
العدد العدد 33
السالسّنة السادسة واألربعوننة السادسة واألربعون

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 السّنW السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Wوتسلّم 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

األحد األحد 6  جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ
اHوافق اHوافق 31 مايو سنة مايو سنة 2009 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اHطبعة الراHطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrW 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 للمشتركW خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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مـرســوم رئـاسيّ رقم 09-188 مـؤرّخ في 17 جـمــادى األولى عـام 1430  اHـوافق 12 مــايـو ســنـة r2009  يـتــضـمّن الــتـصــديق عـلى
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ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................
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وحتويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التجارة.........................................................................................
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للكتاب......................................................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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اHاليّة........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21  جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مــايـو ســنـة r2009 يــتـضــمّن إنــهـاء مــهـام مــديـر اHــيـزانــيـة
والوسائل والتنظيم بوزارة اHوارد اHائية......................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 21  جمادى األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة r2009 يـتضمّن إنـهاء مهام مـدير الـري في والية
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والتكوين والتعاون بوزارة اHوارد اHائيّة.......................................................................................................

مــرســـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 21  جــمــادى األولـى عـام 1430 اHـــوافق 16 مــايــو ســنـة r2009 يــتــضــمّن تــعــيــW مــديــر الــري بــواليـة
البليدة......................................................................................................................................................



3اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

31 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

26

26

26

26

27

28

فهرس (تابع)فهرس (تابع)
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 21  جمـادى األولى عام 1430 اHوافق 16 مـايـو سـنة r2009 يـتضـمّن تـعيـW مفـتش بوزارة الـشؤون
الدينية واألوقاف........................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21  جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مــايـو ســنـة r2009 يــتـضـمّـن تـعـيـW اHــديـر الـعــامّ لـلـديـوان
الوطني للحج والعمرة.................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 21  جـمـادى األولـى عام 1430 اHـوافق 16 مـايـو سـنـة r2009 يـتـضـمّن تـعـيـW مـديـرين لـلـسـيـاحـة في
الواليات.....................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 21  جـمــادى األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مــايـو ســنـة r2009 يـتــضـمّن تــعـيـW مــديـــــرين لــلـسـكـــــن
............................................................................................................Wوالتجهيـــزات العموميــة فـي واليت

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 22  ذي احلجّـة عـام 1429 اHوافق 20  ديـسمـبر سـنة r2008 يـحدّد الـتنـظيم الـداخلي لـلمـتحف
الوطني للمجاهد.........................................................................................................................................

قرار وزاري مـشترك مؤرّخ في 22  ذي احلجّـة عـام 1429 اHوافق 20  ديـسمـبر سـنة r2008 يحـدّد التنـظيم الـداخلي للـمتاحف
اجلهوية للمجاهد.........................................................................................................................................
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rــتــحـــــدة قــــد أعـــلــنتH(ب) وإذ تـــعــتـــرف بــأن األمــم ا
فــي اإلعالن الــــــعـــــاHي حلــــــقـــــوق اإلنـــــســــــان وفي الـــــعــــــهـــــدين
الــدولـــيــW اخلــاصــW بــحــقــوق اإلنــســانr أن لــكل فــردr دون
تـــمــيــيـــز من أي نـــوعr احلق في الـــتــمـــتع بــجـــمــيـع احلــقــوق
واحلـريــات اHـنـصــوص عـلــيـهـا في تــلك الـصــكـوكr ووافـقت

rعلى ذلك
(جـ) وإذ تــــؤكـــد من جــــديــــد الـــطــــابع الــــعــــاHي جلــــمـــيع
حـــقــوق اإلنـــســان واحلـــريــات األســـاســيـــة وعــدم قـــابــلـــيــتـــهــا
لـلــتـجــزئـة وتــرابـطــهـا وتــعــاضـدهــا وضـرورة ضــمـان تــمـتع
األشــخـاص ذوي اإلعــاقــة بــهـذه احلــقــوق بــشـكـل كـامل ودون

rتمييز
(د) وإذ تــشــيــر إلى الــعـــهــد الــدولي اخلــاص بــاحلــقــوق
االقــتــصـاديــة واالجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــةr والــعـهــد الــدولي
اخلـاص بـاحلقـوق اHدنـية والـسـياسـيةr واالتـفـاقيـة الدولـية
للـقضـاء على جمـيع أشكـال التـميـيز العـنصـريr واتفـاقية
الـقضـاء عـلى جمـيع أشـكال الـتـميـيـز ضد اHـرأةr واتـفاقـية
مناهضة التـعذيب وغيره من ضروب اHعـاملة أو العقوبة
الــقــاســيــة أو الالإنــســـانــيــة أو اHــهــنــيــةr واتــفــاقــيــة حــقــوق
الـــطـــفــلr واالتــفـــاقـــيـــة الـــدولـــيـــة حلـــمـــايـــة حـــقـــوق الـــعـــمــال

rهاجرين وأفـراد أسـرهمHا
(هـ) وإذ تــدرك أن اإلعـــاقــة تــشــكّـل مـــفــهــومــا ال يــزال
Wقـــيــد الـــتــطـــور وأن اإلعـــاقــة حتـــدث بــســـبب الـــتــفـــاعل بــ
األشــــخــــاص اHـــــصــــابـــــW بــــعــــاهـــــة واحلــــواجــــز فـي اHــــواقف
والـبـيـئـات احملـيـطـة الـتي حتـول دون مـشـاركـتـهم مـشـاركـة
rساواة مع اآلخرينHكاملة فعالة في مجتمعهم على قدم ا
(و) وإذ تـــــعـــــتـــــرف بـــــأهـــــمـــــيـــــة اHـــــبـــــادىءr واHـــــبــــادىء
الـتــوجــيـهــيـة اHــتــعـلّــقـة بــالــسـيــاسـات الــواردة في بــرنـامج
الـعــمل الـعــاHي اHـتــعـلّق بــاHـعــوقـW وفي الــقـواعــد اHـوحـدة
اHـتـعـلّقـة بـتـحـقـيق تـكـافـؤ الـفـرص لألشـخـاص ذوي اإلعـاقة
في تــــعـــــزيــــز وصــــيــــاغــــة وتــــقــــيــــيـم الــــســــيــــاســــات واخلــــطط
والـــبـــرامج واإلجـــــراءات عـــلى كل مـن الــصـــعـــيـــد الــوطـــني
واإلقــلــيــمي والــدولي لــزيــادة تــكـــافــؤ الــفــرص لألشــخــاص

rذوي اإلعـاقــة
(ز) وإذ تـؤكــد أهـمــيـة إدمــاج قـضــايـا األشــخـاص ذوي
اإلعــاقــة كــجــزء ال يــتــجــزأ مـن اســتــراتــيــجــيــات الــتــنــمــيــة

rستدامة ذات الصلةHا
(حـ) وإذ تعـتـرف أيـضا بـأن الـتـميـيـز ضـد أي شخص
عـــلى أســاس اإلعـــاقـــة �ــثـل انـــتـــهــاكـــا لــلـــكـــرامــة والـــقــيـــمــة

rللفـرد WتأصلتHا

مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09-188 مؤر مؤرّخ في خ في 17 جـمادى األولى جـمادى األولى
عــام عــام 1430  اHــوافق   اHــوافق 12 مـــايـــو ســـنــة  مـــايـــو ســـنــة r2009  يـــتـــضــمr  يـــتـــضــمّن
الــــتـــصـــديق عــــلى اتـــفـــاقــــيـــة حـــقـــوق األشـــخـــاص ذويالــــتـــصـــديق عــــلى اتـــفـــاقــــيـــة حـــقـــوق األشـــخـــاص ذوي
اإلعــاقـةr اHــعـتــمــدة من طـرف اجلــمـعــيــة الـعــامـة لأل{اإلعــاقـةr اHــعـتــمــدة من طـرف اجلــمـعــيــة الـعــامـة لأل{

اHتحدة في اHتحدة في 13 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلـى اتــفــاقــيـــة حــقــــوق األشــخـــاص
ذوي اإلعــاقــــةr اHــعــتــمــدة مـن طـــــرف اجلــمــعــيــــة الــعــامـــة

r2006 تحـدة في 13 ديسمبـر سنـةHلأل{ ا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــــــاداHــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصـــــدّق عــــــلـى اتـــــفــــــاقــــــيـــــة حــــــقـــــوق
األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقــةr اHـــعـــتـــمــدة مـن طــرف اجلـــمـــعـــيــة
r2006 ــــتـــحـــدة في 13 ديـــســـمــــبــــر ســـنــــةHالـــعـــامـــــة لألمـم ا
وتــنـشــــر في اجلـريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّـة.

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

حـــــرّر بـــــاجلـــــزائـــــر في 17 جـــــمـــــادى األولـى عــــام 1430
اHوافق 12 مايو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي  اإلعاقةاتفاقية حقوق األشخاص ذوي  اإلعاقة

الديبـاجــةالديبـاجــة

rإن الدول األطراف في هذه االتفاقية

(أ) إذ تشير إلى اHـبـــــادىء اHنصــــوص عليهــا فـي
ميثاق األ{ اHتـحدة التي تعترف �ا جلميع أفراد األسرة
اإلنــسـانــيـة من كــرامـة وقــيم مــتـأصــلـة وحــقـوق مــتـســاويـة
غيـر قابلــة لـلتصـرف كأساس للـحـرية والـعدالـة والسالم

rفي العـالم

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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واحلــريـات األســاســيــة عـلـى قـــدم اHــســــاواة مـع األطــفــــال
اآلخـــرينr وإذ تــشـيــر إلى االلــتـزامــات الـتـي تـعــهـدت بــهـا
الـدول األطــراف في اتـفـاقـيـة حـقـوق الـطــفل حتـقـيـقـا لـتـلك

rالغاية
(ق) وإذ تـؤكــد احلـاجــة إلى إدمـاج مــنـظــور جـنــسـاني
في جـمـيـع اجلـهـود الـرامـيـة إلى تـشـجـيع تـمـتع األشـخـاص
ذوي اإلعـــــاقــــــة الــــــكـــــامـل بــــــحـــــقــــــوق اإلنــــــســـــان واحلــــــريـــــات

rاألسـاسيــة
(ر) وإذ تــبـــرز أن أكـــثــريــــة األشـــخــاص ذوي اإلعـــاقــة
يــعــيــشــون فـي ظــروف يــســودهــا الــفــقــرr وإذ تــقــر في هــذا
الـصـدد بـاحلـاجـة اHـلـحـة إلى تـخـفـيف مـا لـلـفـقـر من تـأثـيـر

rسلبي على األشخاص ذوي اإلعاقة
(ش) وإذ تـــــضع فـي اعـــــتـــــبـــــارهـــــا أن تـــــوفـــــر أوضـــــاع
يـــــســــودهــــا الــــسـالم واألمن عــــلـى أســــاس االحــــتــــرام الــــتــــام
لــلــمـقـــاصــد واHــبـادىء اHــنــصـوص عــلــيـهــا في مــيــثـاق األ{
اHــمـتـحـدة واحـتــرام صـكـوك حـقـوق اإلنــسـان الـسـاريـة من
األمـــور الــتي ال غـــنى عــنــهــا لـــتــوفــيــر  احلــمـــايــة الــكــامــلـــة
لألشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــةr وال ســـيـــمـــا في حـــاالت الـــنــــزاع

rسلح واالحتالل األجنبيHا
(ت) وإذ تـعـتـرف �ـا إلمـكانـيـة الـوصـول إلـى الـبـيـئة
اHــاديـة واالجــتـمـاعــيـة واالقــتـصـاديــة والـثــقـافـيــة وخـدمـات
Wالـصـحـة والـتـعـلـيم واإلعالم واالتـصـال من أهـمـيـة لـتـمـك
األشخـاص ذوي اإلعاقة مـن التمـتع الـكامل بـجميـع حقوق

rاإلنسان واحلريات األساسية
(ث) وإذ تــدرك أن الـفــــردr الــذي يــتــحــمّــل واجــبـات
rجتــــاه األفــــراد اآلخـــــرين واجملــتــمـــع الــذي يــنــتـــمي إلـــيه
تـــقع عـــلى عــــاتـــقه مـــســـؤولـــيـــة الـــســـعـي من أجـل تـــعــــزيــــز
احلــقـوق اHـكــرّسـة في الــشـرعـيــة الـدولــيـة حلـقــوق اإلنـسـان

rوإعمال تلك احلقـوق
(خ) واقــــتـــــنـــــاعـــــا مـــــنــــهــــا بـــــأن األســــرة هـي الــــوحــــدة
الـطـبـيـعيـة واألسـاسـيـة لـلمـجـتـمع وأنـهـا تسـتـحق احلـمـاية
من جــانب اجملــتــمع والــدولـةr وأن األشــخــاص ذوي اإلعــاقـة
وأفــــراد أســـــرهم يـــــنــــبــــغـي أن يــــحـــــصــــلــــوا عـــــلى احلـــــمــــايــــة
واHـســــاعـدة الالزمــتـW لـتـمـكـW األســــــر من اHـســـاهـمـــة
فـي الـــــتـــــمـــــتع الـــــكـــــامــل عـــــلـى قـــــدم اHـــــــســـــاواة بـــــحـــــقــــوق

rاألشخـاص ذوي اإلعـاقــة
(ذ) واقــتـــنـــاعــا مـــنـــهــا بـــأن اتـــفـــاقــيـــة دولـــيــة شـــامـــلــة
ومـتكـامـلـة حلمـايـة وتـعزيـز حـقـوق األشخـاص ذوي اإلعـاقة
وكـرامتـهم ستـقدم مـساهـمة جـوهريـة في تدارك احلـرمان
االجــتـمــاعي الـبــالغ لألشــخـاص ذوي اإلعــاقــــةr وسـتــشـجـع
مـشاركـتهم في اجملـاالت اHدنـية والـسيـاسيـة واالقتـصادية
rواالجـتــمــاعـيــة والـثــقــافـيــة عــلى أسـاس تــكــــافـؤ الــفـــرص

rتقدّمة النمـوHسواء في البلدان النامية أو البلدان ا

(ط) وإذ تــعــتـــــــرف كـــــذلــك بــتــنـــــــوع األشــخــــاص
rذوي اإلعـاقــة

(ي) وإذ تــقـــر بــاحلــاجــة إلـى تــعــزيــز وحـــمــايــة حــقــوق
اإلنـسـان جلـمـيع األشـخـاص ذوي اإلعـاقـةr �ن فـيـهم أولـئك

rالذين يحتاجون دعما أكثر تركيزا
r(ك) وإذ يساورهـا القلق ألن األشخاص ذوي اإلعاقة
بــالـرغم مـن مـخــتـلف هــذه الــصـكــوك والـعــهـودr ال يــزالـون
يـــواجــــهـــون في جــــمـــيع أنــــحـــاء الـــعــــالم حـــواجــــز تـــعـــتـــرض
مــشــاركـتــهم كــأعـضـــــاء في اجملــتــمــع عـلـى قـــدم اHــســـاواة

rكفولة لهمHمـع اآلخرين وانتهاكات حلقوق اإلنسان ا
W(ل) وإذ تـقــر بــأهـمــيــة الــتـعــاون الــدولي في حتــسـ
الــــظــــروف اHــــعــــيـــشــــيــــة لألشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــة في كـل

rوبخاصة في البلدان النامية rالبلدان
(م) وإذ تعـترف باHسـاهمة الـقيّمة اخلـالية واحملـتملة
لـألشــخــاص ذوي اإلعـــاقــة في حتـــقــيـق رفــاه مــجـــتــمــعـــاتــهم
وتـنـوعـهــا عـمـومـاr وبـأن تـشــجـيع تـمـتـعــهم بـصـورة كـامـلـة
بحقوق اإلنسان واحلريات األساسية ومشاركتهم الكاملة
ســيــفــضي إلى زيــادة الــشــعــور بــاالنــتــمــاء وحتــقـيـق تــقـدم
كـبـيـر في الـتـنـميـة الـبـشـريـة واالجـتمـاعـيـة واالقـتـصـادية

rللمجتمع والقضاء على الفقـر
(ن) وإذ تــــعــــتـــرف بــــأهـــمــــيـــة تــــمـــتع األشــــخـــاص ذوي
اإلعاقـة بـاسـتـقاللـهم الـذاتي واعـتـمـادهم عـلى أنـفـسـهمr �ا

rفي ذلك حرية حتديد خياراتهم بأنفسهم
(س) وإذ تـرى أنه يــنــبـغـي أن تـتــاح لألشــخـاص ذوي
اإلعـــاقــة فــرصــة اHــشــاركـــة بــفــعــالــيــة فـي عــمــلــيــات اتــخــاذ
الـقـرارات بـشـأن الـسـيـاســات والـبـرامجr �ـا في ذلك تـلك

rالتي تهمهم مباشـرة
(ع) وإذ يـســاورهـــــا الــقــلق إزاء الــظـــروف الــصــعــبـة
الـتي يـواجـهـهـا األشـخـاص ذوو اإلعـاقــة الـذيـن يـتـعـرضون
ألشــكـــــال مــتــعـــددة أو مــشـــددة من الــتــمـــيــيـــز عــلى أســاس
الــــعــــــرق أو الــــلــــــون أو اجلــــنـس أو الــــلــــغــــــــة أو الــــدين أو
الــــرأي الــســيـاسـي وغـيــره من اآلراء أو األصــــل الـوطــني
أو الـعـــرقي أو االجـتـمـاعي أو اHـلـكـيـــة أو اHـولـد أو الـسن

rأو أي مركــز آخــر
(ف) وإذ تــــعـــتــــرف بــــأن الــــنــــســـاء والــــفــــتــــيـــات ذوات
rاإلعــاقــة غـــالــبــا مــا يـــواجــهن خـــطــرا أكــبــر فـي الــتــعــــرض
ســـــواء داخـــل اHـــنـــزل أو خـــارجه لــــلـــعـــنف أو اإلصـــابـــة أو
االعتـداءr واإلهـمـــال أو اHعـامـلـــة غيـــر الالئـقــــةr وســـوء

rعاملــة أو االستـغاللHا
(ص) وإذ تــعــتــرف بــأنه يــنــبـغـي أن يــتــمـتـع األطــفـال
ذوو اإلعــــاقــــة تــــمــــتـــــعــــا كــــامال بــــجــــمـــــيع حــــقــــوق اإلنــــســــان
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قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
الغــرضالغــرض

الـــغـــرض من هـــذه االتـــفـــاقـــيــة هـــو تـــعـــزيـــز وحـــمـــايــة
وكـفـالـة تـمـتّع جـمـيع األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة تـمـتّـعا كـامال
عــلـى قــدم اHــســاواة مع اآلخــرين بــجــمــيع حــقــوق اإلنــســان
واحلريات األساسيةr وتعزيز احترام كرامتهم اHتأصّـلة.

ويـــشــمــل مـــصــطــلـح "األشــخــاص ذوي اإلعـــاقــــة" كــل
من يـعـانــون من عـاهــات طـويـلــة األجــل بـدنـيـة أو عقـلـية
أو ذهـنية أو حسيـةr قد تمنـعهم لدى التـعامل مع مختلف
احلـواجـز من اHـشاركـة بـصـورة كـاملـة وفـعّـالـة في اجملـتمع

على قدم اHساواة مع اآلخرين.

اHاداHادّة ة 2
التعـاريفالتعـاريف

ألغـراض هذه االتفاقيـة :

rاالتــــصــــالاالتــــصــــال" يــــشــــمـل الــــلــــغــــات وعــــرض الــــنــــصــــوص"
وطــريــقـــة بــرايلr واالتــصــال عن طـــريق الــلــمسr وحــروف
الــــطــــبــــاعـــة الــــكــــبــــيــــرة والـــوســــائـط اHـــتــــعــــددة اHــــيــــســـورة
االسـتعمـالr فضال عن أسالـيب ووسائل وأشكـال االتصال
اHـعـززة والـبـديـلةr اخلـطـيـة والـسمـعـيـةr وبـالـلغـة اHـبـسـطة
والـــقـــراءة بـــواســـطـــة الـــبـــشـــرr �ـــا في ذلك تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا

rيسورة االستعمالHعلومات واالتصال اHا

"الــلـغــةالــلـغــة" تـشـمل لـغـــة الـكالم ولـغـــة اإلشــارة وغـيـرهـا
rمن أشكال اللغات غير الكالمية

"الـتـمـيـيــزالـتـمـيـيــز" عـلـى أســاس اإلعـاقــة" يـعـني أي تـمـيـيـز
أو اسـتـبعــاد أو تـقـيـيـد على أسـاس اإلعـاقــة يـكـون غرضـه
أو أثــــره إضــــعــــاف أو إحــــبــــاط االعــــتــــراف بــــكــــافــــة حــــقـــوق
rاإلنسان واحلريات األسـاسية أو التمتع بها أو ¡ارستها
عـلى قـدم اHـســـاواة مع اآلخـرينr فـي اHـيـادين الـسـيـاسـيـة
أو االقـتـصاديـــة أو االجـتمـاعـيــة أو الـثـقافـيــة أو اHدنـيــة
rأو أي مـيــدان آخـــر. ويـشــمــل جـمــــيع أشـكــــال الـتـمــيـيـز

rـا في ذلك احلرمان من ترتيبات تيسيرية معقولة�

"الـترتيبـات التيـسيرية اHـعقولةالـترتيبـات التيـسيرية اHـعقولة" تعـني التعديالت
والتـرتيبات الالزمـة واHناسـبة التي ال تـفرض عبـئا غير
مــتــنـــاسب أو غــيـــر ضــروريr والــتـي تــكــون هـــنــاك حــاجــة
إلــيـــهــا فـي حــالـــة مــحــددةr لـــكــفـــالــة تـــمــتـع األشــخــاص ذوي
اإلعـاقــة عـلى أسـاس اHـســاواة مع اآلخـرين بـجــمـيع حـقـوق

rاإلنسان واحلريات األساسية و¡ارستها

"الــــتــــصـــمــــيـم الــــعـــامالــــتــــصـــمــــيـم الــــعـــام" يــــعــــنـي تـــصــــمــــيـم اHــــنــــتــــجـــات
والـبـيـئـات والـبـرامـج واخلـدمـــات لـكي يـسـتــعـمـلـهـا جـمـيع
الـــنــاسr بـــأكـــبـــر قـــدر ¡ــكـنr دون حـــاجــة إلـى تـــكــيـــيف أو
تـــصـــمــيـم مــتـــخـــصص. وال يـــســـتــبـــعـــد "الـــتــصـــمـــيم الـــعــامّ"
األجــهــــزة اHــعــيــنــة لــفــئــات مــعــيــنــــة من األشــخــــاص ذوي

اإلعاقــة حيثما تكون هناك حاجـة إليها.

