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- والــتــزامــا - والــتــزامــا مــنــهـــا بــاHــبــادىء الـــديــنــيـــة واألخالقــيــة
الــســـامــيــةq وال ســـيّــمــا أحـــكــام الــشـــريــعــة اإلسالمـــيــة وكــذا

qبالتراث اإلنساني لألمة اإلسالمية

- وتـــمـــســـكـــا - وتـــمـــســـكـــا �ــــيـــثـــاق مـــنـــظـــمـــة اHــــؤتـــمـــر اإلسالمي
وأهــــدافه ومـــــبــــادئـه الــــرامــــيـــــة إلى إيــــجـــــاد اHــــنـــــاخ اHالئم
لتـعـزيز الـتـعاون والـتفـاهم بـW الدول اإلسـالميـةq وكذلك

qنظمة ذات  الصلةHقرارات ا

- والـتزاما - والـتزاما منـها �ـبادىء الـقانـون  الدولي ومـيثاق
األ� اHـتحدة وكـذلك القرارات الصـادرة عنهـا ذات الصلة
qحـول الــتـدابــيــر الـرامــيـة لــلـقــضــاء عـلى اإلرهــاب الـدولي
وكــذلك جــمــيع الــعــهــود واHــواثــيق الــدولــيــة األخــرى الــتي
تــكـــون الــدول اHــنــضــمــة إلى هــذه االتـــفــاقــيــة طــرفــا فــيــهــا
والـتـي تــدعـو - بــW أمــور أخــرى - إلى احــتــرام الــســيـادة
واالسـتـقـرار والـسالمـة اإلقـلــيـمـيـة واالسـتـقالل الـسـيـاسي

qواألمن للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية

- وانــــطـالقـــا - وانــــطـالقـــا من أحــــكــــــام مــــدونـــــة قــــــواعــــد ســــلـــوك
الــــــدول األعــــضـــــــاء في مـــــنــــظـــــمـــــــة اHـــــؤتــــمـــــــر اإلسالمي

qكـافحــة اإلرهــاب الدوليH

- ورغــبـــة - ورغــبـــة مــنــهــا في تــعــزيـز الــتــعــاون فــيـمــا بــيــنــهـا
Hــــكــــافــــحــــة اجلــــرائم اإلرهــــابــــيــــةq الــــتي تــــهــــدد أمـن الـــدول
اإلسالمــيـة واســتــقــرارهــاq وتــشـكـل خـطــرا عــلى مــصــاحلــهـا

qاحليـويــــة

- والـتـزاما - والـتـزاما منـهـا �ـكافـحـة اإلرهـاب بجـمـيع أشـكاله
ومــــظـــاهــــره والــــقــــضــــاء عــــلـى أهــــدافه ومــــســــبــــبــــاته الــــتي

qتستهدف حياة الناس و�تلكاتهم

- وتأكيدا - وتأكيدا على شرعيـة حق الشعوب في الكفاح ضد
االحــتالل األجـــنــبي والــنــظـم االســتــعــمــاريـــة والــعــنــصــريــة
�ــخــتـــلف الــوســـائل �ــا فـي ذلك الــكـــفــاح اHــســـلح من أجل
حتـــريـــر أراضـــيـــهــــا واحلـــصـــول عـــلـى حـــقـــهـــا فـي تـــقـــــريـــــر
مــصـيــرهــا واسـتــقاللــهـاq وفــقــا Hـبــــادىء الـقــانـــون الـدولي

qتحــدةHوميثــاق األمـم ا

- وا�ـــانـــا - وا�ـــانـــا مــــنـــهـــا بـــأن اإلرهـــــــاب يـــشـــكــل انــــتـــهـــاكـــا
خـطــيــرا حلـقــــوق اإلنــســــانq وال سـيّــمــا احلــق في احلــيــــاة
واحلـــق في احلـــريــــة واألمنq فـــضـال عن أنه يــــشـــكل عــــقـــبـــة
تــــعــــتـــــرض عــــمـــل اHــــؤســـــســــــات بــــحـــــــريـــــة والـــــتــــنـــــمــــيــــة
االجـتــمـاعـيــة واالقـتــصـاديـة حــيث أنه يـهــدف إلى زعــزعــة

qاستقــرار الدول

مــــــــرسرســــــــوم رئوم رئــــــــــاسياسيّ رقم  رقم 07 - - 282   م مــــــــــؤرؤرّخ في خ في 11 رم رمــــــــــضــــــــانان
عـام ام 1428 اH اHـوافق وافق 23 س سـبـتمتمـبـر سر سـنة نة q2007  يq  يـتـضمضّمن
الالـتــــصـديق عديق عــــلى ملى مـعــــاهاهـدة مدة مــــنـظـمــــة اHة اHـؤتؤتــــمـر اإلسالمير اإلسالمي
Hــــكــــافافــــحــــة اإلرهة اإلرهــــاب الاب الــــدوليq اHدوليq اHــــعــــتــــمــــدة بدة بــــواغواغــــادوغادوغـو -و -

بوركينا فاسو في أوبوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة ل يوليو سنة 1999.
ــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
qبناء على تقرير وزير الشـّؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -
- وبـــعــــد االطالع عـــلـى مـــعـــاهــــدة مـــنــــظـــمـــة اHــــؤتـــمـــر
اإلسالمـي Hــــــكــــــافــــــحـــــــة اإلرهـــــــــاب الـــــــدوليq اHــــــعــــــتــــــمــــــدة
q1999 بواغـادوغو - بوركينا فاسو في أوّل يوليو سنة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHـاداHـادّة األولى :ة األولى : يصـدّق عـلى مـعـاهدة مـنـظـمة اHـؤتـمر
اإلسالمـي Hــــــكــــــافــــــحـــــــة اإلرهـــــــــاب الـــــــدوليq اHــــــعــــــتــــــمــــــدة
q1999 بـواغـادوغـو - بـوركـينـا فـاسـو فـي أوّل يـولـيـو سـنة
وتــنـشـــر في اجلــريـدة الــرّسـمــيّـة لـلــجـمــهـوريّـة اجلــزائـريّـة

الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حرّر بـاجلزائر في 11 رمـضان عام q1428  اHوافق23
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معاهدة منظمة اHؤتمر اإلسالميمعاهدة منظمة اHؤتمر اإلسالمي
Hكافحة اإلرهاب الدوليHكافحة اإلرهاب الدولي

إنّ الدول األعضاء في منظمة اHؤتمر اإلسالمي :

- عــمال - عــمال بــتــعــــالــيم شــريــعــتــنــا اإلسالمــيــة الــســمــحـاء
الــتي تــنـبــذ كل أشــكــال الــعـنـف واإلرهـاب خــاصــة مــا كـان
مـــنه قـــائــمـــا عـــلى الــتـــطـــرفq وتــدعـــو إلى حـــمـــايــة حـــقــوق
اإلنـــســــان وهي األحــــكــــام الـــتـي تـــتــــمــــشى مــــعــــهـــا مــــبـــادىء
القانون الـدولي وأسسه التي قامت على تعاون الشعوب

qمن أجل إقامة السالم

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
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- ويـقـيـنـا - ويـقـيـنـا مـنـهـا بـأنه ال �ـكـن تـبـريـر اإلرهـاب بـحال
من األحــــوال ومـن ثم فــــيــــنـــبــــغـي إدانــــته بــــكــــافـــة أشــــكــــاله
ومـــظـــاهـــره دون لـــبـس فـــيـــمـــا يـــقـــوم بـه من أعـــمـــال كـــافـــة
ويطـبـقه من وسـائل و�ـارسات بـغض الـنظـر عن مـنـشئه
وأسـبـابه وأغـراضهq �ا فـي ذلك ما تـقـوم به الـدول بـشكل

qمباشر أو غير مباشر

- ووعــيــا - ووعــيــا مــنــهــا بــالــروابط اHــتــنــامــيــة بــW اإلرهـاب
واجلــــر�ـــة اHـــنـــظـــمــــة �ـــا في ذلـك االجتـــار غـــيـــر اHـــشـــروع

qبالسالح واخملدرات واإلنسان وغسيل األموال

قـــد اتــفــقت قـــد اتــفــقت عـــلى إبـــــــرام هـــذه اHـــعـــــاهــــدة داعــيــــة
كــل الــــدول األعــــضــــاء �ــــنــــظــــمــــة اHــــؤتــــمــــر اإلسـالمي إلى

االنضمام إليهــا.

الباب األوالباب األوّل
تعريفات وأحكام عامةتعريفات وأحكام عامة

اHاداHادّة األولىة األولى

ألغـراض هـذه اHــعـاهـدة يـقــصـد بـاHـصـطــلـحـات اآلتـيـة
التعريف اHبيّن إزاء كل منها :

1 -  -  الدولـة اHتـعاقـدة أو الـطرف اHـتعـاقد : الدولـة اHتـعاقـدة أو الـطرف اHـتعـاقد : كل دولة
عـضـو في مـنـظـمـة اHـؤتـمـر اإلسالمي صـادقت أو انـضـمت
إلى هذه اHعـاهدة وأودعت وثـائق تصـديقـها أو انـضمـامها

لدى األمانة العامة للمنظمة.

