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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـــاداHـــادّة األولـى :ة األولـى :  يـــصـــدّق عـــلـى االتــفـــاقـــيـــة اHـــتـــعـــلّـــقــة
بــالـتــعـاون الــقــضـائي في اجملــال اجلــزائي بـW اجلــمـهــوريّـة
pاجلــزائــريّـة الــدّ~ــقــراطـيّــة الــشّــعـبــيّــة وجــمـهــوريّــة كــوريـا
اHـوقّــعــــة بـاجلــــزائـر في 12 مـــارس سـنـــة p2006 وتــنـشــر
في اجلـــــــريـــــدة الــــرّســـــمــــيّـــــة لـــــلــــجـــــمــــهـــــوريّـــــة اجلــــزائـــــريّــــة

الدّ~قراطيـّة الشّعبيـّة.

اHـاداHـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اHـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ~قراطيّة الشّعبيّة.

حــرّر بــاجلــزائــر في 25 ذي احلــجــة عــام 1427 اHــوافق
14 يناير سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقية اتفاقية تتعلقتتعلق
بالتعاون القضائي بالتعاون القضائي في اجملال اجلزائيفي اجملال اجلزائي

بيــــنبيــــن

اجلمهورياجلمهوريّـة ـة اجلـزائرياجلـزائريّـة ـة الدالدّ~قراطي~قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وجمهوريوجمهوريّة كورياة كوريا

إنّ اجلــــمـــــهـــــــوريّـــــة اجلـــــــزائــــــريـّـــــة الـــــدّ~ـــــقــــراطـــــيّـــــة
الشّعبيّـة وجـمهـوريـّة كــوريا اHشـار إلـيهما فيما يأتي :

p"WالطــرفـWبـ "الطــرفـ
- رغـبــة مـنــهـمــــا في تــــوطــيــد أواصـــر الــصــداقـــــة

pالتي تربط البلدين
- وحـرصا مـنهـما عـلى إقـامــة تعـــاون أكثـــر فعـالية

في ميدان التعاون القضائي في اجملال اجلزائي.

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
نطـاق التطبيقنطـاق التطبيق

1 - ~ـنـح الـطــرفـان وفــقـا لــهــذه االتـفــاقـيــةp الـتــعـاون
اHـــــتــــــبــــــادل األوسع بــــــقــــــدر اإلمـــــكــــــان فـي اجملـــــال اجلــــــزائي
لـلتحقيق أو لإلجـراءات القضائـية اHتعلّـقة باجلرائم التي
تـعــد حـW تــقــد¬ طـلب الــتـعــاون الـقــضــائي من اخـتــصـاص

السلطات القضائية للطرف الطالب.

2 - يشمل التعـاون مـا يأتي :
pأ) تلقي شهادات أو تصريحات األشخاص

ب) تـقـد¬ الوثــائق واHـلفـــات والـسجالت وعـنـــاصر
pإثبات أخرى

8 يــولــيــو ســنـة 2005 الســتــعــراض تــنـفــيــذ هــذه االتــفــاقــيـة
ومـدى مالءمتـهـا من حيث الـديبـاجـة وكامل جـزء اHنـطوق

واHرفقW على ضوء احلالة السائدة حينئذ.

p2 - يـجــوز ألغــلــبـيــة الــدول األطــراف أن تـســتــصـدر
عـلى فـترات فـاصـلـة ال تـقل مـدتهـا عن خـمس سـنـوات بـعد
ذلكp دعــوات لــعــقــد مـؤتــمــرات أخــرى لــلـغــايــة نــفــســهـا عن

طريق تقد¬ اقتراح بذلك إلى الوديع.

14 - يـستـعاض عن احلـاشيـة (ب) الواردة في اHرفق

الثاني من االتفاقية بالنص اآلتي :

(ب) اHــــواد غـــــيــــر اHــــشـــــعــــعــــــة في  مــــفـــــاعل أو اHــــواد
اHـشعـعة في مـفاعـل ولكن �ـستـوى إشعـاع يسـاوي أو يقل
عن 1 غــراي/ ســاعـة  (100 راد/ سـاعــة) عــلى مــسـافــة مــتـر

واحد دون وجود أي ردع.

15 - يـستـعاض عن احلـاشـية (هـ) الـواردة في اHرفق

الثاني من االتفاقية بالنص اآلتي :

(هـ) ~ــــكن تــــخــــفـــــيض فــــئــــة أنــــواع الــــوقــــود األخــــرى
اHـــصــنــفـــة في الـــفــئـــة األولى أو الــثـــانــيـــة قــبل الـــتــشـــعــيع
pبـــســبب مـــــا حتــتـــويــه من مـــواد انــشـــطــــاريـــــة أصــلــــيــــة
وذلك �ــــســـتـــوى فـــئـــة واحـــــدة حـــيــــنـــمـــا يـــــزيـــد مـــســـتـــوى
اإلشعاع من الوقود على 1 غراي/ ساعة (100 راد/ ساعة)