اHاداHادّة ة 3
مبادىء عاممبادىء عامّـةـة

فيما يلي مبادىء هذه االتفاقية :
أ) احـتــرام كـرامــة األشــخـاص اHــتـأصــلـة واســتــقاللـهم
الـــذاتي �ـــا في ذلك حـــريــة تـــقــريـــر خــيـــاراتــهم بـــأنــفـــســهم

واستقالليتهم
rب) عـدم التمييـز

جـ) كـفـالة مـشـاركـة وإشراك األشـخـاص ذوي اإلعـاقة
rبصورة كاملـة وفعالة في اجملتمع

rد) احـتـرام الـفوارق وقـبـول األشـخـاص ذوي اإلعـاقة
rكجزء من التنوع البشري والطبيعة البشرية

rهـ) تكـافؤ الفـرص
rو) إمكانية الوصول

rرأةHالرجل وا Wساواة بHز) ا
حـ) احـترام القـدرات اHتـطورة لألطفـال ذوي اإلعاقة

واحترام حقهم في احلفاظ على هويتهم.

اHاداHادّة ة 4
االلتزامات العامااللتزامات العامّـةـة

1 - تـتـعــهـد الــدول األطـراف بـكــفـالــة وتـعـزيــز إعـمـال
كــافــة حــقــوق اإلنــســان واحلــريــات األســاســيــة إعــمــاال تــامـا
جلمـيع األشخـاص ذوي اإلعاقـة دون أي تمـييـز من أي نوع
عـلى أسـاس اإلعـاقـة. وحتقـيـقـا لـهـذه الـغـايـةr تـتـعـهـد الدول

األطـراف �ـا يأتي :
أ) اتـــخــاذ جـــمــيع الـــتــدابـــيــر اHالئـــمــةr الــتـــشــريـــعــيــة
واإلداريـــــة وغــــيـــــرهــــــا من الـــــتــــدابـــــيــــرr إلنــــفــــــاذ احلــــقــــوق

rعتـرف بها في هذه االتفاقيـةHا
ب) اتــــخـــاذ جــــمـــيـع الـــتــــدابــــيـــر اHـالئـــمــــةr �ــــا فـــيــــهـــا
Wلــــتـــعـــديـــل أو إلـــغـــــاء مــــا يـــوجـــد مـن قـــوانـــ rالـــتــــشــــريع
ولــــــوائح وأعــــــراف و¡ـــــارســــــات تـــــشـــــكـل تـــــمـــــيــــــيـــــزا ضـــــد

rاألشخـاص ذوي اإلعاقة
جـ) مـــــراعـــــاة حـــــمــــايـــــة وتـــــعـــــزيـــــز حـــــقـــــوق اإلنـــــســــان
rلألشخاص ذوي اإلعاقة في جميع السياسات والبرامج
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الـــتـــشــريـــعـــات والـــســـيــاســـات الـــرامـــيــة إلـى تــنـــفـــيـــذ هــذه
االتـــفـــاقـــيــةr وفـي عـــمــلـــيـــات صــنـع الـــقــرار األخـــرى بـــشــأن
rـــــســــــائل الــــــتـي تـــــتــــــعـــــلّـق بـــــاألشــــــخــــــاص ذوي اإلعــــــاقـــــــةHا

وإشـراكهم فعليا في ذلك.

4 - لــــيس فـي هــــذه االتــــفــــاقــــيـــــة مــــــا �س أي حــــكــم
يــتـــيح عــلـى نـــحـــــو أوفـى إعــمــــــال حــقــــــوق األشــخــــــاص
ذوي اإلعـــاقــــــة قـــد يــــــرد في قـــانــــــون دولـــــــة طــــــرف أو
فــي الـقــانــون الـــدولـي اHـعــمـــــول بـــه في تــلك الــدولـــــة.
وال يــجـــــوز فـــــرض أي تــقـــيــيــــد أو انـــتــقــــــاص ألي حــــق
مــن حـقـوق اإلنـسـان واحلـريـات األسـاسـيـة اHـعـتــــرف بـهـا
rأو الـــقــائــمــة فـي أي دولــــة طــــــرف في هـــــذه االتــفــاقــيــــة
عـمال بـقـانـــون أو اتفـاقـيـــة أو الئـحـــة أو عـــــرف بـحـجـــة
أن هـذه االتـفـاقـيـة ال تـعـتـــرف بـهــذه احلـقـــوق واحلـــريات

أو تعترف بها في نطاق أضيق.

5 - �ــتـد ســريــان أحــكــام هـذه االتــفــاقــيــة إلى جــمـيع
أجزاء الدول االحتادية دون أي قيود أو استثناءات.

اHاداHادّة ة 5
اHساواة وعدم التمييزاHساواة وعدم التمييز

1 - تـــــقــــر الــــدول األطـــــراف بــــأن جــــمــــيـع األشــــخــــاص
مـتساوون أمــام القانـــون و�قتـضــاه ولهم احلــق دون أي
Wســاواة في احلمـايـة والـفـائدة الـلتHتميـيز وعـلى قـدم ا

يوفرهما القانـون.

2 - حتــظــر الــدول األطــراف أي تــمــيــيــز عــلى أســاس
اإلعـاقة وتـكفل لألشـخاص ذوي اإلعـاقة احلـمايـة القـانونـية

اHتساوية والفعالة من التمييز على أي أساس.

3 - تــــتـــــخــــذ الــــدول األطـــــرافr ســـــعــــيــــا لـــــتــــعــــــزيــــــز
اHـــســـــاواة والـــقـــضـــاء عـــلى الـــتـــمـــيـــيـــزr جـــمـــيع اخلـــطـــوات
اHنـاسبـة لكـفالـة تـوافر الـترتـيبـات التـيـسيـرية اHـعقـولـة

لألشخـاص ذوي اإلعاقـة.

4 - ال تعـتبـر الـتدابـير احملـدّدة الضـروريـة للـتعـجيل
بـاHــســاواة الـفــعـلــيــة لألشـخــاص ذوي اإلعــاقـة أو حتــقــيـقــهـا

تمييزا �قتضى أحكام هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 6
النساء ذوات اإلعاقةالنساء ذوات اإلعاقة

1 - تـــقـــر الــدول األطـــراف بـــأن الـــنـــســاء والـــفـــتـــيــات
rذوات اإلعــاقــة يـتــعــرضن ألشــكــال مــتــعــدّدة من الــتـمــيــيـز
وأنـهـا سـتـتـخـذ في هـذا الصـدد الـتـدابـيـر الالزمـة لـضـمان
تـــمــتــعـــهن تـــمــتـــعـــا كـــامال وعــلى قـــــدم اHــســـــاواة بــجـــمــيع

حقــوق اإلنسان واحلريات األساسية.

د) االمـــــتــــــنـــــاع عـن الـــــقـــــيــــــام بـــــأي عـــــمـل أو ¡ـــــارســـــة
تــتـــعــارض وهـــذه االتــفــاقـــيــة وكــفـــالــة تـــصــرف الــســـلــطــات

rؤسسات العامة �ا يتفق معهاHوا
هـ) اتــخـــــاذ كـافـــــة الـتــدابـيــــر اHــنـاســبـــة لــلـقــضـــاء
عـلى الـتـمـيـيـز عـلى أسـاس اإلعـاقــة من جــانب أي شـخص

rأو منظمة أو مؤسسة خاصّـة
و) إجــراء أو تـــعــزيـــز الــبــحـــوث والــتـــطــويـــر لــلـــســلع
rـصّمـمـــة تصـمـيمـا عـامـاHـرافق اHعـدّات واHواخلـدمــات وا
كـمـا حتـدّدهـــا اHـادّة 2 من هـذه االتـفـاقـيـةr والـتي يـفـتـرض
أن حتـــــتـــــاج إلـى أدنى حـــــد ¡ـــــكن مـن اHـــــواءمـــــة وإلى أقـلّ
الـتــكــــالـــيف لـتــلــبــيـــة االحــتــيــاجـــات احملــدّدة لألشــخـــاص
rوتـــشــــجـــــيع تـــوفــــيــــرهـــــا واســـتــــعـــمـــالـــهـــا rذوي اإلعـــاقـــــة
وتـــــعــــــزيــــــز الــــتـــــصــــمــــيـم الــــعــــــامّ لـــــدى وضــع اHـــــعــــايــــيــــر

rبــادىء التوجيهيـةHوا
ز) إجـــــــراء أو تــــــعـــــــزيــــــز الـــــــبـــــــحــــــوث والـــــــتــــــطـــــــويــــــر
لـــــلــــتـــــكــــنــــولـــــوجــــيـــــات اجلــــديـــــدةr وتــــعـــــزيــــــز تــــوفـــــيــــرهــــــا
واســـتـــعــمـــالـــهـــاr �ــا فـي ذلك تـــكــنـــولـــوجـــيــات اHـــعـــلـــومــات
واالتــصــالr والــوســائل واألجــهــزة اHــســاعــدة عـلـى الــتـنــقّـل
والـتــكــنـــولـــوجــيــات اHــعــيــنـــــــة اHالئــمــــــة لألشــخـــــــاص
ذوي اإلعــــاقـــــــةr مع إيـالء األولــــويــــــة لــــلــــتــــكــــنــــولــــوجــــيـــات

rتاحــة بأسعار معقولــةHا
ح) تــوفـيــر مــعـلــومـات ســهـلــة اHــنـال لألشــخـاص ذوي
rسـاعـدة عـلى الـتـنقّـلHاإلعـاقـة بشـأن الـوسـائل واألجـهـزة ا
والـتــكـنـولــوجـيــات اHـعــيـنــةr �ـا في ذلك الــتـكــنـولــوجـيـات
اجلــديـــدةr فــضال عـن أشــكـــال اHــســـاعــدة األخـــرىr وخــدمــات

rومرافق الدعم
WـــــوظــــفــــHوا Wط) تـــــشــــجـــــيع تـــــدريب اإلخـــــصــــائـــــيــــ
الــعــامــلــW مع األشــخـاص ذوي اإلعــاقــة في مــجــال احلــقـوق
اHـعترف بـها في هـذه االتفـاقية لـتحـسW توفـير اHـساعدة

واخلدمات التي تكفلها تلك احلقوق.

2 - فـــــيــــــمــــــا يـــــتــــــعـــــلّـق بــــــاحلـــــقــــــــوق االقــــــتـــــصــــــاديـــــــة
واالجــتــمــاعـيــة والــثــقــافــيــةr تــتــعـهــد كـــل دولـــة مـن الـدول
األطـــراف بـاتـخـــاذ الـتـدابـيــر الالزمـة بـأقـصى مـا تـتـيـحه
اHــــوارد اHـــتــــوافــــرة لـــديــــهــــاr وحـــيــــثــــمـــا يــــلـــــزمr فـي إطـــار
الــتــعــــاون الـدولـيr لـلــتــوصــل تــدريــجـيــا إلى إعــمــال هـذه
احلـقــوق إعـمــاال تــامـــاr دون اإلخالل بـااللــتـزامــات الـواردة
rفــي هـــــذه االتـــفـــاقـــيـــــة والـــواجــبـــــــة الـــتـــطـــبـــيـق فــــــورا

وفقــــا للقـانـون الدولي.

3 - تــــتـــشـــاور الـــدول األطـــراف تـــشــــاورا وثـــيـــقـــا مع
rن فـيـهم األطـفـال ذوو اإلعـاقـــة� rاألشـخــاص ذوي اإلعـاقــة
من خالل اHــنـظــمـات الــتي تـمــثـلــهمr بــشـأن وضع وتــنـفــيـذ
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"2" نــشــــــر تــصـــــورات إيــجــابــيــــة عـن األشــخــــاص
rووعي اجتماعي أعمق بهم rذوي اإلعاقـة

"3" تــــــشـــــجــــــــيع االعــــــتـــــــراف �ــــــهـــــارات وكــــــفـــــــاءات
وقـدرات األشــخـاص ذوي اإلعــاقـةr وإســهـامــاتـهم فـي مـكـان

rالعمـل وسـوق العمـل

ب) تـــعــزيـــز تــبـــني مــوقـف يــتـــسم بــاحـــتــرام حـــقــوق
األشــــخـــــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــــة فـي جــــمــــــيع مــــســــتــــويـــــــات
نــظــــــام الــتـــعــلـــــيمr �ــــا في ذلـك لــــدى جــمــــيع األطــفــــال

rمنذ حداثــة سنهم

جـ) تـــشـــجـــــــيع جـــمـــــــيع أجــــهـــــــزة وســــــائل اإلعـالم
عـــــــلى عــــــرض صــــــورة لـألشــــــخــــــاص ذوي اإلعــــــاقــــــة تــــــتــــــفق

rوالغــرض من هذه االتفاقية

د) تـــشـــجــــيع تـــنـــظـــيم بـــرامـج تـــدريـــبـــيـــة لـــلـــتـــوعـــيـــة
باألشخـاص ذوي اإلعاقـة وحقوقهم.

اHاداHادّة ة 9
إمكانية الوصولإمكانية الوصول

1 - لــتــمــكـــW األشــخـــاص ذوي اإلعــاقــــة من الــعــيش
في اسـتقاللـيـة واHشـاركـة بـشكل كـامل في جـمـيع جوانب
احلــيــاةr تـتــخـذ الــدول األطـراف الــتـدابــيــر اHـنــاسـبــة الـتي
تـكــفل إمــكـانــيـة وصـول األشــخـاص ذوي اإلعــاقـةr عــلى قـدم
اHـسـاواة مع غـيـرهمr إلى البـيـئـة اHـادية احملـيـطـة ووسائل
الـنقل واHعلـومات واالتصـاالتr �ا في ذلك تكنـولوجيات
ونـظم اHـعـلــومـات واالتـصـالr واHــرافق واخلـدمـات األخـرى
اHــتـــاحــة لـــعــامـــة اجلــمـــهــور أو اHــقـــدمــة إلـــيهr في اHـــنــاطق
احلـضــريـة والــريـفــيـة عــلى الـســواء. وهـذه الــتـدابـيــر الـتي
يـجب أن تشـمل حتديـد العـقبـات واHعـوقات أمـام إمكـانية

الوصول وإزالتهاr تنطبقr بوجه خاصr على مـا يأتي :

أ) اHـباني والـطرق ووسـائل الـنقل واHـرافق األخرى
داخل الــبـيــوت وخـارجــهـاr �ــا في ذلك اHـدارس واHــسـاكن

rرافق الطبية وأماكن العملHوا

rــعــلــومـــات واالتــصــــاالت واخلــدمــــات األخــــرىHب) ا
�ـا فيها اخلدمات اإللكترونية وخدمات الطوارىء.

2 - تـــــتـــــخـــــذ الـــــدول األطـــــــراف أيـــــضــــــا الـــــتـــــدابـــــيــــر
اHناسبـة الـراميـة إلى :

أ) وضع مــعـايــيـر دنـيــا ومـبــادىء تـوجــيـهــيـة لــتـهــيـئـة
إمـكـانــيـة الـوصــول إلى اHـرافـق واخلـدمـات اHــتـاحـة لــعـامـة
اجلـمـهـور أو اHـقـدمـة إلـيهr ونـشـر هـذه اHـعـايـيـر واHـبـادىء

rورصد تنفيذها

2 - تـــــتــــخـــــذ الـــــدول األطــــــراف جـــــمـــــيـع الـــــتــــدابـــــيــــر
Wالئــمــــة لــكــفــالــة الـــتــطــور الــكــامـل والــتــقــدم والــتــمــكــHا
لــــلـــمـــــرأةr بــــغـــرض ضـــمــــان ¡ـــارســـتــــهـــا حـــقــــوق اإلنـــســـان
واحلـــــريـــات األســــاســــيــــة اHــــبــــيـــنــــــة في هــــذه االتــــفــــاقــــيـــة

والتمتـع بهـا.

اHاداHادّة ة 7
األطفال ذوو اإلعاقةاألطفال ذوو اإلعاقة

1 - تـــــتـــــخــــــذ الـــــدول األطــــــراف جـــــمـــــيـع الـــــتــــــدابـــــيـــــر
الــضــروريــة لــكــفــالـــة تــمــتع األطــفــال ذوي اإلعــاقــة تــمــتــعـا
rكــامال بـــجــمــيـع حــقــوق اإلنـــســــان واحلــــريـــات األســاســيــة

وذلك على قدم اHساواة مع غيرهم من األطفال.

r2 - يـكـــــون تــــوخي أفــضــــل مــصــلــحــــــة لــلـطــفــــل
rــتـــعــلّـــقـــة بــاألطـــفــال ذوي اإلعـــاقــةHفي جـــمــيع الـــتـــدابــيـــر ا

اعتبـارا أساسيـا.

3 - تكفل الـدول األطراف تمتع األطفال ذوي اإلعاقة
بــاحلق في الــتــعــبـيــر بــحــــريــة آرائــهم في جــمــيع اHــسـائل
الـــتي تـــمـــســـهم مـع إيالء االهـــتـــمـــام الــواجـب آلرائــهـم هــذه
وفــقــا لـســنـهم ومــدى نـضـجــهمr وذلك عـلى قــــدم اHـســـاواة
مـع غــيـرهم من األطــفـال وتــوفـيــر اHـســاعـدة عـلـى ¡ـارسـة

ذلك احلقr �ا يتناسب مع إعاقتهم وسنهم.

اHاداHادّة ة 8
إذكـاء الـوعيإذكـاء الـوعي

1 - تـتـعـهـد الـدول األطـراف بـاعـتـمـاد تـدابـيـر فـوريـة
وفعّـالة ومالئمة من أجـل :

أ) إذكـاء الـوعي في اجملـتـمع بأسـره بـشـأن األشـخاص
ذوي اإلعـاقــةr �ـا في ذلـك عـلى مــسـتــوى األسـرةr وتــعـزيـز

rاحترام حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتهم
ب) مـكــافــحـة الــقـوالـب الـنــمـطــيــة وأشـكــال الــتـحــيّـز
rـتــعـلّـقـة بـاألشـخـاص ذوي اإلعـاقــةHـمـارسـات الـضـارّة اHوا
�ــا فـــيــهــا تـــلك الــقــائـــمــة عــلى اجلـــنس والــسنr فـي جــمــيع

rمجــاالت احليــاة
جـ) تــــــعـــــــــزيــــــــز الـــــــــوعي بـــــــقــــــــدرات وإســـــــهــــــامــــــات

rاألشخــاص ذوي اإلعـاقــة

2 - وتـــشــمـــل الــتـــدابــيــــر الــــرامــيــــــة إلى حتــقــــيق
ذلك مــا يأتي :

أ) بــدء ومــتــابـــعــة تــنــظــيـم حــمالت فــعــالـــة لــلــتــوعــيــة
العامـة تهـدف إلى :

r1" تعزيز تقبل حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة"
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ب) كــفـــالــــة أن تـــــراعي الــكـــيـــانــــات اخلــاصـــــة الــتي
تـعـــرض مــــرافق وخـدمـــات مـتـاحــــة لـعـامـــــة اجلـمـهـــور
أو مـقـدمـة إليـه جمـيع جـوانب إمـكـانـيـة وصـول األشـخاص

rذوي اإلعاقــة إليهـا
جـ) تـــوفـــيـــر الـــتـــدريب لـــلـــجـــهـــــات اHـــعـــنـــيــــة بـــشــأن
اHــــســـائـل اHـــتــــعـــلّــــقـــة بــــإمــــكـــانــــيـــة الــــوصــــول الـــتـي تـــواجه

rاألشخـاص ذوي اإلعاقــة
د) تـوفـيــر الفـتـات بــطـريــقـة بـرايل وبــأشـكــال يـسـهل
قــراءتـــهــا وفــهـــمــهــا فـي اHــبــانـي الــعــامـــة واHــرافق األخــرى

rتاحـة لعامة اجلمهورHا
هـ) تــــوفــــيـــــر أشــــكــــال مـن اHــــســــاعــــدة الـــــبــــشــــريــــة أو
احلــيـوانــيــة والــوســطــــاءr �ـن فـيــهم اHــرشــدون والــقــــراء
واأل خـــصـــائــيـــون اHـــفـــســـرون لـــلـــغــــة اإلشـــــارة لـــتــيـــســـيــر
إمـكـانـيــة الـوصـــول إلى اHـبـاني واHـرافق األخـرى اHـتـاحة

rلعامة اجلمهور
و) تـــــشـــــجـــــيـع أشـــــكـــــال اHـــــســـــاعــــــدة والـــــدعم األخـــــرى
rعلوماتHلألشخاص ذوي اإلعاقة لضمان حصولهم على ا
ز) تـشـجـيع إمـكـانـيـة وصـول األشـخـاص ذوي اإلعـاقة
rـعـلـومـات واالتـصـال اجلــديـدةHإلى تـكنـولـوجـيـات ونـظم ا

rا فيها شبكة األنترنت�
ح) تـــشــــجـــيع تــــصـــمـــيـم وتـــطــــويـــر وإنـــتــــاج وتـــوزيع
تكنولوجـيات ونظم معلومات واتصاالت �كن لألشخاص
ذوي اإلعاقـة الوصول إلـيهاr فـي مرحلـة مبكـرةr كي تكون

هذه التكنولوجيات والنظم في اHتناول بأقل تكلفة.

اHاداHادّة ة 10
احلق في احلياةاحلق في احلياة

تـؤكد الـدول األطراف من جـديـد أن لكل إنـسان احلق
األصــيل في احلــيــاة وتـتــخــذ جـمــيع الــتــدابــيـر الــضــروريـة
لــضــمـان تــمــتع األشــخـاص ذوي اإلعــاقــة فــعـلــيــا بــهـذا احلق

على قدم اHساواة مع اآلخـرين.

اHاداHادّة ة 11
حاالت اخلطر والطوارىء اإلنسانيةحاالت اخلطر والطوارىء اإلنسانية

تـتـعــهـد الـدول األطـراف وفـقــا اللـتـزامـاتــهـا �ـقـتـضى
الــقـــانــون الــدولـيr �ــا فـــيــهــا الـــقــانـــون اإلنــســـاني الــدولي
والقـانون الـدولي حلـقوق اإلنـسانr بـاتـخاذ كـافة الـتدابـير
الـالزمـة لــضـمـان حــمـايــة وسالمــة األشـخــاص ذوي اإلعـاقـة
الـذين يـوجــدون في حـاالت تـتــسم بـاخلــطـورةr �ـا في ذلك
حـــــاالت الــــــنــــــــزاع اHـــــســــــلـح والــــــطـــــــوارىء اإلنـــــســــــانـــــيــــــة

والكـوارث الطبيعيـة.

