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حي البساتﲔ ،بئر مراد رايس ،ص.ب  - 376اﳉزائر  -مـحطة
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سنة

ية...........................
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 10٩0,00د.ج

 2675,00د.ج

الفاكس 02٣.٤١.١8.٧٦

ية وترجمتها........
ال ّ
نسخة اﻷصل ّ

 21٨0,00د.ج

 5350,00د.ج

ح.ج.ب  3200-50 clé ٦8اﳉزائر

تزاد عليها
نفقات اﻻرسال

بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠ ٣٠٠ ٠٦٠٠٠٠2٠١٩٣٠٠٤8

الهاتف  02٣.٤١.١8.8٩ :إﱃ ٩2

حساب العملة اﻷجنبّية للمشتركﲔ خارج الوطن
بنك الفﻼحة والّتنمية الّريفّية ٠٠٣ ٠٠ ٠٦٠٠٠٠٠١٤٧2٠2٤2

ثمن الّنسخة اﻷصلّية  1٤,٠0د.ج
ثمن الّنسخة اﻷصلّية وترجمتها  28,٠٠د.ج
صادر ﰲ الّسنﲔ الّسابقة  :حسب الّتسعيرة.
ثمن العدد ال ّ
جانا للمشتركﲔ.
وتسّلم الفهارس م ّ
اﳌطلوب إرفاق لفيفة إرسال اﳉريدة اﻷخيرة سواء لتجديد اﻻشتراكات أو لﻼحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن الّنشر عﲆ أساس  60,00د.ج للّسطر.
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اتفاقيات واتفاقات دولية
مرسوم رئـاسي رقم  ١٣٤-٢٢مؤّرخ ﰲ  ٢٥شعبان عام ١٤٤٣
اﳌوافـ ـ ـق  ٢٨مـ ـارس سنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن انضم ـ ـام

’’اﳌستقبل الذي نصبو إليه‘‘ التي تدعو إﱃ خاﲤة موﱠفقة
ك عاﳌي ملزم قانونا بشأن الزئبق
للمفاوضات بشأن ص ّ

اﳉمهـ ـوريـ ـ ـة اﳉـ ـزائـ ـ ـري ـ ـة الـ ـديمقـ ـراطي ـ ـة الشعبيـ ـ ـة

ﳌعاﳉة اﻷخطار التي تهّدد صحة اﻹنسان والبيئة،

إﱃ اتفـ ـاقيـ ـ ـة ميناماتـ ـ ـا بشـ ـ ـأن الزئبـ ـ ـق ،اﳌعتم ـ ـ ـدة

وإذ تشير إﱃ أن مؤﲤر اﻷﱈ اﳌتحدة للتنمية اﳌستدامة
أعاد التأكيد عﲆ مبادئ إعﻼن ريو بشأن البيئة والتنمية،

بكوماموتو بتاريخ  ١٠أكتوبر سنة .٢٠١٣
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بنـ ـ ـاء ع ـ ـﲆ تقري ـ ـر وزي ـ ـر الشـ ـ ـؤون اﳋارجي ـ ـة واﳉاليـ ـ ـة
الوطنية باﳋارج،
– وبن ـ ـاء ع ـ ـﲆ الـ ـ ـ ـ ـدستـ ـ ـ ـ ـور ،ﻻ سي ـ ـمـ ـا اﳌـ ـادة  ٧) ٩١و(١2
منه،
– وبعـ ـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـﲆ اتفاقي ـ ـة مينامات ـ ـا بش ـ ـأن الزئبـ ـ ـق،
اﳌعتمدة بكوماموتو بتاريخ  ١٠أكتوبر سنة ،2٠١٣
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :تنضم اﳉمهورية اﳉزائرية الديمقراطية
الشع ـب ـي ـة إﱃ ات ـف ـاق ـي ـة م ـي ـن ـام ـات ـا بشأن ال ـزئ ـب ـق ،اﳌع ـتـمـدة
بكوماموتو بتاريخ  ١٠أكتوبر سنة .2٠١٣
اﳌادة  : ٢ينشـ ـ ـر هـ ـ ـذا اﳌرس ـ ـوم وكذا نص اﻻتفاقية ﰲ
اﳉـريدة الّرسمية للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حـّرر باﳉزائر ﰲ  2٥شعبان عـ ـام  ١٤٤٣اﳌواف ـق  28مارس

سنة .2٠22

عبد اﳌجيد تبون
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق
ن اﻷطراف ﰲ هذه اﻻتفاقية،
إ ّ
إذ تقر بأن الزئبق مادة كيميائية تثير انشغاﻻ عاﳌيا
بسبب انتقالها البعيد اﳌدى ﰲ اﳉو ،وثباتها ﰲ البيئة
ﲟجرد دخولها إليها بوسائط بشرية اﳌنشأ ،وقدرتها عﲆ
ال ـت ـراك ـم ب ـيئ ـي ـًا ﰲ ال ـن ـظ ـم اﻹي ـك ـول ـوج ـيـة ،وآثـارهـا السلـبـيـة
الكبيرة عﲆ صحة اﻹنسان والبيئة،
وإذ تشي ـ ـر إﱃ اﳌق ـ ـرر  ٥/2٥اﳌ ـ ـؤرخ ﰲ  2٠شبـ ـاط/

ومنها ضمن أمور أخرى ،اﳌسؤوليات اﳌشتركة واﳌتباينة،
وإذ تسلم بالظروف اﳋاصة بالبلدان وقدراتها واﳊاجة إﱃ
اتخاذ إجراء عاﳌي،
وإدراكـ ـا م ـن ـه ـا ل ـلشواغ ـل الصح ـي ـة ،خصوصا ﰲ ال ـبـلـدان
ال ـن ـام ـيـة ،الـنـاجـمـة عـن الـتـعـرض لـلـزئـبـق ،بـالـنسبـة لـلـفئـات
السكانية الضعيفة ،وخصوصا اﻷطفال والنساء ،ومن خﻼلهم
اﻷجيال القادمة،
وإذ تﻼحظ مظاهر ضعف النظم اﻹيكولوجية ومجتمعات
الشعوب اﻷصلية بوجه خاص ﰲ اﳌنطقة اﳌتجّمدة الشمالية

بسبب ت ـع ـّرضه ـا ل ـل ـتضخ ـم اﻷحـيـائي لـلـزئـبـق وتـلـوث اﻷغـذيـة
التقليدية ،وإذ تشعر بالقلق إزاء مجتمعات الشعوب اﻷصلية
بوجه أعم فيما يخص آثار الزئبق،

وإذ تدرك الدروس الهامة اﳌستخلصة من مرض ميناماتا
وبـ ـخ ـاصة اﻵث ـار الصح ـي ـة وال ـب ـيئ ـي ـة اﳋط ـي ـرة ال ـن ـاج ـم ـة ع ـن
التلﱡوث بالزئبق واﳊاجة إﱃ كفالة إدارة سليمة للزئبق ومنع
وقوع أحداث ﳑاثلة ﰲ اﳌستقبل،
وإذ تشدد عﲆ أهمية الدعم اﳌاﱄ والتقني والتكنولوجي
ودعم بناء القدرات ،وبخاصة للبلدان النامية والبلدان التي ﲤر
اقتصاداتها ﲟرحلة انتقال ،بغية تعزيز القدرات الوطنية من
أجل إدارة الزئبق وتشجيع التنفيذ الفعال لﻼتفاقية،
وإذ تقر أيضا بأنشطة منظمة الصحة العاﳌية ﳊماية
صحـ ـة اﻹنسان فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـتصل بـ ـالـ ـزئ ـب ـق وبأدوار اﻻت ـف ـاق ـات
البيئية اﳌتعددة اﻷطراف ذات الصلة ،ﻻ سيما اتفاقية بازل
بشأن التحكم ﰲ نقل النفايات اﳋطرة والتخلﱡص منها عبر
اﳊدود ،واتفاقية روتردام لتطبيق إجراء اﳌوافقة اﳌسبقة
عن علم عﲆ مواد كيميائية ومبيدات آفات معّينة خطرة
متداولة ﰲ التجارة الدولية،
وإذ تقر بأن هذه اﻻتفاقية وسائر اﻻتفاقات الدولية ﰲ
مـ ـجـ ـال الـ ـبـ ـيئـ ـة والـ ـتـ ـجـ ـارة هي اتـ ـفـ ـاق ـات مسان ـدة ل ـب ـعضه ـا
البعض،

اﳌتحدة للبيئة للبدء باتخاذ إجراءات دولية ﻹدارة الزئبق

وإذ تشدد عﲆ أنه ليس ﰲ هذه اﻻتفاقية ما يرمي إﱃ
التأثير عﲆ حقوق أي طرف وعﲆ التزاماته الناشئة عن أي

عﲆ نحو يتسم بالكفاءة والفعالية واﻻتساق،

اتفاق دوﱄ قائم،

فبراي ـ ـر سنة  2٠٠٩الذي اتخذه مجلس إدارة برنامج اﻷﱈ

وإذ تشير إﱃ الفقرة  22١من الوثيقة اﳋتامية الصادرة
ع ـ ـن مؤﲤر اﻷﱈ اﳌت ـ ـح ـ ـدة ل ـ ـلـ ـتـ ـنـ ـمـ ـيـ ـة اﳌستـ ـدامـ ـة بـ ـعـ ـنـ ـوان

وإذ ت ـ ـدرك أن الس ـ ـرد الـ ـ ـوارد أعـ ـ ـ ـﻼه ﻻ يرمـ ـي إﱃ إق ـ ـ ـامة
ترتيب هرمي بﲔ هذه اﻻتفاقية والصكوك الدولية اﻷخرى،
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وإذ تشير إﱃ أّنه ﻻ يوجد ﰲ هذه اﻻتفاقية ما يمنع أي
طرف من اتخاذ تدابير محلية إضافية تتسق وأحكام هذه
اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة سعـ ـيـ ـا إﱃ حـ ـمـ ـايـ ـة صحـ ـة اﻹنسان والـ ـب ـيئ ـة م ـن
ال ـت ـع ـرض ل ـل ـزئ ـب ـق وفـقـا لـﻼلـتـزامـات اﻷخـرى اﳌتـرتـبـة عﲆ
الطرف ﲟوجب القانون الدوﱄ الساري،
قد اتفقت عﲆ ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ
الهدف
الهدف من هذه اﻻتفاقية هو حماية صحة اﻹنسان والبيئة
م ـ ـن اﻻن ـ ـب ـ ـع ـ ـاث ـ ـات واﻹط ـ ـﻼق ـ ـات ال ـ ـبشري ـ ـة اﳌنشأ لـ ـلـ ـزئـ ـبـ ـق
ومركبات الزئبق.
اﳌادة ٢
التعاريف
ﻷغراض هذه اﻻتفاقية :
)أ( “تعدين الذهب اﳊرﰲ والضيق النطاق” يعني تعدين
الـ ـذهب مـ ـن قـ ـبـ ـل عـ ـمـ ـال مـ ـنـ ـاجـ ـم أفـ ـراد أو شركـ ـات صغ ـي ـرة
باستثمار رأسماﱄ وإنتاج محدودين،
)ب( “أفضل التقنيات اﳌتاحة” تعني التقنيات اﻷكثر
فعالية ﰲ منع ،وحيثما يكون ذلك غير عمﲇ ،ﰲ اﳊد من
انبعاثات وإطﻼقات الزئبق ﰲ الهواء واﳌاء واﻷراضي وأثر
ت ـلك اﻹط ـﻼق ـات واﻻن ـب ـع ـاث ـات عﲆ ال ـب ـيئ ـة كـكـل ،مـع مـراعـاة
اﻻعتبارات اﻻقتصادية والتقنية لطرف ما أو ﳌرفق ما
موجود عﲆ أراضي ذلك الطرف .وﰲ هذا السياق :
‘“ ‘١أفضل” يعني اﻷكثر فعالية ﰲ ﲢقيق مستوى عام
مرتفع من حماية البيئة ككل،
‘“ ‘2التقنيات اﳌتاحة” ،فيما يتعلق بطرف معّين ومرفق
م ـ ـع ـ ـّي ـ ـن عﲆ أراضي ذلك الـ ـطـ ـرف ،تـ ـعـ ـني الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـات الـ ـتي
تستحدث عﲆ نطاق يمّكن من التنفيذ ﰲ قطاع صناعي ذي
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)هـ( ’’مركب الزئبق‘‘ يعني أي مادة تتكون من ذرات من
الزئبـ ـ ـق وم ـ ـن ذرة أو أكث ـ ـر م ـ ـن عناص ـ ـر كيميائيـ ـ ـة أخـ ـ ـرى
ﻻ من خﻼل تفاعﻼت
ﻻ يمكن فصلها إﱃ مركبات مختلفة إ ّ
كيميائية،
)و( ’’اﳌنتج اﳌضاف إليه الزئبق‘‘ يعني اﳌنتج أو مكّون
اﳌنتج الذي يحتوي عﲆ الزئبق أو مرّكب زئبق أضيف عمدا،
)ز( ’’ال ـط ـرف‘‘ ي ـع ـني دول ـة أو م ـنـظـمـة إقـلـيـمـيـة لـلـتـكـامـل
اﻻق ـ ـتصادي ت ـ ـوافـ ـق عﲆ اﻻلـ ـتـ ـزام بـ ـهـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة وتـ ـكـ ـون
اﻻتفاقية سارية اﳌفعول بالنسبة لها،
)ح( ’’اﻷطراف اﳊاضرة واﳌصّوتة‘‘ تعني اﻷطراف اﳊاضرة
والتي تدﱄ بأصواتها إيجابا أو سلبا ﰲ اجتماع اﻷطراف،
)ط( ’’التعدين اﻷّوﱄ للزئبق‘‘ يعني التعدين الذي تكون
اﳌادة الرئيسية اﳌقصودة فيه هي الزئبق،
)ي( ’’اﳌن ـظ ـم ـة اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـام ـل اﻻق ـتصادي‘‘ ت ـعـني
منظمة أنشأتها دول ذات سيادة ﰲ منطقة معّينة تنقل
إليها الدول اﻷعضاء فيها اﻻختصاص فيما يتعلق باﳌسائل
التي ﲢكمها هذه اﻻتفاقية ،وتخّولها ،حسب اﻷصول ،وفقا
ﻹجراءاتها الداخلية ،التوقيع عﲆ هذه اﻻتفاقية أو التصديق
عليها أو قبولها أو إقرارها أو اﻻنضمام إليها،
)ك( ’’اﻻست ـ ـخـ ـدام اﳌسمـ ـوح بـ ـه‘‘ يـ ـعـ ـني أي استـ ـخـ ـدام مـ ـن
طرف ما للزئبق أو مرّكباته يتسق مع هذه اﻻتفاقية ،ﲟا ﰲ
ذلك اﻻستخدامات اﳌتسقة مع اﳌواد  ٣و  ٤و  ٥و  ٦و  ،٧دون
أن يقتصر عليها.
اﳌادة ٣
مصادر اﻹمداد بالزئبق والتجارة فيه
 -١ﻷغراض هذه اﳌادة :
)أ( تشمل اﻹشارات إﱃ ’’الزئبق‘‘ خﻼئط الزئبق مع مواد
أخرى ،ﲟا ﰲ ذلك سبائك الزئبق التي ﻻ يقل تركيز الزئبق
فيها عن  ٩٥ﰲ اﳌائة من وزنها،

صل ـ ـة ﰲ ظ ـ ـل ظ ـ ـروف صاﳊة اقـ ـتصاديـ ـا وتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـا ،مـ ـع أخـ ـذ

)ب( ’’م ـرك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق‘‘ وت ـع ـني )أول( ك ـل ـوري ـد ال ـزئ ـب ـق

الـ ـتـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف والـ ـفـ ـوائـ ـد ﰲ اﻻع ـت ـب ـار ،سواء است ـخ ـدمت ت ـلك

)اﳌع ـ ـ ـروف أيضًا ب ـ ـ ـاسم ال ـ ـ ـك ـ ـ ـال ـ ـ ـوم ـ ـ ـي ـ ـ ـل( ،و)ث ـ ـ ـاني( أكسي ـ ـ ـد
ال ـزئ ـب ـق ـيك ،و)ث ـاني( ك ـب ـري ـت ـات ال ـزئ ـب ـق ـيك ،وث ـاني نـتـرات
الزئبقيك ،وفلز الزنجفر ،وسلفيد الزئبق.

اﳌرفق ،وفقا ﳌا يحدده ذلك الطرف،

 - ٢وﻻ تطبق أحكام هذه اﳌادة عﲆ ما يأتي :

التقنيات أو ﰎ استحداثها ،أو لم تستخدم أو تستحدث ،عﲆ
أراضي ال ـ ـط ـ ـرف اﳌعـ ـني ،بشرط أن تـ ـكـ ـون مـ ـتـ ـاحـ ـة ﳌشﹽغـ ـل
‘“ ‘٣الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـات” تـ ـعـ ـني الـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوج ـي ـات اﳌست ـخ ـدم ـة
واﳌم ـ ـارسات ال ـ ـتشغ ـ ـي ـ ـل ـ ـي ـ ـة وال ـ ـط ـ ـرائ ـ ـق ال ـ ـتي تصم ـ ـم بـ ـهـ ـا
اﳌنشآت وتبنى وتصان ويجري تشغيلها وإخراجها من
اﳋدمة،
)ج( ’’أفضل اﳌمارسات البيئية‘‘ تعني تطبيق أنسب
خليط من تدابير واستراتيجيات التحكم البيئي،
)د( ’’الزئب ـ ـ ـق‘‘ يعنـ ـي عنصـ ـ ـر الزئب ـ ـ ـ ـق اﻷول ـ ـ ـ ـي
)(H g (O), CAS N° .٧٤٣٩-٩٧-٦

)أ( كميات الزئبق أو مركبات الزئبق التي تستخدم ﰲ
البحوث عﲆ نطاق مختبري أو كمعيار مرجعي ،أو
)ب( ال ـك ـم ـي ـات ال ـن ـزرة م ـن ال ـزئ ـب ـق أو م ـرك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق
اﳌوجودة بطبيعتها ﰲ اﳌنتجات اﳌعدنية مثل الفلزات أو
اﳋامات أو اﳌنتجات اﳌعدنية غير اﶈتوية عﲆ الزئبق،
ﲟا ﰲ ذلك الفحم أو اﳌنتجات اﳌشتقة من هذه اﳌواد،
والكميات النزرة غير اﳌقصودة ﰲ اﳌنتجات الكيميائية،
أو
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)ج( اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق.
 – ٣ﻻ يسمح أي طرف بتعدين الزئبق اﻷوﱄ الذي لم يكن
يجري عﲆ أراضيه ﰲ تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ
بالنسبة له.
ﻻ بتعدين الزئبق اﻷوﱄ الذي كان
 – ٤ﻻ يسمح أي طرف إ ّ
يجري عﲆ أراضيه ﰲ تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـه لـ ـفـ ـتـ ـرة تصل إﱃ خـ ـمسة عشر عـ ـامـ ـا ب ـع ـد ذلك
التاريخ .وخﻼل هذه الفترة ،ﻻ يستخدم الزئبق الناﰋ عن
ﻻ ﰲ صناعة اﳌنتجات اﳌضاف إليها
عملية التعدين هذه إ ّ
الزئبق عمﻼ باﳌادة  ،٤أو ﰲ عمليات التصنيع وفقا للمادة

باعتبار ذلك اﳌوافقة اﳋطية اﳌطلوبة ﲟقتضى الفقرة .٦
ويوضح هذا اﻹخطار العام أي شروط وأحكام يقدم الطرف
اﳌستورد أو غير الطرف ﲟقتضاها موافقته .ويجوز لذلك
الطرف أو غير الطرف ﰲ أي وقت إلغاء هذا اﻹخطار .وعﲆ
اﻷمـ ـانـ ـة أن ﲢتـ ـفـ ـظ بسج ـل ع ـام ﳉم ـي ـع اﻹخ ـط ـارات م ـن ه ـذا
النوع.
 – ٨ﻻ يسمح أي طرف باستيراد الزئبق من غير طرف
سيقدم له موافقته اﳋطية ما لم يكن غير الطرف قد قدم
شهادة بأن ذلك الزئبق ليس من مصادر محددة عﲆ أنها
مصادر غير مسموح بها ﲟوجب الفقرة  ٣أو الفقرة ) ٥ب(.

 ٥أو يتـ ـم التخلص منه عمﻼ باﳌ ـ ـادة  ،١١باستخـ ـدام عمليات

 – ٩يجـ ـوز للط ـ ـرف ال ـ ـذي يقدم إخطارا عاما باﳌوافقـ ـ ـة

ﻻ تؤدي إﱃ استرداد أو إعادة تدوير أو استخﻼص أو إعادة

ﲟوجب الفقرة  ٧أن يقرر عدم تطبيق الفقرة  ،8شريطة أن

اﻻستخدام اﳌباشر أو اﻻستخدامات البديلة.

يواصل تطبيق قيود شاملة عﲆ تصدير الزئبق وأن يتخذ

 - ٥يقوم كل طرف ﲟا يأتي :
)أ( يسعى إﱃ ﲢديد كل كمية عﲆ حدة من مخزونات
الزئبق أو مرّكبات الزئبق التي تزيد عﲆ  ٥٠طنا متريا
ب ـ ـاﻹضاف ـ ـة إﱃ مصادر اﻹم ـ ـداد ب ـ ـال ـ ـزئـ ـبـ ـق الـ ـتي تـ ـوّلـ ـد عـ ـنـ ـهـ ـا
مخزونات تزيد عن  ١٠أطنان مترية سنويا واﳌوجودة عﲆ
أراضيه،
)ب( يتخذ تدابير تكفل ،إذا ما قرر الطرف توافر فائض

تدابير محلية لكفالة أن يدار هذا الزئبق اﳌستورد بطريقة
سليمة بيئيا .ويقدم الطرف إخطارا بهذا القرار إﱃ اﻷمانة،
يتضمن معلومات تصف قيوده عﲆ الصادرات والتدابير
التنظيمية اﶈلية ،فضﻼ عن معلومات عن كميات الزئبق
وبلدان منشأ الزئبق اﳌستورد من غير اﻷطراف .وﲢتفظ
اﻷمانة بسجل عام ﳉميع اﻹخطارات من هذا النوع .وتقوم
ﳉنة التنفيذ واﻻمتثال باستعراض وتقييم أي إخطارات
ومعلومات داعمة عمﻼ باﳌادة  ،١٥ويجوز أن تقدم توصيات،

الزئبق نتيجة وقف تشغيل مرافق إنتاج الكلور والقلويات،

وفقا للمقتضى ،إﱃ مؤﲤر اﻷطراف.

التخلص من هذا الزئبق وفقا للمبادئ التوجيهية لﻺدارة

 – ١٠يظ ـ ـ ـل اﻹجـ ـ ـراء اﳌبـ ـ ـّين ﰲ الفق ـ ـ ـرة  ٩متاح ـ ـا ﳊـ ـ ـﲔ
اختتـام اﻻجتماع الثاني ﳌؤﲤر اﻷطراف .وﻻ يتاح بعد ذلك

السليمة بيئيا اﳌشار إليها ﰲ الفقرة ) ٣أ( من اﳌادة ،١١
باستخدام عمليات ﻻ تؤدي إﱃ استرداد أو إعادة تدوير أو

ال ـ ـوقت ،مـ ـا لـ ـم يـ ـقـ ـرر مؤﲤر اﻷطـ ـراف خـ ـﻼف ذلك بأغـ ـلـ ـبـ ـيـ ـة

استخﻼص أو اﻻستخدام اﳌباشر أو اﻻستخدامات البديلة.

بسيطة من اﻷطراف اﳊاضرين اﳌصوتﲔ ،باستثناء ما

 - ٦ﻻ يسمح أي طرف بتصدير الزئبق إ ّ
ﻻ:

يـ ـتـ ـعـ ـل ـق ب ـط ـرف ق ـّدم إخ ـط ـارا ﲟوجب ال ـف ـق ـرة  ٩قـبـل نـهـاية

)أ( إﱃ ط ـ ـرف زّود الط ـ ـرف اﳌصّدر ﲟوافقت ـ ـه اﳋطية،
وليس ﻷي غرض سوى :
) (١استخدام يسمح به للطرف اﳌستورد ﲟوجـ ـب ه ـذه
اﻻتفاقية ،أو
) (2لغرض التخزين اﳌؤقت السليم بيئيا عﲆ النحو
اﳌبّين ﰲ اﳌادة  ،١٠أو
)ب( إﱃ غير طرف زّود الطرف اﳌصّدر ﲟوافقته اﳋطية،

ﲟا فيها شهادة تثبت أن :

) (١لدى غير الطرف تدابير تكفل حماية صحة اﻹنسان
والبيئة وتكفل امتثاله ﻷحكام اﳌادتﲔ  ١٠و،١١
) (2وأن ه ـ ـذا ال ـ ـزئ ـ ـب ـ ـق سوف يست ـ ـخ ـ ـدم ف ـ ـقـ ـط استـ ـخـ ـدامـ ـا

اﻻجتماع الثاني ﳌؤﲤر اﻷطراف.
 – ١١يدرج كل طرف أن ﰲ تقاريره اﳌقدمة ،وعمﻼ باﳌادة
 ،2١معلومات تبّين استيفاء اﻻشتراطات الواردة ﰲ هذه
اﳌادة.
 – ١٢يق ـ ـدم مؤﲤـ ـر اﻷط ـ ـراف ﰲ اجتماع ـ ـه اﻷول مزي ـ ـدا م ـ ـن
التوجيهات فيما يتعلق بهذه اﳌادة ،وخصوصا فيما يتعلق
بالفقـ ـ ـرة ) ٥أ( ،والفقرتﲔ  ٦و ،8ويض ـ ـع ويعتمـ ـ ـد مضمـ ـ ـون
الشهادة اﳌطلوب اﳌشار إليه ﰲ الفقرتﲔ ) ٦ب( و.8
 – ١٣يقـ ـ ـ ـ ـ ـّيم م ـ ـؤﲤـ ـ ـ ـ ـر اﻷط ـ ـ ـراف مـ ـ ـا إذا ك ـان ـ ـ ـ ـت الت ـ ـجـ ـ ـارة ﰲ
مرّكبات زئبق محددة تخل بهدف هذه اﻻتفاقية ،وينظر فيما
إذا كان ينبغي إخضاع مرّكبات زئبق محددة للفقرتﲔ  ٦و،8
من خﻼل إدراجها ﰲ مرفق إضاﰲ ُيعَتمد وفقًا للمادة .2٧

مسم ـ ـوح ـ ـا ب ـ ـه ل ـ ـط ـ ـرف ﲟوجب ه ـ ـذه اﻻت ـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة أو مـ ـن أجـ ـل
التخزين اﳌؤقت السليم بيئيا عﲆ النحو اﳌبّين ﰲ اﳌادة
.١٠

اﳌادة ٤
اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق

 – ٧يجوز للطرف اﳌصّدر أن يعتمد عﲆ إخطار عام مقدم

 – ١ﻻ يسمح ﻷي طرف ،من خﻼل اتخاذه تدابير مناسبة،

إﱃ اﻷمانة من الطرف اﳌستورد أو من الدولة غير الطرف

بتصنيع أو استيراد أو تصدير اﳌنتجات اﳌضاف إليها

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

الزئبق اﳌدرجة ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌرفق ألف بعد انقضاء
ﻻ إذا
اﳌوعد اﶈدد للتخلص التدريجي من تلك اﳌنتجات ،إ ّ
حّدد إعفاء ﰲ اﳌرفق ألف أو كان لدى الطرف إعفاء مسجل
عمﻼ باﳌادة .٦
 – 2كبديل عن الفقرة  ،١يجوز للطرف أن يشير وقت
التصديق أو لدى دخول التعديل عﲆ اﳌرفق ألف حّيز النفاذ
بـ ـالـ ـنسبـ ـة لـ ـه ،إﱃ أنـ ـه سيـ ـنـ ـفـ ـذ ت ـداب ـي ـر أو است ـرات ـي ـج ـي ـات
مختلفة للتعامل مع اﳌنتجات اﳌدرجة ﰲ اﳉزء اﻷول من
اﳌرفق ألف .وﻻ يجوز للطرف أن يختار هذا البديل إﻻّ إذا
أمـ ـكـ ـنـ ـه أن يـ ـثـ ـبت أنـ ـه قـ ـلـ ـل فـ ـعـ ـﻼ ،إﱃ اﳊّد اﻷدن ـى ،تصن ـي ـع
واستيراد وتصدير الغالبية الكبرى من اﳌنتجات اﳌدرجة
ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌرفق ألف ،وأنه قد نّفذ تدابير أو
استـ ـراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـات ﳋفض استـ ـخـ ـدام الـ ـزئـ ـبـ ـق ﰲ مـ ـنـ ـتـ ـجـ ـات
إضافية ليست مدرجة ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌرفق ألف وقت
إخطاره اﻷمانة بقراره باستخدام هذا البديل .وإضافة إﱃ
ذلك ،يقوم الطرف الذي يختار هذا البديل ﲟا يأتي :
)أ( يقدم تقريرا ﰲ أول فرصة إﱃ مؤﲤر اﻷطراف يصف
فيه التدابير أو اﻻستراتيجيات اﳌنفذة ،ﲟا ﰲ ذلك تقدير
كّمي للتخفيضات اﳌنجزة،
)ب( يـ ـنـ ـفـ ـذ ت ـداب ـي ـر أو است ـرات ـي ـج ـي ـات ﳋفض است ـخ ـدام
الزئبق ﰲ أي منتجات مدرجة ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌرفق
ألف لم ﲢدد قيمة حّدها اﻷدنى بعد،
)ج( ينظر ﰲ تدابير إضافية لتحقيق تخفيضات أخرى،
)د( ﻻ يكون مؤهﻼ للمطالبة بإعفاءات عمﻼ باﳌادة ٦
فيما يتعلق بأي فئة منتجات يتم من أجلها اختيار هذا
البديل.
يقوم مؤﲤر اﻷطراف ،ﰲ موعد ﻻ يتجاوز خمس سنوات
من تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ ،وكجزء من عملية
اﻻستعراض ﲟوجب الفقرة  ،8باستعراض التقدم اﶈرز
وفعالية التدابير اﳌتخذة ﲟوجب هذه الفقرة.
 – ٣يتخذ كل طرف تدابير بشأن اﳌنتجات اﳌضاف
إليها الزئبق ،اﳌدرجة ﰲ اﳉزء الثاني من اﳌرفق ألف وفقًا
لﻸحكام اﳌبّينة ﰲ ذلك اﳉزء.
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معروف للمنتجات اﳌضاف إليها الزئبق قبل تاريخ دخول
ﻻ إذا أظهر
هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة لذلك الطرف ،إ ّ
تقييم ﳌخاطر وفوائد هذا اﳌنتج أن له فوائد تعود عﲆ
البيئة أو صحة اﻹنسان .ويقدم الطرف إﱃ اﻷمانة ،وفقا
للمقتضى ،معلومات عن أي منتج من هذا القبيل ،ﲟا ﰲ ذلك
أي معلومات عن مخاطر هذا اﳌنتج وفوائده للبيئة وصحة
اﻹنسان .ويجب عﲆ اﻷمانة أن ﲡعل هذه اﳌعلومات متاحة
للجمهور.
 – ٧يجوز ﻷي طرف أن يقدم مقترحا إﱃ اﻷمانة بإدراج
منتج مضاف إليه الزئبق ﰲ اﳌرفق ألف ،ويشمل اﻻقتراح
معلومات تتصل ﲟدى توافر بدائل لهذا اﳌنتج خالية من
ال ـزئ ـب ـق واﳉدوى ال ـت ـق ـن ـي ـة واﻻق ـتصادي ـة ل ـه ـا ،وم ـخ ـاطـرهـا
وف ـوائ ـده ـا ل ـل ـب ـيئ ـة وصح ـة اﻹنسان ،م ـع مـراعـاة اﳌعـلـومـات
اﳌتاحة عمﻼ بالفقرة .٤
 – 8يقوم مؤﲤر اﻷطراف باستعراض اﳌرفق ألف ،ﰲ
موعد ﻻ يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية
حيز النفاذ ،ويجوز له أن ينظر ﰲ إدخال تعديﻼت عﲆ هذا
اﳌرفق وفقا للمادة .2٧
 – ٩عند استعراض اﳌرفق ألف ،عمﻼ بالفقرة  ،8يراعي
مؤﲤر اﻷطراف ،عﲆ اﻷقل ،ما يأتي :
)أ( أي مقترح مقدم ﲟوجب الفقرة ،٧
)ب( اﳌعلومات اﳌتاحة عمﻼ بالفقرة ،٤
)ج( ت ـ ـواف ـ ـر ب ـ ـدائـ ـل خـ ـالـ ـيـ ـة مـ ـن الـ ـزئـ ـبـ ـق لﻸطـ ـراف تـ ـتسم
بـ ـجـ ـدواهـ ـا الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة واﻻق ـتصادي ـة ،م ـع م ـراع ـاة م ـخ ـاط ـره ـا
وفوائدها للبيئة وصحة اﻹنسان.
اﳌادة ٥
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو
مرّكبات الزئبق
 – ١ﻷغراض هذه اﳌادة واﳌرفق باء ،ﻻ تشمل عمليات
التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق
العمليات التي تستخِدم اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق أو
عمليات تصنيع اﳌواد اﳌضاف إليها الزئبق أو العمليات
اﳌستخدمة ﰲ معاﳉة النفايات اﶈتوية عﲆ الزئبق.

