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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.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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اتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةاتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية وجامعة األ� اHتحدةالد�قراطية الشعبية وجامعة األ� اHتحدة

بخصوص معهد جامعة األ� اHتحدة للتنمية اHستدامةبخصوص معهد جامعة األ� اHتحدة للتنمية اHستدامة
باجلزائر العاصمةr اجلزائرباجلزائر العاصمةr اجلزائر

- حـــيث أن جــــامـــعـــــة األمـم اHـــتـــحـــــدة قـــــد أنــشـــئت
كـهـيـئــة فـرعـــيـة Hـنظـمــة األمــم اHتـحــدة �ـوجب الـالئـحـة
رقم 2951 (XXVII) لــــلـــجـــمـــعــــيـــة الـــعـــامــــة اHـــؤرخـــة في 11

r1972 ديسمبر سنة

- وحـــــيث أن مـــــجـــــلس جـــــامــــعـــــة األ� اHـــــتــــحـــــدةr في
اجـتمـاعه الـذي انـعـقد بـنـيـويـورك يومي 21 و22 نوفـمـبر
rالـفقرة 4 من مـيـثاق اجلـامـعة rIV سـنة 2013 وفقـا للـمادّة
rــســتــدامــةHقــرر إنــشــاء مــعـــهــد لــلــبــحـث حــول الــتــنــمـــيــة ا
كـمركـز لـلبـحث والـتـكوين جلـامـعة األ� اHـتـحدة بـاجلـزائر
الــعــاصــمــةr اجلــزائــرr وقــبــول الــعــرض اHــقــدم من حــكــومــة
اجلـمـهـوريـة اجلـزائـرية الـد�ـقـراطـيـة الـشـعـبـيـة السـتـقـبال
مــــعـــهـــد جـــامـــعـــة األ� اHـــتــــحـــدة لـــلـــبـــحـث حـــول الـــتـــنـــمـــيـــة

rاجلزائر rستدامة باجلزائر العاصمةHا

- وحـيث أن معهـد جامعة األ� اHـتحدة لـلبحث حول
الــتـنــمـيــة اHـســتـدامــة هــو جـزء ال يــتـجــزأ من جـامــعـة األ�

rيثاقهاH تحدة وفقاHا

- وحــــيث أن اجلــــزائـــر وقّــــعت عــــلى اتــــفــــاقـــيــــة حـــول
امــتــيــازات وحــصـــانــات األ� اHــتــحـــدة مــنــذ 31 أكــتـــوبــــر

r1963 سنة

- وحــيث أن االتــفــاقــيــة اHــشـار إلــيــهــا تــنــطــبق عــلى
rتحدةHجامعة األ� ا

- وحـيث أن مـذكّـرة الــتـفـاهم اHـؤرّخـة في 6 فــبـرايـر
ســــنــــة r2013 احملــــدّدة Hــــراحـل إنــــشــــاء مـــــعــــهـــــد الــــتــــنـــــمــــيــــة
اHـــســـتــــدامـــةr تـــمّت بـــY حـــكـــومـــة اجلـــزائـــر وجـــامـــعـــة األ�

rتحدةHا

- ورغــبــة مــنــهــمــا تــنـــظــيم األطــر الــقــانــونــيــة Hــعــهــد
rسـتدامةHتحـدة للـبحث من أجل التـنمـية اHجامعـة األ� ا
�ـــا يـــضـــمن مـــجـــال االمـــتـــيـــازات واحلـــصـــانـــات وتـــدابـــيــر

rتنفيذها بشكـل مرض

فـــإن جـــامــــعـــة األ� اHـــتـــحـــدة وحـــكـــومـــة اجلـــمـــهـــوريـــة
rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

اتفقتا على مـا يأتي :اتفقتا على مـا يأتي :
اHاداHادّة األولىة األولى
مفـاهيممفـاهيم

إلبرام هذه االتفاقية :
أ) يـــــقـــــصـــــد بـ "األطــــــراف"r جـــــامـــــعـــــة األ� اHـــــتـــــحـــــدة

rوحكومة اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ب) يـقصـد بـ "االتفـاقيـة"r االتـفاقـية حـول امتـيازات
وحــصــانــات األ� اHـتــحــدة الــتي صــادقت عــلــيـهــا اجلــمــعــيـة

r1946 تحدة يوم 13 فبراير سنةHالعامة لأل� ا
ت) يــقـــصــد بـ " اجلــامــعـــة"r جــامــعـــــة األمـم اHــتــحـــدة
التي أنـشـأتـها اجلـمـعيـة الـعـامة لأل� اHـتـحـدة في الئحـتـها

r1972 بتاريخ 11 ديسمبر سنة r(XXVII) 2951

ث) يــقــصـــد بـ "مــيــثـــاق اجلــامــعـــة"r مــيــثـــاق اجلــامــعــة
اHـصادق عليه من طـرف اجلمعـية العامـة لأل� اHتحدة في