اHاداHادّة ة 12
االعتــراف باألشخــاص ذوي اإلعـاقــة االعتــراف باألشخــاص ذوي اإلعـاقــة على قدم اHـسـاواةعلى قدم اHـسـاواة

مـع آخـرين مـع آخـرين أمـام القـانـونأمـام القـانـون
1 - تـؤكــد الــدول األطـراف من جــديـد حق األشــخـاص
ذوي اإلعــاقــة فـي االعــتــراف بــهم فـي كل مــكــان كــأشــخــاص

أمــام القـانــون.
2 - تـــقــــــر الــــدول األطـــــراف بـــتـــمـــتـــع األشـــخــــاص
ذوي اإلعـــاقـــة بـــأهـــلــــيـــة قـــانـــونـــيـــة عـــلـى قـــدم اHـــســـاواة مع

اآلخرين في جميع مناحي احليـاة.
3 - تـــتــــخـــذ الــــدول األطـــراف الـــتــــدابـــيــــر اHـــنــــاســـبـــة
لــتــوفـــيــر إمــكــانـــيـــة حــصــــول األشــخـــــاص ذوي اإلعـــاقــــة
عــــلـى الـــــدعـم الـــذي قـــــد يــــتـــطــــلــــبـــونـــه أثــــنـــــاء ¡ــــارســـــة

أهليتهم القانونيـة.
4 - تـــــكــــــفــل الـــــــدول األطـــــــراف أن تــــــوفـــــــر جــــــمـــــيع
الــــتـــدابــــيـــر اHـــرتــــبـــطـــة �ــــمـــارســــة األهـــلـــيــــة الـــقـــانــــونـــيـــة
والـضـمـانات اHـنـاسـبـــة والـفـعـالـــة Hـنع إســـاءة اسـتـعـمال
هــذه الــتــدابــيــر وفـــقــا لــلــقــانــون الــدولي حلــقــوق اإلنــســان.
وتــــكـــــفـــل هــــــذه الــــضـــــمــــانـــــات أن حتـــــتـــــــرم الـــــتــــدابـــــيــــــر
اHـــرتـــبـــطـــــة �ـــمـــارســـــة األهـــلـــيـــــة الـــقـــانـــونـــيـــــة حـــقــــوق
الـشخص اHـعـني وإرادته وأفـضـليـاتهr وأن تـكـون مـجـردة
rـصـــالح ومن الــتـأثـيــر الـذي ال مــسـوغ لهHمــن  تـضــارب ا
ومـتــنـاسـبـة ومــتـمـاشــيـة مع ظـــروف الــشـخصr وتـســـري
في أقـصـــــر مــدة ¡ـكـنـــةr وتــخـضــع Hـراجــعــــة مـنــتـظـمـة
من جــــانب سـلــطـــة مـخــتـصـــة ومــسـتــقـلــــة ومــحـــايـدة أو
مــن جـــانب هــيــئــة قــضـــائــيــــة. وتــكــــون هــذه الــضــمــانــات
متناسبـة مـع القـدر الذي تؤثــر بـه التدابير في حقــوق

الشخص ومصاحلــه.
5 - رهــــــنـــــا بـــــأحـــــكـــــــام هــــــذه اHـــــادّةr تـــــتـــــخـــــذ الــــــدول
األطـــراف جــمـيع الـتـدابــيـر اHـنـاســبـة والـفـعــالـــة لـضـمــان
حـق األشخـــاص ذوي اإلعـاقـــةr عـلى أسـاس اHـســاواةr في
مـــلـــكــــيـــة أو وراثـــة اHـــمـــتـــلـــكــــات وإدارة شـــؤونـــهم اHـــالـــيّـــة
وإمـــكــانــيـــة حــصــولـــهمr مــســـاواة بــغـــيــرهمr عـــلى الــقــروض
rاليHـصـرفـية والـرهـون وغيـرهـا من أشـكال االئـتـمـان اHا
وتـــضـــمن عـــدم حـــرمــــان األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة بـــشـــكــل

تعسفي من ¡تلكاتهم.

اHاداHادّة ة 13
إمكانية اللجوء إلى القضاءإمكانية اللجوء إلى القضاء

1 - تــكــفـل الــدول األطــراف ســـبال فــعــالـــة لألشــخــاص
ذوي اإلعـاقــــة لــلـجــــوء إلى الــقــضـــاء عــلى قـــدم اHــســـاواة
مـع اآلخــرينr �ــا في ذلك مـن خالل تــوفـيــر الــتــيــســيـرات
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اHاداHادّة ة 16
عدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداءعدم التعرض لالستغالل والعنف واالعتداء

1 - تـــــتـــــخــــــذ الـــــدول األطــــــراف جـــــمـــــيـع الـــــتــــــدابـــــيـــــر
الـتشـريعـية واإلداريـة واالجتـماعـية والـتعـليـميـة وغيـرها
rــنـاســبـة حلــمـايــة األشـخــاص ذوي اإلعـاقــةHمن الــتـدابــيـر ا
داخـل مـنـازلـهم وخـارجـهـا عـلى الـسـواءr من جـمـيع أشـكـال
االســــتـــغـالل والـــعــــنف واالعـــتــــداءr �ـــا في ذلـك جـــوانــــبـــهـــا

القائمة على نوع اجلنس.

2 - تــتــخــذ الــدول األطــراف أيــضــا جــمــيع الــتــدابــيــر
اHـناسبة Hـنع جميع أشـكال االستغالل والـعنف واالعتداء
بـكـفـالـة أمـور مـنـهـا تـوفـيـر أشـكـال مـنـاسـبـة من اHـسـاعـدة
والدعم لألشخاص ذوي اإلعـاقة وأسرهم ومقدمي الرعاية
لـهم تراعي نوع جـنس األشخـاص ذوي اإلعاقة وسـنهمr �ا
في ذلك عن طــريق تـوفــيـر اHـعــلـومـات والــتـثـقــيف بـشـأن
كــــيـــفــــيـــة جتــــنب حــــاالت االســــتـــغـالل والـــعــــنف واالعــــتـــداء
والتـعرف علـيهـا واإلبالغ عـنها. وتـكفـل الدول األطراف أن
يـراعـى في تــوفــيـر خــدمــات احلــمــايــة سن األشــخـاص ذوي

اإلعاقة ونوع جنسهم وإعاقتهم.
3 - تــكــفل الــدول األطــراف قــيـام ســلــطــات مــســتــقــلـة
بــرصـد جـمــيع اHـرافق والــبـرامج اHــعـدة خلـدمــة األشـخـاص
ذوي اإلعــاقــة رصــدا فـــعــاال لــلــحــيــلــولــة دون حــدوث جــمــيع

أشكال االستغالل والعنف واالعتداء.

4 - تتخـذ الدول األطـراف جمـيع التـدابيـر اHنـاسبة
لـــتـــشـــجـــيع اســـتـــعــادة األشـــخـــاص ذوي اإلعـــاقـــة عـــافـــيــتـــهم
rوإعــــــادة تــأهـــيـــلــهم rالــبـــدنــيــــة واإلدراكـــيـــة والـــنــفـــســـيـــة
وإعــادة إدمـاجـهم في اجملـتـمع عـنـدمـا يـتـعـرضـون ألي شـكل
من أشـكـال االسـتـغالل أو الـعـنف أو االعـتـداءr �ـا في ذلك
عن طريق توفـير خـدمات احلـماية لـهم. وتتـحقق اسـتعادة
الــعـــافـــيـــة وإعـــادة اإلدمــاج فـي بــيـــئـــة تـــعــزز صـــحـــة الـــفــرد
ورفاهـيته واحـترامه لـنفـسه وكرامـته واستـقالله الذاتي
وتراعي االحتياجات اخلاصة بكل من نوع اجلنس والسن.

5 - تــضـع الــدول األطـــراف تـــشـــريــعـــات وســـيـــاســات
فـــعــالــةr مـن ضــمــنــهـــا تــشــريــعـــات وســيــاســات تـــركــز عــلى
الـنـساء واألطـفـالr لكـفـالـة التـعـرف على حـاالت االسـتغالل
والـــعـــنف واالعـــتــداء الـــتي يـــتـــعـــرض لــهـــا األشـــخــاص ذوو
اإلعاقة والتحقيق فيهاr وعند االقتضاءr اHقاضاة عليها.

اHاداHادّة ة 17
حماية السالمة الشخصيةحماية السالمة الشخصية

لـــكــل شـــخـص ذي إعـــاقــــة احلق فـي احـــتــــرام سالمــــته
الشخصية والعقلية على قدم اHساواة مع اآلخرين.

اإلجـرائـيــة الـتي تــتـنـاسب مـع أعـمـارهمr بــغـرض تـيــسـيـر
rـبـاشـــرةHـبــاشــرة وغـيـر اHـشـاركـة اHدورهم الـفـعــال في ا
�ــــا في ذلـك بــــصـــــفــــتــــهـم شــــهــــوداr فـي جــــمـــــيع اإلجــــراءات
الــــقـــانــــونــــيــــةr �ــــا فــــيــــهــــا مــــراحل الــــتــــحــــقــــيق واHــــراحــل

التمهيديـة األخـــرى.

2 - لــكـفــالــة إمــكــانــيـة جلــوء األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة
إلى الـــقــضـــاء فــعـــلـــيــاr تـــشـــجع الــدول األطـــراف الـــتــدريب
اHـنـاسب لـلـعـامـلـW في مـجـال إقـامـة الـعـدلr ومن ضـمنـهم

الشـرطة وموظفو السجون.

اHاداHادّة ة 14
حرية الشخص وأمنهحرية الشخص وأمنه

1 - تــكـــفل الــدول األطـــراف لألشــخـــاص ذوي اإلعــاقــة
على قدم اHساواة مع اآلخرين :

أ) الــــتــــمــــتـــع بــــاحلــق فـي احلــــــريــــــة الــــشــــخــــصــــيـــــة
rواألمـن الشخصي

ب) عـدم حـرمـانـهم من حـريـتـهم بـشـكل غـيـر قـانـوني
أو بشكل تعسـفي وأن يكون أي حرمان من احلرية متسقا
مــع الـقــانـونr وأال يــكـون وجــود اإلعـاقـــة مـبــررا بـأي حــال

من األحوال ألي حرمان من احلرية.

2 - تـــــــكـــــــفـل الـــــــدول األطـــــــراف فـي حـــــــالـــــــة حـــــــرمــــــان
rنتيجة أية إجراءات rاألشخاص ذوي اإلعاقـة من حريتهم
أن يــخــول لــهمr عــلى قــدم اHــســاواة مع غــيــرهمr ضــمــانـات
وفـقــا لــلــقــانـــون الـــدولي حلــقــوق اإلنــســـانr وأن يــعــامــلـوا
وفــقا ألهداف ومبـادىء هذه االتفـاقيةr �ـا في ذلك توفير

الترتيبات التيسيرية اHعقولة لهم.

اHاداHادّة ة 15
عـدم التعــرض للتعذيب أو اHعاملــةعـدم التعــرض للتعذيب أو اHعاملــة
أو العقوبة القاسية أو الالإنسانيةأو العقوبة القاسية أو الالإنسانية

أو اHهينةأو اHهينة

1 - ال يـــعــرض أي شــخص لـــلــتــعــذيـب أو اHــعــامــلــة أو
الـعقوبة القـاسية أو الالإنسـانية أو اHهيـنة وبشكل خاص
ال يـعـرض أي شخص إلجـراء الـتـجارب الـطـبـيـة والعـلـمـية

عليه دون موافقته بكامل حريته.

2 - تـــــتـــــخــــــذ الـــــدول األطــــــراف جـــــمـــــيـع الـــــتــــــدابـــــيـــــر
التـشـريعـيـة واإلداريـة والقـضـائـية وغـيـرهـا من التـدابـير
الــفــعــالــة Hــنع إخــضــاع األشــخــاص ذوي اإلعــاقــةr عــلى قــدم
اHــسـاواة مع اآلخــرينr لـلــتـعــذيب أو اHـعــامـلــة أو الـعــقـوبـة

القاسية أو الالإنسانية أو اHهينـة.
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ج) اســــتـــفــــادة األشــــخـــاص ذوي الـإلعـــاقــــةr عــــلى قـــدم
اHــسـاواة مـع اآلخـرينr مـن اخلـدمــات واHــرافق اجملــتـمــعــيـة
اHــتـاحـة لـعــامـة الـنــاسr وضـمـان اســتـجـابــة هـذه اخلـدمـات

الحتيـاجـاتهم.
اHاداHادّة ة 20

التنقل الشخصيالتنقل الشخصي

تــــتـــــخــــذ الـــــدول األطــــراف تـــــدابــــيـــــر فــــعـــــالــــة تـــــكــــفـل
لألشـخـاص ذوي اإلعـاقـــة حـريـة الـتـنـقـل بـأكـبـر قـدر ¡ـكن

من االستقالليةr �ا في ذلك ما يأتي :
أ) تـــيــــســـيـــر حــــريـــة تـــنــــقل األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة
بـالـطـريـقـــة وفي الـــوقت الـلـذين يـخـتـارونـهـمـا وبـتـكـلـفـة

rفي متنــاولهم
ب) تـــيـــســـــيـــر حـــصــــــول األشـــخـــــاص ذوي اإلعـــاقــــة
عــــــلـى مــــــا يـــــتــــــسم بــــــاجلـــــــودة مـن الــــــوســـــائـل واألجـــــهــــــزة
اHـــســــاعـــدة عـــلى الــتـــنـــقــل والــتـــكـــنــولـــوجــيـــات اHـــعــيـــنــــة
rساعـدة البشـرية أو احليـوانية والـوسطاءHوأشكــال من ا

rا في ذلك جعلها في متناولهم من حيث التكلفة�
ج) تـــــوفـــــيــــــر الـــــتـــــدريـب لألشــــــخـــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــة

rمعهم على مهارات التنقل Wالعامل WتخصصHوا
د) تـشـجـيع الــكـيـانـات اخلـاصـة الــتي تـنـتج الـوسـائل
واألجـــــــــهـــــــــزة اHــــــــســـــــــاعــــــــدة عـــــــــلـى الــــــــتـــــــــنــــــــقـل واألجـــــــــهــــــــزة
والـتــكـنــولــوجـيــات اHــعـيــنـة عــلى مــراعـاة جــمــيع اجلـوانب

اHتعلّقة بتنقل األشخاص ذوي اإلعاقة.

اHاداHادّة ة 21
حريـة التعبيـر والـرأي واحلصول عل معلوماتحريـة التعبيـر والـرأي واحلصول عل معلومات

تــتــخــذ الــدول األطــراف جــمــيع الــتــدابــيــر اHــنــاســبـة
الــتي تــكـفــــل ¡ـارســـــة األشــخـــاص ذوي اإلعــاقـــــة حلــقـهم
في حـــريــة الــتــعــبــيــر والــرأيr �ــا فـي ذلك احلق في طــلب
مــعـلــومـات وأفـكــارr وتـلــقـيـهــاr واإلفـصـاح عــنـهــاr عـلى قـدم
اHـساواة مع اآلخـرينr وعن طريق جـمـيع وسائل االتـصال
التي يـختـارونـها بـأنفـسهمr عـلى الـنحـو اHعـرف في اHادّة

2 من هذه االتفاقيةr �ا في ذلك مـا يأتي :
أ) تــــزويــــد األشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقـــــة بــــاHــــعــــلــــومــــات
اHـــــوجــــــهـــــــة لـــــعــــــامــــــة الـــــنــــــــاس بــــــاســـــتــــــعــــــمـــــال األشــــــكـــــال
والـتـكـنـولـوجـيـات الـسـهـلـة اHـنـال واHالئـمـة خملـتـلـف أنواع
اإلعــاقـــة في الـــوقت اHــنــــاسب ودون حتـــمـــيل األشـــخـــاص

rذوي اإلعاقة تكلفة إضافية
ب) قــبـول وتــيـســيـر قــيــام األشــخـاص ذوي اإلعــاقـــة
في مـــعـــامـــلــتـــهم الـــرســـمـــيـــة بـــاســتـــعـــمـــال لـــغـــــة اإلشــــارة
وطـــريـــقــــة بـــرايـــل وطـــــرق االتـــصــــال اHـــعـــززة الـــبـــديـــلـــة
وجــــمـــيـع وســـائــل وطــــرق وأشــــكــــــال االتـــصــــــال األخـــــرى

rنـال التي يختارونها بأنفسهمHالسهلــة ا

اHاداHادّة ة 18
حرية التنقـل واجلنسيةحرية التنقـل واجلنسية

1 - تــــقــــــر الــــــدول األطـــــــراف بــــحـــق األشــــخـــــــاص
ذوي اإلعـاقة فـي التـمـتع بـحريـة الـتـنـقـلr وحريـة اخـتـيار
مكان إقامتـهم واحلصول على اجلنسـيةr على قدم اHساواة
مــع اآلخـــــرينr �ــــا في ذلـك ضــمـــــان تــمـــتــع األشـــخــــاص

ذوي اإلعـاقـة �ـا يأتي :
أ) احلق في احلـصـول على اجلـنسـيـة وتغـيـيرهـا وعدم

rحرمانهم من جنسيتهم تعسفا أو على أساس اإلعاقة
ب) عـدم حــرمـانـهم عــلى أسـاس اإلعـاقـة مـن إمـكـانـيـة
حـيـازة وامـتالك واســتـعـمـال وثـائق جـنـسـيـاتـهم أو وثـائق
أخـــرى إلثـــبـــات الـــهــويـــة أو الـــلـــجــوء إلـى عــمـــلـــيـــات أخــرى
منـاسبةr مثل إجـراءات الهجـرةr قد تسـتدعيـها الضرورة

rلتيسير ¡ارسة احلق في حرية التنقـل
rج) احلق في مغادرة أي بلد �ا في ذلك بلدهم

د) عــــدم حــرمــانـهم تــعـســفــا أو عــلى أســاس اإلعـاقـــة
من حق دخـول بلدهم.

2 - يـــــســـــجــل األطـــــفـــــال ذوو اإلعـــــاقـــــة فـــــور والدتـــــهم
ويــكــون لــهم مــنــذئــذ احلــق في احلــصــــول عــلى اسم واحلـق
في اكتساب اجلـنسية واحلق بقـدر اإلمكان في أن يعرفوا

والديهم وأن يتمتعوا برعايتهم.

اHاداHادّة ة 19
العيش اHستقل واإلدماج في اجملتمعالعيش اHستقل واإلدماج في اجملتمع

تـقـر الـدول األطـراف في هـذه االتـفـاقـيـة بـحق جـميع
األشــخــاص ذوي اإلعـاقـــةr مـســــاواة بــغـيـــرهمr في الــعـيش
rبــــخـــيـــارات مـــســـاويــــة خلـــيــــارات اآلخــــرين rفـي اجملـــتـــمـع
وتتخذ تـدابير فـعالة ومـناسبـة لتيـسير تـمتع األشخاص
ذوي اإلعـــاقـــة الــــكـــامـل بـــحـــقــــهم وإدمــــاجـــهم ومــــشـــاركــــتـــهم

بصورة كاملة في اجملتمع. ويشمل ذلك كفالة مـا يأتي :
أ) إتــاحـــــــة الــفـــرصــــــة لألشـــخـــــاص ذوي اإلعــاقــــــة
فـي أن يـــــخـــــتـــــاروا مــــــكـــــان إقـــــامــــــتـــــهم ومــــــحل ســـــكــــــنـــــاهم
واألشــخـــاص الـذيـن يـعـيــشـون مـعــهم عـلى قــــدم اHـســـاواة
مع اآلخـــــــريـن وعــــدم إجـــــبـــــارهـم عــــلـى الـــــعـــــيش فـي إطــــار

rتـرتيب معيشي خاص
ب) إمـــكــانـــيـــــة حــصـــــول األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــــة
عــلـى طــائــفــة من خــدمــات اHــؤازرة فـي اHــنــزل وفي مــحل
اإلقــامـــة وغـــيــرهـــا من اخلـــدمــات اجملـــتـــمــعـــيــةr �ـــا في ذلك
اHـــســـاعـــدة الـــشــخـــصـــيـــة الـــضـــروريــة لـــتـــيـــســـيـــر عـــيــشـــهم
وإدمــــاجـــــهم في اجملـــــتــــمـــعr ووقــــايــــتـــــهم مـن االنــــعــــــزال أو

rاالنفصــال عنـه
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ج) حث الكيانـات اخلاصــة التي تـقــدم خدمــات إلى
عامة الناسr �ا في ذلك عن طريق شبكة األنترنتr على
تقد¨ معلـومات وخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة بأشكـال

rنال واالستعمالHسهلة ا
د) تــشـجـيع وسـائط اإلعالم اجلــمـاهـيـريr �ـا في ذلك
مقـدمي اHـعلـومـات عن طـريق شبـكـة األنتـرنتr عـلى جعل

rخدماتها في متناول األشخاص ذوي اإلعاقة
هـ) االعتراف بلغات اإلشارة وتشجيع استخدامها.

اHاداHادّة ة 22
احترام اخلصوصيةاحترام اخلصوصية

1 - ال يـجـوز تـعـريض أي شـخص ذي إعـاقـةr بـصـرف
الـنــظـر عن مـكــان إقـامـته أو تــرتـيـبــات مـعـيـشــتهr لـتـدخل
تـــعــــســـفي أو غـــيــــر قـــانـــونـي في خـــصـــوصــــيـــاته أو شـــؤون
أســرته أو بـيــته أو مــراسالته أو أي نـوع آخــر من وسـائل
االتــصــال الــتي يـسـتــعـمــلـهـاr وال لــلـتـهــجم غـيــــر اHـشـــروع
عــلى شــرفه وســمـــعــته. وجلــمــيع األشــخــاص ذوي اإلعــاقــــة
احلـق فـي حــمــايـــة الــقــانـــون لــهـم مـن أي تــدخــل أو تــهــجم

مـن هـذا القبـيل.

2 - تــــقـــوم الــــدول األطــــراف بـــحــــمــــايــــة خـــصــــوصــــيـــة
اHـعـلــومـات اHـتـعـلــقـــة بـالـشــؤون الـشـخـصــيـــة لألشـخــاص
ذوي اإلعاقة وبصحـتهم وإعادة تأهيلهم على قدم اHسـاواة

مـع اآلخــرين.

