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مـــمـــرســـوم رئـــاسيرســـوم رئـــاسيّ رقم  رقم 14-250  مــؤر  مــؤرّخ في خ في 13 ذي الـــقـــعــدة ذي الـــقـــعــدة
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة s2014 يـتـضمs يـتـضمّن
الـتالـتّـصـديق عــلى االتـفـاقـيــة الـعـربـيـة Iــكـافـحـة غـسلـصـديق عــلى االتـفـاقـيــة الـعـربـيـة Iــكـافـحـة غـسل
األمـــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــابs احملـــــراألمـــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــابs احملـــــرّرة بــــالـــــقــــاهــــرةرة بــــالـــــقــــاهــــرة

بتاريخ بتاريخ 21 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

sإنّ رئيس اجلمهوريّة

sبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -

sادّة 77-11 منهIال سيّما ا sوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة
غــــســل األمــــوال وتــــمـــــويل اإلرهــــابs احملــــرّرة بــــالــــقــــاهــــرة

s2010 بتاريخ 21 ديسمبر سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى االتــــفــــاقـــيــــة الــــعـــربــــيـــة
Iـــــكــــــافـــــحــــــة غـــــسـل األمـــــوال وتــــــمـــــويـل اإلرهـــــابs احملـــــرّرة
بالـقـاهـرة بتــاريخ 21 ديسـمبـر سنـة s2010 وتنشــر فـي
اجلـريـدة الــرّسـمـيّـة لـلـجـمـهـوريّــة اجلـزائـريّـة الـدّ�ـقـراطـيّـة

الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بـاجلزائر في 13 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 8
سبتمبر سنة 2014.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية العربية Iكافحةاالتفاقية العربية Iكافحة

غسل األموال وتمويل اإلرهابغسل األموال وتمويل اإلرهاب

الديبـاجــةالديبـاجــة

sوقعةIإن الدول العربية اsوقعةIإن الدول العربية ا

- إذ تدرك - إذ تدرك خطورة مـا ينتج عن أفعال غسل األموال
وتـــمـــويل اإلرهـــاب من مـــشـــاكل ومـــخـــاطـــر تـــقــوض خـــطط
التـنـميـة االقـتصـاديـة وتعـرقل جـهـود االستـثـمار �ـا يـهدد
االســــتـــقــــرار الـــســــيـــاسـي واالقـــتـــصــــادي واألمـــنـيs ويـــخـل

sبسيادة القانون

اتاتّفاقيفاقيّات واتفاقات دوليات واتفاقات دوليّة
- واقـتـنـاعـا - واقـتـنـاعـا مـنـهـــا أن هــذه األفـعـــــال تـعـــد جــــرائم
sعــبـــر وطـنــــيــة تـمس كـــــل الـبــلـــــدان واقـتــصــــاديــاتــهــــا
�ـــا يـجــعـــل الـتـعـــاون عــلى الـوقـايــة مــنـهـا ومـكــافـحـتـهــا

sأمـرا ضـروريـا
- ورغـــبــة - ورغـــبــة فـي تــعـــزيــز هـــذا الــتـــعـــاون فــيـــمــا بـــيــنـــهــا

sللوقاية منها ومكافحتها
- والــتـزامـا - والــتـزامـا �ـيــثـاق األ� اIـتــحـدةs ومــيـثـاق جــامـعـة
الــدول الــعـربــيـةs وجــمـيع اIــعــاهـدات واIــواثـيق الــعـربــيـة
والــدولـيـة األخـرى ذات الــصـلـة ومــنـهـا مــا يـتـعـلـق بـحـقـوق
اإلنــــســــان وكــــذلك حـق الــــشــــعــــوب في مــــقــــاومــــة االحــــتالل

sصـيرIوتقـريـر ا

قـد اتــفـقت عــلى عـقـد هــذه االتـفــاقـيـة داعــيـة كل دولـةقـد اتــفـقت عــلى عـقـد هــذه االتـفــاقـيـة داعــيـة كل دولـة
عربية لم تشارك في إبرامها إلى االنضمام إليها.عربية لم تشارك في إبرامها إلى االنضمام إليها.

الباب األولالباب األول
أحكام عامةأحكام عامة
اIاداIادّة األولىة األولى
تعـاريفتعـاريف

ألغــراض هــذه االتـــفــاقــيـــة تــكــون لـــكـل من الـــكــلــمــات
والعبارات اآلتية اIعنى اIبX إزاء كـل منها :

1  - الـــدولـــة الـــطـــرف :   - الـــدولـــة الـــطـــرف : كل دولـــة عــــضـــو في جـــامـــعـــة
الـدول الـعـربـيــة صـادقت عـلى هـذه االتــفـاقـيـةs أو انـضـمت
إليـها وأودعت وثائق تـصديقـها أو انضـمامهـا لدى األمانة

العامة للجامعـة.
2 - األمــوال :  - األمــوال : كـــل ذي قـيــمــــة مـــالـــيــة مـن عــقــــــار
أو مــنـقـول مــادي أو مـعــنـوي وجـمــــيع احلـقــــوق اIـتـعــلـقـــة
بـأي مـنــهـا والـصـكـوك واحملــررات اIـثـبـتـــة لـكــل مــا تـقــدم
أيــا كــــان شـــكـــلــهـــا �ــــا فـــيـــهــاـ االلـــكـــتـــرونـــيــة والـــرقـــمـــــيــة
والـــعـــمـــلـــــة الـــوطــنـــــيـــة والـــعـــمـالت األجـــنـــبـــــيــة واألوراق

اIالــية والتجاريـة.
3 - عائـدات اجلـر�ة :  - عائـدات اجلـر�ة : األمـوال اIتـحصـلـة أو النـاجتة
أو الـعـائـدة بـطـــريق مـبــاشـر أو غـيـر مـبـاشـر من ارتـكـاب
أي جـــر�ــة من اجلـــرائم اIـــنــصـــوص عــلـــيــهـــا في الــتـــشــريع
الـــداخـــلي لـــلـــدولـــــة الـــطــــــرف كـــجــــر�ـــــة أصـــلـــــيـــة وأيــــة
فـــوائـد أو أربــاح أو مـداخـيل أ خــرى مـتـرتـبــة أو مـتـولـدة

عن هـذه األمـوال.
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4 - الــتــجــمــيـد أو احلــجــز أو الــتــحـفظ :  - الــتــجــمــيـد أو احلــجــز أو الــتــحـفظ : فــرض حــظـر
مؤقت عـلى الـتصـرف في األمـوال أو نقـلـها أو تـبـديلـها أو
الــســيــطـرة عــلــيــهــا وغــيــر ذلك من صــور الــتـصــرفs وذلك
بناء عـلى أمر صـادر من سلـطة قضـائيـة أو من أية سـلطة
مـخـتـصة وفـقـا Iـا تـنص علـيه الـقـوانـX والنـظم الـداخـلـية

لكـل دولـة طـرف.
5 - اIــــصــــادرة :  - اIــــصــــادرة : الــــتـــــجــــريـــــد الــــدائـم من األمــــوال أو
اIمتلكات بـناء على حكم أو أمر صادر من سلطة قضائية
Xـا تنـص عـلـيه الـقـوانI أو من أيـة سـلـطـة مـخـتـصـة وفـقـا

والنظم الداخلية لكل دولة طرف.
6   - اIــؤســسـات اIــالــيـة وغــيــر اIـالــيـة :  - اIــؤســسـات اIــالــيـة وغــيــر اIـالــيـة : أي مــنـشـأة
تــــــــزاول واحــــــدا أو أكــــــثــــــر مـن األنــــــشــــــطــــــــة اIــــــالـــــــيــــــة أو
الــــتـــــجـــــاريـــــــة أو االقــــتـــــصــــاديـــــةs كــــالـــــبــــنـــــوك أو مــــحالت
الصرافــة أو شركـــات االستثمار والـتأمX أو الشركـات
sـهنــيةIـؤسسـات الـفرديــة أو األنـشطــة اIالـتـجـاريـــة أو ا

أو أي نشـاط آخـر �اثـل.
7  - الـشخص االعـتبـاري (اIعـنوي) :   - الـشخص االعـتبـاري (اIعـنوي) : أحـد األشخاص
االعـتـبـاريـة الـعـامة أو اخلـاصـة الـتي أضـفى عـلـيـهـا اIـشرع
الــشـــخــصـــيــة الــقـــانــونــيـــةs فــيـــمــا عــدا الـــدولــة والــهـــيــئــات

واIؤسسات العامـة.
8 - غـــسل األمـــوال :  - غـــسل األمـــوال : ارتـــكـــاب أي فــــعل أو الـــشـــــروع
فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصـل حقيقـة أموال
مـكـتسـبة خالفـا Iا تـنص عـليه الـقوانـX والـنظم الـداخلـية
لـــكــــل دولـــــة طـــــرف وجـــعـــلـــهــــا تــــبـــدو كـــأنـــهـــا مـــشــــروعــــة

اIصـدر.
9 - تـمويل اإلرهاب :  - تـمويل اإلرهاب : جمع أو تـقد  أو نـقل األموال
بـوسـيـلـة مـبـاشـرة أو غـيـر مـبـاشـرة السـتـخـدامـهـا كـلـيـا أو
جـزئـيـا لـتــمـويل اإلرهـاب وفـقـا لـتـعـريف اإلرهـاب الـوارد

باالتفاقية العربية Iكافحة اإلرهاب مع العلم بذلك.
اIاداIادّة ة 2

الهدف من االتفاقيةالهدف من االتفاقية
تهـدف هـذه االتـفـاقـيـة إلى تـدعيم الـتـدابـيـر الـرامـية
إلى مــــكـــافــــحــــة جـــرائـم غـــسـل األمـــوال وتــــمــــويل اإلرهـــاب

وتعزيز التعاون العربي في هذا اجملـال.
اIاداIادّة ة 3

صون السيادةصون السيادة
1 - تـؤدي الـدول األطراف الـتـزاماتـهـا �قـتـضى هذه
االتفـاقــية عـلى نـحــو يتـفـق مـع مـبــادىء تـســاوي الدول
في الــســيـــادة والــسالمـــــة اإلقــلـيــمــــيـة وعـــــدم الــتـدخــــل

فـي الشؤون الداخلية للدول األخـرى.