على مسافة متر واحد دون وجود أي درع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرســــوم رئوم رئــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 17  م  مــــؤرؤرّخ في خ في 25  ذي احل  ذي احلــــجّــــة
يــــتــــضــــمّن  p p2007 ــــوافق وافق 14 ي يــــــنــــايايــــر سر ســــنــــة ةHاHعــــام ام 1427 ا
الالــــــتــــصــــــديديـق عق عــــلـى االتى االتــــفــــــاقاقــــــيــــــة اHة اHــــــتــــــعــــلّــــــقــــــة بة بــــــالالــــــتــــــعــــاوناون
الالــــــــــقــــــــضــــــــائي فائي فـي اجملي اجملــــــــال اجلال اجلــــــــزائزائـي بي بــــــــW اجلW اجلــــــــمــــــــهــــــــوريوريّــــــــة
اجلاجلــــزائزائــــــريريّــــة الة الــــــدّ~ــــقــــراطراطــــــيّــــة الة الــــشّــــــعــــبــــــيّــــة وجة وجــــمــــــهــــوريوريّــــة
كورياp اHوقكورياp اHوقّعة باجلزائر في عة باجلزائر في 12 مارس سنة  مارس سنة 2006.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةp وزيــــــر
pالشّـؤون اخلـارجيّـة

pادّة 77-9 منهHال سيّما ا pوبناء على الدّستور -

- وبـعــد االطّالع عـلى االتــفـاقــيـة اHــتـعــلّـقــة بـالــتـعـاون
الـقــضـائـي في اجملـال اجلــزائي بـW اجلــمـهــوريّـة اجلــزائـريّـة
الـــدّ~ـــقــراطـــيّـــة الــشّـــعــبـــيّـــة وجــمـــهـــوريّــة كـــوريـــاp اHــوقّـــعــة

p2006 باجلزائر في 12 مارس سنة
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د) الطلب يتـعلق �تابعـة الشخص من أجــل جـر~ـة
¤ �ــوجـبـهــا تـبـرئــته نـهـائــيـا أو اسـتــفـاد بـالـعــفـو أو قـضى

pطلوب منه التعاونHفروضة لدى الطرف اHالعقوبة ا
هـ) الـطلب يتـعلق �تـابعة شـخص من أجــل جـر~ــة

ال ~كن متابعته من أجلها بسبب التقادم.

2 - ~ـــكن أن يـــرفض الـــتـــعـــاون إذا اعـــتـــبـــر الـــطـــرف
اHطلوب منه التعاون أن :

أ) هـنـاك أسـباب جـديـة لـالعـتـقاد بـأن طـلـب الـتـعاون
¤ تــقــد~ه بـــغــرض مــتـــابــعــة أو مـــعــاقــبــة شـــخص ألســبــاب
تــتــعــلق بـــعــرقه أو جــنـــسه أو ديــنه أو جــنـــســيــته أو أرائه
الـسـيـاسـيـة أو أن وضـعــيـــة هـــذا الـشـخص قـــد تـتـضــــرر

pألي سبب من هذه األسباب
ب) الـطـلب يتـعـلق �ـتـابـعة أو مـعـاقـبـة الـشخص من
أجل فــــعـل ال يــــشـــكـل جــــر~ـــة إذا مــــا ارتــــكـب في الــــنــــطـــاق

القضائي للطرف اHطلوب منه التعاون.
3 - ~ـــكن لـــلــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون تـــأجــيل
الــتــعــاون إذا كــان تــنــفــيــذ الــطـلـب مــتــزامـنــا مـع إجـراءات

التحقيق أو اHتابعات اجلارية لديه.
p4 - قـــبل رفض طــلب الـــتــعــاون أو تــأجــيـل تــنــفــيــذه
يـتشـاور الـطرفـان فـيمـا بيـنـهمـا من أجل دراسـة إمـكانـية
تـــقــــد¬ الـــتـــعــــاون ضـــمـن اآلجـــال والـــشــــروط الـــتـي يـــراهـــا

الطرف الطالب ضرورية.
5 - إذا رفض الــطــــــرف اHـطــلــــوب مـنـــه الـتــعــــاون
أو قــــام بـــتـــأجـــيــــلـهp يـــعــــلم الـــطــــــرف الـــطـــــالب بـــأســـبـــاب

الــرفض أو  التأجــيل.
اHاداHادّة ة 5

طلب طلب التعـاونالتعـاون

1 - يــــحــــرّر طـــــلب الــــتـــــعــــاون كــــتــــابــــيـــــا. وفي حــــالــــة
االسـتــعـجـال ~ــكن لـلــطـرف اHـطــلـوب مـنـه الـتـعــاون قـبـول
الـطـلـب في شـكل آخــر يـتــرك أثـرا مــكـتـوبــاp غـيــر أنه يـتم
تـــأكــيــد هــذا الـــطــلب فــورا فـــيــمــا بــعـــد كــتــابــيــا إالّ إذا رأى

pطلوب منه التعاون غير ذلكHالطرف ا
2 - يحتوي طلب التعـاون على :

pــكـــلــفــة بـــالــتــحـــقــيــقــاتHأ) اسم الــســـلــطــة اخملــتـــصــة ا
pتعلقة بالطلبHتابعات أو باإلجراءات القضائية اHبا
pطلوبHب) موضوع الطلب ووصف للتعاون ا

جـ) وصف الـــوقــائع اHــنـــســوبــة الـــتي تــشـــكل جــر~ــة
وكذا النصوص والقوانW اHتعلقة بها.

