
 اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين 
 

 إن حكومتي مصر العربية 
 وحكومة المملكة المغربية 

تعاون مثمر بين جمهوريةة مصةر العربيةة والمملكةة المغربيةة مةي الم ةا   إرساءحرصا منهما على 
 ال نائي. 

 على ما يلي: ذلك التعاون على أسس وطيدة، اتفقتا إقامةورغبة منهما مي 
 1المادة 

نطةا  ممكةن  أوسة تتعهد الدولتان بمقتضى هذه االتفاقية بأن تتبادال التعاون القضائي علةى   –  1
 يتعلق ب رائم تختص بها السلطات القضائية مي أي منهما.  إجراءألي 
ى ، وال علةةباإلدانةةةالصةةادرة  واألحكةةا القةةب   أوامةةرهةةذا القسةةم علةةى تنفيةةذ  أحكةةا ال تنطبةةق  – 2

 ال رائم العسكرية متى كانت ال تشكل جريمة من جرائم القانون العا .
 2المادة 

 ي وز رم  طلب التعاون القضائي: 
جةةرائم متصةةلة  وأمةةاجةةرائم سياسةةية  أمةةاتعلةةق الطلةةب ب ةةرائم تعتبرهةةا الدولةةة المطلوبةةة منهةةا،  إذا)أ( 

 النقد. جرائم مي مواد الرسو  والضرائب وال مارك و  وأماب رائم سياسية، 
 أو أمنهةةةا أومةةةن  ةةةأن تنفيةةةذ الطلةةةب المسةةةا  بسةةةيادتها  إنقةةةدرت الدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا  إذا)ب( 

 األساسية. األخرى مصالحها  أونظامها العا  
 الباب الثاني

 االنابات القضائية 
 3المادة 

جنائيةة  تتولى الدولة المطلوب منها، طبقا لتشريعها، تنفيذ االنابات القضائية المتعلقة بقضةية –  1
تحقيةق  أعمةا مةن ال هةات القضةائية مةي الدولةة الطالبةة. ويكةون موبةوعها مبا ةرة  إليهاوالمرسلة  

 تتعلق بال ريمة.  أخرى  أورا  أية أومراسالت  أومستندات  أوملفات  أو إثبات  أدلة إرسا  أو
، معليهةا أقوالهمبة اإلدالءالخبةراء يمينةا قبةل  أويحلة  الشةهود  أنرغبت الدولة الطالبة مةي   إذا  –  2
 لم يتعارض م  تشريعها.  إذاتوبح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب  أن
المسةتندات  ألصةلصةورا مشةهودا بمطابقتهةا  أوترسةل الدولةة المطلةوب منهةا نسةخا  أني ةوز  – 3

ت ةاب  ،األصةو أبةدت الدولةة الطالبةة صةراحة رغبتهةا مةي الحصةو  علةى  إذاالمطلوبة، ومة  ذلةك 
 هذا الطلب كلما أمكن ذلك.  إلى



 إطةةةارمةةي  إالالدولةةةة الطالبةةة  إلةةىال ي ةةوز لل هةةات القضةةائية اسةةةتخدا  المعلومةةات المرسةةلة  – 4
 الدعوى التي طلبت من اجلها.

 4المادة 
أبدت هةذه  إذاالقضائية  اإلنابةتحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ 

قبلةت الدولةة  إذاالمعنيةة بالحضةور  واأل ةخا  رغبتهةا مةي ذلةك. ويسةمح للسةلطات صراحة    الدولة
 المطلوب منها ذلك.

 5المادة 
المسةةةتندات المطلةةةوب  أوالملفةةةات  أو األ ةةةياءتؤجةةةل تسةةةليم  أني ةةةوز للدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا  – 1

 جنائي يبا ر لديها.  إلجراءكانت الزمة   إذا إرسالها
 األ ةياءالدولةة المطلةوب منهةا مةي اقةرب وقةت ممكةن  إلةىتعيةد  أنالطالبةة ي ب على الدولةة   –  2

تنازلةةت عنهةةا الدولةةة  إذا إالالقضةةائية  لإلنابةةةتنفيةةذا  إليهةةاالمسةةتندات المرسةةلة  أوالملفةةات  وأصةةو 
 المطلوب منها.

 الباب الثالث 
 القضائية واألحكامالدعوى  أوراقتسليم 

 المطلوب الق  اصواألشخاستدعاء الشهود والخبراء  وأمر
 6المادة 

القضةةةائية التةةةي ترسةةةلها الدولةةةة  واألحكةةةا الةةةدعوى  أورا تقةةةو  الدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا بتسةةةليم  – 1
 الطالبة لهذا الغرض.  

