
العدد العدد 61
السالسّنة الثالثة واألربعوننة الثالثة واألربعون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

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

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

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

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

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

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

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 8  رمضان عام   رمضان عام 1427 هـ هـ

اIوافق أواIوافق أوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

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

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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والقواعد اخلاصة بتنظيمها وسيرها............................................................................................................
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اتفاقياتفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مــــرسرسـوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 301  م مـؤرؤرّخ في خ في 9  ش  شـعــــبــــان عان عـامام
يــــــتــــــضــــــمّن  rي r 2006 ــــــــوافق وافق 2  ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ةIا I1427 ا

الالـتصديق على االتفتصديق على االتفـاقية الدولاقية الدولـية Iكافحية Iكافحـة اIنشطاتة اIنشطات
فـي مي مــــــــجــــــــال الال الــــــريريــــــــاضاضــــــــةr احملةr احملــــــــرّرة في برة في بــــــــارياريـس يس يــــــوم وم 18

نوفمبر سنة نوفمبر سنة 2005. . 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر

rالشّـؤون اخلـارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبعــد االطّالع عـلى االتـفـاقيــة الـدوليــةI rكافحة
اIـــنــشــطــات فــي مــجـــال الـــريــاضـــــةr احملــرّرة فـي بــاريس

يوم 18 نوفمبر سنة 2005.
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصـــــدّق عـــلى االتــــفـــاقـــيــــة الـــدولـــيـــة
Iكــافحة اIـنشـطــات فـي مجــــال الــريـاضــةr احملرّرة فـي
بـــاريـس يـــوم 18 نـــوفــمــبـــــر ســنـــــة r2005 وتــنــشــــر في
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 9 شـــعـــبـــان عـــام 1427 اIــوافق 2
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

االتفاقية الدوليةاالتفاقية الدولية
Iكافحة اIنشطات في مجال الرياضةIكافحة اIنشطات في مجال الرياضة

إنّ اIــؤتــمــر الــعــامّ Iــنــظــمــة األ� اIــتــحــدة لــلــتــربــيـة
والـــــعــــلـم والــــثــــقـــــافــــةr اIــــشـــــار إلــــيــــهـــــا فــــيـــــمــــا يــــلـي بــــاسم
"الــيــونــسـكــو"r اIــنــعـقــد في بــاريس من 3 إلى 21 تــشــرين
األوّل/ أكـــــــتــــــــوبـــــــر ســـــــــنــــــة r2005 في دورتـه الـــــــثــــــالـــــــثــــــة

rXوالثالث
بـالـنـظـربـالـنـظـر إلى أن هـدف الـيـونــسـكـو هـو اIـسـاهـمـة في
صــون الـسـلـم واألمن بـالـعــملr عن طـريق الــتـربـيــة والـعـلم
والثقـافةr عـلى توثـيق عرى الـتعـاون بX األ�r واذ يـشير
rتعلّقة بحقوق اإلنسانIإلى الصكوك الدولية القائمة ا

ويـــضع ويـــضع فـي اعـــتـــبـــارهفـي اعـــتـــبـــاره الـــقـــرار 5/58 الـــذي اعـــتــــمـــدته
اجلـــمــعـــيــة الـــعــامّـــة لأل� اIــتـــحــدة في 3 تــشــريـن الــثــاني/
نــوفــمــبــر ســنـة 2003 بــشــأن الــريــاضــة كــوســيــلــة لــتــعــزيـز
التـعلـيم والصّـحة والـتنـميـة والسالمr وال سـيّمـا الفـقرة 7

rمن هذا القرار
ويـــدركويـــدرك أن الـــريــاضــة يـــنــبــغي أن تــؤدي دورا هــامــا
في حـــــمـــــايــــــة الـــــصّــــــحــــــةr وفـي الـــــتـــــــربــــيــــــة األخـالقـــــيـــــة
والــثـقـــافــيــة والــبـدنــيــةr وفي تــعــزيـــز الــتـفـــاهم والـسالم

rعلى الصعيد الدولي
ويالحظويالحظ احلـــاجـــة إلى تـــشـــجـــيع وتـــنـــســـيـق الـــتـــعــاون
الــدولي فـي سـبــيـل الـقــضــاء عــلى تــعــاطي اIــنــشـطــات في

rمجال الرياضة
Xويــــــــعــــــــرب عـن قــــــــلــــــــقهويــــــــعــــــــرب عـن قــــــــلــــــــقه إزاء اســـــــتــــــخــــــدام الـالعــــــبــــــ
لـــلــــمـــنـــشــــطـــات في مــــجـــال الـــريــــاضـــة وعـــواقـب ذلك عـــلى
صـحــتــهمr وعــلى مــبــدأ الــروح الــريـاضــيــةr والــقــضـاء عــلى

rومستقبل الرياضة rالغش
ويــــدركويــــدرك أن تـــــعـــــاطي اIـــــنــــشـــــطـــــات يــــهـــــدّد اIـــــبــــادىء
األخالقـــــيـــــة والـــــقـــــيـم الـــــتـــــربـــــويـــــة اجملـــــســـــدة في مـــــيـــــثـــــاق
الـيــونـســكـــو الــــدولي لــلـتــــربـيــــة الـبــدنـيـــة والـــريـــاضــة

rبيIيثاق األوIوفـي ا

ويـــــذكويـــــذكّــــرــــر بـــــأن اتـــــفـــــاقـــــيـــــة مـــــكــــــافـــــحـــــة اIـــــنـــــشـــــطـــــات
وبـــروتـــوكــولـــهـــا اإلضــافـيr اIــعـــتـــمـــدين في إطـــار مـــجــلس
أوروبـاr هـما أداتـا الـقـانون الـدولي الـعـام الـلّتـان انـبـثقت
عـنهـمـا السـيـاسـات الوطـنـيـة Iكـافـحة اIـنـشـطات والـلّـتان

rيستند إليهما التعاون الدولي احلكومي

ويـذكويـذكّـر ـر بـالــتـوصـيــات اIـتــعـلّـقــة بـتـعــاطي اIـنــشـطـات
واIـــعـــتـــمـــدة فـي اIـــؤتـــمـــرات الـــدولـــيـــة الـــثـــاني والـــثـــالث
والـرابع لـلوزراء وكـبـار اIـسؤولـX عن الـتربـيـة البـدنـية
والـــريــاضــــةr الــتي نــظــمــتــهــا الــيــونــســكــــو في مــوســكـــو
ســنـــة r1988 وبـــونــتــــا ديـل إيــســتي ســنـــة r1999 وأثــيــنـــا
سـنة r2004 وبـالـقرار 32م/9 الـذي اعـتـمـده اIـؤتـمـر الـعـامّ

r2003 سنة Xلليونسكو في دورته الثانية والثالث

ويــــضع فـي اعـــتــــبـــارهويــــضع فـي اعـــتــــبـــاره اIــــدونــــة الـــعــــاIـــيــــة Iــــكـــافــــحـــة
اIــنـشــطــاتr الــتي اعــتــمـدتــهــا الــوكـالــة الــعــاIــيـة Iــكــافــحـة
اIــنـشــطـات في اIــؤتـمــر الـعــاIي Iــكـافــحـة اIــنـشــطـات في
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مـجـال الـتـربـيــة الــبـدنـيــة والـريــاضــةr هــو تـعـــزيــز مـنع
ومـكـافـحـة تــعـاطي اIـنـشــطـات في مـجـال الــريـاضـة بـهـدف

القضـاء عليـه.
اIاداIادّة ة 2

التعـاريفالتعـاريف

يــتــعــيّن فــهم هــذه الـــتــعــاريف ضــمن ســيــاق اIــدونــة
العـاIـيـة Iـكــافـحة اIـنـشـطـات. وفي حـالـة نشـوء خالف في

تفسير التعاريفr يؤخذ بأحكام االتفاقية.

وألغراض هذه االتفاقية :وألغراض هذه االتفاقية :
1 - يــقــصــد بــعـــبــارة "اخملــتــبــرات اIــعــتــمــدة Iــراقــبــة
اIـنـشطـات" اخملتـبرات اIـعـتمـدة من قبل الـوكـالة الـعاIـية

Iكافحة اIنشطات.
2 - ويقصد بعبـارة "منظمة مكافحة اIنشطات" أي
كـيــان مـسـؤول عن اعــتـمـاد قــواعـد الســتـهالل أي جـــزء من
عــمـلــيـة مــراقـبــة اIـنــشـطــات أو تـطــبــيـقه أو إنــفــاذه. ومن
األمــثـلــة عــلى ذلكr الــلّـجــنــة األوIـبــيــة الـدولــيــةr والـلّــجــنـة
األوIـبــيـة الـدولــيـة لــلـمـعــوقـrX واIـنــظـمــات األخـرى الـتي
تــشـرف عـلى أحـداث ريـاضـيـة كــبـرى وتـقـوم فـيـهـا بـإجـراء
rـــنـــشـــطــاتIــكـــافـــحـــة اI ـــيـــةIوالــوكـــالـــة الـــعـــا rاخـــتـــبـــارات
واالحتـــادات الــدولـــيــةr واIـــنــظـــمــات الــوطـــنــيـــة Iــكــــافــحـــة

اIنشطات.
3 - ويــــقـــصـــد بــــعـــبـــارة "انــــتـــهـــاك قــــواعـــد مـــكــــافـــحـــة

اIنشطات" حالة أو أكثر من احلاالت اآلتية :
أ) وجـــود عـقــــار مـحظـــــور أو عنــاصـــره األيـضية
أو اآلثـــــار الـــدالـــــة عـــلـــيــه في الــعـــيــنـــــة الـــتي تــؤخــــــذ

rمــن جسـم الالعب
ب) اسـتـخـدام أو مـحاولـة اسـتـخـدام عـقــار مـحـظـور

rأو وسيلة محظورة
جـ) رفض اخلـــضــوعr أو عـــدم الــتـــقــدمr لــعـــمــلـــيــة أخــذ
عــيـنـات دون عــذر قـاهـر بــعـد تــلـقي إخـطــار بـذلك وفــقـا Iـا
rـنـشطـات الـواجبـة التـطـبيقIتـقضي به قـواعـد مكـافـحة ا

rأو التهرب من عملية أخذ العينات بأي طريقة أخرى
د) انـتهاك الشروط الـواجبة التـطبيق فيـمــا يتعلّق
بـاســتـعـداد الـالعب لـلــخـضـوع إلجــراء اخـتـبــار خـارج إطـار
اIـــــســـــابــــقـــــةr ويــــشـــــمــل ذلك امـــــتــــنــــاع الـالعب عـن تــــقــــد�
معلومـات عـن مكان وجوده وعدم التـقدم إلى االختبارات

rالتي يعتبر أنها تستند إلى قواعد معقولة
هـ) الــتــالعبr أو مـــحـــــاولــــة الـــتالعـبr بــأي جـــــانب

rنشطاتIمن جوانب عملية مراقبة تعاطي ا
rو) حيازة عقاقير أو وسائل محظورة

مـجــال الــريـاضـــة بــكـوبـنــهـاغنr في 5 آذار/ مـــارس سـنـة
r2003  و"إعالن كـوبـنـهـاغن بـشأن مـكـافـحـة اIـنـشـطات في

r"مجال الرياضة
ويـــدرك أيـــضـــاويـــدرك أيـــضـــا مــــا لــكــبـــــار الالعـــبـــX مـن تـــأثـــيــــر

rعـلى النشء
ويـعيويـعي احلـاجــة اIــسـتــمــرة إلى إجـراء ودعـم الـبــحـوث
الـرامــيـة إلـى حتـسـX الــكـشف عـن اIـنــشـطـاتr والــتـوصل
إلى فـهم أفـضل للـعـوامل التي تـدفع إلى اسـتخـدامـهاr من
أجـل تـــــــــأمـــــــــX أقـــــــــصـى قـــــــــدر ¡ـــــــــكـن مـن الـــــــــفـــــــــعـــــــــالـــــــــيــــــــة

rلالستراتيجيات الوقائية
Xــســتــمــر لالعــبــIويــعي أيــضــا ويــعي أيــضــا أهــمــيــة الــتــثــقــيف ا
واألطـقم اIـعــاونـة لـهـم ولـلـمــجـتـمع بــوجه عـامّ في الــوقـايـة

rنشطاتIمن ا
ويـضع فـي اعـتـبارهويـضع فـي اعـتـباره احلـاجـة إلى بـنـاء قـدرات الـدول

rنشطاتIكافحة اI األطراف على تنفيذ برامج
ويـدركويـدرك أن الـسـلـطـات الـعـامـة واIـنـظـمـات اIـسـؤولة
عن الـــريـــاضـــة تـــتـــحـــمل مـــســـؤولـــيـــات مـــتــكـــامـــلـــة عن درء
ومكــافحـة تـعــاطي اIنشطات في مجـــال الــريـاضةr وال
سيّمـا عن ضمـان السيـر السـليم لألحداث الـرياضـية عـلى
أســاس مــبــدأ الــــروح الـــريـــاضــيــــةr وعـن حــمــايـــة صــحـــة

rفيها XشاركIا
ويـــقــرويـــقــرّ بـــأن هـــذه الـــســـلـــطـــات واIـــنـــظــمـــات يـــجب أن
تعـمــل معًا عـلى حتقيق هـذه الغايـات £ا يكـفل أكبــر قدر
¡ـكـن من االســتـقـالل والـشــفــافــيــة عـلـى كـافــة اIــســتــويـات

rناسبةIا
وقــــد عــــقـــد الــــعـــزموقــــد عــــقـــد الــــعـــزم عــــلى مــــواصـــلــــة وتــــدعـــيـم الـــعــــمل
التعاوني الرامـي إلى القضاء على تـعاطي اIنشطات في

rمجال الرياضة
يـسـلّم بـأن الــقـضــاء عـلى تــعـاطي اIــنـشــطـات في وإذ يـسـلوإذ 
مــجــال الــريـاضــة يــرتــهن جــزئــيــا بـالــتــنــســيق الــتـدريــجي
Iـــعـــايــــيـــر و¡ـــارســـات مـــكــــافـــحـــة اIـــنـــشــــطـــات في مـــجـــال
rيIوبالتعاون على الصعيدين الوطني والعا rالرياضة

يـعـتـمـد هـذه االتـفـاقـيـةيـعـتـمـد هـذه االتـفـاقـيـة في هـذا الــيـوم الـتـاسع عـشـر
من شهر تشرين األوّل/ أكتوبر من سنة 2005.

أوأوّال - النطاقال - النطاق

اIاداIادّة األولىة األولى
الغرض من االتفاقيةالغرض من االتفاقية

إنّ الـغـــرض اIـنشــود مـن هـــــذه االتفـــاقيــــةr فــي
إطـــار اسـتـراتـيـجـيـة الـيـونـســكـو وبـرنـامج أنـشـطـتـهـا في
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خالف ذلك في قـــواعــد احتـــاد دولي أو مــنـــظــمـــة مــخـــتــصــة
أخرى Iكافحـة اIنشطاتr االختبار "داخل إطار اIسابقة"
الـذي يُـجـرى لالعب يــتم اخـتـيـاره فــيـمـا يـتـعــلّق £ـسـابـقــة

معيّنـة.
12 - ويــــــــقــــــــصــــــــد بــــــــعــــــــبــــــــــارة "اIــــــــعــــــــيــــــــار الــــــــدولي

للـمخـتبـــرات" اIعـيـــــار الــــــوارد فــي الذيــــل 2 لـهــــذه
االتفـاقيــة.

13 - ويقـصــد بـعبـــــارة "اIعـيـــار الـــدولي إلجـــراء

االخـــــتـــــبـــــارات" اIـــــعـــــيـــــــار الــــــــوارد في الـــــذيــل 3 لـــــهـــــذه
االتـفاقيــة.

14 - ويـــقــصـــد بـــعـــبــارة "عـــدم اإلخـــطـــار اIــســـبق" أي

عـملـيـة Iراقـبـة تعـاطي اIـنـشطـات تُـنفَـذ دون سـابق إنذار
لالعب وجتـري فيهـا مرافقـة الالعب بصورة مـستمرة من

حلظة إخطاره وحتى تقد� العينة.

15 - ويـقـصــد بـعـبــــارة "احلــــركــــة األوIـبـيــــة" كــل

الـــذين يــقـــبـــلــون االســـتـــرشــاد بـــاIــيـــثـــاق األوIــبـي والــذين
يعـتـرفـون بسـلـطـــة اللّــجـنـــة األوIـبيــة الــدولـيــةr وهــم :
االحتـــادات الــدوليـــة لأللـعــاب الــريـاضيـــة اIـدرجـــة في
rـبـيــة الـوطـنـيـةIوالــلّـجـان األو rـبـيـةIبـرنـامج األلـعــاب األو
والـلّجـان اIـنـظمـة لأللـعـاب األوIبـيـة والالعـبون والـقـضاة
واحلـكـام والـرابـطات واألنـديـــةr بـاإلضافـــة إلى اIـنـظـمات

واIؤسسات التي تعترف بها اللّجنة األوIبية الدولية.

16 - ويقـصد بـعبـــارة "خــارج إطـــار اIســابقــة" أي

عــمــلـــيـــة Iــراقــبــــة تــعـــــاطي اIــنــشــطــــات ال تــنـفــذ داخــل
إطـار اIسابقـة.

17 - ويـقــصـد بـعـبــارة "قـائـمــة احملـظـورات" الــقـائـمـة

الـــــواردة في اIـــــلـــــحق 1 لـــــهـــــذه االتـــــفـــــاقـــــيــــة والـــــتـي حتــــدد
العـقـاقيـر والوسائل احملظورة.

18 - ويـــقـــصـــد بــــعـــبـــارة "الـــوســـيــــلـــة احملـــظـــورة" أيـــة

وســـيــــلـــة من الــــوســـائل اIــــدرجـــة فـي قـــائـــمــــة احملـــظـــورات
الواردة في اIلحق 1 لهذه االتفاقية.

19 - ويـقصـد بـعبـارة "الـعقـار احملـظور" أي عـقار من

الـــعـــقـــاقــيـــر اIـــدرجــة فـي قـــائــمـــة احملـــظــورات الـــواردة في
اIلحق 1 لهذه االتفاقية.

20 - ويـــقـــصــــد بـــعـــبـــارة "اIـــنـــظـــمـــة الـــريـــاضـــيـــة" أي

مــنـظـمـة تــقـوم بـدور الــهـيـئـة اIــشـرفـة عــلى حـدث ريـاضي
للعبة رياضية واحدة أو أكثر.

21 - ويـــقـــصـــد بـــعــــبـــارة "مـــعـــايـــيــــر مـــنح اإلعـــفـــاءات

ألغــراض عالجـيــة" اIـعــايـير الـــواردة فـي اIلـحق 2 لـهــذه
االتفـاقيــة.

rز) االجتار بأي عقار محظور أو وسيلة محظورة
حـ) إعــــطـــاء أو مـــحـــاولــــة إعـــطـــاء عـــقــــار مـــحـــظـــور أو
وسـيلـة مـحظـورة ألي العبr أو مـساعـدتهr أو تـشجـيعه أو
إعـانـتهr أو حتــريـضه أو الـتــغـطـيـة عــلـيهr أو أي شـكل آخـر
من أشــكـــال الــتــواطــؤ يــنـــطــوي عــلى انـــتــهــاك أو مــحــاولــة

انتهاك لقواعد مكافحة اIنشطات.

4 - ويــــقـــصــــد بـــكــــلـــمــــة "الالعـب"r ألغـــراض مــــراقـــبـــة
تعـاطي اIـنشـطاتr أي شـخص يشـارك في لعـبة ريـاضية
عـلى اIــسـتــوى الـدولي أو الــوطـني وفــقـا لــلـتـعــريف الـذي
تــضــعه كل مــنـظــمـة وطــنـيــة Iــكـافــحـة اIــنـشــطــات وتـقــبـله
الـــــدول األطــــرافr وأي شــــخـص آخــــر يــــشــــارك فـي لــــعــــبــــة
رياضية أو حـدث رياضي على مستـوى أدنى تقبله الدول
األطـراف. وألغــراض بــرامج الــتـربــيــة والـتــدريبr يــقــصـد
بــكــلــمـــة "الالعب" أي شــخص يــشــارك في لــعــبــة ريــاضــيـة

حتت سلطة منظمة رياضية.
5 - ويـقصـد بعبـــــارة "الطــــاقم اIعــاون لالعب" أي
مــــــدربr أو مــــــديــــــرr أو وكــــــيلr أو مــــــوظـف من مــــــوظــــــفي
الــــفـــريقr أو مـــســـؤولr أو طـــبـــيـبr أو مـــســـاعـــد طـــبي ¡ن
يعملـون مـع الالعـبX اIشتـركـX في مـسابقــة ريـاضيـة
أو الـــــذين يــــــســـــتــــــعــــــدون لـــــهــــــاr أو ¡ن يـــــعــــــاجلـــــون هـــــؤالء

.Xالرياضي
6 - ويــــقـــصـــد بــــكـــلـــمــــة "اIـــدونـــة" اIــــدونـــة الـــعــــاIـــيـــة
Iـكــافـحــة اIـنـشطـاتr الـتي اعـتـمدتـهـا الـــوكــالـة الـعـاIـية
Iـكــافـحــة اIنـشـطات في 5 آذار/ مــارس سـنــة 2003 فـي

كـوبنهاغنr والتي تــرد في الذيـل 1 لهـذه االتفـاقيــة.

7 - ويــقـــصـــد بـــكـــلــمـــة "اIـــســـابـــقــة" ســـبــــاق مـــفــرد أو
مباراة أو لعبة بعينها أو منافسة رياضية محدّدة.

8 - ويــقــصـد بــعــبـارة "مــراقــبـة تــعــاطي اIــنـشــطـات"
rالــعــمـلــيــة الـتي تــشــمل الــتـخــطــيط لــتـوزيع االخــتــبـارات
وجـمع الــعـيـنــات ومـعــاجلـتـهــا والـتـحــلـيل اخملــتـبـري وإدارة

النتائج والتحقيقات والطعون.
9 - ويـقصــــد بـعبــــارة "تـعــــاطي اIنـشطـــات فــي
مــجـــال الــريـــاضــة" وقــــوع أي انـتـهـــاك لـقــواعـد مـكــافـحـة

اIنشطات.
10 - ويــقـــصــد بـــعــبـــارة "األفــرقـــة اIــفـــوضــة رســـمــيــا

£ــراقـــبـــة تـــعـــاطي اIـــنـــشـــطــات" أفـــرقـــة مـــراقـــبـــة تــعـــاطي
اIـنــشـطــات الـتي تــعـمل حتت ســلـطــة مـنــظـمــات دولـيـة أو

وطنية Iكافحة اIنشطات.
r"ـــــســــابـــــقــــةI11 - ويـــــقــــصـــــد بــــعـــــبــــارة "داخـل إطــــار ا

ألغـــراض الـــتـــفـــرقـــة بـــX إجـــراء االخـــتـــبـــارات داخل إطـــار
مــسـابـقـة مـا وخـارج إطــار مـسـابـقـة مــاr ومـا لم يـنص عـلى
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3 - يــــشـــــكل اIـــــلـــــحـــــقــــان جـــــزءا ال يـــــتـــــجــــزأ مـن هــــذه
االتفـاقيـــة.

اIاداIادّة ة 5
تدابير حتقيق أهداف االتفاقيةتدابير حتقيق أهداف االتفاقية

rتـــتــعــهـــد كل دولــة طـــرف بــاعـــتــمــاد تـــدابــيــر مـالئــمــة
rوفـــاء مــنــهـــا بـااللــتــزامـات الـــواردة في هـــذه االتـفـــاقــيـة
وقــد تـشـتـمـل هــذه الـتـدابـيــر عــلى تـشــريـعـات أو لــوائح

أو سياسات أو إجراءات إدارية.

اIاداIادّة ة 6
العالقة العالقة مع الصكوك الدولية األخرىمع الصكوك الدولية األخرى

ال تــــعــــدل هــــذه االتــــفــــاقــــيــــة حــــقــــوق الــــدول األطـــراف
والـتزامـاتهـا النـاشئة عـن اتفـاقات أخرى مـبرمـة من قبل
ومـتماشيـة مع موضوع هذه االتـفاقية وغـرضها. وال يؤثر
ذلك على تمتع دول أطـراف أخرى بحقوقها أو على أدائها

اللتزاماتها £وجب هذه االتفاقية.

ثانيا - أنشطة مكافحة اIنشطاتثانيا - أنشطة مكافحة اIنشطات
على اIستوى الوطنيعلى اIستوى الوطني

اIاداIادّة ة 7
التنسيق التنسيق على اIستوى الوطنيعلى اIستوى الوطني

rتــــكـــفـل الـــدول األطــــراف تــــطـــبــــيق هــــذه االتــــفـــاقــــيـــة
وخـاصة من خالل تأمـX التنسـيق على اIسـتوى الوطني.
ويـجوز للدول األطراف أن تـعتمد عـلى منظمـات مكافحة
اIـنــشـطــات وعــلى الــهـيــئـات واIــنــظـمــات الــريــاضــيــة من
أجــل الــوفـاء بـااللـتزامـات التي تـقع عـلى عاتـقهـا £وجب

هذه االتفاقية.
اIاداIادّة ة 8

تقييد تقييد توافر واستخدام العقاقير والوسائلتوافر واستخدام العقاقير والوسائل
احملظورة في مجال الرياضةاحملظورة في مجال الرياضة

rحـيــثـمـا اقـتـضى األمـر r1 - تـعــتـمـد الـدول األطـراف
تدابير لتقيـيد توافر العقاقيـر والوسائل احملظورة بغية
تـقـييـد اسـتخـدام الالعـبـX لهـا في مـجال الـريـاضةr إالّ إذا
استـند استـخدامهـا إلى إعفاء ألغـراض عالجية. ويـتضمن
ذلك تدابير Iكـافحة االجتار الذي يستهدف الالعبrX كما
يتضـمنr لتحـقيق هذه الغـايةr تدابـير Iراقبـة إنتاج هذه
الـعــقـاقــيـر والـوســائل وحـركــتـهـا واســتـيــرادهـا وتـوزيــعـهـا

وبيعها.
2 - تــــــعــــــتـــــمــــــد الــــــدول األطــــــراف أو تــــــشـــــجـعr عــــــنـــــد
االقـتـضــاءr الـكـيـانـات اIــعـنـيـة اخلــاضـعـة لـواليــتـهـا عـلى أن
تـعتمد تدابـير تمنع وتقـيد استخدام الالعـبX وحيازتهم
لـلـعـقـاقـيـر والـوسـائل احملـظـورة في مـجـال الـريـاضـة مـا لم

يستند استخدامها إلى إعفاء ألغراض عالجية.

22 - ويقصد بـعبارة "إجراء االختبار" األجزاء التي

تــشــتــمـلr في عــمــلــيــة مـــراقــبــة تــعــاطي اIـــنــشــطــاتr عــلى
تـخطـيط تـوزيع االخـتبـاراتr وجـمع الـعيـنـات ومـعاجلـتـها

ونقلها إلى اخملتبـر.

23 - ويــقــصـد بــعــبـارة "اإلعــفـــاء ألغـــراض عالجــيـــة"

أي إعفـــاء يُمنـح وفقا Iـعـاييــر منـح اإلعـفــاءات ألغــراض
عالجيــة.

24 - ويـقـصـد بــكـلـمـة "اســتـخـدام" وضع أو ابـتالع أو

حـــــقن أو اســـــتــــهـالك أي عــــقـــــار مــــحـــــظـــــور أو أي وســــيـــــلــــة
محظورة بأي طريقة كانت.