2 - اإلرهاب :  - اإلرهاب : كل فعل من أفعـال العنف أو الـتهديد
به أيـــا كــانت بـــواعــثه أو أغـــراضهq يـــقع تــنـــفــيـــذا Hــشــروع
Wإجــرامي فـردي أو جــمـاعي ويــهـدف إلى إلــقـاء الــرعب بـ
الـــنـــاس أو تـــرويـــعـــهم بـــإيــــذائـــهم أو تـــعـــريض حـــيـــاتـــهم أو
أعــراضــهم أو حــريــتــهم أو أمــنــهم أو حــقــوقــهمq لــلــخــطـر أو
إحلاق الـضرر بالـبيـئة أو بـأحد اHـرافق أو األمالك الـعامة
أو اخلاصة أو احتاللـها أو االستيالء عليها أو تعريض أحد
اHـوارد الـوطـنــيـة أو اHـرافـق الـدولـيـة لــلـخـطـــرq أو تـهـديـد
االستقرار أو السالمـة اإلقليمية أو الـوحدة السياسية أو

سيادة الدول اHستقلة.

3 - اجلـر�ـة اإلرهـابـيـة :  - اجلـر�ـة اإلرهـابـيـة : هي أي جــر�ـة أو شـروع أو
اشتـراك فيهـاq ترتـكب تنـفيـذا لغـرض إرهابي في أي من
الدول األطراف أو ضـد رعايـاها أو �ـتلكـاتهـا أو مصـاحلها
أو اHـرافق والرعايا األجـانب اHتواجـدين على إقليـمها �ا

يعاقب عليها قانونها الداخلي.

4 - كــــــمــــــا تــــــعــــــد من اجلــــــرائـم اإلرهــــــابــــــيــــــة اجلــــــرائم
اHــنـصــــــوص عــلـيــهـــا فـي االتــفــــاقـيــــــات اآلتـيــــــة عــــــدا
مـــــا اســتــثـــنــتــه مــنــهــا تـــشــريــعـــــات الــدول األطــــراف أو

التي لم تصادق عليها :

أ) اتــــفـــاقـــيـــة طــــوكـــيـــو اخلــــاصـــة بـــاجلــــرائم واألفـــعــــال
األخــــرى الـــتي تــرتـــكب عـــلى مـــ� الـــطـــائــرات واHـــوقـــعــــة

q1963 بتاريخ 14 سبتمبر

ب) اتـــفــــاقــــيــــة الهـــاي بــــشــــأن قــــمع االســــتــــيالء غــــيـــر
اHــــشـــــــروع عـــــلى الـــــطــــائــــــرات واHـــــوقــــعـــــــة بـــــتـــــاريخ 16

q1970 ديسمبــر

جـ) اتــفـاقـيـة مـونـتـريـال اخلــاصـة بـقـمع األعـمـال غـيـر
اHـــــشـــــروعـــــة اHـــــوجـــــهــــــة ضـــــد سالمــــــة الـــــطــــيــــــران اHـــــدني
واHوقعــة في 23 سبتمبر 1971 والبروتوكول اHلحق بها

q1984 وقع في مونتريال في 10 مايوHوا

د) اتفـاقية نـيويورك اخلـاصة �ـنع ومعاقـبة اجلرائم
اHـرتكـبة ضد األشـخاص اHـشمـولW بـاحلمـاية الـدولية �ن
q1973/12/14 وقعة فيHمثلون الدبلوماسيون واHفيهم ا

هـ) اHــــعـــاهــــدة الــــدولـــيــــة ضــــد اخـــتــــطــــاف واحـــتــــجـــاز
q1973 وقعة في 17 ديسمبرHالرهائن وا

و) اتـفاقية األ� اHـتحدة لقـانون البحـار لسنة 1982
qما تعلق منها بالقرصنة البحرية

ز) اHعاهـدة اخلاصـة باحلمـاية اHـادية للـمواد الـنووية
q1979 وقعة في فيينا عامHوا

حـ) الـبروتوكـول اإلضافي إلى مـعاهدة قـمع األعمال
غيـر اHشروعـة ضد سالمـة الطيـران اHدني واخلـاص بقمع
أعــمـال الـعـنـف غـيـر اHـشــروعـة في اHـطــارات الـتي تـخـدم

q1988 وقع في مونتريال في عامHدني واHالطيران ا
ط) الـــــبـــــروتـــــوكـــــول اخلـــــاص بـــــقــــمـع األعـــــمـــــال غـــــيــــر
اHـشـروعـة الـتي تـرتـكب ضـد سالمـة مـسـاحـات مـعـيـنـة من

q1988 وقعة في روما عامHوا qاجلرف القاري

ي) اHـــــعـــــــاهـــــدة اخلـــــاصـــــــة بـــــقـــــمــع األعـــــمـــــال غـــــيـــــــر
اHــشــروعــة اHـوجــهــة ضــد اHالحـــة الــبـحــــريـــة واHــوقـعـــــة

q1988 في روما عـام

ك) اHــعـاهـدة الـدولـيـة بـقـمـع الـتـفـجـيـرات اإلرهـابـيـة
q(1997 نيويورك)

ل) اHـعاهـدة اخلـاصـة بـوضع عالمات عـلى اHـتـفـجرات
البالستيكية بغرض الكشف عنها (مونتريال 1991).

اHاداHادّة ة 2
أ) ال تـعـد جــر�ــة إرهـابـيــة حـــاالت كـفـاح الـشـعـــوب
�ا فـيها الـكفاح اHـسلح ضد االحـتالل والعدوان األجـنبيان
واالســتــعـمــار والــسـيــطــرة األجـنــبــيـة من أجـل الـتــحـرر أو

qبادىء القانون الدوليH صير وفقاHتقرير ا
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ب) ال تـعـد أي من اجلـــرائـم اإلرهـابـيـة اHـشـــار إلـيـها
qادّة السابقة من اجلرائم السياسيةHفي ا

جـ) وفي تــطــبـيـق أحـكــــــام هـــذه اHــعــــاهــــدة ال تــعـــد
qولـــو كـــانت بـــدافـع ســـيــــاسي qمن اجلـــــرائـم الــســـيـــاســـيـــة

اجلــرائم اآلتيــة :

1 - الـتـعدي عـلى مـلوك ورؤسـاء الـدول اHتـعـاقدة أو
زوجاتهم أوأصولهم أو فروعهم.

2 - الـــــتـــــعـــــــدي عــــــلـى أولـــــيـــــــاء الـــــعـــــهـــــــد أو نــــــواب
رؤســـــاء الـــــدول أو رؤســــــاء احلــكــــــومــات أو الــــــوزراء

في أي من الدول األطراف.

3 - الـــتــعــدي عـــلى األشـــخــاص اHــتـــمــتـــعــW بــحـــمــايــة
دولــيــة �ن فــيـــهم الــســفــراء والــدبـــلــومــاســيــون في الــدول

األطراف اHعتمدين لديها.

4 - الـقـتل الـعمـد أو الـسـرقـة اHـصحـوبـة بـإكـراه ضد
األفراد أو السلطات أو وسائل النّقل واHواصالت.

5 - أعـمـال الـتـخـريب واإلتـالف لـلـمـمـتـلـكـات الـعـامـة
واHـمتلكات اخملـصصة خلدمـة عامة حتى ولـو كانت �لوكة

لدولة أخرى من الدول األطراف.

6 - جرائم تـصنـيع أو تهـريب أو حـيازة األسـلحة أو
الــذخــائــر أو اHــتـــفــجــرات أو غــيــرهــا مـن اHــواد الــتي تــعــد

الرتكاب جرائم إرهابية.

د) تـعد مـن اجلرائم اإلرهـابـيـة جـمـيع أشـكـال اجلرائم
اHـنــظــمـة عــبــر احلـدود الــتي تــتم بــغـرض تــمــويل األهـداف
اإلرهــابــيــة �ــا فــيــهــا االجتــار غــيــر اHـشــروع فـي اخملـدرات

والبشرq وغسل األموال.