3 - يـحــتـوي أيـضـا طــلب الـتـعـــاون حـسب الـضـرورة
وبقـدر اإلمكان عـلى :

pجـ) حتديد مكان أو هوية األشخاص أو األشياء
pد) تسليم الوثائق القضائية

pهـ) تنفيذ طلبات التفتيش واحلجز
و) حتـويل األشــخـاص احملـبـوســW أو مـثـول أشـخـاص
pآخرين لإلدالء بشهادتهم أو للمساعدة خالل التحقيقات

ي) الـتــعــرف عــلى عـائــدات اجلــر~ـة وحتــديــد مـكــانــهـا
pوحجزها ومصادرتها واستردادها

ز) أي شـــكل آخـــر من الـــتـــعـــاون يــتـــمـــاشى مـع هــدف
هـذه االتـفاقـيـة وال يـتـعـارض مع تشـريع الـطـرف اHـطـلوب

منه التعاون.
اHاداHادّة ة 2

اتفاقات أخرىاتفاقات أخرى

ال تـــتـــعـــارض هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة مـع وجـــود الـــتـــزامــات
قائمة بW الـطرفW �قتضى معاهدات أو اتفاقات أخرى

يكون كالهما طرفا فيها.
اHاداHادّة ة 3

السلطة اHركزيةالسلطة اHركزية

1 - يتعW عـلى كــل طــرف أن تكـــون لديــه سلطــة
مـــركـــزيـــة لـــتــــقـــد¬ أو اســـتالم الـــطـــلـــبـــات ألغــــــراض هــــذه

االتفـاقيــة.
تـتــمـثل الــسـلــطـة اHـركــزيـة لــلـجــمـهــوريّـة اجلــزائـريّـة
الــدّ~ــقـراطــيّــة الــشّــعــبــيّــة في وزارة الــعــدل لــلــجــمــهــوريّـة
اجلــزائــريّــة الــدّ~ــقــراطــيّــة الــشّــعـــبــيّــة. وتــتــمــثل الــســلــطــة
اHــركـزيــة جلــمــهــوريّـة كــوريــا في وزيــر الــعــدل أو مـوظف

معيّن من طـرفــه.

Wيــــتـم االتــــصـــــال بــــ p2 - لـــــغــــرض هـــــذه االتــــفـــــاقــــيـــــة
الـسلـطات اHـركـزية عـبر الـقنـاة الدّبـلومـاسيـة أو مبـاشرة

فيمـا بينهــا.
اHاداHادّة ة 4

حاالت رفض التعاون أو تأجيلهحاالت رفض التعاون أو تأجيله

1 - يــرفض الــتــعــاون إذا اعــتـبــر الــطــــرف اHــطــلـوب
منـه التعــاون أن :

أ) الطلب يـتعلـق بجر~ـة يعتـبرهـا الطرف اHـطلوب
pمنه التعاون كجر~ة سياسية

ب) اجلــر~ــة الــتـي طــلب من أجــلــهــا الــتــعــاون تــشــكل
pفقط خرقا لاللتزامات عسكرية

جـ) تنفيذ طـلب التعاون من شأنـه اHساس بسيادته
pّأو بأمنه أو بنظامه العام
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2 - ~ـــكن لـــلــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون تـــأجــيل
تـسـلـيم أدلـة اإلثـبـات أو اHـلـفـات أو الـوثـائق اHـطـلـوبـةp إذا
كان في حاجة لهذه األخيرة في إجراءات جزائية جارية.

اHاداHادّة ة 9
حماية السريةحماية السرية

1 - في حـالـة تــقـد¬ الـطــلب يـبـذل الـطــرف اHـطـلـوب
مــنه الــتـــعــاونp كل جــهــوده من أجـل احملــافــظــة عــلى ســريــة
الــتـعـاون الــقـضـائـي وكـذا الـوثــائق اHـدعــمـة له وكل إجـراء
آخر مـتخـذ وفقـا للـطـلب. وإذا كان من غـير اHـمكن تـنفـيذ
الـطلـب بدون إفـشـاء الـسريـةp يـعـلم الـطرف اHـطـلـوب منه
الـتـعـاونp الـطـرف الـطـالب الـذي يـقـرر مـا إذا كـان يـنـبـغي

تنفيذ الطلب بالرغم من كل ذلك.

2 - بناء على طـلبp يحتفظ الطـرف الطالب بسرية
اHـعـلـومات واألدلـة اHـقدمـة من قـبل الـطـرف اHطـلـوب منه
الـتـعاونp بـالقـدر الـذي تقـتـضيه الـتحـقـيقـات واإلجراءات

الواردة في الطلب.
اHاداHادّة ة 10

حدود االستعمالحدود االستعمال

ال يـــجــوز لـــلـــطــرف الـــطــالـبp دون مــوافـــقــة كـــتــابـــيــة
مـسـبـقـة لـلـطــرف اHـطـلـوب مـنه الـتـعـاونp أن يـسـتـخـدم أو
يــــنـــقـل أي مـــعــــلــــومـــات أو شــــهـــادات مــــقــــدمـــة وفــــقـــا لــــهـــذه
االتــفـــاقــيـــة في أيــة حتـــقــيــقـــات أو مــتــابـــعــات أو إجــراءات

قضائية غير تلك اHنصوص عليها في طلب التعاون.

اHاداHادّة ة 11
تلقي الشهاداتتلقي الشهادات

1 - يــتــلـقى الــطــرف اHــطـلــوب مــنه الــتــعـاونp طــبــقـا
لـــتـــشـــريــعـه وبـــنــاء عـــلى طـــلـبp شــهـــادات أو تـــصـــريـــحــات
األشـخــاص أو يـطـلـب مـنـهـم حتـضـيــر و/ أو تـقـد¬ عــنـاصـر

اإلثبات إلرسالها للطرف الطالب.

