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اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم مـــــــرســــــــوم رئـــــــاسـي رقم 15 -  - 116 مـــــــــؤر مـــــــــؤرّخ في خ في 24 رجــــب رجــــب
عـــــام عـــــام 1436 اHــوافــق  اHــوافــق 13 مــايــو ســنــة  مــايــو ســنــة r2015 يــتــضــمنr يــتــضــمن
الـــتـــصــديـق عـــلى الـــبـــروتـــوكـــول اHـــعـــدل لالتـــفـــاقـــيــةالـــتـــصــديـق عـــلى الـــبـــروتـــوكـــول اHـــعـــدل لالتـــفـــاقـــيــة
اHتعلـقة باHـنظمـة الهيدروغـرافية الـدوليةr اHـعتمداHتعلـقة باHـنظمـة الهيدروغـرافية الـدوليةr اHـعتمد

بإمـارة موناكو بتاريخ بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة  أبريل سنة 2005.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجية  -

rادّة 77-11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدّستور  -
- وبـعد االطالع عـلـى الـبروتـوكـول اHعـدل لالتـفاقـية
اHــتــعــلـقــة بــاHـنــظــمـة الــهــيــدروغـرافــيــة الـدولــيــةr اHـعــتــمـد

r2005 بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHــاداHــادّة األولى  :ة األولى  :  يــصـــدّق عـــلى الــبـــروتـــوكــول اHـــعــدل
rـنـظـمـة الـهـيــدروغـرافـيـة الـدولـيـةHـتـعـلـقـة بــاHلالتـفـاقــيـة ا

اHعتمد بإمـارة موناكو بتاريخ 14 أبريل سنة 2005.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
رجــــب مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم مــــــرســـــــوم رئــــــاسـي رقم 15 -  - 117 مـــــــؤر مـــــــؤرّخ في خ في 24 رجــــب 
يــتــضــمن  rيــتــضــمن r2015 ــوافق  13 مــايـــو ســنــة  مــايـــو ســنــةHــوافق اHعـــــام عـــــام 1436 ا
الــتــصــديـق عــلى االتــفــاق بــY حــكــومــة اجلــمــهـــوريـــةالــتــصــديـق عــلى االتــفــاق بــY حــكــومــة اجلــمــهـــوريـــة
اجلزائـريـة الد�ــقراطيــة الشعــبـيـة وجــامعـة األمـماجلزائـريـة الد�ــقراطيــة الشعــبـيـة وجــامعـة األمـم
اHــتـــحـــدة حـــــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مــعــــهـــداHــتـــحـــدة حـــــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مــعــــهـــد
جــامــعـــــة األمـم اHـــتـــحــــدة لــلــتــنـــمـــيـــة اHــســـتـــدامـــةجــامــعـــــة األمـم اHـــتـــحــــدة لــلــتــنـــمـــيـــة اHــســـتـــدامـــة
بـاجلـزائــر الـعـاصـمــةr اجلـزائـرr اHـوقبـاجلـزائــر الـعـاصـمــةr اجلـزائـرr اHـوقّـع بـاجلـزائـر فــيـع بـاجلـزائـر فــي

22 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013.

ــــــــــــــــــــ
rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -
rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -

-  وبـــــــعـــــــد االطـالع عـــــــلـى االتـــــــفـــــــاق بـــــــY حـــــــكـــــــومـــــــة
اجلمهـوريـة اجلزائــرية الد�ــقراطيـة الشعـــبيـة وجــامعـة
األمـم اHـــتـــحــــدة حـــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مـــعــــهـــد
جـامـعـــة األمـم اHتــحـــدة لـلـتنـمــيــة اHـسـتــدامــة بـاجلـزائر
العـاصـمةr اجلـزائرr اHـوقع باجلـزائر في 22 ديسـمبـر سنة

r2013

 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 
اHــــاداHــــادّة األولى :ة األولى :  يـــصـــدق عـــلى االتـــفـــاق بـــY حـــكـــومـــة
اجلمهـوريـة اجلزائــرية الد�ــقراطيـة الشعـــبيـة وجــامعـة
األمـم اHـــتـــحــــدة حـــول إنــــشـــــاء وســــيــــر ومـــوقـع مـــعــــهـــد
جـامـعـــة األمـم اHتــحـــدة لـلـتنـمــيــة اHـسـتــدامــة بـاجلـزائر
العـاصـمةr اجلـزائرr اHـوقع باجلـزائر في 22 ديسـمبـر سنة
r2013 ويـــنــــشــــر فـي اجلـــريـــدة الــــرســـمــــيـــة لـــلــــجـــمــــهـــوريـــة

اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اتفـاقاتفـاق
YبYب

حكومة اجلمهورية اجلزائريةحكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

و
جامعة األ� اHتحدةجامعة األ� اHتحدة

حول حول 
إنشاء وسير وموقع معهد جامعةإنشاء وسير وموقع معهد جامعة
األ� اHتحدة  للتنمية اHستدامةاأل� اHتحدة  للتنمية اHستدامة

باجلزائر العاصمةr اجلزائرباجلزائر العاصمةr اجلزائر
- حــيث أن جــامــعــــة األمـم اHـتــحــــدة (اHـشــار إلـيــهــا
الحـقــا بـ ج. أ. م أو اجلامـعـة) قـــد أنـشـئت كـهيـئــة فـرعـــية
Hـنــظــمـة األ� اHــتــحــدة من قـبـل اجلـمــعــيـة الــعــامــة �ـوجب
الئــــــــحــــــــتــــــــهــــــــا رقم 2951  دورة (XXVII) اHــــــــؤرّخــــــــة في 11

r1972 ديسمبر سنة

feyçal.K
Rectangle 
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في إفـريـقــيـاr �ـا سـيــمـكـنـهم من االضــطالع بـدور طالئـعي
في اHــؤسـســـات اجلــامــعــيــة الـعــمـومـــيـة واخلـــاصــةr وكـــذا

rتحدة وفي منظمات دولية أخـرىHفي هيئة األ� ا
ج) ســـيـــســـهم فـي إعـــداد وتـــعـــزيـــز أطـــر الـــســـيـــاســات
الـعامة وعملـيات التسيـير على اHسـتوى احمللي والوطني
واجلـهــوي والــدوليr الــتي تــســاعــد عـلـى حتـقــيق الــتــنــمــيـة

rستدامةHالبشرية ا
د) سيتعاون مع اجلـامعات واHعاهد احمللية والدولية
في إعــداد دراســات مــا بــعــد الــتـدرج والــتــكــوين والــبــحث
rلـفائدة البلـدان النامية وتـلك التي تعرف أوضـاعا صعبة

ال سيما في إفريقيا.
3 - وفي إطــــار مـــا ســـبق ذكــــرهr ســـيـــتـــولـى اHـــعـــهـــد

إجنـاز النشاطات اآلتـية :
أ) يقـوم بنشـاطات بـحث متعـدد االختصـاصات حول
مسائل جوهرية تتـعلق بالتنمية اHستدامةr تعنى خاصة

بدور التعليم كأداة �كنة للتغيير.
ب) يــعـمل عـلى تــقـد� دروس وتـكــويـنـات فـيــمـا بـعـد
التدرج وتعزيز اإلمكانيات التي من شأنها دعم القدرات
rالوطنية واجلـهوية والدولية rاألكـاد�ية والعلـمية احملليـة

rبالتعاون مع اجلامعات ومؤسسات البحث الرائدة
ج) يـنــشـر مـعـارف دقــيـقـة ويـقــدم مـعـلـومــات عـلـمــيـة
من خـالل نــــشـــــر إصــــدارات وتـــــنــــظـــــيم لـــــقــــاءات عـــــلــــمـــــيــــة
rالئمةHومؤتمرات وورشات عمل وغيرها من الوسائل ا
د) يـــكـــوّن نـــخـــبـــة دولـــيــــة من الـــبـــاحـــثـــY في مـــجـــال
الـــتــنـــمــيـــة اHــســـتـــدامــة ويـــعــمـل بــالـــتــعـــاون مع مـــبــادرات
ومـراكـز عبـر العـالم تهـتم بـالقـضايـا ذات الـصلـة وبخـاصة

rفي البلدان النامية
هـ) يـــقـــدم اســـتــشـــارة عـــلــمـــيـــة وخـــدمــات فـي حتــلـــيل
الـسـيـاسـات ضــمن مـنـظـور شـامل واسـتـنـادا إلى اHـعـارف
اHـتــكــامـلــة ومـقــاربــة مـتــعــددة االخـتــصـاصــاتr مع مــراعـاة

rاألبعاد احمللية والوطنية واجلهوية
و) يـتـخـذ كـل اإلجـراءات األخـرى الالزمـة واHـنـاسـبة

