف (واليــــــة اجلـــــلــــــفــــــة) شـــــهــــــادة اHـــــيـالد رقم

r1990/00/00394 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : بـن راشــــد

سيد أحمد.
- حـــمــيـــرة عـــمـــارr اHــولـــود في 8 مـــارس ســـنــة 1975
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1975/00/00078 و عقد الزواج رقم r00/50 احملرر بتاريخ

12 ســبــتـمــبـر ســنـة 2000 بــالـقــديـد (واليــة اجلـلــفـة) وبــنـاته

القاصرات : 
*  جنـــــاةr اHــــــولـــــودة في 5 ســـــبــــــتـــــمـــــبــــــر ســـــنـــــة 2002

r02478 يالد رقمHباألغواط (والية األغواط) شهادة ا
*  ســلــطـــانــة نـــدىr اHــولــودة في 24 ســبـــتــمــبــر ســنــة
2006 بـــــــاجلــــــلــــــفـــــــة (واليــــــة اجلـــــــلــــــفــــــة) شـــــــهــــــادة اHــــــيـالد رقم

r2006/00/06479

*  نــهـال أمـيــرةr اHـولـودة في 26 فـبـرايــر سـنـة 2009
r2009/00/01442 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
* آسيـاr اHـولودة في 9 سـبـتمـبر سـنة 2012 باجلـلـفة

r2012/00/07853 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا
* آريج صبـاحr اHـولودة في 24 سـبـتمـبـر سـنة 2013

 r8426 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
rويــدعــــون مــن اآلن فــصــاعـــــدا : بــن راشــد عــمــــار
بن راشــد جنــاةr بن راشــد سـلــطــانـة نــدىr بن راشــد نــهـال

أميرةr بن راشد آسياr بن راشد آريج صباح.
- حـميـرة الـصادقr اHـولود في 5 فبـراير سـنة 1973
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1973/00/00042 وعقد الزواج رقم r103 احملرر بتاريخ 15

ســبـــتــمــبــر ســنــة 2004 بــالــشــارف (واليـــة اجلــلــفــة) وبــنــاته
القاصرات : 

*  شهنـاز نسـرينr اHولودة في 29 غـشت سنة 2005
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

r2005/00/00288

* كــــوثــــرr اHــــولــــودة في 18 ســــبـــــتــــمــــبــــر ســــنــــة 2006
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

r2006/00/00278

*  مــلـيــكــة مــر�r اHــولــودة في 19 يــنــايــر ســنـة 2009
r2009/00/00537 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
*  ســـارة زهـــرةr اHـــولـــودة في 2 يـــنـــايــــر ســـنـــة 2012
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم

 r2012/00/00008

rبن راشـــد الــصــادق rويــدعـــــون مــن اآلن فــصـــاعــــدا
بن راشــــد شـــهـــنـــاز نـــســــرينr بن راشــــد كـــوثـــرr بن راشـــد

مليكة مر�r بن راشد سارة زهرة.
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- حــمـيــرة مـحــمـدr اHــولـود في 16 يــنـايــر ســنـة 1953
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1953/00/00115 وعــقـد الـزواج رقم r170 احملــرر بـتـاريخ 3

نـــوفــمـــبـــر ســـنــة 1986 بـــالـــشـــارف (واليــة اجلـــلـــفـــة) وولــداه
القاصران : 

*  ماجدةr اHولودة في 2 ديسمبر سنة 1997 باجللفة
r1997/00/05295 يالد رقمH(والية اجللفة) شهادة ا

*  مــأمــون ولــيــدr اHــولــود في 4 فـــبــرايــر ســنــة 2007
r2007/00/00901 يالد رقمHباجللفة (والية اجللفة) شهادة ا
rبـــن راشــــد مــحــمـد rويــدعــــون مـــن اآلن فـصــاعــــدا

بن راشد ماجدةr بن راشد مأمون وليد. 
- حـميـرة مـنـالr اHـولـودة في 15 أكـتـوبـر سـنة 1993
باجلـلفـة (واليـة اجللـفـة) شهـادة اHيالد رقم 1993/00/04180

ويدعى من اآلن فصاعدا : بن راشد منال.
- حـــمــيــرة داللr اHــولــودة في 10 يـــونــيــو ســنــة 1990
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
r1990/00/00282 وتـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : بـن راشــــد

دالل.
- حـمـيــرة يـاسـrY اHـولـود في 28 يـولـيــو سـنـة 1992
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
r1992/00/00462 ويـــــدعـى من اآلن فـــــصـــــاعــــدا : بـن راشــــد

.Yياس
- حـميـرة ملـيكـةr اHولودة في 11 فبـراير سـنة 1988
بـــــــــالـــــــــشـــــــــارف (واليــــــــة اجلـــــــــلـــــــــفـــــــــة) شــــــــهـــــــــادة اHـــــــــيـالد رقم
1988/00/00097 وعــــــقـــــــد الــــــزواج رقم r2010/ 703 احملـــــرر

بـــتـــاريخ 26 أبـــريل ســـنـــة 2010 بــــاجلـــلـــفـــة (واليـــة اجلـــلـــفـــة)
وتدعى من اآلن فصاعدا : بن راشد مليكة.