، ويةةتم التسةةليم إليةة المرسةل  إلةةىالحكةةم  أوالةدعوى  أورا  إرسةةا يةةتم هةةذا التسةليم بم ةةرد  أنوي ةوز 
 طبقا لتشري  الدولة المطلوب منها. 

مةةةن  بةةةنعالن آو إليةةة مةةةؤرم وموقةةة  عليةةة  مةةةن المرسةةةل  إيصةةةا التسةةةليم بموجةةةب  إثبةةةات يكةةون  – 2
ذاك مةورا  أوهذا المسةتند  إرسا وتاريخها. ويتم  وإجراءاتهاالدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم 

  لةةم يةةتم التسةةليم، تحةةيط الدولةةة المطلةةوب منهةةا علةةى سةةبيل االسةةتع ا مةةنذاالدولةةة الطالبةةة.  ىغةةال
 الدولة الطالبة بأسباب ذلك. 

الدولةة المطلةوب منهةا قبةل  إلى األ خا  استدعاء  أورا  بنرسا يتعين القيا  الدولة الطالبة   –  3
 . األقلالموعد المحدد لمثولهم بشهرين على 

وذلةةك عةةن  إجبةةارالقضةةائية دون  بةةاألورا رعاياهةةا  إ ةةعارتحةةتفا الةةدولتان المتعاقةةدتان بحةةق  – 4
 القنصليين. أوين الدبلوماسيين طريق الممثل

 
 



 7المادة 
الةةةذي لةةةم يمتثةةةل السةةةتدعاء الحضةةةور ولةةةو تضةةةمن االسةةةتدعاء بيةةةان جةةةزاء التخلةةة ، مةةةا لةةةم يةةةذهب 

 الدولة الطالبة. إلىطواعية 
 8المادة 

الخبيةر انطالقةا  أوالتةي تؤديهةا الدولةة الطالبةة للشةاهد   واإلقامةةتحسب التعويضةات ونفقةات السةفر  
لفئات التعويضات المقةررة بالتعويضةات  األقلويكون ما يصرف ل  مساويا على  ،إقامت من محل 

 الخبرة. أوتؤدى ميها الشهادة  أنواللوائح السارية مي الدولة التي ي ب 
 9المادة 

 أهميةةةةسةةةلطاتها القضةةةائية لةةة   أمةةةا الخبيةةةر  أوحضةةةور الشةةةاهد  أنقةةةدرت الدولةةةة الطالبةةةة  إذا – 1
االسةتدعاء وتقةو  الدولةة المطلةوب منهةا بحة   أورا ي طلةب تسةليم ذلةك مة  إلةىخاصة مننهةا تشةير  

 الدولة الطالبة برد الشاهد الخبير.  بنحاطةالخبير على الحضور كما تقو   أوالشاهد 
 واهةيشةتمل الطلةب  أنومي الحالة المنصو  عليها مي البند السةابق مةن هةذه المةادة يتعةين   –  2

 . األداءالواجبة  واإلقامةعوي  ونفقات السفر االستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ الت
مةان الدولةة المطلةوب منهةا تةدم   واإلقامةةتقدمت الدولة الطالبة بطلب تقديم نفقةات السةفر   إذا  –  3

الخبير مبلغةا مقةدما، ويوبةح ذلةك مةي ورقةة االسةتدعاء ويةتم اسةترداد المبلةغ مةن الدولةة   أوللشاهد  
 الطالبة.

 10المادة 
 أو اهد  آيقيد على حريت  مي الدولة الطالبة  ألييخض   أويحبس   آويحاكم  ال ي وز أن  –  1

ال هةات القضةائية لتلةك الدولةة بنةاء علةى اسةتدعاء، وذلةك عةن  أمةا  ليمثةكانةت جنسةيت    أيةاخبير  
 الدولة المطلوب منها.  ألرابيسابقة على مغادرت   أحكا  أو أمعا 

 ةخص  أيقيد على حريتة  مةي الدولةة الطالبةة  ألييخض   أويحبس  أويحاكم  أنال ي وز    –  2
ال هات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أمعا   أما كانت جنسيت  يمثل للمحاكمة   أيا
الدولةةة المطلةةوب  أرابةةيمةةي االسةةتدعاء وسةةابقة علةةى مغادرتةة   إليهةةاغيةةر مشةةار  أخةةرى  أحكةةا  أو

 منها. 
الشةةخص  أوالخبيةةر  أوبقةةي الشةةاهد  إذاالمةةادة  تنقضةةي الحصةةانة المنصةةو  عليهةةا مةةي هةةذه – 3

وجةوده  أصةبح أنالمطلوب مي الدولة الطالبة ثالثةين يومةا متعاقبةة رغةم قدرتة  علةى مغادرتهةا بعةد 
 الدولة الطالبة بعد مغادرتها. ىغالعاد  إذا أوغير مطلوب من ال هات القضائية. 

