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اHاداHادّة ة 6
التالتّـعديـلـعديـل

{ــكـن تــعــديل هــذا االتــفــاق ¡ــوافــقــة الــطــرفــW وفــقــا
لإلجراءات الدّستورية اHعمول بها في البلدين.

اHاداHادّة ة 7
تسوية تسوية اخلالفاتاخلالفات

يـــــتم تـــــســــويـــــة أي خالف بـــــW الــــطـــــــرفــــW يـــــتــــعـــــلّـق
بـتـفــســيـر أو تــطـبـيـق هـذا االتـفـــاق بـالـتــراضي عن طـريق

التشـاور والتفـاوض.
اHاداHادّة ة 8

بداية بداية الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

يــدخل هــــذا االتـــفــاق حــيّــز الــتّـنــفـيــذ بــعـد إبالغ كـلّ
من الـــــطــــرفــــW الـــــطــــرف اآلخــــر كـــــتــــابــــيـــــاp عــــبــــر الـــــقــــنــــاة
الــدّبـلـومــاسـيـةp بــإتـمـامه لإلجــراءات الـقـانــونـيـة اHــطـلـوبـة

لهذا الغرض.

اHاداHادّة ة 9
اHداHدّة ة واإلنهـاءواإلنهـاء

يـــبــــقى هـــذا االتــــفـــاق ســـاري اHـــفــــعـــول Hـــدّة ثالث (3)
سـنوات جتـدّد تـلـقائـيـا مــا لم يبـد أحـد الـطرفـW رغـبة في
إنــــهـــــاء الــــعــــمــل بــه ســــتـــــة (6) أشــــهــــــر عـــلـى األقـلpّ قــــبـل

انقضـاء مـدّة صالحيتـه.

وفـي جـــمـــيع األحـــوال تـــبـــقى الـــبـــرامج الـــتّـــنـــفـــيـــذيّــة
اجلــــاريــــة بــــW الــــطـــرفــــW ســــاريــــة اHــــفـــعــــول حــــتى تــــاريخ

إجنـازهــا.

وإثبـاتا لـذلك قام اHوقّـعان أدنـاهp اHفـوّضان من قبل
حكومتيهما بالتوقيع على هذا االتفاق.

Wحرّر بـاجلـزائر في 2 يونـيو سـنة 2008 من نسـخت
أصــلـيــتـW بـالــلّـغــة الـعــربـيّــة ولـكال الــنـصــW نـفس احلــجـيّـة

القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلزائريةاجلمهورية اجلزائرية
الد{قراطية الشعبيةالد{قراطية الشعبية

عبد عبد القادر مساهلالقادر مساهل
الوزير اHنتدب اHكلفالوزير اHنتدب اHكلف
بالشؤون اHغاربيةبالشؤون اHغاربية

واإلفريقيةواإلفريقية

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اإلسالمية اHوريتانيةاإلسالمية اHوريتانية

محمد األمW ولد الناتيمحمد األمW ولد الناتي
الوزير اHنتدب لدى وزيرالوزير اHنتدب لدى وزير
الشؤون اخلارجية والتعاونالشؤون اخلارجية والتعاون
اHكلف باHغرب العربياHكلف باHغرب العربي

مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسياسيّ رقم  رقم 10 -  - 10 م مــــؤرؤرّخ في خ في 25 م مــــحــــرّم عم عــــامام
1431 اH اHــــــــــوافق وافق 11 ي يــــــــــنــــــــايايــــــــــر سر ســــــــــنــــــــة ة p p2010  ي يــــــــتــــــــــضــــــــمّن

