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- رغـــبـــة مـنهـمـــا فـي تـعــزيـــز الـتعــــاون الـفـعــلي
بـW البـلـديـن في مـجـال التـعـاون الـقـضـائي اجلـزائي عـلى

qصلحةHساواة واHتبادل للسيادة واHأساس االحترام ا

- ورغــــبـــة مــــنــــهـــمــــا في إبــــرام اتــــفـــاقــــيــــة الـــتــــعـــاون
qالقضائي في اجملال اجلزائي

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
نطـاق نطـاق التطبيقالتطبيق

qوفـقــا ألحــكــام هــذه االتــفــاقــيـة q1 - يــعــمل الــطــرفــان
عــلى تـبــادل الـتـعــاون الـقـضـــائي عـلى أوســع نــطـاق �ـكن
في الـتـحـقـيـقـــات واHـتـابـعـــات واإلجـــراءات الـقـضـــائـيــة

في اجملــال اجلــزائي.

2 - يشمـل التعـاون مـا يأتي :
qتعلّقة باإلجراءات اجلزائيةHأ) تسليم الوثائق ا

qب) تلقي شهادات أو تصريحات األشخاص
qلفات وأدلة اإلثباتHجـ) تقد� الوثائق وا
qد) احلصول على مشورة اخلبراء ومنحها

qهـ) حتديد مكان وهوية األشخاص
qعايناتHو) إجراء التحقيقات أو ا

ز) تـــمـــكــــW األشـــخــــاص من اإلدالء بـــشــــهـــادتــــهم لـــدى
qالطــرف الطــالب

qلإلدالء بشهادتهم Wحـ) حتويل األشخاص احملبوس
qالتجميد واحلجز qالتحريات qط) القيام بالبحث

ي) الــتـــصـــرف في عــائــدات الــنــشــاطــات اإلجــرامــيــة
qوأدوات اجلـر|ــة

ك) تـــبـــلـــيـغ نـــتـــائج اإلجـــراءات الـــقـــضـــائـــيـــة وتـــقــد�
qصحائف السوابق العدلية

qعلومات حول التشريعHل) تبادل ا
Wم) أي أشـكال أخرى لـلتعـاون ال تتعـارض مع قوان

الطرف اHطلوب منه التعاون.

اHاداHادّة ة 2
السلطات اHركزيةالسلطات اHركزية

Wـــركــزيــة من قــبل الــطــرفــH1 - تــعــيّن الــســلــطــات ا
وتتصل فيما بينها مباشرة من أجل تنفيذ االتفاقية.

مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 175  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 20  ج  جــــــمــــــادىادى
q2007 ــــــــوافق وافق 6  ي  يــــــــونونــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ةHا Hاألولاألولـى عى عــــــام ام 1428  ا
يتيتـضـمّن الن الـتّـصـديق عديق عـلى االتلى االتـفـاقياقيـة بة بـW اجلW اجلـمـهـوريورّية
اجلاجلــــزائزائــــــريريّــــة الة الــــــدّ|ــــقــــراطراطــــــيّــــة الة الــــشّــــــعــــبــــــيّــــة وجة وجــــمــــــهــــوريوريّــــة
الالـصّـW الW الـشّـــــعـبـيّـة اHة اHـتــتـــعـلّـقـة بة بـالالـتــتـــعـاون الاون الـقـضـائيائي
في اجملــفي اجملـــال اجلال اجلـزائيq اHزائيq اHـوقوقّـعـة بة بـبـكـW في W في 6 ن نـوفوفـمـبـر

سنة سنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبنــاء على تقـريــر وزيـر الشّـؤون اخلـارجيّـة -
qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــــعـــد االطّالع عـــلـى االتـــفـــاقـــيــــة بـــW اجلـــمـــهـــوريّـــة
Wاجلــزائـريّــة الــدّ|ــقــراطــيّـة الــشّــعــبــيّــة وجـمــهــوريّــة الــصّـ
qـتعلّـقة بـالتعـاون القضـائي في اجملال اجلزائيHالشّعـبيّة ا

q2006 في 6 نوفمبر سنة Wوقّعة ببكHا
يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wـــــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصــــــــدّق عــــــلـى االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة بــــــHـــــــــاداHا
اجلـمهـوريّة اجلـزائـريّة الـدّ|قـراطـيّة الـشّعـبـيّة وجـمهـوريّة
الـصّـW الـشّـعـبـيّـة اHـتعـلّـقـة بـالـتـعـاون الـقـضائـي في اجملال
q2006 في 6 نـــوفــــمـــبــــر ســـنـــة Wـــوقّـــعـــة بـــبـــكـــHا qاجلــــزائـي
وتـنــشــر في اجلــريـدة الــرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّــة اجلـزائــريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.
2 : : يــــــنــــــــشــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيّـــة لـــلـــجـــمــــهـــوريّـــــة اجلـــزائـــــريّـــة الـــدّ|ـــقــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.
حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428

اHوافق 6 يونيو سنة 2007.
عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقيةاتفاقية
بW اجلمهوريبW اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة

وجمهوريوجمهوريّة ة الصW الشعبيةالصW الشعبية
تتعلق بالتعاون القضائي تتعلق بالتعاون القضائي في اجملـال اجلزائيفي اجملـال اجلزائي

إنّ اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ|ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
وجــمــهـــــوريّـــــة الــصّــــW الــشّــعــبــيّــــةq (اHــشـــــار إلــيــهــمــــا

q"Wفيمــا يأتي بـ"الطـرف

اتاتّفاقيات واتفاقيات واتّفاقات دوليفاقات دوليّة
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4 - إذا رفـض الـــطـــــرف اHـــطـــلـــوب مــــنــه الـــتـــعـــــاون
تـقـــد� الـتــعـاونq أو قــام بـتـأجــيـلهq يــعـلـم الـطـرف الــطـالب

بأسباب الـرفض أو التأجــيل.

اHاداHادّة ة 4
شكل ومحتوى الطلبشكل ومحتوى الطلب

1 - يـحـرّر طـلب الـتعـاون كـتـابـيـا ويـحـمل تـوقيع أو
خـــتم الـــســـلـــطــــة اHـــركـــزيـــة لــلـــطـــرف الـــطـــالبq وفـي حـــالــة
االسـتـعـجــالq |ـكن لـلـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـعـاون قـبـول

الطلب في شكل آخر يترك أثرا كتابيا.

2 - يحتوي طلب التعاون على البيانات اآلتية :
أ) اسم السـلـطــــة اخملتـصــــة اHـكـلّفــــة بـالـتحـقـيـقــات
أو اHـتــابـعـــات أو اإلجــــراءات الـقــضـــائــيـــة الــتي يـتــعـلـّق

qبهــا الطـلب
ب) وصف طــــبـــيــــعــــة الــــقـــضــــيــــة ومــــلـــخّـص الـــوقــــائع

qطبّقةHواألحكام القانونية ا
جـ) موضوع وأسباب الطلب.

q3 - كــمــا يــحــتــوي طـلـب الــتــعـاون حــسـب الــضـرورة
وقدر اإلمكانq على ما يأتي :

أ) مـــعـــلــومـــات حـــول هـــويــة ومـــحل إقـــامـــة الــشـــخص
qطلوب شهادتــهHا

ب) مــعــلـــومــات حــول هــويــة ومــحـل إقــامــة الــشــخص
qموضوع التبلــيغ

جـ) مــعـلـومــات حـول هـويـة ومــكـان الـتــواجـد احملـتـمل
qللشخص محل البحث أو التعرف عليه

د) وصـف الــشيء الـــذي يــنـبــــغي الــتـفــتــــيش عـنـــه
qأو معـاينتــه

هـ) وصف أي إجــــراء خــــاص يــــنــــبـــــغي إتــــبــــاعه عــــنــــد
qتنفيذ الطلب وأسباب ذلك

و) وصف الــشيء الـذي يـنــبـغي الــتـحـقــيق بـشـأنه أو
qالبحث عنه أو جتميده أو حجــزه

qز) بيان عن مطلب السرية وأسباب ذلك
حـ) مــعــلــــومــــات حــــول الــتــعــــويــضــات واHــصــاريف
الــتي تــمــنـح لــلــشـخـص الـــذي تــم اسـتــدعـــــاؤه لــلــشــهـــادة

qلـدى الطــرف الطــالب
ط) أي مـعــلــــومــــات أخــــــرى مـن شــأنــــهــا تــسـهـــــيل

تنفــيذ الطـلب.

4 - إذا رأى الـــــطــــرف اHــــطـــــلــــوب مــــنـه الــــتــــعــــاون أن
qعـلـومات الـواردة في الطـلب غـير كـافيـة التـخاذ الـقرارHا

|كنه أن يطلب معلومات إضافية.