- بـوشـردود عـبــد الـقـادرr اHـولـود في 6 مــارس سـنـة
1961 بـــاHــلـــعب (واليــة تـــيــســمـــســيـــلت) شــهـــادة اHــيالد رقم

1961/01/00089 وعقد الزواج رقم r225 احملرر بتاريخ 26

ســـبـــتــمـــبـــر ســـنــة 1988 بـــقـــصــر الـــشاللـــة (واليـــة تـــيــارت)
وبناته القاصرات : 

*  إ�ـانr اHـولودة في 30 أكـتـوبـر سـنـة 1997 بـقـصر
r01457 يالد رقمHالشاللة (والية تيارت) شهادة ا

*  راويــةr اHــولـودة في 2 مـايــو ســنـة 2004 بــتــيـارت
r2004/00/01900 يالد رقمH(والية تيارت) شهادة ا

*  مـلـيـكـةr اHولـودة في 6 غـشت سـنة 2006 بـتـيارت
 r2006/00/04472 يالد رقمH(والية تيارت) شهادة ا

rويـــدعـــون من اآلن فـــصـــاعـــدا : هـــواري عـــبـــد الـــقــادر
هواري إ�انr هواري راويةr هواري مليكة.

- بوشـردود خليلr اHولود في 25 أكتـوبر سنة 1994
r01615 ـيالد رقمHبـقـصـر الـشاللـة (واليـة تـيـارت) شـهـادة ا

ويدعى من اآلن فصاعدا : هواري خليل.
- بــوشـردود مــحــمـدr اHــولـود في 20 ســبــتـمــبـر ســنـة
1993 بــقــصــر الــشاللــة (واليــة تــيــارت) شــهــادة اHــيالد رقم

r01586 ويدعى من اآلن فصاعدا : هواري محمد.

- بـوشردود فـاطيمـة الزهـرةr اHولودة في 3 فـبراير
سـنـة 1990 بـقــصـر الــشاللـة (واليــة تـيــارت) شـهــادة اHـيالد
رقم r00195 وتــدعى مـن اآلن فــصــاعــدا : هــواري فــاطــيــمــة

الزهرة.
- بـوشـردود نـور الـدينr اHـولـود في 30 أبــريل سـنـة
1991 بــقــصــر الــشاللــة (واليــة تــيــارت) شــهــادة اHــيالد رقم

r00702 ويدعى من اآلن فصاعدا : هواري نور الدين.

- كــرالـيــفــة خــالــيــدةr اHـولــودة في 10 فــبــرايــر ســنـة
1994 بيلل (واليـة غليـزان) شهادة اHيالد رقم r153 وتدعى

من اآلن فصاعدا : خليفة خاليدة.
- كــرالـــيــفـــة حــوريــةr اHـــولــودة في 20 يــونـــيــو ســـنــة
r6048 ـــيالد رقمH1987 بـــوهـــران (واليــــة وهـــران) شـــهــــادة ا

وتدعى من اآلن فصاعدا : خليفة حورية.
- كـراليـفة حلـيمـةr اHولودة في 11 أبـريل سنة 1989
بــوهـران (واليــة وهــران) شـهــادة اHـيالد رقم r2806 وتـدعى

من اآلن فصاعدا : خليفة حليمة.
- حـــمـــارة مـــولـــودr اHــولـــود خـالل ســـنــة 1974 بــرأس
فـــرجــيـــوة (واليــة مـــيـــلــة) شـــهــادة اHـــيالد رقم 00763 وعـــقــد
الــزواج رقم r2008/1095 احملــرر بــتــاريخ 16 يـــولــيــو ســنــة

2008 بالعلمة (والية سطيف) وولداه القاصران : 

*  مــعـتــصم بــالـلهr اHــولـود في 29 يـولـيــو سـنـة 2009
r03983 يالد رقمHبالعلمة (والية سطيف) شهادة ا

*  معـاذr اHولود في 23 سبـتمبـر سنة 2012 بالـعلمة
 r06994 يالد رقمH(والية سطيف) شهادة ا

ويدعون من اآلن فـصاعدا : أم الـر· مولودr أم الر·
معتصم باللهr أم الر· معاذ.

- خـــنــونـــة مـــحـــرزr اHـــولـــود في 5 مـــايـــو ســـنـــة 1977
بـسيـدي امـحـمـد (والية اجلـزائـر) شـهـادة اHيالد رقم 02061
وعــقــد الـزواج رقم r395 احملــرر بــتـاريخ 3 ســبــتـمــبـر ســنـة

2013 ببئر مراد رايس (والية اجلزائر) وولده القاصر : 

Yـــولــود في 20 مــايـــو ســنــة 2015 بــحــسـHا rإسالم  *
 r4066 يالد رقمHداي (والية اجلزائر) شهادة ا

ويـدعـيـان مـن اآلن فـصـاعـدا : كـنـونـة مـحـرزr كـنـونـة
إسالم.
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- بـوشمـة سوهـيلـةr اHولودة في 4 ينـاير سـنة 1977
بـــــقــــصـــــر الــــبــــخـــــاري (واليــــة اHـــــديــــة) شـــــهــــادة اHـــــيالد رقم
1977/00/00048 وعقد الزواج رقم r781 احملرر بتاريخ 17

يـونـيـو سـنة 2007 باجلـلـفـة (والية اجلـلـفـة) وتدعى من اآلن
فصاعدا : بوشامة سوهيلة.