2 - ال تــبـيـح هـذه االتــفـاقــيـة لــدولــة طـــرف أن تـقــوم
في إقـلـيم دولـة طـرف أخــرى �ـمـارسـة الـواليـة الـقـضـائـيـة
وأداء الـــوظــائف الــتي يــنــاط أداؤهــــا حــصــرا بــســلــطـــات

تلك الدولة األخرى �قتضى قانونها الداخلي.
الباب الثانيالباب الثاني

التدابير الوقائية من غسل األموالالتدابير الوقائية من غسل األموال
وتمويل اإلرهابوتمويل اإلرهاب

اIاداIادّة ة 4
الرقابة واإلشرافالرقابة واإلشراف

على كل دولة طرف :على كل دولة طرف :
1 - أن تـــــضع نــــــظـــــامـــــا داخـــــلـــــيـــــا شـــــامـال لـــــلـــــرقـــــابـــــة
واإلشــــراف عــــلى اIــــصــــارف واIــــؤســــســــات اIــــالــــيــــة غــــيـــر
اIـــــصـــــرفـــــيـــــةs �ـــــا في ذلـك األشـــــخــــاص الـــــطـــــبـــــيـــــعـــــيــــة أو
االعـــتــــبـــاريــــة الـــتي تــــقـــدم خــــدمـــات نــــظـــامــــــيـــة أو غــــيـــــر
نــــظـــــامــــــيــــة فـي مــــجــــال حتـــــويــل األمــــــوال أو كــل مــــا لــه
قــــيــــمــــــةs وعــــنــــــد االقـــتــــضــــــاء عــــلـى الــــهــــيــــئــــات األخـــــرى
اIـــعــــرضـــــة بـــوجـه خـــاص لـــغــــسـل األمـــوالs ضــــمن نـــطـــــاق
اخـــتــــصــــاصـــهــــاs من أجـــــل كــــشف ومــــكـــــافــــحـــــــة جـــمــــــيع
Xويــتـعـــ sأشـكـــال غــســـل األمـــوال وتــمـويـــل اإلرهــــاب
أن يــــشــــــدد ذلـك الــــنــــظــــــام عــــلـى اIــــتــــطــــلـــــبــــات اخلـــــاصـــــة
sXــسـتــفــــيـديــن احلــقــيـقــيـIبــتـحـــديـــد هـويــــــة الـعــمالء وا
عــــــنــــــــد االقــــــتـــــــضــــــــــاءs وحــــــفـظ الــــــســـــــجالت واإلبـالغ عــن

اIعـامالت اIشبوهـة.
2 - أن تـكــفـل قــدرة الــسـلــطــات اإلداريــة والـرقــابــيـة
واIـــعــنــيــة بـــإنــفــاذ الــقـــانــون وســائـــر الــســلــطـــات اخملــتــصــة
�ـكـافــحـة غـسل األمـوال وتـمــويل اإلرهــابs عـلى الـتـعـاون
وتــبـــادل اIــعــلــومـــات عــلى الــصــعـــيــد الــوطــنـي واإلقــلــيــمي
Xوالـدولي ضـمـن نـطـاق الـشــروط الـتي تـفـرضـهـا الـقـوانـ
والــنــظم الــداخــلــيـةs وأن تــقــوم بــإنــشـــاء وحــدات حتــريـات
مــــالـــــيــــة تـــــعــــمـل كــــمــــركـــــز وطـــــني في كـــل دولــــــة جلــــمــع
وحتــلـــيل اIــعــلــومــات اIــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــات غــســل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.
اIاداIادّة ة 5

الرقابة على حركة األموالالرقابة على حركة األموال
تـــتــخـــذ الـــدول األطــراف تـــدابـــيــر مـــنـــاســبـــة لـــكــشف
ورصـــــد حــــركــــــة الــــنــــقـــــود واألدوات اIــــالــــــيــــة الــــقــــابــــلـــــة
لـلــتـــداول ذات الــصـلــــة عــبـر حــدودهــــاs وفـق الـضــمــانـات
الــتي تــكــفـــل اســتــخــدام اIـعـــلــومــات اســتــخــدامــا ســلــيــمـا
ودون إعــاقــــة حــركــــة رأس اIـــال اIــشــــروع بــأيــــة صــلـــــة

مـن الصـــور.
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اIاداIادّة ة 6

التدابير الواقعة على اIؤسسات اIاليةالتدابير الواقعة على اIؤسسات اIالية

تــــــتــــــخــــــذ الــــــــدول األطــــــــراف وفـــــقــــــــا لــــــلــــــمــــــبـــــــادىء
األســاســـيــة لـنــظـامــهـا الــقــانـوني تــدابـيــر مـنــاسـبــة إللـزام
اIــؤســـســات اIـــالــيـــةs ومــنـــهــا اجلـــهــات اIـــعـــنــيـــة بــتـــحــويل

األمــوال �ا يأتي :

1 - تــــضـــمـــX اســـتـــمــــارات الـــتـــحـــويـل اإللـــكـــتـــروني
لألمــــوال والـــرســـائـل ذات الـــصـــلـــــة مـــعــــلـــــومـــات دقــــيـــقـــــة

ومفـيدة عن اIصـدر.

2 - االحــــتـــفـــاظ بـــتــــلك اIـــعــــلـــومـــات وفـــقـــــا لألحـــكــــام
الـواردة بهذه االتفـاقـية.

3 - فـــرض مـــراقـــبـــة دقـــيــقـــــة عـــلى حتـــويـــل األمــوال
التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن اIصدر.

4 - احلـــرص عـلى حـمــايــة اIـعـلـومــات اإللـكـتــرونــيـة
عن طريق إعداد برامج احلماية اIتخصصة.

اIاداIادّة ة 7

وحدة التحريات اIاليةوحدة التحريات اIالية

تــتـــخــذ كل دولـــة طــرف وفـــقــا لــلـــمــبــادىء األســـاســيــة
لــنـــظــامــهـــا الــقــانــونـي مــا يــلــــزم من تــدابـــيــر تــشـــريــعــــيــة
إلنـــــشــــــاء وحــــدة الـــــتــــحــــريـــــات اIــــالــــيـــــة وأن تــــكــــفـــل لــــهــــا
الــصـالحــيـــــات الــتـي تــمـــكــنـــهــــا من اIــكـــافـــحــــة الـــفــعـــالــــة
جلــــــرائم غــــسـل األمــــوال وتــــمــــويـل اإلرهــــــاب �ــــا في ذلك
تلـقي التـقــاريـر اIتعـلقـــة باIـعــامالت اIـالـيـة اIشـبوهــة
في نــطــاق غـســل األمـــوال وتــمـويـــل اإلرهـــاب ولــو كـــان
من مـصــادر مـشــروعـــة وفـحـصـهــا وحتـلــيـلـهــا وتـعـمـيـمـهــا

على السلطـات اخملتصـة.

اIاداIادّة ة 8

إجراءات اIكافحة والتعاون بX الدول األطرافإجراءات اIكافحة والتعاون بX الدول األطراف

1 - تـقـوم كل دولـة طـرف وفـقـا لـلـمـبـادىء األسـاسـيـة
لـنــظـامـهــا الـقــانـوني بــإعـداد قــائـمــــة اIـؤســســـات اIــالــيـة
الــتي تـــتــعــامـل فـي الــنــقــد وإصـــدار اإلرشـــادات الالزمــــة
لــهــذه اIــؤســـســات �ــا تــلــتــزم بـه من إجــراءات في أعــمــال

اIكافحة ومنها على وجه اخلصوص :

أ) الـتـحـقق من هـويـة الـعـمالء واألوضـاع الـقـانـونـــية
Xمن األشـخـاص الـطـبـيـعـي Xـسـتـفـيـدين احلـقـيـقـيـIلـهم وا
واالعــــتـــبـــاريـــX وعـــــدم جــــــواز فـــتــح حـــســـابـــــات أو ربط
ودائــع أو قــبـــول أمــوال أو ودائــع مـــجــهــولـــة أو بــأســمـــاء

صوريـة أو وهمــية.

ب) إخــطـار وحـدات الــتـحــريـات اIـالــيـة بــالـعـمــلـيـات
اIـــالـــيــة الـــتـي يــشـــتـــبه في أنـــهـــا تـــتـــضــمـن غــسـل األمــوال

sوتمويل اإلرهاب
ج) مــسك ســجالت ومــسـتــنـــدات  لــقــيـد مــــا جتـريــه
من الــــعـــمـــلـــيـــات اIـــالــــيـــة احملـــلــــيـــة أو الـــدولــــيـــة تـــتـــضـــمن
الـبــيـانـات الـكـــافــــيــة لـلـتـعـــــرف عـلى هــــذه الـعـمـلـــيـــات
وأن حتــتــفظ بــهــــذه الـســجالت واIــســتــنــدات Iــدة ال تـقـــل
عــن خـــمـس ســنــــوات مــن تـــــــاريخ انــتــهــــــاء الــتــعــامـــل
مــع اIــــؤســـــســــــة اIـــــالـــــيــــة أو مـن تــــاريـخ قــــفـــل احلــــســــاب

sوحتديث هذه البيانات بصـورة دوريـة
د) وضع هــذه الــسـجـالت واIـســتــنــدات حتت تــصـرف
الــســـلــطـــات الــقــضــــائــــيــة واجلــهــــات اخملــتــصــــة بـــتــطــبــيق
أحـــكـــــام مـــكـــافـــحــــة غــســـل األمـــــوال وتــمـــويـــل اإلرهــــاب
وذلك عــــنــــد طــــلــــبــــهــــا أثـــنــــاء الــــفــــحـص والـــتــــحــــري وجــــمع
االسـتـدالالت أو الــتـحـقـيق أو احملـاكـمـة في أي من اجلــرائم

sشمولة بهذه االتفاقيةIا
هـ) حـظر اإلفـصاح لـلعـمالء أو اIـستـفيـدين أو  لغـير
الــسـلـطــات اخملـتـصــة عن أ ي إجـراء من إجــراءات اإلخـطـار
أو الــتــحــري أو الـفــحـص الـتـي تــتـخــذ فـي شـأن اIــعــامالت
اIـالـيـة اIـشـتـبه في أنــهـا تـتـضـمن غـسل أمـوال أو تـمـويل

إرهابs أو عن البيانات اIتعلقة بها.
2 - تـــــعـــــمــل الــــــدول األطـــــــراف عـــــلى أن تـــــتـــــعـــــــاون
وحدات التـحريات اIـالية بـها فـيما بـينهـا في شأن ضبط
جـــــــرائـم غـــــــسل األمـــــــوال وتـــــــمـــــــويـل اإلرهـــــــاب ومـالحـــــــقــــــة
مـرتـكـبـيـهـا ولـهـا أن تـمـد بـعـضـهـا بـالـبـيـانـات والـتـحـريات

واIعلومات اIطلوبة في هذا الشأن.
3 - تـــــتــــعــــهـــــد الــــدول األطــــراف بـــــاتــــخــــاذ اإلجــــراءات
الـالزمـــــــة بــــشـــــأن إجـــــراء مــــراجـــــعـــــة دوريـــــة لــــلـــــنـــــصــــوص
الـــقــانــونــيـــة اIــتــعــلـــقـــة بــأعــمـــال مــكــافــحــــة غــسـل األمــوال
وتــــمــــويل اإلرهــــاب وحتــــديــــثـــهــــا �ــــا يــــتــــفق مع اIــــواثــــيق

وااللتزامات الدولية ذات الصلة.
4 - تتـعـاون الـدول األطـراف فيـما بيـنهـا في مجـال
الــتـــدريب الــتـــقــني عــلـى أعــمــال مـــكــافــحـــة غــسـل األمــوال
وتـــمــويـل اإلرهــاب وتــقـــد  اIــســـاعــدات الـــفــنــيـــة الالزمـــة

ألعمال اIكافحـة.
الباب الثالثالباب الثالث

جتر  غسل األموال وتمويل اإلرهابجتر  غسل األموال وتمويل اإلرهاب
اIاداIادّة ة 9

جتر  غسل األموالجتر  غسل األموال
تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لنظامها القـانونيs ما يلزم من تدابير تـشريعية لتجر 

أي فعل من أفعال غسل األموال اآلتية :
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1 - اكـتـســــاب األمــوال أو حـيـازتــهـا أو اسـتــخـدامـهـا
أو إدارتــهـــا أو حـفـظـهــــا أو تـبــديــلـهــــا أو اسـتـثـمـــارهـــــا
إذا كـانت مــتـحـصـلــة من إحـدى اجلــرائـم اIـنـصـوص عــلـيـهـا
فـي تـشـريع الـدولـة الــطـرف كـجـر�ـة أصـلــيـة وذلك بـقـصـد
إخـفــاء أو تـمــويه طـبــيـعــتـهــا أو مــصـدرهــا مع الـعــلم بـأنــهـا

عـائدات إجرامـية.

