
العدد العدد 54

السالسّنة الواحدة واخلمسوننة الواحدة واخلمسون

االشتراكاالشتراك
سنويسنويّ

النالنّسخة األصليسخة األصليّة .....................ة .....................

النالنّسخة األصليسخة األصليّة وترجمتــها .....ة وترجمتــها .....

اجلزائر
تونس
اIغرب
ليبيا

موريطانيا

بلدان خارج دول
اIغرب العربي

سنـةسنـة

1070,00 د.ج د.ج

2140,00 د.ج د.ج

ثمن النّسخة األصليّة 13,50 د.ج
ثمن النّسخة األصليّة وترجمتها 27,00 د.ج

ثمن العدد الصّادر في السّنX السّابقة : حسب التّسعيرة.
.Xوتسلّم الفهارس مجّانا للمشترك

اIطلوب إرفاق لفيفة إرسال اجلريدة األخيرة سواء لتجديد االشتراكات أو لالحتجاج أو لتغيير العنوان.
ثمن النّشر على أساس 60,00  د.ج للسّطر.

سنـةسنـة

2675,00 د.ج د.ج

5350,00 د.ج د.ج

تزاد عليها
نفقات اإلرسال

األحد األحد 26  ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـهـ

اIوافق اIوافق 21 سبتمبر سنة سبتمبر سنة 2014 م

اإلدارة والتّحرير
األمانة العاماألمانة العامّة للحكومةة للحكومة

WWW.JORADP.DZ

الطّبع واالشتراك
اIطبعة الراIطبعة الرّسميسمّية

حي البساتrX بئر مراد رايسr ص.ب 376 - اجلزائر - محطة
الهاتف : 021.54.35.06  إلى 09 

021.65.64.63

الفاكس 021.54.35.12 
ح.ج.ب  50-3200  اجلزائر

Télex : 65 180 IMPOF DZ
060.300.0007 68 KG بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة
حساب العملة األجنبيّة للمشتركX خارج الوطن
بنك الفالحة والتّنمية الرّيفيّة 060.320.0600.12
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 فهرس فهرس

اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مــرســوم رئــاسيّ رقم 14-249 مـؤرّخ في 13 ذي الــقــعــدة عـام 1435 اIـوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة r2014 يـتــضــمّن الــتّــصــديق عــلى
االتفاقية العربية Iكافحة الفساد احملرّرة بالقاهرةr بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2010 ................................................

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـرسـوم رئـاسي رقـم 14-247 مـؤرخ في 13 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنة r2014 يــرخص �ـسـاهـمــة اجلــزائـر
فـي الزيـادة العامة اخلامسة لرأسمـال البنك اإلسالمي للتنمية.........................................................................

مـرسـوم رئـاسي رقـم 14-248 مـؤرخ في 13 ذي الـقـعـدة عـام 1435 اIـوافق 8 سـبـتـمـبـر سـنـة  r2014 يـتــضـمـن اIـوافـــقـــة عـلــى
اIلحـق رقـم 5 بالـعـقـد اIؤرخ في 25 مايو سنة 1992 لـلبحـث عن احملـروقـات السـائلة واستغاللهــا في اIساحة اIسماة
"رورد يـــعـــقـــوب" (الـــكـــتـــلـــة : 406 أ ) اIـــبــــرم �ـــديــــنــــة اجلــــزائــــر في 27 مـــايـــو ســـنــــة 2014  بــــX الـــشــــركــــة الـــوطـــنـــيــة
ســونـاطـراكr شركة ذات أسهمr وشـركـة "الكومبانيا إسبانيوال دي بتروليوس س- أ (سيبسا) "............................

مرسوم تـنفيذي رقم 14-253 مؤرخ في 14 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 9 سـبتـمبـر سنة r2014 يـعدّل توزيع نـفقات مـيزانية
الدولة للتجهيز لسنة r 2014 حسب كل قطاع...................................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-254 مـؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة r2014 يـتـضــمـن نـقل اعــتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة الداخلية واجلماعات احمللية...........................................................................................

مـرسوم تـنـفـيذي رقم 14-255 مؤرخ في 14 ذي الـقـعـدة عام 1435 اIوافق 9 سـبتـمـبر سـنة r2014  يـتضــمـن نـقل اعـتــمــاد في
ميزانية تسيير وزارة التجارة.....................................................................................................................

مراسيم فرديمراسيم فرديّة
Xيتـضـمّن إنهـاء مـهام رئـيسـي ديواني والـي r2014 ـوافق 24  يـولـيو سـنةIمـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 ا
.................................................................................................................................................Xفي واليت
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة r2014 يتـضمّن إنـهاء مـهام مـدير الـتقـنX والـشؤون
العامة في والية بجاية.................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يولـيو سنة r2014 يتـضمّن إنـهاء مهـام مفـتش باIـفتشـية الـعامة
لوالية تيزي وزو.........................................................................................................................................
مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يولـيو سنة r2014 يـتضـمّن إنهاء مـهام مـدير احلمـاية اIـدنية في
والية اIسيلة...............................................................................................................................................
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن إنهـاء مهام رئيس دائرة وادي النجاء
في والية ميلة.............................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 24  يــولــيــو ســنـة r2014 يـتــضــمّن إنــهـاء مــهــام كـاتــبــX عـامــX لـدى
رئيسي دائرتX في والية اجللفة....................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24  يــولـيـو سـنـة r2014 يــتـضـمّن إنــهـاء مـهــام الـكـاتـب الـعـامّ لــبـلـديـة
الوادي.......................................................................................................................................................
مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 24  يــولــيــو ســنـة r2014 يــتــضــمّن إنــهــاء مــهــام مــكــلّف بــالــدّراسـات
والتلخيص بوزارة الشؤون اخلـارجـيّة...........................................................................................................
مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة r2014 يتـضـمّن إنهـاء مـهام رئـيس دراسـات باIـركز
العملي Iتابعة أمن وسالمة السفن واIنشآت اIينائية......................................................................................
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مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 24  يـولـيـو سـنة r2014 يـتضـمّن إنـهـاء مـهـام مـديـرة الـنّقــل في والية
تيبازة.......................................................................................................................................................

مرسـومـان رئاسـيّان مـؤرّخان في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة r2014 يـتضـمّنـان إنهـاء مهـام نوّاب مـديـرين
بـوزارة التعلـيم العـالي والبحث العـلمي........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن إنهاء مهام بجـامعــة عنابـة.............

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24  يـولــيـو ســنـة r2014 يـتــضــمّن إنـهــاء مــهـام عــمــيـد كــلــيـة احلــقـوق
والعلوم السياسية بجامعة سعيدة.................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24  يــولـيـو سـنـة r2014 يـتــضـمّن إنــهـاء مـهــام نــائب مــديــر بــوزارة
الصّحـة والسّــكان وإصالح اIستشفيـات.........................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن تعيX الكاتب العـامّ لواليـة ميلـة.....

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24  يـولــيـو ســنـة r2014 يـتــضـمّن تــعـيـX رئــيس ديـوان والي واليــة
تلمسان......................................................................................................................................................

Xعـام Xمـفـتـشـ Xيـتـضـمّـنـان تـعـيـ r2014 ـوافق 24  يــولـيـو سـنـةIمـرسـومــان رئـاسـيّــان مـؤرّخـان في 26 رمـضــان عـام 1435 ا
.....................................................................................................................................................Xلواليت

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن تعيـX مكلّف بالدّراسات والتّلخيص
في والية اجلـزائر........................................................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن تعيـX مدير احلماية اIدنية في والية
باتنة.........................................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 24  يـولــيـو ســنـة r2014 يــتـضــمّن تـعــيـX ســفـيـر مــسـتــشـار بـوزارة
الشؤون اخلارجيّة........................................................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة r2014 يتـضـمّن تعـيX مـديـر اIغـرب العـربي واحتاد
اIغرب العربي بوزارة الشؤون اخلارجيّة.......................................................................................................

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضان عام 1435 اIوافق 24  يوليو سنة r2014 يتضمّن تعيـX مكلّف بالدّراسات والتّلخيص
بوزارة النّقـل.............................................................................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يـولـيو سـنة r2014 يتـضمّن تـعيـX نائـبي مديـر بوزارة الـتعـليم
العالي والبحث العلمي................................................................................................................................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 24  يــولــيــو ســنـة r2014 يــتــضــمّن تــعــيــX اIـديـــر الــعــــامّ لــلــمــركــز
االستشفائي اجلـامعي في مدينـة تـيزي وزو....................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 24  يــولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمّن تـعـيـX مـديـرة االتـصـال والـتـوثـيق
واألرشيف بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال................................................................................

مرسـوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 رمضـان عام 1435 اIوافق 24  يولـيو سنة r2014 يتضـمّن تعيـX مدير تثـمX اIوارد الـبشرية
والتكوين واIهن والبحث واإلبداع ونقـل التكنولوجيا بوزارة البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال....................

مــرسـوم رئــاسيّ مــؤرّخ في 26 رمــضــان عــام 1435 اIـوافق 24  يــولــيــو ســنـة r2014 يــتـضــمّن تــعــيـX رئــيس دراســات بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصـال..........................................................................................................

مـرسـوم رئـاسيّ مؤرّخ في 26 رمـضـان عـام 1435 اIـوافق 24  يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمّن تعـيـX نـائـبــة مديــر بـالـغـرفة ذات
االختصاص اإلقليمي جمللس احملاسبة بالبليدة...................................................................................................
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

وزارة ا@وارد ا@ائيةوزارة ا@وارد ا@ائية

قـرار وزاري مـشتـرك مؤرّخ في 11 رمضـان عام 1435 اIوافق 9 يـولـيو سـنة r2014  يحـدّد قـائـمة احلـواجـز اIائـيـة الـسطـحـية
والـبـحـيرات الـتي �ـكن إقـامـة عـلى مـسـتـواها هـيـاكـل لـتـطـويـر النـشـاطـات الـريـاضيـة والـتـرفـيه اIالحي وكـذا قـائـمة
الرياضات والترفيه اIالحي اIعنية..............................................................................................................

قــرار مـؤرّخ في18 رمـضــان عـام 1435 اIـوافق 16 يـولــيـو ســنـة r2014  يــحـدّد تــشـكــيـلــة وكـذا كــيـفــيـات ســيـر الــلـجــنـة الــتـقــنـيـة
الــقـطــاعــيـة اIــتــعـلــقـة بــامــتـيــاز اســتـعــمــال اIـوارد اIــائــيـة إلقــامــة هـيــاكــل عــلى مــسـتــوى احلــواجـز اIــائــيـة الــســطـحــيـة
والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه اIالحي.............................................................................

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان وإصالح ا@ستشفياتوإصالح ا@ستشفيات

قــــرار مـــــؤرّخ فـي 24 شــــوال عـــام 1435 اIـــوافق 20  غـــشـت ســـنـــة r2014 يـــحــــدّد كـــيــــفـــيـــات تــــنـــظــــيم اIــــنـــاوبـــة عــــلى مــــســـتـــوى
الصيدليات...............................................................................................................................................
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اتفاقيات واتفاقات دوليةاتفاقيات واتفاقات دولية
مـرسوم رئاسيمـرسوم رئاسيّ رقم  رقم 14-249  مؤرمؤرّخ في خ في 13 ذي القـعدة عام ذي القـعدة عام
يــــتــــضـــمّن 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 8 ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة  ســــبــــتـــمــــبــــر ســــنـــة r2014 يــــتــــضـــم 

الـتالـتّـصـديق عـلى االتـفـاقـيـة الـعـربـيـة Iـكـافـحـة الـفـسـادـصـديق عـلى االتـفـاقـيـة الـعـربـيـة Iـكـافـحـة الـفـسـاد
احملراحملرّرة بالقاهرةr بتاريخ رة بالقاهرةr بتاريخ 21 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2010.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة

rبناء على تقرير وزير الشّؤون اخلارجيّة -
rادّة 77-11 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلى االتــفــاقــيــة الــعــربــيــة Iــكــافــحــة
r2010 بتاريخ 21 ديسمبر سنة rالفساد احملرّرة بالقاهرة

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIــــاداIــــادّة األولى :ة األولى : يــــصـــدّق عــــلى االتــــفــــاقـــيــــة الــــعـــربــــيـــة
Iكـافحـة الفسـاد احملرّرة بـالقــاهـرةr بـتــاريخ 21 ديسـمبـر
سـنـة r2010 وتـنـشـــر فـي اجلريـدة الـرّسـميّـة لـلـجمـهـوريّة

اجلزائريّة الدّ�قراطيّة 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
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

االتفاقية العربية Iكافحة الفساداالتفاقية العربية Iكافحة الفساد

الديبـاجــةالديبـاجــة

rوقعةIإن الدول العربية اrوقعةIإن الدول العربية ا

اقتـنـاعا اقتـنـاعا مـنـهـا بأن الـفـسـاد ظاهـرة إجـرامـية مـتـعددة
األشـكــال ذات آثـار سـلــبـيــة عـلى الــقـيـم األخالقـيــة واحلـيـاة

rالسياسية والنواحي االقتصادية واالجتماعية

وإذ وإذ تـضــع في اعـتـبــارهـــــا أن الـتـصــــدي لـلـفـســــاد
ال يــقــتــصـــر دوره عــلـى الـســلــطــــات الــرســمــــيــة لــلــدولــــة
وإ�ـــا يـــشــمـل أيــضـــا األفــراد ومـــؤســـســات اجملـــتــمـع اIــدني

rالتي ينبغي أن تؤدي دورا فعاال في هذا اجملال

ورغـبة ورغـبة منـهــا في تـفـعـيل اجلـهـود الـعـربـيـة والـدولـية
الـــرامــيـــة إلى مـــكـــافــحـــة الـــفــســـاد والـــتــصـــدي له ولـــغــرض
تـسـهــيـل مـســار الـتعــاون الـدولـي في هـذا اجملـال ال سـيـما
مـا يـتـعـلق بـتـسـلـيم اجملـرمـX وتـقـد� اIـسـاعـدة الـقـانـونـيـة

rمتلكاتIوكذلك استرداد ا rتبادلةIا

وتــأكــيــدا وتــأكــيــدا مــنـــهــا عــلى ضــــرورة الـــتــعــــاون الــعـــــربي
Iــنـــع الــفـــســــاد ومـــكـــافـــحـــته بـــاعــتـــبــــاره ظـــاهــــرة عـــابـــرة

rللحـدود الوطنية

مـــنــــهـــا بــــاIـــبــــادىء الـــديــــنـــيــــة الـــســــامـــيـــة والـــتـــزامـــا والـــتـــزامـــا 
واألخالقــــــيــــة الـــنــــابـــعــــة من األديــــان الــــســـمــــاويــــة ومـــنــــهـــا
الــشــريـعــة اإلسالمــيــة الـغــراء وبــأهـداف ومــبــادىء مـيــثـاق
جامـعة الدول العـربية ومـيثاق األ� اIـتحدة واالتـفاقيات
واIــعــاهــدات الــعــربــيــة واإلقــلــيــمــيــة والـدولــيــة فـي مــجـال
الــــتــــعــــاون الــــقــــانــــونـي والــــقــــضـــــائي واألمــــنـي لــــلــــوقــــايــــة
ومـــكــافــحـــة اجلـــر�ــة ذات الــصــلـــة بــالــفــســـاد والــتي تــكــون
الـدول الـعـربـيـة طـرفـا فـيـهـا ومـنـهـا اتـفـاقـيـة األ� اIـتـحدة

rكافحـة الفسـادI

قد اتفقت على مـا يأتي :قد اتفقت على مـا يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
تعريفاتتعريفات

ألغـراض هــذه االتــفـاقــيــةr يـقــصــد بـكــل من الـكــلــمـات
والعبارات اآلتية اIعنى اIبيّن قرين كـل منها :

1  - الـــدولـــة الـــطـــرف :  - الـــدولـــة الـــطـــرف : كل دولـــة عــــضـــو في جـــامـــعـــة
الـدول الــعـربـيــة صـادقـت عـلى هــذه االتـفــاقـيـة أو انــضـمت
إليـها وأودعت وثـائق التـصديق أو االنـضمـام لدى األمـانة

العامة للجامعة.

2 - اIوظف الـعـمومي :  - اIوظف الـعـمومي : أي شـخص يـشغــل وظـيـفــة
عــمـــومــــيــة أو من يــعــتـــبــــر في حــكــم اIـــوظف الــعــمــومي
وفـقــا لـقــانـون الـدولـــة الـطـــرف في اجملـــاالت الـتـنـفـيـذية
أو الـــتــشــــريـــعـــــيــة أو الـــقـــضــائـــــيــة أو اإلداريــــــةr ســــواء
أكـــــان مــعـــيــنــــا أو مــنـــتــخـــبـــا دائــمــــا أو مــؤقـــتـــاr أو كــــان
مكـلـفـــا بخـدمـــة عـمـومــيـة لـدى الـدولــة الـطـــرفr بـأجـــر

أم بـدون أجـر.

3 - اIـوظف الـعمـومي األجـنبي : - اIـوظف الـعمـومي األجـنبي : أي شـخص يشغــل
وظـيـفــة تـشـريـعـــيـة أو تـنـفـيـذيــة أو إداريـــة أو قـضـائـــيـة
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لــدى بـلـد أجـنبيr ســواء أكــان معـيـنا أو مـنتـخـبـاr دائـمـا
أو مــؤقـتــاr وأي شـخـص �ـارس وظــيـفــة عـمــومــيـة لــصـالح
بـلـد أجنـبيr أو لـصـالح جـهـاز عمـومي أجـنـبي أو مـؤسـسة

عمومية أجنبية.

4 - مـوظف مؤسـسـة دولــية عـمومـية :  - مـوظف مؤسـسـة دولــية عـمومـية : أي مـوظف
مــــــدني دولـي أو أي شــــــخص تــــــأذن له مــــــؤســــــســـــة دولــــــيـــــة

عمومية بأن يتصرف نيابة عنها.

5 - اIــمـتــلــكـات :  - اIــمـتــلــكـات : اIــوجــودات بــكــل أنــواعــهــاr ســواء
rمــنــقـولــة أم غــيــر مــنــقــولـة rأكــانـت مـاديــة أو غــيــر مــاديــة
واIـسـتـنـدات أو الـصـكـوك الـقـانـونـيـة الـتي تـثـبت مـلـكـيـة

تلك اIوجودات أو وجود حق عليها.

6 - الــعــائـدات :  - الــعــائـدات : أي �ــتــلــكــات مــتــأتــيــة أو مــتــحــصل
علـيـهـاr بـشـكـــل مـبـاشــر أو غـيـــر مـبــاشـــرr من ارتـكــاب

أي من أفعال الفساد اجملرمة وفقا لهذه االتفاقية.

7  - الـــتـــجــمـــيــد أو احلـــجــــز :  - الـــتـــجــمـــيــد أو احلـــجــــز : فــــرض حـــظــــر مــؤقت
عـلى إحـالـــة اIـمتـلـكــات أو تـبـديـلهـــا أو الـتـصــرف فـيـهـا
أو نـــقــلــهــــاr أو تـــــولي عــهــدة اIـــمــتــلــكـــــات أو الــســيــطــــرة
عـــلــيـــهـــا مـــؤقــتـــــاr بــنـــــاء عـــلى أمـــــر صــــادر عـن مــحـــكــمــة

سلطـة مختصة أخـرى.

8 - اIـــصــادرة :  - اIـــصــادرة : الـــتــجـــريــد الــــدائم مـن اIــمـــتــلـــكــــات
بأمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى.

9 - الــتـــســلــيم اIــراقب :  - الــتـــســلــيم اIــراقب : الــســمــاح لــلـــعــمــلــيــات غــيــر
اIـشـــروعــــة أو اIـشـبــوهـــة بـاخلــــروج مــن إقـلــــيم دولــــة
أو أكـــثـــر أو اIــــرور عـــبـــره أو دخــــوله بـــعــــلم من ســــلـــطـــاته
اIـــعــنـــيــة وحتـت مــراقـــبــتـــهـــاr بــغـــيــة الـــتــحـــري عن أفـــعـــال
الــفــســــاد اجملـــرمـــة وفــقــا ألحــكـــام هــذه االتــفـاقـــيــة وكــشف

هويـة األشخاص الضالعX في ارتكابها.

اIادة اIادة 2
أهداف االتفاقيةأهداف االتفاقية

تهدف هذه االتفاقية إلى :
- تـعزيـز التـدابيـر الرامـية إلى الـوقايـة من الفـساد
ومـكافـحـته وكـشـفه بكـل أشكـالهr وسـائـر اجلرائم اIـتـصـلة

به ومالحقة مرتكبيها.
- تـعـزيز الـتـعـاون الـعـربي علـى الوقـايـة من الـفـساد

ومكافحته وكشفه واسترداد اIوجودات.
- تـــعـــــزيــــز الــــنـــزاهــــــة والـــشــــفـــافــــــيـــة واIــــســــاءلـــــة

وسيــادة القـانـون.
- تــشــجــــيع األفــــراد ومـــؤســســــات اجملــتـــمــع اIــدني

على اIشاركة الفعالة في منع ومكافحة الفساد.

اIادة اIادة 3
صون السيادةصون السيادة

1 - تــؤدي الــــدول األطــــراف الـــتــزامــاتـــهــا �ــقـــتــضى
هذه االتفـاقيـة على نـحو يـتفق مع مـبادىء تـسـاوي الدول
فـي الــسـيـــــادة والـسالمـــــة اإلقـلــيـمــيــة وعــــدم الــتــدخـــل

فـي الشؤون الداخلية للدول.

 2 - ال تـبــيح هـذه االتـفــاقـيـة لـدولـــة طــرف أن تـقــوم

في إقـلـيم دولـة طـرف أخــرى �ـمـارسـة الـواليـة الـقـضـائـيـة
وأداء الــوظــائف الــتي يــنـــاط أداؤهــــا حــصـــرا بــســلــطــات

تلك الدولة األخرى �قتضى قانونها الداخلي.

اIادة اIادة 4
التجـر�التجـر�

مـع مــــراعــــاة أن وصف أفــــعـــــال الـــفــــســـــاد اجملــــرمــــة
rوفــقـــا لــهــذه االتــفــاقــيــة يــخــضع لــقــانــون الــدولــة الــطــرف
تـعـتـمـد كـل دولـة وفـقــا لـنـظـامـهـا الـقــانـوني مــا قـد يـلـــزم
من تـدابــيـر تـشــريـعــيـة وتـدابــيـر أخـــرى لـتـجــر� األفـعــال

اآلتيةr عندما ترتكب قصدا أو عمدا :

1 - الرشوة في الوظائف العمومية.

2 - الرشوة في شركـات القطــاع العــام والشركـات
اIـسـاهـمة واجلـمـعـيـات واIـؤسـسـات اIـعـتـبـرة قـانـونا ذات

نفـع عـام.
3 - الرشوة في القطاع اخلاص.

4 - رشـوة اIـوظـفـX الـعـمـومـيـX األجانـب وموظـفي
اIـؤســسـات الـدولــيـة الـعــمـومـيـة فــيـمـا يــتـعـلق بــتـصـريف

األعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
 5 - اIتاجـرة بالنفـوذ.

6 - إساءة استغالل الوظائف العمومية.
7 - اإلثراء غير اIشروع.

8 - غسل العائدات اإلجرامية.
9 - إخـفـــــاء العـائدات اإلجـرامــــية اIتـحصلـــة مـن

األفعال الواردة في هذه اIادة.

10 - إعاقة سير العدالة.

11 - اخـــتـالس اIـــمـــتــــلـــكـــــات الــــعــــامـــــة واالســــتـــيالء

عليهـا بغيـر حـق.
12 - اخـــــتالس �ـــــتــــلـــــكــــات الـــــشــــركـــــات اIــــســـــاهــــمــــة

واجلمعيات اخلاصة ذات النفع العام والقطاع اخلاص.

13 - اIـــشــاركـــــة أو الــشــــروع في اجلـــــرائم الـــواردة

في هذه اIادة.



7 اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 54 26 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـ
21 سبتمبر سبتمبر سنة سنة 2014 م م

اIادة اIادة 5
مسؤولية الشخص االعتباريمسؤولية الشخص االعتباري

rتــعـتــمـد كـل دولــة طـــرف مــا قــد يـلـــزم من تــدابــيـر
�ـــا يــتـــفق مع نــظـــامــهــا الــقـــانــونيr لـــتــقــريــر اIـــســؤولــيــة
اجلـــزائـيــة أو اIـدنـــيــة أو اإلداريـــة لـلــشـخص االعــتـبـــاري
عن اجلــــرائـم الــــواردة في هــــذه االتــــفــــاقــــيــــةr دون مــــســــاس

باIسؤولية اجلزائية للشخص الطبيعي.

اIادة اIادة 6
اIالحقة واحملاكمة واجلزاءاتاIالحقة واحملاكمة واجلزاءات

1 - تـتخذ كــل دولـــة طــرف التـدابير الالزمـة وفقـا
لـنظـامـهـا القــانــوني لـتكـفـل لـسـلطــة الـتـحقــيق اخملـتـصــة
أو احملـكــمـــة حــق االطالع أو احلــصـــول عــلى أي بــيـــانـــات
أو معلـومات تـتعلق بـحسـابات مصـرفيـة إذا اقتضى ذلك
كــشف احلــقــيــقـــة في أيـــة جـــر�ـــة من اجلـــرائـم اIــشــمــولـة

بهـذه االتفاقـية.