r1973 بتاريخ 6 ديسمبر سنة (XXVIII) 3081 الئحتها
ج) يـــــقــــصـــــد بـ "احلــــكــــومـــــة"r حــــكـــــومــــة اجلــــمـــــهــــوريــــة

rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية
ح) يــقــصـد بـ "اHــعــهــد "r مـعــهــد جــامـعــة األ� اHــتــحـدة
لـــلـــبــحـث حـــول الـــتــنـــمـــيـــة اHـــســـتـــدامـــة كـــمـــركـــز لــلـــبـــحث
والـــــتـــــكـــــــويـن جلـــــامـــــعـــــــة األمــم اHـــــتـــــحــــــــدة بــــــاجلـــــــزائــــــر

rاجلـزائـر rالعـاصمـة
خ) يـــقــــصــــــد بـ "األمــــــY الـــعـــــــام"r األمـــــY الـــعــــــامّ

rتحـدةHلألمـم ا
د) يــقــصــد بـ "الــعــمــيــد"r عــمــيــد اجلــامـعــةr وفـي حــالـة
غـيــابه أو غــيـابــهــاr أي مـســؤول مـعــيّن لــلـتــصــــرف نـيــابــة

rعنـه أو عنهـا
ذ) يــقــصــد بـ "اHــديـر"r مــديــر اHــعــهـد الــذي يــتــصــرف
rوفي حــالـــة غـيـابـه أو غـيـابـهــا rبـاسم الـعـمـيـد بـاجلــزائــر

rأي مسؤول ينوب عنه أو عنها
ر) يــــقــــصـــد بـ "الــــســـلــــطـــات اخملــــتــــصـــة"r الــــســـلــــطـــات
الـــوطــــنـــيـــة أو احملــــلـــيـــةr حـــسـب االقـــتـــضــــاءr وذلك �ـــوجب

rعمول بها في اجلزائرHوالتنظيمات ا Yالقوان
ز) يــــقــــصـــــد بـ "مــــســــتـــــخــــدمي اHــــعـــــهــــد"r األشــــخــــاص
rالفقرة 7 من ميثاق اجلامعة rVIII عينون وفقا للمادّةHا

س) يــقــصـد بـ "الــرســمـيــr"Y رســمــيـو األ� اHــتــحـدة
rمن االتفاقية V ادّةHاخلاضعون ألحكام ا

ش) يـقصد بـ "أفـــراد العائـلــة اHكـــونـY لألســرة" :
I) زوجـــــات أو أزواج اHـســؤولـــــY واHــســتــخـــــدمـــrY أو
II) أبنــاء الـرسميY واHستخدمY البالغY 18 سنة فما
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أقـل أو األبــــنــــاء الــــبــــالــــغــــون 23 ســــنـــــة فــــمــــا أقـلr والــــذين
يـزاولـون الدراسـة بـدوام كـامل وغيـر مـسـتـقلـY مـالـيا أو

rبسبب العجز YستقلHاألبناء من أي سن كان غير ا
ص) يــــقـــصـــد بـ "اخلـــبــــراء"r اخلـــبـــراء اHــــؤدون Hـــهـــمـــة

rمن االتفاقية VI ادّةHراد به في اHعنى اHبا
ض) يـقـصـد بـ "مـقـرات اHـعــهـد" اHـبـنى أو اHـبـاني أو
جــزء مــنــهـــاr يــتم شــغـــلــهــا مــؤقـــتــا أو بــشــكـل دائم من قــبل
اجلـامـعـة أو �ـنـاســبـة االجـتـمـاعـات اHـنــظـمـة بـاجلـزائـر من

rعهدHقبل اجلامعة لصالح ا
ط) يـقصد بـ "بـاحملفوظـات" كافة اHـلفات واHراسالت
واخملـــــــطــــــوطـــــــات والــــــصــــــور الـــــــفــــــوتـــــــوغــــــرافــــــيـــــــة واألفالم
والتـسجـيالت الورقـية مـنهـا أو الرقـميـة التي تـملـكها أو

حتتفظ بها اجلامعة حيثما وجدت.
اHاداHادّة ة 2

األوضاع القانونيةاألوضاع القانونية
لـلــجــامـعــــة الـوضـــع الـقــانــــوني اHــنـصـــوص عــلـــيه
فـي اHـادّة XI مـن مــيـثــاقــهــــا واHــنــصــــوص عـلــــيه كــــذلك

فـي هـذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 3

احلرية األكاد�يةاحلرية األكاد�ية
تــــتــــمــــتع اجلــــامــــعــــةr �ــــا في ذلـك اHــــعــــهــــدr بــــاحلــــريـــة
rمـع اإلشـــارة rــتـطـلــبــة لــتـحـقـــيق أهــدافــهــاHاألكــاد�ــيـة ا
عـــلى وجــه اخلـــصـــوصr إلـى اخـــتـــيــــار مـــواضــــيـع ومـــنـــاهج
الــــبــــحث والــــتــــكــــوينr انــــتــــقــــاء األشـــخــــاص واHــــؤســــســـات