2 - حتـــويــــــل أو اســتــبــــــدال األمـــــوال أو نــقــلــهـــــا
إذا كـانت مــتـحـصـلــة من إحـدى اجلــرائـم اIـنـصـوص عــلـيـهـا
فـي تـشـريع الـدولـة الــطـرف كـجـر�ـة أصـلــيـة وذلك بـقـصـد
إخــفــاء أو تــمــويه طــبــيــعــتــهــا أو مــصـدرهــا مـع الــعـلـم أنــهـا

عـائدات إجرامـية.

3 - إخـفـــاء أو تـمويـه الـطـبـيعــة احلـقيـقــيـة لألمـوال
أو مـصـدرهـــا أو مــكـانـهـــا أو كـيـفــــيـة الـتـصـــــرف فـيـهـــا
أو حـركـتـهـا أو مـلـكيـتـهـا أو احلـقـوق اIتـعـلـقـة بـهـا مع الـعلم

بأن هذه األموال هي عائدات إجرامية.

4 - االشــــتـــــراك فـي ارتــــكـــــاب أي فـــــعل مـن األفـــــعــــال
السابقة أو احملاولة أو الشروع في ذلك.

اIاداIادّة ة 10

جتر  تمويل اإلرهابجتر  تمويل اإلرهاب

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لنظامها القـانونيs ما يلزم من تدابير تـشريعية لتجر 

أي فعل من أفعال تمويل اإلرهاب اآلتية :

1 - تـــــــقـــــــد  األمـــــــوال حتت أي مـــــــســـــــمـى مع الـــــــعـــــــلم
بأيلولتها لتمويل اإلرهاب.

s2 - اكــتــســاب أو جــمع األمــوال بــأيــة وســيــلــة كــانت
بقصد تمويل اإلرهاب.

3 - حـــــيــــازة أو حـــــفظ أو إدارة اســـــتــــثـــــمــــار األمــــوال
اIعدة لتمويل اإلرهاب مع العلم بذلك.

اIاداIادّة ة 11

Xمسؤولية األشخاص االعتباريXمسؤولية األشخاص االعتباري

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لـنـظــامـهـا الــقـانـونيs مــا يـلـزم من الــتـدابـيــر الـتـشــريـعـيـة

الالزمـة Iا يأتي :

X1 - تــقـــريــــر مـسـؤولــــيـة األشــخـــاص االعـتــبــاريـ
إذا ارتـــــــكــــــــبـت جــــــــــرائـم غـــــــســــل األمــــــــــوال أو تـــــــمــــــــويــل
اإلرهـــاب اIــشــمــولـة بــهــذه االتــفـاقــيــة بــواسـطــة أشــخـاص
اعتـبـاريـX وتكـــون هـذه اIـسـؤولـيـة جـنـائــيـة (جــزائــية)

أو مدنـية أو إداريـة.

2 - تـرتب هـذه اIـسـؤولـيـة دون مسـاس بـاIـسـؤولـية
اجلـــنــــائـــيـــة (اجلـــزائـــيـــة) لألشـــخــــاص الـــطـــبـــيـــعـــيـــX الـــذين

ارتكبوا هذه اجلرائم.

اIاداIادّة ة 12

الوالية القضائيةالوالية القضائية

تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لــنـظـامــهـا الـقـــانـونيs مــا يــلـــزم من تـدابـــيـر تـشـــريـعـــيـة
لـــكي تــخــضع لــواليــتــهــا الـــقــضــائــيــة جــرائم غــسل األمــوال
وتـمويل اإلرهابs أو االشتـراك فيهـا أو التحريض عـليها

أو احملاولة أو الشروع في ارتكابها وذلك :

- عـــنـــدمــــا تــــرتـــكب هـــذه األفـــعـــــال خـــارج إقـــلـــيـــمـــهـــا
sإضـرارا �صاحلها

- عـنـدمـــا يـكــــون اجلـــاني مــوجــودا عــلـى إقـلـيـمـهـــا
وال تقوم بتسليمه لكونه أحد مواطنيها.

اIاداIادّة ة 13

التجميد واحلجز واIصادرةالتجميد واحلجز واIصادرة

1 -  - تـتخذ كـل دولـة طرفs وفقا لـلمبـادىء األساسية
لـنــظـامـهــا الـقـانــونيs مـا يـلــزم من تـدابـيــر لـتـمــكـX اجلـهـة

اخملتصة من مصادرة :

أ) الـعـائــدات اإلجـرامـيـة اIـتـحــصـلـة من جـرائم غـسل
sشمولة بهذه االتفاقيةIاألموال وتمويل اإلرهاب ا

ب) األمــــــوال الـــــتـي اســــــتــــــخــــــدمت أو كــــــانـت مــــــعـــــدة
لالستـخدام في ارتـكـاب أي من اجلــرائم اIنصـوص علـيها

في الفقـرة (أ) من هذه اIادة.

2 - تــــتـــخــــذ كـل دولــــة طـــرف مــــا يــــلـــزم مـن تـــدابــــيـــر
لـتـنـظـــيـم إدارة الـسـلـطــــات اخملـتـصـــة لألمــــوال اجملـــمـدة

أو احملجـوزة أو اIصـادرة.

3 - إذا حـولت الـعائـدات اإلجـرامـية أو بـدلت جـزئـيا
أو كـليـا إلى �تـلكـات أخرى وجب إخـضاع تـلك اIمـتلـكات

بدال من العائدات للتدابير اIشار إليها في هذه اIادة.

4 - إذا خـلـطت هـذه الـعائـدات اإلجـرامـيـة �ـمـتـلـكات
اكــــتــــســــبت من مــــصــــادر مــــشــــروعــــةs وجب إخــــضــــاع تــــلك
اIــــمـــتــــلــــكـــات لــــلـــمــــصـــادرة فـي حــــدود الــــقـــيــــمــــة اIــــقــــدرة
لـــلــعـــائــدات اخملــلــوطــةs دون مــســاس بـــأي صالحــيــة تــتــعــلق

بضبطها أو بتجميدها.

 5 - تـخــضع لــلــتـدابــيــر اIـشــار إلــيـهــا في هــذه اIـادة

وعـــلى ذات الـــنــــحـــو والـــقـــدر الـــســـاريــــX عـــلى الـــعـــائـــدات
اإلجـرامـيةs اإليـرادات أو اIـنافع األخـرى اIـتأتـيـة من هذه
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الــعــائـدات اإلجـرامــيـة أو مـن اIـمـتـلـكــــات الـتي اخـتـلـطت
بها تلك العائدات.

6 - تــــــتــــــخــــــذ كــل دولــــــة طــــــرف مــــــا يــــــلــــــــزم إلبــــــــرام
اتـــــفـــــاقـــــيــــات مـع غـــــيــــرهـــــــا مـن الـــــــدول األطــــراف تـــــنـــــظم
الـتصـرف في حـصيـلـة األمـوال احملكـوم نـهائـيـا �صـادرتـها
فـي جـــرائم غــــسل األمــــوال وتـــمـــويـل اإلرهـــاب مـن جـــهـــات
قــضـائــيــة وطــنـيـــة أو أجـنــبـــيـة تــتـضــمن قــواعـــد تـوزيـع
تلك احلصيلـة بX أطـراف هذه االتفاقـيات وفقـا لألحكــام

التي تنص عليها.
7 - ال يــــجــــوز تـــفــــســـيــــر أحـــكــــام هـــذه اIــــادة �ـــا �س

حقوق الغيرs حسن النية.
اIاداIادّة ة 14

التعاون مع سلطات إنفاذ القانونالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون
تــتــخــذ كـل دولــة طــرفs وفـقــا لــلــمــبــادىء األســاســيـة
لـنظامها الـقـانونيs مـا يلـــزم من التدابـير الـتشـريعــية

واإلدارية الالزمة Iا يأتي :
1 -  - تـشـجـيع أي من الـفـاعـلـX األصـلـيـX أو الـشـركاء
فـي ارتـــكــــاب أيــــة جــــر�ــــة من اجلــــرائم اIــــشــــمــــولــــة بــــهـــذه
االتــفـاقــيــةs عـلى تــقــد  مـعــلـومــات مــفـيــدة إلى الــسـلــطـات
اخملـتـصةs وعـلى تـوفـير اIـسـاعـدة الفـعـليـة لـهـذه السـلـطات

ألغراض التحقيق واإلثبات.
2 - اإلعــفــاء أو الــتــخــفــيـف من الــعــقــوبــات األصــلــيــة
اIـقـررة جلرائم غـسل األمـوال وتمـويل اإلرهـاب اIشـمـولة
بـهذه االتـفاقـيـة إذا بادر أحـد "اجلنـاة" إلى إبالغ الـسلـطات
اخملـــتــصـــة قــبـل عــلـــمــهـــا بــهـــا أو إذا حــصل اإلبـالغ بــعـــد عــلم
الــسـلــطـات بــاجلــر�ـة شــريـطــة أن يـؤدي اإلبـالغ إلى ضـبط

باقي اجلناة أو بعضهم أو ضبط األموال محل اجلر�ة.
3 - إذا كــان الــشــخـص اIــشــار إلــيـه في الــفــقــــرة (1)
مـن هــــــذه اIــــادة مـــــوجــــــودا في دولــــــة طـــــــرفs وقــــــادرا
عـــلى تــقــد  عــون كـــبــيــر إلى الــســلـــطــات اخملــتــصــة لــدولــة
طـرف أخرىs يـجـوز لـلدولـتـX اIـعنـيـتـX إبـرام اتـفـاقـات
أو تـرتيـبات وفـقـا للـمـبادىء األسـاسيـة لـنظـام كـل مـنهـما
الـقـانـونيs بـغـرض تـسهـيل تـطـبـيق أحـكـام الـفـقـرتX 1 و2

من هذه اIادة.
اIاداIادّة ة 15

السرية اIصرفيةالسرية اIصرفية
تـكـفـل كـل دولـة طرف في مـجـال الـقيـام بـتـحقـيـقات
في اIــــســــائل اجلــــزائــــيــــة لألفــــعــــال اجملــــرمــــة إعــــمــــاال لــــهـــذه
االتـفـاقـيـة وجـود آلـيـات مـناسـبـة وفـقـا لـقـانـونـهـا الـداخلي
Xلـــتــذلــيل الـــعــقــبــات الـــتي قــد تــنـــشــأ عن تــطـــبــيق قــوانــ

السرية اIصرفية.