التالتّـصديق على اتصديق على اتـفاقيفاقيـة التعة التعـاون في مجال الاون في مجال الـتعليمتعليم
Wالالــــــعــــــالي والالي والــــــبــــــحث الحث الــــــعــــــلــــــمي والمي والــــــتــــــكــــــنــــــولولــــــوجوجــــــيــــــا با بــــ
حــــــكــــــــومومــــــة اجلة اجلــــــــمــــــهــــــــوريوريّــــــة اجلة اجلــــــزائزائــــــــريريّــــــة الة الــــــــدّ{ــــــقــــــــراطراطــــــيّــــــة
الشالشّـعـبيبيّـة وحة وحـكومكومـة اجلة اجلـمـهوريهوريـة الة الـتونتونـسـيةp اHيةp اHـوقوقـعةعة
بــــــــــــــتــــــــــــــونونـس في س في 6 ذي احل ذي احلــــــــــــــــجّــــــــــــــة عة عــــــــــــــامام 1429 اH اHــــــــــــــــوافق وافق 4

ديسمبر سنة ديسمبر سنة 2008.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة
pبناء عـلى تقرير وزير الشّـؤون اخلارجيّـة -

pادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -
- وبــعــد االطّالع عــلى اتــفــاقــيــة الــتــعـاون فـي مــجـال
Wالــتـعــلـيم الــعـالـي والـبــحث الـعــلـمي والــتـكــنـولــوجـيــا بـ
حــكـومــة اجلـمــهـوريّـة اجلــزائـريّــة الـدّ{ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة
وحـكـومـة اجلــمـهـوريـة الـتـونـسـيــةp اHـوقـعـة بـتـونس في 6

p2008 وافق 4 ديسمبر سنةHذي احلجة عام 1429 ا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولـى :ة األولـى : يـصـــدّق عــلى اتــفـاقــيـة الــتــعـاون في
مـجال الـتـعـلـيم الـعالـي والبـحث الـعـلـمي والـتكـنـولـوجـيا
بW حكومة اجلمـهوريّة اجلزائريّة الدّ{قـراطيّة الشّعبيّة
وحـكـومـة اجلــمـهـوريـة الـتـونـسـيــةp اHـوقـعـة بـتـونس في 6
ذي احلــــجــــة عـــام 1429 اHــــوافق 4  ديــــســــمــــبــــر ســــنـــة 2008
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
2 : : يــــــــنــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الرّسمــيّة للجـمهوريّة اجلـزائريّة الدّ{قراطيّة الشّعبيّة.
حــرّر بــاجلــزائــر في 25 مــحــرّم عــام 1431 اHــوافق 11

يناير سنة 2010.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحثاتفاقية تعاون في مجال التعليم العالي والبحث
العلمي والتكنولوجياالعلمي والتكنولوجيا

بيــنبيــن
حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــةحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد{قراطيـــة الشعبيـــة

وحكومة اجلمهورية التونسيةوحكومة اجلمهورية التونسية
إن حـكـومـة اجلـمـهـوريــــة اجلـزائـريـة الـد{ـقـــراطـيــــة
الشعبيــة   وحكومة اجلمهورية التونسية اHشار إليهما

p" Wفيما بعد بـ " الطرف
pرغبة منهما في دعم أواصر األخوة بينهما -

- ونـــظـــرا إلـى اهـــتـــمـــامـــهـــمــــا اHـــشـــتـــرك بـــتـــطـــويـــر
عـالقـات الـتــعـاون بــيـنــهـمــا في مـجــاالت الـتـعــلـيم الــعـالي

pوالبحث العلمي والتكنولوجيا

feyçal.K
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القسم الثانيالقسم الثاني
البحث البحث العلمي والتكنولوجياالعلمي والتكنولوجيا

اHــــادة اHــــادة 6
أشكال التعاونأشكال التعاون

يـــعــمل الـــطـــرفــان عـــلى تـــنــمـــيـــة الــتـــعـــاون األكــاد{ي
والعلمي والتكنولوجي بينهما في اجملاالت ذات االهتمام
اHـشـتــرك ويـتم تـنـفـيــذ هـذه االتـفـاقـيــة من خالل األنـشـطـة

التالية :
pإجناز برامج ومشاريع بحث -

- تـــبـــادل اHـــعـــلـــومـــات الـــعـــلـــمـــيـــة والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة
pوالوثائق