 – ٤تقـ ـوم اﻷمانـ ـة ،بن ـاء عـ ـﲆ معلومـ ـات تقّدمه ـا اﻷط ـ ـراف،
بـ ـجـ ـمـ ـع م ـع ـل ـوم ـات ع ـن اﳌن ـت ـج ـات اﳌضاف إل ـي ـه ـا ال ـزئ ـب ـق
وب ـدائ ـل ـه ـا ،وأن ﲢت ـف ـظ ب ـه ـذه اﳌع ـل ـوم ـات ،وﲡع ـل ـه ـا مـتـاحـة
للجمهور .ويجب عﲆ اﻷمانة أيضا أن تتيح للجمهور أي
معلومات أخرى ذات صلة تقدمها اﻷطراف.

باستخدام الزئبق أو مرّكبات الزئبق ﰲ عمليات التصنيع
اﳌدرجة ﰲ اﳉزء اﻷول من اﳌرفق باء بعد انقضاء موعد
اﻹنهاء التدريجي اﶈدد ﰲ ذلك اﳌرفق لفرادى العمليات،
إﻻّ إذا كان لدى الطرف إعفاء مسجل عمﻼ باﳌادة .٦

 – ٥يتخذ كل طرف تدابير ﳌنع إدخال منتجات مضاف
إليها الزئبق ﻻ يسمح بتصنيعها أو استيرادها أو تصديرها
ﲟوجب هذه اﳌادة ،ﰲ منتجات مجّمعة.

 – ٣يتخذ كل طرف تدابير لتقييد استخدام الزئبق أو
مرّكبات الزئبق ﰲ العمليات اﳌدرجة ﰲ اﳉزء الثاني من
اﳌرفق باء ،وفقا لﻸحكام اﶈّددة فيه.

 – ٦يثني كل طرف عن التصنيع أو التوزيع التجاري
ﳌنتجات مضاف إليها الزئبق غير مشمولة بأي استعمال

 – ٤ت ـق ـوم اﻷم ـان ـة ،است ـن ـادا إﱃ اﳌع ـل ـوم ـات اﳌق ـدم ـة م ـن

 – 2ﻻ يسمح أي طرف ،من خﻼل اتخاذ تدابير مناسبة،

اﻷطـ ـراف ،بـ ـجـ ـمـ ـع وحـ ـفـ ـظ اﳌع ـل ـوم ـات ع ـن ال ـع ـم ـل ـي ـات ال ـتي

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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تست ـخ ـدم ال ـزئ ـب ـق أو م ـر ّكـب ـات ال ـزئ ـب ـق وب ـدائ ـل ـهـم ،وﲡعـل هـذه
اﳌعلومات متاحة للجمهور .ويجوز أن تقدم اﻷطراف معلومات
أخرى ذات صلة وأن تقوم اﻷمانة بإتاحتها للجمهور.
 – ٥عﲆ كل طرف لديه مرفق واحد أو أكثر يستخدم
الزئبق أو مرّكبات الزئبق ﰲ عمليات التصنيع اﳌدرجة ﰲ
اﳌرفق باء ،أن يقوم ﲟا يأتي :
)أ( اتخاذ تدابير للتعامل مع انبعاثات الزئبق أو مرّكبات

 – ١١وعند أي استعراض للمرفق باء عمﻼ بالفقرة ،١٠
يراعي مؤﲤر اﻷطراف ،عﲆ اﻷقل ،ما يأتي :
)أ( أي مقترح مقدم ﲟوجب الفقرة ،٩
)ب( اﳌعلومات اﳌتاحة ﲟقتضى الفقرة ،٤
)ج( تـ ـوافـ ـر بـ ـدائـ ـل خـ ـالـ ـيـ ـة مـ ـن الـ ـزئـ ـبـ ـق لﻸطـ ـراف ،ت ـتسم
بـ ـجـ ـدواهـ ـا الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة واﻻق ـتصادي ـة ،م ـع م ـراع ـاة م ـخ ـاط ـره ـا
وفوائدها للبيئة والصحة.

الزئبق وإطﻼقاتها من تلك اﳌرافق،
)ب( إدراج اﳌعلومات عن التدابير اﳌتخذة عمﻼ بهذه
الفقرة ﰲ التقارير اﳌقدمة منه عمﻼ باﳌادة ،2١
)ج( السعي إﱃ ﲢديـ ـ ـد اﳌرافـ ـ ـق اﳌوجـ ـ ـودة داخـ ـ ـل أراضي ـ ـه
ال ـتي تست ـخ ـدم ال ـزئ ـب ـق أو م ـر ّك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق ﰲ ال ـع ـم ـلـيـات
اﳌدرج ـ ـة ﰲ اﳌرف ـ ـق ب ـ ـاء ،وموافـ ـاة اﻷمانـ ـة ،ﰲ غضون فترة
ﻻ ت ـت ـع ـّدى ث ـﻼث سن ـوات ب ـع ـد ت ـاري ـخ دخ ـول اﻻت ـف ـاق ـيـة حـيـز
ال ـن ـف ـاذ ب ـال ـنسب ـة ل ـل ـط ـرف ،ﲟع ـل ـوم ـات ع ـن ع ـدد وأن ـواع ه ـذه
اﳌرافق وبتقدير للكمية السنوية اﳌستخدمة من الزئبق أو
مرّكبات الزئبق اﳌستخدمة ﰲ تلك اﳌرافق .وتقوم اﻷمانة
بإتاحة هذه اﳌعلومات للجمهور.
 – ٦ﻻ يسم ـ ـح أي طـ ـ ـرف باستخـ ـ ـدام ال ـ ـزئبـ ـ ـق أو م ـرّكبـ ـات
الزئبق ﰲ مرفق لم يكن موجودا قبل تاريخ دخول اﻻتفاقية
حيز النفاذ بالنسبة له ،ﰲ عمليات التصنيع الواردة ﰲ
اﳌرفق باء .وﻻ تسري أية إعفاءات عﲆ هذه اﳌرافق.
 – ٧يحول كل طرف دون تطوير أي مرفق يستخدم أي
ع ـم ـل ـي ـة تصن ـي ـع أخ ـرى يست ـخ ـدم ف ـي ـه ـا ال ـزئ ـب ـق أو م ـر ّكـبـات
الزئبق عن عمد ولم يكن موجودا قبل تاريخ دخول اﻻتفاقية
حيز النفاذ ،باستثناء اﳊاﻻت التي يستطيع فيها الطرف أن
يبّين ما يقنع مؤﲤر اﻷطراف بأن عملية التصنيع توفر
منافع بيئية وصحية هامة ،وأنه ﻻ توجد بدائل متاحة خالية
من الزئبق ومجدية تقنيا واقتصاديا توفر هذه اﳌنافع.
 – 8تشج ـ ـع اﻷط ـ ـراف ع ـ ـﲆ تب ـ ـادل اﳌعل ـ ـوم ـ ـات بش ـ ـ ـأن
التطورات التكنولوجية اﳉديدة ذات الصلة والبدائل اﳋالية
من الزئبق اﳌجدية اقتصاديا وتقنيا ،والتدابير والتقنيات
اﳌم ـك ـن ـة ﳋفض ،وح ـي ـث ـم ـا أم ـك ـن ،ﻹن ـه ـاء است ـخ ـدام الـزئـبـق
ومرّكبات الزئبق ﰲ عمليات التصنيع اﳌدرجة ﰲ اﳌرفق
ب ـاء ،وال ـقضاء عﲆ ان ـب ـع ـاث ـات وإط ـﻼقـات الـزئـبـق ومـر ّكـبـات
الزئبق الناجمة عنها.
 – ٩يجوز ﻷي طرف أن يقدم اقتراحا لتعديل اﳌرفق باء
بغية إدراج عملية تصنيع يستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات
الزئبق .ويتضمن اﻻقتراح معلومات تتصل بتوافر بدائل
م ـن غ ـي ـر ال ـزئ ـب ـق ل ـل ـع ـم ـلـيـة وجـدواهـا الـتـقـنـيـة واﻻقـتصاديـة
واﳌخاطر والفوائد البيئية والصحية.
 – ١٠يق ـ ـوم مؤﲤ ـ ـر اﻷط ـ ـراف باستعـ ـ ـراض اﳌرفـ ـق بـاء ،ﰲ
موعد ﻻ يتجاوز خمس سنوات بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية
حيز النفاذ ،ويجوز له أن ينظر ﰲ إدخال تعديﻼت عﲆ هذا
اﳌرفق وفقا للمادة .2٧

اﳌادة ٦
اﻹعفاءات اﳌتاحة للطرف عند الطلب
 – ١يـ ـجـ ـوز ﻷي دولـ ـة أو مـ ـنـ ـظـ ـمـ ـة إقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـة لـ ـل ـت ـك ـام ـل
اﻻقتصادي أن تسجل نفسها للحصول عﲆ واحد أو أكثر من
اﻹعفاءات من تواريخ اﻹنهاء التدريجي اﳌدرجة ﰲ اﳌرفق
ألف واﳌرفق باء ،واﳌشار إليها فيما بعد بكلمة ’’إعفاء‘‘،
وذلك بإخطار اﻷمانة خطيا :
)أ(بأنها أصبحت طرفًا ﰲ اﻻتفاقية ،أو
)ب( ﰲ حالة أي منتج مضـ ـاف إليـ ـه الزئب ـ ـق يضـ ـاف إﱃ
اﳌرفق ألف ﲟوجب تعديل أو أي عملية تصنيع يستخدم
فيها الزئبق تضاف إﱃ اﳌرفق باء ﲟوجب تعديل ،ﰲ موعد
ﻻ يتجاوز تاريخ بدء نفاذ التعديل اﳌطبق بالنسبة للطرف.
ويكون أي تسجيل من هذا القبيل مشفوعا ببيان يعلل
حاجة الطرف إﱃ اﻹعفاء.
 – 2ويمكن تسجيل إعفاء ،إما فيما يتعلق بفئة مدرجة
ﰲ اﳌرفق ألف أو باء أو فيما يتعلق بفئة فرعية ﲢّددها
أي دولة أو منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي.
 – ٣يجب أن يحدد ﰲ سجل كل طرف حصل عﲆ إعفاء أو
أكثر.
وتنشئ اﻷمانة السجل وﲢتفظ به وتتيحه للجمهور.
 – ٤يشتمل السجل عﲆ ما يأتي :
)أ( قائمة باﻷطراف التي حصلت عﲆ إعفاء أو أكثر،
)ب( اﻹعفاء أو اﻹعفاءات اﳌسجلة لكل طرف،
)ج( تاريخ انقضاء كل إعفاء.
 – ٥ينقضي أجل جميع اﻹعفاءات عمﻼ بالفقرة  ،١بعد
انقضاء خمس سنوات من تاريخ اﻹنهاء التدريجي اﳌعني
اﳌـ ـ ـدرج ﰲ اﳌرف ـ ـق ألـ ـ ـف أو بـ ـ ـاء ،مـ ـا لم يشـ ـر ط ـ ـرف مـ ـ ـا ﰲ
السجل إﱃ فترة زمنية أقصر.
 – ٦يـ ـ ـج ـ ـوز ﳌؤﲤر اﻷط ـ ـراف ،ب ـ ـن ـ ـاء عﲆ ط ـ ـلب م ـ ـن أح ـ ـد
اﻷطراف ،أن يقرر ﲤديد فترة اﻹعفاء حتى خمس سنوات،
ما لم يطلب الطرف فترة زمنية أقصر .وعند اتخاذ القرار،
يراعي مؤﲤر اﻷطراف عﲆ النحو الواجب ما يأتي :
)أ( تقرير من الطرف يبرر فيه اﳊاجة إﱃ ﲤديد اﻹعفاء،
ويعرض اﻷنشطة التي ﰎ اﻻضطﻼع بها أو اﳌزمع اﻻضطﻼع
بها ﻹنهاء اﳊاجة إﱃ اﻹعفاء ﰲ أقرب وقت ﳑكن عمليا،
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)ب( اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات اﳌتـ ـاحـ ـة ،ﲟا ﰲ ذلك ت ـواف ـر م ـن ـت ـج ـات
وعمليات بديلة خالية من الزئبق أو تنطوي عﲆ استهﻼك
كمية أقل من الزئبق مقارنة باﻻستخدام اﳌعفى،
)ج( اﻷنشطة اﳌزمعة أو اﳌضطلع بها لتوفير تخزين
سليم بيئيا للزئبق وللتخّلص من نفايات الزئبق.
ﻻ مرة واحدة لكل منتج حدد له
وﻻ يجوز ﲤديد أي إعفاء إ ّ
موعد إنهاء تدريجي.
 – ٧يجوز ﻷي طرف ﰲ أي وقت أن يسحب اﻹعفاء بناء
عﲆ إخطار خطي يقدمه إﱃ اﻷمانة .ويسري سحب اﻹعفاء
اعتبارا من التاريخ اﶈدد ﰲ اﻹخطار.
 – 8بصرف النظر عما جاء ﰲ الفقرة  ،١ﻻ يجوز ﻷي دولة
أو منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي أن تسجل نفسها
للحصول عﲆ إعفاء بعد خمس سنوات من تاريخ اﻹنهاء
التدريجي فيما يتعلق باﳌنتج اﳌعني اﳌدرج أو العملية
اﳌعنية اﳌدرجة ﰲ اﳌرفق ألف أو اﳌرفق باء ،ما لم يظل
طرف أو أكثر من طرف مسجﱠلﲔ للحصول عﲆ إعفاء لذلك
اﳌنـ ـتج أو لـ ـتـ ـلك الـ ـعـ ـم ـل ـي ـة ،ب ـع ـد حصول ـه ـم عﲆ ﲤدي ـد ع ـم ـﻼ
بـالـفـقرة  .٦وﰲ ت ـ ـلك اﳊال ـ ـة ،ي ـ ـجـ ـوز ﻷي دولـ ـة أو مـ ـنـ ـظـ ـمـ ـة
إق ـ ـل ـ ـي ـ ـمـ ـيـ ـة لـ ـلـ ـتـ ـكـ ـامـ ـل اﻻقـ ـتصادي ،ﰲ اﻷوقـ ـات اﶈددة ﰲ
الفقرتﲔ ) ١أ( و)ب( ،التسجيل للحصول عﲆ إعفاء من أجل
ذلك اﳌنتج أو تلك العملية ،الذي سينقضي بعد مرور عشر
سنوات من تاريخ اﻹنهاء التدريجي ذي الصلة.
 – ٩ﻻ يجوز ﻷي طرف التمتع فعﻼ بإعفاء ﰲ أي وقت
بعد مرور عشرة أعوام من تاريخ اﻹنهاء التدريجي ﳌنتج
مدرج أو عملية مدرجة ﰲ اﳌرفق ألف أو اﳌرفق باء.
اﳌادة ٧
يق النطاق
تعدين الذهب اﳊرﰲ الض ّ
 – ١تنطبق التدابير الواردة ﰲ هذه اﳌادة واﳌرفق جيم
عﲆ تعدين وتصنيع الذهب اﳊرﰲ والضّيق النطاق التي
تستخدم فيه ملغمة الزئبق ﻻستخراج الذهب من الركاز.
 – 2يتخذ كل طرف ،ﲡري ﰲ أراضيه عملية تعدين أو
تصنـ ـيـ ـع حـ ـرﰲ وضّيـق ال ـن ـط ـاق ل ـل ـذهب ،خ ـاضع ـة ل ـه ـذه اﳌادة،
خطوات للحد من استخدام الزئبق ومرّكبات الزئبق ،والتخلص
منه حيثما أمكن ،ﰲ هذا التعدين والتصنيع ،ومنع انبعاثات
وإطﻼقات الزئبق من هذا التعدين والتصنيع ﰲ البيئة.
 – ٣يخطر كل طرف اﻷمانة إذا كان قد قرر ،ﰲ أي وقت
كان ،أن تعدين وتصنيع الذهب اﳊرﰲ والضّيق النطاق ﰲ
أراضيه هو أكثر من كونه عدﱘ اﻷهمية .ويقوم الطرف ،إذا
قرر ذلك ،ﲟا يأتي :
)أ( وضع وتنفيذ خطة عمل وطنية وفقا للمرفق جيم،
)ب( تقـ ـ ـ ـ ـ ـدﱘ خط ـ ـ ـ ـة عمل ـ ـ ـ ـه الـ ـ ـ ـوطني ـ ـة إﱃ اﻷم ـ ـان ـ ـة ﰲ
م ـ ـ ـوعـ ـ ـ ـ ـد ﻻ يتجاوز ثﻼث سنوات بعد بدء نفاذ اﻻتفاقية
بالنسبة له أو بعد ثﻼث سنوات من إرسال اﻹخطار إﱃ
اﻷمانة ،أيهما أبعد،
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)ج( القيام بعد ذلك بتقدﱘ استعراض كل ثﻼث سنوات
لـ ـلـ ـتـ ـقـ ـدم اﶈرز ﰲ الـ ـوفـ ـاء ب ـال ـت ـزام ـات ـه ﲟوجب ه ـذه اﳌادة
وإدراج هذه اﻻستعراضات ﰲ تقاريره اﳌقدمة عمﻼ باﳌادة
.2١
 – ٤يجوز لﻸطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومع
اﳌنظمات اﳊكومية الدولية اﳌختصة والكيانات اﻷخرى،
وفـ ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضى ،ل ـت ـح ـق ـي ـق أه ـداف ه ـذه اﳌادة .وي ـج ـوز أن
يشمل هذا التعاون ما يأتي :
)أ( وضع استراتيجيات ﳌنع ﲢويل وجهة الزئبق أو
م ـر ّك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق ﻻستـخـدامـهـا ﰲ تـعـديـن وتصنـيـع الـذهب
اﳊرﰲ والضّيق النطاق،
)ب( مبادرات التثقيف والتوعية وبناء القدرات،
)ج( تشجيع إجراء بحوث بشأن اﳌمارسات اﳌستدامة
لبدائل غير الزئبق،
)د( تقدﱘ اﳌساعدة التقنية واﳌالية،
)ه( إقامة شراكات للمساعدة ﰲ تنفيذ التزاماتها ﲟوجب
هذه اﳌادة،
)و( است ـخ ـدام آل ـي ـات ت ـب ـادل اﳌعـلـومـات الـقـائـمـة لـتـعـزيـز
اﳌع ـ ـ ـ ـرف ـ ـ ـ ـة ،وتشج ـ ـ ـ ـي ـ ـ ـ ـع أفضل اﳌم ـ ـ ـ ـارسات ال ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـيئ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـة،
والتكنولوجيات البديلة الصاﳊة بيئيا وتقنيا واجتماعيا
واقتصاديا.
اﳌادة ٨
اﻻنبعاثات
ُ – ١تعنى هذه اﳌادة بالضبط والتخفيض ،حيثما أمكن،
ﻻنبعاثات الزئبق أو مركبات الزئبق اﳌشار إليها غالبا
بعبارة ’’الزئبق الكّلي‘‘ ﰲ الغﻼف اﳉوي ،من خﻼل تدابير
تهدف إﱃ ضبط اﻻنبعاثات من اﳌصادر الثابتة التي تندرج
ﰲ فئات اﳌصادر الواردة ﰲ اﳌرفق دال.
 – 2ﻷغراض هذه اﳌادة :
)أ( ’’اﻻنبعاثـ ـ ـات‘‘ تعنـ ـي انبعاث ـ ـات الزئبـ ـ ـق ومرّكبـ ـ ـ ـات
الزئبق ﰲ الغﻼف اﳉوي،
)ب( ’’اﳌصدر ذو الصلة‘‘ يعني مصدرا يندرج ﰲ فئة من
فئات اﳌصادر الواردة ﰲ اﳌرفق دال ،ويجوز ﻷي طرف إذا
ما اختار ذلك ،أن يضع معايير لتحديد اﳌصادر اﳌشمولة
ب ـ ـفئ ـ ـة ل ـ ـل ـ ـمصادر م ـ ـدرج ـ ـة ﰲ اﳌرف ـ ـق دال ط ـ ـاﳌا اشت ـ ـم ـ ـلت
اﳌعاييـ ـر اﳌتعلقـ ـة بـ ـأي فئة عـ ـﲆ نسب ـة  ٧٥ﰲ اﳌائـ ـة ،عـ ـﲆ
اﻷقل ،من اﻻنبعاثات الصادرة من تلك الفئة،
)ج( ’’اﳌصدر اﳉديد‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة يندرج ﰲ
فـ ـئة واردة ﰲ اﳌرف ـ ـق دال ،بـ ـدأ بنـ ـاؤه أو إج ـ ـراء تعدي ـ ـﻼت
كبيرة عليه قبل سنة واحدة ،عﲆ اﻷقل ،من تاريخ :
‘ ‘١دخ ـول ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة ح ـﱢي ـز ال ـن ـف ـاذ ب ـال ـنسب ـة لـلـطـرف
اﳌعني ،أو
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‘ ‘2دخـ ـول ت ـع ـدي ـل عﲆ اﳌرف ـق دال ح ـّي ـز ال ـن ـف ـاذ ب ـال ـنسب ـة

)هـ( تدابير بديلة ﳋفض اﻻنبعاثات من اﳌصادر ذات الصلة.

للطرف اﳌعني ليصبح اﳌصدر خاضعا ﻷحكام هذه اﻻتفاقية

 – ٦يجوز لﻸطراف أن تطبق نفس التدابير عﲆ جميع
اﳌصادر القائمة ذات الصلة ،أو يجوز لها أن تعتمد تدابير
مختلفة وفقا لفئات اﳌصادر اﳌختلفة .ويكون الهدف من
تلك التدابير اﳌطبقة من جانب الطرف إحراز تقدم معقول
ﰲ خفض اﻻنبعاثات مع مرور الوقت.

ﲟقتضى ذلك التعديل ﻻ غير،
)د( ’’تعديل كبير‘‘ يعني إجراء تعديل عﲆ مصدر ذي صلة
تنتج عنه زيادة كبيرة ﰲ اﻻنبعاثات ،باستثناء أي تغيير
ﰲ اﻻنبعاثـ ـات الناجمـ ـة عـ ـن استـ ـرداد منتـ ـج فرعـ ـي .ويتـرك
ت فيما إذا كان التعديل كبيرا أو ﻻ،
للطرف أمر الب ّ
)هـ( ’’اﳌصدر القائم‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة ﻻ يعتبر
مصدرا جديدا،
)و( ’’القيمة اﳊدية لﻼنبعاثات‘‘ تعني وضع حّد لتركيزات
ال ـ ـ ـزئ ـ ـ ـبـ ـ ـق أو م ـ ـ ـر ّكـ ـ ـبـ ـ ـات الـ ـ ـزئـ ـ ـبـ ـ ـق أو كـ ـ ـتـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـه ـ ـا أو مـ ـ ـعـ ـ ـدل
انبعاثاتهـ ـ ـ ـا الناجمة عن مصدر ثابت لﻼنبعاثات ،واﳌعبر
عنها غالبا بعبارة ’’الزئبق الكّلي‘‘.
 – ٣يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط
اﻻنبعاثات ،ويجوز له أن يقوم بإعداد خطة وطنية ﲢدد
التدابير التي ستتخذ لضبط اﻻنبعاثات والغايات واﻷهداف
والـ ـنـ ـتـ ـائج اﳌتـ ـوخـ ـاة م ـن ـه ـا .وت ـع ـرض أي ـة خ ـط ـة عﲆ مؤﲤر
اﻷطراف ﰲ غضون  ٤سنوات من تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز
النفاذ بالنسبة لذلك الطرف .وإذا وضع طرف خطة تنفيذ
عمﻼ باﳌادة  ،2٠يجوز للطرف أن يضّمنها اﳋطة اﳌعدة
عمﻼ بهذه الفقرة.

 – ٤فيما يتعلق باﳌصادر اﳉديدة لكل طرف ،يشترط
ال ـ ـ ـط ـ ـ ـرف است ـ ـ ـخـ ـ ـدام أفضل الـ ـ ـتـ ـ ـقـ ـ ـنـ ـ ـيـ ـ ـات اﳌتـ ـ ـاحـ ـ ـة وأفضل
اﳌم ـارسات ال ـب ـيئ ـي ـة لضب ـط اﻻن ـب ـع ـاث ـات ،وح ـي ـث ـم ـا أمـكـن،
تخفيضها ﰲ أقرب وقت ﳑكن من الناحية العملية ،بحيث
ﻻ يـ ـت ـج ـاوز خ ـمسة أع ـوام م ـن ت ـاري ـخ دخ ـول اﻻت ـف ـاق ـي ـة ح ـي ـز
النفـ ـاذ بالنسبـ ـة لذلك الطـ ـرف .ويجـ ـوز للط ـرف أن يستخ ـدم
ق ـّي ـم ـا ح ـدي ـة لـﻼنـبـعـاثـات تـتسق وتـطـبـيـق أفضل الـتـقـنـيـات
اﳌتاحة.
 – ٥يدرج كل طرف ،فيما يتعلق ﲟصادره القائمة ،ﰲ أي
خطة وطنية تدبيرا أو أكثر من التدابير اﻵتية ،وأن ينفذها

 – ٧يضـ ـع كـ ـل طـ ـرف ،ﰲ أقـ ـرب وقـ ـت مـن الناحيـة العملية
وﰲ موعد ﻻ يتجاوز خمسة أعوام بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية
حيز النفاذ بالنسبة له ،قائمة جرد لﻼنبعاثات من اﳌصادر
ذات الصلة ،ويحتفظ بها بعد ذاك.
 – 8يعتم ـ ـد مؤﲤـ ـر اﻷطـ ـراف ﰲ اجتماع ـه اﻷول توجيهات
بشأن ما يأتي :
)أ( أفضل التقنيات اﳌتاحة وأفضل اﳌمارسات البيئية
آخـ ـ ـذا ﰲ اﻻعـ ـ ـتـ ـ ـبـ ـ ـار أي فـ ـ ـرق بﲔ اﳌصادر اﳉديـ ـ ـدة واﳌصادر
القائمة ،وضرورة تقليل اﻵثار الشاملة لعدة أوساط إﱃ أدنى
حد،
)ب( دعم اﻷطراف لتنفيذ التدابير الواردة ﰲ الفقرة ،٥
وبخاصة ﲢديد اﻷهداف ووضع القيم اﳊدية لﻼنبعاثات.
 – ٩ينبغي أن يعتمد مؤﲤر اﻷطراف ،ﰲ أقرب وقت من
الناحية العملية ،توجيهات بشأن :
)أ( معايير يمكن أن تضعها اﻷطراف عمﻼ بالفقرة “ 2ب”،
)ب( منهجية ﻹعداد قوائم جرد اﻻنبعاثات.
 – ١٠يبقي مؤﲤر اﻷطراف التوجيهات التي وضعت عمﻼ
بالفقـ ـ ـرت ـ ـﲔ  8و ٩قي ـ ـد اﻻستعـ ـ ـراض ،ويستكملـ ـهـ ـ ـا وفق ـ ـ ـا
ل ـل ـم ـق ـتضى ،وتأخ ـذ اﻷط ـراف ال ـت ـوج ـي ـه ـات ﰲ اﻻع ـتـبـار عـنـد
تنفيذ اﻷحكام ذات الصلة من هذه اﳌادة.
 – ١١يدرج كل طرف معلومات بشأن تنفيذه هذه اﳌادة
ﰲ تقاريره اﳌقدمة عمﻼ باﳌادة  ،2١وخصوصًا اﳌعلومات
بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات  ٤إﱃ  ٧وبشأن
فعالية التدابير.