اHاداHادّة ة 23
احترام البيت واألسرةاحترام البيت واألسرة

1 - تـتـخـذ الـدول األطـراف تـدابـيـر فـعـالـة ومـنـاسـبـة
لـلـقــضـــاء عــلى الـتـمــيـيـــز ضــد األشـخـــــاص ذوي اإلعـاقــــة
فـي جـــــمــــــيـع اHـــــســــــائل ذات الــــــصـــــلــــــة بـــــالــــــزواج واألســـــرة
rــسـاواة مـع اآلخـرينHوعــلى قــدم ا rوالــوالــديــة والـعـالقـات

وذلك من أجـل كفالـة مـا يأتي :

أ) حـق جـــمــــيع األشــخـــــاص ذوي اإلعـــاقــــة الـــذين هم
في سـن الـــــزواج فـي الـــــتـــــزوج وتــــــأســـــيـس أســـــرة بـــــرضـــــا

rمعتزمي الزواج رضا تاما ال إكراه فيه

ب) االعــتــــراف بــحــقــــوق األشــخــــاص ذوي اإلعــاقــــة
فـي اتــــخـــــاذ قــــــرار حــــر ومــــســــؤول بــــشــــأن عــــدد األطــــفـــال
الــذيــن يـــــودون إجنـــــابــهم وفــتـــــــرة الــتــبــــــاعــد بــيــنـــهم
وفـي احلــصــول عـــلى اHــعـــلــومـــات والــتــثـــقــيف فـي مــجــالي
rالـصحة اإلجنابـية وتنظـيم األسرة �ا يتـناسب مع سنهم
وتـوفــيـر الــوسـائل الــضـروريـــة لـتـمــكـيــنـهم مـن ¡ـارســــة

rهـذه احلقــوق

ج) حـق األشــــــــــخـــــــــــاص ذوي اإلعــــــــــاقــــــــــةr �ــــــــــا فـي ذلـك
األطـفــالr في احلـفـاظ عـلى خـصـوبـتـهم عـلى قـدم اHـســـاواة

مـع اآلخــرين.

2 - تـــكــــفـــل الـــدول األطــــــراف حـــقــــــوق األشـــخـــــاص
ذوي اإلعــاقــــة ومــسـؤولــيـاتــهم فـيــمــا يـتــعـلــق بــالـقــوامــــة
عـلى األطفـــال أو كـفـالتـهم أو الـوصـايــة عـلـيهـم أو تبـنـيهم
أو أيـــة أعـــــراف ¡ـاثــلـــــةr حـيــثـمــا تــــرد هــذه اHـفــــــاهـيم
في التشريـعــات الوطنيــةr وفي جمــيع احلــــاالت ترجح
مــــصــــالح الــــطــــفـــل الــــفــــضــــلـى. وتــــقـــــدم الــــدول األطـــــراف
اHــسـاعـدات اHـنــاسـبـة لألشــخـاص ذوي اإلعـاقــة لـتـمـكــيـنـهم

من االضطالع �سؤولياتهم في تنشئة األطفال.

3 - تــــكــــفـل الــــدول األطــــراف لألطــــفــــال ذوي اإلعــــاقــــة
حــقـــوقــــا مــتــســاويــــة فــيــمــا يــتــعــلّـق بــاحلــيــــاة األســــريــة.
وبــغــيــــة إعــمــال هــذه احلــقـــوق ومــنـــع إخــفــــــاء األطــفـــــال
ذوي اإلعــاقـــــة وهـــجــــــرهم وإهـــمـــالــهـم وعــــزلـــهمr تـــتــعـــهــد
rفي مـــــرحــــلـــــــة مــــبـــــكــــــرة rالــــــدول األطــــراف بـــــأن تــــوفـــــــر
مــعــلـــومــــات وخـدمــــات ومــســــاعــدات شــامــلــــة لألطــفــــال

ذوي اإلعاقـــة وألسرهم.

4 - تـــكـــفـــل الـــدول األطـــــراف عـــدم فـــصــل أي طـــفــل
عـن أبـــــويــه رغـــــمـــــا عـــــنــــهـــــمـــــاr إالّ إذا قـــــــررت ســـــلـــــطــــــات
Wووفــقـــا لـلـقـــوانـ rرهـنـا �ـراجــعـــة قـضـائـيـــة rمـخــتـصـة
واإلجــراءات الــســاريــة عــمــومــاr أن هــذا الــفــصـل ضــروري
Hــصـلـحـــة الــطـفـل الـفــضـلى. وال يـجــوز بـحـال من األحـوال
أن يفـصل الطـفـل عن أبويه بـسبب إعـاقة لـلطـفــل أو أحد

األبوين أو كليهما.

5 - تــــتـــعــــهــــد الـــدول األطــــراف في حــــالـــة عــــدم قـــدرة
األسـرة اHـباشـرة لـطـفـل ذي إعاقـة عـلـى رعـايتـه بـأن تـبذل
قـــصــــارى جـــهـــودهـــــا لـــتـــوفـــيــــر رعـــايـــة بـــديـــــلــــة لـه داخــل
أســــرتـه الـــكــبــــرىr وإن لم يــتـــيـــســر ذلك فـــداخـل اجملـــتــمع

احمللي وفي جـو أسـري.

اHاداHادّة ة 24
التعلـيمالتعلـيم

1 - تـــــســــلـم الــــدول األطـــــراف بـــــحق األشـــــخــــاص ذوي
اإلعاقـة في التـعليـم. وإلعمـال هذا احلق دون تـمييـز وعلى
أســـاس تـــكـــافـــؤ الــــفـــرصr تـــكـــفـل الـــدول األطـــراف نـــظـــامـــا
تعليميا جـامعا على جميع اHستـويات وتعلما مدى احلياة

موجهW نحـو مـا يأتي :
أ) الـــتـــنـــمـــيـــــة الـــكـــامـــلـــــة لـــلـــطــــاقــــات اإلنـــســــانـــيــــة
rالــــكــــامــــنـــــة والـــشــــعــــــور بــــالــــكـــــرامــــــة وتــــقــــديــــــر الـــذات
وتـعــــزيـــز احــتـرام حــقـوق اإلنــسـان واحلــريـات األســاسـيـة

rوالتنـوع البشــري
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ب) تــــنـــــمــــيــــة شــــخـــــصــــيــــة األشـــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــة
ومـــــواهــــبــــهم وإبـــــداعــــهمr فـــــضال عن قـــــدراتــــهم الـــــعــــقــــلــــيــــة

rللوصول بها إلى أقصى مدى rوالبدنية

ج) تـــمــــكـــW األشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة مـن اHـــشـــاركـــة
الفعالة في مجتمع حـر.

2 - حتــرص الـــدول األطــراف فـي إعــمـــالــهـــا هــذا احلق
على كفالـة مـا يأتي :

أ) عـدم اسـتـبـعـاد األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة من الـنـظام
الــتـــعــلــيــمـي الــعــامّ عـــلى أســاس اإلعـــاقــةr وعــدم اســـتــبــعــاد
األطـفــال ذوي اإلعـاقــة من الـتــعـلــيم االبـتــدائي أو الــثـانـوي

rاجملاني واإللزامي على أساس اإلعاقة

ب) تــمـــكـــW األشــخـــاص ذوي اإلعــاقـــــة من احلـــصـــول
عــــلى الــــتــــعــــلــــيم اجملــــــاني االبــــتــــدائي والــــثــــانـــــويr اجلــــيـــد
واجلــامعr عــلى قــدم اHــســاواة مع اآلخــرين في اجملــتــمــعــات

rالتي يعيشون فيها

rج) مراعاة االحتياجات الفردية بصورة معقولة

د) حــــصـــــول األشــــخـــــاص ذوي اإلعــــاقـــــــة عــــلى الــــدعم
الالزم في نـطـاق نـظـام الـتعـلـيم الـعـامّ لـتـيـسـيـر حـصـولهم

rعلى تعليم فعـال

هـ) تـــوفــيــر تــدابـــيــر دعم فــرديـــة فــعــالـــة في بــيــئــات
تـــــســـــمح بـــــتــــحـــــقــــيـق أقــــصـى قــــدر مـن الــــنـــــمــــو األكـــــاد�ي

واالجتماعيr وتتفق مع هدف اإلدماج الكامل.

3 - تــمـــكن الــدول األطـــراف األشــخـــاص ذوي اإلعــاقــة
من تـعـلم مــهـارات حـيـاتـيـة ومـهـارات فـي مـجـال الـتـنـمـيـة
االجـتـمـاعـيـة لـتـيـسـيـر مـشـاركـتـهم الـكـامـلـــة في الـتـعـلـــيم
عــــلـى قــــدم اHــــســــاواة مـع اآلخــــرين بــــوصــــفــــهـم أعــــضــــاء في
اجملــتــمع. وحتـــقــيــقــا لــهــذه الــغــايــةr تــتــخــذ الــدول األطــراف

تدابير مناسبـة وتشمـل مـا يأتي :

أ) تـــيـــســـيـــر تـــعــلّـم طــريـــقـــة بـــرايل وأنـــواع الـــكـــتـــابــة
الــــبـــديــــلــــةr وطـــرق ووســــائل وأشــــكــــال االتـــصــــال اHــــعـــززة
والـبـديـلـةr ومــهـارات الـتـوجـيـه والـتـنـقلr وتــيـسـيـر الـدعم

rوالتوجيه عن طريق األقران

ب) تـــيــســيـــر تــعـــلّم لــغـــة اإلشــارة وتــشـــجــيع الـــهــويــة
rاللغويـة لفئـة الصم

جـ) كـفـالـــة تـوفـيـــر التـعـلــــيم لـلـمـكـفـــوفـW والصــم
أو الـــصم اHـــكـــفــــوفـــrW وخـــاصـــة األطـــفـــال مـــنــــهمr بـــأنـــسب
rWــعــنــيــHالــلــغــات وطــرق ووســائل االتــصــال لألشــخــاص ا
وفي بـــيـــئـــات تـــســمـح بــتـــحـــقـــيق أقـــصى قـــدر من الـــنـــمــو

األكــاد�ي واالجتماعي.

4 - وضــــــمـــــانـــــا إلعــــــمـــــال هـــــذا احلـقr تـــــتــــــخـــــذ الـــــدول
rWـنــاســبــــة لــتــــوظــيـف مــدرســـHاألطــــراف الــتــدابــيــــر ا
�ــن فـيــهم مـدرسـون ذوو إعـاقـةr يــتـقـنـون لـغـــة اإلشـــارة
Wولــــــتــــــــدريب األخـــــــصــــــــائــــــيــــــ rو/ أو طـــــــريــــــقــــــة بـــــــــرايل
واHــوظـــفـــW الــعـــامــلــW فـي جــمــيـع مــســتـــويــات الــتـــعــلــيم.
ويــشــمل هــذا الــتـدريـب الــتـوعـــيــة بــاإلعــاقــــة واســتــعــمـال
طــــرق ووســــائل وأشــــكــــال االتــــصــــال اHــــعــــززة والــــبــــديــــلــــة
اHــنـــاســبـــةr والـــتــقـــنـــيــات واHـــواد الـــتــعـــلـــيــمـــيـــة Hــســــاعــدة

األشخـاص ذوي اإلعـاقــة.

5 - تــــــكـــــفـل الــــــدول األطــــــراف إمــــــكــــــانــــــيــــــة حــــــصـــــول
األشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقـــة عــــلـى الــــتـــعــــلــــيـم الـــعــــالـي الــــعـــامّ
والـتـدريب اHـهــني وتـعـلـيم الــكـبـار والـتـعــلـيم مـدى احلـيـاة
دون تــمــيــيــز وعــلى قــدم اHــســاواة مع اآلخــريـن. وحتــقــيــقـا
لـهــذه الــغـايــةr تـكــفل الــدول األطـراف تــوفــيـر الــتــرتـيــبـات

التيسيرية اHعقولة لألشخاص ذوي اإلعاقة.

اHاداHادّة ة 25
الصالصّـحـةـحـة

تعـتـرف الدول األطـراف بأن لألشـخاص ذوي اإلعـاقة
احلق في الـتــمـتع بـأعـلى مــسـتـويـات الـصــحـة دون تـمـيـيـز
عـلى أساس اإلعـاقـة. وتتـخـذ الدول األطـراف كل الـتدابـير
اHــنــاسـبــــة الـكــفـيــلــــة بـحــصـول األشــخـــاص ذوي اإلعــاقـــة
rWاجلــنــسـ Wعــلـى خـدمـــات صــحــيــــة تــــراعي الــفــــروق بــ
�ـــــا فـي ذلك خـــدمــات إعـــادة الـــتـــأهـــيل الـــصــحـي. وتــعـــمل

الدول األطراف بوجه خاص على مـا يأتي :
أ) توفيـر رعايـة وبرامج صحـية مـجانيـة أو معـقولة
الـــتـــكـــلـــفـــة لألشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقـــة تـــعـــادل في نـــطـــاقـــهـــا
rونـوعـيـتـهـا ومـعـايـيرهـــا تـلـك التـي تـوفـرهــــا لـآلخــــرين
�ـا في ذلك خدمـات الـصحـة اجلنـسـية واإلجنـابيـة وبرامج

rالصحـة العامـة للسكان
ب) تــوفـيــر مـا يــحــتـاج إلــيه األشــخـاص ذوو اإلعــاقـة
rحتـــــديــــدا بــــســـبـب إعـــــــاقــــتــــهم مـن خــــدمـــــــات صـــحــــيــــــة
rـــبــــكـــر والــــتـــدخــل عــــنـــد االقــــتـــضـــــاءHتـــشــــمــل الـــكــــشف ا
وخـدمـات تـهـدف إلـى الـتـقـلـيـل إلى أدنى حـد من اإلعـاقـات
ومـــــنــع حـــــــدوث اHـــــزيـــــد مـــــنـــــهــــــاr عـــــلـى أن يـــــشـــــمــل ذلك

rاألطفــال وكبـار السن
ج) تـــوفـــيـــر هـــذه اخلـــدمــــات الــــصـــحـــيـــــة في أقـــــرب
مــكـــان ¡ــكـــن مـن مــجــتــمـعــــاتــهم احملــلــيـــةr �ــــا فـي ذلك

rناطـق الـريفيــةHفـي ا
د) الــــطــــلب إلـى مــــــزاولي اHــــهن الــــصــــحـــــيــــة تــــقــــد¨
رعـايــة إلى األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة بـنـفس جـودة الـرعـايـة
الـــتي يـــقـــدمـــونـــهـــا إلى اآلخـــريـنr �ـــا في ذلك تـــقـــد¨ هـــذه
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الـرعاية علـى أساس اHوافقـة احلرة واHسـتنيرةr من خالل
الـقـيـام بـجمـلـة أمـور مـنـها زيـادة الـوعي بـحـقـوق اإلنـسان
اHــكـفـولـة لـألشـخـاص ذوي اإلعـاقــة وكـرامـتـهم واســتـقاللـهم
الـــذاتي واحـــتـــيـــاجـــاتـــهم مـن خالل تـــوفـــيـــر الـــتـــدريب لـــهم
ونـشـــر مـعــايـيــر أخالقـيـــة تــتـعــلق بـالـــرعـايـة الـصـحـيـــة

rالعامّ واخلاص Wفي القطاع
هـ) حـظــــر الــتــمـيــيــز ضــد األشـخــــاص ذوي اإلعــاقـــة
في تـــوفـــيـــر الـــتـــأمــW الـــصـــحيr والـــتـــأمـــW عـــلى احلـــيــــاة
حــيــثــمــا يــســمح الــقــانــون الــوطــني بــذلكr عــلـى أن يــوفـرا

rبطريقة منصفة ومعقولة
و) مـنع احلــرمـان عـلى أسـاس الـتـمــيـيـز من الـرعـايـة
الـــصـــحـــيـــة أو اخلــدمـــات الـــصـــحـــيـــة أو الـــغــذاء والـــســـوائل

بسبب اإلعاقــة.

اHاداHادّة ة 26
التأهيل وإعادة التأهيلالتأهيل وإعادة التأهيل

r1 - تـتـخـذ الدول األطـراف تـدابـير فـعـالـة ومنـاسـبة
�ــا في ذلك عن طـــريق دعم األقــرانr لـــتــمــكــW األشــخــاص
ذوي اإلعــــاقــــة مـن بــــلـــــوغ أقــــصـى قــــدر من االســـــتــــقـاللــــيــــة
واحملـافـظـة عـلـيـهـاr وحتـقـيـق إمـكـانـاتـهم الـبـدنـيـة والـعـقـلـيـة
واالجـــتــــمـــاعـــيــــة واHـــهــــنـــيـــة عــــلى الـــوجـه األكـــملr وكــــفـــالـــة
إشراكهم ومشاركـتهم بشكل تام في جميع نواحي احلياة.
وحتــقــيــقــا لــتــلك الــغــايــةr تــقــوم الــدول األطــراف بــتــوفــيــر
خــــدمــــات وبـــرامـج شــــامــــلــــة لـــلــــتــــأهــــيـل وإعـــادة الــــتــــأهــــيل
وتـــعـــزيـــزهـــا وتـــوســـيع نـــطـــاقـــهـــاr وبــخـــاصـــة فـي مـــجــاالت
rالــصـحـــة والــعـمــل والــتـعـلــــيم واخلـدمــــات االجـتـمــاعـيـــة

على نحو يجعل هذه اخلدمات والبرامج :
أ) تــبــدأ في أقـرب مــرحــلــة قـدر اإلمــكــــانr وتـســتــنـد
إلى تـــقــيــيم مـــتــعــدد الــتــخـــصــصــات الحــتـــيــاجــات كـل فــرد

rومواطن قوته على حدة
ب) تـــــــــــدعـم إشــــــــــــراك األشـــــــــــخــــــــــــاص ذوي اإلعـــــــــــاقـــــــــــة
ومــــشــــاركــــتـــــهم فـي اجملــــتــــمـع احملــــلي وفـي جــــمــــيـع نــــواحي
اجملــتـــمعr وأن تــتــاح لألشــخـــاص ذوي اإلعــاقــة عــلى أســاس
rطـوعـي وفي أقـــرب مكـــان ¡ـكن لـلـمـجـتـمـعـــات احملـلـيــة

�ـا في ذلك في اHناطق الـريفيـة.
2 - تــــــــشـــــــــجـــــع الــــــــــدول األطــــــــــــراف عـــــــــلـى وضــــع
Wـــــســـــتـــــمــــر لـألخـــــصـــــائـــــيــــHبـــــــرامج الـــــتـــــدريب األولـي وا
واHــوظـفــW الــعـامــلـW فـي مـجــال تــقـد¨ خــدمـات الــتــأهـيل

وإعــادة التأهــيل.
3 - تـــــــشـــــــجع الـــــــدول األطـــــــراف تـــــــوفـــــــر ومـــــــعـــــــرفــــــة
واســـتـــخـــدام األجــهـــزة والـــتـــقـــنـــيـــات اHــعـــيـــنـــةr اHـــصـــمـــمــة
لألشــــخــــاص ذوي اإلعـــاقــــــةr حـــسب صــــلـــتـــهــــا بـــالـــتــــأهـــــيل

وإعــادة التأهــيل.

اHاداHادّة ة 27
العمل والعمالةالعمل والعمالة

1 - تـــعــــتـــــرف الــــدول األطــــــراف بـــحـق األشـــخـــــاص
rــســاواة مع اآلخــرينHعــلى قــدم ا rذوي اإلعــاقــة في الــعــمل
ويـشــمل هــذا احلق إتــاحـــة الــفـــرصـــة لــهم لــكــسب الـــرزق
في عــمل يــخـتــارونه أو يــقــبـلــونه بــحـريــة في ســوق عـمل
وبــيــئـــة عــمـل مــنـــفــتــحــتــW أمـــام األشــخــاص ذوي اإلعــاقــة
وشامـلـتـW لـهم ويـسـهل انـخراطـهم فـيـهـمـا. وحتـمي الدول
األطــراف إعـــمــال احلـق في الـــعــمــل وتــعــــززهr �ــا في ذلك
حــق أولـئك الــذين تـصــيــبـهم اإلعــاقـــة خـالل عـمــلـهمr وذلك
عـن طــريـق اتــخـــاذ اخلـــطـــوات اHـــنــاســـبـــةr �ـــا في ذلك سن

التشريعاتr لتحقيق عدة أهداف منها مـا يأتي :
أ) حـظـر التـمـيـيز عـلى أسـاس اإلعـاقـة فيـمـا يـختص
بـجـمــيع اHـسـائل اHـتــعـلـقـة بـكــافـة أشـكـال الـعــمـالـةr ومـنـهـا
rواسـتـمرار الـعمل rوالـعمل Wشروط الـتـوظيف والـتـعيـ

rوالتقدم الوظيفي وظروف العمل اآلمنة والصحية
ب) حمايـة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في ظروف
rــســـاواة مـع اآلخـــرينHعــلى قـدم ا rعـمل عـادلـــة ومالئـمــة
�ـــا في ذلك تــكـــافــؤ الــفــرص وتـــقــاضي أجــر مـــتــســاو لــقــاء
الــــقـــيــــام بــــعـــمـل مـــتــــســـاوي الـــقــــيـــمــــةr وظــــــروف الـــعـــمـل
rـا في ذلك احلــمـايـة من الــتـحـرش� rـأمــونــة والـصــحـيــةHا

rظـالمHواالنصـاف من ا
جـ) كــفـــالـــــــة تـــمـــكــــW األشـــخـــــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــة
مــن ¡ــارســـة حــقـــوقــهم الـــعــمـــالــيــة والـــنــقـــابــيــة عـــلى قــدم

rســاواة مع اآلخرينHا
د) تـــــمــــكــــW األشـــــخــــاص ذوي اإلعــــاقــــة مـن احلــــصــــول
بــصـــــورة فـــعــــالــــة عـــلى الـــبـــــرامج الـــعــــامــــة لـــلـــتــوجـــــيه
الـــتـــقـــني واHـــهـــنيr وخـــدمـــــات الـــتـــــوظـــيفr والـــتــــدريب

rستمـرHهـني واHا
هـ) تـــــعـــــزيــــز فـــــرص الـــــعــــمـل والـــــتــــقـــــدم الـــــوظــــيـــــفي
لألشـخـاص ذوي اإلعـاقة في سـوق الـعـملr فـضال عن تـقد¨
اHــســاعــدة عـلـى إيـجـــاد الــعــمل واحلــصــول عــلــيه واHــداومـة

rعليه والعودة إليه
و) تــعـــزيــز فـــرص الـــعــمل احلـــرr ومــبـــاشــرة األعـــمــال
احلـــرةr وتــــكـــوين الــــتـــعــــاونـــيـــاتr والــــشـــروع فـي األعـــمـــال

rالتجـاريـة اخلـاصـة
rز) تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة في القطاع العام
ح) تشجـــيع عمالـــة األشخـــــاص ذوي اإلعاقــــة في
القـطاع اخلاص من خالل انـتهـاج سياسـات واتخاذ تـدابير
rواحلــوافـز rقـد تــشـمـل الـبــرامج الـتــصـحــيـحــيـة rمـنــاسـبــة

rوغير ذلك من التدابير



15اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

31 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

ط) كـــفــالــة تــوفـــيــر تــرتــيـــبــات تــيـــســيــريــة مـــعــقــولــة
rلألشخاص ذوي اإلعاقة في أماكن العمل

ي) تـــــشــــجـــــيـع اكـــــتــــســـــاب األشـــــخـــــاص ذوي اإلعـــــاقــــة
rفتوحةHهنية في سوق العمل اHللخبرات ا

rهـني والوظـيفيHك) تعـزيز بـرامج إعادة الـتأهـيل ا
واالحــــتـــفــــاظ بـــالــــوظـــائـفr والـــعــــودة إلى الـــعــــمل لــــصـــالح

األشخـاص ذوي اإلعـاقــة.