الباب الرابعالباب الرابع

التعاون األمنيالتعاون األمني

اIاداIادّة ة 16

التدابير الوقائيةالتدابير الوقائية

تـــلـــتـــزم الــــدول األطـــراف بـــاتــــخـــاذ كـــافـــة الــــتـــدابـــيـــر
الـالزمــــة لـــــلــــوقـــــايــــة مـن جــــرائـم غــــسـل األمــــوال وتـــــمــــويل
اإلرهــابs وذلك طــبـــقــا لــلـــقــوانــX واألنـــظــمــة واإلجــراءات

الداخلية لكل منهاs على النحو اIبX فيما يأتي :

1 - تـطــويــر وتـعــزيــز األنـظــمـة اIـتـصـلــة بـالـكـشف
عن جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

2 - دعم قدرة األجـهزة األمـنـية واإلداريـة والـرقابـية
وأجـهـزة إنـفـاذ الـقـانـون وسـائـر األجـهـزة اIـعـنـيـة �ـكـافـحة
جـرائم غـسل األمـوال وتمـويل اإلرهـاب والـتعـاون وتـبادل

اIعلومات فيما بينها.

3 - إنـشاء وتطـوير وحتسX بـرامج تدريبـية خاصة
لـلــعــامـلــX في أجــهـزتــهـا اIــعـنــيــة �ـنع ومــكــافـحــة اجلـرائم
اIـشـمـولـة بـهـذه االتـفـاقيـةs عـلـى أن تتـنـاول تـلك الـبـرامج

على وجه اخلصوص ما يأتي :

أ) الــــطـــرق اIــــســـتــــخـــدمــــة في الـــوقــــايـــة مـن اجلـــرائم
sشمولة بهذه االتفاقية وأساليب منعها قبل وقوعهاIا

ب) األسـالـيب الـتي يـسـتخـدمـهـا األشـخـاص اIـشـتبه
sشمولة بهذه االتفاقيةIبضلوعهم في اجلرائم ا

 ج) طـــرق مــراقـــبــة حـــركــة اIـــمـــنــوعـــات والــعـــائــدات
اإلجــرامـــيــة واIــمــتـــلــكــات واIــعـــدات وغــيــرهــا من األدوات
اIــسـتــخـدمــة في نــقـل أو إخـفــاء أو تـمــويه تــلك الـعــائـدات

واIمتلكـات واIعدات.

د) الـوسـائل اIـسـتحـدثـة في مـجـال كـشف ومـكـافـحة
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

4 - قيام كـل دولـة من الدول األطراف بإنشاء قاعدة
بــيـانــات جلـمع وحتــلـيل اIــعـلــومـات اخلـاصــة بـجــرائم غـسل
األموال و تـمويل اإلرهـاب �ا في ذلـك اIعـلومـات اIقـدمة
من الدول واIـنـظـمات اإلقـلـيمـيـة والدولـيـةs ووضع قوائم

متكاملة في هذا النطاق واالحتفاظ بها وحتديثها.

5 - تـبـادل اIـعـلـومات مـع الـدول األطراف فـي مـجال
جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

6 - تـعــــزيـــز أنــشــطـــة اإلعالم األمـــني وتــنـســيـقــهـــا
مــع األنــشــطــة اإلعـالمــيــة في كـل دولـــة وفــقــا لــســـيــاســتــهــا
اإلعـالمـــيــةs وذلـك لــــدعـم اجلــهـــود الـــرامــــيــة لــلــتـــوعـــــيـة
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مــن مــــخــــاطــــر جـــــرائم غــــسـل األمــــوال وتــــمـــــويل اإلرهــــاب
بـــالـــتــعـــاون مع مـــؤســـســـات اجملـــتـــمع اIـــدني واIـــؤســـســات

األخـرى ذات الصلـة.

اIاداIادّة ة 17

تدابير اIكافحةتدابير اIكافحة

تــعـمل الــدول األطــراف لـتــحــقـيق اIــكــافـحــة الــفـعــالـة
جلرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب على ما يأتي :

1 -  - الـــقــــبض عــــلى مــــرتــــكـــبـي جـــرائـم غـــسـل األمـــوال
وتــــمـــويـــل اإلرهـــــاب ومــــحـــاكــــمـــتــــهم وفــــقــــــا لــــلـــقــــــانــــون
الــوطــني أو تـسـلـيـمـهم وفـقـــا ألحـكــــام هـــذه االتـفـــاقــــيـة
أو االتـــفـــــاقـــيـــــات الـــثــــنـــائــــيـــة بـــX الــــدولـــتــــX الـــطــــالـــبــــة

واIطلـوب منها التسليم.

2 - إقــامـــة تــعــــاون فـــعــــال بــX األجـــهــــزة اIــعـــنــــيــة
وبــــX األفــــراد Iــــواجــــهــــة جــــرائم غـــــسل األمــــوال وتــــمــــويل
اإلرهـــابs وتـــوفــيـــر ضــمـــانـــات وحــوافـــز مــنـــاســبـــة حلـــثــهم
وتــــــشـــــجــــــيـــــعــــــهم عــــــلـى اإلبالغ عـن هـــــذه اجلــــــرائم وتــــــقـــــد 
اIــعـلـــومـــات الــتي تــسـاعــــد في الــكــشف عـنــهــــا والــقـبض

عـلى مرتكبيهـا.

3 - تـأمX حماية فـعالة للـعاملX في مـيدان العدالة
اجلـنــائـيـة وIـصــادر اIـعـلـومــات والـشـهــود في جـرائم غـسل

األموال وتمويل اإلرهـاب.

اIاداIادّة ة 18

تبادل اIعلوماتتبادل اIعلومات

تــتـعــاون الــدول األطــراف في مــكـافــحــة جـرائـم غـسل
األمــوال وتـــمــويل اإلرهـــابs طــبـــقــا لـــلــقـــوانــX واألنـــظــمــة
واإلجراءات الداخلية لكل دولة وذلك على النحو اآلتي :

1 - تعزيز تبادل اIعلومات فيما بينها حول :

أ) هــويــة األشــخــاص اIــشــتــبه في ضــلــوعــهم في تــلك
sاجلرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم

ب) الوسائل واألسالـيب التي تستـخدم في ارتكاب
sتلك اجلرائم

ج) حـــركــــة عـــائـــدات جـــرائم غـــسـل األمـــوال وتـــمـــويل
اإلرهــاب بــالـــوســائل والــتـــقــنــيـــات اIــســتـــخــدمــة أو اIــراد

استخدامها في ارتكاب تلك اجلرائم.

2 - تـــتــــعـــهـــد كــل من الـــدول األطـــراف بــــإخـــطـــار أيـــة
دولـــــة طــــرف أخـــــرى عــــلى وجــه الــــســــرعــــة بــــاIــــعــــلــــومـــات
اIــتــوفــرة لـديــهــا عن أيــة جــر�ــة من جــرائم غــسل األمـوال
وتـــمــويل اإلرهــاب تــقع في إقـــلــيــمــهــا تــســتــهــدف اIــســاس

�ـصالح تـلك الـدولة أو �ـواطـنيـهاs عـلى أن تـبX في ذلك
اإلخـــطـــار مــا أحـــاط بـــاجلـــر�ـــة من ظـــروف واجلـــنـــاة فـــيـــهــا
واجملــــني عــــلـــيــــهم وضــــحـــايــــاهــــا واآلثـــار الــــنـــاجــــمــــة عـــنــــهـــا
واألســــالــــيب اIــــســــتــــخــــدمــــة في ارتــــكــــابــــهــــاs وذلـك وفــــقــــا

للقـوانX واألنظمـة اIطبقـة في كـل دولـة.
3 - تــتــعــهــد الــدول األطــراف بـــاحملــافــظــة عــلى ســريــة
اIــعـلـومـات اIــتـبـادلـة فــيـمـا بـيــنـهـا وعـدم تــزويـد أيـة دولـة
غيـر طـرف أو جـهـة أخـرى بـهـاs دون أخذ اIـوافـقـة اIـسـبـقة

للدولة مصدر اIعلومات.
اIاداIادّة ة 19

التحـرياتالتحـريات
1 - تـتـعــهـد الـدول األطـراف بــتـعـزيـز الـتــعـاون فـيـمـا
بــيـــنــهـــا وتــقـــد  اIــســـاعــدة فـي مــجـــال إجــراءات الـــتــحــري
والـقـبض عــلى الـهــاربــX من اIــتـهـمــX أو احملـكــوم عــلـيـهم
في جـرائم غـسل األمــوال وتـمـويل اإلرهـاب وكـفـالـة تـقـد 
أي شخص يشارك في هذه اجلرائم أو تدبيرها أو اإلعداد
لـــهــا أو ارتـــكـــابـــهـــا أو دعـــمــهـــا إلـى الــعـــدالـــة وفـــقـــا لـــلــنـــظم

والقوانX الداخلية لكـل دولة.
2 - تزويد كـل دولة طرف بأقصى قدر من اIساعدة
فيـما يـتصــل بـإجــراء التـحـريـات واالستـدالالت اIتـعلـقـة
بــجـــــرائم غـــســل األمـــوال وتـــمــويـــل اإلرهــــاب ويـــشــمــل
ذلـك اIـــســـــاعــــدة عــــلى حــــصـــــول كـل مــــنــــهــــا عـــلـى مــــا لــــدى
األخـــرى من أدلـة الزمــة Iـبــاشـرة الـتــحـقـيـقــات اجلـنـائــيـة

واإلجـراءات القانونـية.
اIاداIادّة ة 20

تبادل اخلبرات والدراسات والبحوثتبادل اخلبرات والدراسات والبحوث
1 - تــتـــعــاون الــدول األطــراف عــلـى تــبــادل اخلــبــرات
فــيـمــا بــيـنــهــا في مـجــال الــوقـايــة ومــكـافــحــة جـرائـم غـسل

األموال وتمويل اإلرهـاب.
2 - تـــتــــعـــاون الـــدول األطــــراف عـــلى إجــــراء وتـــبـــادل
الــدراســات والــبـــحــوث ذات الــصــلــة بــتــحــلــيل االجتــاهــات
الـــــســــائــــدة في جـــــرائم غــــسل األمـــــوال وتــــمــــويل اإلرهــــاب

وظروف ارتكابها وكيفية مواجهتها.
اIاداIادّة ة 21

التعـاون في مجـال التدريبالتعـاون في مجـال التدريب
واIساعدة التقنيةواIساعدة التقنية

تــتــعــــاون الـــدول األطـــراف في حـــــدود إمــكــانـــيــاتــهــا
عـــلى تـــوفــيـــر اIــســـــاعــدات الـــتــقـــنــيـــة لــتـــخــطـــيط وإعـــداد
وتـنـفـــيـذ بـــرامج أو عـقـــد دورات تـدريـبـــيـة مـشـتــركـــــة
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أو خــاصـــــة بــدولــــة أو مـــجــمــوعـــــة مـن الــــدول األطــــراف
عـــنــد احلـــاجــــة لـــلــعــامـــلـــX في مـــجــــال مـــكــافــحـــــة جــــرائم
غــــســل األمـــــوال وتـــمــــويــل اإلرهــــــاب وتـــبــــادل اخلـــبـــرات
فــيـمـــا بــيـنــهـا وتــنـمـــيــة الـقــــدرات الـعــلـمــــيــة والـعــمـلــــيـة

ورفــع مستـوى األداء.