2 - بـنــاء عـلى طـلب الــطـرف الـطـالـبp يـقـدم الـطـرف
اHــطــلــوب مــنه الــتــعــاون إشــعــارا مــســبــقــا كــافــيــا بــتــاريخ

ومكــان سماع الشهود.

3 - بـــــنــــــاء عـــــلـى طـــــلب الــــــطـــــرف الـــــطـــــالـبp يـــــجـــــوز
لألطـراف في اإلجــراءات الــقـضــائـيــة اHـتــبــعـة في الــطـرف
الـــطــالب وHــمــثــلــيـــهم الــقــانــونــيــW وكـــذا Hــمــثــلي الــطــرف
الـطـالب احلـضـور خالل اإلجـراءات الـقـضـائـيـةp مع مـراعاة

قوانW وإجراءات الطرف اHطلوب منه التعاون.

4 - يسـمح الطـرف اHطـلوب مـنه التـعاونp بـحضور
األشـــخــاص اHـــذكـــورين في الـــطـــلب أثـــنــاء تـــنـــفـــيــذهp وفي
حــدود مــا يــســمـح به قــانــونهp ~ــكن أن يــســمح لــهـم بــطـرح

أ) مـــعــــلــــومــــات حـــــول هــــويـــــة وجـــنــــســـيـــــة ومـــكـــــان
تـواجــد الشـخص أو األشخــاص مـحــل حتقـيق أو متـابعـة
أو إجــراءات قــضـائــيـة لــدى الــطـرف الــطـالـب وكل شـخص

pتكون شهادته مطلوبة
ب) مـعــلـومــات حــول هـويــة ومـكــان تــواجـد الــشـخص
مـحل التـبـلـيغ وعالقـته باإلجـراءات الـقضـائـيـة والطـريـقة

pالتي ينبغي أن يتم بها التبليغ
جـ) مــعـلـومــات حـول هـويـة ومــكـان الـتــواجـد احملـتـمل

pللشخص محـل البحث
د) وصف الــشـخص أو اHـكـان الــذي يـنـبـغي تــفـتـيـشه

pواألشياء التي ينبغي حجزهـا
ي) أســــبــــاب وتــــفــــاصــــيـل كل إجــــراء أو شــــرط خــــاص

pيرغب الطرف الطالب اتباعه في تنفيذ الطلب
هـ) مــــعـــلــــومــــات حـــول الــــتــــعـــويــــضــــات واHـــصــــاريف
pطلوب مثوله في الطرف الطالبHستحقة للشخص اHا

pو) متطلبات السرية وأسبابها
ز) أي مــعــلــومـــة أخــرى ضــروريـــة من أجل الــتـــنــفــيــذ

احلسـن للطلب.

4 - إذا اعــتــبـــر الــطــرف اHــطــلـــوب مــنه الــتــعــاون أن
اHـــعــلـــومــات الـــواردة في طـــلب الـــتــعـــاون الــقـــضــائي غـــيــر

كافية لتنفيذهp ~كنه طلب معلومات تكميلية.

اHاداHادّة ة 6
اللاللّغــةغــة

حتـــرّر طــــلـــبــــات الـــتـــعــــاون والـــوثـــائـق اHـــدعـــمــــة لـــهـــا
واتصاالت أخرى بلغـة الطرف الطالب مصحوبة بترجمة
سواء إلى لغة الطرف اHطلوب منه التعاون أو إلى اللّغة

اإلجنليزية أو الفرنسية.
اHاداHادّة ة 7

تنفيذ الطلبتنفيذ الطلب
1 - يـــنـــفــــذ طـــلـب الـــتــــعـــاون الــــقـــضــــائي فــــورا وفـــقـــا

لتشريع الطرف اHطلوب منه التعاون.
2 - إذا طـــلـب الـــطـــرف الـــطـــالب ذلك صـــراحـــةp ~ـــكن
لـلـطـرف اHـطـلـوب مـنه الـتـعـاون أن يـعـلم الـطـرف الـطـالب

بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التعاون.

اHاداHادّة ة 8
تسليم األشياء والوثائقتسليم األشياء والوثائق

1 - يـــحـــتـــفظ الـــطـــــرف الـــطـــــالـب بـــأدلـــــة اإلثـــبــــات
وأصـــل اHـلــفــــات والــوثـائق اHــســلــمـة لـه في إطــار تـنــفــيـذ
طــــلب الــــتــــعــــــاون إالّ إذا طــــلـب الــــطــــــرف اHــــطــــلــــوب مــــنه

التعــاون استرجاعها.
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2 - عـــنــدمـــا يـــتـــطـــلب األمـــر حـــسب قـــانـــون الـــطــرف
اHـطــلــوب مـنـه الـتــعــاونp تـمــديــد حـبس الــشــخص الـذي ¤
حتـــويــلهp يـــقــوم الـــطــرف الـــطــالـب بــإبـــقــاء الـــشــخص رهن

احلبس ويعاد إلى احلبس بعد تنفيذ الطلب.
pــطــلـــوب مــنه الــتــعــاونH3 - عــنــدمــا يــعـــلم الــطــرف ا
الـطــرف الــطـالـب بـأن حــبس الــشـخـص احملـول أصــبح غــيـر
ضــروريـاp يــفـــرج عــنــه ويــعــامــل وفـقـــا ألحـكــــام اHـادّة 12

من هذه االتفاقية.
4 - وفـــقـــا لــهـــذه اHـــادّةp تــخـــفض اHـــدّة الــتـي قــضـــاهــا
الــشــخص احملــول في الــطــرف الـطــالب مـن اHـدة الــزمــنــيـة

التي حكم بها عليه في الطرف اHطلوب منه التعاون.

