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اتفاقيات واتفاقات دولية
مرسوم رئاسي رقم  ١١١–2٠مؤّرخ ﰲ  ١3رمضان عام

مرسوم رئاسي رقم  ١١2–20مؤّرخ ﰲ  ١3رمضان عام

 ١٤٤١اﳌوافق  ٦مايو سنة  ،2٠2٠يتضمن التصديق

 ١٤٤١اﳌوافق  ٦مايو سنة  ،2٠2٠يتضمن التصديق

عﲆ وث ـ ـ ـائق اﳌـ ـ ـؤﲤ ـ ـر الس ـ ـادس والعشـ ـريـ ـن لﻼتـ ـ ـحاد

عﲆ اﻻت ـفـ ـاق بﲔ حكـ ـ ـومة اﳉم ـ ـ ـهورّية اﳉ ـ ـ ـزائرّية

البريدي العاﳌي ،اﶈّررة باسطنبول بتاريخ 6
أكتوبر سنة .2016

ية وحكـ ـ ـوم ـ ـة ج ـ ـمـ ـهورية الهند
ية الّشعـ ـ ـب ّ
الّديم ـ ـق ـ ـراط ّ
للتعاون ﰲ مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات
الفضـ ـ ـائيـ ـ ـة ،اﳌـ ـ ـ ـوّقع ببـ ـ ـنغـالور )الهند( بتاريخ 19

`````````````````````````

سبتمبر سنة .2018

`````````````````````````

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9–91منه،

ن رئيس اﳉمهورّية،
إ ّ
– بناء عﲆ تقرير وزير الشؤون اﳋارجية،
– وبناء عﲆ الدستور ،ﻻ سيما اﳌادة  9–91منه،

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ البروتوكول اﻹضاﰲ التاسع لدسـتـور
اﻻﲢـ ـ ـاد الـبـ ـري ـ ـدي الع ـ ـ ـاﳌي ،اﶈـ ـ ـّرر باسط ـ ـنبـ ـ ـول بتـ ـاري ـ ـخ
 6أكتوبر سنة ،2016
– وبعد اﻻطﻼع عﲆ البروتوكول اﻹضاﰲ اﻷّول للنظام
الـعـام لﻼتـحـاد الـبـريـدي الـعـالـمي ،اﶈّرر باسطنبول بتاريخ
 6أكتوبر سنة ،2016

– وبـ ـعـ ـ ـد اﻻط ـ ـ ـﻼع عﲆ اﻻتـ ـ ـف ـ ـ ـاق بﲔ ح ـ ـكـ ـ ـوم ـ ـة اﳉ ـ ـم ـ ـه ـ ـ ـورّية
اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية الهند
للتعاون ﰲ مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية،
اﳌوّقع ببنغالور )الهند( بتاريخ  19سبتمبر سنة ،2018
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يصّدق عﲆ اﻻتفاق بﲔ حكومة اﳉمهورّية

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻻتفاقية البريدية العاﳌية وبروتوكولها
اﳋت ـامي ،اﶈّرري ـن ب ـاسط ـنـبـول بـتـاريـخ  6أكـتـوبـر سنة
،2016

اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية وحكومة جمهورية الهند
للتعاون ﰲ مجال العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية،
اﳌوّقع ببنغالور )الهند( بتاريخ  19سبتمبر سنة ،2018
ويـ ـن ـ ـ ـشـ ـ ـر ﰲ اﳉ ـ ـري ـ ـدة الرسـ ـ ـم ـ ـ ـية للجمـ ـ ـ ـهورّية اﳉـ ـ ـ ـزائرّية

– وبعد اﻻطﻼع عﲆ اﻻتفاق اﳋاص بخدمات الدفع البريدية
وب ـروت ـوك ـول ـه اﳋتـامي ،اﶈّرريـن بـاسطـنـبـول بـتـاريـخ 6
أكتوبر سنة ،2016
يرسم ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ  :يـ ـص ـ ـ ـدق ع ـﲆ وثـ ـ ـائق اﳌ ـ ـؤﲤـ ـ ـ ـر الس ـ ـ ـ ـادس

الّديمقراطّية الّشعبّية.
اﳌادة  : 2ين ـ ـ ـشر هـ ـ ـذا اﳌـ ـرس ـ ـوم ﰲ اﳉـ ـريـ ـ ـدة الّرس ـ ـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  13رمضان عاك  1٤٤1اﳌوافق  ٦مايو
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