لتحقيق أهدافـه.
اHاداHادّة ة 2

مجاالت التعاونمجاالت التعاون
إنّ اHعهـد :

أ) ســــيــــتــــعـــــاونr حــــسب االقــــتــــضـــــاءr مــع جــــامــــعـــات
ومـــــعـــــاهــــد لــــلـــــبــــحث وحـــــكــــومـــــات ومــــنـــــظــــمــــات دولــــــيــــة
Yومــنـظــمـات غــيـر حــكـومــيـة ومع الــقـطــاع اخلـاص وفــاعـلـ
آخـريـن من اجملـتـمع اHـدنيr من أجل اHـسـاعـدة عـلى إنـشـاء

rعهد ودعم وتعـزيـز نشاطاتـهHا

rــتـحــــدة قــــررHوحـيـث أن مـجــلس جــامـعــــة األ� ا -
خالل دورتـه السـتـY اHـنـعـقـدة بـنـيـويـورك يومي 21 - 22
نــوفـمـبــر سـنـة r2013 إنـشــاء مـعــهـد لــلـبــحث في الــتـنــمـيـة
اHــســتـــدامــــة كــمــــركــــــز لــلــبــحث والــتــكــــويــن جلـــامــعـــــة
األمـم اHتحــدة بـاجلــزائــر العـاصمــــة (اجلـــزائــر) وذلـك
طبـقـــا للفقـــرة 4 مـن اHادّة IV من ميـثــاق جامعــة األمـم

rتحـدةHا

- وحـيث أن مـعـهد الـتـنـميـة اHـســـتــدامـة هـــو جــزء
rيثاقهاH طبقـا rال يتجزأ من اجلامعـة

- وحيث أن اجلـامعـة وحكومـة اجلمـهوريّة اجلـزائريّة
الـدّ�ــقـراطــيّـة الــشّـعــبـيّـة (اHــشـار إلــيـهــا الحـقــا بـاحلــكـومـة)
أبــرمـتـا اتـفـاقـا بـشــأن مـعـهـد الـتـنـمــيـة اHـسـتـدامـة (اHـشـار

r(قـرHإلـيه الحقـا باتفـاق ا

- وحيـث أن اجلامـعـة واحلـكومـة تـرغبـان في جتـسـيد
إنــشــاء مــعــهـد الــتــنــمــيـة اHــســتــدامــة (اHــسـمى ج - أ - م -
إرادة واHــشــــار إلـــيه الحــقــــا بــاHــعــهــد) وحتـــديـــد مــوقــعــه

rوسير عملـه

فـــإن جـــامــــعـــة األ� اHـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
اجلـــزائــريـــة الـد�ــقــراطـــيــة الـشــعــبـــيــة (اHـشــــار إلــيـهــمـا

r(Yالحقـا بالطـرف

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى

األهداف والنشاطاتاألهداف والنشاطات

1 - يــتـمــثــل الـهـــدف األســاسي لــلـمــعـهــد �ـسـاهــمـته
في رفع التـحديـات اHلـحة اHـرتبطـة بالـتنـميـة اHسـتدامة
rـــتـــحـــــدة والــــدول األعـــضــــاءHالـــتـي تـــهم مــــنـــظـــمـــة األمــم ا
خــاصـــة فـي إفــريــقــيــاr وذلك من خالل الــبــحث والــتــعــلـــيم
فـيـمـا بــعـد الـتـدرج والـتـكـوين الــعـالي وتـعــزيــز الـقـدرات

ونشـر اHعرفـة.

2 - بصفة ملموسةr فإن اHعهد :

أ) ســــيــــديــــر بــــحـــوثــــا ويــــنــــجــــز نـــشــــاطــــات تــــربــــويـــة
وتـكويـنيـةr ويـعزز الـقـدرات ويسـهل عـملـية نـشـر اHعـرفة
العلـمية واHـعلومات حـول القضـايا ذات البعـد االجتماعي
rـسـتـدامةHواالقتـصـادي والـثـقافي الـتي تـخص الـتـنـميـة ا

rا في ذلك حوكمتها�

ب) ســيــمــنح فـــرصــا تــكــويــنــيــة من شــأنــهــا الــســمــاح
لـطـلبـة مـا بـعد الـتـدرج واHهـنـيـY بتـطـوير قـدراتـهم لـفهم
ومعاجلة الـقضايـا اHرتبطـة بالتـنمية اHـستدامـةr ال سيما
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تـدفع احلـكـومــة اHـبـلغ األولي لـلـرأســمـال واHـسـاهـمـة
اHـوجــهــة لـنــفـقــات الـتــســيـيــر اHـقــدرة في حـدود 3.500.000
دوالر أمـــريــكـي إلى اجلــامـعــــة في 30 أبــريــل ســنــة 2014
أو قبـل هذا التاريخr يتم دفع جميع اHساهمات مستقبال
في 30 يــونــيــو من الـــســنــة اHــعــنــيــة أو قـــبــلهr خالل فــتــرة