الباب الثانيالباب الثاني
أسس التعاون اإلسالمي Hكافحة اإلرهابأسس التعاون اإلسالمي Hكافحة اإلرهاب

الفصل األوالفصل األوّل
في اجملال األمنيفي اجملال األمني

الفرع األوالفرع األوّل
تدابير منع ومكافحة اجلرائم اإلرهابيةتدابير منع ومكافحة اجلرائم اإلرهابية

اHاداHادّة ة 3

أوال أوال تـتعـهـد الدول األطـراف بـعدم الـقـيام أو الـشروع
أو االشتـراك بأي شـكل من األشكـال في تنـظيم أو تـمويل
أو ارتكـاب أو التـحريض عـلى ارتكاب األعـمال اإلرهـابية

أو دعمها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

والـــتــزامـــا من الـــدول األطــراف �ـــنع اجلــرائم ثــانــيــا ثــانــيــا 
اإلرهابيـة ومكافـحتهـا طبقـا ألحكام هـذه اHعاهـدة وألحكام
القـوانW واإلجراءات الـداخليـة لكل منـها فستـعمل الدول

األطراف على اتخاد ما يأتي :

أ) تدابير اHنـع :أ) تدابير اHنـع :

1 - احليـلولة دون اتـخاذ أراضيـها مسـرحا لتـخطيط
أو تــنــظـــيم أو تــنـــفــيــذ اجلـــرائم اإلرهــابـــيــة أو الــشــروع أو
االشـــتــــراك فـــيـــهـــا بــــأيـــة صـــورة من الـــصــــورq �ـــا في ذلك
العمل على منع تسلل العناصر اإلرهابية أو جلوئها إليها
أو إقامتها على أراضـيها فرادى أو جماعات أو استقبالها
أو إيوائـهـا أو تدريـبـها أو تـسـلـيحـهـا أو تمـويـلهـا أو تـقد¢

أيـة تسهيالت لها.

q2 - الـتـعــاون والـتـنــسـيق مع بــاقي الـدول األطـراف
وخــــاصــــة اHــــتـــــجــــاورة مــــنــــهــــاq الــــتـي تــــعــــانـي من اجلــــرائم

اإلرهابية بصورة متشابهة أو مشتركة.

3 - تـطـوير وتـعـزيـز األنظـمـة اHـتصـلـة بـالـكشف عن
نــقل واسـتــيـراد وتــصـديــر وتـخــزين واسـتــخـدام األســلـحـة
والـــذخــائـــر واHــتـــفــجـــراتq وغــيـــرهــا مـن وســائل االعـــتــداء
والــقـــتل والــدمـــارq وإجــراءات مـــراقــبــتـــهــا عــبـــر اجلــمــارك
واحلـدود Hـنع انــتـقـالـهــا من دولـة طـرف إلى أخـرىq أو إلى

غيرها من الدولq إالّ ألغراض مشروعة على نحو ثابت.

 4 - تـطــويــر وتـعــزيـز األنــظـمــة اHــتـصــلـة بــإجـراءات

اHـــراقــبـــة وتـــأمـــW احلـــدود واHــنـــافـــذ الـــبـــريــة والـــبـــحـــريــة
واجلوية Hنع حاالت التسلل منها.

5 - تـــعــــزيـــز نــــظم تـــأمــــW وحـــمــــايـــة الــــشـــخــــصـــيـــات
. واHنشآت احليوية ووسائل النّقل العامّ

6 - تـعـزيـز احلـمــايـة واألمن والـسالمـة لـلـشـخـصـيـات
ولـــلـــبـــعــثـــات الـــدبــلـــومـــاســـيــة والـــقـــنــصـــلـــيـــة واHــنـــظـــمــات
اإلقــلــيــمــيــة والــدولــيــة اHـعــتــمــدة لــــدى الــدولــــة الــطــــرف
وفقــا لالتفـاقات والـقـواعد الـقانـونيـة الدولـية الـتي حتكم

هـذا اHوضــوع.

7 - تــعــزيــز أنــشــطــة اإلعالم األمــني وتــنــســيــقــهــا مع
األنــشـطـة اإلعالمـيـة فـي كل دولـة طـرف وفـقـا لــسـيـاسـاتـهـا
اإلعالمـيـةq وذلك لـكـشف أهـداف اجلمـاعـات والـتـنـظـيـمات
اإلرهـــابــيـة وإحـبـاط مــخـطـطـاتــهـا وبـيـان مــدى خـطـورتـهـا

على األمن واالستقرار.

8 - تــــــــقـــــــــــوم كــــل دولـــــــــــة مـن الـــــــــــدول األطـــــــــــراف
بـــإنـــشــــاء قـــــاعـــدة بـــيـــانـــات جلـــمــع وحتــــلـــــيل اHـــعـــلـــومـــات
اخلــــــاصـــــــــة بـــــــالـــــــعــــــنـــــــاصـــــــــر واجلـــــــمــــــاعـــــــات واحلـــــــــركـــــــات
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والـــتـــنــظـــيـــمــــات اإلرهــــــابــيـــة ومـــتـــابـــعـــــة مـــســـتـــجــــدات
qظـاهــــرة اإلرهــاب والــتــجــارب الــنـاجــحــة في مــواجــهــتــهـا
وحتـــــديـث هــــذه اHـــــعـــــلـــــومـــــات وتـــــبــــادلـــــهـــــا مــع األجـــــهــــــزة
اخملـتــصــــة في الــدول األطـــراف في هــذه اHـعــــاهـدةq وذلك
في حــــــدود مــــــا تـــســــمــح بــــه الـــقــــــــوانــــW واإلجــــــراءات

الداخليــة لكـــل دولــــة.

9 - اتـــخــــاذ جــــمــــيع الــــتــــدابــــيـــر الــــضــــروريــــة إلزالـــة
واحلــــيـــلــــولـــة دون إنــــشــــاء شـــبــــكـــات الــــدعم الــــتي تـــســــاعـــد

اإلرهاب حتت أي شـكل كـان.

ب) تدابير اHكـافحـة :ب) تدابير اHكـافحـة :

1 - الــــقـــــبـض عــــلـى مــــرتـــــكـــــبي اجلـــــرائم اإلرهـــــابـــــيــــة
ومـحـاكـمـتــهم وفـقًـا لـلـقــانـون الـوطـنيq أو تـســلـيـمـهم وفـقًـا
Wالدولت Wعاهـدة أو االتفاقـيات القـائمة بـHألحكـام هذه ا

الطالبة واHطلوب إليها التسليم.

2 - تـأمW حماية فـعالة للـعاملW في مـيدان العدالة
.Wاجلنائية وللشهود واخلبراء واحملقق

3 - تـــأمــW حـــمـــايــة فـــعـــالــة Hـــصـــادر اHــعـــلـــومــات عن
اجلرائم اإلرهابية والشهود فيها.

4 - تـــــــوفـــــيــــــــــر مـــــا يــــــلـــــــــــزم مــن مـــــســـــــــــــاعـــــدات
لضحـايـا اإلرهـــاب.

5 - إقــامـــــة تـعــــــاون فــعـــــال بــW األجــهــزة اHـعــنــيـة
في الــدول األطـراف وبــW اHــواطـنــH Wــواجـهــــة اإلرهـــاب
�ـا في ذلك إيـجـاد ضـمـانـات وحـوافـز مـنـاسـبـة لـلـتشـجـيع
عــلى اإلبـالغ عن األعــمــال اإلرهــــابــيـــة وتــقــد¢ اHــعــلــومــات
الــتي تــســاعــد في الــكــشف عــنــهــا والـتــعــــاون في الــقــبض

على مـرتكبيها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
مجاالت التعاون اإلسالمي Hنع ومكافحةمجاالت التعاون اإلسالمي Hنع ومكافحة

اجلرائم اإلرهابيةاجلرائم اإلرهابية
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تـتعـاون الـدول األطـراف فيـمـا بـينـهـا Hنـع ومكـافـحة
اجلـرائم اإلرهـابـيـة طـبـقـا لـلـقـوانـW واإلجـراءات الـداخـلـيـة

لكل دولة وذلك في اجملـاالت اآلتية :

أوال : تبادل اHعلومات :أوال : تبادل اHعلومات :

1 - تتعهد الـدول األطراف بتعزيز تـبادل اHعلومات
فيما بينها حول مـا يأتي :

أ) أنـشــطـة وجــرائم اجلـمـاعــات اإلرهـابــيـة وقـيــاداتـهـا
وعناصرها وأمـاكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر
تـــمــــويــــلـــهــــا وتــــســــلـــيــــحــــهـــا وأنــــواع األســــلــــحـــة والــــذخــــائـــر
واHـــتـــفـــجـــرات الـــتي تـــســـتـــخـــدمـــهـــا وغـــيـــرهـــا من وســـائل

qاالعتداء والقتـل والدمـار
ب) وســــائل وتــــقـــنــــيـــات االتــــصــــال والـــدعــــايــــة الـــتي
تستخدمهـا اجلماعات اإلرهابية وأسـلوب عملها وتنقالت

قياداتها وعناصرها ووثائق السفر التي تستعملها.

2 - تـتـعـهـد الـدول األطـراف بـإخـطـار أيـة دولـة طـرف
أخـرى عـلى وجه الـسـرعـة بـاHـعـلـومـات اHـتـوفـرة لـديهـا عن
أيـة جــر�ـة إرهـابـيــة تـقع في إقـلـيــمـهـا تـســتـهـدف اHـسـاس
�ـصـالح تـلك الـدولـة أو �ـواطـنـيـها عـلى أن تـبـW في ذلك
األخـــطـــار مــا أحـــاط بـــاجلـــر�ـــة من ظـــروف واجلـــنـــاة فـــيـــهــا
وضحـاياها واخلـسائر الـناجمـة عنهـا واألدوات واألساليب
اHـسـتخـدمـة في ارتكـابـها وذلـلك بـالقـدر الـذي ال يتـعارض

مع متطلبات البحث والتحقيق.