م ـ ـراع ـ ـي ـ ـا ﰲ ذلك ظ ـ ـروف ـ ـه الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة واﳉدوى اﻻقـ ـتصاديـ ـة

اﳌادة ٩

والتقنية للتدابير ومﻼءمة تكاليفها ،وذلك ﰲ أقرب وقت

اﻹطﻼقات

ﳑكن من الناحية العملية ،ولكن ﰲ موعد أقصاه عشرة
أعوام بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له :
)أ( هدف كّمي لضبط ،وحيثما أمكن ،ﳋفض اﻻنبعاثات
من اﳌصادر ذات الصلة،
)ب( القيم اﳊدية لﻼنبعاثات بغية ضبط ،وحيثما أمكن،
خفض اﻻنبعاثات من اﳌصادر ذات الصلة،
)ج( استخدام أفضل التقنيات اﳌتاحة وأفضل اﳌمارسات
البيئية لضبط اﻻنبعاثات من اﳌصادر ذات الصلة،
)د( استراتيجية لضبط اﳌلوثات اﳌتعددة يمكن أن توفر
منافع مشتركة لضبط انبعاثات الزئبق،

 – ١ت ـع ـن ـى ه ـذه اﳌادة بضب ـط ،وح ـي ـث ـم ـا أم ـك ـن ،ب ـخ ـفض
إط ـﻼق ـات ال ـزئ ـب ـق أو م ـر ّك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق اﳌشار إلـيـهـا غـالـبـا
بعبارة ’’الزئبق الكّلي‘‘ ،ﰲ اﻷراضي واﳌياه ،من مصادر
ثابتة ذات صلة ﻻ تتناولها أحكام أخرى من هذه اﻻتفاقية.
 – ٢وﻷغراض هذه اﳌادة :
)أ( ’’اﻹطﻼقات‘‘ تعني إطﻼقات الزئبق أو مرّكبات الزئبق
ﰲ اﻷراضي أو اﳌياه،
)ب( ’’اﳌصدر ذو الصلـ ـ ـ ـة‘‘ يـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ـني أي مصدر ث ـ ـ ـابت ه ـ ـ ـام
بشري اﳌنشأ لﻺطﻼق يحدده طرف عﲆ أنه لم يعالج ﰲ
أحكام أخرى من هذه اﻻتفاقية،
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)ج( ’’اﳌصدر اﳉديد‘‘ يعني أي مصدر ذي صلة بدأ بناؤه أو
إجراء تعديﻼت كبيرة عليه قبل سنة واحدة ،عﲆ اﻷقل ،من
تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة للطرف اﳌعني،
)د( ’’تعديل كبير‘‘ يعني إجراء تعديل عﲆ مصدر ذي صلة
ينجم عنه زيادة هامة ﰲ اﻹطﻼقات ،باستثناء أي تغيير
ﰲ اﻹطﻼقات الناجمة عن استرداد منتج فرعي ،ويترك
ت فيما إذا كان التعديل كبيرا أو ﻻ،
للطرف أمر الب ّ
)هـ( ’’اﳌصدر الـ ـ ـقـ ـ ـائـ ـ ـم‘‘ ي ـ ـع ـ ـني أي مصدر ذي صل ـ ـة ل ـ ـيس
مصدرا جديدا،
)و( ’’القيمة اﳊدية لﻺطﻼقات‘‘ تعني وضع حد لتركيزات
أو كتلة الزئبق أو مرّكبات الزئبق الناجمة عن مصدر ثابت
لﻺطﻼقات ،وكثيرا ما يشار إليها بعبارة ’’الزئبق الكﲇ‘‘.
 – ٣يحدد كل طرف فئات اﳌصادر الثابتة ذات الصلة ،ﰲ
موعد أقصاه ثﻼثة أعوام من تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز
النفاذ بالنسبة له ،وبعد ذلك عﲆ نحو منتظم.
 – ٤يتخذ أي طرف لديه مصادر ذات صلة تدابير لضبط
اﻹطﻼقات ،ويجوز له أن يعد خطة وطنية ﲢدد التدابير
التي ستتخذ لضبط اﻹطﻼقات وأهدافها وغاياتها والنتائج
اﳌتوّخاة منها .وتعرض أية خطة عﲆ مؤﲤر اﻷطراف خﻼل
أربعة أعوام من تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة
لذلك الطرف .وإذا وضع طرف خطة تنفيذ وفقًا للمادة ،2٠
يجوز له أن يدرج فيها اﳋطة اﳌعدة عمﻼ بهذه الفقرة.
 – ٥تتضمن اﳋطة واحدا أو أكثر من التدابير اﻵتية ،وفقا
للمقتضى :
)أ( وضع ق ـ ـي ـ ـم ح ـ ـدي ـ ـة لضب ـ ـط ،وح ـ ـي ـ ـث ـ ـم ـ ـا أم ـ ـك ـ ـن ،ﳋفض
اﻹطﻼقات من اﳌصادر ذات الصلة،
)ب( استـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ـدام أفضل الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـق ـ ـ ـن ـ ـ ـي ـ ـ ـات اﳌت ـ ـ ـاح ـ ـ ـة وأفضل
اﳌمـ ـارسات الـ ـبـ ـيئـ ـيـ ـة لضبـ ـط اﻹط ـﻼق ـات م ـن اﳌصادر ذات
الصلة،
)ج( استراتيجية للتحكم ﰲ ملوثات متعددة من شأنها
ﲢقيق منافع مشتركة لضبط إطﻼقات الزئبق،
)د( تدابيـ ـر بديل ـ ـة ﳋفـ ـض اﻹطﻼقـ ـات مـ ـن اﳌص ـ ـادر ذات
الصلة.
 – ٦يضع كل طرف قائمة جرد لﻺطﻼقات من اﳌصادر
ذات الصلة ﰲ أقرب وقت ﳑكن ،وذلك ﰲ غضون خمسة
أعوام بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية حيز النفاذ بالنسبة له ،وأن
يحتفظ بها بعد ذلك.
 – ٧يعتمد مؤﲤر اﻷطراف ،ﰲ أقرب وقت من الناحية
العملية ،توجيهات بشأن ما يأتي :
)أ( أفضل التقنيات اﳌتاحة وأفضل اﳌمارسات البيئية،
آخذا ﰲ اﻻعتبار أي فرق بﲔ اﳌصادر اﳉديدة والقائمة،
واﳊاجة إﱃ تقليل اﻵثار الشاملة لعدة أوساط إﱃ أدنى حد،
)ب( منهجية ﻹعداد قوائم جرد اﻹطﻼقات.
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 – 8يجب عﲆ كل طرف أن يدرج ﰲ تقاريره اﳌقدمة عمﻼ
باﳌ ـ ـادة  ،2١معلوم ـ ـات ع ـ ـن تنفي ـ ـذه له ـ ـذه اﳌـ ـادة ،وبخاص ـ ـة
معلومات بشأن التدابير التي اتخذها وفقا للفقرات  ٣إﱃ ٦
ومدى فعالية التدابير.
اﳌادة ١٠
التخزين اﳌؤقت السليم بيئيا للزئبق ،بخﻼف
نفايات الزئبق
 – ١تنطبق هذه اﳌادة عﲆ التخزين اﳌؤقت للزئبق
وﳌ ـ ـرّكبـ ـ ـ ـات الزئبـ ـ ـق ع ـ ـﲆ النحـ ـ ـو اﳌع ـ ـرف ﰲ اﳌـ ـ ـ ـادة ٣
والـ ـ ـ ـذي ﻻ يندرج ﰲ معنى تعريف نفايات الزئبق الوارد ﰲ
اﳌادة .١١
 – 2يتخذ كل طرف تدابير لكفالة اﻻضطﻼع بالتخزين
اﳌؤقت ل ـل ـزئ ـب ـق وم ـر ّك ـب ـات ال ـزئ ـب ـق اﳌخصصة ﻻستـخـدام
مسموح به لطرف ما ﲟوجب هذه اﻻتفاقية بطريقة سليمة
ب ـيئ ـي ـا ،آخ ـذا ﰲ اﻻع ـت ـب ـار أي م ـب ـادئ ت ـوج ـي ـه ـيـة ووفـقـًا ﻷي
اشتراطات اعتمدت عمﻼ بالفقرة .٣
 – ٣يعتمد مؤﲤر اﻷطراف مبادئ توجيهية بشأن التخزين
اﳌؤقت السل ـي ـم ب ـيئ ـي ـا ل ـل ـزئ ـب ـق ومـر ّكـبـات الـزئـبـق ،آخـذا ﰲ
اﻻعتبار أي مبادئ توجيهية ذات صلة توضع ﲟوجب اتفاقية
بازل بشأن التحﱡكم ﰲ نقل النفايات اﳋطرة والتخّلص منها
عـ ـ ـبـ ـ ـر اﳊدود وأي تـ ـ ـوجـ ـ ـي ـ ـه آخ ـ ـر ذي صل ـ ـة .وي ـ ـج ـ ـوز ﳌؤﲤر
اﻷطراف أن يعتمد اشتراطات للتخزين اﳌؤقت تدرج ﰲ
مرفق إضاﰲ لهذه اﻻتفاقية وفقا للمادة .2٧
 – ٤تتعاون اﻷطراف ،وفقا للمقتضى ،مع بعضها البعض
وم ـع اﳌن ـظ ـم ـات اﳊك ـوم ـي ـة ال ـدول ـي ـة اﳌخ ـتصة والـكـيـانـات
اﻷخرى ،لتعزيز بناء القدرات من أجل التخزين اﳌؤقت
السليم بيئيا للزئبق ومرّكبات الزئبق.
اﳌادة ١١
نفايات الزئبق
 – ١تنطبق التعاريف ذات الصلة الواردة ﰲ اتفاقية بازل
بشأن التحكم ﰲ نقل النفايات اﳋطرة والتخلص منها عبر
اﳊدود ،عﲆ ال ـن ـف ـاي ـات ال ـتي تشم ـل ـه ـا ه ـذه اﻻتـفـاقـيـة بـالـنسبـة
لﻸطراف ﰲ اتفاقية بازل .وتستخدم اﻷطراف ﰲ هذه اﻻتفاقية
التي ليست أطرافا ﰲ اتفاقية بازل تلك التعاريف لﻼسترشاد
بها فيما يتعلق بالنفايات اﳋاضعة لهذه اﻻتفاقية.
 – 2ﲢقيقا ﻷغراض هذه اﻻتفاقية ،تعني نفايات الزئبق
اﳌواد أو اﻷشياء :
)أ( اﳌكّونة من الزئبق أو مرّكبات الزئبق،
)ب( اﶈتوية عﲆ الزئبق أو مرّكبات الزئبق،
)ج( اﳌلوثة بالزئبق أو ﲟرّكبات الزئبق.
بـ ـكـ ـمـ ـيـ ـة تـ ـزي ـد ع ـن اﳌست ـوي ـات اﳊدي ـة ذات الصل ـة ال ـتي
يحددها مؤﲤر اﻷطراف ،بالتعاون مع الهيئات ذات الصلة
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ﰲ اتفاقية بازل وبطريقة متسقة ،والتي يجري التخلص
منها أو اﳌزمع التخلص منها أو اﳌطلوب التخلص منها
ﲟوجب أحكام القانون الوطني أو هذه اﻻتفاقية .ويستثنى
من هذا التعريف الغطاء الصخري أو الترابي الذي يغطي

 – ٣يعتمد مؤﲤر اﻷطراف توجيهات بشأن إدارة اﳌواقع
اﳌلوثة ،يمكن أن تشمل طرائق ومناهج من أجل :
)أ( ﲢديد اﳌواقع وسماتها،

اﳌعدن اﳋام أو نفايات الصخور أو نفايات اﳋام ،ويستثنى

)ب( إشراك اﳉمهور،

ﻻ إذا كانت ﲢتوي عﲆ
من ذلك بالتعدين اﻷوﱄ للزئبق ،إ ّ

)ج( تقييمات اﻷخطار عﲆ صحة اﻹنسان والبيئة،

زئبق أو مرّكبات زئبق تزيد كميتها عن اﳌستويات اﳊدية
التي يحددها مؤﲤر اﻷطراف.
 – ٣يتخذ كل طرف التدابير اﳌﻼئمة للقيام ﲟا يأتي
بخصوص نفايات الزئبق :
)أ( إدارة هذه النفايات بطريقة سليمة بيئيًا ،عﲆ أن
تؤخذ ﰲ اﻻعتبار اﳌبادئ التوجيهية اﳌوضوعة ﲟوجب
ات ـف ـاق ـي ـة ب ـازل ووف ـق ـًا ل ـﻼشت ـراط ـات ال ـتي ي ـع ـتـمـدهـا مؤﲤر

)د( خيارات ﻹدارة اﻷخطار التي تشّكلها اﳌواقع اﳌلوثة،
)هـ( تقييم الفوائد والتكاليف،
)و( التحقق من صحة النتائج.
 – ٤تشجع اﻷطراف عﲆ التعاون ﰲ وضع استراتيجيات
وت ـن ـفـيـذ أنشطـة لـتـحـديـد اﳌواقـع اﳌلـوثـة بـالـزئـبـق وتـقـيـيـمـهـا
وﲢديد أولوياتها وإدارتها والقيام ،وفقا للمقتضى ،بتطهيرها.

اﻷطراف ﰲ مرفق إضاﰲ وفقا ﳌا تنص عليه اﳌادة .2٧

اﳌادة ١٣

ويراعي مؤﲤر اﻷطراف ،عند وضعه اﻻشتراطات ،أنظمة

اﳌوارد واﻵلية اﳌالية

وبرامج إدارة النفايات السارية لدى اﻷطراف،
)ب( عدم استرجاعها أو إعادة تدويرها أو استعادتها أو

 – ١يضطلع كل طرف بتوفير ،موارد تتعلّق باﻷنشطة
ال ـوط ـن ـي ـة ال ـتي ت ـرمي إﱃ ت ـن ـف ـي ـذ ه ـذه اﻻت ـف ـاقـيـة ،ﰲ حـدود
إم ـك ـان ـاتـه ،ووفـقـا لسيـاساتـه وأولـويـاتـه وخـطـطـه وبـرامـجـه
الوطنية ،ويجوز أن تشتمل هذه اﳌوارد عﲆ ﲤويل محﲇ
م ـ ـ ـن خ ـ ـ ـﻼل السي ـ ـ ـاسات واﻻستـ ـ ـراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـات اﻹنـ ـ ـمـ ـ ـائـ ـ ـيـ ـ ـة
واﳌيزانيات الوطنية ذات الصلة ،ومن خﻼل ﲤويل ثنائي
ومتعدد اﻷطراف إﱃ جانب إشراك القطاع اﳋاص.

ﻻ تنطبق فيها اتفاقية بازل عﲆ النقل عبر اﳊدود الدولية،

 – 2ترتبط الفعالية العامة لتنفيذ هذه اﻻتفاقية من جانب
البلدان النامية اﻷطراف بالتنفيذ الفعال لهذه اﳌادة.

ﻻ من أجل استخدام مسموح به
إعادة استخدامها مباشرة إ ّ
للطرف ﲟوجب هذه اﻻتفاقية أو للتخلص السليم بيئيا منها
عمﻼ بالفقرة “ ٣أ”،
)ج( بالنسبة لﻸطراف ﰲ اتفاقية بازل ،عدم نقلها عبر
ﻻ لغرض التخلص السليم بيئيا منها طبقا
اﳊدود الدولية إ ّ
ﻷحك ـ ـام هـ ـذه اﳌـ ـ ـادة ،وتـ ـلك اﻻتف ـ ـاقيـ ـة .وﰲ الظـ ـ ـ ـروف الت ـ ـي
يسمح الطرف بالنقل فقط بعد أن تؤخذ ﰲ اﻻعتبار القواعد
واﳌعايير والتوجيهات الدولية ذات الصلة.
 – ٤يسعى مؤﲤر اﻷطراف للتعاون عن كثب مع الهيئات
ذات الصل ـ ـ ـة ﰲ ات ـ ـ ـف ـ ـ ـاق ـ ـ ـي ـ ـ ـة ب ـ ـ ـازل عﲆ صع ـ ـ ـيـ ـ ـد استـ ـ ـعـ ـ ـراض
واستكمال اﳌبادئ التوجيهية اﳌشار إليها ﰲ الفقرة ) ٣أ(،
وفقًا للمقتضى.
 – ٥تشجع اﻷطراف عﲆ التعاون مع بعضها البعض ومع

 – ٣تشج ـ ـع اﳌصادر اﳌت ـ ـع ـ ـددة اﻷط ـ ـراف واﻹق ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـي ـ ـة
والثنائية للمساعدة اﳌالية والتقنية ولبناء القدرات ونقل
التكنولوجيـ ـا ،بصف ـ ـة عاجلـ ـة ،عـ ـﲆ تعزيـ ـز وزيـ ـادة أنشطته ـا
بشأن الزئبق دعما لﻸطراف من البلدان النامية ﰲ تنفيذ
هـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة فـ ـي ـم ـا ي ـتصل ب ـاﳌوارد اﳌال ـي ـة واﳌساع ـدة
التقنية ونقل التكنولوجيا.

اﳌنظمات اﳊكومية الدولية اﳌختصة والكيانات اﻷخرى،

 – ٤تراعي اﻷطراف مراعاة تامة ،ﰲ إجراءاتها اﳌتعلقة
بالتمويل ،اﳊاجات اﶈددة والظروف اﳋاصة لﻸطراف من

وال ـوط ـن ـي ـة عﲆ اﻹدارة السل ـي ـم ـة ب ـيئ ـي ـا ل ـن ـف ـاي ـات ال ـزئ ـب ـق،

الدول اﳉزرية الصغيرة النامية أو من أقل البلدان نموا.

وف ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضى ،ل ـت ـن ـم ـي ـة ال ـق ـدرات ال ـع ـاﳌي ـة واﻹق ـل ـي ـم ـيـة
واﳊفاظ عليها.
اﳌادة ١٢
اﳌواقع اﳌلوثة بالزئبق
 – ١يسعى كل طرف إﱃ وضع استراتيجيات مناسبة
لتحديد وتقييم اﳌواقع اﳌلوثة بالزئبق أو مركبات الزئبق.
 – 2تتخذ أي إجراءات للحد من اﳌخاطر التي تشكلها هذه
اﳌواق ـع ب ـط ـري ـق ـة سل ـي ـم ـة ب ـيئ ـي ـا تشم ـل ،ح ـي ـث ـم ـا ك ـان ذلك
مناسبا ،تقييما للمخاطر بالنسبة لصحة اﻹنسان وللبيئة
الناجمة عن الزئبق أو مرّكبات الزئبق التي ﲢتوي عليها.

 – ٥يحدد هذا النص آلية لتوفير موارد مالية كافية يمكن
التنبؤ بها وتتاح ﰲ الوقت اﳌناسب .والهدف من هذه اﻵلية
هـ ـو دعـ ـم اﻷط ـراف م ـن ال ـب ـل ـدان ال ـن ـام ـي ـة واﻷط ـراف ال ـتي ﲤر
اقتصاداتها ﲟرحلة انتقال ﰲ تنفيذ التزاماتها ﲟوجب هذه
اﻻتفاقية.
 – ٦تشتمل اﻵلية عﲆ ما يأتي :
)أ( الصندوق اﻻستئماني التابع ﳌرفق البيئة العاﳌية،
)ب( برنامج دوﱄ محدد لدعم بناء القدرات واﳌساعدة
التقنية.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ١٤

 – ٧يوفر الصندوق اﻻستئماني التابع ﳌرفق البيئة
العاﳌية موارد مالية جديدة كافية يمكن التنبؤ بها وتتاح
ﰲ الوقت اﳌناسب للوفاء بالتكاليف دعما لتنفيذ هذه
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اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة عﲆ الـ ـنـ ـح ـو ال ـذي ي ـواف ـق ع ـل ـي ـه مؤﲤر اﻷط ـراف.

 – ١تتعاون اﻷطراف لتقدم ،ﰲ حدود إمكانيات كل منها،

وﻷغراض هذه اﻻتفاقية ،يتم تشغيل الصندوق اﻻستئماني

مساعدة لبناء القدرات ومساعدة تقنية مﻼئمة وﰲ الوقت

الـ ـتـ ـابـ ـع ﳌرفـ ـق الـ ـبـ ـيئـ ـة الـ ـعـ ـاﳌيـ ـة بـ ـتـ ـوج ـي ـه ـات م ـن مؤﲤر

اﳌناسب ،إﱃ اﻷطراف من البلدان النامية ،ﻻ سيما اﻷطراف

اﻷطـ ـراف ويـ ـعـ ـتـ ـب ـر الصن ـدوق مسؤوﻻ أم ـام ـه .وي ـق ـدم مؤﲤر

من أقل البلدان نموا أو الدول اﳉزرية الصغيرة النامية،

اﻷطـ ـ ـراف تـ ـ ـوجـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـات بشأن اﻻستـ ـ ـراتـ ـ ـيـ ـ ـجـ ـ ـيـ ـ ـات ال ـ ـع ـ ـام ـ ـة

واﻷطراف التي ﲤر اقتصاداتها ﲟرحلة انتقال ،ﳌساعدتها

والسي ـ ـاسات وأول ـ ـوي ـ ـات الـ ـبـ ـرنـ ـامج وأهـ ـلـ ـيـ ـة اﳊصول عﲆ

عﲆ الوفاء بالتزاماتها ﲟوجب هذه اﻻتفاقية.

اﳌوارد اﳌالية واستخدامها .وإضافة إﱃ ذلك ،يقدم مؤﲤر
اﻷطراف توجيهات لوضع قائمة إرشادية بفئات اﻷنشطة
التي يمكن أن تتلقى الدعم من الصندوق اﻻستئماني التابع
ﳌرفق البيئة العاﳌية .ويوفر الصندوق اﻻستئماني موارد
للوفاء بالتكاليف اﻹضافية اﳌتفق عليها للمنافع البيئية
ال ـعـاﳌيـة والـتـكـالـيـف الـكـامـلـة اﳌتـفـق عـلـيـهـا لـبـعض أنشطـة
التمكﲔ.

 – 2يجـ ـوز تقـ ـدﱘ اﳌساعـ ـدة لبنـ ـاء الق ـ ـدرات واﳌساع ـ ـدة
التقنيـ ـة عمـ ـﻼ بالفق ـ ـرة  ١واﳌـ ـادة  ،١٣مـ ـن خـ ـﻼل الترتيبـ ـات
اﻹقليمية ودون اﻹقليمية والوطنية ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌراكز
اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ودون اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ال ـق ـائ ـم ـة ،ومـن خـﻼل الـوسائـل
اﳌتعددة اﻷطراف والوسائل الثنائية اﻷخرى ،ومن خﻼل
الشراكات ،ﲟا فيها الشراكات التي تشمل القطاع اﳋاص.
وينبغي السعي للتعاون والتنسيق مع اﻻتفاقات البيئية

 – 8ينبغي للصندوق اﻻستئماني التابع ﳌرفق البيئة

اﻷخـ ـرى اﳌتـ ـعـ ـددة اﻷطـ ـراف ﰲ مـ ـجـ ـال اﳌواد الـ ـكـ ـيـ ـمـ ـيـ ـائـ ـي ـة

العاﳌية ،أن يأخذ ﰲ اﻻعتبار تخفيضات الزئبق اﶈتملة

وال ـ ـن ـ ـفـ ـايـ ـات مـ ـن أجـ ـل زيـ ـادة فـ ـعـ ـالـ ـيـ ـة اﳌساعـ ـدة الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيـ ـة

ﻷي نشاط مقترح بالنسبة لتكاليفه لدى توفير اﳌوارد من

وتقديمها.

أجل نشاط ما.

 – ٣تشجـ ـع اﻷطـ ـراف مـ ـن الـ ـبـ ـلـ ـدان اﳌتـ ـقـ ـدمـ ـة ،واﻷط ـراف

 – ٩وﲢقيقـ ـ ـًا ﻷغ ـ ـراض هـ ـ ـذه اﻻتفاقي ـ ـة ،سيتـ ـ ـم تشغي ـ ـ ـل

اﻷخرى وتيسر ،ﰲ حدود قدرات كل منها وبدعم من القطاع

البرنامج اﳌشار إليه ﰲ الفقرة “ ٦ب” بتوجيه من مؤﲤر

اﳋاص وأصحـ ـ ـاب اﳌصل ـ ـح ـ ـة اﻵخ ـ ـري ـ ـن ذوي الصل ـ ـة ،وف ـ ـق ـ ـا

اﻷطـ ـراف ،ويـ ـكـ ـون الـ ـبـ ـرنـ ـامج مسؤوﻻ أم ـام ـه .وي ـب ـّت مؤﲤر

للمقتضى ،تطوير التكنولوجيات البديلة ونقلها ونشرها

اﻷط ـ ـ ـراف ﰲ اج ـ ـ ـت ـ ـ ـم ـ ـ ـاع ـ ـ ـه اﻷول بشأن اﳌؤسسة اﳌضي ـ ـ ـف ـ ـ ـة

واﳊصول عﲆ أحـ ـدث الـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوج ـي ـات ال ـب ـدي ـل ـة السل ـي ـم ـة

للبرنامج ،التي تكون كيانا قائما ،ويقدم التوجيه لها ،ﲟا ﰲ

بيئيا ،لﻸطراف من البلدان النامية ،ﻻ سيما أقل البلدان

ذلك عـ ـن فـ ـتـ ـرة الـ ـب ـرن ـامج .وي ـدع ـى ج ـم ـي ـع اﻷط ـراف وسائ ـر

نموا والدول اﳉزرية الصغيرة النامية ،واﻷطراف التي ﲤر

أصحاب اﳌصلحة من ذوي الصلة إﱃ توفير اﳌوارد اﳌالية

اقتصاداتها ﲟرحلة انتقال ،لتعزيز قدراتها عﲆ تنفيذ هذه

للبرنامج عﲆ أساس طوعي.

اﻻتفاقية تنفيذا فعليا.

 – ١٠يتفق مؤﲤر اﻷطراف والكيانات التي تؤلف اﻵلية

 – ٤يقوم مؤﲤر اﻷطراف ،بحلول موعد اجتماعه الثاني

ﰲ اﻻجتماع اﻷول ﳌؤﲤر اﻷطراف ،عﲆ ترتيبات لتنفيذ

وما بعده ،عﲆ أساس منتظم ،آخذا ﰲ اﻻعتبار العروض

الفقرات سالفة الذكر.

وال ـ ـت ـ ـق ـ ـاري ـ ـر اﳌق ـ ـدمـ ـة مـ ـن اﻷطـ ـراف ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌنصوص

 – ١١يقوم مؤﲤر اﻷطراف باستعراض مستوى التمويل،
والـ ـتـ ـوجـ ـيـ ـهـ ـات اﳌقـ ـدمـ ـة مـ ـن مؤﲤر اﻷطـ ـراف إﱃ ال ـك ـي ـان ـات
اﳌكلفة بتشغيل اﻵلية اﳌنشأة ﲟوجب هذه اﳌادة ومدى
فاعليتها وقدرتها عﲆ معاﳉة اﻻحتياجات اﳌتغيرة للبلدان
الـ ـنـ ـامـ ـيـ ـة اﻷط ـراف واﻷط ـراف ال ـتي ﲤر اق ـتصادات ـه ـا ﲟرح ـل ـة
انتقال وذلك ﰲ موعد ﻻ يتجاوز انعقاد اجتماعه الثالث ،وبعد
ذلك عﲆ أساس منتظم .واستنادا إﱃ هذا اﻻستعراض ،يتخذ
مؤﲤر اﻷطراف اﻹجراء اﳌناسب لتحسن فعالية اﻵلية.
 – ١2تدعـ ـى جميـ ـع اﻷط ـ ـراف إﱃ اﳌساهم ـ ـة ﰲ اﻵليـ ـ ـة ،ﰲ

ع ـ ـل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ اﳌادة  ،2١واﳌع ـ ـلـ ـومـ ـات اﳌقـ ـدمـ ـة مـ ـن أصحـ ـاب
اﳌصلحة اﻵخرين ،ﲟا يأتي :
)أ( النظر ﰲ اﳌعلومات عن اﳌبادرات القائمة والتقدم
اﶈرز فيما يتعلق بالتكنولوجيات البديلة،
)ب( النظر ﰲ احتياجات اﻷطراف من التكنولوجيات
البديلة ،ﻻ سيما اﻷطراف من البلدان النامية،
)ج( ﲢديـ ـ ـد التحديـ ـات الت ـ ـي تواجهه ـ ـا اﻷطـ ـ ـراف ﰲ نقـ ـ ـل
التكنولوجيا ،ﻻ سيما اﻷطراف من البلدان النامية.

حـ ـدود قـ ـدرات ـه ـا .وتشج ـع اﻵل ـي ـة ت ـوف ـي ـر اﳌوارد م ـن مصادر

 – ٥يقدم مؤﲤر اﻷطراف توصيات بشأن كيفية زيادة

أخرى ،من بينها القطاع اﳋاص ،وأن تسعى إﱃ حشد هذه

تعزيز اﳌساعدة عﲆ بناء القدرات واﳌساعدة التقنية ونقل

اﳌوارد من أجل اﻷنشطة التي تدعمها.