2 - تـتـمــثـــل الـســلــطـات اHــركـــزيــة اHـشـــار إلــيـهــــا
فـي الــــــفـــــــقــــــرة األولـى من هـــــــذه اHــــــادّة فـي وزارة الــــــعــــــدل
بالـنّـسـبـة لـلـجـمهـوريّـة اجلـزائـريّـة الـدّ|ـقراطـيّـة الـشّـعـبـيّة

ووزارة العدل بالنّسبة جلمهوريّة الصW الشّعبيّة.

3 - إذا قــــــام أحـــــد الـــــطــــرفــــW بــــتــــغــــيــــيـــــر ســــلــــطــــته
اHـــركــــزيـــةq يـــعـــلم الـــطــــرف اآلخــــر بـــهـــذا الـــتـــغـــيـــيـــر عـــبــر

القنـوات الدّبلوماسية.
اHاداHادّة ة 3

رفض أو تأجيل التعـاونرفض أو تأجيل التعـاون

1 - يـجــــوز لـلـطـــــرف اHـطـلـــــوب مـنـــه الـتـعـــــاون
أن يـرفضـــه إذا :

أ) كــان الــطــلب يــتـعــلّق بــفــعل ال يــشــكّل جــر|ــة وفــقـا
qطلوب منه التعاونHالطرف ا Wلقوان

ب) كـان الطـلب يتعـلّق بجـر|ة سـياسـيةq بـاستـثناء
اجلـــــــرائـم اإلرهـــــابـــــيـــــــة واجلــــــرائـم الـــــتي ال تـــــعــــتـــــبـــــرهــــا
Wــعــاهـــدات الــدولــيــة الــتـي انــضــمت إلــيـــهــا كال الــطــرفــHا

qجــرائم سياسيــة
qجـ) كان الطلب يتعلّق بجر|ة عسكرية محضة

د) كـانت هـنـاك أسـبـاب جـدية لـدى الـطـرف اHـطـلوب
مـــنه الـــتـــعـــاون لالعـــتــقــــاد بـــأن طــلـب الــتـــعـــاون ¢ تـــقــد|ه
بـــغـــرض الـــتـــحـــقـــيق أو اHـــتـــابـــعـــة أو اHـــعـــاقـــبـــة أو التـــخــاذ
إجـراءات أخــرى ضـد شـخـص عـلى أســاس عـرقه أو جــنـسه
أو ديــنـه أو جــنــســـيــته أو آرائه الـــســيــاســـيــة أو أن وضــعه
يعـرّضه للـضرر من جـراء اإلجراءات القـضائـية ألي سبب

qمـن هــذه األسبــاب
هـ) تـــعــلق الــطــلب بــجـــر|ــة ¢ £ــوجــبــهــا مــتــابــعــة أو
مالحــــقـــة الــــشــــخص أو إدانــــته أو تــــبـــرئــــتـه لـــدى الــــطـــرف

qطلوب منه التعـاونHا
و) رأى الــطــرف اHــطــلــوب مــنه الــتــعــاون أن تــنــفــيـذ
الــــطـــــلب من شــــأنـــه اHــــســــــاس بــــســــيــــادتـــه أو بــــأمــــنـه أو

qّبنظـامــه العـــام

2 - |ـــكن لـــلــطــرف اHـــطــلـــوب مــنه الـــتــعــاون تـــأجــيل
تقد� التعـاون إذا كان تنفيذ الطلب من شأنه أن يتداخل
مع الــتـحــقــيـقــات أو اHــتــابـعــات أو اإلجــراءات الــقـضــائــيـة

اجلــاريــة لديــه.

3 - قــبل رفـض الــطــلب أو تـــأجــيل تــنـــفــيــذهq يــراعي
الـطـرف اHــطـلـوب مــنه الـتـعــاون إمـكـانــيـة تـقــد� الـتـعـاون
ضـمن الـشـروط الـتي يـراهــا مـنـاسـبـةq وإذا وافق الـطـرف
الــطــالب عــلى الــتــعــاون وفــقــا لـهــذه الــشــروط وجب عــلــيه

االمتثــال لهـا.
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2 - يــــرسـل طــــلـب تــــســـــلــــيـم كل وثـــــيـــــقــــةq تـــــتــــضـــــمّن
الـتـكـلـيف بـاحلـضـورq إلى الـطـرف اHـطـلـوب مـنه الـتـعـاون
في مــدة ال تــقلّ عـن ســتـW (60) يــومـــا قـــبل تـــاريخ مـــثــول
الـشـخص. وفي حـالـة االسـتــعـجـال |ـكن لـلـطـرف اHـطـلـوب

منه التعاون تخفيض هذه اHدّة.

3 - يـــنـــفّـــذ الـــطـــرف اHـــطــــلـــوب مـــنه الـــتـــعـــاون طـــلب
تـسليم الوثـائق وفقا لتـشريعه الوطـني. إذا طلب الطرف
qـطـلوب مـنه التـعاونHالـطالب ذلك صـراحـة فإن الـطرف ا
وفي حــدود مــا يــســمح به تــشــريــعهq يــقــوم بــتــنــفــيـذ طــلب

التبليغ وفقا للشكل الذي يرغبه الطرف الطالب.

4 - يــــرسـل الـــطــــرف اHــــطــــلــــوب مـــنـه الــــتـــعــــاون إلى
الـطـرف الـطـالب دلـيل تـبــلـيغ الـوثـائقq الـذي يـبـW الـفـعل
وشـكل وتاريخ الـتسـلـيم وعنـد االقتـضاءq يـجوز أن يـكون
هـــذا الـــتــبـــلــيـغ في شــكـل وصل مـــوقّع ومــؤرّخ مـن اHــرسل
إلـيـهq وإذا تـعـذّر الـتـســلـيم يـتم إعالم الــطـرف الـطـالب في
أقــــــــرب اآلجــــــــال مــع ذكـــــــر األســــــــبـــــــاب الــــــــتي حــــــــالت دون

التسليم.
اHاداHادّة ة 8

اإلدالء اإلدالء بالشهادةبالشهادة

1 - يــقـــوم الــطـــرف اHــطــلـــوب مــنـه الــتـــعــاونq طـــبــقــا
لــتــشـريــعــه الــوطــني وبــنــاء عــلى طــلبq بــتــلــقي الــشــهـادة

وإرسالها إلى الطـرف الطالب.

2 - عـــنـــدمـــــا يـــتـــعـــلّـق الـــطـــلب بـــتــــســـلـــــيم وثـــائق أو
مــلــفــــاتq |ــكــن لــلــطـــــرف اHــطــلـــوب مــنــه الــتــعـــــاون أن
يـــســلم نـــســخــا مـــنــهــا مـــصـــادقــــا عــلى صــحـــتــهـــا. غــيــر أنــه
عـنـدمـــا يـطــلب الـطـرف الـطـالـب صـراحـة إرسـال الـوثـائق
األصـلـيـة يـسـتـجيـب الطــرف اHـطـلـوب مـنه بـقـدر اإلمـكـان

لهــذا الطـلب.

3 - مــــــا لـم يـــــتــــــعـــــارض ذلـك مــع قــــــانـــــون الــــــطــــــرف
اHـــطــــلــــوب مــــنـه الــــتـــعــــــاونq يــــصــــادق هــــذا األخــــيـــر عــــلى
الــوثــائـق واألدلــة الــتـي تــرسل وفــقـــا لــهــذه اHـــادّة لــلــطــرف
الـطالب حسب األشكــال الــتي يطلبـهـــا جلعلهـــا مقبـولــة

طبقــا لقوانW الطرف الطالب.

4 - مـا لم يتعـارض ذلك مع قانون الـطرف اHطلوب
مـنه التـعاونq يـجوز عـلى هـذا األخيـر السـماح لألشـخاص
اHـــشـــــار إلـــيـــهـم في الـــطـــلـب بـــحـــضـــــور تـــنـــفـــيـــذه وطـــرح
األســـئـــلـــة عـــلـى الـــشـــاهـــد عن طـــريـق مـــوظـــفي الـــســـلـــطـــات
qــطـلــوب مــنه الـتــعـاون. لــهـذا الــغـرضHاخملــتـصــة لـلــطـرف ا
يـخــطـر الــطـرف اHــطـلــوب مـنه الــتـعــاون الـطـرف الــطـالب

بتاريخ ومكـان تنفيذ الطلب.

5 - يجب أن ترفق الطـلبات والوثائق اHدعمة وفقا
لهذه اHادّة بترجمة إلى اللّغة اإلجنليزية.

اHاداHادّة ة 5
تنفيذ الطلبـاتتنفيذ الطلبـات

1 - يـنفـذ الطـرف اHـطلـوب منه الـتـعاون فـورا طلب
التعاون وفقا لتشريعه الوطني.

2 - |كن للطرف اHـطلوب منه التعاون تنفيذ طلب
qـطـلـوبـة مـن الـطـرف الـطـالبHالـتـعــاون حـسب الـطـريـقــة ا

مـا لم يتعارض ذلك مـع تشريعه الوطني.