2 - تــكــفل الـــدول األطــراف عــدم إخـــضــاع األشــخــاص
ذوي اإلعـــاقــة لـــلــرق أو الـــعـــبــوديـــةr وحـــمــايـــتـــهم عـــلى قــدم

اHساواة مع اآلخرينr من العمل اجلبري أو القسري.

اHاداHادّة ة 28
مستوى اHعيشة الالئق واحلماية االجتماعيةمستوى اHعيشة الالئق واحلماية االجتماعية

1 - تـــعــــتـــــرف الــــدول األطــــــراف بـــحـق األشـــخـــــاص
ذوي اإلعـــاقـــة فـي الـــتـــمــــتع �ـــســــتـــوى مـــعــــيـــشي الئـق لـــهم
وألســـرهمr �ـــا فـي ذلك مـــا يــكـــفـــيـــهم من الـــغـــذاء واHــلـــبس
rظـــروف مـــعـــيــــشـــتـــهم Wوفي مــــواصـــلــــة حتـــســــ rــــســـكنHوا
وتـــتــخــذ اخلـــطــوات اHـــنــاســبـــة لــصـــون هــذا احلق وتـــعــزيــز

إعماله دون تمييز على أساس اإلعاقة.

2 - تــــــقـــــر الــــــدول األطــــــراف بــــــحـق األشــــــخـــــاص ذوي
اإلعـاقة في احلـمايـة االجتـمـاعيـةr والتـمتع بـهذا احلق دون
تميـيز بسـبب اإلعاقةr وتـتخـذ اخلطوات اHـناسبـة لصون
هذا احلق وتعزيز إعماله �ا في ذلك تدابير ترمي إلى :

أ) ضــــــمــــــان مــــــســــــاواة األشـــــخــــــاص ذوي اإلعــــــاقــــــة مع
اآلخــرين في فـرص احلــصـول عـلـى اHـيـاه الــنـقـيــةr وضـمـان
حـصـولـهم عـلى اخلـدمات واألجـهـزة اHـنـاسـبـة ذات األسـعار
اHـعـقـولةr وغـيـر ذلك من اHـسـاعـدات لـتـلـبـيـة االحـتـيـاجات

rرتبطـة باإلعاقــةHا

rب) ضــــــمـــــان اســــــتــــــفــــــادة األشـــــخــــــاص ذوي اإلعــــــاقـــــة
خــصـــوصــا الــنـــســاء والـــفــتـــيــات وكــبـــار الــسـنr من بــرامج

rاحلماية االجتماعية وبرامج احلد من الفقر

ج) ضمان اسـتفــادة األشخــاص ذوي اإلعـاقــة الذين
يــعـــيــشـــون في حـــالـــة فــقـــر وأســرهـم من اHــســـــاعـــدة الــتي
تـقـدمـهـا الــدولـة لـتـغـطـيـة الـنـفـقــات اHـتـعـلّـقـة بـاإلعـاقـةr �ـا
فـــيـــهــا الـــتـــدريب اHـــنـــاسب وإســـداء اHـــشـــورة واHـــســـاعــدة

rؤقتـةHاليّـة والرعايـة اHا

د) ضمان اسـتفادة األشخاص ذوي اإلعاقة من برامج
rّاإلسكـان العـام

rهـ) ضـــمـــــان اســـتـــفـــــادة األشـــخـــــاص ذوي اإلعـــاقـــــة
عـــــلى قـــــدم اHــــســـــــاواة مع اآلخــــــرينr من اســـــتــــحـــــقــــاقــــات

وبـرامج التقــاعـد.

اHاداHادّة ة 29
اHشاركة في احلياة السياسية والعامةاHشاركة في احلياة السياسية والعامة

تــــضــــمـن الــــدول األطـــراف لـألشــــخــــاص ذوي اإلعــــاقـــة
احلـقوق الـسياسـية وفـرصة الـتمـتع بهـا على قـدم اHساواة

مع اآلخرينr وتتعهّد �ا يأتي :
أ) أن تـــــكـــــفـل لألشـــــخـــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــة إمـــــكـــــانـــــيـــــة
اHــشـاركــة بــصـورة فــعــالـة وكــامـلــة في احلــيـاة الــســيـاســيـة
والــعـــامــة عــلى قــدم اHــســـاواة مع اآلخــــرينr إمــا مــبــاشــرة
وإمـا عن طـريـق ¡ـثـلـW يـخــتـارونـهم بــحـريـةr �ـا في ذلك
كفالة احلق والـفرصة لألشخاص ذوي اإلعـاقة كي يصوتوا

ويُنتخبواr وذلك بعدة سبل منها :

"1" كــفـالــة أن تــكــون إجـراءات الــتــصــويت ومــرافـقه
rومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم واالستعمال

"2" حـــمــــايــــــــة حــــق األشـــخــــــــاص ذوي اإلعـــاقــــــــــة
فـي الـــتـــصـــــــويت عـــن طـــــــــريق االقـــتــــــــراع الـــســــــري
rفـي االنــتــخــابــات واالســتــفــتــاءات الــعــامـــة دون تـــرهــيب
وفي الــتــرشح لالنــتـخــابــات والــتـقــلّــد الــفـعــلي لــلــمــنـاصب
وأداء جـــــمــــيع اHـــــهــــام الـــــعــــامــــة فـي احلــــكــــومـــــة عــــلـى شــــتى
اHـســتـويــاتr وتـســهـيل اســتـخــدام الـتـكــنـولــوجـيــا اHـعــيـنـة

rواجلديدة حيثما اقتضى األمر ذلك

"3" كـفـالـــة حـريـــة تـعــبـيـر األشــخـــاص ذوي اإلعـاقـــة
rعـــنــد االقــتــضـــاء rوالــســـمــاح لــهم rWعـن إرادتــهم كــنـــاخــبــ
حتـقيـقا لـهـذه الغـايـةr وبنـاء على طـلـبهمr بـاخـتيـار شخص

rيساعدهم على التصويت
ب) أن تـعـمل عـلى نــحـو فـعـال من أجل تــهـيـئـة بـيـئـة
يـــتــــســـنى فــــيـــهــــا لألشـــخــــاص ذوي اإلعـــاقــــة أن يــــشـــاركـــوا
مـشـاركة فـعلـية وكـامـلة في تـسيـيـر الشـؤون العـامةr دون
تـــمـــيــــيـــز وعـــلـى قـــدم اHـــســــاواة مع اآلخـــريـنr وأن تـــشـــجع

مشاركتهم في الشؤون العامةr �ا في ذلك ما يأتي :

"1" اHــــشــــاركــــة في اHــــنــــظــــمــــات والــــرابــــطــــات غــــيـــر
rعـنـيـــة بـحـيـــاة الـبـلـد الـعـامـــة والـسـيـاسـيةHاحلـكـومـيــة ا
rـا في ذلك أنشطة األحزاب السياسية وإدارة شؤونها�

"2" إنـــــشـــــاء مـــــنــــــظـــــمـــــات األشــــــخـــــاص ذوي اإلعـــــاقـــــة
واالنضمام إليها كي تتولى تمثيلهم على كل من الصعيد

الدولي والوطني واإلقليمي واحمللي.
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اHاداHادّة ة 30
اHشاركة في احلياة الثقافية وأنشطة الترفيهاHشاركة في احلياة الثقافية وأنشطة الترفيه

والتسلية والرياضةوالتسلية والرياضة

1 - تــــقـــــــر الــــــدول األطـــــــراف بــــحـــق األشــــخــــــاص
ذوي اإلعـاقــة في اHـشــاركـة في احلـيــاة الـثــقـافـيــة عـلى قـدم
اHــســـاواة مع اآلخـــرينr وتــتـخــذ كــل الــتـدابــيـر اHــنـاســبـة

لكي تكفل لألشخاص ذوي اإلعاقة مـا يأتي :
rواد الثقافية بأشكال ميسرةHأ) التمتع با

ب) الــــتــــمــــتع بــــالــــبـــرامـج الـــتــــلــــفـــــزيــــونـــيــــة واألفالم
والـــعـــــروض اHــســــرحـــيــــة وســائـــــر األنـــشــطــــة الـــثــقـــافـــيــة

rبأشكــال ميسـرة
ج) الــتـمــتع بــدخـول األمــاكن اخملــصـصــة لـلــعـروض أو
اخلــدمــات الـثــقــافـيــةr من قــبـيـل اHـســارح واHــتـاحف ودور
الـسـيـنـمـا واHـكـتـبـات وخــدمـات الـسـيـاحـةr والـتـمـتعr قـدر
اإلمـكانr بـالـوصـول إلى الـنصب الـتـذكـاريـة واHواقع ذات

األهمية الثقافية الوطنية.

2 - تـتـخـذ الـدول األطـراف التـدابـيـر اHالئـمـة إلتـاحة
الـــفـــرصــة لألشـــخـــاص ذوي اإلعــاقـــة لــتـــنـــمــيـــة واســتـــخــدام
قدراتهم اإلبداعية والـفنية والفكريةr ال خلدمة مصلحتهم

فحسب وإا إلثراء اجملتمع أيضا.
3 - تـــــتـــــخــــــذ الـــــدول األطــــــــراف جـــــمـــــيـع اخلـــــطــــــوات
Wلـلـتـأكـد من أن الـقـوان rوفـقـا لـلـقـانـون الـدولي rالئـمــةHا
التي حتمي حقوق اHلكـية الفكرية ال تشكل عائقا تعسفيا
أو تـمـيـيـزيـا يـحـول دون اسـتـفـادة األشـخـاص ذوي اإلعـاقة

من اHواد الثقافية.
4 - يـحق لألشخـاص ذوي اإلعاقـةr على قـدم اHساواة
مـع اآلخـرينr أن يــحـظــوا بـاالعــتـراف بــهــويـتــهم الـثــقـافــيـة
واللغويـة اخلـاصــة وأن يحصلوا على دعم لهاr �ا في ذلك

لغات اإلشارات وثقافة الصم.

rــشـاركـةH5 - تــمـكــيـنــا لألشـخــاص ذوي اإلعـاقــة من ا
عـــلى قــــدم اHـــســـاواة مـع اآلخـــرينr فـي أنـــشـــطـــة الــــتـــرفـــيه
والـتــســلـيــة والـريــاضــةr تـتــخــذ الـدول األطــراف الــتـدابــيـر

اHناسبة من أجل :
rأ) تشجيع وتـعزيز مشاركـة األشخاص ذوي اإلعاقة
إلـى أقـصـى حــد ¡ـكـنr في األنــشــطــة الــريــاضــيـــة الــعــامــة

rستوياتHعـلى جميع ا
ب) ضــمــان إتـاحــة الــفــرصـة لألشــخــاص ذوي اإلعــاقـة
لتنـظيم األنشطـة الرياضيـة والترفيـهية اخلاصـة باإلعاقة
وتطـويـرها واHـشـاركة فـيـهاr والـعمـل حتقـيـقا لـهـذه الغـاية
عــــلى تــــشــــجـــيـع تــــوفـــيــــر الــــقــــدر اHـــنــــاسـب من الــــتــــعـــلــــيم

rساواة مع اآلخرينHوارد لهم على قدم اHوالتدريب وا

ج) ضمان دخـول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى األماكن
rالرياضية والترفيهية والسياحية

د) ضــــمـــان إتــــاحــــة الـــفــــرصــــة لألطــــفـــال ذوي اإلعــــاقـــة
لــلـمــشـاركــة عــلى قـــدم اHــســـاواة مـــع األطـفــــال اآلخـــرين
rفي أنـشـطــــة الـلـعب والــتـــرفـيه والــتـسـلــيـــة والـريـاضـــة
�ـــــــا فـي ذلك األنــــــشـــــطـــــــــة الــــــتـي تـــــمــــــــارس فـي إطـــــــار

rدرسيHالنظــام ا

هـ) ضـمـان إمـكـانـيــة حـصـول األشـخـاص ذوي اإلعـاقـة
عــلى اخلــدمــات اHــقـدمــة من اHــشــتــغـلــW بــتــنـظــيم أنــشــطـة

الترفيه والسياحة والتسلية والرياضة.

اHاداHادّة ة 31
اإلحصاءات وجمع البياناتاإلحصاءات وجمع البيانات

1 - تـــــقــــــوم الـــــدول األطــــــراف بـــــجــــــمع اHــــــعـــــلــــــومـــــات
اHـنـاسـبـةr �ــا في ذلك الـبـيــانـات اإلحـصـائـيــة والـبـيـانـات
اHـســتـخــدمـة في الـبــحـوثr لــتـمـكــيـنـهــا من وضع وتـنــفـيـذ
الـسـياســات الـكـفـيلـــة بـإنـفــــاذ هــذه االتـفـاقيـــة. ويـنـبغي

أن تفي عملية جمع اHعلومات واالحتفاظ بها �ا يأتي :

أ) االمـتثال للضـمانات اHعمـول بها قانونـاr �ا فيها
التـشـريعـات اHـتعـلّـقة بـحـمايـة الـبيـانـاتr لكـفـالة الـسـرية

rواحترام خصوصية األشخاص ذوي اإلعاقـة

ب) االمـــتــثـــال لــلـــقـــواعــد اHــقـــبــولــــة دولــيـــا حلــمــايـــة
حـقـوق اإلنـسـان واحلريـات األسـاسيـة واHـبادىء األخالقـية

rفي جمع اإلحصاءات واستخدامها

2 - تـصنّـف اHعـلـومـات التي يـتم جـمـعـها وفـقـا لـهذه
اHـادّةr حـسب االقـتـضـاءr وتـستـخـدم لـلـمـسـاعـدة في تـقـييم
تــنـــفــيـــذ االلــتـــزامــات الـــتي تـــعــهّـــدت بــهـــا الــدول األطــراف
�ـوجب هـذه االتـفـاقـيـة وفي كـشف الـعـقـبـات الـتي تـواجه
األشـــخـــاص ذوي اإلعــاقـــة في أثـــنـــاء ¡ــارســـتـــهم حلـــقـــوقــهم

والعمـل على تدليلها.

3 - تـضــطــلــع الـــدول األطــــراف �ــســؤولــيــــة نــشـــر
هــــذه اإلحــصـــــــاءات وتــضــمـــن إتــاحــتــهـــــــا لـألشــخــــاص

ذوي اإلعاقــة وغيـرهم.

اHاداHادّة ة 32
التعاون الدوليالتعاون الدولي

1 - تــــســــلم الــــدول األطــــــراف بــــأهــــمـــــيــــة الــــتــــعـــــاون
الـدولي وتــعــزيــزهr دعــمـا لــلـجـهـــود الــوطــنـيـــة الـــرامـيـــة
إلى حتقــيق أهــداف هذه االتـفاقيــة ومقصدهـــا r وتتخذ
تدابير مناسبـة وفعالة بهذا الصدد فـيما بينهــاr وحسب
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االقــــــتـــــضــــــاء r فـي شـــــراكــــــة مـع اHـــــنــــــظــــــمـــــات الــــــدولــــــيـــــــة
واإلقـلـيـمـيــــة ذات الـصّــلـــة واجملـتــمــع اHــدنيr وال سـيّـمـــا
مـنظـمــــات األشـخـــــاص ذوي اإلعاقـة. ويـجــوز أن تـشمـل

هذه التدابير مـا يأتي :

أ) ضـــمــان شـــمــــول الـــتــعــــــاون الــدولـي األشــخـــــاص
ذوي اإلعــــاقــــة واســــتـــفــــادتــــهـم مـــنـهr �ــــا في ذلك الــــبــــرامج

rاإلائيـة الدوليـة

ب) تــســـهــــيل ودعــم بــنــــــاء الــقـــــدراتr �ـــا في ذلك
مـن خالل تــــــبــــــادل اHــــــعــــــلــــــومــــــات واخلــــــبــــــرات والــــــبــــــرامج

rمارسات وتقاسمهاHالتدريبية وأفضل ا

جـ) تـسـهـيل الـتـعـاون في مـجـال الـبـحـوث واحلـصول
rعارف العلمية والتقنيةHعلى ا

rــســــاعـــدة الــتــقـــنــيــــة واالقـــتــصــــاديـــةHد) تــوفــــيـــر ا
حـسب االقتـضـاءr �ـا في ذلك عن طـريق تـيسـيـر احلـصول
rـعـيـنــة وتـقـاسـمـهـاHـنـال واHعــلى الـتـكـنـولـوجـيـا الـسـهـلـــة ا

وعن طريق نقـل التكنولوجيا.

2 - ال تـــمس أحــكـــام هــذه اHـــادّة الــتــزامـــات كـل دولــة
طــــــرف بــتــنــفــيــذ مــــا عــلــيـــهـــا من الــتــــزامــــات �ــــــوجب

هــذه االتفاقيــة.

اHاداHادّة ة 33
التنفيذ والرصد على الصعيد الوطنيالتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

1 - تـــــــعــــــيّـن الــــــدول األطـــــــرافr وفــــــقـــــــا لــــــنـــــــهــــــجـــــــهــــــا
الـتـنـظـيمـيـةr جـهـة تـنسـيق واحـدة أو أكـثـر داخل احلـكـومة
تـعـنى بـاHـسـائل اHـتـصـلـة بـتـنـفـيـذ هـذه االتـفـاقـيـةr وتـولي
االعـتــبـار الـواجب Hــسـألــة إنـشـاء أو تــعـيـW آلــيـة تــنـسـيق
داخل احلـكـومة لـتـيـسيـر األعـمـال ذات الصـلـة في مـخـتلف

القطاعات وعلى مختلف اHستويات.

2 - تقـوم الـدول األطـرافr وفـقـا لـنـظمـهـا الـقـانـونـية
واإلداريـةr بــتـشــكـيل أو تـعــزيـز أو تــعـيـW أو إنــشـاء إطـار
عـــمل داخل الـــدولــة الـــطــرفr �ـــا في ذلك آلـــيــة مـــســتـــقــلــة
واحدة أو أكـثـرr حـسب االقـتـضـاءr لـتعـزيـز هـذه االتـفـاقـية
Wوحـمـايـتـهـا ورصـد تنـفـيـذهـا. وتـأخـذ الـدول األطـراف بـع
االعـتـبارr عـنـد تـعيـW أو إنـشاء مـثل هـذه اآلليـةr اHـبادىء
اHمتـعلقـة �ركز وطـرق عمل اHؤسـسات الوطـنية اHـعنية

بحماية حقوق اإلنسان وتعزيزهما.

3 - يـسـهم اجملــتـمع اHــدنيr وبـخـاصــة األشـخـاص ذوو
اإلعـــاقــة واHـــنـــظـــمـــات اHـــمــثـــلـــة لـــهمr في عـــمـــلـــيـــة الـــرصــد

ويشاركون فيها مشاركة كاملة.