التكنولوجيا ﲟوجب هذه اﳌادة.
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 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ١٥
ﳉنة التنفيذ واﻻمتثال

 – ١تنشأ بهذا النص آلية تشمل ﳉنة بصفة هيئة فرعية
تابعة ﳌؤﲤر اﻷطراف ،لتعزيز تنفيذ واستعراض اﻻمتثال
ﳉم ـ ـيـ ـع أحـ ـكـ ـام هـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة .وتـ ـتسم اﻵلـ ـيـ ـة ،ﲟا ﰲ ذلك
ال ـل ـج ـن ـة ،ب ـط ـاب ـع ت ـيسي ـري وت ـوﱄ اهـتـمـامـا خـاصا لـلـقـدرات
والظروف الوطنية لﻸطراف.
 – 2تعمل اللجنة عﲆ تعزيز تنفيذ جميع أحكام هذه
اﻻتفاقية واستعراض اﻻمتثال لها .وتتدارس اللجنة قضايا
التنفيذ واﻻمتثال الفردية والعامة معا وتقدم توصيات ،وفقا
للمقتضى ،إﱃ مؤﲤر اﻷطراف.
 – ٣ت ـ ـتأل ـ ـف ال ـ ـل ـ ـجـ ـنـ ـة مـ ـن  ١٥عضوا ،تـ ـرشحـ ـهـ ـم اﻷطـ ـراف
وينتخبهم مؤﲤر اﻷطراف مع إيﻼء اﳌراعاة الواجبة للتمثيل
اﳉغراﰲ العادل استنادا إﱃ اﳌناطق اﳋمس لﻸﱈ اﳌتحدة،
وينتخب اﻷعضاء اﻷوائل ﰲ اﻻجتماع اﻷول ﳌؤﲤر اﻷطراف
وبعد ذلك وفقًا للنظام الداخﲇ الذي يقره مؤﲤر اﻷطراف عمﻼ
بالفقرة  ،٥ويكون ﻷعضاء اللجنة اختصاص ﰲ ميدان ذي صلة
بهذه اﻻتفاقية ويعكس توازنا مناسبا ﰲ اﳋبرات.
 – ٤ويجوز أن تدرس اللجنة مسائل عﲆ أساس ما يأتي :

)ب( التشجيع عﲆ وضع وتنفيذ برامج تثقيفية ووقائية
قائمة عﲆ حقائق علمية وتتعلق بالتعرض اﳌهني للزئبق
وﳌرّكبات الزئبق،
)ج( ت ـع ـزي ـز خ ـدم ـات ال ـرع ـاي ـة الصح ـي ـة اﳌﻼئ ـم ـة ل ـوق ـايـة
الـ ـفئـ ـات السكـ ـانـ ـيـ ـة اﳌتضررة جـ ـّراء الـ ـتـ ـعـ ـّرض لـ ـل ـزئ ـب ـق أو
ﳌرّكبات الزئبق وعﻼجها ورعايتها،
)د( تكوين وتعزيز القدرات اﳌؤسسية واﳌهنية الصحية
للوقاية من اﻷخطار الصحية الناجمة عن التعّرض للزئبق
ومركبات الزئبق وتشخيصها وعﻼجها ورصدها.
 – 2ينبغي ﳌؤﲤر اﻷطراف ،ﰲ معرض بحثه للقضايا أو
اﻷنشطة اﳌتعلقة بالصحة ،أن يقوم ﲟا يأتي :
)أ( الـ ـتشاور والـ ـتـ ـعـ ـاون مـ ـع مـ ـنـ ـظـ ـمـ ـة الصحـ ـة الـ ـعـ ـاﳌيـ ـة،
وم ـن ـظ ـم ـة ال ـع ـم ـل ال ـدول ـي ـة ،وسائـر اﳌنـظـمـات الـدولـيـة ذات
الصلة ،وفقا للمقتضى،
)ب( تـ ـعـ ـزيـ ـز الـ ـتـ ـعـ ـاون وت ـب ـادل اﳌع ـل ـوم ـات م ـع م ـن ـظ ـم ـة
الصحة العاﳌية ومنظمة العمل الدولية وسائر اﳌنظمات
اﳊكومية الدولية ذات الصلة ،وفقا للمقتضى.
اﳌادة ١٧
تبادل اﳌعلومات

)أ( تقارير مقدمة كتابيا من أي طرف فيما يخص امتثاله،

 – ١يعمل كل طرف عﲆ تيسير تبادل ما يأتي :

)ب( تقارير وطنية وفقا للمادة ،2١

)أ( اﳌعلومات العلمية والتقنية واﻻقتصادية والقانونية
اﳌت ـع ـل ـق ـة ب ـال ـزئ ـب ـق وم ـركـبـاتـه ،ﲟا ﰲ ذلك اﳌعـلـومـات عـن

)ج( طلبات من مؤﲤر اﻷطراف.
 – ٥تصوغ اللجنة نظامها الداخﲇ الذي يعرض عﲆ مؤﲤر

السّمية والسّمية اﻹيكولوجية والسﻼمة،

اﻷطراف للموافقة عليه ﰲ اجتماعه الثاني ،ويجوز ﳌؤﲤر

)ب( اﳌعلومات عن خفض أو إنهاء إنتاج الزئبق ومرّكباته
واستخدامها أو التجارة فيها ،وانبعاثاتها واطﻼقتها،

 – ٦تبذل اللجنة كل جهد ﻻعتماد توصياتها بتوافق اﻵراء.

)ج( اﳌعلوم ـ ـات ع ـ ـن البدائ ـ ـل اﳌجديـ ـة تقني ـ ـًا واقتص ـاديًا
ﳌا يأتي :

اﻷطراف أن يعتمد اختصاصات أخرى للجنة.
وإذا استنفذت جميع اﳉهود الرامية إﱃ التوصل إﱃ توافق
اﻵراء ولم يتم التوصل إليه ،تعتمد هذه التوصيات كمﻼذ
أخ ـ ـي ـ ـر بأغ ـ ـل ـ ـب ـ ـي ـ ـة ثـ ـﻼثـ ـة أربـ ـاع أصوات اﻷعضاء اﳊاضريـ ـن
واﳌصوتﲔ ،عﲆ أساس اكتمال نصاب قانوني وهو ثلثا
عدد اﻷعضاء.
اﳌادة ١٦

‘ ‘١اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق،
‘ ‘2عـ ـمـ ـل ـي ـات ال ـتصن ـي ـع ال ـتي يست ـخ ـدم ف ـي ـه ـا ال ـزئ ـب ـق أو
مرّكبات الزئبق،
‘ ‘٣اﻷنشطة وعمليات التصنيع التي ينتج عنها انبعاث
أو إطﻼق الزئبق أو مرّكباته،

اﳉوانب الصحية

ﲟا ﰲ ذلك اﳌعلومات عن اﳌخاطر الصحية والبيئية
والتكاليف والفوائد اﻻقتصادية واﻻجتماعية لهذه البدائل،

)أ( التشجيع عﲆ وضع وتنفيذ استراتيجيات وبرامج
ترمي إﱃ ﲢديد وحماية اﳌجموعات السكانية اﳌعّرضة

)د( اﳌعـ ـلـ ـومـ ـات الـ ـوبـ ـائـ ـيـ ـة اﳌتـ ـعـ ـلـ ـقـ ـة بـ ـاﻵثـ ـار الصحـ ـيـ ـة
اﳌرت ـب ـط ـة ب ـال ـت ـعـرض لـلـزئـبـق ومـر ّكـبـاتـه ،وذلك بـالـتـعـاون
الوثيق مع منظمة الصحة العاﳌية واﳌنظمات اﻷخرى ذات
الصلة ،وفقا للمقتضى.

 – ١تشجع اﻷطراف عﲆ ما يأتي :

للخطر ،ﻻ سيما فئات السكان الضعيفة ،ويمكن أن تشمل
اعتماد مبادئ توجيهية صحية تستند إﱃ حقائق علمية
وتتعلق بالتعرض للزئبق ومرّكبات الزئبق ،ووضع أهداف
لـ ـلـ ـحـ ـد مـ ـن ال ـت ـع ـرض ل ـل ـزئ ـب ـق ،ح ـي ـث ـم ـا ي ـق ـتضي اﻷم ـر ذلك،
وتثقيف اﳉمهور ،ﲟشاركة قطاع الصحة العامة والقطاعات
اﻷخرى اﳌشاركة،

 – 2يجوز لﻸطراف أن تتبادل اﳌعلومات اﳌشار إليها ﰲ
الفقرة  ١بشكل مباشر ،أو عبر اﻷمانة ،أو بالتعاون مع
اﳌنظمات اﻷخرى ذات الصلة ،ﲟا فيها أمانات اﻻتفاقيات
اﳌتعلقة باﳌواد الكيميائية والنفايات ،وفقا للمقتضى.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

 – ٣تيسر اﻷمانة التعاون عﲆ صعيد تبادل اﳌعلومات
اﳌشار إل ـ ـي ـ ـه ـ ـا ﰲ ه ـ ـذه اﳌادة ،وك ـ ـذلك مـ ـع اﳌنـ ـظـ ـمـ ـات ذات
الصلة ،ﲟا فيها أمانات اﻻتفاقات البيئية اﳌتعددة اﻷطراف
واﳌبادرات الدولية اﻷخرى .وإضافة إﱃ اﳌعلومات الواردة
من اﻷطراف ،فإن هذه اﳌعلومات تشمل اﳌعلومات اﳌقدمة
من اﳌنظمات اﳊكومية الدولية واﳌنظمات غير اﳊكومية
ال ـ ـتي ل ـ ـدي ـ ـه ـ ـا خ ـ ـب ـ ـرة ﰲ م ـ ـجـ ـال الـ ـزئـ ـبـ ـق ،ومـ ـن اﳌؤسسات
الوطنية والدولية التي تتمتع بتلك اﳋبرة.
 – ٤يعﲔ كل طرف نقطة اتصال وطنية لتبادل اﳌعلومات
ﰲ إطار هذه اﻻتفاقية ،ﲟا ﰲ ذلك ما يتعلق ﲟوافقة اﻷطراف
اﳌستوردة ﲟوجب اﳌادة .٣
 – ٥ﻷغراض هذه اﻻتفاقية ،ﻻ تعتبر اﳌعلومات اﳋاصة
بصحة وسﻼمة اﻹنسان والبيئة معلومات سّرية .وتقوم اﻷطراف
التي تتبادل اﳌعلومات اﻷخرى عمﻼ بهذه اﻻتفاقية بحماية
أي معلومات سّرية وفق ما هو متفق عليه بصورة متبادلة.
اﳌادة ١٨
إعﻼم اﳉمهور وتوعيته وتثقيفه
 – ١يقوم كل طرف ،ﰲ حدود إمكانياته ،بتعزيز وتيسير
ما يأتي :
)أ( تزويد اﳉمهور باﳌعلومات اﳌتاحة عن :
‘ ‘١اﻵثار الصحية والبيئية للزئبق ومركباته،
‘ ‘2بدائل الزئبق ومركباته،
‘ ‘٣اﳌواضيع اﶈددة ﰲ الفقرة  ١من اﳌادة .١٧
‘ ‘٤ن ـ ـت ـ ـائج أنشطـ ـتـ ـه ﰲ مـ ـجـ ـاﻻت الـ ـبـ ـحـ ـوث والـ ـتـ ـطـ ـويـ ـر
والرصد ﲟوجب اﳌادة ،١٩
‘ ‘٥أنشطته الرامية إﱃ الوفاء بالتزاماته ﲟوجب هذه
اﻻتفاقية.
)ب( التثقيف والتدريب وتوعية اﳉمهور فيما يتعلق
بأثر التعّرض للزئبق ومرّكباته عﲆ صحة اﻹنسان والبيئة،
بالتعاون مع اﳌنظمات اﳊكومية الدولية واﳌنظمات غير
اﳊك ـوم ـي ـة ذات الصل ـة وال ـفئ ـات السك ـان ـي ـة الضع ـي ـف ـة ،وفـقـا
للمقتضى.
 – 2يستخدم كل طرف اﻵليات اﳌوجودة أو يوﱄ اﻻعتبار
لوضع آليات ،مثل سجﻼت إطﻼق ونقل اﳌلوثات ،وفقا
للمقتضى ،ﳉمع ونشر اﳌعلومات عن تقديرات كمياته
السنوية من الزئبق ومرّكباته التي يتم انبعاثها أو إطﻼقها
أو التخلص منها من خﻼل اﻷنشطة البشرية.
اﳌادة ١٩
البحوث والتطوير والرصد
 – ١تسعـ ـى اﻷطـ ـراف ،مـ ـع مراعـ ـاة ظروفها وقدراتها ،إﱃ
إعداد وﲢسﲔ ما يأتي :
)أ( ق ـوائ ـم ج ـرد ﻻست ـخ ـدام واست ـه ـﻼك ال ـزئ ـبـق ومـر ّكـبـاتـه
وانبعاثاتها البشرية اﳌنشأ إﱃ اﳉو وإطﻼقاتها ﰲ اﳌياه
واﻷراضي،
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)ب( ن ـ ـ ـم ـ ـ ـاذج ورصد ﲤث ـ ـ ـيﲇ ل ـ ـ ـل ـ ـ ـم ـ ـ ـنـ ـ ـاطـ ـ ـق اﳉغـ ـ ـرافـ ـ ـيـ ـ ـة
ﳌستويات الزئبق ومرّكبات الزئبق لدى الفئات السكانية
الضعـ ـ ـ ـي ـ ـ ـف ـ ـ ـة وﰲ اﻷوساط ال ـ ـ ـب ـ ـ ـيئ ـ ـ ـي ـ ـ ـة ،ﲟا ﰲ ذلك اﻷوساط
اﳊيـ ـويـ ـة مـ ـثـ ـل اﻷسم ـاك وال ـث ـدي ـي ـات ال ـب ـح ـري ـة والسﻼح ـف
البحرية والطيور ،وكذلك التعاون عﲆ صعيد جمع وتبادل
العّينات اﳌﻼئمة ذات الصلة،
)ج( تقييمات آثار الزئبق ومرّكباته عﲆ صحة اﻹنسان
والبيئة ،إضافة إﱃ اﻵثار اﻻجتماعية واﻻقتصادية والثقافية،
وﻻ سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة،
)د( اﳌنهجيات اﳌنسقة لﻸنشطة اﳌضطلع بها ﲟوجب
الفقرات الفرعية “أ” و”ب” و”ج”،
)ه( اﳌع ـل ـوم ـات ع ـن ال ـدورة ال ـب ـيئ ـي ـة لـلـزئـبـق ومـر ّكـبـاتـه
وان ـت ـق ـال ـه ـا“ ،ﲟا ﰲ ذلك اﻻن ـت ـق ـال ال ـب ـع ـي ـد اﳌدى وال ـتـراكـم”،
وﲢول ومصير الزئبق ومركباته ﰲ مجموعة من النظم
اﻹيـ ـكـ ـولـ ـوجـ ـيـ ـة ،وإيـ ـﻼء اﻻعـ ـتـ ـبـ ـار اﳌنـ ـاسب لـ ـل ـت ـم ـي ـي ـز بﲔ
اﻻنـ ـ ـبـ ـ ـعـ ـ ـاثـ ـ ـات واﻹطـ ـ ـﻼقـ ـ ـات ال ـ ـبشري ـ ـة اﳌنشأ واﻹط ـ ـﻼق ـ ـات
ال ـط ـب ـي ـع ـي ـة ل ـل ـزئ ـب ـق ،وإع ـادة ال ـزئ ـب ـق ل ـدورت ـه ال ـب ـيئـيـة مـن
ترسباته القديمة،
)و( اﳌعلومات اﳌتعلقة بالتجارة ﰲ الزئبق ومرّكبات
الزئبق واﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق،
)ز( واﳌعـ ـ ـل ـ ـوم ـ ـات وال ـ ـب ـ ـح ـ ـوث بشأن ال ـ ـت ـ ـواف ـ ـر ال ـ ـت ـ ـق ـ ـني
واﻻق ـتصادي ل ـل ـم ـن ـت ـج ـات والـعـمـلـيـات اﳋالـيـة مـن الـزئـبـق،
وأفضل الـ ـتـ ـقـ ـنـ ـي ـات اﳌت ـاح ـة وأفضل اﳌم ـارسات ال ـب ـيئ ـي ـة
ﳋفض انبعاثات وإطﻼقات الزئبق ومرّكباته ورصدها.
 – 2ي ـن ـب ـغي لﻸط ـراف ،وف ـق ـا ل ـل ـم ـق ـتضى ،أن ت ـعـتـمـد عﲆ
شب ـك ـات ال ـرصد وب ـرامج ال ـب ـح ـوث ال ـق ـائ ـم ـة ع ـنـد اضطـﻼعـهـا
باﻷنشطة اﶈددة ﰲ الفقرة .١
اﳌادة ٢٠
خطط التنفيذ
 – ١يجوز لكل طرف ،عقب إجراء تقييم أوﱄ ،أن يضع
ويـ ـطـ ـبـ ـق خـ ـطـ ـة تـ ـنـ ـفـ ـيـ ـذ تـ ـراعي ظـ ـروفـ ـه اﶈلـ ـيـ ـة ،لـ ـلـ ـوف ـاء
باﻻلتزامات ﲟوجب هذه اﻻتفاقية .ويتعّين إحالة أي خطة
من هذا النوع إﱃ اﻷمانة ﰲ أسرع وقت بعد إعدادها.
 – 2يجوز لكل طرف أن يستعرض خطته اﳋاصة بالتنفيذ
وأن يحدثها مراعيا ﰲ ذلك ظروفه اﶈلية وبالرجوع إﱃ
الـ ـ ـتـ ـ ـوجـ ـ ـيـ ـ ـهـ ـ ـات الصادرة ع ـ ـن مؤﲤر اﻷط ـ ـراف وغ ـ ـي ـ ـر ذلك م ـ ـن
التوجيهات ذات الصلة.
 – ٣يتعّين عﲆ اﻷطراف ،لدى اضطﻼعها باﻷعمال الواردة
ﰲ الفقرتﲔ  ١و ،2أن تستشير أصحاب اﳌصلحة الوطنيﲔ
ل ـت ـيسي ـر وضع خ ـط ـط ـه ـا ل ـلـتـنـفـيـذ وتـنـفـيـذهـا واستـعـراضهـا
وﲢديثها.
 – ٤لﻸطراف أيضًا أن تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن
اﳋطط اﻹقليمية الرامية إﱃ تيسير تنفيذ هذه اﻻتفاقية.
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 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ٢١

طلب خ ّ
طي من أي طرف ،بشرط أن يؤيده ثلث عدد اﻷطراف

اﻹبﻼغ

عﲆ اﻷقـ ـ ـل ،ﰲ غضون ست ـ ـة أشه ـ ـر ب ـ ـع ـ ـد أن ت ـ ـب ـ ـل ـ ـغ اﻷم ـ ـان ـ ـة

 – ١يقدم كل طرف ،عن طريق اﻷمانة ،إﱃ مؤﲤر اﻷطراف
تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ أحكام هذه اﻻتفاقية
وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات اﶈتملة التي قد
تواجهه ﰲ ﲢقيق أهداف اﻻتفاقية.
 – 2يدرج كل طرف ﰲ تقاريره اﳌعلومات عﲆ النحو
اﳌطلوب ﰲ اﳌواد  ٣و  ٥و  ٧و  8و  ٩من هذه اﻻتفاقية.
ت مؤﲤر اﻷطراف إّبان اجتماعه اﻷول ﰲ مسألة
 – ٣يب ّ
توقيت وشكل اﻹبﻼغ الذي يجب أن تتبعه اﻷطراف ،مع
مراعاة استصواب تنسيق اﻹبﻼغ مع اﻻتفاقيات اﻷخرى ذات
الصلة اﳌتعلقة باﳌواد الكيميائية والنفايات.
اﳌادة ٢٢
تقييمات الفعالية
يم مؤﲤر اﻷطراف مدى فعالية هذه اﻻتفاقية ،ابتداء
 – ١يق ّ
من فترة ﻻ تزيد عن ستة أعوام بعد تاريخ دخول اﻻتفاقية
حـ ـيـ ـز ال ـن ـف ـاذ ،وبشك ـل دوري ب ـع ـد ذلك عﲆ ف ـت ـرات ي ـق ـرره ـا
مؤﲤر اﻷطراف.
 – 2ولتيسير التقييم ،يبدأ مؤﲤر اﻷطراف ،إّبان اجتماعه
اﻷول ،بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن
وجود الزئبق ومرّكبات الزئبق وانتقالها ﰲ البيئة ،وكذلك
اﻻﲡاهات ﰲ مستويات الزئبق ومرّكبات الزئبق اﳌﻼحظة
ﰲ اﻷوساط اﻷحيائية والفئات السكانية الضعيفة.
 – ٣يجرى التقييم عﲆ أساس اﳌعلومات العلمية والبيئية
والتقنية واﳌالية واﻻقتصادية اﳌتاحة ،ﲟا ﰲ ذلك :
)أ( التقارير ومعلومات الرصد اﻷخرى اﳌقدمة إﱃ مؤﲤر
اﻷطراف عمﻼ بالفقرة ،2
)ب( التقارير اﳌقدمة عمﻼ باﳌادة ،2١
)ج( اﳌعلومات والتوصيات اﳌقدمة عمﻼ باﳌادة ،١٥
)د( التقارير واﳌعلومات اﻷخرى ذات الصلة بشأن سير
الـ ـتـ ـرتـ ـيـ ـب ـات ال ـق ـائ ـم ـة ﲟق ـتضى ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة واﳌت ـع ـل ـق ـة
باﳌساعدات اﳌالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
اﳌادة ٢٣
مؤﲤر اﻷطراف
 – ١ينشأ ﲟوجب هذا النص مؤﲤر لﻸطراف.
 – 2ينعقد اﻻجتماع اﻷول ﳌؤﲤر اﻷطراف بدعوة من اﳌدير
التنفيذي لبرنامج اﻷﱈ اﳌتحدة للبيئة ﰲ موعد ﻻ يتجاوز
سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه اﻻتفاقية حيز النفاذ .وبعد
ذلك تعقد اﻻجتماعات العادية ﳌؤﲤر اﻷطراف عﲆ فترات
منتظمة يقررها اﳌؤﲤر.
 – ٣تـ ـعـ ـقـ ـد اجـ ـت ـم ـاع ـات است ـث ـن ـائ ـي ـة ﳌؤﲤر اﻷط ـراف ﰲ
أوقات أخرى حسبما يراها اﳌؤﲤر ضرورية ،أو بناء عﲆ

اﻷطراف بهذا الطلب.
 – ٤يوافق مؤﲤر اﻷطراف بتوافق اﻵراء ﰲ أول اجتماع له
عﲆ ن ـ ـظ ـ ـام داخﲇ وق ـ ـواع ـ ـد م ـ ـال ـ ـي ـ ـة ،لـ ـه أو ﻷي مـ ـن هـ ـيئـ ـاتـ ـه
الفرعية ،إضافة إﱃ اﻷحكام اﳌالية التي تنظم سير عمل
اﻷمانة ،ويعتمد تلك النصوص.
 – ٥يـ ـبـ ـقي مؤﲤر اﻷطـ ـراف تـ ـنـ ـفـ ـي ـذ ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة ق ـي ـد
اﻻستعـ ـراض والتقييـ ـم اﳌستمريـ ـن .ويـ ـؤدي اﳌؤﲤـ ـر اﳌهـ ـام
اﳌوكلة إليه ﲟوجب هذه اﻻتفاقية .وﲢقيقا لهذه الغاية،
يقوم مؤﲤر اﻷطراف ﲟا يأتي :
)أ( إنشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ
هذه اﻻتفاقية،
)ب( الـ ـتـ ـعـ ـاون ،عـ ـنـ ـد اﻻقـ ـتضاء ،مـ ـع اﳌنـ ـظـ ـمـ ـات ال ـدول ـي ـة
اﳌخ ـتصة وال ـه ـيئ ـات اﳊك ـوم ـي ـة ال ـدولـيـة واﳌنـظـمـات غـيـر
اﳊكومية،
)ج( اﻻستعراض اﳌنتظم ﳉميع اﳌعلومات التي تتاح له
ولﻸمانة عمﻼ باﳌادة ،2١
)د( النظ ـ ـر ﰲ أي توصي ـ ـات تقدم إليـ ـه مـ ـ ـن قبل ﳉن ـ ـة
التنفيذ واﻻمتثال،
)ه( بحث واتخاذ أي إجراء إضاﰲ يراه ضروريا لتحقيق
أهداف هذه اﻻتفاقية،
)و( استعراض اﳌرفقﲔ ألف وباء عمﻼ باﳌادة  ٤واﳌادة .٥
 – ٦يجوز لﻸﱈ اﳌتحدة ووكاﻻتها اﳌتخصصة والوكالة
الدولية للطاقة الذرية ،وكذلك أي دولة ليست طرفا ﰲ هذه
اﻻت ـف ـاق ـي ـة ،أن ت ـك ـون ﳑث ـل ـة ﰲ اج ـت ـم ـاع ـات مؤﲤر اﻷطـراف
بصفة مراقب .ويجوز قبول أي هيئة أو وكالة ،سواء كانت
وطنية أو دولية أو حكومية أو غير حكومية ذات اختصاص
ﰲ اﳌسائـ ـل ال ـتي تشم ـل ـه ـا ه ـذه اﻻت ـف ـاق ـي ـة وأب ـل ـغت اﻷم ـان ـة
برغبتها ﰲ أن تكون ﳑثلة ﰲ اجتماع ﳌؤﲤر اﻷطراف
بصفـ ـ ـة مـ ـ ـراقب ،مـ ـ ـا لـ ـ ـم يـ ـ ـعـ ـ ـتـ ـ ـرض عﲆ ذلك ثـ ـ ـلث اﻷطـ ـ ـراف
اﳊاضرة عﲆ اﻷقل .ويخضع قبول اﳌراقبﲔ ومشاركتهم
للنظام الداخﲇ الذي يعتمده مؤﲤر اﻷطراف.
اﳌادة ٢٤
اﻷمانة
 – ١تنشأ ﲟوجب هذا النص أمانة.
 – 2تضطلع اﻷمانة بالوظائف اﻵتية :
)أ( وضع الترتيبات ﻻجتماعات مؤﲤر اﻷطراف وهيئاته
الفرعية وتزويدها باﳋدمات وفقا للمقتضى،
)ب( ت ـ ـيسي ـ ـر ت ـ ـق ـ ـدﱘ اﳌساع ـ ـدة إﱃ اﻷط ـ ـراف ،وﻻ سي ـ ـمـ ـا
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اﻷطراف من البلدان النامية واﻷطراف التي ﲤر اقتصاداتها
ﲟرحلة انتقال ،ﰲ تنفيذ هذه اﻻتفاقية ،بناء عﲆ طلبها،
)ج( الـ ـتـ ـنسيـ ـق ،وفـ ـقـ ـا ل ـل ـم ـق ـتضى ،م ـع أم ـان ـات ال ـه ـيئ ـات
الدولية ذات الصلة ،وﻻ سيما اﻻتفاقيات اﻷخرى اﳌتعلقة
باﳌواد الكيميائية والنفايات،
)د( مساعـ ـ ـدة اﻷطـ ـ ـراف ﰲ تـ ـ ـب ـ ـادل اﳌع ـ ـل ـ ـوم ـ ـات اﳌتصل ـ ـة
بتنفيذ هذه اﻻتفاقية،
)ه( إعداد تقارير دورية استنادا إﱃ اﳌعلومات الواردة
عمـ ـﻼ باﳌادتـ ـﲔ  ١٥و 2١وغيره ـ ـا م ـن اﳌعلوم ـات اﳌتاحـ ـة،
وإتاحتها لﻸطراف،
)و( الدخول ،بتوجيه عام من مؤﲤر اﻷطراف ،فيما قد
يكون ﻻزمًا من الترتيبات اﻹدارية والتعاقدية ﻷداء وظائفها
بفعالية،
)ز( أداء وظائف اﻷمانة اﻷخرى اﶈددة ﰲ هذه اﻻتفاقية،
وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤﲤر اﻷطراف.
 – ٣يؤدي اﳌدير التنفيذي لبرنامج اﻷﱈ اﳌتحدة للبيئة
وظائف اﻷمانة لهذه اﻻتفاقية ،ما لم يقرر مؤﲤر اﻷطراف
بأغلبية ثﻼثة أرباع عدد اﻷطراف اﳊاضرة واﳌصوتة أن
يـ ـوكـ ـل وظـ ـائ ـف اﻷم ـان ـة إﱃ واح ـدة أو أك ـث ـر م ـن اﳌن ـظ ـم ـات
الدولية اﻷخرى.
 – ٤يجوز ﳌؤﲤر اﻷطراف ،بالتشاور مع الهيئات الدولية
اﳌختصة ،العمل عﲆ تعزيز التعاون والتنسيق بﲔ اﻷمانة
وأمـانـات اﻻتـفـاقـيـات اﻷخـرى اﳌتـعـلـقـة بـاﳌواد الـكـيـمـيـائـية
والنفايات .ويجوز ﳌؤﲤر اﻷطراف ،بالتشاور مع الهيئات
الدولية اﳌختصة ،أن يقدم توجيهات إضافية بشأن هذه
اﳌسألة.
اﳌادة ٢٥
تسوية اﳌنازعات
 – ١تسعى اﻷطراف إﱃ تسوية أي منازعة بينها فيما
يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه اﻻتفاقية عن طريق التفاوض
أو أي طرق سلمية أخرى تختارها بنفسها.
 – 2عند التصديق عﲆ هذه اﻻتفاقية أو قبولها أو إقرارها
أو اﻻنضمام إليها أو ﰲ أي وقت ﻻحق ،يجوز ﻷي طرف
ليس منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي ،أن يعلن ،ﰲ صك
خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير أو
تطبيق اﻻتفاقية ،عن اعترافه بإحدى الوسيلتﲔ اﻵتيتﲔ أو
كلتيهما ،عـ ـ ـﲆ سبي ـ ـل اﻹل ـ ـ ـزام ،لتس ـ ـويـ ـة اﳌنازعـ ـ ـات إزاء أي
طرف يقبل نفس اﻻلتزام :
)أ( التحكيم وفقًا لﻺجراءات اﳌبّينة ﰲ اﳉزء اﻷول من
اﳌرفق هاء،
)ب( عرض اﳌنازعة عﲆ محكمة العدل الدولية.
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 – ٣يجوز ﻷي طرف من اﳌنظمات اﻹقليمية للتكامل
اﻻقـ ـتصادي أن يصدر إعـ ـﻼنـ ـا لـ ـه نـ ـفس اﻷثـ ـر فـ ـيـ ـمـ ـا يـ ـت ـع ـل ـق
بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة .2
 – ٤يظل اﻹعﻼن الصادر عمﻼ بالفقرة  2أو  ٣ساريا إﱃ أن
تنقضي فترة سريانه وفقا ﻷحكامه أو ﳊﲔ انقضاء ثﻼثة
أشهر بعد إيداع إشعار خ ّ
طي بإلغائه لدى الوديع.
 – ٥ﻻ يؤثـ ـر انقضـاء سريان أي إعﻼن أو تقدﱘ إشعار إلغاء
أو إعﻼن جديد بأي وسيلة من الوسائل ﰲ اﻹجراءات التي قد
تكون قيد النظر أمام أي هيئة ﲢكيم أو محكمة العدل الدولية
ما لم يتفق الطرفان ﰲ اﳌنازعة عﲆ خﻼف ذلك.
 – ٦إذا لـ ـم يـ ـقـ ـبـ ـل طـ ـرف ـا اﳌن ـازع ـة ن ـفس وسي ـل ـة تسوي ـة
اﳌنازعة عمﻼ بالفقرة  2أو الفقرة  ،٣وإذا لم يتمكنا من
تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل اﳌذكورة ﰲ الفقرة ١
خﻼل مدة اثني عشر شهرا بعد قيام أحد الطرفﲔ بإخطار
الطرف اﻵخر بوجود منازعة بينهما ،ﲢال اﳌنازعة إﱃ
ﳉنـ ـ ـة ت ـ ـوف ـ ـي ـ ـق ب ـ ـن ـ ـاء عﲆ ط ـ ـلب أي م ـ ـن ط ـ ـرﰲ اﳌن ـ ـازع ـ ـة.
وتنطبق اﻹجراءات الواردة ﰲ اﳉزء الثاني من اﳌرفق هاء
عﲆ التوفيق ﲟوجب هذه اﳌادة.
اﳌادة ٢٦
تعديﻼت اﻻتفاقية
 – ١يجوز ﻷي طرف أن يقترح تعديﻼت لهذه اﻻتفاقية.
 – 2تعتم ـ ـد تعديـ ـﻼت ه ـ ـذه اﻻتفاقيـ ـة ﰲ اجتمـ ـاع ﳌؤﲤـ ـر
اﻷطراف .وتبّلغ اﻷمانة نص أي تعديل مقترح لهذه اﻻتفاقية
إﱃ اﻷطراف قبل موعد اﻻجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده
بستة أشهر ،عﲆ اﻷقل .وتبلغ اﻷمانة أيضا اﳌوّقعﲔ عﲆ
هذه اﻻتفاقية بالتعديﻼت اﳌقترحة وتبّلغ بها كذلك الوديع،
للعلم،
 – ٣تبذل اﻷطراف قصارى جهدها للتوصل إﱃ اتفاق عﲆ
أي ت ـ ـع ـ ـدي ـ ـل م ـ ـق ـ ـت ـ ـرح ل ـ ـه ـ ـذه اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـيـ ـة بـ ـتـ ـوافـ ـق اﻵراء .وإذا
استنفذت جميع اﳉهود الرامية إﱃ التوصل إﱃ توافق ﰲ
اﻵراء ،دون التوصل إﱃ اتفاق ،يعتمد التعديل ،كحل أخير،
بأغلبية ثﻼثة أرباع أصوات اﻷطراف اﳊاضرة واﳌصوتة
ﰲ اﻻجتماع.
 – ٤يرسل الوديع التعديل اﳌعتمد إﱃ جميع اﻷطراف
للتصديق عليه أو قبوله أو إقراره.
 – ٥يتم إخطار الوديع كتابة بالتصديق عﲆ أي تعديل أو
قبوله أو إقراره .ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ٣
ب ـال ـنسب ـة لﻸط ـراف ال ـتي ق ـب ـلت اﻻل ـت ـزام ب ـه اع ـت ـب ـارا م ـن ال ـيـوم
التسعﲔ بعد تاريخ إيداع صكوك التصديق عليه أو قبوله أو
إقراره من قبل ثﻼثة أرباع اﻷطراف ،عﲆ اﻷقل ،التي كانت
أط ـراف ـا وقت اع ـت ـم ـاد ال ـت ـع ـدي ـل .وي ـب ـدأ ن ـف ـاذ ال ـت ـع ـدي ـل ب ـعـد ذلك
بالنسبة ﻷي طرف آخر ﰲ اليوم التسعﲔ بعد تاريخ إيداع ذلك
الطرف وثيقة تصديقه عﲆ هذا التعديل أو قبوله أو إقراره.
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 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ٢٧
اعتماد اﳌرفقات وتعديلها