2 - تــتـخــذ كل دولــة طـرف بــشـأن اجلــرائم اIــشـمــولـة
بـــهـــذه االتـــفـــاقــــيـــة الـــتـــدابـــيـــر اIالئـــمـــةr وفــقـــا لـــنـــظـــامـــهــا
الــقـانــوني لــضــمــان حـضـــور اIــتــهم إجـــراءات الــتــحــقــيق
واحملــاكــمــــة في حــال اإلفــراج عــنه مع األخــذ في االعــتــبــار

حقـوق الدفـاع.

 3 - تـــــتــــخـــــذ كـل دولــــــة طـــــرفr وفـــــقـــــا لـــــنــــظـــــامــــهــــا

الـقانـوني ومبادئـها الـدستـوريةr �ـا قد يـلـزم من تـدابير
إلرســـاء أو إبـقــــاء تـــوازن مـنــــاسب بــX أي حــصـــانــات
أو امـتــيـازات �ــنـوحــــة Iـوظــفـيـهــا الـعــمـومــيـX من أجــل
أداء وظـائفهم وإمـكانـية الـقيـامr عند الـضرورةr بـعمـليات
حتـقـيق ومالحـقــة ومـقـاضــاة فـعـالـــة في األفـعــال اجملـــرمة

وفقـا لهذه االتفاقـية.

4 - تــخــضع كــل دولـــة طـــرف ارتــكــــاب أيـــة جــر�ـــة
من اجلـــرائم اIــشــمــولـــة بــهــذه االتــفــاقـــيــة جلــزاءات تــراعى
فـــيـــهــا خـــطــورة تـــلك اجلـــر�ــةr عـــلى أن تـــشــدد الـــعــقـــوبــات
اIـقـررة لألفعـال اIـذكـورةr وفقـا ألحـكـام قـانون الـعـقـوبات

في حـال العـود.

5 - تـــنـــظــر كل دولـــة طـــرف �ـــا يــتـــفق مـع قــانـــونـــهــا
الداخـلي - عـنـد االقـتـضاء - اتـخــاذ أيــة عـقوبــات تـبـعـــية
أو تكميلية على احملكوم عليهم بارتكاب اجلرائم اIشمولة

بهـذه االتفاقـية.

6 - حتـدد كل دولة طرف - وفـقا لقـانونهـا الداخلي -
مدة تقادم طويلة أية جر�ة مشمولة بهذه االتفاقية.

اIادة اIادة 7
التجميد واحلجز واIصادرةالتجميد واحلجز واIصادرة

1 - تـعـتـمـد كل دولـة طـرف - إلى أقـصى حـد �ـكن -
وفـــقــــا لـــنـــظـــامـــهـــا الـــقــــانــــونيr مـــا قـــد يـــلــزم مـن تـــدابـــيــر

للتمكـX من مصـادرة :
أ) - الـــعــــائــــدات اإلجــــرامـــيــــة اIــــتــــأتـــيــــة من اجلــــرائم
اIــشــمـولــة بـهــذه االتـفــاقــيــةr أو �ـتــلـكــات تـعــادل قـيــمـتــهـا

rقيمـة تلك العـائدات
ب) - اIــمــتــلــكــــات أو اIــعــــدات أو األدوات األخـــرى
الـتي اسـتـخـدمت أو كـانت مـعـدة لالسـتـخـدام في ارتـكـاب

جرائم مشمولة بهذه االتفاقية.

2 - تتخذ كل دولـة طرف ما قد يـلزم من تدابير من
شـأنهـا أن تـؤدي إلى الـتـعرف عـلى أي من األشــيـاء اIـشار
إلــيــهــا في الــفــقـرة (1) من هــذه اIــادة أو اقــتــفــاء أثــرهـا أو

ضبها أو جتميدها أو حجزها بغرض مصادرتها.

3 - إذا حـولت العائـدات اإلجرامـية أو بدلتr جـزئيا
أو كـــــلـــــيـــــاr إلـى �ـــــتــــــلـــــكـــــات أخــــــرىr وجب إخـــــضــــــاع تـــــلك
اIـمـتـلـكـاتr بـدال من الـعــائــداتr لـلـتـدابـيـر اIـشـــار إلـيـهــا

في هذه اIادة ولو نقل اجلاني ملكيتها آلخرين.

4 - إذا خـــلـــطـت الـــعـــائـــدات اإلجـــرامـــيـــة �ـــمـــتـــلـــكــات
اكــــتــــســــبت مـن مـــصــــادر مــــشــــروعــــةr وجـب إخــــضــــاع هـــذه
اIــمــتــلـكـــــات لــلــمــصــــادرة في حــــدود الــقــيــمــــة اIــقــــدرة
لــــتـــلك  الـــعــــائـــداتr دون مـــســـاس بــــأي صالحــــيـــة تــــتـــعـــلـق

بتجميدهــا أو حجـزهـا.

5 - تــخـضع أيــضــا لــلـتــدابـيــر اIـشـار إلــيـهــا في هـذه
XــطــبــقـــIعـــلى الــنــحــــو ذاتــه وبــالــقــــدر نــفــســه ا rــادةIا
عـــلى الــعــائــدات اإلجــرامـيــةr اإليــرادات أو اIــنــافع اIــاديـة
األخــــرى  اIـــــتـــــأتــــيـــــة مـن الــــعـــــائـــــدات اإلجـــــرامــــيـــــةr أو من
اIـمــتـلــكــــات الـتي حــولت هــذه الـعـــائـدات إلــيـهــا أو بـدلت

بهاr أو من اIمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.

6 - يــجــوز لــلــدول األطــراف أن تــنــظـر فـي إمــكــانــيـة
إلــــزام اجلـــانـي بـــأن يــــبــــX اIـــصــــدر اIـــشــــروع لــــلـــعــــائـــدات
اإلجـــرامـــيـــة اIـــزعـــومـــة أو اIـــمـــتـــلـــكـــات األخـــرى اIـــعـــرضــة
لـــلــــمــــصـــادرةr بــــقــــدر مــــا يـــتــــفـق ذلك اإللــــزام مع مــــبـــادىء
قـــانــونـــهــا الـــداخــلي ومـع طــبـــيــعـــة اإلجــراءات الـــقــضـــائــيــة

واإلجراءات األخـرى.

7 - تـعــتـمــد كل دولــة طـرف مــا قـد يــلــزم من تـدابــيـر
تــشــريــعــيــة وتــدابــيــر أخــرى لــتــنــظــيـم وإدارة واســتــخـدام
اIـمـتـلــكـات اجملـمـدة أو احملـجــوزة أو اIـصـادرة أو اIـتـروكـة
الـــتي هي عـــائـــدات إجــرامـــيــةr وفــقـــا لــقــانـــونــهـــا الــداخــلي
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ويــجب أن تــشــمل هــذه الــتــدابــيــر مــعــايــيــر بــشــأن إرجــاع
اIـمــتـلـكـات اIــضـمـونـة الــتي تـظل حتت تــصـرف الـشـخص
الذي له حق فـيهـاr كما تـنظـر كــل دولة طرف في تـدابـير
تتعلق بإدارة استـخدام اIمتلكات اIتروكةr وكـذا مراعاة
إطـالـــة وتـوحــيــد اIـهــل الــزمــنــيــة الــتي يـعــد انــقـضـــاؤهــا

تركـا لتلك اIمتلكات.

8 - ال يــــجــــوز تـــفــــســـيــــر أحـــكــــام هـــذه اIــــادة �ـــا �س
حقوق الغير حسني النـية.

اIادة اIادة 8
التعويض عن األضرارالتعويض عن األضرار

تـــنص كــل دولـــــة طـــــرف في قــــانــــونـــهــــا الـــــداخـــلي
على أن يكـون للـمتـضرر من جـراء فعل من أفـعال الـفساد
اIــشـمـولـة بـهـذه االتــفـاقـيـة احلق في رفـع دعـوى لـلـحـصـول

على تعويض عن تلك األضرار.

اIادة اIادة 9
الوالية القضائيةالوالية القضائية

1 - تــــخــــضع اجلــــرائـم اIـــنــــصــــوص عــــلــــيـــهــــا فـي هـــذه
االتـفـاقــيــة لـلـواليـــة الـقـضـائــــيـة لـلـدولـــة الـطـــرف في أي

من األحــوال اآلتـية إذا :
أ) - ارتكب اجلـرم أو أي فعل من أفعالr ركنه اIادي

rعنيةIفي إقليم الدولة الطرف ا
ب)  - ارتــكب اجلــرم عــلى مــتــن ســفــيــنــة تــرفع عــلم
الــدولــة الــطــرف أو طـائــرة مـســجـلــة �ــقـتـضـى قـوانـيــنـهـا

rوقت ارتكـاب اجلـرم
ج) - ارتــكب اجلـرم ضـد مــصـلــحـة الـدولــة الـطـرف أو

rفيها XقيمIأحد مواطنيها أو أحد ا
د) - ارتكب اجلـــرم أحــد مـواطني الـدولــة الطــرف
أو أحـــــد اIــقــيــمـــX فــيــهــــا إقـــامــــة اعــتــيــاديــــة أو شــخص

rعتاد في إقليمهاIعـد� اجلنسية يوجد مكان إقامته ا
هـ) - كــان اجلــرم أحـد األفــعــال اجملـرمــة �ــوجب اIـادة
(الــرابــعــة) من هــذه االتـــقــاقــيــة ويــرتــكـب خــارج إقــلــيــمــهــا

rبهدف ارتكاب فعل مجرم داخل إقليمها
و) - كان اIـتهم مـواطنـا موجـودا في إقلـــيم الدولــة

الطرف وال تقوم بتسليمه.

2 - تــــعـــتـــمـــد كـل دولـــة طـــرف مـــا يـــلــــزم من تـــدابـــيـــر
إلخــــضـــــاع األفــــعـــــال اجملــــرمـــــة وفــــقــــا لــــهـــــذه االتـــفـــــاقـــــيـــة
لــواليـتــهـا الـقـضـائــيـة عـنـدمــا يـكـون مـرتــكب هـذه األفـعــال

موجودا في إقليمها وال تقوم بتسليمه.

3 - إذا أبـــــلـــــغت الـــــدولــــــة الــــطــــــرف الـــــتي تـــــمـــــارس
واليــــتـــهـــــا الــــقـــضـــائـــــيــــة �ـــقـــتــــضى هـــذه اIــــادة أو عـــلـــمت
بـــطــــريـــقــــة أخـــــرىr أن أي دولـــــة أو دول أطـــــراف أخـــــرى
جتـــــري حتــقــيـــقـــا أو مـالحــقـــــة أو تـــتــخـــذ إجــراء قــضـــائــيــا
يـشــأن الـسـلـــــوك ذاتـــه وجب عـلـى الـسـلــطــــات اIـعــنــــيـة
فـي تـــلـك الـــدولــــــة أو الــــــدول األطــــــــراف أن تـــتــــشـــــــاور
فـيـمــا بـيـنـهـا حـسب االقـتـضـــاء عـلى تـنـســـيق مـا تـتـخذه

مـن إجــراءات.

اIادة اIادة 10
تدابير الوقاية واIكافحةتدابير الوقاية واIكافحة

1 - تــــــقــــــوم كـل دولــــــة طــــــرف - وفــــــقـــــا لــــــلــــــمــــــبـــــادىء
األســاسـيـة لنظـامهـا القـانوني - بـوضع وتنـفيـذ وترسيخ
rسـيـاسات فـعـالـة منـسـقة لـلـوقـاية من الـفـسـاد ومكـافـحته
من شــأنـــهــا تــعـــزيــز مــشـــاركــة اجملــتـــمع وجتــســـيــد مــبــادىء
ســــيـــادة الــــقــــانـــون وحــــسن إدارة الــــشـــؤون واIــــمــــتـــلــــكـــات

العمومية والنزاهة والشفافية واIساءلة.

2 - تــســعى كل دولـــة طــرف إلى إرســاء ســـبل فــعــالــة
تهدف إلى الوقاية من الفساد.

3 - تـســعى كـل دولــة طـرف إلى إجــراء تـقــيـيم دوري
لـلتـشـريعـات والتـدابيـر اإلدارية ذات الـصـلة بـغيـة تقـرير

مدى كفايتها للوقاية من الفساد ومكافحته.

4 - تـــــســــــعى كــل دولـــــة طــــــــرف وفـــــقــــــا لـــــلــــــمـــــبـــــادىء
األســـاســــيـــة لـــقـــانـــونـــهـــا الـــداخـــلي إلى اعـــتـــمـــاد وتـــرســـيخ
وتـدعـيم نــظم تـقـرر الـشــفـافـيـة وتـمــنع تـضـــارب اIـصـالح
بــX اIــوظـف واجلــهـــة الـــتي يــعــمـــل بــهــاr ســـواء الــقــطــــاع

العــام أو اخلــاص.

5 - تـــــســــعى كـل دولـــــة طــــرف إلـى أن تــــطــــبـق ضــــمن
نـطـاق نـظـمــهـا اIـؤسـسـيـة والـقـانـونـيـة مـدونـات ومـعـايـيـر
ســـلـــوكـــيـــة من أجـل األداء الــصـــحـــيـح واIـــشــرف والـــســـلـــيم

للـوظـائف العـامـة.

6 - تــنــظــر كـل دولــة طــرف أيـــضــاr وفــقــا لــلــمــبــادىء
األســـاســـــيــة لــقــــانــونـــهــا الـــداخــليr فـي إرســـــاء تـــدابــــيــر
ونظم تـسيّـر قيـام اIوظـفX الـعمـوميـX بإبالغ الـسلـطات
اIـــعــنــــيــة عن أفــعـــــال الــفــســــاد عــنــد عــلـــمــهم بــهــــا أثــنــــاء

أدائهم لـوظائفهم.

7 - تسعى كل دولـة طرف باخلطوات الالزمة إلنشاء
نـــظم تـــقــوم عــلـى الــشـــفــافـــيــة والـــتــنـــافس وعــلـى مــعـــايــيــر
مـــوضــــوعـــيـــة فـــيــــمـــا يـــتـــعــــلق بـــاIـــشــــتـــريـــات الـــعــــمـــومـــيـــة

واIناقصات وذلك لغايات منع الفساد.
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8 - بـغــيـة مـنـع الـفــســاد في الــقـطـــاع اخلـــاص تــتـخـذ
كـل دولـة طـرف مـا قـد يـلـزم من تـدابـيـرr وفـقـا لـقـوانـيـنـها
rـتعـلـقـة �ـسك الـدفـاتـر والـسجالتIالـداخـليـة ولـوائـحـهـا ا
والـــكــــشف عن الـــبـــيـــانــــات اIـــالـــيـــةr ومـــعـــايـــيـــر احملـــاســـبـــة
ومـراجـعـة احلـسـابـاتI rنـع القـيـام بـاألفـعـال اآلتـيـة بـغرض

ارتكاب أي من األفعال اجملرمة وفقا لهذه االتفاقية :

rأ) إنشاء حسابات خارج الدفاتر

ب) إجــــراء مـعــــامالت دون تــدويــنـهــا في الـدفــــاتــر
rأو دون تبيينها بصورة وافية

rج) تسجيل نفقات وهمية

د) قــيــد الـــتــزامـــات مــالــــيــة دون تــبــيــــX غـــرضــهــــا
rعـلى الوجـه الصحيح

rهـ) استخدام مستندات زائفة

و) اإلتالف اIـتـعـمـد Iـسـتـنـدات احملاسـبـة قـبـل اIـوعد
الذي يفرضـه القانون.

9 - تــــتـــعــــاون الــــدول األطـــراف فــــيــــمـــا بــــيــــنـــهــــا ومع
اIـــنـــظـــمـــات الـــدولـــيـــة واإلقـــلـــيـــمـــيـــة ذات الـــصـــلـــةr حـــسب
االقتـضـاء ووفقـا لـلمـبـادىء األساسـيـة لـنظـامـها الـقـانوني
على تعزيز وتطـوير التدابير اIشار إليها في هذه اIادة.
ويـجـوز أن يــشـمل ذلك الــتـعـاون واIــشـاركــة في الـبـرامج

واIشاريع الدولية الرامية إلى الوقاية من الفساد.

10 - تـــــكــــــفـل كــل دولـــــة طــــــرفr وفـــــقــــــا لـــــلــــــمـــــبـــــادىء

rوجــود هـيــئـة أو هــيـئـات rاألسـاســيـة لــنـظــامـهــا الـقــانـوني
rتـــتــــولى مـــنـع ومـــكـــافــــحـــــة الــــفـــســـــاد rحـــسب االقــــتـــضــــاء

بـوسائـل مثـل :

أ) تــنــفــيــذ الــســيــاســات اIــشــار إلــيـهــا فـي هــذه اIـادة
rواإلشراف على تنفيذها عند االقتضاء

ب) زيـادة اIــعــارف اIــتــعــلــقـة بــالــوقــايــة من الــفــسـاد
وتعميمهـا.

11 - تقوم كل دولة طـرفr وفقا للمـبادىء األساسية

لنظامـها القـانونيr �نح الـهيئـة أو الهيـئات اIشـار إليها
rـادة مــا يــلــزم مـن اسـتــقـاللــيـةIفي الــفــقـرة (10) مـن هــذه ا
لـتـمكـX تلك الـهيـئـة أو الهـيئـات من االضـطالع بوظـائفـها
بـــصــــورة فــــعــــالـــــة و�ــــنــــأى عن أي تــــأثــــيــــر ال مـــســــوغ لـه.
Xويـــنـــبـــغي تـــوفـــيـــر مـــا يـــلـــزم من مـــواد مـــاديـــة ومـــوظـــفــ
متـخـصصـrX وكذلك مـا قـد يحـتاج إلـيه هـؤالء اIوظــفون

من تدريب لالضطالع بوظـائفهم.

اIادة اIادة 11
مشاركة اجملتمع اIدنيمشاركة اجملتمع اIدني

تــتــخــذ كـل دولــة طــرف تــدابــيـر مــنــاســبــة لــتــشــجــيع
مـؤســســـات اجملـتــمــع اIــدني عـــلى اIـشــاركـــــة الـفــعـــالـــة
فـي مـــنــع الـــفــــســــاد ومــــكـــافــــحــــته ويــــنــــبــــغي تــــدعــــيـم هـــذه

اIشاركــة بتدابـير مثـل :

1 - تـــوعـــيـــة اجملـــتــــمع �ـــكــــافـــحـــة الـــفـــســــاد وأســـبـــابه
وجسامته وما �ثله من خطر على مصاحله.

2 - القيام بأنـشطة إعالمية تـسهم في عدم التسامح
مـع الــــفــــســــــاد وكــــذلك بـــــرامج تــــوعــــيـــــة تــــشــــمــل اIــــنــــاهج

اIدرسـية واجلامعـية.

3 - تـعـريـف الـنـاس بــهـيـئــات مـكــافـحـة الــفـسـاد ذات
الــصــلــة اIــشــار إلــيـهــا في هــذه االتـفــاقـيــة وأن تـوفـــر لـهم
سـبـل االتـصـــال بــتـلك الـهـيـئــات لـيـتـمـكــنـــوا من إبالغـهــا
عــن أي حـوادث قـد يـــرى أنـهـا تــشـكـل فــعال مـجــرمــا وفـقــا

لهـذه االتفاقـية.

اIادة اIادة 12
استقالل اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامةاستقالل اجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

نــــظـــرا ألهـــمـــيـــة اســتـــقـالل الــقـــضـــاء ومـــا له من دور
حــاسم في مـكــافـحــة الـفــسـادr تــتـخــذ كل دولـة طــرفr وفـقـا
لـلمـبـادىء األسـاسيـة لـنظـامـهـا القـانـونيr كل مـا من شأنه
ضمـان وتعـزيز اسـتقالل الـقضـاء وأعضـاء النـيابـة العـامة

وتدعيم نزاهتهم وتوفير احلماية الالزمة لهم.

اIادة اIادة 13
عواقب أفعـال الفسادعواقب أفعـال الفساد

مع إيالء االعـــتــبــار الــواجـب Iــا اكــتــســـبــته األطــراف
rتـــتــخـــذ كل دولــة طــرف rاألخـــرى من حــقـــوق بــحــسـن نــيــة
وفــقــا لــلــمــبــادىء األســاسـيــة لــقــانــونــهــا الــداخــليr تــدابــيـر
تـتـناول عـواقب الـفـسـاد. وفي هـذا الـسيـاقr يـجـوز لـلدول
األطــراف أن تــعــتــبـــر الــفــســاد عــامال ذا أهـــمــيــة في اتــخــاذ
إجراءات قانـونيـة إللغـاء أو فسخ الـعقـد أو سحب امـتياز
أو غـــيــر ذلك مـن الــصــكـــوك اIــمـــاثــلــة أو اتـــخــاذ أي إجــراء

انتصافي آخر.

اIادة اIادة 14
حماية اIبلغX والشهود واخلبراء والضحاياحماية اIبلغX والشهود واخلبراء والضحايا

تــوفــر الـدولــة الــطــرف احلـمــايــة الــقـانــونــيــة الالزمـة
لـلــمـبــلـغــX والـشــهـود واخلــبــراء والـضــحـايــا الـذين يــدلـون
بـشـهــادة تـتـعـلق بــأفـعــال جتـرمــهـا هـذه االتـفـاقــيـة وتـشـمـل
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rهـذه احلـمـايــة أقـــاربـهم واألشـخــاص وثـيــقي الـصـلــة بـهـم
من أي انـــتـــقـــــام أو تــــرهـــيـب مــحـــتـــمـــلr ومـن وســـــائــل

هـذه احلمـايــة :

1 - توفير احلماية لهم في أماكن إقامتهم.

2 - عــــدم إفـــشـــاء اIـــعـــلــومـــات اIـــتــعـــلـــقــــة بــهـــويـــتــهم
وأماكـن تواجدهم.

3 - أن يدلي اIبلـغون والشهود واخلـبراء والضحايا
بأقـوالـهم عـلى نـحـو يـكـفل سالمـتـهم مـثل اإلدالء بـالـشـهادة

عبر استخدام تقنية االتصاالت.

4 - اتـخـاذ اإلجــراءات الـعـقـابـيـة بـحق كـل من أفـشى
XـبـلـغــIمـعـلومــات مـتـعـلقــة بـهـويـة أو بـأمـاكـن تــواجــد ا

أو الشهود أو اخلبراء أو الضحايا.

اIادة اIادة 15
مساعدة الضحايامساعدة الضحايا

1 - يـــتــــعــــX عــــلى كل دولــــة طــــرف أن تــــضع قــــواعـــد
إجـرائـيـة مالئـمـة تــوفـر لـضـحـايـا اجلـرائـم اIـشـمـولـة بـهـذه

االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجبر األضرار.

2 - يــــتـــعــــX عـــلـى كل دولــــة طـــرف أن تــــتـــيحr رهــــنـــا
بـقانـونها الـداخليr إمـكانـية عـرض آراء الضـحايـا وأخذها
بـــعــــX االعــــتـــبــــار فـي اIـــراحـل اIـــنــــاســــبـــة مـن اإلجـــراءات
اجلــــنــــائــــيـــة اIــــتــــخــــذة بــــحــق اجلــــنـــــاة عــــلـى نـــحـــــو ال �س

بحقــوق الدفــاع.

اIادة اIادة 16
Xالتعاون في مجال إنفاذ القوانXالتعاون في مجال إنفاذ القوان

rتتـعـاون الـدول األطراف فـيـمـا بـينـهـا تـعاونـا وثـيـقا
�ــا يــتــفق والــنـظـم الـقــانــونـيــة واإلداريــة الـداخــلــيــة لـكــل
Xمن أجـل تــعــزيــز فــاعــلــيــة تــدابــيــر إنــفــاذ الــقــوانـ rمــنــهــا
الـــرامـــيــة إلى مـــنع ومـــكــافـــحــة اجلــــرائم اIـــشــمـــولــة بـــهــذه

االتفاقيةr وذلك من خالل :

1 - تـــبـــادل اIـــعـــلــومـــات عـن الــوســـائــل واألســــالـــيب
الـتي تستخدم الرتـكـاب اجلرائم اIشـمولة بهـذه االتفاقية
أو إخـفـائــهـا �ـا في ذلك اجلـرائم الـتـي تـرتـكب بـاسـتـخـدام

التكنولوجيا احلديثة والكشف اIبكر عنها.

2 - الـتـعـاون عـلى إجـراءات الـتحـريـات بـشـأن هـوية
األشـخـاص اIــشـتـبه في ضـلــوعـهم بـجـرائم مــشـمـولـة بـهـذه
االتفـاقـية وأمـاكن وجـودهم وأنشـطـتهمr وحـركـة العـائدات

واIمتلكات اIتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم.

3 - تبـادل اخلبـراء.