3 - تــتــعـهــد الــدول األطـراف بــتــبــادل اHـعــلــومـات مع
الــــدول األطــــراف األخــــرى Hــــكــــافــــحــــة اجلــــرائم اإلرهــــابــــيــــة
وإخطار الدولة أو الدول األخرى األطراف بكل ما يتوافر
لـديـهـا من مـعـلـومـات أو بـيانـات مـن شـأنـهـا أن حتول دون
وقوع جـرائم إرهـابـيـة عـلى إقلـيـمـهـا أو ضد مـواطـنـيـها أو

اHقيمW فيها أو ضد مصاحلها.

4 - تـــتـــعــهـــد الـــدول األطــــراف بـــتـــــزويــد أيــــة دولــــة
طـــــرف أخــــــرى �ـــا يــــتـــوافـــــر لــــديـــهــــا من مـــعــــلــــومـــات أو

بيـانـات مـن شأنهـا :
Wأ) أن تـــســاعـــد في الـــقـــبض عـــلى مـــتــهـم أو مــتـــهـــمــ
بـارتـكـــاب جــر�ــــة إرهـــابـيـة ضــد مــصـــالح تـلك الـدولـــة
أو الـــشــــــروع أو االشـــتــــراك فـــيـــهــــا ســـواء بـــاHــــســــاعـــدة أو

qاالتفــاق أو التحـريض

ب) أن تـــؤدي إلى ضـــبط أيـــة أســـلــحـــــة أو ذخـــائــر أو
مــــتــــفــــجــــرات أو أدوات أو أمـــــوال اســــتــــخــــدمت أو أعــــدت

لالستخدام في جر�ة إرهابية.

5 - تــتــعــهــد الــدول األطــرات بـــاحملــافــظــة عــلى ســريــة
اHــعـلـومـات اHــتـبـادلـة فــيـمـا بـيــنـهـا وعـدم تــزويـد أيـة دولـة
غــيـر طـرف أو جـهـة أخـرى بـهـا دون أخــذ اHـوافـقـة اHـسـبـقـة

للدولة مصدر اHعلومات.

ثانيا : التحـريات :ثانيا : التحـريات :

تـــــتــــعـــــهــــــد كــل مـن الـــــــدول األطــــــراف بـــــتـــــعـــــــزيــــــز
الـــتــــعـــــاون فـــيـــمـــا بـــيــــنـــهـــا وتـــقـــد¢ اHـــســــاعـــدة في مـــجـــال
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WـتـهـمـHمن ا Wإجــراءات الـتـحـري والــقـبض عـلى الـهـاربـ
Wأو احملـــكـــوم عـــلـــيـــهـم في جـــرائم إرهـــابـــيـــة وفـــقـــا لـــقـــوانـــ

وأنظمـة كـل دولــة.

ثالثا : تبادل اخلبرات :ثالثا : تبادل اخلبرات :

1 - تــــــتــــــعـــــــــــاون الــــــدول األطـــــــــراف عــــــلى إجــــــــــراء
وتـــــبــــــــادل الــــــــدراســــــــــات والــــبـــــحــــــــــوث Hــــكـــــــافـــــحـــــــة
اجلـــرائم اإلرهــابـيـة كــمـا تـتـبـــادل مــا لـديــهــا من خـبـــرات

في مجــال اHكافحــة.

2 - تـــــــــــتـــــــــــعـــــــــــــــاون الــــــــــدول األطـــــــــــرافq فــي حــــــــــدود
إمــكــانـيــاتــهــاq عــلى تــوفــيــر اHــســاعـدات الــفــنــيــة اHــتــاحــــة
إلعـــداد بــــرامج أو عـقــــد دورات تــدريـبـيـــــة مــشـتــــركـــة
أو خــاصـــــة بــدولـــــة أو مـــجــمــوعــــــة من الــدول األطـــــراف
عـــنــد احلـــاجــــة لـــلــعـــامــلـــW في مــجـــال مــكـــافــحـــة اإلرهــــاب
لـــتـــنــــمـــيـــــــة قــــــدراتـــهـم الـــعـــلـــمـــيـــــة والــــعـــمـــلـــيـــــة ورفـــع

مستــوى أدائهــم.

رابعا : في مجال التعليم واإلعالم :رابعا : في مجال التعليم واإلعالم :

تتعــاون الدول األطـراف في :

1 - تــــعــــــزيـــــز األنــــشـــــطــــــة اإلعـالمــــيــــة ودعـم وســــائل
اإلعالم جملــــابــهــة احلــمــلــــة الــشــــرســة ضــــد اإلســالمq وذلك
من خالل إبـــراز الــصـــورة الــصـــحــيـــحــة لـــســمـــاحــة اإلسالم
وفــضـح مــخـطــطــات اجلــمــاعــــات اإلرهــــابــيـة وخــطــورتــهـا

على استقرار وأمن الدول اإلسالمية.

2 - إدخـــال الـــقـــيـم اإلنـــســـانـــيـــة الــــنـــبـــيـــلـــة ومـــبـــادىء
وأخالقــيــات اإلسالم الـتـي حتـظــر �ــارســة اإلرهــاب ضـمن

اHناهج التعليمية للدول األطـراف.

3 - دعـم اجلـــهــــود الـــــرامـــيـــة إلى مـــواكـــبـــة الـــعـــصــــر
بــفــكــــــر إسالمـــي مــتــطــــــور يــعــتــــمــــد عــــلى االجــتــهــــــاد

الــذي يتميــز بــه اإلسـالم.

الفصل الثانيالفصل الثاني
في اجملال القضائيفي اجملال القضائي

الفرع األوالفرع األوّل
Wتسليم اجملرمWتسليم اجملرم
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تـتـعـهد كـل من الـدول األطراف بـتـسـلـيم اHـتـهـمW أو
احملـكـوم عــلـيـهم في اجلـرائم اإلرهـابـيـة اHـطـلـوب تـسـلـيـمـهم
من أي من هـــذه الــدول وذلك طـــبــقـــا لــلـــقــواعـــد والــشــروط

اHنصوص عليها في هذه اHعاهدة.

اHاداHادّة ة 6

ال يجوز التسليم في أي من احلاالت اآلتية :

1 - إذا كـانـت اجلـر�ــة اHـطـلــوب من أجــلـهـا الــتـســلـيم
مـعتبـرة �قـتضى القـواعد الـقانونـية الـنافذة لـدى الدولة
الـــطـــرف اHـــطـــلــوب مـــنـــهـــا الـــتـــســلـــيـم جــر�ـــة لـــهـــا صـــبـــغــة
سيـاسيـةq وذلك مع عدم اإلخالل �ـا جاء في اHـادّة الثـانية

فقرة (ب و ج) من هذه اHعاهدة.

2 - إذا كـانـت اجلـر�ــة اHـطـلــوب من أجــلـهـا الــتـســلـيم
تنحصر في اإلخالل بواجبات عسكرية.

3 - إذا كانت اجلر�ة اHـطلوب من أجلها التسليم قد
qطلوب منها التسليمHارتكبت في إقليم الـدولة الطرف ا
إال إذا كــــانـت هــــذه اجلـــر�ــــة قــــد أضــــرت �ــــصـــالـح الــــدولـــة
الـطرف طالبة الـتسليم وكانـت قوانينهـا تنص على تتبع
مرتـكبي هذه اجلـرائم ومعاقـبتهم وكـانت الدولة اHـطلوب
منها التسليم لم تبدأ بعد إجراءات التحقيق أو احملاكمة.

4 - إذا كـانت اجلـر�ـــة قـد صـدر بـشـأنـهـا حـكم نـهائي
له قـــــوة األمــر اHـــقــضي لـــدى الــدولـــــة الــطـــرف اHـــطــلــوب

منهـا التسلــيم.

5 - إذا كـــانت الـدعـــوى عــنـد وصـول طـلب الــتـسـلـيم
قــد انــقــضـت أو الــعــقـــوبــة قــد ســقـــطت �ــضي اHـــدة طــبــقــا

لقانون الدولة الطرف طالبة التسليم.

6 - إذا كـــــانت اجلــــر�ــــة قـــــد ارتــــكــــبت خـــــارج إقــــلــــيم
الـدولـة الـطـرف الــطـالـبـة من شــخص ال يـحـمل جـنــسـيـتـهـا
وكــان قـانـون الدولـــة الطــرف اHـطلــوب مـنها التـسلــيم
ال يـجيـز تـوجيه االتـهـام عن مثل هـذه اجلـر�ة إذا ارتـكبت

خارجي إقليمها من مثل هذا الشخص.

7 - إذا صـــدر عـــفـــو لـــدى الــــدولـــة الـــطـــرف الـــطـــالـــبـــة
يشمل مرتكبي هذه اجلرائم.