اHاداHادّة ة 34
اللجنة اHعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقةاللجنة اHعنية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

1 - تــنــشــأ جلــنـــة مــعــنــيــــة بـحــقـــــــوق األشــخــــــاص
r(يـــشـــار إلـــيــهـــا فـــيـــمــا يـــلي بـــاسم الـــلـــجـــنــة) ذوي اإلعـــاقــة

لتضطلع بتنفيذ اHهام اHنصوص عليها أدناه.
2 - تـــــتـــــكـــــون الـــــلـــــجـــــنـــــةr في وقـت بـــــدء نـــــفـــــاذ هــــذه
االتفاقيةr من اثنـي عشر  خبيراr وتزداد عـضوية اللجنة
بـستـة أعـضاءr بـعد حـصول االتـفاقـيـة على سـتW تـصديـقا
أو انـضمامها إضـافياr لتصـل عضويتهـا حدا أعلى مقداره

ثمانية عشر عضوا.
3 - يــــجـــتـــمـع أعـــضـــاء الــــلـــجــــنـــة بـــصــــفـــة شـــخــــصـــيـــة
ويــعـــتــبـــرون شــخـــصــيـــات ذات ســـلــطـــة مــعـــنــويـــة ســامـــيــة
ويثبتون كفـاءة وخبرة معترفـا بها في اجملال الذي تطبق
فـيـه هـذه االتـفـاقـيـة. تـدعى الـدول األطـراف عـنـد تـعـيـيـنـهـا
Hـتــرشـحــيـهــا إلـى الـتـقـيــــد بـأصـــول األحــكــــام اHـذكــــورة

في الفقرة 3 من اHادة 4 من هذه االتفاقية.
4 - يــــنــــتــــخب أعــــضـــــاء الــــلــــجـــنــــة بــــواســــطــــة الـــدول
rاألطـــــراف مـع مـــــراعـــــاة الـــــتـــــوزيـــع اجلـــــغـــــرافـي الـــــعـــــــادل
وتـمـثـيل مــخـتـلف أشـكــال احلـضـارات والـنـظم الــقـانـونـيـة
الـرئـيـسـيـةr والـتـمـثـــيل اHـتـوازن لـلـجـنـسـrW ومـشـاركـــة

اخلبــراء ذوي اإلعاقــة.
5 - يـنــتـخب أعــضـــاء الــلـجــنـــة بــاالقـتـــراع الـســـري
Wمن قــائـــمــة أشـــخــاص تـــرشــحـــهم الــدول األطـــراف من بــ
رعـــايــاهــــا فـي اجــتـــمـــاعــــات مـــؤتــمـــــر الـــدول األطــــراف.
وفي هـذه االجـتــمـاعـاتr الــتي يـتــشـكل نـصــابـهــا من ثـلـثي
الـــدول األطــرافr يــنــتــخب لــعـــضــويــة الــلــجــنــة األشــخــاص
الــــذيــن يــــحــــصــــلــــــــون عـــــلـى أعـــــلى عــــــدد مـن األصــــــوات
وعـلى األغلبـية اHطلقة من أصوات ¡ثلي الدول األطراف

.WصوتHاحلـاضرين وا
6 - جتــــري أول انــتــخــابــات في مــوعـــد ال يــتــجـــاوز
سـتـة أشـهر مـن تاريخ بـدء نـفـــاذ هـذه االتفـاقـيـة. ويوجـــه
األمــW الـــعــــامّ لـأل{ اHــتـــحــدة إلـى الــدول األطـــــرافr قــبل
rأربـعـة أشهـر عـلى األقــل من موعـد إجـــراء أي انتـخـابات
رســالـة يــدعـوهــا فـيـهــا إلى تــقـد¨ أسـمــاء اHـرشــحـW خالل
فـــتــــرة شـــهـــريـنr ويـــعـــد األمـــW الـــعــــامّ عـــقـب ذلك قـــائـــمـــة
rبــهــذه الــطــــريــقــة WــرشــحــHبــأســمــاء جــمــيـع األشــخــاص ا
وفـــقــــا لـــلـــتـــرتــــيب األبـــجـــديr مع تــــوضـــيح أســـمـــاء الـــدول
األطــــراف الـتـي تــرشــحــهمr ويــقــــدم الــقـائــمــــة اHــذكـــورة

إلى الدول األطراف في هذه االتفاقية.
7 - يــنـتــخب أعــضـاء الــلـجــنـة لــفــتـرة أربع ســنـوات.
ويــجـــوز أن يــعـــاد انــتــخـــابــهم مـــرة واحــدة. غــيـــر أن فــتــرة
عـــــضـــــويـــــة ســـــتـــــة من األعـــــضـــــاء الــــذيـن يـــــنـــــتــــخـــــبـــــون في



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 18
6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

31 مايو  سنة مايو  سنة 2009  م م

rWاالنــتــخــابـات األولـى تـنــتــهي عــنــد انــقــضــاء فــتــرة عــامـ
وبــعــد تــلك االنــتـخــابــات األولى مــبــاشـرةr يــخــتــار رئـيس
االجـتـمـاع اHـشـار إلـيه في الـفـقـرة 5 من هـذه اHـادّة أسـمـاء

هؤالء األعضاء الستة عن طريق القرعة.
8 - يـــنــتــخب أعــضــــاء الــلـــجــنــة الــســتــة اإلضــافــيــون
عــنــــد إجـــــراء االنــتـخـــابـــات الــعـاديــــــةr وفــقــــا لألحــكــــام

ذات الصلـة من هذه اHادّة.
9 - في حالة وفاة أو اسـتقالة أحد أعضاء اللجنة أو
إعالن ذلك الــعـضــوr ألي سـبـب آخـرr عــدم قــدرته عـلى أداء
واجبـاتهr تعـيّن الدولة الـطرف الـتي رشحت ذلك الـعضو
خـبـيـرا آخـر �ـلك اHـؤهالت ويـسـتـوفي الـشــروط الـواردة
في األحـكـــام ذات الــصـلــة من هــذه اHـادّةr لـيـعــمــل كـعـضـو

في اللجنة خالل ما تبقى من فترة ذلك العضو.
10 - تضع اللجنة النظام الداخلي اخلاص بها.

WـــوظـــفــHـــتـــحـــدة اHالـــعـــامّ لأل{ ا W11 - يـــوفـــر األمـــ

الالزمW واHـرافق الـضروريـة لـكي تؤدي الـلـجنـة مـهامـها
بــكــفــــاءة �ـوجـب هـــذه االتــفــاقــيـــةr ويــدعــــو إلى انــعــقـــاد

أول اجتماع لهـا.
12 - يــتــلــقـى أعــضــاء الــلــجــنــة اHــنــشــأة �ــوجب هــذه

االتـــفـــاقـــيـــة أجـــورهـم من مـــوارد األ{ اHـــتـــحـــدةr �ـــوافـــقـــة
اجلـمعـية الـعـامة لأل{ اHـتـحدةr وفـقـا للـمعـايـير والـشروط
الـــتي حتـــددهـــا اجلـــمــعـــيـــةr مع وضع أهـــمـــيـــة مــســـؤولـــيــات

اللجنـة في االعتبـار.
13 - يـــحــــصل أعـــضــــاء الـــلـــجــــنـــة عـــلـى الـــتـــســــهـــيالت

واالمــتــيـازات واحلــصــانـات الــتي يــحــصل عــلــيـهــا اخلــبـراء
اHـكـلـفـون �ـهـام تـابـعـة لأل{ اHـتـحـدةr حـسـبـمـا تـنص عـلـيه
الـبـنـود ذات الـصـلـة في اتـفـاقـيـة امـتـيـازات األ{ اHـتـحـدة

وحصـانـاتهـا.

اHاداHادّة ة 35
تقارير الدول األطرافتقارير الدول األطراف

1 - تـــقـــدم كل دولـــة طـــرف إلى الـــلـــجـــنـــةr عن طـــريق
األمـW الــعـامّ لأل{ اHــتـحـدةr تــقـريـرا شــامال عن الـتــدابـيـر
اHـتــخـــذة لــتـنـفـــيـذ الــتـــزامـاتــهـا �ــوجـب هـذه االتـفــاقـيـــة
وعـن الـــتــــقـــدم احملـــرز فـي هـــذا الــــصـــددr وذلك خـالل فـــتـــرة
عــامــW عـقب بــدء نــفــاذ هـذه االتــفــاقــيـة بــالــنــسـبــة لــلــدولـة

الطــرف اHعنيـة.

2 - تـــقـــدم الـــدول األطــــراف تـــقـــاريــــرهــــا عـــقب ذلك
مــرة كــل أربــع ســنــوات عــلى األقلr وكــذلك كـلــمــا طــلـبت

منهـا اللجنـة ذلك.

3 - حتدد اللـجنـة أية مـبادىء تـوجيـهيـة ترى وجوب
تطبيقها على محتويات التقارير.

4 - ال يـــتــــعــــيّن عــــلى الــــدولــــة الـــطــــرفr الــــتي تــــقـــدم
تـــقــــريــــرهـــــا األوّل الـــشـــامــــل إلـى الـــلـــجـــنــــــةr تـــكــــــــرار
إدراج اHـــعـــلـــومـــات الــــتي ســـبق تــــقـــد�ـــهـــا فـي الـــتـــقـــاريـــر
rالـالحــقــــــة. والـــدول األطــــــراف مــدعــــــوة إلى أن تـــنـــظــــر
rعـنــد إعــــداد الـتــقـــاريـــــر الـتي تـقـــــــــدم إلى الـلــجـنـــــــة
في مـــســألــــــة إعــداد هـــذه الـــتــقـــاريـــــــر من خالل عـــمــلـــيــــة
تــتــسم بـــاالنــفــتـــاح والــشــفــافـــيــة وإلى أن تــولـي االعــتــبــار
الــــواجـب إلى احلـــكم الـــــوارد فـي الــفـــقــــرة 3 مـن اHــادّة 4

مـن هذه االتفاقيــة.
5 - يـــــــجــــــوز أن تــــــدرج فـي الــــــتــــــقــــــاريــــــر الـــــــعــــــوامل
والـصـعـوبـات الـتي تـؤثـر عـلى درجـة الـوفـاء بـااللـتـزامـات

�وجب هذه االتفاقية.

اHاداHادّة ة 36
النظر في التقاريرالنظر في التقارير

1 - تــنــظــر الــلـــجــنــة في كل تـــقــريــر وتــقــدّم مــا تــراه
مالئــمـا من اقــتـراحـات وتــوصـيـات عــامـة بــشـأنه وحتـيــلـهـا
إلى الـدولــة الـطـرف اHــعـنـيــة. ويـجــوز لـلـدولــة الـطـرف أن
ترد عـلى اللـجنـة بأي معـلومـات تخـتارهـا. ويجـوز للـجنة
أن تــطـــلب إلى الـــدول األطــراف مــعـــلــومــات إضـــافــيــة ذات

صلة بتطبيق هذه االتفاقية.
2 - إذا تــأخــــــرت دولـــــة طـــــــرف تــأخـــــرا كــبــيــــــرا
في تـــقــــد¨ تـــقـــريـــرr جــــاز لــــلـــجـــنـــــة أن تــــشـــعـــــر الـــدولـــــة
الـطــــرف اHعـنـيّة بـضـرورة فحص تـطـبيق هـذه االتـفاقـية
فـي تـــلـك الـــدولــــــة الـــطــــــرفr اســـتــــنـــادا إلى مــــعـــلــــومـــــات
مـوثــوق بـها تتـاح للجـنةr إذا لم يـقدّم التـقرير ذو الـصلة
في غــضـــون ثالثــة أشـــهــر مـن تــوجــيـه اإلشــعـــــــار. وتــدعــو
اللجنــة الـدولـــة الطـــرف اHعنـيّــة إلى اHشاركة في هذا
الفـحص. وإذا استجـابت الدولة الـطرف بتـقد¨ التـقـريـر

ذي الصلةr تطبق أحكام الفقـــرة األولى من هذه اHادّة.
3 - يــتــيح األمـــW الــعــــامّ لـأل{ اHــتــحــدة الـــتــقـــاريـــر

لكـافـة الدول األطـراف.
4 - تـــتـــيح الـــدول األطـــراف تـــقـــاريـــرهـــا عــلـى نـــطــاق
واسـع لــعــامـــة اجلــمــهــــور في بــلــدانــهــا وتــيــسّـــر إمــكــانــيـة
االطالع عــلى االقــتـراحــات والــتـوصــيـات الــعــامـة اHــتــعـلّــقـة

بهـذه التقاريـر.
5 - حتــــيـل الــــلــــجــــنــــةr حــــســــبــــمــــا تـــــراه مالئــــمــــاr إلى
الـوكـاالت اHتـخـصـصة وصـنـاديق األ{ اHـتـحدة وبـرامـجـها
وسائـر الهـيئات اخملـتصـةr أي تقـارير مـن الدول األطراف
تتضمن طلبا لـلمشورة أو اHساعدة التـقنيتrW أو تشير
إلى حــاجــتــهــا Hـثـل هـذه اHــشــورة أو اHــســاعـدةr وتــشــفــعــهـا
�الحـظــات الـلـجـنــة وتـوصـيــاتـهـا بــصـدد هـذه الــطـلـبـات أو

اإلشاراتr إن وجدت.
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اHاداHادّة ة 37
التعاون بW الدول األطراف واللجنةالتعاون بW الدول األطراف واللجنة

1 - تـــتـــعــاون كـل دولــة طـــرف مع الـــلــجـــنـــة وتــســـاعــد
أعضاءها في االضطالع بواليتهم.

rفي عالقـتـهـا مع الـدول األطـراف r2 - تـولـي الـلـجـنـة
االعــــتـــــبـــــار الالزم لـــــســــبـل ووســـــائل تـــــعـــــزيــــــز الـــــقــــدرات
الـوطـنيـة لـتـطـبيـق هذه االتـفـاقـيـةr �ا في ذلـك عن طريق

التعــاون الـدولي.

اHاداHادّة ة 38
عالقة اللجنة مع الهيئات األخرىعالقة اللجنة مع الهيئات األخرى

لـــدعـم تـــطــــبــــيق هــــذه االتــــفـــاقــــيــــة عـــلـى نـــحــــو فــــعّـــال
وتـشــجــيع الــتــعـــاون الـــدولي في اHــيـــدان الــذي تـغــطــيه

هـذه االتفاقيـة :

أ) يـكــون من حق الــوكــــاالت اHــتـخــصــصـة وغــيــرهـــا
من أجـهـــزة األ{ اHـتــحـدة أن تــكـــون ¡ــثـلــــة لـدى الــنـظـــر
في تــطــبـــيق مــــا يــدخــل في نـــطــــاق واليــتــهــا من أحــكــــام
هـذه االتـفــاقـيـة. ولــلـجـنــة أن تـدعـو الــوكـاالت اHـتــخـصـصـة
rحـــســبـــمـــا تـــــراه مالئـــمــا rوالــهـــيـــئـــات اخملـــتــصـــة األخـــــرى
لـتـقـــد¨ مـشـــورة خــبـــرائـهـا بـشـأن تـطــبـــيق االتـفـاقـيـــــة
في اجملـــــاالت الــــــتي تـــــدخـل في نـــــطـــــاق واليــــــة كل مـــــنـــــهـــــا.
ولــلـجــنــــة أن تـدعــو الـوكــــاالت اHــتـخــصـصــــة وغــيـرهـــــا
مـن أجـــهـــزة األ{ اHـــتـــحـــدة لــتـــقـــد¨ تـــقـــاريــر عـن تـــطــبـــيق
rاالتفاقية في اجملـــاالت التي تدخــل في نطــاق أنشطتها

rلــــدى اضــــطـالعــــهــــا بــــواليــــتــــهـــا rب) تــــقــــوم الــــلــــجــــنـــة
بــالـتــشــاورr حــسب االقــتــضـاءr مـع الـهــيــئــات األخـرى ذات
rـنـشـأة �ـوجب مـعاهـدات دولـيـة حلـقـوق اإلنـسانHالصـلـة ا
وذلك بــــغـــرض ضــــمــــان اتـــســــاق مـــا يــــضــــعه كل مــــنــــهـــا من
rمـبـادىء تـوجـيـهـيـة لـإلبالغ واقـتـراحـات وتـوصـيـات عـامـة

وتفادي االزدواجية والتداخل في أداء وظائفها.

اHاداHادّة ة 39
تقـريـر اللجنةتقـريـر اللجنة

تــقـدم الـلـجــنـــة كــل سـنــتـW تـقـــاريــر عن أنـشــطـتـهـا
rإلى اجلــمـعــيــة الـعــامــة واجملـلس االقــتــصـادي واالجــتــمـاعي
ويـجـــوز لـهــا أن تـقــدم اقـتــراحـات وتــوصـيــات عـامــة بـنــاء
عـــلى فـــحص الـــتــقـــاريـــر واHـــعــلـــومـــات الـــواردة من الــدول
األطـــــــراف. وتــــدرج تــــلـك االقــــتـــــراحـــــات والـــــتــــوصــــيــــــات
الــعــامـــة في تــقـــــريــــر الــلــجــنــــة إلى جـــــانب تــعــلــيــقـــــات

الـدول األطرافr إن وجدت.

اHاداHادّة ة 40
مؤتمر الدول األطرافمؤتمر الدول األطراف

1 - جتــتـــمع الــدول األطـــراف بــانـــتــظـــام في مـــؤتــمــر
لـــلـــدول األطـــراف بــــغـــيـــة الـــنـــظــــر في أي مـــســـألــــة تـــتـــعـــلق

بتطبيق هذه االتفاقية.

2 - يـــــدعــــو األمــــW الــــعــــامّ لـأل{ اHــــتــــحـــــدة إلى عــــقــــد
مــــؤتــــمـــــــر الـــــــدول األطــــــــــرافr فـي مــــوعــــــــد أقــــصـــــــاه
ســـتــــــة (6) أشــــهـــــــر مــن بــــدء نــــفــــــاذ هـــــذه االتــــفــــاقــــيــــــة.
ويـــــدعـــــــو األمـــــW الــــــعــــــــــامّ إلى عـــــقــــــــد االجـــــتـــــمـــــــاعـــــات
الالحـــقـــــــة مـــرة كـــل ســـنـــتـــW (2) أو بــــنــــــــاء عـــلـى قـــــرار

Hؤتمر الدول األطراف.

اHاداHادّة ة 41
الوديعالوديع

يــــكــــــون األمـــــW الــــعـــــــامّ لـألمــم اHــــتـــحــــــدة وديـــــع
هــذه االتفاقيــة.

اHاداHادّة ة 42
التوقيعالتوقيع

يـــفـــتـــح بــــــاب الـــتــــوقـــــــيع عـــلى هــــذه االتـــفـــاقـــيــــــة
جلــمـيع الـدول وHـنـظــمـات الـتـكـامــل اإلقــلــيـمي في مـقـــــر
األ{ اHــــتـــحــــدة في نــــيــــــويـــــورك اعــــتــــبـــــارا من 30 آذار/

مــارس سنــة 2007.

اHاداHادّة ة 43
الرضا بااللتزامالرضا بااللتزام

تـــــخــــضـــــع هـــــــذه االتـــــفــــاقـــــيـــــــة لـــــتــــصــــــديق الــــدول
اHــــوقّـــــعــــــــة ولإلقـــــرار الـــــرســـــمي من جـــــانب مـــــنــــظـــــمــــات
الـــتــــكــــــامل اإلقــــلـــيــــمـي اHـــوقّــــعــــــة. وتـــكـــــــون مــــفـــتــــوحــــــة
النـضـمـــام أي دولــــة أو مـنـظـمـــة لـلـتـكــامــــل اإلقـلـــــيـمي

لـم توقــع االتفاقيــة.

اHاداHادّة ة 44
منظمات التكامل اإلقليميمنظمات التكامل اإلقليمي

1 - يــقــصــد بـتــعــبــيــر "مـنــظــمــة الـتــكــامل اإلقــلــيـمي"
rمــنـــظــمــة تــشــكـــلــهــا الــدول ذات الـــســيــادة في مـــنــطــقــة مــا
وتـــنـــقـــل إلـــيـــهـــا الــدول األطــــــراف فـــيـــهـــــا االخـــتـــصـــــاص
فـــيــمــــا يــتــعــلق بــاHــســائل الــتي حتــكــمــهــا هــذه االتــفــاقــيــة.
وتـعـلــن تـلك اHـنـظـمـاتr فـي صـكــوك إقـرارهـــا الـــرسـمي
أو انـضـمـامـهـاr نـطـاق اختـصـاصـهـا فـيـمـا يـتـعـلق بـاHـسـائل
الـتي حتـكـمـهـا هــذه االتـفـاقـيـة. وتـبـلـــغ الـوديـع فـيـمـا بـعــد

بأي تعديل جوهري في نطاق اختصاصها.
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2 - تنطـبق اإلشارات في هذه االتفاقية إلى "الدول
األطراف" على تلك اHنظمات في حدود اختصاصها.

Wادّة 45 والفقرتH3 - وألغراض الفقرة األولى من ا
الـثانـية والـثالـثة من اHادّة 47 من هـذه االتفـاقيـةr ال يعـتد

بأي صك تودعه منظمة للتكامــل اإلقليمي.

r4 - تــمــــارس مــنــظــمـــــات الــتــكــامــــل اإلقــلــــــيــمي
rفـي األمـــــور الــتي تـــنــــدرج ضـــمن نــطـــــاق اخــتــصـــاصــهــا
حـقــهـا فـي الـتـصــويت في مــؤتـمــر الـدول األطــــرافr بـعـدد
من األصـوات مساو لـعدد دولـها األعضـاء التي هي أطراف
فــي هــذه االتـفـاقـيـــة. وال تــمـارس تـلك اHـنــظـمـــات حـقـهــا
في الـــتــصــويت إذا مـــارست أي دولــة مـن الــدول األعــضــاء

فيها حقها في التصويتr والعكس صحيح.

اHاداHادّة ة 45
بدء النفاذبدء النفاذ

W1 - يــبـــدأ نــفــاذ هــذه االتـــفــاقــيــة في الـــيــوم الــثالثــ
الــذي يـلي تـــاريخ إيـــداع الـصك الـعـشــــرين لـلـتـصــديــق

أو االنضمـام.

2 - يـبـدأ نـفـاذ هـذه االتـفـاقـيـةr بـالـنـسـبـة لكـــل دولــة
أو منـظمـة للـتكـامـل اإلقلـيمي تـصدق عـلى هذه االتـفاقـية
أو تـــقـــرهــــا رســـمــيـــا أو تـــنــضـم إلــيـــهـــا بــعـــد إيـــداع الــصك
الـــعــــشـــرين من تـــلـك الـــصـــكـــوكr في الــــيـــوم الـــثالثـــW من

تـاريخ إيـداع صكهـا.

اHاداHادّة ة 46
التحفظاتالتحفظات

1 - ال يـجـوز إبـداء أي حتـفظ يـكـون مـنـافـيـا Hـوضـوع
هذه االتفاقية وغرضها.

2 - يجوز سحب التحفظات في أي وقت.

اHاداHادّة ة 47
التعديالتالتعديالت

1 - يـــجـــــوز ألي دولـــــة طـــــرف أن تـــقـــتـــــرح تـــعـــديال
لهذه االتفاقـية وأن تقدمه إلى األمـW العامّ لأل{ اHتحدة.
ويـــــقــــــوم األمــــــW الــــــعــــــــامّ بـــــإبـالغ الــــــدول األطــــــــراف بـــــأي
تـعـديالت مقـتـرحـــةr طالـبـا إلـيـها إشـعــــاره �ـا إذا كـــانت
حتــبـــذ عـــقــــد مــؤتــمــر لـــلــدول األطـــراف لــلــنـــظــــر في تــلك
اHــقــتـرحـــــات والـبت فــيـهـــــا. فــإذا حـبــــذ عـقـــــد اHـؤتــمــــر
ثـــــــلـث الـــــــــدول األطـــــــــــراف عــــــلـى األقـــــلr فـي غـــــــضـــــــــون
أربعــــة أشهـــر من ذلك اإلبالغr فـإن األمW الـعــــامّ يعـقــد

Wـــتـــحــــدة. ويـــقـــــدم األمـــHـــؤتـــمــــــر حتت رعــــايـــــة األ{ اHا
الــعـــامّ أي تـعـديل يــعـتـمـده ثـلــثـا الـدول األطـراف احلـاضـرة
واHــصـوتــــة في اHــؤتــمــــر إلى اجلــمـعــيــــة الــعـامـــــة لألمــم
اHــــتـــــحــــدة لـــــلــــمـــــوافــــقـــــــة عــــلـــــيــه ثـم إلى كــــافــــــــة الـــــــدول

األطـــراف لقبولــه.

2 - يـــبــدأ نــفــاذ الـــتــعــديل الـــذي يــعــتــمـــد ويــقــر وفــقــا
للـفقـرة األولى من هذه اHـادّة في اليـوم الثالثـW من بلوغ
عـدد صــكـوك الــقـبــول اHـودعــة ثـلــثي عــدد الـدول األطـــراف
في تـاريخ اعتـماد الـتعـديل. ثم يـبدأ نـفاذ الـتعـديــل جتــاه
أي دولـــــــة طــــــــرف فـي الــــــيــــــوم الـــــــثالثـــــــW من إيـــــــداع صك
قــبــولــهــا. وال يــكــون الــتــعــديل مــلــزمــا إالّ لــلــدول األطــراف

التي قبلتـه.