سريـان هذا االتفـاق.
2 - يـــــتم إيــــداع اHـــــســــاهـــــمــــات في رأس اHـــــال الــــتي
تـمـنـحـهـا احلـكـومـة لـفـائـدة اHـعـهـد في صـنـدوق اخملـصـصات
الــتـابــع لــلـجــامـعــــةr وتـخــصص لـضــمــان د�ــومـــة اHــعـهــد
عـــلى اHـــدى الــطـــويل. ويـــتم اســـتـــخـــدام عــوائـــد اإليـــداعــات
اHـقدمـة للـمعـهد إلجناز أشـغالـه فقط. وتـوظف اHسـاهمات
الــتي تــقـدمـهــا احلـكــومـة اHــوجـهــة لـنـفــقـات تــسـيــيـر اHــعـهـد
لــضــمــان إجنــاز ودعـم أشــغــاله خالل الــعــشــر (10) ســنــوات
الـتي يـتم خاللهـا تـقـد� اHـساهـمـات لـصنـدوق اخملـصـصات

التابع للمعهد تطبيقا لهذا االتفـاق.
3 - يـشمل تـمـويل اHعـهـد التـبرعـات الـتي جتمع من
احلـكـومات واHـؤسـسـات واHنـظـمـات واHـؤسسـات الـدولـية
واHـــنـــظـــمـــات اجلـــهـــويـــة وهـــيـــئـــات الـــتـــنـــمـــيـــة احلـــكـــومـــيـــة
والـصـنـاعــة واHـؤسـسـات اخلـاصـة. يـســهم اHـعـهـد واحلـكـومـة
معـا في تـعبـئة مـداخيل إضـافيـة لـتكـملـة اHبـالغ اHسـتلـمة

�وجب هذا االتفاقr ولدعم برنامج اHعهد.
4 - تـتـولى اجلامـعـة تـسـيـيـر جـميـع اHسـاهـمـات اHـمـنـوحة
لـلمعـهد وفقـا للـنظام اHـالي Hنظـمة األ� اHـتحدة والـنظام

التّنفيذيّ واإلجراءات اإلدارية لأل� اHتحدة.
اHاداHادّة ة 5

الشروط الواجب توفرها لالستفادةالشروط الواجب توفرها لالستفادة
من تمويل برامج البحثمن تمويل برامج البحث

rعلى غرار جامعات أخرى في اجلزائر rكن للمعهد�
التماس الدعم من البرامج التنافسية لتمويل البحث.

اHاداHادّة ة 6
اHقرات واHنشآتاHقرات واHنشآت

1 - ستوفر احلكومـة للجامعة مجانا مقرات يشغلها
ويستخدمها اHعهد.

rــــذكــــورة أعالهHــــقــــرات اH2 - فـي انــــتــــظـــار إيــــجــــاد ا
ستـوفر احلـكومـة لـلجـامعـة مـجانـا مقـرات مؤقـتـة يشـغلـها
ويـــســـتـــخــــدمـــهـــا اHــــعـــهـــدr تـــتــــوفـــر عـــلـى األثـــاث واHـــعـــدات

واألجهزة اHنقولة.
3 - إن حـق شــــــغل واســـــــتــــــخــــــدام اHـــــــقــــــرات مــــــخــــــول
للجامعة فقطr طاHا يواصل اHعهد نشاطاته في اجلـزائر.