- تـبادل الـزيارات واHـشاركـة في األنـشطـة العـلمـية
pعارضHلتقيات وورش العمل واHكا

Wأي شـــكـل آخــر لـــلـــتـــعـــاون يـــتم االتـــفـــاق عـــلـــيـه بــ -
.Wالطرف

اHــــادة اHــــادة 7
اللجنة الفنية للتعاون في مجال البحث العلمياللجنة الفنية للتعاون في مجال البحث العلمي

والتكنولوجياوالتكنولوجيا
حتـدث جلـنة فـنـيـة لـلـتعـاون اجلـزائـري الـتـونسي في
مـجــال الــبــحث الــعــلـمـي والـتــكــنــولــوجـيــا جتــتــمع ســنــويـا

بالتناوب في كل من البلدين وتتولى :
pشتركHتشخيص ميادين البحث ذات االهتمام ا -
- حتليل وتقييـم األوضاع الفعلية لـلتعاون وأبعادها

pستقبليةHا
pشتركةHشاريع اHتقييم نتائج ا -

- منـاقشة اHـناهج والـشروط اHالـية الالزمة لـلوفاء
pبااللتزامات الناشئة عن التعاون العلمي

- مــــنــــاقــــشــــة تـــوســــيع وتــــغــــيـــيــــر نــــطـــاق الــــتــــعـــاون
وأشكاله.

اHــــادة اHــــادة 8
اHلكية اHلكية الفكريةالفكرية

تـكـون حـقـوق بـراءات االخـتـراع واالكـتـشـافـات الـتي
يــتم الـتـوصل إلــيـهـا من خالل مــشـاريع الـبـحـث اHـشـتـركـة
الـتـي يـقــوم بـهـا الــطـرفــان مـلــكـا لــهـمـا وبــحـسب حــصـة كل
واحـد مــنـهـمــا ويـتـم اسـتـثــمـارهــا بـصــورة مـشــتـركــة وفـقـا

التفاق خاص يتم بينهما.
إن نتـائج األبـحاث الـعلـميـة والـتقـنيـة واالختـراعات
الــعـلــمــيـة الــتي يــتم الــتـوصل إلــيــهـا نــتــيـجــة الـعــمل بــهـذه
االتــفــاقــيـــة والــتي قــد تــتـــضــمن مــعــلـــومــات تــعــد ســريــة -
حسب الـقـوانW الـوطـنيـة لـلبـلدين - تـوضع حتت تـصرف
Wـتــبــادل بـHالـوسط الــعــلــمي وذلك عــلى أسـاس االتــفــاق ا

الهيئات اHتعاونة ولكل مشروع على حدة.

- واقتـنـاعا مـنـهـما بـدور مـنـظومـة الـتعـلـيم الـعالي
والبحث العلمي والتكنولوجيا في التنمية االقتصادية

pواالجتماعية للبلدين
اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHــــادة اHــــادة األولىاألولى
الهدفالهدف

يـعــمل الــطـرفـان عــلى تـنــمـيــة الـتــعـاون بــيـنـهــمـا في
اجملاالت التالية وذلك طبقا ألحكام هذه االتفاقية :

pالتعاون في مجال التبادل الطالبي -
pمعادلة الشهادات العلمية -
pاجلامعات Wالتعاون ما ب -

- الـــــــــتـــــــــعــــــــاون فـي مـــــــــجــــــــال الـــــــــبـــــــــحـث الــــــــعـــــــــلـــــــــمي
والتكنولوجيا.