اIاداIادّة ة 22

دعم التعاون العربي الدوليدعم التعاون العربي الدولي

تــــســـعـى الـــدول األطـــــراف إلى تــــطـــــويــــر وتــــعـــــزيــــز
الـــتـــعــــــاون الـــعــــــربي الــــــدولي واإلقـــلــــيـــمي فـي مـــجــــال
مــنــع ومــكـافــحـة جــرائم غــسل األمــوال وتـمــويل اإلرهــاب

من خالل مـا يأتي :

1 - دعم الـتــنــســيق والــتـعــاون اIــشـتــرك بــX الـدول
األطـراف وبـX اIـنـظـمــات الـدولــيـة واإلقـلـيــمــيـة اIـعـنــيـة

في هـذا اجملـال.

2 - تبادل اIـعلـومـات واخلبرات مـع الـدول األخـرى
واIـنــظـمــات الــدولــــيـة واإلقـلـيــمـــيـة بـشــأن اIـسـتـجـــدات
في مجـال جرائم غـسل األموال وتـمويل اإلرهـاب وكيـفية

الوقاية منها ومكافحتها.

3 - تـــأكــــيـــد اIـــشــــاركــــة فـي اIـــؤتـــمــــرات والـــنـــدوات
الــــتي تــــعـــقــــدهــــــا اIــــنـــظـــمـــــات واحلـــلـــقـــــــات الـــعـــلـــمــــــيـــة
الــدولـــــيـة واإلقــلــيـمــيــة في مـجـــال جـــرائم غــسـل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.

الباب اخلامسالباب اخلامس

التعاون القانوني والقضائيالتعاون القانوني والقضائي

اIاداIادّة ة 23

اIساعدة القانونية اIتبادلةاIساعدة القانونية اIتبادلة

1 -  - تــــلـــــتـــــــزم الــــدول األطـــــــراف وفـــــقــــا لـــــنـــــظــــامـــــهــــا
الـقــــانـــوني أن تــقــــدم كــل مــنــهــــا لألخـــرى أكــبــــر قــــدر
مـن اIــــســــاعـــــدة الـــــقــــانــــونـــــيــــة اIــــتــــبـــــادلــــة في اIـالحــــقــــات
وإجــــــراءات االســــــتــــــدالل والـــــتــــــحــــــقــــــيــــــقــــــات واإلجــــــراءات
الـقضـائــيـة األخــرى فيـمـا يـتعـلـق بـجــرائم غـسـل األمـوال

وتمويـل اإلرهـاب.

2 - لــــلــــــدول األطـــــراف أن تــــطــــلب فـــــيــــمـــــا بــــيــــنــــهـــــا
اIساعدة القانونية اIتبادلة ألي من األغراض اآلتـية :

أ) ضبط األمـوال واIمـتلـكات اIـتحـصلــة من اجلرائم
اIشـمـولـــة بـهــذه االتـفـاقـــيـة أو حـجـزهـــا أو جتـمـيـدها أو

sمصادرتهــا أو تسليمهـا

sب) القيام بإجراءات التفتيش

sواقعIج) فحص األشياء ومعاينة ا

د) احلـــــصـــــول عـــــلـى أدلــــــة أو أقــــــوال من األشـــــخـــــاص
sوتلقي تقـاريـر اخلبـراء

هـ) تـــــبــــــادل صـــــحـف احلـــــالـــــة اجلــــــنـــــائـــــيــــــة وتـــــبــــــلـــــيغ
sستندات القضائية عموماIا

و) كــشف اIـتـحـصالت أو اIــمـتـلـكـــات أو األدوات أو
األشــيـــاء األخـــرى أو اقــتــفــــاء أثــرهـــا ألغـــراض احلــصــول

sعـلى أدلــة

ز) تـــســـهـــيل مـــثـــول األشـــخـــاص في الـــدولـــة الـــطــرف
الــتي تــطــلب ذلك من أجــل ســمـــاع شــهــادتــهم أو أقـــوالــهم

sشمولة بهذه االتفاقيةIفي اجلرائم ا

ح) أي شــكـل من أشــكــال اIــســاعــدة �ــا ال يــتــعـــارض
مـع قانون الدولة الطرف متلقية الطلب.

3 - يـجــوز لـلـسـلـطـات اخملـتـصــة في كـل دولـة طرف
فيما ال يتـعــارض مــع قـانـونهـا الداخلي ودون أن تتلقى
طلـبا مسـبقـا أن حتيل مـعلومـات متـعلـقـة �سـائل جنـائية
إلى ســلـطـة مـخــتـصـة في دولــة طـــرف أخــرى مـتى قـدرت
أن هــذه اIـعــلــومــات قــد تـســاعــد تــلك الــسـلــطــة في الــقــيـام
sبـالتـحريات أو اسـتكـمالـها أو اتـخاذ اإلجـراءات اجلنـائية
ويـتـعX عـلى الـسـلـطــة اخملـتـصــة الـتي تـتـلـقى اIـعـلــومات
أن تـمـتثل أل ي طـلب بـإبـقاء تـلك اIـعلـومـات طي الكـتـمان

بشكـل دائم أو مؤقت أو بفرض قيود على استخدامها.

4 - يـصاغ طلب اIسـاعدة القـانونية عـلى نحو دقيق
يــحــدد فــيه نــطــاق اجلــر�ـــة أو الــواقـعـــة أو اإلجــراء مــحـل
اIـســاعـدة ويـتــعـX أن يــتـضــمن طـلب اIــسـاعــدة عـلى وجـه

اخلصوص البيانات اآلتـية :

sأ) صفة السلطة اخملتصة

ب) مــوضـــع وطــبـيــعـــــة الــتـحــقـــــيق أو اIـالحـقــــــة
أو اإلجـراءات الــتي يــتــعــلـق بــهــا الــطـلـب وصـفــة الــســلــطـة

sالحقةIالتي تتولى التحقيق أو ا

ج) نـسخ رسـمـيـة من أوراق الـتـحـقـيـقـات أو األحـكام
sوضوع ذات الصلةIالصادرة في ا

د) بـيــان اIـســاعـدة الـقـانـونــيـة اIـطـلوبــة وتـفـاصــيل
sأي إجراء آخر تود الدولة الطالبة اتباعه

هـ) هـــويـــة الـــشـــخص مـــوضــــوع الـــطـــلب وجـــنـــســـيـــته
ومـكـــان وجــوده وأيــة مـعـلـــومــات أخـــرى إضـافـــيـة تـفـيـد

في الـوصـول إلـيه.
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اIاداIادّة ة 24
السلطة اIركزيةالسلطة اIركزية

تـعــX كـل دولـة طــرف سـلــطـة مــركـزيــة تـســنـد إلــيـهـا
مـســؤولـيــة وصالحـيـة تــلـقي طــلـبـات اIــسـاعــدة الـقـانــونـيـة
اIتـبـادلـة وإحالـتـها لـلـسـلطـات اخملـتـصة التـخـاذ اإلجراءات

الالزمة لتنفيذها.
اIاداIادّة ة 25

حاالت رفض اIساعدة القانونيةحاالت رفض اIساعدة القانونية
1 - يــجــوز لــلـدولــة الــطــرف مــتــلــقــيــة الــطــلب رفض

تقد  اIساعدة القانونية في احلاالت اآلتـية :
أ) إذا كـــان تـنــفــيـذ طـلب اIـســــاعــدة �س سـيــادتـهــا

sأو أمنها أو يتعارض مع نظامها القانوني
ب) إذا كــــــان تــــــنـــــفـــــيـــــذ اIــــــســـــاعـــــدة يـــــتــــــعـــــارض مــع
التحقيـقات أو اإلجراءات القائـمة على أرضها أو مع حكم

قضائي صادر في إقليمها.
2 - ال يـجـوز للـدولـة متـلـقيـة طـلب اIسـاعـدة رفضـها

بحجة السرية اIصرفية وفقا ألحكام اIادة (15).
اIاداIادّة ة 26

تكاليف تنفيذ طلب اIساعدةتكاليف تنفيذ طلب اIساعدة
تـتـحـمّـل الـدولـة الـطـرف مـتـلـقـيـة الـطـلب الـتـكـالـيف
الــعــاديــة لــتــنـفــيــذ الـطــلب مـــا لم تـتــفـق الـــدول األطـــراف
عـلى غـيـر ذلكs وإذا كـانت تـلـبـيـة الـطـلب تـسـتـلـزم نـفـقات
ضـخـمـة أو غيـر عـاديـة وجب عـلى الـدول األطـراف اIـعـنـية
أن تــتــشــاور لــتــحـــديــد الــشــروط واألحــكــام الــتي ســيــنــفــذ

الطلب �قتضاها وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف.
اIاداIادّة ة 27

االعتراف باألحكام اجلزائيةاالعتراف باألحكام اجلزائية
يـــتــعــX عـــلى كـل دولـــة طــرف أن تـــعــتــرف بـــاألحــكــام
اجلــزائـــيــة الــصــادرة عن مــحــاكم دولــة طــرف أخــرى بــشــأن
إحـدى اجلـرائم اIــشـمـولـة بــهـذه االتـفــاقـيـة مــا لم يـتـعـارض
ذلك مـع أحـكــام الـنــظـام الــعـامّ أو الــقـانــون وتــسـتــثـنى من

ذلك ما يأتي :
1 - األحـكـام التـي مازالت قـابـلـة لـلـطعن فـيـهـاs بـأحد
أوجه الـطـعن اIـقـررة فـي قانـون الـدولـة الـتي صـدر احلـكم

من إحدى محاكمها.
2 - األحــكــام الــصــادرة في جــر�ــة تــدخل أصال ضــمن
الـواليـة الــقـضـائـيـة لـلـدولـة اIـطــلـوب مـنـهـا اIـسـاعـدة مـتى

باشرت فيها أيا من إجراءات التحقيق أو احملاكمة.