ب) يــقـــيم شـــراكــات لـــلـــبــحـث مع جــامـــعـــات وطــنـــيــة
Yوالــتـــقــنـــيــ Yــا يـــســمح لـــلـــعــلـــمــيـــ� rوجــهـــويــة ودولـــــيـــة
والــطـــلــبــة بـــاHــشـــاركــــة فـــيــهـــا واالســتــفـــــادة من مـــنــشــآت

rعهـدHوبــرامج ا
ج) يــــــقــــــــيـم عالقـــــــــاتr حــــــسـب االقـــــــتــــــضـــــــــــــاءr مــع
اHـــــؤســـــســـــــات األســـــاســــــيـــــة والـــــبـــــرامـــج في اجلــــــــزائـــــــر
وإفــــريـــقـــيـــا والـــبـــلـــــدان الـــنـــامـــــيــةr إلـى جـــــانب بـــلــــدان

rأخـــرى في العــالم
YـــتـــخـــصـــصــHد) يـــضع بـــرامـج تــكـــويـــنـــيـــة لـــفــائـــدة ا
Yوالـــــوطــــنــــيــــ Yاحملــــلــــيـــــــ Yبـــــالــــتــــعــــــاون مــع الــــفــــاعـــــلــــــ

والدوليـY ذوي الصلــة.
اHاداHادّة ة 3

اHقر والوضع القانونياHقر والوضع القانوني
1 - يــتــخــذ اHــعـهـــد مــقــــرا لـه بــجـامــعــــة اجلــــزائــر 1
"بـن يـوسف بـن خـدة". وســيــكــون لهr بــالـتــراب اجلــزائـري
الــوضـع الــقــانــوني الالزم الــذي يــخـــول له حتــقــيق أهــدافه

ونشاطاتهr طبقا للمادّة 2 من اتفاق اHقـر.
2 - �ـــكـن لـــلـــمــــعـــهـــد تــــوســـيع نــــشـــاطـــاتـه في مـــجـــال
الـبــحث والــتـعـلـــيم والـتــكـوين فــيـمــا بـعــد الـتــدرج ونـشــر

اHعـرفـة خارج مقـره.
اHاداHادّة ة 4

اHساهمات اHاليةاHساهمات اHالية
1 - يـشــمل الـتـمـويـل األسـاسي لـلــمـعـهـد اHــسـاهـمـات
الــتـي تــقـــدمــهــــا وتــنــســقــهــــا احلـــكـــومــــةr �ــبــلــغ إجــمــالي

قــدره 59.250.000 دوالر أمـريكي.
 الرأسمال األصلي     اHساهمة في التسيير      اجملموع
6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2014

6.500.000           1.500.000                5.000.000 - 2015

6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2016

6.500.000           1.500.000                5.000.000 - 2017

6.250.000           1.250.000                5.000.000 - 2018

6.000.000           1.000.000                5.000.000 - 2019

5.750.000             750.000                5.000.000 - 2020

5.500.000             500.000                5.000.000 - 2021

5.250.000             250.000                5.000.000 - 2022

5.000.000                 0                     5.000.000 - 2023
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rحــسب احلــالـــة r3 - �ــكــن احلــكــــومــــة أو اجلـامــعـــــة
أن تـمتـلك حـقوق اHـلكـية الـفكـرية فـيمـا يتـعلق بـأي إجناز
تـكنـولوجي وجمـيع اHنـتجـات واخلدمـات التي حـققـها هذا

الطرفr حصريا و�فرده.
اHاداHادّة ة 8
الدراسـةالدراسـة

Y1 - يـقـوم عمـيـد اجلـامـعة �ـعـايـنة وتـقـيـيم مسـتـقـل
عن عــــمل اHــــعــــهـــدr مــــرة كـل خــــمس (5) ســــنــــواتr وجتـــري
اHـعـايـنـة األولىr خـمس (5) سـنـواتr بـعـد تـاريخ الـتـوقـيع

على هذا االتفـاق.
2 - عــلى الـــعــمـــــيــد تـــقــــد� نـــتــــائج هــــذه اHــعـــايــنــــة
وهــــذا الــتـــقـــيــيم جملـــلس اجلـــامــعـــة لـــلــنـــظــر فـــيـــهــا واتـــخـــاذ

اإلجراءات اHناسبـة.
3 - تـــســلـم نــســخـــة من تــقـــريــر اHـــعــايــنـــة والــتــقـــيــيم

للحكومة في غضون ثالثة (3) أشهر من تاريخ إعداده.
4 - �ـــكن لــلــحــكــومــة تــقـــد� مالحــظــاتــهــا بــخــصــوص
Yالــتـــقــريـــر جملـــلس اجلــامـــعـــة الــذي عـــلــيـه أن يــأخـــذهــا بـــعــ