اHــاداHــادّة ة 2 :  : عــمـــال بــأحـــكـــــام اHــادة 5 من اHـــرســوم رقم
71- 157 اHـؤرخ في 10 ربـيع الــثــاني عـام 1391 اHـوافق 3

يــونـــيــو ســـنــة r1971 اHـــتــمـم واHــذكـــور أعالهr يـــؤشـــر عــلى
هـوامش عقـود احلـالة اHـدنـية لـلـمعـنـيY بـاأللـقاب اجلـديدة
اHــمـنــوحـة �ــقـتــضى هــذا اHـرســومr وذلك بــنـاء عــلى طـلب

وكيل اجلمهورية.
اHـاداHـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حــــرّر بــــاجلــــزائــــر في 3 مــــحــــرّم عــــام 1438 اHــــوافق 5

أكتوبر سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة عبد العزيز بوتفليقة 

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّـــة مــؤرـــة مــؤرّخــة في خــة في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19   سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 تـتـضــمr تـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام نومهام نوّاب مديرين باجلامعات.اب مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّــيـد عــبــد الــرزاق عـبــيــدr بـصــفــته نــائب مــديــر مـكــلــفـا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والبحث الـعلمـي وكذا التـكوين العـالي فيـما بعـد التدرج

بجامعـة اجلـزائـر r2 بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّـــيــد مــيــلــود ســلــيــمـــانيr بــصــفــته نـــائب مــديــر مــكــلــفــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والبحث الـعلمـي وكذا التـكوين العـالي فيـما بعـد التدرج

بجامعة سعيدةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
السّيدين اآلتي اسماهـماr بصفتهما نـائبي مدير بجامعة

بومرداسr إلحالتهما على التقـاعد :

- مــــحــــمــــد الــــصــــغـــيــــر زاويr نــــائـب مــــديــــر مــــكــــلــــفـــا
rبالتنمية واالستشراف والتوجيه

- عـــبــــد الـــعـــزيــــز بن عــــيـــسىr نــــائب مـــديــــر مـــكــــلـــفـــا
بــالـتــكــوين الــعــالي في الــطـور األول والــثــاني والــتــكـوين
اHتواصل والشهاداتr وكذا التكوين العالي في التدرج.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام بجامعة تلمسان.مهام بجامعة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام

السّادة اآلتـية أسماؤهم بجامعـة تلمسان :

- عبد الـسالم بندي عـبد الـلهr بصفـته عمـيدا لكـلـية
الـعـلــوم االقـتـصـاديـة والـتـجـاريــة وعــلـوم الـتـسـيـيـرr بـنــاء

rعـلى طلبـه

- مــصـطـفى بـن صـالحr بـصــفـته عــمـيـدا لــكـلـيــة عـلـوم
rالطبيعة واحلياة وعلوم األرض والكون

rبـصـفــتـه عـمـيـدا لـكـلـــيـة الـعـلــوم rبـوفـلـجـة تـابـتي -
rبنـاء على طلبه

- عـبـد الـلــطـيف مـقــنـونـيفr بـصــفـته عـمـيــدا لـكـلـيـة
rبناء على طلبه rالتكنولوجيا

- جــياللي تــشــوارr بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة احلــقــوق
والعلوم السياسيةr بناء على طلبه.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
19 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 

مهام بجامعة تيارت.مهام بجامعة تيارت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام

السّيدين اآلتي اسماهما بجامعة تيارت :

- كمال حدوشr بصفـته نائب مدير مكلفا بالتنمية
rواالستشراف والتوجيه

- عـــابـــد شـــريـطr بـــصـــفـــتـه عـــمـــيــــدا لـــكـــلـــيــــة الـــعـــلـــوم
االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير.
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مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام بجامعـة اجلـزائـر مهام بجامعـة اجلـزائـر 3.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ.

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام

السّيدين اآلتي اسماهما بجامعة اجلزائر 3 :
- عـــيــسـى شـــقـــبـــقبr بـــصـــفـــته نـــائـب مـــديـــر مـــكـــلـــفــا

rبناء على طلبه rبالتنمية واالستشراف والتوجيه
- مختار شنينيr بصفته أمينا عاما.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 يـتـضــمr يـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام بجامعـة سيدي بلعباس.مهام بجامعـة سيدي بلعباس.
ــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام

السّادة اآلتية أسماؤهم بجامعة سيدي بلعباس :
- مـــحــمـــد كــر� فـالحr بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر مـــكــلـــفــا
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والـــبـــحث الـــعـــلـــميr وكـــذا الـــتـــكـــوين الـــعـــالـي فـــيـــمـــا بـــعــد

rبنـاء على طلبه rالتدرج
- عـبــد الــصـمــد طــالبr بــصـفــته نــائب مــديــر مـكــلــفـا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rوالتظاهرات العلمية
rبصفته أمينا عـاما rأحمد مناد -

- مـــحــمــد بــوداليr بـــصــفــته عـــمــيــدا لــكـــلــيــة احلــقــوق
rبناء على طلبـه rوالعلوم السياسية