القسم القسم األولاألول
التعليم التعليم العاليالعالي

اHــــادة اHــــادة 2
فريق العمل اHشترك للتعاون في مجال التعليم العاليفريق العمل اHشترك للتعاون في مجال التعليم العالي

والبحث العلميوالبحث العلمي
يــــحــــدث فــــريق عــــمل مــــشــــتــــرك جــــزائــــري تــــونــــسي
لــلــتــعـــاون في مــجــال الــتــعــلــيم الــعـــالي والــبــحث الــعــلــمي

يجتمع سنويا بالتناوب في كال البلدين ويتولى :
pإعداد برامج التعاون -

pمتابعة تنفيذ برامج التعاون -
pتقييم أنشطة التعاون -

- العمل على وضع آليات لتطوير هذا التعاون.
اHــــادة اHــــادة 3

التبادل التبادل الطالبيالطالبي
يـتبادل الطـرفان منـحا دراسية خالل اجـتماع فريق

العمل اHنصوص عليه باHادة الثانية.
اHــــادة اHــــادة 4

معادلة معادلة الشهادات العلميةالشهادات العلمية
يــتـــبـــادل الـــطــرفـــان اHـــعــلـــومـــات اHــتـــعـــلــقـــة بـــجـــمــيع
الـشهادات والدرجـات العلمـية التي تصـدر عن مؤسسات
الـتعـلـيم الـعـالي في كال الـبلـدين قـصـد االعتـراف اHـتـبادل

بها.
اHــــادة اHــــادة 5

التعاون التعاون ما بW اجلامعاتما بW اجلامعات
حتدث ندوة لرؤساء اجلـامعات اجلزائريـة التونسية
تــتــولى حتـديــد مـجــاالت الـتــعــاون بـW اجلــامـعــات وتـســهـر
عــلـى تــطــويــر عالقــات الــتــعــاون بـــيــنــهــا وجتــتــمع ســنــويــا

بالتناوب في كال البلدين.
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الـدبــلـومــاســيـة. وتــدخل الــتـعــديالت اHــتـوصل إلــيــهـا حــيـز
التنفيـذ طبقا لإلجراءات الواردة بالفقرة األولى من هذه

اHادة.
4 - {كن لكل طـرف وفي أي وقت إنهاء الـعمل بهذه
االتـفـاقيـة عـلى أن يـتم إشعـار الـطرف اآلخـر بـذلك كتـابـيا
عن طــريق الــقــنــوات الــدبـــلــومــاســيــة وذلك قــبل ســتــة (6)

أشهر.
5 - ال يـــؤثـــر انـــتــهـــاء الـــعـــمل بـــهـــذه االتـــفـــاقـــيــة عـــلى
مــــواصـــلــــة األنـــشــــطــــة الـــتي  الــــشــــروع في إجنــــازهـــا في

إطارها.
اHــــادة اHــــادة 12

تسوية تسوية النزاعاتالنزاعات
تتم تسويـة اخلالفات التي قد تنـشأ حول تطبيق أو
Wتــــأويـل أو وضع االتــــفــــاقــــيــــة حـــــيــــز الــــتــــنــــفــــيــــذ وديــــا بــــ

.Wالطرف
حـــررت ووقـــعت هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة بـــتـــونس في 6 ذي
احلــــجــــة عــــام 1429 اHــــوافق 4 ديـــــســــمــــبــــر ســــنــــة p2008 في
نــسـخـتــW أصـلـيـتــW بـالـلــغـة الـعــربـيـة ولــكل مـنـهــمـا نـفس

احلجيّة القانونية.

اHــــادة اHــــادة 9
اHسائل اHاليةاHسائل اHالية

يـتم حتـديـد اHسـائل اHـالـية اHـتـعـلقـة بـتـنفـيـذ مـحاور
الـــــتـــــعـــــاون الــــــواردة في هــــــذه االتـــــفـــــاقــــــيـــــة في الــــــبـــــرامج

التنفيذية.
اHــــادة اHــــادة 10

اجلهات اجلهات التنفيذيةالتنفيذية

اجلهات اHعنية بتنفيذ هذه االتفاقية هي :
pأ - وزارة الــــتـــــعـــــلــــيم الـــــعـــــالي والـــــبــــحث الـــــعـــــلــــمي
بـــالــنـــســـبـــة لــلـــجـــمــهـــوريــــــة اجلـــزائــريـــة الـــد{ــقـــــراطـــيـــــة

الشعبيــة.
ب - وزارة الــــتــــعـــــلــــيم الــــعــــالـي والــــبــــحـث الــــعــــلــــمي

والتكنولوجيا p بالنسبة للجمهوريـــة التونسية.