والعش ـ ـ ـريـ ـن لﻼﲢ ـ ـاد الب ـ ـريـ ـدي الع ـ ـاﳌي ،اﶈّررة باسطنبول
بتاريخ  6أكتوبر سنة  ،2016وتلحق بأصل هذا اﳌرسوم.
اﳌادة  : 2ين ـ ـشـ ـ ـر هذا اﳌـ ـرسـ ـوم ﰲ اﳉ ـ ـ ـريدة الّرسـ ـمّية
للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية.
حّرر باﳉزائر ﰲ  13رمضان عام  1٤٤1اﳌوافق  ٦مايو
سنة .2٠2٠
عبد اﳌجيد تبون

```````````````````````````````````````````````
ية
اتفاق بﲔ حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراط ّ
ية وحكومة جمهورية الهند للتعاون ﰲ مجال
الّشعب ّ
العلوم والتكنولوجيا والتطبيقات الفضائية.
ن حكومة اﳉمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية
إ ّ
وحكومة جمهورية الهند ،اﳌشار إليهما معا فيما يأتي بـ
“الطرفﲔ” ،وانفرادا بـ “الطرف”،
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اﳌادة 2

– رغبة منهما ﰲ ترقية التعاون ﰲ ميدان العلوم والتقنيات
والتكنولوجيات الفضائية عﲆ أساس اﳌساواة واﳌصلحة

القوانﲔ السارية

اﳌشتركة وفقا لتشريعاتهما الوطنية،
ﰲ إطار هذا اﻻتفاق ،يتم تنفيذ التعاون طبقا للقوانﲔ
– واعترافا منهما بضرورة إقامة تعاون متنوع ومكثف

واﻷنظمة اﳌعمول بها ﰲ كلتا الدولتﲔ ،امتثاﻻ للقانون الدوﱄ

ﰲ مـ ـ ـي ـ ـدان العـ ـلـ ـ ـوم والت ـ ـقـ ـ ـن ـ ـيات والتكنـ ـ ـولوج ـ ـيا الفض ـ ـائي ـ ـة

وبدون اﳌساس بحقوق وواجبات الطرفﲔ طبقا لﻼتفاقات

وتطبيقاتها،

الدولية التي وّقعا عليها.

ن ت ـ ـط ـ ـوي ـ ـر النش ـ ـاط ـ ـات الفضـ ـائي ـ ـة
– واقت ـ ـن ـ ـاعا من ـ ـهما بأ ّ

اﳌادة 3

وتطبيقاتها ستساهم ﰲ تطوير التكنولوجيات الفضائية

مجاﻻت التعاون

وتطبيقاتها لتحقيق التنمية اﳌستدامة لكﻼ البلدين،

ﲟوجب هذا اﻻتفاق ،عﲆ الطرفﲔ النهوض ﲟا يأتي :
– وحرصا منهما عﲆ تنسيق نشاطاتهما من أجل تشجيع
تضافر قدراتهما لضمان تطوير التكنولوجيات الفضائية
وتطبيقاتها لفائدة منطقة إفريقيا،
– واعت ـ ـب ـ ـارا للمـ ـ ـعاه ـ ـدة اﳌـ ـ ـؤّرخة ﰲ  27يناير س ـ ـنة 1967
حول اﳌب ـادئ اﳌ ـ ـنظـ ـمة لنش ـ ـ ـاطات الدول ﰲ مجـ ـ ـال الب ـ ـ ـحث
واس ـ ـت ـ ـعـ ـمال الفـ ـ ـض ـ ـ ـاء اﳋـ ـ ـارجي ،ﲟا ﰲ ذلك اﻷجـ ـ ـسـ ـام الفلكية
اﻷخرى كما هو اﳊال بالنسبة لباقي اﳌعاهدات واﻻتفاقات
اﳌتعددة اﻷطراف اﳌسّيرة ﻻستخدام الفضاء اﳋارجي والتي
تضم كﻼ البلدين،

