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يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اHاداHادّة األولى :ة األولى :  يصدق على اتـفاق اHقــر بـY حكومة
اجلــــمـــهــــوريـــــة اجلــــزائــــريــــة الــــد�ــــقــــراطــــيــــة الــــشــــعـــبــــيــــة
ومــفـــوضــيـــة االحتــــاد اإلفــريــقي بـــشــأن اســتـــضــافــة مـــعــهــد
اجلامعة اإلفريقـية لعلوم اHياه والطاقة �ا في ذلك تغيـر
r2014 ــــوقـــع بـــاجلــــزائــــــر فـي 29 مــــايـــــو ســــنـــةHا rــــنـــــاخHا
ويــنـشــر في اجلــريـدة الــرســمــيـة لــلــجـمــهــوريـة اجلــزائــريـة

الد�قراطية الشعبية.
اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة

للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 15 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق مقر اتفاق مقر بY حكومة اجلمهورية اجلزائريةبY حكومة اجلمهورية اجلزائرية
الد�قراطية الشعبية ومفوضية االحتاد اإلفريقي بشأنالد�قراطية الشعبية ومفوضية االحتاد اإلفريقي بشأن

استضافة معهد اجلامعة اإلفريقية لعلوم اHياهاستضافة معهد اجلامعة اإلفريقية لعلوم اHياه
والطاقة �ا في ذلك تغير اHناخوالطاقة �ا في ذلك تغير اHناخ

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــزائـــريــة الـــد�ـــقــراطـــيــة
الـشـعـبـيـةr اHـشــار إلـيهـا فـيـمـا يـأتي بـ"احلـكــومــة"r  ـثـلـة

rمن طرف وزيرها للشؤون اخلارجية
ومفـوضية االحتـاد اإلفريقي اHـشار إليـها فيـما يأتي
بـ"اHفـوضيـة"r  ثـلة من طـرف رئيـستـهاr واHـشار إلـيهـما

r"Yمعا فيما يأتي بـ"الطرف
الديبـاجـةالديبـاجـة

- وإذ تـــــســــتـــــحــــضــــران - وإذ تـــــســــتـــــحــــضــــران قـــــرار مــــؤتـــــمــــر رؤســــاء دول
وحــــكــــومــــات االحتــــاد اإلفــــريــــقي بــــشــــأن إنــــشــــاء اجلــــامــــعـــة
اإلفـــريـــقـــيــة r(Assembly/au/Dec.290(XV) اHـــعـــتـــمــد خالل
الـدورة الــعـاديــة اخلــامـســة عـشــرة اHــنـعــقـدة في 27 يــولـيـو
سنة 2010 في كمبـاال (أوغندا) التي كـان من اHفترض أن
حتــتــضن اجلــزائـر مــقــر مـعــهــد اجلـامــعــة اإلفـريــقــيـة لــعــلـوم
اHياه والطاقـة �ا في ذلك تغير اHـناخ (والذي يشار إليه

r(فيما بعد باسم معهد اجلامعة اإلفريقية
- وإدراكـــا مــنــهــمــا - وإدراكـــا مــنــهــمــا بــضــرورة إبـــرام اتــفـــاق مــقــر مع
حكومة اجلمهورية اجلزائرية الد�قراطية الشعبية يحدد
اHــســؤولــيــات اHــشـــتــركــة اHــتــعـــلــقــة �ــقــر مـــعــهــد اجلــامــعــة

rاإلفريقية
- وإقــرارا مـــنــهـــمــا - وإقــرارا مـــنــهـــمــا بــوعي الـــطــرفــY بـــدور الــبــحث
العلمي والتكـنولوجي في التكامل االجتـماعيr والتنمية
االقــــتــــصــــاديـــةr والــــقــــدرة الــــتــــنـــافــــســــيــــة لالقــــتــــصــــاديـــات

rاإلفـريقـية

عن طــريق الــتــفــاوض أو أي وســيـلــة مالئــمــة أخــرى يــتـفق
عـلـيـهـا الــطـرفـانr عـلى هــيـئـة حتـكـيم تــتـكـون من ثالثـة (3)
محـكمـY التـخاذ قـرار نهـائي بشـأنه. يـقوم  ـثل احلكـومة
Yديـرة العامـة لليـونسـكو بتـعيHوتقـوم ا rأحدهم Yبـتعيـ
الـثــانيr ويـتــولى هـذان احملــكـمــان اخـتـيــار احملـكـم الــثــالث
Yالـذي سيـتـرأس هـيئـة الـتـحكـيم. وإذا تـعـذر على احملـكـم
األولY االتفاق علـى احملكم الثالثr يتـولى رئيس محكمة

العدل الدولية تعيY احملكم الثالث.

2 - يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا.

حــــــرر في أربع (4) نــــسـخ بـــالــــلــــغــــتــــY الــــفــــرنــــســــيـــة
والعربيةr بتاريخ 28 فبراير سنة 2014.