3 - يـــعــــلم الـــطــــرف اHـــطــــلـــوب مـــنـه الـــتــــعـــاون فـــورا
الطـرف الـطالب بـنـتيـجـة تنـفـيذ الـطلـب. فإذا كـان تـنفـيذ
التعاون غير �ـكنq يخطر الطرف اHـطلوب منه التعاون

الطرف الطالب بأسباب ذلك.

اHاداHادّة ة 6
السرية وحدود االستعمالالسرية وحدود االستعمال

qـطــلـوب مــنــه الــتـعـــاونH1 - يـجب عـــلى الــطـــرف ا
إذا طلب منه الطـرف الطالب ذلكq أن يحـافظ على سرية
طـــلـب الـــتـــعــــاون الـــقـــضــــائيq وكـــذا مــــضـــمـــونـه والـــوثـــائق
qــدعّــمــــة لـــه وأي إجــــراء يــتم اتــخـــــاذه وفـقــــا لـلــطـلبHا
وإذا كــــان من غــيـر اHــمـكن تــنـفــيـذ الــطـلب بــدون إفـشـــاء
الســريـةq يـعــلم الـطـــرف اHـطلـوب مـنه الـتـعــاون الـطـرف
الــطــالـب الــذي يــقــــرر فــــورا مـــا إذا كــان يــنــبــغـي تــنــفــيــذ

الطلب بالــرغم من ذلك.

2 - يـــجب عـــلى الـــطـــرف الــطـــالب إذا طـــلب الـــطــرف
اHـــطــــلــــوب مـــنـه الـــتــــعــــاون ذلكq أن يــــحــــافظ عــــلى ســــريـــة
اHعـلومـات واألدلـة اHقـدمة أو يـستـعـمل هذه اHـعلـومات أو
األدلـــة وفــقـــا لألحــكـــام والـــشــروط الـــتي يــقـــرّرهــا الـــطــرف

اHطلوب منـه التعــاون.

3 - ال يـــجــــوز لــــلــــطــــرف الـــطــــالب أن يــــســــتــــخـــدم أي
مـعــلـومـات أو أدلــة مـقــدمـة وفـقــا لـهــذه االتـفـاقــيـة ألغـراض
أخـــرى غـــيــر تـــلك اHـــشـــار إلـــيـــهـــا في طـــلب الـــتـــعــاون دون

اHوافقة اHسبقة للطرف اHطلوب منه التعاون.

اHاداHادّة ة 7
تسلـيم الوثائقتسلـيم الوثائق

1 - يـقــوم الـطــرف اHــطـلــوب مـنه الــتــعـاون بــتـســلـيم
الـــعــقـــودq الـــتي أرســـلت إلـــيه لـــهــذا الـــغـــرضq من الـــطــرف

الطالب طبقا لتشريعه.
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4 - وفــــقــــا لـــهــــذه اHـــادّةq حتــــذف اHـــدّة الــــتي قـــضــــاهـــا
الــشـخص احملــوّل لـدى الـطــرف الـطـالـب من اHـدّة الـزمــنـيـة

التي حكم بها عليه لدى الطرف اHطلوب منه التعاون.

اHاداHادّة ة 12
حماية الشهود واخلبراءحماية الشهود واخلبراء

1 - إذا وجـــد شـــاهـــد أو خـــبـــيــر عـــلى إقـــلـــيم الـــطــرف
الطالب بناء على اHادّتW 10 وq11 ال يجوز التحقيق معه
أو مــتـابــعـته أو احــتـجــازه أو مـعــاقـبــته أو تـقــيـيـد حــريـته
الـــشـــخـــصـــيـــة بـــأي شــــكل آخـــر من قـــبـل الـــطـــرف الـــطـــالب
qبــسـبب أي فــعـــل أو تـقـصــــيـر ســابـق لـدخــولــه إقــلـيـمــه
وال يـجوز إلـزام هـذا الـشـخص بـأن يـدلي بـشهـادته في أي
حتــقــيق مــتــابــعـة أو أي إجــراء آخــر غــيــر اإلجـراءات الــتي
يــتــعـــلّق بــهـــا الــطــلبq إالّ إذا وافـق الــطــرف اHــطـــلــوب مــنه

التعاون وهذا الشخص مسبقا على ذلك.

2 - يتوقف الـعمل بالفـقرة األولى من هذه اHادّة إذا
أصـبح الشخص اHـشار إليه فيـها حرا في مـغادرة الطرف
الـطــالب ولم يــغـادره في غــضـون خــمـســة عـشـر (15) يـومـا
بـعـد تـبـلـيـغه رسـمـيـا بـأن حـضـوره لم يـعـد ضـروريا أو إذا
عــــاد £ــــحض إرادتـه بــــعــــد اHــــغــــادرة. ال تــــشــــمل هــــذه اHــــدّة
الــفـــتـــرة الـــتي لم يـــغـــادر فــيـــهـــا الــشـــخص إقـــلـــيم الـــطــرف

الطالب لظروف خارجة عن إرادته.

3 - ال يــكـون الـشـخص الـذي يــرفض اإلدالء بـشـهـادته
q1110 و Wأو احلــضــور خالل الـــتــحــقــيــقــات وفـــقــا لــلــمــادّتــ
مــوضـوع أي عـقــوبـة وال خــاضـعـا ألي تــدبـيـر مــقـيّــد حلـريـته

الشخصية بسبب هذا الرفض.

اHاداHادّة ة 13
البحث والتفتيش والتجميد واحلجزالبحث والتفتيش والتجميد واحلجز

1 - يقـوم الطـرف اHطـلـوب منه الـتعــاونq في حدود
مــا يــســمح به تــشـريــعه الــوطــنيq بـتــنــفـيــذ طــلب الــبـحث
والــتـفــتـيش والــتـجــمـيــد وحـجـــز األشــيــاء واألمــوال الـتي

من شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات.

2 - يــــقــــــوم الــــطــــــرف اHــــطــــلـــــوب مــــنــه الــــتــــعــــــاون
بــــتــــقـــد� اHــــعـــلـــومــــات الـــتي يــــطـــلـــبــــهـــا الـــطــــرف الـــطـــالب
بـخـصـوص مـآل تـنـفـيـذ الـطــلبq £ـا فـيـهـا اHـعـلـومـات حـول
نـتـائـج البـحث أو الـتـفتـيشq ومـكـــان وظــروف التـجـمـيد
أو احلــــجـــزq واحلـــفـظ الالحـق لألشـــيــــاء واألمـــوال الــــتي من

شأنها أن تشكّل أدلّة إثبات.

3 - |ـكن لـلـطـرف اHـطـلــوب مـنه الـتـعـاون أن يـرسل
األشـيـاء واألمـوال الـتي من شـأنــهـا أن تـشـكّـل أدلّـة إثـبـات

اHاداHادّة ة 9
رفض اإلدالء بالشهادةرفض اإلدالء بالشهادة

q1 - |ـكن لـلــشـخص الـذي اسـتــدعي لإلدالء بـشـهـادته
وفــــقــــــا لــــهــــذه االتــــفـــــاقــــيــــــةq رفض اإلدالء بــــهـــــا إذا كــــانت
قـوانـW الــطـرف اHـطـلـوب مــنه الـتـعـاون تـســمح لـلـشـخص
بـعــدم اإلدالء بـالــشـهــادة في ظـروف �ــاثـلــة خالل إجـراءات

قـائمــة لديــه.

2 - إذا ادعـى الـــــــــشـــــــــخص الـــــــــذي اســـــــــتـــــــــدعـي لإلدالء
بـــشـــهــادته وفـــقــا لـــهـــذه االتــفـــاقــيـــة بــأن لـه حق أو امــتـــيــاز
احلـــصـــانـــة من اإلدالء بـــشـــهــادتـه طـــبــقـــا لـــقـــوانـــW الـــطــرف
الـــطــــالبq يـــتم تــــلـــقي الـــشـــهــــادة ويـــبـــلغ هــــذا اHـــطـــلب إلى

السلطة اHركزية للطرف الطالب.

اHاداHادّة ة 10
مثول األشخاص لإلدالء بشهادتهممثول األشخاص لإلدالء بشهادتهم

عـــنـــدمـــا يـــطـــلب الـــطـــرف الـــطـــالب مـــثـــول الـــشـــخص
لإلدالء بـشـهـادته في إقـلـيمهq يـدعـو الـطـرف اHـطـلـوب منه
التـعاون هـذا الشـخص للـمثـول أمام الـسلـطات الـقضـائية
لــــــلـــــطــــــرف الــــــطـــــالـب. ويـــــحــــــدّد الــــــطـــــرف الــــــطـــــالـب مـــــدى
التعـويضـات واHصـاريف التي ستـدفع للـشخص ويـخطر
الـــطــرف اHــطــلـــوب مــنه الــتـــعــاون فــورا الـــطــرف الــطــالب

بجواب الشخص.