 .1 .3سياسة علوم وتقنيات وتكنولوجيات الفضاء وكذا
اﻹطار القانوني اﳌنظم لها.
 .2 .3تكوين وﲢسﲔ وتنمية اﳌوارد البشرية اﳌتخصصة
ﰲ مجاﻻت اهتماماتها اﳌشتركة.
 .3 .3تطوير التكنولوجيا ﰲ مجال الفضاء.
 .4 .3تطوير التطبيقات الفضائية.
 .5 .3تبادل اﳋبرات واﳌعلومات ﰲ مجال مراقبة اﻷرض

– وﻷغراض هذا اﻻتفاق ،يقصد بـ “اﳌلكية الفكرية” الفئات
اﻵتية للملـ ـ ـكية الفكـ ـ ـرية  ’1‘ :ح ـ ـ ـ ـق اﳌؤلف واﳊقوق اﳌجاورة،
‘ ’2العﻼمات التـ ـج ـ ـاريـ ـ ـة ’3‘ ،الب ـ ـيان ـ ـات اﳉغرافية ’4‘ ،التصاميم
الصـ ـ ـنـ ـ ـ ـاعية ’5‘ ،بـ ـ ـراءات اﻻخ ـ ـتـ ـراع ’6‘ ،تخـ ـط ـ ـ ـيط التـ ـص ـ ـام ـيم
)طوبوغرافيا الدوائر اﳌتكاملة( ’7‘ ،حماية اﳌعلومات غير

واﳌﻼحة واﻻتصاﻻت عبر اﻷقمار اﻻصطناعية.
 .6 .3تزوي ـ ـ ـد م ـ ـراكـ ـز أبح ـ ـاثهما بدعـ ـم تقـ ـني فيـ ـما يخـ ـص
تطوير ودمج وﲡريب نظم القمر اﻻصطناعي.
 .7 .3التط ـ ـبـ ـيق اﳌشـ ـ ـترك لنـ ـ ـظم اﻷقم ـار اﻻصطناعية من
أجل سد احتياجاتهما اﳋاصة.

اﳌفصح عنها،
– و اع ـت ـرافـا مـنـهـمـا بأهـمـيـة تـطـويـر الـتضافـر فـيـمـا بﲔ
الوكاﻻت اﳌتخصصة لكلتا الدولتﲔ بهدف تطوير وترقية
القدرات الوطنية ﰲ مجال الفضاء،
– ورغبة منهما ﰲ إقامة وترقية التعاون ﰲ مجاﻻت
العلوم والتكنولوجيا والصناعة اﳌرتبطة بالفضاء لفائدة
الوكاﻻت اﳌتخصصة لكﻼ الطرفﲔ،
– واعترافا باﳌنافع اﳌتبادلة التي قد تنتج عن تعاون
أوثق بﲔ الدولتﲔ ﰲ هذا اﳌيدان،

 .8 .3التعاون من أجل مواجهة اﳌسائل اﻹقليمية والدولية
اﳌتعلقة بالفضاء.
 .9 .3ﲤكﲔ وترقية اﳊيازة اﳌشتركة للمعدات واﳌوارد
مباشرة من الصناعات التحويلية لكﻼ البلدين.
 .10 .3ترقية التعاون ﰲ مجال الصناعة فيما بﲔ الشركات
والوكاﻻت الوطنية لكﻼ البلدين ،اﳌتخصصة ﰲ تكنولوجيا
الفضـ ـ ـاء وذلك عب ـ ـر تسـ ـ ـ ـهيل اﻻتص ـال اﳌبـ ـاشـ ـر فيـ ـما بي ـ ـنهما،
وكذا مساعدتها خﻼل إعداد العقود اﳌوّقعة ،اﳌبرمة ﲟوجب
هذا اﻻتفاق.

اتفقتا عﲆ ما يأتي :
اﳌادة اﻷوﱃ
اﳌجال
وفقا للقوانﲔ واﻷنظمة اﳌعمول بها ﰲ كل بلد ،يشجع
الطرفان التعاون بﲔ البلدين ﰲ مجال استكشاف واستخدام
الفضاء اﳋارجي ﻷغراض سلمية.

 .11 .3الدراسـ ـ ـة اﳌشـ ـ ـتركة والت ـ ـنس ـ ـيق لبرامج البحث ﰲ
مجال تكنولوجيا الفضاء.
 .12 .3التشارك ﰲ اﻻستخدام والتصرف ﰲ اﳌرافق التي
يوفرها كل طرف بغرض إجراء اﻻختبارات والتجارب.