اHاداHادّة ة 14
سالمـة التصـرفسالمـة التصـرف

1 - مع مـــراعــاة أحــكــام الــفــقــرة 2 مـن هــذه اHـادّةp إذا
وجــد شــخص في الــطــرف الــطــالب بــنــاء عـلـى طــلب مــقـدم

�وجب اHادّتW 12 أو 13 من هذه االتفاقية :
أ) ال يــجــوز احــتــجــاز هـذا الــشــخـص أو مـتــابــعــته أو
مـعاقـبـته أو تقـيـيد حـريـته الـشخـصـية بـأي شـكل من آخر
في الـطـرف الـطـالب بـسـبب أي فـعل أو تـقـصـيـر سابق أو

pطلوب منه التعاونHغادرته الطرف اH pإدانة سابقة
pدون مـــوافــقــته pب) ال يــجـــوز إلـــزام هـــذا الــشــخص
بـــأن يـــدلي بـــشـــهــادتـه في أي إجـــراء أو أن يـــســاعـــد في أي
حتــقـيـق غـيــر اإلجـراءات الــقـضــائـيــة أو الـتــحــقـيق الــلـذين

يتعلق بهما الطلب.
2 - يـــتــــوقف الـــعـــمل بـــالـــفـــقـــرة 1 من هـــذه اHـــادّة إذا
أصبح هـذا الشـخص حرا في مـغادرة الـطرف الـطالب ولم
يــغــادره في غــضــون (15) يــومــا مــتــتــالــيــا بــعــد إخــبــاره أو
تـــبــلــيــغـه رســمــيــا بـــأن حــضــوره لم يـــعــد الزمــاp أو إذا عــاد

pغادرةHحض إرادته بعد ا�
3 - الـــشـــخص الــــذي ال يـــوافق عـــلى الـــطـــلـب اHـــقـــدم
وفقـا للمادّة 12 أو ال يستجـيب للدعوة اHـوجهة له �وجب
اHادّة 13 ال يكون بسبب ذلك عرضة ألي عقوبة وال خاضعا
ألي تدبـيـر ردعيp رغم أي بيـان مخـالف لذلك في الـطلب

أو في التكليف باحلضور.

اHاداHادّة ة 15
توفير الوثائق والسجالت األخرى اHتاحة للجمهورتوفير الوثائق والسجالت األخرى اHتاحة للجمهور

1 - يوفـر الـطرف اHـطـلـوب منه الـتـعاون نـسـخا من
الـــوثـــائق واHـــلـــفـــات الـــتي يـــكـــون االطالع عـــلـــيـــهـــا مـــتـــاحـــا
للـجمهـور باعتـبارهــا جــزءا مـن السجــل الـعــامّ أو غيره

أو تلك التي تكون متاحة للجمهور.

األسئلة علـى الشخص اHعني لإلدالء بشهادته وتقد¬ أدلة
إثـبـات. وفي حـالة مـا إذا كـان طـرح األسـئـلة اHـبـاشـر غـير
مــســمــوح بـهp يــســمح لــهــؤالء األشـــخــاص بــعــرض األســئــلــة
التي يـريدون أن تـطرح عـلى الـشخص اHـعني الـذي يدلي

بشهادته أو يقدم دليل اإلثبات.

5 - بــإمـــكــــان الــشــخص اHــدعــــــو لإلدالء بــشــهــــادتــه
في الـطــرف اHـطـلــوب مـنه الــتـعـاونp تــبـعــا لـلـطــلب اHـقـدم
طـبـقا لـهـذه اHـادّةp أن يـرفض اإلدالء بـهـاp عـنـدمـا يـسـمح له
قــانـون الـطــرف اHـطــلـوب مـنه الــتـعــاون بـذلك في ظـروف
�ـــاثـــلـــة أثـــنـــاء إجــراءات قـــضـــائـــيـــة مـــتـــخــذة فـي الـــطــرف

اHطلوب منه التعاون.

6 - إذا ادعى الـــــــشــــــــخص الــــــــذي يـــــــســـــــتـــــــدعـى لإلدالء
بــشــهـــادتهp في الــطــرف اHـــطــلــوب مــنه الـــتــعــاون وفــقــا Hــا
تـــــنص عـــــلـــــيـه هـــــذه اHـــــادّة بـــــأن له احلـق أن يـــــرفض اإلدالء
بــشـهــادته تـبــعـا لــقـوانــW الـطــرف الــطـالبp ~ــكن لـلــطـرف

اHطلوب منه التعاون إمّا :
أ) مـطــالــبــة الــطــرف الـطــالب بــتــقــد¬ شــهــادة تـثــبت

وجود هذا احلقp أو
ب) أن يــــــــطــــــــلـب مـع ذلك مـن الــــــــشـــــــــخص أن يـــــــــدلي
بـشهادته ويقـدمها إلى الـطرف الطالب لـيحدد وجود احلق

اHطالب به من طرف الشخص.