اHاداHادّة ة 11
حتـويــل األشخـاص احملبـوسـW حتـويــل األشخـاص احملبـوسـW لإلدالء بشهادتهملإلدالء بشهادتهم

qـــطــلـــــوب مــنــــه الــتـــعــــــاونH1 - |ـــكــن لـــلــطـــــرف ا
بنـاء على طلب الطرف الطالب حتويل الشخص احملبوس
فـي إقــلــيــمه إلى الــطــرف الــطـــالب مــؤقــتــا لــيــمــتــثل أمــام

السلطات القضائية لإلدالء بشهادته إذا :

qأ) وافق الشخص على ذلك

ب) توصـل الطـرفـان مسـبـقـا إلى اتفـاق كـتـابي حول
شــروط التحـويــل.

2 - إذا كــــــان يـــنــــبــــغي إبــــقـــــــاء الــــشــــــخص احملــــــوّل
رهـــن احلـــبـس وفـــقــــا لـــقــــوانـــW الــــطـــرف اHــــطـــلــــوب مـــنــه
الــــتـــعــــــاونq يـــتــــعــــيّن عــــلى الــــطـــرف الــــطـــالـب إبـــقــــاء هـــذا

الشـخص رهن احلبس.

3 - يــتـــعــيّن عـــلى الــطـــرف الــطـــالب إعــادة الـــشــخص
احملـوّل إلى الطـرف اHطـلوب مـنه الـتعـاون £جـرّد انتـهائه

من اإلدالء بالشهـادة.
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اHاداHادّة ة 17
تقد� صحيفة السوابق العدليةتقد� صحيفة السوابق العدلية

1 - تـتـبـادل الـسـلـطـتـان اHـركـزيـتـان لـلـطـرفـW بـيـان
اإلدانـات الــصــادرة عن اجلـهــات الـقــضــائـيــة لـلــطـرفــW ضـد

مواطني الطــرف اآلخــر.
2 - في حــــالـــــــــة اHـــتــــابـــعـــــــة أمـــام جــــهـــة قــــضـــائــــيـــة
لــلـطـرف الــطـالبq يــقـدم الـطــرف اHـطـلــوب مـنه الــتـعـــاون
إلـى الـطـرف الـطـالب بـنــاء عـلى طـلـبهq صــحـيـفـة الـسـوابق

القضائية اHتعلّقة بالشخص موضوع اHتابعة.

اHاداHادّة ة 18
تبادل تبادل اHعلومات حول التشريعاHعلومات حول التشريع

Wبـتـبــادل الـقـوانـ qبــنـاء عـلى طــلب qيـقــوم الـطـرفـان
واHـعلومات حول التـطبيق القضـائي اHتعلّق بـتنفيذ هذه

االتفاقيـة في بلديهما.
اHاداHادّة ة 19

إضفاء إضفاء الرالرّسميسميّة واHصادقةة واHصادقة
ألغــــراض هــــذه االتـــــفــــاقــــيـــــةq ال تــــســـــتــــلــــزم الـــــوثــــائق
اHــــقــــدمّــــــة وفـــقــــا لــــهـــذه االتــــفـــاقــــيـــة أي شــــكل من أشــــكـــال

الرّسميّة أو اHصـادقــة.

اHاداHادّة ة 20
اHصــاريفاHصــاريف

1 - يـــــتــــحـــــمل الــــطـــــرف اHــــطـــــلــــوب مـــــنه الـــــتــــعـــــاون
اHصـاريف اHتـعلّـقة بـتنـفيـذ الطلـبq غير أنـه يتعـيّن على

الطرف الطالب حتمّل اHصاريف اآلتية :
أ) اHــصـــاريف اHــتـــعــلّـــقــة بــســـفــر وإقــامـــة األشــخــاص
الــطــــرف اHــطــلـــوب مــنــه الــتــعـــــاون وفـقـــا لــلــمـادّة 8 من

qهـذه االتفـاقيــة
ب) اHـصاريف والتعـويضات اHتـعلّقة بـسفر وإقامة
10 Wومـغــادرة األشـخـاص الطـــرف الطــالب وفـقا لـلمـادّت
أو 11 من هـذه االتفـاقـيةq طـبقـا لـلمـعـاييـر أو التـنـظيـمات

qصاريفHكان الذي تقع فيه هذه اHعمول بها في اHا
qجـ) مصـاريف اخلبــرة

د) مصاريف الترجمة والترجمة الشفهية.

2 - بـنـاء عـلى طـلبq يدفـع الطـرف الـطـالب تـسـبـيـقا
للمصاريف التي تقع على عاتقه.

3 - إذا اتـــــضـح أن تـــــنــــــفـــــيـــــذ الـــــطــــــلب يـــــحــــــتـــــاج إلى
Wفــإن عـلى الــطـرفـ qمـصــاريف ذات طـبـيــعـة اســتـثـنــائـيـة
الـتـشــاور فـيـمـا بــيـنـهـمــا قـصـد حتـديــد األحـكـام والـشـروط

التي يتم فيها تنفيذ الطلب.

احملــــجــــوزة إلـى الــــطـــــرف الــــطـــــالب إذا قـــــبل هـــــذا األخــــيــــر
بــــأحـــكــــــام وشــــــروط اإلرســـــال كــــمــــا اقـــتــــرحــــهـــا الــــطـــرف

اHطلـوب منـه التعـاون.
اHاداHادّة ة 14

استرجاع الوثائق واHلفات وأدلاسترجاع الوثائق واHلفات وأدلّة اإلثباتة اإلثبات

بناء على طلب الـطرف اHطلوب منه التعاونq يقوم
الـــطــــرف الـــطـــالب فـي أقـــرب اآلجـــال بـــإعــــادة الـــوثـــائق أو
اHــلــفــات األصــلــيـــة وأدلّــة اإلثــبــات لــلــطــرف اHــطــلــوب مــنه
8 Wسـلّمـة له من قبل هـذا األخيـر وفقـا للـمادّتHالـتعـاون ا

و13 من هذه االتفاقية.
اHاداHادّة ة 15

التصرف في عائدات وأدوات اجلر|ةالتصرف في عائدات وأدوات اجلر|ة

qـــطــــلـــوب مــــنـــه الـــتــــعــــــاونH1 - يــــبــــذل الـــطـــــــرف ا
بــنـــــــاء عـــلى طـــلبq كــافـــة جـــهــوده لـــلـــتــحـــقق مـــا إذا كــانت
عــــــائــــدات وأدوات اجلـــــر|ـــــــة مــــتــــواجــــــدة فـي إقــــلــــيــــمــه
ويــبـلــغ الــطــــرف الــطــــالب بــنـتــيـجــــة ذلك. وعـنــد تـقـد�
هـذا الــطــلبq يــعـلم الــطــــرف الـطــــالب الــطــــرف اHـطــلـوب
مــنه الــتــعــاون بــاألســبــاب الــتي جــعــلــته يــعــتــقــد بــأن هــذه
الـــعــــــائـــدات أو األدوات |ـــكـــن أن تـــتـــواجــــــد في إقـــلــــــيم

هــذا األخـــير.
2 - عـــنـــدمــــــــا يـــتـم الـــعـــثــــــــــور عـــلـى عــــــــائـــدات أو
أدوات يــشــتــبه أنــهــا نــاجتـــة من اجلــر|ــةq وفــقــــا Hــا تــنص
عــــلـــــيه الــــفــــقــــــــرة األولى من هـــــذه اHــــادّةq يــــقــــوم الــــطــــرف
اHــــطــــلــــوب مـــــنه الــــتــــعــــاونq بــــنــــــاء عــــلـى طــــلب الــــطــــــرف
الـــــطــــــالـبq بــــاتــــخـــــــاذ إجــــراءات الــــتـــــجــــمــــيـــــد واحلــــجــــــــز
واHــــــصــــــــــادرة لــــــهــــــاتــــه الــــــعـــــــــائــــــدات أو األدوات وفــــــقـــــا

لتشـريعــه الــوطني.
3 - بــــطـــــلب من الـــــطــــرف الـــــطــــالـبq |ــــكـن الــــطــــرف
اHـــطــلـــوب مــنـه الــتـــعــاونq حـــسب مــا يـــســمـح به تــشـــريــعه
الــــــوطــــنيq ووفــق األحــــكـــــــام والــــشـــــــروط الــــتي يــــتــــفـق
عـليـهـــا الـطـرفـانq حتـويل كل أو جـزء من عـائدات وأدوات

اجلر|ة أو عائدات بيعها إلى الطرف الطالب.
4 - تـطــبـيــقـا لــهـذه اHــادّةq حتـتــرم احلـقــوق الـشــرعـيـة
ومـصالح الـطـرف اHـطلـوب مـنه التـعاون والـغيـر في هذه
الــعـــائـــدات أو األدوات وفق تـــشــــريــع الـــطـــرف اHـــطـــلــوب