وإثــبــاتــا Hــا تــقــــدمr وقّـع اHــمــثالن اHــذكـــوران أدنـــاه
على هذا االتفاق.

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

خليدة توميخليدة تومي
وزيرة الثقافةوزيرة الثقافة

عن منظمة األ{ اHتحدةعن منظمة األ{ اHتحدة
للتربية والعلم للتربية والعلم والثقافة والثقافة 

إيرينا بوكوفاإيرينا بوكوفا
اHديرة العامةاHديرة العامة

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 15-334 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
الـــــتــــــصـــــديـق عـــــلـى اتـــــفـــــــاق اHـــــقــــــــر بـــــY حــــــكـــــومــــــةالـــــتــــــصـــــديـق عـــــلـى اتـــــفـــــــاق اHـــــقــــــــر بـــــY حــــــكـــــومــــــة
اجلـمــهـوريـــة اجلــزائـريـــة الـد�ـقــراطـيــة الـشـعـبـيــــةاجلـمــهـوريـــة اجلــزائـريـــة الـد�ـقــراطـيــة الـشـعـبـيــــة
ومفـوضيـة االحتــاد اإلفريقي بـشأن استـضافة مـعهدومفـوضيـة االحتــاد اإلفريقي بـشأن استـضافة مـعهد
اجلــامـعـة اإلفـريـقـيــة لـعــلـــوم اHـيـــاه والـطـاقـة �ـا فياجلــامـعـة اإلفـريـقـيــة لـعــلـــوم اHـيـــاه والـطـاقـة �ـا في
ذلك تـغيـر اHنـاخr اHوقع بـاجلزائر في ذلك تـغيـر اHنـاخr اHوقع بـاجلزائر في 29 مايـو سنة مايـو سنة

.2014

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة

-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون
rاخلارجيـة والتعاون الدولي

rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -

-  وبـــعــــد االطالع عـــلـى اتـــفـــاق اHــــقـــــر بـــY حــــكـــومـــة
اجلــــمـــهــــوريـــــة اجلــــزائــــريــــة الــــد�ــــقــــراطــــيــــة الــــشــــعـــبــــيــــة
ومــفــوضــيـــة االحتـــاد اإلفـــريــقي بــشــأن اســـتــضــافــة مــعــهـــد
اجلـامـعـة اإلفــريـقـيـــة لـعـلـــوم اHـيــاه والـطــاقــة �ــا فـي ذلك
r2014 وقــع باجلزائــر فـي 29 مايـو سنةHا rنــاخHتغيـر ا
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ح) تـــعـــني عـــبـــارة "أحـــد أفـــراد األســرة" "أحـــد أفـــراد األســرة" الــزوجr وأي
طفل غـير مـتزوج دون 21 سـنة من الـعمـرr وأي طفل غـير
مـتــزوج مــا بـY 21 و23 ســنـــة من الــعـــمــر يــتـــابع دراســته
بـصــورة مـتـفـرغــة في مـؤسـسـة تــعـلـيـمـيــةr وأي طـفل غـيـر
مـتـزوج أو فـرد من أفــراد األسـرة مـعـتــرف به رسـمـيـا من

rقبل االحتاد كعضو تعوله األسرة
YستـخدمHـوظفون" كل أعضـاء اHـوظفون" "اHط) تعـني كلـمة "ا
الـــعـــامـــلـــY في مـــعـــهــد اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقــيـــةr بـــاســـتـــثـــنــاء

rمحليا ألشغال مؤقتة YعينHا YستخدمHا
ي) تــعـــني عــبــــارة "مــعـــهـــد اجلـــامــعـــــة اإلفـــريــقــــيــة""مــعـــهـــد اجلـــامــعـــــة اإلفـــريــقــــيــة"
مــعــهــد عـلــوم اHــيـــاه والــطـاقـــةr �ـــا في ذلك تــغـــيــر اHــنـاخ
الــــذي تـــــســــتــــضــــيـــــفه حــــكـــــومــــة اجلــــمــــهـــــوريــــة اجلــــزائــــريــــة

rالد�قراطية الشعبية
rك) تعني كلمة "اجلامعة" "اجلامعة" اجلامعة اإلفريقية

ل) تـــعـــني عـــبـــارة  "اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقـــيــة" "اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقـــيــة" اجلـــامـــعــة
اإلفـــريـقـــيــــة الــتــي أنــشـئــــت وفـقــــــا Hـقـــــــرر مـؤتــمــــر
رؤســـــــــــاء دول وحـــــــكـــــــــومـــــــــــات االحتــــــــــــاد اإلفــــــــريـــــــقـــي

r(Assembly/AU/Dec.290(XV)

م) تــعــني كــلــمـة "اHــبــاني" "اHــبــاني" جــمــيع اHــكــاتب واHــكــاتب
الـفـرعــيـة واHـكـاتب اHـيـدانـيـة واHـنـشـآت واHـرافق اHـتـاحـة
الـتي تـشــغلr أو يـحـتـفظ بــهـا أو تـسـتـخــدم من قـبل مـعـهـد
اجلامعـة اإلفريـقية في اجلـزائر ألهـداف اجلامعـة واHسـجلة

بهذه الصفة لدى احلكومة.