- فـــوزي فــــتـــاتr بـــصـــفـــته عـــمــــيـــدا لـــكـــلـــيـــة الـــعـــلـــوم
rبناء على طلبه rاالقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
- عــبــد الــلــطــيف بــوبــلــنـزةr بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيـة

الطبr بنـاء على طلبـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
19 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 

مهام بجامعة عنـابـة.مهام بجامعة عنـابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام

السّيدين اآلتي اسماهما بجامعة عنـابـة :

- محمـد مانعr بصـفته نـائب مدير مـكلـفا بالـتكوين
rتواصل والشهاداتHالعالي في التدرج والتكوين ا

- رشيد بن عليr بصفته عميدا لكلية الطب.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
19 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 

مهام بجامعة وهران.مهام بجامعة وهران.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة 2016 تـنـهىr ابـتـداء
من 22 سـبـتمـبر سـنة r2015 مـهام الـسّيـدة والسّـادة اآلتية

أسماؤهم بجامعة وهرانr بسبب إلغـاء الهيكـل :

- جـــمــــال ســـعـــيــــديr بـــصــــفـــتـه نـــائـب مـــديــــر مـــكــــلـــفـــا
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

rوالبحث العلمي

- زوبـيـر كـمـال أحــمـد فـواتـيحr بـصـفـته نـائب مـديـر
مـــكـــلــــفـــا بـــالـــعالقــــات اخلـــارجـــيـــة والـــتـــعــــاون والـــتـــنـــشـــيط

rواالتصال والتظاهرات العلمية

- عيسى دلندةr بصـفته نائب مدير مكلفا بالتنمية
rواالستتشراف والتوجيه

- صــفــيــة مـطــهــريr بــصــفــتــهـا عــمــيــدة لــكــلــيـة اآلداب
rواللغات والفنون

- بــلـعـبـاس يــعـقـوبيr بـصــفـته عـمــيـدا لـكـلــيـة الـعـلـوم
rالدقيقة والتطبيقية

- أحـمد بن سـهـلة ثـالثr بـصـفته عـمـيدا لـكـليـة عـلوم
rالطبيعـة واحلياة

- دحـــو فـــغـــرورr بــــصـــفـــتـه عـــمـــيـــدا لــــكـــلـــيــــة الـــعـــلـــوم
rاإلنسانية واحلضارة اإلسالمـية

rبصفته عميدا لكلية احلقوق rبشير يلس شاوش -

- بـشــيــر بــولــنــوارr بـصــفــته عــمــيــدا لــكـلــيــة الــعــلـوم
rاالقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارية

- مـــحــمــد مـــزيــانr بـــصــفــتـه عــمــيـــدا لــكـــلــيــة الـــعــلــوم
rاالجتماعـية

- حــمــيــدي مــنــصــورr بــصــفــته عــمــيــدا لــكــلــيــة عــلــوم
األرض واجلغرافيا والتهيئة العمرانية.
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مـــــرســـــوم رئـــــاسيمـــــرســـــوم رئـــــاسيّ مـــــؤر مـــــؤرّخ في خ في 17  ذي احلــــج  ذي احلــــجّــــــة عـــــام ــــــة عـــــام 1437
19 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــتــضـمr يــتــضـمّـن إنــهـاءـن إنــهـاء اHـوافـق اHـوافـق 

مهام بجامعـة  برج بوعريريج.مهام بجامعـة  برج بوعريريج.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّـــــــيـــدة والــسّــــــــادة اآلتـــــــيــة أســـمــــــاؤهم بـــجـــامـــعـــــة

بـــرج بـوعـريـريج :
- فـاطـمـة سـعـد سـعودr بـصـفـتـهـا نـائـبـة مـديـر مـكـلـفة
بـالـتـكـوين الـعـالي في الـطـور الـثـالث والـتـأهـيل اجلـامـعي
والـــبـــحث الـــعـــلـــميr وكـــذا الـــتـــكـــوين الـــعـــالـي فـــيـــمـــا بـــعــد

rالتدرج
- فـــريـــد بـــوالـــتـــوتr بـــصـــفـــته نـــائب مـــديـــر مـــكـــلـــفـــا
بـالتـكـوين العـالي في الـطورين األول والـثـاني والتـكوين
rوكذا التكوين العالي في التدرج rتواصل والشهاداتHا
- الـــعـــربي ســلـــمــانـيr بــصـــفــتـه نــائب مـــديــر مـــكــلـــفــا
بــالــعالقــات اخلــارجــيــة والــتــعــاون والــتــنــشــيط واالتــصــال

rبناء على طلبه rوالتظاهرات العلمية
rبصفته أمينا عـاما rعمر صاهد -

- جــمــال بـــوبــتــرةr بـــصــفــته عـــمــيــدا لـــكــلــيـــة الــعــلــوم
والتكنولوجيا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
مــراســيـم رئــاســيمــراســيـم رئــاســيّـــة مــؤرـــة مــؤرّخــة في خــة في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــام ـــة عـــام 1437
اHـوافـق اHـوافـق 19  سـبــتـمـبــر سـنـة  سـبــتـمـبــر سـنـة r2016 تـتـضــمr تـتـضــمّن إنـهـاءن إنـهـاء