 
 
 



 الباب الرابع 
 صحيفة الحالة الجنائية )السجل العدلي(

 11مادة ال
مسةتخرجات مةن  بنرسةا مي حدود سلطة ال هة القضائية بهةا،  أوتقو  الدولة المطلوب منها   –  1

صحيفة الحالة ال نائية )الس ل العدلي( وكامة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات 
 القضائية مي الدولة الطالبة لضرورتها مي قضية جنائية. 

مي البند السابق من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا  أليهاغير المشار   رى األخومي الحاالت    –  2
 لما جرى علي  العمل ميها.  أوالطلب طبقا للشروط المقررة مي تشري  الدولة المطلوب منها 

مةةي  إدراجهةةاال نائيةةة الخاصةةة برعاياهةةا والتةةي تةةم  باألحكةةا  األخةةرى تشةةعر كةةل دولةةة الدولةةة  – 3
 ائيةة )الس ل العدلي(. صحيفة الحالةة ال ن

 كل سنتين. اإل عارات وتتباد  وزارتا العد  بيانا  امال بهذه 
 الباب الخامس

 اإلجراءات
 12المادة 

 ي ب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات اآلتية:  – 1
 )أ( ال هة الصادر عنها الطلب. 

 )ب( موبوع الطلب وسبب . 
 . اإلمكانقدر )ج( تحديد هوية المعني وجنسيت  ب

اكبةةر قةةدر ممكةةن مةةن المعلومةةات التةةي تسةةاعد  أوكلمةةا تيسةةر ذلةةك،  إليةة )د( اسةةم وعنةةوان المرسةةل 
 على تحديد هويت  ومكان تواجده. 

مضال عن ذلك على بيان  4و 3مي المادتين  إليهاتشتمل طلبات االنابات القضائية المشار    –  2
 التهمة وعرض موجز للوقائ .

مةةن وزارة العةةد  مةةي الدولةةة  4و 3القضةةائية المنصةةو  عليهةةا مةةي المةةادتين  توجةة  االنابةةات  – 1
 وزارة العد  مي الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريقة.  إلىالطالبة 

مبا رة  4و  3مي حالة االستع ا ، توج  االنابات القضائية المنصو  عليها مي المادتين   –  2
السةةةلطات القضةةةائية مةةةي الدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا  إلةةةى مةةةن السةةةلطات القضةةةائية مةةةي الدولةةةة الطالبةةةة

وزارة العةةد  مةةي الدولةةة المطلةةوب  إلةةىوترسةةل صةةورة مةةن هةةذه االنابةةات القضةةائية مةةي نفةةس الوقةةت 
المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصةو  علية  مةي  باألورا منها. وتعاد االنابات القضائية مصحوبة 

 البند السابق. 



مبا ةرة مةن ال هةات  11( مةن المةادة 1المنصو  عليها مي البنةد )توج  الطلبات    أنيمكن    –  3
تحةةا  الةةردود مبا ةةرة عةةن  أنالمختصةةة مةةي الدولةةة المطلةةوب منهةةا، وي ةةوز  اإلدارة إلةةىالقضةةائية 
مةن وزارة العةد  مةي  11( مةن المةادة 2مي البند ) إليها، وترسل الطلبات المشار اإلدارةطريق هذه  

 لعد  مي الدولة المطلوب منها. وزارة ا إلىالدولة الطالبة 
( من هةذه المةادة 3( و)1توج  طلبات التعاون القضائي غير المنصو  عليها مي البندين )  –  4

 وزارة العد  وتعاد بنفس الطريقة الردود عنها. إلىمن وزارة العد  مي الدولة الطالبة 
 14المادة 

حبة لهةا موقعةا عليهةا ومختومةة بخةاتم يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصا
الشةةةكلية التةةي قةةةد  اإلجةةراءات معتمةةةدة منهةةا. وتعفةةى هةةةذه المسةةتندات مةةةن كامةةة  آوسةةلطة مختصةةة 