اHاداHادّة ة 2
الشخصية القانونيةالشخصية القانونية

1 - اجلـامـعـة اإلفــريـقـيـة مـؤســسـة أكـاد�ـيــة وبـحـثـيـة
مستقلة لالحتـاد اإلفريقي.

2 - �نح معهد اجلامـعة شخصية قـانونية. وسيكون
بإمكانه القيام �ا يأتي :

r(1) التعـاقد

(2) االكـتــســاب والــتــصــرف في اHــمــتـلــكــات الــثــابــتـة

rنقولةHوا
(3) إجــــراء مـــتــابــعــــاتr وفـــقــــا ألحــكـــــام اHــادّة 4 (1)

مـن هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 3
احلرية األكاد�يةاحلرية األكاد�ية

تـضمن احلـكـومة Hـعـهـد اجلامـعـةr وHوظـفـيه ولهـيـاكله
احلــريـة األكــاد�ـيــة واالســتـقالل الــذاتي الالزمــY لـتــنـفــيـذ
مــهــامـه وفــقــا لـــلــمــادّة 3 من الـــنــظـــام األســاسي لـــلــجـــامــعــة

اإلفريقية.

- واعـتـبارا مـنـهـما - واعـتـبارا مـنـهـما بعـزم الـطرفـY عـلى اتخـاذ كـافة
التـدابير الالزمة لـتعزيـز أنشطـة معهـد اجلامعة من خالل
تــزويـده بــالـوسـائـل واHـوارد الالزمــة من أجل الـســمـاح له

rبالقيام �هامه كاملة
- وإذ تؤكـدان من جديد - وإذ تؤكـدان من جديد استعـداد حكومة اجلمهورية
اجلــزائــريــة الـــد�ــقــراطـــيــة الــشـــعــبــيــة الســـتــضــافـــة مــعــهــد
اجلــامـعـة اإلفــريـقـيــة ومـنح مــوظـفـيـه وخـبـرائه احلــصـانـات
واالمــتــيــازات الالزمـــة Hــمــارســة مــهــامــهمr وكــذا لــلــمــعــهــد

rلضمان سيره احلسن
- وإذ تـــؤكــدان مـن جــديـــد أيـــضــا - وإذ تـــؤكــدان مـن جــديـــد أيـــضــا اســـتــعـــداد حـــكـــومــة
اجلــمــهــوريـة اجلــزائــريــة الــد�ــقــراطــيـة الــشــعــبــيــة لــتــقـد£
اHـسـاهـمـة الـالزمـة لـلـجـامــعـة اإلفـريـقـيــة تـطـبـيـقــا لـلـنـظـام
األسـاسي لــلـجــامـعــة اإلفـريـقــيـة وغــيـره من وثــائق االحتـاد

rاإلفريقي ذات الصلة
- وإذ تـــتــــفـــقـــان - وإذ تـــتــــفـــقـــان مـن خالل هـــذا االتــــفـــاق عــــلى تــــمـــتع
مـوظـفي اجلـامـعـة اإلفـريـقـيـة أثنـاء  ـارسـتـهم مـهـامـهم في
أراضي كل دولة عضو باحلصانات واالمتيازات اHمنوحة
Hـوظــفي االحتــاد اإلفـريــقي وفـقــا لـلــمـادة الــسـادسـة (6) من
االتـفـاقـية الـعـامـة المـتيـازات وحـصـانـات منـظـمـة الـوحدة

r1965 عتمدة في أكرا في أكتوبر سنةHاإلفريقية ا
قد اتفقتا على مـا يأتي :قد اتفقتا على مـا يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
التعريفاتالتعريفات

ألغراض هذا االتفـاق :

أ) تــعـــني عــبــارة "الــســـلــطــات اخملـــتــصــة" "الــســـلــطــات اخملـــتــصــة" الــســـلــطــات
الـوطـنـيـة أو احملـلـيـة أو غـيـرهـا من الـسـلـطـات الـتـي لـديـها

rاجلـزائر Yصالحية وفقا لقوان

rب) تعني كلمة "االحتاد" "االحتاد" االحتاد اإلفريقي

جـ) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة "اHـــفــــوضـــيـــة""اHـــفــــوضـــيـــة" مـــفــــوضـــيـــة االحتــــاد
rاإلفريقي

د) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة ""اHـــديـــر" "اHـــديـــر" مـــديــــر مـــعــــهـــد اجلــــامـــعـــة
rاإلفريقية