منــه التعـــاون.
اHاداHادّة ة 16

التبليغ بنتائج اإلجراءات التبليغ بنتائج اإلجراءات في اجملال اجلزائيفي اجملال اجلزائي

وفـقــا ألحـكـام هـذه االتــفـاقـيــةq يـبـلغ الــطـرف الـطـالب
الـــــطـــــرف اHــــطـــــلـــــوب مــــنـه الـــــتــــعـــــاون نـــــتــــائـج اإلجــــراءات

القضائية التي يتعلّق بها الطلب.
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مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07 -  - 176  م  مــــــــؤرؤرّخ في خ في 20  ج  جــــــمــــــادىادى
q2007 ــــــــوافق وافق 6  ي  يــــــــونونــــــــيــــــــو سو ســــــــنــــــة ةHا Hاألولاألولـى عى عــــــام ام 1428  ا
يتيتـضمضمّن التن التّـصديق على االتصديق على االتـفاقيفاقيـة بW اجلمة بW اجلمـهوريهورّية
اجلاجلــــزائزائــــريريّــــة الة الــــدّ|ــــقــــراطراطــــيّــــة الة الـشّــــعــــبــــيّــــة وجة وجــــمــــهــــوريوريّـة
qWqWــــتــــعــــلّــــــقــــة بة بــــتــــســــــلــــيم اجمليم اجملــــرمرمــــHة اHالــــشّــــعــــبــــيّــــــة ا Wال Wالالــــصّــــــ

اHوقاHوقّعة ببكW في عة ببكW في 6 نوفمبر سنة  نوفمبر سنة 2006.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهورية
qبنــاء على تقرير وزيـر الشّـؤون اخلـارجيّـة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبــــعـــد االطّالع عـــلـى االتـــفـــاقـــيــــة بـــW اجلـــمـــهـــوريّـــة
Wاجلــزائـريّــة الــدّ|ــقــراطــيّـة الــشّــعــبــيّــة وجـمــهــوريّــة الــصّـ
الشّـعبـيّة اHتـعلّـقة بـتسلـيم اجملرمـqW اHوقّـعة بـبكW في 6

q2006 نوفمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Wـــــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصــــــــدّق عــــــلـى االتــــــفــــــاقـــــــيــــــة بــــــHـــــــــاداHا
اجلـمهـوريّة اجلـزائـريّة الـدّ|قـراطـيّة الـشّعـبـيّة وجـمهـوريّة
Wوقّعة ببكHا qWتعلّقة بتسليم اجملرمHالشّعبيّة ا Wّالص
في 6 نـوفـمبـر سـنة q2006 وتنـشـر في اجلـريدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

2 : : يــــــنــــــشــــــــر هــــــــذا اHــــــرســــــوم في اجلــــــريــــــدة اHـــــاداHـــــادّة ة 
الـــرّســـمـــيـّـــة لـــلـــجـــمــــــهـــوريّـــة اجلـــزائـــريّـــة الـــدّ|ـــقـــــراطـــيّـــة

الشّعبيّة.

حـــــرّر بـــــاجلــــــزائـــــر في 20 جـــــمــــــادى األولى عـــــام 1428
اHوافق 6 يونيو سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

اتفاقيةاتفاقية

بW اجلمهوريبW اجلمهوريّـة اجلـزائريـة اجلـزائريّـة ـة الدالدّ|قراطي|قراطيّـة الشـة الشّعبيعبيّـةـة
وجمهوريوجمهوريّة الصW الشعبيةة الصW الشعبية
Wتتعلق بتسليم  اجملرمWتتعلق بتسليم  اجملرم

إنّ اجلـمــهــوريّـة اجلــزائـريّــة الــدّ|ـقــراطــيّـة الــشّــعـبــيّـة
وجـمـهوريّـة الـصّـW الشّـعـبيّـةq (اHـشـار إليـهـمـا فيـمـا يأتي

q("Wبـ"الطـرف

انـطـالقـا مـن رغـبــتــهــمــا في تــعــزيـز مــجــال الــتــعـاون
فـيـمــا بـيـنــهـمـا Hـكــافـحـة اإلجــرام بـكل أشـكــاله عـلى أسـاس

االحترام اHتبادل للسيادة واHساواة واHصلحة.

اHاداHادّة ة 21
اتفاقات أخـرىاتفاقات أخـرى

ال تــــــتـــــعـــــارض هـــــذه االتـــــفـــــاقـــــيــــــة مع وجـــــود حـــــقـــــوق
والـتـزامـات قــائـمـة بــW الـطـرفــW £ـقـتـضـى مـعـاهـدات أو

اتفاقات أخرى انضم إليها الطرفان.

اHاداHادّة ة 22
التشــاورالتشــاور

يــــتم الــــتــــشــــاور بــــW الــــطــــرفــــW فـــــوراq بــــطــــلب من
qّفيـما يـتعـلّق بتـفسـير هـذه االتفـاقيـة بشـكل عام qأحـدهمـا

أو فيما يتعلّق بحالة خاصّـة.

اHاداHادّة ة 23
التصـديقالتصـديق

يـصدّق على هـذه االتفـاقيـة طبقـا للـقواعد الـقانـونية
السارية اHفعول في كل من البلدين.

اHاداHادّة ة 24
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذq التعديل والنقضنفيذq التعديل والنقض

1 - تـــدخــل هــذه االتـــفـــاقـــيــــة حــيّـــــز الــتّـــنــفــيـــذ بــعــد
ثالثW (30) يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

2 - |ـكن تـعديل هـذه االتـفـاقيـة في أي وقت بـاتـفاق
كتابي بW األطـراف.

3 - |ـكن ألي من الـطـرفـW نـقض هـذه االتـفـاقيـة في
أي وقت بــواسـطـة إشـعــار كـتـابي إلى الــطـرف اآلخـر عـبـر
الــطــرق الــدّبـــلــومــاســيــة ويـــســري هــذا الــنــقـض بــعــد مــائــة

وثمانW (180) يوما من تاريخ تقد� اإلشعار.

4 - تــطــبق هــذه االتــفــاقــيـــة عــلى أي طــلب ¢ تــقــد|ه
بـعـــد دخـولـهـــا حـيّـــز الـتّـنـفـيـذ حتـى وإن كـــانت األفـعـــال
أو اإلغـــفــاالت قـــد وقــعت قـــبل دخـــول هــذ االتــفـــاقــيـــة حــيّــز

التّنفيذ.
إثــبـــاتـــا لــذلكq وقّـع مــفـــوّضـــا احلــكـــومــتـــW عـــلى هــذه

االتفـاقيـــة.
حـــــرّرت بــــبـــــكــــW في 6 نــــــوفـــــمــــــبـــــر ســــــنـــــة 2006 من
نـسـخـتـW أصـلـيـتـW بـالـلـغـتـW الـعـربـيّـة والـصـيـنيـة ولـكل

منهما نفس احلجية القانونية.

عن اجلمهورية اجلزائريةعن اجلمهورية اجلزائرية
الد|قراطية الشعبيةالد|قراطية الشعبية

وزير الدولةوزير الدولة
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

محمد محمد بجاويبجاوي

Wعن جمهورية الصWعن جمهورية الص
الشعبيةالشعبية

وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية
لي تشاو شينغلي تشاو شينغ
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أو جـنسـه أو دينه أو جـنـسيـته أو آرائه الـسيـاسـية أو أن
وضـعــه يـعــرضه لـلــضـرر من جـــراء اإلجـراءات الــقـضــائـيـة

qألي سبب من هذه األسباب

جـ) إذا كانت اجلر|ة الـتي يطلب من أجلها التسليم
qتشكّل جر|ة عسكرية محضة

د) إذا كــــــان الـــــشــــــخـص اHــــــطــــــلــــــــوب من مــــــــواطــــــني
الــطــرف اHــطــلـوب مــنه الـتــسـلـــيم حــW تـلــقى هـذا األخــيـر

qطلب التسلــيم

هـ) إذا  صـدر عـفـو شـامل في الــدولـة اHـطـلـوب مـنـهـا
qالتسليم أو الدولة الطالبة

و) إذا تـقادمت الدعـوى العمومـية أو العـقوبة حسب
qWتشريع أحد الطرف

ز) إذا كان الطــرف اHـطلوب منه التسليم قد أصدر
حـــكـــمــا نـــافـــذا أو انــتـــهى من اإلجـــــراءات اجلـــــزائــيـــة ضـــد
الشـخص اHطـلــوب فـيمـــا يخص اجلـــر|ة الـتي طلب من

qأجلها التسليم

حـ) إذا بـنـي طـلب الــتـســلــيم عـلى حــكم غــيـابي إالّ إذا
مـنح الــطـرف الـطـالب إمـكــانـيـة إلعـادة مـحــاكـمـة الـشـخص

اHسـلّم حضـوريـا.
اHاداHادّة ة 4

األسباب التقديرية للرفضاألسباب التقديرية للرفض

يجوز رفض التسليم في احلاالت اآلتية :

أ) إذا كــــــانت اجلــــــــر|ـــــة الـــــتـي يــــــطـــــلب مـن أجـــــلـــــهـــــا
الــتــسـلــيم مــحـل مـتــابــعــة من قــبل الــطــرف اHــطــلـوب مــنه

qالتسليم

ب) إذا كان التسلـيم يتنافى مع اعتـبارات إنسانية
بـــســـبب سـن الـــشـــخص أو حـــالـــته الـــصـــحـــيـــة أو لـــظـــروف

أخـرى للشخص اHطلوب.