 -١تشكل مرفقات هذه اﻻتفاقية جزءا ﻻ يتجزأ منها ،وما
لم ينص صراحة عﲆ خﻼف ذلك ،تشكل أية إشارة إﱃ هذه
اﻻتفاقية إشارة ﰲ الوقت ذاته إﱃ أي مرفقات لها.
 – 2تقتصر أي مرفقات إضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه
اﻻتفاقية ،عﲆ اﳌسائل اﻹجرائية أو العلمية أو التقنية أو
اﻹدارية.
 – ٣ينطبق اﻹجراء اﻵتي عﲆ اقتراح واعتماد ونفاذ أي
مرفقات إضافية لهذه اﻻتفاقية :
)أ( تقترح مرفقات إضافية لهذه اﻻتفاقية وتعتمد طبقا
لﻺجراء اﳌنصوص عليه ﰲ الفقرات  ١إﱃ  ٣من اﳌادة ،2٦
)ب( يقوم أي طرف ﻻ يستطيع قبول أي مرفق إضاﰲ
بإخطار الوديع كتابة بذلك ﰲ غضون سنة من تاريخ قيام
ال ـودي ـع بإب ـﻼغ ـه ب ـاع ـت ـم ـاد ذلك اﳌرف ـق .وي ـب ـّل ـغ الـوديـع ،دون
تأخير ،جميع اﻷطراف بأي إخطار يتلقاه .ويجوز ﻷي طرف
ﰲ أي وقت أن يخطر الوديع ،خطيا ،بأنه يسحب إخطاره
السابق بعدم قبول أي مرفق إضاﰲ ،وعند ذلك يبدأ نفاذ
اﳌرفق بالنسبة لهذا الطرف وفقا للفقرة الفرعية “ج”،
)ج( عـ ـن ـد ان ـقضاء سن ـة واح ـدة م ـن ت ـاري ـخ ت ـع ـم ـي ـم ال ـودي ـع
ل ـل ـت ـب ـل ـي ـغ ب ـاع ـت ـم ـاد أي م ـرف ـق إضاﰲ ،يصب ـح اﳌرف ـق نـافـذا
بالنسبة ﳉميع اﻷطراف التي لم تقدم إخطارا بعدم القبول
وفقا ﻷحكام الفقرة الفرعية “ب”.
 – ٤يخضـ ـع اقتـ ـراح واعتمـ ـاد وب ـ ـدء نف ـ ـاذ أي تعديـ ـ ـﻼت
ﳌرفقات هذه اﻻتفاقية لنفس اﻹجراءات اﳌتبعة ﰲ اقتراح
واع ـت ـم ـاد وب ـدء ن ـف ـاذ أي م ـرف ـق ـات إضاف ـي ـة ل ـه ـذه اﻻت ـف ـاقـيـة،
باستثناء أن أي تعديل ﳌرفق ما ﻻ يبدأ نفاذه بالنسبة ﻷي
طـ ـرف يـ ـكـ ـون قـ ـد قـ ـدم إعـ ـﻼن ـا بشأن ت ـع ـدي ـل اﳌرف ـق ـات وف ـق ـا
للفقرة  ٥من اﳌادة  .٣٠وﰲ هذه اﳊالة ،يبدأ نفاذ هذا التعديل
بالنسبة لهذا الطرف ﰲ اليوم التسعﲔ بعد التاريخ الذي
أودع فيه لدى الوديع صك تصديقه أو قبوله أو إقراره أو
انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل.
 – ٥إذا اتصل مرفق إضاﰲ أو تعديل عﲆ مرفق بتعديل
لهذه اﻻتفاقية ،ﻻ يدخل اﳌرفق اﻹضاﰲ أو التعديل حيز
النفاذ إﱃ أن يدخل تعديل اﻻتفاقية حيز النفاذ.
اﳌادة ٢٨
حق التصويت

اﻷعضاء فيها التي تكون أطرافا ﰲ اﻻتفاقية .وﻻ ﲤارس هذه
اﳌنظمة حقها ﰲ التصويت إذا كانت أي دولة من دولها
اﻷعضاء ﲤارس حقها ﰲ التصويت ،والعكس بالعكس.
اﳌادة ٢٩
التوقيع
ي ـف ـت ـح ب ـاب ال ـت ـوق ـي ـع عﲆ هـذه اﻻتـفـاقـيـة ﰲ كـومـامـوتـو،
الـ ـيـ ـابـ ـان ﳉمـ ـيـ ـع الـ ـدول واﳌنـ ـظ ـم ـات اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـام ـل
اﻻقتصادي بتاريخ  ١٠و ١١تشرين اﻷول  /أكتوبر سنة
 ،2٠١٣وبعد ذلك ﰲ مقر اﻷﱈ اﳌتحدة ﰲ نيويورك حتى
تاريخ  ٩تشرين اﻷول/أكتوبر سنة .2٠١٤
اﳌادة ٣٠
التصديق أو القبول أو اﻹقرار أو اﻻنضمام
 – ١تخضع هذه اﻻتفاقية للتصديق أو القبول أو اﻹقرار
من جانب الدول واﳌنظمات اﻹقليمية للتكامل اﻻقتصادي.
ويـ ـفـ ـتـ ـح بـ ـاب اﻻنضمـ ـام إﱃ اﻻتـ ـفـ ـاقـ ـي ـة ل ـل ـدول واﳌن ـظ ـم ـات
اﻹق ـل ـي ـم ـي ـة ل ـل ـت ـك ـام ـل اﻻق ـتصادي اع ـت ـب ـارا م ـن ال ـي ـوم الـتـاﱄ
لتاريخ إقفال باب التوقيع عليها .وتودع صكوك التصديق
أو القبول أو اﻹقرار أو اﻻنضمام لدى الوديع.
 – 2تكون أي منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي تصبح
طرفا ﰲ هذه اﻻتفاقية ،بدون أن يكون أي من الدول اﻷعضاء
ف ـي ـه ـا طـرفـًا فـيـهـا ،مـلـزمـة بـجـمـيـع اﻻلـتـزامـات الـنـاشئـة عـن
اﻻتفاقية .وﰲ حالة اﳌنظمات التي تكون واحدة أو أكثر من
الدول اﻷعضاء فيها طرفا ﰲ هذه اﻻتفاقية ،تتوﱃ اﳌنظمة
ودولـ ـهـ ـا اﻷعضاء الـ ـب ـ ـّت ﰲ مسؤولـ ـيـ ـة كـ ـل م ـن ـه ـا ع ـن ال ـوف ـاء
بالتزاماتها ﲟوجب اﻻتفاقية .وﰲ هذه اﳊاﻻت ،ﻻ يجوز
للمنظمة والدول اﻷعضاء فيها أن ﲤارس معا وﰲ الوقت
ذاته ،اﳊقوق الناشئة عن اﻻتفاقية.
 – ٣تعل ـ ـن أي منظمـ ـة إقليميـ ـة للتكام ـ ـل اﻻقتص ـ ـادي ﰲ
صكوك تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها مدى
اختصاصها باﳌسائل التي تنظمها هذه اﻻتفاقية .وتخطر
أي منظمة من هذا القبيل أيضا الوديع ،الذي يخطر بدوره
اﻷطراف ،بأي تعديل ذي صلة يطرأ عﲆ نطاق اختصاصها.
 – ٤تشجـ ـ ـ ـع ك ـ ـ ـ ـل دول ـ ـ ـة أو منظمـ ـ ـ ـة إقليمي ـ ـ ـة للتك ـام ـ ـ ـل
اﻻقـ ـ ـتصادي عﲆ أن ﲢيـ ـ ـل إﱃ اﻷمـ ـ ـانـ ـ ـة وقت تصديـ ـ ـقـ ـ ـه ـ ـا أو
ق ـب ـول ـه ـا أو إق ـرارهـا أو انضمـامـهـا لـﻼتـفـاقـيـة مـعـلـومـات عـن
تدابيرها لتنفيذ اﻻتفاقية.
 – ٥يجوز ﻷي طرف أن يعلن ﰲ صك تصديقه أو قبوله أو
إقراره أو انضمامه أن أي تعديل ﳌرفق ما ﻻ يدخل حيز
ﻻ عند إيداع صك تصديقه أو قبوله أو
النفاذ بالنسبة له إ ّ
إقراره أو انضمامه اﳌتعلق بذلك التعديل.

 – ١يكون لكل طرف ﰲ هذه اﻻتفاقية صوت واحد ،فيما
عدا ما هو منصوص عليه ﰲ الفقرة .2

اﳌادة ٣١
بدء النفاذ

 – 2ﲤارس أي منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي حقها
ﰲ الـ ـ ـ ـ ـتصويت بشأن اﳌسائـ ـ ـ ـ ـل الـ ـ ـ ـ ـتي ت ـ ـ ـ ـدخ ـ ـ ـ ـل ﰲ ن ـ ـ ـ ـط ـ ـ ـ ـاق
اختصاصها ،بإدﻻئها بعدد من اﻷصوات مساوٍ لعدد الدول

 – ١يبدأ نفاذ هذه اﻻتفاقية ﰲ اليوم التسعﲔ بعد تاريخ
إيداع الصك اﳋمسﲔ من صكوك التصديق أو القبول أو
اﻹقرار أو اﻻنضمام.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

 – 2يبدأ نفاذ اﻻتفاقية بالنسبة ﻷي دولة أو منظمة إقليمية
للتكامل اﻻقتصادي تصدق عﲆ هذه اﻻتفاقية أو تقبلها أو
تقرها أو تنضم إليها بعد إيداع الصك اﳋمسﲔ من صكوك
التصديق أو القبول أو اﻹقرار أو اﻻنضمام ﰲ اليوم التسعﲔ بعد
تـ ـاريـ ـخ إيـ ـداع هـ ـذه الـ ـدولـ ـة أو اﳌنـ ـظـ ـمـ ـة اﻹقـ ـلـ ـيـ ـمـ ـيـ ـة لـ ـل ـت ـك ـام ـل
اﻻقتصادي صك تصديقها أو إقرارها أو قبولها أو انضمامها.

 – 2يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بانقضاء سنة
واح ـ ـدة عﲆ ت ـ ـاري ـ ـخ تسّلـ ـم الـ ـوديـ ـع إخـ ـطـ ـار اﻻنسحـ ـاب أو ﰲ
تاريخ ﻻحق حسبما يتحدد ﰲ إخطار اﻻنسحاب.
اﳌادة ٣٤
الوديع

 – ٣ﻷغراض الفقرتﲔ  ١و  ،2ﻻ يعتبر أي صك مودع من
قبل أي منظمة إقليمية للتكامل اﻻقتصادي صكا إضافيا
للصكوك التي أودعتها الدول اﻷعضاء ﰲ تلك اﳌنظمة.

يكون اﻷمﲔ العام لﻸﱈ اﳌتحدة هو الوديع لهذه اﻻتفاقية.
اﳌادة ٣٥
جية النصوص
ح ّ

اﳌادة ٣٢
التحفظات

ي ـ ـ ـودع أصل ه ـ ـ ـذه اﻻت ـ ـ ـف ـ ـ ـاق ـ ـ ـيـ ـ ـة ،الـ ـ ـذي تـ ـ ـتساوى نصوصه
اﻹسب ـان ـي ـة واﻹن ـك ـل ـي ـزي ـة وال ـروسي ـة والصي ـن ـي ـة وال ـع ـربـيـة

ﻻ يجوز إبداء أي ﲢفظات عﲆ هذه اﻻتفاقية.

والفرنسية ﰲ اﳊجية لدى الوديع.

اﳌادة ٣٣
اﻻنسحاب

وإثباتا ﳌا تقدم ،قام اﳌوّقعون أدناه ،اﳌخّولون حسب

 – ١يجوز ﻷي طرف أن ينسحب من اﻻتفاقية ﰲ أي وقت
بعد مضي ثﻼث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك
الطرف ،وذلك بتوجيه إخطار خطي إﱃ الوديع.
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اﻷصول ،بالتوقيع عﲆ هذه اﻻتفاقية.
ﰲ كوماموتو ،اليابان ،ﰲ اليوم العاشر من شهر تشرين
اﻷول/أكتوبر من عام ألفﲔ وثﻼثة عشر.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌرفق ألف
اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق
تستثنى اﳌنتجات اﻵتية من هذا اﳌرفق :
)أ( اﳌنتجات اﻷساسية للدفاع اﳌدني ولﻼستخدامات العسكر ية،
)ب( منتجات ﻷغراض البحث ،ومعايرة أجهزة القياس ،ولﻼستخدام كمعيار مرجعي،
حﻼت ،ومصابيح الفلورسنت ذات اﳌهبط البارد ،ومصابيح الفلورسنت ذات اﻹلكترود اﳋارجي للوحات
)ج( القواطع واﳌر ّ
العرض اﻹلكترونية وأجهزة القياس ،إذا لم يوجد بديل خال من الزئبق مناسب لﻼستعاضة به،
)د( اﳌنتجات اﳌستعملة ﰲ اﳌمارسات التقليدية أو الدينية،
)هـ( أمصال التطعيم التي ﲢتوي عﲆ الثيوميرسال كمادة حافظة.
اﳉزء اﻷول  :اﳌنتجات اﳋاضعة للفقرة  ١من اﳌادة ٤

اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق

البطاريات ،ما عدا البطاريات الزرية اﳌصنوعة من أكسيدي الزنك والفضة التي ﲢتوي عﲆ
الزئبق بنسبة >  % 2والبطاريات الزرية الهوائية اﳌصنوعة من الزنك واﶈتوية عﲆ
الزئبق بنسبة > % 2

التاريخ الذي لن يسمح
بعده بتصنيع اﳌنتج أو
استيراده أو تصديره
)تاريخ التخلّص(

2٠2٠

حﻼت
حﻼت ،ما عدا قناطر قياس السعة أو الفقد العالية الدقة والقواطع واﳌر ّ
القواطع واﳌر ّ
ﻻ يزيد ما ﲢتوي عليه من
الﻼسلكية ذات الذبذبة العالية ﰲ أجهزة اﳌراقبة والتحكم ،عﲆ أ ّ
الزئبق عن  2٠ملغ لكل قنطرة أو مفتاح أو مرحّل

2٠2٠

مصابيح الفلورسنت الصغيرة ﻷغراض اﻹنارة العامة ≥  ٣٠واط ويزيد ما ﲢتوي عليه من
الزئبق عن  ٥ملغ لكل مشعلة مصباح

2٠2٠
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌنتجات اﳌضاف إليها الزئبق

مصابيح الفلورسنت اﳋطية ﻷغراض اﻹنارة العامة :
)أ( مصابيح الفلورسنت الثﻼثية الشريط >  ٦٠واط ويزيد ما ﲢتوي عليه من الزئبق عن ٥

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
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التاريخ الذي لن يسمح
بعده بتصنيع اﳌنتج أو
استيراده أو تصديره
)تاريخ التخّلص(

2٠2٠

ملغ لكل مصباح
)ب( مصابيح فوسفور الهالوفوسفات ≥  ٤٠واط وما ﲢتويه من الزئبق يزيد عن  ١٠ملغ لكل
مصباح
اﳌصابيح التي تعمل بالضغط اﳌرتفع لبخار الزئبق وتستعمل ﻷغراض اﻹنارة الشاملة

2٠2٠

الزئبق ﰲ مصابيح الفلورسنت ذات اﳌهبط البارد ومصابيح الفلورسنت ذات اﻹلكترود
اﳋارجي للوحات العرض اﻹلكترونية :

2٠2٠

)أ( القصيرة ) ≥  ٥٠٠ملم( ويزيد ما ﲢتوي عليه من الزئبق عن  ٣,٥ملغ لكل مصباح
)ب( اﳌتوسطة الطول )<  ٥٠٠ملم و ≥  ١٥٠٠ملم( ويزيد ما ﲢتوي عليه من الزئبق عن  ٥ملغ
لكل مصباح
)ج( الطويلة )<  ١٥٠٠ملم( ويزيد ما ﲢتوي عليه من الزئبق عن  ١٣ملغ لكل مصباح
مواد التجميل )ويزيد ما ﲢتوي عليه من الزئبق عن جزء واحد باﳌليون( ،ﲟا ﰲ ذلك
الصابون والكرﱘ لتفتيح البشرة ،ويستثنى منها مواد ﲡميل منطقة العﲔ حيث يستخدم
الزئبق كمادة حافظة وﻻ يوجد لها بديل فّعال ومأمون(

)(١

مبيدات اﻵفات ،واﳌبيدات اﻷحيائية ،واﳌطهرات اﳌوضعية للجروح
أجهزة القياس غير اﻹلكترونية اﻵتية ،ما عدا أجهزة القياس غير اﻹلكترونية اﳌرّكبة ﰲ
اﳌع ـ ـ ـدات الكبي ـ ـرة أو اﳌستخدمـ ـ ـة ﰲ القياس العاﱄ الدقة والتي ﻻ يوجد لها بديل خا ٍ
ل من
الزئبق :

)أ( البارومترات،
)ب( أجهزة قياس الرطوبة،
)ج( مقاييس الضغط،
)د( مقاييس اﳊرارة،
)هـ( مقاييس ضغط الدم

) (١ليس القصد إدراج مواد التجميل أو الصابون أو الكرﱘ اﶈتوية عﲆ ملوثات نزرة من الزئبق.

2٠2٠
2٠2٠
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اﳉزء الثاني  :اﳌنتجات اﳋاضعة للفقرة  ٣من اﳌادة ٤
اﳌنتجات اﳌضاف

اﻷحكام

إليها الزئبق
مﻼغم اﻷسنان

تراعي التدابير التي يتخذها الطرف للتخلص التدريجي من استعمال مﻼغم اﻷسنان ،الظروف
الداخلية للطرف اﳌعني والتوجيهات الدولية ذات الصلة ،وتشمل تدبيرين اثنﲔ أو أكثر من
التدابير اﳌدرجة ﰲ القائمة اﻵتية :
“ ”١وضع أهداف وطنية ترمي إﱃ اﳉمع بن الوقاية من تسوس اﻷسنان وتعزيز الصحة،
وبذلك تقلل اﳊاجة إﱃ تصليح اﻷسنان،
“ ”2وضع أهداف وطنية ترمي إﱃ تقليل استعمالها،
“ ”٣تشجيع استعمال بدائل خالية من الزئبق فّعالة من حيث التكلفة وفّعالة إكلينيكيا
لتصليح اﻷسنان،
“ ”٤تشجيع البحث والتطوير للمواد اﳉيدة اﳋالية من الزئبق اﳌستخدمة ﰲ تصليح
اﻷسنان،
“ ”٥تشج ـي ـع اﳌن ـظ ـم ـات اﳌه ـن ـي ـة ال ـت ـم ـث ـي ـل ـي ـة وم ـدارس طب اﻷسن ـان عﲆ تـعـلـيـم وتـدريب
اﳌهنيﲔ والطﻼب ﰲ طب اﻷسنان عﲆ استعمال بدائل خالية من الزئبق لتصليح اﻷسنان،
وتشجيع أفضل اﳌمارسات اﻹدارية،
“ ”٦عدم تشجيع بوالص وبرامج التأمﲔ التي تفضل استعمال اﳌﻼغم لتصليح اﻷسنان بدﻻ
من استعمال مواد خالية من الزئبق،
“ ”٧تشجيع بوالص وبرامج التأمﲔ التي تفضل استعمال بدائل جيدة للمﻼغم ﰲ تصليح
اﻷسنان،
“ ”8حصر استعمال اﳌﻼغم عﲆ شكلها اﳊويصﲇ،
“ ”٩تشجيع استعمال أفضل اﳌمارسات البيئية ﰲ مرافق طب اﻷسنان للحد من إطﻼقات
الزئبق ومرّكبات الزئبق ﰲ اﳌياه واﻷراضي.

اﳌرفق باء
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق
اﳉزء اﻷول  :العمليات اﳋاضعة للفقرة  ٢من اﳌادة ٥
عمليات التصنيع التي يستخدم فيها الزئبق أو مرّكبات الزئبق

تاريخ التخلص

إنتاج الكلور والقلويات

2٠2٥

إنتاج اﻷسيتالدهيد الذي يستخدم فيه الزئبق أو مركبات الزئبق كمحفز

2٠١8

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳉزء الثاني  :العمليات اﳋاضعة للفقرة  ٣من اﳌادة ٥
عملية التصنيع

اﻷحكام

باستخدام الزئبق

إنتاج مونومر
كلوريد الفينيل

تتخذ اﻷطراف تدابير تشمل عﲆ نحو غير حصري ما يأتي :
‘ ‘١خفض استخدام الزئبق من حيث إنتاج الوحدة بنسبة  ٥٠ﰲ اﳌائة بحلول عام  2٠2٠مقارنة
باستخدام عام ،2٠١٠
‘ ‘2تعزيز التدابير الرامية إﱃ اﳊد من اﻻعتماد عﲆ الزئبق اﳌنتج من عمليات التعدين اﻷوﱄ،
‘ ‘٣اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات وإطﻼقات الزئبق ﰲ البيئة،
‘ ‘٤دعم البحث والتطوير فيما يتعلق باﳌواد اﳊافزة والعمليات اﳋالية من الزئبق،
‘ ‘٥عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤﲤر
اﻷطراف من أن اﶈفزات اﳋالية من الزئبق استنادا إﱃ العمليات القائمة قد أصبحت مجدية
من الناحيتﲔ اﻻقتصادية والتقنية،
‘ ‘٦إبﻼغ مؤﲤر اﻷطراف بشأن جهوده لتطوير و/أو ﲢديد بدائل والتخلص التدريجي من
استخدام الزئبق عمﻼ باﳌادة .2١

ميثيﻼت أو إيثيﻼت
الصوديوم أو
البوتاسيوم

تتخذ اﻷطراف تدابير تشمل عﲆ نحو غير حصري ما يأتي :
‘ ‘١تدابير ﳋفض استخدام الزئبق بهدف التخلص التدريجي من هذا اﻻستخدام بأسرع وقت
ﳑكن وخﻼل  ١٠سنوات من دخول اﻻتفاقية حّيز النفاذ،
‘ ‘2خفض اﻻنبعاثات واﻹطﻼقات من حيث إنتاج الوحدة بنسبة  ٥٠ﰲ اﳌائة بحلول عام 2٠2٠
مقارنة بعام ،2٠١٠
‘ ‘٣حظر استخدام الزئبق اﳋام من التعدين اﻷوﱄ،
‘ ‘٤دعم البحث والتطوير فيما يتعلق بالعمليات اﳋالية من الزئبق،
‘ ‘٥عدم السماح باستخدام الزئبق بعد خمس سنوات من التاريخ الذي يتحقق فيه مؤﲤر
اﻷطراف من أن العمليات اﳋالية من الزئبق أصبحت مجدية من الناحيتﲔ اﻻقتصادية
والتقنية،
‘ ‘٦إبﻼغ مؤﲤر اﻷطراف باﳉهود اﳌبذولة لتطوير و /أو ﲢديد بدائل والتخلص التدريجي من
استخدام الزئبق عمﻼ باﳌادة .2١

إنتاج البوليوريثان
باستخدام محفزات
ت ـحتوي عﲆ الزئبق

تتخذ اﻷطراف تدابير تشمل عﲆ نحو غير حصري ما يأتي :
‘ ‘١اتخاذ تدابير للحد من استخدام الزئبق ،بهدف التخلص التدريجي من هذا اﻻستخدام ﰲ
أسرع وقت ﳑكن ،وخﻼل  ١٠سنوات من دخول اﻻتفاقية حّيز النفاذ،
‘ ‘2اتخاذ تدابير للحد من اﻻعتماد عﲆ الزئبق الناﰋ عن تعدين الزئبق اﻷوﱄ،
‘ ‘٣اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات وإطﻼقات الزئبق ﰲ البيئة،
‘ ‘٤تشجيع البحث والتطوير فيما يتعلق باﶈفزات والعمليات اﳋالية من الزئبق،
‘ ‘٥إبﻼغ مؤﲤر اﻷطراف باﳉهود اﳌبذولة لتطوير و /أو ﲢديد بدائل والتخّلص التدريجي من
استخدام الزئبق عمﻼ باﳌادة .2١
ﻻ تنطبق الفقرة  ٦من اﳌادة  ٥عﲆ عملية التصنيع هذه.
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اﳌرفق جيم
يق النطاق
تعدين الذهب اﳊرﰲ والض ّ
خطط العمل الوطنية
 – ١يدرج كل طرف يخضع ﻷحكام الفقرة  ٣من اﳌادة  ٧ﰲ
خطة عمله الوطنية ،ما يأتي :
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 – 2يجوز لكل طرف أن يدرج ﰲ خطة عمله الوطنية
استراتيجيات إضافية لتحقيق أهدافه ،منها استخدام أو
تطبيق معايير لتعدين الذهب اﳊرﰲ والضّيق النطاق دون
است ـخ ـدام ال ـزئ ـب ـق ،وآل ـي ـات ق ـائـمـة عﲆ اﻷسواق ،أو أدوات
للتسويق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)أ( أهدافا وطنية ونسب تخفيض مستهدفة،
)ب( إجراءات ﻹنهاء :
‘ ‘١ملغمة الركاز الكاملة،

اﳌرفق دال
قائمة باﳌصادر الثابتة ﻻنبعاثات الزئبق

‘ ‘2اﳊرق اﳌكشوف للملغم أو للملغم اﳌعالج،
‘ ‘٣حرق اﳌلغم ﰲ مناطق سكنية،
‘ ‘٤رشح السيانيد ﰲ الرواسب أو الركاز أو النفايات
التي أضيف لها الزئبق دون إزالة الزئبق أوﻻً.
)ج( خطوات تيّسر إضفاء طابع رسمي عﲆ قطاع تعدين
الذهب اﳊرﰲ والضّيق النطاق أو تنظيمه،
)د( تـ ـقـ ـديـ ـرات أساسيـ ـة لـ ـكـ ـمـ ـيـ ـات الـ ـزئـ ـب ـق اﳌست ـخ ـدم ـة
وللممارسات اﳌستخدمة ﰲ تعدين وتصنيع الذهب اﳊر
ﰲ الضيق النطاق عﲆ أراضيه،
)ه( استراتيجيات لتشجيع اﳊد من انبعاثات وإطﻼقات
الزئبق ،والتعرض له ،ﰲ تعدين وتصنيع الذهب اﳊرفيﲔ
والضّيـ ـقي الـ ـنـ ـطـ ـاق ،ﲟا ﰲ ذلك الـ ـطـ ـرائـ ـق الـ ـتي ﻻ تست ـخ ـدم
الزئبق،
)و( است ـرات ـي ـج ـي ـات ﻹدارة ال ـت ـج ـارة وم ـنـع ﲢويـل وجـهـة
الـ ـزئـ ـبـ ـق ومـ ـر ّكـ ـب ـات ال ـزئ ـب ـق ال ـق ـادم ـة م ـن مصادر خ ـارج ـي ـة
ومحلية ﻻستخدامها ﰲ تعدين وتصنيع الذهب اﳊرفيﲔ
والضّيقي النطاق،

ومرّكباته ﰲ الغﻼف اﳉوي
فئة اﳌصادر الثابتة :
محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم اﳊجري،
اﳌراجل الصناعية التي تعمل بالفحم اﳊجري،
عمليات الصهر والشي اﳌستخدمة ﰲ إنتاج اﳌعادن غير
اﳊديدية )،(١
مرافق ترميد النفايات،
مرافق إنتاج خبث اﻹسمنت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اﳌرفق هاء
إجراءات التحكيم والتوفيق
اﳉزء اﻷول  :إجراءات التحكيم
تكون إجراءات التحكيم ﻷغراض الفقرة ) 2أ( من اﳌادة 2٥
من اﻻتفاقية عﲆ النحو اﻵتي :

)ز( استراتيجيات ﻹشراك أصحاب اﳌصلحة ﰲ تنفيذ
خطة العمل الوطنية ومواصلة تطويرها،
)ح( استراتيجية للصحة العامة بشأن تعّرض اﳊرفيﲔ
واﳌشت ـغـلﲔ بـتـعـديـن الـذهب الضّيـق الـنـطـاق ومـجـتـمـعـاتـهـم
اﶈلية للزئبق .وينبغي أن تتضمن هذه اﻻستراتيجية
جملة أمور ،من بينها جمع البيانات الصحية ،وتدريب
اﳌشتغلﲔ بالرعاية الصحية ،والتوعية من خﻼل اﳌرافق
الصحية،
)ط( استراجيات ﳌنع تعّرض الفئات السكانية الضعيفة
ل ـ ـل ـ ـزئ ـ ـب ـ ـق اﳌست ـ ـخ ـ ـدم ﰲ ت ـ ـع ـ ـدي ـ ـن الـ ـذهب اﳊرﰲ والضّيـ ـق
النطاق ،ﻻ سيما اﻷطفال والنساء ﰲ سن اﻹنجاب ،وبخاصة
النساء اﳊوامل،
)ي( استـ ـراتـ ـيـ ـجـ ـيـ ـات لـ ـتـ ـوفـ ـيـ ـر اﳌع ـل ـوم ـات ل ـل ـح ـرف ـيﲔ
واﳌشت ـغ ـلﲔ ب ـتـعـديـن الـذهب الضّيـق الـنـطـاق واﳌجـتـمـعـات
اﶈلية اﳌتضررة،
)ك( جدوﻻ زمنيا لتنفيذ خطة العمل الوطنية.