اHشتركة في هذه اHهمة وحرية التعبير.
اHاداHادّة ة 4

احلصانة واحلمايةاحلصانة واحلماية
1 - أ) إنّ مــــــقـــــرات اHـــــعــــــهـــــد ال تـــــنــــــتـــــهـك. ال يـــــجـــــوز
لـلسـلـطات اخملـتـصة دخـول اHـقرات Hـمـارسة مـهـام رسمـية
إالّ بـاHـوافـقــــة الـصـريـحـــة وبـالـشــــروط اHـصـــادق عـلـيـهــا

rدير أو بناء على طلبهHمن طرف ا
ب) ال يــــنـــبـــغي لــــلـــجـــامـــعــــــة أن تـــســـمح بــــأن يـــصـــبح
مـقــرهــا مـلـجـأ ضـد الـعــدالـة بـالـنـسـبــة لألشـخـاص الـفـارين
من االعـــــتـــــقــــال أو أولـــــئك الـــــذيـن يــــتـــــهـــــربــــون مـن إجــــراء
قـانونيr أو من صـدر ضـدهم أمـر بـالتـسـلـيم أو الـنفي من

rقبل السلطـات اخملتصـة
ج) ال يـــوجــــد في هـــذا االتــــفـــاق مـــا �ــــنع الـــســــلـــطـــات
اخملـتـصـة من الـتـطـبـيق اHـعـقـول إلجـراءات حـمـايـة مـقرات
اHـعـهـد ضـد احلـريق أو أي طـوارىء أخـرى تـسـتـدعي اتـخـاذ

rتدابير سريعـة حلمايته

د) ال تــــــســـــتــــــعـــــمـل اHـــــقــــــرات إالّ لـــــتــــــحـــــقـــــيـق أهـــــداف
ونـــشــــاطــــات اجلــــامـــعــــة وفق مــــا هــــو مـــحــــدد في الــــقــــانـــون

األساسي للمعهد.

2 - يــتــعـــيّن عــلى الـــســلــطــات اخملـــتــصــة اتـــخــاذr عــنــد
الضرورةr اإلجـراءات اHنـاسبـة حلمايـة مقـرات اHعـهد ضد
أي اقتـحام أو ضـررr ومـنع أي إخالل بالـنـظام في مـقرات

اHعهد أو أي عمل من شأنه اHساس بكرامة اجلامعة.

r3 - عـدا ما لم يـنص عـلـيه هـذا االتـفاق أو االتـفـاقـية
فــــإن قــــوانـــY اجلــــزائــــر ســــاريــــة اHـــفــــعــــول في مـــقـــــرات
اHـــعــهـــد. غــيـــر أنهr تـــوضـع مـــقــرات اHـــعــهـــد حتت الــرقـــابــة
اHـــبــاشــــرة وســلـــطــــة اجلــــامـــعـــــة الـــتي �ــكـــن أن تــتـــبــنّى

نظمـا لتنفيذ مهامـه بـه.

4 - محفوظات اجلامعـة ال تنتهك.

5 - لـلــجـامـعــة حق رفع رايـتــهـا في مــقـرات مـعــهـدهـا
ووسائل النقـل التابعـة لها.

اHاداHادّة ة 5

اخلدمات العموميةاخلدمات العمومية

1 - تـعـمل الـســلـطـات اخملـتـصـة عــلى بـذل كـل جـهـدهـا
بــالـتــشـاور مـع اجلـامــعـة لــضـمــان وفق األحــكـام والــشـروط
اHــنـصــوص عــلـيــهـا فـي اتـفــاق تـكــمــيـليr اســتــفـادة مــقـرات
اHـــعــهـــد مـن اHــنـــشـــآت الـــقـــاعـــديـــة واخلــدمـــات الـــعـــمـــومـــيــة
rـاءHا rالــكــهــربــاء rــا في ذلك وبــدون حــصــر� rالــضــروريــة
الـتطـهـيـرr الـغازr الـهـاتفr الـبرقr الـنـقـل الـعـموميr رفع
الــــنـــفــــايـــات والــــوقــــايـــة مـن احلـــريـقr عـــلـى أن تـــوفــــر هـــذه
اخلدمات العمومـية بنفس الشروط وبـأدنى سعر بالنظر

إلى ذلك اHعمول به مع الدوائر احلكومية باجلزائر.

2 - في حـــالـــة تـــوقف أو تـــهـــديـــد بـــقـــطع أي مـن هــذه
اخلــدمــاتr يـــجب عــلى الـــســلــطــات اخملـــتــصــة أن ال تـــعــتــبــر
احــتـيـاجــات اHـعـهــد أقـل أهـمــيـة من تــلك اHـوفـرة لــلـدوائـر
احلـــكــــومــــيــــة بــــاجلـــزائــــرr وأن تــــتــــخــــذ اإلجـــراءات الـالزمـــة

لضمان عدم إعاقة عمـل اHعهد.