اIاداIادّة ة 28
التعاون ألغراض اIصادرةالتعاون ألغراض اIصادرة

1 - علـى الدولـة الـطرف الـتي تـتـلقـى طلـبـا من دولة
طــرف أخـــرى لــهـا واليـــة قــضــائــيــة عــلى جــر�ــة مــشــمــولـة
بـهــذه االتـفـاقــيـة من أجـل مـصـادرة مــا يـوجـد في إقـلـيـمـهـا
من عــائــدات إجــرامـــيــة أو �ــتــلــكــات أو مــعــدات أو أدوات

أخـرىs أن تقـوم �ا يأتي :
أ) إحـالـة الـطـلب إلى سـلـطـاتـهـا اخملـتـصـة لـتـسـتـصدر
مـنـهـا أمـر أو حـكم مـصـادرةs وأن تـضع ذلك مـوضع الـنـفاذ

في حالة صدوره.
ب) إحالـة أمر أو حـكم اIصـادرة الصـادر عن محـكمة
sفي إقـليم الـدولة الـطرف الطـالبـة إلى سلـطاتـها اخملـتصة

بهدف إنفاذه بالقدر اIطلوب.
2 - تــتــخـذ الــدولـة الــطـرف عــنـد تــلـقــيــهـا الــطـلب من
دولـــة طــــرف أو أكـــثــــر لـــهـــا واليــــة قـــضـــائــــيـــة عـــلـى جـــر�ـــة
مـشـمـولـة بـهـذه االتـفـاقـيـةs الـتـدابـيـر الالزمـة لـلـكـشف عن
عـــائـــدات اجلـــر�ـــة أو اIــــمـــتـــلـــكـــات أو اIـــعـــدات أو األدوات

األخرى واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها.
3 - يـشتـرط في الـطلب اIـنـصوص عـلـيه في الفـقرة

(1) من هذه اIادة مـا يأتي :

أ) في حـالـة طلـب اIصـادرةs وصف اIـمـتـلـكـات اIراد
مـصـادرتـهـا �ـا في ذلك مـكـانـهـا وقـيمـتـهـا اIـقـدرةs حـيـثـما
تـكــون ذات صـلــةs وبـيــان بـالــوقـائع الــتي اسـتــنـدت إلــيـهـا
الـدولة الطـرف الطـالبـة �ا يـكفي لتـمكـX الدولـة الطرف
مــتـلــقــيــة الـطــلب مـن اسـتــصــدار األمــر أو احلـكـم في إطـار

sقانونها الداخلي
ب) في حـالــة طـلب ذي صــلـة بـالــبـنـد (1/ب) من هـذه
اIــادةs نــســـخــة مــقـــبــولــة قــانـــونــا من أمـــر اIــصــادرة الــذي
sيستند إلـيه الطلب والصادر عن الدولة الطرف الطالبة
وبــيــانــا يـحــدد الــتــدابــيــر الــتي اتــخـذتــهــا الــدولــة الــطـرف
الـــطــالــبــة لــتــوجــيه إشــعــار مــنــاسب لــلــغــيــر حــسن الــنــيــة
ولــضــمــان مــراعــاة األصــول الــقــانــونــيــةs وبــيــانــا بــأن أمــر

sصادرة نهائيIا
sادةIج) في حالة طـلب ذي صلة بالبند (2) من هذه ا
بــيــان بــالــوقــائع والــنــصــوص الـقــانــونــيــة الــتي اســتــنـدت
إلــــيــــهـــــا الــــدولــــة الــــطـــــرف الــــطــــالــــبــــة ووصـف لإلجــــراءات
اIـطلـوبـةs ونسـخـة مقـبـولة قـانونـا من األمـر الـذي استـند

إليه الطلب.
4 - إذا اخـــتــــارت الـــدولـــة الــــطـــرف أن جتـــعـل اتـــخـــاذ
التـدابيـر اIشار إلـيهـا في الفـقرتX (1 و2) من هـذه اIادة
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مــشـروطـا بــوجـود مـعــاهـدة بــهـذا الـشــأنs عـلى تــلك الـدولـة
الــــطــــرف أن تــــعــــتـــبــــر هــــذه االتــــفــــاقـــيــــة �ــــثــــابــــة األســـاس

التعاهدي الالزم والكـافي.
5 - يجـوز أيضـا رفض التـعـاون �قـتضى هـذه اIادة
أو إلــغــاء الــتــدابــيــر اIــؤقــتــة إذا لم تــتــلق الــدولــة الــطـرف
مــتـــلـــقـــيـــة الــطـــلـب أدلــة كـــافـــيـــة في حـــيـــنـــهــاs أو إذا كـــانت

اIمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها.
6 - قــبل وقـف أي تــدبــيــر مـــؤقت اتــخــذ عـــمال بــهــذه
اIادةs على الدولة الطـرف متلقية الطلب أن تتيح للدولة
الــطــرف الــطــالــبـــةs فــرصــة لــعــرض مــا لـــديــهــا من أســبــاب

تستدعي مواصلة ذلك التدبير.
7 - ال يـــــجــــــوز تـــــأويـل أحـــــكــــــام هـــــذه اIــــــادة �ـــــا �س

بحقوق الغير حسن النـية.
اIاداIادّة ة 29

التعاون ألغراض استرداد اIوجوداتالتعاون ألغراض استرداد اIوجودات
تـــــتـــــخـــــــذ كــل دولـــــــة طـــــــرف مــــــــا قـــــــد يـــــلــــــــزم مـن

تدابــير للسمـاح :
1 - لـدولــة طــرف أخــرى بــرفع دعــوى قــضــائــيــة أمـام
مــحـــاكــمــهــا الســتــرداد أمــوال أو �ــتــلـــكــات مــتــحــصــلــة من

جر�ة من جرائم غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
2 - الـسـمـاح بـإنــفـاذ أمـر أو حـكم مـصـادرة صـادر عن

محكمة في دولة طرف في هذه االتفاقية.
X3 - حملــاكــمــهــا أو سـلــطــاتــهـا اخملــتــصــة عــنـدمــا يــتــعـ
عـلـيــهـا اتـخــاذ قـرار بـشــأن اIـصـادرة أن تــعـتـرف �ــطـالـبـة
دولـــة طــــرف فـي هـــذه االتــــفــــاقـــيــــة بــــأمــــوال أو �ـــتــــلــــكـــات
اكـــتــســـبت من جـــر�ــة من جـــرائم غـــسل األمــوال وتـــمــويل

اإلرهاب باعتبارها مالكة شرعية لها.
اIاداIادّة ة 30

نقـل اإلجراءات اجلزائيةنقـل اإلجراءات اجلزائية
تــــنـــظـــر الـــدول األطـــراف في إمـــكــــانـــيـــة نـــقـل أي من
اإلجـراءات اIــتـعـلـقــة بـفـعــل مـجـــرم وفـقـا لـهــذه االتـفـاقــيـة
إلـى بـعـضـهـا الـبــعضs في احلـاالت الـتي يـعــتـبـر فـيـهـا ذلك
الــنـقل في صــالح حـسـن سـيـر الــعـدالــةs وخـصــوصـا عــنـدمـا

يتعلق األمر بعدة واليات قضائية.
اIاداIادّة ة 31

تسليم اIتهمX واحملكوم عليهمتسليم اIتهمX واحملكوم عليهم
1 - يـتم تــسـلــيم اجملــرمـX واحملــكـوم عــلــيـهم بــاجلـرائم
اIــشـــمــولـــة بـــهــذه االتــفـــاقـــيــة وفـــقـــا لــلـــنــظــــام الـــقــانــوني

لـلــدولـــة مـتـلـقـيـة الـطـلـب إذا كـان الـشـخص مـوضـوع طـلب
التـسلـيم موجـودا في إقـليم الـدولة اIـطلـوب منـها بـشرط
أن يــكــون الـــفــعل الـــذي يــطــلب بـــشــأنه الـــتــســلــيـم مــجــرمــا
�ــقـــتـــضى الـــقـــانــون الـــداخـــلي لـــكل من الـــدولـــة الــطـــالـــبــة

والدولـة اIطلـوب منها.
s2 - إذا اشتـمل طـلب الـتسـلـيم عدة جـرائم مـنفـصـلة
sوكـانت جـر�ـة واحـدة مـنـهـا عـلى األقـل خـاضـعـة لـلـتـسـلـيم
وبعضـها غيـر خاضع لهs ولهـا صلة بـجر�ة مـشمولـة بهذه
االتفـاقيـةs فيـجوز لـلدولـة اIطـلوب مـنهـا أن تطبـق أحكام

الفقرة (1) من هذه اIادة فيما يتعلق بتلك اجلرائم.
3 - تـــــعــــد اجلـــــــرائم الــــتـي تــــســــــري عــــلـــــيــــهـــــا أحــــكــــام
الـفــقــرتـX (2s1) من هـــذه اIــادة مـــدرجــة في عـــداد اجلــرائم
اخلاضعة للتـسليمs في أي معاهدة لتـسليم اجملرمX قائمة
بــــX الـــدول األطــــرافs عــــلى أن تــــتــــعـــهــــد الــــدول األطـــراف
بـإدراج تـلك اجلــرائم في عـداد اجلـرائم اخلــاضـعـة لـلــتـسـلـيم

في أية معاهدة تسليم تعقد فيما بينها.
Xجتــعـل تــســـلـــيم اجملـــرمــ s4 - إذا تــلـــقت دولـــة طـــرف
مــشـروطــا بـوجــود مــعـاهــدةs طـلب تــســلـيم من دولـــة طـرف
أخــرى ال تــرتـبط مـعـهــا �ـعـــاهـدة تـسـلـــيمs فـيـجـــوز لـهــا
أن تـعـتـبـر هـذه االتـفــاقـــيـة األسـاس الـقــانــوني لـلـتـسـلـــيم

في اجلرائم التي تسري عليها أحكام هذه االتفاقية.
5 - عــلـى الــدول األطـــراف الــتي ال جتـــعــل الـــتــســـلــيم
مــشــروطــا بـوجــود مــعــاهــدة أن تــعــد اجلــرائم الــتـي تــسـري
عـلـيـهــا أحـكــام هـذه االتـفـاقــيــةs جـرائم خـاضـعـــة لـلـتـسـلـــيم

فيمـا بينهـا.
اIاداIادّة ة 32

تبادل طلبات التسليمتبادل طلبات التسليم
يـــكـــــون تـــبـــــادل طــلـــبـــــات الـــتـــســـلـــــيم بـــX اجلـــهــات
اخملـــــتــــصــــة في الـــــدول األطــــراف مــــبــــاشــــرةs أو عـن طــــريق
وزارات الـــعـــدل بــــهـــا أو مـــا يـــقـــوم مـــقـــامـــهـــاs أو بـــالـــطـــرق

الدبلوماسية.
اIاداIادّة ة 33

مستندات طلب التسليممستندات طلب التسليم
1 - يقدم طلب التسليم كتابة ويرفق به ما يأتي :