اﳌادة اﻷوﱃ
 – ١يجوز ﻷي طرف أن يشرع ﰲ اللجوء إﱃ التحكيم
وفقا للمادة  2٥من هذه اﻻتفاقية بتوجيه إخطار خطي إﱃ
ال ـ ـط ـ ـرف اﻵخ ـ ـر أو اﻷط ـ ـراف اﻷخ ـ ـرى ﰲ اﳌن ـ ـازع ـ ـة .وي ـ ـك ـ ـون
اﻹخطار مشفوعًا ببيان اﻻدعاء ،إﱃ جانب أي مستندات
داع ـم ـة ،وي ـذك ـر اﻹخ ـط ـار م ـوضوع ال ـت ـح ـك ـي ـم ويشم ـل ،بـوجـه
خاص ،مواد اﻻتفاقية اﳌتنازع عﲆ تفسيرها أو تطبيقها.
ُ – 2يخطر الطرف اﳌّدعي اﻷمانة بأنه يحيل منازعة
للتحكيم عمﻼ باﳌادة  2٥من هذه اﻻتفاقية .ويكون اﻹخطار
مشفوعا باﻹخطار اﳋطي اﳌقدم من الطرف اﳌدعي ،وبيان
اﻻدعاء ،واﳌستندات الداعمة اﳌشار إليها ﰲ الفقرة  ١أعﻼه.
وﲢي ـل اﻷم ـان ـة اﳌع ـل ـوم ـات ال ـتي ت ـت ـل ـق ـاه ـا بـذلك إﱃ جـمـيـع
اﻷطراف.
) (١ﻷغراض هذا اﳌرفق ،تشير “اﳌعادن غير اﳊديدية” إﱃ الرصاص والزنك والنحاس
والذهب الصناعي.
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اﳌادة ٢

 – ١إذا أحيلت منازعة للتحكيم وفقًا للمادة  ١أعﻼه ،تنشأ

)ب( ﲤكينها ،عند اﻻقتضاء ،من استدعاء شهود أو خبراء
وتلّقي أدلتهم.

هيئة ﲢكيم .وتتألف الهيئة من ثﻼثة أعضاء.

اﳌادة ٨

 – 2يعّين كل طرف ﰲ اﳌنازعة محّكما ويعّين اﶈّكمان

يقع عﲆ طرﰲ اﳌنازعة وعﲆ اﶈّكمﲔ اﻻلتزام بحماية

اللذان يتم تعيينهما عﲆ هذا النحو ،وباﻻتفاق اﳌشترك

سّرية أي معلومات أو مستندات يحصلون عليها بشكل
سّري أثناء إجراءات هيئة التحكيم.

بينهما اﶈّكم الثالث ،الذي يصبح رئيس هيئة التحكيم.
وﰲ اﳌنازعات بين أكثر من طرفين ،تعّين اﻷطراف التي
لها نفس اﳌصلحة محّكما واحدا بصورة مشتركة باﻻتفاق
فيما بينها .وﻻ يكون رئيس هيئة التحكيم من مواطني أي
من أطراف اﳌنازعة ،وﻻ يكون محل إقامته اﳌعتاد عﲆ
ي منها ،وﻻ
ي من هذه اﻷطراف ،وﻻ يعمل لدى أ ّ
أراضي أ ّ
يكون قد نظر ﰲ القضية بأي صفة أخرى.

اﳌادة ٩
يتحّمل طرفا اﳌنازعة بحصتﲔ متساويتﲔ تكاليف
هيئـ ـة التحكيـ ـم ،مـ ـا لـ ـم تقـ ـرر الهيئـ ـة خـ ـﻼف ذلك بسبـ ـ ـب
الظروف اﳋاصة للقضية .وﲢتفظ الهيئة بسجل ﳉميع
تكاليفها وتقدم إقرارا نهائيا بشأنها إﱃ الطرفين.
اﳌادة ١٠

 – ٣يمﻸ أي شاغر عﲆ النحو اﳌوصوف للتعيﲔ اﻷوﱄ.
اﳌادة ٣
 – ١إذا لم يعّين أحد طرﰲ اﳌنازعة محّكمًا ﰲ غضون
شهرين من التاريخ الذي يتلقى فيه الطرف اﳌّدعى عليه

يجوز لطرف له مصلحة ذات طابع قانوني ﰲ موضوع
اﳌنازعة قد تتأثر بالقرار الذي ُيتخذ ﰲ القضية أن يتدخل
ﰲ اﻹجراءات ﲟوافقة هيئة التحكيم.
اﳌادة ١١

إخطار التحكيم ،يجوز للطرف اﻵخر أن يخطر اﻷمين العام
لﻸﱈ اﳌتحدة ،الذي يجب عليه أن يقوم بعملية التعيﲔ ﰲ
غضون فترة إضافية مدتها شهران.

ي ـج ـوز ل ـه ـيئ ـة ال ـت ـحـكـيـم أن تستـمـع إﱃ ادعـائـات مضادة
ت فيها.
ناشئة مباشرة عن موضوع اﳌنازعة وأن تب ّ

 – 2إذا لم يعّين رئيس هيئة التحكيم ﰲ غضون شهرين
من تاريخ تعيﲔ اﶈكم الثاني ،يقوم اﻷمين العام لﻸﱈ
اﳌتحدة ،بناء عﲆ طلب أحد الطرفين ،بتعيﲔ الرئيس ﰲ
غضون فترة إضافية مدتها شهران.

اﳌادة ١٢
ت ـت ـخ ـذ ق ـرارات ه ـيئ ـة ال ـت ـح ـك ـي ـم بشأن ك ـل مـن اﻹجـراءات
واﳌضمون بأغلبية أصوات أعضائها.
اﳌادة ١٣

اﳌادة ٤
تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفقا ﻷحكام هذه اﻻتفاقية
والقانون الدوﱄ.

لم يدافع عن قضيته يجوز للطرف اﻵخر أن طلب من الهيئة
أو تواصل اﻹجراءات وأن تصدر قرارها .وﻻ يشكل غياب

اﳌادة ٥
تقرر هيئة التحكيم نظامها الداخﲇ ،ما لم يقرر طرفا
اﳌنازعة خﻼف ذلك.

طرف أو عدم دفع طرف عن قضيته عائقا أمام اﻹجراءات.
 – 2يجب عﲆ هيئة التحكيم ،قبل إصدار قرارها النهائي،
أن ت ـ ـتأك ـ ـد م ـ ـن أن ل ـ ـﻼدع ـ ـاء سن ـ ـدا راسخ ـ ـا مـ ـن حـ ـيث الـ ـواقـ ـع

اﳌادة ٦
يجوز لهيئة التحكيم ،بناء عﲆ طلب أحد الطرفين ،أن
توصي بتدابير مؤقتة أساسية للحماية.
اﳌادة ٧
ييسر طرفا اﳌنازعة عمل هيئة التحكيم ويقومان ،بوجه
خ ـ ـ ـاص ،وب ـ ـ ـاست ـ ـ ـخ ـ ـ ـدام ج ـ ـ ـمـ ـ ـيـ ـ ـع الـ ـ ـوسائـ ـ ـل اﳌوجـ ـ ـودة ﲢت
تصرفهما ،ﲟا يأتي :
)أ( تزويدها بجميع اﳌستندات واﳌعلومات والتسهيﻼت
ذات الصلة،

 –١إذا لم يمثل أحد طرﰲ اﳌنازعة أمام هيئة التحكيم أو

والقانون.
اﳌادة ١٤
تصدر اﶈكمة قرارها النهائي ﰲ غضون خمسة أشهر
من التاريخ الذي تشكلت فيه بالكامل ،ما لم ﲡد أن من
الضروري ﲤديـ ـد تـ ـلك اﳌهـ ـلـ ـة الـ ـزمـ ـنـ ـيـ ـة لـ ـفـ ـتـ ـرة ي ـن ـب ـغي أّﻻ
تتجاوز خمسة أشهر إضافية.
اﳌادة ١٥
يـ ـق ـتصر ال ـق ـرار ال ـن ـه ـائي ل ـه ـيئ ـة ال ـت ـح ـك ـي ـم عﲆ م ـوضوع
اﳌنـ ـازعـ ـة ،وبـ ـذك ـر اﻷسب ـاب ال ـتي است ـن ـد إل ـي ـه ـا .وي ـتضم ـن
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ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة ٤

أسم ـ ـاء اﻷعضاء ال ـ ـذي ـ ـن شارك ـ ـوا وت ـ ـاري ـ ـخ الـ ـقـ ـرار الـ ـنـ ـهـ ـائي.
وي ـ ـج ـ ـوز ﻷي عضو م ـ ـن أعضاء الـ ـهـ ـيئـ ـة أن يـ ـلـ ـحـ ـق بـ ـالـ ـقـ ـرار
النهائي رأيا مستقﻼ أو مخالفا.
اﳌادة ١٦

إذا لم يتم اختيار رئيس هيئة التوفيق ﰲ غضون شهرين
من تعيﲔ العضو الثاني ﰲ الهيئة ،يعّين اﻷمين العام لﻸﱈ
اﳌتحدة الرئيس ،بناء عﲆ طلب أي طرف ﰲ اﳌنازعة ،ﰲ
غضون فترة إضافية مدتها شهران.

ي ـك ـون ال ـق ـرار م ـل ـزم ـا ل ـط ـرﰲ اﳌن ـازع ـة .وي ـك ـون ت ـفسي ـر
ملزما أيضا للطرف الذي
اﻻتفاقية الوارد ﰲ القرار النهائي ُ

25

اﳌادة ٥

يتدخل ﲟوجب اﳌادة  ١٠أعﻼه بقدر ما يتعلق باﻷمور التي

تساعد هيئة التوفيق طرﰲ اﳌنازعة بطريقة مستقلة

تدّخل ذلك الطرف بشأنها .ويكون القرار النهائي غير قابل

ومـ ـ ـحـ ـ ـايـ ـ ـدة ﰲ مـ ـ ـح ـ ـاوﻻت ـ ـه ـ ـم ـ ـا ال ـ ـت ـ ـوصل إﱃ تسوي ـ ـة ودي ـ ـة

ﻻ إذا اتفق طرفا اﳌنازعة مسبقا عﲆ إجراء
لﻼستئناف إ ّ

للمنازعة.

استئناﰲ.

اﳌادة ٦
اﳌادة ١٧

أي خﻼف قد ينشأ بين اﳌلزمين بالقرار النهائي وفقًا
للمادة  ١٦أعﻼه ،بشأن تفسير ذلك القرار أو طريقة تنفيذه،
يجوز أن يعرضه أي منهم عﲆ هيئة التحكيم التي أصدرته
ت فيه.
لكي تب ّ

 – ١ي ـج ـوز ل ـه ـيئ ـة الـتـوفـيـق أن تـديـر إجـراءات الـتـوفـيـق
بالطريقة التي تراها مناسبة ،واضعة ﰲ اﻻعتبار عﲆ نحو
كـ ـامـ ـل ظ ـروف ال ـقضي ـة واﻵراء ال ـتي ق ـد ي ـع ـرب ع ـن ـه ـا ط ـرف ـا
اﳌنازعة ،ﲟا ﰲ ذلك أي طلب لتسوية سريعة .ويجوز لها
أن تـ ـعـ ـتـ ـمـ ـد ن ـظ ـام ـه ـا ال ـداخﲇ حسب الضرورة ،م ـا ل ـم ي ـت ـف ـق
الطرفان عﲆ خﻼف ذلك.

اﳉزء الثاني  :إجراءات التوفيق
تكون إجراءات التوفيق ﻷغراض الفقرة  ٦من اﳌادة 2٥

 – 2يجوز لهيئة التوفيق ،ﰲ أي وقت أثناء اﻹجراءات،
أن تطرح مقترحات أو توصيات لتسوية اﳌنازعة.
اﳌادة ٧

من اﻻتفاقية عﲆ النحو اﻵتي :
اﳌادة اﻷوﱃ

يتعاون طرفا اﳌنازعة مع هيئة التوفيق .ويسعيان بوجه
خاص إﱃ اﻻمتثال لطلبات الهيئة تقدﱘ مواد خطية ،وتقدﱘ

يوجه أي طرف ﰲ منازعة طلبا خطيا إﱃ اﻷمانة ﻹنشاء

اﻷدلة ،وحضور اﻻجتماعات .وعﲆ الطرفين وأعضاء هيئة

هيئة توفيق عمﻼ بالفقرة  ٦من اﳌادة  2٥من هذه اﻻتفاقية،

التوفيق اﻻلتزام بحماية سّرية ﻷي معلومات أو مستندات
يحصلون عليها بشكل سّري أثناء إجراءات الهيئة.

وتوجه نسخة منه إﱃ الطرف اﻵخر أو اﻷطراف اﻷخرى ﰲ
اﳌنازعة .وتبّلغ اﻷمانة ،عندئذ ،جميع اﻷطراف بذلك.
اﳌادة ٢

اﳌادة ٨
تتخذ هيئة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها.

 – ١تتألف هيئة التوفيق من ثﻼثة أعضاء ،ما لم يتفق
طـ ـرفـ ـا اﳌنـ ـازعـ ـة عﲆ خ ـﻼف ذلك ،وي ـع ـّي ـن ك ـل ط ـرف م ـع ـني
أحـ ـدهـ ـم ،ويـ ـعـ ـّيـ ـن رئـ ـيسا لـ ـلـ ـهـ ـيئـ ـة يـ ـخ ـت ـاره ه ـذان ال ـعضوان
بصورة مشتركة.

اﳌادة ٩
تقدم هيئة التوفيق تقريرا يتضمن توصيات لتسوية
اﳌن ـ ـازع ـ ـة ﰲ م ـ ـوع ـ ـد أقصاه اث ـ ـن ـ ـا عشر شه ـ ـرا مـ ـن اكـ ـتـ ـمـ ـال
إنشائها ،وينظر فيه طرفا اﳌنازعة بحسن نية ،ما لم تكن

 – 2ﰲ اﳌنازعات التي تنشأ بين أكثر من طرفين ،تعّين

اﳌنازعة قد ﲤت تسويتها بالفعل.

اﻷطراف التي لها نفس اﳌصلحة عضوها ﰲ الهيئة بصورة

اﳌادة ١٠

اﳌادة ٣

ت هيئة التحكيم ﰲ أي خﻼف بشأن ما إذا كان لديها
تب ّ
اختصاص النظر ﰲ مسألة أحيلت إليها.

مشتركة وباﻻتفاق فيما بينها.

اﳌادة ١١

إذا لم تتم أي تعيينات من قبل الطرفين ﰲ غضون
شهرين من تاريخ استﻼم اﻷمانة الطلب اﳋطي اﳌشار إليه

يـ ـتـ ـحـ ـمـ ـل طـ ـرفـ ـا اﳌنـ ـازعـ ـة بـ ـالـ ـتساوي تـ ـكـ ـالـ ـيـ ـف ه ـيئ ـة

ﰲ اﳌادة  ١أعﻼه ،يجري اﻷمين العام لﻸﱈ اﳌتحدة ،بناء

التحكيم ،ما لم يتفقا عﲆ خﻼف ذلك .وﲢتفظ الهيئة بسجل

عﲆ ط ـ ـلب أي ط ـ ـرف ،ت ـ ـلك ال ـ ـت ـ ـع ـ ـي ـ ـيـ ـنـ ـات ﰲ غضون فـ ـتـ ـرة

بجميع تكاليفها وتقدم إقرارا ً نهائيًا بشأن تلك التكاليف

إضافية مدتها شهران.

إﱃ الطرفين.

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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مراسيم فردّية
مـ ـ ـراسيـ ـ ـم رئـ ـ ـاسيـ ـ ـة مؤّرخـ ـ ـة ﰲ  26شع ـ ـب ـ ـان ع ـ ـام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تتضمن إنهاء مهام

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌواف ـ ـق  29م ـ ـارس سن ـ ـة  ،2022ت ـن ـه ـى مـهـام السّيد سعيد
خـ ـلـ ـيـ ـفي ،بصفـ ـت ـه م ـدي ـرا ل ـلشؤون اﻹنسان ـي ـة واﻻجتماعية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والثقافي ـ ـ ـة والعلميـ ـ ـة والتقني ـ ـ ـة الدوليـ ـ ـة ب ـ ـ ـوزارة الش ـ ـ ـؤون
اﳋارجية  -سابقا ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––

بوزارة الشؤون اﳋارجية  -سابقا.
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسادة
اﻵتي ـ ـة أسماؤه ـ ـم ،بـ ـ ـوزارة الش ـ ـؤون اﳋارجي ـ ـة  -سابق ـ ـ ـا،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
– نسيـ ـ ـ ـ ـم ق ـ ـ ـواوي ،بصـ ـفت ـ ـ ـ ـ ـه م ـ ـدي ـ ـ ـرا للبيئـ ـ ـ ـة والتنمي ـ ـ ـة
اﳌستدامة،
– محـ ـمد مـ ـ ـﻼح ،بصفت ـ ـه نائـ ـ ـب مدي ـ ـر لبلـ ـ ـدان الساح ـ ـل
باﳌديرية العامة ﻹفريقيا،
– ال ـوح ـي ـد ع ـب ـد ال ـب ـاقي ،بصف ـت ـه نـائب مـديـر لـﻼتصاﻻت
السلكية والﻼسلكية ﲟديرية اﳌصالح التقنية،
– عبد اﳌالك بوفنوش ،بصفته نائب مدير لبلدان اﳌشرق
العربي ﰲ اﳌديرية العامة للبلدان العربية،
– صبرينة قاسي ،بصفتها نائبة مدير لبلدان أوروبا
اﳉنوبية،
– عبد اﳊكيم عموش ،بصفته نائب مدير ﻵسيا الوسطى
باﳌديرية العامة ﻵسيا وأوقيانوسيا،
– نور الدين بن فريحة ،بصفته نائب مدير للشراكة مع
اﻻﲢاد اﻷوروبي واﻷمن اﳉهوي.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة والسادة
اﻵتيـ ـ ـة أسمـ ـ ـاؤهـ ـ ـم ،ب ـ ـ ـوزارة الش ـ ـ ـ ـؤون اﳋارجيـ ـ ـة  -سابق ـ ـ ـا،
لتكليفهم بوظائف أخرى :
– نور الدين بلبركاني ،بصفته مديرا للمصالح التقنية،
ابتداء من  2فبراير سنة ،2022
– آمال بويلوط ،بصفتها نائبة مدير للكفاءات الوطنية
ﰲ اﳋارج ،ابتداء من  17فبراير سنة ،2022
– عـ ـبـ ـد اﳌالك مـ ـعـ ـوج ،بصفـ ـتـ ـه نـ ـائب مـ ـديـ ـر لـ ـلـ ـح ـق ـي ـب ـة
الدبلوماسية والبريد باﳌديرية العامة للموارد ،ابتداء من
 24جانفي سنة ،2022
– عبد القادر موساوي ،بصفته نائب مدير للحالة اﳌدنية
والقنصلية باﳌديرية العامة للشؤون القنصلية واﳉالية
الوطنية ﰲ اﳋارج ،ابتداء من  20فبراير سنة .2022

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى ابتداء من  25جانفي
سنـ ـ ـة  ،2022مه ـ ـ ـام السـ ـ ـ ـّيد اﳊ ـ ـاج اﻷم ـ ـ ـﲔ ،بصفتـ ـ ـه مكّلفـ ـ ـ ـا
بالدراسات والتلخيص بوزارة الشؤون اﳋارجية  -سابقا،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى مهام السّيدة حبيبة
دراجي ،بصفتها نائبة مدير للتنمية اﻻجتماعية بوزارة
الشؤون اﳋارجية  -سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى ابتداء من  22جانفي
سنة  ،2022مهام السّيدة باية بن سماعيل ،بصفتها نائبة
مدير لﻸﱈ اﳌتحدة واﳌنظمات ما بﲔ اﳉهوية بوزارة
الشؤون اﳋارجية  -سابقا ،لتكليفها بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29م ـ ـارس سنـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام مـديـر
ال ـ ـ ـدراسات وال ـ ـ ـب ـ ـ ـحث بـ ـ ـاﳌعـ ـ ـهـ ـ ـد الـ ـ ـدبـ ـ ـلـ ـ ـومـ ـ ـاسي
والعﻼقات الدولية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى ابتداء من  19فبراير
سن ـ ـة  ،2022مهـ ـ ـام السـ ـ ـّيد جم ـ ـال زرقانـ ـ ـي ،بصفتـ ـ ـه مدي ـ ـرا
للدراسات والبحث باﳌعهد الدبلوماسي والعﻼقات الدولية،
لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29مارس سنة  ،2022يتضمن إنهاء مهام قنصل
ية.
ية الّشعب ّ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى ابتداء من  31يوليو

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

سنة  ،2021مهام السيّد مصطفى بوسري ،بصفته قنصﻼ
لـلـجـمـهـورّيـة اﳉزائـرّيـة الـّديـمـقـراطـّيـة ال ّشعـبـّيـة بـبيزنسون
)اﳉمهورية الفرنسية( ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29م ـ ـارس سن ـ ـة  ،2022يتضمـ ـن إنهـ ـاء مهـ ـام مديـ ـر

بالوكالة الوطنية لتثمﲔ موارد اﶈروقات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تنهى مهام السّيد محمود
جيجﲇ ،بصف ـ ـت ـ ـه م ـدي ـرا ب ـالـوكـالـة الـوطـنـيـة لـتـثـمﲔ مـوارد
اﶈروقات ،بناء عﲆ طلبه.
–––––––––––★–––––––––––
مـ ـ ـراسيـ ـ ـم رئـ ـ ـاسيـ ـ ـة مؤّرخ ـ ـة ﰲ  26شع ـ ـب ـ ـان ع ـ ـام 1443

اﳌوافـ ـق  29م ـ ـارس سنـ ـة  ،2022ت ـتضم ـن الـتـعـيﲔ
بـ ـ ـوزارة الش ـ ـ ـؤون اﳋارجيـ ـ ـة واﳉاليـ ـ ـة الوطنيـ ـ ـة

باﳋارج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022يعّين السادة اﻵتية أسماؤهم،
بوزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية الوطنية باﳋارج :
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تعّين السّيدات والسادة اﻵتية
أسـ ـ ـم ـ ـاؤه ـ ـم ،ب ـ ـوزارة الش ـ ـ ـؤون اﳋ ـارجـ ـية واﳉالية الوطنية
باﳋارج :
– أمينة لعجال ،مفتشة،
– مراد لوحايدية ،مديرا للمغرب العربي واﲢاد اﳌغرب
العربي،
– عبد اﳌالك بوفنوش ،مديرا للمشرق العربي وجامعة
الدول العربية،
– محـمد مﻼح ،مديرا للعﻼقات الثنائية اﻹفريقية،
– صبرينة قاسي ،مديرة لبلدان أوروبا الغربية،
– فطيمـ ـ ـ ـ ـة رمي ـ ـﲇ ،مديـ ـ ـرة لبل ـ ـ ـدان أوروب ـ ـ ـا الوسط ـ ـ ـ ـى
والشرقية،
– عبد الرحمان ثامر ،مديرا ﻷمريكا الشمالية،
– عـ ـ ـ ـﲇ منقﻼت ـ ـ ـي ،مدي ـ ـ ـرا لبلـ ـ ـ ـدان أمريكـ ـ ـ ـا الﻼتيني ـ ـ ـ ـة
والكاراييب،
– نسيم قواوي ،مديرا للعﻼقات اﻻقتصادية والتعاون
الدوﱄ،

– رشيد بن لوناس ،مفتشا عاما،

– منال اﻷيوبي ،مديرة للبيئة والتنمية اﳌستدامة،

– نصر الدين ريموش ،مديرا عاما للتشريفات،

– مح ـمد سعودي ،مديرا للكفاءات الوطنية ﰲ اﳋارج

– نور الدين خندودي ،مديرا عاما للبلدان العربية،
– يوسف دليلش ،مديرا عاما ﻹفريقيا،
– محـمد اﻷمﲔ بن الشريف ،مديرا عاما ﻷوروبا،
– سعيد خليفي ،مديرا عاما للعﻼقات اﳌتعددة اﻷطراف،
– فريد بوﳊبال ،مديرا عاما للشؤون القنصلية واﳉالية
الوطنية ﰲ اﳋارج،
– عب ـ ـد اﳊمي ـ ـد عب ـ ـداوي ،مدي ـ ـرا عام ـ ـا لﻼتصـ ـال واﻹع ـ ـﻼم
والتوثيق،
– سيد عﲇ عبد الباري ،مديرا عاما لليقظة اﻻستراتيجية
واستباق اﻷزمات وإدارتها.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافـ ـق  29م ـ ـارس سن ـ ـة  ،2022يعـ ـ ـّين الس ـ ـّيد محـم ـ ـ ـد ب ـ ـراح،
مدي ـ ـرا عامـ ـا ﻷمري ـ ـكا ب ـ ـوزارة الش ـ ـؤون اﳋارجيـ ـ ـة واﳉاليـ ـ ـة
الوطنية باﳋارج.

والبرامج والشؤون اﻻجتماعية،
– نورالدين بن فريحة ،مديرا للشؤون القنصلية،
– عبد اﳌجيد أميني ،مديرا لﻼتصال واﻹعﻼم،
– عقبة شابي ،مديرا لعصرنة العمل الدبلوماسي،
– فريد وحيد دحمان ،مديرا للشؤون القانونية،
– الوحيد عبد الباقي ،مديرا للمصالح التقنية،
– فيصل جاوتي ،مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– عبد اﳊكيم عموش ،مكلفا بالدراسات والتلخيص،
– عباس بلفاطمي ،نائب مدير لبلدان اﳌغرب العربي،
– عبد الكرﱘ معوش ،نائب مدير ﻻﲢاد اﳌغرب العربي،
– ليامﲔ عشاش ،نائب مدير لبلدان غرب أوروبا،
– مراد أمقران ،نائب مدير للحالة اﳌدنية والقنصلية،
– عبد الكرﱘ محي الدين ،نائب مدير للحقيبة الدبلوماسية
والبريد.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌواف ـ ـق  29م ـ ـارس سن ـ ـة  ،2022يعـ ـّين السـ ـّيد محـم ـ ـد عـ ـالم،
مديرا للجالية الوطنية باﳋارج بوزارة الشؤون اﳋارجية
واﳉالية الوطنية باﳋارج.