3 - يــــقــــوم اHـــــديـــــرr بــــنـــــاء عـــــلى طــــلـب الــــســــلــــطــــات
اخملتـصةr باتـخاذ جميـع التدابيـر الالزمة التـي من شأنها
الـــســـمــاح لـــلـــمـــصـــالح الـــعـــمـــومـــيــة اHـــؤهـــلــــة ومـــؤســـســات
اخلــدمـــات بــفــحـصr إصالحr صــيـــانــةr إعــادة بـــنــاء أو إعــادة
تـهـيـئـة اHـرافق الــعـمـومـيـةr األنـابـيـبr الـقـنـواتr شـبـكـات
الــصـرف فـي مـقــرات اHــعــهــد وضـمــان اإلجــراءات األمــنــيـة

والصحـية في العمـل.
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اHاداHادّة ة 6
اHمتلكات واألموال واألرصدةاHمتلكات واألموال واألرصدة

r1 - تـتمتع اجلامعـة و�تلكـاتها وأموالـها وأرصدتها
أيــنـمـا وجـدت وأيــا كــان حـائــزهـاr بـحـصــانــة من أي شـكـل
من أشـكـال اإلجـراءات الـقانـونـيـةr مـا عـدا في حـالـة تـخلي
األمــY الــعــامّ بـــصــراحــة عـن حــصــانــتـــهــا. غــيــر أنـهr يــبــقى
مــتــفــقـــا عــلــيه أن الـــتــخــلي عـن احلــصــانــة ال �ـــكن أن �ــتــد

ليشمل إجراءات التنفيذ.
r2 - حتـــصن �ــــتـــلــــكـــات وأمــــوال وأرصـــدة اجلــــامـــعـــة
rاحلــجـز rمن الــتــفــتــيش rأيـنــمــا كــانت وأيــا كــان حــائـزهـــا
اHــصـــــادرةr االســتــيالء ونــــــزع اHــلـــكــــيــة ومـن أي شــكـــل
rســــواء كــــانت تــــنــــفـــيــــذيــــة إداريـــة rمـن أشــــكـــال الــــتــــدخـل

قانونية أو تشريعية.
3 - دون أن تـتــقـيـد بـأي مــراقـبــة أو نص تــنـظـــيـمي

أو آجال قانونية من أي طبيعةr يجوز للجامعة :
أ) أن حتوز أمـواالr ذهبـا أو عمالت من أي نوعr وأن

rتمتلك حسابات بأي عملة كانت
ب) حتــويــــل أمـوالــهـــاr ذهــبــهـــا وعــمالتــهـــا بــحـــريّـــة
مــن وإلى اجلـــزائــــر أو داخل اجلــــزائـــرr وصــــرف أي عـــمــــلـــة

بحوزتها إلى أي عملـة أخـرى.
4 - فـي إطـــار �ــارســـة حـــقـــوقـــهـــا �ـــوجب الـــفـــقــرة 3
أعالهr يتوجب على اجلامعة دفع مستحقاتها عند أي طلب
من احلكومةr طاHا أنـها تعتبر أنه باإلمـكان إعطاء فعالية

لهذا الطلبr دون اإلخالل �صالح اجلامعة.
اHاداHادّة ة 7

اإلعفاء من الضرائب والرسوماإلعفاء من الضرائب والرسوم
1 - يـجـب أن تـكــون اجلــامـعــةr أرصــدتـهــاr مــداخـيــلــهـا

و�تلكاتها األخـرى :
أ) معفاة من كل الـضرائب اHباشرة وغير اHباشرة.
مـع ذلك وبــطــبــيـعــــة احلــــالr ال تــطـلـب اجلـامــعــــة اإلعــفـــاء
مــن الـرســوم الــتي هـيr في الــواقع ال تــزيــد عن تــكـالــيف

rاخلدمات العمومـية
ب) مـــــعــــــفــــــاة مـن الــــــرســــــوم اجلـــــمــــــركــــــيـــــةr واHــــــنــع
والــتـقــيـيــد لـلــواردات والـصــادرات اHـتــعـلـقــة بـاHــواد الـتي
تستوردهـا أو تصـدرهـا اجلـامعــة الستعمالهـا الــرسمي.
غيــر أنـهr من الـواضــح أن اHواد اHـسـتــوردة اHـعـفــاة من
الـــرســوم ال يـتم بــيـعــهــا في اجلـــزائـرr إالّ �ـــوجب شـروط

متفـق عليهـا مـع احلكـومـة.
ج) مـعـفــاة من الـرســوم اجلـمـركــيـة واHـنـع والـتـقــيـيـد

للواردات والصادرات اHتعلقة بنشرياتها.