4 - الـتـعــاون عـلى تـوفـيــر اIـسـاعـدة الـتــقـنـيـة إلعـداد
بــرامـج أو عــقـــد دورات تـــدريــبــــيـــة مــشـــتـــركـــةr أو خـــاصــة
بـــدولـــة أو مـــجـــمـــوعــــة من الـــدول األطــــراف عـــنـــد احلـــاجــــة
لـــلــــعـــامـــلــــX في مــــجــــال الــــوقـــايـــــة ومـــكــــافـــحـــــة اجلــــــرائم
اIـــشــمـــولـــة بــهـــذه االتـــفـــاقـــيـــةr بـــغــيــــة تـــنـــمــــيـــة قـــدراتــهم

العلمــية والعملـية ورفـع مستـوى أدائهم.

5 - عــقــد حـلــقـات دراســيـة ونــدوات عــلـمــيـة لــلـوقــايـة
ومكافحـة اجلـرائم اIشمولـة بهذه االتفاقـية.

6 - إجـراء وتــبـادل الـبـحـوث والـدراسـات واخلـبـرات
اIــتــعـلــقــــة بــالــوقــايــــة ومــكـــافــحــــة اجلـــــرائم اIــشــمــولــــة

rبهــذه االتفـاقــية

7 - إنشـاء قـاعدة بـيانـات عن الـتشـريعـات الـوطنـية
وتـقــنـيـات الــتـحــقـيـق وأجنح اIـمــارسـات والــتـجـارب ذات
الــصـلــة في مـجــال الـوقــايـة ومــكـافــحـة اجلـــرائم اIـشــمـولـة

rبهـذه االتفـاقــية

اIادة اIادة 17
التعاون مع سلطات إنفاذ القانونالتعاون مع سلطات إنفاذ القانون

1 - تـتخـذ كل دولة طـرف تدابـير مـناسـبة لـتشـجيع
األشــــخـــاص الــــذين يــــشـــاركــــون أو شـــاركــــوا في ارتــــكــــاب
جــر�ـــة مـشــمــولــة بـهــذه االتــفـاقــيــة عـلى تــقــد� مـعــلــومـات
مــــفـــيــــدة إلى الــــســـلــــطــــات اخملـــتــــصـــة ألغــــراض الـــتــــحــــقـــيق
واإلثـباتr وعلى تـوفيـر مسـاعدة فعـليـة محددة لـلسـلطات
اخملــتــصــة �ـــكن أن تــســهم في حــرمــان اجلــنــاة من عــائــدات

اجلـر�ـة واسترداد تلك العائدات.

2 - تـنـظـر كل دولــة طـرف في أن تـتـيحr في احلـاالت
اIناسـبةr إمكـانية تخـفيف عـقوبة اIتـهم الذي يـقدم عونا
كـبــيـرا في عـمــلـيــات الـتـحــقـيق أو اIالحــقـة بـشــأن جـر�ــة

مشمولة بهذه االتفاقية.

3 - تــنــظــر كــل دولـــة طـــرف فـي إمــكــانـــيــة اإلعــفـــاء
مـن اIالحـــقــــة الـــقـــضـــائــــيـــةr وفـــقـــا لـــلـــمـــبـــادىء األســـاســـيـــة
لــقـانـــونـهــــا الـــداخـلـيr ألي شـخص يــقــــدم عـــونــا كــبـــيـرا
فـي عملـيات التـحقـيق أو اIالحقة بـشأن جـر�ـة مشـمولة

بهـذه االتفـاقــية.

4 - جتـــري حـــمـــايـــة أولـــئك األشـــخـــاص عـــلى الـــنـــحــو
اIــــنــــصـــــوص عــــلــــيه فـي اIــــادة الــــرابــــعـــــة عــــشــــرة من هــــذه

االتفاقيةr مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال.

5 - عنـدما يـكون الـشخص اIـشار إلـيه في الفـقرة 1
من هـذه اIــادةr اIـوجـود في دولـة طــرفr قـادرا عـلى تـقـد�
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عـون إلـى الـسـلــطـات اخملـتــصـة لــدولـة طـرف أخــرىr يـجـوز
لـــلـــدولـــتـــX الـــطـــرفـــX اIـــعـــنـــيــتـــX أن تـــنـــظـــرا فـي إبــرام
اتـفـاقيـات أو تـرتـيـباتr وفـقـا لـقانـونـهـما الـداخـليr بـشأن
إمــكــان قـــيــام الــدولــة الــطـــرف األخــرى بــتــوفــيـــر اIــعــامــلــة

اIبينة في الفقرتX 2 و3 من هذه اIادة.

اIادة اIادة 18
التعاون بX السلطات الوطنيةالتعاون بX السلطات الوطنية

rوفـقــا لـقـانــونـهـا الـداخـلي rتـتـخـذ كــل دولــــة طـــرف
مـا قــد يـلــزم من تـدابـيــر لـضــمـان الـتــعـاون بــX سـلـطــاتـهـا
rمن جــانب Xوكــذلك مــوظــفـــيــهــا الــعــمـــومــيــ rالــعــمــومـــيــة
وســــلــــطــــاتــــهـــــا اIــــســــؤولــــــة عـن الــــتــــحــــقــــيـق في األفــــعــــــال
rاإلجـــرامــيــة ومالحــقــــــة مـــرتـكــبــيــهــــا مـن جــــانب آخــــر

على أن يشمـل ذلك التعـاون :

1 - اIبـادرة بـإبالغ سلـطات الـتـحقـيق حيـثـما تـكون
هــنـــاك أسـبـــاب وجــيـهــة لالعــتـقــاد بــأنـه جـــرى ارتـكـــاب
أي مــن األفــعــــال اجملــــرمـــة الــــواردة في اIـــادة الــرابــعـــــة

مـن هـذه االتفـاقــية.

2 - تقـد� جميـع اIعلـومات الضـرورية إلى سـلطات
التحقيقr بنـاء على طلبها.

اIادة اIادة 19
التعاون بX السلطات الوطنية التعاون بX السلطات الوطنية والقطاع اخلاصوالقطاع اخلاص

1 - تـــــتــــخـــــذ كــل دولـــــة طــــــرفr وفـــــقـــــا لـــــقــــانـــــونــــهــــا
الــداخـليr مـــا قـــد يــلـــزم من تــدابـيــر لـضــمـــان الــتـعـــاون
بـX الــسـلــطـات الــوطـنــيــة اIـعــنـيــة بـالــتـحــقـيق واIالحــقــة
rـالـيـةIـؤســسـات اIوخـصـوصـا ا rوكـيـانــات الـقـطـاع اخلــاص
فـيمــا يتـصـل بـاألمور اIـتـعلـقــة بارتـكـاب أفـعــال مجـرمة

وفقـا لهذه االتفاقـية.

2 - تـــنــظـــر كــل دولـــة طـــرف في تـــشــجـــيع رعـــايـــاهــا
وغـــيـــرهم مـن األشـــخــــاص الـــذين يـــوجـــد مـــكــــان إقـــامـــتـــهم
اIــعـــتـــاد في إقـــلــيــمـــهــا عـــلى إبالغ الـــســلــطــــات الــوطـــنـــيــة
اIــعـنــيـة بــالــتـحــقــيق واIالحـقــة عن ارتــكــاب فــعـل مــجــرم

وفقـا لهذه االتفاقـية.

اIادة اIادة 20
اIساعدة القانونية اIتبادلةاIساعدة القانونية اIتبادلة

1 - تـــقــــــدم الــــــدول األطــــــراف بــــعـــضــــهــــا إلى بــــعض
أكـبـــر قــــدر �ـكــن من اIـســــاعــدة الـقـانــونــيــة اIـتـبـادلــة
في الـــتـــحـــقـــيـــقــات واIـالحـــقـــات واإلجـــراءات الـــقـــضـــائـــيــة

اIتصلة باجلرائم اIشمولة بهذه االتفاقية.

2 - تقدم اIـساعـدة القـانونـية اIـتبادلـة على أª وجه
�ــكن �ـقــتـضـى قـوانـX الــدولـة الــطـرف مــتـلــقــيـة الــطـلب
rومــعـاهــداتــهــا واتــفــاقـيــاتــهــا وتـــرتــيـبــاتــهــا ذات الــصــلـــة
فـــيــمــــا يـــتـــعــلـق بــالـــتـــحـــقــيـــقـــات واIالحـــقـــات واإلجــراءات
القضائية اخلـاصة باجلرائم التي يجـوز أن يحاسب عليها
rوفـقا للمادة اخلامسة من هذه االتفاقية rشخص اعتباري

في الدولة الطرف الطالبة.

3 - يـجــــوز طــلب اIــســـاعــدة الــقــانـونـــيــة اIــتــبــادلــة
التي تقدم وفقا لهذه اIادة ألي من األغراض اآلتية :

rأ) احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص
rستندات القضائيةIب) تبليغ ا

rج) تنفيذ عمليات التفتيش واحلجز والتجميد
rواقعIد) فحص األشياء ومعاينة ا

هـ) تــــــــقــــــــــديــم اIــــــــعــــــــلــــــــــومـــــــــــات واIــــــــواد واألدلـــــــــــة
rوتقييمــات اخلبــراء

rـستـنـدات والسـجالت ذات الصـلةIو) تقـد� أصول ا
�ــا فــيـهــا الــسـجـالت احلـكــومــيــة أو اIـصــرفــيــة أو سـجالت
rأو نسخ مصدقة منها rنشآت التجاريةIالشركات أو ا

ز) حتـــديـــد الــعـــائـدات اإلجــرامــــيـة أو اIـمــتـلـكـــات
أو األدوات أو األشــــــيـــــــاء األخــــــــرى أو اقــــــتــــــفــــــــاء أثــــــرهـــــــا

rألغـراض إثباتـية
ح) تــيــســيــر مــثــول األشـــخــاص طــواعــيــة في الــدولــة

rالطـرف الطالبـة
ط) أي نـــــوع آخـــــر من اIـــــســـــاعـــــدة ال يـــــتـــــعـــــارض مـع

rالقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب
ي) الـــكــشف عــن عــــائــدات اجلـــر�ــــة وجتــمـيــدهــــا

rأو اقتفـاء أثـرهـا
ك) اســـتـــرداد اIــمـــتـــلـــكــاتr وفـــقـــا لــلـــمـــادة الــســـابـــعــة

والعشرين من هذه االتفاقية.

4 - يـجــوز لـكــل دولـة طــرف أن تـعــتــمـد مــا قـد يــلـزم
Xمن تـدابـيـر تـشـريـعـيـة أو تـدابـيـر أخـرى لـكي يـؤخـذ بـع
rحــسـبـمـا تـــراه مـنــاسـبـا من شــروط وأغــراض rاالعـتـبـار
rـتـهم في دولـة أخـرىIأي حـكم إدانـة سـبق أن صـدر بـحق ا
بغيـة استـخدام تـلك اIعلـومات في إجـراءات جنـائية ذات

صلة بفعل مجرم وفقا لهذه االتفاقية.

5 - تــسـمـي كـل دولــة طـرف ســلــطــة مــركـزيــة تــســنـد
إلـــيـــهــــا مـــســـؤولـــيـــة وصـالحـــيـــة تـــلـــقـي طـــلـــبـــات اIـــســـاعـــدة
الـقـانـونــية اIـتـبـادلــة وتـنـفـيذ تـلك الـطـلـبــات أو إحـالـتـهـا
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إلى الـسـلــطـات اIـعـنــيـة لـتـنــفـيـذهـا. وحــيـثـمـا كــان لـلـدولـة
الـطـرف مــنـطـقـة خـاصــة أو إقـلـيم خـاص ذو نــظـام مـسـتـقـل
للمساعدة القـانونـية اIتبادلـةr جاز لها أن تسمي سلطـة
مـركــزيـة مـنـفـردة تـتــولى اIهــام ذاتـهـا في تـلك اIـنطـقــة
أو ذلـك اإلقـــلـــيـم. وتـــكـــفـل الــــســـلـــطــــات اIـــركـــزيـــة تــــنـــفـــيـــذ
الـطلبـات اIتـلقاة أو إحـالتـها بـسرعة وعـلى نحـو مناسب.
وحـيـثــمـــا تـقـــــوم الـسـلــطـــة اIـركــــزيــــة بـإحـالـــــة الـطـلب
إلى ســـلــطـــة مــعـــنـــيـــة لــتــنـــفــيـــذهr عــلـــيــهـــا أن تــشـــجـع تــلك
السلطـة اIعنــية على تنفــيذ الطلب بسـرعــة وبطـريقــة
ســـلــيــمــــة. ويــتــعـــX إبـالغ األمــX الــعــــامّ جلـــامــعــــة الـــدول
الـعــربـيــة بـاسم الـســلـطــة اIـركـزيــة اIـســمـاة لـهــذا الـغــرض
وقت قــيـــام الـدولـــــة الــطــــــرف بـإيــــداع صك تــصـديــقــهـــا
علـى هذه االتـفـاقـيـة أو االنـضـمام إلـيـهــا. وتـوجــه طـلـبـات
اIـســــاعـدة الــقـانــونــيــة اIـتـبــادلــة وأي مـــراسالت تـتــعـلـق
بـــهـــا إلـى الــســلـــطــــات اIـــركـــزيــــة الـــتي تــســـمــيـــهــا الــدول
األطـــــرافr وال �س هــــذا الـــشــــــرط حق أي دولـــــة طـــــرف
في أن تــشــتـرط مــثـل هــذه الــطـلــبــات واIـراسالت إلــيــهـــا
عــــبـــــر الــــقــــنـــــوات الــــدبــــلــــومــــاســــــيـــةr أمــــــا فـي احلــــــاالت
rـعـنـيـتـانIالـعـاجـلـــة وحـيـثمـا تـتـفق الـدولـتـان الطــرفـان ا
عـن طــريق اIــكـتب الـعـــربي لـلــشـرطـة اجلــنـائـــيــة الـقـــائم
في نـــطــــــاق األمـــانــــــة الـــعــــامــــة جملـــلـس وزراء الـــداخــــلــــيـــة

العــربr إن أمكـن ذلك.

6 - يتضمن طلب اIساعدة القانونية اIتبادلة :
rأ) هوية السلطة مقدمة الطلب

ب) مــوضــــوع وطبــيـعــــة الـتـحقـــــيق أو اIالحـقــــة
أو اإلجــــراء الــــقـــــضــــائي الـــــذي يــــتــــعــــلـق به الــــطـــــلبr واسم
ووظـــائف الـسـلـطـة الـتي تـتــولى الـتحـقـــيق أو اIالحـقــة

rأو اإلجـراء القضـائي
rــــوضــــوعIج) مــــلــــخـــــصــــا لــــلــــوقـــــائع ذات الــــصــــلـــــة بــــا
بـاســتـثـنــاء مـا يــتـعـلق بــالـطــلـبـات اIــقـدمـة لــغـرض تــبـلــيغ

rمستندات قضائـية
د) وصفـا للمـساعـدة اIطلـوبة وتفـاصيل أي إجراءات

rمعينة تود الدول الطرف الطالبة اتباعها
rهـ) هــويـــة أي شـخص مــعــني ومـكــانـه وجــنـسـيـتـه

rإن أمكـن ذلك
و) الغرض الذي تـطلب من أجله األدلـة أو اIعلومات

أو التـدابــير.

7 - لـــلـــدولـــة الـــطــــرف مـــتـــلـــقــــيـــة الـــطـــلـب أن تـــطـــلب
مـــعــلــــومـــات إضـــافــــيــة عـــنـــدمـــا يـــتــبـــX أنـــهـــا ضــــروريــــة
لـتـنــفـــيـذ الـطـلب وفـقــــا لـقــانــونـهــــا الــداخـــلي أو �ـكـــن

أن تسهـل ذلك التنفـيذ.

 8 - يــنــفــذ الـطــلب وفــقــا لــلــقـانــون الــداخــلي لــلــدولـة

الـطـرف مـتـلــقـيـة الـطـلبr وكــذلك وفـقـا لإلجـراءات احملـددة
في الــطــلبr حــيــثــمــا أمـكـنr مــا لم يــتــعــارض مع الــقــانـون

الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.

9 - ال يــجـــوز لـــلــدولـــة الـــطــرف الـــطـــالــبـــة أن تـــنــقــل
اIــــعـــــلـــــومـــــات أو األدلــــــة الــــتـي تــــزودهــــــا بــــهــــــا الــــدولــــــة
الطـــرف متـلقـية الـطلبr أو أن تـستـخدمـها في حتـقيـقات
أو مالحـقــات أو إجــراءات قــضــائـــيــة غـيــر تــلك اIــذكـــورة
في الـــطـــلبr دون مـــوافـــقـــة مــســـبـــقـــة من الـــدولـــة الـــطــرف
مـــتـــلـــقــــيـــة الـــطــــلب. ولـــيس فـي هـــذه الـــفـــقــــــرة مــــا �ـــنــع
الــدولـــــة الــطــرف الــطــالـــبــة من أن تــفــشـي في إجــراءاتــهــا
rمعـلومات أو أدلـة مبرئـة لشـخص متهم. وفي هـذه احلالة
عـلى الــدولـة الــطـرف الــطـالــبـة أن تــخـطــر الـدولــة الـطـرف
مـتــلــقـــيــة الــطـلـب قـبــل حــــدوث اإلفــشـــاء وأن تــتــشـــاور
مــع الدولة الطرف مـتلقية الطـلب إذا ما طلب منها ذلك.
وإذا تــعـذرr في حــال اسـتــثـنــائـيـةr تــوجـيـه إخـطـار مــسـبق
وجب عــــلى الـــدولــــة الـــطـــرف الــــطـــالـــبــــة أن تـــبـــلـغ الـــدولـــة

الطرف متلقية الطلب بذلك اإلفشاء دون إبطاء.

10 - يــجــوز لــلــدولـة الــطــرف الــطــالــبــة أن تــشــتــرط

على الدولـة الطـرف متـلقيـة الطـلب أن حتافظ عـلى سرية
الـطــلب ومـضـمــونـهr بـاســتـثـنـــاء الـقـــدر الالزم لـتـنــفـيـذه.
وإذا تعذر عـلى الدولـة الطرف مـتلـقية الـطلب أن تـمتثـل
لـــشــــرط الـــســـريــــةr وجب عــــلـــيـــهــــا إبالغ الـــدولـــــة الـــطــــرف

الطالبة بذلك على وجه السرعة.

11 - يــــجــــوز رفض تــــقــــد� اIــــســــاعــــدة الــــقــــانــــونــــيــــة

اIتبادلة في احلـاالت اآلتـية :
rادةIأ) إذا لم يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه ا

ب) إذا رأت الــــدولـــة الـــطـــرف مــــتـــلـــقـــيــــة الـــطـــلب أن
تــنــفـيــذ الــطـلـب قـد �س بــســيـادتــهــا أو أمـنــهــا أو نـظــامــهـا

rالعام أو مصاحلها األساسية األخرى
ج) إذا كــــان الــــقــــانــــون الــــداخــــلي لــــلــــدولـــــة الــــطـــــرف
مــتــلــقــيــة الــطـلـب يــحـظــر عــلى ســلــطــاتــهــا تــنــفــيــذ اإلجـراء
اIــــطــــلــــوب بــــشــــأن أي جــــرم �ــــاثلr لــــو كــــــان ذلـك اجلـــــرم
خـاضــعـــا لـتــحـقــــيق أو مالحـقـــــة أو إجــــراءات قـضــائـــيـة

rفي إطـار واليتها القضائية
ر) إذا كـــانت تـــلــبــيـــة الــطـــلب تــتـــعــارض مع الـــنــظــام

القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب.

12 - ال يـــــجــــوز لــــلــــدولـــــة الــــطــــرف أن تــــرفـض طــــلب

مـسـاعــدة قـانـونـيــة مـتـبـادلــة جملـرد أن اجلـرم يـعــتـبـر أيـضـا
متصال بأمور مالية.
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13 - يـــتــــعـــX إبـــداء أســــبـــاب أي رفـض لـــلـــمــــســـاعـــدة

القانونـية اIتبادلـة.

14 - تـقـوم الـدولـة الـطـرف مــتـلـقـيـة الـطـلب بـتـنـفـيـذ

rتـبادلة فـي أقرب وقت �كنIسـاعدة الـقانـونيـة اIطلب ا
وتراعي إلى أقصى مدى �ـكن ما تقترحه الدولة الطرف
الـطــالـبـة مـن آجـالr يـفــضل أن تـورد أسـبــابـهــا في الـطـلب
ذاته. ويــــــجـــــوز لـــــلــــــدولـــــة الـــــطــــــرف الـــــطـــــالــــــبـــــة أن تـــــقـــــدم
اسـتـفـسـارات مـعـقـولــة لـلـحـصـول عـلى مـعـلـومـات عن حـال
الـتـدابــيـر الـتي اتـخـذتهـا الـدولـة الطـرف مـتـلقـيـة الـطلب
لـــتـــلـــبـــيـــة ذلك الـــطـــلـب والـــتـــقـــدم اجلــــاري في ذلك. وعـــلى
الـدولـة الـطـرف مـتـلـقـــيـة الـطـلب أن تــرد عـلى مـا تـتـلـقـــاه
من الـدولــة الـطــرف الـطـالـبــة من اسـتـفـسـارات مـعـقـولــة
عـن وضـــعـــــيـــة الـــطــــلب والـــتـــقــــدم احملـــــرز فـي مـــعــــاجلـــتـه.
وتــقــوم الــدولــة الــطــرف الــطــالــبــة بــإبالغ الــدولــة الــطــرف
متلـقية الطـلبr على وجه السـرعةr عندمـا تنتهي حـاجتها

إلى اIساعدة اIلتمسة.

15 - لـــلــدولـــة الــطـــرف مــتـــلــقـــيــة الـــطــلـب أن تــرجىء

اIـــســـاعـــدة الــقـــانـــونـــيــة اIـــتـــبـــادلــة بـــســـبب تـــعـــارضــهـــا مع
حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية.

16 - أ) عـــلى الــدولـــة الــطــرف مـــتــلـــقــيــة الـــطــلبr في

اسـتجابتهـا لطلب مسـاعدة مقدم �ـقتضى هذه اIادة دون
توافر ازدواجية التجر�r أن تأخذ بعX االعتبار أغراض

rادة الثانيةIهذه االتفاقية حسبما بينت في ا
ب) يــــجـــــوز لــــلـــــدولـــــة الـــــطــــــرف أن تـــــرفض تـــــقـــــد�
اIـــســـاعـــدة عــــمال بـــهـــذه اIــــادة بـــحـــجـــة انــــتـــقـــاء ازدواجـــيـــة
الـتــجــر�r وأن تـقــدم اIــسـاعــدة الــتي تــنـطــوي عــلى إجـراء
قــســريr ويــجـوز لــهــا رفض تــقــد� تــلك اIــسـاعــدة حــيــثــمـا
تتـعـلق الـطـلـبات بـأمـور غـيـر ذات أهمـيـةr أو أمـور يـكون
مـــا يــلـــتــمـس من الــتـــعـــاون أو اIــســـاعــدة بـــشـــأنــهـــا مــتـــاحــا

rقتضى أحكام أخرى من هذه االتفاقية�
ج) يــجـوز لـكــل دولـــة طــرف أن تــنـظـــر في اعــتـمـاد
مـا قـد تراه ضـروريـا من الـتـدابـير لـكي تـتـمـكن من تـقد�
مـــــســـــاعـــــدة أوسـع عـــــمال بـــــهـــــذه اIـــــادة فـي حــــــال انـــــتـــــفـــــاء

ازدواجـية التجـر�.

17 - قــبل رفض أي طـلب �ــقـتـضـى الـفـقـرة (11) من

هذه اIادةr أو إرجاء تنفيذه �قتضى الفقرة (15) من هذه
اIادةr تـتشـاور الـدولة الـطرف مـتلـقـية الـطلب مع الـدولة
الطرف الـطالبـة للنـظر في إمكـانية تـقد� اIسـاعدة رهنا
�ـا تـراه ضـروريـا من شـروط وأحـكـام. فـإذا قـبـلت الـدولـة
rـسـاعـدة مـرهـونـة بتـلـك الـشروطIالـطـرف الـطـالـبـة تـلك ا

وجب عليها االمتثال لتلك الشروط.

18 - يـــجــــوز نـــقـل أي شـــخـص مـــحـــتـــجــــز أو يـــقـــضي

عــقــوبــته في إقــلــيم دولــة طــرف ويــطــلب وجــوده فـي دولـة
طــرف أخــرى ألغــراض الــتـعـــرف عـلى هـــويــة األشـخــاص
أو اإلدالء بــشــهـادة أو تــقــد� مـســاعـدة أخـــرى في احلــصـول
عـــلـى أدلـــة من أجل حتــــقـــيـــقـــات أو مالحـــقـــات أو إجـــراءات
rقضـائـــية تـتـعـلــق بجـــرائم مـشـمولـــة بـهـــذه االتفــاقـــية

إذا استوفى الشرطان اآلتيان :
rأ) موافقة ذلك الشخص بحرية وعن علم

Xـــــعــــنـــــيــــة فـي الــــدولــــتــــIب) اتــــفـــــاق الـــــســــلــــطــــات ا
الطــرفrX رهنــا �ا قــد تــراه هاتان الـدولتـان الـطـرفان

مناسبـا مـن شــروط.