 .13 .3تشجيع اﻹنتاج بالشراكة لنظم ومرافق الفضاء.
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 .14 .3اﻻشتراك ﰲ تطبيق مشاريع فضائية خاصة لتلبية

 .5 .6تقدﱘ حصـ ـ ـيـ ـلة اﳌشـ ـ ـاريع والنشاطات اﳌنجزة عﲆ
أسـ ـ ـاس التـ ـ ـعاون ﰲ مج ـ ـ ـال الفـضاء والتي تدخل ﰲ إطار هذا

اﻻحتياجات الفضائية.
 .15 .3البحـ ـ ـث س ـ ـويا عن إمك ـ ـ ـانيـ ـات تص ـ ـدير نظـ ـم الفـ ـضـاء
اﳌط ـورة ﲟوجب ب ـرامج ال ـت ـن ـم ـي ـة اﳌشت ـرك ـة و/أو بـرنـامج
اﻹنتاج اﳌشترك.

اﻻتفاق.
 .6 .6حل ،عن طريق التشاور والتفاوض ،أية مسائل تخص
تفسير أو استيفاء شروط هذا اﻻتفاق.

 .16 .3تـ ـ ـرقـ ـية الش ـ ـراكة ﰲ مجـ ـ ـال تكنـ ـولوج ـ ـيات وخ ـ ـدمات
 .7 .6اﻻجتماع ستة أشهر قبل انقضاء فترة العشر سنوات

اﻹطﻼق.
اﳌادة 4
الهيئات اﳌختصة

اﻷوﱃ من دخول هذا اﻻتفاق حيز التنفيذ ،لتقدﱘ تقرير لكﻼ
الطرفﲔ حول التعاون ،واقتراح مراجعة هذا اﻻتفاق إذا لزم
اﻷمر.

الهيئات اﳌختصة لتنفيذ هذا اﻻتفاق هي كاﻵتي :

اﳌادة 7

– بالنسبة للجمهورّية اﳉزائرّية الّديمقراطّية الّشعبّية :

تبادل اﳋبراء اﳌهنيﲔ

الوكالة الفضائية اﳉزائرّية )،(ASAL
– بالنسبة ﳉم ـ ـهوريـ ـة الهند  :اﳌنـ ـ ـظمة الهن ـ ـ ـدية ﻷبحاث
الفضاء ).(ISRO

ي ـخضع ت ـب ـادل اﳋب ـراء اﳌه ـن ـيﲔ اﳌع ـنـيﲔ بـنشاطـات
التعاون اﳌتخذة ﰲ إطار هذا اﻻتفاق ،للمبادئ اﻵتية :

اﳌادة 5
اللجنة اﳌشتركة
 .1 .5ﰲ إط ـ ـ ـ ـار تطب ـ ـيق هذا اﻻت ـ ـفـ ـاق ،يوافـ ـق الطرفان عﲆ
تأسيس ﳉنة مشتركة.

 .1 .7يتكفل الطرف الزائر بجميع نفقات مستخدميه ،ﲟا
ﰲ ذلك تكاليف السفر واﻹقامة وكذا تكاليف اﳌعيشة.
 .2 .7تخضع النفقات اﳌالية ومدفوعات متربصي ومرافقي
كل طرف ،لتدابير يحددها الطرفان.

 .2 .5ﲡتمع اللجـ ـ ـنة اﳌش ـ ـتركة مرة ﰲ السـ ـ ـنة عﲆ اﻷقل،
اﳌادة 8

بالتناوب بﲔ اﳉزائر والهند.

اﻷمن واﻹعﻼم

 .3 .5يش ـ ـ ـترك ﰲ رئاس ـ ـة اللجـ ـ ـنة اﳌشـ ـ ـتركة مديـ ـ ـ ـ ـر عام
الوكالة الفضـ ـ ـائية اﳉـ ـ ـزائريـ ـة أو ﳑ ـ ـث ـ ـله ،ورئيـ ـس اﳌنـ ـظ ـ ـم ـ ـة
الهندية ﻷبحاث الفضاء أو ﳑثله.
 .4 .5يتم تعـ ـيﲔ أعضـ ـاء اللجـ ـنة اﳌشـ ـتركة من قبل مدير
عام الوكالة الفض ـ ـائية اﳉزائرية ورئيـ ـس اﳌن ـ ـظـمـ ـة الهن ـ ـدية
ﻷبحاث الفضاء.

 .1 .8يتعّين عﲆ اﳌوظفﲔ اﳌعينﲔ العاملﲔ ﲟوجب هذا