االعتبار أثناء دراسته للتقرير.
اHاداHادّة ة 9
اآلراءاآلراء

1 - تــــــوجه جــــــمـــــــيع اآلراء واخلــــــطــــــابــــــات اHــــــرســــــلــــــة
لــــلـــــحـــــكــــومـــــة بــــشـــــأن هـــــذا االتــــفـــــاق إلى وزارة الـــــشــــؤون

اخلـارجـية اجلـزائريـة.
2 - تـــــوجــه جـــــمــــــيـع اآلراء واخلـــــطـــــابـــــات اHـــــرســـــلــــــة
rتحدةHللـجامعـة بخصـوص هذا االتفـاق إلى جامعـة األ� ا

طـوكيـوr اليـابـان.
اHاداHادّة ة 10

اHراجعة أو التعديل أو التغييراHراجعة أو التعديل أو التغيير
r1 - �ــكـن ألي طـــرف أن يــطـــلـب من الـــطـــرف اآلخـــر
عـن طـريـق إشـعــار كــتـابـيr مـراجــعــة أو تــعـديـل أو تـغــيــيـر
جـزء من هـذا االتـفــاق أو كـله. تـتم أي مـراجــعـةr أي تـعـديل
Yالـــطــــرفـــ Yأو أي تــــغـــيــــيـــر �ــــوجب اتــــفــــــاق كـــتـــــابي بــــ
ويـــــصــــبــح جــــزءا مـن هــــذا االتـــــفــــــاق. ويـــــســـــري مــــفـــــعـــــول
اHـــراجـــعـــــة أو الــتـــعـــديل أو الـــتـــغــيـــيـــر ابــتـــداء من تـــاريخ

يحدّده الطـرفـان.
2 - يــتـم إجــراء أي مــراجـــعــــة أو تــعـــديـل أو تــغـــيــيــر
دون اإلخـالل بـــاحلـــقــوق وااللـــتـــزامـــات اHـــنـــبـــثـــقـــة عـن هــذا
االتفاق قبل وإلى تاريخ مراجعته أو تعديله أو تغييره.

4 - يــكـــون شــغـل واســتــخــدام اHــقــرات وفــقــا ألحــكــام
هذا االتفاق واتفاق اHقر.

5 - ســتــوفــر احلـكــومــة عــلى نــفــقــتــهــا اخلــاصــة جـمــيع
األثــاث واHـعـدات واألجـهــزة اHـنـقــولـة وسـتـتــولى إصالحـهـا
وصـيـانتـهـا. سـيقـوم فـوج الـعـمـل اHشـكـل طـبـقا لـلـفـقــرة 2
من اHـادّة 13 أدنـاهr بـإعــداد قـائـمــة لالحـتــيـاجـات واألدوات

اخلاصة بتجهيز اHقرات.

r13 ؤسس طـبـقـا لـلـمادّةH6 - سـيـتـولى فـوج الـعمـل ا
الـــفـــقـــرة 2 أدنـــاهr دراســـة اHـــســـائـل اHـــرتـــبـــطـــة بـــاألشـــغـــال

الكبرى لصيانة اHقرات واالتفاق حولها.

7 - ستـدفع اجلـامـعـة تـكـاليـف الصـيـانـة والـتـنـظيف
الـــيــومـــيـــةr وكــذا جـــمـــيع األعـــبــاء اHـــتـــرتــبـــة عن اخلـــدمــات
(الــكـهـربــاء واخلـدمـات اإللــكـتـرونــيـة والـتــدفـئـة والــتـبـريـد
واHــيـــاه والــتــخـلص مـن الـنــفــايـــات) اHــقـدمــــة لــلـمــقــرات
وفــق شــروط عـــادلـــة. إذا كـــان مـن غــيــــر اHــمــكــن حتـــديـــد
هـــذه الــتــكــالـــيف بــشــكــل مــنــفــصل بـــاسم اHــعــهـــدr يــنــبــغي
اســتـخــدام صـيـغــة تـوافــقـيــة االسـتــهالك الـنــسـبي لــلـمــعـهـد

لهـذه اخلدمـات.

يـــنـــبـــغي أن يـــتــفــق فـــوج الــعـــمــلr اHـــؤسس �ـــوجب
اHــادّة 13 الــفــقــرة 3 أدنـــاهr عــلى قــائـــمــة تــشــمـل الــعــنــاصــر
اHـــرتـــبـــطـــة بـــتــــكـــالـــيف الـــتــــنـــظـــيف الـــيـــومـي إلى جـــانب

الصيغة اHتفق عليها واHذكورة في هذه الوثيقة.