19 - ألغراض الفقرة 18 من هذه اIادة :

أ) تـكـون الـدولة الـطـرف الـتي يـنـقل إلـيـهـا الـشخص
مـــخـــولــة إبـــقـــاءه قـــيــد االحـــتـــجــــاز ومـــلــزمـــة بــذلـكr مــا لم
تطـلب الـدولة الـطـرف التي نـقل مـنهـا الشـخص غـير ذلك

rأن تأذن بغير ذلك
ب) عـلى الـدولـة الـطـرف الـتي يـنـقل إلـيـهـا الشـخص
أن تـــنـــفـــذr دون إبـــطـــــاءr الـــتـــزامـــهـــا بـــإرجــــاعـه إلى عـــهـــدة
الـــدولــــة الــطـــرف الــتـي نــقـل مــنـــهـــا وفــقـــا Iــا يـــتـــفق عـــلــيه
مـسـبـقــاr أو عـلى أي نـحــو آخـــرr بـX الـسـلـطــات اIـعـنــية

rXالطـرف Xفي الدولت
ج) ال يــــجـــوز لــــلـــدولــــة الــــطـــرف الــــتي يــــنـــقـل إلـــيــــهـــا
الشخص أن تـشتـرط على الـدولة الـطرف الـتي نقل مـنها

rبدء إجراءات تسليم ألجل إرجاع ذلك الشخص
د) حتــسب اIــدة الـتـي يـقــضــيــهــا الــشــخص اIــنــقـــول
قــيــد االحــتــجـــاز فـي الــدولــــة الــطــــرف الــتي نــقــل إلــيــهــا
ضـمن مــدة الـعـقـوبــة اIـفـروضــة عـلـيه في الــدولــة الـطــرف

التي نقـل منهـا.

20 - ال يـجــوز أن يالحق الـشـخص الـذي يـنـقـل وفـقا

rأيــا كــــانت جـنـسـيـتـه rـادةIمن هــذه ا (19r18) Xلـلـفـقــرت
أو يــحــتــجـــــز أو يــعـــــاقب أو تــفـــــرض أي قــيـــــود أخــــرى
عـــلى حـــريــتــه الــشــخــصـــيــة في إقــلــــيم الــدولـــة الــطــرف
الـــتي يــنـــقل إلــيـــهــاr بـــســبب فـــعل أو أفــعـــال أو حــكم إدانــة
rـغـادرته إقـلــيم الـدولــة الـطـــرف التـي نـقــل مـنـهاI سـابق

ما لم توافق على ذلك الدولة الطرف التي نقـل منها.

21 - ال يــــجـــوز لــــلــــدولــــة الـــطــــرف أن تــــرفض تــــقـــد�

اIـساعـدة الـقـانـونـية اIـتـبـادلـة �ـقتـضى هـذه اIـادة بـحـجة
السرية اIصرفية.

22 - عــنـــدمــا يــكــــون شــخـص مــا مـــوجــودا في إقـــلــيم

rكــشــــاهــد أو خـــبــــيــر rدولــــة طـــرف ويــراد ســـمــاع أقـــوالـه
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أمــام الــسـلــطـات الــقـضــائـيــة لـدولــة طـرف أخـــرىr ويـكـون
ذلـك �ــكـــنـــا ومــتـــســـقــا مـع اIــبـــادىء األســـاســيـــة لـــلــقـــانــون
rيـــجـــوز لـــلـــدولـــــة الــطـــــرف األولـى أن تــســـمــح rالـــداخـــلي
بـنـــاء عـلـى طـلب الـدولــة األخـرىr بـعـقــد جـلـســـة االسـتـمـاع
عن طريق الـبث اIباشـرr إذا لم يكن �ـكنـا أو مسـتحـسنا
مـــثـــول الـــشـــخـص اIـــعـــX شـــخــــصـــيــــا في إقــــلــــيم الـــدولــــة
الـطـرف الــطـالـبـةr ويــجـوز لـلـدولــتـX الـطـرفــX أن تـتـفـقـا
عـلـى أن تـتــولى إدارة جــلــسـة االســتــمـاع ســلــطــة قـضــائــيـة
تـــابــعـــة لــلــدولـــة الــطـــرف الــطــالـــبــة وأن حتـــضــرهــا ســـلــطــة

قضائية تابعة للدولة الطـرف متلقـية الطلب.

rــعــنــــيــة لـــدى الــدولــــة الــطـــرفI23 - لــلــســلــطــات ا

دون مــسـاس بــالـقــانــون الـداخــليr  ودون أن تـتــلــقى طـلــبـا
مــسـبـقـاr أن تــرسل مـعـلــومـات ذات صـلــة �ـسـائل جــنـائـيـة
إلى الــســلـــطــة مــخـــتــصــة في دولـــة  طــرف أخــرىr حـــيــثــمــا
تـعــتـقـد أن هـذه اIــعـلـومـات �ـكـن أن تـسـاعـد تـلـك الـسـلـطـة
عـلى القـيام بالـتحـريات واإلجـراءات اجلنـائيـة أو إتمـامها
بـنـجــاحr أو قـد تـفـضـي إلى تـقـد� الـدولــة الـطـرف األخـرى

طلبا �قتضى هذه االتفاقية.

24 - ترسل اIـعلـومـات �قـتـضى الفـقرة (5) من هذه

اIـــادة دون مــــســــاس �ــــا يــــجــــري من حتــــريــــات وإجـــراءات
جـنــائــيـة في الــدولــة الـتي تــتـبـع لـهــا الـســلــطــات اIــعـنـــيـة
الــتي تـقـــدم تــلك اIـعــلــومـاتr وعــلى الــسـلــطـــات اخملـتــصــة
الــتي تــتـلــقى اIــعــلـــومــــات أن تـمــتــثـل ألي طـلـب بـإبــقـــاء
تـلك اIعلومـات طي الكتمـانr وإن مؤقتاr أو بـفرض قيود
عــلى اســـتــخـــدامــهـــاr بــيـــد أن هــذا ال �ــنـع الــدولـــة الــطــرف
اIــتـلــقــيـة من أن تــفــشي في ســيـاق إجــراءاتـهــا مــعـلــومـات
تــبــرىء شــخـصــا مــتــهــمــا. وفي تــلك احلــالــةr تــقــوم الــدولـة
الــطـرف اIــتــلـقــيــة بـإشــعــار الـدولــة الــطــرف اIـرســلــة قـبل
إفـــشــاء تـــلك اIـــعــلـــومــاتr وتـــتــشـــاور مع الـــدولــة الـــطــرف
اIـــرســـلــةr إذا مـــا طـــلب إلـــيــهـــا ذلكr وإذا تـــعـــذرr في حـــالــة
اســتـــثــنــائـــيــةr تــوجـــيه إشــعـــار مــســبقr وجـب عــلى الــدول
الــطـــرف اIــتـــلــقـــيــة إبالغ الـــدولــة الـــطــرف اIـــرســلـــة بــذلك

اإلفشـاء دون إبطـاء.

25 - دون مـــســـاس بـــتــطـــبـــيق الـــفـــقــرة (20) من هــذه

اIادةr ال يجوز مالحـقة أو احتجاز أو معاقبة أي شاهد أو
خــبـــيـــر أو شـــخص آخـــر يـــوافقr بـــنـــاء عـــلى طـــلب الـــدولــة
الــــطــــرف الــــطــــالــــبــــةr عــــلـى اإلدالء بــــشــــهــــادة في إجــــراءات
قــضـائــيـةr أو عــلى اIــسـاعــدة في حتــريـات أو مالحــقـات أو
إجراءات قـضـائـيـة في إقـلـيم الـدولـة الـطـرف الـطـالـبةr أو
إخضـاعه ألي إجراء آخـر يقيـد حريـته الشـخصـية في ذلك
اإلقـــلـــيمr بـــســـبب أي فـــعل أو إغـــفـــال أو حـــكم إدانـــة ســـابق
Iـغـادرته إقـلـيم الــدولـة الـطـرف مـتـلـقـيـة الـطـلب. ويـنـتـهي

ضـمان عـدم التـعرض هـذا مـتى بقي الـشاهـد أو اخلبـير أو
الشـخص اآلخر �ـحض اختـياره في إقلـيم الدولـة الطرف
الطـالبة بـعد أن تكـون قد أتـيحت له فرصـة اIغادرة خالل
مــدة خــمــســة عــشــر (15) يــومــا مــتــصــلــةr أو أي مــدة تــتــفق
علـيها الـدولتان الـطرفانr اعتـبارا من التـاريخ الذي أبلغ
فــــيـه رســــمــــيـــــا بــــأن وجـــــوده لم يـــــعــــد الزمــــا لـــــلــــســـــلــــطــــات
الـقـضـائـيةr أو مـتى عـاد إلى ذلك اإلقـلـيم �ـحض اخـتـياره

بعد أن يكون قد غادره.

26 - تــــتـــحــــمل الــــدولـــة الــــطــــرف مـــتــــلــــقـــيــــة الــــطـــلب

الـتكـاليف الـعـادية لـتـنفـيذ الـطـلبr ما لم تـتـفق الدولـتان
الــطـــرفــان اIــعــنـــيــتــان عــلى غـــيــر ذلك. وإذا كــانـت تــلــبــيــة
الـطــلب تــســتــلــزم أو ســتـســتــلــزم نــفــقـات ضــخــمــة أو غــيـر
عـــاديـــةr وجـب عـــلى الـــدولـــتـــX الـــطـــرفـــX اIـــعـــنـــيـــتـــX أن
تتـشاورا لتحـديد الشـروط واألحكام الـتي سينـفذ الطلب

�قتضاهاr وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف.

27 - أ) تـوفر الـدولة الـطرف مـتلـقيـة الطـلب للـدولة

الـطرف الطالـبة نسخـا �ا يوجد في حـوزتها من سجالت
أو مــســـتــنــدات أو مــعــلـــومــات حــكــومـــيــة يــســمـح قــانــونــهــا

rالداخلي بإتاحتها لعامة الناس

rب) يـــجــــوز لـــلـــدولـــــة الـــطــــرف مـــتــلـــقـــــيــة الـــطــلب
rأن تـقــدم إلى الــدولـة الــطـرف الــطـالــبـة rحـسـب تـقــديـرهــا
rكـــلــيــا أو جــزئــيــا أو رهــنــا �ـــا تــراه مــنــاســبــا من شــروط
نــــســـــخــــا من أي ســــجـالت أو مــــســــتــــنــــدات أو مــــعــــلــــومــــات
حكومية مـوجودة في حوزتها وال يسـمح قانونها الداخلي

بإتاحتها لعامة الناس.

28 - تـطـبق أحـكـام هـذه اIـادة عـلى طـلـبـات اIـسـاعدة

القـانونـية في حـال ما إذا كـانت تلك الـدول األطراف غـير
مــرتـبـطــــة �ـعـاهــدة لـتـبــادل اIـسـاعــدة الـقـانــونـيـة. أمـا إذا
كـــانت تـــلك الـــدول األطــراف مـــرتـــبـــطــة �ـــعـــاهـــدة من هــذا
الــقـبـيلr وجب تــطـبـيق أحــكـام تـلك اIـعــاهـدة وعـلى الـدول

األطراف تطبيق هذه اIادة إذا كانت تسهل التعاون.

اIادة اIادة 21
التعاون ألغراض اIصادرةالتعاون ألغراض اIصادرة

1 - علـى الدولـة الـطرف الـتي تـتـلقـى طلـبـا من دولة
طـــرف أخــرى لـهــا واليـة قــضـائـيــة عـلى جـــر�ــة مـشــمـولــة
بـهــذه االتـفـاقــيـة من أجل مـصـادرة مــا يـوجــد في إقـلـيـمـهـا
من عــائــدات إجــرامـــيــة أو �ــتــلــكــات أو مــعــدات أو أدوات
أخــرى مــشـار إلــيــهـا في الــفــقـرة 1 من اIــادة الــسـابــعـة من
هـذه االتفـاقـيـةr أن تـقـومr إلى أقـصى مـدى �كـن في إطار

نظامها القانوني الداخليr بأي �ا يأتي :
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أ) أن حتــــــيـل الـــــطــــــلـب إلى ســــــلـــــطــــــاتــــــهـــــا اخملــــــتــــــصـــــة
لـــتـــســـتــصـــدر مـــنــهـــا أمـــر مـــصــادرةr وأن تـــضع ذلـك األمــر

rموضع النفاذ في حال صدوره
ب) أن حتــيل إلى ســلـطــاتـهــا اخملـتــصـة أمــر اIـصـادرة
rالــصـادر عن مـحــكـمــة في إقـلـيـم الـدولـة الــطـرف الـطــالـبـة

بهدف إنفاذه بالقدر اIطلوب.

2 - إثـر تــلـقي طـلب من دولـة طـرف أخـرى لـهـا واليـة
قــضــائــيـة عــلى جــر�ــة مــشــمـولــة بــهــذه االتــفـاقــيــةr تــتــخـذ
الدولـة الـطرف مـتـلـقيـة الـطـلب تدابـيـر لـكشف الـعـائدات
اإلجــرامـيــة أو اIــمــتــلــكــات أو اIــعــدات أو األدوات األخـرى
اIــشـار إلــيـهــا في الـفــقـرة (1) من اIـادة الــســابـعــة من هـذه
االتـفـاقـيـة واقـتـفــاء أثـرهـا وجتـمـيـدهـا أو حـجـزهـاr بـغـرض
مـصــادرتـهــا بـأمــر صـادر إمــا عن الـدولــة الـطــرف الـطــالـبـة
وإما عن الـدولة الطـرف متلـقية الطـلب عمال بـطلب مقدم

�قتضى الفقرة (1) من هذه اIادة.

3 - تنطبق أحـكام اIادة العشريـن من هذه االتفاقية
عــلى هــذه اIــادةr مع مــراعــاة مــا يــقـتــضــيه اخــتـالف احلـال.
وبـاإلضافة إلى اIـعلـومات احملددة في الـفقرة (5) من اIادة
العـشرين من هذه االتـفاقيةr يـتعX أن تـتضمن الـطلبات

اIقدمة عمال بهذه اIادة ما يأتي :
أ) في حـــال طــلب ذي صـــلــة بــالـــفــقــرة (1) (أ) من هــذه
اIـادةr وصــفــا لــلـمــمــتـلــكــات اIــراد مـصــادرتــهـا �ــا في ذلك
rحيثما تكون ذات صلة rقدرةIمتلكـات وقيمتها اIمكان ا
وبــيـانــا بــالــوقــائع الــتي اسـتــنــدت إلــيــهـا الــدولــة الــطـرف
الطالـبة يكفـي لتمكـX الدولة الطـرف متلقـية الطلب من

استصدار األمر في إطار قانونها الداخلي.
ب) فــي حـــــال طـــلب ذي صـــلــــــة بـــالـــفـــقــــــرة (1 / ب)
مـن هـذه اIـادةr نـسـخـة مـقـبـولـة قـانـونـا من أمـر اIـصـادرة
الـذي يــســتـنــد إلــيه الــطـلب والــصــادر عن الــدولـة الــطـرف
الـطالـبـةr وبيـانـا بالـوقـائع ومـعلـومـات عن اIدى اIـطـلوب
لــتــنـفــيــذ األمــرr وبــيــانــا يــحـدد الــتــدابــيــر الــتي اتــخــذتــهـا
الدولـة الـطـالبـة لـتـوجيه إخـطـار مـنـاسب للـطـرف الـثالث
حـسن النـيـة ولضـمـان مـراعاة األصـول الـقانـونـيةr وبـيـانا

rصادرة نهائيIبأن أمر ا
ج) في حــــال طــــلب ذي صــــلــــة بـــالــــفــــقـــرة (2) مـن هـــذه
اIـــادةr بـــيـــانـــا بـــالـــوقـــائع الـــتي اســـتـــنـــدت إلـــيـــهـــا الـــدولـــة
الــطــرف الـطــالـبــة ووصـفـا لإلجــراءات اIـطــلـوبـةr ونــسـخـة
rمـــقــبــولـــة قــانــونـــا من األمـــر الـــذي اســتـــنــد إلـــيـه الــطــلب

حيثما كـان متاحا.
4 - تقــوم الـدولــة الـطــرف مـتلـقــيـة الـطـلب بـاتـخـاذ
Xــنـصـوص عـلـيـهـا في الـفـقــرتـIالـقـرارات أو اإلجـراءات ا

(1 و2) من هـــذه اIــــادة وفـــقــــا ألحـــكــــام قـــانـــونــــهـــا الــــداخـــلي
وقـواعـدهــا اإلجــرائـــيـة أو أي اتــفـــاق أو تـــرتـيب ثـنــائي
أو مــتـــعــدد األطـــراف قــد تــكـــون مــلــتـــزمــة به جتـــاه الــدولــة
الـطــرف الـطـالـبــة ورهـنـا بــتـلك األحـكــام والـقـواعـد أو ذلك

االتفـاق أو التـرتيب.

5 - تــــقــــوم كل دولــــة طــــرف بــــتــــزويــــد األمــــX الــــعــــام
جلـامــعـة الـدول الــعـربــيـة بــنـسخ من قــوانـيــنـهــا ولـوائــحـهـا
الــــتـي تـــضـع هـــذه اIــــادة مــــوضع الــــنــــفـــاذr وبــــنــــسخ من أي
rوالـلـــوائح Xتـغـيـيـــرات تــدخــل الحـقــا عـلى تـلـك الـقــوانـ

أو بـوصف لهـا.

6 - إذا اخـــتـــارت الـــدولــة الـــطـــرف أن جتـــعــل اتـــخــاذ
التـدابيـر اIشار إلـيهـا في الفـقرتX (1 و2) من هـذه اIادة
مــشـروطـا بــوجـود مـعــاهـدة بــهـذا الـشــأنr عـلى تــلك الـدولـة
الــــطــــرف أن تــــعــــتـــبــــر هــــذه االتــــفــــاقـــيــــة �ــــثــــابــــة األســـاس

التعاهدي الالزم والكافي.

7 - يجـوز أيضـا رفض التـعـاون �قـتضى هـذه اIادة
أو إلــغــاء الــتــدابــيــر اIــؤقــتــة إذا لم تــتــلق الــدولــة الــطـرف
مـــتـــلــــقـــيـــة الـــطـــلب أدلـــة كـــافـــيـــة فـي حـــيـــنـــهـــا أو إذا كـــانت

اIمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها.

8 - قـــبـــــل وقف أي تــــدبــــــيـــر مــــؤقت اتــــخـــــذ عــــمال
بهـذه اIادةr على الدولـة الطـرف متلقـية الطلب أن تتيح
للـدولة الطرف الـطالبـةr حيثـما أمكن ذلكr فـرصة لعرض

ما لديها من أسباب تستدعي مواصلة ذلك التدبير.

9 - ال يـــــجــــــوز تـــــأويـل أحـــــكــــــام هـــــذه اIــــــادة �ـــــا �س
بحقوق أطراف ثالثة حسنة النـية.

اIادة اIادة 22
نقل اإلجراءات اجلنائيةنقل اإلجراءات اجلنائية

تــنـظــر الــدول األطــراف في إمــكـانــيــة نــقـل إجـراءات
اIالحقــة اIـتـعلـقـة بفـعـل مـجــرم وفقــا لـهـذه االتفـاقـية إلى
بعـضها الـبعضr بهـدف تركـيز تلـك اIالحـقةr في احلــاالت
rالـتـي يـعـتـبـر فـيـهـا ذلك الـنــقـــل في صــالح سـيـر الـعـدالـة

وخصوصا عندما يتعلق األمــر بعدة واليات قضائية.

اIادة اIادة 23
Xتسليم اجملرمXتسليم اجملرم

1 - تـعتـبر كــل من اجلرائم الـتي تنـطـبق علـيهـا هذه
االتـفـاقــيــة مـدرجــة في عــداد اجلــرائم اخلـاضــعــة لـلــتـسـلـيم
في أي مـــعـــاهــــدة لـــتـــســـلــــيم اجملـــرمـــX قــــائـــمـــة بـــX الـــدول
األطــراف. وتــتــعــهــد الـدول األطــراف بــإدراج تــلك اجلـــرائم
في عداد اجلرائم اخلاضعـة للتسليم في كـل معاهدة تسليم
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تـــبــرم فــيـــمــا بــيــنـــهــا. وال يــجــــوز لــلــدولــــة الـــطـــرف الــتي
يسـمح قانـونـها بـذلك أن تعـتبـر أيـا من اجلرائم اIـشمـولة
بـــهـــذه االتـــفــــاقـــيـــة جــــرمـــا ســـيــــاســـيـــا إذا مــــا اتـــخـــذت هـــذه

االتفاقية أساسا للتسليم.

2 - تـنـطـبق هـذه اIـادة عـلى اجلـرائم اIـشـمـولـة بـهـذه
االتـفـاقـيـة عنـدمـا يـكـون الـشخص مـوضـوع طـلب الـتـسـليم
موجودا في إقليم الـدولة الطرف متلقية الطلبr شريطة
أن يــكــون الـــفــعل الـــذي يــطــلب بـــشــأنه الـــتــســلــيـم مــجــرمــا
�ـــقـــتـــضى الـــقــــانـــون الـــداخـــلي لـــكــل من الـــدولـــة الـــطـــرف

الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.

rـادةI3 - اســتــثـنــاء من أحــكـام الــفــقـرة (2) مـن هــذه ا
يــجــوز لــلـــدولــة الــطـــرف الــتي يــســـمح قــانــونـــهــا بــذلك أن
توافق على طلب تـسليم شخص مـا بسبب أي من اجلرائم
اIــشـــمــولــة بـــهــذه االتــفـــاقــيــة ولـــو لم يــكـن الــفــعل مـــجــرمــا

�وجب قانونها الداخلي.

4 - إذا شــمل طــلب الــتــســلــيم عــدة جــرائـم مــنــفــصــلـة
يـــكـــون جـــرم واحـــد مـــنـــهــا عـــلـى األقـل خـــاضـــعـــا لـــلــتـــســـلـــيم
�ـقتضى هـذه اIادة ويـكـون بـعضـها غيـر خاضـع لـلتـسلـيم
بـــســبب مـــدة احلــبـس اIــفــروضـــة عــلـــيــهـــا ولــكـن لــهــــا صــلـــة
بـــجـــر�ــــة مـــشـــمـــولــــة بــهــــذه االتـــفـــاقــــيــةr جــــاز لـــلـــدولـــــة
الـــطـــرف مــتــلــقــــيــة الــطــلـب أن تــطــبـق هـــذه اIــادة أيــضـــا

فيمـا يخص تلك اجلـرائم.

X5 - إذا تــلــقت دولــة طــرف - جتــعل تــســلــيم اجملــرمـ
مـشـروطـا بـوجــود مـعـاهـدة - طـلب تــسـلـيم من دولـة طـرف
أخرى ال تـرتبط مـعهـا �عـاهدة تـسلـيمr جاز لـها أن تـعتـبر
هـذه االتفاقية األسـاس القانوني لـلتسلـيم فيما يخص أي

جرم تنطبق عليه هذه اIادة.

6 - عــــلى الــــدولــــة الــــطــــرف الــــتـي جتــــعل الــــتــــســــلــــيم
مشروطا بوجود معاهدة :

rالــعـــامّ جلــامـــعــة الـــدول الــعـــربــيــة Xأ) أن تـــبــلـغ األمــ
وقت إيـــداعــــهـــا صك الــــتـــصــــديق عـــلـى هـــذه االتـــفــــاقـــيـــة أو
االنــضـمــام إلــيـهــاr �ــا إذا كـانـت سـتــعــتـبــر هــذه االتـفــاقــيـة
األســاس الــقــانــوني لـــلــتــعــاون بــشــأن الــتــســلــيم مع ســائــر

rالدول األطراف في هذه االتفاقية
ب) أن تـــســـعىr حـــيـــثـــمـــا اقــتـــضـى األمــرr إلـى إبــرام
مــــعـــاهــــدات تـــســــلــــيم مع ســــائـــر الــــدول األطــــراف في هـــذه
االتـفـاقيـة بغـية تـنـفيـذ هذه اIـادةr إذا كـانت ال تعـتبـر هذه

االتفاقية األساس القانوني للتعاون بشأن التسليم.

7 - عـــلى الــدولـــة الـــطـــرف الــتـي ال جتــعـل الـــتـــســـلــيم
مشروطـا بوجـود معاهـدة أن تعـتبر اجلـرائم التي تـنطبق

عليها هذه اIادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها.

8 - يـخــضع الــتــســلــيم لــلـشــروط الــتي يــنص عــلــيــهـا
القــانـــون الـــداخــلي لـلدولــــة الـطــــرف مـتلـقــــيـة الـطلب
أو مـــعـــاهـــدة الـــتـــســـلـــيـم الـــســـاريـــةr �ـــا في ذلك الـــشـــروط
اIتـعـلقــة بالـعقـوبة الـدنـيـا اIشـترطـة للـتسـليم واألسـباب
الـتـي يـجـوز لــلـدولـة الــطـرف مــتـلـقــيـة الـطــلب أن تـســتـنـد

إليها في رفض التسلـيم.

9 - تــــســـعـى الـــدولــــة الــــطـــرفr رهــــنــــا بـــقــــوانــــيـــنــــهـــا
الـداخلــيـةr إلى الـتعـجــيل بـإجـراءات الـتـسلـــيم وتـبـسيط
ما يتـصل بها من مـتطلـبات إثـباتيـة فيمـا يخص أي جرم

تنطبق عليه هذه اIادة.