األشــــخــــاص من غــــيـــر هـ) تــــعـــنـي كـــلــــمـــة ""اخلـــبـــراء" "اخلـــبـــراء" 
اHــوظـفــY الــذين يــقــومــون �ـهــام أو مــشــاريع خــاصـة ذات

rحلساب االحتاد اإلفريقي rالصلة �عهد اجلامعة

و) تــعـــني كـــلـــمــة ""احلـــكـــومــة" "احلـــكـــومــة" حـــكـــومــة اجلـــمـــهـــوريــة
rاجلزائرية الد�قراطية الشعبية

ز) تعـني عـبارة "وزارة اخلـارجية" "وزارة اخلـارجية" وزارة اخلـارجية
rاجلـزائرية
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اHاداHادّة ة 5
اإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية واحلظراإلعفاء من الضرائب والرسوم اجلمركية واحلظر
 والتقييدات اHفروضة على الواردات والصادرات والتقييدات اHفروضة على الواردات والصادرات

1 - يـتمـتع معـهد اجلـامـعة اإلفـريقـية وأصـوله ودخله
وإيراداته وغير ذلك من  تلكاتهr �ا يأتي :

(1) اإلعـفاء مـن جمـيع الـضرائب اHـبـاشرةr عـلـما أنه

ال يـجــوز Hـعـهــد اجلـامـعــة اإلفـــريـقـــيـة اHـطـالـبــة بـاإلعـفــاء
من الـضـرائب أو الـرسوم الـتي ال تـعـدو أن تكـون رسـوما

rرفق العـامHعلى خدمات ا
(2) اإلعفاء من دفع الـرسوم اجلمركـية ومن أي حظر

وقـــيــود تـــفـــرض عــلـى اســتـــيـــراد أو تــصـــديـــر اHــعـــهـــد Hــواد
بــغـــرض االســـتــعـــمـــال الــرســـميr كـــمــا يـــتم بـــيع الـــســلع أو
اHــعـدات الالزمــة اHــعـفــاة مـن الـضــرائب وبــشـكــل صــارم

�ا يتماشى مع التشريعات اHعمول بها.
يتم منح نفس تـسهيالت االستيـراد والتصدير لكـل

منشورات اHعهد.
(3) اإلعــفـــاء من كل الــرســوم اجلــمــركــيــة وتــقــيــيــدات

االستيراد والتصدير على اHواد اHستوردة واHصدرة من
طـــرف مــعـــهـــد اجلـــامـــعـــة اإلفـــريـــقــيـــة بـــغـــرض االســـتـــعـــمــال
الـــرســــمي. �ـــكـن نـــقل الــــســـلع اHـــشــــتـــراة غـــيــــر اخلـــاضـــعـــة

للرسوم وفقا للتشريع اHعمول به.
(4) اإلعــــفـــاء من كل الــــرســـوم اجلـــمـــركـــيـــة والـــرســـوم

األخرى على استيراد وتصدير منشوراتها.
2 - تــعـــطى اHــعــدات والـــلــوازم اHــســـتــوردة ألغــراض
علمية أو أكاد�ـية ترتيبات االستيراد اHتميزة في إطار
الـشــروط الـتي حتـددهـا األنـظـمـة اجلـمـركــيـة اHـعـمـول بـها

في اجلـزائـر.

اHاداHادّة ة 6
االتصاالت واHنشوراتاالتصاالت واHنشورات

1 - ال تفرض الرقابـة على اتصاالت اHعهد الرسمية
ومراسالته الرسمية األخـرى.

2 - لــلــمــعــهــد احلق في اســتــعــمــال الــرمــوزr وإرسـال
وتـــلــقـي اHــراسالت الـــرســمـــيـــة عــبـــر الــبـــريــد أو احلـــقــائب
اخملـتومة التي تتـمتع بنفس االمـتيازات التي تـتمتع بها

احلقائب الدبلوماسية.
H - 3عـهد اجلامـعة اإلفـريقيـة احلق في نشـر األبحاث
واHواد األكاد�يـة بحرية في اإلقـليم اجلزائري ما دام ذلك
يـتم وفـقـا للـنـظم الـوطنـيـة والـدوليـة بـشـأن حمـايـة حـقوق

اHلكـية الفكـريـة.

يـــســـتـــفـــيــــد مـــوظـــفـــو اHـــعــــهـــد اإلفـــريـــقـي �ـــا في ذلك
اخلــبـراء اHــدعـوون رســمـيـا مـن قـبـل اجلــامـعـــة اإلفـريــقــيـة
من احلـــصــــانــــة الــــقـــضـــائـــيـــة بـــالـــنـــســـبــــة لـــلـــتـــصـــريـــحـــات
والـــكــــتــــابــــات أو األعــــمـــال اHــــنــــجــــزة في اإلطــــار الــــصـــارم

Hمارسـة مهامهم الرسمـية.