اHاداHادّة ة 5
االلتـزام بإجراء متابعات جـزائيـة لدى الطرفااللتـزام بإجراء متابعات جـزائيـة لدى الطرف

اHطلوب منه التسليماHطلوب منه التسليم

إذا رفض الــتـســلــــيم وفــقـــا لــلــفــقـــرة (د) مـن اHـادّة 3
من هـذه االتـفـاقـيـةq عـلى الـطـرف اHـطـلـوب مـنـه الـتـسلــيم
أن يــعــرضq بــنـاء عــلى طــلـب الـطــــرف الــطــالبq الــقــضــيـة
أمـام سـلـطـته اخملـتـصـةq بـغـرض الـقـيـام £ـتـابـعـات جـزائـيـة
وفـــقــا لــقـــانــونه الـــداخــلي. ولـــهــذا الـــغــرضq يــقـــدم الــطــرف
الــطــالـب إلى الــطـــرف اHــطـــلــوب مــنـه الــتــســـلــيم الـــوثــائق

واألدلـة اHتعلّقة بالقضية.

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اHاداHادّة األولىة األولى
االلتزام بالتسليمااللتزام بالتسليم

يتـعهـد كل طرف علـى أن يسلم الـطرف اآلخـــر بنــاء
عـــلى طــلــبه وطــبــقــــا ألحــكــــام هــذه االتــفـــاقــيــةq األشــخــاص
اHــوجـــودين فـي إقــلـــيم الـــطــرف اHـــطــلـــوب مـــنه الــتـــســـلــيم
والـذيـن هم مـحل الـبــحث من قـبـل الـطـرف الـطــالب قـصـد

اHتابعـة اجلـزائية أو لتنفيذ عقــوبــة مقـرّرة ضـدهم.

اHاداHادّة ة 2
اجلرائم التي توجب التسليماجلرائم التي توجب التسليم

1 - ألغــراض هـــذه االتــفـــاقـــيــةq اجلـــرائم الــتـي تــوجب
الـتسـلـيم هي اجلـرائم اHـعاقـب علـيـهـا £قـتـضى قـوانW كل
من الـطــرفـW بـعـقـوبـة احلـبس أو الــسـجن ال تـقل عن سـنـة
أو بــعـقـوبـة أشـد. ال يـســمح بـتـسـلــيم اجملـرمـW إال إذا تـعـلق
qالـطلـب بشـخص تـمت إدانته بـارتـكابه مـثل هـذه اجلرائم
ويـجــري الـبــحث عـنه لــتـنــفـيــذ عـقـوبــة احلـبس أو الــسـجن

احملكوم بهاq ال تقل اHدة اHتبقية منها عن ستة أشهر.

2 - إذا تعلق األمر بـتحـديـد ما إذا كان الفعل يشكّل
جــر|ــة حـسب قـوانـW الـطــــرفـW طـبـقــا لـلـفـقــــرة األولى
من هـذه اHـادّةq ال يـهم إن كـانـت قـوانـW الطـرفـW تـصـنف
األفـعال ضـمن نـفس الـفئـة من اجلـرائم أو أنهـا تـصف هذه

اجلر|ة بنفس اHصطلح.

3 - إذا كـان طــلب الـتـسـلــيم يـتـعــلّق بـفـعــلـW أو أكـثـر
يشكّل كل واحد منـها جر|ة حسب قوانW الطرفW وكان
فـــــعـــل واحــــــد مـــــنـــــهـــــا عـــــلى األقـــل يـــــســـــتـــــوفي الـــــشـــــروط
qـــادّةHـــنـــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فـي الـــفـــقـــــرة األولى من هـــذه اHا
يجــوز للطــرف اHـطلوب مـنــه التسلـــيم قبول الـتسلــيم

من أجـل كـل هذه األفعــال.

اHاداHادّة ة 3
األسباب اإلجبارية للرفضاألسباب اإلجبارية للرفض

يرفض التسليم في احلاالت اآلتية :

أ) إذا اعــتـــبـــر الــطـــرف اHـــطــلـــوب مــنـه الــتـــســـلــيم أن
اجلـر|ـة الـتي يـطلـب من أجـلهـا الـتـسـلـيم جـر|ـة سـيـاسـية
بـاسـتـثـنـاء اجلـرائم اإلرهـابـيـة واجلـرائم الـتي ال تـعـتـبـرهـا
qWـــعــــاهــدات الـــدولـــيـــة الـــتي انـــضـم إلـــيـــهــا كـال الـــطـــرفــHا

qجــرائم سياسيـة

ب) إذا كـــان لـــدى الــطـــرف اHـــطــلـــوب مــنـه الــتـــســـلــيم
أسـبــاب جــوهـريــة لالعــتــقـاد بــأن طــلب الــتـســلــيم إªــا قـدّم
لغرض متابعـة أو معاقبة الشخص اHطلوب بسبب عرقه
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بـناء على طـلب رسمي يقـدّمه الطرف الـطالب. وفي حالة
ما إذا لم يـقدّم الـطرف الـطالب اHـعلـومات اإلضافـية خالل
هـذه اHـدّةq يـعتـبـر متـنازال طـوعــا عن طلـبهq غـيـر أن ذلك
ال يحـول دون تقد� الطـرف الطالب طـلبا جـديدا للـتسليم

من أجل نفس اجلر|ة.
اHاداHادّة ة 8

التوقيف اHؤقتالتوقيف اHؤقت

1 - في حـالـة االسـتـعـجــالq يـجـوز ألحـد الـطـرفـW أن
يــقــدّم لــلــطــرف اآلخــر طــلــبـا لــلــتــوقــيف اHــؤقـت لـلــشــخص
اHــطــلـــوب قــبل تــقــد� طــلـب الــتــســلــيـم. و|ــكن تــقــد� هــذا
الـطلب كتابيـا عبر الطريق الـدّبلوماسي أو عبـر اHنظمة
الـدولــيـة لـلـشـرطـة اجلــنـائـيـة (األنـتـربــول) أو بـأيـة طـريـقـة

أخرى اتفق عليها الطرفان.

2 - يــــجـب أن يــــتــــضـــــمّن طــــلـب الــــتــــوقــــيـف اHــــؤقت
الــعــنــــاصـــــر اHــذكــــورة في الــفــقــــــرة األولى مـن اHــادّة 6
من هـــذه االتـــفــاقــيـــةq وبــيــانـــا عن وجـــود الــوثـــائق اHــشــار
إلــيـــهــا في الــفـــقــــرة الــفـــرعــيـــة (أ) من الــفــقـــرة 2 من هــذه
اHــادّة وتــصــريــحــا بــأن طــلــبــا رســمــيــا بــتــســلــيم الــشــخص

اHطلـوب سيتبـع.

3 - يـعـلم الـطـرف اHـطـلـوب مـنه الـتـسـلـيم في أقـرب
اآلجال الطرف الطالب بالنتيجة اخملصصة لطلبه.

4 - يــنـتـهـي الـتـوقــيف اHـؤقت إذا لم تــتـلق الـســلـطـة
اخملــتــصــــة لـلــطــــرف اHــطــلـوب مــنه الــتــســلــيم في غــضـون
ثالثW (30) يـوما بـعـد توقـيف الـشخص اHـطـلوبq الـطلب
الــــــرســــمـي لــــلــــتــــســـــلــــــيم. و|ـــــكـن تــــمــــــديـــــد هــــــذا األجــل
بـــخــمـــســـــة عـــشـــــر (15) يـــومـــا بـــنـــــاء عـــلى طـــلب رســـمي

يقدّمـه الطـرف الطالب.

5 - ال يــتـــعــارض اإلفــراج مـع تــوقــيف الـــشــخص من
جـديد وتسـليـمهq إذا تلقـت الدولة اHـطلـوب منهـا التـسليم

الحقاq طلب التسليم والوثائق اHدعمة له.

اHاداHادّة ة 9
القرار حول طلب التسليمالقرار حول طلب التسليم

1 - يـــنـــظــــر الـــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنـه الـــتـــســـلـــيم في
الـــطــلب وفــقـــا لإلجــراءات اHــنــصـــوص عــلــيــهـــا في قــانــونه
الـــداخــــــلي ويــــعــــلم الــــطـــرف الــــطــــالب بــــقـــراره فـي أقـــرب

اآلجال.