rـسـتـلـزماتHا rالـتـموين rـعـداتH2 - فيـمـا يـتـعلـق با
الــــوقــــودr األدوات والـــســــلع األخـــرى واخلــــدمـــات اHــــقـــتــــنـــاة
بـاجلـزائـر أو تــلك اHـسـتــوردة إلـيـهــا لالسـتـعــمـال الـرسـمي
واحلـصـري لـلجـامـعـةr عـلى اجلـزائـر أن تـقـوم بـالـتـرتـيـبات
اإلداريــة اHـنـاسـبــة لـلـعـفـو مـن كــل الـــرسـومr الضـــرائب
أو أي اشتراك مالي مـدرج في السعـرr �ا فـيه الضريبة

على القيمة اHضافـة.
3 - إن اإلعـفـــاءات والـتــســهـيالت اHــنــصــوص عــلـيــهـا
في هــذه اHـادّة ال تــنـطـبـق عـلى األعــبـاء اخلــاصـة بــاخلـدمـات
الـعـمـومـيـة اHـقدمـة لـلـجـامـعـةr علـمـا أن هـذه األعـبـاء سـيتم
rوصـفها وتـعريفـها وتـفصيـلها من قـبل السـلطات اخملـتصة

وفق نسبة محددة مسبقا.
اHاداHادّة ة 8

االتصاالت والنشرياتاالتصاالت والنشريات
1 - ال �ــــــكن �ــــــارســـــة أي رقــــــابـــــة عــــــلى اHــــــراسالت

الرسمية واالتصاالت الرسمية األخرى للجامعة.
2 - لـــلـــجـــامـــعـــة احلق في اســـتـــخـــدام رمـــوز وإرســال
وتـــلـــقـي اHـــراسـالت الـــرســــمـــيــــة واالتـــصــــاالت الـــرســــمـــيـــة
rاألخــــرى عــن طـــريـق الــبـــريـــد أو في حـــقـــائب مـــخـــتـــومـــة
والــــتي لــــهــــا نــــفـس االمــــتــــيــــازات واحلــــصــــانــــات اخلـــــاصــــة

بالبـريد واحلقـائب الدبلوماسـية.
3 - دون اإلخالل بأحـكـام اHادّة 3 أعالهr فإن لـلجامعة
احلـق في الـــنـــشـــر بـــكــل حـــريـــة في اجلـــزائـــرr في �ـــارســـة
مـــهـــامـــهــا وأنـــشـــطـــتــهـــا. عـــلـــمــا أنـه عــلـى اجلــامـــعـــة احـــتــرام
االتـــفــاقـــات الـــدولـــيـــة الــســـاريـــة فـي اجلـــزائـــر واHــنـــوطـــة

باHلكـية الفكـريـة.
اHاداHادّة ة 9

rYوظفHامتيازات وحصانات اrYوظفHامتيازات وحصانات ا
مستخدمي اHعهد واخلبراءمستخدمي اHعهد واخلبراء

1 - يـــتــمــتـع رســمــيــو اجلـــامــعـــة الـــعــامــلــون بـــاHــعــهــد
باالمـتـيازات واحلـصانـات اHـنصـوص علـيـها في الـقسم 18

من اHادّة V واHادّة VII من االتفاقية.
2 - فــضال عن االمــتــيــازات واحلــصــانــات اHــنــصـوص
عـــــــلـــــــيـــــــهـــــــــا فـي الـــــــفـــــــقــــــــــرة األولـى أعالهr فـــــــإن اHـــــــديـــــــــر
والـــرسـمـيـY ذوي اHـسـتـوى اHـهـني مـن الـدرجــة P 5 فـمـا
YــقـــيـــمــHأو ا Yاجلــزائـــريـــ YــواطـــنـــHبـــاســتـــثـــنـــاء ا rفـــوق
الـدائـمـY بـاجلـزائـرr سـيـسـتـفـيـدون من نـفس االمـتـيازات
واحلــصــانـات اHــمــنـوحــــة ألعــضــــاء الـســلك الــدبــلــــومـاسي

ذوي الرتب اHماثلة باجلزائر.
3 - يـــــتـــــمــــــتع خـــــبــــــراء اجلـــــامـــــعـــــة مـن االمـــــتـــــيـــــازات
واحلـصـانات اHـنـصــوص عـلـيهــا في اHـادّتVI Y  وVII مـن

االتفـاقـية.
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4 - يــــتــــمــــتـع أعــــضـــــــاء الــــطــــــاقم اإلداري والــــطـــــاقم
الــفـنّي لـلــمـعــهـدr كـذلك أعــضـــاء أســـرهـم الـذين يـعــيـشـون
معهم في نفس اHسكن بالنسبة لكـل منهم - وعلى شـرط
أن ال يـكـونــوا جــزائريـY أو أن تكـــون إقـامـتـهم الدائـمـة
في أراضـيــهــا - بــاHـزايــا واحلــصـانــات اHــذكــورة في اHـواد
rمن 29 إلى 35 من اتـفاقية فـيينا لـلعالقات الدبـلوماسية
مع اســــتــــثــــنــــاء احلــــصــــانـــة فـي عــــدم اخلــــضـــوع الــــقــــضــــائي
لالخـــــتــــصـــــــاص اHــــدنـي أو اإلداري لــــلـــــجـــــزائــــــر - الــــوارد
ذكــرهــا في الـبـنـد (1) من اHـادّة (31) من ذات االتـفـاقـيـة -