10 - يـجـوز لـلـدولـة الـطـــرف مـتـلـقـيـة الـطـلبr رهـنا

rتـعلقـة بالتـسليمIبأحـكـام قـانونهـا الداخلي ومـعاهداتـها ا
وبـنـاء عـلى طلب من الـدولـة الـطرف الـطـالـبةr أن حتـتـجز
الشـخص اIـطـلـوب تـسـليـمه واIـوجـود في إقـلـيـمـهاr أو أن
تـتـخـذ تـدابـيـر منـاسـبـة أخـرى لـضـمـان حـضـوره إجراءات
الــتـــســـلــيـمr مــتى اقـــتـــنــعت بـــأن الـــظــروف تـــســتـــدعي ذلك

وبأنها ظـروف ملحـة.

11 - إذا لم تــقم الـدولـة الـطـرف الـتي يـوجـد مـرتـكب

األفـعـال في إقـلـيـمـهـا بـتـسـلـيم ذلك الـشـخص فـيـمـا يـتـعـلق
بـــــجـــــــرم تـــــنـــــطـــــبـق عـــــلــــــيـه هـــــذه اIـــــادة جملـــــرد كـــــونه أحـــــد
مـواطـنيـهاr وجب عـلـيهـا الـقيـــامr بنـــاء عـلى طلب الـدولـة
الـطــرف الـتي تـطـلب الـتـسـلــيــمr بـإحـالــــة الـقـضـيـــة دون
إبـطاء ال مـسوغ له إلى سـلطـاتهـا اخملتـصة بـقصد اIـالحقة.
وتــتــخــذ تــلك الـســلــطــات قــرارهـا وتــتــخــذ ذات اإلجـراءات
الـــتي تــتـــخــذهـــا في حـــالــة أي جـــرم آخــر يـــعــتـــبــر خـــطــيــرا
�وجب الـقـانون الـداخـلي لتـلك الـدولة الـطـرف. وتتـعاون
الدول األطـراف اIعـنيـةr خصـوصا في اجلـوانب اإلجرائـية

واإلثباتيةr ضمانا لفعالية تلك اIالحقة.

12 - عـــنـــدمـــا ال يـــجـــيــز الـــقـــانـــون الـــداخـــلـي لـــلـــدولــة

الطـرف تسـلـيم أحد مـواطنـيهـا أو الـتخـلي عنه إال بـشرط
أن يــعــاد ذلـك الــشــخص إلى تــلـك الــدولــة الــطــرف لــقــضــاء
الـعـقوبـة اIـفروضـة عـلـيه بعـد احملـاكمـة أو اإلجـراءات التي
طلب تـسـليـم ذلك الشـخص من أجـلهـاr وتـتفق تـلك الـدولة
الــطــرف والــدولـة الــطــرف الــتي طــلــبت تــســلـيـم الـشــخص
عـلى هـذا اخلـيـار وعـلى مـا قـد تـريانـه مـنـاسبـا مـن شروط
أخـــرىr يــعـــتــبـــر ذلك الـــتــســـلــيم اIـــشــروط كـــافــيـــا لــلـــوفــاء

بااللتزام اIبX في الفقرة (11) من هذه اIادة.

13 - إذا رُفض طلب تسلـيم مقدم لغرض تنفيذ حكم

قــضــائي بــحــجــة أن الــشــخص اIــطــلــوب تــسـلــيــمه هــو من
مـواطني الـدولة الـطرف مـتلـقيـة الطلـبr وجب علـيهاr إذا
كان قانـونهـا الداخلي يـسمح بـذلك ووفقا Iـقتـضيات ذلك
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الــقـانــونr أن تـنــظــرr بـنــاء عـلى طــلب من الــدولـة الــطـرف
الـطـالبـةr في إنـفـاذ الـعـقـوبـة اIفـروضـة �ـقـتـضى الـقـانون

الداخلي للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها.

14 - تُكـفـل ألي شخص تـتخـذ بـشأنه إجـراءات فيـما

يــتــعــلق بــأي من اجلــرائم الــتي تــنــطــبق عــلــيــهــا هــذه اIـادة
مـعــامــلــة مــنــصـفــة في كـل مـراحـل اإلجـراءاتr �ــا في ذلك
الـتــمـتع بـجـمــيع احلـقـوق والـضــمـانـات الـتي يــنص عـلـيـهـا
الــــقــــانــــون الـــداخــــلـي لــــلـــدولــــة الــــطــــرف الــــتي يــــوجــــد ذلك

الشخص في إقليمها.

15 - ال يــجــوز تـــفــســيــر أي حــكم فـي هــذه االتــفــاقــيــة

عـلـى أنه يـفــرض الـتــزامـا بــالــتـســلـيم إذا كــان لـدى الــدولـة
الـطـــرف متـلـقــيـة الـطلب أسـبــاب وجـيهــة جتـعلـهـا تعـتـقد
أن الــــطـــلب قـــدم لـــغـــــرض مالحـــقـــــة أو مـــعــــاقـــبـــــة شـــخص
بسـبب جنـسـه أو عرقـه أو ديـانـتـه أو جنـسيـته أو أصلــه
اإلثـنـي أو آرائه أو مــواقــفه الــسـيــاســيــةr أو أن االمــتــثـال
لـلـطـلب سـيلـحق ضـررا بـوضـعـيـة ذلك الـشخـص ألي سبب

مـن هـذه األسبـاب.

 16 - ال يــــجــــوز لــــلــــدولــــة الــــطــــرف أن تــــرفض طــــلب

تسليم بحجة أن اجلرم يعتبر جرما يتعلق بأمور مالية.

 17 - قـبل رفض التـسـلـيمr تـتـشاور الـدولـة الـطرف

متلـقية الـطلبr حـيثمـا اقتـضى األمرr مع الدولـة الطرف
الطالبة لكي تـتيح لها فرصة وافية لعرض آرائها وتقد�

معلومات داعمة لطلبها.

اIاداIادّة ة 24
نقـل األشخاص احملكوم عليهمنقـل األشخاص احملكوم عليهم

يجـوز للدولـة الطـرف أن تنظـر في إبرام اتفـاقيات
أو تـــرتــيــبـــات ثــنـــائــيــة أو مـــتــعـــددة األطــراف بــشـــأن نــقـل
األشخـاص الـذين يحـكم علـيـهم بعـقوبـة احلـبس أو بأشـكال
أخـرى من احلـرمـان من احلـريـةr الرتـكـابـهم أفـعـاال مـجـرمـة
وفــقــا لــهـــذه االتــفــاقــيــةr إلى إقـــلــيــمــهــا لــكـي يــكــمل أولــئك

األشخاص مدة عقوبتهم هناك.

اIاداIادّة ة 25
التحقيقات اIشتركةالتحقيقات اIشتركة

تــــنــــظــــر الــــدول األطــــراف فـي إبــــرام اتــــفــــاقــــيــــات أو
تــرتـيـبــات ثـنـائــيـة أو مـتــعـددة األطـراف جتــيـز لـلــسـلـطـات
اIـعـنـيــة أن تـنـشىء جلــان حتـقـيق مـشــتـركـةr فـيـمــا يـتـعـلق
بــــاألمــــور الــــتي هـي مــــوضع حتــــقــــيــــقــــات أو مالحــــقــــات أو
إجــراءات قـــضــائـــيــة في دولـــة واحــدة أو أكـــثــر وفـي حــالــة
rعــــدم وجــود اتـــفــاقـــيـــات أو تــرتـــيــبــــات من هـــذا الــقـــبـــيل

rيجوز القيام بـتحقيقات مشتركـة باالتفاق حسب احلالة
وتـكــفـل الــدولــة الـطــرف اIــعــنـيــة مــراعــاة االحـتــرام الــتـام
لـســيــادة الــدولـــة الــطــرف الــتي ســيــجــري ذلك الــتــحـقــيق

داخـل إقليمهـا.

اIادة اIادة 26
أساليب التحري اخلاصةأساليب التحري اخلاصة

1 - من أجـل مـكــافـحـة الـفـسـاد بـصـورة فـعـالـةr تـقـوم
كـل دولـــة طــرف وفــقــا لــقـــانــونــهــا الــداخـــليr وضــمن حــدود
Xبــاتـــخــاذ مــا قــد يــلــزم من تـــدابــيــر لــتــمــكــ rإمــكـــانــيــاتــهــا
سلـطاتها اخملـتصة من اسـتخدام أسـلوب التـسليم اIراقب
على الـنحـو اIنـاسب وكـذلكr حيـثمـا تراه مـناسـباr اتـباع
أســالــيب حتــر خــاصــة كــالـتــرصــد اإللــكــتــروني وغــيــره من
أشـكـال الـتـرصـد والــعـمالت الـسـريـةr اسـتــخـدامـا مـنـاسـبـا
داخل إقـلـيـمـهـاr وكـذلك لـقـبـول احملـاكم مـا يـسـتمـد من تـلك

األساليب من أدلة.

2 - لـــغـــرض الــتـــحـــري عن اجلــرائـم اIــشـــمـــولــة بـــهــذه
االتـــفــاقـــيــةr تـــشــجع الـــدول األطــراف عـــلى أن تــبـــرمr عــنــد
الــضــرورةr اتــفــاقــيــات أو تــرتــيــبــات ثــنــائــيــة أو مــتــعـددة
األطـراف مــنــاسـبــة السـتــخـدام أســالــيب الـتــحـري اخلــاصـة
تلك في سياق التـعاون على الصعـيد الدولي. وتبرم تلك
االتـفـاقـيـات أو الـتـرتـيـبـات وتـنـفـذ بـاالمـتـثـال الـتـام Iـبـدأ
تـساوي الـدول في السـيادةr ويـراعى في تنـفيـذها الـتقـيد

الصارم بأحكام تلك االتفاقيات أو الترتيبات.

3 - فـي حــالـــــة عــــدم وجــــود اتــفـــاقـــــيــة أو تـــــرتــيب
rـــادةIفي الـــفـــقـــــرة (2) مـن هــــذه ا XـــبــــIعــــلى الـــنـــحـــــو ا
تـــتـــخـــذ الــــقـــــرارات اIـــتــــعـــلـــقـــــة بــــاســـتـــخــــــدام أســـــالـــيب
rالـتحــري اخلـاصة هـذه على الـصعـيد الدولي تـبعـا للـحالة
ويـــجــوز أن تــراعـى فــيـــهــاr عــنـــد الــضـــرورةr الــتــرتـــيــبــات
اIـاليـة والتـفاهـمات اIـتعـلـقة �ـمارسـة الواليـة القـضائـية

من قبل الدول األطـراف اIعنية.

rــعـنــــيـةIـوافــقــــة الــــدول األطـــراف ا� r4 - يـجــــوز
أن تشمـل القرارات اIتـعلقـة باستخدام أسلوب التسليم
اIـــراقـب عـــلى الـــصــــعـــيـــد الـــدولي طـــرائـق مـــثل اعـــتـــراض
سبيل الـبضـائع أو األموال والسـماح لـها �واصـلة الـسير

ساIة أو إزالتها أو إبدالها كليا أو جزئيا.

اIاداIادّة ة 27
استرداد اIمتلكاتاسترداد اIمتلكات

يـعــد اســتــرداد اIـمــتــلـكــات مــبــدعـا أســاســيــا في هـذه
االتـفـاقيـةr وعـلى الـدول األطـراف أن تـمد بـعـضـهـا الـبعض

بأكبر قدر من العون واIساعدة في هذا اجملال.
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اIادة اIادة 28

منع وكشف إحالة العائدات اإلجراميةمنع وكشف إحالة العائدات اإلجرامية

rمــا قـد يـلـزم من تـدابـيـر r1 - تـتـخـذ كـل دولـة طـرف
وفـــقـــا لـــقـــانـــونـــهـــا الـــداخـــليr إللـــــزام اIـــؤســـســـات اIـــالـــيــة
الـواقـعـة ضـمن واليـتـهــا الـقـضـائـيـة بـأن تـتـحـقق من هـويـة
الــعـــمالء وأن تـــتـــخــذ خـــطـــوات مــعـــقـــولــة لـــتـــحــديـــد هـــويــة
اIـالـكـX اIـنـتـفـعـX بـاألمـوال اIـودعـة في حـسـابـات عـالـيـة
الـقيمةr وبأن جتـري فحصا دقيـقا للحسـابات التي يطلب
فـــتـــحـــهــا أو يـــحـــتـــفظ بـــهـــا من قـــبـلr أو نـــيـــابـــة عـن أفــراد
مـكلـفX أو سـبق أن كلـفـوا بـأداء وظـائف عـمومــية هـامـة
أو أفــــراد أســـــرهـم أو أشــــخــــــاص وثــــيـــــقي الـــــصــــلـــــــة بــــهم.
ويـــصــمـم ذلك الــفـــحص الـــدقــيق بـــصــورة مـــعــقـــولــة تـــتــيح
كـــشـف اIـــعـــامـالت اIـــشـــبــــوهـــة بـــغــــرض إبالغ الـــســــلـــطـــات
اخملــــتـــصـــة عـــنـــهــــاr وال يـــنـــبـــغـي أن يـــؤول عـــلى أنــه يـــثـــني
اIـؤســســات اIـالـــيــة عن الـتـعـامــل مـع أي عـمــيل شـــرعي

أو يحظـر عليها ذلك.

2 - تـقــوم كـل دولــة طـرفr وفــقـا لـقــانـونــهـا الــداخـلي
واســـتــــرشـــادا بــــاIـــبـــادرات ذات الــــصـــلـــة الــــتي اتـــخــــذتـــهـــا
اIـنظمـات اإلقلـيميـة والدولـية اIتـعددة األصـناف Iكـافحة

غسـل األموالr �ا يأتي :

أ) إصــــدار إرشــــادات بــــشــــأن أنــــواع الــــشــــخــــصــــيــــات
الــطــبــيــعــيــة أو االعــتــبــاريــة الــتي يــتــوقع مـن اIــؤســسـات
اIالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطبق الفحص
الــدقــيق عــلى حــســابــاتـهــاr وأنــواع احلــســابــات واIـعــامالت
الــتـي يــتـــوقع أن تــولـــيـــهــا عـــنــايـــة خــاصـــةr وتـــدابــيـــر فــتح
احلسابات واالحتـفاظ بها ومسك دفـاترها التي يتوقع أن

rتتخذها بشأن تلك احلسابات

ب) إبالغ اIـــــؤســــســـــات اIـــــالـــــيــــة الـــــقــــائــــمـــــــة ضــــمن
واليــتـهـــا الــقــضــائــيــةr عــنـــد االقـتــضـــاء وبــنـــاء عـلـى طـلب
دولــة طـرف أخــرى أو بـنـاء عـلـى مـبـادرة مـنــهـا هيr هـويـة
شخـصـيات طـبـيعـيـة أو اعتـبـارية مـعـيـنة يـتـوقع من تلك
rــؤسـســات أن تــطــبق الــفـحص الــدقــيق عــلى حــسـابــاتــهـاIا
إضـافـة إلى تـلك الــتي �ـكن لـلـمــؤسـسـات اIـالـيـة أن حتـدد

هويتها بشكـل آخـر.

3 - تــتـخــذ كـل دولـة طـرف تــدابـيــر تـضـمن احــتـفـاظ
مــؤسـســاتــهـا اIــالــيـةr لــفــتـرة زمــنــيـة مــنــاسـبــةr بــسـجالت
وافــيـة لــلــحـســابـات واIــعـامالت الــتي تــتـعــلق بـاألشــخـاص
rعلى أن تتضمن rادةIذكورين في الفقرة (1) من هذه اIا
rكـمــا تـتــضـمن rمـعــلـومــات عن هـويــة الـعــمــيل rكــحـد أدنـى

قدر اإلمكانr معلومات عن هوية اIالك اIنتفع.

4 - بـــــهـــــــدف مـــــنـــع وكـــــشـف عـــــمــــــلــــــيــــــــات إحــــــالـــــــة
الـــعــــائــــدات اIـــتــــأتــــيــــة من أفــــعـــال مــــجــــرمــــة وفـــقـــــا لــــهـــذه
االتفـاقـيةr تتـخذ كـل دولة طـرف تدابير مـناسبـة وفعالـة
rــســاعــدة أجــهــزتــهــا الــرقــابــيــة واإلشــرافــيــة� rلــكي تــمــنع
إنــشـــاء مــصـــارف لــيس لــهــا حـضــــور مـــادي وال تــنــتـسب
rإلـى مـجــمـوعــة مــالـيــة خــاضـعــة لـلــرقــابـة. وفــضال عن ذلك
يــجــوز لــلــدول األطـراف أن تــنــظــر في إلــزام مــؤســســاتــهـا
اIـالــيـة بـرفض الــدخـول أو االسـتـمــرار في عالقـة مـصـرف
مــراسل مع تـلك اIــؤسـسـاتr وبــتـجـنب إقــامـة أي عالقـات
مع مـؤســسـات مـالــيـة أجــنـبـيــة تـسـمـح Iـصـارف لــيس لـهـا
حــضــور مـادي وال تــنـتــسب إلى مــجـمــوعـة مــالـيــة خـاضــعـة

للرقابةr باستخدام حساباتها.

5 - تـــــنـــــظــــــر كـــل دولــــــة طـــــــرف في إنــــشـــــــاء نــــظم
فــــعـــالــــــة إلقــــــرار الـــذمـــــة اIــــالـــــيــــةr وفــــقـــــا لــــقـــــانــــونــــهــــا
rXـــعــنـــيــــIا Xالــعـــمــــومـــيــ XـــوظــفـــــIبـــشــأن ا rالـــــداخــلي
وتـنص عـلى عـقوبـات مالئـمـة عـلى عـدم االمتـثـال. وتـنـظر
كل دولــة طــرف أيـضــا في اتــخــاذ مـا قــد يــلـزم من تــدابــيـر
لــلـسـمـاح لـســلـطـتـهـا اخملـتــصـــة بـتـقـــاسم تــلك اIـعـلــومـــات
rمـــع الـــســــلـــطــــات اخملـــتــــصـــة فـي الـــدول األطــــراف األخـــرى
عـــنـــدمـــا يـــكــون ذلـك ضـــروريـــا لـــلــتـــحـــقـــيق فـي الـــعـــائــدات
اIـــتــــأتـــيــــة من أفـــعــــال مـــجــــرمـــة وفــــقـــا لـــهــــذه االتـــفــــاقـــــيـــة

واIطالبـة بها واستردادها.

6 - تنـظر كـل دولـة طـرف في اتخـاذ مـا قد يـلزم من
XــــوظـــفـــIإللـــزام ا rوفــــقـــا لـــقــــانـــونــــهـــا الـــداخــــلي rتــــدابـــيـــر
العمـوميX اIـعنـيX الذين لـهم مصـلحة في حـساب مالي
في بلد أجنبي أو سـلطة توقيع أو بسـجالت مالئمة فيما
يتـعلق بـتلك احلـسابـات بأن يبـلغـوا السـلطـات اIعـنية عن
تــلك الــعالقــة وأن يــحــتـفــظــوا بــسـجـالت مالئــمـة بــشــأنــهـا.
ويـــتـــعـــX أن تـــنـص تـــلك الـــتـــدابـــيـــر أيـــضـــا عـــلى جـــزاءات

مناسبة على عدم االمتثال.

اIاداIادّة ة 29
التعاون اخلاصالتعاون اخلاص

تــــــســـــعـى كـل دولــــــة طـــــرفr دون إخـالل بـــــقـــــانــــــونـــــهـــــا
الـــداخـــليr إلى اتـــخــاذ تـــدابـــيـــر جتــيـــز لـــهـــا أن حتــيلr دون
rمـساس بتحقيـقاتها أو مالحقـتها أو إجراءاتهـا القضائية
مـعـلـومـات عن الـعــائـدات اإلجـرامـيـة وفـقـا لـهـذه االتـفـاقـيـة
إلى دولـة طـرف أخــرى دون طـلب مــسـبقr عـنــدمـا تـرى أن
إفـشاء تـلك اIـعلـومات قـد يسـاعـد الدولـة الطـرف اIتـلقـية
عـــــلـى اســـــتــــــدالل أو إجـــــراء حتـــــقــــــيـــــقـــــات أو مـالحـــــقـــــات أو
إجــراءات قـــضــائـــيــة أو قـــد يــؤدي إلـى تــقـــد� تــلك الـــدولــة

الطرف طلبا �قتضى هذه اIادة.
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اIاداIادّة ة 30
إرجاع اIمتلكات والتصرف فيهاإرجاع اIمتلكات والتصرف فيها

1 - ما تصادره دولـة طرف من �تلـكات عمال باIادة
الــســـابــعــة (7) أو اIـــادة احلــاديـــة والــعـــشــرين (21) من هــذه
االتـــفــاقـــيــة يـــتــصـــرف فــيه بـــطــرق مـــنــهـــا إرجـــاع الـــدولـــة
rادةIعـمال بـالـفـقرة (3) من هـذه ا rـمـتـلكـاتIالـطـرف تـلك ا
إلـى مــالــكــيــهــا الـــشــرعــيــrX وفــقــا ألحـــكــام هــذه االتــفــاقــيــة

وقانونها الداخلي.

2 - تعتمد كل دولـة طرفr وفقا للمبادىء األساسية
لــقــانــونــهــا الــداخـلـيr مــا قـد يــلــزم من تــدابــيــر تــشــريــعــيـة
وتـدابيـر أخـرى لـتمـكـX سـلطـاتـهـا اخملتـصـةr عـندمـا تـتـخذ
إجــراء مـــا بــنــاء عــلى طــلـب دولــة طــرف أخــرىr من إرجــاع
اIـمــتــلــكـات اIــصــادرةr وفـقــا ألحــكــام هـذه االتــفــاقــيـةr ومع

مراعاة حقوق الطرف الثالث حسن النية.

3 - وفـــــقـــــا لـــــلـــــمـــــادتـــــX الـــــعـــــشـــــرين (20) واحلــــــاديـــــة
والـعـشرين (21) من هذه االتـفـاقـية والـفـقـرتX (1 و2) من

هذه اIادةr على الدولة الطرف متلقية الطلب :

أ) في حـــــال اخــــتالس أمــــوال عـــمــــومـــيــــة فــــعـــلــــيـــة أو
حـكـمــيـة أو غــسـل تـلك األمــوال عـلى الــنـحــو اIـشــار إلـيه
في الـــفـــقــرات (r11 r8 12) مـن اIــادة الـــرابـــعــة (4) من هــذه
االتـــفــــاقـــــيـــةr عـــنـــدمــــا تـــنـــفـــذ اIـــصـــــادرة وفـــقـــــا لـــلـــمــــادة
احلـاديـــة والعشرون (21) واستنـادا إلى حكم نهائي صادر
في الـدولـة الـطـرف الـطـالــبـةr وهـو اشـتـراط �ـكن لـلـدولـة
الطرف متلقـية الطلب أن تستبعده وأن ترجع اIمتلكات

rصادرة إلى الدولة الطرف الطالبةIا

ب) في حـــال عـــائــدات أي جـــرم آخــر مـــشـــمــول بـــهــذه
االتــفــــاقـــيــةr عـــنــدمـــا تـــكــــون اIــصـــادرة قـــد نــفـــذت وفــقـــا
rلــــلـــمــــادة احلــــاديـــة والــــعــــشـــرين (21) من هــــذه االتــــفــــاقــــيـــة
واســــتـــنــــادا إلى حــــكم نـــهــــائي صـــادر فـي الـــدولــــة الـــطـــرف
الــطــالـبــةr وهــو اشــتــراط �ــكن لــلــدولــة الــطــرف مــتــلــقــيـة
الـطــلب أن تــسـتــبـعـــدهr أن تــرجـــع اIـمــتـلــكــات اIــصــادرة
إلى الـدولة الطرف الـطالبةr عـندما تثـبت الدولة الطرف
الــطـالـبـة لـلــدولـة الـطـرف مـتـلــقـيـة الـطـلب بــشـكـل مـعـقـول
مــلــكــيـتــهــا الـســابــقـة لــتــلك اIــمـتــلــكـات أو عــنــدمـا تــعــتـرف
الدولة الطرف متـلقية الطلب بـالضرر الذي حلق بالدولة

rصادرةIمتلكات اIالطرف الطالبة كأساس إلرجاع ا

ج) في جـمـــيع احلــاالت األخــرىr أن تـنــظــر عـلى وجه
األولـــويـــة في إرجـــاع اIــــمـــتـــلـــكـــات اIـــصـــادرة إلى الـــدولـــة
الـطـرف الطـالـبةr أو إرجـاع تـلك اIمـتـلكـات إلى أصـحابـها

الشرعيX السابقrX أو تعويض ضحايا اجلر�ة.

r4 - يــجـــــوز لــلـــدولـــــة الــطـــــرف مــتــلــقــــيــة الــطــلب
rمــا لم تــقــرر الـدول األطــراف خالف ذلك rعــنـــد االقــتـضــاء
أن تــقـــتـــطع نـــفـــقــات مـــعـــقـــولــــة تـــكـــبـــدتــهـــا في عـــمـــلـــيـــات
الــــتــــحـــــقـــــيق أو اIـالحــــقــــــة أو اإلجــــــراءات الـــــقــــضــــائــــــيــــة
اIفضـية إلى إرجاع اIمتلكات اIصادرة أو تتصرف فيها

�قتضى هذه اIادة.