2 - إذا رفض الــــطــــــرف اHــــطــــلــــوب مــــنه الــــتــــســــلــــيم
الــطــلب كــلــيــا أو جــــزئــيــاq تـبــلـــغ أسـبـــــاب الـــــرفض إلى

الطــرف الطــالب.

اHاداHادّة ة 6
طلب التسليم والوثائق اHطلوبةطلب التسليم والوثائق اHطلوبة

1 - يــــقـــــــدّم طـــــلـب الـــــتــــســـــلـــــــيـم كـــــتــــابـــــيـــــا ويــــــوجّــه
بالطــريق الدبلوماسي.

يتضمّن طلب التسلــيم :

qأ) اسم السلطة الطالبة
ب) أوصـــــاف دقـــــيـــــقـــــة بـــــقـــــدر اإلمـــــكـــــانq لـــــلـــــشـــــخص
اHـطــلـــوب تــســلـيــمه وكل مــعـلــومــة من شـأنــهــا أن تـســـاعـد
على حتـديـد هـويـته وجـنـسيـته وتـسـمح إذا أمـكن بـتـحـديد

qمكـان تواجده احملتمـل
جـ) وقــــــــائـع اجلــــــر|ــــــــةq ال ســـــيّـــــمــــا زمـــــان ومـــــكــــان

qوكيفيــة ارتكابها
د) األحـكـام الـقـانـونـيـة اHتـعـلّـقـة بـالتـجـر� والـعـقـوبة

وتقادم إجراءات اHتابعة.

2 - يـــــــرفق طـــــلـب الـــــتــــــســـــلـــــــيـم اHـــــقـــــــدم مـن قـــــبـــل
الطـــرف الطــالب بـ :

أ) نـسخـة من األمـر بالـقـبض أو أي وثيـقـة أخرى لـها
نـــفـس األثــر إذا كـــان طـــلـب الـــتـــســلـــيـم قـــدم لـــغـــرض إجــراء
مـتـابـعــات جـزائـيـة أو نـسـخـــة من احلـــكم الـنــافـذ وبــيـانــا
عـن مـــدة الــــعـــقــــوبـــة الــــتي قــــد ¢ قـــضــــاؤهـــا إذا كــــان طـــلب

qالتسليم يهدف إلى تنفيذ عقوبات

ب) األدلّة الضرورية اHتعلّقة باجلر|ة أو اHعلومات
qذات الصّـلــة

جـ) مـــعــــلـــومـــات حـــول ظــــروف غـــيـــاب الــــشـــخص عن
احملــاكـمـــة في حــالــــة إدانــتــه غـيـابـيــا ومـعـلـــومـات حـــول
حق الــطـعن وكـذا كل الـتــفـاصـيل حـــول شــكــل هـذا الـطـعن

أو هـذه احملـاكمــة.

3 - يـــكـــون طـــلب الـــتـــســـلـــيم والـــوثـــائـق األخــرى ذات
Wالـصّـلـــة الـتي يقـدمهـا الطــــرف الطـــالب طـبقـا للـفقـرت
األولى و2 من هذه اHادّة موقّـعا عليها رسميا وحتمل ختم
الـسـلـطـة اخملـتـصـــة لـلـطــــرف الـطـــالب مــرفـقـــة بـتـرجـمــة

إلى اللّغــة اإلجنليـزيــة.

اHاداHادّة ة 7
اHعلومات اإلضافيةاHعلومات اإلضافية

إذا رأى الـــــطــــــرف اHــــــطــــــلــــــوب مــــــنه الــــــتــــــســــــلــــــيم أن
اHعلومات اHقدّمـة لتأييد طلب التسـليم غير كافيةq |كن
(30) Wله أن يطلب تقـد� معلومات إضافية في أجل ثالث
يـومـا. و|ـكن تـمـديـد هـذا األجل بـخـمـسـة عـشــر (15) يـومـا
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األفــــعـــال ومــــكــــان اقـــتــــرافـــهــــا وتـــاريـخ وصـــول الــــطـــلــــبـــات
وجـنـسيـة الـشخـص اHطـلـوب تسـلـيـمه وإمكـانـيـة التـسـليم

الالحق بW الدول الطالبة.
اHاداHادّة ة 13

قـاعدة التخصيصقـاعدة التخصيص

ال يـحــــاكم الــشــخص اHـســـلّم £ــوجب هــذه االتـفــاقــيـة
وال يكون محل تـنفيذ عقوبة في الطرف الطالب من أجل
جـر|ــة ارتـكــبــهـا قــبل تــسـلــيـمـه غـيــر تـلـك الـتي ¢  قــبـول

التسليم من أجلها إالّ في احلاالت اآلتية :

أ) إذا وافق الـطـرف اHـطـلوب مـنه الـتـسـلـيم مـسـبـقا.
وفي حـــالــة هـــذه اHـــوافــقـــةq |ـــكن لــلـــطـــرف اHــطـــلـــوب مــنه
الــتـســلـيم طــلب تـقــد� الـوثــائق واHـعــلـومـات اHــذكـورة في
اHـادّة 6 من هـذه االتـفـاقـيـة وكـذا تـصـريح الـشـخص اHـسـلّم

qعنيةHبخصوص اجلر|ة ا

ب) إذا لم يــغــادر الــشــخص اHــســلّم الــطــرف الــطــالب
في أجــل ثـالثـW (30) يـــــومـــــا وكــــانـت له احلـــــريـــــة في ذلك
غــيــر أن هـــذه اHـدّة ال تــشــمل اHــدّة الــتي لـم يــغـادر خـاللــهـا
هــــذا الــــشــــخـص الــــطــــرف الــــطــــالب ألســــبــــاب خــــارجــــة عن

qإرادته
جـ) إذا عـــــاد £ــحض إرادتـه إلـى الــطــــرف الـــطــــالب

بعـد مغـادرتــه لـه.
اHاداHادّة ة 14

إعادة تسليم للدولة األخرىإعادة تسليم للدولة األخرى

qال يـــجــوز لــلــدولـــة الــتي ¢ تــســـلــيم الــشـــخص إلــيــهــا
تـسـلـيم هـذا األخـيـر إلى دولة أخـرىq دون مـوافـقـة الـطرف
الــذي ســلـمه لــهــاq إالّ إذا لم يــغـادر الــشــخص إقـلــيم الــدولـة
الطـالبـة أو عاد إلـيه حـسب الشـروط اHقـرّرة في اHادّة 13

من هذه االتفـاقيــة.
اHاداHادّة ة 15

تسلـيم األشيـاءتسلـيم األشيـاء

1 - بــنــــــاء عــلى طـــلب الــطـــــرف الـــطــــالبq يـــتــعــيّن
عـلى الـطـرف اHـطـلـوب مـنـه الـتـسـلـيم إذا مـا سـمح قـانـونه
الــــداخـــــلي بــــذلـك حــــجـــــز عــــائــــدات وأدوات اجلـــــر|ــــة وكــــذا
األشـيـــاء األخـــرى الـتي وجـــدت عـلـى إقـلـيـمــه من شـأنـهـا
أن تسـتـعمل كـأدلة إثـبـات. إذا ¢ قبـول التـسـليمq يـتوجب

عليه تسليم هذه األشياء إلى الطرف الطالب.

2 - عـــنــدمــا يــقــبل الــتــســلــيـمq |ــكن تــســلــيم األشــيــاء
اHــذكــورة في الــفــقــرة األولى من هــذه اHــادّةq حــتى وإن لم

يتم تسليم الشخص اHطلوب بسبب وفاته أو فراره.

اHاداHادّة ة 10
تسليم الشخص الواجب تسليمهتسليم الشخص الواجب تسليمه

qــطــلــوب مــنــه الــتــسـلــــيمH1 - إذا وافــق الــطـــــرف ا
يــــتــــفــق الــــطــــــرفــــان عـــــلى الــــتـــــاريخ واHــــكــــــان واHــــســــائل
األخـــرى اHـتـعلّـقـة بـتـنـفـيـذ الـتـسـليـمq في ذلك احلـqW يـعلم
الـطــرف اHــطـلــوب مــنه الــتـســلــيم الــطـرف الــطــالب بــاHـدة
الـتي كان الـشـخص الـواجب تـسلـيـمه خاللـهـا رهن احلبس

قبــل تسلــيمه.

2 - إذا لـم يــــــســـــتــــــلـم الـــــطــــــرف الــــــطــــــالب الــــــشــــــخص
اHــطــلـــوب تــسـلــــيــمــه خالل اخلــمــســــة عــشـــر (15) يـــومــــا
بـعـد التاريخ اHتـفق عليه لتنـفيذ التسـليمq يفرج الطرف
اHــــطـــلــــــوب مـــنـه الـــتــــســـلــــــيم فــــــورا عـن هــــــذا الــــشـــخص
و|ـكـنــه رفض طـلب جـــديـــد لـتـسـلـــيم هــذا الـشـخص من

أجـل نفس اجلـر|ــة.