في التصرفات اخلارجة عن نطاق أعمالهم الرسمية.
5 - تــــمـــــنــح حـــــصــــــرا االمــــتـــــيــــــازات واحلـــــصــــانــــات
�ـــوجب هـــذا االتــفـــــاق لــصـــــالح األمــم اHــتـــحـــــدة ولــيس
Yــنـفــعـــــة الـشــخــصـــيــة لألفــــراد ذاتـهـم. لألمـHمـن أجــل ا
الــــعـــــــامّ احلــــق والــــواجب فـي رفــع احلــــصـــــانـــــــة عن كـــل
شـخصr في حــالــــة مــا أعــتـبـــر أن هــذه احلــصــانــة تــعـــيق
ســيــر الـعــدالـةr وأنه �ــكن رفـعــهـا دون اHـســـاس �ـصـــالح

األمـم اHتحــدة.
اHاداHادّة ة 10

تشغـيل أفراد العائلةتشغـيل أفراد العائلة
rـعـهـدHيــرخص ألفـراد عـائــلـة مـوظـفـي ومـسـتـخــدمي ا
بـــنـــاء عـــلى طـــلــبـــهمr الــعـــمـل وفـــقـــا لـــلــقـــوانــY واألنـــظــمــة

اHعمـول بهـا في اجلـزائر.
اHاداHادّة ة 11

الضمان االجتماعيالضمان االجتماعي
1 - يـــــتم إعـــــفــــاء اHـــــعــــهــــد مـن جــــمـــــيع االشـــــتــــراكــــات
اإللـزامــيـةr كـمــا أن رسـمـيـي ومـسـتــخـدمي اHــعـهـد لــيـسـوا
مـلـزمــY من قـبل الــسـلـطــات اخملـتــصـة بـاHــشــاركــة في أي

نظام للضمان االجتماعي في اجلزائر.
2 - يــــتــــعــــيّن عــــلى الــــســــلــــطـــــات اخملــــتــــصــــــة اتــــخـــــاذ
الـتـدابـيـر الالزمـة لــتـمـكـY رسـمـيي ومــسـتـخـدمي اHـعـهـد
rـــســتـــفـــيــديـن من الــضـــمـــان االجــتـــمــاعـي لــلـــمــعـــهــدHغـــيــر ا
االنـــــضـــــمـــــام بـــــطـــــلب من اHـــــعـــــهـــــدr إلى نـــــظـــــام الـــــضـــــمــــان

االجتماعي للجزائر.
r3  - دون اإلخالل بـــأحــــكـــــام الـــفــــقـــــــرة األولى أعاله
يتخــذ اHعـهـدr في حـــدود اإلمكـــانr التــدابــيـر النخــراط
رســـمــيي ومـــســتـــخــدمي اHـــعــهــــد في مـــنــظـــومــة الـــضــمــان
االجــتــمـــاعي لــلــجــــزائــرr إذا تــعــــذر لــلــمــعــهــــد الــتــوفــــيــر
لـهـؤالء حــمـايـة اجـتـمــاعـــيـة مـسـاويــــةr عــلى األقـــلr لـتـلك
اHــنـصــــوص عــلـيــهــا في الـقــــوانــY واألنــظـمـــة اHــعـمـــول

بهــا في اجلــزائـر.
اHاداHادّة ة 12

الدخولr اإلقامة واHغادرةالدخولr اإلقامة واHغادرة
1 - يـــنـــبـــغي عـــلى الـــســـلــطـــــات اخملـــتـــصـــــة تـــســهــــيل
الـــدخــــول إلى اجلــــزائـــــر واخلـــــــروج مـــنـــهــــا Hـــســـتـــخـــدمي

اHــعـــهـــدr الــرســمـــيــY واخلــبــراءr وغــيـــرهم من األشــخـــاص
اHدعوين في مهمـة رسمـية.

r2 - يـنـبــغي عـلى احلــكـومـة تــسـهــيل اإلصـدار اجملـاني
وفـي أســــرع اآلجــــالr لــــلــــتــــأشــــيــــرات اHــــطــــلـــــوبــــة من قــــبل

األشخاص اHشار إليهم في الفقرة األولى أعاله.
3 - تــنـطــبق الــفـقـــرتـان األولى و2 كــذلك عــلى أفـراد
الـعـــائـلــــة اHـكـــونــY ألســـرة األشـخــــاص اHـشــــــار إلـيـهــم

.Yالفقـرت Yفي هـات
4 - يـــخـــطــر اHـــعـــهـــد مـــســبـــقـــاr الـــســـلــطـــات اخملـــتـــصــة
بـــأســـمـــــاء األشـــخــــاص اHـــذكــــــورين فــي الـــفــقـــــرة األولى

أعالهr �ــا في ذلك أفراد العائلة اHكونY ألسرة.
5 - ال �ـكن ألي عـمل يـقـوم به األشـخـاص اHـذكـورون
في الـفــقـرة األولى أعاله بــصـفــتـهم الــرسـمــيـة ذات الــصـلـة
باHعـهدr أن يـشكـل سـببا Hـنعـهم دخول اجلـزائر أو اخلروج

منها أو مطالبتهم �غادرة اجلزائر.
اHاداHادّة ة 13

rتحدةHرخصة مرور األ� اrتحدةHرخصة مرور األ� ا
شهادة وبطاقة الهويةشهادة وبطاقة الهوية

1 - عــلى احلـكـــومـــة تـســلـيم لــرسـمــيي ومــسـتــخـدمي
اHــعـــهـــد بـــطـــاقـــة هـــويــــة تـــثـــبت وضـــعـــيــتـــهـم �ـــوجـب هــذا

االتفـاق.
2 - تـــعـــتــــرف احلـــكـــومــــة وتـــقـــبـل رخص اHـــرور لأل�

اHتحدة التي بحوزة الرسميrY كوثيقة سفر صاحلة.
اHاداHادّة ة 14

احترام قوانY اجلزائراحترام قوانY اجلزائر
1 - دون اHساس بامـتيازاتهم وحصاناتهمr فإنه من
واجب كـل األشــخــاص اHـســتــفــيــدين من هــذه االمــتــيـازات
واحلـصـانـات احـتـرام قـوانـY اجلـزائـر وتـنـظـيـمـاتـهـا وعدم

التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر.
2 - عـلـى األ� اHـتــحـدة أن تــتـعـــاون في كـل األوقـات
مع الــسـلـطــات اخملـتـصــة لـتــسـهـيل الــسـيــر احلـسن لـلــعـدالـة
وضــمــان احــتــرام اإلجـراءات الــقــضــائــيــةr وكــذا جتــنب أي
�سّ بـاالمـتيـازات واحلـصـانـات اHـنصـوص عـلـيـها جتـــاوز

في هـذا االتفـاق.
اHاداHادّة ة 15

مراجعةr تعديل وتغييرمراجعةr تعديل وتغيير
rأن يـــطـــلـب كـــتــــابـــيـــا Y1 - �ــــكن لــــكـل من الــــطـــرفــــ

مراجعة أو تعديل أو تغيير كـل االتفاق أو جزء منه.
2 - يــتم تـــدوين كـل مـــراجــعـــة أو تــعــديـل أو تــغـــيــيــر

ليكون جزءا من هذا االتفاق.
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3 - يـسري مـفعـول اHراجـعة أو الـتعـديل أو التـغيـير
في تاريخ يحدّده الطرفان.

4 - ال يــجـب ألي مــراجـــعـــة أو تـــعــديـل أو تــغـــيـــيــر أن
�س بـاحلقـوق وااللـتزامـات الـنـاجتة عن هـذا االتـفـاق قبل

مراجعته أو تعديله أو تغييره.
اHاداHادّة ة 16

اتفاقات إضافيةاتفاقات إضافية
يــــجـــــــوز لـــــلــــطـــــــرفـــــrY عــــنــــــد االقـــــتــــضـــــــاءr إبــــــرام

اتفـاقـات إضـافـية.
اHاداHادّة ة 17

تسوية اخلالفاتتسوية اخلالفات
1 - طبقـا للمادّة rVIII القسم 29 من االتفاقـيةr على

اجلامعة اتخاذ التدابير اHناسبة لتسوية :
أ) الــــنــــــزاعــــــات الـــــنــــاشـــــئـــــة عـن الـــــعــــقــــــود أو أيـــــة
خالفـــــات أخـــــرى مــــتـــعـــلّــــقــــة بـــالــــقـــانــــون اخلــــــاص تـــكــــون

rاجلامعــة طـرفـا فيهـا
Yالـرسـمـيـ rـعــهــدHب) أي نـزاع يـعـني مــسـتـخـدمي ا
أو اخلــبــراءr وذلك بـالــنـظـــر إلى احلــصـانــة الـتي يــخـولـهـا
لــهم وضـعــهم الـرسـميr مـــا لم تــرفـع عــنـهم هــذه احلـصـانــة

من قبـل األمY العـامّ.
2 - كـل نـزاع بـY األطراف حـول تـفـسيـر أو تـطـبيق
هـــذا االتـــفــــاق أو أي اتـــفـــاق إضـــافي لـم تـــتم تـــســــويـــته عن
طــريق الــتــشــاورr الــتـفــاوض أو طــريــقــة أخـرى لــلــتــســويـة
مـتــفق عـلـيــهـاr يـعــرض عـلى مـحــكـمـة تـتــكـون من ثالثـة (3)
حــكـــام وذلك بــطـــلب من أحــد الـــطــرفــrY كـــل طــرف يــقــوم
بـتعيY حكمr ويـعيّن احلكمـان حـكما ثالثـا يرأسهما. وفي
حــالــة مـــا لم يـــعــيّن أي حـــكم من الـــطــرفــY فـي غــضــون 30
يـومـا من تـاريخ طـلب الـتحـكـيم أو لم يـعـيّن احلـكم الـثالث
Yبــإمـكــان الـطــرفـ rYاحلـكــمـ Y15 يــومـا بــعـد تــاريخ تـعــيــ

الطلب من رئيس محكمة العدل الدولية تعيY حكم.

عن حكومة اجلمهورية اجلزائريةعن حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

فؤاد بوعتورةفؤاد بوعتورة
اHدير العام للتشريفاتاHدير العام للتشريفات
بوزارة الشؤون اخلارجيةبوزارة الشؤون اخلارجية

عن جامعة األ� اHتحدةعن جامعة األ� اHتحدة

دافيد م.مالوندافيد م.مالون
عميد جامعة األ�عميد جامعة األ�

اHتحدةاHتحدة

r3 - يـــتـم حتــديـــد إجـــراء الـــتـــحــكـــيـم من قـــبل احلـــكــام
ويتحـمل الطـرفان أعبـاء التـحكيم وفق مـا يحـدّده احلكام.
ويـــجب أن يـــحـــتــــوي قـــــرار احلـــكـــــام عـــلى بـــيـــــان األسس
Yوأن يـــكـــون مــقــبـــوال من الــطــرفــ rالـــتي يــســتــنـــد إلــيــهــا
بصـفـته حـكمـا نـهـائيـا لـلـنـزاعr حتى ولـو أصـدر في غـياب

.Yأحـد الطرف
اHاداHادّة ة 18

أحكام نهائيةأحكام نهائية
1 - يـــــســـــري مـــــفــــعـــــول هــــذا االتـــــفــــاق والـــــتـــــعــــديالت
rالـطـارئة عـلـيه عـندمـا يـخطـر الـطـرفان بـعـضـهمـا الـبعض
من خـالل تـــــبــــــادل الـــــرســــــائل واالنــــــتـــــهـــــاء مـن اإلجـــــراءات

الرسمـية اخلاصــة بكـل منهما.
يــــطــــبـق هــــذا االتــــفـــــاق مــــؤقــــتــــــا ابــــتــــداء مـن تــــاريخ

إمضائه.
2 - تنتهي صالحية هذا االتفـاق :

أ) بــالــتــراضيr عن طـــريق اتــفــــاق كــتــــابي مــتــبــادل
بـــY اجلـــامــعـــــة واحلـــكــــومـــــةr يـــبـــيّـن الـــتـــــاريـخ الـــفـــعــــلي

rالنتهـاء سريانـه أو
ب) فـي حــالــة إلــغـــاء ســبب إنــشــاء اHـــعــهــد أو حتــويل
مـقره إلـى خارج أراضـي اجلزائـرr مع الـتـأكـيـد أن األحـكام
اHرتبطة بوقف أنشطة اHعهد في اجلزائر والتصرف في

�تلكاته تظل سارية اHفعول طاHا اقتضى األمر ذلك.
وإثـــــبــــــاتـــــا لـــــذلـكr وقّـع اHـــــمــــــثالن اHـــــفــــــوضـــــان لـــــكال
الطرفـY على هذا االتفاقr باجلزائر في 22 ديسمبر سنة
rفي ثالث نسخ أصـليـة متسـاوية االعـتماد واحلـجية r2013

باللغة اإلجنليزية والعربية والفرنسية.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مرسوم رئاسي رقم مرسوم رئاسي رقم 15-125 مؤرخ في  مؤرخ في 25 رجب عام  رجب عام 1436 اHوافق  اHوافق 14 مايو سنة  مايو سنة r2015 يتضمن تعيY أعضاء احلكومة.r يتضمن تعيY أعضاء احلكومة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rوزير الدفاع الوطني rإنّ رئيس اجلمهوريّـة

rادّتان 77 (5 و8) و 79 (الفقرة األولى) منهHال سيّما ا rبناء على الدّستور -
- و�ـقـتــضى اHـرســوم الـرئـاسي رقم 14-145 اHـؤرخ في 28 جـمــادى الـثـانـيـة عـام 1435 اHـوافق 28 أبــريل سـنـة 2014

rوزيرا أول rالك ساللHالسيد عبد ا Yتضمن تعيHوا
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 14-154 اHــؤرخ في 5 رجب عــام 1435 اHــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014 واHــتــضــمن

rأعضاء احلكومة Yتعي
- و�ــقــتــضـى اHــرســوم الــرئــاسي رقم 13-313 اHــؤرخ في 5 ذي الــقــعــدة عــام 1434 اHــوافق 11 ســبـــتــمــبــر ســنــة 2013

rأمينا عاما للحكومة rوزيرا rالسيد أحمد نوي Yتضمن تعيHوا
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