8 - إن اجلــامــعــــة لن تـتــحـمــل مــسـؤولـــيــة فـقــــدان
أو إتالف األثـــــاث واHــــعـــــدات والــــتــــجــــهــــيــــزات أو إصــــابـــــة
أشــــــخـــــاص مـن قـــــبـل الــــــغـــــيــــــر أو األضـــــرار الــــــتـي تـــــلــــــحق
باHنشآتr لكنها تكون مسؤولة عن اإلصابات أو األضرار
الـنـاجمــة عن األخـطــاء الفـادحـــة أو سـوء تـصــرف متـعـمد

من مستخدمي وموظفي اHعهد.

9 - ســـتـــقـــوم اجلـــامـــعــــة بـــاتـــخــــاذ إجـــراءات وقـــائـــيـــة
حــكــيــمــــة لــلــحــفــــاظ عـــلى حــيـــاة و�ـــتــلــكــــات األشــخــــاص

الذيـن يستعملون اHقـرات.

اHاداHادّة ة 7

حماية حقوق اHلكية الفكريةحماية حقوق اHلكية الفكرية

1 - يـنبـغي أن تـكون حـمـايـة حقـوق اHـلكـيـة الفـكـرية
مطابقة لالتفاقات الدولية التي تلـزم اجلـزائر.

2 - يـتـم االتـفـــاق عـــلى حـقـــــوق اHـلـكــــيـة الـفــكــريـــة
في العمل واHعـدات التي أجنزها اHـعهد مع أطراف أخرى

من قبل هذه األطرافr كتابياr كـل حالة على حدة.
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اHاداHادّة ة 11

تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات

rYالـطـرف Yتـتم تـسـويـة أي خالف أو نـزاع يـنـجـم بـ
حول تـفـسـيـر أو تطـبـيق هـذا االتـفـاقr وفقــا لـلـفـقرة 2 من

اHادّة 17 من اتفـاق اHقـر.

اHاداHادّة ة 12

اتفاقات إضافيةاتفاقات إضافية

�ـــكـن احلـــكـــومـــة واجلـــامـــعـــةr عـــنـــد الـــضـــرورةr إبــرام
اتفاقات إضافـية.

اHاداHادّة ة 13

أحكام عامـةأحكام عامـة

rــقـــرH1 - يـجب قــــراءة هــذا االتــفـــاق مــع اتــفـــاق ا
وال يؤثر أي منهما في احلد من أحكام اآلخر.

2 - سـيتم تـنـصيب فـوج عـمل في اجلزائـر الـعاصـمة
لـتــسـهـيل إقــامـة اHـعــهـدr وسـيـشــرع في عـمـلـه اعـتـبـارا من

تاريخ يتفق عليه الطرفان.

3 - ال يــــــجـب أن �سّ هــــــــذا االتــــــفــــــــاق بـــــــأنــــــظــــــمــــــــة
وقـواعــد وتـوجـيـهات مـنـظـمـة األ� اHتـحـدة الـتي تـنـطبق

على جامعة األ� اHتحدة.

اHاداHادّة ة 14

دخول حيدخول حيّز التنفيذr اHدة وانتهاء الصالحيةز التنفيذr اHدة وانتهاء الصالحية

1 - يـــــســــري مـــــفــــعـــــول هــــذا االتـــــفـــــاق والـــــتـــــعــــديالت
الطارئة عليه عنـدما يخطر الطرفان بـعضهما بعضاr من
خالل تـبـادل الرسـائلr واالنـتهـاء من اإلجـراءات الرسـمـية
اخلـاصـة بـكــل مـنـهـمـاr ويـطـبق هــذا االتـفـاق مـؤقـتـا ابـتـداء

من تاريخ إمضائه.

2 - تنتهي صالحية هذا االتفاق :

أ) بــالــتــراضيr عن طـــريق اتــفــــاق كــتـــابي مــتــبـــادل
بــــY اجلــــامـــعـــــة واحلــــكــــومـــــةr يـــبــــY الـــتــــاريـخ الـــفـــعــــلي

rالنتهـاء سريانه أو

ب) فـي حــالــة إلــغـــاء ســبب إنــشــاء اHـــعــهــد أو حتــويل
مـقره إلـى خارج أراضـي اجلزائـرr مع الـتـأكـيـد أنّ األحـكام
اHرتـبـطــة بـوقف أنـشـطــة اHعـهـد في اجلــزائـر والـتـصرف

في �تلكاته تظل سارية اHفعول طاHا اقتضى األمر.