اHاداHادّة ة 12
مثول األشخاص لإلدالء بشهادتهم مثول األشخاص لإلدالء بشهادتهم أو اHساعدةأو اHساعدة

في التحقيقاتفي التحقيقات
1 - ~ــــكن لــــلــــطــــرف الــــطــــالـبp طــــلب اHــــســــاعــــدة من
الطرف اHـطلـوب منه قصـد دعوة شـخص للمـثول بـصفته
شـاهـدا أو خبـيـرا في اإلجـراءات القـضـائـيـة أو للـمـسـاعدة

في التحقيقــات.
ويـــــــتم إعـالم هــــــذا الـــــــشــــــخـص بــــــأيــــــــة مـــــــصــــــــاريف

وتعويضات مستحقـة لـه.

pــطــلــوب مــنه الــتــعــاون فــوراH2 - يــخــطــر الــطــرف ا
الطرف الطالب بجواب الشخص.

اHاداHادّة ة 13
مثول األشخاص احملبوسW لإلدالء بشهادتهممثول األشخاص احملبوسW لإلدالء بشهادتهم

أو اHساعدة في التحقيقاتأو اHساعدة في التحقيقات

1 - بـنــــاء عـــلى طـلـب الـطـــــرف الـطــــالب وبــشـــرط
أن يـــوافــق الـــشـــــخص احملـــبـــــوس والـــطــــــرف اHـــطـــلــــوب
مــنــه الــتــعــاونp يــحـــوّل الــشــخص احملــبــوس لــدى الــطــرف
اHـــطـــلـــوب مـــنـه الـــتـــعـــاونp مـــؤقـــتـــا إلى إقـــلـــــيم الـــطـــــرف
الــطــالب لــلـــمــســاعــدة في الــتـــحــقــيــقــات أو في اإلجــراءات

القضــائية.
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3 - ~ـكن لــلـطـرف اHـطـلـوب مــنه الـتـعـاون أن يـطـلب
من الـطـرف الـطـالب قـبـول اآلجـال والـشـروط الـتي يـراها
ضــروريــــة حلــمــايـــة مــصــــالـح طــــرف ثــــالـث في األشــيــــاء

التي سوف ترسل.
اHاداHادّة ة 18

عائدات اجلر~ةعائدات اجلر~ة

1 - يـبــذل الـطـــرف اHـطــلـوب مــنـه الــتـعــــاونp بـنـــاء
عـــلـى طـــلبp كــــافـــة جـــهــــوده لـــلـــتــــأكـــد أن عـــائــــدات اجلـــر~ـــة
مـــوجــودة في نـــطــاقه الـــقــضـــائي ويــبـــلغ الــطـــرف الــطــالب
بـــنــتــائـج هــاته الـــتــحـــريــات. يـــعــلم الـــطــرف الـــطــالـب عــنــد
تـــقـــد~ه هـــذا الــــطـــلبp الـــطــــرف اHـــطـــلـــوب مــــنه الـــتـــعـــاون
بــاألســبــاب الــتـي جـعــلــتـه يــعــتــقــد بــأن هــــاتـه الــعــــائـدات
~ــــكـن أن تــــتـــواجــــد في الــــنـــطــــــاق الـــقــــضـــــائـي لـــلــــطــــرف

pطلوب منـه التعـاونHا

2 - وفـقــا Hـا تــنص عـلــيه الـفــقـرة األولى (1) من هـذه
اHـادّةp عــنـدمـــا  يـتم الـعـثـــور عـلـى عـــائـدات يـشـتـبه أنـهــا
من اجلـر~ـةp يقـوم الـطـرف اHطـلـوب منه الـتـعاون بـاتـخاذ
pكل الــتـــدابـــيــر الـــتي يـــســمح بـــهــا قـــانـــونه من أجل حـــجــز

تقييد أو مصادرة هاته العائدات.

3 - يقوم الطرف اHـطلوب منه التـعاون عند ضبطه
لألشياء احملجوزة بالتصرف فيها وفقا لقانونه.

4 - إذا ارتـــكـــبـت اجلـــر~ـــة وتـــمت اإلدانــــة في إقـــلـــيم
الطرف الطـالبp ~كن رد العائـدات احملجوزة إلى الطرف

الطالب بغرض مصادرتها.

5 - ال ~ـس أي حــكـم من هـــذه اHــادّة بـــحـــقــوق الـــغـــيــر
حسـن النيــة.

اHاداHادّة ة 19
اHصادقة وإضفاء الرسميةاHصادقة وإضفاء الرسمية

pـادّةH1 - مــع مــراعــــاة أحـكـــام الــفـقـــرة 2 من هـذه ا
ال يـسـتدعي طـلب اHـسـاعـدة الـقضـائـية والـوثـائق اHدعـمـة
لـــه وكـــذلك الـــوثــــائـق اHـــقـــدمـــــة أو الـــــوســـائل األخــــــــرى
الـــتـي تـــشـــكل ردا عـــلى هـــذا الــــطـــلب أي شـــكل من أشـــكـــال

الـرسمية أو اHصادقـة.

pـلــفـات أو مــسـتــنـدات أخـرىH2 - تـرسل الــوثـائـق وا
إذا لم يـــتــعــارض ذلك مـع تــشــريع الـــطــرف اHــطـــلــوب مــنه
التـعاونp فـي شكل مـقبـول أو تكـون مـصحـوبة بـاHصـادقة
الــتي يــطـلــبــهــا الـطــــرف الــطـــالب حــتى تــكــــون مـقـــبــولـة

وفقـا لقانون هذا األخير.