اﻻتفاق ،اﻻمتثال بصرامة للقوانﲔ الوطنية والتنظيمات
اﳌعمول بها ﰲ البلد اﳌضيف فيما يخص اﻷمن.
 .2 .8يتـ ـ ـكفل الطـ ـرفـ ـان بتن ـ ـسـ ـيق اﳌع ـ ـلوم ـ ـات التي ت ـخـ ـ ـدم

اﳌادة 6
مهمة اللجنة اﳌشتركة
تكون اللّجنة اﳌشتركة مسؤولة عن :
 .1 .6متـ ـ ـابعة وتقيـ ـ ـيم نشـ ـ ـاطات الت ـ ـعاون واﳊ ـ ـ ـ ـرص عﲆ
اﻻمتثال لبنود هذا اﻻتفاق وكذا اﻻتفاقات اﻹضافية اﳌستقبلية
و/أو التعديﻼت.
 .2 .6تبني اﳌشاريع والنشاطات اﳌتفق عليها ﲟوجب
هذا اﻻتفاق.
 .3 .6ﲢ ـ ـديد ح ـ ـجم اﳌس ـ ـاهمة اﳌ ـ ـال ـ ـية لكل طـ ـرف من أجل
تنفيذ اﳌشاريع اﳌتفق عليها.
 .4 .6ﲢ ـ ـ ـديد مشـ ـاريع مشـ ـ ـتركة للتطـ ـ ـوير وتب ـ ـنـ ـي آلي ـ ـات
وهيئات ﻻزمة ﻹدارتها.

مصاﳊهما ﰲ سبيل تطوير تكنولوجيا الفضاء ﰲ بلديهما.
 .1 .3 .8يل ـ ـتـ ـ ـزم الط ـ ـرفـ ـ ـان بع ـ ـدم الكش ـ ـ ـف عن أي ـ ـة مع ـ ـلوم ـ ـة
مستلمة ﲟوجب هذا اﻻتفاق أو اﻻتفاقات التابعة ﻷي شخص
كان ،باستثناء أعضاء هيئتيهما الذين تعتبر هذه اﳌعلومات
ضرورية لهم لتنفيذ هذا اﻻتفاق أو اﻻتفاقات التابعة ،وفقط،
بعد اتخاذ اﻻحتياطات الﻼزمة لضمان السّرية التامة لﻸشخاص
اﳌنخرطﲔ.
 .2 .3 .8جميع اﳌعلومات والوثائق التي يتم تداولها وفقا
لﻼتفاق تظل سّرية من قبل الطرفﲔ ،وتستخدم وفقا للشروط
التي وافق عليها الطرفان .وﻻ يستخدم الطرفان اﳌعلومات
ﻷغراض غير تلك اﶈددة بدون موافقة كتابية مسبقة من
الطرف اﻵخر.

 ١٧رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ١٠مايو سنة  2٠2٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
اﳌادة 10

 .3 .3 .8تظل جمـ ـ ـيع اﳌع ـ ـلومات الس ـ ـّرية ملك ـ ـية حصـ ـ ـ ـرية
للطرف اﳌفصح عنها .يتفق الطرفان عﲆ أن هذا اﻻتفاق
والكشف عن اﳌعلومات السّرية ﻻ يمنحان أو ﻻ ينطويان
ضمنيا عﲆ أي ترخيص أو مصلحة أو حق للمستلم فيما
يتعلق بأي من حقوق اﳌلكية الفكرية للطرف اﻵخر.

7

اﳌشاريع ذات اﻷولوية
ﰲ إطار مجاﻻت التعاون اﳌنصوص عليها ﰲ اﳌادة
الثالثة أعﻼه ،يتكفل كﻼ الطرفﲔ بتنفيذ مشاريع التعاون
عﲆ اﳌديﲔ القصير /اﳌتوسط ،وعﲆ أساس ﲡاري ،فيما

 .4 .8يلتزم الطرفان بعدم استعمال أية معلومة مستلمة

يخص اﳌسائل ذات اﻷولوية اﻵتية :

ﰲ إطار تعاون ثنائي عﲆ حساب أو ضد مصالح الطرف
 .1 .10ﲢـ ـ ـ ـي ـ ـﲔ وتطـ ـوي ـ ـر منـ ـ ـصـ ـات حاسوبية )اﳌعدات