3 - ويــبـــدأ نــفـــــاذ الــتــعـــديــل الـــــذي يــعـــتــمـــد ويــقــــر
وفـقــا للفـقرة األولى من هذه اHـادّة ويتعلق حـصرا باHوادّ
34 و38 و39 و40 جتــــاه كـــافــــة الــــدول األطــــراف فـي الــــيـــوم

الثالثـW من بلــوغ عـدد صكـوك القبـول اHودعة ثـلثي عدد
الـــدول األطـــراف في تـــاريخ اعـــتـــمـــاد الـــتـــعـــديــلr إذا قـــرر

مؤتمر الــدول واألطــراف ذلك بتوافــق اآلراء.

اHاداHادّة ة 48
نقض االتفاقيةنقض االتفاقية

يـــجـــوز ألي دولـــة طـــرف أن تـــنـــقض هـــذه االتـــفـــاقـــيــة
بـــإشــعــار خـــطي تــوجـــهه إلى األمــW الـــعــامّ لأل{ اHـــتــحــدة.
ويــصــبح هــذا الــنــقض نــافــذا بــعــد ســنــة واحــدة من تــاريخ

تسلّم األمW العامّ ذلك اإلشعار.

اHاداHادّة ة 49
الشكل اHيسر لالطالعالشكل اHيسر لالطالع

يـــتـــــاح نص هـــذه االتــــفـــاقـــيـــــة في أشـــكــــــال يـــســـهـــل
االطالع عليهــا.

اHاداHادّة ة 50
حجية النصوصحجية النصوص

تـــــتـــــســــاوى فـي احلــــجـــــيـــــة الــــنـــــصـــــوص اإلســــبـــــانـــــيــــة
واإلجنليـزية والروسـية والصـينيـة والعربـية والفـرنسية

لهـذه االتفـاقيـة.

وإثـــبـــاتـــا لـــذلكr وقّـــع هــذه االتـــفـــاقـــيــــة اHـــوقّـــعــــون
أدنـــاه اHــفـوضــــونr اHـأذون لــهم عـــلى الــنـحــــــو الـــــواجب

مـن حكومـة كـل منهم.
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مراسيممراسيم  تنظيمي تنظيميّة
مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 - - 200 مؤر مؤرّخ في خ في 2 جمادى الثانية جمادى الثانية
1430  اH  اHــــوافق وافق 27 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــــة ة r2009  يr  يــــــتــــــضــــــمّن عــــام ام 
حتـويل اعتماد إلى مويل اعتماد إلى مـيزانية تيزانية تـسيير وزارة السيير وزارة الـداخليةداخلية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�ـــــقــــتــــضـى اHــــرســـــوم الــــرئــــاسـي اHــــؤرخ في  29
مـحرم عام 1430 اHوافق 26  ينـاير سـنة 2009  واHـتضمن
تـــوزيـع االعـــتــمــــادات اخملـــصــصــــة Hـــيــزانـــيــــة الــتـــكـــالــيـف
اHـشـتـركــة من مـيـزانـيـة الـتـسـيـيـر �ـوجب قـانـون اHـالـيـة

r2009 لسنة
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 30 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـدولــةr وزيـر الـداخـلـيـة واجلـمـاعـات احملـلـيـة من مـيـزانـيـة
r2009 الية لسنةHالتسيير �وجب قانون ا

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـــــاداHـــــادّة األولى :ة األولى :  يــــلــــغـى من مــــيــــزانـــيــــة ســـــنــــة 2009
اعـــتـــــمــــــــاد قـــــــدره مـــائــــة وثــــمـــانــــيــــة وثالثــــون مـــلــــيــــونـــا
وأربـعمـائـة وعشـرون ألف ديـنار (138.420.000 دج) مـقيد
فـي مــيــزانــيـــة الـتــكــالــيـف اHــشــتـركـة وفي الـبـاب رقم

37 - 91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".

اHــــــاداHــــــادّة ة 2 : :  يـــــــخــــــــصــص Hـــــــيــــــزانــــــيــــــــة ســـــــنـــــــة 2009
اعــــتـــــمـــــــاد قـــــــدره مـــائــــة وثــــمـــانــــيــــة وثالثــــون مـــلــــيــــونـــا
وأربـــــعـــــمـــــائـــــة وعـــــشـــــرون ألـف ديـــــنــــار (138.420.000 دج)
يــــقـــــيّــــــد فـــي مـــيـــزانـــيـــــة تــســـيـــيــــر  وزارة الـــداخـــلـــيــــة
واجلــمـاعـــات احملــلـيـــةr الــفـرع األول - اإلدارة الــعـامـة وفي
الـباب رقم 37-07 "إعـانة لـلـصنـدوق اHشـتـرك للـجمـاعات

احمللية".

3 : :  يكـلّف وزيـر اHالـيـة ووزير الـدولـةr وزير اHـاداHـادّة ة 
الداخلية واجلماعات احملليةr كلّ فيما يخصّهr بتنفيذ هذا
اHـرسـوم الذي يـنشـر في اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجـمهـوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1430
اHوافق 27 مايو سنة 2009.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 - - 201 مؤر مؤرّخ في خ في 2 جمادى الثانية جمادى الثانية
1430  اH  اHــــوافق وافق 27 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــــة ة r2009  يr  يــــــتــــــضــــــمّن عــــام ام 
إحإحــــداث بداث بـاب وحتاب وحتـويل اعويل اعــــتـمـاد إلى ماد إلى مــــيـزانزانـيـة تة تــــسـيـيـر

وزارة التجارة.وزارة التجارة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
rاليةHبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنــاء عــلى الـــدّســتــورr ال ســيّـــمــا اHــادّتــان 77 - 8
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شــوّال عــام 1404 اHــوافق 7  يـــولــيــو ســنــة 1984 واHــتــعــلّق

r تمّمHعدّل واHا rاليةHا Wبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 08 - 21 اHــــؤرخ في 2
مــــــحــــــرم عــــــام 1430 اHــــــوافق 30 ديــــــســــــمــــــبــــــر ســــــنــــــة 2008

r2009 الية لسنةHتضمن قانون اHوا
- و�قتـضى اHرسوم الرئاسي اHؤرخ في 29 محرم
عام 1430 اHوافق 26  ينـاير سنة 2009  واHتـضمن توزيع
االعتـمادات اخملـصصـة Hيـزانـيـة الـتكـاليـف اHـشتـركـة من

r2009 الية لسنةHميزانية التسيير �وجب قانون ا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقـم 09 - 32 
اHـؤرخ في 29  مــحــرم عـام 1430 اHـوافق 26  يــنـايــر ســنـة
2009 واHــتـــضــمـن تــوزيع االعـــتــمـــادات اخملــصـــصــة لـــوزيــر

الـتــجـارة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــر �ـوجب قــانـون اHــالـيـة
r2009 لسنة

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى :  يـحـدث في جـدول مــيـزانـيـة تـسـيـيـر
وزارة الــــتـــجــــارةr بــــاب رقـــمه 37 - 06 وعـــنـــوانه "اإلدارة
اHـركـزيـة - اHـسـاهـمـة في بـرنـامج دعم وتـسـهـيـل الـتـجارة

في اجلزائر". 



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33 22
6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

31 مايو  سنة مايو  سنة 2009  م م

اHـادةاHـادة  2 : : اHـركـز الوطـني لـلـكـتـاب مـؤسسـة عـمـومـية
ذات طــــابـع إداريr تـــــتــــمـــــتع بـــــالـــــشـــــخــــصـــــيـــــة اHــــعـــــنـــــويــــة

واالستقالل اHالي وتدعى في صلب النص " اHركز".
اHـادة اHـادة 3 : : يـوضع اHـركـز حتت وصـايـة الـوزيـر اHـكلف

بالثقافة. 
اHادة اHادة 4 : : يحدد مقر اHركز �دينة اجلزائر.

اHــادة اHــادة 5 : : يـــتـــولى اHـــركـــزr في إطـــار مـــهـــامهr مـــهـــمــة
ترقية الكتاب وتطويرهr وبهذه الصفةr يكلف �ا يأتي: 
- تـــــشـــــجـــــيع جــــــمـــــيع أســـــالـــــيـب الـــــتـــــعـــــبـــــيـــــر األدبي

rساهمة في نشر األعمال األدبية بجميع أشكالهاHوا
- اقتـراح كل عمل ومـبـادرة من شأنـهـا اHسـاعدة في
تـــفــــعــــيل نــــشـــر الــــكــــتـــاب وتــــوزيــــعه وتــــرقـــيــــة اHــــطـــالــــعـــة

 rالعمومية
rراحل التي �ر بها الكتابHدعم كافة ا -

- إبــــــداء الـــــرأي حــــــول كل مــــــشـــــروع يــــــوجه لـــــوزارة
الـثـقـافـة بــهـدف احلـصـول عــلى اHـسـاعـدة واإلعــانـة اHـوجـهـة
خملــتــلـف اHــتــدخــلــW في مــراحل الــكــتــاب وذلك بــطــلب من

rوزارة الثقافة
- القـيام بتـحقيـقات ودراسات حـول الكتاب تـتمثل
فـي جـمع وحـسـاب وحتـلــيل جـمـيع اHـعـطــيـات االقـتـصـاديـة
واالجــتـمـاعـيـة والـثـقــافـيـة واإلحـصـائـيـة وغــيـرهـا اHـتـعـلـقـة

r طالعة ونشر الكتاب وطبعه وتوزيعهHبا
- الــــقـــــيــــام �ـــــهــــام الـــــدراســــة والـــــتــــقـــــيــــيـم واخلــــبــــرة
واالسـتشـارة في مـجال مـكتـبات اHـطـالعـة التـابعـة لقـطاع

rالثقافة
- اHشاركة في تـنظيم لقاءات ومعارض وتظاهرات

متعلقة بترقية الكتاب اجلزائري وإشعاعه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
التنظيم والسيرالتنظيم والسير

اHادة اHادة 6 : : يديـر اHركـز مجلـس توجيه ويـسيـره مدير
ويزود بلجان دائمة متخصصة.

اHـادة اHـادة 7 : : يــحــدد الــتـنــظــيم الــداخــلي لــلـمــركــز بــقـرار
مـشـتـرك بـW الــوزيـر اHـكـلف بــالـثـقـافــة والـوزيـر اHـكـلف

باHالية والسلطة اHكلفة بالوظيفة العمومية.

القسم األولالقسم األول
مجلس التوجيهمجلس التوجيه

اHادة اHادة 8 : : يـتكـون مجلس الـتوجـيه من األعضاء اآلتي
ذكرهم :

rرئيسا rكلف بالثقافةHثل الوزير ا¡ -

اHـاداHـادّة ة 2 : :  يلـغى من مـيزانية سـنـة 2009  اعتـمــــاد
قــــدره سـبـعـون مـلـيـون ديـنـار (70.000.000 دج) مـقـيّد في
مـيــزانـيـة الــتـكــالـيف اHــشـتــركـة وفي الــبـاب رقم 37 - 91

"نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
اHـاداHـادّة ة 3 : :  يـخــصص Hـيـزانـيــة ســنــة 2009  اعــتــمـاد
قــدره سـبـعـون مـلـــيــون ديـنـار (70.000.000 دج)  يــقـــيّــد
فـــي مــيـزانــيـــة تــســيـــيــر  وزارة الــتــجـــارة  وفــي الــبـاب
رقــم 37 - 06  "اإلدارة اHركـزيــة - اHـساهـمــة في بـرنامج

دعـم وتسهـيل التجارة في اجلزائر". 
اHــاداHــادّة ة 4 :  :  يـكــلف وزيـر اHـالـيـة ووزيـر الـتـجـارةr كل
فــيــمــا يـــخــصهr بــتــنـــفــيــذ هــــذا اHــرســـوم الــذي يــنــشــر في
اجلـريدة الـرّسـميّــة للـجمـهوريّــة اجلـزائريّــة الدّ�ـقراطـيّـة

الشّعبيّـة .
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1430

اHوافق 27 مايو سنة 2009.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 09 - - 202 مؤر مؤرّخ في خ في 2 جمادى الثانية جمادى الثانية
1430  اH  اHــــوافق وافق 27 م مــــــايايــــــو سو ســــــنــــــة ة r2009  يr  يــــــتــــــضــــــمّن عــــام ام 

إنشاء مركز وطني للكتاب.إنشاء مركز وطني للكتاب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بنـاء على الـدسـتورr ال سـيّـما اHـادتان77 - 8 و125

r(الفقرة األولى) منه
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 90 - 21 اHــؤرخ في 24
مــحــرم عــام 1411 اHــوافق 15 غــشت ســنــة 1990 واHــتــعــلق

rتممHعدل واHا rباحملاسبة العمومية
- و�ـقـتـضى األمـر رقم 95 - 20 اHـؤرخ في 19 صـفر
عـام 1416 اHـوافق 17 يـولـيـو سـنـة 1995 واHـتـعـلق �ـجـلس

 rاحملاسبة
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 03 - 05 اHــــــــؤرخ في 19
جـــمـــادى األولى عـــام 1424 اHــوافق 19 يـــولـــيـــو ســـنـــة 2003

rؤلف واحلقوق اجملاورةHتعلق بحقوق اHوا
- و�ـــــــقـــــــتــــــــضى األمــــــــر رقم 06 - 03 اHــــــــؤرخ في 19
جــمــادى الـثــانــيــة عـام 1427 اHـوافق 15 يــولـيــو ســنـة 2006

rتضمن القانون األساسي العام للوظيفة العموميةHوا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

الفصل الفصل األولاألول
الهدف - اHقر- اHهام الهدف - اHقر- اHهام 

اHـادة األولى :اHـادة األولى : يهـدف هـذا اHـرسوم إلى إنـشـاء مـركز
وطني للكتاب. 



23اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 33
6 جمادى الثانية عام  جمادى الثانية عام 1430 هـ هـ

31 مايو  سنة  مايو  سنة 2009  م م

و �ـكــنه أن يـجـتـمـع في دورة غـيـر عـاديــة بـنـاء عـلى
طلب من السلطة الوصية أو من ثلثي (3/2) أعضائه.

تـوجه االسـتـدعـاءات مرفـقـة بـجـدول األعـمـال خـمـسة
عـشـر (15) يــومـا عـلى األقل  قـبل تــاريخ االجـتـمـاع. و�ـكن
تقـلـيص هذا األجلr بـالنـسـبة لـلدورات غـيـر العـادية  دون

أن تقل عن ثمانية (8 ) أيام  .

اHــــادة اHــــادة 12 :  : ال تــــصح مــــداوالت مـــجــــلس الــــتــــوجـــيه إال
بـحـضـور ثـلثي ( 3/2) أعـضـائه عـلى األقل. وإذا لم يـكـتمل
الـــنــصــابr يـــعــقـــد اجــتــمـــاع ثــان خـالل الــثــمـــانــيــة (8) أيــام

اHوالية.
وفي هذه احلالة يـتداول مجلس التوجيهr مهما يكن

عدد األعضاء احلاضرين. 
تـتـخـذ قرارات مـجـلس الـتوجـيه بـأغـلبـيـة األصوات.
وفـي حـالــة تـســاوي عــدد األصـواتr يــكـون صــوت الــرئـيس

مرجحا.
اHــــادة اHــــادة 13 :  : حتــــرر مــــداوالت مــــجـــــلس الــــتــــوجـــــيه في
مـحــاضــر يـوقــعــهـا رئــيس اجملــلس وتــدون في ســجل خـاص

مرقم ومؤشر عليه. 
تـــرسل مـــحـــاضــر االجـــتـــمــاعـــات لـــلــســـلـــطــة الـــوصـــيــة
للـموافـقة علـيها خـالل الثمـانية (8 ) أيام الـتي تلي تاريخ

االجتماع.
القسم القسم الثانيالثاني

اHديـراHديـر
اHــادة اHــادة 14 :  : يــعـــW مــديـــر اHــركـــز �ــرســـوم بــنـــاء عــلى
اقتراح من الوزير اHـكلف بالثقافةr وتنهى مهامه حسب

األشكال نفسها.
اHـادة اHـادة 15 :  : يـكـلـف اHـديـر في إطـار احــتـرام الـتـشـريع

والتنظيم اHعمول بهماr على اخلصوصr �ا يأتي:
- يــــعـــد بـــرامج األنــــشـــطـــة ويـــعــــرضـــهـــا عـــلـى مـــجـــلس

rالتوجيه للمصادقة عليها
-  يـتــصـرف بـاسم اHــركـز و�ـثـله أمــام الـعـدالـة وفي

rدنيةHجميع أعمال احلياة ا
-  �ـارس السـلطـة السـلميـة علـى جميـع مستـخدمي

rركزHا
- يوظف اHسـتخـدمW اخلاضـعW لـسلطـته ويعـينهم
ويــنـــهي مـــهــامـــهمr بـــاســتـــثــنـــاء اHـــســتـــخــدمـــW الــذيـن يــتم

rتعيينهم بطريقة أخرى
rيعد الكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -

- يـــبــرم جـــمـــيع االتــفـــاقـــيــات واالتـــفــاقـــات والــعـــقــود
rوالصفقات

rWيعد مشاريع التنظيم والنظام الداخلي -
rيضمن تنفيذ مداوالت اجمللس -

rثل وزير الدفاع الوطني¡ -
- ¡ــــثل الـــوزيـــر اHــــكـــلف بــــالـــداخـــلـــيــــة واجلـــمـــاعـــات

rاحمللية
rاليةHكلف باHثل الوزير ا¡ -

rكلف بالشؤون الدينية واألوقافHثل الوزير ا¡ -
rكلف باجملاهدينHثل الوزير ا¡ -

rكلف بالتربية الوطنيةHثل الوزير ا¡ -
- ¡ـــثل الـــوزيــــر اHـــكـــلف بـــاHــــؤســـســـات الـــصـــغـــيـــرة

rتوسطةHوا
- ¡ــثل الـوزيــر اHــكـلف بــالـتــعـلــيم الــعـالي والــبـحث

rالعلمي
rWهنيHكلف بالتكوين والتعليم اHثل الوزير ا¡ -

rكلف بالشباب والرياضةHثل الوزير ا¡ -
- ¡ــثل الــديــوان الــوطــني حلــقــوق اHــؤلف واحلــقـوق

rاجملاورة
- ¡ثلW عن منظمات محترفي الكتاب.

�ـــكن اجملــــلس أن يـــســـتــــعـــW  بـــأي شـــخـص من شـــأنه
مساعدته في أشغاله.

يـحــضـر مــديـر اHــركـز اجــتـمـاعــات مـجــلس الـتــوجـيه
بصوت استشاري.

يتولى مدير اHركز أمانة مجلس التوجيه.

اHادة اHادة 9 : : يتداول مجلس التوجيه فيما يأتي :
rللمركز Wالتنظيم والنظام الداخلي -

rوتكوينهم WستخدمHمخططات توظيف ا -
- بــرامج األنــشــطــة الــســنــويــة واHــتــعــددة الــســنـوات

rنصرمةHالية اHوكذا حصائل أنشطة السنة ا
- الــشـروط الــعــامـة إلبــرام االتـفــاقــيـات والــصـفــقـات

rركزHوغيرها من العقود التي تلزم ا
 rقبول الهبات والوصايا -

rالكشوفات التقديرية لإليرادات والنفقات -
rاحلسابات السنوية -
- مشروع اHيزانية. 

اHـادة اHـادة 10 : : يـعـW أعــضـاء مـجـلس الــتـوجـيه Hـدة ثالث
(3) سـنــوات قـابــلـة لــلـتــجـديـد. وفـي حـالــة تـوقف عــضـويـة
أحــد األعــضــاءr يــســتــخــلف بــعــضــو جــديــد حــسب األشــكــال

نفسهاr حتى انقضاء مدة العضوية. 
حتــدد الــقــائــمــة االســمــيــة ألعــضـاء مــجــلـس الـتــوجــيه

بقرار من الوزير اHكلف بالثقافة.

اHـادة اHـادة 11 :  : يـجـتـمع مـجـلس الـتوجـيـه في دورة عـادية
مـرتW (2) في الــسـنـة عـلى األقلr بـنـاء عـلى اسـتـدعـاء من

رئيسه.
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اHــادةاHــادة  17 :  : تــتـــكــون كـل جلــنـــة من ســبـــعــة (7) أعـــضــاء
مـختـصـW في مـجال الـكـتـاب وتنـتـخب من بـW أعضـائـها

رئيسا.
اHــادة اHــادة 18 :  : يــعــW الــوزيــر اHــكــلف بــالــثــقــافــة أعــضـاء

اللجان بناء على اقتراح من مدير اHركز.  
اHــادة اHــادة 19 :  : تـــعــد الـــلـــجـــان نــظـــامـــا داخــلـــيـــا مــشـــتـــركــا

وتصادق عليه.
يحدد النظام الداخليr على اخلصوصr ما يأتي :

rناقشاتHنظام ا -
rقواعد النصاب -

rلفاتHكيفيات دراسة ا -
rداوالتHقواعد ا -

- قــواعـد الـنــظـام اHــرتـبـطــة بـاHـواظــبـة عــلى حـضـور
االجتماعات.      

اHــادة اHــادة 20 :  : �ــكـن الــلـــجــان الـــدائــمـــة اHــتـــخــصـــصــة أن
تستعW بأي شخص من شأنه مساعدتها في أشغالها.