 يتطلبها تشري  الدولة المطلوب منها.
 15المادة 

 إحالتةة كانةةت ال هةةة التةةي تلقةةت طلةةب التعةةاون القضةةائي غيةةر مختصةةة بمبا ةةرت  تعةةين عليهةةا  إذا
 مننهةةاالطلةةب بةةالطريق المبا ةةر،  أرسةةل إذا هةةة المختصةةة مةةي دولتهةةا. ومةةي حالةةة مةةا ال إلةةىتلقائيةةا 

 تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريقة.
 16المادة 

 يكون معلال بأسباب. آنكل رم  للتعاون القضائي ي ب 
 17المادة 

النابةةةات ( ال يرتةةةب تنفيةةةذ طلبةةةات التعةةةاون القضةةةائي بمةةةا مةةةي ذلةةةك ا8المةةةادة ) أحكةةةا مةةة  مراعةةةاة 
مصاريف فيما عدا تلك التي تةؤدى للخبةراء مةي الدولةة المطلةوب   بأيةالقضائية الحق مي المطالبة  

 منها.
 الباب السادس 

 لمباشرة الدعوى العمومية  اإلبالغ
 18المادة 

، يةتم االتصةا  بشةأن  األخةرى الدولةة  إلةىالةدولتين  إحةدىبوقوع جريمة صةادر مةن    إبالغكل    –  1
 . بين وزارتي العد 

، وترسل نسخة مةن الحكةم اإلبالغعما اتخذت  بشأن هذا  باإلعال تقو  الدولة المطلوب منها    –  2
 الصادر بشأن  عند االقتضاء.

 
 
 



 القسم الثاني
 في تسليم المجرمين

 19المادة 
المحكةةو  علةةيهم  آومنهمةةا والمتهمةةين  أيالموجةةودين مةةو  تةةراب  األ ةةخا  تتعهةةد الةةدولتان بتسةةليم 

 ، وذلك ومقا للقواعد والشروط الواردة مي المواد التالية:األخرى مي الدولة  
 20المادة 

 يكون التسليم جائزا: 
جنحةةا معاقةةب عليهةةا مةةي قةةوانين كةةل مةةن الةةدولتين، بعقوبةةة سةةالبة  أوتشةةكل جنايةةات  أمعةةا )أ( عةةن 

 . األقلللحرية لمدة سنتين على 
 أ ةهرلبةة بعقوبةة سةالبة للحريةة لمةدة سةتة الصادرة من محةاكم الدولةة الطا  اإلدانة   احتكا)ب( عن  

 تكون العقوبة المقررة مي قوانين كل من الدولتين. أنعن نفس ال رائم. بشرط  األقلعلى 
 21المادة 

 اآلتية:  األحوا ال ي وز التسليم مي 
كان الشخص المطلوب تسليم  من رعايا الدولة المطلوب منها ومي هذه الحالة تقو  هذه   إذا  –  1

 أنالسةةةلطات المختصةةةة ميهةةةا، ولهةةةا  إلةةةىالقضةةةية  بنحالةةةةة بنةةةاء علةةةى طلةةةب الدولةةةة الطالبةةةة الدولةةة
 الدولة الطالبة.  أجرتهاتستعين مي هذا الشأن بالتحقيقات التي 

وعنةد تطبيةةق هةذه المقتضةةيات يعتةةد مةي تحديةةد ال نسةةية بتةاري  وقةةوع ال ريمةةة المطلةوب مةةن اجلهةةا 
 التسليم. 

مرتبطةةةة ب ريمةةةة  أوطلةةةوب مةةةن اجلهةةةا التسةةةليم تعتبةةةر جريمةةةة سياسةةةية كانةةةت ال ريمةةةة الم إذا – 2
 أمةةةراد  أوالةةةدولتين  إحةةدىسياسةةية مةةةي الدولةةة المطلةةةوب منهةةا، وال يعةةةد االعتةةداء علةةةى حيةةاة رئةةةيس 

 جريمة سياسية.  أسرت 
 كانت ال ريمة المطلوب من اجلها التسليم تنحصر مي خر  واجبات عسكرية.  إذا – 3
بعضةةةةها مةةةةي الدولةةةةة  أويمةةةةة المطلةةةةوب مةةةةن اجلهةةةةا التسةةةةليم قةةةةد ارتكبةةةةت كلهةةةةا كانةةةةت ال ر  إذا – 4

 مي مكان يخض  لواليتها القضائية.  أوالمطلوب منها 
كانةةةت ال ريمةةةة المطلةةةوب مةةةن اجلهةةةا التسةةةليم قةةةد صةةةدر بشةةةأنها حكةةةم نهةةةائي مةةةي الدولةةةة  إذا – 5

كانت السلطات المختصة ميها بمبا رة الدعوى العمومية قد قررت عد  تحريك  آوالمطلوب منها، 
 .  االنفعابالنسبة لهذه  إجراءاتهاوق  السير مي  أوالدعوى 

مةةن  أيتشةريعات  أحكةا العقوبةة قةد سةةقطت ومةق  أوكانةت الةدعوى العموميةة قةةد انقضةت  أذا – 6
 الدولتين، عند تلقي طلب التسليم. 