5 - يجوز للـدول األطرافr عند االقتـضاءr أن تنظر
بــــوجــه خــــــاص في إبـــــــرام اتـــفـــــاقــــيـــــات أو تــــرتــــيـــبــــات
مـتـفـق عـلـيـهـاr تـبـعـا للـحـالــةr من أجــل الـتـصـــرف نـهـائـيا

في اIمتلكات اIصادرة.

اIاداIادّة ة 31
التدريب واIساعدة التقنيةالتدريب واIساعدة التقنية

rبـــــــــالـــــــــقــــــــــدر الالزم r1 - تـــــــــقـــــــــوم كــل دولـــــــــة طــــــــــرف
بـــاســــتــــحــــداث أو تـــطـــــويـــــر أو حتــــســـــX بـــــرامج تــــدريب
خـاصـــة Iوظـفيـهـا اIسـؤولX عـن منع الـفسـاد ومـكافـحته.
و�ـكن أن تـتنـاول تـلك الـبرامـج التـدريـبـيةr ضـمن جـمـلـة

أمورr اجملـاالت اآلتـية :
أ) وضـع تــــدابــــيــــر فــــعــــالــــة Iــــنـع الــــفــــســــاد والــــكــــشف
والـتحـقـيق فـيه أو اIـعاقـبـة عـليه ومـكـافـحـتهr �ا في ذلك

rاستعمال أساليب جمع األدلة والتحقيق
ب) بـــنـــاء الـــقـــدرات في مـــجـــال صـــيـــاغـــة وتـــخـــطـــيط

rكافحة الفسادI سياسة استراتيجية
ج) تــــــدريب الـــــســـــلــــطـــــــات اخملــــتـــــصـــــــة عــــلـى إعــــــداد
طــــلـــبــــات بـــشـــأن اIـــســـاعــــدة الـــقـــانـــونـــيـــة اIــــتـــبـــادلـــة تـــفي

rتطلبات االتفاقـية�
د) تــــقــــيــــيم وتـــــدعــــيم اIــــؤســــســــات وإدارة اخلــــدمــــات
الــــعـــــمــــومـــــيـــــة وإدارة األمــــوال الـــــعــــمـــــومــــيـــــة �ـــــا في ذلك

rوالقطاع اخلاص rشتريات العموميةIا
هـ) مــنع ومـــكــافــحـــة إحــالـــة الـــعـــائــدات اإلجــــرامـــيــة

rوفقـا لهذه االتفاقية وإرجاع تلك العائدات
rو) كشف وجتميد إحالة العائدات اإلجرامية

ز) الـعـائــدات اإلجــرامــيـة واألســـالـيب اIـســتـخـدمـــة
rفي إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو تمويهها

ح) اســتــخـــدام آلــيــات وأســالـــيب قــانـــونــيــة وإداريــة
rمالئمة وفعالة لتيسير إرجاع العائدات اإلجرامية

ط) الـطـرائق اIتـبـعـة في حمـايـة الضـحـايا والـشـهود
rالذين يتعاونون مع السلطات القضائية

ي) الــــتــــدريـب عــــلى تــــطـــــبــــيق الـــــلــــوائح الـــــوطــــنــــيــــة
rوالـدولــية
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2 - تـــنــظـــر الـــدول األطـــراف في مـــســـاعـــدة بـــعـــضـــهــا
الــبــعضr عــنــد الــطــلبr عــلى إجــراء تــقــيــيــمــات ودراسـات
وبــــحـــــوث بـــــشـــــأن أنــــواع الـــــفـــــســـــــاد وأســــبــــــابــه وآثــــــاره
وتـكــالـيــفه في بــلــدانـهــاr لـكـي تـضعr �ــشـاركـــة الــسـلــطـات
اخملــــتــــصــــــة واجملـــتــــمـــعr اســـتــــراتــــيــــجـــيــــات وخــــطط عــــمـل

Iكافحـة الفسـاد.

r3 - تــــيـــســـيـــرا الســــتـــــرداد الـــعـــائــــدات اإلجــــرامــــيـــة
يــــجـــــوز لــــلـــــدول األطــــــراف أن تــــتــــعــــــاون عـــــلى تــــــزويــــد
بعضهـا الـبعض بأسماء اخلبراء الذين �كـن أن يسـاعدوا

على حتقــيق ذلك الهـدف.

اIاداIادّة ة 32
جمع اIعلومات اIتعلقة بالفسادجمع اIعلومات اIتعلقة بالفساد وتبادلها وحتليلهاوتبادلها وحتليلها

1 - تـــنــــظـــر كل دولــــة طـــرف في الـــقــــيـــامr بـــتــــحـــلـــيل
اجتاهـات الفسـاد السائـدة داخل إقليـمهاr وكـذلك الظروف

التي ترتكب فيها جرائم الفساد.

2 - تــنـظــر الـدول األطــراف في تـطــويـر اإلحــصـاءات
واخلــبــــرة الـــتـــحـــلـــيـــلـــــيـــة بـــشـــأن الـــفـــســـــاد واIـــعـــلــــومـــات
وتـــــقـــــــاسم تـــــلـك اإلحــــصـــــاءات واخلـــــبــــــرة الـــــتــــحـــــلـــــيـــــلـــــيــــة
واIـعــلـومــات فـيــمـا بــيـنــهـا ومن خالل اIــنـظــمـات الــدولـيـة
واإلقــلـيـمـيـةr بـغـيـة إيـجـاد مـعــايـيـر ومـنـهـجـيـات مـشـتـركـة
قـدر اإلمـكـان وكـذلـك اIـعـلـومـات عن اIــمـارسـات الـفـضـلى

Iنـع الفسـاد ومكافحتـه.

3 - تــــنـــظــــر كل دولــــة طـــرف فـي رصـــد ســــيــــاســـاتــــهـــا
وتدابيرهـا الفعـلية Iـكافحـة الفسـاد وفي إجراء تقـييمات

لفاعلية تلك السياسات والتدابير وكفاءتها.

اIاداIادّة ة 33
مؤتمر الدول األطرافمؤتمر الدول األطراف

1 - يـنــشــأ �ــقـتــضى هــذه االتــفـاقــيــة مــؤتـمــر لــلـدول
األطراف مـن أجل حتسـX قدرة الـدول األطراف وتـعاونـها
عـلى حتقـيق األهـداف اIبـيـنة في هـذه االتـفاقـية ومن أجل

تشجيع تنفيذها واستعراضه.

2 - يـــتــولى األمـــX الـــعــام جلـــامــعـــة الــدول الـــعــربـــيــة
الــدعــوة لــعــقـد مــؤتــمــر الـدول األطــراف في مــوعــد أقــصـاه
سنـة واحدة بعد بـدء نفاذ هـذه االتفاقـية. وبعـد ذلكr تعقد
اجتـماعـات منـتظـمة Iـؤتمـر الدول األطـراف وفقـا للـنظام

الداخلي الذي يعتمده اIؤتمر.

3 - يـــعـــتـــمـــد مــــؤتـــمـــــر الــــــدول األطـــــراف نـــظــــامــــا
داخــلـــيــا وقـــواعــد حتــكـم ســيـر األنــشــطــة اIــبــيــنــة فـي هـذه

XــــــراقــــــبـــــIــــــادة وتــــــشــــــمـــل قـــــــواعــــــد بــــــشــــــأن قــــــبـــــــول اIا
ومــشـاركــتــهم وتـســديــد الـنــفـقــات اIــتـكــبــدة في االضـطالع

بتلك األنشطــة.

4 - يـــتــــفق مـــؤتــــمـــر الـــدول األطــــراف عـــلى أنــــشـــطـــة
وإجــراءات وطـــرائق عـمــل لـتــحـقـــيق أهــداف االتـفــاقـــيـة

�ـا في ذلك :

أ) تــــيـــــســــــيــــر تــــبــــــــادل اIــــعــــلــــــومــــــات بــــX الــــــدول
األطـــراف عن �ط واجتــاهــات الـفــســــاد وعن اIـمـارســات
الــــنـــاجــــحــــة فـي مـــنــــعـــه ومــــكـــافــــحـــتـــه وفي إرجــــــــــــــاع
الـعـــائـدات اإلجـرامــيــةr بــوسـائـل مـنــهـا نــشــر اIـعــلـومــات

rذات الصلــة

ب) الـــتــــعــــاون مع اIــــنــــظــــمــــات واآللـــيــــات الــــدولــــيـــة
rنظمات غير احلكومية ذات الصلةIواإلقليمية وا

ج) اســتــخــدام اIــعـلــومــات ذات الــصــلــة الــتي تــعــدهـا
اآللــيــات الـدولــيــة واإلقـلــيــمـيــة األخــرى من أجـل مــكـافــحـة

rالفسـاد ومنعـه

د) استعراض تنـفيذ هذه االتفاقـية من جانب الدول
rاألطـراف فيهـا

هـ) تــــقـــــد� تـــوصــــيـــات لــــتـــحــــســــX هـــذه االتــــفـــاقــــيـــة
rتنفيذهـا Xوحتسـ

و) اإلحـاطــــة عــلــمــا بــاحــتــيـاجـــات الــــدول األطـــراف
مـن اIـــســــاعـــدة الــتـــقـــنـــيـــة فـــيــمــــا يـــتــعـــلق بـــتـــنــفـــيـــذ هــذه
االتـفــاقـيـة واإليــصـاء �ـا قــد يـــراه ضـروريـا من إجــراءات

في هـذا الشأن.

5 - يــــكــــتــــسب مـــــؤتــــمــــر الــــدول األطــــراف اIــــعــــرفـــــة
الالزمـــــة بـــالـــتــــدابـــيــــر الـــتي تــــتـــخـــذهـــــا الـــدول األطــــراف
لـتـنـفـيـذ هــذه االتـفــاقـــيــةr والـصـعـــوبــات الـتي تـواجـهـهــا
فـي ذلكr من خالل اIــعـــلــومــات الــتي تــقـــدمــهــا تــلك الــدول
ومـن خـالل مـــا قــــد يــنــشــئــه مــؤتــمــــر الـــــدول األطــــراف

مـن آليات استعراض تكميلية.

6 - تــقــوم كـل دولـــة طــرف بــتــزويــد الــدول األطــراف
�ـعـلــومــات عـن بـرامـجـهـا وخــطـطـهـا و�ــارسـاتـهـا وكــذلك
عن تـدابـيـرهـا التـشـريـعـيـة واإلداريـة الـرامـيـة إلى تـنـفـيذ
هــــذه االتـــفــــاقـــيــــةr حــــســـبــــمــــا يــــقـــضـي بـه مــــؤتـــمــــر الـــدول
األطـــراف. ويـــنـــظــــر مـــؤتـــمــــر الـــدول األطــــراف في أجنـع
الــســـبـل لــتــلـــقي اIــعـــلــومــات واتـــخــاذ اإلجــراءات اIـــبــنــيــة
عــــلـــيــــهـــاr �ــــا في ذلـك اIـــعــــلـــــومــــات اIــــتـــلــــقـــــاة من الـــدول
األطــــراف ومن اIــنــظــمــات الــدولــــيــة. ويــجــوز لــلــمــؤتــمــر
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أيــضــا أن يــنـظــر في اIـســاهـمــات اIــتـلــقـاة من اIــنـظــمـات
غـيـــر احلــكــومــيــة ذات الــصـلــــةr اIــعــتــمــدة حـسـب األصــول

وفقـا لإلجراءات التي يقررها اIؤتمر.

7 - يــــنـــشـىء مـــؤتــــمــــر الـــدول األطــــرافr إذا مـــا رأى
ضـــرورة لـــذلكr أي آلــيــة أو هـيــئـة مــنــاسـبـــة لـلــمـســاعــدة

على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال.

اIاداIادّة ة 34
األمانـةاألمانـة

1 - تــتـولى األمــانـة الــعـامــة جلـامــعـة الــدول الـعــربـيـة
تــوفــــيـر اخلــدمـــات اIــنـاســبــة Iــؤتـمـــر الـــدول األطـــراف

في االتفـاقـية.

2 - تقوم األمانة �ا يأتي :
أ) مـســاعــدة مـؤتــمــر الـدول األطــراف عــلى االضـطالع
باألنـشطـة اIبـينـة في هذه االتـفاقـيةr واتـخاذ الـترتـيبات
لــعــقـد دورات مــؤتــمـر الــدول األطــراف وتــوفـيــر اخلــدمـات

rالالزمـة لها
rعــــنـــــد الـــطـــلب rب) مـــســــــاعــــدة الــــــدول األطــــــراف
عــــلى تــقــــد� اIــعــلــــومـــات إلـى مــؤتـــمـــر الــدول األطــــراف
(33) Xـادة الـثالـثـة والـثالثIمن ا (6 r5 r4) وفـقـا لـلـفـقرات

rمـن هذه االتفـاقـية
ج) ضـــــمــــــان الـــــتــــــنـــــســــــيق الــــــضـــــروري مـع أمـــــانـــــات

اIنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.

اIاداIادّة ة 35
أحكام ختاميةأحكام ختامية

1 - تــعـــمـل اجلــهــات اخملـــتــصـــة لـــدى الــدول األطـــراف
عـــلـى اتـــخـــاذ اإلجــــراءات الـــداخـــلــــيـــة الالزمــــة لـــوضـع هـــذه

االتفاقـية موضـع التنفيذ.

2 - تكـــون هـذه االتـفـاقـــيـة محـال للـتـصـــديق عـلـيـهـا
أو االنــضـــمـــام إلــيـــهـــا من الــدول الـــعـــربــيـــة وتـــودع وثــائق
الـتصـديق أو االنضـمام لـدى األمانـة العـامة جلـامعـة الدول
الــعــربـيــة في مــوعـد أقــصــاه ثالثـون (30) يــومـا مـن تـاريخ
التصديق أو االنـضمامr وعلى األمانة العامـة إبالغ سائـر
الــــــدول األعــــــضــــــاء وأمــــــانــــــتـي مـــــجــــــلــــــسـي وزراء الــــــعـــــدل
والداخلـية العــرب بكــل إيـداع لتلك الـوثائق وتاريخـه.

(30) X3 - تـــســري هــذه االتــفـــاقــيــة بــعـــد مــضي ثالثــ
يــــومـــا من تـــاريـخ إيـــداع وثــــائق الـــتــصـــديق عـــلــيـــهـــا مـن

سبـع (7) دول عـربـية.

4 - يــــجـــــوز أليــــة دولــــــة عــــضـــــو في جـــــامــــعـــــة الــــدول
rالـعـربيـة غيـر موقعـة على هـذه االتفـاقية أن تـنضم إلـيها
بـعد سريـانها ودخـولهـا حيز الـنفاذr وتـعتـبر الدولـة طرفا
فيـها �ضي ثالثX (30) يوما عـلى إيداع وثيقـة التصديق

أو االنضمام لدى األمانة العامة جلامعة الدول العربية.

5 - تـــنـــظـــر الــدول األطـــرافr حـــسب االقـــتـــضــاءr في
إمـكـانـيـة عـقـد اتـفـاقـيـات أو تـرتـيـبـات ثـنـائـيـة أو مـتـعددة
األطـراف تـخـدم أغـراض هـذه االتفـاقـيـة أو تـضـعـهـا مـوضع

النفاذ العملي أو تعزز أحكامها.

 6 - يجوز للـدولة الطرف أن تقترح تعديل أي نص

مـن نـــصــوص هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة وحتـــيـــله إلـى األمـــX الـــعــامّ
جلــامــعـة الــدول الــعـربــيــة الـذي يــقـوم بــإبالغه إلـى مـؤتــمـر
الـدول األطــــراف في االتــفـاقــــيـةr ويــبــذل اIـؤتــمـــر جــهـده

في التوصل إلى إجماع الدول األطراف بشأن التعديل.

7 - يــكـون الـتــعـديل الــذي يـعـتــمـد وفــقــا لـلــفـقــرة (6)
من هـــذه اIـــادة خـــاضـــعـــا لــلـــتـــصـــديق عـــلـــيه أو الـــقـــبــول أو
اإلقـــــرار من جـــــانب الــــدول األطـــــرافr وعــــنـــــد إقــــرار هــــذا
الـتــعـديــل من مـؤتــمــر الـــدول األطـــراف يـصــبــح مــلــزمــا

في حق الـدول األطـراف.

8 - يـــجــــوز أليـــة دولـــة طـــرف أن تـــنــــســـحب من هـــذه
Xاالتـفــاقـــيـة بـنـــاء علـى طلـب كـتــابـي تـرسـلــه إلـى األم
العــامّ جلامعـــة الدول الـعـربـيـةr ويرتب االنسـحـاب أثـره
rبـــعـــد مـــضي ســـتـــة (6) أشـــهـــر من تـــاريخ اســـتـالم الــطـــلب
وتـظل أحـكـام هـذه االتـفـاقـيـة نـافـذة بـالـنـسـبـة إلـى طـلـبات
الـــتـــســـلـــيم الـــتي قـــدمت خـالل تــلـك اIـــدة ولــو حـــصــل هــذا

التسلـيم بعدهـا.

حــررت هـــذه االتــفـــاقــيــة بـــالــلـــغـــة الـــعــربـــيــة �ـــديــنــة
الـقـــاهــرة فـي جـمــهـوريــة مــصــر الــعــربـــيـة في 15 مـحـرّم
عــام 1432 هـ اIـوافق 21 ديــسـمـبــر سـنـة 2010 م من أصــل
واحــد مـودع باألمـانــة الـعـامــة جلــامـعـــة الـدول الـعــربـــية
r(األمـــــانـــــة الـــــفــــنـــــــيــــة جملـــــلس وزراء الـــــعـــــــدل الـــــعـــــــرب)
ونـــســخــــة مــطــابــقــة لألصـل تــســلـم لألمــانــة الــعــامــة جملــلس
وزراء الــداخـلـيــة الـعــربr وتــسـلم  كــذلك نـســخـة مـطــابـقـة

لألصــل لكــل دولة من الدول األطـراف.

وإثـــبــاتـــا Iـــا تــقـــدمr قـــام أصــحـــاب الـــســمـــو واIـــعــالي
rبـتـوقـيع هذه االتـفـاقـية rوزراء الـداخـليـة والـعـدل العـرب

نيابـة عن دولهم.



26 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2254
21 سبتمبر سبتمبر سنة سنة 2014 م م

مراسيم تنظيميمراسيم تنظيميّة
مـــرســـوم رئـــاسي رقـم مـــرســـوم رئـــاسي رقـم 14-247 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
1435  اIــوافق اIــوافق 8 ســبــتــمــبــر ســنـة  ســبــتــمــبــر ســنـة r2014 يـــرخصr يـــرخص عـام عـام 
�ــســاهــمـــة اجلــزائـــر فـي الــزيـــادة الــعـامــة اخلــامــسـة�ــســاهــمـــة اجلــزائـــر فـي الــزيـــادة الــعـامــة اخلــامــسـة

لرأسمـال البنك اإلسالمي للتنمية.لرأسمـال البنك اإلسالمي للتنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

 rإنّ رئيس اجلمهـوريـة

rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

-  وبناء على الـدستورr ال سيـما اIادّتان 77 (3 و 8)
rو125 (الفقرة األولى) منه 

- و�ــقــتــضى األمــر رقم 75-17 اIــؤرخ في 16 صــفــر
عــــام 1395 اIــــوافق 27  فــــبــــرايــــر ســــنـــة 1975 واIــــتــــضـــمن
اIصادقـة على االتفـاقيـة اIتعـلقة بـإنشـاء البنك اإلسالمي
لـلـتـنـمـيـةr اIـوقـعـة بـجــدة فـي 24 رجب عـام 1394 اIـوافـق

r1974 12 غشت سنة

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 82-14 اIــــؤرخ في 14
ربـــيع األول عـــام 1403 اIــــوافق 30 ديـــســــمـــبــــر ســـنـــة 1982
واIــتـضـمن قــانـون اIــالـيـة لــسـنـة r1983 ال سـيــمـا اIـادة 26

rمنه

- وبــــــــعـــــــد االطـالع عــــــــلـى الــــــــقــــــــرار رقم  م م /434-6
اIــــؤرخ في 22  مـــــايــــو ســـــنــــة 2013 الـــــصــــادر عن مـــــجــــلس
مـحـافــظي الـبـنك اإلسـالمي لـلـتـنــمـيـة في دورته الــثـامـنـة
والـثـالثـX اIــنـعــقــدة �ـديــنـة دوشــنــبـيه (طــاجــيـكــيـســتـان)
يـومي 21 و22 مايـو سـنة 2013 واIـتضـمن الـزيادة الـعـامة
اخلامـسـة في رأسـمـال الـبـنك اإلسالمي لـلـتـنـمـيـة اIـصرح

r كتتب فيهIبه وا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــــادة األولى :اIـــــادة األولى :  يـــــرخص �ـــــســـــاهـــــمـــــة اجلـــــمـــــهـــــوريــــة
اجلــزائــريـة الــد�ــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة في الــزيــادة الــعــامـة

اخلامسة لرأسمال البنك اإلسالمي للتنمية.

اIاداIادّة ة 2 :  : ينشــر هـذا اIرسوم في اجلريدة الرّسميّـة
للجمهوريّـة اجلزائريّـة الدّ�قراطيّـة الشّعبيّـة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة

مـــرســـوم رئـــاسي مـــرســـوم رئـــاسي رقـم رقـم 14-248 مــؤرخ في  مــؤرخ في 13 ذي الـــقـــعـــدة ذي الـــقـــعـــدة
عـام عـام 1435  اIـوافق اIـوافق 8 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة  r2014 يـتــضمـنr يـتــضمـن
اIـوافـــقـــة عـلــى اIـلـحـق رقـم اIـوافـــقـــة عـلــى اIـلـحـق رقـم 5 بـالـعــقــد اIـؤرخ في بـالـعــقــد اIـؤرخ في
25 مايـو سنة  مايـو سنة 1992 للبـحـث عن احملـروقـات الـسائلة للبـحـث عن احملـروقـات الـسائلة

واســتــغاللـهـــا في اIــســاحـة اIــســمـاة "رورد يــعــقـوب"واســتــغاللـهـــا في اIــســاحـة اIــســمـاة "رورد يــعــقـوب"
(الــكــتــلــة : (الــكــتــلــة : 406 أ أ ) اIــبــــرم ) اIــبــــرم �ــديـــنـــة اجلـــزائـــر�ــديـــنـــة اجلـــزائـــر في في 27
مــــــايـــــو ســــــنــــــة مــــــايـــــو ســــــنــــــة 2014  بــــــX الـــــشــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة  بــــــX الـــــشــــــركــــــة الـــــوطـــــنـــــيــــة
ســـــــــونــــــــاطـــــــــراكr شـــــــركــــــــة ذات أســـــــهـمr وشــــــــركــــــــةســـــــــونــــــــاطـــــــــراكr شـــــــركــــــــة ذات أســـــــهـمr وشــــــــركــــــــة
"الكـــومـــبـــانــيـــا إســـبـــانـــيـــوال دي بـــتـــرولـــيــوس س - أ"الكـــومـــبـــانــيـــا إســـبـــانـــيـــوال دي بـــتـــرولـــيــوس س - أ

(سيبسا) ".(سيبسا) ".
ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

rإنّ رئيس اجلمهوريـة
rبناء على تقرير وزير الطاقة -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيّمـا اIادتان 77-8 و125
r( الفقرة األولى) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 90-30 اIــــؤرخ في 14
جـمـادى األولى عام 1411 اIـوافق أول ديـسمـبـر سـنة 1990

rتممIعدل واIا rتضمن قانون األمالك الوطنيةIوا
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 05-07 اIــــؤرخ في 19
ربـــــــيـع األول عـــــــام 1426 اIــــــــوافق 28 أبـــــــريـل ســـــــنـــــــة 2005
واIـتــعـلق بــاحملـروقـاتr اIــعـدل واIـتــممr ال سـيّــمـا اIـادة 30

rمنه
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 95-102 اIـؤرخ
في 8 ذي الـــقـــعـــدة عـــام 1415 اIــوافق 8 أبـــريل ســـنـــة 1995

rتضمن إنشاء اجمللس الوطني للطاقةIوا
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 98-48 اIـؤرخ
في 14 شـــوال عـــام 1418 اIــــوافق 11 فـــبـــرايــــر ســـنـــة 1998
واIـتـضـمن الـقـانـون األسـاسـي لـلشـركـة الـوطـنـيـة لـلـبـحث
عن احملــروقــات وإنـتــاجــهــا ونـقــلــهــا وحتـويــلــهــا وتـســويــقــهـا

rتممIعدل واIا r"سوناطراك"
- و�ــقـتــضى اIــرســوم الـرئــاسي رقم 07-74 اIـؤرخ
في 11 صــــفــــر عــــام 1428 اIـــــوافق أول مـــــارس ســــنــــة 2007
واIتضمن اIوافقة على عقود استغالل احملروقات اIبرمة
�ــديـــنـــة اجلــزائـــر في 18 مـــارس ســـنــة 2006 بــX الــوكــالــة
rموارد احملروقات (ألنفط) وسوناطراك Xالوطنية لـتثم

rشركة ذات أسهم
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- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــــتــــضى اIـــــرســـــوم الــــتـــــنــــفـــــيــــذي رقم 266-07
اIـؤرخ في 27 شعـبـان عام 1428 اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة

rناجمI2007 الذي يحدد صالحيات وزير الطاقة وا

- وبعد االطالع علــى اIلحـق رقـم 5  بالعـقـد اIؤرخ
في 25 مايـو سـنة 1992  للـبـحـث عن احملــروقـات الـسـائـلة
واســـــتــــغاللـــهـــــا في اIـــســــاحـــة اIــــســـمـــاة  "رورد يــــعـــقـــوب"
(الكتلة : 406 أ )  اIبرم بـمـديــنـــة اجلـزائـر في 27  مايو
rالــــشــــركــــة الــــوطـــنـــيـــة ســـــونــــاطـــراك Xســـنــــة 2014  بــــ
شـركــة ذات أسـهمr وشـــركــة  "الكــومـبــانـيــا إسـبــانـيـوال دي

r" (سيبسا ) بتروليوس س- أ
rوبعد االستماع إلى مجلس الوزراء -

يرسم  ما يأتـي :يرسم  ما يأتـي :

اIاداIادّة األولى :ة األولى : يوافق  عـلــى اIـلحـق رقـم 5  بالـعــقـد
اIـؤرخ في 25 مـايــو سـنـة 1992  لــلـبــحـث عن احملـــروقــات
السـائلة واسـتغاللهــا في اIساحـة اIسمـاة "رورد يعقوب"
(الـكــتـلـة : 406 أ )  اIـبـــرم �ـديــنــة اجلــزائــر في 27  مـايـو
rالــــشــــركــــة الــــوطـــنـــيـــة ســـــونــــاطـــراك Xســـنــــة 2014  بــــ
شـركــة ذات أسـهمr وشـــركــة  "الكــومـبــانـيــا إسـبــانـيـوال دي
بتـرولـيـوس س- أ ( سيـبـسـا) "r وينــفــذ طـبـقــا لـلـتـشريع

والتنظيـم اIعمول بهما.