مهام عمداء كليات باجلامعات.مهام عمداء كليات باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الـــسّـــــادة اآلتــــيــــة أســــمـــاؤهـمr بـــصـــفــــتـــهـم عـــمـــداء كــــلـــيـــات

باجلـامعات اآلتــية :
- يــوسف خـــلــفــاويr عــمــيـــد كــلــيــة الــعـــلــوم الــدقــيــقــة

rبجامعــة بجايـة
- عـبـد اجملــيـد دهـومr عــمـيـد كــلـيـة الــعـلـوم اإلنــسـانـيـة
واالجـتـمـاعـيـة بـجـامـعـة بـاجلــزائر r2 ابـتداء من 22 يـونـيو

rبسبب إلغـاء الهيكـل r2015 سنة
- مـحــمـد الــطـاهـر بــلـعــيـسـاويr عــمـيــد كـلـيــة احلـقـوق

والعلوم السياسية بجامعة سطيف r2 بناء على طلبه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عـام 1437 اHوافق 19 سبـتمبـر سنـة 2016 تنـهىr ابتــداء
من 11 يـولـيـو سـنة r2015 مهـام الـسّـيدين اآلتي اسـمـاهـما

بصفتهما عـميدي كليتY بجامعــة باتنــةr بسبب إلغـــاء
الهيكـل :

rبصفته عميدا لكلية الطب rهاشمي مخلوفي -

- الطاهر بن دايخةr بصفته عميدا لكلية العلوم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عــام 1437 اHـوافق 19 ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 تــنــهى مــهــام
الــسّــــادة اآلتـــــيــة أســمــــاؤهـمr بــصــفـــتــهم عــمــــداء كــلــيــــات

بجامعــة بشـار :
- عـبـد الـله بـلـقــاسمr عـمـيـدا لـكـلـيـة احلـقـوق والـعـلـوم

rبناء على طلبه rالسياسية
- مــــــحــــــمـــــد جــــــرمــــــانr عــــــمـــــيــــــدا لــــــكــــــلـــــيــــــة الــــــعــــــلـــــوم
والــتـكـنـولـوجــيـاr ابـتـداء من 25 غــشت سـنـة r2014 بـسـبب

rإلغاء الهيكـل
- مـحــمــد حتـريــشيr عـمــيــدا لـكــلـيــة اآلداب والـلــغـات
والـعــلـوم االجــتـمـاعــيـة واإلنـســانـيــةr ابـتـداء من 14 مـارس

سنـة r2013 بسبب إلغـاء الهيـكل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســــومــان رئـــاســيمــرســــومــان رئـــاســيّــان مـــؤرــان مـــؤرّخــان في خــان في 17  ذي احلــج  ذي احلــجّـــة عـــامـــة عـــام
1437 اHـوافـق  اHـوافـق 19 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنة r2016 يـتـضـمr يـتـضـمّـنـانـنـان

تعيY نوتعيY نوّاب مديرين باجلامعات.اب مديرين باجلامعات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ـــوجب مـــرســــوم رئـــاسيّ مـــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عـام 1437 اHـوافق 19 سـبــتـمـبـر سـنـة r2016 يـعـيّـن الـسّـيـد
مــحـنـد واعـمــر عـلي زيـانr نـائـب مـديـر مـكــلـفـا بـالــتـنـمـيــة

واالستشراف والتوجيه بجامعة البويرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مــــرســـوم رئــاسـيّ مــؤرّخ في 17 ذي احلـــجّـــة
عام 1437 اHوافق 19 سبـتمبـر سنة r2016 يعـيّـن السّـــادة

اآلتيـة أسماؤهم نوّاب مديرين بجامعة سعيدة :
- مـيـلــود سـلـيمـانيr نــائب مـديــر مـكـلـفـا بـالـعالقات
اخلارجـيـة والـتـعـاون والـتنـشـيط واالتـصـال والـتـظـاهرات

rالعلمـية
- عـبــد اHــالك أمــrY نــائب مــديــر مــكـلــفــا بــالــتـكــوين
الـعـاليr في الــطـور الـثـالـث والـتـأهـيل اجلــامـعي والـبـحث

rالعلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج
- تــوفــيق قــنـدوزيr نــائب مــديـر مــكــلــفـا بــالــتـنــمــيـة

واالستشراف والتوجـيه.



11 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3060
13 أكتوبر سنة  أكتوبر سنة 2016 م

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

قـــــرار وزاري مـشــتـــــرك مـــــؤرقـــــرار وزاري مـشــتـــــرك مـــــؤرّخ فــــي خ فــــي 22 ذي احلـج ذي احلـجّـــــةـــــة
r2016 ــوافـــــق 24 ســبــتــمــبــــــر ســنــــة  ســبــتــمــبــــــر ســنــــةHــوافـــــق اH1437  ا عــــام عــــام 
يـــتــــضـــمــــن إنــــهــــــــاء مـــهـــــــام رئــــيـــســــي ونـــــــوابيـــتــــضـــمــــن إنــــهــــــــاء مـــهـــــــام رئــــيـــســــي ونـــــــواب
رؤســـــــــاء اHـــــصـــــالـــــح اجلـــــهـــــويـــــــــة لـــــلـــــمـــــراقـــــبــــــــةرؤســـــــــاء اHـــــصـــــالـــــح اجلـــــهـــــويـــــــــة لـــــلـــــمـــــراقـــــبــــــــة
اHــسـبــقـــــة لــلــنـفــقــات اHــلــتـزم بــهــا لـــــدى الــنـواحـــياHــسـبــقـــــة لــلــنـفــقــات اHــلــتـزم بــهــا لـــــدى الــنـواحـــي