عنها، وكان قةانون الدولةة  أجنبيريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من كانت ال   إذا  –  7
 خارج ترابها.  أجنبيارتكبها  إذاالمطلوب منها ال ي يز توجي  االتها  مي مثل هذه ال ريمة 

 أن األخيةةرةالدولةةة المطلةةوب منهةةا، ويشةةترط مةةي الحالةةة  أوصةةدر عفةةو مةةي الدولةةة الطالبةةة  إذا – 8
مةةةا  إذاالمتابعةةةة )االتهةةةا ( بشةةةأنها مةةةن هةةةذه الدولةةةة  إجةةةراءة مةةةن ال ةةةرائم التةةةي يمكةةةن تكةةةون ال ريمةةة

 عنها. أجنبيارتكبت خارج ترابها من 
 22المادة 

جدية لالعتقاد بان طلب التسليم، وان  أسباب كانت لدى الدولة المطلوب منها    إذاال ي وز التسليم  
معاقبةةة الشةةخص العتبةةارات  أوهةةدف محاكمةةة قةةد  ب إنمةةاجةةرائم القةةانون العةةا ،  إحةةدى إلةةىاسةةتند 

مةن هةذه  أيالرأي السياسي، وان يكةون مةن  ةأن تةوامر  أوال نسية    أوالديانة    أوتتصل بالعنصر  
 االعتبارات تسوى حالة هذا الشخص.

 23المادة 
الةةدولتين  إحةةدىمةةي تشةةري   باإلعةةدا كانةةت ال ريمةةة المعنيةةة معاقبةةا عليهةةا  إذاي ةةوز رمةة  التسةةليم 

كانت ال ريمة محال للمتابعة )االتها ( داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صةدور   آومقط،  
 حكم بشأنها مي دولة ثالثة.

 24المادة 
 يقد  طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي.  – 1
 يكون الطلب مصحوبا بما يلي:  – 2

هةا نفةس القةوة وصةادرة طبقةا لتشةريعات ل أخةرى  أورا  أية  أوأمر القب     أو  اإلدانة)أ( أصل حكم  
 صورة رسمية منها.  أوالدولة الطالبة 
المطلةةةةوب التسةةةةليم مةةةةن اجلهةةةةا يوبةةةةح فيةةةة  زمةةةةان ومكةةةةان ارتكابهةةةةا وتكييفهةةةةا  باألمعةةةةا )ب( بيةةةةان 

 المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.  إلى اإل ارةالقانوني، م  
من  انها تحديد  أخرى بيانات  أية أوقدر ممكن من الدقة  كبربأالشخص المطلوب  أوصاف)ج(  

 هويت  وجنسيت .
 25المادة 

تطلةةب القةةب  علةةى  إناالسةةتع ا  ي ةةوز للسةةلطات القضةةائية مةةي الدولةةة الطالبةةة  أحةةوا مةةي  – 1
 الشخص المطلوب وحبس  مؤقتا. 

 2عليها مي البند الوثائق المنصو   إحدىتوامر  إلى اإل ارةيتضمن طلب الحبس المؤقت    –  2
المحكةةو  بهةةا  آومةة  بيةةان ال ريمةةة التةةي ارتكبةةت ومةةدة العقوبةةة المقةةررة لهةةا  24مقةةرة )أ( مةةن المةةادة 

وزمةةان ومكةةان ارتكابهةةا واكبةةر قةةدر ممكةةن مةةن المعلومةةات التةةي تسةةمح بتحديةةد  ةةخص المطلةةوب 
 ومكان وجوده. 