اHاداHادّة ة 4
اHباني واHرافقاHباني واHرافق

1 - تتمـتع مبانـي معهـد اجلامعـة اإلفريـقية وغـيرها
من اHمـتلـكاتr أينـما كـانتr باحلـصانـة القضـائيـة اHطـلقة
من أي شــــكل من أشــــكــــال اإلجــــراءات الـــقــــانــــونـــيــــة إالّ في
حـاالت مــعـيـنـة تـتـنــازل فـيـهـا اجلـامـعــة اإلفـريـقـيـة عن هـذه
احلــصـــانــة وفــقـــا ألحــكـــام االتــفـــاقــيـــة الــعــامـــة لالمـــتــيــازات
واحلـصــانــات Hــنـظــمــة الـوحــدة اإلفــريــقـيــةr عــلى أن يــكـون
مـفـهـومـا أن هـذا الـتـنـازل ال يـجـوز أن �ـتـد إلى أي إجـراء

من إجراءات التنفيذ.
2 - ال �ــكــن الـدخــــول Hـبــاني اHـعــهـــد فـي اجلـــزائــر
إالّ Hــسـتـخــدمي اجلـامــعـة  اإلفـريــقـيـة فــقط ألداء أنـشــطـتـهم
YـســؤولـHوبــالــتـالـي إجنـاز مــهـام اجلــامــعـة. ويــتم إعــطــاء ا
واألعــوان الـذين لــهم الــسـلــطـة فـي اجلـمــهـوريــة اجلـزائــريـة
الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبـــيــة احلق في الــدخــول Hــبــاني اHــقــر
لتـنـفيـذ اHـهام الـرسـميـةr بـناء عـلى طـلب من مـدير اHـعـهد
أو �ـوافقـة منه. تعـتبـر موافـقـة اHديــر قــائمـة في حالة
احلـــريـق أو أيـــة حــاالت خـــطـــيـــرة أخــــرى تـــســـتـــلــــزم تـــدخال

سريعـا.
3 - يـتم وضع مـباني مـعهـد اجلـامعـة اإلفـريقـية حتت
اإلشـراف والــسـلـطـة اHـبـاشــرة لـلـمـعـهـد. وتــقـوم الـسـلـطـات
اخملـتـصـة باتـخـاذ جـمـيع التـدابـيـر الالزمـة لـضمـان حـمـاية
مــبــاني اHـعــهــد Hـنـع أي تـعــد أو إخالل بــالـنــظــام داخل هـذه

اHمتلكات أو كرامة معهد اجلامعة اإلفريقية.
4 - ال �ـكن اسـتـخـدام مـبـاني مـعـهـد اجلـامـعـة كـمـكـان

جلوء شخص يواجه متابعة قضائية.
5 - ال �ـكن انـتـهـاك أرشـيف ووثـائق مـعـهـد اجلـامـعة

اإلفريقية أينما كـانت.
6 - يـحـق Hـعــهــد اجلــامــعــة اإلفـريــقــيــة إظــهــار هـويــته
ورفع علم االحتـاد اإلفـريـقـي  و/ أو إلصـــاق شـعـــاره على

مبانيه وعلى وسائل النقـل الرسمية لديه.
7 - تـــتم جـــمـــيع األعـــمـــال الـــرســمـــيـــة بـــY احلـــكـــومــة
ومـــعــــهـــد اجلـــامــــعـــة اإلفـــريــــقـــيـــة مـن خالل وزارة الـــشـــؤون
Yاخلـــارجــيـــة أو أي وزارة أخـــرى يـــتم االتـــفـــاق عـــلـــيـــهـــا بــ

احلكومة ومعهد اجلامعة اإلفريقية. 
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rـصـاحلهـم الشـخـصـية. ويـتـمـتع مديـر اجلـامـعة اإلفـريـقـيةH
أو في انـتظار تعـيينهr رئـيس مفوضيـة االحتاد اإلفريقي
بـــاحلق والـــواجـب في الـــتـــنـــازل عن أي حـــصـــانـــة  ـــنـــوحــة
Hـوظـف مـاr فـي كل حــالـة يــعــتــبــر فــيـهــا أن هــذه احلــصــانـة
تـعـيق ســيـر الــعـدالـةr وأنـه بـاإلمـكــان رفـعـهــا دون اHـسـاس

�صالح معهد اجلامعة.

6 - يــتم إعــفـاء اHــوظــفــY ذوي اجلــنـســيــة اجلــزائــريـة
واHـقـيــمـY بـصـفـــة دائــمــة في اجلـــزائــر الــذين يـعـمـلـــون
في معهد اجلامـعة اإلفريقيةr من اإلستفادة من احلصانات

واالمتيازات اHذكورة في هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 9
إجراءات التبليغإجراءات التبليغ

يــــتــــمـــــتع اHــــوظــــفــــون بـــــاالمــــتــــيــــازات واحلــــصــــانــــات
اHــمــنــوحــةr �ـــوجب هــذا االتــفـــاق فــقـطr بــعــد إبالغ مــعــهــد
اجلامعــة اإلفـريقــية للحكومـة عبر القنــاة الدبلوماسـية

اHالئمـة.