– باية بن سماعيل ،بصوفيا )جمهورية بلغاريا( ،ابتداء
من  22جانفي سنة ،2022
– ال ـع ـربي اﳊاج عﲇ ،ب ـب ـرازافـيـل )جـمـهـوريـة الـكـونـغـو(،
ابتداء من  8فبراير سنة .2022

––––––––––––––––––––––

–––––––––––★–––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تعّين السّيدة حبيبة دراجي،

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ قنصل عام

مديرة للشؤون اﻹنسانية واﻻجتماعية والثقافية والعلمية

ية.
ية الّشعب ّ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

والتقنيـ ـ ـ ـة الدولي ـ ـة بـ ـ ـوزارة الشـ ـ ـ ـؤون اﳋارجيـ ـ ـة واﳉاليـ ـ ـ ـة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوطنية باﳋارج.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29مـ ـ ـارس سـ ـ ـن ـ ـة  ،2022يـ ـتـ ـض ـ ـمـ ـن ت ـعـ ـيـ ـﲔ سـ ـفـ ـ ـ ـراء
مستشارين بوزارة الشؤون اﳋارجية واﳉالية

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌـ ـ ـواف ـ ـق  29مـ ـارس سـ ـن ـة  ،2022يعـ ـيّن السـ ـيّد اﳊ ـاج اﻷم ـﲔ،
قنصﻼ عاما للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
بباريس )اﳉمهورية الفرنسية( ،ابتداء من  25جانفي سنة
.2022
–––––––––––★–––––––––––

الوطنية باﳋارج.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تعّين السّيدة والسّيدان اﻵتية

مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29م ـ ـارس س ـن ـ ـة  ،2022يتضم ـ ـن تعـ ـ ـيﲔ قناصلـ ـ ـة

ية.
ية الّشعب ّ
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أسماؤهـ ـم ،سف ـ ـراء مستشاريـ ـن بـ ـوزارة الشـ ـؤون اﳋارجي ـة
واﳉالية الوطنية باﳋارج :
– نوال ستوتي،
– محـمد بوروبة،
– محـمد عينصر.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام  1443اﳌوافق
 29مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ سفراء فوق
ال ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ـ ـادة وم ـ ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ـ ـّوضﲔ لـ ـلـ ـجـ ـم ـه ـورّي ـة اﳉزائ ـرّي ـة
ية.
ية الّشعب ّ
الّديمقراط ّ
––––––––––––––––––––––

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تعّين السّيدات والسادة اﻵتية
أسـمـاؤه ـ ـم ،قناصل ـ ـ ـة للجمهـ ـ ـورّية اﳉزائ ـ ـ ـرّية الّديمقـ ـراطـ ـّية
الّشعبّية :
– عبد اﳌالك معوج ،ببوبيني )اﳉمهورية الفرنسية(،
ابتداء من  24جانفي سنة ،2022
– شوق ـ ـي شمـ ـ ـام ،ﲟونبوليي ـ ـه )اﳉمهوري ـ ـة الفرنسيـ ـة(،
ابتداء من  29جانفي سنة ،2022
– حياة معوج ،بنيس )اﳉمهورية الفرنسية( ،ابتداء من
أّول فبراير سنة ،2022
– نـ ـور الديـ ـن بلبركانـ ـي ،ببونتـ ـواز )اﳉمهوري ـة الفرنسيـة(،
ابتداء من  2فبراير سنة ،2022

ﲟوجب مرسوم رئاسي مؤّرخ ﰲ  26شعبان عام 1443
اﳌوافق  29مارس سنة  ،2022تعّين السّيدة والسادة اﻵتية
أسماؤهـ ـ ـم ،سفـ ـ ـ ـراء ف ـ ـوق الع ـ ـ ـادة ومفـ ـ ـّوض ـ ـ ـﲔ للجمه ـ ـ ـورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية :
– سليمان شنﲔ ،بطرابلس )دولة ليبيا( ،ابتداء من 9
ديسمبر سنة ،2021
– فيﻼﱄ غويني ،ﲟسقط )سلطنة عمان( ،ابتداء من 22
ديسمبر سنة ،2021

– نجاح بعزيز ،ببيزانسون )اﳉمهورية الفرنسية( ابتداء
من  12فبراير سنة ،2022
– آم ـال ب ـوي ـل ـوط ،بسان إت ـي ـان )اﳉمـهـوريـة الـفـرنسيـة(،
ابتداء من  17فبراير سنة ،2022
– جمال زرقاني ،بتولوز )اﳉمهورية الفرنسية( ،ابتداء
من  19فبراير سنة ،2022
– عبد القادر موساوي ،بكريتاي )اﳉمهورية الفرنسية(،
ابتداء من  20فبراير سنة .2022

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31م ـ ـارس سنـ ـة  ،2022ي ـتضم ـن إن ـه ـاء م ـه ـام مـديـر
الشباب والرياضة ﰲ وﻻية برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافـ ـق  31م ـ ـارس سنـ ـة  ،2022تنهى مـهـام السّيـد النواري
حميدي ،بصف ـ ـت ـ ـه مـ ـديـ ـرا لـ ـلشبـ ـاب والـ ـريـ ـاضة ﰲ وﻻي ـة ب ـرج
بوعريريج ،لتكليفه بوظيفة أخرى.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائبة مدير
بجامعة وهران للعلوم والتكنولوجيا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022تعّين السّيدة جبارية نعيمة
مروفل ،نائبة مدير ،مكّلفة بالعﻼقات اﳋارجية والتعاون
والتنشيط واﻻتصال والتظاهرات العلمية بجامعة وهران
للعلوم والتكنولوجيا.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ نائب مدير
بجامعة برج بوعريريج.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد مراد حميميد،
نـ ـائب مـ ـدي ـر ،م ـك ـّل ـف ـا ب ـال ـت ـك ـوي ـن ال ـع ـاﱄ ﰲ ال ـط ـوري ـن اﻷول
والثاني والتكوين اﳌتواصل والشهادات وكذا التكوين العاﱄ
ﰲ التدرج بجامعة برج بوعريريج.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31م ـ ـارس سن ـ ـة  ،2022يتضمـ ـن تعـ ـيﲔ عمي ـد كلي ـة
العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران .1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد محـمد حمادوش،
عميدا لكلية العلوم الدقيقة والتطبيقية بجامعة وهران .1
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يتضمنان تعيﲔ
مديرين للشباب والرياضة ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد عبد اللـه عاشور،
مديرا للشباب والرياضة ﰲ وﻻية جانت.
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ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد النواري حميدي،
مديرا للشباب والرياضة ﰲ وﻻية برج باجي مختار.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير منتدب
ل ـ ـلشب ـ ـاب وال ـ ـري ـ ـاضة ب ـ ـاﳌق ـ ـاط ـ ـع ـ ـة اﻹداريـ ـة لـ ـعﲇ
منجﲇ ﰲ وﻻية قسنطينة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد حميدة محروق،
مديرا منتدبا للشباب والرياضة باﳌقاطعة اﻹدارية لعﲇ
منجﲇ ﰲ وﻻية قسنطينة.
–––––––––––★–––––––––––
مرسومان تنفيذيان مؤّرخان ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌواف ـ ـق  31مـ ـارس سن ـ ـة  ،2022يتضمن ـ ـان تع ـ ـيﲔ
مديرين للسكن ﰲ وﻻيتﲔ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022تعّين السّيدة نبيلة مختيش،
مديرة للسكن ﰲ وﻻية تيارت.
––––––––––––––––––––––
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد بن عمر بن معيزة،
مديرا للسكن ﰲ وﻻية جانت.
–––––––––––★–––––––––––
مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام  1443اﳌوافق
 31مارس سنة  ،2022يتضمن تعيﲔ مدير منتدب
ل ـ ـلسك ـ ـن وال ـ ـع ـ ـم ـ ـران وال ـ ـت ـ ـج ـ ـه ـ ـيـ ـزات الـ ـعـ ـمـ ـومـ ـيـ ـة
باﳌقاطعة اﻹدارية للدبداب ﰲ وﻻية إيليزي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ﲟوجب مرسوم تنفيذي مؤّرخ ﰲ  28شعبان عام 1443
اﳌوافق  31مارس سنة  ،2022يعّين السّيد عبد الرؤوف
كـ ـرامي ،مـ ـديـ ـرا مـ ـنـ ـتـ ـدبـ ـا لـ ـلسكـ ـن والـ ـع ـم ـران وال ـت ـج ـه ـي ـزات
العمومية باﳌقاطعة اﻹدارية للدبداب ﰲ وﻻية إيليزي.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

30

قرارات ،مقّررات ،آراء
وزارة الدفاع الوطني
قرار مـؤّرخ ف ـي  ٢٣شعبان ع ـ ـام  1443اﳌوافق  ٢٦مارس
س ـنة  ،٢٠٢٢يـ ـت ـض ـم ـن اسـ ـتـخﻼف رئـ ـاسـ ـة اﶈكمة

ال ـعسك ـري ـة ب ـبشار /ال ـن ـاح ـي ـة ال ـعسك ـري ـة ال ـث ـال ـث ـة،
بصفة مؤقتة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بـمـ ـوجـ ـب قـ ـرار مـ ـؤّرخ فـي  2٣ش ـعـب ـان ع ـام  1443اﳌ ـواف ـق
 2٦م ـارس سن ـة  ،2٠22ي ـكـل ـف السـي ـد أن ـس ك ـروش ،رئـيـس
اﶈك ـمة العسكرية لوهران  /الناحية العسكرية الثانية ،بضمان
استخﻼف رئاسة اﶈكمة العسكرية لبشار  /الناحية العسكرية
الثالثة ،ابتداء من  2٠مارس سنة  ،2٠22بصفة مؤقتة ،تطبيقا
ﻷحكام اﳌادة  ٥مكرر  ١من اﻷمر رقم  28-٧١اﳌؤرخ ﰲ  2٦صفر
عام  ١٣٩١اﳌوافق  22أبريل سنة  ١٩٧١واﳌتضمن قانون القضاء
العسكري ،اﳌعدل واﳌتمم.

وزارة الداخلية واﳉماعات اﶈلية
والتهيئة العمرانية
ق ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس
سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئـة
إقليم وﻻية عنابة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ

يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـ ـا ﻷحك ـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14م ـ ـ ـن اﳌرس ـوم
التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437
اﳌواف ـ ـق أّول مـ ـارس سن ـة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ
مخـ ـ ـ ـطط تهيئ ـ ـ ـة إقليـ ـ ـم وﻻيـ ـ ـ ـة عنابة ،اﳌلح ـ ـق بأص ـل هذا
القرار.
اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22
كمال بلجود
–––––––––––★–––––––––––
ق ـرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس
سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئة
إقليم وﻻية خنشلة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ

 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ

 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن

 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018

تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية

– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016

والتهيئة العمرانية،

الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ

 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018
ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،

– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي
لوﻻية خنشلة رقم  2٠/٤١اﳌؤّرخ ـة ﰲ  ٣٠سبتمبر سنة 2٠2٠

واﳌتعلقة باﳌوافقة عﲆ مخطط تهيئة اﻹقليم لوﻻية خنشلة،
يقّرر ما يأتي :

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـم  83-16اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437

– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي

اﳌوافـ ـ ـق أّول م ـ ـارس سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ

لوﻻي ـ ـة عنابة رقـ ـ ـم  ١٦/١١اﳌؤّرخـ ـة ﰲ  28يونيو سنة 2٠١٦

مخ ـ ـطط تهيئـ ـة إقلي ـ ـم وﻻي ـ ـة خنشلة ،اﳌلحـ ـق بأص ـل ه ـذا

واﳌتعلقة باﳌوافقة عﲆ مخطط تهيئة اﻹقليم لوﻻية عنابة،

القرار.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
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قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس

سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئة

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22
كمال بلجود
–––––––––––★–––––––––––
قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس
سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئة
إقليم وﻻية بجاية.

إقليم وﻻية البيض.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،
– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ
 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018
ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية
والتهيئة العمرانية،
– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي

– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ

لوﻻية البيض رقم  ١٦/22اﳌؤّرخ ـة ﰲ  2٧يونيو سنة 2٠١٦
واﳌتعلقة باﳌوافقة عﲆ مخطط تهيئة اﻹقليم لوﻻية البيض،
يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم

 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018

التنفي ـ ـذي رقـ ـم  83-16اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437

ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية

اﳌوافـ ـ ـق أّول م ـ ـارس سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ

والتهيئة العمرانية،

مخ ـ ـطط تهيئـ ـة إقلي ـ ـم وﻻي ـ ـة البيض ،اﳌلحـ ـق بأص ـل ه ـذا

– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي
لوﻻية بجاية رقم  2٠/٣٩اﳌؤّرخ ـة ﰲ  ١٥ديسمبر سنة 2٠2٠
واﳌتعلقة باﳌوافقة عﲆ مخطط تهيئة اﻹقليم لوﻻية بجاية،

القرار.
اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22

يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـم  83-16اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437
اﳌوافـ ـ ـق أّول م ـ ـارس سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ
مخ ـ ـطط تهيئـ ـة إقلي ـ ـم وﻻي ـ ـة بجاية ،اﳌلحـ ـق بأص ـل ه ـذا
القرار.

كمال بلجود
–––––––––––★–––––––––––
قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس
سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئة
إقليم وﻻية اﳌدية.

اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22
كمال بلجود

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ

يقّرر ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـم  83-16اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437
اﳌوافـ ـ ـق أّول م ـ ـارس سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ

 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018

مخ ـ ـطط تهيئـ ـة إقلي ـ ـم وﻻي ـ ـة مستغاﱎ ،اﳌلحـ ـق بأص ـل ه ـذا

ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية

القرار.

والتهيئة العمرانية،
– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي
لوﻻية اﳌدية رقم  2١/٠8اﳌؤّرخ ـة ﰲ  ٣٠سبتمبر سنة 2٠2١
واﳌتعلقة باﳌوافقة عﲆ مخطط تهيئة اﻹقليم لوﻻية اﳌدية،
يقّرر ما يأتي :

اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22
كمال بلجود

اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌـ ـ ـادة  14مـ ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
التنفي ـ ـذي رقـ ـم  83-16اﳌـ ـؤّرخ ﰲ  21جمادى اﻷوﱃ عام 1437

اﳌوافـ ـ ـق أّول م ـ ـارس سنة  2016واﳌذكور أعﻼه ،يصادق عﲆ
م ـ ـخ ـ ـطـ ـط تـ ـهـ ـيئـ ـة إقـ ـلـ ـي ـ ـم وﻻي ـ ـة اﳌديـ ـة ،اﳌلـ ـحـ ـق بأص ـل ه ـذا
القرار.
اﳌاّدة  : 2ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورّية

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.

وزارة التعليم العاﱄ والبحث العلمي
قـ ـ ـ ـرار وزاري مشت ـرك م ـ ـ ـؤرخ ﰲ  ١٩رج ـ ـ ـب ع ـ ـ ـام ١٤٤٣
اﳌواف ـ ـ ـ ـق  ٢٠فبراي ـ ـ ـ ـر سنـ ـة  ،٢٠٢٢يح ـ ـدد التنظـ ـ ـيم
اﻹداري للمدرسـة الوطنية العلي ـ ـا ﰲ الرياضي ـ ـات

حّرر باﳉزائر ﰲ  2٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2مارس
سنة .2٠22
كمال بلجود
–––––––––––★–––––––––––
قرار مـ ـؤّرخ ﰲ  ٢٩رجب ع ـام  ١٤٤٣اﳌوافق  ٢م ـارس
سنـ ـة  ،٢٠٢٢يتضمـ ـن اﳌصادق ـة عﲆ مخ ـطط تهيئة
إقليم وﻻية مستغاﱎ.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن وزير الداخلية واﳉماعات اﶈلية والتهيئة العمرانية،
إ ّ
– ﲟ ـقـت ـضى اﳌـ ـرسـ ـوم ال ـرئـ ـاسـي رق ـم  28١-2١اﳌؤّرخ ﰲ

 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعّدل،

– وﲟ ـقـت ـض ـى اﳌرسوم التنفيذي رقم  83-16اﳌؤّرخ ﰲ
 21جمادى اﻷوﱃ عام  1437اﳌوافق أّول مارس سنة 2016
الذي يحّدد كيفيات إعداد مخطط تهيئة إقليم الوﻻية،
– وﲟقتض ـ ـى اﳌرسـ ـوم التنفيـ ـذي رقـ ـم  331-18اﳌـؤّرخ ﰲ

وطبيع ـ ـ ـة مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ  ١٩ذي
القعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ٣٠يونيـ ـو سنـ ـة  ،2٠2١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌـؤرخ ﰲ 2٦
ذي القعـ ـدة عـ ـام  ١٤٤2اﳌوافـ ـق  ٧يوليـ ـو سنـ ـة  2٠2١واﳌتضمـ ـن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣22-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٣محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق  22غشت سنة  2٠2١واﳌتضمن
إنشاء مدرسة وطنية عليا ﰲ الرياضيات ،ﻻ سيما اﳌادة
 2٠منه،

 14ربي ـ ـع الثان ـ ـي ع ـ ـام  1440اﳌوافـ ـق  22ديسمبـ ـر سن ـة 2018

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤرخ ﰲ ١٥

ال ـ ـذي يح ـ ـدد صﻼحي ـ ـات وزي ـ ـر الداخلي ـ ـة واﳉماع ـات اﶈلية

رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد

والتهيئة العمرانية،

صﻼحيات وزير اﳌالية،

– وبعـ ـ ـد اﻻطـ ـ ـﻼع عـ ـ ـﲆ مداولـ ـ ـة اﳌجلـ ـ ـس الشعبـ ـ ـي الوﻻئ ـي

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٣-١2اﳌؤرخ ﰲ 2

لوﻻية مستغاﱎ رقم  ١٩/١٤اﳌؤّرخ ـة ﰲ  2٦يونيو سنة 2٠١٩

رمضان عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١يوليو سنة  2٠١2الذي يحدد

واﳌتـ ـع ـل ـق ـة ب ـاﳌواف ـق ـة عﲆ م ـخ ـط ـط ت ـه ـيئ ـة اﻹق ـل ـي ـم ل ـوﻻي ـة

م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي

مستغاﱎ،

وتنظيمها وسيرها،

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٧٧-١٣اﳌؤرخ ﰲ ١8
ربيع اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠١٣الذي يحدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٩-١٣اﳌؤرخ ﰲ ٥
جمادى اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٧مارس سنة  2٠١٣الذي
يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها،
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ويكلف ﲟا يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم،
– متابعة وتقييم سير التربصات،
– السهر عﲆ انسجام عروض التكوين اﳌقدمة من قبل
اﻷقسام مع مخطط تنمية اﳌدرسة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤرخ ﰲ ٥

– السهـ ـر عﲆ احـ ـتـ ـرام الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﳌعـ ـمـ ـول بـ ـه ﰲ م ـج ـال

رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  ،2٠١٤الذي يحدد

الـ ـتسجـ ـيـ ـل وإعـ ـادة الـ ـتسج ـي ـل وم ـراق ـب ـة اﳌع ـارف وت ـوج ـي ـه

صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،

وإعادة توجيه الطلبة،

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣١-١٩اﳌؤرخ ﰲ
 ١2ذي اﳊجة عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١٣غشت سنة  2٠١٩الذي
يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها،
يقـ ـّررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيق ـ ـا ﻷحك ـ ـام اﳌ ـ ـادة  2٠م ـ ـن اﳌرس ـ ـوم
الرئاسي رقم  ٣22-2١اﳌؤرخ ﰲ  ١٣محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 22غشت سنة  2٠2١واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢديـ ـد الـ ـتـ ـنـ ـظـ ـيـ ـم اﻹداري لـ ـلـ ـمـ ـدرسة الـ ـوطـ ـنـ ـيـ ـة الـ ـعـ ـلـ ـي ـا ﰲ
الرياضيات وطبيعة مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
اﳌاّدة  : ٢يساعد مدير اﳌدرسة :
– م ـدي ـر مساع ـد م ـك ـل ـف ب ـال ـتـعـلـيـم والشهـادات والـتـكـويـن
اﳌتواصل،

– السهر عﲆ احترام التنظيم اﳌعمول به واﻹجراءات ﰲ
مجال تسليم الشهادات،
– متابعة سير التكوين ﰲ القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية اﻻسمية للطلبة وﲢيينها،
– تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب اﳌواد ،مواضيع
اﻻمتحانات...إلخ،
– ترقية نشاطات التكوين اﳌتواصل وﲢسﲔ اﳌستوى
التي لها عﻼقة ﲟهام اﳌدرسة،
– ضمان اليقظة البيداغوجية،
– إرسـ ـاء مبـ ـادئ ضمـ ـان اﳉـ ـودة التي له ـا عﻼق ـة بجميـ ـع

– مدير مساعد مكلف بالتكوين ﰲ الدكتوراه والبحث
ال ـ ـع ـ ـل ـ ـمي وال ـ ـت ـ ـطـ ـويـ ـر الـ ـتـ ـكـ ـنـ ـولـ ـوجي واﻻبـ ـتـ ـكـ ـار وتـ ـرقـ ـيـ ـة
اﳌقاوﻻتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات
اﳋارجية،

اﳉوانب البيداغوجية،
– السهر عﲆ مواظبة الطلبة والسير اﳊسن للتعليم.
اﳌاّدة  : ٤يساعد اﳌدير اﳌساعد اﳌكلف بالتكوين ﰲ
الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واﻻبتكار
وترقية اﳌقاوﻻتية :

– اﻷمﲔ العام،

– رئ ـيس مصل ـح ـة ال ـت ـك ـوي ـن ﰲ ال ـط ـور ال ـث ـالث وال ـب ـحث

– مدير اﳌكتبة،

العلمي،

– رئيس القسم.

– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمﲔ نتائجه،
الفصـل اﻷول

اﳌديرون اﳌساعدون
اﳌاّدة  : ٣يسـ ـاع ـ ـ ـد اﳌـديـ ـ ـر اﳌسـ ـاع ـ ـ ـد اﳌكل ـ ـ ـف بالتعـ ـلي ـ ـ ـم
والشهادات والتكوين اﳌتواصل :
– رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات،

– رئيس مصلحة اﻻبتكار وترقية اﳌقاوﻻتية،
– رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.
ويكلف ﲟا يأتي :
– تنظيم ومتابعة سير التكوين ﰲ الدكتوراه ،والسهر
عﲆ تطبيق التنظيم اﳌعمول به ﰲ هذا اﳌجال،

– رئيس مصلحة التكوين اﳌتواصل والتربصات،

– تنشيط وترقية سياسة البحث للمدرسة،

– رئيس مصلحة متابعة اﶈتوى واﻹنتاج البيداغوجيﲔ

– متابعة نشاطات البحث ﰲ مخابر ووحدات البحث مع

وضمان اﳉودة.

اﻷقسام،
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– القيام بكل نشاط من شأنه تثمﲔ نتائج البحث،
– جمع ونشر اﳌعلومات اﳌتعلقة بأنشطة البحث التي
تقوم بها اﳌدرسة،
– ضمان متابعة ﲢسﲔ مستوى اﻷساتذة الباحثﲔ،
– ضمان متابعة سير اﳌجلس العلمي للمدرسة وتنسيق
نشاط اللجان العلمية للقسم،
– ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم
العاﱄ الوطنية والدولية ،وكذا مع مراكز البحث ﰲ مجال
التعليم والبحث،
– تثمﲔ اﻹنتاج العلمي ﰲ البحث ووضع آليات لترقية
اﻻمتياز،
– ضمان متابعة التظاهرات العلمية )أيام موضوعاتية

– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع اﳌعلومة داخل
اﳌدرسة ومعاﳉتها ونشرها،
– نشر ك ـ ـ ـل م ـ ـ ـع ـ ـ ـل ـ ـ ـوم ـ ـ ـة ت ـ ـ ـتـ ـ ـعـ ـ ـلـ ـ ـق بـ ـ ـاﳌدرسة بـ ـ ـوسائـ ـ ـل
تكنولوجيات اﻹعﻼم واﻻتصال،
– مسك البطاقية اﻹحصائية للمدرسة،
– ضمان متابعة خريجي اﳌدرسة،
– اﳌبـ ـ ـادرة بأنشطـ ـ ـة تـ ـ ـرقـ ـ ـيـ ـ ـة ال ـ ـت ـ ـب ـ ـادل وال ـ ـت ـ ـع ـ ـاون م ـ ـع
مؤسسات التعليم العاﱄ اﻷخرى،
– تـ ـرقـ ـيـ ـة عـ ـﻼقـ ـات اﳌدرسة مـ ـع مـ ـحـ ـيـ ـطـ ـهـ ـا اﻻجـ ـت ـم ـاعي
واﻻقتصادي واﳌبادرة ببرامج الشراكة،
– التحكم بكل نشاط له عﻼقة بتقدﱘ اﳋدمات،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية )الندوات
واﳌلتقيات ...،إلخ(.

ونـ ـدوات أسبـ ـوعـ ـيـ ـة ومـ ـلـ ـتـ ـق ـي ـات وم ـن ـت ـدي ـات وم ـح ـاضرات
الفصـل الثاني

وحلقات نقاش ....إلخ(،

اﻷمﲔ العام

– ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث،
– تثمﲔ )التقارير وأدوات اﳌتابعة( نتائج البحث،
– القيام بكل نشاط تثمﲔ اﻻبتكار والتطوير التكنولوجي،
– جمع ونشر اﳌعلومات عن نشاطات اﻻبتكار والتطوير
التكنولوجي التي تقوم بها اﳌدرسة،
– اﳌب ـ ـادرة ب ـ ـت ـ ـرق ـ ـيـ ـة نشاطـ ـات الـ ـتـ ـبـ ـادل والـ ـتـ ـعـ ـاون مـ ـع

اﳌاّدة  : ٦يس ـ ـاع ـ ـد اﻷمـ ـﲔ العـ ـام ال ـ ـ ـ ـذي يلحـ ـ ـق بـ ـه مكتـ ـ ـ ـب
اﻷمن الداخﲇ :
– نائب مدير اﳌستخدمﲔ والتكوين والنشاطات الثقافية
والرياضية،
– نائب مدير اﳌالية والوسائل.

مؤسسات الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم الـ ـعـ ـاﱄ والـ ـب ـحث اﻷخ ـرى أو مؤسسات

ويكلف ﲟا يأتي :

أخـ ـرى خـ ـارج ال ـق ـط ـاع ف ـي ـم ـا ي ـت ـع ـل ـق ب ـاﻻب ـت ـك ـار وال ـت ـط ـوي ـر

– السهر عﲆ متابعة تسيير اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي

التكنولوجي،

اﳌدرسة،

– اﳌبادرة وتشجيع ذلك بتطوير اﻻبتكار واﳌقاوﻻتية،

– السهر عﲆ السير اﳊسن للمصالح التقنية،

– اﶈافظة عﲆ كل إنتاج ابتكاري،

– ضمان متابعة ﲤويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر

– ضمان اليقظة التكنولوجية.
اﳌاّدة  : ٥يس ـ ـ ـاع ـ ـ ـ ـد اﳌ ـ ـدي ـ ـر اﳌس ـ ـاعـ ـ ـ ـد اﳌكل ـ ـف بأنظم ـ ـ ـة
اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات اﳋارجية :
– رئيس مصلحة اﻷنظمة اﳌعلوماتية والشبكات،
– رئيس مصلحة اليقظة ،اﻹحصاء واﻻستشراف،

البحث،
– ضمان متابعة ﲤويل نشاطات اﻻبتكار وتثمينها،
– اقتراح برامج اﻷنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمـ ـ ـان مـ ـ ـت ـ ـاب ـ ـع ـ ـة ب ـ ـرامج إن ـ ـج ـ ـاز ال ـ ـه ـ ـي ـ ـاك ـ ـل واق ـ ـت ـ ـن ـ ـاء
التجهيزات،

– رئيس مصلحة اﻹعﻼم والعﻼقات اﳋارجية.

– ضمان متابعة مخطط اﻷمن الداخﲇ للمدرسة،

ويكلف ﲟا يأتي :

– السهر عﲆ تزويد هياكل اﳌدرسة ومصاﳊها التقنية

– تصم ـ ـ ـي ـ ـ ـم وإن ـ ـ ـج ـ ـ ـاز دعـ ـ ـائـ ـ ـم اﻻتصال )نشرات اﳌدرسة
واﳌواقع اﻹلكترونية،(...
– ضم ـان إدم ـاج وتسي ـي ـر الـهـيـاكـل الـقـاعـديـة اﳌعـلـومـاتـيـة
والشبكات اﳌعلوماتية وترقية الرقمنة،

بوسائل السير ،وصيانة اﳌمتلكات اﳌنقولة وغير اﳌنقولة،
– السهر عﲆ مسك سجﻼت اﳉرد،
– ﲢضير مشروع ميزانية اﳌدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام اﳉهات القضائية.
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اﳌاّدة  : ٧يساعـ ـد نائ ـب مدي ـ ـ ـراﳌستخـ ـدمـ ـ ـﲔ والتكـ ـ ـويـ ـ ـن
والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة اﳌستخدمﲔ اﻷساتذة،
– رئ ـ ـيس مصل ـ ـح ـ ـة اﳌست ـ ـخ ـ ـدمﲔ اﻹداريﲔ وال ـ ـتـ ـقـ ـنـ ـيﲔ
وأعوان اﳌصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
– رئيس مصلحة الشؤون القانونية واﳌنازعات.
ويكلف ﲟايأتي :
– ضمان تسيير اﳌسار اﳌهني للمستخدمﲔ،
– وض ـ ـ ـع برام ـ ـ ـ ـج التك ـ ـويـ ـن وﲢسـ ـ ـ ـﲔ اﳌستـ ـ ـوى وﲡديـ ـ ـد
اﳌعلومات للمستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان اﳌصالح،
حيز التنفيذ،
– ضمان تسيير تعداد اﳌستخدمﲔ والسهر عﲆ توزيعهم
اﳌنسجم بﲔ اﻷقسام،
– إعداد ووضع حيز التنفيذ اﳌخطط السنوي لتسيير
اﳌوارد البشرية،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية ،حّيز التنفيذ،
– متابعة اﳌلفات القانونية واﳌنازعات.
اﳌاّدة  : ٨يساعد نائب مدير اﳌالية والوسائل :
– رئيـ ـ ـس مصلح ـ ـة اﳌيزانيـ ـة وﲤوي ـ ـل نشاطـ ـات البحـ ـث
واﻻبتكار،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،
– رئيس مصلحة الوسائل واﳉرد واﻷرشيف،
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– ضمان شروط اﻹيواء واﻹطعام ونقل الطلبة،
– ضمان سير مصلحة اﳌنح.
تضم مصلحة اﳋدمات اﳉامعية الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
– فرع اﻹيواء والنقل واﻹطعام،
– فرع اﳌنح.
اﳌاّدة  : ١٠اﳌصالح التقنية للمدرسة هي :
– مركز الطبع والسمعي البصري،
– مركز اﻷنظمة وشبكات اﻹعﻼم واﻻتصال والتعل ـيم عن
بعد،
– البهو التكنولوجي.
اﳌاّدة  : ١١يكل ـ ـف مرك ـ ـز الطبـ ـع والسمع ـ ـي البص ـ ـري الـ ـ ـذي
يديره مسوؤل اﳌركز ،ﲟا يأتي :
– طبع كل وثيقة إعﻼمية حول اﳌدرسة،
– طب ـ ـع كـ ـ ـل وثيقـ ـ ـة ذات استعم ـ ـال بيداغوجـ ـ ـي تعليم ـ ـ ـي
وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية
ذات اﻻستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
اﳌاّدة  : ١٢يكلـف مركـز اﻷنظمة وشبكات اﻹعﻼم واﻻتصال
والتعليم عن بعد الذي يديره مسؤول اﳌركز ويلحق باﳌدير

– رئيس مصلحة النظافة وصيانة اﳌمتلكات.