2 - ~ــكن لــلـــطــرف اHــطــلــوب مــنـه الــتــعــاون تــوفــيــر
نـــــسخ مـن أي وثــــيــــقـــــة رســــمـــــيــــة أخــــرى أو مـــــلف بـــــنــــفس
الــطـــريــقـــة ووفــقـــا لــنــفـس الــشـــروط الــتي تـــســلم بـــهــا إلى

سلطاته سواء منها العقابية أو القضائية.

اHاداHادّة ة 16
تسليم الوثائق القضائيةتسليم الوثائق القضائية

1 - يـقــوم الـطـرف اHـطــلـوب مـنه الــتـعـاونp بــتـسـلـيم
الوثائق القضـائية الصادرة عن السلطات اخملتصة والتي

pأرسلت إليه لهذا الغرض من قبل الطرف الطالب

2 - ~ـــكن أن يـــتم هـــذا الـــتــســـلــيـم عن طـــريق إرســال
عـادي للـوثائق الـقضـائـية لـلشـخص اHرسل إلـيه. إذا طلب
الطـرف الطالـب صراحة ذلكp يـقوم الـطرف اHطـلوب منه
الـتـعـاون بـالـتـســلـيم في إحـدى األشـكـال اHــنـصـوص عـلـيـهـا
في تـشــريـعـه فــيـمـا يـخص تـسـلـــيم مـثل هــذه الـوثـائق أو

في شكل خاص يتطابق مع هذا التشريع.

3 - يـــتـم إثـــبـــات الـــتـــســـلـــيم عـن طـــريق وصل مـــؤرّخ
ومــوقّع من طــرف اHــرسـل إلــيه أو بــتــصــريح من الــطــرف
اHـطــلـوب مــنه الـتــعـاون يــتـضــمّن ثـبــوت واقـعــة الـتـســلـيم
وشــكــلـهp أو تـــاريــخـه. تــرسـل إحــدى هــذه الـــوثـائـق فـورا
إلى الـطـرف الـطـالب. وبـنـاء عـلى طـلب هـذا األخـيـرp يـعـلم
الـــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعـــاون إذا ¤ الــتـــســلـــيم طـــبــقــا
لتشريعه. إذا لم يـتم التسليمp يعـلم الطرف اHطلوب منه

التعاون الطرف الطالب فورا بأسباب ذلك.

4 - تـــرسـل الـــتــــكــــلــــيــــفـــات بــــاحلــــضــــور إلى الــــطـــرف
Wطلوب مـنه التعاون في أجل ال يقل عن خمسة وأربعHا
(45) يــــومــــا قـــــبل الــــتــــاريـخ احملــــدد لــــلــــمـــــثــــول. وفي حــــالــــة

االســـتــعــجـــالp ~ــكن لـــلــطـــرف اHــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون أن
يتنازل عن هذا الشرط.

اHاداHادّة ة 17
التفتيش واحلجـزالتفتيش واحلجـز

1 - يـقوم الـطـرف اHـطـلوب مـنه الـتـعـاونp في حدود
مــا يـسـمح به تـشـريــعهp بـتـنـفـيـذ طـلب الـتـفـتـيش واحلـجـز
وتـــســــلـــيم أيــــة أشـــيـــاء إلى الــــطـــرف الـــطــــالبp بـــشـــرط أن
يـــحـــتـــوي الـــطـــلـب عـــلى كل اHــــعـــلـــومـــات الـــتي تـــبـــرر هـــذا

اإلجراء وفقا لقوانW الطرف اHطلوب منه التعاون.

2 - يرسل الطرف اHـطلوب منه التـعاون اHعلومات
اHــطـلـوبـة من قـبل الــطـــرف الـطـــالب فـيــمـا يـخص نـتـائج
أي تــــفـــــتـــــيـشp مـــــكــــان وظـــــروف احلـــــجـــــزp واحلـــــفـظ الالحق

لألشيــاء احملجــوزة.
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اHاداHادّة ة 23
دخول دخول االتفاقية حياالتفاقية حيّز التز التّنفيذنفيذ

W1 - تــدخل هـذه االتـفـاقـيـة حـيّـز الــتّـنـفـيـذ بـعـد ثالثـ
p(30) يوما من تبادل أدوات التصديق

2 - تطـبق هـذه االتـفـاقـيـة عـلى كل الـطـلـبـات اHـقـدمة
بــعــد دخــولــهــا حــيّــز الــتّــنــفــيــذ حــتى وإن كــانـت األفــعـال أو
اإلغــفـاالت اHـعـنـيـة قـد ارتـكـبـت قـبل دخـول هـذه االتـفـاقـيـة

حيّـز التّنفيذ.
اHاداHادّة ة 24
اإلنهــاءاإلنهــاء

pــــادّةH1 - مع مـــــراعــــاة أحــــكـــــام الــــفــــقــــرة 2 من هـــــذه ا
يستمر سريان هذه االتفافية ألجل غير محدد.

2 - يــجـــوز ألي من الــطـــرفـW إنــهـاء هــذه االتــفـاقــيـة
في أي وقت

3 - يسري أثر هـذا اإلنهاء بعـد مضي ستة (6) أشهر
من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر كتابيا بهذا القرار.

pــفــوّضـــانHا Wوقـّع �ــثال احلــكـــومــتــ pإثــبـــاتــا لـــذلك
على هـذه االتفـاقيــة.