مبا ةةةرة  إمةةةاالمطلةةةوب منهةةا السةةةلطات القضةةائية مةةةي الدولةةة  إلةةىيبلةةغ طلةةةب الحةةبس المؤقةةةت  – 3
 تثبت وجود الطلب.  أخرى وسيلة كتابية  بأي أوالبر   أوبطريق البريد 

صةةةحة الطلةةةب، تتةةةولى السةةةلطات القضةةةائية مةةةي الدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا تنفيةةةذه طبقةةةا  تبةةةين إذا – 4
 لتشريعها، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

 26المادة 
الوثائق المبينةة مةي البنةد  إحدىلم تتلق الدولة المطلوب منها   إذاعن الشخص    راجاإلمي وز    –  1
 خال  عشرين يوما من تاري  القب  علي .  24مقرة )أ( من المادة  2
 يوما من تاري  القب .  أربعينتت اوز مدة الحبس المؤقت  أن، ال ي وز األحوا مي جمي   – 2
تتخةذ الدولةة المطلةوب منهةا التةدابير التةي تراهةا  أنعلةى   وقت،  أيالمؤقت مي    اإلمراجي وز    –  3

 برورية للحيلولة دون هرب الشخص المطلوب. 
 ورد طلب التسليم بعد ذلك. إذادون القب  على الشخص ثانية وتسليم   اإلمراجال يحو   – 4

 27المادة 
ن تةومر الشةروط تكميليةة للتحقةق مة إيضةاحات  ىغةالمةي حاجةة  أنهةارأت الدولة المطلوب منهةا   إذا

بةذلك الدولةة الطالبةة  ا ةعرسةد هةذا الةنقص  إمكانيةةالمنصو  عليها مي هذا الباب كاملةة، ورأت 
 .اإليضاحات بالطريق الدبلوماسي، وللدولة المطلوب منها تحديد اجل للحصو  على هذه 

 28المادة 
عةن  أو األمعةا س عن نف إماقدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دولة مختلفة،   إذا

تراعةى مةي  أنتفصةل مةي هةذه الطلبةات بمطلةق حريتهةا علةى  أنمتعددة، فيكون لهذه الدولةة   أمعا 
 األمعةا التسليم الالحق وتاري  وصةو  ودرجةة خطةورة   إمكانية  األخص ذلك كامة الظروف، وعلى  
 والمكان الذي ارتكتب في .

 29المادة 
بحقةةو   أوبحقوقهةةا  إخةةال طلةةب الدولةةة الطالبةةة ودون تقةةو  الدولةةة المطلةةوب منهةةا بنةةاء علةةى  – 1

 : األ ياءالمقررة مي تشريعها بضبط وتسليم  لإلجراءات الغير، وومقا 
 . إثبات )أ( الصالحة كأداة 

 بعد ذلك.  أو)ب( المتحصلة من ال ريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب 
 ل ريمة. المتحصلة من ا األ ياء)ج( المكتسبة مي مقابل 

 ومات .  أوحتى وان تعذر تسليم الشخص المطلوب نتي ة هروب   األ ياءيتم تسليم  أنيمكن  – 2
، في ةةب ردهةةا األ ةةياءالغيةةر قةةد اكتسةةب حقوقةةا علةةى هةةذه  أوكانةةت الدولةةة المطلةةوب منهةةا  إذا – 3

مةةي  اإلجةةراءات هةةذه الدولةةة بعةةد االنتهةةاء مةةن مبا ةةرة  إلةةىمةةي اقةةرب وقةةت ممكةةن وبةةال مصةةاريف 
 الدولة الطالبة.



 30المادة 
 تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسي.  – 1
 ي ب تعليل قرار الرم  الكلي أو ال زئي.  – 2
لتنفيةةةذ التسةةةليم وزمانةةة   مالئمةةةةالطةةةر   أكثةةةرمةةةي حالةةةة الموامقةةةة تحةةةدد الدولةةةة المطلةةةوب منهةةةا  – 3

 ط الدولة الطالبة علما بذلك. ومكان ، وتحي
لةةةم يةةةتم اسةةةتال   إذامةةة  مراعةةةاة الحالةةةة المنصةةةو  عليهةةةا مةةةي البنةةةد اآلتةةةي مةةةن هةةةذه المةةةادة،  – 4

عن  بعد موات خمسةة عشةر يومةا مةن التةاري   اإلمراجالشخص المطلوب مي التاري  المحدد، جاز  
اعتبةةارا مةةن هةةذا التةةاري ،  يطلةةق سةةراح  بفةةوات ثالثةةين يومةةا األحةةوا المحةةدد للتسةةليم، ومةةي جميةة  
 طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل.  أيترم   أنوي وز للدولة المطلوب منها 

اسةةتال  الشةةخص المطلةةوب وجةةب علةةى  أوحالةةت وةةروف اسةةتثنائية دون تسةةليم  إذاعلةةى انةة   – 5
علةةى المحةةدد، وتتفةةق الةةدولتان  األجةةلقبةةل انقضةةاء  األخةةرى تخبةةر الدولةةة  أن بةةاألمرالدولةةة المعنيةةة 
البنةةةد  أحكةةةا اقتضةةةى الحةةةا  علةةةى مكةةةان آخةةةر للتسةةةليم، ومةةةي هةةةذه الحالةةةة تطبةةةق  وإذاتةةةاري  آخةةةر، 