8 - إذا كــــان الــنــظــــام الــقــانـــوني لــلــدولــة اHــطــلــوب
إلــيــهــا الـتــســلـيم ال يــجــيـز لــهــا تــسـلــيم مــواطـنــيــهـا فــتــلـزم
الـدولــة اHـطـلــوب إلـيـهـا الـتـسـلـــيم بـتـوجـيـــه االتـهـام ضــد
من يــــرتـكب مــنـهـم جـــر�ــــــة من اجلــــــرائم اإلرهــــابــيـــة
Wإذا كــــــان الـــفــــعــل مـــعــــاقـــبــــا عـــلـــــيه في كـل من الــــدولـــتـــ
بـعـقــوبـــــة سـالـبــة لـلـحـــريـة ال تـقــــل مـدتـهــــا عـن سـنـــة
أو بـــعــقـــوبــة أشـــد وحتـــدد جــنـــســيـــة اHـــطــلـــــوب تــســـلـــيــمــه
بـــتـــاريخ وقـــوع اجلـــر�ـــة اHـــطـــلـــوب الـــتـــســـلـــيم من أجـــلـــهـــا
ويــســتــعــان في هــذا الــشــأن بــالــتــحــقــيــقــات الــتـي أجــرتــهـا

الدولــة طالبـة التسلــيم.
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اHاداHادّة ة 7

إذا كان الـشـخص اHـطـلـوب تـسلـيـمــه قـيـد الـتـحـقيق
أو احملـاكــمــة عن جــر�ـة أخــرى في الــدولـة اHــطــلـوب إلــيــهـا
التـسليم فإن تـسليـمه يؤجل حلW الـتصرف في الـتحقيق
أو انـــتــهــاء احملــاكــمـــة وتــنــفــيـــذ الــعــقــوبـــة. ويــجــوز مع ذلك
لـلدولـة اHطـلوب إليـها الـتسـليم تـسليـمه مؤقـتا لـلتـحقيق
معه أو محاكمته بـشرط إعادته إليها قبل تنفيذ العقوبة

عليه في الدولة طالبة التسليم.

اHاداHادّة ة 8

لــــغــــرض تـــــســــلــــيـم مــــرتــــكــــبـي اجلــــرائـم �ــــوجب هــــذه
اHـعـاهدة ال يـعـتـد �ـا قد يـكـون بـW التـشـريـعات الـداخـلـية
لـــلـــدول األطـــراف من اخـــتالف فـي الـــتـــكـــيـــيف الـــقـــانـــوني

للجر�ة جناية كانت أو جنحة أو العقوبة اHقررة لها.

الفرع الثانيالفرع الثاني
اإلنابة القضائيةاإلنابة القضائية

اHاداHادّة ة 9

لــــــكـــل دولــــــــة طــــــــرف أن تــــــطـــــلـب إلـى أيــــــــة دولــــــــة
أخــــرى مــتـعـــاقــــدة الـقـيـــــام في إقـلـيـمـهـا نــيـابــــة عـنـهـــا
بـــأي إجــراء قـــضــائـي مــتـــعــلـق بــدعـــوى نــاشـــئــة عن جـــر�ــة

إرهـابية وبصفـة خاصـة :

1 - ســمــاع شــهــادة الــشــهــــود واألقــــوال الــتي تــؤخــذ
على سبيل االستدالل.

2 - تبليغ الوثائق القضائية.

3 - تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز.

4 - إجراء اHعاينة وفحص األشيـاء.

5 - احلــــــصـــــول عــــــلى اHــــــســـــتــــــنـــــدات أو الــــــوثـــــائق أو
السجالت الالزمة أو نسخ مصدقة منها.

اHاداHادّة ة 10

تـــــلـــــتــــــــزم كـــــل من الـــــــدول األطــــــــراف بـــــتـــــنـــــفـــــيــــذ
اإلنـــــــابــــــــات الـــــقـــــضـــــائـــــيــــــــة اHـــــتـــــعـــــلـــــقـــــــــة بـــــاجلـــــــــــرائم
اإلرهـابـيـــــةq ويـجــــوز لـهــــا رفض طـلب الـتــنـفـيـذ فـي أي

: Wاآلتيت Wمن احلـالت

1 - إذا كـانت اجلــر�ـة مـوضـوع الـطــلب مـحــل اتـهــام
أو حتــقــيـق أو مــحــاكــمــــة لــــدى الــدولـــــة اHــطــلـــــوب مــنــهــا

تنفيـذ اإلنابــة.

2 - إذا كـــــان تـــــنـــــفـــــيـــــذ الـــــطــــلـب من شـــــأنـه اHـــــســــاس
بــســيــــادة أو أمن الــدولـة اHــكــلــفــة بـتــنــفــيـذه أو بــالــنــظـــام

العـــام فيهــا.

اHاداHادّة ة 11

يــــنــــفـــــذ طــــلب اإلنــــابــــــة وفــــقــــا ألحــــكــــــام الــــقـــــانـــــون
الـــداخــلـي لــلـــدولــة اHـــطــلـــوب مــنـــهــا الـــتــنـــفــيـــذ وعــلى وجـه
الــســـــرعــــةq ويــجــــوز لـــهـــذه الــدولــــة تــأجــــيل الــتــنــفــيــــذ
حــتى اسـتكـمـال إجـــراءات التـحـقـيق والـتـتبـع الـقـضائي
اجلــــــاري لــــديــــهــــا فـي نــــفس اHــــوضــــوع أو زوال األســــبــــاب
الــقـهـريـة الـتي دعت لــلـتـأجـيل عـلـى أن يـتم إشـعـار الـدولـة

الطالبـة بهـذا التأجــيل.

اHاداHادّة ة 12

ال يــجـــوز رفض طـــلب اإلنـــابـــة في جـــر�ــة إرهـــابـــيــة
بـــســـبب قــــاعـــدة ســـريــة أعـــمـــال اHـــصـــارف أو اHـــؤســـســات
اHـالـيـــة وتـتــبـــع في تـنـفــــيـذ الـطـلب الـقــــواعــد الـنـافـــذة

في دولــة التنفـيذ.

اHاداHادّة ة 13

يـــكــــون لإلجـــــراء الــــذي يــــتم بــــطـــريـق اإلنـــابــــة وفــــقـــا
ألحـكــام هـذه اHعـاهـدة األثـر الـقـانـوني ذاته كـمـا لـو ¬ أمام
اجلـــهــة اخملـــتـــصـــة لــدى الـــدولـــة طــالـــبـــة اإلنــابـــة. وال يـــجــوز
اســتـعـمـــال مــــا نـتج عــن تــنـفـيـــذ اإلنـــابـــة إالّ في نـطـــاق

مــا صـدرت اإلنابــة بشأنــه.

الفرع الثالثالفرع الثالث
التعاون القضائيالتعاون القضائي

اHاداHادّة ة 14

تــــــقــــــدم كل دولــــــة طــــــرف لــــــلــــــدول األطــــــراف األخـــــرى
اHــســـاعــدة اHــمـــكــنــة والالزمـــة لــلــتـــحــقــيـــقــات أو إجــراءات

احملاكمة اHتعلقة باجلرائم اإلرهابية.

اHاداHادّة ة 15

1 - عنـد انـعـقاد االخـتـصـاص القـضـائي إلحـدى الدول
األطــراف �ــحـاكــمــة مـتــهم عـن جــر�ــة إرهــابــيـةq فــيــجــوز
لـهـــذه الـدولــــة أن تـطــلب إلى الــدولـــة الــتي يــوجـد اHــتـهم
في إقـلـيـمـهـا مـحـاكـمـته عـن هـذه اجلـر�ـة شـريـطـة مـوافـقة
هـذه الــدولــة وأن تــكـون اجلــر�ــة مـعــاقــبــا عـلــيــهــا في دولـة
احملـاكــمـة بـعــقـوبـة ســالـبـة لـلــحـريـة ال تــقل مـدتـهــا عن سـنـة
واحـــدة أو بـعـقـوبـة أخــــرى أشـدq وتـقـوم الـدولـــة الـطـالـبــة
في هــذه احلــالــة �ــوافــاة الـدولــة اHــطــلــوب مــنــهــا احملــاكــمـة

بجميع التحقيقات والوثائق واألدلة اخلاصة باجلر�ة.
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2 - يــجــري الــتــحــقــيق أو احملـــاكــمــة حــسب مــقــتــضى
احلـــال عـن الـــواقـــعـــة أو الــوقـــائـع الـــتي أســـنـــدتـــهـــا الـــدولــة
الــطــالـــبــة إلى اHـــتــهمq وفـــقـــا ألحــكـــــام وإجــــراءات قــانــون

دولــة احملـاكمـة.

اHاداHادّة ة 16

يـتــرتب عـلى تـقـد¢ الـدولـة الـطــالـبـة لـطـلب احملـاكـمـة
وفقـا للـبند (1) من اHادّة السـابقة وقف إجـراءات اHالحقة
والـتحقـيق واحملاكـمة اHتـخذة لـديهـا بشأن اHـتهم اHـطلوب
مــحــاكــمــتـه وذلك بــاســتــثــنـــاء مــا تــســتــلــزمـه مــقــتــضــيــات
الـتـعـاون أو اHـسـاعـدة أو اإلنـابـة الـقـضـائـيـة الـتي تـطـلـبـهـا

الدولة اHطلوب منها إجراء احملاكمة.