اHاداHادّة ة 10
احترام القوانY الوطنيةاحترام القوانY الوطنية

YــــتــــمــــتــــعـــHــــعــــهــــد وجــــمــــيع مــــســــؤولــــيه اHيــــلــــتـــزم ا
rبــــاالمـــــتــــيـــــازات واحلـــــصـــــانـــــات �ــــــوجب هـــــذا االتــــفــــــاق
بــاحــتــرام الــقــوانـــY واألنــظــمـــة اHــعــمــول بــهــا في الــدولــة
اجلزائرية و�تـنعون عـن أي تدخل في الشؤون الداخلـية

لهذه الدولـة.

اHاداHادّة ة 11
تسوية النزاعاتتسوية النزاعات

Yالــطــــرفـ Y1 - تــتم تــســـويــــة أي نــــزاع يــنــشــأ بـــ
rوديــا rفـيـمــا يـتـعـلــق بـتـفـسـيـر أو تـطــبـــيق هـذا االتـفـــاق
عـن طـــريق اHــفـــاوضـــات أو أي طــريـــقـــة أخــرى لـــلـــتــســـويــة
مـتفق عليـها. وإن تعذر ذلكr يـتم إحالة النـزاع على هيئة
حتكـيم بنـاء على طـلب أي من الـطرفـY. ويعـY كـل طرف
حــكــمـا واحـــداr لــيــقــوم احلــكــمـان اHــعــيـنـــان بــتـعــيــY حـكـم
Yثــالث لـيـكــــون رئـيس احملـكـمـــة. وفي حــالـــة عـــدم تـعـيـ
أي طــرف حلـــكم في غــضــون ثالثــY  (30) يـــومــا مـن تــاريخ
طــــلب الــــتــــحــــكــــــيمr أو فـي حــــالـــــة عــــــدم تــــعــــيــــY احلــــكـــم
الــثــــالـث في غــضــون خــمــســة عــشـر (15) يــومـا مـن تـاريخ
تــعــيــY احلـكــمــrY يــجــوز ألي طــرف أن يـطــلب مـن رئـيس
احملكمـة اإلفريـقية لـلعـدل وحقوق اإلنـسانr أو في انـتظار
إنـشـائهـاr من رئـيس االحتـاد اإلفـريـقي إجـراء التـعـيـيـنات
Yالالزمــة. تـســتـدعـي كـل قـرارات احلــكـام تــصــويت حـكــمـ

.Yمنهم وتعتبر ملزمة للطرف

اHاداHادّة ة 7
الدخول واإلقامة واHغادرةالدخول واإلقامة واHغادرة

1 - تـــقـــوم الـــســــلـــطـــات اخملـــتـــصـــة بــــتـــســـهـــيل إصـــدار
التأشيرات وكـذلك دخول ومغادرة موظفي مـعهد اجلامعة
اإلفـــــريــــقـــــيــــة وخـــــبــــراء مـــــدعــــويـن رســــمـــــيـــــا إلى األراضي

اجلــزائـريـة.

2 - تـنــطــبق األحــكـام اHــنــصـوص عــلــيـهــا أعاله أيــضـا
عــلى األزواج واألطـفــال اHـعـالــH Yـوظــفي اHـعـهــد واخلـبـراء

اHدعوين رسميا.

اHاداHادّة ة 8
امتيازات وحصانات موظفيامتيازات وحصانات موظفي

معهد اجلامعة اإلفريقيةمعهد اجلامعة اإلفريقية

1 - يـتـمتـع مـوظـفـو اجلامـعـة اإلفـريـقـيـةr �ـا في ذلك
اخلــــبــــراء اHــــدعــــوون رســـمــــيــــا مـن قــــبل اجلــــامــــعــــةr أثــــنـــاء
تــنـفـيـذهـم Hـهـامـهـمr بـاالمـتـيــازات واحلـصـانــات اHـنـصـوص
عـــلـــيـــهــــا في اHـــواد اخلـــامـــســـة والـــســــادســـة والـــســـابـــعـــة من
االتــفـــاقـــيـــة الــعــامــــة لالمــتـــيــازات واحلــصـــانــات Hــنـــظــمـــة
الـــــوحـــــدة اإلفـــــريــــقــــيــــة اHــــعــــتــــمـــدة فـي أكــــــرا في شــــهـــــر

أكتـوبــر سنـة 1965.