اIاداIادّة ة 2 :   :  ينـشر هـذا اIرسـوم في اجلريـدة الرّسـميّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

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

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم 14-253 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
1435 اIــوافق  اIــوافق 9 ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة  ســـبــــتـــمـــبـــر ســـنـــة r2014 يـــعـــدr يـــعـــدّل عــام عــام 
تـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـةتـوزيـع نـفــقــات مــيــزانــيـة الــدولــة لــلــتــجـهــيــز لــســنـة

r2014 حسب كل قطاع.r حسب كل قطاع.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول
rاليةIبناء على تقرير وزير ا -

- وبـناء على الـدستـورr ال سيمـا اIادتان 85-3 و125
r(الفقرة 2) منه

- و�ــــقـــــتــــضى الــــقــــانــــون رقم 84 - 17 اIــــؤرّخ في 8
شـــوّال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

rتمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ـــقـــتـــضـى الـــقـــانـــون رقم 13 - 08 اIــؤرّخ في 27
صـفر عام 1435 اIوافق 30 ديسـمبـر سنة 2013 واIـتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرئـاسي رقم 14-145 اIـؤرخ
في 28 جـمــادى الـثـانــيـة عـام 1435 اIـوافق 28 أبــريل سـنـة

rالوزير األول Xتضمن تعيI2014 وا

- و�قتـضى اIرسـوم الرئاسي رقم 14- 154 اIؤرخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ــــقـــتــــضى اIــــرســــوم الـــتــــنــــفـــيــــذي رقم 98 - 227
اIــــؤرّخ في 19 ربـــيع األول عـــام 1419 اIــــوافق 13 يـــولـــيـــو
سـنـة 1998 واIـتــعــلق بـنــفــقـات الــدولـة لــلــتـجــهــيـزr اIــعـدّل

rتمّمIوا
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي : 

اIادة األولى : اIادة األولى : يـلغى من مـيـرانيـة سـنة 2014 اعـتماد
دفع قــــدره ثـالثــــة وســــبــــعـــــون مــــلــــيــــونــــا وســـــتــــمــــائــــة ألف
ديـــنـــار(73.600.000 دج) ورخــــصـــة بــــرنـــامـج قـــدرهــــا ثالثـــة
وسـبـعـون مـلـيـونـا وسـتـمـائـة ألف ديـنـار (73.600.000 دج)
مـقــيـدان فـي الـنــفـقــات ذات الـطــابع الــنـهــائي (اIـنــصـوص
عـلـيــهـا في الــقـانـون رقم 13 - 08 اIـؤرّخ في 27 صــفـر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIـــالــيـــة لـــســـنــة r(2014 طـــبـــقـــا لـــلـــجـــدول "أ" اIـــلــحـق بـــهــذا
اIرسوم.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يـخـصص Iـيــرانـيـة سـنـة 2014 اعــتـمـاد دفع
قــــــدره ثالثـــــــة وســــــبــــــعــــــون مــــــلــــــيــــــونــــــا وســـــــتــــــمــــــائــــــة ألف
ديـــنـــار(73.600.000 دج) ورخــــصـــة بــــرنـــامـج قـــدرهــــا ثالثـــة
وسـبـعـون مـلـيـونـا وسـتـمـائـة ألف ديـنـار (73.600.000 دج)
يــقـيــدان في الــنــفــقـات ذات الــطــابع الــنـهــائي (اIــنــصـوص
عـلـيــهـا في الــقـانـون رقم 13 - 08 اIـؤرّخ في 27 صــفـر عـام
1435 اIـوافق 30 ديـســمــبـر ســنـة 2013 واIــتـضــمن قــانـون

اIــالــيـــة لــســنــة r(2014 طــبـــقــا لــلـــجــدول "ب" اIــلـــحق بــهــذا
اIرسوم.

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

حرّر بـاجلزائر في 14 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 9
سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل



26 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 2454
21 سبتمبر سبتمبر سنة سنة 2014 م م

اIلحـــــقاIلحـــــق

اجلدول "أ" مساهمات نهائيةاجلدول "أ" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا

- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا

- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-35 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014
rــتـضـمن تــوزيع االعـتـمــادات اخملـصـصـة لــوزيـر الـدولـةIوا
وزيـر الداخلـية واجلـماعات احملـليـة من ميـزانية الـتسـيير

r2014 الية لسنةIوجب قانون ا�

rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى :  يلـغــــى مــن مـيزانيـــة سـنـــة 2014
 اعــتـــمــــاد قـــــدره ســتــــة ماليــX ديــنــــار (6.000.000 دج)
مـــقــــيّــــــد فــــي مـــيـــزانـــيـــة تـــســـيـــيـــــر  وزارة الـــداخـــلـــيــــة
واجلـمـاعـات احملــلـيـــة ( الــفـرع الـثــالث -  اIـديـريـــة الـعـامـة
لــلـحــمـايــــة اIـدنــيـــة) وفــــي الــبـاب رقم 34-24 " الـوحــدة

الوطنية - التكاليف اIلحقة ".

اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعتـمـــاد قـدره ستة ماليX دينار (6.000.000 دج)  يـقـيّـد
في مـيزانيـة تسـييـر  وزارة الداخـلية واجلمـاعات احمللية

وفي البابX اIبينX في اجلدول اIلحق بهذا اIرسوم. 

rــالــيــــة ووزيــــر الــدولـةI3 : :  يــكـلـــف وزيــــر ا اIـاداIـادّة ة 
rكلّ فـيــــمـا يـخــصّــه rوزيـر الـداخـلــيـة واجلـمــاعـات احملـلــيـة
بــــتـــنــــفــــيــــذ هــــــذا اIـــرســــــوم الـــذي يــــنـــــشــــر فـي اجلــــريـــدة
الـــرّســـمــــيّــــة لـــلـــجــــمـــهـــوريّــــة اجلــــزائـــريّــــة الـــدّ�ــــقـــراطـــيّــــة

الشّعبيّـة.

حرّر بـاجلزائر في 14 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 9
سبتمبر سنة 2014.

عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اIلغاةاIبالغ اIلغاة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- احــتــيــاطـي لــنــفــقــات غــيــر
متوقعة

اجملموعاجملموع

73.600

73.600

73.600

73.600

اجلدول "ب" مساهمات نهائيةاجلدول "ب" مساهمات نهائية
(بآالف الدنانير)(بآالف الدنانير)

القطاعاتالقطاعات
اIبالغ اخملصصةاIبالغ اخملصصة

اعتماداعتماد
الدفعالدفع

رخصةرخصة
البرنامجالبرنامج

- اIــــنـــــشــــآت االقــــتـــــصــــاديــــة
اإلدارية

اجملموعاجملموع

73.600

73.600

73.600

73.600

مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 14-254 مــؤرخ في  مــؤرخ في 14 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
يـتـضـمـنيـتـضـمـن  r r2014 ـوافق 9 سـبـتـمـبـر سـنة  سـبـتـمـبـر سـنةIـوافق  اIعـام عـام 1435 ا
نقل اعــتــمــادنقل اعــتــمــاد في ميـزانيـة تسـيـير وزارة الـداخلـيةفي ميـزانيـة تسـيـير وزارة الـداخلـية

واجلماعات احمللية.واجلماعات احمللية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -

-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85
rو125 ( الفقرة 2 ) منه

- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
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مــرســوم تــنـــفــيــذي مــرســوم تــنـــفــيــذي رقم رقم 14-255  مــؤرخ في مــؤرخ في 14 ذي الــقــعــدة ذي الــقــعــدة
عـام عـام 1435 اIـوافق  اIـوافق 9 سـبـتمـبـر سـنة  سـبـتمـبـر سـنة r r2014  يـتـضـمـن يـتـضـمـن
نقل اعـتـمــادنقل اعـتـمــاد في ميزانية تسيير وزارة التجارة.في ميزانية تسيير وزارة التجارة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
rإنّ الوزير األول

rاليةIبناء على تقرير  وزير ا  -
-  وبـــنـــاء عـــلى الـــدســـتـــورr ال ســـيّـــمـــا اIـــادّتــان 3-85

rو125 ( الفقرة 2 ) منه
- و�ـــــقـــــتــــضـى الـــــقــــانـــــون رقم 84 -17 اIـــــؤرخ في 8
شـــوال عــام 1404 اIــوافق 7 يــولـــيــو ســـنــة 1984 واIـــتـــعــلق

r تمّمIعدّل واIا rاليةIا Xبقوان
- و�ــــقـــــتــــضى الـــــقــــانــــون رقم 13-08 اIــــؤرخ في 27
صفر عام 1435 اIوافق 30 ديسمبر سنة 2013  واIتضمن

r2014 الية لسنةIقانون ا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئــــــاسي رقم 14 - 145
اIــــــؤرخ فـي 28 جـــمــــادى الـــثـــانـــيـــة عـــام 1435 اIــــوافق  28

rالوزير األول Xتضمن تعيIأبريل سنة 2014 وا
- و�ــــقـــــتـــــضى اIـــــرســــــوم الـــــرئـــــاسي رقـم 14 - 154
اIــؤرخ فـي 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمن تعيIوا
- و�ـقـتـضى اIـرسـوم الـتـنفـيـذي رقم 14-54 اIـؤرخ
في 6 ربيع الـثاني عام 1435 اIوافق 6 فبـراير سنة 2014

واIــــتـــــضــــــمـن تـــــوزيـع االعــــتــــمــــادات اخملـــــصــــصــــة لــــوزيــــر
الـتــجـارة مـن مـيـزانــيـة الــتـســيـيــر �ـوجب قــانـون اIــالـيـة

r2014 لسنة
rوبعد موافقة رئيس اجلمهورية -

يرسم  ما يأتي : يرسم  ما يأتي : 
اIــاداIــادّة األولى :ة األولى :  يـلـــغــى مــن مــيـزانــيــــة ســـنــة 2014
اعـتــمــــاد قــــدره ثـمـانـيـة عـشـر مـلـيـونـا وخـمـسـمـائـة ألف
ديــنــار (18.500.000 دج) مــقــــيّـــــد فـي مــيـــزانــيـــة تــســـيــيــر
وزارة التجارة وفـي الباب رقم 34-01 " اإلدارة اIركزية

- تسديد النفقات ". 
اIــــــاداIــــــادّة ة 2 : :  يــــــخـــــــــصــص Iــــــيـــــزانــــــيــــــة ســـــــنــــــة 2014
اعـتـــمـــاد قــدره ثــمـانــيـة عــشـر مــلـيــونـا وخــمـسـمــائـة ألف
ديـــنــار (18.500.000 دج) يــــقــــيّــــد في مـــيـــزانـــيــــة تـــســـيـــيــر
وزارة التجارة وفـي الباب رقم 37-03 " اإلدارة اIركزية
-  الــنــفــقـات اIــرتــبــطــة بــانــضـمــام اجلــزائــر إلى اIــنــظــمـة

العاIية للتجارة" . 
rـالــيـــة ووزيـــرالــتـجـارةIـادّة ة 3 : :  يـكـلــف وزيــــر اIـاداIا
كلّ فيـــمـا يخــصّــهr بتـنفـيــذ هــذا اIـرســوم الـذي ينـــشر
فــي اجلــــريــــدة الـــــرّســــمــــيّـــــة لـــــلــــجــــمــــهـــــوريّـــــة اجلــــزائــــريّـــــة

الدّ�قراطيّـة الشّعبيّة.
حرّر بـاجلزائر في 14 ذي القـعدة عام 1435 اIوافق 9

سبتمبر سنة 2014.
عبد اIالك ساللعبد اIالك سالل
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مراسيممراسيم فردي فرديّة
مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يولـيو سنة   يولـيو سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن إنهاء مـهام رئيسين إنهاء مـهام رئيسي

.Xفي واليت Xديواني والي.Xفي واليت Xديواني والي
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

اآلتـي اسـمــاهـمــا بــصـفــتــهـمــا رئـيــسي ديــواني والــيـX في
الواليتX اآلتيتrX لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى :

rفي والية أدرار rالسيد بوتخيل بن يوسف -
- السيد محمد XI هواريr في والية مستغا±.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيــو سـنـة   يـولـيــو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرن إنـهــاء مـهـام مـديـر

التقنX والشؤون العامة في والية بجاية.التقنX والشؤون العامة في والية بجاية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

الطيب رزايقيr بصـفته مديرا للتقنX والشؤون العامة
في والية بجايةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـفتشن إنـهاء مـهـام مـفتش

باIفتشية العامة لوالية تيزي وزو.باIفتشية العامة لوالية تيزي وزو.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

إيــديـر آيـت عـبــد الــرحـمــانr بـصــفــته مــفـتــشــا بـاIــفــتـشــيـة
العامة لوالية تيزي وزوr إلحالته على التّقـاعد.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيــو سـنـة   يـولـيــو سـنـة r2014 يــتـضـمr يــتـضـمّن إنـهــاء مـهـام مـديـرن إنـهــاء مـهـام مـديـر

احلماية اIدنية في والية اIسيلة.احلماية اIدنية في والية اIسيلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

شليحي دحمانr بـصفته مديرا للحـماية اIدنية في والية
اIسيلةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

دائرة وادي النجاء في والية ميلة.دائرة وادي النجاء في والية ميلة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

قـــيـدوم قــيـدوميr بــصـفــته رئـيــسـا لــدائــرة وادي الــنـجــاء
في والية ميلةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
Xن إنهـاء مهـام كاتـبXيتـضـمّن إنهـاء مهـام كاتـب rيتـضـم r2014 24  يولـيو سـنة   يولـيو سـنة

عامX لدى رئيسي دائرتX في والية اجللفة.عامX لدى رئيسي دائرتX في والية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

اآلتي اســمـاهــمـا بـصــفـتــهـمــا كـاتــبـX عــامـX لـدى رئــيـسي
دائرتX في والية اجللفةr إلحالتهما على التّقـاعد :

rبدائرة البيرين rمحمد نهايلي -
- ساعد قاسميr بدائرة حاسي بحبح.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يولـيو سـنة   يولـيو سـنة r2014 يـتضـمr يـتضـمّن إنهـاء مهـام الكاتبن إنهـاء مهـام الكاتب

العامالعامّ لبلدية الوادي. لبلدية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

عبدالغني حميدr بصفته كاتبا عاما لبلدية الوادي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنـهـاء مـهـام مـكلن إنـهـاء مـهـام مـكلّف

بـــــالــــــدبـــــالــــــدّراســـــات والــــــتـــــلــــــخـــــيـص بـــــوزارة الــــــشـــــؤونراســـــات والــــــتـــــلــــــخـــــيـص بـــــوزارة الــــــشـــــؤون
اخلـارجـياخلـارجـيّة.ة.

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

حلـسن تـوهـاميr بـصـفـته مـكـلّـفـا بـالـدّراسـات و الـتلـخـيص
بوزارة الشؤون اخلارجيةr لتكليفه بوظيفة أخـرى.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهـاء مـهـام رئيسن إنـهـاء مـهـام رئيس

دراســـات بـــاIــركـــز الــعـــمـــلي Iـــتــابـــعــة أمـن وسالمــةدراســـات بـــاIــركـــز الــعـــمـــلي Iـــتــابـــعــة أمـن وسالمــة
السفن واIنشآت اIينائية.السفن واIنشآت اIينائية.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

مـــحــمـــد دغــمـــانيr بـــصــفـــته رئـــيــســـا لـــلــدّراســـات بــاIـــركــز
rيـنائـيةIـنشـآت اIـتابـعـة أمن وسالمة الـسفن واI العـملي

لتكليفه بوظيفة أخـرى.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنة   يـولـيـو سـنة r2014 يتـضـمr يتـضـمّن إنـهاء مـهـام مـديرةن إنـهاء مـهـام مـديرة

النالنّقـل في والية تيبازة.قـل في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهى مـــهــام اآلنــســة

سامية موالكr بصفتها مديرة للنّقـل في والية تيبازة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
اIــوافق اIــوافق 24  يــولــيــو ســنـة   يــولــيــو ســنـة r2014 يــتــضــمr يــتــضــمّــنــان إنــهـاءــنــان إنــهـاء
مـــهــام نــومـــهــام نــوّاب مـــديـــرين بــــوزارة الــتـــعــلـــيـم الــعـــالياب مـــديـــرين بــــوزارة الــتـــعــلـــيـم الــعـــالي

والبحث العـلمي.والبحث العـلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنـة 2014 تـنـهـى مـهـام الـسّـيـدين

اآلتي اسـمـاهـمـا بـصـفـتـهـمـا نـائـبي مـديـر بـوزارة الـتـعلـيم
الــــعـــــالـي والـــبــــحث الـــعـــــلـــمـيr لـــتــــكـــلـــــيف كــل مــــنـــهــــمـــــا

بوظيفــة أخـرى :

- جـمـال بـوقـزاطـةr نـائب مـدير لـلـعـلـوم االجـتـمـاعـية
rواإلنسانية واآلداب واللغات

- أحسن بوشيشةr نائب مدير للبحث والتكوين.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

صــوريـــة أيــوب اIـــدعــوة عــيـــاديr بــصـــفــتـــهــا نـــائــبـــة مــديــر
لــلــتــكـــوين Iــا بــعــد الـــتــدرج في الــعــلـــوم الــطــبــيــة بــوزارة

التعليم العالي والبحث العلميr بناء على طلبها.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يــــولــــيــــو ســــنــــة   يــــولــــيــــو ســــنــــة r2014 يــــتــــضـــــمr يــــتــــضـــــمّن إنـــــهــــاء مــــهــــامن إنـــــهــــاء مــــهــــام

بجـامعــة عنابـة.بجـامعــة عنابـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 تــنـهـى مـهــام الــسّــيـدة

والــسّــيــد اآلتي اســمــــاهـمــــا بــجـــامــعــــــة عــنـــابـــــةr بــنــــاء
عــلى طلبيهمـا :

- لــويـــزة عــريـــبيr بــصـــفـــتــهـــا نــائـــبــة مـــديــر مـــكــلّـــفــة
بـالـتـكـوين الـعــالي فـيـمـا بـعـد الـتــدرج والـتـأهـيل اجلـامـعي

rوالبحث العلمي
- كـــمــــال شــــــاويr بــــصـــفــــته عــــمــــيـــدا لــــكــــلـــيــــة عــــلـــوم

الهندسـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنـة   يـولـيـو سـنـة r2014 يـتــضـمr يـتــضـمّن إنـهـاء مـهـام عـمـيـدن إنـهـاء مـهـام عـمـيـد

كلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة.كلية احلقوق والعلوم السياسية بجامعة سعيدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

الــشـيخ سـعــيـديr بـصـفـتـه عـمـيـدا لــكـلـيـة احلــقـوق والـعـلـوم
السياسية بجامعة سعيدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـولـيـو سـنـة   يـولـيـو سـنـة r2014 يـتـضـمr يـتـضـمّن إنــهـاء مـهـام نــائبن إنــهـاء مـهـام نــائب

مـــــديــــــر بـــــــوزارة الـــــصمـــــديــــــر بـــــــوزارة الـــــصّــــــحــــــة والـــــســــــحــــــة والـــــسّــــــــكـــــان وإصالحــــــــكـــــان وإصالح
اIستشفيـات.اIستشفيـات.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 تــنــهـى مــهــام الـــسّــيــد

لــونـاس بــوخـالـفــةr بـصـفــته نـائب مــديـر الســتـراتـيــجـيـات
وبــــرامج الــــســـكــــان بـــوزارة الــــصّـــحــــة والـــسّـــــكـــان وإصالح

اIستشفياتr إلحالته على التّقـاعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يــولـــيــو ســـنــة   يــولـــيــو ســـنــة r2014 يـــتــضــمr يـــتــضــمّن تــعـــيــX الــكــاتبن تــعـــيــX الــكــاتب

العـامالعـامّ لواليـة ميلـة. لواليـة ميلـة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد قــيـدوم

قيدوميr كاتبا عاما لوالية ميلة.
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مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن تـــعـــيـــX رئــيسن تـــعـــيـــX رئــيس

ديوان والي واليـة تلمسان.ديوان والي واليـة تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يولـيو سـنة 2014 يـعيّن الـسّـيد بـوتـخيل

بن يوسفr رئيسا لديوان والي والية تلمسان.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مــرسـومـان رئــاسـيمــرسـومـان رئــاسـيّــان مـؤرــان مـؤرّخـان في خـان في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435
Xــنـان تـعـيـXيـتـضـمّــنـان تـعـيـ rيـتـضـم r2014 ـوافق 24  يـولـيــو سـنـة   يـولـيــو سـنـةIـوافق اIا

.Xلواليت Xعام Xمفتش.Xلواليت Xعام Xمفتش
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيـد جــلـــول

بـن طيبr مفتشا عاما لوالية تيارت.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2014 يـعـيّـن الـسّـيــد الـطـيب

رزايقيr مفتشا عاما لوالية اجللفة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX مـــكــلـن تــعـــيـــX مـــكــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص في والية اجلـزائر.لخيص في والية اجلـزائر.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

IــX هــواريr مــكــلّـــفــا بــالــدّراســات والــتّــلــخــيص في واليــة
اجلــزائـر.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيــــو ســـنـــة   يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يــــتـــضـــمr يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديـــرن تـــعـــيـــX مـــديـــر

احلماية اIدنية في والية باتنة.احلماية اIدنية في والية باتنة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 يعـيّن الـسّـيـد شـلـيحي

دحمانr مديرا للحماية اIدنية في والية باتنة.