اHــــادة اHــــادة 21 :  : يــــســـــتــــفــــيــــد أعــــضــــاء الـــــلــــجــــان الــــدائــــمــــة
Wتـخصصة من تـعويض يحـدد مبلـغه بقرار مـشترك بHا

الوزير اHكلف بالثقافة والوزير اHكلف باHالية.
الفصل الثالثالفصل الثالث
أحكام ماليةأحكام مالية

اHــــادة اHــــادة 22 :  : تــــشــــتــــمل مــــيــــزانــــيــــة اHــــركــــز عــــلـى بـــاب
لإليرادات وباب للنفقات :
في باب اإليرادات :في باب اإليرادات :

rاإلعانات التي تخصصها الدولة -
rالهبات والوصايا -

- اإليرادات اخلاصة اHرتبطة بنشاط اHركز.
في في باب النفقات :باب النفقات :
rنفقات التسيير -
rنفقات التجهيز -

- جميع النفقات األخرى اHرتبطة بنشاطه.
23 :  :  تــمــسك حــســابــات اHــركــز طــبــقــا لــقــواعـد اHـادة اHـادة 

احملاسبة العمومية.
اHــادة اHــادة 24 :   :  �ــسـك احلــســابــات وتــداول األمــوال عــون

محاسب يعينه أو يعتمده الوزير اHكلّف باHالية.
اHادة اHادة 25 : : يـضمن اHراقـبة اHاليـة للمـؤسسة مراقب

مالي يعينه وزير اHالية.
اHادة اHادة 26 :  : ينشر هـذا اHرسوم في اجلريـدة الرّسميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حـــرّر بـــاجلــــزائـــر في 2 جــــمــــادى الـــثــــانـــيــــة عـــام 1430

اHوافق 27 مايو سنة 2009.
عبد عبد العزيز بوتفليقةالعزيز بوتفليقة

- يعـد في نـهايـة كل سنـة مـاليـةr تقـريـرا سنـويا عن
األنشطة مرفقا بجدول حسابات النتائج يوجهها للسلطة

الوصية.
القسـم الـثالثالقسـم الـثالث

اللجان الدائمة اHتخصصةاللجان الدائمة اHتخصصة

اHـادةاHـادة  16 :  :  يـتـوفـر اHــركـزr حتت سـلـطــة اHـديـرr عـلى
جلان دائمة متخصصة هي : 

1 -  - جلنة اإلبداع والترجمةجلنة اإلبداع والترجمة وتكلف �ا يأتي :
- الــــبت في طـــلـــبــــات اHـــســـاعـــدات واإلعـــانـــات الـــتي

rتمنح ألصحاب اإلبداعات األدبية
- الـبت في طـلـبـات اHـسـاعـدات واإلعـانـات لـتـرجـمـة

rاألعمال األدبية
- اقتراح شراء احلقوق في اخلارج.

2 - جلنة كتاب الشباب - جلنة كتاب الشباب وتكلف �ا يأتي :
Wسـاعدات واإلعـانات لـلمـؤلفHالبت في طـلبـات ا -
rوأصحاب صور الكتب وناشري كتب األطفال والشباب
- اقــتـراح بــرامج األنـشـطــة والـتــنـشـيط حــول كـتـاب

rالشباب
- اقتراح برامج عمل مع القطاعات اHعنية.

3 - جلنة النشر والتوزيع - جلنة النشر والتوزيع و تكلف �ا يأتي :
rتشجيع إحداث مجالت أدبية وتدعيمها -

- اقــــتـــراح اHــــســــاعـــدات اHــــوجــــهـــة لــــنــــشـــر الــــكــــتـــاب
rوتوزيعه وترقيته

rركزHطبع نشرة تتعلق بأنشطة ا -
rشتركHتشجيع عملية النشر ا -

- اHـــشــــاركـــة في اخــــتـــيــــار اقـــتـــنــــاءات الـــنــــشـــريـــات
اHوجهة Hكتبات اHطالعة العمومية.

4 - لــجــنــة األنــشــطــة اHــتـعـلـقـة بـالـكـتـاب - لــجــنــة األنــشــطــة اHــتـعـلـقـة بـالـكـتـاب وتــكـلـف
�ا يأتي : 

- تـــرقـــيــــة الـــكــــتـــاب عــــلى الــــصـــعـــيــــد الـــوطــــني وفي
rاخلارج

- تنـظـيم الـتـظـاهـرات اخلـاصـة بـالـكـتـابr سواء عـلى
 rالصعيد الوطني أو في اخلارج

WـــؤلـــفــHتـــنـــظــيـم تـــرقــيـــة مـــنـــتـــظـــمـــة لــلـــكـــتـــاب وا -
rال ســــيــــمـــا rبـــالــــتــــعــــاون مع وســــائل اإلعالم rWاجلـــزائــــريــــ

rالتلفزيون واإلذاعة
- اقــتـــراح مــواضــيـع لــتـــنــظـــيم مــســـابــقـــات وجــوائــز

rطالعةHمرتبطة با
- اHــبــادرة بـتــحــقـيــقــات ودراســات وحـمالت تــوعــيـة

ذات صلة باHطالعة واHقروئية. 
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مراسيممراسيم  فردي فرديّة
مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 16 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

نائبة مدير بوزارة اHالينائبة مدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام
الــسّـيـدة نـاديـة بـوقـصــةr بـصـفـتـهـا نـائــبـة مـديـر لـقـطـاعـات
الـفالحة والـبناء واألشـغال الـعمـوميـة في اHديـرية الـعامة

للخزينة بوزارة اHاليّةr لتكليفها بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 16 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مدير اHيزانية والوسائل والتنظيم بوزارة اHواردمدير اHيزانية والوسائل والتنظيم بوزارة اHوارد

اHائية.اHائية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام
الـــسّــــيـــد أحــــمـــد نــــــادريr بـــصــــفـــته مــــديــــرا لــــلـــمــــيـــزانــــيـــة
والــوسـائـل والـتــنـظــيم بـوزارة اHــوارد اHــائـيــةr لـتــكـلــيـفـه

بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 16 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

مدير الـري في والية البليدة.مدير الـري في والية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
rـــــوافق 16 مـــــايـــــو ســـــنــــة 2009 تــــنـــــهىHاألولى عـــــام 1430 ا
ابـتداء من 11 غـشت سـنة r2008 مـهـام الـسّـيـد عـبـد الـقادر
rبــصــفـــته مــديــــرا لــلـــري فـي واليـــة الــبـــلــيــدة rبـن فــاطــمـــة

بسبب الوفــاة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسـومـان رئـاسـيمرسـومـان رئـاسـيّـان مـؤرـان مـؤرّخان في خان في 21  جـمـادى األولى عام  جـمـادى األولى عام
1430 اHـوافق  اHـوافق 16 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2009 يـتـضمr يـتـضمّـنـان إنـهـاءـنـان إنـهـاء

مهـام مديـــرين للـشؤون الـدينـيــة واألوقـــــــاف فـيمهـام مديـــرين للـشؤون الـدينـيــة واألوقـــــــاف فـي
.Wواليت.Wواليت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام

الـــسّـــيــــد عـــبـــــد الـــــرحــــمن بن زيـــــــانr بـــصــــفـــتـــه مـــديـــــرا
r°لـــلـــشــؤون الـــديـــنـــيـــة واألوقـــــاف في واليـــــة مـــســـتـــغــــــا

إلحالتــــه عــلى التّقــاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام
الــسّـــيــد عـــبـــد الــقـــادر قــاســـمي احلـــســنيr بـــصـــفــته مـــديــرا
لــلـشـؤون الـديــنـيـة واألوقــاف في واليـة تـيــبـازةr لـتـكــلـيـفه

بوظيفـة أخــرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 16 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام

.Wمديرين للسياحة في واليت.Wمديرين للسياحة في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام
الـسّـيـدين اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا مـديـرين لـلـسـيـاحــة

: Wأخـري Wلتكليفهما بوظيفت rWاآلتيت Wفي الواليت

rفي والية تامنغست rالك مواليHعبد ا -

- عبد النور ياحيr في واليةجيجـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHــوافق اHــوافق 16 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2009 يــتــضـــمr يــتــضـــمّن إنــهــاء مــهــامن إنــهــاء مــهــام
مديــــرين للسـكــــــن والتـجهيـــزات العمـوميــة فـيمديــــرين للسـكــــــن والتـجهيـــزات العمـوميــة فـي

.Wواليتـ.Wواليتـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـام 1430 اHـوافق 16 مـايــو سـنـة 2009 تـنــهى مـهـام
الــسّــيــدين اآلتـي اســمــاهـمــا بــصــفــتــهــمــا مــديــرين لــلــســكن
rWاآلتــــيـــتـــ Wوالـــتــــجـــهــــيـــزات الــــعـــمـــومــــيـــة فـي الـــواليــــتـــ

: Wأخـري Wلتكليفهما بوظيفت

rفي والية أدرار rمحمد بركون -

- عمر لكحلr في والية غرداية.
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مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2009 يتـضـمr يتـضـمّن تـعـيـW نـائبين تـعـيـW نـائبي

مدير بوزارة اHاليمدير بوزارة اHاليّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1430 اHـــــوافق 16 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2009 تــــــعـــــيّن
الـسّيدة والسّـيد اآلتي اسماهـما نائبي مـدير في اHديرية

العامة للخزينة بوزارة اHاليّة :

- نـــاديــــــة بــــوقــــصـــــةr نــــائــــبـــــة مــــديــــــر لـــلــــتــــحـــلــــيـل
rاليHوالتقـييم ا

- صالح لعبنيr نائب مدير لتسيير اخلزينة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHوافق اHوافق 16 مايـو سنة  مايـو سنة r2009 يتضـمr يتضـمّن تعيـW اHفتشن تعيـW اHفتش

اجلهوي للمصالح اجلبائية بورقلة.اجلهوي للمصالح اجلبائية بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّـيد

حلسن لكحلr مفتشا جهويا للمصالح اجلبائية بورقلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر
اHــــوارد الـــبـــشـــريــــة والـــتـــكـــويـن والـــتـــعـــاون بـــوزارةاHــــوارد الـــبـــشـــريــــة والـــتـــكـــويـن والـــتـــعـــاون بـــوزارة

اHوارد اHائياHوارد اHائيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّـيد
أحـــمــــد نـــادريr مــــديـــرا لـــلــــمـــوارد الــــبـــشــــريـــة والـــتــــكـــوين

والتعاون بوزارة اHوارد اHائيّـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 مـايــو سـنـة  مـايــو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن تــعـيـW مـديـرن تــعـيـW مـديـر

الري بوالية البليدة.الري بوالية البليدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّـيد

عمر سعديr مديرا للري بوالية البليدة.

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 مايـو سـنة  مايـو سـنة r2009 يـتضـمr يـتضـمّن تـعيـW مـفتشن تـعيـW مـفتش

بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.بوزارة الشؤون الدينية واألوقاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّـيد
عــبــد الـقــادر قــاسـمـي احلـســنيr مــفــتــشـا بــوزارة الــشـؤون

الدينية واألوقـاف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHـوافق اHـوافق 16 مـايـو سـنـة  مـايـو سـنـة r2009 يـتـضـمr يـتـضـمّن تـعـيـW اHـديـرن تـعـيـW اHـديـر

العامالعامّ للديوان الوطني للحج والعمرة. للديوان الوطني للحج والعمرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّـيد
الـــشـــيخ بـــــربـــــارهr مــديـــــرا عــــامــــا لــلـــديـــــوان الـــــوطـــني

للحـج والعمــرة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
اHوافق اHوافق 16 مايو سنة  مايو سنة r2009 يتضمr يتضمّن تعيW مديرينن تعيW مديرين

للسياحة في الواليات.للسياحة في الواليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عام 1430 اHوافق 16 مايـو سنة 2009 يعـيّن السّادة

اآلتية أسماؤهم مديرين للسياحة في الواليات اآلتية :
rفي والية جيجـل rعبد الله سيلي -
rةHفي والية قـا rعبد النور ياحي -

- عبد اHالك مواليr في والية غرداية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم رئـــاسيمــرســوم رئـــاسيّ مــؤر مــؤرّخ في خ في 21  جــمــادى األولى عــام   جــمــادى األولى عــام 1430
Wن تــــعــــيــــWيـــــتــــضــــمّن تــــعــــيــــ rيـــــتــــضــــم r2009 ـــــوافق 16 مـــــايـــــو ســـــنــــة  مـــــايـــــو ســـــنــــةHـــــوافق اHا
مديــــرين للسـكـــــن والتجهيــــزات العموميــة فـيمديــــرين للسـكـــــن والتجهيــــزات العموميــة فـي

.Wواليت.Wواليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــــــوجب مــــــرســـــوم رئــــــاسيّ مــــــؤرّخ في 21 جــــــمـــــادى
األولى عـــــام 1430 اHـــــوافق 16 مـــــايـــــو ســـــنـــــة 2009 يــــــعـــــيّن
الـسّـيـدان اآلتي اسـمـاهـمـا مـديـرين لـلـسـكن والـتـجـهـيزات

: Wاآلتيت Wالعمومية في الواليت
rفي والية بشـار rعمر لكحل -

- محمد بركونr في والية غرداية.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
اHــاداHــادّة ة 3 :  : يــشـــمل قــسـم اجلــمع واالســـتــرجـــاع واحلــفظ

والتـرميم مـا يأتي :
rمصلحة اجلمع واالسترجاع -

- مصلحة احلفظ والترميم.

اHاداHادّة ة 4 :  : يشمل قسم الـبحوث اHرتبـطة باجملموعات
التاريخية والثقافية مـا يأتي :

rمصلحة ترقية البحث والتوثيق واألرشيف -
- مـــصـــلـــحـــة إنــــتـــاج الـــبـــرامج والـــنـــشـــاط الـــســـمـــعي

rالبصـــري
- مصلحة تبادل اHعلومات التقنية.

اHاداHادّة ة 5 :  : يشـمـل قسـم اإلعالم والنـشاطـات التـربوية
والثقافية مـا يأتي :

- مــــصـــلـــحــــة الـــنــــدوات واHـــلـــتــــقـــيــــات الـــتـــاريــــخـــيـــة
rعــــارضHوا

- مـــــصـــــلــــــحـــــــــة الـــــنــــــشـــــــــر واإلعـالم والـــــتـــــنــــــشـــــيط
والتعــــاون.

6 :  : يــــــــشـــــــمـــــل قـــــــســــم اإلدارة والـــــــــوســــــــائـل اHــــــاداHــــــادّة ة 
العـامــة مـا يأتي :

rWستخدمHمصلحة تسيير ا -
rيزانية واحملاسبةHمصلحة ا -

- مصلحة الوسائل العامة واألمن.

اHــاداHــادّة ة 7 :  : تـــلــغـى أحــكـــام الــقـــرار الـــوزاري اHــشـــتــرك
اHـــــؤرّخ في 18 ذي احلــــجّـــــة عــــام 1417 اHـــــوافق  25 أبـــــريـل
سـنــة 1997 الـذي يــتـمّم الـقـرار الـوزاري اHـشـتـرك اHـؤرّخ
في 30 يــولـيــو ســنـة 1994 واHــتـضــمّن الــتــنــظــيم الــداخـلي

للمتحف الوطني للمجاهد.

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

حـرّر بــاجلــزائـر في 22 ذي احلــجّـــة عـام 1429 اHـوافق
20 ديسمبر سنـة 2008.

وزارة اجملاهدينوزارة اجملاهدين
قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 22  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1429
اHـوافق اHـوافق 20  ديـســمــبـر ســنـة   ديـســمــبـر ســنـة r r2008 يـحــديـحــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم

الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد.الداخلي للمتحف الوطني للمجاهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإنّ األم
rاليّةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقتـضى اHـرسـوم الـرّئاسيّ رقم 08 - 366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�ــــقـــتــــضى اHــــرســــوم الـــتّــــنــــفـــيــــذيّ رقم 91 - 295
اHؤرّخ في 14 صفر عام 1412 اHوافق 24 غشت سنة 1991

rتمّمHعدّل واHا rالذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�ـــقــــتـــضى اHــــرســـوم الـــتّـــنــــفـــيـــذيّ رقم 93 - 227 
اHـؤرّخ في 19 ربـيع الــثــاني عـام 1414 اHـوافق 5 أكــتــوبـر

rتمّمHعدّل واHا rتعلّق �تحف اجملاهدHسنة 1993 وا
- و�ــقـتـضـى اHـرسـوم الــرّئـاسيّ اHـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اHوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واHـتضمّن

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتعي
- و�ــقــتــضى الــقــــرار الــــوزاري اHــشــتــــرك اHـؤرّخ
في 18 ذي احلــجّــة عــام  1417اHــوافق 25 أبــريل ســنــة 1997
الــــذي يـــتــــمّم الــــقــــرار الـــوزاري اHــــشــــتـــرك اHــــؤرّخ في 30
يولـيو سـنة 1994 واHتـضمّن الـتنـظيم الـداخلي لـلمـتحف

rالوطني للمجاهد
يقـريقـرّرون مــا يآتي :رون مــا يآتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 8 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيـذيّ رقم 93 - 227 اHـؤرّخ في 19 ربـيع الـثـانـي عام
1414 اHــــوافق 5 أكـــتـــوبـــر ســـنـــة 1993 واHـــتـــعـــلّـق �ـــتـــحف

اجملـاهـدr  يهـدف هـذا الـقـرار إلى حتـديد الـتـنـظـيم الـداخلي
للمتحف الوطني للمجاهد.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يـــشــــمل الــــتــــنـــظــــيـم الـــداخــــلي لــــلــــمـــتــــحف
rـــديــــرHـــوضـــوع حتت ســـلـــطـــــة اHا rالــــوطـــني لـــلـــمـــجــــاهـــد

أربعــة (4) أقســام :
rقسم اجلمع واالسترجاع واحلفظ والترميم -

- قــــــسم الــــــبـــــحــــــوث اHـــــرتــــــبـــــطـــــــة بــــــاجملـــــمــــــوعـــــــات
rالتاريخيـة والثقافيـة

rقسم اإلعالم والنشاطات التربوية والثقافية -
- قسم اإلدارة والوسائل العامة.

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي



rقسم اإلدارة والوسائل العامة -
- ملحقــات.

اHــاداHــادّة ة 3 :  : يـــشـــمل قـــسم اجلــمـع واجلـــرد واالســـتـــرجــاع
والترميم واحلفظ مـا يأتي :

- مــــصـــلــــحــــة جـــمـع وجـــرد واســــتــــرجـــاع اجملــــمــــوعـــات
rالتاريخية والثقافية

- مـــــــصــــــلــــــحـــــــــــة تـــــــــــرمــــــيـم وحــــــفـظ اجملــــــمــــــــوعــــــات
التاريخيـة والثقافية.

اHـاداHـادّة ة 4 :  : يــشـمل قـسم اإلعالم والـتــنـشـيط والـتـوزيع
واHعـــارض مــا يأتي :

- مـــصـــلــحـــة الـــنـــشـــر والـــتـــوزيع والـــبـــحث اHـــتـــعـــلّق
rباجملموعات التاريخية والثقافية

- مصلحة التنشيط واإلعالم واHعارض والتوثيق.
اHـاداHـادّة ة 5 :  : يـشــمـــل قــسم اإلدارة والــــوسـائـل الــعــامــة

مــا يأتي :
rWستخدمHمصلحة تسيير ا -

- مـــصـــلـــحـــــة اHــــيـــزانـــيـــــة واحملـــاســـبـــــة والـــــوســـائل
العامــة واألمـن.

اHاداHادّة ة 6 :  : تضم ملحقة اHتحف اجلهوي ما يأتي :
rمصلحة اجلمع والترميم واحلفظ -

rمصلحة اإلعالم والتنشيط والتوزيع -
- مصلحة احملاسبة والوسائل العامة.

يسيّـر اHلحقة مديــر.
اHـاداHـادّة ة 7 :  : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حـرّر بـاجلـزائـر في 22 ذي احلـجّــة عــام 1429 اHـوافق

20 ديسمبـر سنـة 2008.

قـرار وزاري مـشـتـرك مؤرقـرار وزاري مـشـتـرك مؤرّخ في خ في 22  ذي احلـج  ذي احلـجّـة عـام ـة عـام 1429
اHـوافق اHـوافق 20  ديـســمــبـر ســنـة   ديـســمــبـر ســنـة r r2008 يـحــديـحــدّد الــتـنــظـيمد الــتـنــظـيم

الداخلي للمتاحف اجلهوية للمجاهد.الداخلي للمتاحف اجلهوية للمجاهد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعام للحكومة Wإنّ األم
rاليّةHووزير ا

rووزير اجملاهدين
- �ـقــتــضى اHــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 08-366 اHـؤرّخ
في 17 ذي القعدة عام 1429 اHوافق 15 نوفمبر سنة 2008

rأعضاء احلكومة Wتضمّن تعيHوا
- و�قـتـضى اHرسـوم الـتّنـفـيذيّ رقم 91-295 اHؤرّخ
في 14 صــــفــــــر عــــام 1412 اHــــوافق 24 غــــشت ســــنــــــة 1991

rتمّمHعدّل واHا r الذي يحدّد صالحيات وزير اجملاهدين
- و�قتضى اHرسوم التّنفيذيّ رقم 93-227  اHؤرّخ
في 19 ربــــيـع الــــثــــــانـي عـــــام 1414 اHــــوافـق 5 أكــــتــــوبــــــر

rتمّمHعدّل واHا rتعلّق �تحف اجملاهدHسنــة 1993 وا
- و�ـقتـضى اHرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 08-170 اHؤرّخ
في 7 جـــمــــادى الـــثـــانـــيــــة عــــام 1429 اHــوافق 11 يــــونـــيـــو
سـنــة 2008 واHتضـمّن إنشـاء اHتـاحف اجلهـويـة لـلمـجاهد

rوتنظيمها وسيرها
- و�ــــقــــتــــضـى اHــــرســــــوم الــــرّئــــــاسـيّ اHــــؤرّخ في 7
ربــــيع الـــثـــانـي عــام 1423 اHــوافق 18 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2002

rالعامّ للحكومة Wاألم Wتضمّن تعيHوا

يقـريقـرّرون مــا يآتي :رون مــا يآتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اHـادّة 6 من اHـرسـوم
الـتّـنـفـيذيّ رقم 08-170 اHـؤرّخ في 7 جـمــادى الثـانـيـة عام
1429 اHــوافق 11 يـــونـــيـــو ســـنـــة 2008 واHـــتـــضـــمّن إنـــشـــاء

اHـتـاحف اجلـهــويـة لـلـمـجـاهـد وتـنـظـيـمـهـا وسـيـرهـاr يـهـدف
هــذا الـقــــرار إلى حتــديـــد الـتـنــظـــيـم الـداخـلـي لـلـمــتـاحف

اجلهـويـة للمجـاهد.

اHــــاداHــــادّة ة 2 :  : يــــشـــمـل الـــتــــنـــظــــيم الـــداخــــلي لــــلـــمــــتـــاحف
rـديــرHـوضـوعـــة حتت سـلـطــــة اHا rاجلـهــويــــة لـلـمـجـــاهــد

مــا يأتي :
- قـــــــــــسـم اجلــــــــــمــــع واجلــــــــــــــرد واالســــــــــتــــــــــــــرجـــــــــــــــاع

rوالتـــرميم واحلفظ
rعارضHقسم اإلعالم والتنشيط والتوزيع وا -

وزير اجملاهدينوزير اجملاهدين
محمد الشريف عباسمحمد الشريف عباس

وزير اHاليةوزير اHالية
كر¨ جوديكر¨ جودي

عن األمW العام للحكومةعن األمW العام للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اHدير العام للوظيفة العموميةاHدير العام للوظيفة العمومية
جمال خرشيجمال خرشي
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