2 - يـتمـتع موظـفو اجلـامعـة اإلفريـقيـة باالمـتيازات
واحلصانات اآلتـية :

(1) اإلعـــفـــــاء مـن جـــمـــــيع الـــضـــــرائـب اHـــفــــروضـــــة

rدفوعة من قبل معهد اجلامعةHكافآت اHعـلى األجور وا
(2) اإلعــفـاء مـن جـمــيع الــتــزامــات اخلــدمـة الــوطــنــيـة

r(من مواطني اجلزائر YوظفHباستثناء ا)
(3) احلق فـي استـيـراد أثـاثهم وأمـتـعـتـهم الشـخـصـية

�ـا في ذلك الـسـيارات اHـعـفـاة من الـرسـوم عنـد انـتـقـالهم
األولي إلى اجلـزائر.

3 - إلى جـــانـب احلـصـــانــات واالمــتـيــازات اHـبــيـنــة
فـي الــــفــــقــــرة الــــفــــرعــــــيــــة r(1) يــــتـــــمــــتـع اHـــــديـــــرr وزوجـه
واألطـفال اHـعـالونr بـاالمتـيـازات واحلصـانات واإلعـفاءات
والـتسـهـيالت اHمـنـوحـة للـبـعـثات الـدبـلومـاسـيـة اHعـتـمدة

لدى اجلـزائر.

4 - فـي حــالــــة انــتــقــــال مــلــكــــيــة مــثــل هــــذه اHـــواد
إلى طـــــرف آخــــر غــــيــــر مــــعـــــفي من الـــــرســــوم اجلــــمــــركــــيــــة
والــضـرائبr يـدفع ذلك الـطــرف الـرسـوم والـضـرائب ذات

الصلة السارية عند تاريخ التحويل.

Y5 - تـمـنـح االمـتـيــازات واحلـصـانــات لـلــمـسـتــخـدمـ
واHـــوظــــفــــY واخلـــبــــراء لــــصــــالح مــــعـــهــــد اجلــــامــــعـــة ولــــيس
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إثبـاتـا لذلكr إثبـاتـا لذلكr قـام اHوقـعان اخملـوالن قـانونـاr من قبل
حـكــومــة اجلــمـهــوريــة اجلــزائـريــة الــد�ــقـراطــيــة الــشـعــبــيـة
ومفـوضية االحتـاد اإلفريقـيr بتوقـيع هذا االتفـاق بتاريخ
Yأصــلــيــتــ Yفي نــســخــتــ r29 مــايـــو ســنــة 2014 بــاجلــزائــر

بـالـلـغـات الـعـربيـة والـفـرنـسـيـة واإلجنـلـيـزيـةr ولـلـنـصوص
الثالثة نفس احلجية القانونية.

2 - يــــقـــــوم احلــــكــــــام بــــتـــــحـــــديـــــد إجـــــــراء ونــــفــــقـــــات
الـــتـــحـــكــــيم عـــلى أن يــــتـــحـــمل الـــطــــرفـــان هـــذه الـــنـــفـــقـــات.
ويـتـضـمن قــرار الـتـحـكـيم عــرضـا لألسـبـاب الــتي يـسـتـنـد
إلــيــهـا ويــتم قــبــولــه مـن الــطــرفــــY كــتـســـويــــة نـهــائـــيـة

بشأن النـزاع.

اHاداHادّة ة 12
أحكام عـامـةأحكام عـامـة

1 - يـجـوز للـطـرفـY إبرام مـرفـقات فـنـيةr اتـفـاقات
أو تـــرتــيــبــات إضـــافــيــة لــتـــســهــيل إنـــشــاء مــعــهـــد اجلــامــعــة
اإلفــريـقـــيـة. تـدخــل هـذه اHـرفـقـــات الـفـنـــيـةr االتـفــاقـات
أو الـتـرتـيـبات اإلضـافـيـة حـيـز التـنـفـيـذr وفـقـا لإلجراءات

اHشار إليها في اHادّة 14 من هذا االتفاق.

2 - يـقـوم الـطــرفـانr من خالل الـتــشـاور والـتـفـاوض
بــتـسـويــة أي قـضــيـة ذات صـلــة لم يـتم وضع أي إجــراء لـهـا
في هـذا االتفاق. يـولي كل طرف العـناية الالزمـة ويبحث

أي مقترح تقدم به الطرف اآلخر �وجب هذه اHادة.

اHاداHادّة ة 13
التعديالتالتعديالت

يـجـوز تـعديل هـذا االتـفـاق أو مـراجعـته في أي وقت
عـن طـــــــريـق اتـــــــفــــــــاق خـــــــطي بـــــــY الــــــطــــــــرفــــــY وتـــــــدخـل
الــتــعــديالت حـــيــز الــتــنــفــيــذ وفــقــا لإلجــراءات اHــنــصــوص

عليها في اHادة 14 من هذا االتفـاق.