25 - ويـقصـد بـعـبارة "الــوكــالـــة العـــاIـيــة Iكــافـحة

اIــنـشــطــات" اIــؤسـســة الــتي أنــشــئت بــهـذا االسـم £ـوجب
الــقـانــون الــســويــسـري في 10 تـشــرين الــثــاني/ نـوفــمــبـر

سنة 1999.
اIاداIادّة ة 3

وسائل حتقيق غرض االتفاقيةوسائل حتقيق غرض االتفاقية

لـــتـــحـــقــــيق غـــرض هـــذه االتــــفـــاقـــيـــةr تــــتـــعـــهـــد الـــدول
األطراف £ا يأتي :

أ) اعـتـمـاد تـدابـيـر مالئــمـة عـلى اIـسـتـويـX الـوطـني
rدوّنةIوالدولي تتمشى مع مبادىء ا

ب) تـشجـيع جـميع أشـكال الـتـعاون الـدولي الرامـية
إلى حـمـايـة الالعـبـX وأخالقـيـات الـريـاضـةr وإلى تـشـاطر

rنتائج البحوث
جـ) تــــــشـــــجــــــيــع الــــــتــــــعـــــــاون الـــــــدولي بـــــــX الــــــدول
األطــراف واIنظمـات البارزة في مكافـحة اIنشطات في
مـجـال الـرياضـةr وال سـيّـمـا مع الوكـالـة الـعـاIيـة Iـكــافـحـة

اIنشطات.
اIاداIادّة ة 4

عالقة االتفاقية باIدوعالقة االتفاقية باIدوّنةنة

1 - تنسيقا لـتطبيق تدابير مكافحة اIنشطات في
مجال الرياضـةr على اIستويX الـوطني والدوليr تلتزم
الدول األطراف £بـادىء اIدونة باعتـبارها األسـاس الذي
تـسـتـنــد إلـيـه الـتـدابـيـر اIـنــصـوص عـلـيـهـا في اIـادّة 5 من
هذه االتفاقيـة. وال يوجد في هذه االتفـاقية ما �نع الدول

األطراف من اعتماد تدابير إضافية مكمّلة للمدونة.

2 Xـدونـة وأحـدث صــيـغـة لــلـذيـلـIاســتـنـســاخ ا ª - 2
و3  ألغـــــــــراض اإلعـالمr وال تـــــــــشـــــــــكـل اIـــــــــدونــــــــــة والـــــــــذيالن
اIـذكــوران جـزءا أســاســيـا من هــذه االتــفـاقــيـة. وال تــفـرض
الـذيولr في حد ذاتـهاr عـلى الدول األطراف أي ارتـباطات

ملزمة £وجب القانون الدولي.
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اIاداIادّة ة 12
تدابير لتيسير مراقبة تعاطي اIنشطاتتدابير لتيسير مراقبة تعاطي اIنشطات

عــــلى الـــدول األطــــراف أن تــــقـــومr حـــيـــثـــمــــا اقـــتـــضى
األمــرr £ـا يأتي :

أ) تـــــشــــجــــيـع ومــــســــاعـــــدة اIــــنــــظـــــمــــات الــــريـــــاضــــيــــة
ومنظـمات مكــافحــة اIـنشطـات اخلـاضعـــة لواليتـها عـلى
تـنـفـــيـذ عـمــلـيـات مــراقـبـة تـعــاطي اIـنــشـطـاتr بــطـــريـقــة
تـتمـشى مـع اIـدونــةr £ـا في ذلك أسـالـيب عــدم اإلخـطـار
اIــســبق وإجــــراء االخــتــبـــارات خـــارج إطــــار اIــســابــقـات

rوداخلــه
ب) تـــشــجـــيع وتـــيــســـيـــر اIــفـــاوضـــات الــتـي جتــريـــهــا
اIــنــظــمـات الــريــاضــيــة ومــنــظــمـات مــكــافــحــة اIــنــشــطـات
لـلـتوصل إلـى اتفـاقـات جتيـز ألفـرقة بـلـدان أخرى مـفـوضة
رسـمـيا £ـراقـبـة تعـاطي اIـنـشـطاتr أن جتـري اخـتـبارات

rنظماتIألعضاء في هذه ا
جـ) مـــســـاعـــدة اIـــنـــظـــمـــات الـــريـــاضـــيـــة ومـــنـــظـــمـــات
مـكــافـحــة اIـنــشــطـات اخلــاضـعــة لـواليــتـهــا عـلى االســتـعــانـة
£ـخـتـبـر مـعــتـمـد Iـراقـبـة تـعـاطي اIـنـشـطـات بـغـيـة إجـراء

حتاليل تتعلّق £راقبة تعاطي اIنشطات.

ثالثا ثالثا - التعاون الدولي- التعاون الدولي

اIاداIادّة ة 13
التعاون بX منظمات مكافحة اIنشطاتالتعاون بX منظمات مكافحة اIنشطات

واIنظمات الرياضيةواIنظمات الرياضية

تــعــمــل الــدول األطـــــراف عـــلى تــشــجـــيــع الــتــعــاون
بـX مـنـظـمـات مـكـافـحـة اIنـشـطـاتr والـسـلـطـات اخلـاضـعة
rـــنــظـــمــات الـــريـــاضــيـــة اخلــاضـــعــة لـــواليــتـــهــاIوا rاخملــتـــصــة
واIـنـظـمـات اIـمـاثـلـة واليـة الـدول األطـــراف األخـــرىr من
أجل حتـــقـــيق الـــغـــرض اIــنـــشـــود من هـــذه االتـــفـــاقـــيــة عـــلى

الصعيد الدولي.
اIاداIادّة ة 14

دعم رسـالـة الـوكالـة العـاIيـة دعم رسـالـة الـوكالـة العـاIيـة Iكافحة اIنشطاتIكافحة اIنشطات

تـتـعـهّـد الــدول األطـراف بـدعم الـرسـالــة الـهـامـة الـتي
تـؤديـهـا الـوكـالــة الـعـاIـيـة Iـكـافـحــة اIـنـشـطـات في الـكـفـاح

الدولي ضد اIنشطات.
اIاداIادّة ة 15

التساوي في تمويل الوكالة العاIيةالتساوي في تمويل الوكالة العاIية
Iكافحة اIنشطاتIكافحة اIنشطات

تــــؤيــــد الــــدول األطــــراف مــــبــــدأ تــــمــــويل اIــــيــــزانــــيــــة
األسـاسيـة الـسـنـويـة للـوكـالـة الـعـاIيـة بـالـتـسـاوي من قبل

السلطات العامة واحلركة األوIبية.

3 - ال يجـوز ألي تـدابيـر تـتخـذ عـمالً بهـذه االتـفاقـية
أن حتــول دون أن تـتــوافـر لألغـراض اIــشـروعــة الـعـقــاقـيـر
والـوسائل التي تـخضع في غيـر هذه األغراض لـلحظر أو

اIراقبة في مجال الرياضة.

اIاداIادّة ة 9
Xعاونة لالعبIتدابير ضد األطقم اXعاونة لالعبIاتخاذ اتخاذ تدابير ضد األطقم ا

تــتــخــذ الـــدول األطــراف نــفــســهــا تــدابــيــرr أو تــشــجع
اIـنظـمـات الـريــاضيـــة ومنـظمـات مـكـافـحـــة اIـنشـطـات
عــــلى اعــــتـــمــــاد تـــدابــــيـــرr تــــشـــمـل تـــوقـــــيع الــــعـــقــــوبـــات أو
اجلـزاءاتr وتـسـتـهـدف أفـراد األطـقم اIـعـاونـة لالعـبX ¡ن
يــنــتــهــكــون أي قــاعــدة من قــواعــد مـكــافــحــة اIــنــشــطـات أو
يـــرتــكـــبــون مـــخـــالــفـــة ذات صــلـــة بـــاIــنـــشــطـــات في مـــجــال

الرياضة.
اIاداIادّة ة 10

اIكمالت الغذائيةاIكمالت الغذائية
rحـــيـــثــــمـــا اقـــتــــضى األمـــر rتـــشــــجع الـــدول األطــــراف
منتجي ومـوزّعي اIكمالت الغذائـيـة على حتـديـد أفضــل
اIــــمـــارســــات فـــيــــمــــا يــــتـــعــــلّـق بــــتـــســـــويق وتــــوزيـع هــــذه
اIكـمالتr £ـا في ذلك اIـعـلـومات عن تـركـيـبـها الـتـحـلـيلي

وضمان جودتها.
اIاداIادّة ة 11

التدابير اIاليالتدابير اIاليّة
عــــلى الـــدول األطــــراف أن تــــقـــومr حـــيـــثـــمــــا اقـــتـــضى

األمــرr £ـا يأتي :
أ) تـوفير تمـويل في إطار ميـزانياتهـا لدعم برنامج
وطـــــني إلجـــــراء االخـــــتـــــبـــــارات يـــــشـــــمل جـــــمـــــيـع األلـــــعــــاب
الـريـاضـيـةr أو مـسـاعـدة اIـنـظـمـات الـريـاضـيـة ومـنـظـمات
مكــافـحة اIنـشطات عـلى تمويل عـمليـات مراقبـة تعاطي
rإمّـا من خالل تـقد� إعـانـات أو مـنح مـبـاشرة rـنـشـطـاتIا
وإمّـا من خالل مراعـاة تـكالـيف أنشـطـة اIراقـبة هـذه لدى
حتــــديــــد إجــــمــــالي اإلعــــانــــات أو اIــــنح الــــتـي تــــقــــدم لــــهــــذه

rنظمـاتIا
ب) اتـخـاذ إجــراءات Iـنع أي العـبـX أو أي أفـراد من
األطقم اIعاونة لـهم يتم إيقافهم إثر انتهاك أي قـاعدة من
قــواعـد مكــافـحـــة اIـنـشطـات في الــريـاضــةr من احلـصول

rعلى دعم مالي له صلة بالرياضة خالل فتــرة إيقـافهم
جـ) حـــــجـب الـــــدعـم اIـــــالـي أو أي دعم آخــــــر مـــــتــــــعـــــلّق
بـالرياضـةr حجـبًا كلـيًا أو جـزئيًـاr عن أي منظـمة ريـاضية
أو مـــنــظــمــة Iــكــافــحــة اIــنــشــطــات ال تــمــتــثل لــلــمــدونــة أو
لـقواعـد مكـافحـة اIنـشطـات الواجـبة الـتطـبيق واIـعتـمدة

عمالً باIدونة.
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اIاداIادّة ة 17
صندوق التبرعاتصندوق التبرعات

1 - يـنـشـأ £ــوجب هـذه االتـفـاقـيــة "صـنـدوق الـقـضـاء
عـلى تـعـاطي اIنـشـطـات في مـجـال الريـاضـة"r الـذي يـشار
إلـــيه فــيــمـــا يــأتي بــاسم "صـــنــدوق الــتــبـــرعــات". ويــتــألف
الــصــنــدوق من أمـــوال ودائع تُــنــشــأ وفــقًـــا لــلــنــظــام اIــالي
لــلـــيــونــســـكــو. وتــكـــون كــافــة مـــســاهــمـــات الــدول األطــراف

وغيرها من اجلهات اIشاركة £ثابة تبرعات.

2 - تتألف موارد صندوق التبرعات ¡ا يأتي :
rساهمات التي تقدمها الدول األطرافIأ) ا

ب) اIـساهـمـات أو الـهـدايا أو الـهـبـات الـتي �كن أن
تقدمها اجلهات التالية :
r1 - الدول األخرى

rــتــحــدةI2 - مـنــظــمـــات وبـــرامج مــنــظـــومـــة األ� ا
وال ســــــيّـــــمــــــا بــــــرنـــــامـج األ� اIــــــتـــــحــــــدة اإل»ــــــائيr وكــــــذلك

rنظمات الدولية األخرىIا
r3 - الهيئات العامة أو اخلاصة أو األفراد

rجـ) أية فوائد تدرها موارد صندوق التبرعات
rـــــتـــــأتــــــيـــــة من حــــــمالت جــــــمع األمـــــوالIــــــبـــــالـغ اIد) ا
واإليــرادات احملـصلـــة من أنشـطـة تـنظم لـصالح صـنـدوق

rالتبرعات
هـ) أي مـوارد أخـرى يرخص بـقـبولـهـا نظـام صـندوق

التبرعات الذي سيعده مؤتمر األطراف.

3 - ال تـــعـــتـــبــــر اIـــســـاهـــمـــات الـــتـي تـــقـــدمـــهـــا الـــدول
األطـراف لــصـنـدوق الــتـبــرعـات بــديال عن الــتـزامـهــا بـدفع
حصصهـا في اIيزانـية السنـوية للـوكالة العـاIية Iـكافحة

اIنشطات.

اIاداIادّة ة 18
استخدام صندوق التبرعات وإدارتهاستخدام صندوق التبرعات وإدارته

يـقوم مـؤتـمر األطـراف بـتخـصـيص اIوارد اIـوجودة
في صـنـدوق الـتــبـرعـات لـتـمـويـل األنــشـطـــة الـتي يـوافق
عـــلــــيـــهـــا اIــــؤتـــمـــرr وال ســــيّـــمـــا مـن أجل مـــســــــاعـــدة الـــدول
rـنـشـطـاتIـكـافـحـة اI األطــراف عـلى إعـداد وتـنـفـيـذ بـرامـج
وفـــقــا ألحـــكـــــام هــــذه االتـــفــــاقـــيــــةr ومـع مـــراعــــاة أهــــداف
الــوكـالـة الـعـاIـيـة Iكـافحـة اIنـشطات. ويـجوز اسـتخدام

هـذه اIوارد لتغطيـة تكــاليف تشغيل هذه االتفاقيـة.
وال يــجــوز أن تــقـــتــرن اIــســـاهــمــات الــتـي تــقــدم إلى
صنـدوق التبـرعات بأي شـروط سياسـية أو اقتـصادية أو

شروط أخرى.

اIاداIادّة ة 16
التعـاون الدولي في مجـال مراقبـةالتعـاون الدولي في مجـال مراقبـة

تعاطي اIنشطاتتعاطي اIنشطات

اعـترافا من الـدول األطراف بأن مكـافحة اIـنشطات
في مــجــال الــريــاضـــة ال تــكــون فــعّــالــة إالّ عـــنــدمــا يــتــســنّى
إجــراء اخـتــبـارات لالعــبـX بــدون إخـطــار مـســبقr ثم نـقل
rـنـاسب إلى اخملـتـبـرات لـتـحـلـيـلـهـاIالـعـيّــنـات في الـوقت ا
فـإن الــدول األطـراف تــقـومr حـيــثـمـا اقــتـضى األمــر ووفـقًـا

لإلجراءات والقوانX الوطنيةr £ا يأتي :
أ) تـسهـــيـل مـهـمــة الـــوكــالــــة العـــاIـيـــة Iكــــافـحـة
اIـنـشـطـات ومـنـظـمـات مـكـافـحـة اIـنـشـطـات الـتي تـمـتـثل
في عـــمــلـــهــا ألحـــكــام اIـــدونــة فـي أن تــضـــطــلعr مـع مــراعــاة
الـلـوائح ذات الصـلـة لـلبـلـدان اIـضيـفـةr بعـمـلـيات مـراقـبة
rــســابـقــات الـــريـاضــيـــة وخــارجــهIلالعــبـيــهــا داخل إطـار ا
rوســواء أكــان ذلك على أراضيهــا أم في أي مكــان آخـر
ب) تسهيل انتـقال األفرقة اIفوضـة رسميا £راقبة
تـعـاطي اIـنـشـطـاتr في الـوقت اIـنـاسب عـبـر احلـدود لدى

rراقبة هذهIقيامها بعمليات ا
جـ) الــــتــــعــــاون من أجل الــــتــــعــــجـــيـل بـــشــــحن أو نــــقل
الـــعـــيّـــنـــات في الـــوقـت اIـــنـــاسب عـــبـــر احلـــدود مع كـــفـــالـــة

rاحلفاظ على أمنها وسالمتها
د) اIـساعـدة في التـنسـيق الدولي لـعمـليـات مراقـبة
تــعـاطـي اIــنـشــطــات الــتي تــقــوم بــهــا مــخــتــلف مــنــظــمـات
مـكافحة اIـنشطاتr والـتعاون في هذا الـصدد مع الوكالة

rنشطاتIكافحة اI يةIالعا
هـ) تـعـزيز الـتـعـاون بX مـخـتبـرات مـراقبـة تـعاطي
اIـنشطـات اخلاضـعة لـواليتـها واخملتـبرات اخلـاضعـة لوالية
دول أطـراف أخرى. وبـوجه خاصr ينـبغي لـلدول األطراف
الـتي لديها مخـتبرات معتـمدة Iراقبة تعـاطي اIنشطات
أن تــشــجـع اخملــتــبــرات اخلــاضــعـة لــواليــتــهــا عــلـى مــســاعـدة
الـدول األطـراف األخـرى وتـمكـيـنـها مـن اكتـسـاب اخلـبرات
واIـهارات والتقنـيات الالزمة إلنشـاء مختبـراتها اخلاصة

rإن هي رغبت في ذلك
و) تـشـجـيع ومـسـانــدة الـتـرتـيـبـات اIـتـصـلـة بـتـبـادل
إجـراء االختـبـارات فـيـمـا بX اIـنـظـمـات اIـعيّـنـة Iـكـافـحة

rدوّنةIا يتفق وأحكام ا£ rنشطاتIا
ز) االعــتـــراف اIــتــبــادل بــإجــراءات مــراقــبــة تــعــاطي
اIــــنــــشــــطــــات وإدارة نــــتــــائج االخــــتــــبــــارات - £ــــا في ذلك
الــــعـــقــــوبـــات اIــــقــــرّرة عـــلى اIــــســــتـــوى الــــريـــاضـي - الـــتي
حتددهــا أي منـظـمة Iـكـافـحة اIـنـشطـات والتي تـتفق مـع

أحكـام اIدوّنة.
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اIاداIادّة ة 22
دور اIنظمات الـرياضية في مجـال التـربية والتدريبدور اIنظمات الـرياضية في مجـال التـربية والتدريب

اIستمرين بشأن مكافحة اIنشطاتاIستمرين بشأن مكافحة اIنشطات

تــــشـــــجع الــــدول األطــــراف اIــــنـــــظــــمــــات الــــريــــاضــــيــــة
ومـــنـــظــمـــات مـــكـــافـــحـــة اIــنـــشـــطـــات عـــلى تـــنـــفـــيــذ بـــرامج
Xـستـمرين لصـــالح جمـيع الالعبIللتـــربيـة والتدريب ا
واألطــــــقم اIــــــعـــاونـــة لــــهــمr عـن اIــــوضـــوعــــات احملــــددة في

اIادّة 19.
اIاداIادّة ة 23

التعاون في مجالي التربية والتدريبالتعاون في مجالي التربية والتدريب

تـتعـاون الدول األطـراف فيـما بـينـها ومع اIـنظـمات
اIـعـنيـة كي تتـشاطــرr حـيثـمـا اقـتـضى األمــرr اIـعلـومات
واخلــبـرات والـتـجــارب بـشـأن الــبـرامج الـنــاجـعـة Iــكـافـحـة

اIنشطات.
خامسا - البحـوثخامسا - البحـوث

اIاداIادّة ة 24
تعـزيـز البحوث في مجــال مكافحة اIنشطاتتعـزيـز البحوث في مجــال مكافحة اIنشطات

تـــــتـــــعـــــهـــــد الـــــدول األطـــــراف بـــــاالضـــــطالعr فـي حــــدود
إمكاناتهاr بـتشجيع وتعــزيــز البحوث اخلاصة £كــافحة
اIـنـشـطـات بـالـتــعـاون مع اIـنـظـمـات الــريـاضـيــة وســـائـر

اIنظمات اIعنيــةr بشأن اIســائل التـاليـة :
أ) الــــــوقـــايــــة من اIــــنـــشــــطـــاتr وأســـالــــيب الــــكـــشف
rوجـــــوانــــبــــهــــــا الــــســـلـــــوكــــيــــــة واالجـــتــــمــــاعــــيـــــة rعــــنــــهـــــــا

rوعـواقبهــا الصحيـة
ب) ســــبـــل ووســــــائل تـــــصــــمــــيـم بــــرامج لـــــلــــتــــدريب
الــبــدني والـــنــفــسي تـــرتــكــز عــلـى أسس عــلــمـــيـــة وحتــتــرم

rسالمـة الشخص
جـ) اســتـخـدام كـافـة الـعـقـاقــيـر والـوسـائل اIـسـتـجـدة

التي تسفر عنها التطورات العلمية.

اIاداIادّة ة 25
طبيعة البحوث اIتعلطبيعة البحوث اIتعلّقة £كافحة اIنشطاتقة £كافحة اIنشطات

يـــــجـب أن تــــفـي الـــــبــــحـــــوث اIـــــتـــــعـــــلّــــقـــــة £ـــــكـــــافـــــحــــة
اIـنشـطـــــــات واIذكـــــــــــــورة فـي اIادّة r24 بـالشــــروط

التـاليـة :
أ) االمتثـــال للـممـارسات األخالقـيــة اIـعتــــرف بهـا

rدوليــا
ب) جتـــنّب إعــطـــاء الالعــبـــX عــقـــاقــيــر مـــحــظــورة أو

rإخضاعهم لوسائل محظورة
جـ) إجـراء الـبـحـوث مـع اتـخـاذ االحـتـيـاطـات الالزمـة
Iــنـع ســوء اســـتـــخـــدام نــتـــائـــجـــهــا أو اســـتـــغاللـــهـــا ألغــراض

تعــاطي اIنشطـات.

رابعا - التربية والتدريبرابعا - التربية والتدريب

اIاداIادّة ة 19
اIبادىء اIبادىء العامة للتربية والتدريبالعامة للتربية والتدريب

rفي حــدود إمـكــانـيــاتـهـا r1 - تـتــعـهــد الـدول األطــراف
بــدعم أو تـصـمــيم أو تـنـفـيـذ بـــرامج تــربـويــة وتـدريـبـيـة
عـن مـــــكـــــافــــحـــــة اIـــــنـــــشـــــطـــــات. وفـــــيــــمـــــا يـــــخـص األوســــاط
الــــريــــاضـــيــــة بــــوجــه عــــــامr يـــنــــبـــغي أن تــــســـتــــهـــدف هـــذه
الــبـــرامج تــوفـيــــر مـعــلــــومــات مــسـتــوفــــاة وصــحـيــحــــة

: Xالتاليت XسألتIعــن ا
rنشطات بالقيم األخالقية للرياضةIأ) إضرار ا

ب) العواقب الصحية للمنشطات.

2 - ويـــنــــبـــغي أن تــــســـتــــهـــدف الـــبــــرامج الـــتــــربـــويـــة
rعـاونة لهــمIواألطـقم ا Xوجـهة إلى الالعـبIوالتدريـبيـة ا
وال سيّـمـــا فـي إطـــار تــدريبـــهم األوّليr باإلضــافـــة إلى
مـا سبق ذكـرهr توفيـر معـلومـات مسـتوفـاة وصحـيحة عن

اIسائل التالية :
rنشطاتIأ) إجراءات مراقبة تعاطي ا

ب) حـــقــوق الـالعــبــX ومـــســؤولـــيــاتــهـم فــيــمـــا يــخص
مــكـافــحــة اIــنـشــطــاتr £ــا في ذلك مــعـلــومــات عن اIــدونـة
وعن سياسات مكافـحة اIنشطات التي تتبعها اIنظمات
الرياضية ومنظـمات مكافحة اIنشطات اIعنية. وتشمل
هــذه اIــعــلــومــات بــيــان عــواقـب ارتــكــاب انــتــهــاك لــقــواعـد

rنشطاتIمكافحة ا
rجـ) قـــــائــــــمـــــة الــــــعـــــقــــــاقـــــيــــــر والـــــوســــــائل احملــــــظـــــورة

rواإلعفاءات ألغراض عالجية
د) اIكمّالت الغذائية.

اIاداIادّة ة 20
مدومدوّنات السلوك اIهنينات السلوك اIهني

تـــشــــجع الـــدول األطــــراف الـــرابــــطـــات واIــــؤســـســـات
اIــهــنـيــة اخملــتــصــة عــلى إعــداد وتــطــبــيق مــدوّنــات مالئــمـة
لـلمـمارسات واألخالقـيات تـتعـلّق £كـافحـة اIنـشطات في

مجال الرياضةr وتكون متوافقة مع اIدوّنة.

اIاداIادّة ة 21
مشاركة الالعبX واألطقم اIعاونة لهممشاركة الالعبX واألطقم اIعاونة لهم

rوتـدعم في حدود إمـكـاناتـها rتشـجع الدول األطـراف
مـشـاركـة الالعـبـX واألطـقم اIـعـاونـة لهـم في كـافة جـوانب
أنـشـطة مـكـافـحة اIـنـشطـات الـتي تـضطـلع بـهـا اIنـظـمات
الريـاضـية وسـائـر اIنـظـمات اIـعـنـيةr وتـشـجع اIنـظـمات
الرياضية اخلـاضعة لواليتهـا على أن حتذو حذوها في هذا

الصدد.
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اIاداIادّة ة 30
مهام مؤتمر األطرافمهام مؤتمر األطراف

1 - إضـافـة إلـى اIـهـام اIـنـصـوص عــلـيـهـا في األحـكـام
األخـــــرى من هــــذه االتـــفــــاقـــيـــةr يـــقــــوم مـــؤتـــمـــر األطـــــراف

باIهـام اآلتيــة :
rنشود من هذه االتفاقيةIأ) الترويج للغرض ا

ب) مـنــاقـشـة الــعالقـة مع الــوكـالـة الــعـاIــيـة Iـكــافـحـة
اIــنــشـطــات ودراسـة آلــيـات تــمـويـل اIـيــزانـيــة األسـاســيـة
الــــســــنـــويــــة لـــلــــوكـــالــــة. ويــــجـــوز دعــــوة دول غـــيــــر أطـــراف

rناقشةIللمشاركة في ا
جـ) اعـــــتـــــمـــــاد خـــــطـــــة الســـــتـــــخـــــدام مـــــوارد صـــــنـــــدوق

r18 ادّةIوفقا ألحكام ا rالتبرعات
د) دراســة الــتــقــاريـر الــتي تــقــدمــهــا الــدول األطـراف

r31 ادّةIوفقا ألحكـام ا
هـ) االضـطالعr علـى أساس مـستـمـرr بدراسـة عـملـية
مــراقــبـــة االمــتــثـــال لــهــذه االتــفـــاقــيــةr وفـــقــا لــتـــطــور نــظم
مكـافـحـة اIنـشـطاتr وذلك طـبـقا لـلـمادّة 31. وإن أيـة آلية
أو تــدبــيــر لــلــمــراقــبــة يــتــجــاوز أحــكــام اIـادّة 31 �ــوّل من

r17 ادّةIُنشأ £وجب اIصندوق التبرعات ا
و) دراســـة أي مــشـــروع تــعـــديل يُــقـــتــرح إدخـــاله عــلى

rبغية اعتماده rهذه االتفاقية
ز) دراسـة الـتـعـديالت عـلى قـائـمـة احملـظـورات وعـلى
مـعـايـيـر مـنح اإلعـفـاءات ألغـراض عالجـيـة الـتي اعـتـمـدتـها
الـوكالـة الـعـاIـية Iـكـافـحة اIـنـشـطـاتr بغـيـة إقـرارهـا على

r34 ادّةIبيّن في اIالنحو ا
حـ) حتـديـد وتـنـفـيـذ أسـالـيب الـتـعـاون في إطـار هذه
االتفـاقـيـة بX الـدول األطـراف والـوكـالة الـعـاIـية Iـكـافـحة

rنشطاتIا
ط) دعوة الوكالة الـعاIية Iكافحة اIنشطات إلى أن
تــقـــدم إلـــيه في كل دورة مـن دوراته تــقـــريـــرا عن تـــنــفـــيــذ

اIدونة بغية دراسته.
2 - يـجـوز Iـؤتـمـر األطـراف أن يــتـعـاون مع هـيـئـات

دولية حكومية أخرى لدى االضطالع £هامه.