 السابق.
 31المادة 

محكومةةا عليةة  مةةي الدولةةة المطلةةوب  أوكةةان الشةةخص المطلةةوب تسةةليم  متابعةةا )متهمةةا(  أذا – 1
صةل مةي الطلةب تف أنمنها عن جريمة غير التي يقو  عليها طلب التسليم وجةب علةى هةذه الدولةة 

مةةن المةةادة  2و 1وان تخبةةر الدولةةة الطالبةةة بقرارهةةا فيةة  ومقةةا للشةةروط المنصةةو  عليهةةا بالبنةةدين 
 السابقة. 

ومي حالة القبو  يؤجل تسليم الشةخص المطلةوب حتةى تنتهةي محاكمتة  مةي الدولةة المطلةوب منهةا 
 المادة السابقة.  ألحكا ويتم التسليم عندئذ مي تاري  يحدد ومقا 

 أمةةةةا الشةةةةخص المطلةةةةوب مؤقتةةةةا للمثةةةةو   إرسةةةةا  إمكانيةةةةةهةةةةذه المةةةةادة دون  أحكةةةةا ال تحةةةةو   – 2
مةةور صةةدور  إرسةةال يسةةتمر حبسةة  وان يعةةاد  أنالسةةلطات القضةةائية للدولةةة الطالبةةة، وذلةةك بشةةرط 

 قرار هذه السلطات.
 32المادة 

قيةد  أيمةرض  أوبةة ال ي وز متابعة )اتها ( الشخص الذي سلم وال محاكمت  وال حبس  تنفيةذا لعقو 
 إالعلى حريتة ، وذلةك عةن جريمةة سةابقة علةى تةاري  التسةليم غيةر التةي طلةب التسةليم مةن اجلهةا، 

 اآلتية:  األحوا مي 
وامقت على ذلك الدولة التي سلمت ، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديةدا مصةحوبا   إذا)أ(  

الشةةخص المسةةلم  أقةةوا قضةةائيا يتضةةمن  ، ومحضةةرا24بالمسةةتندات المنصةةو  عليهةةا مةةي المةةادة 



سةةلطات  إلةةىدماعةة   بأوجةة لةة  مرصةةة تقةةديم مةةذكرة  أتيحةةت انةة   إلةةىبشةةأن امتةةداد التسةةليم يشةةار فيةة  
 الدولة المطلوب منها. 

ولةم يغادرهةا خةال  الثالثةين  إليهةالة  حريةة مغةادرة الدولةة المسةلم  أتيحةت كان الشخص قد  إذا)ب(  
 باختياره وبعد مغادرتها. إليهاعاد  آوائيا، سراح  نه إلطال يوما التالية 

 33المادة 
المتخةةذة بةةد  اإلجةراءات سةةير  أثنةاءطةرأ تعةةديل علةى التكييةةف القةانوني للفعةةل المكةون لل ريمةةة  أذا

كانةت العناصةر المكونةة لل ريمةة  إذا إالمعاقبتة ،  أوالشخص المسلم، مال ي وز متابعت  )اتهام ( 
 ليم.بتكييفها ال ديد، تسمح بالتس

 34المادة 
مقرة ب تشترط موامقة الدولة المطلوب منها علةى   32باستثناء الحالة المنصو  عليها مي المادة  

دولةة ثالثةة، وتوجة  الدولةة الطالبةة طلبةا  ىغةال إليهةاالسماح للدولة الطالبة بتسةليم الشةخص المسةلم 
 لدولة الثالثة.الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من ا ىغال

 35المادة 
منهمةةا مةةن دولةةة ثالثةةة عبةةر  أي ىغةةالتوامةةق كةةل مةةن الةةدولتين علةةى مةةرور الشةةخص المسةةلم  – 1

يكةةون الطلةةب مؤيةةدا  أنبةةالطريق الدبلوماسةةي، وي ةةب  إليهةةا، وذلةةك بنةةاء علةةى طلةةب يوجةة  أرابةةيها
 سليم. الت إلىتؤدي  أنمتعلق ب ريمة يمكن  األمر أن ت لواثبابالمستندات الالزمة 

كةةان الشةةخص المطلةةوب مةةروره مةةن رعايةةا الدولةةة المطلةةوب منهةةا فةةيمكن لهةةذه الدولةةة  إذاومةة  ذلةةك 
 رم  طلب المرور. 