حـــــــرّر بــــــــاجلـــــــزائــــــــر في 12 مــــــــارس ســـــــنـــــــة 2006 مـن
نـــســــخـــتــــW أصـــلــــيـــتــــW بـــالـــلّــــغـــات الــــعـــربــــيّـــة والــــكـــوريـــة

واإلجنليزية ولكل منها نفس احلجية القانونية.

اHاداHادّة ة 20
اHصــاريفاHصــاريف

1 - يـــــتـــــحــــمـل الـــــطــــرف اHـــــطـــــلــــوب مـــــنه الـــــتـــــعــــاون
اHـصاريف اHتـعلـقة بتـنفيـذ طلب الـتعاون الـقضـائي غير

أن على الطرف الطالب أن يتحمل :

أ) اHـــصـــاريف اHـــتـــعـــلـــقـــة بـــنـــقل الـــشـــخص من وإلى
تــراب الـــطــرف اHــطـــلــوب مــنـه الــتــعـــاون بــنــاء عـــلى طــلب
الـــطــــرف الـــطـــالـب وكـــذا كل الــــتـــعــــويـــضـــات واHــــصـــاريف
اHـــســـتــــحـــقــــة لـــهــــذا الـــشــــخص خالل تــــواجـــده فـي الـــطـــرف

p13 الطالب تبعا لطلب قدم وفقا للمادّة 12 أو

ب) مصاريف ومستحقات اخلبراء.

2 - إذا كــــانـت تـلــبـــيــة الــطــلب حتــتــاج أو ســتــحــتـاج
pإلى نـــفـــقـــات مــعـــتـــبـــرة أو ذات طـــبـــيـــعــــة اســـتـــثـــنــــائـــيـــة
يـتـشــاور الـطـرفـان مـقـدما فـي حتديـد األحـكــام والـشروط
الـتي سيـنـفذ الـطـلب �وجـبـها وكـذا الطـريـقة الـتي سـيتم

بها حتمل اHصاريف.
اHاداHادّة ة 21
التشــاورالتشــاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــW الــــطــــرفــــW فـــــوراp بــــطــــلب من
أحــدهـمــا فـيــمـا يــتـعـلـق بـتـفــسـيــرp تـنــفـيــذ أو تـطـبــيق هـذه

االتفاقية سواء بشكل عام أو فيما يتعلق بحالة خاصة.

اHاداHادّة ة 22
التصــديـقالتصــديـق

يـــــصــــدق عـــــلى هـــــذه االتــــفـــــاقــــيـــــة طــــبـــــقــــا لـــــلــــقـــــواعــــد
.Wالدستورية لكال الطرف

عن  عن  اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ~قراطي~قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

محمد بجاويمحمد بجاوي
pوزير الدولةpوزير الدولة

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن جمهوريعن جمهوريّة كورياة كوريا
بان بان كي مونكي مون

وزير وزير الشؤون اخلارجيةالشؤون اخلارجية
والتجارة اخلارجيةوالتجارة اخلارجية

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
-  وبـنـاء عـلى الــدّسـتـورp السـيّـمـا اHـادّتـان 77 (3 و6)

pو125 ( الفقرة األولى) منه
- و�ـــقـــتــــضى الـــقــــانـــون رقم 63 - 165 اHــــؤرّخ في 7
مـايــو سـنـة 1963 واHــتـضـمّن إحـداث الــصـنـدوق اجلـزائـري
لـلـتـنـمـيـة وحتـديــد قـانـونه األسـاسيp ومـجـمـوع األمـر رقم
72 - 26 اHؤرّخ في 7 يونـيو سـنة 1972 واHـتضـمّن تـغيـير

تــســمــيـــة الــصــنــدوق اجلــزائــري لــلــتــنــمـــيــة وجــعــله الــبــنك
pاجلزائري للتنمية

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اHــــؤرّخ في 8
شـــوال عــام 1404 اHــوافق 7 يــولـــيـــو ســـنــة 1984 واHـــتـــعــلّق
بقوانW اHـاليةp اHعدّل واHتـمّمp السيّما اHواد 27 و28 و48

pإلى 50 و67 و68 منه

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 06 -  - 514 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 5 ذي احل ذي احلــــــجّــــــة
عام عام 1427 اHوافق  اHوافق 25 ديس ديسـمبمبـر سنة ر سنة p2006 يp يـتضمـنتضمـن
اHاHـوافقــوافقـــة على اتة على اتـفاق الفاق الـقرض رقم قرض رقم 20 /  / 443  اHوقاHوقّـعـع
في في 20  رب  ربــــــــيـع األول عع األول عــــــــام ام 1427 اH اHــــــــــوافق وافق 18 أب أبــــــــــريــلريــل
ســــــنــــة 2006 ب بــــالالــــــربربــــاط باط بــــــW اجلW اجلــــمــــهــــــوريوريــــة اجلة اجلــــــزائزائــــريريــــة
الالــــد~د~ــــقــــراطراطــــيــــــة الة الــــشــــعــــبــــيــــة والة والــــــصــــنـنـــــدوق الدوق الــــســــعـعـــــوديودي
لـلـتـنـمـيـيــة لة لـتـمـويـل مويـل مـشـروع بروع بـنـاء وجتاء وجتـهـيـز مدارسز مدارس

ثانوية في عدة واليات باجلزائر.ثانوية في عدة واليات باجلزائر.
ــــــــــــــــــــــــــ

pإنّ رئيس اجلمهورية
- بــنــاء عــلى الــتــقــريــر اHــشــتــرك بــW وزيــر اHــالــيـة
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