العسكريـــة.العسكريـــة.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ـــــوجــــــب قـــــــــــرار وزاري مـــــشــــــتـــــــــــرك مـــــــــؤرّخ
فـــــي 22 ذي احلـجـّـــة عــــام 1437 اHوافــــق 24 سبـتمبـــر
ســــنــــــــة 2016 تـــــنــــهــــــىr ابــــتــــــــــداء مــــــن 31 يــــولـــــيــــــــو
ســــــــنــــــــــــــة r2016 مــــــــهـــــــــــــــام الــــــــضــــــــبـــــــــــــــاط اآلتــــــــيــــــــــــــة
أســـــمـــــاؤهـــــــمr بـــــصـــــفــــتـــــهـــــــــم رئــــيـــــســــــــي ونــــــــــواب
رؤســـــــــاء اHـصـالــــح اجلـهــويــــــة لـلـمـراقــبـــــة اHـسـبـقـــــة
لـــــلــــــنــــــفـــــقـــــــــــات اHـــــلــــــتــــــــــزم بـــــهــــــــــا لــــــــــدى الـــــنــــــواحــــي

العسكريــــــة اآلتيـــــة :

رئيسا اHصالح :رئيسا اHصالح :

- اHـقــدم : عــبـد الــصـمــد ســالمr الـنــاحــيـة الــعــسـكــريـة
rالثانية

- اHـــقـــدم : فــهـــمي بن أحـــمــدr الـــنـــاحــيـــة الــعـــســكـــريــة
الثالثة.

نواب رؤساء اHصالح :نواب رؤساء اHصالح :

- الـــرائـــد رشــــيـــد بـــوهـــاديr الـــنـــاحــــيـــة الـــعـــســـكـــريـــة
rالثانية

- الــنــقــيب : مــوراد حــمــيــمــدr الــنــاحــيــة الــعــســكــريـة
rالثالثة

- الـنقـيـــب : فـــؤاد عـقــــونr النـاحيــــة العـسكـريـــة
rالرابعــــة

- الـــرائــد : رضـــوان بـــوعــزةr الـــنـــاحــيـــة الـــعــســـكـــريــة
السادسة.

قــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرقــرار وزاري مـشــتـرك مـؤرّخ في خ في 22 ذي احلــج ذي احلــجّـة عـام ـة عـام 1437
Yيــتــضــمن تــعــيـ rYيــتــضــمن تــعــيـ r2016 ــوافق 24 ســبـــتــمــبــر ســنــة  ســبـــتــمــبــر ســنــةHــوافق اHا
رئـيـسي ونـواب رؤسـاء اHصـالح اجلـهـويـة لـلـمـراقـبةرئـيـسي ونـواب رؤسـاء اHصـالح اجلـهـويـة لـلـمـراقـبة
اHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحياHــــســـبـــقــــة لـــلـــنــــفـــقـــات اHــــلـــتـــزم بــــهـــا لـــدى الــــنـــواحي

العسكرية.العسكرية.
ـــــــــــــــــــــــــ

�ــــوجـب قــــرار وزاري مــــشـــتــــرك مــــؤرّخ فـي 22 ذي
rYــوافق 24 ســبــتــمــبــر ســنـة 2016 يـعHاحلــجّــة عـام 1437 ا
ابــــتـــــداء مــن أول غــــشت ســــنــــة r2016 الــــضــــبـــــاط اآلتــــيـــة
أســـمــاؤهمr بـــصــفــتـــهم رئــيـــسي ونــواب رؤســـاء اHــصــالــح
اجلــهـويــة لـلــمــراقـبــة اHــسـبــقــة لـلــنـفــقــات اHـلــتــزم بـهــا لـدى

النواحي العسكرية اآلتية :
رئيسا اHصالح :رئيسا اHصالح :

- الـــرائـــد : مــخـــتـــار كــامـــليr الـــنـــاحــيـــة الـــعــســـكـــريــة
rالثانية

- الـــرائــد : الــصـــادق مــغـــسلr الــنـــاحــيـــة الــعــســـكــريــة
الثالثة.