 اآلتية:  األحكا مي حالة استخدا  الطر  ال وية تتب   – 2
الدولةة التةي سةتعبر الطةائرة  بن ةعارلم يكن من المقةرر هبةوط الطةائرة، تقةو  الدولةة الطالبةة   إذا)أ(  
 . 24مقرة )أ( من المادة  2اءها، بذلك وبوجود المستندات المنصو  عليها مي البند مض

نفةس آثةار طلةب الحةبس المؤقةت المشةار  اإل ةعارومي حالة الهبوط االبطراري يترتب علةى هةذا 
 وتوج  الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.  25مي المادة  إلي 

تقةةد  طلبةةا بةةالمرور طبقةةا  أنعلةةى الدولةةة الطالبةةة  كةةان مةةن المقةةرر هبةةوط الطةةائرة وجةةب  إذا)ب( 
 البند )أ( من هذه المادة.  ألحكا 

تسةليم  األخةرى كانةت الدولةة المطلةوب منهةا الموامقةة علةى المةرور تطلةب هةي   أذا)ج( مي حالة ما  
 .أمرهالشخص، ي وز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل مي 

 36المادة 
 التسليم مو  ترابها.  إجراءات ولة المطلوب منها جمي  المصاريف النا ئة عن تتحمل الد  – 1



تتحمةةل الدولةةة الطالبةةة المصةةاريف النا ةةئة عةةن مةةرور الشةةخص علةةى ارض الدولةةة المطلةةوب  – 2
 منها المرور.

 القسم الثالث
 مقتضيات ختامية 

 37المادة 
فاقية بالطريق الدبلوماسةي بعةد تبةاد  يتم البت مي جمي  الصعوبات التي قد تقو  بمناسبة هذه االت

 االستشارة بين وزارة العد  للمملكة المغربية ووزارة العد  ل مهورية مصر العربية.
 38المادة 

تعلةن  أنتكون هةذه االتفاقيةة سةارية المفعةو  لمةدة غيةر محةددة، غيةر انة  يمكةن لكةل مةن الةدولتين 
بوبة  موجبة   األخةرى الدولةة  إلةىيوجة   مكتةوب  إ ةعارمفعولها ، بمقتضةى   إنهاءعن رغبتها مي  

 .اإل عارحد لالتفاقية بعد مرور سنة على تاري  استال  
 39المادة 

تتم المصادقة علةى هةذه االتفاقيةة طبقةا للقواعةد الدسةتورية ال ةاري بهةا العمةل مةي كةل مةن الةدولتين 
 المتعاقدتين. 

 يتم تباد  وثائق التصديق مي أقرب اآلجا  الممكنة. 
 ه االتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثالثين يوما على تباد  وثائق التصديق. تدخل هذ 
 لما تقد  مقد وق  المفوبان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه االتفاقية.  وإثباتا

 (. 1989مار   22) 1409 عبان  14حرر بالرباط بتاري  
 . اإلثبات باللغة العربية، لهما نفس قوة  أصلينمي 

 ورية مصر العربية عن جمه
 وزير العد  

 مارو  سيف النصر 
 عن المملكة الغربية 

 وزير العد  
 العلوي  يبالغربمصطفى 

 قرار وزير الداخلية 
  1997لسنة  108رقم 

 وزير الخارجية 



بشةةأن  1989م6م4الصةةادر بتةةاري   229بعةةد االطةةالع علةةى قةةرار لسةةيد م رئةةيس ال مهوريةةة رقةةم 
التعةاون القضةائي مةي المةواد ال نائيةة وتسةليم الم ةرمين بةين حكةومتي مصةر الموامقة علةى اتفاقيةة  

 ، 1989م3م22العربية والمملكة المغربية، الموقعة مي الرباط تاري  
 ، 1989م6م25وعلى موامقة م لس الشعب بتاري  

 : 1989م6م28وعلى تصديق السيد رئيس ال مهورية بتاري  
 قرر:  

 
 )مادة وحيدة( 

دة الرسةةمية اتفاقيةةةة التعةةةاون القضةةائي مةةةي المةةةواد ال نائيةةة وتسةةةليم الم ةةةرمين بةةةين تنشةةر مةةةي ال ريةةة
  1989م3م22حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقعة مي الرباط بتاري  

  1997م9م11ويعمل بها اعتبارا من 
  1997م9م25صدر بتاري  

 
 وزير الخارجية 
 عمرو موسى

 
 