اﳌساعد اﳌكلف بأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات اﳋارجية،

ويكلف ﲟا يأتي :

ﲟا يأتي :

– جمع العناصر الضرورية لتحضير اﳌشروع التمهيدي
للميزانية،
– ضمان تنفيذ اﳌيزانية ومسك محاسبة اﳌدرسة،

– استغﻼل شبكات اﻹعﻼم وإدارتها وتسييرها،
– استغـ ـ ـﻼل وتطوي ـ ـر تطبيق ـ ـات اﻹعـ ـ ـﻼم اﻵﱄ ﰲ مج ـ ـ ـ ـال
التسيير البيداغوجي،

– متابعة ﲤويل أنشطة البحث ﳌخابر ووحدات البحث،

– متابعة وتنفيذ اﳌشاريع اﳌتعلقة بالتعليم عن بعد،

– مسك سجﻼت اﳉرد،

– الدعم التقني ﰲ إعداد وإنتاج الدروس عبر اﻹنترنت،

– ضمـ ـان نـ ـظـ ـافـ ـة وصي ـان ـة اﳌم ـت ـل ـك ـات اﳌن ـق ـول ـة وغ ـي ـر

– تكوين وتأطير اﳌساهمﲔ ﰲ التعليم عن بعد.

اﳌنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج ﲡهيز اﳌدرسة.
اﳌاّدة  : ٩عندمـ ـا تشتمـ ـ ـل اﳌدرسـ ـة عـ ـﲆ هياك ـ ـل للخدمات
اﳉام ـ ـعـ ـيـ ـة ،يساعـ ـد اﻷمﲔ الـ ـعـ ـام رئـ ـيس مصلـ ـحـ ـة اﳋدمـ ـات
اﳉامعية ،ويتكفل ﲟا يأتي :

ويشمل الفروع اﻵتية :
– فرع اﻷنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم عن بعد.
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اﳌاّدة  : ١٣يكلـ ـ ـف البهـ ـ ـ ـو التكن ـ ـ ـول ـ ـ ـوج ـ ـي الـ ـ ـذي ي ـ ـدي ـ ـره
مسـ ـؤول البهـو ،ﲟا يأتي :
– الدعم التقني لﻸقسام ﰲ تنظيم وسير اﻷعمال اﳌوجهة
و/أو اﻷعمال التطبيقية،
– الدعم التقني لنشاطات البحث واﻻبتكار،
– تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير اﻷعمال
التطبيقية و/أواﳌوجهة ونشاطات البحث واﻻبتكار.
اﳌاّدة  : ١٤يمكـ ـ ـن أن تنشـ ـ ـأ لـ ـ ـدى اﳌ ـدرس ـ ـة الـوطنيـ ـة العليـ ـا
ﰲ الرياضيات ،مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث ،يحدد
تنظيمها ﲟوجب قرار وزاري مشترك طبقا ﻷحكام اﳌادة ١2
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٣-١2اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام
 ١٤٣٣اﳌوافق  2١يوليو سنة  2٠١2واﳌذكور أعﻼه.
الفصل الثالث

– تخطـ ـ ـيط وتنسيـ ـ ـق نش ـ ـاط ـات القسـ ـ ـم ،ﻻ سيمـ ـ ـا بعق ـ ـ ـ ـد
اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان اﳌتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم ،
– ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم،
– ضم ـ ـ ـان إرسـ ـاء مبـ ـ ـادئ ضم ـ ـان اﳉـ ـ ـودة لكـ ـ ـل اﳉوانـ ـ ـب
اﳌتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم واﻻبتكار والبحث.
اﳌاّدة  : ١٧ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٠فبراير
سنة .2٠22
وزير التعليم العاﱄ
والبحث العلمي
عبد الباقي بن زيان

مدير اﳌكتبة

وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

– رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية،
– رئيس مصلحة اﻻستقبال والتوجيه.

عبد الرحمان راوية

عن الوزير اﻷول،

اﳌاّدة  : ١٥يساعد مدير اﳌكتبة :
– رئي ـ ـس مصلح ـ ـة اﻻقتنـ ـ ـاء والبح ـ ـوث البيبليوغ ـ ـرافي ـ ـة
ومعاﳉة الوثائق،

وزير اﳌالية

–––––––––––★–––––––––––
قرار وزاري مشتـرك مـؤرخ ﰲ  ١٩رجـب عام  ١٤٤٣اﳌوافـق
 ٢٠ف ـ ـ ـب ـ ـراي ـ ـر سـ ـ ـنـ ـ ـة  ،٢٠٢٢ي ـ ـح ـ ـدد الت ـنظيـم اﻹداري

ويكلف ﲟا يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء اﳌوارد الوثائقية اﳉامعية،
– تسيير اﳌوارد الوثائقية ﰲ ميدان اختصاص اﳌدرسة،
– مس ـ ـك بطاقية الرس ـائـ ـ ـل واﳌذك ـ ـرات للطـ ـ ـورين الثاني
والثالث،
– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق
اﳌﻼئمة للمعاﳉة والترتيب ،واﳌسك اليومي ﳉردها،
– وضع الشروط اﳌﻼئمة ﻻستعمال الرصيد الوثائقي من
قبل الطلبة واﻷساتذة ومساعدتهم ﰲ بحوثهم البيبليوغرافية.
الفصل الرابع
رئيس القسم
اﳌاّدة  :١٦يساعد رئيس القسم ،حسب اﳊالة :
– رئيس مصلحة التعليم والتكوين،
– مديرو اﳌخابر و/أو وحدات البحث أو فرق بحث ،عند
اﻻقتضاء.
ويكلف ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ السير البيداغوجي واﻹداري اﳊسن للقسم،
– وضع ﲢت تصرف اﻷساتذة والطلبة الوسائل التعليمية
الضرورية للتكوين،

للمدرسة الوطنية العليا للذكاء اﻻصطناعـي وطبيعة
مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ن الوزير اﻷول،
إ ّ
ووزير اﳌالية،
ووزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– ﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  2٧٥-2١اﳌؤرخ ﰲ ١٩
ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٣٠يونيو سنة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ الوزير اﻷول،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  28١-2١اﳌـؤرخ ﰲ
 2٦ذي القعدة عام  ١٤٤2اﳌوافق  ٧يوليو سنـة  2٠2١واﳌتضمن
تعيﲔ أعضاء اﳊكومة ،اﳌعدل،
– وﲟقتضى اﳌرسوم الرئاسي رقم  ٣2٣-2١اﳌؤرخ ﰲ
 ١٣محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق  22غشت سنة  2٠2١واﳌتضمن
إنش ـ ـاء مدرسـ ـة وطنيـ ـة عليـ ـا للذكـ ـاء اﻻصطناع ـ ـي ،ﻻ سيمـ ـا
اﳌادة  2٠منه،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٥٤-٩٥اﳌؤرخ ﰲ ١٥
رمضان عام  ١٤١٥اﳌوافق  ١٥فبراير سنة  ١٩٩٥الذي يحدد
صﻼحيات وزير اﳌالية،

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م
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اﳉريدة الرسم ّ

– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٣-١2اﳌؤرخ ﰲ 2
رمضان عام  ١٤٣٣اﳌوافق  2١يوليو سنة  2٠١2الذي يحدد
م ـه ـام اﳌصال ـح اﳌشت ـرك ـة ل ـل ـب ـحث ال ـع ـل ـمي وال ـت ـك ـن ـولـوجي
وتنظيمها وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ٧٧-١٣اﳌؤرخ ﰲ ١8
ربيع اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ٣٠يناير سنة  2٠١٣الذي يحدد
صﻼحيات وزير التعليم العاﱄ والبحث العلمي،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٠٩-١٣اﳌؤرخ ﰲ ٥
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– رئيس مصلحة متابعة اﶈتوى واﻹنتاج البيداغوجيﲔ
وضمان اﳉودة .
ويكلف ﲟا يأتي :
– متابعة وتقييم سير التعليم،
– متابعة وتقييم سير التربصات،
– السهر عﲆ انسجام عروض التكوين اﳌقدمة من قبل
اﻷقسام مع مخطط تنمية اﳌدرسة،

جمادى اﻷول عام  ١٤٣٤اﳌوافق  ١٧مارس سنة  2٠١٣الذي
يحدد كيفيات إنشاء فرقة البحث وسيرها،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  ١٩٣-١٤اﳌؤرخ ﰲ ٥
رمضان عام  ١٤٣٥اﳌوافق  ٣يوليو سنة  2٠١٤الذي يحدد
صﻼحيات اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري،
– وﲟقتضى اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٣١-١٩اﳌؤرخ ﰲ
 ١2ذي اﳊجة عام  ١٤٤٠اﳌوافق  ١٣غشت سنة  2٠١٩الذي
يحدد كيفيات إنشاء مخابر البحث وتنظيمها وسيرها،
يقـ ـّررون ما يأتي :
اﳌاّدة اﻷوﱃ  :تطبيقـ ـ ـا ﻷحكـ ـ ـام اﳌ ـ ـادة  2٠مـ ـ ـن اﳌرسـ ـوم
الرئاسي رقم  ٣2٣-2١اﳌؤرخ ﰲ  ١٣محرم عام  ١٤٤٣اﳌوافق
 22غشت سنة  2٠2١واﳌذكور أعﻼه ،يهدف هذا القرار إﱃ
ﲢدي ـد ال ـت ـن ـظ ـي ـم اﻹداري ل ـل ـم ـدرسة ال ـوط ـنـيـة الـعـلـيـا لـلـذكـاء
اﻻصطناعي وطبيعة مصاﳊها التقنية وتنظيمها.
اﳌاّدة  : ٢يساعد مدير اﳌدرسة :
– م ـدي ـر مساع ـد م ـك ـل ـف ب ـال ـتـعـلـيـم والشهـادات والـتـكـويـن

– السهـ ـ ـر ع ـ ـﲆ احتـ ـ ـرام التنظي ـ ـم اﳌعمـ ـ ـول ب ـ ـه ﰲ مج ـ ـال
الـ ـتسجـ ـيـ ـل وإعـ ـادة الـ ـتسج ـي ـل وم ـراق ـب ـة اﳌع ـارف وت ـوج ـي ـه
وإعادة توجيه الطلبة،
– السه ـ ـر ع ـ ـﲆ احت ـ ـرام التنظي ـ ـم اﳌعمـ ـول بـ ـ ـه واﻹجراءات
ﰲ مجال تسليم الشهادات،
– متابعة سير التكوين ﰲ القسم التحضيري،
– التنسيق مع اللجان البيداغوجية للمدرسة،
– ضمان مسك البطاقية اﻻسمية للطلبة وﲢيينها،
– تصنيف الدعائم البيداغوجية حسب اﳌواد ،مواضيع
اﻻمتحانات...إلخ،
– ترقية نشاطات التكوين اﳌتواصل وﲢسﲔ اﳌستوى
التي لها عﻼقة ﲟهام اﳌدرسة،
– ضمان اليقظة البيداغوجية،
– إرساء مبادئ ضمان اﳉودة التي لها عﻼقة بجميع

اﳌتواصل،
– مديـ ـر مساعـ ـد مكلـ ـف بالتكويـ ـن ﰲ الدكتـ ـوراه والبحـ ـث
العلمي والتطوير التكنولوجي واﻻبتكار وترقية اﳌقاوﻻتية،
– مدير مساعد مكلف بأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات
اﳋارجية،

اﳉوانب البيداغوجية،
– السهر عﲆ مواظبة الطلبة والسير اﳊسن للتعليم.
اﳌاّدة  : ٤يساع ـ ـد اﳌديـ ـ ـر اﳌساعـ ـ ـد اﳌكل ـف بالتكوين ﰲ
الدكتوراه والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي واﻻبتكار

– اﻷمﲔ العام،

وترقية اﳌقاوﻻتية :

– مدير اﳌكتبة،

– رئ ـيس مصل ـح ـة ال ـت ـك ـوي ـن ﰲ ال ـط ـور ال ـث ـالث وال ـب ـحث

– رئيس القسم.

العلمي،
الفصـل اﻷول

اﳌديرون اﳌساعدون
اﳌاّدة  : ٣يسـ ـ ـ ـاع ـ ـد اﳌ ـ ـدي ـ ـر اﳌساعـ ـ ـد اﳌكلـ ـف بالتعليـ ـ ـ ـم
والشهادات والتكوين اﳌتواصل :
– رئيس مصلحة التعليم والتقييم والشهادات،
– رئيس مصلحة التكوين اﳌتواصل والتربصات،

– رئيس مصلحة متابعة أنشطة البحث وتثمﲔ نتائجه،
– رئيس مصلحة اﻻبتكار وترقية اﳌقاوﻻتية،
– رئيس مصلحة التطوير التكنولوجي.
ويكلف ﲟا يأتي :
– تنظي ـ ـم ومتابع ـ ـة سي ـ ـر التكوي ـ ـن ﰲ الدكتوراه ،والسهر
عﲆ تطبيق التنظيم اﳌعمول به ﰲ هذا اﳌجال،
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– اﳌساهمة ﰲ ترقية سياسة البحث للمدرسة وتنشيطها،
– متابعة نشاطات البحث ﰲ مخابر ووحدات البحث ﰲ
اﻷقسام،
– القيام بكل نشاط من شأنه تثمﲔ نتائج البحث،
– جمع ونشر اﳌعلومات اﳌتعلقة بأنشطة البحث التي
تقوم بها اﳌدرسة،
– ضمان متابعة ﲢسﲔ مستوى اﻷساتذة الباحثﲔ،
– ضمان متابعة سير اﳌجلس العلمي للمدرسة وتنسيق
نشاط اللجان العلمية للقسم،
– ضمان ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات التعليم
العاﱄ الوطنية والدولية وكذا مع مراكز البحث ﰲ مجال
التعليم والبحث،
– تثمﲔ اﻹنتاج العلمي ﰲ البحث ووضع آليات لترقية
اﻻمتياز،

– وضع آليات وإجراءات تسمح بجمع اﳌعلومة داخل
اﳌدرسة ومعاﳉتها ونشرها،
– نشر كل معلومة تتعلق باﳌدرسة بوسائل تكنولوجيات
اﻹعﻼم واﻻتصال،
– مسك البطاقية اﻹحصائية للمدرسة،
– ضمان متابعة خريجي اﳌدرسة،
– اﳌبادرة بأنشطة ترقية التبادل والتعاون مع مؤسسات
التعليم العاﱄ اﻷخرى،
– تـ ـرقـ ـيـ ـة عـ ـﻼقـ ـات اﳌدرسة مـ ـع مـ ـحـ ـيـ ـطـ ـهـ ـا اﻻجـ ـت ـم ـاعي
واﻻقتصادي واﳌبادرة ببرامج الشراكة،
– التحكم بكل نشاط له عﻼقة بتقدﱘ اﳋدمات،
– ضمان متابعة وتنظيم التظاهرات العلمية )الندوات
واﳌلتقيات ...،إلخ(.
الفصـل الثاني

– ضمان متابعة التظاهرات العلمية )أيام موضوعاتية

اﻷمﲔ العام

ونـ ـدوات أسبـ ـوع ـي ـة وم ـل ـت ـق ـي ـات وم ـن ـت ـدي ـات وم ـح ـاضرات،
حلقات نقاش ...،إلخ(،
– ضمان متابعة حصائل نشاطات مخابر البحث،
– تثمﲔ )التقارير ،أدوات اﳌتابعة (،نتائج البحث،
– القيام بكل نشاط تثمﲔ اﻻبتكار والتطوير التكنولوجي،
– جمع ونشر اﳌعلومات عن نشاطات اﻻبتكار والتطوير
التكنولوجي التي تقوم بها اﳌدرسة،
– اﳌبادرة بترقية نشاطات التبادل والتعاون مع مؤسسات
التعليم العاﱄ والبحث اﻷخرى و/أو مؤسسات أخرى خارج
القطاع فيما يتعلق باﻻبتكار والتطوير التكنولوجي،
– اﳌبادرة بتطوير اﻻبتكار واﳌقاوﻻتية ،وتشجيع ذلك،
– اﶈافظة عﲆ كل إنتاج ابتكاري،
– ضمان اليقظة التكنولوجية.
اﳌاّدة  : ٥يساعد اﳌدير اﳌساعد اﳌكلف بأنظمة اﻹعﻼم
واﻻتصال والعﻼقات اﳋارجية :
– رئيس مصلحة اﻷنظمة اﳌعلوماتية والشبكات،
– رئيس مصلحة اليقظة ،اﻹحصاء واﻻستشراف،
– رئيس مصلحة اﻹعﻼم والعﻼقات اﳋارجية.
ويكلف ﲟا يأتي :
– تصم ـ ـيم وإنجـ ـاز دعائ ـ ـم اﻻتصـ ـال )نشـ ـ ـرات اﳌدرس ـ ـة
واﳌواقع اﻹلكترونية(،
– ضم ـان إدم ـاج وتسي ـي ـر الـهـيـاكـل الـقـاعـديـة اﳌعـلـومـاتـيـة
والشبكات اﳌعلوماتية وترقية الرقمنة،

اﳌاّدة  : ٦يساعد اﻷمﲔ العام الذي يلحق به مكتب اﻷمن
الداخﲇ :
– نائب مدير اﳌستخدمﲔ والتكوين والنشاطات الثقافية
والرياضية،
– نائب مدير اﳌالية والوسائل.
ويكلف ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ متابعة تسيير اﳌسار اﳌهني ﳌستخدمي
اﳌدرسة،
– السهر عﲆ السير اﳊسن للمصالح التقنية،
– ضمان متابعة ﲤويل أنشطة البحث لوحدات ومخابر
البحث،
– ضمان متابعة ﲤويل نشاطات اﻻبتكار وتثمينها،
– اقتراح برامج اﻷنشطة الثقافية والرياضية وترقيتها،
– ضمان متابعة برامج إنجاز الهياكل واقتناء التجهيزات،
– ضمان متابعة مخطط اﻷمن الداخﲇ للمدرسة،
– السهر عﲆ تزويد هياكل اﳌدرسة ومصاﳊها التقنية
ب ـ ـوسائ ـ ـل السي ـ ـر ،وصيـ ـانـ ـة اﳌمـ ـتـ ـلـ ـكـ ـات اﳌنـ ـقـ ـولـ ـة وغـ ـيـ ـر
اﳌنقولة،
– السهر عﲆ مسك سجﻼت اﳉرد،
– ﲢضير مشروع ميزانية اﳌدرسة ومتابعة تنفيذها،
– متابعة القضايا محل النزاع أمام اﳉهات القضائية.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ

اﳌاّدة  : ٧يساعـ ـ ـ ـ ـد نائـ ـب مديـ ـ ـراﳌستخـ ـدم ـ ـﲔ والتكـ ـوي ـن
والنشاطات الثقافية والرياضية :
– رئيس مصلحة اﳌستخدمﲔ اﻷساتذة،
– رئيس مصلحة اﳌستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان
اﳌصالح،
– رئيس مصلحة النشاطات الثقافية والرياضية،
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– ضمان شروط اﻹيواء واﻹطعام ونقل الطلبة،
– ضمان سير مصلحة اﳌنح.
تضم مصلحة اﳋدمات اﳉامعية الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
– فرع اﻹيواء والنقل واﻹطعام،
– فرع اﳌنح.

– رئيس مصلحة الشؤون القانونية واﳌنازعات.

اﳌاّدة  : ١٠اﳌصالح التقنية للمدرسة هي :

ويكلف ﲟا يأتي :

– مركز الطبع والسمعي البصري،

– ضمان تسيير اﳌسار اﳌهني للمستخدمﲔ،

– مركز اﻷنظمة وشبكات اﻹعﻼم واﻻتصال والتعل ـيم عن

– وض ـ ـع برامـ ـج التكـ ـ ـوي ـ ـن وﲢس ـ ـﲔ اﳌست ـ ـوى وﲡـ ـدي ـ ـ ـد
اﳌعلومات للمستخدمﲔ اﻹداريﲔ والتقنيﲔ وأعوان اﳌصالح،
حيز التنفيذ،
– ضمان تسيير تعداد اﳌستخدمﲔ ،والسهر عﲆ توزيعهم
اﳌنسجم بﲔ اﻷقسام،
– إعداد اﳌخطط السنوي لتسيير اﳌوارد البشرية ،ووضعه
حيز التنفيذ،
– وضع برامج النشاطات الثقافية والرياضية ،حّيز التنفيذ،
– متابعة اﳌلفات القانونية واﳌنازعات.
اﳌاّدة  : ٨يساعد نائب مدير اﳌالية والوسائل :
– رئـ ـيس مصلـ ـحـ ـة اﳌيـ ـزان ـي ـة وﲤوي ـل نشاط ـات ال ـب ـحث
واﻻبتكار،
– رئيس مصلحة الصفقات والتجهيزات،

بعد،
– البهو التكنولوجي.
اﳌاّدة  : ١١يكلـ ـ ـف مـ ـ ـ ـرك ـ ـز الطبـ ـع والسمـ ـعـ ـ ـ ـي البصـ ـ ـ ـري
الذي يديره مسوؤل اﳌركز ﲟا يأتي :
– طبع كل وثيقة إعﻼمية حول اﳌدرسة،
– طبع كل وثيقة ذات استعمال بيداغوجي تعليمي وعلمي،
– الدعم التقني لتسجيل كل الدعائم السمعية البصرية
ذات اﻻستعمال البيداغوجي والتعليمي.
ويشمل الفرعﲔ اﻵتيﲔ :
– فرع الطبع،
– فرع السمعي البصري.
اﳌاّدة  : ١٢يكلف مركز اﻷنظمة وشبكـ ـات اﻹعـ ـ ـﻼم واﻻتصال

– رئيس مصلحة الوسائل واﳉرد واﻷرشيف،

والتعليم عن بعد الذي يديره مسؤول اﳌركز ويلحق باﳌدير

– رئيس مصلحة النظافة وصيانة اﳌمتلكات.

اﳌساعد اﳌكلف بأنظمة اﻹعﻼم واﻻتصال والعﻼقات اﳋارجية،

ويكلف ﲟا يأتي :
– جمع العناصر الضرورية لتحضير اﳌشروع التمهيدي
للميزانية،
– ضمان تنفيذ اﳌيزانية ومسك محاسبة اﳌدرسة،

ﲟا يأتي :
– استغﻼل شبكات اﻹعﻼم وإدارتها وتسييرها،
– استـ ـغـ ـﻼل وتـ ـطـ ـوي ـر ت ـط ـب ـي ـق ـات اﻹع ـﻼم اﻵﱄ ﰲ م ـج ـال
التسيير البيداغوجي،

– متابعة ﲤويل أنشطة البحث ﳌخابر ووحدات البحث،

– متابعة وتنفيذ اﳌشاريع اﳌتعلقة بالتعليم عن بعد،

– مسك سجﻼت اﳉرد،

– الدعم التقني ﰲ إعداد وإنتاج الدروس عبر اﻹنترنت،

– ضمـ ـان نـ ـظـ ـافـ ـة وصي ـان ـة اﳌم ـت ـل ـك ـات اﳌن ـق ـول ـة وغ ـي ـر

– تكوين وتأطير اﳌساهمﲔ ﰲ التعليم عن بعد.

اﳌنقولة،
– ضمان تنفيذ برامج ﲡهيز اﳌدرسة.
اﳌاّدة  : ٩عندمـ ـا تشتمـ ـل اﳌدرس ـة عـ ـﲆ هياكل للخدمات
اﳉام ـ ـعـ ـيـ ـة ،يساعـ ـد اﻷمﲔ الـ ـعـ ـام رئـ ـيس مصلـ ـحـ ـة اﳋدمـ ـات
اﳉامعية ويتكفل ﲟا يأتي :

ويشمل الفروع اﻵتية :
– فرع اﻷنظمة،
– فرع الشبكات،
– فرع التعليم عن بعد.

 ٩رمضان عام  ١٤٤٣هـ
 ١٠أبريل سنة  ٢٠٢٢م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد ٢٤
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌاّدة  : ١٣يكلـ ـ ـف البه ـ ـو التكنولوجـ ـي الـ ـذي يديـ ـره مسؤول

الفصل الرابع

البهو ،ﲟا يأتي :

رئيس القسم

– الدعم التقني لﻸقسام ﰲ تنظيم وسير اﻷعمال اﳌوجهة
و/أو اﻷعمال التطبيقية،
– الدعم التقني لنشاطات البحث واﻻبتكار،
– تسيير وصيانة التجهيزات الضرورية لسير اﻷعمال

اﳌاّدة  :١٦يساعد رئيس القسم حسب اﳊالة :
– رئيس مصلحة التعليم والتكوين،
– مديرو اﳌخابر و/أو وحدات البحث أو فرق بحث عند
اﻻقتضاء.

التطبيقية و /أواﳌوجهة.
اﳌاّدة  : ١٤يمك ـ ـ ـن أن تنشـ ـأ ل ـ ـدى اﳌدرسـ ـة الوطنيـ ـة العليـ ـا
للذكاء اﻻصطناعي ،مصلحة أو مصالح مشتركة للبحث ،يحدد
تنظيمها ﲟوجب قرار وزاري مشترك طبقا ﻷحكام اﳌادة ١2
من اﳌرسوم التنفيذي رقم  2٩٣-١2اﳌؤرخ ﰲ  2رمضان عام
 ١٤٣٣اﳌوافق  2١يوليو سنة  2٠١2واﳌذكور أعﻼه.
الفصل الثالث
مدير اﳌكتبة
اﳌاّدة  : ١٥يساعد مدير اﳌكتبة :
– رئي ـ ـس مصلحـ ـ ـة اﻻقتن ـ ـاء والبح ـ ـوث البيبليـ ـوغ ـ ـرافيـ ـة
ومعاﳉة الوثائق،

ويكلف ﲟا يأتي :
– السهر عﲆ السير البيداغوجي واﻹداري اﳊسن للقسم،
– وضع ﲢت تصرف اﻷساتذة والطلبة الوسائل التعليمية
الضرورية للتكوين،
– تخطـ ـ ـيط وتنسي ـ ـق نشاطـ ـات القس ـ ـ ـم ،ﻻ سيمـ ـ ـا بعقـ ـ ـد
اجتماعات بيداغوجية منتظمة،
– ضمان اﳌتابعة والتقييم البيداغوجي للتعليم ،
– ضمان متابعة وتنسيق نشاطات البحث للقسم،
– ضم ـ ـان إرس ـ ـاء مب ـ ـادئ ضم ـ ـان اﳉـ ـودة لكـ ـ ـل اﳉوانـ ـ ـب

– رئيس مصلحة مكتبة الوسائط الرقمية،

اﳌتعلقة بالتعليم وتقييم التعليم واﻻبتكار والبحث.

– رئيس مصلحة اﻻستقبال والتوجيه.

اﳌاّدة  : ١٧ينشر هذا القرار ﰲ اﳉريدة الّرسمّية للجمهورية
اﳉزائرية الّديمقراطّية الشعبية.

ويكلف ﲟا يأتي :
– اقتراح برامج اقتناء اﳌوارد الوثائقية اﳉامعية،

حّرر باﳉزائر ﰲ  ١٩رجب عام  ١٤٤٣اﳌوافق  2٠فبراير
سنة .2٠22

– تسيير اﳌوارد الوثائقية ﰲ ميدان اختصاص اﳌدرسة،

وزير التعليم العاﱄ

– مسك ب ـط ـاق ـي ـة ال ـرسائ ـل واﳌذك ـرات ل ـلـطـوريـن الـثـاني

والبحث العلمي

والثالث،

عبد الباقي بن زيان

– تنظيم الرصيد الوثائقي للمكتبة باستعمال الطرق
اﳌﻼئمة للمعاﳉة والترتيب ،واﳌسك اليومي ﳉردها،
– وضع الشروط اﳌﻼئمة ﻻستعمال الرصيد الوثائقي من
ق ـ ـ ـب ـ ـ ـل ال ـ ـ ـط ـ ـ ـل ـ ـ ـب ـ ـ ـة واﻷساتـ ـ ـذة ومساعـ ـ ـدتـ ـ ـهـ ـ ـم ﰲ بـ ـ ـحـ ـ ـوثـ ـ ـهـ ـ ـم
البيبليوغرافية.

وزير اﳌالية
عبد الرحمان راوية

عن الوزير اﻷول،
وبتفويض منه
اﳌدير العام للوظيفة العمومية واﻹصﻼح اﻹداري
بلقاسم بوشمال

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