اHاداHادّة ة 17

1 - تـــــــــخــــــــــضـع اإلجـــــــــراءات الـــــــــتـي تــــــــــتـم فـي أي من
الــدولـــتـــW - الـــطـــالــبـــة أو الـــتي جتـــري فـــيــهـــا احملـــاكـــمــة -
لقانـون الدولة الـتي يتم فـيها اإلجـراء وتكـون لها احلـجية

اHقررة في قوانينها.

2 - ال يـــجــوز لـــلـــدولــة الـــطـــالــبـــة مـــحــاكـــمـــة أو إعــادة
مــحــاكــمـــة من طــلــبـت مــحــاكــمـــته إالّ إذا امــتــنـــعت الــدولــة

اHطلوب منها عن إجراء محاكمته.

3 - وفي جميع األحوال تـلتزم الدولة اHطلوب منها
احملـاكمـة بـإخطـار الـدولة الـطـالـبة �ـا اتـخذته بـشـأن طلب
إجراء احملـاكمة كما تـلتزم بإخطارهـا بنتيجة الـتحقيقات

أو احملـاكمة التي جتريها.

اHاداHادّة ة 18

لــلــدولـــة اHــطــلـــوب مــنــهـــا إجــــراء احملـــاكـــمــــة اتــخــــاذ
جــمــيـع اإلجــــراءات والــتــدابــيــر الــتي يــقـــررهــا قــانــونــهــا
قــبــل اHـتــهم سـواء فـي الـفــتـرة الــتي تــسـبق وصــول طـلب

احملــاكمــة إليهـا أو بعــده.

الفرع الرابعالفرع الرابع
األشياء والعائدات اHتحصلة عن اجلر�ةاألشياء والعائدات اHتحصلة عن اجلر�ة

والناجتة عن ضبطهاوالناجتة عن ضبطها

اHاداHادّة ة 19

qــطــلـوب تــسـلــيـمهH1 - إذا تــقـرر تــسـلـــيم الــشـخص ا
تــــلــــتــــــــزم أي من الـــــدول األطـــــــراف بـــــضــــبـط وتــــســـــلـــــــيم
األشـيــــاء والعــــائـدات اHـتـحـصلـــة من اجلـر�ـة اإلرهـابـية
أو اHـسـتـعـمــلـة فـيـهـــا أو اHـتـعـلـقــــة بـهـا لـلـدولــــة الـطـالـبـــة
ســواء وجـــدت في حـيـــازة الشـخص اHـطـلــوب تـسـلـيمــه

أو لــدى الغيــر.

2 - تــــســــلــم األشــــيـــــاء اHــــشــــار إلــــيــــهـــا فـي الــــفــــقـــــرة
الـــــســــابــــقــــة ولــــــــو لم يــــتـم تــــســــلــــــــيم الــــشـــــخص اHــــقـــــــرر
تـــســـلــــيـــمـــه بـــســـبـب هـــربه أو وفــــاتـه أو ألي ســـبب آخـــــر
وذلـك بــــعــــد الــــتــــحـــقـق من أن تــــلك األشــــيـــــاء مــــتــــعـــلــــقـــــة

باجلــر�ــة اإلرهـابيــة.

3 -ال تـخل أحـكـام الـفـقـرتـW الـسـابـقـتـW بـحـقـوق أي
من الدول األطراف أو حسن النية من الغير على األشياء

أو العائدات اHذكورة.

اHاداHادّة ة 20

لــلـدولــة اHـطــلـوب مــنـهــا تـســلـيم األشــيـاء والــعـائـدات
اتـخــاذ جـمــيع الـتــدابـيــر واإلجـراءات الــتـحــفـظـيــة الالزمـة
لتـنفيـذ التزامـها بـتسلـيمـها ولهـا أيضـا أن حتتفظ مـؤقتا
بـــهــــذه األشـــيـــاء أو الــــعـــائـــدات إذا كــــانت الزمـــة إلجـــراءات
جزائـيـة تتـخـذ عنـدهـا أو أن تسـلـمـها إلى الـدولـة الطـالـبة

بشرط استردادها منها لذات السبب.

الفرع اخلامسالفرع اخلامس
تبادل األدلـةتبادل األدلـة

اHاداHادّة ة 21

تــــتـــــعــــهـــــد الــــدول األطـــــراف بــــفـــــحص األدلـــــة واآلثــــار
الــنـاجتــــة عن أيــــة جـر�ــــة إرهــابـيــة تـقـــع عـلى إقــلــيـمــهــا
qضـــد دولـة طــــرف أخــــرى بـواسـطـــة أجــهــزتـهــا اخملـتـصـــة
ولـهـا االسـتـعــانـة بـأيـة دولـة طـرف أخـرى في ذلك. وتـلـتـزم
بــاتــخــاد اإلجـراءات الـالزمــة لــلــمــحـافــظــة عــلـى هــذه األدلـة
واآلثار واثـبـات داللـتـهـا الـقـانـونـيـةq ولـها احلـق في تـزويد
الــدولـة الــتي وقـعت اجلـــر�ــة ضـد مــصــاحلــهـا بــالـنــتـيــجـــة
متى طـلبت ذلكq وال يـحق للـدولة أو الـدول اHسـتعـان بها

إخطـار أيـة دولـة بذلك.

الباب الثالثالباب الثالث
آليات تنفيذ التعاونآليات تنفيذ التعاون

الفصل األولالفصل األول
إجراءات التسليمإجراءات التسليم

اHاداHادّة ة 22

يــكـون تـبــادل طـلـبـات الــتـسـلــيم بـW الـدول األطـراف
بــالــطــريق الــدبــلــومــاسي مــبــاشــرة أو عن طــريق وزارات

العدل بها أو ما يقوم مقامها.
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اHاداHادّة ة 23
يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا باآلتي :

1 - أصــل حـكم اإلدانــة أو أمــر الــقــبض أو أيـة أوراق
أخــرى لـهـا نـفس الـقـــوة صـــادرة طـبـقـا لألوضـــاع اHـقـررة

في قانون الدولة الطالبةq أو صورة رسمية �ا تقدم.

2 - بـــيــان بــاألفـــعــال اHـــطــلــوب الـــتــســلـــيم من أجـــلــهــا
يـوضح فـيـه زمــان ومـكــان ارتـكـابـها وتـكـيـيـفـهـا الـقـانـوني
مع اإلشـارة إلى اHـواد الـقـانـونـيـة اHـطـبـقـة عـلـيـهـا وصـورة

من نصوص هذه اHواد.

3 - أوصـاف الـشـخص اHـطلـوب تـسـليـمه بـأكـبـر قدر
�ـــكن من الـــدقــة وأيـــة بــيــانـــات أخــرى من شـــأنــهـــا حتــديــد

شخصه وجنسيته.
اHاداHادّة ة 24

1 - لــلــســلــطـات الــقــضــائــيـة فـي الـدولــة الــطــالــبـة أن
تـطـلب من الـدولـــة اHـطـلـــوب مـنـهـا الـتـسـلــيـم بأي طـريق
من طـرق االتصـال الـكـتابـيـة تـوقيف الـشـخص احـتيـاطـيا

إلى حW وصول طلب التسليم.

2 - ويــجـــــوز في هــذه احلــــالــــة لـــلــدولـــــة اHــطـــلــــوب
مـنــهـا الـتـســلـيم أن تـوقف الـشــخص اHـطـلـوب احــتـيـاطـيـا.
وإذا لم يـــقــدم طـــلـب الــتـــســـلـــيم مـــصـــحـــوبــا بـــاHـــســـتـــنــدات
الالزمــة اHــبــيـــنــة في اHــادّة الــســابــقـــة فال يــجــوز تــوقــيف
(30) Wــطــلـوب تــسـلــيــمه مــدة تـزيــد عــلى ثالثـHالـشــخص ا

يوما من تاريخ إلقاء القبض عليه.

اHاداHادّة ة 25

عـــلى الـــدولــة الـــطـــالــبـــة أن تــرسـل طــلـــبــا مـــصــحـــوبــا
باHستنـدات اHبينة في اHادّة الـثالثة والعشرين (23) من
هذه اHـعاهدةq وإذا تبـينت الدولـة اHطلوب مـنها الـتسليم
سالمــة الـطـلب تــتـولى الــسـلـطــات اخملـتــصـة فـيــهـا تـنــفـيـذه
طبقا لتشريعها على أن حتاط الدولة الطالبة دون تأخير

�ما اتخذ بشأن طلبها.
اHاداHادّة ة 26

WادتHـنصـوص علـيهـا في اH1 - في جمـيع األحوال ا
الـسـابـقـتـW ال يـجـوز أن تـتـجـاوز مـدة تـوقـيـفه احـتـيـاطـيا

ستW (60) يوما من تاريخ القبض.
2 - يــــجـــــوز اإلفــــــراج اHــــؤقت خالل اHــــــدة احملــــــددة
في الفـقـرة الـسابـقـة علـى أن تتـخـذ الدولـة اHـطـلوب مـنـها
الـتـسـلـيم الـتـدابـيـر الـتي تـراهـا ضـروريـة لـلـحـيـلـولـة دون

هروب الشخص اHطلوب.