اﻵخر.

والبـ ـرمج ـ ـي ـ ـات( ﳌ ـ ـراك ـ ـز استـ ـ ـق ـ ـبال واستـ ـ ـغﻼل صـ ـور اﻷقـ ـم ـ ـار
 .5 .8ﻻ ﲢّول أية معدات أو معلومات مستلمة ﰲ إطار
هذا اﻻتفاق ،وﻻ يفص ـ ـح عنـ ـها وﻻ تبّلغ ،ﻻ بطريقة مباشرة
وﻻ غـ ـ ـيـ ـر مب ـاشـ ـرة ،ﻻ بشـ ـ ـكل دائم وﻻ مـ ـؤقـ ـت ،لط ـ ـرف ثالث،
أفرادا كانوا أو هيئات ،غير مرخص لهم بذلك ،بدون موافقة

اﻻصطناعية.
 .2 .10تـ ـطـ ـ ـبـ ـي ـق وﲢ ـ ـيـ ـﲔ منـ ـصـ ـات حاسـ ـ ـوب ـ ـية )اﳌعدات
والبرمجيات( ﳌراكز التطبيقات الفضائية التابعة للوكالة
الفضائية اﳉزائرية.

كتابية مسبقة للطرف اﻷوﱄ.
 .3 .10إدم ـ ـ ـاج وتطـ ـ ـوير القـ ـطـ ـاع ـ ـات اﻷرض ـ ـ ـية ﰲ اﳉ ـ ـزائر،
 .1 .6 .8تتم التغطية اﻹعﻼمية للنشاطات اﳌتصلة بتنفيذ
هذا اﻻتفاق باﻻشتراك ما بﲔ الطرفﲔ أو من قبل كل طرف

التابعة للنظم الفضائية اﳉزائرية اﳌنصوص عليها )معدات
ومنشآت(.

عﲆ حدة ،بعد موافقة كتابية من الطرف اﻵخر.
 .4 .10إطﻼق النظم الفضائية اﳉزائرية اﳌستقبلية.
 .2 .6 .8تكون ملكية مشتركة ،أي نشرية ووثيقة أو مقالة

اﳌادة 11

تنشأ عن العمل اﳌشترك الذي يقوم به الطرفان ﲟوجب هذا

أشكال الشراكة

اﻻتفاق .يتطلب أي استخدام ﻻسم ،شعار و/أو الشعار الرسمي
للطرفﲔ ﰲ أية نشرية ووثيقة و/أو مقالة ،اﻹذن اﳌسبق
من قبل الطرفﲔ .يضمن ،بهذا الصدد ،عدم إساءة استخدام
الشعار الّرسمي والشعار.
 .7 .8ﻻ يكشف عن محتوى هذا اﻻتفاق وﻻ ينشر كليا أو
جزئيا بدون موافقة كتابية مسبقة من كﻼ الطرفﲔ.
اﳌادة 9
أحكام تطبيق اﳌشاريع

 .1 .11ﰲ ح ـ ـ ـدود اﻷه ـ ـداف اﳌرج ـ ـوة للمش ـ ـاريع اﳌتنوعة
اﳌط ـب ـق ـة ﰲ إط ـار ه ـذا اﻻت ـف ـاق ،ي ـع ـم ـل ال ـط ـرف ـان عﲆ إعـداد
اﻷشـ ـكـ ـال التنـ ـظيـ ـمية اﳌن ـ ـاسـ ـبة للش ـ ـراكة من أج ـ ـل الت ـ ـنفـ ـيذ
واﻻستغﻼل ،الكﲇ أو اﳉزئي ،ﳌنتجات هذه الشراكة.
 .2 .11بهدف تنفيذ اﳌشاريع اﳌنتقاة ﲟوجب هذا اﻻتفاق،
يتولّى الطرفان اﻹدارة اﳌشتركة للمشاريع ،وتقرر اللجنة
اﳌشتركة بشأن التنظيم وبنود اﻻستغﻼل.
 .3 .11يم ـ ـ ـكن لكـ ـ ـﻼ الطـ ـرفـﲔ إنشاء شركات مشتركة ،عن

 .1 .9ﰲ إطار اﳌشاريع والتمويل ذي الصلة اﳌتفق عليها

طريق اﳌساهمة ﰲ أي شركة موجودة ،أو ستنشأ ﻻحقا ﰲ

ﰲ إطار اللجنة اﳌشتركة ،يحدد الطرفان ،باتفاق مشترك،

اﳉزائر وﰲ الهند .ويخضع هدف هذه الكيانات وطبيعتها