3 - إذا لم يــســلـم أو يــســتــلم أحــد األطــراف الــشــخص
الواجب تسـليـمه خالل اHدة اHـتفق عـليهـا ألسبـاب خارجة
عـن إرادتهq يـــــخـــــطـــــر الـــــطــــرف اآلخـــــر فـي أقـــــرب اآلجــــال.
ويــــتـــفـق الـــطــــــرفـــان مـن جـــــديـــــد حـــول اHــــســـائل اخلــــاصـــة

بتنفيذ التسلــيم.
اHاداHادّة ة 11

التسليم اHؤجل والتسليم اHؤقتالتسليم اHؤجل والتسليم اHؤقت

1 - إذا كـــان الـــشـــخص اHـــطــــلـــوب مـــحل مـــتـــابـــعـــة أو
يـقـضي عـقــوبــة لـــدى الـطـــرف اHـطـلــوب مـنــه الـتـسـلـــيم
qمن أجل جـر|ة غـير تـلك التـي يطـلب التـسلـيم من أجلـها
يـجــوز لـلـطــــرف اHـطـلــــوب مـنــه الــتـسـلــــيمq بـعــد اتـخـــاذ
قــراره بـقبول الـتسليـمq أن يؤجل التـسليم حـتى االنتهاء
من اHـــتـــابــعـــات أو انـــقـــضـــاء الـــعـــقــوبـــة ويـــخـــطـــر الـــطــرف

اHطلوب منه التسليم الطرف الطالب بالتأجيل.

qـــادّةH2 - ال حتـــول أحــــكـــام الـــفـــقـــرة األولى من هـــذه ا
دون الــتــســلــيم اHــؤقت لــلــشــخص اHــطــلــوب تــســلــيــمه إلى
الـــدولـــة الـــطـــالـــبــــةq شـــريـــطـــة أن تـــتم إعــــادته إلى الـــدولـــة
اHطلوب منه التـسليمq بعد االنتهاء من إجراءات اHتابعة

في الدولة الطالبة.
اHاداHادّة ة 12

طلبات التسليم اHقدمة من طرف عدة دولطلبات التسليم اHقدمة من طرف عدة دول

إذا طـلب الـتـسـلـــيم في آن واحـد مـن طـرف عدة دول
من أجـل نــــفس اجلــــرائم أو عـن جـــرائـم مــــخـــتــــلــــفــــةq تــــقـــرر
الـــدولــة اHـــطــلــوب مـــنــهـــا ألي من تــلك الـــدول الــتي ســـيــتم
qاالعتـبار كـافـة الـظـروف Wآخـذة بعـ qتسـليـمهـا الـشخص
ال ســيّـــمـــا وجـــود اتـــفــاقـــيـــة دولـــيـــة ذات الــصـــلـــة وخـــطــورة
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اHاداHادّة ة 20
التشــاورالتشــاور

يــــتـمّ الــــتــــشــــاور بـــــW الــــطــــرفــــW فــــوراq بــــطـــــلب من
أحـدهـماq فـيـما يـتـعلّق بـتـفـسيـر أو تـطبـيق هـذه االتفـاقـية

بشكل عامqّ أو فيما يتعلّق بحالة خاصّة.

اHاداHادّة ة 21
التصـديقالتصـديق

يصـدّق على هـذه االتفـاقيـة طبـقا لـلقـواعد الـقانـونية
السارية اHفعول في كل من البلدين.

اHاداHادّة ة 22
الدخول حيالدخول حيّز التز التّنفيذq التعديل واإلنهاءنفيذq التعديل واإلنهاء

1 - تـــدخــــل هــــذه االتـــفــاقـــيــة حـــيّــز الـــتّــنـــفــيـــذ بــعـــد
ثالثW (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.

2 - |ـــكــن تـــعــــديـــل هـــــذه االتــفـــاقـــيـــــة في أي وقت
.Wالطرف Wعـن طريق اتفاق كتابي ب

3 - |كن ألحـد الطـــرفW إنهــاء هــذه االتفـاقيـة في
أي وقـت عـن طــــــــريق إشــــــــعـــــــار كــــــــتــــــــابي عــــــــبـــــــر الــــــــطـــــــرق
الــدّبــلــومــاســيــة. يــســــري مــفــعــــول هــذا اإلنــهــاء فـي الــيـوم
اHـائـة والـثـمـانـW (180) بــعــد تـاريـخ تـقـد� هــذا اإلشـعـــار.
وال |ـس إنـهــاء هــذه االتــفـاقــيــة بــإجـراءات الــتــســلـيـم الـتي

بدأت السير فيها قبل اإلنهاء.

4 - تــطــبّق هــذه االتــفــاقــيــة عــلى أي طــلب يــقــدّم بــعـد
دخــولــهــا حــيّــز الــتّــنــفــيــذ حــتى وإن ارتــكــبت اجلــرائم قــبل

دخول هذه االتفاقية حيّز التّنفيذ.

إثــــبـــاتــــا لـــذلـكq وقّــع اHــــفـــوّضــــــان قـــانــــونـــا مـن قـــبل
حكومتيهما على هذه االتفاقية.

حـــــرّرت بــــبـــــكــــW في 6 نـــــوفــــــمــــــبــــــر ســــــنـــــة 2006 من
نـسخـتW أصـليـتW بـاللّـغتـW العــربيّـــة والصـينيـة ولكـل

منهما نفس احلجيّة القانونية.

3 - يـجـوز لـلـطـرف اHطـلـوب مـنه الـتـسلـيمq من أجل
الــقــيـام بــإجــراءات جـزائــيــة أخــرى عـالــقــةq تـأجــيل تــســلـيم
األشــــيـــــاء اHــــذكــــورة أعـالهq إلى غــــايـــــة االنــــتــــهـــــاء من هــــذه
اHـتابـعـات أو تـسلـيم هـذه األشـياء مـؤقـتـا شرط أن يـلـتزم

الطرف الطالب بإعادتها.

4 - ال |س تـسلـيم هذه األشـياء أي حق شـرعي منـها
لـلـطــــرف اHـطـلـــوب مــنــه الـتـســلـــيم أو أي طـــرف آخــــر.
إذا وجــدت هــذه احلــقــــوقq عـــلى الــطــــرف الــطــالـبq بــنـــاء
عـــلى طـــلب الـــطـــرف اHـــطـــلـــوب مـــنه الـــتـــســـلــــيم أن يـــعـــيــد
األشــيـاء اHــســلـمــة مــتى أمــكن ذلك وبــدون مـصــاريف إلى
الــطـــــرف اHــطــلــوب مــنــه الــتــســلــــيم في أقـــــرب اآلجــــال

بعـد االنتهاء من اHتابعات.

اHاداHادّة ة 16
العبـــورالعبـــور

W1 - فـي حــالـــة تــســلـــيم شــخص إلـى أحـــد الــطــرفـ
من دولـة ثالثـة عبر أراضي الـطرف اآلخرq يـطلب الطرف
الــذي يـتــعـيّن تــسـلـــيم الــشـخص لـــه من الــطـــرف اآلخـــر

أن يأذن لذلك الشخص بعبور أراضيه.
2 - عــنـدمـا تــتـسـلـم الـدولـة اHــطـلـوب مــنـهــا مـثل هـذا
الطـلبq الذي ينـبغي أن يـتضمّن اHـعلومـات الالّزمة تبت
فيه وفـقـا لإلجراءات الـتي يـنص علـيـها قـانـونهـا. وتوافق
الدولة اHطلوب مـنها على الطلب بصفة عاجلة إالّ إذا كان

ذلك |س مصاحلها األساسية.

اHاداHادّة ة 17
تبليغ النتائجتبليغ النتائج

يـقــدّم الـطــرف الـطــالبq في أســــرع اآلجـالq لــلـطـرف
اHطلوب منه التـسليم معلومات حول اHتابعات أو تنفيذ
الــعــقــوبــة ضــد الــشــخـص اHـســلّـم أو مــعــلــومــات بــخــصـوص

إعادة تسليم هذا الشخص إلى دولة ثالثة.

اHاداHادّة ة 18
اHصــاريفاHصــاريف

يـتـحـمّل الطـرف اHـطلـوب مـنه الـتسـلـيمq اHـصاريف
الــنــاجتــة عن إجــراءات الـــتــســلــيم الــتي تــقـع عــلى إقــلــيــمه
ويـــــتـــــحـــــمّـــل الـــــطــــــــرف الـــــطـــــالـب مـــــصـــــــاريـف الـــــنّـــــقـــل
ومــــصـــــاريـف الـــعــــبــــور اHــــتـــعــــلّـــقــــة بــــتـــســــلـــيـم أو اســـتالم

الشـخص اHسـلّم.
اHاداHادّة ة 19

العالقة مع اتفاقات أخرىالعالقة مع اتفاقات أخرى

ال تــمس هـذه االتـفـاقـيــة بـأي حق وأي الـتـزام ألي من
الطرفW وفقا التفاقيات أخرى.
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