أ) أصـل حـــكم اإلدانــــة أو أمــــر الـــقــــبض أو أيـــة أوراق
أخــرى لـهــا نـفس الـقـــوة صــادرة طـبـقـــا لألوضــاع اIـقــررة

sأو صورة رسمية لها sفي قانون الدولة الطالبة
ب) بــيــان مــفــصــل بــاجلــــرائم اIــطـلـــوب الــتــســلــــيم
مـن أجـلــهـاs يـحـدد فـيه زمــان ومـكـان ارتـكـابـهــا وتـكـيـيـفـهـا
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الـقـانونيs مـع اإلشارة إلى الـنـصوص الـقـانونـيـة اIطـبـقة
sوصورة منها sعليها

sـــطـــلـــوب بــصـــورة دقـــيـــقــــةIج) أوصــــاف الــشـــخص ا
والـــبـــيـــانـــات األخـــــرى الــــتي حتـــدد شـــخـــصـه وجـــنـــســـيـــتـه

وهـويتـه.
sـطـلــــوب مـنـهـــا الـتــسـلـــيمI2 - إذا وجــدت الـدولــــة ا
أن هنـــاك حاجــة إلى إيـضـاحـات تـكميـلــية للـتحقــق من
توافـر الـشروط اIـنصــوص عليـها في هـذه اIادةs فـلها أن
تخـطـر الـدولـة الطـالـبـة السـتـكمـال هـذه اإليـضـاحات خالل

مدة حتددهـا لهذا الغـرض.
اIاداIادّة ة 34

التوقيف اIؤقتالتوقيف اIؤقت
1 - لـلــسـلــطــة الــقـضــائــيــة في الـدولـــة الـطــالـبــةs أن
تـطلـب من الدولـة اIـطـلوب مـنـهـا كـتابـةs حـبس (تـوقيف)

الشخص مؤقتا إلى حX وصول طلب التسليم.
2 - يجوز لـلدولـة اIطلـوب منـها التـسلـيم أن تصدر

قرارا بحبس (توقيف) الشخص اIطلوب مؤقتا.
3 - ال يـــجــوز حـــبس (تـــوقــيف) الـــشـــخص اIــطـــلــوب
تـــســلــيـــمـه مــدة تــــزيــد عـــلى ثالثــX (30) يـــومــا مـن تــاريخ
إلـــقــــــاء الــــقــــبـض عــــلــــيـهs إذا لم يــــقـــــدم طــــلب الــــتــــســــلــــــيم
مـصـحـوبـــا بـاIـسـتـنـدات اIـنــصـوص عـلـيـهــا في اIـادة (33)

مـن هـذه االتفاقـية.
sـطـلــــوب مـنـهـــا الـتــسـلـــيمI4 - إذا وجــدت الـدولــــة ا
أن طـلب الـتـسـلم تـتـوافـر فـيه الـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـها
في اIــادة (33) مـن هــذه االتـــفـــاقــيـــةs فــتـــتـــولى الـــســلـــطــات
sاخملـتـصـة لـديـهـا تـنـفـيـذ طــلب الـتـسـلـــيم وفـقــا لـقــانــونـهــا
عـلى أن حتـيط الـدولـة الـطـالـبـة �ا اتـخـذ فـي شأن الـطـلب

من إجراءات دون تأخير.
5 - ال يــــجـــــوز أن تــــزيـــــد مـــــدة احلــــبـس اIــــؤقـت عــــلى

ستX (60) يوما من تاريخ ورود طلب التسليم.
6 - يـجــوز اإلفـراج عن الـشــخص اIـطــلـوب تـســلـيـمه
خالل سـتX (60) يـومـا بـشـرط أن تـتــخـذ الـدولـة اIـطـلـوب

منها التسليم التدابير الضرورية Iنع فراره.
7 - ال يـحـول اإلفـراج اIـؤقـت عن اIـطـلـوب تــسـلـيـمه
دون الــقــبض عـــلــيه وتــســـلــيــمه إذا طـــلــبت الــدولـــة طــالــبــة

التسلـيم ذلك.
اIاداIادّة ة 35

تعدد طلبات التسليمتعدد طلبات التسليم
1 - إذا تـعـددت طـلـبـات الـتـسـلــيم عن جــر�ــة واحدة
أو عـدة جـرائم مـخـتـلـفـة فـيـقـدم طـلب الـدولـة الـتي أضـرت

اجلـــر�ــــة بــأمــنــهــا أو مــصـــاحلــهـــا اجلـــوهــريـــة ثـم الــدولـــة
الـتي وقـعت اجلـر�ـة عـلى إقـلـيـمـهـا ثم الـدولـة الـتـي يـكون
الــشـــخص اIــطـــلــوب من رعـــايــاهــاs وإذا احتـــدت الــظــروف

فتقدم الدولة األسبق في طلب التسليم.

2 - ال يــجــوز ألي دولــة طــرف تـســلــيم شــخـص مـســلم
إلـيــهــــا من دولــــة طـــرف أخــــرى إلى دولــــة غـيــــر طـــرف

إال �وافقـة الدولـة التي قامت بتسليمه.

اIاداIادّة ة 36

اإلنابة القضائيةاإلنابة القضائية

1 - يـــــجـب أن تــــتـــــضـــــمـن اإلنـــــابــــــات الـــــقـــــضـــــائــــــيــــة
البيـانـات اآلتـية :

sأ) اجلهة اخملتصة الصادر عنها الطلب

sب) موضوع الطلب وسببه

sعني باإلنابة بكل دقةIج) حتديد هوية الشخص ا

sد) بيــــان اجلـر�ــــة الـتـي تـطلب اإلنـابــة بـسبـبهــا
sقــررة عـلى ارتكابهاIوالعـقوبــة ا sوتـكييفهـــا القـانـوني
وصـــورة من الـنـصـوص الـقـانـونــيـة اIـطـبـقـــة في الـدولــة

الطـالبـة.

2 - يــــوجــه طـــلـب اإلنـــــابـــــة الــــقـــضـــــائــــيــــة من وزارة
العـدل أو مـا يقـوم مـقامـهـا في الدولـة الـطالـبة إلى وزارة
sــطــلــوب مــنــهــاIالــعـــدل أو مــا يــقــوم مــقــامــهــا فـي الــدولــة ا
ويــــــجــــوز أن يــــوجـه الــــطـــــلب مـــــبــــاشــــرة مـن الــــســـــلــــطـــــات
الــــقــــضــــائــــيــــة فـي الـــدولــــــة الــــطـــــالـــبـــــة إلى الــــســــلــــطـــــات
الـقـضـــائـيـة فـي الـدولـة اIــطـلـوب مــنـهــا مع إرسـال صـورة
من هـــذه اإلنــابـــة إلى وزارة الـــعــدل فـي الــدولـــة اIــطـــلــوب
مـــنــــهــــاs و�ـــكـن أن يـــوجـه الــــطـــلـب مـــبــــاشــــرة من اجلــــهـــات
الـقـضـائــــيـة في الـدولــــة الـطــالــبـــة إلى اجلـهــــة اخملـتـصـــة
فـي الـــــدولــــة اIـــــطـــــلـــــوب مـــــنـــــهــــاs وذلـك من خـالل الـــــطــــرق
الـــدبــلـــومـــاســيـــة أو أيــة طـــرق أخــرى مـــعـــتــمـــدة من الــدول

األطراف في هذا الشأن.

3 - يـــتــعـــX أن تـــكـــون طــلـــبـــات اإلنــابـــة الـــقــضـــائـــيــة
واIـسـتـنـدات اIـصـاحبـــة لـهــا مـوقـعـــا علـيـهــا ومـخـتــومــة

من سلطة مختصة أو معتمدة منها.

4 - إذا كــــــانت اجلــــــهـــــة الـــــتـي تـــــلـــــقـت طـــــلـب اإلنـــــابـــــة
الــقــضــائــــيــة غــيـــر مــخــتــصــــة �ــبــاشـــرتــهs تــعــX عــلــيــهـا
إحالـته تلـقـائيـا إلى اجلهـة اخملتـصـة في دولتـهاs وفي حـالة
مـــا إذا أرسـل الـــطـــلب بـــالـــطـــريق اIـــبـــاشـــرs فــإنـــهـــا حتـــيط

الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.
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5 - في حال رفض اإلنابة الـقضائية يـتعX أن يبلغ
الدولة الطالبة مع بيان سبب الرفض إن أمكن.

6 - يـــــكــــــون لـإلجـــــراء الــــــذي يــــــتم بــــــطــــــريق اإلنــــــابـــــة
الـقــضـائــيـة وفــقـا ألحــكــام هــذه االتـفــاقــيــة األثـر الـقــانـوني
ذاتـــه كـــمــــا لـــــو  مـن اجلـــهــــــة اخملـــتــــصـــــة لـــــدى الـــطـــــرف

اIتعــاقـد الطالب.
اIاداIادّة ة 37

حصانة الشهود واخلبراءحصانة الشهود واخلبراء
1 - ال يــجـــوز تــوقــــيع أي جـــزاء أو تـــدبــيــر يـــنــطــوي
عــلى إكــراه الـشــاهـد أو اخلــبـيــر الـذي لم �ــتــثل لـلــتـكــلـيف
باحلـضـورs ولـو تـضمـنت ورقـة الـتـكـليف بـاحلـضـور بـيان

جزاء التخلف.
2 - إذا حضـر الـشـاهد أو اخلـبـيـر طواعـيـة إلى إقـليم
الــدولـــة الــطــالـــبــةs فــيـــتم تــكـــلــيــفـه بــاحلــضـــور وفق أحــكــام

التشريع الداخلي لهذه الدولة.
3 - ال يـــجـــــوز أن يــحــــــاكــم أو يـــحـــبس أو يـــخــضــع
ألي قـيـد عـلى حريـته في إقـلـيم الدولــة الـطـالبـة أي شـاهد
أو خـــبــيــر - أيــا كــانت جــنــســـيــته - يــحــضــر أمــام اجلــهــات
الـقـضـائـيـة لـتــلك الـدولـــة بـنـــاء عـلـى تـكـلـــيف بـاحلـضــور
عن أفــعـــال أو أحــكــام أخـــرى غــيــر مـــشــار إلــيـــهــا في ورقــة
الـــتــكـــلــــيف بـــاحلـــضـــورs وســـابــقـــة عـــلى مـــغـــادرتـه أراضي

الدولـة اIطلـوب منهـا.
4 - تـــنــقــضي احلـــصــانــة اIــنـــصــوص عــلـــيــهــا في هــذه
اIـــادة إذا بـــقي الــــشـــاهـــد أو اخلـــبـــيـــر اIـــطـــلـــوب في إقـــلـــيم
الــدولـــة الــطــالــبـــة ثالثـX (30) يـــومــا مــتــعــاقــــبــة أو اIـدة
الـــتي يــتــفــق عــلــيــهــــا الــطــرفــــانs بــالـــــرغم مـن قــدرتـــه
عــلى مــغــادرتــه بــعــــد أن أصـبـــح وجـــوده غــيـــر مــطــلـــوب
مـن اجلـــهــــات الـــقــــضـــائــــيـــةs أو إذا عــــاد إلى إقــــلـــيم الــــدولـــة

الطالبة بعد مغادرته.
اIاداIادّة ة 38

حماية الشهود واخلبراءحماية الشهود واخلبراء
تــــتـــــعــــهــــد الـــــدولــــــة الـــــطـــــالـــــبــــــة بـــــاتــــخــــــــاذ كـــــافــــــة
اإلجـــراءات الالزمـــة لـكـفــالــــة حـمـايـة الـشـاهـد أو اخلـبـيـر
مـن أيـــــة عـالنـــــــيــــــة تــــــؤدي إلى تــــــعــــــريــــــضـه أو أســــــرته أو
sأمـالكـــه لـلــخـطـر الــنـاجت عـن اإلدالء بـشـهــادته أو بـخــبـرته

وعلى األخص :
1 - كــفـالـة ســريـة تـاريخ ومــكـان وصــوله إلى الـدولـة

الطالبةs ووسيلة ذلك.
2 - كــــفــــالـــــــة ســـــريــــــة مـــــحــل إقــــامـــــتــه وتــــنـــــقالتــه

وأماكـن تـواجده.
3 - تــتـــعـــهــد الـــدولـــــة الــطـــالــــبـــة بــتـــوفـــيــر احلـــمـــايــة
األمـنـيـة الالزمة الـتي تـقـتـضـيهـا حـالـة الـشاهـد أو اخلـبـير

وأســـرتـهs وظــــروف الـــقــــضــــيـــة اIــــطــــلــــوب فـــيــــهــــاs وأنـــواع
اخملـاطـر اIتوقعــة.