نواب رؤساء اHصالح :نواب رؤساء اHصالح :

- الرائـد : عبد الـقادر بن أحمـدr الناحـية العـسكرية
rالثانية

- الـــنـــقــيـب : جــيـاللي زاويr الـــنـــاحـــيــة الـــعـــســـكـــريــة
rالثالثة

- الـنـقـيب : زهـيـر عـY حـوضr الـنـاحـيـة الـعـسـكـريـة
rالرابعة

- الـــرائـــد : رشــيـــد بــوهـــاديr الـــنــاحـــيــة الـــعـــســكـــريــة
السادسة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ
قرار مؤرخ في قرار مؤرخ في 7 محر محرّم عام م عام 1438 اHوافق  اHوافق 9 أكتـوبر سنة أكتـوبر سنة

r2016 يتضمن تعيY قاضr يتضمن تعيY قاضٍ عسكري. عسكري.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�وجب قرار مؤرخ في 7 محرّم عام 1438 اHوافق 9
أكـتـوبــر سـنـة r2016 يـعــY الـرائـد عــزوز بـوطـبـالــةr نـائـبـا
لـلـوكـيـل الـعـسـكــري لـلـجـمــهـوريـة لـدى احملــكـمـة الـعــسـكـريـة
الـدائـمة بـالبـليـدة/الـناحـية الـعسـكـرية األولىr ابـتداء من

11 سبتمبر سنة 2016.



31 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 11 محر محرّم عام م عام  1438 هـ هـ
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وزارة الشؤون وزارة الشؤون الدينية واألوقـافالدينية واألوقـاف

قـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مـؤرّخ في خ في 18  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عام ـة عام 1437
20 ســبــتـمــبــر ســنـة  ســبــتـمــبــر ســنـة r2016 يــحــدr يــحــدّد كــيــفــيـاتد كــيــفــيـات اHـوافق اHـوافق 
حتــويل حـق االنــتــفـــاع الــدائـم أو حق االمــتـــيــاز إلىحتــويل حـق االنــتــفـــاع الــدائـم أو حق االمــتـــيــاز إلى
حق إيـجـار بـالــنـسـبـة لألراضي الـوقـفـيـة اخملـصـصـةحق إيـجـار بـالــنـسـبـة لألراضي الـوقـفـيـة اخملـصـصـة

للفالحة اHسترجعة من الدولة.للفالحة اHسترجعة من الدولة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ وزير الشؤون الدينية واألوقاف

rاليةHووزير ا

ووزيــــــــر الـــــفالحـــــــــة والـــــتــــنـــــمــــــــيـــــة الــــــريـــــفـــــــــيــــة
rوالصــيـد البحــري

- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 15-125 اHـؤرّخ
في 25 رجب عــــــام 1436 اHــــــوافق 14  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة 2015

rعدّلHا rأعضاء احلكومة Yتضمّن تعيHوا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 89-99 اHـؤرّخ
في 23 ذي الـقـعـدة عـام 1409 اHـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1989

rالذي يحدّد صالحيات وزير الشؤون الدينية

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 90-12 اHـؤرّخ
في 14 جـــمـــادى الــثـــانـــيـــة عـــام 1410 اHــوافـق أول يـــنـــايـــر
rســـنــــة 1990 الــــذي يـــحــــدّد صالحــــيــــــات وزيــــــر الـــفـالحـــــة

rتمّـمHعـدّل واHا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 95-54 اHـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اHـوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليةHالذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 96-87 اHـؤرّخ
في 6 شــــوّال عــــام 1416 اHــــوافق 24 فـــــبــــرايـــــر ســــنــــة 1996
rــتـضــمّن إنـشــاء الــديـوان الــوطـني لـألراضي الـفالحــيـةHوا

rتمّـمHعـدّل واHا

- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 98-381 اHؤرّخ
في 12 شعـبان عام 1419 اHوافـق أول ديسـمبـر سنة 1998
الــذي يــحــدّد شــروط إدارة األمالك الــوقــفــيــة وتــســيــيــرهــا

rوحمايتها وكيفيات ذلك

- و�ــــقـــتـــضى اHـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 146-2000
اHــــؤرّخ في 25 ربـــيع األوّل عـــام 1421 اHــــوافق 28 يـــونـــيـــو
سـنة 2000 واHـتـضـمّن تـنـظـيم اإلدارة اHـركـزية في وزارة

rتمّمHعدّل واHا rالشؤون الدينية واألوقاف

- و�ـقـتـضى اHـرسـوم الـتّـنفـيـذيّ رقم 14-70 اHـؤرّخ
في 10 ربـــــيع الــــثـــــانـي عــــام 1435 اHــــوافـق 10 فــــبـــــرايــــر
سـنـة 2014 الذي يـحـدد شروط وكـيـفيـات إيـجار األراضي

rادة 29 منهHال سيما ا rالوقفية اخملصصة للفالحة

يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تطـبـيـقـا ألحـكـام اHادّة 29 من اHـرسوم
الــتّـــنــفـــيــذيّ رقم 14-70 اHــؤرّخ في 10 ربــيع الـــثــاني عــام
1435 اHــوافق 10 فــبــرايــر ســنـة 2014 الــذي يــحــدّد شــروط

rوكــيـفــيــات إيـجــار األراضي الــوقـفــيــة اخملـصــصـة لــلــفالحـة
يــــهـــــدف هــــذا الــــقــــرار إلى حتــــديــــد كــــيــــفـــــيــــات حتــــويل حق
االنتـفـاع الدائـم أو حق االمتـيـاز إلى حق إيجـار بـالنـسـبة
لـألراضي الــوقــفـــيــة اخملـــصــصــة لـــلــفالحـــة اHــســتـــرجــعــة من

الدولة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يــودع مـلـف حتـويـل حــق االنـتــفــــاع الــدائم
أو حق االمـتـياز إلى حـق اإليجـار بـصفـة فـرديـة من طرف
كـل عـضـو في مـستـثـمرة جـمـاعيـة أو فـردية لـدى الـديوان

الوطني لألراضي الفالحية.