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يــتـــضـــمr يــتـــضـــمّن تــعـــيـــX ســفـــيــرن تــعـــيـــX ســفـــيــر

مستشار بوزارة الشؤون اخلارجيمستشار بوزارة الشؤون اخلارجيّة.ة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يـــولــيــو ســنــة 2014 يــعــيّـن الــسّــيــد أحــمــد

جغالفr سفيرا مستشارا بوزارة الشؤون اخلارجيّة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيــــو ســـنـــة   يـــولـــيــــو ســـنـــة r2014 يــــتـــضـــمr يــــتـــضـــمّن تـــعـــيـــX مـــديـــرن تـــعـــيـــX مـــديـــر

اIـــغــرب الـــعــربـي واحتــاد اIــغـــرب الــعـــربي بــوزارةاIـــغــرب الـــعــربـي واحتــاد اIــغـــرب الــعـــربي بــوزارة
الشؤون اخلارجيالشؤون اخلارجيّة.ة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــيــد حلــسن

توهـاميr مـديرا لـلـمغـرب الـعربي واحتـاد اIـغرب الـعربي
بوزارة الشؤون اخلارجيّة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يـــتـــضــمr يـــتـــضــمّـن تــعـــيـــX مـــكــلـن تــعـــيـــX مـــكــلّف

بالدبالدّراسات والتراسات والتّلخيص بوزارة النلخيص بوزارة النّقـل.قـل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّن الــسّـيــد مـحــمـد

دغــمــــانيr مــكـلّـــفـــا بــالــدّراســـات والــتّــلـخـــــيص مــســؤوال
عــن اIـــــكــــــتب الــــــوزاري لألمـن الـــــداخـــــلـي في اIــــــؤســـــســـــة

بـوازرة النّقــل.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يولـيو سنة   يولـيو سنة r2014 يتضـمr يتضـمّن تعيX نائبي مديرن تعيX نائبي مدير

بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافـق 24 يــــولـــيــــو ســـنــــة 2014 يـــعـــيّن الـــسّــــيـــدان

اآلتي اســمــاهــمــا نــائــبي مــديــر بــوزارة الــتــعـلـــيـم الـعـــالي
والبحث العلمي :

rتواصلIنائب مدير للتكوين ا rجمال بوقزاطة -
- أحـسن بـوشـيـشـةr نـائب مـديـر لـلـبـحث الـتـكـويـني

والتأهـيل اجلـامعي.
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قرارات= مقرقرارات= مقرّرات= آراءرات= آراء

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــX اIـــديـــرـن تــعـــيــX اIـــديـــر

الـعـــامالـعـــامّ لـلمـركــز االستـشـفـائي اجلـامـعي في مـديـنـة لـلمـركــز االستـشـفـائي اجلـامـعي في مـديـنـة
تـيزي وزو.تـيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولـيــو ســنـة 2014 يــعـيّـن الـسّــيــد عــبـاس

زيـــريr مـديـــرا عــامــا لــلـمــركـــز االسـتــشـفــائـي اجلـــامـعي
في مدينـة تـيزي وزو.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يــتـــضــمr يــتـــضــمّـن تــعـــيــX مـــديــرةـن تــعـــيــX مـــديــرة

االتـــصــال والـــتــوثـــيق واألرشــيـف بــوزارة الـــبــريــداالتـــصــال والـــتــوثـــيق واألرشــيـف بــوزارة الـــبــريــد
وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيــو سـنـة 2014 تــعـيّن الــسّـيــدة دلـيــلـة

الـعـوفيr مـديـرة لـالتـصـال والـتـوثـيق واألرشـيف بـوزارة
البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
Xمدير تثم Xن تـعيXمدير تثم Xيتضمّن تـعي rيتضم r2014 24  يوليو سنة   يوليو سنة

اIــــوارد الــــبــــشــــريـــة والــــتــــكــــوين واIــــهن والــــبــــحثاIــــوارد الــــبــــشــــريـــة والــــتــــكــــوين واIــــهن والــــبــــحث
واإلبـــداع ونـــقـل الـــتـــكـــنــولـــوجـــيـــا بـــوزارة الـــبـــريــدواإلبـــداع ونـــقـل الـــتـــكـــنــولـــوجـــيـــا بـــوزارة الـــبـــريــد

وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIــوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 يــعــيّن الــسّــيــد ســيف

الدين الـعابـدr مديـرا لـتثـمX اIـوارد البـشريـة والتـكوين
واIــهن والــبــحث واإلبــداع ونـــقـل الــتــكــنــولــوجــيــا بــوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يـــولـــيـــو ســـنـــة   يـــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن تـــعـــيـــX رئــيسن تـــعـــيـــX رئــيس

دراســات بــوزارة الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالمدراســات بــوزارة الــبــريــد وتــكــنــولــوجــيــات اإلعالم
واالتصـال.واالتصـال.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يـولـيـو سـنة 2014 يعـيّن الـسّـيـد مـنـصور

بن الــعــامــرr رئــيــســا لــلــدراســات بــقــسم تــطــويــر مـجــتــمع
اIـعـلومـات في اIـديريـة الـعامـة جملـتمع اIـعـلومـات بوزارة

البريد وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــــــــ

مـرســوم رئـاسيمـرســوم رئـاسيّ مـؤر مـؤرّخ في خ في 26 رمــضـان عـام  رمــضـان عـام 1435 اIـوافق اIـوافق
24  يــولـــيـــو ســـنـــة   يــولـــيـــو ســـنـــة r2014 يـــتــضـــمr يـــتــضـــمّن تــعـــيــX نـــائــبـــةن تــعـــيــX نـــائــبـــة

مـديــر بــالـغـرفـة ذات االخــتـصـاص اإلقـلــيـمي جملـلسمـديــر بــالـغـرفـة ذات االخــتـصـاص اإلقـلــيـمي جملـلس
احملاسبة بالبليدة.احملاسبة بالبليدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــ

�ــوجب مـرسـوم رئـاسيّ مـؤرّخ في 26 رمـضـان عام
1435 اIـوافق 24 يــولــيــو ســنـة 2014 تــعــيّن اآلنــســة كــر�ـة

مـعمريr نـائبـة مدير مـكلّـفة بـالهيـكل اإلداري للـغرفة ذات
االختصاص اإلقليمي جمللس احملاسبة بالبليدة.

rووزيرة التهيئة العمرانية والبيئة
rووزير الرياضة

- �ــقـتــضى اIــرسـوم الــرّئـاسيّ رقـم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا
- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقـم 340-11
اIــــؤرّخ في 28 شـــوّال عـــام 1432 اIــــوافـق 26 ســـبـــتــــمـــبـــــر
سـنــة 2011 الـذي يـحــدّد كـيــفـيـات مــنح امـتــيـاز اسـتــعـمـال
اIوارد اIائية إلقـامة هياكل على مسـتوى احلواجز اIائية
الـسـطـحـيـة والــبـحـيـرات لـتـطـويـر الــنـشـاطـات الـريـاضـيـة

rالحيIوالترفيه ا

وزارة ا@وارد ا@ائيةوزارة ا@وارد ا@ائية
قــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرقــرار وزاري مـــشـــتــرك مـــؤرّخ في خ في 11 رمـــضـــان عــام  رمـــضـــان عــام 1435
اIوافق اIوافق 9 يولـيو سنة  يولـيو سنة r2014  يحـدr  يحـدّد قائمـة احلواجزد قائمـة احلواجز
اIـائـيــة الـسـطـحـيــة والـبـحـيـرات الــتي �ـكن إقـامـةاIـائـيــة الـسـطـحـيــة والـبـحـيـرات الــتي �ـكن إقـامـة
عــــلى مـــســــتـــواهـــا هـــيــــاكـل لـــتــــطـــويـــر الــــنـــشـــاطـــاتعــــلى مـــســــتـــواهـــا هـــيــــاكـل لـــتــــطـــويـــر الــــنـــشـــاطـــات
الــــــريـــــاضـــــيــــــة والـــــتــــــرفـــــيـه اIالحـي وكـــــذا قــــــائـــــمـــــةالــــــريـــــاضـــــيــــــة والـــــتــــــرفـــــيـه اIالحـي وكـــــذا قــــــائـــــمـــــة

الرياضات والترفيه اIالحي اIعنية.الرياضات والترفيه اIالحي اIعنية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةIوارد اIإن وزير ا
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يقـريقـرّرون مـا يأتي :رون مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 2 من اIـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-340 اIــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1432
اIوافق 26 سبتمبر سنة 2011 واIذكور أعالهr يهدف هذا
الــقــرار إلـى حتــديــد قــائــمـــة احلــواجــز اIــائــيـــة الــســطــحــيــة
والـــبــحــيـــرات الــتي �ـــكن إقــامـــة عــلى مـــســتــواهـــا هــيــاكل
لـتــطـويــر الـنــشـاطـات الــريـاضــيـة والــتـرفــيه اIالحي وكـذا

قائمة الرياضات والترفيه اIالحي اIعنية.

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـتـمـثل قـائـمـة احلـواجـز اIـائـيـة الـسـطـحـيـة
والــبــحـــيــرات الــتي �ــكـن إقــامــة عــلى مــســـتــواهــا هــيــاكـل
لــتـــطــــويــــر الــنـــشــــاطــــات الــريـــاضـــيــة والـــتـــرفـــيه اIالحي

اIعنـية في :
r(والية ميلة) سد بني هارون -

r(والية تيزي وزو) سد تاكسبت -
- سد بوكردان (والية تيبازة).

اIـاداIـادّة ة 3 : : تــتـمــثل الــنـشــاطـات الــريـاضــيــة والـتــرفـيه
اIالحي اIـرخص �مارستـها على مـستوى احلواجـز اIائية

السطحية اIذكورة في اIادّة 2 أعاله في :
rرياضة التجذيف -

r(ليزر rركب الشراعيIا rمتفائل) الشراع -
rرياضة الزورق اخلفيف -
rدوسIرياضة الزورق ا -

rالصيد الترفيهي -
rالسباحـة -

- العـوم.

اIـاداIـادّة ة 4 : : يــنـشــر هـذا الــقـرار فـي اجلـريــدة الـرّســمـيّـة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بــاجلــزائـر في 11 رمــضــان عـام 1435 اIـوافق 9
يوليو سنة 2014.

وزير اIوارد اIائيةوزير اIوارد اIائية
حسX نسيبحسX نسيب

وزيرة التهيئةوزيرة التهيئة
العمرانية والبيئةالعمرانية والبيئة

دليلة بوجمعةدليلة بوجمعة

وزير الرياضةوزير الرياضة
محمد تهميمحمد تهمي

قـــرار مــؤرقـــرار مــؤرّخ فيخ في18 رمــضــان عــام  رمــضــان عــام 1435 اIــوافق  اIــوافق 16يــولــيــويــولــيــو
ســنــة ســنــة r2014  يــحــدr  يــحــدّد تــشــكـيــلــة وكــذا كــيـفــيــات ســيـرد تــشــكـيــلــة وكــذا كــيـفــيــات ســيـر
الــلــجــنــة الــتــقـنــيــة الــقــطــاعــيــة اIــتــعــلــقــة بــامــتــيـازالــلــجــنــة الــتــقـنــيــة الــقــطــاعــيــة اIــتــعــلــقــة بــامــتــيـاز
اســـتـــعـــمـــال اIـــوارد اIـــائــــيـــة إلقـــامـــة هـــيـــاكــل عـــلىاســـتـــعـــمـــال اIـــوارد اIـــائــــيـــة إلقـــامـــة هـــيـــاكــل عـــلى
مـسـتـوى احلــواجـز اIـائـيـة الـسـطــحـيـة والـبـحـيـراتمـسـتـوى احلــواجـز اIـائـيـة الـسـطــحـيـة والـبـحـيـرات

لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه اIالحي.لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه اIالحي.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rائيةIوارد اIإن وزير ا

- �ــــــقـــــتــــــضى اIـــــرســـــــــــوم الـــــرّئـــــاسـيّ رقـم 154-14
اIــؤرّخ في 5 رجب عــام 1435 اIــوافق 5 مــايـــو ســنــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ــــقـــتـــضى اIـــرســـوم الــــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 324-2000
اIـــــؤرّخ في 27 رجب عـــــــام 1421 اIـــــوافــق 25 أكــــتــــــوبــــــر

rائيةIوارد اIسنـة 2000 الذي يحدّد صالحيات وزير ا

- و�ــــقــــتــــضى اIــــرســـــوم الــــتّــــنـــفــــيــــذيّ رقـم 340-11
اIــــؤرّخ في 28 شـــوّال عــــام 1432 اIــــوافـق 26 ســـبـــتــــمـــبــــر
سـنــة 2011 الـذي يـحــدّد كـيــفـيـات مــنح امـتــيـاز اسـتــعـمـال
اIـــوارد اIـــائـــيــة إلقـــامـــة هـــيـــاكـل عـــلى مـــســـتـــوى احلـــواجــز
اIــائـــيــة الــســطــحــيـــة والــبــحــيــرات لــتـــطــويــر الــنــشــاطــات

rالحيIالرياضية والترفيه ا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـاداIـادّة األولى :ة األولى : تــطـبــيـقـا ألحــكـام اIـادّة 8 من اIـرسـوم
الـــتّـــنـــفـــيـــذيّ رقم 11-340 اIــؤرّخ في 28 شـــوّال عــام 1432
اIـوافق 26 ســبــتـمــبــر ســنـة 2011 واIـذكـــور أعالهr يــهـدف
هـــذا الــقـــرار إلى حتـــديــد تـــشــكـــيــلـــة وكــذا كـــيــفـــيــات ســـيــر
الـلـجـنـة الـتـقـنـيـة الــقـطـاعـيـة الـتي تـدعى في صـلب الـنص

"اللجنـة التقنـية".

اIـاداIـادّة ة 2 :  : تـتــشـكــل الـلــجــنـة الــتـقــنــيـة الــقـطــاعــيـة من
األعضاء اآلتي ذكرهم :

- السـيد سمـاتي عبـد الوهابr �ـثل الوزيـر اIكلّف
rرئيسا rائيةIوارد اIبا

- الــــســـيــــد صــــغـــــيــــري بــــراهــــــيمr �ــــثـل الــــــوزيــــــر
rكلّف بالبيئةIا

- الـــســـيـــد بـــوطـــاغـــــو صالح الـــدينr �ـــثــل الــــوزيـــر
rكلّف بالرياضـةIا

- الـــســيـــدة ســـريـــدي فـــضـــيــلــــــةr �ـــثــلـــــة الـــــوزيــــر
rكلّف بالصيدIا
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- الـــســـيـــد ســـيـــد أحـــمـــد نـــور الـــدينr �ـــثــل الـــوزيــر
rكلّف بالسياحـةIا

rثل الدرك الوطني� rالسيد سليماني ناصر -

- الـــســــيـــد نــــشـــاب فـــريــــدr �ـــثـل اIـــديــــريـــة الــــعـــامـــة
rدنيةIللحماية ا

rدير العام للغاباتIثلة ا� rالسيدة غازي زهرة -

- الـسـيـد بـراكي أرزقيr �ـثل اIـديـر الـعـام لـلـوكـالة
الوطنية للسدود والتحويالت.

3 : : جتــتــمع الــلـــجــنــة الــتــقــنــيــة كــلــمــا اقــتــضت اIـاداIـادّة ة 
احلاجة ذلكr بناء على استدعاء من رئيسها.

تــرســل االســتــدعـــاءات مــرفــقــــة بــجــــدول األعــمــــال
إلى األعــضــاء قــبل خــمــســـة عــشــر (15) يـــومــا عــلى األقــل

من انعقاد االجتماع.

اIــاداIــادّة ة 4 : : ال تـــصـــح مـــداوالت الــلـــجـــنـــة الـــتـــقـــنـــيــة إال
بـــحــضـــور أغـــلـــبـــيـــة أعـــضــائـــهـــاr وفي حـــالـــة عـــدم اكـــتـــمــال
النصـابr جتتمع الـلجنـة التـقنيـة خالل الثمـانية (8) أيام
الــــتي تــــلـي وتـــصـح اIـــداوالت حــــيــــنــــئـــذ مــــهــــمــــا يـــكـن عـــدد

احلـاضـرين.

اIاداIادّة ة 5 : : يصـادق على اIـداوالت باألغلـبيـة البسـيطة
ألصــــوات األعـــضــــاء احلـــاضــــرين. وفـي حـــالــــة تـــســــاوي عـــدد

األصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

اIــــاداIــــادّة ة 6 : : حتــــرر مــــداوالت الــــلــــجــــنــــة الــــتـــقــــنــــيــــة في
محاضر وتدون في سجل مرقم ومؤشر عليه.

اIاداIادّة ة 7 : : ترسل مـحاضر اجـتماعـات اللجـنة التـقنية
إلى وزير اIوارد اIائية في أجل ثمانية (8) أيام.

اIــاداIــادّة ة 8 : : �ــكن الـــلــجــنــة الــتـــقــنــيــة االســتـــعــانــة بــكـل
شخص مؤهل �كن أن يساعدها في هذا اجملال.

اIــــاداIــــادّة ة 9 : : تــــتـــولّـى مـــصــــالح مــــديـــريــــة حـــشــــد اIـــوارد
اIائية أمانـة اللجنـة.

اIـاداIـادّة ة 10 : : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـرّر بـاجلـزائـر في 18 رمـضـان عام 1435 اIـوافق 16
يوليو سنة 2014.

حسX نسيبحسX نسيب

وزارة الصحة والسكانوزارة الصحة والسكان
وإصالح ا@ستشفياتوإصالح ا@ستشفيات

قــــرار مــــؤرقــــرار مــــؤرّخ في خ في 24 شـــوال عـــام  شـــوال عـــام 1435 اIــــوافق  اIــــوافق 20  غــــشت  غــــشت
r2014 يــحــدr يــحــدّد كـيــفــيـات تــنــظـيـم اIـنــاوبــة عـلىد كـيــفــيـات تــنــظـيـم اIـنــاوبــة عـلى سـنـة سـنـة 

مستوى الصيدليات.مستوى الصيدليات.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

rستشفياتIإن وزير الصحة والسكان وإصالح ا

- �ـــــقــــــتـــــضـى الـــــقــــــانـــــون رقم 85-05 اIـــــؤرّخ في 26
جــمــادى األولى عــام 1405 اIــوافق 16 فــبـــرايــر ســـنــة 1985
rـتمّــمIـعـدّل واIا rـتـعلّـق بـحمـايـة الـصّـحـة وتــرقيـتـهـاIوا

rادّة 209 منهIال سيّما ا

- و�قـتـضى اIـرسـوم الـرّئـاسيّ رقم 14-154 اIـؤرّخ
فـي 5 رجـب عــــــــام 1435 اIـــــــــوافق 5 مـــــــــايــــــــــو ســـــــــنـــــــــة 2014

rأعضاء احلكومة Xتضمّن تعيIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 92-276 اIؤرّخ
في 5 مـــــحـــــرّم عـــــام 1413 اIـــــوافق 6 يـــــولــــــيـــــو ســـــنـــــة 1992

rتضمّن مدونة أخالقيات الطبIوا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 97-261 اIؤرّخ
في 9 ربـيع األوّل عـام 1418 اIـوافق 14 يـولـيــو سـنـة 1997
الـذي يـحـدّد الـقـواعـد اخلـاصـة بـتـنـظـيم مـديـريـات الـصـحــة

rوالسّـكان الوالئية و سيرهـا

- و�ـقتـضى اIرسوم الـتّنـفيذيّ رقم 11-379 اIؤرّخ
في 25 ذي احلـجّة عام 1432 اIوافق 21 نوفـمبـر سنة 2011
الــذي يـحــدّد صالحــيـات وزيــر الـصّــحــة والـسّـــكـان وإصالح

rستشفيـاتIا

يقـريقـرّر مـا يأتي :ر مـا يأتي :

اIـــــاداIـــــادّة األولى : ة األولى : يــــــهـــــدف هــــــذا الـــــقــــــــرار إلـى حتـــــديـــــد
rــنــاوبــة عــلى مــســتــوى الــصــيــدلــيــاتIكـــيــفــيــات تــنــظــيم ا
تـطبـيـقا ألحـكـام اIادّة 209 من الـقـانون رقم 85-05 اIـؤرّخ
في 26 جــمـادى األولى عـام 1405 اIـوافق 16 فــبـرايــر ســنـة

1985 واIتعلّق بحماية الصّحة وترقيتها.

الفصل األولالفصل األول
تنظيم اIناوبةتنظيم اIناوبة

اIـاداIـادّة ة 2 :  : يــتــعـيّن عــلى الــصــيــادلـة الــقــيــام بـاIــنــاوبـة
حـــسـب الـــكـــيــــفـــيـــات احملــــدّدة في هـــذا الــــقـــــرار واألوقـــــات

احملدّدة كما يأتي :



- أيام اجلمعـة والعطل : من الساعـة الثامنة (00 : 8)
rصباحا إلى السابعة (00 : 19) مساء

- الـلــــيل : من الـســـاعـــة الـســابـعـــة (00 : 19) مـســـاء
إلى الثامنة (00 : 8) صباحا.

يـستفـيد الـصيدلي الـذي يقـوم باIـناوبة الـليـلية من
يوم استرجاع خالل اليوم اIوالي للمناوبة.

يـجب عـلى الـصـيـادلـة احـتـرام أوقـات الـفـتح والـغـلق
خـــارج أوقــــات اIــــنــــاوبـــة احملــــددة أعـالهr ويـــجـب أن تـــبــــقى
الـــصــيـــدلـــيــة مـــفــتـــوحـــــة بــشـــكــل مـــســتـــمـــر مـن الــســـاعــــة
rالــثــامــنـــة (00 : 8) صــبـاحــا إلـى الــســابــعـة (00 : 19) مــســاء
واسـتـثـنـاء إلى غـايــة الـسـاعـــة الـعـاشــرة (00 : 22) مـســـاء
بــعـــد مــوافــقـــة مــديـــر الــصّـــحــة والـــسّـــكــان لـــلــواليـــة حــسب

خصوصية اIنطقة التي تقع فيها الصيدلية.

اIـاداIـادّة ة 3 :  : يـعـدّ مـديـر الـصّحـة والـسّــكـان لـلـواليـة قـبل
خـــمـــســـة عـــشـــر (15) يـــومــــاr من بـــدايـــة كــل شـــهـــرr قـــائـــمـــة
الـصيـدلـيـات اIـلـزمة بـالـقـيـام بـاIنـاوبـة عـلى مـسـتوى كـل

بلدية وذلك بالتشاور مع �ثلي الصيادلة.

اIاداIادّة ة 4 :  : تـبقى الصيدلـية اIعنـية باIناوبـة مفتوحة
دون سواها خالل األوقات احملدّدة في اIادّة  2 أعاله.

اIــــــاداIــــــادّة ة 5 :  : في األمـــــــاكن الـــــــتي يـــــــكــــــون فــــــيـــــــهــــــا عــــــدد
الــصــيــدلــيـات يــســاوي أو يــقل عن ثالث (3) أو أقلr تــؤدى

اIناوبة نهارا أيام اجلمعة وأيام العطل.

اIاداIادّة ة 6 :  : يجب عـلى مديـر الصّـحة والسّــكان لـلوالية
نشـر قائمة الـصيدلـيات اIنـاوبة نشـرا واسعـا عن طريق

اإللصـاق عـلى مستـوى :
rمقر البلدية والدائرة مكان تواجد الصيدلية -

rمديرية الصّحة والسّـكان في الوالية -
rؤسسات العمومية واخلاصّة للصّحةIا -

- الصيدليات الكائنة في البلدية مقر تواجدهـا.
وتنشـرr عنـد االقتـضــاءr في اليــوميــات الـوطـنــية

أو كـل وسيلة مالئمة.
يـــجب أن تـــتــضـــمّن قـــائـــمــة الـــصـــيــدلـــيـــات اIــنـــاوبــة
أسـمــاء وعـنــاوين وأرقــام هـواتف الــصـيــدلـيــات اIـوجـودة

على مستوى البلدية واIعنية باIناوبة.
وتـرسل نسـخة من قـائـمة الـصيـدليـات اIنـاوبة إلى

الفرع النظـامي للصيادلـة.

اIــــاداIــــادّة ة 7 :  : يــــتم اإلعـــــفــــاء من اIــــنـــــاوبـــــة في احلــــــاالت
اآلتــية :

rبرر قانونا بشهادة طبيةIرض اIا -

- احلــمـل بــعـــد الــثـالثي الـــثــالث (3)  اIــبـــرر قـــانـــونــا
بشهادة طبية.

تــــودع الـتــبــــريـــرات اIــتــعـلّــقــــة بـحــــاالت اإلعــفــــاء
مــن اIــنـــاوبـــة لـــدى اIـــصـــالح اخملـــتـــصــة Iـــديـــريـــة الـــصّـــحــة

والسّـكان في الـواليـة اIعنـية.

اIاداIادّة ة 8 :  : يـجب أن يتم االسـتـخالف في اIنـاوبـة على
أساس طـلب يرسل إلى اIـصالح اخملـتصـة Iديـرية الـصّحة
والسّـكان في الـوالية قبل أسبوع من يـوم اIناوبةr يحدّد

اIدة واسم اIستخلف.

الفصل الثانيالفصل الثاني
مراقبة اIناوبةمراقبة اIناوبة

اIـاداIـادّة ة 9 :  : تــكـلّف مـديــريـة الـصّــحـة والـسّـكــان لـلـواليـة
بـإجــراء عــمـلــيــات تـفــتـيـش بـصــفــة مـنــتـظــمــةr لـلــتــأكـد من

احترام اIناوبة.

ولـهـذا الـغـرضr يـجب عـلـيـهـا إرسـال حـصـيـلـة ثالثـيـة
إلى اIـصـالح اخملـتـصـة لـوزارة الـصّـحـة والـسّــكـان وإصالح
اIـــســتـــشــفـــيــاتr تـــبــيّـن فــيـــهــا حـــالــة الـــتــفـــتـــيش اIــنـــجــزة

والتدابير اIتخذة.

اIـاداIـادّة ة 10 :  : يؤدي عـدم احـتـرام أحكـام هـذا الـقرار إلى
تــطـبـيق الــعـقـوبــات اإلداريـةr طـبــقـا لـلـتــشـريع والـتــنـظـيم

اIعمول بهما.

اIـاداIـادّة ة 11 :  : ال �ــكن الــصـيــدلي الــذي تــعــرّض لـعــقــوبـة
الغلق النهائيr فتح صيدلية جديدة.

اIاداIادّة ة 12 :  : تلغى كل األحكام اخملالفة لهذا القرار.

اIـاداIـادّة ة 13 :  : يـنـشـر هـذا الـقـرار في اجلـريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائــر في 24 شـــوال عــام 1435 اIــوافق 20
غشت سنة 2014.

عبد اIالك بوضيافعبد اIالك بوضياف

ا@طبعة الرسميا@طبعة الرسميّة=  ة=  حي البساتV= بئر مراد رايس= ص.ب حي البساتV= بئر مراد رايس= ص.ب 376 - اجلزائر - محطة - اجلزائر - محطة

26 ذو القعدة عام  ذو القعدة عام 1435 هـ هـاجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 3254
21 سبتمبر  سبتمبر سنة سنة 2014 م م