اHاداHادّة ة 14
الدخول حيالدخول حيّز التنفيذ واإلنهاءز التنفيذ واإلنهاء

1 - يـدخـل هـذا االتــفــاق حـيــز الــتـنــفــيـذ اعــتــبـارا من
تـــاريـخ اســـتالم االحتـــاد اإلفــــريـــقي إخـــطــــارا من احلـــكـــومـــة
تـــخــطـــره �ــوجـــبه عـن اســتـــكـــمــال اإلجـــراءات الـــدســتـــويــة

الداخلية اHطلوبة لهذا الغرض.
2 - يــــجـــوز ألي مـن الـــطــــرفـــY إنــــهــــاء الـــعــــمل بــــهـــذا
االتـفـاق في أي وقـتr عن طـريق إشـعــار خـطي يـرسل إلى
الــطــرف اآلخــر عــبــر الــقـــنــاة الــدبــلــومــاســيــةr بــعــد إشــعــار
مــســـبق مــدتـه ســتــة (6) أشـــهــر. ويــدخل هـــذا اإلنــهــاء حــيــز
الـتــنــفـيــذ في نــهـايــة الـعــام الـدراسـي لـلــمـعــهــد بـعــد تـاريخ

استالم هذا اإلخطار من قبل الطرف اآلخر.
3 - في حــالــة إنـــهــاء الــعــمل بــهـــذا االتــفــاقr تــســتــمــر
أحكامه واألحكام اHـتصلة بأي بروتوكول آخرr أو عقدr أو
اتـــفــاق أو الــتــزام  إبــرامـه في هــذا الــصــددr فـي تــنــظــيم
االلـــتــزامـــات الــســـاريــة أو الــقـــائــمـــة أو اHــشـــاريع الــتي 
إطالقهـا �وجب هـذا االتفـاق. يجب إتـمام كـل االلـتزامات

أو اHشاريع التي  الشروع فيها.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورية اجلمهورية اجلزائريةاجلزائرية
الد�قراطية الشعبيةالد�قراطية الشعبية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
رمطان لعمامرةرمطان لعمامرة

عن مفوضية االحتاد اإلفريقيعن مفوضية االحتاد اإلفريقي
مفوض اHوارد البشريةمفوض اHوارد البشرية
والعلم والتكنولوجياوالعلم والتكنولوجيا

مارسيال دي بول إكونغامارسيال دي بول إكونغا

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرســـوم رئــــاسي مــــرســـوم رئــــاسي رقم رقم 15-335 مــــؤر مــــؤرّخ في خ في 15 ربــــيع األول ربــــيع األول
عـام عـام 1437  اHـوافق اHـوافق 27 ديـسـمـبـر سـنـة  ديـسـمـبـر سـنـة r2015 يــتـضـمنr يــتـضـمن
التـصديق على اتفـاقالتـصديق على اتفـاق التعـــاون  اHالـي بY حـكومـةالتعـــاون  اHالـي بY حـكومـة
اجلــمـهــوريــة اجلـــزائــريــــة الـد�ــقـــراطـيـــة الـشــعـبــيـةاجلــمـهــوريــة اجلـــزائــريــــة الـد�ــقـــراطـيـــة الـشــعـبــيـة
وحكومـة جمـهوريـة كوبـاr اHوقع بـاجلزائـر بتاريخ وحكومـة جمـهوريـة كوبـاr اHوقع بـاجلزائـر بتاريخ 4

مايو سنة مايو سنة 2015.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس الـجمهـوريـة
-  بــنــاء عــلى تــقــريـر وزيــر الــدولــةr وزيــر الــشـؤون

rاخلارجيـة والتعاون الدولي
rادّة 77 - 11 منهHال سيّما ا rوبناء على الدستور  -
Yــالـي بــHوبــعـــد االطالع عــلى اتــفــاق الـــتــعــــاون ا  -
حـكومــة اجلـمهـوريـة اجلــزائـريـــة الد�ـقــراطيــة الشـعبـية
وحكـومة جمـهورية كـوباr اHـوقع باجلزائـر بتاريخ 4 مـايو

r2015 سنة

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى :  يـصــدق عـلى اتــفـاق الـتــعـــاون اHـالـي
بـــY حــكـــومـــة اجلـــمــهـــوريـــة اجلــــزائـــريـــــة الــد�ـــقـــراطـــيـــة
الــشــعـــبــيــة وحـــكــومــة جــمـــهــوريــة كـــوبــاr اHــوقـع بــاجلــزائــر

بتاريخ 4 مايو سنة r2015 اHلحق بأصل هذا اHرسوم.

اHاداHادّة ة 2 : : يـنشر هـذا اHرسوم في اجلـريـدة الرّسـميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�ـقراطيّـة الشّعبيّـة.

حـــــــرّر بــــــالـــــــجـــــــزائــــــر في 15 ربــــــيـع األول عـــــام 1437
اHوافق 27 ديسمبر سنة 2015.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
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