اHــــادة اHــــادة 11
نفاذ نفاذ ومدة صالحية ونهاية االتفاقيةومدة صالحية ونهاية االتفاقية

1 - تــدخل هـذه االتــفــاقـيــة حـيــز الـتــنــفـيــذ من تـاريخ
Wتـلــقي اإلشــعـار الــثـاني الــذي يـعــلم ¡ــوجـبه أحــد الـطــرفـ
الـطـرف اآلخرp كـتـابيـاp عن طـريق القـنـوات الدبـلـوماسـية

بإتمام اإلجراءات الداخلية.
2 - تـبـقى هـذه االتـفاقـيـة سـاريـة اHـفـعـول Hـدة خمس

(5) سنوات تتجدد بصفة تلقائية Hدد £اثلة.
W3 - {ـــكن تـــعـــديـل هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة بـــالـــتـــراضي بـــ
الـــطـــرفــــW عن طــــريق تــــبـــادل اHــــذكـــرات عــــبـــر الــــقـــنـــوات

عن حكومة اجلمهوريةعن حكومة اجلمهورية
اجلزائريةاجلزائرية

الد{قراطيـة الشعبيـةالد{قراطيـة الشعبيـة
رشيد حراوبيةرشيد حراوبية

وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي

عن حكومة عن حكومة اجلمهوريةاجلمهورية
التونسيةالتونسية

األزهر بوعونياألزهر بوعوني
وزير التعليم العاليوزير التعليم العالي
والبحث العلميوالبحث العلمي
والتكنولوجياوالتكنولوجيا

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
- و¡ــــــقـــــتــــــضى اHــــــرســـــوم الــــــرئـــــاسـي رقم 07 - 368
اHـؤرخ في 21 ذي الـقـعـدة عـام 1428 اHـوافق أوّل ديـسـمـبـر
سـنـة 2007 وكـذا اHـرســوم الـرئـاسي رقم 08 - 351 اHـؤرخ
في أوّل ذي الـــقـــعـــدة عــام 1429 اHــوافق 30 أكــتـــوبـــر ســـنــة

pأعضاء في مجلس األمة Wتعي WتضمنH2008 وا

يرسم يرسم ما يأتي :ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : طـبـقـا ألحـكـام اHـادتW 101 (الــفـقـرة 3)
و102 (الــفـــقــرتــان 2 و3) من الـــدســتــورp يــعــW أعــضــاء في
مــجــلس األمــةp ابـــتــداء من تــاريخ تــنـــصــيــبــهمp الــســيــدات

والسادة اآلتية أسماؤهم :  

مــــرســـوم رئــــاسي رقم مــــرســـوم رئــــاسي رقم 10 - - 29  مـــؤرخ في أو مـــؤرخ في أوّل صــــفـــرعـــامل صــــفـــرعـــام
Wيـتـضـمن تـعـيـ pWيـتـضـمن تـعـيـ p2010 ـوافق 17 يـنـايــر سـنـة  يـنـايــر سـنـةHـوافق  اH1431 ا

أعضـاء في مجلس األمـة. أعضـاء في مجلس األمـة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّـة

- بـناء عـلى الدّستـورp ال سيّــما اHواد 77 - 8 و78 - 1
pو101 ( الفقرة 3) و102 ( الفقرتان 2 و3) منه

- و¡قـتضى األمر رقم 97 - 07 اHؤرخ في 27 شوال
عام 1417 اHـوافق 6 مـارس سنة 1997 واHـتـضمن الـقـانون

pتممHعدل واHا pتعلق بنظام االنتخاباتHالعضوي ا
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