شروط وكيفيات التنفيذ ،عبر إبرام ترتيبات تنفيذ خاصة.

القانونية وكيفيات إنشائها لقرارات اللجنة اﳌشتركة.
اﳌادة 12

 .2 .9تخضع هذه اﳌشاريع والنشاطات وكذا أحكام تنفيذها،
لقرارات اللجنة اﳌشتركة التي ﲢدد كل الكيفيات التقنية

ﲤويل اﳌشاريع

واﳌالية والقانونية والتنظيمية لتنفيذ اﳌشاريع اﳌشتركة
اﶈـ ـ ـ ـددة ﰲ اﳌجـ ـ ـ ـاﻻت اﳌش ـ ـار إلي ـ ـ ـها ﰲ اﳌـ ـ ـادة  3مـ ـ ـ ـن هـ ـذا
اﻻتفاق.

يتحمل كل طرف ،ﰲ حدود اﳌوارد اﳌالية اﳌتاحة والﻼزمة
لتمويل اﳌشاريع والنشاطات اﳌتفق عليها ،النفقات اﶈتملة
لت ـ ـنفيـ ـ ـذ الت ـ ـزامـ ـاته اﳌـ ـ ـوكلة له ﲟ ـ ـوجب هذا اﻻتفاق ،ﲟا فيها

 .3 .9تنفذ اﳌشاريع الفضائية اﳋاصة وفقا لترتيبات
تنفيذ تقنية ومالية خاصة توافق عليها اللجنة اﳌشتركة.

التكفل بنفقات السفر والنفقات اﳌعيشية ﳌستخدميه ﰲ
مهمة رسمية.

 ١٧رمضان عام  ١٤٤١هـ
 ١٠مايو سنة  2٠2٠م

ية للجمهورّية اﳉزائرّية  /العدد 2٨
اﳉريدة الرسم ّ
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اﳌادة 13

اﳌادة 17

اﳌنظمات الشريكة

أحكام ختامية

 .1 .13يعّين كل طرف منظمات ومؤسسات متخصصة
بصفة “وكاﻻت شريكة” ،للعمل ﲢت سلطة ضمان ومسؤولية
الهيئات اﳌخت ـ ـصـ ـة ،وتخـ ـضـ ـع لنـ ـفس النظـ ـام الق ـ ـان ـ ـوني

 .1 .17يقوم كل طرف بإخطار الطرف اﻵخر ،عبر القناة
الدبلوماسية ،باستيفائه كافة اﻹجراءات القانونية الداخلية
الﻼزمة فيما يتعلق ببدء سريان هذا اﻻتفاق الذي يدخل حّيز

لهذا اﻻتفاق.
 .2 .13تكون هذه اﳌنظمات الشريكة مسؤولة عن تطبيق
النشاطات اﳌقررة لتنفيذ مشاريع التعاون اﳌعمول بها
ﲟوجب هذا اﻻتفاق.

التنفيذ ابتداء من أّول يوم من ثاني شهر يﲇ تاريخ تلقي
آخر إخطار.
 .2 .17يجوز تعديل أحكام هذا اﻻتفاق ،ﰲ أي وقت ،باتفاق

 .3 .13يعمل الطرفان عﲆ ﲢقيق مستوى أمثل ،وتشجيع
اﳌشاركة والشراكة بﲔ الوكاﻻت الشريكة لكﻼ البلدين ﰲ
إطار تنفيذ اﳌشاريع اﳌقررة ﲟوجب هذا اﻻتفاق ﲟا يخدم

كتـ ـابـ ـي مشـ ـت ـ ـرك وعبر القناة الدبلومـ ـ ـاسية .يدخ ـ ـل الت ـ ـ ـعديل
حّيز التنفيذ عند استﻼم مذكرة الرد التي تؤكد موافقته.
 .3 .17يبرم هذا اﻻتفاق ﳌدة عشر ) (10سنوات ،ويجدد

مصالح كﻼ الطرفﲔ.
اﳌادة 14
اﻻتفاقات اﳌستقبلية
يمكن الطرفﲔ ،فيما يخص أي مسألة معّينة ﻻ يغطيها
هذا اﻻتفاق ،أن يبرما اتفاقات إضافية ذات طابع عام أو