اHـاداHـادّة ة 3 : : يـجب أن يـشــتـمـل مـلف الــتـحـويل اHـذكـور
في اHادة  2 أعالهr على مـا يأتي :

- اســتـمـــارة تـمأل وفق الــنـمــوذج الـوارد في اHــلـحق
الــثـــالث بــاHــرســوم الــتّــنـفــيــذيّ رقم 14-70 اHــؤرّخ في 10
ربـــيع الـــثــــاني عــام 1435 اHــوافق 10 فــبـــرايــر ســـنــة 2014

rذكـور أعالهHوا

rنسخة من بطاقة التعريف الوطنية -

- نــــســـــخــــة مـن الــــقــــرار الـــــوالئي أو الـــــعــــقــــد اإلداري
األصـلـي اHـشــهــــر بـاحملــافــظـــة الــعــقـــاريـــة اHــتــضـمـن مـنـح

rحــق االنتفـاع أو االمتياز

rنـــســـخــــــة مـن مـــخـــطـط حتـــــديـــــد أو رسم احلــــدود -
وفي حـالـة الـبـلديـات اHـشـمـولـة بعـمـلـيـة اHـسحr يـتم إيداع

rمستخرج من مخطط مسح األراضي

rـسـتـثـمــر مـصـادقـا عـلـيهHتــصـريح شـرفي يـقــدّمه ا -
يــتــضــمّن جـــردا مــحــيّــنــاr حــسب احلــالــةr ويــتم ضــبــطه من

rطرف رئيس القسم الفرعي للفالحة

rشهادة إبراء ذمة تثبت تسديد احلقوق -

- نـســخـــة من شــهــادة الــتــرقـيـم بــالـنــســبــة ألصــحـاب
rعقـود االمتيـاز
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وزير اHاليةوزير اHالية
حاجي بابا عميحاجي بابا عمي

وزير الفالحة والتنمية الريفيةوزير الفالحة والتنمية الريفية
والصيد البحريالصيد البحري
عبد السالم شلغومعبد السالم شلغوم

وزير الشؤونوزير الشؤون
الدينية واألوقافالدينية واألوقاف
محمد عيسىمحمد عيسى

في حـالـة اHـسـتـثــمـرة الـفالحـيـة اجلـمــاعـيـةr يـعـد عـقـد
اإليجار باسم كـل مستثمر بحصص متساوية.

وإذا تــعــلق األمـر بــالــورثــةr يـعــد عــقـد اإليــجــار بـاسم
كـل الورثة مع حتديد موكلهم.

اHــــاداHــــادّة ة 7 : : بــــعــــد اســــتــــيــــفـــــاء إجـــــراءات الــــتــــســــجـــــيل
والـشــهـــر الـعــقــاريr تــرسـل الــسـلــطـــة اHـكــلــفــة بــاألوقــاف
rعــقـــد اإليـجــار إلى الـديــوان الــوطـني لألراضـي الـفالحــيـة

قصد تبليغـه إلى اHستأجـر.

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

حــــــرّر بـــــــاجلـــــــــزائــــــــر في 18 ذي احلـــــــجّــــــــة عـــــــام 1437
اHوافـق 20 سبتمبر سنـة 2016.

- تــــوكـــــيل يـــــتم إعـــــداده أمــــام اHـــــوثق ألحـــــد الــــورثــــة
rلـتـمــثـيــلـهم لـــدى الـديـــوان الـــوطــني لألراضي الـفـالحــيـة

في حالة وفاة صاحب العقد اHشهر أو القرار.

rادّة ة 4 : : يقوم الـديوان الوطني لألراضي الفالحـيةHاداHا
بـــعــــد دراســـــة اHـــلـفr بــــإجـــراءات الــــتــــوقـــــيع عــــلى دفــــتــــر
شـــــروط إيــــجــــار األراضي الــــوقــــفــــيـــة الــــوارد فـي اHـــلــــحق
الــثـــالث بــاHــرســوم الـــتّــنــفــيــذيّ رقم 14-70 اHــؤرّخ في 10
ربــيع الـــثـــاني عــام 1435 اHــوافق  10 فـــبــرايــر ســنــة 2014

واHذكـور أعاله.

يُــرسل اHــلف اHـــســتــوفي جــمــيـع الــوثــائق إلى إدارة
الــشــؤون الــديــنـيــة واألوقــاف قــصـد تــوقــيع دفــتــر شـروط

اإليجار اHذكور أعاله.

اHـاداHـادّة ة 5 : : يـؤجل الـعـمل بـإجـراء حتـويـل حق االنـتـفـاع
الدائم أو حـق االمتـياز إلى حـق اإليجــار في حالـة وجـود
نــزاع قــضــائـي تــكــون اHـــســتــثــمـــرة طــرفــا فــيـهr إلى غــايــة

فصـل اجلهة القضائية فيه نهائيا.

اHاداHادّة ة 6 : : تُعدّ الـسلـطة اHـكلفـة باألوقـاف عقـد االيجار
باسم كـل مستثمر.