3 - إنّ إلغاء هـذا االتفاق ال يؤثر على أداء أي نشاط
أو أي بـرنـامج في طـريق اإلجنـاز ª االتــفـاق عـلـيـهـمـا قـبل

تاريخ إلغاء هذا االتفاق.

Yفوضـان لكال الطرفHمثالن اHوقّع ا rوإثباتا لـذلك
r2013 في 22 ديــسـمـبــر سـنـة rعــلى هــذا االتـفــاق بـاجلــزائـر
rفي ثالث (3) نـسخ أصــلـيــة مـتــسـاويــة االعـتــمـاد واحلــجـيـة

باللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية.
عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية

الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية
محمد الصغير بابسمحمد الصغير بابس
رئيس اجمللس الوطنيرئيس اجمللس الوطني
االقتصادي واالجتماعياالقتصادي واالجتماعي

عن جامعة األ� اHتحدةعن جامعة األ� اHتحدة
دافيد م.مالوندافيد م.مالون

عميد جامعة األ�عميد جامعة األ�
اHتحدةاHتحدة

ــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــ
مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم مـــــرســـــوم رئـــــاسي رقم 15-118 مــــــؤر مــــــؤرّخ في خ في 24 رجب عـــــام رجب عـــــام
1436 اHــــــوافـق  اHــــــوافـق 13 مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة  مـــــــايــــــو ســـــــنــــــة r2015 يــــــتـــــــضـــــــمنr يــــــتـــــــضـــــــمن

الـتصـديق على اتـفاق اHـقـر بـY حكـومـة اجلـمهـوريةالـتصـديق على اتـفاق اHـقـر بـY حكـومـة اجلـمهـورية
اجلــزائـــريـــة الــد�ــــقـــراطــيــة الــشــعــــبــيـــة وجـــامــعــــةاجلــزائـــريـــة الــد�ــــقـــراطــيــة الــشــعــــبــيـــة وجـــامــعــــة
األمـم اHتـحـدة بخـصـوص معـهـد جامـعـة األ� اHتـحدةاألمـم اHتـحـدة بخـصـوص معـهـد جامـعـة األ� اHتـحدة
rاجلـزائـر rــسـتــدامـة بـاجلــزائـر الــعـاصـمــةHلـلــتـنــمـيـة اrاجلـزائـر rــسـتــدامـة بـاجلــزائـر الــعـاصـمــةHلـلــتـنــمـيـة ا

اHوقاHوقّع باجلزائر في ع باجلزائر في 22 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2013.
ــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
rبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيـة  -

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
-  وبـــعــــد االطالع عـــلـى اتـــفـــاق اHــــقــــر بـــY حــــكـــومــــة
اجلـمهورية اجلزائــريـة الد�ـقـراطـية الشعــبـيـة وجـامعـة
األمـم اHـــتـــحــدة بـــخـــصــوص مـــعـــهــد جـــامـــعــة األ� اHـــتـــحــدة
لـلـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة بـاجلـزائـر الـعـاصـمةr اجلـزائـرr اHـوقع

r2013 باجلزائر في 22 ديسمبر سنة
 يرسم  ما يأتي :  يرسم  ما يأتي : 

اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يصدق على اتـفاق اHقـر بـY حكومـة
اجلـمهورية اجلزائــريـة الد�ـقـراطـية الشعــبـيـة وجـامعـة
األمـم اHـــتـــحــدة بـــخـــصــوص مـــعـــهــد جـــامـــعــة األ� اHـــتـــحــدة
لـلـتـنـمـيـة اHـسـتـدامـة بـاجلـزائـر الـعـاصـمةr اجلـزائـرr اHـوقّع
باجلزائر في 22 ديسـمبر سنة r2013 وينـشـر في اجلريدة

الرسمية للجمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية.
2 : :  يـــــنـــــشـــــر هـــــذا اHــــرســـــوم فــي الــــــجـــــريـــــدة اHــــاداHــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّــــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّــــة اجلـــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.
حــرّر بــالــجــزائــر في 24 رجب عــام 1436 اHــوافق 13

مايو سنة 2015.
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