اIاداIادّة ة 31
تقد� التقارير الوطنية إلى مؤتمر األطرافتقد� التقارير الوطنية إلى مؤتمر األطراف

تــقــدم الـدول األطــراف مـرة كـل سـنــتـX إلـى مـؤتــمـر
األطــراف عن طـــريق األمــانـــةr بــإحــدى الـــلــغــات الـــرســمــيــة
لـلـيــونـسـكـوr جـمــيع اIـعـلــومـات ذات الـصـلـة عـن الـتـدابـيـر

التي اتخذتها ألغراض االمتثال ألحكام هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 26
تشاطر نتائج  البحوث اIتعلتشاطر نتائج  البحوث اIتعلّـقةـقة

£كافحة اIنشطات£كافحة اIنشطات

rحــيــثــمــا اقــتــضى األمــر rتــتــشــاطــر الــدول األطــراف
نـتائج الـبـحـوث اIـتاحـة اIـتـعـلّقـة £ـكـافحـة اIـنـشـطات مع
ســـائـــر الــدول األطـــراف ومع الـــوكــالـــة الــعـــاIـــيــة Iـــكــافـــحــة
اIــنــشــطــاتr وذلـك شــريــطــة احــتــرام الــقــوانــX الــوطــنــيـة

والدولية السارية.
اIاداIادّة ة 27

البحوث العلمية في مجال الرياضةالبحوث العلمية في مجال الرياضة
تشجع الـدول األطــراف اجلهــات التـاليــة :

أ) الــعــامـلــX في األوســاط الـعــلــمـيــة والــطـبــيــةr عـلى
إجـــراء الــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيــة فـي مـــجــال الـــريـــاضـــة طـــبـــقــا

rدوّنةIبــادىء اI
Xـعـاونـة لالعـبـIـنـظـمـات الــريـاضـيـة واألطـقم اIب) ا
اخلـاضعـــة لواليتهـاr على تطـبيق نتائج الـبحوث العـلمية

في مجال الرياضة التي تتفق ومبــادىء اIدوّنة.

سادسا - مراقبة تنفيذ االتفاقيةسادسا - مراقبة تنفيذ االتفاقية

اIاداIادّة ة 28
مؤتمر األطرافمؤتمر األطراف

1 - يُـنـشــأ £ـوجب هـذه االتـفـاقــيـة مـؤتـمـر لألطـراف.
ومؤتمر األطراف هو الهيئة العليا لهذه االتفاقية.

2 - يــجــتــمع مــؤتــمــر األطــراف في دورة عــاديــة مـرة
كـل سـنـتX من حـيث اIـبـدأ. ويجـــوز لــه أن يـجـتمـع في
دورة استـثنـائية إذا مـا قرّر ذلكr أو بـناء عـلى طلب ثلث

الدول األطراف على األقل.
3 - تـــتـــمــتـــع كـــل دولــــــة طـــــرف بـــصــــــوت واحـــــد

في مؤتمـر األطـراف.
4 - يعتمد مؤتمر األطراف نظامه الداخلي.

اIاداIادّة ة 29
اIنظمة االستشارية واIراقبون اIنظمة االستشارية واIراقبون في مؤتمر األطراففي مؤتمر األطراف

تدعى الوكالة العـاIية Iكافحة اIنشطات للمشاركة
في مـؤتــمــر األطـراف بــصــفـة مــنـظــمــة اسـتــشــاريــة. كــمـــا
يدعى للحضـــور بصفــة مـراقب كـل من اللّجنة األوIبية
الدولـيةr والـلّجـنة األوIـبيـة الدولـيـة لـلمـعوقrX ومـجلس
أوروبــــاr والـــلّــــجــنـــــة الــــدولــيـــــة احلـــكــــومــيــــة لـــلــتــــربـــيــة
الـبــدنــيـة والــريـاضــة. ويـجـــوز Iــؤتـمــر األطـراف أن يــقـرر

.Xدعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقب
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5 - تُعـتـبر أي دولـة تـصـبح طرفًـا في هـذه االتفـاقـية
rادّةIبعـد نفـاذ التعـديالت وفـقًا ألحـكام الـفقرة 4 من هـذه ا

وما لم تعرب عن نية مخالفة :
rعدلةIأ) طرفًا في االتفاقية ا

ب) طـــرفًــــا في االتــــفــــاقــــيـــة احلــــالــــيــــة غـــيــــر اIــــعــــدلـــة
بــالـــنـــســبـــــة لــلـــعالقــــــة مــع أي دولـــــة طـــــرف لـم تــلـــتــــزم

بهــذه التعـديالت.
اIاداIادّة ة 34

إجراءات إجراءات محددة لتعديل ملحقي االتفاقيةمحددة لتعديل ملحقي االتفاقية

1 - إذا عـدلت الــوكـالـة الـعـاIــيـة Iـكـافـحــة اIـنـشـطـات
قــائــمــة احملــظــورات أو مــعـــايــيــر مــنح اإلعــفــاءات ألغــراض
rديـر العامّ بهذه الـتغييراتIجاز لها أن تـخطر ا rعالجـية
عن طـريق بالغ كـتـابي تـوجـهه إلـيه. ويـخطـر اIـديـر الـعامّ
جــمــيع الــدول األطــراف عـلـى وجه الـســرعــة بــالـتــغــيــيـرات
باعتـبارها تـعديالت مقتـرحة على مـلحقي هذه االتـفاقية.
ويـوافق مؤتمر األطـراف على التـعديالت اIقتـرح إدخالها
عـــــلـى اIـــــلــــحـــــقـــــX إمـــــا خـالل إحــــدى دوراتـه أو بـــــواســـــطــــة

مشاورة كتابية.
2 - يــــجـــوز لــــلــــدول األطـــراف في غــــضـــون فــــتـــرة 45
يــومــا من إخـطــار اIــديــر الـعــامّ أن تــبــدي اعـتــراضــهــا عـلى
الــتــعـديـل اIـقــتـرحr إمــا كــتـابــة إلى اIــديـر الــعــامr في حـال
إجراء مـشـاورة كتـابيـةr أو خالل دورة من دورات مؤتـمر
األطـراف. ويـعـتـبــر الـتـعـديل اIــقـتـرح مـقــبـوال من مـؤتـمـر

األطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول األطراف.
3 - يــــقـــوم اIـــديـــر الــــعـــامّ بـــإخــــطـــار الـــدول األطـــراف
بـالــتـعــديالت الــتي وافق عــلـيــهـا مــؤتـمــر األطـراف. ويــبـدأ
نــفــاذ هـذه الــتــعــديالت بـعــد انــقــضـاء 45 يـومــا عــلى تـاريخ
اإلخـطـارr إالّ بالـنـسـبـة ألي دولـة طرف يـكـون قـد سـبق لـها

إبالغ اIدير العامّ بأنها ال تقبل هذه التعديالت.
4 - تـظـل أي دولـة طــرف تــخـطــر اIــديــر الـعــامّ بــعـدم
قـبــولـهـا تـعـديال تـتـم اIـوافـقـة عـلـيه وفــقـا ألحـكـام الـفـقـرات

السابقةr ملتزمة باIلحقX في صيغتهما غير اIعدلة.

سابعا - أحكام ختاميةسابعا - أحكام ختامية

اIاداIادّة ة 35
النظم الدستورية االحتادية أو غير اIركزيةالنظم الدستورية االحتادية أو غير اIركزية

تـنــطـبق األحـكـــام الـتــالـيـة عــلى الـدول األطـراف ذات
النظام الدستوري االحتادي أو غير اIركزي :

أ) فـيـما يـتـعلق بـأحـكام هـذه االتـفاقـيةr الـتي يـخضع
تنفـيذها للواليـة القانونيـة للسلـطة التشريـعية االحتادية
أو اIــــركـــزيـــةr تــــكـــون الـــتــــزامـــات احلـــكــــومـــة االحتـــاديـــة أو
اIركزية هي نفس التزامات الدول األطراف التي ليست

rدوال احتادية

اIاداIادّة ة 32
أمانة مؤتمر األطرافأمانة مؤتمر األطراف

1 - يؤمن اIـديــر العـــامّ للـيونسـكـو خدمـات األمانة
Iؤتمـر األطـراف.

2 - بناء على طـلب مؤتمر األطرافr يستعX اIدير
الـعـامّ لــلـيـونـسـكـو إلى أقـصى حـد ¡ـكن بـخـدمـات الـوكـالـة
الـعـاIـيـة Iـكـافـحـة اIـنـشطـات وفـقـا لـلـشـروط الـتـي يـقـرها

مؤتمر األطراف.
3 - تـــــمــــول تـــــكـــــــالـــــيـف الـــــتــــشـــــغــــــيـل ذات الـــــصـــــلــــة
باالتفــاقيــة من اIـيـزانيــة العــاديـــة لـليــونسكـو ضمـن
إطــــــار اIــــوارد اIــــتــــاحـــــة و£ـــســــتـــــوى مـــنــــــاسبr أو من
صــنــــدوق الـتــبــــرعـــات اIــنـشــأ £ــــوجب اIـادّة r17 أو مـن
تــوليـفــة من اIصـدرين حتـدد كـل عامـX. وتـمويل األمـانة
rـيــزانـيـة الـعـاديـة يـنــبـغي أن يـبـقى في أدنى احلـدودIمن ا
عـــلـــمـــا بـــأنه يـــنـــبـــغـي تـــقـــد� مـــســـاهـــمـــات طــــوعـــيــــة لـــدعم

االتفـاقيـة.
4 - تـعــدّ األمـانــة وثــائق مـؤتــمــر األطـرافr كــمـا تــعـد
مشروع جدول أعمال اجتماعاتهr وتكفل تنفيذ قراراته.

اIاداIادّة ة 33
تعديل االتفاقيةتعديل االتفاقية

1 - يجـوز لكل دولـة طـرف أن تقـتـرح تعـديالت على
هــذه االتـفــاقـيــة عن طـريق بالغ كــتـابي تــوجـهه إلـى اIـديـر
الــعـامّ لــلــيــونـســكــو. ويــعــمم اIــديـر الــعــامّ هــذا الـبـالغ عـلى
جـمــيع الـدول األطــراف. وإذا حـظي االقــتـراحr فـي غـضـون
ســـتـــة أشـــهـــر من تـــاريخ تـــوزيـع الـــبالغr £ـــوافـــقـــة نـــصف
الـــدول األطــراف عـــلى األقلr يـــتــولى اIـــديــر الــعـــامّ عــرضه

على الدورة التالية Iؤتمر األطراف.
2 - يـعــتــمــد مـؤتــمــر األطـراف الــتــعــديالت بــأغـلــبــيـة

ثلثي الدول األطراف احلاضرة واIصوتة.

3 - تــعــرض الــتــعـديـالت حـال اعــتــمــادهــا عـلـى الـدول
األطراف للـحصول عـلى تصديـقها أو قـبولهـا أو موافقـتها

أو انضمامها.
4 - يــــبـــدأ نــــفـــاذ الــــتــــعـــديـالت عـــلـى هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة
بـالـنّسـبـة لـلـدول األطــراف الـتي صـدقت عـليـهـا أو قـبـلـتـها
أو وافـــقت عــلـــيــهــــا أو انـــضــمت إلـــيــهـــــاr بــعـــــد انـــقــضــــاء
ثـالثــــة أشــــهـــر عــــلى تـــاريـخ إيـــداع ثــــلـــثـي الـــدول األطـــراف
الوثائق اIنـصوص عليها في الفقرة 3 من هذه اIادّة. أمـا
بعــد هـذا الـتاريخr فـإن الـتـعديـل يصـبح نـافـذا بالـنّـسـبـــة
ألي دولــــــة طـــــرف تــصــــدق عــلـــيــه أو تــقــبــلــه أو تــوافق
عـــلـــيه أو تـــنــــضم إلـــيهr بـــعـــد انـــقــــضـــاء ثالثـــة أشـــهـــر عــــلى
تــــاريخ إيــداعــهــــا لــــوثــيــقــــة الـتــصـــديـــق أو الــقــبـــول أو

اIوافقة أو االنضمام.
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إخـطار يـوجه إلى اليـونـسكـو. ويصـبح هذا الـسحب نـافذا
في اليوم األوّل من الشـهر التالي النقضاء مدة شهر على

تاريخ تسلم جهة اإليداع لهذا اإلخطار.

اIاداIادّة ة 39
االنسحــاباالنسحــاب

يـــــــجــــــوز ألي دولـــــــة طـــــــرف أن تــــــنـــــــســـــــحب مـن هــــــذه
االتـــفـــاقــيـــة. ويـــتم اإلخـــطـــــار بـــاالنـــســـحـــــاب عــن طــــريق
إيداع وثيقــة كتــابية لـدى اIدير العامّ لـليونسكو. ويبدأ
نــــفـــاذ االنــــســـحــــاب في الــــيــــوم األوّل من الــــشـــهــــر الــــتـــالي
النـقـضـــاء مـدة سـتـة أشهــر عـلى تـسـلم وثـيـقـة االنـسـحاب.
وال يــــؤثــــر هــــذا االنــــســــحــــاب بــــأي حــــال مـن األحــــوال عــــلى
االلــتــزامــات اIــالــيّــــة لــلـــدولــــة الــطـــــرف اIــعــنــيـــةr حــتى

التــاريخ الـذي يصبح فيه االنسحاب نافذا.

اIاداIادّة ة 40
جهة جهة اإليداعاإليداع

اIديـــر العــــامّ لـليـونسـكـو هـــو جهــة اإليداع لهـذه
االتــفــــاقــيــــة ومـــا يُـــدخــــل عــلــيــهـــا مـن تــعــديالت. ويــبــلـغ
اIديـر الـعــامّ لـليونـسكــــوr بوصفــه جـهـــة اإليـــداع لهــذه
االتـــــفــــاقـــيــــــةr الـــــدول األطـــــــراف فــــيـــهــــاr وســـائــــر الـــدول

األعضـاء في اIنظمةr £ا يأتي :
أ) إيـداع أي وثيـقـة للـتصـديق أو الـقبـول أو اIوافـقة

rأو االنضمــام
r37 ب) تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية وفقا للمادّة

r31 ادّةIجـ) أي تقرير يُعد عمالً بأحكام ا
د) أي تــعـديل لـالتـفــاقــيـة أو Iــلــحـقــيــهـا يــعــتـمــد وفــقًـا

rوتاريخ بدء نفاذ هذا التعديل r3433 و XادّتIألحكام ا
هـ) أي إعـــالن أو إخــــــــــــطـــــــــــــــــار يـــــــــــــوجـــــه £ــــــــــــوجـب

r38 ـادّةIأحكـــــام ا
و) أي إخـطــــار يـــوجـــــه £ـــوجب اIـادّة 39 وتـــاريخ

rنفـاذ االنسحاب
ز) أي تـــصـــــرف أو إخــطـــــار أو بـالغ آخـــــــر يــتـــعـــلق

بهــذه االتفـاقيــة.
اIاداIادّة ة 41

التسجــيلالتسجــيل
وفــقـا لــلــمـادّة 102 من مــيـثــاق األ� اIـتــحـدةr تــسـجل
هــذه االتــفـاقــيــة لـدى أمــانــة األ� اIــتـحــدة بــنــاء عـلـى طـلب

اIدير العامّ لليونسكو.
اIاداIادّة ة 42

النصوص النصوص ذات احلجذات احلجّيةية
1 - حـــرّرت هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة ومــلـــحـــقـــاهـــا بـــالـــلّـــغــات
اإلســـبــــانــــيـــــة واإلجنـــلــــيـــــزيـــــة والــــروســــيــــة والــــصـــيــــنــــيـــة
والـــعـــــربـــيّــــة والـــفــــرنـــســــيـــةr وتـــعــــد نـــصـــوصـــهـــا الـــســـتــــة

متسـاويـة في احلجّيـة.

ب) فيما يتـعلق بأحكام هذه االتـفاقيةr التي يخضع
تــــنـــــفــــيـــــذهــــا لـــــســــلـــــطــــة كـل من الـــــواليــــات أو األقـــــطــــار أو
احملـــافـــظـــات أو اIــــقـــاطـــعـــات الـــتي تـــتــــألف مـــنـــهـــا الـــدولـــة
االحتــاديـة والــتي ال يــلـزمــهـا الــنـظــام الــدسـتــــوري لالحتـاد
بـأن تـتـخـذ تـدابــيـر تـشـــريـعـيــةr تـقـوم احلـكـومـة االحتـادية
بإبالغ السلـطات اخملتصة في هذه الواليات أو األقطار أو
احملــــافــــظـــات أو اIــــقـــاطـــعــــات بـــاألحــــكــــــام اIــــذكــــــورةr مـع

توصيتها باعتمـادها.
اIاداIادّة ة 36

التصديق أو القبول أو اIوافقة أو االنضمامالتصديق أو القبول أو اIوافقة أو االنضمام

تخضع هـذه االتفـاقيـة لتـصديق أو قـبول أو مـوافقة
أو انــــضـــــمــــام الـــــدول األعــــضـــــاء في الـــــيـــــونــــســـــكــــوr وفـــــقــــا
لـإلجـــــراءات الـــــدســـــتـــــوريـــــة لـــــكـل مـــــنـــــهـــــا. وتـــــودع وثـــــائق
الـتصـديق أو القـبـول أو اIوافـقة أو االنـضمـام لدى اIـدير

العامّ لليونسكو.
اIاداIادّة ة 37

بدء النفـاذبدء النفـاذ

1 - يــبــدأ نــفــــاذ هـــذه االتـــفـــاقــيــــة في الــيــــوم األوّل
مـن الــشـــهـــر الــتــــالي النــقــضـــــاء مـــدة شــهـــر عـــلى تـــاريخ
إيـداع الـوثـيـقـة الــثالثـX من وثـائق الـتـصـديق أو الـقـبـول

أو اIوافقة أو االنضمام.
2 - فــيــمــا يــخص أيــة دولــة تــبــدي بـعــد ذلـك صــراحـة
مــوافـقـتــهـا عـلى االلــتـزام بـهــذه االتـفـاقــيـةr يـبــدأ نـفـاذ هـذه
االتــفــاقـيــة فـي الـيــوم األوّل من الــشـهـر الـتــالي النـقـضــاء
مـدة شـهـر عـلى تـاريخ إيـداع وثـيقـتـهـا اخلـاصـة بـالـتـصديق

أو القبول أو اIوافقة أو االنضمام.

اIاداIادّة ة 38
مد نطاق سريان االتفاقيةمد نطاق سريان االتفاقية

1 - يجــوز ألي دولــة أن حتددr لــدى إيداع وثيقتهـا
rوافقـة أو االنضمامIاخلـاصــة بالتصديق أو القبــول أو ا
اإلقـلــيم أو األقـالــيم الـتي تــتـولى هـذه الــدولـة مـســؤولـيـــة
عـالقــــاتــــهــــا الـــــدولــــيـــــة وتــــســـــري عــــلــــيـــهــــا أحـــكــــــام هـــــذه

االتفـاقيــة.
rفي أي تــــاريخ الحق r2 - يــــجـــوز ألي دولــــة أن تـــمــــد
وعن طـريق إعالن تـوجـهه إلى الـيـونـسـكـوr نـطـاق تـطبـيق
هـذه االتـفــاقـيــة لـيـشــمل أي إقـلـيـم آخـر حتـدده في اإلعالن.
ويـبدأ نـفاذ االتـفاقـيةr فيـما يـخص هذا اإلقـليمr فـي اليوم
األوّل من الـشــهـر الــتــالي النـقــضـاء مــدة شــهـر عــلى تـاريخ

تسلم جهة اإليداع لهذا اإلعالن.
X3 - يـجوز سـحب أي إعالن يصدر £ـوجب الفـقرت
الـسـابـقـتـX ويـخص أي إقـلـيم يُذكـر فـيهr وذلك عـن طريق
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العقاقير احملظورةالعقاقير احملظورة
ع 1 - اIواد البنائية

اIواد البنائية محظورة.
(AAS) 1 - الستيرويدات األندروجينية البنائية  - الستيرويدات األندروجينية البنائية

أ) الستـيرويدات األنـدروجيـنية الـبنـائية اخلـارجية
اIنشأ *r £ا في ذلك ما يأتي :

18 a-homo- 17 B - hydroxyestr - 4 en - 3 one;
bolasterone; boldenone; boldione; calusterone; clostebol;
danazol; dehydrochloromethyl - testosterone; deltal -
androstene - 3,17 - dione; deltal - androstenediol; deltal -
dihydro - testosterone; drostanolone; ethylestrenol;
fluoxymesterone; formebolone; furazabol; gestrinone;
4-hydroxytestosterone; 4-hydroxy- 19-nortestosterone;
mestanolone; mesterolone; metenolone; methandienone;
methandol; methldienolone; metyltrienolone;
methyltestosterone; miboleerone; nandrolone;
19-norandrostenediol; 19-norandrostenedione;
norbolethone; norclostebol; norethandrolone; oxabolone;
oxandrolone; oxymesterone; oxymetholone; quinbolone;
stanozolol; stenbolone; tetrahydrogestrinone; trenbolone;

والـــعـــقـــاقـــيــــر األخـــرى ذات الـــتـــركـــيب الــــكـــيـــمـــيـــائي
اIماثل أو األثر أو اآلثار البيولوجية اIماثلة.

ب) الـــســتـــيــــرويـــدات األنــدروجـــيـــنــيـــــة الـــبــنــــائـــيـــة
الـداخلية اIنشأ ** :

androstenediol (androst - 5 - ene - 3 B, 17B - diol);
androstenedione (androst - 4 - ene - 3 , 17 - dione)
dehydroepiandrosterone ( DHEA); dihydrostestosterone;
testosterone

بـــــاإلضـــــافـــــة إلـى اIـــــواد األيـــــضـــــيـــــة واأليـــــســـــومـــــرات
التـاليــة :

5a - androstane - 3a, 17a - diol; 5a - androstane - 3a
17B - diol;  5a - androstane - 3B, 17a - diol; 5a -
androstane - 3B, 17B - diol; androst - 4 - ene - 3 a, 17a -
diol; androst - 4-ene-3 a, 17B - diol; androst - 4-ene- 3 B,
17a - diol; androst - 5-ene - 3 a, 17a - diol; androst -
5-ene - 3 a, 17B - diol; androst - 5-ene - 3 B, 17 adiol;
4-androstenediol  (androst - 4 - ene - 3 B, 17B - diol);
5-androstenedione (androst - 5 - ene - 3,17  - dione);
epidihydrostestosterone; 3a -hydroxy- 5a -androstan-
17-one; 3B-hydroxy- 5a- androstan 17-one; 19
norandrosterone; 19- noretiocholanolone.

إذا كـــــان اجلـــــسـم قـــــادرا عـــــلـى إنـــــتــــــاج (مـــــادّة) عـــــقـــــار
rبـصـورة طـبـيـعـية (ـبـينـة أعالهIمن الـعـقـاقـيـر ا) مـحـظور
فـإنه يُـنـظـر إلى الـعيـنـة اIـأخـوذة من جـسم الالعب اIـعني
عـــلى أنــــهـــا حتــــتـــوي عــــلى ذلك الــــعـــقــــار إذا كـــان مــــســـتـــوى
تــركـــيــزه أو تــركــيــز عـــنــاصــره األيــضـــيــة أو اآلثــار الــدالــة
عـلـيهr  و/ أو نــسـبـة (نــسب) أخـرى ذات صـلــة بهr في تـلك
العـينة يـحيد عن نـطاق القـيم التي توجـد عادة في اجلسم

2 - حـــــرّرت ذيـــــول هـــــــذه االتـــــفـــــــاقـــــيـــــــة بـــــالــــــلّـــــغـــــات
االســـبــــانــــيـــــة واإلجنـــلــــيـــــزيـــــة والــــروســــيــــة والــــصـــيــــنــــيـــة

والعـربيّـة والفـرنسية.
اIاداIادّة ة 43

التحفظـاتالتحفظـات

ال يسمـح بأي حتـفظــات ال تتـفق مــع موضـوع هــذه
االتفـاقية وغرضها.

حــرّرت في بـــاريس في هـــذا الـيـــوم الــثــامن عــشـــر
r2005 مـن شــهـــر تــشــرين الــثـــانـي/ نـوفــمــبـــر مـن ســنـــة
فـي نـسـخـتــX أصـلـيـتــX حتـمالن تـوقـيــعي رئـيس الـدورة
الـــثــــالـــثــــة والـــثالثــــX لـــلــــمـــؤتــــمـــر الــــعـــامrّ واIــــديـــر الــــعـــامّ
لـلــيـونـسـكـو. وسـتــودع هـاتـان الـنـسـخــتـان في مـحـفـوظـات

اليـونسكــو.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اIلحق اIلحق 1 - اIعيار الدولي لقائمة احملظورات - اIعيار الدولي لقائمة احملظورات
اIلحق اIلحق 2 - معايير منح اإلعفاءات ألغراض عالجية - معايير منح اإلعفاءات ألغراض عالجية

اIلحق اIلحق 1
الوكالة الوكالة العاIية Iكافحة اIنشطاتالعاIية Iكافحة اIنشطات
اIدونة العاIية Iكافحة اIنشطاتاIدونة العاIية Iكافحة اIنشطات

اIعيار الدولياIعيار الدولي
لقائمة احملظورات لعام لقائمة احملظورات لعام 2005

تــــتـــولى الــــوكـــالـــة الــــعـــاIـــيــــة Iـــكـــافــــحـــة اIـــنــــشـــطـــات
rاسـتــيـفــاء الـنـص الـرسـمـي لـقــائـمــة احملـظـورات (WADA)

ويُـنــشـر الــنص بـالــلــغـتــX اإلجنـلــيـزيــة والـفــرنـســيـة. وفي
rاإلجنـلـيـزي والـفـرنسي Xالـنـص Xحـالـة وجود تـعـارض بـ

يؤخذ بالنص اإلجنليزي.

أصـــبـــحت الــــقـــائـــمـــة نـــافـــذة في أصـــبـــحت الــــقـــائـــمـــة نـــافـــذة في 1 كـــانـــون الـــثـــاني/ كـــانـــون الـــثـــاني/
ينـايـر سنـة ينـايـر سنـة 2005.

قائمة احملظورات لسنة قائمة احملظورات لسنة 2005
اIدونة اIدونة العاIية Iكافحة اIنشطاتالعاIية Iكافحة اIنشطات

تاريخ النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005

ينبغي عدم استعمال أي عقار إالّ لدواع طبية مبررة

العقاقير والوسائل احملظورة في جميع األوقاتالعقاقير والوسائل احملظورة في جميع األوقات

(داخل إطار اIسابقات وخارجه)
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ع ع 2 - الهرمونات والعقاقير اIتصلة بها - الهرمونات والعقاقير اIتصلة بها

يُـحـظــــر استـخـدام الـعقـــاقـيـر اIدرجـــــة أدنــــاهr £ا
في ذلك الـــعــقــاقـــيــر األخـــرى ذات الــتـــركــيب الـــكــيــمـــيــائي
اIمـاثـل أو األثــر أو اآلثـــار اIمـاثـلـةr والـعوامـل اIـفــرزة

لهـا :
1 - Erythropoietin (EPO),

2 - Growth Hormone (hGH), Insulin - like Growth Fac-

tor (IGF-1), Mechano Growth Factors, (MGFs),

3 - Gonadotrophins (LH, hCG),

4 - Insulin,

5 - Corticotrophins.