خاص من شأنها ﲢفيز التنفيذ الفعﲇ لهذا اﻻتفاق.
اﳌادة 15
اﳌلكية الفكرية
 .1 .15يتحمل الطرفان ،الهيئات اﳌختصة واﳌنظمات
الش ـ ـريـ ـكـ ـة ،واج ـ ـب ضـ ـمان اﳊـ ـماية الفعل ـ ـية للمل ـ ـ ـكية الفكرية
الناشئة ،واﳌنافع اﳌتحصل عليها من برامج التعاون اﳌنفذة

ﳌدد إضافية تقدر بخمس ) (5سنوات .يتفق الطرفان عﲆ
عقد اجتماع للجنة اﳌشتركة ،ستة ) (6أشهر قبل انقضاء
اﳌدة اﻷولية اﳌقدرة بخمس ) (5سنوات ،التي تقدم تقريرا
حول التعاون وكذا مقترحات ﳌراجعة هذا اﻻتفاق إذا اقتضى
اﻷمر.
 .4 .17يمكن ﻷي طرف إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق ،ﰲ أي
وقت ،عبر القناة الدبلوماسية وبواسطة إشعار ،ستة )(6
أشهر عﲆ اﻷقل قبل تاريخ إنهاء العمل بهذا اﻻتفاق .ﻻ يمس
هذا اﻹنهاء بحقوق والتزامات الطرفﲔ اﳌتعلقة باﳌشاريع
اﳌنـ ـ ـجزة ﲟـ ـ ـ ـوجب هذا اﻻت ـ ـف ـ ـ ـاق والتي هي قي ـ ـد التنفيذ ،كما

ﲟوجب هذا اﻻتفاق ﲟا يتفق مع قوانينها ،قواعدها وتنظيماتها

ﻻ يؤثر عﲆ استكمال اﻻتفاقات واتفاقات التنفيذ واﻻتفاقيات

وك ـذا اﻻت ـف ـاق ـات م ـت ـع ـددة اﻷط ـراف ال ـتي ي ـكـون كـﻼ الـطـرفﲔ

والع ـ ـقـ ـ ـود اﳌب ـ ـرمـ ـة عﲆ أسـ ـ ـاس ـه ،م ـا لم يتـ ـ ـفـق الطرفان عﲆ

طرفا فيها.

خﻼف ذلك.

 .2 .15ﰲ حال ترتب عﲆ النشاطات اﳌنفذة ﰲ إطار هذا
اﻻتفاق نشأة حقوق ملكية فكرية ،يدخل الطرفان ﰲ ترتيبات
منفصلة ﲢدد بالتفصيل ملكية هذه اﳊقوق ،إدارتها وتسويقها

حّرر ببنغالور )جمهورية الهند( ﰲ  19سبتمبر سنة 2018
ﰲ نسختﲔ أصليتﲔ باللغات العربية والهندية واﻹنجليزية،
وللنصوص الثﻼثة نفس اﳊجّية القانونية .وﰲ حالة اﻻختﻼف

ﲡاريا.
 .3 .15تبّلغ الوكاﻻت اﳌنفذة بعضها البعض ،ﰲ الوقت
اﳌناسب ،بأي اختراع أو أعمال محمية ﲟوجب حقوق الطبع
والنشر تنشأ عن هذا اﻻتفاق وعن ترتيبات تنفيذه ،وتسعى
فورا إﱃ حماية هذه اﳌلكية الفكرية.
اﳌادة 16

جح النص باللغة اﻹنجليزية.
ﰲ تفسير أحكام اﻻتفاق ،ير ّ
عن حكومة اﳉمهورّية

عن حكومة جمهورية

ية
اﳉزائرّية الّديمقراط ّ

الهند

ية
الّشعب ّ

عز الدين أوصديق

كايﻼ سافاديفو سيفان

تسوية اﳋﻼفات
تتم تسوية كل خﻼف ينشأ بﲔ الطرفﲔ يتعلق بتنفيذ
أو تفسير أحكام هذا اﻻتفاق ،عن طريق التشاور ﰲ إطار
اللجنة اﳌشتركة وعبر القناة الدبلوماسية إذا لزم اﻷمر.

اﳌدير العام للوكالة

رئيس اﳌنظمة الهندية

الفضائية اﳉزائرية

ﻷبحاث الفضاء