اIاداIادّة ة 39
نقـل الشهود واخلبراءنقـل الشهود واخلبراء

1 - إذا كـان الشـاهـد أو اخلبـيـر اIطـلـوب مثـوله أمام
sــطــلــوب مــنــهــاIالــدولــة الــطــالــبــة مــحـــبــوســا في الــدولــة ا
يـجـري نـقـله مـؤقـتــا إلى اIـكـان الـذي سـتـعـقـد فـيه اجلـلـسـة
اIطـلـوب سمـاع شـهادته أو خـبـرته فيـهـاs وذلك بالـشروط
sـــطـــلـــوب مـــنـــهــاIـــواعـــيـــد الـــتي حتـــددهــــا الـــدولــــة اIوفي ا

ويجـوز رفض النقـل :
sأ) إذا رفض الشاهد أو اخلبير احملبوس

ب) إذا كـــــــان وجـــــــوده ضـــــــروريـــــــا مـن أجـل إجــــــراءات
sطلوب منهاIجنائية تتخذ في إقليم الدولة ا

sج) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسـه
د) إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله.

2 - يـظـل الــشــاهــد أو اخلـبـــيـر اIــنـقــــول مـحــبــوســا
فــي إقــلـــــــيـم الـــــدولــــــة الــطــالـــبـــــة إلى حـــــX إعــــادتــــه
إلــى الـدولـــة اIــطــلـــــوب مــنــهـــــاs مــــا لــم تــطــلب الــدولـــة

األخــيرة إطالق سـراحــه.
اIاداIادّة ة 40

نفقات سفر وإقامة الشهود واخلبراءنفقات سفر وإقامة الشهود واخلبراء
1 - إذا رأت الـدولـة الـطـالـبـة أن حلـضـور الـشـاهـد أو
Xفإنه يتع sاخلبير أمام سلطـتها القضائية أهمية خاصة
أن تـــشــيــر إلى ذلـك في طــلـــبــهــاs وأن يـــشــتــمـل الــطــلب أو
الـتـكــلـيف بـاحلـضـور عـلى بـيـان تــقـريـبي بـنـفـقـات الـسـفـر
واإلقــامـة وعــلى تـعـهــدهـا بــدفـعـهــا وتـقــوم الـدولـة اIــطـلـوب
مــنــهــا تــكــلــيف الــشــاهــد أو اخلــبــيــر بــاحلــضــورs وبــإحــاطــة

الدولة الطالبة باجلواب.
2 - يــتــقـــاضى الــشـــاهــد مـــا فــاتـه من أجــر أو كــسب
من الـــطـــــرف اIـــتـــعــــاقـــد الـــطـــــالبs كـــمـــا يـــحـق لـــلـــخـــبـــيـــر
اIــطــالــبــة بــأتــعــابه نــظــيــر اإلدالء بـرأيـهs ويـحــدد ذلك كــله
بنـاء على الـتعـريفـات واألنظـمة اIـعمـول بهـا لدى الـطرف

اIتعـاقـد الطـالب.
الباب السادسالباب السادس
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اIاداIادّة ة 41
1 - تكـون هذه االتفــاقـية مـحال للتـصديق علـيها من
الـدول اIـوقـعـةs تـودع وثـائق الـتـصـديق أو االنـضـمـام لدى
األمـانـة الـعــامـة جلـامـعـة الـدول الـعــربـيـة في مـوعـد أقـصـاه
sثالثــون (30) يـــومـــا من تـــاريخ الـــتـــصـــديـق أو االنـــضـــمــام
وعــلى األمــانــة الــعــامــة إبالغ ســائــر الــدول األعـضــاءs بــكـل

إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
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(30) X2 - تـــســري هــذه االتــفـــاقــيــة بــعـــد مــضي ثالثــ
يـــــومــــا من تـــــاريخ إيـــــداع وثــــائق الـــــتــــصـــــديق عــــلـــــيــــهــــا أو

االنضمام إليها من سبع (7) دول عربية.
3 - ال تــنــفــذ هــذه االتــفـاقــيــة بــحـق أيــة دولــة عــربــيـة
أخرىs إال بعـد إيداع وثـيقة الـتصـديق عليـها أو االنـضمام
(30) Xومـضي ثالثـ sإلـيـهــا لـدى األمـانـة الـعــامـة لـلـجـامــعـة

يوما من تاريخ اإليداع.
4 - يجـوز للـدولة الـطرف أن تـقترح تـعديل أي نص
مـن نـــصــوص هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــيـــله إلـى األمـــX الـــعــامّ
جلــامــعـــة الــدول الــعـــربــيــة الـــذي يــقــوم بـــإبالغه إلى الــدول
األطــراف في االتــفـاقـيــة التـخــاذ قـرار بــاعـتــمـاده بــأغـلــبـيـة
ثــلـثي الــدول األطــرافs ويـصــبح هـذا الــتــعـديل نــافـذا بــعـد
مضي ثالثX (30) يوما من تـاريخ إيداع وثائق التصديق
أو الــقــبـول أو اإلقــرار من ســبع دول أطــراف لـدى األمــانـة

العامة جلامعة الدول العربية.
5 - ال يــجـوز أليــة دولــة طــرف أن تــنــسـحـب من هـذه
Xإال بـنــاء عـلـى طـلب كــتـابـي تـرســله إلى األمـ sاالتـفــاقـيــة

العامّ جلامعة الدول العربية.
6 - يـــرتب االنــــســـحــــاب أثـــره بـــعــــد مـــضـي ســـتـــة (6)
أشهـر من تاريخ إرسـال الطـلبs إلى األمـX العـام جلامـعة

الدول العربيـة وتظل أحكام هذه االتفاقية نافذة في شأن
الطلبات التي قدمت قبـل انقضاء هذه اIدة.

7 - تــــقـــوم كــل دولـــة طــــرف بــــتــــزويـــد األمــــX الــــعـــامّ
جلـامــعـة الـدول الــعـربــيـة بــنـسخ من قــوانـيــنـهــا ولـوائــحـهـا
الـــتي تــــضع االتـــفــــاقـــيـــة مــــوضع الـــنــــفـــاذs وبـــنــــسخ من أي
sوالـلـــوائح Xتـغـيـيـرات تــدخـل الحـقـــا عـلى تـلـك الـقـــوانــ

أو بـوصف لهـا.

حــررت هـــذه االتــفـــاقــيــة بـــالــلـــغـــة الـــعــربـــيــة �ـــديــنــة
الـقـــاهــرة فـي جـمــهـوريــة مــصــر الــعــربـــيـة في 15 مـحـرّم
عـام 1432 اIوافق 21 ديسـمبر سنة 2010 من أصــل واحـد
مـــودع بـــاألمــــانــــة الـــعــــامــــة جلــــامــــعـــــة الــــدول الـــعــــربـــــيـــة
s(األمـــــانـــــة الـــــفــــنـــــــيــــة جملـــــلس وزراء الـــــعـــــــدل الـــــعـــــــرب)
ونـــســخــــة مــطــابــقــة لألصـل تــســلـم لألمــانــة الــعــامــة جملــلس
وزراء الــداخـلــيــة الـعـــربs وتـســلم كــذلك نــسـخــة مــطـابــقـة

لألصــل لكــل دولة من الدول األطـراف.

وإثـــبــاتـــا Iـــا تــقـــدمs قـــام أصــحـــاب الـــســمـــو واIـــعــالي
sبـتـوقـيع هذه االتـفـاقـية sوزراء الـداخـليـة والـعـدل العـرب

نيابـة عن دولهم.

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم مـــرســوم تـنـــفـيـذي رقم 14-256 مـؤر مـؤرّخ في خ في 15 ذي الــقـعـدة ذي الــقـعـدة
يـتـضمن  sيـتـضمن s2014 ـوافق 10 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةIـوافق  اIعـامعـام 1435 ا

إنشاء متوسطاتإنشاء متوسطات وإلـغــاء أخـــرى.وإلـغــاء أخـــرى.
ــــــــــــــــــــ

sإنّ الوزير األول
sبناء على تقرير وزيرة التربية الوطنية -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدّســـتـــورs ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
sو125 (الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 08-04 اIــــؤرخ في 15
مـحـرم عام 1429 اIـوافق 23 يـنـايـر سـنـة 2008 واIـتـضمن
القـانـون التـوجـيهي لـلـتـربيـة الـوطنـيـةs ال سيـمـا اIادة 82

sمنه
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 14-01 اIـؤرخ
في 3 ربـــيع األول عــام 1435 اIــوافق 5 يــنـــايــر ســـنــة 2014
الذي يحدد كيـفيات تسمية اIـؤسسات واألماكن واIباني

sالعمومية أوإعادة تسميتها
- و�ـــــقــــتـــــضــى اIــــرســـــوم الــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIؤرخ في 28 جمـادى الثانية عام 1435 اIوافـق 28 أبريل

sالوزير األول Xتضمن تعيIسنـة 2014 وا

- و�ـقتـضى اIـرسوم الـرئاسي رقم 14-154 اIـؤرخ
فـي 5 رجــب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مــــــــايـــــــــو ســـــــــنــــــــة 2014

sأعضـاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
sوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

 يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي :

اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  تـــنــــشـــأs ابـــتـــداء من مـــوسم الـــدخـــول
اIـدرسي s 2014 - 2013 اIتـوسـطـات اIـذكـورة في اIـلحق

األول بهذا اIرسوم.

اIاداIادّة ة 2 : :  تـلغىs ابـتـداء من موسم الـدخـول اIدرسي
s2014 - 2013 اIــتــوســـطــات اIــذكـــورة في اIــلــحـق الــثــاني

بهذا اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 3 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــــــرّر بــــــاجلــــــزائــــــر في 15 ذي الـــــــقــــــعـــــــدة عــــــــام 1435
اIوافــق 10 سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

SANA
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