3 - ال يـــــــحــــــول اإلفـــــــراج دون إعــــــادة الـــــــقـــــــبض عـــــــلى
الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

اHاداHادّة ة 27

إذا رأت الدولـة اHطلـوب منهـا التسـليم حاجـتها إلى
إيــــضـــاحــــات تـــكــــمــــيـــلــــيـــة لــــلـــتــــحــــقق من تــــوفـــر الــــشـــروط
اHـنــصـوص عـلـيـهـا في هـذا الـفــصــل تـخـطـر بـذلك الـدولـــة
الطالبــة وحتــدد لها موعــدا الستكمال هذه اإليضاحات.

اHاداHادّة ة 28

إذا تــــلـــــقت الــــدولــــة عـــــدة طــــلــــبــــات تــــســــلـــــيم من دول
qمـــخـــتـــلــفــــة عـن ذات األفـــعـــــال أو عن أفـــعـــــال مـــخـــتـــلـــفــــة
فـيكـون لهـذه الدولـة أن تفـصل في هذه الـطلـبات مـراعيـة
كـــافـــة الــــظـــروف وعـــلـى األخص إمـــكـــان الــــتـــســـلــــيم الالحق
وتـــــاريخ وصــــول الــــطـــــلــــبــــات ودرجــــــة خـــــطــــورة اجلــــــرائم

واHكــان الذي ارتكبت فـيه.

الفصل الثانيالفصل الثاني
إجراءات اإلنابة القضائيةإجراءات اإلنابة القضائية

اHاداHادّة ة 29

يـــجـب أن تـــتــــضــــمن طــــلــــبـــات اإلنــــابــــة الــــقـــضــــائــــيـــة
البيـانـات اآلتيــة :

1 - اجلهة اخملتصة الصادر عنها الطلب.
2 - موضوع الطلب وسببه.

3 - حتــــــديـــــــد هـــــويـــــة الـــــشـــــخص اHــــــعـــــني بـــــاإلنـــــابـــــة
وجنسيتـه بقـدر اإلمكــان.

4 - بـــيــــان اجلـــر�ـــة الــــتي تــــطـــلب اإلنــــابـــة بـــشــــأنـــهـــا
وتـكــيــيــفـهــا الــقـانــوني والــعــقــوبـة اHــقــررة عـلـى اقـتــرافــهـا
وأكـبــر قـدر �ــكـن من اHــعـلـــومـات عـن ظـروفــهـا �ــا �ـكـن

من دقة تنفيذ اإلنابة القضائية.

اHاداHادّة ة 30

1 - يـوجه طـلـب اإلنـابة الـقـضـائـيـة مـن وزارة الـعدل
في الدولة الطـالبة إلى وزارة العدل في الدولـة اHطلوب

منها ويعــاد بنفس الطريق.

2 - في األحــــــوال الـــــعـــــاجـــــلـــــةq يــــــوجه طـــــلـب اإلنـــــابـــــة
الـقـضـائـيـة مـبـاشـرة من الـسـلـطـات الـقـضـائـيـة في الـدولـة
الـطــالـبــة إلى الـســلـطــات الـقــضـائــيـة في الــدولـة اHــطـلـوب
منـها. وترسـل صورة من هـذه اإلنابـة القضـائيـة في نفس
الوقت إلى وزارة العدل في الـدولة اHطلوب مـنهاq وتعاد
اإلنـابة الـقضـائيـة مصـحوبـة باألوراق اHـتعـلقـة بتـنفـيذها

بالطريق اHنصوص عليه في البند السابق.



11 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 60 14 رمضان عام  رمضان عام 1428 هـ هـ
26 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2007 م م

3 - �كـن أن يوجه طـلب اإلنـابـة القـضـائـية مـبـاشرة
مـن اجلــهـــات الــقـــضــائـــيــة إلـى اجلــهـــة اخملــتـــصــة في الـــدولــة
اHــطــلـــوب مــنــهـاq ويــجــــوز أن حتـــــال الـــردود مــبــاشــــرة

عـن طـريق هـذه اجلهــة.

اHاداHادّة ة 31

يــــتــــعــــW أن تـــــكــــون طــــلــــبــــات اإلنــــابـــــة الــــقــــضــــائــــيــــة
واHـستنـدات اHصاحـبة لهـا موقـعا علـيها ومـختومـة بخا¬
سـلطة مـختـصة أو معـتمدة مـنهـا. وتعفـي هذه اHسـتندات
من كـافـة اإلجـراءات الـشـكـلــيـة الـتي قـد يـتـطـلـبـهـا تـشـريع

الدولة اHطلوب منها.

اHاداHادّة ة 32

إذا كـانت اجلـهـة الـتي تلـقت طـلب اإلنـابــة القـضـائـية
غـيـر مـخـتصـــة �ـبـاشـرتـهq تـعW عـلـيـهـا إحـالتـــه تـلـقـائـيا
إلى اجلـهـة اخملـتـصـة في دولـتـهـا. وفي حـالـة إرسـال الطـلب
بـــالــطــريق اHــبـــاشــرq يــكــون الـــــرد عــلى الــدولــــة الــطــالــبــة

بشأنــه بنفس الطــريق.

اHاداHادّة ة 33

يجب أن يكون أي رفض لإلنابة القضائية مسببا.

الفصل الثالثالفصل الثالث
إجراءات حماية الشهود واخلبراءإجراءات حماية الشهود واخلبراء

اHاداHادّة ة 34

إذا قـــدرت الــدولــة الــطــالــبــة أن حلــضــور الــشــاهــد أو
Wأمام سلطـتها القضائية أهمية خاصة فإنه يتع qاخلبير
أن تـــشــيــر إلى ذلـك في طــلـــبــهــا. وأن يـــشــتــمـل الــطــلب أو
الـتـكلـيف بـاحلـضـور عـلى بـيـان تـقـريـبي �ـبـلغ الـتـعويض
ونـفــقـات الـســفـر واإلقــامـة وعــلى تـعــهـدهــا بـدفــعـهــا وتـقـوم
الدولـة اHطلـوب إليهـا بدعوة الـشاهد أو اخلـبير للـحضور

وبإحاطة الدولة الطالبة باجلواب.

اHاداHادّة ة 35

1 - ال يـجــوز تــــوقــيع أي جــــزاء أو تــدبــيــر يــنــطـوي
عــــلى إكــــــراه قــــبل الــــشــــاهــــد أو اخلــــبـــيــــر الــــذي لم �ــــتــــثل
لـــتــــكـــلـــيـف بـــاحلــــضـــور ولـــو تــــضـــمــــنت ورقـــة الــــتـــكــــلـــيف

باحلضـور بيان جـزاء التخلف.

2 - إذا حضـر الـشـاهد أو اخلـبـيـر طواعـيـة إلى إقـليم
الــدولـــة الـــطــالـــبــة فـــيـــتم تــكـــلـــيــفه بـــاحلـــضــور وفق أحـــكــام

التشريع الداخلي لهذه الدولة.

اHاداHادّة ة 36

1 - ال يــــــجـــــوز أن يــــــخــــــضـع الــــــشــــــاهــــــد أو اخلــــــبــــــيـــــر
للـمـحـاكـمة أو  احلـبس أو تـقـيـيد حـريـته في إقـلـيم الـدولة
الـــطــالـــبــة عـن أفــعـــــال أو أحـــكــــام ســـابــقــــة عـــلى مـــغــادرته
qـطــلـوب إلـيــهـا وذلك أيـا كــانت جـنــسـيـتهHإلقــلـيم الـدولــة ا
طــاHـا كــان مــثــوله أمــام اجلــهـات الــقــضــائـيــة لــتــلك الــدولـة

بنـاء على تكليف باحلضور.

2 - ال يـــجـــوز أن يـــحــــاكم أو يـــحـــبس أو يـــخـــضع ألي
قـيـد عـلى حـريـته في إقـلـيـم الـدولـــة الـطــالـبـــة أي شـــاهد
أو خـــبـــيـــرq أيـــا كـــانت جـــنـــســـيـــتهq يـــحـــضـــر أمـــام اجلـــهـــات
الـقـضـائـيـة لــتـلك الـدولـــة بـنـــاء عـلى تـكــلـيـف بـاحلـضــور
عن أفــعـــال أو أحــكــام أخـــرى غــيــر مـــشــار إلــيـــهــا في ورقــة
الـــتـــكــلـــيف بـــاحلـــضــــور وســـابـــقـــــة عــلـى مــغـــادرته أراضي

الدولــة اHطلـوب منـها.