ومـــا لم يُـــثــبت الـالعب أن تـــركــيـــز الــعـــقــار احملـــظــور
يـعــزى إلى حــالـــة فـيـزيـولـوجــيـة أو مـرضـيــةr فـإنه يُـنـظـر
إلى العيـنة علـى أنها حتـتوي على عـقار مـحظور (كـما هو
مــبــيّن أعاله)r وذلك إذا مـــا كــان مــســتــوى تــركــيــز الــعــقــار
احملـظور يـتجـاوز نـطاق الـقيم الـتي تـوجد عـادة في اجلسم
البشريr بحـيث يكون من اIستبـعد أن يتمشى مع فكرة

اإلنتاج الداخلي الطبيعي للعقار اIعني.
ويُــــنـــظــــر إلى وجــــود عـــقــــاقــــيـــر أخــــرى ذات تــــركـــيب
كيـميائي ¡ـاثل أو أثر أو آثار بـيولوجـية ¡اثـلةr وعالمة
(عالمـات) تشـخيـصيـة أو عـوامل مفـرزة ألحد الـهرمـونات
اIـــدرجـــة أعـالهr أو إلى الـــتـــوصـل إلى أي اســـتـــنـــتـــاج آخـــر
مــفــاده أن الــعــقــار اIــكــتــشف ذو مــنــشــأ خــارجيr عــلى أنه

�ثل نتيجة حتليل غير طبيعية.

ع ع 3 - نواهض البيتا -  - نواهض البيتا - 2
تـــعـــتـــبـــر جـــمـــيع نـــواهض الـــبـــيـــتــا - r 2 £ــا في ذلك

أيسومراتها "-D" و"-r�L عقاقير محظورة.
ويـتـطلـب استـخـدام هــذه الـعقـــاقـيـر احلـصـــول عـلى

إعفــاء ألغـراض عالجيـة.
وعــلى ســـبــيل االســتـــثــنــاءr فــإن اســتـــخــدام عــقــاقــيــر
الـــفــــورمـــوتـــيـــرول والـــســــالـــبـــوتـــامـــول والــــســـاIـــيـــتـــيـــرول
والـتيربوتـالrX عندما تـعطى عن طريق االسـتنشاق Iنع
و/ أو مـعـاجلـة الـربــو وأزمـات الـربـو/ الـتــضـيّق الـقـصـبي
الـنــاجم عـن ا لـتــمــارينr يــتــطــلب إصــدار إعـفــاء مــخــتــصـر

ألغراض عالجية.
rوعـــلى الـــــرغم من مـــنـح إعـــفـــــاء ألغـــــراض عالجـــيــــة
وإذا ما أعلن اخملتبـر عن وجود تركيز للسالبوتامول (في
حالة صرفـة وفي شكل غلوكورونيد) يزيد على 1000 نغ/
ملr فـــإن هــــذا يـــعـــتـــبـــر £ـــثـــابـــــة نـــتـــيـــجـــــة حتـــلــــيـل غـــيــر
طـبيعيـــة ما لم يُثبت الـالعب اIـعــني أن النتـيجــة غيـر
الـــــطـــــبــــــيـــــعـــــيـــــة هـــــذه تـــــعـــــزى إلـى االســـــتـــــخـــــدام الـــــعـالجي

للسالبوتامول اIستنشق.

البشري بقدر يـستبعد معه احتـمال أن يكون العقــار قـد
ª إنـتـاجــه بـشـكـــل طـبـيــعي داخــل اجلـسم. وال يُـنـظـر إلى
الـعينة اIـأخوذة من جسم الالعب اIـعني على أنـها حتتوي
عــلى عــقــار مــحـظــور إذا قــدم ذلك الالعـب دلـيـال يـثــبت أن
تـــركــيــز الــعـــقــار أو تــركــيــز عــنـــاصــره األيــضــيــة أو اآلثــار
الدالة عـليهr و/ أو الـنسب ذات الـصلـةr في العـينـة يُعزى
rإلى حـالة فـيـزيولـوجيـة أو مرضـيــة. وفي جمـيع األحوال
rومـهـما يـكن مـسـتـوى تـركـيـز العـقـار احملـظـور في الـعـيـنة
فإن اخملتـبر يُعلن أن نـتيجة الـتحليل غـير طبيـعية إذا ما
rبـاسـتخـدام أي وسيـلة مـوثوقـة للـتحـليل rـمكنIكان من ا

إثبات أن العقار احملظور اIعني ذو منشأ خارجي.

إذا لم تكن نـتيجــة التـحلـيـل اخملتـبري حـاسمـةr ولم
يـتم الـعـثور في الـعـيـنـة علـى تركـيـز لـعقـار مـحـظـور على
الـــنـــحــــو اIـــشــــار إلــيــه في الـــفـــقــــرة الـــواردة أعالهr فـــإنه
يتـعX عـلى منـظمة مـكافـحة اIـنشـطات اIـعنـية أن جتري
حتـقـيـقـا آخــر إذا كـانت هـنـاك دالئل جـديـةr كـوجـود سـمـات
¡اثلة للخـصائص الستيرويدية اIرجعيةr على استخدام

محتمل لعقار محظور.
وإذا أعلـن اخملـتـبــر عن وجـود نـسـبـة E/T تــزيـد على
(4) إلى (1) في الـــبــولr فـــإنه يـــتــعـــX إجـــراء حتــقـــيق آخــر

لـــتـــحـــديــــد مـــا إذا كـــانت هــــذه الـــنـــســـبـــة تــــعـــزى إلى حـــالـــة
rوذلك مـا لـم يـتــوصل اخملـتــبـر rفـيــزيـولــوجــيـة أو مــرضـيــة
بـاســتــخـــدام أي طـــريــقـــة مـوثــوقـــةr إلى نــتـيــجـــة حتــلــيل
غـيــر طـبـيـعـيـة تـشــيـر إلى أن الـعـقــار احملـظـور اIـعني ذو

منشأ خــارجي.
وفـي حــالــة إجـــراء حتـقــيقr فـإنـه سـيــشـمل مــراجـعـة
أي اختـبـارات سـابقـة و/ أو الحـقـة. وفي حـالة عـدم تـوافر
اخـتـبـارات سـابـقـة فإنه جتـرى عـلى الالعب اIـعنيr ودون
إخــطــار مـســبقr ثالثــة اخـتــبـارات عــلى األقـل خالل فــتــرة

ثالثة أشهـر.
وإذا امــتـــنع الالعب اIــعــنـي عن الــتــعــاون في إجــراء
الــتـحــقــيـقــاتr فــإنه يـجــري الــنـظــر إلى عــيّــنـته عــلى أنــهـا

حتتوي على عقار محظور.

2 - مواد - موادّ بنائيــة أخـرى تشمـل اIواد بنائيــة أخـرى تشمـل اIوادّ الـتاليةr ولكن الـتاليةr ولكن
ال تقتصر عليها :ال تقتصر عليها :

كلينبوتيرولr زيرانولr زيلباتيرول
ألغراض هذا القسم :

* عـبـارة "خــارجـيـة اIـنــشـأ" تـشـيــر إلى مـادّة ال �ـكن
أن ينتجها اجلسم بصورة طبيعية.

** عـبـارة "داخـلـيـة اIنـشـأ" تـشـيـر إلى مـادّة �كن أن
ينتجها اجلسم بصورة طبيعية.



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 16
8 رمضان عام  رمضان عام 1427 هـ هـ

أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

أ) تــنــشــيط الــدمr £ــا في ذلك اســتــخــدام دم ذاتي أو
دم ¡اثل أو دم مـغايـر أو منـتجات خاليـا الدم احلـمراء أيّا

rعاجلة الطبيةIلغرض آخر غير ا rكان مصدرها

ب) الــتـــقــويـــة االصــطــنـــاعــيـــة لــعـــمــلـــيــات امـــتــصــاص
rبــاســتــعـمــال وســائل تــشـمل rونــقــله وإيــصـاله Xاألكــسـجــ
ولــكن لــيس عــلى ســبــيل احلــصـرr مــركــبــات الــبـيــرفــلــيـور
الــكـيــمــيــائــيــة واإليـفــابــروكــســيـرال (RSR 13) ومـنــتــجـات
الـهيـموغلـوبX اIـعدّلــة (مثــل بـدائـل الدم الـقــائـمــة على
الـهــيـمـوغــلـوبــrX ومـنـتــجـات الـهــيـمــوغـلـوبــX اIـغــلـفـة في

كبسوالت دقيقة).

و و 2 - اIعاجلة الكيميائية والفيزيائية - اIعاجلة الكيميائية والفيزيائية

يُحظـر ما يأتي :

الـتالعبr أو محـاولـة الـتالعبr بـهـدف إدخال تـغـيـير
على كمـال وصحة الـعيـنات التي ª جـمعـها خالل عمـليات

مراقبة تعاطي اIنشطات.

وهــــذه الـــوســــائل تـــشــــملr ولـــكـن لـــيـس عـــلى ســــبـــيل
rوالــــقــــســــطـــرة rعــــمــــلــــيـــات الــــتــــشــــريـب الــــوردي rاحلــــصــــر

واستبدال البول.

* يُـحظـر اللـجــوء إلى عمـليات التـشـريب الوريدي
إالّ للمعاجلة الطبية في احلاالت احلادة اIشروعة.

و و 3 - التنشيط اجليني - التنشيط اجليني

يُـحظــر االستـعمـال غيـر العالجي لـلخاليـا واجليـنات
والعنـــاصر اجليـنيـةr أو لـتعـديـل التعـبيـر اجلـينيr الـذي

من شأنه أن يعزز األداء الرياضي.

العقاقير والوسائل احملظورةالعقاقير والوسائل احملظورة
داخل إطار اIسابقاتداخل إطار اIسابقات

r"r"3باإلضافة إلى الفئات "ع باإلضافة إلى الفئات "ع 1" إلى "ع " إلى "ع 5 و"و و"و1" إلى "و" إلى "و
يحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار اIسابقات :يحظر استعمال الفئات التالية داخل إطار اIسابقات :

العقاقير احملظورةالعقاقير احملظورة

ع ع 6 - اIنبهات - اIنبهات

يُــحــظــر اســتــعــمـــال اIــنــبــهــات الــتــالــيــةr £ــا في ذلك
إيسومراتها البصرية "-D" و"-r�L حسب االقتضاء :

Adrafinil, amfepramone, amiphnazole, amphetamine,
amphetaminil, benzphetamine, bromantan, carphedon,
cathine*, clobenzorex, cocaine, dimethylamphetamine,
ephedrine** etilamphetamine, etilefrine, famprofazone,
fencamfamine, fencamine, fenetylline, fenfluramine, fen-

Xضاد لالستروجIواد ذات النشاط اIا - Xضاد لالستروجIواد ذات النشاط اIع ع 4 - ا

تـــعــتـــبـــر الــفـــئــات الـــتـــالــيـــة من الـــعــقـــاقـــيــر اIـــضــادة
لالستروجX محظورة :

1 - مـثـبــطـات الـعـطــريـات الـتي تـشــملr ولـكن لـيس
عــــلى ســــبــــيـل احلــــصــــرr األنــــاســــتــــروزول والــــلــــيــــتـــروزول
واألمـيـنـوغـلـوثـيـتـيـمـيـد واإلكـز�ـيـسـتـان والـفـورمـيـسـتـان

والتيستوالكتون.

Xسـتـقبالت االسـتـروجI ـضـمنـات االنـتـقائـيـةI2 - ا
rولـــكن لــيـس عــلى ســـبــيـل احلــصــر rالـــتي تــشـــمل (SERM)

.Xوالتور�يف Xوالتاموكسيف Xالرالوكسيف

rتـــشــمل X3 - عــقـــاقــيـــر أخــرى مـــضــادة لـالســتـــروجــ
Xالــــــكــــــلــــــومــــــيــــــفــــــ rولــــــكـن لــــــيـس عــــــلـى ســــــبــــــيل احلـــــــصــــــر

والسيكلوفينيل والفولفيسترانت.

ع ع 5 - مدر - مدرّات البول وغيرها من اIوادات البول وغيرها من اIوادّ احلاجبة احلاجبة

يُحظـر اسـتخدام مدرّات البـول وغيـرهــا من اIوادّ
احلاجبة.

وتشمــل اIـوادّ احلـاجـبــة الـعقــاقـير الـتـالـيـةr ولكن
ال تقتصر عليها :

rالـبـروبـيـنـيـسـيـد rاإليـبـيـتـسـتـيـرون rمـدرّات الـبـول
مـــــثـــــبـــــطـــــات ردكـــــتـــــاز ألـــــفــــــا (مـــــثل الـــــفـــــيـــــنـــــاســـــتـــــيـــــريـــــد
Xمــوســعـات الــبالزمــا (مـثـل األلـبــومـ r(والــدوتــاسـتــيــريـد

والديكستران ونشاء الهيدروكسيثيل).

وتشمل مدرّات البول ما يأتي :
األســيـــتـــازوالمـــيـــد واألمـــيـــلـــوريــد والـــبـــومـــيـــتـــانـــيــد
والــكــاريــنــون والــكــلــورتــالــيــدون وحــمض اإليــتــاكــريــنــيك
والـــــــفــــــوروســــــيـــــــمــــــيــــــد واإلنـــــــدابــــــامــــــيـــــــد واIــــــيــــــتــــــوالزون
والــــســـــبــــيــــرونـــــوالكــــتــــون ومـــــركــــبــــات الـــــتــــيــــازيـــــد (مــــثل
الــــــــبـــــــنــــــــدروفــــــــلـــــــومــــــــتــــــــيـــــــازيــــــــد والـــــــكــــــــلــــــــوروتـــــــيــــــــازيـــــــد
والـهــيــدروكـلــوروتـيــازيــد) والـتــريــامـتــيـرينr والــعــقـاقــيـر
األخـــرى ذات الــتــركـــيب الــكـــيــمـــيــائي اIـــمــاثل أو األثــر أو

اآلثار البيولوجية اIماثلة.

* ال يعتبـر "اإلعفاء ألغراض عالجية" مقبوال إذا كان
بـــول الالعب اIـــعـــني يـــحــتـــوي عـــلى مـــدرّ لــلـــبـــول يـــرتــبط
£ـســتـوى الـعـتـبـة لــعـقـار أو عـقـاقـيــر مـحـظـورةr أو £ـا هـو

أدنى بقليل من هذا اIستوى.

الوسائل احملظورةالوسائل احملظورة

Xتعزيز نقل األكسيج - Xو و 1 - تعزيز نقل األكسيج

يُحظـر مــا يأتي :
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واIستحــضـرات اخلــاصـة £ـعـاجلة األمراض اجللدية
ال تعتبر عقاقير محظورة.

العقاقير احملظورة في أنواع خاصة من الرياضةالعقاقير احملظورة في أنواع خاصة من الرياضة

خ خ 1 - الكحول - الكحول
يــعــتــبــــر الــكــحــــول (اإليــثــانــول) عــقــــارا مــحــظـــورا
داخـل إطـــار اIـسـابـقـــة فـقط في أنـواع الــريـاضـة اIـذكـورة

أدنــاه.
وجتــرى عـملـية الـكشـف عن وجـود هــذا العـقــار عن
طـــريق حتــلـــيل الــنــفس و/ أو الــدم. وقـد وضــعت الــقــيــمـة
Xالــتي تــشــكل عــتــبــة االنــتــهــاك بــالــنــســبــة لـكــل احتــاد بــ

.Xقـوسـ
* الطيران (FAI) (0,20 غ/ ل)

* السيارات (FIA) (0,10 غ/ ل)
* البليارد (WCBS) (0,20 غ/ ل)

* رمي الكرات اIعدنية (CMSB) (0,10 غ/ ل)
* الكاراتيه (WKF) (0,10 غ/ ل)

* الدراجات النارية (FIM) (0,00 غ/ ل)
* اخلماسي احلديث (UIPM) (0,10 غ/ ل)

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي
* التزحلق على الثلج (FIS) (0,10 غ/ ل)
* الرماية بالسهام (FITA) (0,10 غ/ ل)

خ خ 2 - محصرات البيتا - محصرات البيتا
يــعــتــبــــر مــحــصــرات الــبــيــتــا مـحــظــورة داخـل إطـار
اIـســابـقــات في األلـعــاب الـريــاضـيـة الــتـالــيـةr مــا لم يـنص

على خالف ذلك :
 (FAI) الطيران *

 (FIA) السيارات *
 (WCBS) البليارد *
(FIBT) البوبسليه *

 (CMSB) عدنيةIرمي الكرات ا *
(FMB) البريدج *

(WCF) الكيرلينغ *
(FIDE) الشطرجن *

(FIG) اجلمباز *
(FILA) صارعةIا *

 (FIM) الدراجات النارية *
(FINA) السباحة *

في الغطس والسباحة اIتزامنة
 (UIPM) اخلماسي احلديث *

proporex, furfenorex, mefenorex, mephentermine, meso-
carb, methamphetamine, methylamphetamine, methyle-
nedioxyamphetamine,  methylenedioxymethampheta-
mine,methylephedrine**, methylphenidate, modafinil,
nikethamide, norfenfluramine, parahydroxyamphetamine,
pemoline, phendimetrazine, phenmetrazine, phentermine,
prolintane, selegiline, strychnine,

والـــعـــقـــاقـــيــــر األخـــرى ذات الـــتـــركـــيب الــــكـــيـــمـــيـــائي
اIماثل أو األثر أو اآلثار البيولوجية اIماثلة ***.

* يعـتبر الكاتX (cathine) محـظورا إذا زاد تركيزه
في البول على 5 ميكروغرامات في اIيليلتر.

(ephedrine) يــــــــعـــــــــتـــــــــبــــــــر كـل مـن اإليــــــــفـــــــــيـــــــــدرين **
واIـــيـــثــــيـــلـــفــــيـــدرين (methylephedrine) مـــحـــظـــورا إذا زاد

تركيزه في البول على 10 ميكروغرامات في اIيليلتر.

*** الــعــقــاقـيــر اIــدرجــة في بــرنــامج الــرصــد لــســنـة
2005 (الــــبـــوبـــروبــــيـــون والـــكــــافـــيـــX والــــفـــيـــنــــيـــلـــيــــبـــرين

والــــــــفــــــــيــــــــنــــــــيــــــــلــــــــبــــــــروبــــــــانــــــــوالمــــــــX والــــــــبــــــــيــــــــبـــــــرادرول
والـــبـــســـــودوإيـــفـــيـــــدريـن والـــســـيـــنـــيـــفـــرين) ال تـــعـــتـــبـــــر

عقــاقيـر محظــورة.

مالحظــة :مالحظــة :
ال يــــعـــتـــبــــر األدريـــنـــالــــX عـــقـــارا مــــحـــظـــورا إذا كـــان
مـــرتــبـــطــا £ـــواد الــتـــخــديـــر اIــوضـــعي أو كــان اســـتــعـــمــاله

.(Xعن طريق األنف أو العين) موضعيا
ع ع 7 - اخملدرات - اخملدرات

تعتبر اخملدرات التالية محظورة :
rوالـــــديـــــكـــــســـــتـــــرومـــــورامـــــيــــد rXالـــــبـــــوبـــــريـــــنـــــورفــــ
rوالــفـيــنــتـانــيل ومــشـتــقـاته r(الــهـيــروين) Xوالـديــامـورفــ
rXــــــــورفــــــــIوا rــــــــيــــــــثـــــــــادونIوا rوالــــــــهـــــــــيــــــــدرومــــــــورفـــــــــون
rXوالــبـنــتــازوسـ rواألوكـســيــمـورفــون rواألوكــسـيــكــودون

والبيثيدين.
ع ع 8 - القنبيات - القنبيات

تــعــتــبـر الــقــنــبــيــات (مــثل احلــشــيش واIــاريــجــوانـا)
محظـــورة.

ع ع 9 - الغلوكوكورتيكوستيرويدات - الغلوكوكورتيكوستيرويدات

تــعـــتـــبـــر جــمـــيع الـــغـــلــوكـــوكـــورتــيـــكـــوســتـــيـــرويــدات
مــــحــــظــــورة إذا كـــان إعــــطــــاؤهــــا عن طــــريق الــــفم أو اIــــعي
اIـــســـتــــقـــيـم أو احلـــقن الــــوريـــدي أو الــــعـــضــــلي. ويـــتــــطـــلب
اســتــعـمــالــهــا اIــوافــقــة عــلى مــنح إعــفــاء ألغــراض عالجــيـة.
وجميع السبل األخرى لتناول هذه العقاقير تتطلب منح

إعفاء مختصر ألغراض عالجية.
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اIلحق اIلحق 2
معايير معايير منح اإلعفاءات ألغراض عالجيةمنح اإلعفاءات ألغراض عالجية

مقتطف من "اIعيــار الدولي Iنح اإلعفــاءات ألغراض
عالجية" للوكالة العاIية Iكافحة اIنشطاتr تاريخ

النفاذ : 1 كانون الثاني/ يناير سنة 2005

4,0 معيار منح إعفاء ألغراض عالجية

Xيـــجـــوز مـــنح إعـــفـــاء ألغـــراض عالجـــيـــة لالعـب مـــعــ
يـسـمح له بـاسـتـخـدام عـقار مـحـظـور أو وسـيـلـة مـحـظورة
من الـعـقـاقــيـر والـوسـائل اIـدرجــة في قـائـمـة احملـظـورات.
وتـقوم جلـنة مـنح اإلعـفاءات ألغـراض عالجـيـة بـالنـظر في
طـلب يــقـدم إلـيـهـا بـهـذا الـشـأن. وتـتــولى مـنـظـمـة Iـكـافـحـة
اIـنشـطات "تعـيX أعـضاء هـذه اللّـجنــة. وال يُمـنح اإلعفاء

إالّ في إطـار التقيد الصارم باIعايير التالية :
Xـعـيــار عـلى جـمـيع الالعـبـIتــعـلـيق : تــعـلـيق : يـنـطـبق هـذا ا 
rألحـكــامـهـا Xــدونـة واخلــاضـعــIالــذين جـرى تــعـريــفـهم في ا
وهـم الالعـــــبـــــون ذوو األجــــــســـــام الـــــســـــلـــــيـــــمـــــة والالعـــــبـــــون
اIعـوقـون. وسـيـطبـق هذا اIـعـيـار تـبعـا لـظـروف الـشخص
اIعـني. فـعـلى سبـيل اIـثـالr �كن أن يـكـون اإلعـفاء اIالئم
بـــالـــنــســـبـــة لالعب مـــعـــوق بــعـــيـــنه غـــيــر مـالئم بـــالــنـــســـبــة

لالعبX آخرين.)
4,1 يــنــبــغـي أن يــقــدم الالعب اIــعــنـي طــلــبــا لإلعــفــاء

ألغـــراض عـالجـــيـــة ضـــمن مـــهـــلـــة ال تـــقل عن 21 يـــومـــا قـــبل
اIشاركة في احلدث الرياضي اIعني.

4,2 يـواجه الالعب اعـتالال صـحـيا هـامـا إذا مـا امـتنع

عن تعـاطي عـقار مـحـظور أو وسـيـلة مـحـظورة في سـياق
عالج حالة طبية حادة أو مزمنة.

4,3 ال يـؤدي اسـتــخـدام الـعـقــار احملـظـور أو الــوسـيـلـة

احملــظـــورة ألغــراض عالجـيـــة إلـى تـعـــزيـــز إضـــافي ألداء
الالعب يـــرفـــعــه إلى مـــســـتـــوى أعـــلـى من اIـــســـتـــوى الــذي
�ـــكن تـــوقّع بـــلـــوغـه مـن خالل الـــعـــودة إلى حـــالـــة صـــحـــيــة
عـــاديـــــة بـــعــــد مـــعــــاجلـــــة حــــالـــــة طـــبـــيـــة مـــشــــروعــــة. وإن
اســتـخـدام أي عـقـار مـحـظـور أو وســيـلـة مـحـظـورة لـزيـادة
اIــســتـويــات "اIــنــخـفــضــة - الــعـاديــة" ألي هـــرمــون داخـلي

اIنشأ ال يعتبر إجراء عالجيا مقبوال.
4,4 ال يـــوجـــد بــديـــل عـالجي مــعـــقـــــول الســتــخـــــدام

مــا يعتـبــر فـي احلـــاالت العــاديــة عقـــارا محظـــورا أو
وسـيلـة محظــورة.

4,5 يـجـب أالّ تـكــون احلـــاجـــة السـتــخــدام مـــا يـعــتـبـر

في احلـاالت الـعـادية عـقـارا مـحـظـورا أو وسيـلـة مـحـظورة
نـاجـمـةr كـلـيـا أو جـزئـيـاr عن اسـتـخـدام غـيـر عالجي سـابق

ألي عقار من العقاقير اIدرجة في قائمة احملظورات.
4,6 تـــقـــوم الـــهـــيـــئـــة الـــتـي مـــنـــحت اإلعـــفـــاء ألغـــراض

عالجية بإلغاء هذا اإلعفاء في احلاالت التالية :

بالنسبة للتخصصات التي تشمل الرمي
 (FIQ) البولينغ ذو األوتاد التسعة *

 (FIS) التزحلق على الثلج *
في الـــقــفــــــز مــع الـــتــــزحـــلق وفـي الــتـــــزحـــلق احلـــر

عــلى األلــواح
 (ISSF) الرماية *

(محظورة أيضا خارج إطار اIسابقات)
 (FITA) الرماية بالسهام *

(محظورة أيضا خارج إطار اIسابقات)
 (ISAF) الزوارق الشراعية *

match race helms فقط في إطار

rوتــشــمــل مــحــصــرات الــبــيــتـــا الـعــقـــاقــيـر الــتــالــيـة
ولكن ال تقتصر عليها :

rولrأتــــــــــيــــــــــــنــــــــــولولــــــــــول rأتول rألــــــــــــبــــــــــريريــــــــــــنــــــــــولولــــــــــــول rألول rأسأســــــــــيــــــــــــبــــــــــوتوتــــــــــــولولــــــــــول
rولrكــــارتارتــــيــــولولــــول rكول rبــــونونــــولولــــــول rبول rبــــيــــــزوبزوبــــرولرولــــول rبول rبــــيــــتــــــاكاكــــســــولولــــول
rولrالبــــيــــــتــــالالــــول rالبول rإســــــمــــولولــــــول rإسول rســــــيــــلــــــيــــبــــــرولرولــــول rسول rكــــارفارفــــــيــــديديــــــلــــول
rنــادولول rميتوبـرولول rميتبرانـولـول rولrنــادولول rميتوبـرولول rميتبرانـولـول rليفوبونـولـليفوبونـولــول
rالولrســوتـوتــالول rسـول rبـروبروبـرانرانـولولـول rبول rبيـنـدولدولـول rبيول rأوكأوكـسـبـريريـنـولولـول

تيمولـول.تيمولـول.

عقاقير محدعقاقير محدّدةدة
يرد أدناه بيان "العقاقير احملدّدة" :

rميثيليفيدرين rXلـ - ميثيالمفيتام rإيفيدرين
rالقنبيات

جـميـع نواهض الـبـيـتا - 2 اIـسـتنـشـقـة - باسـتـثـناء
rكلينبوتيــرول

rبروبينيسيد
rجميع الغلوكوكورتيكوستيرويدات

rجميع محصرات البيتا
الكحــول.

* "�ـكن أن تعـيّن قـائمـة احملظـورات عـقاقـير مـحدّدة
يـحــتـمل بـوجه خــاص أن تـكـون مـوضـع انـتـهـاكــات لـقـواعـد
rـنتجات الـدوائيــةIنشطات نظـرا لكثرة وجودها في اIا
أو أن يــــكــــــون مـن غــــيـــــر اIــــرجــح الــــتـــــوصــل إلـى إســـاءة
اسـتـخـدامــهـا كـمــواد مـنـشــطـة". و�ـكن أن يــؤدي االنـتـهـاك
الناجم عن اسـتخـدام هذه العـقاقيـر إلى تخـفيف العـقوبة
شـــــريـــــطــــة "أن يـــــكـــــــون الالعب قـــــــادرا عـــــلى إثـــــبــــــات أن
استـخـدامه لـعـقــار من هــذه الـعـقــاقـيـر لم يـكن يـهدف إلى

تعزيز أدائه الرياضي...".
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وإذا كـــــانـت هــــنـــــاك حـــــاجــــة لـالســــتـــــعـــــانــــة بـــــخـــــبــــراء
خارجـيX مـستـقلـX فسـوف توزع عـليـهم كافـة اIعـلومات
اIـــتـــعــلـــقــة بـــالــطـــلب بـــدون حتــديـــد هــويـــة الالعب اIـــعــني.
ويـنــبـغي أن يـقــدم صـاحب الــطـلب أيــضـا مـوافــقـة كـتــابـيـة
عـــــلى تـــــوزيـع قــــرارات جلـــــنــــة مـــــنـح اإلعــــفـــــاءات ألغـــــراض
Xــنـــظــمـــات األخـــرى ذات الـــصــلــــة من بــIعالجـــيـــة عــــلى ا
مـــنــــظـــمـــات مـــكـــافـــحـــة اIـــنـــشــــطـــاتr وذلك وفـــقـــا ألحـــكـــــام

اIدونــة.
5,2 يــــقـــوم أعــــضــــاء جلــــنـــة مــــنح اإلعــــفــــاءات ألغـــراض

عالجـية وإدارة منظمـة مكافحة اIـنشطات اIعـنية بتأدية
جـــمــيع مـــهــامــهـم في إطــار الـــســريــة الـــصــارمــة. وســـيــقــوم
XـعنيIا XـوظفIـذكورة وجميع اIجمـيع أعضاء اللـجنة ا
بـــــالـــــتـــــوقـــــيع عـــــلى تـــــعـــــهـــــد بـــــاحملـــــافـــــظـــــة عـــــلـى الـــــســـــريــــة.
وسيحافظون بوجه خاص على سرية اIعلومات التالية :
أ) جميع اIعلومـات والبيانات الطبـية التي يقدمها
الالعب اIعني والطـبيب أو األطباء اIشاركون في رعاية

rهذا الالعب
ب) جـمــــيع اIـعـلــــومــــات اIــتـعــلــقـــة بـالـطـلبr £ـــا
في ذلك اسم الـطبـيب أو أسمـــاء األطبــــاء اIشـاركX في

هذه العملية.
وإذا مـا رغـب الالعب اIـعــني في إلـغــــاء حـق جلـنــة
مـنـح اإلعـفــــاءات ألغــــراض عالجــيــــة اIـعـنـيــــةr أو جلـنــة
منح اإلعفاءات ألغـراض عالجـيـة التابعة للـوكالة العاIية
Iـــكـــافـــحــــة اIـــنـــشـــطـــاتr في احلـــصــــول عــــلى اIـــعـــلــــومــــات
الـصــحـيــــة اIـتــعـلـــقـــة بـهr فــإن عـلـــيــه أن يـخــطـر طـبــيـبه
كـتــابــة بـهــذا األمــر. ويـتــرتب عــلى هــذا الـقــرار أن الالعب
اIــــعـــنـي ســـيـــحــــرم مـن اIــــوافـــقـــــة عـــلى أي طــــلب يــــقـــدمــه
لإلعـفـــاء ألغـــراض عالجـيــة أو عـلى جتديد أي إعـفاء قائم

بهذا الشأن.
6,0 جلان منح اإلعفاءات ألغراض عالجية

تُـــــنــــــشـــــأ جلـــــان مــــــنح اإلعــــــفـــــاءات ألغـــــراض عـالجـــــيـــــة
وتضطلع بأنشطتها وفقا للمبادىء التوجيهية التالية :

6,1 يــنــبــغي أن تــضـم جلــان مـنـح اإلعــفــاءات ألغـراض

عالجــيـة ثالثــة أطـبــاء عـلى األقل �ــلـكــون خـبـرة فـي مـجـال
رعــايـة الالعــبـX ومــعـاجلــتـهمr ومــعـرفــة راسـخــة و¡ـارسـة
عـمـلـيـة في مـجـال الـطب الـسـريـري والـريـاضي. ومن أجل
تـأمــX اســتــقاللــيــة الـقــراراتr يــنــبــغي أالّ يــتـــولى مــعـظم
أعــــــضـــــاء جلــــــنــــــة مــــــنح اإلعــــــفــــــاءات ألغـــــراض عـالجــــــيـــــة أي
مــســؤولـيــات رســمــيـة في مــنــظـمــة مــكـافــحــة اIـنــشــطـات.
ويتعX على جميع أعضاء اللجنة اIعنية أن يوقعوا على
تـصريح بـشأن عـدم تعـارض اIـصالح. وفي حـالة الـطلـبات
اIتـعـلقـة بالعـبـX معـوقـrX يـنبـغي أن تـتـوافر لـدى عـضو
واحد عـلى األقل من أعـضاء جلـنـة منح اإلعـفـاءات ألغراض
XـعوقIا Xعالجية خـبرة مـحدّدة في مـجال رعـاية الالعـب

ومعاجلتهم.

أ) عـدم مسارعـة الالعب إلى االمتثـال ألي متطـلبات
أو شـــروط تفـرضهــا مـنظمــة مـكـافحــة اIـنشطات التي

rمنحت اإلعفاء
ب) انـقضاء اIدة الـتي يشمـلها مـنح اإلعفاء ألغراض

rعالجية
جـ) إخـطـار الالعب بـأن منـظـمـة مكـافـحـة اIنـشـطات

قد سحبت اإلعفاء ألغراض عالجية.
 تــعـلـيق : تــعـلـيق : ســيـكــون لـكل إعــفـاء ألغــراض عالجـيــة مـدة
مــحــدّدة تـــقــررهــا جلـــنــة مــنـح اإلعــفــاءات ألغـــراض عالجــيــة
و�كن أن تـكون هـناك حـاالت يكـون فيـها اإلعـفاء ألغراض
عالجــيــة قــد انـــتــهى أجــلـه أو أنه قــد سُــحب ولـــكن الــعــقــار
احملـظــور مـوضع اإلعــفـاء مــازال مـوجـودا فـي جـسم الالعب
اIـــعــني. وفـي مــثـل هــذه احلـــاالت فــإن مـــنـــظــمـــة مـــكــافـــحــة
اIـنشطـاتr التي تـتولى اIـراجعـة األولية لـنتـيجـة حتليل
غيـر طـبيـعيـةr سـتنـظـر في ما إذا كـانت نـتـيجـة التـحـليل
مــتــســقـــة مع انــتــهــاء أجل اإلعـــفــاء ألغــراض عالجــيــة أو مع

سحب هذا اإلعفاء).
4,7 لن يُــنــظــر في اIــوافـــقــة بــأثــر رجــعي عــلى طــلب

Xإعـــــــفـــــــــاء ألغـــــــــراض عـالجـــــــيـــــــة إالّ فـي إحـــــــدى احلـــــــالـــــــتـــــــ
: Xالتـاليتـ

أ) إذا تبـيّن أنه كانت هـنـاك حاجـة Iعـاجلة طـارئة أو
rمعاجلة حلالة طبية حادّة

ب) إذا تــبــــيّن أن ظـــــروفــــا اســتــثـــنـــائـــيـــــة حـــــالت
دون توافـر وقت كـــاف أو فـرصة سـواء لتقــد� طلبr أو
rلدراسته من جانـب جلنة منح اإلعفاءات ألغراض عالجية

قبل عملية مراقبة تعاطي اIنشطات.
 تــعــلـيق : تــعــلـيق : إن حـاالت الــطــوارىء الــطـبــيــة أو احلـاالت
الـطبية احلــــادة الـتي تتطـلب استخـــدام مـــا يعتبــر في
rاحلــاالت الـعــاديـة عــقــارا مــحـظـــورا أو وسـيــلــة مــحـظـورة
rـنح إعـفاء ألغـراض عالجـيةI قبـل التـمـكن من تـقد� طـلب
هـي حـــاالت اســـتـــثـــنــائـــيـــة. وبـــاIـــثل فـــإن الـــظــــروف الـــتي
تـــتــطــلـب الــتــعـــجــيل بــالـــنــظــر فـي طــلب لإلعـــفــاء ألغــراض
عالجـيـةr بـهـدف اIشـاركـة في مـسـابـقـة وشـيـكـــة - تـعـتـبـر
ظـــــروفــــا نـــــادرة. ويــــنـــبــــغي أن تـــكــــــون لـــدى مــــنـــظــــمـــات
مـــكـــافـــحــة اIـــنـــشـــطـــاتr الـــتي تـــمـــنـح إعـــفـــاءات ألغــــراض
عـالجــيــــةr إجـــراءات داخــلـــيـــة تـــســمح £ـــعــاجلــة مـــثـل هـــذه

األوضـاع).
5,0 سرية اIعلومات

5,1 يــــنــــبــــغي أن يــــقـــــدم صـــــاحـب الــــطــــلب مــــوافــــقـــــة

كتابـيـة على إبالغ جـميع اIعـلومات اIتـعلّقـة بالطلب إلى
أعــضــاء جلــنـــة مــنح اإلعـــفـــاءات ألغــــراض عالجـــيـــةr وعــنــد
rآخــرين Xمستقل Xوعلميـ Xاالقتضاء إلى خبراء طـبي
أو جلــــمـــــيـع الـــعــــــامـــلـــــX الالزمــــX اIـــشــــاركـــX في إدارة
اإلعــفـاءات ألغـراض عالجــيـة وفي مـراجــعـتـهـا واســتـئـنــاف

النظر فيها.
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7,6 يـجب أن يتـضمن الـطـلب عرضـا شامال لـلخـلفـية

الـطـبـيـة ونـتـائج جـمـيع الـفـحـوص والـتـحـريـات اخملـتـبـريـة
والدّراسات التصويرية ذات الصلة بالطلب.

7,7 يــتـم إجــراء أي حتــريــات أو فــحــوص أو دراســات

تصـويـرية إضـافـية مـنـاسبـة تطـلـبهـا جلـنة مـنح اإلعـفاءات
ألغـراض عالجية التابـعة Iنظمـة مكافحة اIـنشطاتr على
نـــفـــقــة مـــقــدم الـــطـــلب أو الـــهــيـــئــة الـــريـــاضــيـــة الـــرئــاســـيــة

الوطنية اIشرفة عليه.
7,8 يـــجب أن يــــتـــضـــمـن الـــطـــلب بــــيـــانـــا مـن طـــبـــيب

مــــــؤهــل حـــــسـب األصـــــــول يـــــشــــــهــــــد فــــــيـه عـــــــلـى ضـــــــرورة
استـخـدام مـا يـعتـبـر في احلـاالت الـعـادية عـقـارا مـحـظورا
أو وسـيــلـة مــحـظــورة في مـعــاجلـة الالعـب اIـعـنـي ويـشـرح
الـسـبب في أنـــه لـيس من اIـمكـــن اآلنr أو لـــم يكــن من
اIـمـكن في الـسـابقr اسـتـخـدام دواء بـديل مـسـمـوح به في

معاجلة هـذه احلـالـة.
7,9 يـجب حتــديــد اجلـرعة للـعقار احملـظور اIعني أو

الوسيلة احملظورة اIعنية وطريقة االستعمـال ومدتـه.
7,10 ينبغي أن تـصدر جلنة مـنح اإلعفاءات ألغراض

عالجـــيــة قـــرارهـــا في غـــضــون 30 يــومـــا بــعـــد تـــســلّم كـــافــة
الـوثـائق اIـتـعـلّـقـة بـاIـوضـوعr وتـتـولى مـنـظـمـة مـكــافـحــة
اIـنـشــطـات ذات الــصـلـــة إبالغ الــقـرار كـتــابـة إلى الالعب
اIـعـني. وفي حـالة مـنح إعـفـاء ألغـراض عالجيـة لالعب من
اجملــمــوعــة اخلــاضـعــة لالخــتــبــار واIـســجــلــــة لــدى مــنــظــمــة
مــكــافــحـــة اIـنــشـطــاتr فــسـيــجــري تـزويــد الالعب اIــعـني
والـوكـالـة الـعـاIـية Iـكــافـحــة اIـنـشـطـات بـشـهــادة مـوافـقـة
تــتــضــمن مــعـــلـــومــات عن مــدة اإلعــفــــاء وعـن أي شــــروط

تتعـلق بهـذا اإلعفـاء ألغراض عالجية.
7,11 أ) عــــنـــــدمـــــا تــــتـــــلـــــقى جلـــــنــــــة مـــــنح اإلعـــــفــــــاءات

ألغــراض عالجـيـة الـتـابـعــة لـلـوكــالـة الـعــاIـيـة Iـكـافـحـة
اIنـشـطــاتr من أحـــد الالعـبX طـلـبـا لـلمــراجـعـــة يـجــوز
لـهــاr وفقــا للـمادّة 4,4 من اIـدونـــةr أن تنـقض قـرارا £نح
إعـــفـــــاء ألغـــراض عالجــــيـــــة صــــادرا عـن إحـــدى مـــنــــظـــمـــات
مـــكـــافـــحـــة اIـــنـــشــــطـــات. ويـــقـــدم الالعـب اIـــعـــني إلى هـــذه
الـلجـنـة جمـيع اIـعـلومـات اIـرفقـة بـطلب اإلعـفــاء ألغراض
عالجــيـــة الــذي كــان قــد قــدمه أصال إلى مــنــظــمــة مــكــافــحــة
اIـنــشـطـاتr وذلـك مع تـسـديــد مـبـلغ الــرسم الالزم. ويـظل
الــقـــرار األصــلـي نــافـــذا إلى أن يـــتم االنـــتــهـــاء من عـــمــلـــيــة
اIراجعـة. وينبـغي أالّ تسـتغرق هـذه العـمليـة أكثر من 30
يــومــا بــعــد تــســلّم الــوكــالــة الـعــاIــيــة Iــكــافــحــة اIــنــشــطـات

للمعلومات اIطلوبة.
ب) �ـكن لــلــوكـالــة الـعــاIـيـة Iــكـافــحـة اIـنــشـطـات أن
تـقــــوم بـعـمــلــيــــة مــراجـعـــــة في أي وقت. ويـتــعـــX عــلى
جلــنـتــهــا اخملــتــصـة £ــنح اإلعــفــاءات ألغــــراض عالجــيــــة أن
تـنــجـــــز عـمـلـيـتـهـــا اخلــاصـــة بـاIــراجـعــــة في غـضــون 30

يـومـا.

6,2 يــجــوز لـلــجـان مــنح اإلعــفـاءات ألغــراض عالجــيـة

Xـا تراه مالئمـا من خدمات اخلـبراء الطـبي£ Xأن تسـتع
أو العلميX لـدى استعراض الظــروف اIتعلقـة بأي طلب

يـرمي إلى احلصول على إعفاء ألغـراض عالجيـة.

6,3 تـــشـــكل جلـــنـــة مـــنح اإلعـــفـــاءات ألغـــراض عالجـــيــة

الـتــابـعـة لـلـمـنظـمـــة الـعـاIـيــة Iـكــافـحــة اIـنشـطـات وفـقا
للمعايير اIبينة في اIادّة 6,1.

rــبـــادرة مـــنـــهــا£ rوتـــنــشـــأ هـــذه الـــلـــجــنـــة لـــكي تـــقـــوم
£راجعة قرارات اإلعـفــاء ألغـراض عالجيـة الـتي تمنحها
مـنــظـمــات مــكــافــحــــة اIـنــشـطــات. وكــمــا هــــو مــبــيّن في
اIـادّة 4,4 من اIـدونــةr فـإن جلــنـة مــنح اإلعـفــاءات ألغـراض
rـنـشـطـاتIـكـافـحـة اI ـيـةIعـالجـيـة الـتـابـعـة لـلـمـنـظـمـة الـعـا
ســــتـــــقـــــومr بـــــنــــــاء عــــلـى طــــلـب أي العــــبـــــX تــــكــــــون إحــــدى
مـــنـــظـــمـــات مـــكــــافـــحــــة اIـــنـــشــطـــات قـــد رفـــضت مـــنـــحـــهم
rـراجـعـة مـثل هـذه الـقـرارات£ rإعـفـاءات ألغـراض عالجـيـة

مع التمتع بصالحية نقضها.

7,0 عملية تقد� طلبات اإلعفاء ألغراض عالجية

7,1 ال يــنـظـر في أي طـلب إعــفـاء ألغـراض عالجـيـة إالّ

rبـــعــد تـــســلّم اســـتــمــارة طـــلب مـــســتــكـــمــلــة حـــسب األصــول
ويــجـب أن تــتــضــمن هــذه االســتــمــارة كــافــة الــوثــائق ذات
الـصـلـة (انـظـر الـذيل 1 - اسـتـمــارة طـلب اإلعـفـاء ألغـراض
عالجية). ويـنبغي مـعاجلة عـمليـة تقد� الـطلب مع التـقيد

الصارم £بادىء السرية الطبية.
7,2 �ــكن Iــنــظــمــات مــكــافــحـة اIــنــشــطــات أن تــدخل

تــــعـــديـالت عـــلـى اســـتــــمـــارة (اســــتــــمـــارات) طــــلب اإلعــــفـــاء
ألغـراض عالجـيةr اIـعروضـة في الذيل 1 بـهدف تـضـميـنـها
مطالبات بـتقد� معلومات إضافيةr ولكن بدون حذف أي

أقسام أو بنود منها.
7,3 يــجــوز Iـنــظـمــات مـكــافــحـة اIــنـشــطـات أن تــقـوم

بـتـــرجـمــة اسـتـمــارة (اسـتـمــارات) طـلب اإلعــفــاء ألغـراض
عـالجــيـــــة إلى لـــغــــة (لـــغــــات) أخــرىr بـــيـــد أن االســتـــمــارة
يجب أن تـظــل حتمــل إحــــدى اللــغـتـــX اإلجنلـيــزيــة أو

الفـرنسيــة.
7,4 ال يـجـوز لالعب اIـعـني أن يـقـدم طلـبـا لـلـحـصول

عـلى إعـفـاء ألغـراض عالجـيـة إلى أكـثـر من مـنـظـمـة واحدة
Iــكـافـحــة اIـنـشــطـات. ويــجب أن يـتـضــمن الـطــلب حتـديـدا
لـــريــــاضـــة الالعـبr وعـــنـــد االقــــتـــضـــاءr حتــــديـــد تـــخــــصـــصه

وموقعه أو دوره احملدد.
7,5 يـجب أن يـتضـمن الـطـلب بـيـانـا ألي طلـب سابق

و/ أو حالي لـلـترخـيص بـاستـخـدام ما يـعـتبـر في احلاالت
rالــعــــــاديــــة عـــقــــارا مـــحــظـــــورا أو وســـيـــلــــة مـــحــظــــورة
واسـم الـــهـــيــئـــة الـــتـي قـــــدم إلــيــهــــا الـــطـــــلبr والــقــــرار

الـذي اتخذتـه بشأنه.
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جـ) ال يُنظر في اIـوافقة بأثـر رجعي على طلب منح
Xإعــفـاء مــخــتــصــر ألغـراض عـالجـيــة إالّ في إحــدى احلــالــتـ

: Xالتاليت

إذا تـبــيّن أنه كــانت هــنــاك حـاجــة Iــعـاجلــة طــارئـة أو
rمعاجلة حلالة طبية حادة

إذا تــبـيّن أن ظــروفـا اسـتــثـنــائـيـة حــالت دون تـوافـر
وقت كـاف أو فـرصـة سـواء لـتقـد� طـلبr أو لـدراسـته من
جـانب جلـنـة مـنح اإلعفـاءات ألغـراض عالجـيـةr قـبل عـمـلـية

مراقبة تعاطي اIنشطات.

8,5 أ) �ـكن لـلـجــنـة مـنح اإلعـفـاءات ألغـراض عالجـيـة

اIـــعـــنـــيـــةr أو لــــلـــجـــنـــة مــــنح اإلعـــفـــاءات ألغــــراض عالجـــيـــة
الــتـابـعــة لـلـوكــالـة الـعــاIـيـة Iــكـافـحــة اIـنـشــطـاتr أن تـقـوم
بــــعـــمــــلـــيــــة مـــراجــــعــــة فـي أي وقت خالل فــــتـــــرة اإلعــــفـــــاء

ألغــراض عالجيــة.
ب) إذا طــلب أحــد الالعــبــX إعــادة الــنــظــر في رفض
طلب إعفــاء مخـتصـر ألغراض عالجيـةr فـإنه �كن للجنة
مــنح اإلعــفـــــاءات ألغــــراض عالجــيـــة الــتـــابــعــــة لــلـــوكــالـــة
الـعـاIيـة Iكـافحـة اIـنشـطات أن تـطلـب منه تـقد� مـا تراه
ضـروريـا من مـعـلـومـات طـبـيــة إضــافـيـةr علـى أن يـتحـمل

الالعب اIعني اIصروفات اIترتبة عـلى هـذه العمليـة.

8,6 يـجــوز لـلـجـنــة مـنح اإلعـفـاءات ألغـراض عالجـيـة

أو للجنة منح اإلعـفاءات ألغراض عالجية التابعة للوكالة
الـعــاIـيـة Iـكـافـحـة اIـنـشــطـات أن تـلـغي في أي وقت إعـفـاء
مـــخــتــصـــرا ألغــراض عالجـــيــة. ويـــجــري إبالغ هـــذا الــقــرار
فـــورا إلـى الالعب اIــــعــــني وإلى احتــــاده الــــدولي وجــــمـــيع

منظمات مكافحة اIنشطات اIعنية.

8,7 يــــصــــبح اإللــــغــــاء نــــافــــذا فــــور إبالغ الــــقــــرار إلى

الالعب اIعني. بيـد أنه سيكون بإمكان الالعب اIعني أن
يطلب إعفاء ألغراض عالجية في إطار القسم 7.

9,0 مركز تبادل اIعلومات

9,1 يــتـعــX عــلى مـنــظــمـات مــكــافـحــة اIــنـشــطـات أن

تــقــدم إلى الــوكــالــة الــعــاIــيـة Iــكــافــحــة اIــنــشــطــات جـمــيع
اإلعفاءات اIمنـوحة ألغراض عالجية £وجب أحكام القسم

r7 باإلضافة إلى جميع اIستندات اIتعلقة بها.

r9,2 بالنسـبة لإلعفاءات اخملتـصرة ألغراض عالجيــة

تـقــوم مـنظـمـات مكــافـحــة اIـنشـطـــات بتـــزويـد الوكـالة
الــعـاIــيــة Iـكــافــحــة اIـنــشــطـات بــالــطـلــبــات الــطـبــيــة الـتي
يقدمها الالعبون من اIستوى الـدولي £وجب القسم 8,4.

9,3 يـكـفل مــركـز تـبـادل اIـعـلـومــات الـسـريـة الـكـامـلـة

جلميع اIعلومات الطبية.

7,12 إذا أسـفـرت عـمـلـية اIـراجـعـة لـقـرار خـاص £نح

إعـفــاء ألغـــراض عالجـيــة عن نـقض هـذا الـقــرارr فـإن هذا
الــتــغــيــيــر ال يــطــبق بــأثــر رجــعي وال يــتــرتب عــلــيـه إلــغـاء
الـنـتـائج الـتي أحـرزهـا الالعـب اIـعـني خالل الـفـتـرة الـتي
كــان فــيــهـا اإلعــفــاء ألغــراض عالجــيـة ¡ــنــوحــا لهr ويــصـبح
قرار النـقض نافذا في أجل ال يـتعدى 14 يومـا بعد إبالغه

إلى الالعب اIعني.
8,0 اإلجـــراء اخملتـصـــــر لـطـلب إعفــــــــــاء ألغـــراض

عالجيـــة
8,1 من اIـسـلّم بــه أن بـعض الـعـقـــاقـيـر اIدرجــة في

قــائمــة العقـاقير احملـظورة تسـتخدم Iـعاجلة حـاالت طبية
شـائعـة في األوسـاط الـريـاضـيـة. وفي مـثل هـذه احلاالت ال
يـــكـــون من الـــضــروري تـــقـــد� طــلـب مــفـــصّل عـــلى الـــنـــحــو
اIـبـX في القـسـمX 4 و7. ولـذلك يُـعـتـمد إجـراء مـخـتـصر

لطلب اإلعفاء ألغراض عالجية.
8,2 إن الــعــقـــاقــيــر احملـــظــورة أو الــوســائل احملــظــورة

الـتي �ـكـن الـتـرخـيص بـاسـتـخـدامـهـا £ـوجب هـذا اإلجـراء
اخملـتصر تقـتصر حصرا عـلى ما يلي : نـواهض البيتا - 2
(فــــــورمــــــوتـــــيــــــرول وســـــالــــــبـــــوتــــــامــــــول وســـــاIــــــيـــــتــــــيـــــرول
rعـن طـــــــــــريـق االســـــــــــتـــــــــــنـــــــــــشـــــــــــاق (Xوتـــــــــــيـــــــــــربـــــــــــوتـــــــــــالـــــــــــ

وغلوكوكورتيكوستيرويدز بطرق غير جهازية.

8,3 لكي يـتمـكن الالعب من استـخدام أحد الـعقـاقير

اIــذكـورة أعاله فــإن عـلــيه أن يـقــدم إلى مـنــظـمــة مـكــافـحـة
اIـنشـطات إخـطــارا طـبيـا يبرر احلـاجة الـعالجيـة. ويجب
r2 في الــذيل XــبــــIا rأن يــتــضــمـن هــذا اإلخــطــار الـــطــبي
rومــقـدار اجلـرعـة rواسم الـدواء rعـرضـا لــتـشـخـيـص احلـالـة
rومــدة الـعالج. ويــنــبــغي أن يــقـــدم rوطــريــقــة االسـتــعــمــال
عـــــنـــــد االقــــتـــــضـــــــاءr بــــيـــــان لالخـــــتـــــبــــارات الـــــتي أجـــــريت
لــتــشــخــيـص احلــالــة (بــدون ذكــر نــتــائج هـــذه االخــتــبــارات

وتفاصيلها).
8,4 يشمل اإلجراء اخملتصر مـا يأتي :

أ) تــــصــــبـح اIــــوافــــقــــة عــــلـى اســــتــــخــــدام الــــعــــقــــاقــــيــــر
احملــظــــورةr اخلــــاضــعــــة لإلجـــــراء اخملــتــصـــــرr نـــافــذة لــدى
تـســلّم مـنــظـمـة مــكـافــحـة اIـنــشـطـات إلخــطـار كـــامل لـهـــذا
الـــغــــرضr ويـــجب أن تـــعـــــاد اإلخــطـــارات الــنــــاقـــصـــة إلى

rمقدمي الطلبات
ب) لـدى تـسـلّم مـنـظـمـة مكـافـحـة اIـنـشـطـات إلخـطار
كـــاملr فــإن عـــلــيـــهــا أن تـــســارع إلـى إبالغ الالعب اIـــعــني.
ويـــجـب أن يــجـــري أيـــضـــاr عـــنـــد االقـــتــضـــاءr إبـالغ االحتــاد
الــــــدولي واالحتــــــاد الــــــوطــــــني لـالعـب وكـــــذلـك اIــــــنــــــظــــــمـــــة
الـوطنيــة Iكــافـحـة اIنشطات. وتقوم منظمــة مكـافحـة
اIـنشـطـات بإبالغ الــوكـالـــة العــاIـية Iـكافـحـة اIـنشـطات
فــــقط عــــنــــــد تــــلـــقــــيــــهـــــا إلخـــطــــار مـن العب من اIــــســــتــــوى

الـدولي.
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مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
اIـــاداIـــادّة ة 3 : يـــكـــلّــف وزيــــر اIـــالــيـــة  ووزيـــر الـــشــؤون
الــديــنــيـة واألوقــافr كــل فــيــمــــا يــخــصــهr بــتــنــفــيــــذ هـذا
اIرسوم الذي  ينشـــر في اجلريدة الرّسميّـة للجمهوريّـة

اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 4 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 27

سبتمبر سنة 2006.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 341  م  مـؤرؤرّخ في خ في 4  رم  رمـضـان عامان عام
يــــتــــضــــمّن  rي r 2006 ــــوافق  وافق  27  ســــبــــــتــــمــــبــــــر سر ســــنــــة ةIا I1427 ا

حتـويل اعويل اعـتـمـاد إلى مياد إلى ميـزانزانـيـة تة تـسيسيـيـر وزارة الر وزارة الـفالحةفالحة
والتنمية الريفية. والتنمية الريفية. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس اجلمهوريّة

r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّـــمــا اIـــادّتــان 77- 6

rو125 ( الفقرة األولى) منه
- و£ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و£ـقــتـضـى الـقــانـون رقم 05-16 اIـؤرّخ في 29 ذي
الـــــقـــــعـــــدة عــــام 1426 اIـــــوافق  31 ديـــــســـــمـــــبـــــر ســـــنــــة 2005

r2006 الية لسنةIتضمن قانون اIوا
- و£قـتـضى األمر رقم 06-04 اIؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا
- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسي اIـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIــــوافق 10 ســــبـــــتــــمــــبـــــر ســــنــــة 2006
واIـــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمـــادات اخملــــصــــصــــة Iـــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية التسيير £وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةIا
- و£قـتـضى اIرسـوم الـتنـفـيذي رقـم 06-38 اIـؤرّخ
في 25 ذي احلــجـة عـام 1426 اIـوافق 25  يـنـايــر سـنـة 2006
واIـتـضـمن تــوزيع االعـتـمـادات اخملـصــصـة لـوزيـر الـفالحـة
والتـنمـية الـريفيـة من ميـزانيـة التـسيـير £ـوجب قانون

r2006 الية لسنةIا

مرسوم رئاسيمرسوم رئاسيّ رقم  رقم 06 -  -  340 مؤر مؤرّخ في خ في 4  رمضان عام  رمضان عام
1427 اI اIـوافق  وافق  27  ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة r 2006 يr يــــتــــضـمّن

حتــــــــويويـل اعل اعــــــــتــــــــمــــــــاد إلاد إلـى مى مــــــــيــــــــزانزانــــــــيــــــــــة تة تــــــــســــــــيــــــــيــــــــر وزارةر وزارة
الشؤون الدينيالشؤون الدينيّة واألوقاف. ة واألوقاف. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

r اليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبــنـــاء عــلى الـــدّســتـــورr ال ســيّــمـــا اIــادّتــان 77 - 6
rو125 ( الفقرة األولى) منه

- و£ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلّق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان

- و£قـتـضى األمر رقم 06-04 اIـؤرخ في 19 جـمادى
الثـانية عام 1427 اIوافق 15 يولـيو سنة 2006 واIـتضمن

r2006 الية التكميلي لسنةIقانون ا

- و£ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم الـــــرئـــــاسـي اIـــــؤرخ في 17
شـــــعــــبـــــان عــــام 1427 اIـــــوافق 10 ســـــبـــــتــــمـــــبــــر ســـــنــــة 2006
واIــــتــــضــــمن تــــوزيع االعــــتــــمــــادات اخملــــصـــصــــة Iــــيــــزانــــيـــة
التكاليف اIشـتركة من ميزانية الـتسيير £وجب قانون

r2006 الية التكميلي لسنةIا

- و£ــــقــــتــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنــــفــــيــــذي رقـم 06- 311
اIؤرّخ في  17 شعبان عام 1427 اIوافق 10 سبتمبر سنة
2006  واIـــــــتـــــــضــــــمـن تـــــــوزيع االعـــــــتـــــــمــــــادات اخملـــــــصـــــــصــــــة

لـوزيـرالشـؤون الديـنـية واألوقـاف من مـيزانـية الـتـسيـير
r2006 الية التكميلي لسنةIوجب  قانون ا£

يرسم ما يأتي : يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يــلــــغــى من مــيـزانـيــــة ســـــنـة 2006
اعتماد قـدره مائة وســتـة مـاليX دينار(106.000.000 دج)
مقـيّــد في ميـزانيـة الـتكاليـف اIشتركـة وفي الباب رقم

37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".

اIـــــاداIـــــادّة ة 2 : :  يــــــخــــــصــص Iـــــيـــــــزانـــــيـــــــة ســـــــنـــــــة 2006
اعــتـماد قـدره مـائـة وستـة ماليـX ديـنار(106.000.000 دج)
يــقــيّـــــد فـي مـيـزانـيـة تـسـيـيـر  وزارة الشـؤون الـديـنـية
واألوقـــاف وفـي الـــبـــاب رقـم 37-01   "اإلدارة اIـــركـــزيـــة -

اIؤتمرات واIلتقيات".
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- و£ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 207-89
اIــــــؤرّخ في 15 ربـــــــيـع الـــــــثــــــــانـي عـــــــام 1410 اIــــــوافق 14
نوفـمبــر سنـة 1989 واIتضـمن القانون األساسي اخلاص
اIــطــبـق عــلى الــعـمــال اIــنــتــمـX إلـى األسالك اخلــاصـة في

rكـلـفـة بالتجــارةIاإلدارة ا
- و£ـــقــــتـــضى اIــــرســـــوم الـــتّـــنــــفـــيـــذي رقــم 224-89
اIــــــــــؤرّخ فـي 7 جــــــــــمـــــــــــادى األولـى عـــــــــــام 1410 اIــــــــــوافـق 5
ديسـمبـر سنـة 1989 واIتضـمّن القانـون األساسي اخلاص
اIـــطــبّـق عــلـى الــعــمــال اIــنـــتــمــX إلى األسـالك اIــشــتــركــة

rتمّمIعدّل واIا rللمؤسسات واإلدارات العمومية
- و£ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 119-92
اIـؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1412 اIـوافق 14 مــارس ســنـة
1992 الـذي يحــدّد قـائـمـــة اIنـاصب العـلـيـا اخلـاصــة في

اIـصـــالح اخلـارجـيـــة لـلمـنـافســـة واألسعــــار وتـصنـيفـهـا
rوشــروط التعـييـن فيهـا

- و£ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقـم 409-03
اIؤرّخ في 10 رمـضان عـام 1424 اIوافق 5 نـوفـمبـر سـنة
2003 واIـــتــضـــمن تـــنــظـــيم اIـــصــالـح اخلــارجـــيــة في وزارة

rالتجارة وصالحياتها وعملها

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اIـاداIـادّة األولى : ة األولى : يحـدّد هــذا اIرسـوم قــائمــة اIـنـاصب
الــــعــــلـــــيــــا في اIــــصـــــالح اخلـــــارجــــيــــة لـــــوزارة الــــتــــجــــــارة

وشــروط االلتحـاق بهـا وتصنيفهـا.

الفصل األولالفصل األول
قائمة اIناصب العلياقائمة اIناصب العليا

اIــاداIــادّة ة 2 : : زيـــادة عــلـى اIــنـــاصب الـــعـــلـــيــا اIـــنـــصــوص
عــلــيــهـا في اIــادّتـX 36 و57 من اIــرســوم الــتــنـفــيــذي رقم
89-207  اIؤرخ في 15 ربيع الـثـاني عام 1410 اIوافق 14

نوفـمبـر سنة 1989 واIذكور أعالهr حتـدّد قائمـة اIناصـب
العليــا في اIصالح اخلارجيّة لوزارة التّجارة كما يأتي :

- على مستوى اIديرية اجلهوية للت- على مستوى اIديرية اجلهوية للتّجارة :جارة :
rرئيس مصلحة جهوية -

- رئيس مكتب جهوي.
- على مستوى اIديرية الوالئية للت- على مستوى اIديرية الوالئية للتّجارة :جارة :

rرئيس مصلحة -
rرئيس مكتب -

rراقبةIرئيس فرقة ا -
rرئيس قسم إقليمي للتّجارة -

- رئـيس مـفـتـشيـة مـراقـبة اجلـودة وقـمع الـغش عـند
احلدود.

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــــغــى من مــيـزانــيــة ســــــنـة 2006
اعـــتـــمـــــاد قـــــدره مـــلــيـــون ومــائـــة وواحـــد وثــمـــانــون ألف
ديــنـــار (1.181.000 دج) مــقــيّــــد في مــيــزانــيـــة الــتــكــالــيف
اIــشــتــركـــة وفي الــبــاب رقم 37-91 "نـــفــقــات مــحـــتــمــلــة -

احتياطي مجمّع".

اIـاداIـادّة ة 2 : :  يــخــصص Iـيـزانـيـــة ســنـة 2006 اعــتــمـاد
قـــــــدره مـــلـــيـــون ومــــائــــة وواحـــد وثـــمــــانـــون ألـف ديـــنــــار
(1.181.000 دج)  يــقــــيّــــــد فـي مـــيــزانـــيـــة تـــســيـــيــر وزارة
الــفـالحــة والـــتــنـــمـــيــة الـــريـــفــيـــة وفي الـــبــاب رقم 01-34 "

اإلدارة اIركزية - تسديد النفقات".

اIــاداIــادّة ة 3 : يــكـلّـــف وزيـــر اIــالــيــــة  ووزيــــر الــفالحـة
والــتـــنــمــيـــة الــريـــفــيــةr كـل فــيـــمــا يــخـــصهr بــتـــنــفـــيـــذ هــذا
اIــــــرســـــــوم الـــــــذي يــــــنــــــشـــــــر فـي اجلــــــريـــــدة الــــــرّســــــمــــــيّــــــة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة .

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 27
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرسرسـوم توم تـنـفيفيـذيذيّ رقم  رقم 06 -  - 342 م مـؤرؤرّخ في خ في 4  رم  رمـضـان عامان عام
1427 اIوافق   اIوافق  27  سبسبـتمبتمبـر سنة ر سنة r 2006 يحr يحـدد قائدد قائـمةمة

اIاIــــــنــــــــاصب الاصب الــــــعــــــــلــــــيــــــا في اIا في اIــــــــصــــــالح اخلالح اخلــــــــارجارجــــــيــــــة لة لــــــوزارةوزارة
التجارة وشروط االلتحاق بها وتصنيفها. التجارة وشروط االلتحاق بها وتصنيفها. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير التّجارة -

- وبـناء على الـدّستـورr ال سيّمـا اIادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

- £ـــــقـــــتـــــضى اIـــــرســـــوم رقم 85-59 اIـــــؤرخ في أول
رجب عـام 1405 اIـوافق 23 مــارس سـنـة 1985 واIــتـضـمن
الــــقـــــانــــون األســـــاسي الـــــنــــمـــــوذجي لـــــعــــمـــــال اIــــؤســـــســــات

rواإلدارات العمومية

- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 61 24
8 رمضان عام  رمضان عام 1427 هـ هـ
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الــفــرع الــثالــفــرع الــثّــانـي :  عــلى مــســتـــوى اIــديــريــة الــوالئــيــةــانـي :  عــلى مــســتـــوى اIــديــريــة الــوالئــيــة
للتللتّجارة :جارة :

اIـاداIـادّة ة 5 : : أ -  يـعـيّن رئـيس مـصـلـحـة اجلـودة ورئيس
مــصــلــحــة تــنــظــيـم الــســوق واIــنــافــســة ورئــيس مــصــلــحــة
اIـراقبـة واIنـازعات ورئـيس مصـلحـة التّـجارة اخلـارجيّة

: Xمن ب
1 - مـفتـشي األقـسام لـلـجودة وقـمع الـغش ومفـتشي

rXثبتIا rاألقسام لألسعار والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤساء مـفتشـX رئيـسيX لـلجـودة وقمع الغش
ورؤســاء مـــفــتــشـــX رئــيـــســيـــX لألســعـــار والــتـــحــقـــيــقــات
االقــتــصــاديــة الـــذين يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبهذه الصفة
3 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيــX لـــلــجـــودة وقــمـع الــغش
الــذين يــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيـة بــهــذه الــصــفـة
واIفتشX الرئـيسيX لألسعار والتحـقيقات االقتصادية

الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

ب - يــــعــيب - يــــعــيّن رئــــيـس مــصــــلــحــة اإلدارة والــوســــائلن رئــــيـس مــصــــلــحــة اإلدارة والــوســــائل
: Xمن ب: Xمن ب

1 - اIــــتـــــصــــرفــــX اإلداريـــــX الــــرئــــيـــــســــيـــــX الــــذين
rيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة

2 - اIـتصـرفـX اإلداريـX الـذين يـثـبـتـون خمس (5)
rسنوات أقدمية بهذه الصفة

اIاداIادّة ة 6 : : أ - يـعيّن رؤساء اIـكاتب الـتابعـون Iصالح
اجلـودة وتـنظـيم الـسـوق واIنـافـسة واIـراقـبة واIـنـازعات

: Xوالتّجارة اخلارجيّة من ب
1 - رؤســــاء مــفـتــشـX رئــيـســيـيـن لــلـجــــودة وقـمـع
الــــغش ورؤســــاء مـــفـــتــشــــX لألســـعــــــار والــتـــحـــقــيـــقــــات

rXثبتـIا rاالقتصـاديـة
2 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيــX لـــلــجـــودة وقــمـع الــغش
الــذين يــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيـة بــهــذه الــصــفـة
واIفتشX الرئـيسيX لألسعار والتّحـقيقات االقتصاديّة

الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

ب -  يـــعـــيب -  يـــعـــيّـن رؤســـاء اIـــكـــاتب الـــتـــابـــعـــون Iـــصـــلـــحــةـن رؤســـاء اIـــكـــاتب الـــتـــابـــعـــون Iـــصـــلـــحــة
: Xاإلدارة والوسائل من ب: Xاإلدارة والوسائل من ب

rXثبتIا Xالرئيسي Xاإلداري XتصرفI1 - ا
2 - اIــتـصــرفـX اإلداريــX الـذين يــثـبــتـون ثالث (3)

rسنوات أقدمية بهذه الصفة
3 - اIساعدين اإلداريـX الرئيسيX الـذين يثبتون

خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

الفصل الثالفصل الثّانياني
شـروط االلتحـاقشـروط االلتحـاق

الـــفــــرع األول : عــــلى مــــســــتــــوى اIــــديـــريــــة اجلــــهــــويـــةالـــفــــرع األول : عــــلى مــــســــتــــوى اIــــديـــريــــة اجلــــهــــويـــة
للتللتّجارة :جارة :

اIــــاداIــــادّة ة 3 : : أ - يـــــعــــيّـن رئـــــيس اIـــــصــــلـــــحـــــة اجلــــهـــــويــــة
لـلتـخطـيط ومتـابعـة اIراقـبـة وتقـييـمهـا ورئيس مـصلـحة
اإلعالم االقـتــصـادي والـتــحـقــيـقـات اIــتـخـصّــصـة وتــفـتـيش

: Xمصالح مديريات التّجارة من ب
1 - مـفتـشي األقـسام لـلـجودة وقـمع الـغش ومفـتشي

rXثبتIا rاألقسام لألسعار والتحقيقات االقتصادية
2 - رؤساء مـفتشـX رئيـسيX لـلجـودة وقمع الغش
ورؤســاء مـــفــتــشـــX رئــيـــســيـــX لألســعـــار والــتـــحــقـــيــقــات
االقــتــصــاديــة الـــذين يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبهذه الصفة
3 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيــX لـــلــجـــودة وقــمـع الــغش
الــذين يــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيـة بــهــذه الــصــفـة
واIفتشX الرئـيسيX لألسعار والتحـقيقات االقتصادية

الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

ب - يــعــــيب - يــعــــيّن رئــيـــس مــصــــلــحــة اإلدارة والــوســــائلن رئــيـــس مــصــــلــحــة اإلدارة والــوســــائل
: Xب: Xمن من ب

1 - اIــــتـــــصــــرفــــX اإلداريـــــX الــــرئــــيـــــســــيـــــX الــــذين
rيثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بهذه الصفة

2 - اIـتصـرفـX اإلداريـX الـذين يـثـبـتـون خمس (5)
rسنوات أقدمية بهذه الصفة

4 : : أ- يعـيّن رؤساء اIـكـاتب التّـابـعون Iـصالح اIاداIادّة ة 
الـتــخـطـيـط ومـتـابــعـة اIـراقــبـة وتــقـيـيــمـهــا وكـذا مـصــلـحـة
اإلعالم االقـتــصـادي والـتــحـقــيـقـات اIــتـخـصــصـة وتــفـتـيش

: Xمصالح مديريات التّجارة من ب
1 - رؤساء مـفتشـX رئيـسيX لـلجـودة وقمع الغش
ورؤســاء مـــفــتــشـــX رئــيـــســيـــX لألســعـــار والــتـــحــقـــيــقــات

rXثبتIا rاالقتصادية
2 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيــX لـــلــجـــودة وقــمـع الــغش
الــذين يــثــبـتــون ثالث (3) ســنــوات أقــدمــيـة بــهــذه الــصــفـة
واIفتشX الرئـيسيX لألسعار والتّحـقيقات االقتصاديّة

الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

ب -  يـــعـــيب -  يـــعـــيّـن رؤســـاء اIـــكـــاتب الـــتـــابـــعـــون Iـــصـــلـــحــةـن رؤســـاء اIـــكـــاتب الـــتـــابـــعـــون Iـــصـــلـــحــة
: Xاإلدارة والوسائل من ب: Xاإلدارة والوسائل من ب

rXثبتIا Xالرئيسي Xاإلداري XتصرفI1 - ا
2 - اIــتـصــرفـX اإلداريــX الـذين يــثـبــتـون ثالث (3)

سنوات أقدمية بهذه الصفة.
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الـصــفـة واIــفـتــشــX الـرئــيـســيـX لألســعـار والــتّـحــقـيــقـات
االقتصـادية الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه

الصفة.
اIـاداIـادّة ة 9 : : يـعــيّن رؤســاء مــفـتــشــيــات مـراقــبــة اجلـودة

: Xوقمع الغش عند احلدود من ب
1 - مـفتـشي األقـسام لـلـجودة وقـمع الـغش ومفـتشي

rXثبتIا rاألقسام لألسعار والتّحقيقات االقتصادية
2 - رؤساء مـفتشـX رئيـسيX لـلجـودة وقمع الغش
ورؤســاء مـــفــتــشـــX رئــيـــســيـــX لألســعـــار والــتّـــحــقـــيــقــات
االقــتــصــاديــة الـــذين يــثــبــتــون ثالث (3) ســـنــوات أقــدمــيــة

rبهذه الصفة
3 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيــX لـــلــجـــودة وقــمـع الــغش
الـذيـن يـثـبــتـون خـمس (5) سـنـوات أقــدمـيــة بـهـذه الــصـفـة
واIفتشX الرئـيسيX لألسعار والتّحـقيقات االقتصادية

الذين يثبتون سبع (7) سنوات أقدمية بهذه الصفة.

الفصل الفصل الثالثّالثالث
التصنيف التصنيف واألجورواألجور

اIــاداIــادّة ة 10 : : تــصـــنّف اIـــنـــاصب الـــعــلـــيـــا اIـــذكــورة في
اIواد من 3 إلى 9 أعالهr طبقا للجدول أدناه :

: Xراقبة من بIادّة ة 7 : : يعيّن رؤساء فرق اIاداIا

1 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيـــX لــلـــجـــودة وقــمـع الــغش
اIثـبـتX أو اIـفـتشـX الـرئيـسيـX لألسـعـار والتـحـقيـقات
االقتصادية الذين يثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بهذه

rالصفة
2 - مـفـتـشي اجلـودة وقــمع الـغش ومـفـتـشي األسـعـار
والـتـحـقـيـقـات االقـتـصـاديـة الـذين يـثـبـتـون أقـدمـية خـمس

(5) سنوات بهذه الصفة.

اIـاداIـادّة ة 8 : : يـعـيّن رؤسـاء األقـسـام اإلقـلـيـمـيـة لـلـتّـجارة
: Xمن ب

1 - مفـتـشي األقـسام لـلـجـودة وقمع الـغش ومـفـتشي
rXثبتIا rاألقسام لألسعار والتّحقيقات االقتصادية

2 - رؤساء مـفتشـX رئيـسيـX للـجودة وقـمع الغش
ورؤســـاء مــفـــتــشـــX رئــيـــســـيــX لألســـعــار والـــتّــحـــقــيـــقــات
االقتصادية الذين يثبتون ثالث (3) سنوات أقدمية بهذه

rالصفة
3 - اIـــفــتـــشــX الـــرئـــيــســـيـــX لــلـــجـــودة وقــمـع الــغش
الـــذيـن يــــثـــــبـــتـــون خـــــمس (5) ســـنــــــوات أقــــدمـــيـــة بـــهـــذه

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستداللي القسمالقسم الصنفالصنف
اIناصب العليااIناصب العليا

1 - على مستوى اIديرية اجلهوية للت - على مستوى اIديرية اجلهوية للتّجارةجارة

رئيس مصـلحة جـهوية معـيّن حسب الـشروط اIنـصوص عليـها في اIادّة
3 الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1.

رئيس مصـلحة جـهوية معـيّن حسب الـشروط اIنـصوص عليـها في اIادّة
3 الفقرتX أ - 3 وب - 2.

رئيس مكتب جهوي معيّن حسب الشروط اIنصوص عليها في اIادّة 4.

2 - على مستوى اIديرية الوالئية  للت - على مستوى اIديرية الوالئية  للتّجارةجارة

رئــيس مــصــلــحــة مــعــيّـن حــسب الــشــروط اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادّة 5
الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1.

رئــيس مــصــلــحــة مــعــيّـن حــسب الــشــروط اIــنــصــوص عــلــيــهــا في اIــادّة 5
الفقرتX أ - 3 وب - 2.
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أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

rــذكــور أعالهIــوافق 14 مــارس ســنــة 1992 واIعـــام 1412 ا
بـصــفــة اسـتــثـنــائــيـة وIــدّة انــتـقــالـيــة ال تــتـعــدّى خـمس (5)

سنوات من تاريخ نشر هذا اIرسوم.

14 : : يــــــظل مـــــــراقــــــبــــــو اجلـــــــودة وقــــــمـع الــــــغش اIـــــاداIـــــادّة ة 
ومـراقــبـو األســعـار والـتــحـقــيـقـات االقــتـصــاديـة اIـعــيـنـون
قـانــونـا في اIـنــاصب الـعــلـيـا لــرؤسـاء الــفـرق بـاIــديـريـات
Xـرسوم خـاضعIالوالئيـة للـتّجارة قـبل تاريخ نـشر هذا ا
ألحـــكـــام اIـــرســـوم الـــتّـــنـــفـــيـــذي رقـم 92-119 اIــؤرّخ في 9
رمـضان عـام 1412 اIوافق 14 مـارس سنة 1992 واIـذكور
أعالهr بصـفـة اسـتثـنـائيـة وIـدّة انـتقـالـيـة ال تتـعـدّى خمس

(5) سنوات من تاريخ نشر هذا اIرسوم.

اIــــــــاداIــــــــادّة ة 15 : : مع مـــــــراعـــــــاة أحـــــــكـــــــام اIـــــــادّتــــــX 13 و14
اIـــذكـــورتــX أعـالهr تـــلـــغى جـــمـــيع األحـــكـــام اخملـــالـــفـــة لـــهــذا

اIــاداIــادّة ة 11 : : يـــعـــيّن فـي اIـــنــاصـب الــعـــلـــيـــا اIـــنـــصــوص
عــــلــــيــــهـــــا في هــــذا اIــــرســــوم بــــقــــرار مـن الــــوزيــــر اIــــكــــلّف

بالتّجارة.

12 : : زيـــادة عــــلى األجـــر الــــقـــاعــــديr يـــســـتــــفـــيـــد اIــاداIــادّة ة 
الــعــمـــــال اIــعــيّــنــــون في اIــنــــاصب الــســالــفـة الــذكــرr من
اIــنح والــتـــــعــويــضــات اIــنــــصـــوص عــلــيــهــا فـي الــتــنــظــيم

اIعمول به.

اIاداIادّة ة 13 : : يظل مفتـشو اجلودة وقمع الغش ومفتشو
األسـعـار والـتـحـقـيـقـات االقـتــصـاديـة اIـعـيـنـون قـانـونـا في
اIــنــاصب الــعــلــيــا لــرؤســاء مــكــاتب بــاIــديــريــات الــوالئــيـة
لــلـتّـجـارة قـبل تـاريخ نـشــر هـذا اIـرسـوم خـاضـعـX ألحـكـام
اIــرســوم الـــتــنـــفــيــذي رقـم 92-119 اIــؤرّخ في 9 رمــضــان

التصنيفالتصنيف

الرقم االستدالليالرقم االستداللي القسمالقسم الصنفالصنف
اIناصب العليااIناصب العليا

رئـــيس مـــكــتـب مــعـــيّن حـــسب الـــشـــــروط اIــنـــصـــوص عــلـــيـــهـــا في اIــادّة 6
الفقرات أ - 1 وأ - 2 وب - 1 وب - 2.

رئــيس مـــكــتب مــعـــيّن حــسب الـــشــــروط اIــنـــصـــوص عــلــيـــهـــا في اIــادّة 6
الفقــرة ب - 3.

رئيس فـرقــة مراقبـة معـيّن حسب الشــروط اIنـصوص عليها في اIادّة
7 الفقــرة األولى.

رئيس فـرقة مـراقبـة معـيّن حسب الـشروط اIـنصـوص علـيهـا في اIادّة 7
الفقرة 2.

رئيس قسم إقليمي للتّجارة معـيّــن حسب الشروط اIنصـــوص عليهـــا
في اIادّة 8 الفقرتX األولى و 2.

رئـيس قسم إقليمـي معـيّن حسب الشـــروط اIنصـوص عـليهـــا في اIادّة
8 الفقرة 3.

رئــيس مــفــتــشــيــة مــعــيّن حــسب الــشــروط اIــنــصــوص عــلـيــهــا فـي اIـادّة 9
الفقرتX األولى و2.

رئــيس مــفــتــشــيــة مــعــيّن حــسب الــشــروط اIــنــصــوص عــلـيــهــا فـي اIـادّة 9
الفقــرة 3.
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اIـــــادة اIـــــادة 2 : : تـــــعـــــدل وتــــــتـــــمّم  اIـــــادة  10 مـن اIـــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافـق 23  غــــــشـت ســــنــــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :
" اIادة 10 : يتشكل مجلس إدارة اجلامعة من :

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -
- ¡ثل واحد عن األسـاتذة ينتخب من بX األساتذة

rذوي مصف األستاذية في كل كلية ومعهد
- ¡ــــثــــلــــX (2) مــــــنــــــتـــــخــــــبــــــX عـن ســـــلـك األســــــاتـــــذة

اIساعدين.

(الباقي بدون تغيير)".

3 :   :   تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمّـم اIــــادة 20  من اIـــــرســــوم اIــــادة اIــــادة 
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافــق 23  غــــــشـت ســــنـــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :

" اIادة 20 : يتشكل اجمللس العلمي  للجامعة من : 
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
- ¡ــثـلـX (2) مــنــتــخــبــX عن األســاتــذة ذوي مــصف

rاألستاذية عن كل كلية ومعهد
- ¡ــــثــــلــــX (2) مــــــنــــــتـــــخــــــبــــــX عـن ســـــلـك األســــــاتـــــذة

اIساعدين.

(الباقي بدون تغيير)".

4 : : تـعدل اIادّة 22 من اIـرسـوم التـنفـيذي رقم اIادة اIادة 
 03-279 اIـؤرّخ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق

23  غشت سنة 2003 واIذكور أعالهr كما يأتي :

اIـرسـومr السـيّـما أحـكـام اIـرسوم الـتـنـفـيذي رقـم 119-92
اIـؤرّخ في 9 رمــضــان عــام 1412 اIـوافق 14 مــارس ســنـة

1992 واIذكور أعاله.

16 : : يـــــــنــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم فـي اجلــــــريــــــدة  اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 27
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسوم تنفيذيمرسوم تنفيذيّ رقم  رقم 06 -  - 343 مؤر مؤرّخ في خ في 4  رمضان عام  رمضان عام
1427 اI اIــــوافق  وافق  27  ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة r r 2006 يــــــعـعـــــــدّل

ويويــــتــــمّم اIم اIــــــرسرســــوم الوم الــــتــــنــــفــــيـيـــــذي رقــم ذي رقــم 03-279 اI اIــــؤرخؤرخ
فــي فــي 24 ج جــــــــمـمـــــــــادى الادى الــــــثــــــــانانــــــيـيـــــــــة  عة  عــــــام ام 1424 اI اIــــــــوافـق وافـق 23
غــــــشـت سشـت ســــــنــــــة ة 2003 الـ الـــــــذي يذي يــــــــحـحـــــــدد مدد مــــــهـهـــــــــام اجلـام اجلـــــــامامــــــعـعـــــــة

والقواعـد اخلاصة بتنظيمها وسيرها.والقواعـد اخلاصة بتنظيمها وسيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
- بـنـاء عـلى تـقـريـر وزيـر الــتـعـلـيم الـعـالي والـبـحث

rالعلمي
- وبــــنـــاء عـــلى الــــدّســـتـــورr ال ســـيّــــمـــا اIـــادّتـــان 4-85

rو125 (الفقرة 2) منه
- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و£ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-260 اIؤرّخ
في 19 ربــــيـع  األوّل عـــام 1415 اIــــوافق  27  غــــشت ســــنــــة
1994 الّــــذي يـــــحــــدّد صالحــــيــــات وزيــــر الــــتــــعــــلـــــيم الــــعــــالي

rوالبحث العلمي
- و£قتضى اIرسوم التنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ
في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق 23  غــشت سـنـة
2003 الّـــــذي يـــــحــــدّد مـــــهـــــام اجلــــامـــــعـــــة والـــــقــــواعـــــداخلـــــاصــــة

 rبتنظيمها وسيرها

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اIـادة األولى  : اIـادة األولى  :  يعـدل ويـتـمم  هذا اIـرسـوم اIـرسوم
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام

1424 اIوافق 23  غشت سنة 2003 واIذكور أعاله.
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أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

" اIـادة 44 : يــنــتـخب ¡ــثــلـو األســاتــذة Iـدة ثالث (3)
ســنــوات قـابــلــة لــلــتــجــديــد من نــظــرائـهـم  حــسب األشــكـال
نــــفــــســــهـــا مـن  بــــX األســـاتــــذة الــــدائــــمــــX والـــذيـن هم  في

وضعية نشاط لدى الكلية.

(الباقي بدون تغيير)".

اIــــادةاIــــادة  8 : :  تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمّـم  اIــــادة 61 من اIـــــرســــوم
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافــق 23  غــــــشـت ســــنـــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :

" اIادة 61 :  يتشكل مجلس اIعهد من : 
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
- ¡ــثـلـX (2) مــنــتــخــبــX عن األســاتــذة ذوي مــصف

rاألستاذية عن كل  قسم
- ¡ــــثــــلــــX (2) مــــــنــــــتـــــخــــــبــــــX عـن ســـــلـك األســــــاتـــــذة

rساعدينIا

(الباقي بدون تغيير)".

اIـــــادةاIـــــادة 9  : :  تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمّـم اIـــــادة 67 مـن اIـــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافــق 23  غــــــشـت ســــنـــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :
" اIادة 67 :  يتشكل  اجملـلس العلمي  للمعهد r زيادة

: Xمن األعضاء اآلت rديرIعلى ا
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
- ¡ـــثـــلــX (2)  مـــنــــتـــخـــبـــX مـن بـــX األســـاتـــذة ذوي

rمصف األستاذية عن كل  قسم
- ¡ــــثــــلــــX (2) مــــــنــــــتـــــخــــــبــــــX عـن ســـــلـك األســــــاتـــــذة

rساعدينIا
.................................................................. -

يـــنـــتـــخب ¡ـــثـــلـــو األســاتـــذة Iـــدة ثالث  (3) ســـنــوات
قـابـلـة لـلـتـجــديـد من نـظـرائـهم حـسـب األشـكـال نـفـسـهـا من
بــX األســاتــذة الــدائـمــX والــذين  هـم في وضــعــيــة نــشـاط

لدى اIعهد.
   (الباقي بدون تغيير)".

" اIــادة 22 : يــنــتــخب األعــضــاء ¡ــثــلــو األســاتــذة من
نــظــرائــهم Iــدة ثالث (3)  ســنــوات قــابــلــة  لــلــتــجــديــد مــرة
واحـــــدة  من ضـــــمـن األســــاتـــــذة الـــــدائـــــمــــX الـــــذيـن هم  في

وضعية نشاط لدى اجلامعة.

(الباقي بدون تغيير)".

5 :   :   تـــــعـــــدل وتـــــتـــــمّـم  اIــــادة 37 من اIـــــرســــوم اIــــادة اIــــادة 
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافــق 23  غــــــشـت ســــنـــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :

" اIادة 37 : يتشكل مجلس الكلية من : 
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
.................................................................. -
- ¡ــثـلـX (2) مــنــتــخــبــX عن األســاتــذة ذوي مــصف

rاألستاذية عن كل قسم
- ¡ــــثــــلــــX (2) مــــــنــــــتـــــخــــــبــــــX عـن ســـــلـك األســــــاتـــــذة

rساعدينIا

(الباقي بدون تغيير)".

اIـــــادةاIـــــادة  6 : :  تـــــعــــــدل وتـــــتـــــمّـم اIـــــادة 43 مـن اIـــــرســـــوم
التـنفيذي رقم 03 -279 اIؤرّخ في 24 جمـادى الثانية عام
rــــذكــــور أعالهIــــــوافــق 23  غــــــشـت ســــنـــة 2003 واI1424 ا

كما يأتي :

" اIادة 43 : يضم اجملـلس العـلمـي للـكلـيةr زيـادة على
 :  Xاألعضاء اآلت rعميد الكلية

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -

.................................................................. -
- ¡ــثــلــX  (2) مـــنـــتــخـــبـــX من  بـــX األســـاتــذة ذوي

rمصف األستاذية عن كل  قسم
- ¡ــــثــــلــــX  (2) مـــــنــــــتـــــخــــــبـــــX عـن ســـــلـك األســـــاتـــــذة

اIساعدين.
"................................................................. -

اIادةاIادة  7 : : تـعدل اIادة 44 من اIرسـوم التنـفيذي رقم
 03-279 اIـؤرّخ في 24 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1424 اIـوافق

23  غشت سنة 2003 واIذكور أعالهr كما يأتي :
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اIــادة اIــادة 2 :  تـــتــمّـم  قــائـــمـــة مـــراكـــز الـــتــكـــويـن اIــهـــني
والـــتـــمــهـــX اIـــلــحـــقـــة بـــهــذا اIـــرســـومr الــقـــائـــمـــة اIــلـــحـــقــة
باIرسوم التنفيذي رقم 91-64 اIؤرخ في 15 شعبان عام
rــــــتــــــمّمIــــــعـــــدّل واIا r1991 ــــــوافق 2 مــــــارس ســــــنــــــةI1411 ا

واIذكور أعاله.

اIادة اIادة 3 :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة. 

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 28
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIـــــادةاIـــــادة 10 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــذا اIــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة
الــــرســـــمـــيّـــة لـــلـــجــــــمـــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 4 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 27
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 06 -  - 344 مؤر مؤرّخ في خ في 5  رمضان عام  رمضان عام
1427 اI اIـوافق  وافق  28  ســــبــــتـمــــبــــر سر ســــنـة ة r r 2006 يــــتــــضـمّن

.Xهني والتمهIإنشاء مراكز التكوين ا.Xهني والتمهIإنشاء مراكز التكوين ا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة
-  بـــنــــاء عـــلى تــــقـــريــــر وزيـــر الـــتــــكـــويـن والـــتـــعــــلـــيم

rXهنيIا
- وبنـاء على الـدستـورr ال سيـما اIـادتان 85-4 و125

r( الفقرة 2 ) منه
- و£ــــقـــــتــــضـى الــــقـــــانــــون رقم 81-07 اIــــؤرّخ في 24
شـعـبـان عـام 1401 اIـوافق 27 يـونـيـو سـنـة 1981 واIــتـعـلق

rتمّمIعدّل واIا r Xبالتمه
- و£ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرخ
في 26 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 24 مايـو سنة 2006

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و£ـقـتــضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرخ
في 27 ربيع الثاني عام 1427 اIوافق 25 مايو  سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن  تعيIوا
- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 91-64 اIـؤرخ
في 15 شعـبان عام 1411 اIوافق 2 مـارس سنة 1991 الذي
يـحــدد قـائــمـة مــراكـز الــتـكــوين اIــهـني والــتـمــهـrX اIــعـدّل

rتمّمIوا
- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتـنـفـيـذي رقم 92-27 اIـؤرّخ
في 15 رجب عـــــام 1412 اIـــــوافق 20  يـــــنـــــايـــــر ســـــنـــــة 1992
واIـتـضـمن القـانـون األساسـي النـمـوذجي Iـراكز الـتـكوين

rتمّمIعدّل واIا rXهني  والتمهIا

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اIــــادة األولى اIــــادة األولى : طـــبــــقـــا ألحــــكـــام اIـــادّة 3 من اIـــرســـوم
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي رقم 92-27 اIـــــؤرّخ في 15 رجب عـــــام 1412
rـــــــتــــــــمّمIـــــــعــــــــدّل واIا r1992 ــــــــوافق 20  يــــــــنـــــــايـــــــر ســـــــنـــــــةIا
Xـهـني والـتـمـهـIتـنـشـأ مـراكـز الـتـكــوين ا r ـذكــورأعالهIوا

اIرفقة قائمتها £لحق هذا اIرسوم.

اIلحـــقاIلحـــق
قائمة مراكز التكوين اIهني والتمهX اIنشأةقائمة مراكز التكوين اIهني والتمهX اIنشأة

مقر اIركزمقر اIركزتسمية اIركزتسمية اIركز

03 - والية  األغواط : - والية  األغواط :

03-07 - م.ت.م.ت لقصر احليران

04 - والية أم البواقي : - والية أم البواقي :

04-09 م.ت.م.ت ألوالد حملة

07 -  والية بسكرة : -  والية بسكرة :

07-13 م.ت.م.ت إناث 2  لبسكرة

12 - والية تبسة :  - والية تبسة : 

12-13   م.ت.م.ت لنقرين

15 - والية  تيزي وزو : - والية  تيزي وزو :

15-22 م.ت.م.ت للمعاتقة

18 - والية  جيجل :- والية  جيجل :

18-15 م.ت.م.ت لتاسوست

18-16 م.ت.م.ت اIيلية 2

22 - والية سيدي بلعباس : - والية سيدي بلعباس :

22-11 م.ت.م.ت لسيدي بلعباس3

24 - والية قاIة : - والية قاIة :

24-09 م.ت.م.ت لهيليوبوليس

24-10 م.ت.م.ت حلمام دباغ

قصر احليران

أوالد حملة

بسكرة

نقرين

اIعاتقة

تاسوست
اIيلية

سيدي بلعباس

هيليوبوليس
حمام دباغ
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أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

- و£ـــقـــتــــضى الـــقـــــانــــون رقم 90-08 اIــــؤرّخ في 12
رمــــضــــــــان عـــــــام 1410 اIـــــوافــق 7 أبـــــريـــل ســــنــــــة 1990

rتمـمIا rتعـلـق بالبلديـةIوا

- و£ــقــتــضى  الــقــــانـــون رقـم 90-09 اIــؤرّخ في 12
رمــــــضــــــــان عــــــــام 1410 اIــــــوافق 7 أبـــــــريـــل ســــــنــــــــة 1990

rتمـمIا rتعـلــق بالـواليـةIوا

- و£ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 04-10 اIــــؤرّخ في 27
جــمـــادى الــثــانـــيــة عــام 1425 اIــوافق 14 غــشت ســنــة 2004

rتعلق بالتربية البدنية والرياضةIوا

- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-175 اIـؤرّخ
في 26 ربـــيع الــــثـــاني عـــام 1427 اIــــوافق 24  مـــايـــو ســـنـــة

rرئيس احلكومة Xتضمن تعيI2006 وا

- و£قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و£قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 90-234 اIؤرّخ
في 6 مـــحــــرّم عـــام 1411 اIــوافق 28 يـــولـــيــــو ســـنـــة 1990
الـــذي يـــحــدّد قـــواعــد تـــنــظـــيم مــصـــالح تــرقـــيــة الـــشــبـــيــبــة

rوعملها

- و£قتـضى اIرسوم التنفيذي رقـم 93-283 اIؤرّخ
في 9 جــمــــادى الــثـــانــيـــة عـــام 1414 اIــوافق 23 نــوفــمــبـــر
ســنـــة 1993 واIــتــضــمن تــغـيــيــر تــســمــيــة مــصــالح تــرقــيـة

rالشبيبة في الوالية

- و£ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 94-215 اIؤرّخ
في 14 صـــفــــر عــام 1415 اIــوافق 23 يـــولـــيـــــو ســـنـــة 1994
الـــــــــذي يــــــحـــــــدّد أجــــــهــــــــزة اإلدارة الــــــعــــــامـــــة فـي الــــــواليـــــة

rوهياكلها

- و£ــــقــــتــــــضى اIــــرســــوم الــــتــــنـــفــــيــــذي رقم 410-05
اIـــــــؤرّخ في 16 رمـــضـــان عـــام 1426 اIــــوافق 19 أكـــتـــوبـــر
ســــــنـــــة 2005 الـــــذي يـــــحــــــدّد صالحــــــيـــــات وزيـــــر الــــــشـــــبـــــاب

rوالرياضة

- و£ـقتـضى اIرسوم الـتنـفيذي رقم 05-411 اIؤرّخ
في 16 رمــضــان عـام 1426 اIـوافق 19 أكــتـوبــر ســنـة 2005
واIـتــضــمن تــنـظــيم اإلدارة اIــركــزيـة في وزارة الــشــبـاب

rوالرياضة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــاداIــادّة ة األولى : األولى : يــحـــدّد هـــذا اIــرســـوم قــواعــد تـــنــظــيم
مديريات الشباب والرياضة للوالية وسيرهـا.

مرسمرسـوم تنفيذيوم تنفيذيّ رقم  رقم 06 -  - 345 مؤر مؤرّخ في خ في 5  رمضان عام  رمضان عام
1427 اI اIــــــــوافق  وافق  28  ســــــــبــــــــتــــــمــــــــبــــــر سر ســــــــنــــــة ة r r 2006 يــــــحــــــدّد

قواعد تنظقواعد تنظـيم مديريات الشبيم مديريات الشبـاب والرياضة للواليةاب والرياضة للوالية
وسيرها.وسيرها.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس احلكومة

rبناء على تقرير وزير الشباب والرياضة -

- وبنـاء على الـدّستـورr ال سيّـما اIـادّتان 85-4 و125
r(الفقرة 2) منه

اIلحـــق (تابع)اIلحـــق (تابع)

مقر اIركزمقر اIركزتسمية اIركزتسمية اIركز

27 -  والية مستغا³ : -  والية مستغا³ :

27-09  م.ت.م.ت لعشعاشة

28 -  والية اIسيلة : -  والية اIسيلة :

28-13  م.ت.م.ت للمسيلة 3

32 -  والية البيض : -  والية البيض :

32-09  م.ت.م.ت البيض 4

39  -  والية الوادي :  -  والية الوادي :

39-11  م.ت.م.ت  حلاسي خليفة

40  -  والية خنشلة : -  والية خنشلة :

40-09  م.ت.م.ت للمحمل

40-10 م.ت.م.ت لعX الطويلة

42 - والية تيبازة : - والية تيبازة :

42-16 م.ت.م.ت  لتيبازة

44 - والية عX الدفلى :  - والية عX الدفلى : 

44-13 م.ت.م.ت لبومدفع

46 - والية عX  تيموشنت :  - والية عX  تيموشنت : 

46-08 م.ت.م.ت للمالح

47 -  والية غرداية  : -  والية غرداية  :

47-12 م.ت.م.ت للقرارة 2

47-13 م.ت.م.ت  حلاسي القارة

عشعاشة

اIسيلة

البيض

حاسي خليفة

احململ
عX الطويلة

تيبازة

بومدفع

اIالح

القرارة
حاسي القارة
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- ضـمان مـتابـعة بـرامج االسـتثـمار وإجنـاز الهـياكل
األســـاســــيـــة وكــــذا تـــقــيـــيـــســهـــا وتــصـــديــقـــهـــا وصــيـــانــتـــهــا

rوحفظها
- ضـمــــان تـسـيـيــــر اIـــوارد الـبـشـــريــــة واIـالـيـــة
واIــاديــــــة الالّزمـــــة إلجنـــــاز مــهــامــهـــــا وكــــذا احملـــافــظــــة

rمتلكـات واألرشـيفIعـلى ا

- تـقـيـيم النـشـاطـات اIبـذولـة بـصفــة دوريــة وإعداد
احلـــصـــــائل والـــبــــرامج اIـــتـــعــــلّــــقـــة بـــهــــا وفـــقـــا لألشـــكـــــال

والكيفيات واآلجـال اIقرّرة.

اIـاداIـادّة ة 4 : :  تـضمّ مـديـريـة الـشـباب والـريـاضـة لـلـوالية
اIصالح اآلتية :

rمصلحة التربية البدنية والرياضة -
rمصلحة نشاطات الشباب -

rمصلحة االستثمارات والتجهيزات -
- مصلحة التكوين وإدارة الوسائل.

ال يـــتــعـــدى عـــدد اIــكـــاتب فـي كلّ مــصـــلـــحـــة ثالثــة (3)
مكـاتب.

5 : :  تـــطـــبّـق أحـــكـــام اIـــادّة 4 من هـــذا اIـــرســـوم اIــاداIــادّة ة 
بقـرار مـشـتـرك بX الـوزيـر اIـكـلّف بـالشـبـاب والـريـاضة
والـوزيرين اIكـلّفـX باIـالية واجلـماعـات احملليـة والسـلطة

اIكلّفة بالوظيفة العمومية.

rـــادّة 4 أعالهIــــادّة ة 6 : :  بــــغض الــــنـــظــــر عن أحــــكــــام اIــــاداIا
Xيــســـاعـد مــديـر الــشـبــاب والــريـاضــة لـواليــة اجلـزائــر أمـ

عام.
يـــكـــلّف األمـــX الـــعــامّ حتـت ســـلــطـــة مـــديـــر الـــشـــبــاب

والرياضة بتنسيق عمل مصالح اIديرية.

Xالــتــنـفــيــذيّـ XــرســومـI7 : :  تــلـــــغى أحــكـــام ا اIـاداIـادّة ة 
رقم 90 - 234 اIــــــؤرّخ في 28 يـــــولــــيــــو ســــنـــة 1990 ورقم
93-283 اIــؤرّخ في 23 نـــوفــمـــبــر ســـنــة 1993 واIـــذكــورين

أعاله.

8 : :  يــــــنــــــــشــــــر هـــــــذا اIـــــرســــــوم فـي اجلــــــريـــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرســـــمـــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 5 رمــضــان عـام 1427 اIــوافق 28
سبتمبر سنة 2006.

عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

اIــاداIــادّة ة 2 : :  جتــمع مـــصــالح الــشـــبــاب والــريـــاضــة عــلى
مستوى كل والية ضمن مديرية للشباب والرياضة.

3 : :  تـــطـــوّر مـــديـــريــــات الـــشـــبـــاب والـــريـــاضـــة اIــاداIــادّة ة 
لـــلــواليـــة اIـــؤســســـات والـــهـــيــاكل واألجـــهـــزة والــنـــشـــاطــات
الـــتـــابـــعــة الخـــتـــصـــاصــهـــا الـــعـــامــلـــة في مـــيـــادين الـــشـــبــاب
والتـربيـة البـدنـية والـرياضـة وحتـثّهـا وتنـسّقـهـا وتقـيّمـها

وتراقبها.

وبهذه الصفـة تكـلّفr على اخلصوص £ـا يأتي :
- تــــطــــويــــر الـــــبـــــرامج االجـــــتــــمــــاعــــيـــــة الــــتـــــربــــويـــــة
والــتـــرفــيـهــيــة وحــركــة ومــبـــادالت الــشــبــاب وفــضــاءاتــهم

rللتعبير وتنشيطها ومتابعـة تنفيذهـا
- إعـداد بـرامج اإلعالم واالتـصـال واإلصغـاء لـلـشـباب

rوتطويرها وتنشيطها
- تـرقيـة احلركـة اجلمـعويـة للـشبـاب والريـاضة وكذا

rهيكالها وتطويرها وتنظيمها
- تـــنــفــيــذ الـــبــرامج الــهـــادفـــة لالنــدمـــاج االجــتــمــاعي
لــلـــشــبــــاب واIــشــــاركـــة اIـــتـــصــفـــة بــاIـــواطــنــــة وتـــرقـــيـــة
مــبــادراتــهم وكــذا مـكــافــحــة اآلفــات االجـتــمــاعــيــة والــعـنف
والـتـهـمــيشr بـاالتـصـــال مـع اIـصــالح والــهـيـئـات اIـعـنـيـة

 rللوالية
- تــنـفـيــذ بـرامج تـرقــيـة وتـعــمـيم الـتــربـيـة الــبـدنـيـة
والـــريـــاضــةr ال ســـيّـــمـــا في الـــوسط الـــتـــربـــوي والـــتــكـــوين
وإعادة التربية والوقاية باالتصال مع اIصالح والهيئات

rعنية  للواليةIا
- وضـع الـــتــــنـــظــــيـــمــــات وأقـــطــــاب انــــتـــقــــاء اIـــواهب
الــريــاضـيــة الـشــابـة وتــوجـيــهـهــا وتـكــويـنــهـا وتــطـويــر هـذه
الـتـنــظـيـمـات واألقـطـاب ومـتـابـعــتـهـا وتـرقـيـة اIـمـارسـات

rالرياضية النسوية
- تــنــظــيم أعـــمــال تــكــوين اIــســتــخــدمــX والــتــأطــيــر
الـــدائم و/ أو الـــعــامــلـــX داخل هــيـــاكل احلــركـــة اجلــمـــعــويــة
وجتديـد معارفـهم وحتسX مـستـواهم وتأهيـلهم  في إطار

rعمول بهIالتنظيم ا
- إعداد مـخطط تطـوير الريـاضة للـوالية بالتـنسيق

rعنيةIمع مجمل الهياكل والهيئات ا
- الــســـهــر عــلـى تــطــبـــيق الــتــنـــظــيم اIـــتــعــلّـق بــســيــر
اIــؤسّــســات وهـــيــئــات الــشــبــاب والــريــاضــة اIــوجــودة في

rالوالية واستغاللها وتسييرهـا
- وضع أنـظمـة لتـقيـيم ومراقـبة الـهيـاكل والهـيئات
واIـؤسّـسـات الـتـابـعـة الخـتـصــاصـهـا والـسـهـر عـلى مـراقـبـة
مــــســــاعــــدات الـــدولــــة لــــلــــحــــركــــة اجلــــمـــعــــويــــة الــــريــــاضــــيـــة

rوالشبانية
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مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يــــتـضـمّن إنن إنـهــــاء ماء مـهـامامّ ن نـاظاظـر

للشؤون الدينية في والية قاIة.للشؤون الدينية في والية قاIة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبـــر سـنـة 2006 تـنـهـى مـهـامّ الــسّـيـد

خلـضـر بـشـتةr بـصـفـته نـاظـرا لـلشـؤون الـديـنـيـة في والية
قاIةr إلحالته على التّقاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبسبـتمبر سنة تمبر سنة r2006 يr يتضتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ مديرين مديرين

.Xللمجاهدين في واليت.Xللمجاهدين في واليت
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIوافق 2 سبـتمبـر سنة 2006 تنهـى مهامّ السّيدين

اآلتي اســمــاهـــمــاr بــصــفــتــهـــمــا مــديــرين لــلـــمــجــاهــدين في
: Xأخري Xلتكليفهما بوظيفت rXاآلتيت Xالواليت

rفي والية البليدة rنور حدادI - 1
2 - محمد قاسمr في والية جيجـل.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبسبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ ب بـعنوانعنوان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIوافق 2 سبـتمبـر سنة 2006 تنهـى مهامّ السّيدين

اآلتي اسـمـاهـما بـعـنوان وزارة الـتـعـلـيم الـعـالي والـبحث
العلمي :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - محمد األمX الـهادفr بصفته مكلّفا بالدّراسات
والتّلـخيص بديـوان الوزيـرة اIنتـدبة لـدى وزير التـعليم
العالي والبحث العـلميr اIكلّفة بالبحث العلميr إلحالته

على التّقاعد.
ب) مؤسسات حتت الوصاية :ب) مؤسسات حتت الوصاية :

2 - محند مولـود باللr بصفته مدير اIعهد الوطني
للفالحة.

مـرسـوم رئـاسيمـرسـوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 9 شـعـبـان عـام  شـعـبـان عـام 1427 اIـوافـق  اIـوافـق 2
سـبــتـمـبـــر سـنــة سـبــتـمـبـــر سـنــة r r2006 يــتـضـميــتـضـمّـن إنـهـاء مــهـامـن إنـهـاء مــهـامّ نـائب نـائب

مدير بوزارة الشؤون اخلارجيمدير بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 شـعــبـان عـام
1427 اIـوافـق 2 سـبـتمـبــر سـنـة 2006 تنـهىr ابـتــداء مـن

أوّل يولـيو سنة 2006 مهامّ السّـيد عامر دحـمانيr بصفته
نائب مدير للمعلوماتية بوزارة الشؤون اخلــارجيّـــة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم وم رئرئـاسياسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبـان عام ان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبسبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2006 يr يتـضـمّن إنهن إنهـاء مهاء مهـامامّ بع بعـنواننوان

وزارة الطاقة واIناجم.وزارة الطاقة واIناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 شـعـبـان عــام
1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبـــر سـنـة 2006 تــنـهى مـهــامّ الـسّـادة

اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة واIناجم :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
rبـــصــفـــته مــفـــتــشـــا عــامــا r1 - نــور الـــدين حــمـــيــتي

rإلحـالتـه على التّـقـاعد
2 - يـــــــوسـف أوراديr بــــــــصــــــــفـــــــتـه مــــــــديـــــــرا عــــــــامـــــــا

للمحــروقــات.

ب) اIصالح اخلارجيب) اIصالح اخلارجيّة :ة :
مـديـرو اIناجم والـصمـديـرو اIناجم والـصّـنـاعـة في الــوالياتr لتكـليفهمـنـاعـة في الــوالياتr لتكـليفهم

بوظائف أخرى :بوظائف أخرى :
rفي والية بجاية r3 - حفيظ سماعون

rفي والية بشار r4 - عبد اجمليد بورياح
rفي والية تامنغست r5 - بلعيد أكرور

rفي والية تيارت r6 - محمد السعيد حالسة
7 - عبــد القـــادر مصمـــوديr في واليــــة ســيــدي

rبلعبــاس
rديةIفي والية ا r8 - عبد اجمليد بن طاهر

rفي والية وهران rعيش XI - 9
rفي والية البيض r10 - فتح الله عثماني

rفي والية برج بوعريريج r11 - كمال سماتي

rفي والية تندوف r12 - عبد القادر بلعموري

13 موسى منينةr في والية غرداية.

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
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أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
rمـكـلّـفـا بـالـدّراسـات والـتّـلخـيص r1 - مهـوب فـضـيل
مكـلّـفا بـتسيير اIكـتب الــوزاري لألمــن الــداخــلي فــي

rؤسســةIا
2 - خلــــضـــر بن مـــعــــزوزr مـــديـــر الـــطــــاقـــات اجلـــديـــدة
واIـــتـــجـــدّدة في اIـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــتـــوزيع اIـــنـــتـــوجـــات

rالطاقوية
3 - عـبــد الـعـزيـز نــاتـوريr نـائب مــديـر لالسـتـغالل

rديرية الكهرباء£
4 - عـبـد الـنـور طــويـلبr رئـيس دراسـات بـاIـكـتب

rؤسسةIالوزاري لألمن الداخلي في ا
5 - فــــتــــيــــحــــة لــــوكـــيـلr زوجــــة رالــــيـــمـيr رئــــيــــســـة
دراسـات £ــديـريــة الــدّراسـات والــتـقــديــرات في اIـديــريـة

العامّة لتوزيع اIنتوجات الطاقوية.

ب) اIصالح اخلارجيب) اIصالح اخلارجيّة :ة :
مديرو اIناجم والصمديرو اIناجم والصّناعة في الواليات :ناعة في الواليات :

rفي والية بجاية r6 - بلعيد أكرور
rفي والية بشار rعيش XI - 7

rفي والية تلمسان r8 - عبد القادر بلعموري
rفي والية تيارت r9 - عبد اجمليد بن طاهر

rفي والية اجلزائر r10 - عبد القادر مصمودي

rفي والية ورقلة r11 - كمال سماتي

rفي والية تندوف r12 - محمد السعيد حالسة

rفي والية وهران r13 - عبد اجمليد بورياح

rفي والية برج بوعريريج r14 - حفيظ سماعون

rفي والية الطارف r15 - موسى منينة

16 - فتح الله عثمانيr في والية غرداية.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــر سر ســــــنــــــة ة r2006 يr يــــــتــــــضــــمّـن تن تــــعــــــيــــــX مX مــــــديديــــر

الشؤون الدينية واألوقاف بوالية باتنة.الشؤون الدينية واألوقاف بوالية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIـــــوافق 2 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة 2006 يــــعــــيّن الــــسّــــيـــد

خلـــمـــيـــسي بــــزازr مـــديـــرا لـــلـــشـــؤون الــديـــنـــيـــة واألوقـــاف
بواليـة بـاتنــة.

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبسبـتمبتمبـر سنة ر سنة r2006 يr يـتضتضـمّن إنهاء من إنهاء مـهامهامّ ب بـعنوانعنوان

وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIوافق 2 سبـتمبـر سنة 2006 تنهـى مهامّ السّيدين

اآلتـي اسـمــاهـمــا بـعــنـوان وزارة الــبــريـد وتــكـنــولـوجــيـات
اإلعالم واالتصال :

أ) اإلدارة اIركزية :أ) اإلدارة اIركزية :
1 - يــاســـX عبـــد احلــقr بصـفتـــه مفـتشــــاr بنـــاء

عـلى طلبـه.
ب) مؤسسات حتت الوصاية :ب) مؤسسات حتت الوصاية :

2 - أحـــمـــد قـــاصبr بـــصــفــته مـــديـــرا عــامــا لـــســلــطــة
ضـبط البــريـد واIــواصالت السّـلـكـيـة والالّسلكـيةr بنــاء

على طلبـه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يــــتـضـمّن إنن إنـهــــاء ماء مـهـامامّ م مـديديـر
الالــــصّــــــيــــــد الد الــــبــــــحــحــــــــري واIري واIــــوارد الوارد الــــــصّــــــيــــديـديـــــــة بـة بـــــــواليـواليـــــة

تيـــزي وزو.تيـــزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIـوافق 2 سـبــتـمـبـــر سـنـة 2006 تـنـهـى مـهـامّ الــسّـيـد

خـــــالــــــد ســـعــــيــــد وعــــمـــــرr بـــصــــفـــتـــه مـــديــــــرا لـــلــــصّـــــيــــد
rــــوارد الــــصّــــيــــديــــة بـــــواليـــــة تــــيـــــزي وزوIالــــبــــحـــــــري وا

إلحـالتـه على التّـقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سـبـتمتمـبر سبر سـنة نة r2006 يr يـتضتضـمّن تعن تعـيـX نائب مX نائب مـديردير

بوزارة الشؤون اخلارجيبوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIوافق 2 سبتمبــر سنـة 2006 يعـيّـن السّــيد نــور

الـــديـن بـــلـــبـــركـــانيr نـــائـب مـــديـــر لالتـــصـــاالت الـــسّـــلـــكـــيـــة
والالّسـلكية في اIـديرية العـامّة للمـوارد بوزارة الشؤون

اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم وم رئاسيرئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سـبــــتـمـبـر سر سـنـة ة r2006 يr يـتــــضـمّن الن الـتّـعـيـX بX بـعـنـوانوان

وزارة الطاقة واIناجم.وزارة الطاقة واIناجم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIــــوافق 2 ســــبــــتـــمــــبـــر ســــنـــة 2006 تــــعـــيّـن الـــسّــــيـــدة

والسّادة اآلتية أسماؤهم بعنوان وزارة الطاقة واIنــاجم :
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أوأوّل  أكتوبر سنة ل  أكتوبر سنة 2006 م م

1 - يــوسف داودr مديــر اIـعهـد الــوطني للفالحـة
rباحلـراش

2 - مـحـمـد صـالح زروالـةr مـديـر اIـدرسـة اIـتـعـدّدة
rعمارية والعمرانIالعلوم للهندسة ا

3 - عبد الـقادر ديـلمي بـوراسr عميـد كلـية الـعلوم
rالزراعية والعلوم البيولوجية بجامعة الشلف

4 - بن عـبـد الله عـبـديr عـمـيد كـلـيـة العـلـوم وعـلوم
اIهندس بجامعة الشلف.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مرسمرسـوم رئاسيوم رئاسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبان عام بان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبتمبر سنة سبتمبر سنة r2006 يr يتضمتضمّن تعيX اIفتش العامن تعيX اIفتش العامّ

لوزارة االتصال.لوزارة االتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مؤرّخ في 9 شعـبـان عـام
1427 اIوافق 2 سبتمبر سنة 2006 يعيّن السّيد أحمد بن

زليخةr مفتشا عاما لوزارة االتصال.

مرسمرسـوم رئوم رئـاسياسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبـان عام ان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سبسبـتمبر سنة تمبر سنة r2006 يr يتضتضـمّن تعيX مفتشـX فين تعيX مفتشـX في

وزارة اجملـاهدين.وزارة اجملـاهدين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 شـعـبـان عــام
1427 اIوافق 2 سـبـتمـبر سـنة 2006 يعـيّن السّـيدان اآلتي

اسماهما مفتشX في وزارة اجملاهدين :
r1 - محمـد قـاسم
I - 2نـور حـداد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسمرسـوم رئوم رئـاسياسيّ مؤر مؤرّخ في خ في 9 شع شعـبـان عام ان عام 1427 اIوافق  اIوافق 2
سـبــــتـمـبــــر سر سـنـة ة r2006 يr يـتـضــــمّن الن الـتّـعــــيـX بX بـعـنـوانوان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

£ـوجب مـــرســوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 9 شـعـبـان عــام
1427 اIوافق 2 سبـتمبر سنة 2006 يعـيّن السّــادة اآلتيــة

أســـمــاؤهم بـــعــنــــوان وزارة الــتـــعــلـــــيم الـــعــــالي والـــبــحث
العــلـمي :

قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء
- ¡ـــثل الـــوزيــر اIـــكــلّـف بــاIـــالــيّـــة : الــسّـــيــد ســـيــدي

rعضوا rمحمد فرحان

- ¡ــثل الــوزيـر اIــكــلّف بــالــصّـنــاعــة : الــسّـيــد أحــمـد
rعضوا rآيت رمضان

- ¡ــثل الــوزيـر اIــكــلّف بــالـتــعــلــيم الـعــالي : الــسّــيـد
rعضوا rسيد أحمد بلمختار

- ¡ـثل الوزيـر اIـكـلّف بالـتـربـية الـوطـنـية : الـسّـيد
rعضوا rنور الدين مجدوب

- ¡ــــثل الـــوزيـــر اIـــكــــلّف بـــالـــفـالحـــة : الـــسّـــيـــد إديـــر
rعضوا rباييس

- ¡ــــــثل الــــــوزيــــــر اIــــــكــــــلّف بــــــالــــــعــــــمل والــــــضــــــمـــــان
rعضوا rاالجتماعي : السّيد فضيل زايدي

- ¡ـثل الـسلـطة اIـكلّـفـة بالـتخـطـيط : السّـيد حـمادي
rعضوا rمقراني

- ¡ـــثل اIــديـــريـــة الــعـــامّــة لـــلـــوظــيـــفــة الـــعـــمــومـــيــة :
السّيدة زهرة زيبرةr عضوة.

مصالح رئيس احلكومةمصالح رئيس احلكومة
قــــــــــــرار مرار مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 12 رجب ع رجب عــــــــــام ام 1427 اI اIــــــــــوافـق وافـق 7 غ غــــــــــشتشت
ســــــنـنـــــــة ة r2006 يr يــــــحــــــدّد الد الــــــقــــــائائــــــــمــــــة االسة االســــــمــــــيــــــة ألعة ألعــــــضــــــاءاء
مــــــــــــــــجــــــــــــــلــلـــس الس الــــــــــــــــتــتــــــــــــــــــوجوجــــــــــــــــيه ليه لــــــــــــــــلــــــــــــــــديديــــــــــــــــوان الوان الــــــــــــــــوطوطــــــــــــــــنيني

لإلحصائيات.لإلحصائيات.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 £ـوجب قـرار مؤرّخ في 12 رجب عـام 1427 اIـوافق
7 غـشت سـنة 2006 يـعيّـن وIدّة ثالث (3) سـنـواتr ابـتـداء
من تـاريخ إمــضــاء هـذا الــقـرارr أعــضـاء مــجــلس الـتــوجـيه

للديوان الوطني لإلحصائيات :

- ¡ـثل السلطـة الوصيــة : السّيد مـحمد شريف بن
rرئيسا rربيحـة

rثل وزيـر الدّفــاع الوطني : السّيد سلـيم جمام¡ -
rعضوا

- ¡ـثل الـوزيـر اIـكـلّـف بـاجلـمـاعـات احملـلّـيـة : الـسّـيـد
rعضوا rرشيد بن زاوي
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جـ) مكتب الزكـاة.
3 - ...... بدون تغيير)".

2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا الــــــــقــــــرار في اجلـــــــريــــــدة اIـــــاداIـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــــيّـــة لـــلـــجـــــمــــهـــوريّـــة اجلــــزائـــريّـــة الـــدّ�ـــقـــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 26 جـــمـــادى الـــثـــانـــيـــة عــام 1427
اIوافق 22 يوليو سنة 2006

وزارة الشؤون الدينية واألوقــافوزارة الشؤون الدينية واألوقــاف
قـرار وزاري مرار وزاري مـشـتـرك مؤررك مؤرّخ في خ في 26 ج جـمـادى الثادى الثـانيانيـة عامة عام
1427 اI اIـوافق وافق 22  ي  يــــولولـيــــو سو ســــنـة ة r2006 يr يـتــــمّم الم الــــقـراررار

الـالـــــــوزاري اIوزاري اIــــشــــتـتـــــرك اIرك اIــــؤرؤرّخ في خ في 9 رب ربــــيـع األوع األوّل عل عـامام
1424 اIوافق  اIوافق 11 مايو سنة  مايو سنة 2003 واIت واIتـضمضمّن تنظيمن تنظيم

مــــــصــــــالح اIالح اIــــديديــــــريريــــــات الات الــــوالئوالئــــــيــــة لة لــــــلــــــشــــؤون الؤون الــــــديديــــنــــــيــــة
واألوقاف في واألوقاف في مكاتب.مكاتب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rالعامّ للحكومة Xإنّ األم

rووزير الدولة وزير الداخلية واجلماعات احمللية

rووزير الشؤون الدينية واألوقاف

rاليّةIو وزير ا

- £ـقــتــضى اIــرســوم الــرّئــاسيّ رقم 06-176 اIـؤرّخ
في 27 ربيع الـثاني عام 1427 اIوافق 25 مايـو سنة 2006

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و£ــقـتـضـى اIـرسـوم الــرّئـاسيّ اIـؤرّخ في 7 ربـيع
الـثاني عام 1423 اIوافق 18 يونـيو سـنة 2002 واIـتضمّن

rالعامّ للحكومة Xاألم Xتعي

- و£ـقتـضى القرار الـوزاري اIشـترك اIؤرّخ في 9
ربـــــــيـع األوّل عـــــــام 1424 اIــــــــوافق 11 مــــــــايـــــــو ســـــــنـــــــة 2003
واIـتـضـمّن تــنـظـيم مـصـالح اIـديــريـات الـوالئـيـة لـلـشـؤون

rالدينية واألوقاف في مكاتب

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : تــــتــــمّم اIـــادّة 2 مـن الـــقــــرار الـــوزاري
اIــشـــتــرك اIــؤرّخ في 9 ربــيـع األوّل عـام 1424 اIــوافق 11
مـايـو سـنـة 2003 واIـتـضـمّن تــنـظــيم مـصــالح اIـديــريــات
الـــوالئــيــــة لــلــشـــؤون الـــديــنــيــــة واألوقـــــاف فـي مــكــاتب

واIذكور أعالهr وحتـرّر كمــا يأتي :

" اIـادّة 2 : تـنـظم مـصـالح مـديـرية الـشـؤون الـديـنـية
واألوقاف بالواليةr كما يأتي :

r1 - ...... بدون تغيير

2 - مـــصــلــــحــــــة اإلرشــــــــاد الـــــديــــني وتــشـــتــمـــــل
عــلى مــا يأتي :

rأ) ...... بدون تغيير

rب) ...... بدون تغيير

وزير الشوزير الشّؤون الدينيةؤون الدينية
واألوقافواألوقاف

بوعبد بوعبد اللاللّه غالم الله غالم اللّه

rعن وزير الدولةrعن وزير الدولة
وزير الداخليةوزير الداخلية

واجلماعات احمللواجلماعات احمللّيةية
األمX األمX العامالعامّ

عبد القادر واليعبد القادر والي

وزير اIاليوزير اIاليّة

مراد مدلسيمراد مدلسي

عن األمX العامعن األمX العامّ للحكومة للحكومة
وبتفويض منهوبتفويض منه

اIدير اIدير العام للوظيفةالعام للوظيفة
العموميةالعمومية

جمال خرشيجمال خرشي

وزارة الفالحـة والتنمية الريفيةوزارة الفالحـة والتنمية الريفية
قــــرار رار وزاري موزاري مــــشـتــــرك مرك مــــؤرؤرّخ في خ في 5 رب ربــــيـع األوع األوّل عل عـام ام 1427
اIوافق اIوافق 4 أب أبـريل سنة ريل سنة r2006 يتr يتـضمضمّن وقف اسن وقف اسـتيرادتيراد
الالــــطـيــــور واIور واIــــدخالت ومدخالت ومــــنــــتــــوجوجـات الات الــــدواجن اIدواجن اIــــشــــتــــقـة
ذات اIنشإ و اIسذات اIنشإ و اIسـتقدمة من البلدان التي أعلن فيهاتقدمة من البلدان التي أعلن فيها

تفشي مرض أنفلونزا الطيور.تفشي مرض أنفلونزا الطيور.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rاليّةIإنّ وزير ا
rووزير الفالحة والتنمية الريفية

rستشفياتIووزير الصّحة والسّكان وإصالح ا
rووزير التّجـارة

- £ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 79-07 اIـــــؤرّخ في 26
شعـبان عام 1399 اIوافق 21 يولـيو سنة 1979 واIـتضمّن
rـادّة 21 منـهIال سيّما ا rتمّمIعدّل واIا rقانون اجلمارك

- و£ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 85-05 اIــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
rتمّمIعـدّل واIا rـتـعـلّــق بـحـمـايـة الصّـحة وتـرقيـتهاIوا

rواد من 56 إلى 60 منهIال سيّما ا
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يــهــدف هــذا الـقــرار إلـى حتــديــد كــيـفــيــات وقـف اســتــيـراد
الـــطــــيــــور واIــــدخالت ومــــنـــتــــوجــــات الـــدواجـن اIـــشــــتــــقــــة
اIــتـعــلّــــقــة بــهـــا ذات اIـنــشــإ أو اIـســتــقـــدمــة من الــبــلـدان
الـتي أعـلن فـيـهـا تـفـشي مـرض أنـفـلـونـزا الـطـيـورr والـتي

حتدّد قائمتها £لحق هذا القرار.

اIاداIادّة ة 2 : : تعد قـائمـة البـلدان الـتي أعلن فـيهـا تفشي
اIــــرض مـن اIــــصـــــــالح اخملـــــتـــــصــــــة لـــــلــــــوزارة اIـــــكـــــلّــــــفـــــة
بـالفالحــةr وتـــرســل إلى مصـــالح الــرقابــة عـلى احلـدود

اIعنيـة.

اIــاداIــادّة ة 3 : : إذا لم يـــعـــلن عن تـــفــشـي اIــرض فـي الــبـــلــد
كـلــيــة �ــكن الــقــيــام بـوقـف اسـتــيــراد الــطــيـور واIــدخالت
ومـنـتوجـات الـدواجن اIـشتـقــة اIـتعـلّـــقة بـهــا اIـستـقـدمـة
من اIــنــطــقــة أو من اجلــهـــة الــتي أعــلـن فــيــهــا تــفـشـي هـذا

اIرض.

حتدّد اIـنـطقـة أو اجلهـة اIـعنـية من اIـصـالح اخملتـصة
لــلــوزارة اIـكــلّــفـة بــالـفـالحـة وتــرسل إلى مــصـالـح الـرقــابـة

على احلدود اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يـطــبق إجـراء وقف االســتـيــراد أيـضــا عـلى
إدخـال نـفـس اIـنـتــوجـات إلى الـتــراب الـوطــنيr أيـا كـانت

الصفة أو الوسيلة اIستعملة من اخلواص.

اIــاداIــادّة ة 5 : : تــعــد قــائــمــة اIــنـــتــوجــات اخلــاضــعــة لــوقف
االستيراد طبقا Iدونة التعريفة اجلمركية.

اIـاداIـادّة ة 6 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 5 ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق 4
أبريل سنة 2006.

- و£ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 89-02 اIــــؤرّخ في أوّل
رجب عــام 1409 اIــوافق 7 فــبـــرايــر ســـنــة 1989 واIـــتـــعــلّق

rستهلكIبالقواعد العامّة حلماية ا

- و£ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 88-08 اIـــــؤرّخ في 7
جــمـــادى الــثــانــيــة عــام 1408 اIــوافق 26 يـــنــايــر ســنــة 1988
واIــتـعــلّق بــنـشــاطــات الـطـب الـبــيــطـري وحــمــايـة الــصــحـة

rادّتان 75 و78 منهIال سيّما ا rاحليوانية

- و£قـتـضى األمر رقم 03-04 اIـؤرّخ في 19 جـمادى
األولى عــام 1424 اIــوافق 19 يــولــيــو ســنـة 2003 واIــتــعـلّق
بالقواعـد العامّـة اIطبـقة على عـمليـات استيـراد البضائع

rادّة 3 منهIال سيّما ا rوتصديرها

- و£ـقـتــضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 05-161 اIـؤرّخ
في 22 ربـيع األوّل عام 1426 اIـوافق أوّل مـايـو سـنة 2005

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 90-12 اIـؤرّخ
في 4 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1410 اIــوافق أوّل يـنـايــر سـنـة
rتمّمIعدّل واIا r1990 الّذي يحدّد صالحيات وزير الفالحة

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 95-54 اIـؤرّخ
في 15 رمــضــان عـام 1415 اIــوافق 15 فــبــرايــر ســنـة 1995

rاليّةIالّذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و£ـقــتـضى اIـرسـوم الـتّـنـفـيـذيّ رقم 96-66 اIـؤرّخ
في 7 رمـضان عام 1416 اIوافق 27 ينـاير سنة 1996 الّذي

rيحدّد صالحيات وزير الصّحة والسّكان

- و£قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 02-453 اIؤرّخ
في 17 شـــوّال عــام 1423 اIــوافق 21 ديـــســمـــبــر ســـنــة 2002

rالّذي يحدّد صالحيات وزير التّجارة

- و£قـتـضى اIرسـوم التّـنفـيذيّ رقم 04-319 اIؤرّخ
في 22 شـــعـــبـــان عــام 1425 اIــوافق 7 أكــتـــوبـــر ســـنــة 2004
الّـــذي يـــحـــدّد مـــبـــادىء إعـــداد تـــدابـــيـــر الـــصّـــحـــة والـــصّـــحــة

rالنباتية واعتمادها وتنفيذها

يقريقرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : في إطار أحـكـام اIادّة 3 من األمـر رقم
rـــذكــور أعالهIــؤرّخ في 19 يــولـــيــو ســـنــة 2003 واI03-04 ا

وزير اIاليوزير اIاليّة

مراد مدلسيمراد مدلسي

وزير الفالحةوزير الفالحة
والتنمية الريفيةوالتنمية الريفية
السعيد بركاتالسعيد بركات

وزير الصوزير الصّحة والسحة والسّكانكان
وإصالح اIستشفياتوإصالح اIستشفيات

عمار توعمار تو

وزير التوزير التّجـارةجـارة
الهاشمي جعبوبالهاشمي جعبوب
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اIلحقاIلحق
قائمة الطيور واIدخالت واIنتوجات واIشتقات الفالحية ذات اIنشإ أو اIستقدمة قائمة الطيور واIدخالت واIنتوجات واIشتقات الفالحية ذات اIنشإ أو اIستقدمة 
من البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور واIتوقف استيرادهامن البلدان التي أعلن فيها تفشي مرض أنفلونزا الطيور واIتوقف استيرادها

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاترقم البند التعريفيرقم البند التعريفي

01051110

01051120

01051130

01051140

01051200

01051900

01059200

01059300

01059900

01063100

01063200

01063900

04070010

04070020

04070030

04070090

م. 05051000
م. 05051000
م. 05051000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000

أفراخ دجاج يوم واحد إلنتاج اللحم (1) (2)
أفراخ دجاج يوم واحد للبيض (1) (2)
أفراخ يوم واحد إلنتاج اللحم (1) (2)

أفراخ يوم واحد إلنتاج البيض (1) (2)
الدجاج الرومي والديوك الرومية (1) (2)

غيـرهــا
ديوك ودجاج ال يتجاوز وزنها 2000غ

ديوك ودجاج يتجاوز وزنها 2000غ (1)
غيـرهــا (1)
اجلــوارح

طيور استوائية (ببغاء ودرةr آرة وكتوة)
غيـرهــا

بيض للحضانة (1)
بيض لالستهالك (1)

بيض الطريدة (1)
غيـرهــا (1)

ريش طيور خام من األنواع اIستعملة للحشو
ريش طيور منظف أو مطهر من األنواع اIستعملة في احلشو

ريش طيور معاجلة حلفظها من األنواع اIستعملة للحشو
أجنحة الطيور مكسوة بريشهاr في حالتها اخلام من غير األنواع اIستعملة للحشو

فضالت أجزاء من ريش الطيور
فضالت ريش الطيور
مسحوق ريش الطيور

أجزاء طيور مكسوة بريشها في حالتها اخلام من غير األنواع اIستعملة للحشو
أجزاء طيور مكسوة بريشها منظفة فقط ومطهرة

جلود طيور مكسوة بريشها اخلام
جلود طيور مكسوة بريشها ومطهرة
جلود طيور مكسوة بريشها ومنظفة

جلود طيور مكسوة بريشها ومعاجلة للحفظ
جلود طيور خام من غير األنواع اIستعملة للحشو

ريش طيور منظفة أو مطهرة من غير األنواع اIستعملة للحشو
جلود طيور لصنع طعم اصطناعي لصيد السمك (منتجات للصيد)r خام



ا^طبعة الرسميا^طبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتY= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتY= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

اIلحق (تابع)اIلحق (تابع)

تعيX اIنتوجاتتعيX اIنتوجاترقم البند التعريفيرقم البند التعريفي

م. 05059000
م. 05059000

م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 05059000
م. 41039000
م. 41039000
م. 41039000
م. 41039000
م. 67010000

م. 67010000
م. 67010000
م. 67010000

م. 67010000
م. 67010000

ريش طيور لصنع طعم اصطناعي لصيد السمك (منتجات للصيد)r منظفة أو مطهرة
ريش طـيـور لـصـنع طـعم اصـطـناعي لـصـيـد الـسـمك (مـنـتـجات لـلـصـيـد)r مـطـهرة فـقط من

أجل حفظها
ريش طيور معاجلة حلفظها من غير األنواع اIستعملة للحشو

رؤوس طيور مكسوة بريشها اخلام
رؤوس طيور مكسوة بريشها منظفة فقط ومطهرة

ضمات ريش طيور خام
ضمات ريش طيور مطهرة فقط أو معاجلة من أجل استعماله

قصبات من ريش طيور خام
قصبات من ريش الطيور منظفة أو مطهرة أو معاجلة من أجل حفظها

قصبات من ريش الطيور مقطوعة طوليا فقط
جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وغسلت £اء الكلس

جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وهي ندية
جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب وهي ¡لحة

جلود طيور خام نتف منها الريش والزغب ومجففة
منتـجات من جلد الطـيور أو من أجزاء أخرى من الـطيور مكسـوة بريشها أو زغـبها غير

مسماة وال مشمولة في منتجات أخرى
أدوات تزيX القبعات تتكون من الطيور ومن أجزاء الطيور ومن الريش

أدوات تزيX اIالبس تتكون من الطيور ومن أجزاء الطيور ومن ريشها أو من زغبها
مـصـنوعـات من جـلود الـطـيور أو من أجـزاء مـنهـا مـكسـوة بريـشـها أو زغـبـها غـيـر مسـماة

وال مشمولة في مصنوعات أخرى
أجزاء من الطيور مكسوة بريشها أو بزغبها خضعت للمعاجلة

جلود طيور مكسوة بريشها أو بزغبها خضعت للمعاجلة

* م. مستخــرج
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