3 - تـــنــقــضي احلـــصــانــة اHــنـــصــوص عــلـــيــهــا في هــذه
اHــادّة إذا اســتــمــر بــقــاء الــشــاهــد أو اخلــبــيــر اHــطــلــوب في
إقليم الدولـة الطالبة أكثر من ثالثW (30) يومـا متعاقبة
بـــالــرغم مـن قــدرته عـــلى مــغـــادرته بــعـــد أن أصــبح وجــوده
غـيـر مطـلـوب من اجلـهـات الـقضـائـيـة أو إذا عـاد إلى إقـليم

الدولة الطالبة بعد مغادرتـه.

اHاداHادّة ة 37

1 - تتـعـهـد الـدولـة الـطـالبـة بـاتـخـاذ كـافـة اإلجراءات
الالزمـة لـكـفـالـة حـمايـة الـشـاهـد أو اخلـبـيـر من أيـة عالنـية
تـؤدي إلـى تـعــريــضه أو أســرته أو أمالكـه لـلــخــطــر الــنـاجت

عن اإلدالء بشهادته وعلى األخص :
أ) كــفــالــة ســريــة تــاريـخ ومــكــان وصــوله إلى الــدولــة

qالطالبة ووسيلـة ذلك الوصول
ب) كــــفــــالــــــة ســـــريــــــة مــــحـــل إقــــامــــتـــه وتــــنــــقالتــه

qوأماكـن تـواجــده
جـ) كـفـالـة سريـة أقـواله ومـعـلـومـاته الـتي يـدلي بـها

أمام السلطات القضائية اخملتصة.

2 - تـــتــعـــهـــد الـــدولـــة الـــطـــالـــبــة بـــتـــوفـــيـــــر احلـــمـــايــة
األمـنيــة الالزمـة التي تـقـتضـيـها حـالـة الشـاهـد أو اخلبـير
وأســـرتـه وظــــروف الـــقــــضــــيـــة اHــــطــــلـــــوب فـــيــــهــــا وأنـــــواع

اخملـاطـر اHتوقعــة.
اHاداHادّة ة 38

1 - إذا كـان الــشــاهــد أو اخلـبــيــر اHـطــلــوب مــنه أمـام
الــدولــة الـــطــالــبـــة مــحــبــوســـا في الــدولـــة اHــطــلـــوب مــنــهــا
فـــيـــجــري نـــقـــلــه مــؤقـــتـــا إلى اHـــكــــان الـــذي ســـتــعـــقـــد فــيه
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اجلــلـســـة اHــطـلــوب سـمــاع شــهـادتـه فـيــهـا وذلـك بـالــشـروط
qــــطـــلـــوب مــــنـــهـــاHــــواعـــيـــد الــــتي حتـــددهــــا الـــدولـــة اHوفي ا

ويجــوز رفض النقــل :
qأ) إذا رفض الشاهد أو اخلبير احملبوس

ب) إذا كـــــــان وجـــــــوده ضـــــــروريـــــــا مـن أجـل إجــــــراءات
qطلوب منهاHجنائية تتخذ في إقليم الدولة ا

qجـ) إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه
د) إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله.

2 - يـظــل الــشـاهـــد أو اخلـبــيــر اHــنـقــــول مـحــبـوســا
في إقــلــيـم الــدولــة الــطــالــبــة إلـى حــW إعــادته إلى الــدولــة
اHطلوب منها ما لم تطلب الدولة األخيرة إطالق سراحه.

الباب الرابعالباب الرابع
أحكام ختاميةأحكام ختامية

اHاداHادّة ة 39

تـــكـــون هـــذه اHـــعـــاهـــدة مـــحال لـــلـــتـــصـــديق عـــلـــيـــهـــا أو
االنــضـمـام إلــيـهـا مـن الـدول اHـوقــعـة عـلــيـهــا وتـودع وثـائق
الـــتــصـــديـق أو االنــضـــمـــام لـــدى األمــانـــة الـــعـــامــة Hـــنـــظـــمــة
اHـؤتمـر اإلسالمي في موعـد أقصـاه ثالثون (30) يـوما من
تـاريخ التـصـديق أو االنضـمـام وعلى األمـانـة العـامة إبالغ
سائر الدول األطراف بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.

اHاداHادّة ة 40

(30) Wـــعـــاهـــدة بـــعــــد مـــضي ثالثـــH1 - تــــســـري هـــذه ا
يـــــومــــا من تـــــاريخ إيـــــداع وثــــائق الـــــتــــصـــــديق عــــلـــــيــــهــــا أو

االنضمام إليها من سبع دول إسالمية.

2 - ال تــنــفــذ هــذه اHـعــاهــدة بــحق أيــة دولــة إسالمــيـة
أخـرى إالّ بعـد إيداع وثـيـقة تـصديـقهـا علـيهـا أو انضـمامـها
(30) Wإلـيـهـا لـدى األمــانـة الـعـامــة لـلـمـنـظــمـة ومـضي ثالثـ

يوما من تاريخ اإليداع.
اHاداHادّة ة 41

ال يـجــوز ألي دول طـرف في هــذه اHـعــاهـدة أن تــبـدي
أي حتـفظ ينطوي صراحـة أو ضمنا عـلى مخالفـة ألحكامها

أو خروج عن أهدافها.
اHاداHادّة ة 42

1 - ال يــجـوز أليــة دولــة طــرف أن تــنــسـحـب من هـذه
اHـعـاهــدة إالّ بـنـاء عـلى طـلب كـتــابي تـرسـله إلى أمـW عـام

منظمة اHؤتمر اإلسالمي.

2 - يرتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة (6) أشهر
من تاريخ إرسال طلب االنسحاب إلى األمW العام.

حرّرت هذه اHـعـاهـدة باللـغات اإلجنـليزيـة والعـربيّة
والــفــرنــســيــةq ولــكل مــنــهــا ذات احلــجّــيــةq ومن أصـل واحـد
يـــودع لــدى األمـــانــة الـــعـــامــة Hـــنـــظــمـــة اHـــؤتــمــــر اإلسالمي
والـتي تـقـوم بـتـسـجـيـلـهـا لـدى مـنـظـمـة األ� اHـتـحـدة وفـقا
ألحــكــام اHـادّة 102 من مــيــثــاقــهـــاq وتــوزيع نــسخ مــعــتــمــدة

منها على الدول األعضاء �نظمة اHؤتمر اإلسالمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسياسيّ رقم  رقم 07 - - 283 م مـؤرؤرّخ في خ في 11 رم رمــــضـان عان عـامام
1428 اH اHــــــــوافق وافق 23 س ســــــبــــــــتــــــمــــــبــــــــر سر ســــــنــــــة ة q2007 يq يــــــــتــــــــضــــــمّن

الالـتّـصـديديـق عق عـلى االتلى االتـفـاق باق بـW اجلW اجلـمـهـوريوريّـة اجلـة اجلــزائزائـريريّــة
الالــــدّ�ــــقــــراطراطــــيّــة الة الــــشّــــعــــبـيّـــــة و�ة و�ــــلــــكـكـــــة إسة إسـبــــانانــــيــــا اخلا اخلـاصاص
بــــــاإلعاإلعــــــفــفــــــاء اHاء اHــــــتــــــبــــــادل من الادل من الــــــتــــأشـأشـــــــيــــــرة عرة عــــلـى جـى جـــــوازاتوازات
الالـسـفـر الر الـدبدبـلـومومـاساسـيـة وخلة وخلـدمـدمــةq اHةq اHـوقـوقـّع بع بـاجلاجلـزائزائـر فير في

13 مارس سنة  مارس سنة 2007.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

qبناء على تقرير وزير الشؤون اخلارجيّة -

qادّة 77-9 منهHال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــــــعــــــد االطالع عــــــلى اتــــــفـــــاق بــــــW اجلــــــمـــــهــــــوريّـــــة
اجلـــزائـريّـــة الــدّ�ـقــراطــيّــة الــشّــعـبــيّـــة و�ـلــكــــة إسـبــانــيـا
خـــاص بـــاإلعـــفـــاء اHـــتـــبـــادل من الـــتـــأشـــيـــرة عـــلـى جــوازات
الـســفــر الــدبــلــومـاســيــة وخلــدمــةq اHــوقّـع بــاجلـزائــر في 13

q2007 مارس سنـة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اHــاداHــادّة األولى :ة األولى : يــصــدّق عــلى اتــفــاق بــW اجلــمــهــوريّــة
اجلـزائـريّة الـدّ�ـقـراطيّـة الـشّعـبـيـة و�لـكـة إسـبانـيـا خاص
بــاإلعــفـــاء اHــتــبــادل من الـــتــأشــيــرة عــلـى جــوازات الــســفــر
الــدبـــلــومــاســيــة وخلــدمــةq اHــوقّـع بــاجلــزائــر في 13 مـارس
سـنـة q2007 ويــنـشــر في اجلـريــدة الـرّســمـيّــة لـلــجـمــهـوريّـة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

حـرّر بـاجلـزائـر في 11 رمـضـان عام 1428 اHـوافق 23
سبتمبر سنة 2007.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة


