
 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
في دورة  1983/ 6/4( المؤرخ  1وافق عليها مجلس وزراء العدل العرب بموجب قراره رقم )
 انعقـاده العادي األولى.

ـــريت  ـــي   ت ــكفت ـــدتقـــجتت6/4/1983وقعــــالتفـاقـيقـ "تفلر ـــيم"تقـــجتقعـــدتل رـــاتفلـــكو تف   ـــي ت ـ
ت رتفـاحيدييتفإلسالقري(.تل هو  يتفلقت-)ل هو  يتقصرتفلعربريت

(ت67،تو لــتتايعرقــيتلــبدتفل ــيد ت)ت30/10/1985دخلــالتفـاقيةرــيتالــاتفلبقــي تف  ــكف تقــجتاــي   ت
تقبهي:ت

تفلكو تفل صكقيت
تت28/11/1983دوليتفلسيلجت  ي   تت-1
تت16/3/1984ل هو  يتفلعرفقت  ي   تت-2
تفلج هو  يتفلر بريتت-3

تت13/4/1984يتفلشععريت  ي   تل هو  يتفلر جتفلكي قرفطرتتتت
تت11/6/1984فلج هو  يتفلعربريتفلر بريت  ي   تتتتت
تت26/11/1984ل هو  يتفلسودفنت  ي   تت-4
تت17/6/1985فلج هو  يتفإلسالقريتفل و   ينريت  ي   تت-5
تت30/9/1985فلج هو  يتفلعربريتفلسو  يت  ي   تت-6
تت2/10/1985تل هو  يتفلصوقي تفلكي قرفطريت  ي   ت-7
تت29/10/1985فلج هو  يتفل ونسـريت  ي   تت-8
تت17/1/1986فل  لكيتف  دنريتفلهيش ريت  ي   تت-9
تت30/3/1987فل  لكيتفل غربريت  ي   تت-10
تت6/1/1988فلج يهلر يتفلعربريتفلللـعريتفلشععريتفـش رفكريتفلعظ ىت  ي   تت-11
تت11/5/1999ي   تدوليتفإلقي فتتفلعربريتفل  حك ت  ت-12
تت28/7/1999سليبيت  ينت  ي   تت-13
تت23/1/2000دوليتفلبحر جت  ي   تت-14
تت11/5/2000فل  لكيتفلعربريتفلسعودييت  ي   تت-15
ت20/5/2001فلج هو  يتفلجافئر يتفلكي قرفطريتفلشععريت  ي   تت-16

صــيدقالت للهــيتقحــدتفـاقيةرــيتتت(تقبهــيتاحــدتهــفاتفـاقيةرــيتليلبســبيتللــكو تفل ــ 72ووفقــيتلل ــيد ت)
ف تنييقتليقعيتفلـكو تفلعربرـيتلشـكنت ـدتقـج:تفإل النـيتتوفإلنيلـيتتت1952فلثالثتفل عقود ت يمت

تفلق يئري،توابقلفتف اكيم،تواسلرمتفل جرقلج.ت
ت(تقجتفاقيةريتفلر يمتفلعربريتلل عيونتفلق يئ :ت69اعكيدتفل يد ت)



(تقجت"تفاقيةريتفلر يمتفلعربرـيتلل عـيونت69كيدتفل يد ت)وففقتقجلستوز ف تفلعك تفلعربت لىتاعتت-
فـ تدو تت26/11/1997(تفل ؤ ختفـ 258و لتتل ولبتقرف ات قمت)تت1983فلق يئ "تفل وقعيت يمتت

تفنعقيداتفلعيديتفلثيلثت شر.ت
تلحلثتيصبحتندتهفاتفل يد ت  يتيل :ت

 ي توفـ تايلـيتاعـي متااكـيمت"تـتاخدتهفاتفـاقيةريتليـاقيةريتتفلخيصيت لجتلعضتفلكو تف  
هـــفاتفـاقيةرــــيتقـــاتااكــــيمتايتفاقيةرـــيتخيصــــيتف يعـــقتفـاقيةرــــيتف كثـــرتاح رقــــي تل ســـلرمتفل  ه ــــلجت

توفل حكوقلجتواحقلقتفل عيونتف قب توفلق يئ تف تفل جيـتتف خرى".ت
تفلكو تفل صكقيت لىتفل عكيد:ت

تت1998/ت9/ت5دوليتفلسيلجت  ي   ت
تت11/5/1999يتفل  حك ت  ي   تدوليتفإلقي فتتفلعربر

تت1999/ت5/ت25فلج هو  يتفل ونسريت  ي   ت
تت28/7/1999سليبيت  ينت  ي   ت
تت23/1/2000دوليتفلبحر جت  ي   ت

تت11/5/2000فل  لكيتفلعربريتفلسعودييت  ي   ت
تت20/5/2001فلج هو  يتفلجافئر يتفلكي قرفطريتفلشععريت  ي   ت

ـــي :تيـــكخدتت- ــفتلعـــكتق ـــ تاـــي   تفلبقـ ــكيدتالـــاتفل بقلـ ــففتفل عـ ــيئقتت30هـ ــكف تو ـ ــي   تئيـ ــيتقـــجتاـ يوقـ
تفل صكيقت لرهتاوتقعولهتاوتئقرف اتقجت لثتفلكو تف   ي تف تفلجيقعي.ت

تفلق يئ 
تندتفاقيةريتفلر يمتفلعربريتلل عيونتفلق يئ ت

تئنتاكوقيت:ت
تفل  لكيتف  دنريتفلهيش ريت

تدوليتفإلقي فتتفلعربريتفل  حك ت
تفلبحر جتتدولي

تفلج هو  يتفل ونسريت
تفلج هو  يتفلجافئر يتفلكي قرفطريتفلشععريت

تل هو  يتللعوا ت
تفل  لكيتفلعربريتفلسعودييت

تل هو  يتفلسودفنتفلكي قرفطريت
تفلج هو  يتفلعربريتفلسو  يت

تل هو  يتفلصوقي تفلكي قرفطريت



تفلج هو  يتفلعرفةريت
تسليبيت  ينت

تفلسيلجت
ترتتدوليتقي

تدوليتفلكو التت
تفلج هو  يتفللعبينريت

تفلج يهلر يتفلعربريتفلللعريتفلشععريتفـش رفكريت
تفل  لكيتفل غربريت

تفلج هو  يتفإلسالقريتفل و   ينريت
تفلج هو  يتفلعربريتفلر بريت

تل هو  يتفلر جتفلكي قرفطريتفلشععريت
قــوق تيببغـ تفلســع تئلـ تاح رقــهتفنيالقــيتئي ينـيتقبهــيتلـكنتواــك تفل شـر ات ــلجتفلـكو تفلعربرــيتهـك ت

نحوتفلواك تفلعربريتفلشيقلي،تفق بي يتقبهيتلكنتفل عيونتفلق يئ ت لجتفلكو تفلعربريتيببغ تانتيكونت
ــيتفــ ت اعيونــيتشــيقالتلكــدتفل جــيـتتفلق ــيئريت لــىتنحــوتيســ يراتانتيســهمتلصــو  تئيجي رــيتوفعيل

تاكعرمتفلجهودتفلقيئ يتف تهففتفل جي .ت
بهـــيت لـــىتاو لـــقت القـــيتتفل عـــيونتفلقيئ ـــيت ـــلجتفلـــكو تفلعربرـــيتفـــ تفل جـــيـتتفلق ـــيئريتوارصـــيتق

وفلع دت لىتد  هيتواب ل هيتواوسراتنييقهي،توابقلففتلإل النتفلصيد ت جتفل ـؤا رتفلعربـ تف و ت
ديسـ عر/ت ـينونتت16-14لوز ف تفلعك تفل بعقكتف تفلربيطت يص يتفل  لكيتفل غربريتف تفلق ـر تقـجت

ت.1977او ت
تقكتفاققالت لىتقيتيكا :

 الباب األول
 "أحكام عامة"

 1مادة 
 "تبادل المعلومات" 

ــف ت ــر عيتتفلبيفـــ ــيتنصـــــو تفل شـــ ــقيتقب ظ ـــ ــك تلصـــ ــرف تفل  عيقـــ ــكىتف طـــ ــك تلـــ ــيد توزف فتتفلعـــ ا بـــ
وفل يعو يتتوفلبشرفتتوفلبحوثتفلقينونريتوفلق يئريتوفل جالتتفل  تابشـرتفلهـيتف اكـيمتفلق ـيئري،ت

د تفل علوقـــيتتفل  علقـــيتلـــيل بظرمتفلق ـــيئ ،تواع ـــدت لـــىتفاخـــي تفإللـــرف فتتفلرفقرـــيتئلـــىتك ـــيتا بـــي
فل وفلقت لجتفلبصو تفل شر عريتوفل بسلقت لجتف نظ يتفلق ـيئريتلـكىتف طـرف تفل  عيقـك تاسـب يت

تاق  رهتفلظرو تفلخيصيتلكدتقبهي.ت
ت



 2مادة 
ت"اشجراتفلا ي فتتوفلبكوفتتوف لها تفل  خصصي"

طـــرف تفل  عيقـــك ت قـــكتفل ـــؤا رفتتوفلبـــكوفتتوفلحلقـــيتتلبحـــثتقوف ـــراتق صـــليتليلشـــر عيتاشـــجاتف 
تفإلسالقريتفلغرف تف تقجيـتتفلق ي توفلعكفلي.ت

ك ــيتاشــجاتز ــي  تفلوفــودتفلق ــيئريتوابــيد ت لــي تفلق ــي توفلعــك تلقصــكتق يلعــيتفل يــو تفل شــر ع ت
اع ر ــهيتفــ تهــففتفل جــي تواشــجراتتوفلق ــيئ تفــ ت ــدتقبهــي،توابــيد تفلــرايتاــو تفل شــيكدتفل ــ 

تاي يتابظرمتز ي فتتاك  عريتللعيقللجتف ت دتقبهي.ت
واك متف طرف تفل  عيقك تقيدييتوقعبو يتوبي طرتفلعل ريتفل ؤهليتفل ر ـاتفلعربـ تللبحـوثتفلقينونرـيت

تق يئ .توفلق يئري،تلرقومت كو ات يقالتف تاو لقتواب ريتفل عيونتفلعرب تف تفل جيللجتفلقينون توفل
واجـرىتفل رفسـالتتفل  علقـيتلكـدتهــفاتف قـو تقبيشـر ت ـلجتوزف فتتفلعــك ت لـىتانتاخيـرت ـدتقبهــيت

توزف  تفلخي لريتف ت لكهيتلصو  تقجتهفاتفل رفسالت.ت
   3مادة 

 "ضمانة حق التقاضي" 
ي   ــاتقوفطبــوتف طــرف تفل  عيقــك تدفخــدتاــكودت ــدتقبهــيتلحــقتفل قي ــ تاقــيمتفلهل ــيتتفلق ــيئريت

تيجوزتلصقيتخيصيتانتاقرمت للهمتاييت  ينيتشخصريتاوتلل  ييلبيتلحقوقهمتوفلكفي ت بهي،تـو
 لبريتلكيتولهت ين،تلكونهمتـتيح لونتلبسريتفلير تفل  عيقـكتفل عبـىتاوتلعـكمتولـودتقـوطجتاوت

تقحدتئقيقيتلهمتدفخدتاكودا.تت
صــربت هـيتوفقــيتلقــوفنلجت ــدتوايعـقتااكــيمتتفلققــر تفلسـيلقيت لــىتف شــخي تفل عبو ـيتفل بشــك تاوتفل 

تطر تقجتف طرف تفل  عيقك .
   4مادة 

 "المساعدة القضائية"
ــي ك ت ــيلحقتفـــ تفلحصـــو ت لـــىتفل سـ ــيتلـ ي   ـــاتقوفطبـــوتف طـــرف تفل  عيقـــك تدفخـــدتاـــكودت ـــدتقبهـ

تفلق يئريتاسو تل وفطبرهتووفقيتلل شر اتفلبيففتفره.ت
لعهـــيتقـــجتفلجهـــيتتفل خ صـــيتفـــ تقحـــدتئقيق ـــهتواســـلمتفلشـــهيد تفل ثع ـــيتلعـــكمتفلقـــك  تفل يلرـــيتئلـــىتطي

فل خ ي تئ فت ينتي رمتف تئقلرمتااـكتف طـرف تفل  عيقـك ،تاقـيتئ فت ـينتي ـرمتفـ ت لـكتمخـرتف سـلمتهـفات
تفلشهيد تقجتقبصدت لكاتفل خ دتاوتقجتيقومتققيقه.ت

ــكتفلــفيتقــكمتفرــهتفليلــبتفــر كجتفلحصــو ت لــىتقعلوقــيتتاك للرــيتقــجت وإ فتاقــيمتفلشــخدتفــ تفلعل
تفلجهيتتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفلفيتيح دتلبسل ه.ت

ت
ت



   5مادة 
 "تبادل صحف الحالة الجنائية" 

ارسدتوزف  تفلعك تلكىت دتطر تق عيقكتئلىتوزف  تفلعك تلكىتايتتطر تق عيقكتمخـرت رينـيتت ـجت
ئقلر ـهتف اكيمتتفلق يئريتفلبهيئريتفلصيد  ت كتقوفطبرهتاوتف شخي تفل ولوديجتاوتفل  ر ـلجتفـ ت

وفل قلك تف تصحفتفلحيليتفلجبيئرـيت)فلسـجدتفلعـكل (تطبقـيتلل شـر اتفلـكفخل تلـكىتفليـر تفل  عيقـكت
تفل رسد.تت

وف تايليتاولرهتفاهيمتقجتفلهل ـيتفلق ـيئريتاوترلرهـيتقـجتهل ـيتتفل حقلـقتوفـد ـي تلـكىتايتتقـجت
يتتفل خ صـيت لـىتف طرف تفل  عيقك ،تيجوزت يتتقجتالـتتفلهل ـيتتانتاحصـدتقبيشـر تقـجتفلجهـ

تصحرقيتفلحيليتفلجبيئريت)فلسجدتفلعكل (تفلخيصيتليلشخدتفل ولهتئلرهتتفـاهيم.ت
وفـــ ترلـــرتايلـــيتفـاهـــيمتيجـــوزتللهل ـــيتتفلق ـــيئريتاوتفإلدف  ـــيتلـــكىتايتتقـــجتف طـــرف تفل  عيقـــك ت
فلحصــو تقــجتفلجهــيتتفل خ صــيت لــىتصــحرقيتفلحيلــيتفلجبيئرــيت)فلســجدتفلعــكل (تفل ولــود تلــكىت

تر تفل  عيقكتفآلخر،تو لتتف تف اوف توفلحكودتفل بصو ت للهيتف تاشر عهتفلكفخل .فلي
 الباب الثاني

 "إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها"
 6مادة 

ت"ف تفلق يييتفل كنريتوفل جي  يتوفإلدف  يتوفلجافئريتوق يييتف اوف تفلشخصري"ت
يئريتورلـــرتفلق ـــيئريتفل  علقـــيتليلق ـــيييتفل كنرـــيتوفل جي  ـــيتوفإلدف  ـــيتارســـدتفلو ـــيئقتوف و فقتفلق ـــ

وق يييتف اوف تفلشخصريتفل يلوبتئ النهيتاوتاعلرغهيتئلـىتاشـخي تق ر ـلجتلـكىتااـكتف طـرف ت
ــك تو لـــتتقبيشـــر تقـــجتفلهل ـــيتاوتفل وتـــفتفلق ـــيئ تفل خـــ دتئلـــىتفل حك ـــيتفل ـــ تتي ـــرمت فل  عيقـ

تدفئراهي.تفل يلوبتئ القهتاوتاعلرغهتف ت
وارســدتفلو ــيئقتوف و فقتفلق ــيئريتورلــرتفلق ــيئريتفل  علقــيتليلق ــيييتفلجافئرــيتقبيشــر ت ــجتطر ــقت
وزف  تفلعـــك تلـــكىت ــــدتطـــر تق عيقـــكتو لــــتتقـــات ــــكمتفإلخـــال تلكاكـــيمتتفل ــــوفدتفلخيصـــيت  ســــلرمت

تفل  ه لجتوفل حكومت للهم.ت
طبقيتلقينونتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتتوف تايليتفلخال تاو تلبسريتفل رسدتئلرهت،تي متاحكيكهي

تفإل النتاوتفل علرغتف تئقلر ه.ت
و ع عـــرتفإل ـــالنتاوتفل علرـــغتفلحيصـــدتفـــ تئقلـــرمتايتتقـــجتف طـــرف تفل  عيقـــك تطبقـــيت اكـــيمتتهـــفات

تفـاقيةريت كنهتقكتامتف تئقلرمتفلير تفل  عيقكتطيلبتفإل النتاوتفل علرغ.
   7مادة 

ت يلوبتئللهيتفإل النتاوتفل علرغ""ايليت كمتفخ صي تفلجهيتفل



ئ فت ينالتفلجهيتفل يلوبتئللهـيتئ ـالنتفلو ـيئقتوف و فقتفلق ـيئريتورلـرتفلق ـيئريتاوتاعلرغهـيترلـرت
قخ صيتاقومتقجتالقي تنقسهيتلإ سيلهيتئلىتفلجهيتفل خ صيتف ت لكهيتوإ فتاعف ت للهيت لتتاحللهيت

تامتف تفلحيل لج.تتئلىتوزف  تفلعك تواخيرتفو ف تفلجهيتفلييلبيتل ي
   8مادة 

ت"قرفقيتتطلبتفإل النتاوتفل علرغتوفلعرينيتتفلخيصيت هفاتفل رفقيت"
تيجبتانتارفقتفلو يئقتوف و فقتفلق يئريتورلرتفلق يئريتليلبتيح وىت لىتفلعرينيتتفل يلري:ت

تفلجهيتفل  تتصك تت بهيتفلو رقيتاوتفلو قيتفلق يئريتورلرتفلق يئري.ت-ا
تقيتاوتفلو قيتفلق يئريتورلرتفلق يئريتفل يلوبتئ النهيتاوتاعلرغهي.تنو تفلو ر-بت
فـســمتفلكيقــدتلكــدتقــجتفل يلــوبتئ النهــمتاوتاعلــرغهمتوقهبــيت ــدتقــبهمتو بوفنــه،تولبســل هتئنتت-ج

اقكــج،توفل قـــرتفلقــينون تللشـــخي تفل عبو ـــيتو بوفنهــي،توفـســـمتفلكيقـــدتل  ثلهــيتفلقـــينون تئنتولـــكت
تو بوفنه.ت
يييتفلجافئريتي ي تاكلرفتفلجر  يتفل راكبـيتوفل ق  ـريتتفلشـرعريتاوتفلقينونرـيتفل يبقـيتوف تفلق 

ت للهي.
   9مادة 

 "إعالن أو تبليغ األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد" 
ـتاحو تااكيمتتفل وفدتفلسيلقيتدونتاقتقـوفطب ت ـدتطـر تقـجتف طـرف تفل  عيقـك تفل  ر ـلجتفـ ت

ــاتئقلـــرمتايتتقـــجتف طـــرف تف خـــرت ــوفتئلـــىتف شـــخي تفل  ر ـــلجتفرـــهتل رـ ــوفتاوتيعلغـ ى،تفـــ تانتيعلبـ
فلو ــيئقتوف و فقتفلق ــيئريتورلــرتفلق ــيئريتفــ تفلق ــيييتفل كنرــيتاوتفل جي  ــيتاوتفإلدف  ــيتفلعــكدتاوت

تف اوف تفلشخصري.ت
ــهت ــ متفرـ ــفيتيـ ــكتفلـ ــكىتفليـــر تفل  عيقـ ــيتلـ ــو ت هـ ــكتفل ع ـ ــرف فتتوفلقوف ـ ــكنتفإللـ ــففتفلشـ ــ تهـ وايعـــقتفـ

تاوتفل علرغ.تتفإل الن
   10مادة 

 "حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ"
ــفاتفـاقيةرـــيتئـتئ فت ايتفليـــر ت ــيمتهـ ــيت اكـ ـتيجـــوزت فـــضتابقلـــفتطلـــبتفإل ـــالنتاوتفل علرـــغتوفقـ

ت لتتانتابقلفاتقجتشكنهتفل سيستلسريد تاوتليلبظيمتفلعيمتفره.تتفل  عيقكتفل يلوبتئلره
تيجــوزت فــضتفل بقلــفتلحجــ يتانتقــينونتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهت لــتتيق ــىتليخ صيصــهتـو

فلق ــيئ تدونتســوفات بظــرتفلــك وىتفلقيئ ــي،تاوتفنــهتـتيعــر تف ســيستفلقــينون تفلــفيتيعبــىت لرــهت
تقو و تفليلب.ت

وفــ تايلــيت فــضتفل بقلــف،تاقــومتفلجهــيتفل يلــوبتئللهــيت لــتتلإخيــي تفلجهــيتفلييلبــيتفــو فتقــات رــينت
تاسبيبتفلرفض.تت



   11مادة 
 "طريقة اإلعالن أو التبليغ" 

يجـرىتئ ـالنتاوتاعلرـغتفلو ـيئقتوف و فقتقـجتقعـدتفلجهـيتفل خ صـيتلـكىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبت
ئلرهتت لت،توفقـيتللاكـيمتتفلقينونرـيتفل رعرـيتلكيـهتو جـوزتاسـلر هيتئلـىتفل يلـوبتئ النـهتاوتئ الرـهت

تئ فتقعلهيتليخ ري ا.ت
فل علرغتوفقيتلير قيتخيصيتاحكدهيتفلجهيتفلييلبيتلشرطتاـتا عي متقاتتو جوزتئلرف تفإل النتاو

تفلقوفنلجتفل رعريتلكىتفلجهيتفل يلوبتئللهيتفل ريمت فلت.ت
   12مادة 

 "طريقة تسليم الوثائق واألوراق":
اق صرتقه يتفلجهيتفل خ صـيتلـكىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتتاسـلرمتفلو ـيئقتوف و فقت لـىت

تئلىتفل يلوبتئ النهتاوتئ الره.تاسلر هيت
و  متئ بيتتفل سلرمت  وةراتفل يلوبتئ النهتاوتئ الرهت لىتصـو  تفلو رقـيتاوتفلو قـيتواـي   تاسـل هت
اوتلشــهيد تاعــكهيتفلجهــيتفل خ صــيتيو ــحت هــيت رطرــيتابقلــفتفليلــبتواــي   تفل بقلــفتوفلشــخدتفلــفيت

تلف.تسل التئلره،تو بكتفـق  ي تفلسعبتفلفيتاي تدونتفل بق
وارســدتصــو  تفلو رقــيتاوتفلو قــيتفل وقــات للهــيتقــجتفل يلــوبتئ النــهتاوتئ الرــهتاوتفلشــهيد تفل ثع ــيت

تلل سلرمتللير تفلييلبتقبيشر .ت
   13مادة 

 "الرسوم والمصروفات" 
ـتيرابتئ النتاوتئ الغتفلو يئقتوف و فقتفلق يئريتورلرتفلق يئريتللجهيتفل يلوبتئللهيتفإل النت

تفلحقتف تفق  ي تاييت سومتاوتقصروفيت.توفل علرغت
 الباب الثالث  

 "اإلنابة القضائية" 
   14مادة 

 "مجاالت اإلنابة القضائية" 
لكدتطر تق عيقكتانتييلبتئلىتايتتطر تق عيقكتمخرتانتيقومتف تئقلر هتنريليت بهتلكيتتئلرف ت

فلخعـــــرف تتق ـــــيئ تق علـــــقت ـــــك وىتقيئ ـــــيتوبصـــــقيتخيصـــــيتســـــ ي تشـــــهيد تفلشـــــهودتوالقـــــىتاقـــــي  ر
توقبيقش هم،توإلرف تفل عييبيتوطلبتاحلرفتفلر لج.ت
   15مادة 

ت"ف تفلق يييتفل كنريتوفل جي  يتوفإلدف  يتوفلجافئريتوق يييتف اوف تفلشخصري"



ارســــدتطلبــــيتتفإلنيلــــيتفلق ــــيئريتفــــ تفلق ــــيييتفل كنرــــيتوفل جي  ــــيتوفإلدف  ــــيتوق ــــيييتف اــــوف تت-ا
لــكىتفليــر تفل  عيقــكتفلييلــبتئلــىتفلجهــيتفل يلــوبتئللهــيتتفلشخصــريتقبيشــر تقــجتفلجهــيتفل خ صــي

ابقلــفتفإلنيلــيتلــكىتايتتطــر تق عيقــكتمخــر،تفــإ فتاعــلجت ــكمتفخ صيصــهيتاحلــدتفليلــبتقــجتالقــي ت
نقســهيتئلــىتفلجهــيتفل خ صــيتوإ فتاعــف ت للهــيت لــتتاحللهــيتئلــىتوزف  تفلعــك ،تواخيــرتفــو فتفلجهــيت

تفلييلبيتل يتامتف تفلحيل لج.ت
تيحو ت قيتاقـكمتدونتفلسـ يبتلكـدتقـجتف طـرف تفل  عيقـك تلسـ ي تشـهيد تقوفطبلهـي،تفـ تفلق ـيييتـو

فل شي تئللهيتمنقي،تقبيشر ت جتطر قتق ثللهيتفلقبصلللجتاوتفلك لوقيسللج،توف تايليتفلخال تاو ت
لبســريتفلشــخدتفل ــرفدتســ ي ه،تيــ متاحكيــكهيتوفــقتقــينونتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتابقلــفتفإلنيلــيت

تئريتلكيه.تفلق ي
ارسدتطلبيتتفإلنيليتفلق يئريتف تفلق يييتفلجافئريتفل يلوبتابقلـفهيتلـكىتايتتقـجتف طـرف تتت-بت

تفل  عيقك تقبيشر ت جتطر قتوزف  تفلعك تلكىت دتقبهي.
   16مادة 

 "تحديد وطلب اإلنابة القضائية وبياناته" 
و جـبتانتيكـونتقؤ خـيتوقوقعـيتتيحر تطلبتفإلنيليتفلق يئريتوفقيتلقينونتفلير تفل  عيقـكتفلييلـبت

 لرهتوقخ وقيتلخيامتفلجهيتفلييلبيتهوتوسيئرتف و فقتفل رفقيتلـه،تو لـتتدونتقـيتايلـيتلل صـكيقت
ت لرهتاوت لىتهفاتف و فق.ت

و    جتطلبتفإلنيليتفلق يئريتنو تفلق ريتوفلجهـيتفلصـيد ت بهـيتفليلـبتوفلجهـيتفل يلـوبتئللهـيت
لريتفل  علقــيت وقــيئاتفلق ــريتوبيل ه ــيتفل يلــوبتابقلــفهيتوخيصــيتفل بقلــف،تول رــاتفلعرينــيتتفل قصــل

تاس ي تفلشهود،توقحي تئقيق همتوف س ليتفل يلوبتطراهيت للهم.ت
   17مادة 

 "حاالت رفض أو تعذر تنفيذ طلبات اإلنابة القضائية" 
كـــيمتتهـــفاتال ـــامتفلجهـــيتفل يلـــوبتئللهـــيت  بقلـــفتطلبـــيتتفإلنيلـــيتفلق ـــيئريتفل ـــ تتاـــردتئللهـــيتوفقـــيت ا

تيجوزتلهيت فضتابقلفهيتف تفلحيـتتفآلاري:ت تفـاقيةري،تـو
ئ فت ينتهففتفل بقلفتـتيكخدتف تفخ صي تفلهل يتفلق يئريتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتت-ا

تفل بقلف.ت
ئ فت ــينتقــجتشــكنتفل بقلــفتفل ســيستلســريد تفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتت لــت،تاوتليلبظــيمت-بت

تفره.تفلعيمت
ئ فت ــينتفليلـــبتق علقـــيتلجر  ـــيتيع عرهـــيتفليـــر تفل  عيقـــكتفل يلـــوبتئلرـــهتتفل بقلـــفتلر  ـــيت فتت-تت

تصبغيتسريسري.ت



وفــ تايلــيت فــضتابقلــفتطلــبتفإلنيلــيتفلق ــيئريتاوتاعــف تابقلــفا،تاقــومتفلجهــيتفل يلــوبتئللهــيتابقلــفت
سـبيبتفل ـ تد ـالتئلـىت فـضتفليلبتلإخيي تفلجهيتفلييلبيت فلتتفـو فتقـاتئ ـيد تف و فقتوبرـينتف 

تاوتاعف تابقلفتفليلب.ت
   18مادة 

 "طريقة تنفيذ اإلنابة القضائية" 
يـــ متابقلـــفتفإلنيلـــيتفلق ـــيئريتوفقـــيتلإللـــرف فتتفلقينونرـــيتفل ع ـــو ت هـــيتفـــ تقـــوفنلجتفليـــر تفل  عيقـــكت

تفل يلوبتئلرهتت لت.ت
ف تابقلفتفإلنيليتفلق يئريتت- بي ت لىتطلبتصر حتقبه-وف تايليت غبيتفلير تفل  عيقكتفلييلبت

وفقتشكدتخـي ،تي عـلجت لـىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتت لـتتئليلـيت رع ـهتقـيتلـمتي عـي مت
ت لتتقاتقينونهتاوتانظ  ه.ت

ئخيي هـيتفـ توقـالتقبيسـبتل كـينتواـي   تابقلـفتتت-صـرفاي-و جبتئ فتا كتتفلجهيتفلييلبيت رع هيتت
برــيتاوتو الئهــمتا ــو تفل بقلــف،تو لــتتوفقــيتللحــكودتفإلنيلــيتفلق ــيئريتا ــىتي ســبىتللطــرف تفل ع

تفل س وبت هيتف تقينونتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفل بقلف.ت
   19مادة 

 "األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم"
ــكت ــيليرقتفل  بعـــيتلـــكىتفليـــر تفل  عيقـ ــهيدفاهمتليلح ـــو تلـ يكلـــفتف شـــخي تفل يلـــوبتســـ ي تشـ

تفل يلوبتادف تفلشهيد تلكيه.ت
   20ة ماد

 "األثر القانوني لإلنابة القضائية"  
يكونتلإللرف تفلفيتي متلير قتفإلنيليتفلق يئريتوفقيت اكيمتهفاتفـاقيةريتف  رتفلقينون ت فاهت  ـيت

تلوتامتاقيمتفلجهيتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفلييلب.ت
   21مادة 

 "رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية" 
نيلـــيتفلق ـــيئري،تفلحـــقتفـــ تفق  ـــي تايـــيت ســـومتاوتقصـــروفيتتفر ـــيت ـــكفتااعـــيبتـتيراـــبتابقلـــفتفإل

فلخعــرف ،تئنت ــينتلهــيتقق  ــى،تونققــيتتفلشــهودتفل ــ تتيل ــامتفلييلــبتلكدفئهــي،تو رســدت هــيت رــينتقــات
تقلفتفإلنيلي.ت

ومتوللير تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتابقلـفتفإلنيلـيتفلق ـيئريتانتي قي ـىتلحسـيلهتووفقـيتلقوفنلبـهتفلرسـ
تفل قر  ت لىتف و فقتفل  تتاقكمتا بي تابقلفتفإلنيلي.ت

ت
ت



 الباب الرابع  
 "حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية" 

   22مادة 
 "حصانة الشهود والخبراء" 

يعلــجتليلح ـو تلــكىتااـكتف طــرف تفل  عيقـك ،تو ح ــرتت-ايـيت ينــالتلبسـل هت-كـدتشـيهكتاوتخعلــر
فلهل يتتفلق يئريتلكىتفلير تفل  عيقكتفلييلب،تي   اتلحصـينيتتل حضتفخ ري اتلهففتفلغرمتاقيم

 كتفاخي تئلرف فتتلافئريتلحقهتاوتفل بضت لرهتاوتابسهت جتافعي تاوتابقلفتااكيمتتسيلقيت لىت
تدخولهتئقلرمتفلير تفل  عيقكتفلييلب.تت

ا ـو اتاو تتو  علجت لىتفلهل يتفل ـ تا لبـالتفلشـيهكتاوتفلخعلـرتئخيـي ات  يلـيت هـفاتفلحصـينيتقعـد
يوقـــيت لـــىتاـــي   تفســـ غبي تت30قـــر .تواـــاو تهـــفاتفلحصـــينيت ـــجتفلشـــيهكتاوتفلخعلـــرتلعـــكتفنق ـــي ت

فلهل يتتفلق يئريتلكىتفلير تفل  عيقـكتفلييلـب،ت  ـيتيحـقتللخعلـرتفل ييلبـيتلياعيلـهتنظلـرتفإلدـ ت
تقكتفلييلب.ت رايهتو حكدت لتت لهت بي ت لىتفل عر قيتتوف نظ يتفل ع و ت هيتلكىتفلير تفل  عي

واعلجتف تاو فقتفإل النتفل بـيلغتفل ـ تتاسـ حقتللشـيهكتاوتفلخعلـرتو ـكفاتفليـر تفل  عيقـكتفلييلـبت
تققكقيتهفاتفل بيلغتئ فتطلبتفلشيهكتاوتفلخعلرت لت.ت
   23مادة 

 "مصروفات سفر وإقامة الشاهد والخبير" 
فياـهتقـجتفلـرتاوت سـبتقـجتللشيهكتاوتفلخعلرتفلحقتفـ تاقي ـ تقصـروفيتتفلسـقرتوفإلقيقـيتوقـيتتت

فل  عيقكتفلييلـبت،ت  ـيتيحـقتللخعلـرتفل ييلبـيتلكاعيلـهتنظلـرتفإلدـ ت رايـهتو حـكدت لـتت لـهتفلير تت
ــبت بـــي ت لـــىت ــكتفلييلـ ــر تفل  عيقـ ــكىتفليـ ــو ت هـــيتلـ ــيتفل ع ـ ــلجتفـــ تاو فقتتفل عر قـــيتتوف نظ ـ واعـ

هـفاتفل بـيلغتعيقـكتفلييلـبتققـكقيتفإل النتفل بيلغتفل  تاس حقتللشيهكتاوتفلخعلرتو كفاتفليـر تفل  
تتئ فتطلبتفلشيهكتاوتفلخعلرت لت.ت

   24مادة 
 "الشهود والخبراء المحبوسون"

ــه ــوستلكيـ ــدتفلشـــخدتفل حعـ ــكت بقـ ــر تق عيقـ ــدتطـ ــامت ـ ــفاتت-يل ـ ــيمتتهـ ــيت اكـ ــهتوفقـ ــ متئ النـ ــفيتيـ فلـ
اهتاوت ايـهتلل ثو تاقيمتفلهل يتفلق يئريتلكىتايتتطر تق عيقكتمخـرتييلـبتسـ ي تشـهيدتتت-فـاقيةري

ت وصقهتشيهكفتاوتخعلرفتو  ح دتفلير تفل  عيقكتفلييلبتنققيتتنقله.ت
و ل امتفلير تفل  عيقكتفلييلبتلإلقيئهتقحعوسيتوإ يداـهتفـ تاقـربتوقـالتفوتفـ تفـلـدتفلـفيتيحـكدات

تقجتهفاتفـاقيةري.تت22فلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهت،تو لتتقاتقرف ي تااكيمتتفل يد ت
فل  عيقكتفل يلوبتئلرـهتتنقـدتفلشـخدتفل حعـوستلكيـهتوفقـيتلهـفاتفل ـيد ،تفنتيـرفضتو جوزتللير تت

تنقلهتف تفلحيـتتفآلاري:ت



ئ فت ينتولودات رو  يتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتتنقلهتلسعبتئلـرف فتتلافئرـيتيجـرىت-ا
تفاخي هي.ت

ته.تئ فت ينتقجتشكنتنقلهتئلىتفلير تفل  عيقكتفلييلبتئطيليتقك تابس-بت
ئ فت ينالت  يتف  بي فتتخيصيتاوتف  بي فتتـتي كجتفل غلبت للهيتاحو تدونتنقلهتئلىتفلير ت-ج

تفل  عيقكتفلييلب.تت
 الباب الخامس 

"فـ  رف تلي اكيمتتفلصيد  تفـ تفلق ـيييتفل كنرـيتوفل جي  ـيتوفإلدف  ـيتوق ـيييتف اـوف تفلشخصـريت
توابقلفهي"

   25مادة 
 "قوة األمر المقضي به"  

يصــك ت بــي ت لــىتت-ايــيت ينــالتاســ ل هت-يقصــكتلــيلحكمتفــ تقعــرمتايعلــقتهــففتفلبــيبت ــدتقــرف -ا
ئريتقجتقحيكمتاوتاييتلهيتقخ صيتلكىتااك.ت تئلرف فتتق يئريتاوتـو

قــجتهــفاتفـاقيةرــي،تيع ــر ت ــدتقــجتف طــرف تفل  عيقــك تلي اكــيمتتت30قــاتقرف ــي تنــدتفل ــيد ت-بت
خــرتفــ تفلق ــيييتفل كنرــيتل ــيتفــ ت لــتتف اكــيمتتفل  علقــيتكمتايتتطــر تق عيقــكتميفلصـيد  ت ــجتقحــ

لــيلحقوقتفل كنرــيتفلصــيد  ت ــجتقحــيكمتلافئرــي،توفــ تفلق ــيييتفل جي  ــيتوفلق ــيييتفإلدف  ــيتوق ــيييت
ف اــوف تفلشخصــري،تفلحــيئا تلقــو تف قــرتفل ق ــ تلــهتو بقــفهيتفــ تئقلر ــهتوفــقتفإللــرف فتتفل  علقــيت

 تهــففتفلبــيب،تو لــتتئ فت ينــالتقحــيكمتفليــر تفل  عيقــكتفل ــ تت  بقلــفتف اكــيمتتفل بصــو ت للهــيتفــ
اصـك تتفلحكـمتقخ صـيتطبقـيتلقوف ـكتفـخ صــي تفلق ـيئ تفلـكول تفل قـر  تلـكىتفليـر تفل  عيقــكت
فل يلوبتئلرهتتفـ  رف تاوتفل بقلفتاوتقخ صيتل ق  ىتااكيمتهـففتفلبـيب،تو ـينتفلبظـيمتفلقـينون ت

 ــرف تاوتفل بقلــفتـتيحــ قكتل حيك ــيتاوتل حــيكمتطــر تمخــرتلليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتتفـ 
تدونترلرهيتليـخ صي تلإصكف تفلحكم.ت

تـتاسرىتهفاتفل يد ت لى:تت-تت
ف اكيمتتفل  تتاصك ت كتاكوقيتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتتفـ  رف تاوتفل بقلفتاوت كت-ت

تقط.تااكتقوتقلهيت جتا  ي تقيمت هيتا بي تفلوترقيتاوتلسععهيتف
ف اكــيمتفل ــ تي بــيفىتفـ  ــرف ت هــيتاوتابقلــفهيتقــاتفل عيهــكفتتوفـاقيقــيتتفلكولرــيتفل ع ــو ت هــيتت-

تلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتتفل بقلف.ت
تفإللرف فتتفلوق ريتوفل حقظريتوف اكيمتتفلصيد  تف تق يييتفإلفالستوفل رفئبتوفلرسوم.ت-

   26مادة 
ت تاو تاهلريتفلشخدتطيلبتفل بقلفتاوتايل هتفلشخصري""فـخ صي تف تايليتفلبافت



اع عرتقحـيكمتفليـر تفل  عيقـكتفلـفيتيكـونتفلشـخدتقـجتقوفطبرـهتوقـالتاقـكيمتفليلـبتقخ صـيتفـ ت
ق ــــيييتف هلرــــيتوف اــــوف تفلشخصــــريتئ فت ــــينتفلبــــاف تيــــكو تاــــو تاهلرــــيتهــــففتفلشــــخدتاوتايل ــــهت

تفلشخصري.ت
   27مادة 

 ينية": "االختصاص في حالة الحقوق الع
اع عرتقحيكمتفلير تفل  عيقكتفلفيتيولكتف تئقلر هتقوقـاتفلعقـي تقخ صـيتليلقصـدتفـ تفلحقـوقتتت-

تفلعلبريتفل  علقيتله.ت
   28مادة 

 "حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم" 
ير تقجتهفاتفـاقيةريتاع عرتقحيكمتفلت27وت16ف ترلرتفل سيئدتفل بصو ت للهيتف تفل يدالجت

تفل  عيقكتفلفيتصك تفرهتفلحكمتقخ صيتف تفلحيـتتفآلاري:ت
ئ فت ينتقوطجتفل ك ىت لرهتاوتقحدتئقيق هتوقالتفلبظرتف تفلك وىت)فف  يبتفلك وى(تفـ تئقلـرمت-ا

ت لتتفلير تفل  عيقك.تت
ئ فت ــينتلل ـــك ىت لرـــهتوقـــالتفلبظــرتفـــ تفلـــك وىت)فف  ـــيبتفلــك وى(تقحـــدتاوتفـــر ت وتصـــبغيتت-بت

بيعريتاوترلـرت لـتتفـ تئقلـرمت لـتتفليـر تفل  عيقـك،تو ينـالتقـكتاةر ـالت لرـهتفلـك وىتاجي  يتاوتص
تلباف تق علقتل  ي سيتنشيطتهففتفلحدتاوتفلقر .ت

ئ فت ـــينتفـل ـــافمتفل عيقـــكيتقو ـــو تفلبـــاف تقـــكتنقـــف،تاوت ـــينتوفلـــبتفل بقلـــفتلـــكىت لـــتتفليـــر تت-ج
ت لره.تفل  عيقكتل ولبتفاقيقتصر حتاوت  ب ت لجتفل ك ىتوفل ك ىت

ف تايـتتفل س ولريترلرتفلعقكيـي،تئ فت ـينتفلقعـدتفل سـ ولبتلل سـ ولريتقـكتوقـاتفـ تئقلـرمت لـتت-دت
تفلير تفل  عيقك.ت

ئ فت ــينتفل ــك ىت لرــهتقــكتقعــدتفلخ ــو تصــرفايتـخ صــي تقحــيكمت لــتتفليــر تفل  عيقــكتت-هـــ
ق ــىت ــينتســوف ت ــينت ــجتطر ــقتاعلــلجتقــوطجتقخ ــي تاوت ــجتطر ــقتفـاقــيقت لــىتفخ صيصــهيت

تقينونت لتتفلير تفل  عيقكتـتيحرمتقثدتهففتفـاقيق.ت
ئ فتا ــكىتفل ــك ىت لرــهتدفي ــهتفــ تقو ــو تفلــك وىتدونتانتيــكفاتلعــكمتفخ صــي تفل حك ــيتت-و

تفل رفو تاقيقهيتفلباف .ت
ئ فتاعلـــقتف قـــرتليلبـــيتت ي  ـــيتو ينـــالتهـــفاتفل حـــيكمتقـــكتف  عـــرتتقخ صـــيت بظـــرتفليلـــبتت-ي

تفاتفل يد .ف صل تل ولبتندته
 29مادة 

"قكىتسلييتقحيكمتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفـ  رف تليلحكمتاوتابقلفات بكتلحـثتف سـبيبت
تفل  ت بىت للهيتفخ صي تقحيكمتفلير تفل  عيقكتفآلخر"ت



ا قلكتقحـيكمتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتفـ  ـرف تلـيلحكمتاوتابقلـفات بـكتلحـثتف سـبيبتفل ـ تت
خ صي تقحيكمتفلير تفل  عيقكتفآلخـرتليلوقـيئاتفلـوف د تفـ تفلحكـمتفل ـ تتفسـ بكتئللهـيت بىت للهيتف

تف تاقر رتفـخ صي تو لتتقيتلمتيكجتفلحكمتقكتصك تغري ري.ت
   30مادة 

 "حاالت رفض االعتراف بالحكم"
تيرفضتفـ  رف تليلحكمتف تفلحيـتتفآلاري:ت

ااكــيمتتفلكســ و تاوتفلبظــيمتفلعــيمتاوتفآلدفبتفــ تتئ فت ــينتقخيلقــيت اكــيمتفلشــر عيتفإلســالقريتاو-ا
تفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفـ  رف .ت

ئ فت ينتغري ريتولمتيعلجتفلخصمتفل حكومت لرهتليلك وىتاوتفلحكمتئ النـيتصـحرحيتي كبـهتقـجتتت-بت
تفلكفي ت جتنقسه.ت

صــيتليل  ثلــدتفلقــينون تئ فتلــمتاــرف تقوف ــكتقــينونتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفـ  ــرف تفلخيت-ج
تللشخي ت كي  تف هلريتاوتنيقصلهي.ت

ئ فت ـــينتفلبــــاف تفلصــــيد تفــــ تشـــكنهتفلحكــــمتفل يلــــوبتفـ  ــــرف تلـــهتقحــــالتلحكــــمتصــــيد تفــــ تت-دت
فل و و ت لجتفلخصومتانقسهمتو  علقت ففتتفلحقتقحالتوسعبيتوايئافتلقو تف قرتفل ق  تلهتلكىت

اوتلــكىتطــر تق عيقــكت يلــث،توقع رفــيتلــهتلــكىتفليــر تتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفـ  ــرف 
تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفـ  رف .ت

ئ فت ــينتفلبــاف تفلصــيد تفــ تشــكنهتفلحكــمتفل يلــوبتفـ  ــرف تلــهتقحــالتلــك وىتقبظــو  تاقــيمتت-هـــ
ئاكىتقحيكمتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتفـ  ـرف ت ـلجتفلخصـومتانقسـهمتو  علـقت ـففتتفلحـقت

،تو ينـالتفلـك وىتقـكت فعـالتئلـىتقحـيكمتهـففتفليـر تفل  عيقـكتف خلـرتفـ تاـي   تسـي قتقحـالتوسـعبي
ت لىت رمتفلباف ت لىتقحك يتفلير تفل  عيقكتفل  تتصك ت بهيتفلحكمتفل شي تئلره.ت

وللجهيتفلق يئريتفل ـ تتابظـرتفـ تطلـبتفل بقلـفتطبقـيتلـبدتهـفاتفل ـيد تانتارف ـىتفلقوف ـكتفلقينونرـيت
تف ت لكهي.ت

   31مادة 
 "تنفيذ الحكم" 

يكونتفلحكمتفلصيد ت جتقحيكمتااـكتف طـرف تفل  عيقـك توفل ع ـر تلـهتقـجتف طـرف تفل  عيقـك تتت-ا
هفاتفـاقيةري،تقي التلل بقلفتلكىت لـتتفليـر تفل  عيقـكتفآلخـرتق ـىت ـينتقـي التتتف خرىتطبقيت اكيم

تلل بقلفتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلعيتلهتفل حك يتفل  تاصك اه.ت
اخ ــاتفإللــرف فتتفلخيصــيتلــيـ  رف تلــيلحكمتاوتابقلــفاتلقــينونتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتت-بت
تفـ  رف تليلحكم،تو لتتف تفلحكودتفل  تتـتاق ىتفلهيتفـاقيةريتلغلرت لت.تتئلره
ت



   32مادة 
تا":ت"قه يتفلهل يتفلق يئريتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفـ  رف تليلحكمتاوتابقلفت

اق صرتقه يتفلهل يتفلق يئريتفل خ صيتلكىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتفـ  ـرف تلـيلحكمتاوت
ابقلفات لىتفل حققتق يتئ فت ينتفلحكمتقكتاوففرتتفرهتفلشروطتفل بصو ت للهيتف تهـفاتفـاقيةرـيت

رجـيتفـ تو لتتدونتفل عرمتلقحدتفل و و ،تواقومتهفاتفلهل يت فلتتقـجتالقـي تنقسـهيتواثعـالتفلب 
تقرف هي.ت

اــي تت-واــكقرتفلهل ــيتفلق ــيئريتفل خ صــيتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفـ  ــرف تلــيلحكمت
 بــكتئصــكف تاقرهــيتليل بقلــفتلياخــي تفل ــكف لرتفلالزقــيتل ســبغت لــىتفلحكــمتفلقــو تفل بقلفيــيتت-فـق  ــي 

تاتلكيه.تنقسهيتفل  تتاكونتلهتلوتانهتصك تقجتفلير تفل  عيقكتفلفيتيرفدتابقلفت
تو جوزتانتيبصّبتطلبتف قرتليل بقلفت لىتقبيوقتفلحكمت لهتاوتلع هتئنت ينتقي التلل جائي.ت

 33مادة 
 "اآلثار المترتبة على األمر بالتنفيذ"  

اســرىتم ــي تف قــرتليل بقلــفت لــىتل رــاتاطــرف تفلــك وىتفل  ر ــلجتفــ تئقلــرمتفليــر تفل  عيقــكتفلــفيت
تصك تفره.ت

   34مادة 
 ت الخاصة بطلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه" "المستندا

يجبت لىتفلجهيتفل  تتايلبتفـ  رف تليلحكمتلكىتايتتقجتف طرف تفل  عيقكتف خـرىتاقـكيمتقـيت
تيل :ت

تصو  ت يقليت س ريتقجتفلحكمتقصكقيت لىتفل وةرعيتتفلهيتقجتفلجهيتفل خ صي.ت-ا
شهيد تلكنتفلحكمتاصبحتنهيئريتوايئافتلقو تف قرتفل ق  تلهتقيتلـمتيكـجت لـتتقبصوصـيت لرـهت-بت

تف تفلحكمت فاه.ت
صو  تقجتقس بكتاعلرغتفلحكمتقصكقيت للهيتل ييلق هـيتللصـدتاوتايتتقسـ بكتمخـرتقـجتشـكنهتتت-ج

فلحكــمتتئ بــيتتئ ــالنتفل ــك ىت لرــهتئ النــيتصــحرحيتليلــك وىتفلصــيد تفلهــيتفلحكــمتو لــتتفــ تايلــي
تفلغري  .ت

وف تايليتطلبتابقلفتفلحكمتي ي تئلىتفلو يئقتفل ف و  تا الاتصو  تقصكقيتقجتفلحكمتفلقي ـ ت
ت ولوبتفل بقلف.

و جــبتانتاكــونتفل ســ بكفتتفل علبــيتفــ تهــفاتفل ــيد تقوقعــيت للهــيت ســ ريتوقخ وقــيتلخــيامتفل حك ــيت
ليس ثبي تفل سـ بكتفل بصـو ت لرـهتفل خ صيتدونتايليتئلىتفل صكيقت للهيتقجتاييتلهيتاخرى،ت

تف تفلعبكت)ا(تقجتهفاتفل يد .ت
ت



   35مادة 
 "الصلح أمام الهيئات المختصة" 

يكـونتفلصـلحتفلـفيتيــ متئ بياـهتاقـيمتفلهل ــيتتفلق ـيئريتفل خ صـيتطبقـيت اكــيمتتهـفاتفـاقيةرـيتلــكىت
يقـــك تف خـــرىتلعـــكتايتتقـــجتف طـــرف تفل  عيقـــك تقع رفـــيتلـــهتونيفـــففتفـــ تســـيئرتاقـــيلرمتف طـــرف تفل  ع

فل حقــقتقــجتئنتلــهتقــو تفلســبكتفل بقلــفيتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتفلــفيت قــكتفرــه.توفنــهتـتيشــ  دت لــىت
نصــو تاخــيلفتااكــيمتتفلشــر عيتفإلســالقريتاوتااكــيمتتفلكســ و تاوتفلبظــيمتفلعــيمتاوتفآلدفبتلــكىت

تفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفـ  رف تليلصلحتاوتابقلفا.ت
جهــيتفل ــ تايلـبتفـ  ــرف تليلصــلحتاوتابقلــفاتانتاقـكمتصــو  تقع  ــك تقبــهتوشــهيد تو  عـلجت لــىتفل

ت س ريتقجتفلجهيتفلق يئريتفل  تا ع  هتاقلكتفنهتايئاتلقو تفلسبكتفل بقلفي.ت
ت(تقجتهفاتفـاقيةري.ت34وايعقتف تهفاتفلحيليتفلققر تفلثيلثيتقجتفل يد ت)

   36مادة 
 "السندات التنفيذية" 

ــهتيـــؤقرت  بقلـــفهيتلـــكىتف طـــرف تفلســـبكفتتفل بق ــكتفل ـــ تا رقـــالتفـــ تئقلر ـ لفيـــيتلـــكىتفليـــر تفل  عيقـ
فلق ـــيئريتئ فت ينـــالتخي ـــعيتل لـــتتتفل  عيقـــك تف خـــرىتطبقـــيتلإللـــرف فتتفل  بعـــيتليلبســـبيتللاكـــيم
فلشر عيتفإلسـالقريتاوتفلكسـ و تاوتتفإللرف فتتو ش رطتاـتيكونتف تابقلفهيتقيتي عي متقاتااكيم

تيمتاوتفآلدفبتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفل بقلف.تفلبظيمتفلع
ايلبتفـ  رف تلسبكتقو قتوابقلفاتلكىتفلير تفل  عيقكتفآلخـرتانتاقـكمتتتو  علجت لىتفلجهيتفل  

صو  ت سـ ريتقبـهتقخ وقـيتلخـيامتفل و ـقتاوتقك ـبتفل و لـقتقصـكقيت للهـي،تاوتشـهيد تصـيد  تقبـهت
تبكتفل بقلفي.تاقلكتانتفل س بكتايئاتلقو تفلس

ت(تقجتهفاتفـاقيةري.ت34وايعقتف تهفاتفلحيليتفلققر تفلثيلثيتقجتفل يد ت)
   37مادة 

 "أحكام  المحكمين" 
قجتهفاتفـاقيةريتيع ر تلكاكيمتتفل حك لجتوابقفتلكىتتت30وتت28قات كمتفإلخال ت بدتفل يدالجتت

فلبــيبتقــاتقرف ــي تفلقوف ــكتايتتقــجتف طــرف تفل  عيقــك ت ــبقستفلكرطرــيتفل بصــو ت للهــيتفــ تهــففت
تيجــوزتللهل ــيتفلق ــيئريتفل خ صــيتلـــكىت فلقينونرــيتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتفل بقلـــفتلكيــهتـو
تانتاـرفضتابقلـفتفلحكـمتاـت فلير تفل ع يدتفل يلوبتئلرهتفل بقلفتانتابحثتف تقو و تفل حكـرمتـو

تف تفلحيـتتفآلاري:ت
وبتئلرــهتفـ  ــرف توابقلــفتفلحكــمتـتيجلــاتاــدتقو ــو تئ فت ــينتقــينونتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــ-ا

تفلباف ت جتطر قتفل حكرم.ت
تئ فت ينتاكمتفل حك لجتصيد فتابقلففتلشرطتاوتلعقكتاحكرمتليطدتاوتلمتيصبحتنهيئري.تت-بت



ئ فت ــينتفل حك ــونترلــرتقخ صــلجتطبقــيتلعقــكتاوتشــرطتفل حكــرمتاوتطبقــيتللقــينونتفلــفيتصــك تت-ج
ت يا.تاكمتفل حك لجت لىتقق 

تئ فت ينتفلخصومتلمتيعلبوفتليلح و ت لىتفلولهتفلصحرح.تت-دت
فلشــر عيتفإلســالقريتاوتفلبظــيمتفلعــيمتاوتفآلدفبتئ فت ــينتفــ تاكــمتفل حك ــلجتقــيتيخـيلفتااكــيمتت-هــ

تلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتفل بقلف.ت
اقــكمتصــو  تقع  ــك تقــجتايلــبتفـ  ــرف تلحكــمتفل حك ــلجتوابقلــفاتانتو  عــلجت لــىتفلجهــيتفل ــ ت

تفلحكمتقصحوبيتلشهيد تصيد  تقجتفلجهيتفلق يئريتاقلكتاريزاهتللقو تفل بقلفيي.ت
وفــ تايلــيتولــودتفاقــيقتصــحرحتقك ــوبتقعــدتف طــرف تل ولبــهتفلخ ــو تـخ صــي تفل حك ــلجت
و لتتللقصدتف تناف تقعلجتاوتفر يتقكتيبشـكت ـلجتفليـرفلجتقـجتقبيز ـيتتفـ ت القـيتقينونرـيتقعلبـيت

تجبتاقكيمتصو  تقع  ك تقجتفـاقيقتفل شي تئلره.ي
 الباب السادس  

 "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" 
   38مادة 
ت"ف شخي تفل ولهتئللهمتفاهيمتاوتفل حكومت للهم"ت

ي عهكت دتطر تقجتف طـرف تفل  عيقـك تانتيسـلمتف شـخي تفل ولـوديجتلكيـهتفل ولـهتئلرـهتمتفاهـيمت
ل حكـومت لـلهمتقـجتفلهل ـيتتفلق ـيئريتلـكىتايتقـجتف طـرف تفل  عيقـك تقـجتفلجهـيتتفل خ صـيتاوتف

تف خرىتو لتتوفقيتللقوف كتوفلشروطتفلوف د تف تهففتفلبيب.ت
 39مادة 

 :"تسليم المواطنين"  
يجــوزتلكــدتطــر تقــجتف طــرف تفل  عيقــك تانتي  بــات ــجتاســلرمتقوفطبرــهتو  عهــكتفــ تفلحــكودتفل ــ تت

هتفـاهــيمت ــكتقــجتيراكــبتقــبهمتلــكىتايتتقــجتف طــرف تفل  عيقــك تي  ــكتئللهــيتفخ صيصــه،ت  ولرــ
ف خرىتلرفئمتقعيةبيت للهيتف تقينونت دتقجتفلكول لجتلعقوبيتسـيلبيتللحر ـيتقـكاهيتسـبيتاوتلعقوبـيت
ــيت ــرتطلبـ ــكتفآلخـ ــر تفل  عيقـ ــهتتفليـ ــهتئلرـ ــيتولـ ــتتئ فتقـ ــكيجتو لـ ــرفلجتفل  عيقـ ــجتفليـ ــكىتايتتقـ ــكتلـ اشـ

لو يئقتوف شري توفل علوقيتتفل  تتاكونتف تاريزاهتو حيطتفلير تليل الاقيتقصحوبيتليل لقيتتوف
تفل  عيقكتفلييلبت ل يتل يتامتف تشكنتطلبه.ت

تواحكدتفلجبسريتف تاي   توقو تفلجر  يتفل يلوبتقجتفللهيتفل سلرم.ت
   40مادة 

 "األشخاص الواجب تسليمهم"
تيكونتفل سلرمتوفلبيتليلبسبيتللشخي تفآلا ت رينياهم:ت



قجتولهتئلرهتمتفـاهـيمت ـجتافعـي تقعيقـبت للهـيتل ق  ـىتقـوفنلجت ـدتقـجتفليـرفلجتفل  عيقـكيجتتت-ا
لعقوبـيتسـيلبيتللحر ـيتقـكاهيتسـبيتاوتلعقوبـيتاشـكتفـ تقـينونتت-فل سـلرمطيلبتفل سلرمتوفل يلوبتئلرـهت

تاييت ينتفلحكفنتف قصىتوف دنىتف تاك جتفلعقوبيتفل بصو ت للهي.تت-قجتفليرفلجايت
جتولـهتئلرـهتمتفـاهـيمت ـجتافعـي ترلـرتقعيقـبت للهـيتفـ تقـوفنلجتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتقتت-بت
فل سلرمتاوت ينالتفلعقوبيتفل قر  تللفعي تلكىتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل سلرمتـتنظلرتلهيتلكىتتئلره

ــوبتئلرـــه ــر تفل  عيقـــكتفل يلـ ــجتقـــوفطب تفليـــر تتفليـ ــخي تفل يلوبـــونتقـ ــلرم.تئ فت ـــينتف شـ فل سـ
ت عيقكتطيلبتفل سلرمتاوتقجتقوفطب تطر تق عيقكتمخرتيقر تنقستفلعقوبي.تفل 
قجتاكمت للهمتا و  يتاوتغري ريتقـجتقحـيكمتفليـر تفل  عيقـكتفلييلـبتلعقوبـيتسـيلبيتللحر ـيتتت-ج

تل ك تسبيتاوتلعقوبيتفشكت جتافعـي تقعيقـبت للهـيتل ق  ـىتقـينونتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـه
تفل سلرم.ت

مت لرهتا و  يتاوتغري رـيتقـجتقحـيكمتفليـر تفل  عيقـكتفلييلـبت ـجتفعـدترلـرتقعيقـبتقجتاكتت-دت
فل سلرمتاوتلعقوبيتـتنظلرتلهيتف تقوفنلبه،تئ فت ـينتت لرهتف تقوفنلجتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

تقجتقوفطب تفلير تفل  عيقكتطيلبتفل سلرمتاوتقجتقوفطب تطر تق عيقكتمخرتيقر تنقستفلعقوبي.ت
   41 مادة

 ال يجوز فيها التسليم""الجرائم التي 
تـتيجوزتفل سلرمتف تفلحيـتتفآلاري:ت

ئ فت ينــالتفلجر  ــيتفل يلــوبتقــجتاللهــيتفل ســلرمتقع عــر تل ق  ــىتفلقوف ــكتفلقينونرــيتفلبيفــف تلــكىتت-ا
تفل سلرمتلر  يتلهيتصبغيتسريسري.تتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

تبتقجتاللهيتفل سلرمتابحصرتف تفإلخال ت وفلبيتت سكر ي.تئ فت ينالتفلجر  يتفل يلوتت-بت
ئ فت ينالتفلجر  يتفل يلوبتقجتاللهيتفل سلرمتقكتف اكعـالتفـ تئقلـرمتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتتت-ج

فل سلرمتئـتئ فت ينالتهفاتفلجر  يتقـكتا ـرتتل صـيلحتفليـر تفل  عيقـكتطيلـبتفل سـلرمتو ينـالتتتئلره
تهفاتفلجرفئمتوقعيقع هم.تتقوفنلبهتابدت لىتا باتقراكع 

ــر تت-دت ــكىتفليـ ــبتفلك لـــيتفلقيعرـــي(تلـ ــمتنهـــيئ ت)قك سـ ــكنهيتاكـ ــك تلشـ ــكتصـ ــيتقـ ــالتفلجر  ـ ئ فت ينـ
تفل سلرم.تتفل  عيقكتفل يلوبتئلره

ئ فت ينالتفلـك وىت بـكتوصـو تطلـبتفل سـلرمتقـكتفنق ـالتاوتفلعقوبـيتقـكتسـقيالتل  ـ تفل ـك تتت-هـ
ت.تطبقيتلقينونتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل سلرم

ــجتشـــخدتـتيح ـــدتت-و ــكتفلييلـــبتقـ ــرمتفليـــر تفل  عيقـ ــي جتئقلـ ــكتف اكعـــالتخـ ــيتقـ ئ فت ينـــالتفلجر  ـ
لبسل هتو ينتقينونتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتفل سـلرمتـتيجلـاتاولرـهتفـاهـيمت ـجتقثـدتهـفات

تفلجر  يتئ فتف اكعالتخي جتئقلر هتقجتقثدتهففتفلشخد.ت
تييلب.تئ فتصك ت قوتلكىتفلير تفل  عيقكتفلت-ز



فل سـلرمتتئ فت ينتقكتسعقتاولرـهتفـاهـيمتلشـكنتايـيتلر  ـيتلـكىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتت-ب
تاوت ينتقكتسعقتصكو تاكمتلشكنهيتلكىتطر تق عيقكت يلث.ت

هــفاتفـاقيةرــيتـتاع عــرتقــجتفلجــرفئمت فتتفلصــبغيتفلسريســريتفل شــي تئللهــيتفــ تتوفــ تايعلــقتااكــيم
تفلجرفئمتفآلاري:تت-لوت ينالت هك تسريس - يد تفلققر ت)ا(تقجتهفاتفل

تفل عكيت لىتقلوكتو ؤسي تف طرف تفل  عيقك تاوتزولياهمتاوتاصولهمتاوتفرو هم.ت-ت1
تفل عكيت لىتاولري تفلعهكتاوتنوفبتفلرؤسي تلكىتف طرف تفل  عيقك .تت-2
تيئدتفلبقدتوفل وفصالت.تفلق دتفلع كتوفلسرقيتفل صحوبيتلإكرفات كتف فرفدتاوتفلسلييتتاوتوست-3

   42مادة 
 "طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته" 

يقــكمتطلــبتفل ســلرمت  يلــيتقــجتفلجهــيتفل خ صــيتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتطيلــبتفل ســلرمتئلــىتفلجهــيت
تفل سلرم،تو جبتانتيرفقتفليلبتل يتيكا :تتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

تدتفل يلوبتاسلر هتواوصيفهتولبسل هتوصو اهتئنتاقكج.ت رينتققصدت جتهو يتفلشخت-ا
اقرتفل بضت لىتفلشخدتفل يلوبتاسلر هتاوتايـيتو رقـيتاخـرىتلهـيتنقـستفلقـو تفلصـيد  تقـجتتت-بت

فلجهـــيتتفل خ صـــي،تاوتاصـــدتاكـــمتفإلدفنـــيتفلصـــيد تطبقـــيتللو ـــي تفل قـــر  تفـــ تقـــينونتفليـــر ت
جتفلجهــيتفل خ صــيتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتفل  عيقــكتفلييلــبتاوتصــو  ت ســ ريتلــهتقصــكقيت للهــيتقــ

تفلييلب.تت
ــيتت-تت ــيتواكلرقهـــ ــجتاللهـــ ــلرمتقـــ ــوبتفل ســـ ــي تفل يلـــ ــيبتف فعـــ ــينتف اكـــ ــي   توقكـــ ــ جتاـــ ــف ر تا  ـــ قـــ

وفل ق  ريتتفلشرعريتاوتفلقينونريتفل يبقيت للهيتقاتنسخيتقع  ك تقجتهفاتفل ق  ريتتوبرينتقـجت
تلر ه.تسلييتفل حقلقتلي دليتفلقيئ يت كتفلشخدتفل يلوبتاس

   43مادة 
 "توقيف الشخص المطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا" 

يجـــوزتفـــ تااـــوف تفـســـ عجي توببـــي ت لـــىتطلـــبتفلجهـــيتفل خ صـــيتلـــكىتفليـــر تفل  عيقـــكتفلييلـــبت
فل بضت لىتفلشـخدتفل يلـوبتواوةرقـهتقؤق ـيتو لـتتئلـىتاـلجتوصـو تطلـبتفل سـلرمتوفل سـ بكفتت

 علـــغتطلـــبتفل ـــبضتاوتفل وةرـــفتفل ؤقـــالتئلـــىتفلجهـــيتقـــجتهـــفاتفـاقيةرـــي.توتت42فل علبـــيتفـــ تفل ـــيد ت
فل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتتفل سلرمتئقيتقبيشر تلير قتفلعر كتاوتفلعرقتوإقيتلكيـيت
وســلليتاخــرىتي كـــجتئ بياهــيت  يلــي،تو جـــبتانتي  ــ جتفليلـــبتفإلشــي  تئلــىتولـــودتئاــكىتفلو ـــيئقت

قاتفإلفصيبت جتنريتئ سي تطلـبتفل سـلرمتوبرـينتت،42فل بصو ت للهيتف تفلعبكت)ب(تقجتفل يد ت
ــيبت ــينتف اكـ ــينتوقكـ ــي،توزقـ ــومت هـ ــيتاوتفل حكـ ــيتفل قـــر  تلهـ ــلرمتوفلعقوبـ ــيتفل سـ فلجر  ـــيتفل يلـــوبت بهـ
ــهتفلكقـــيتقـــيتاقكـــج،ت  ث ـــيتيصـــدتفليلـــبت فلجر  ـــيتواوصـــي تفلشـــخدتفل يلـــوبتاســـلر هت لـــىتولـ

تاتفـاقيةري.تقجتهفتت42قس وفريتشرفئيهتفلقينونريتطبقيت اكيمتتفل يد ت



تواحيطتفلجهيتفلييلبيتدونتاكخلرتل يتفاخفتقجتئلرف فتتلشكنتطلعهي.ت
   44مادة 

 "اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه" 
يجــبتفإلفــرفجت ــجتفلشــخدتفل يلــوبتاســلر هتئ فتلــمتي لــقتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفل ســلرمت

قــجتهــفاتت42فــ تفلعبــكت)ب(تقــجتفل ــيد تيوقــيتقــجتاــي   تفل ــبضت لرــه،تفلو ــيئقتفل علبــيتت30خــال ت
تفـاقيةريتاوتطلبيتليس  رف تفل وةرفتفل ؤقال.ت

تيجوزتلكييتايليتانتا جيوزتقك تفل وةرفتفل ؤقالت تيوقيتقجتاي   ت كئه.تت60ـو
ــ تاي ــوزتفـ ــكتتو جـ ــر تفل  عيقـ ــفتفليـ ــىتانتي خـ ــلر هت لـ ــوبتاسـ ــجتفلشـــخدتفل يلـ ــرفجت ـ ــالتفإلفـ وقـ
تيرفهيت رو  يتللحللوليتدونتفرف ا.تإللرف فتتفل  تفل سلرمتل راتففل يلوبتئلرهت

ــيت ــلر هتئ فتقـ ــكتواسـ ــلر هتقـــجتفل ـــبضت لرـــهتقـــجتلكيـ تي بـــاتفإلفـــرفجت ـــجتفلشـــخدتفل يلـــوبتاسـ ـو
تفس ك دتطلبتفل سلرمتفر يتلعك.

 45مادة 
 "اإليضاحات التكميلية" 

ك للرــيتلل حقــقتقــجتئ فتاعــلجتلليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفل ســلرمتفنــهتلحيلــيتئلــىتئي ــيايتتا
قجتفل  كجتاكف كتهففتفلـبقد،تيخيـرت ـفلتتاوففرتفلشروطتفل بصو ت للهيتف تهففتفلبيبتو ايت

فل سـلرمتاحكيـكتقرعـيدتفلير تفل  عيقكتفلييلبتقعدت فـضتفليلـب،تولليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهت
تلكيكتللحصو ت لىتهفاتفإلي يايت.ت

   46مادة 
 "تعدد طلبات التسليم"

ــ كدتتطلبـــيتتفل ســـلرمتقـــجتاطـــرف تق عيقـــك تقخ لقـــيت ـــجتلر  ـــيتوفاـــك تف كـــونتف ولو ـــيتفـــ تئ فتاعـ
فل سلرمتللير تفل  عيقكتفلفيتا رتتفلجر  يتل صيلحهت متللير تفل  عيقكتفلفيتف اكعالتفلجر  ـيت
ف تئقلر ه،ت متللير تفل  عيقكتفلـفيتيب  ـ تئلرـهتفلشـخدتفل يلـوبتاسـلر هتلجبسـل هت بـكتف اكـيبت

تفلجر  ي.ت
فــإ فتفاحــكتتفلظــرو تيق ــدتفليــر تفل  عيقــكتف ســعقتفــ تطلــبتفل ســلرم.تاقــيتئ فت ينــالتطلبــيتت
فل ســلرمت ــجتلــرفئمتق عــكد تفركــونتفل ــرلرحت لبهــيتاســبتتــرو تفلجر  ــيتوخيو اهــيتوفل كــينتفلــفيت

تف اكعالتفره.ت
تاحــو تهــفاتفل ــيد تدونتاــقتفليــر تفل  عيقــكتفل يلــوبتئلرــهتفل ســلرمتفــ تفلقصــدتفــ تفل يلبــيتتـو

تقجتقخ لفتف طرف تفل  عيقك تل يلقتار  هتقرفعريتف ت لتتل راتفلظرو .تتفل قكقيتئلره
 
 



   47مادة 
 "تسليم األشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها" 

ت- بـي ت لـىتطلبـه-ئ فتاقر تاسلرمتفلشخدتفل يلوبتا بطتواسلمتئلـىتفليـر تفل  عيقـكتفلييلـبت
ي كــجتانتا خــفتدلـــلالتفل  حصــليتقـــجتفلجر  ــيتاوتفل ســ ع ليتفلهـــيتاوتفل  علقــيت هــيتوفل ـــ تتف شــري 

اكشــفتفر ــيت للهــيتوفل ــ تاولــكتفــ تارــيز تفلشــخدتفل يلــوبتاســلر هتوقــالتفل ــبضت لرــهتاوتفل ــ ت
تلعك.ت

ــمتيــ متاســلرمتفلشــخدتفل يلــوبتلســعبتهربــهتاوت ــوتل و جــوزتاســلرمتف شــري تفل شــي تئللهــيتا ــىتول
فل سـلرمتاوتللغلـرتو دت لتتقاتفـا قيظتلـيلحقوقتفل ك سـبيتلليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهتتتوفياه،

تفلقـوفنلجتفلبيفـف تلـكىتفليـر تفل  عيقـكتفل يلـوبتئلرـهت لىتهفاتف شري ،توقات كمتفإلخـال تلكاكـيم
ــه ــوبتئلرـ ــكتفل يلـ ــىتفليـــر تفل  عيقـ ــيتئلـ ــلرم،تو جـــبت دهـ ــيتفليـــر تفل  عيتفل سـ ــىتنققـ ــلرمت لـ ــكتفل سـ قـ

تفلييلــبتفــ تاقــربتالــدتق ــىت ع ــالتهــفاتفلحقــوقتو لــتت قــبتفـن هــي تقــجتئلــرف فتتفـاهــيمتفل ــ 
تيبيشرهيتفلير تفل  عيقكتفلييلب.ت

ايل ـهتفل سلرمتفـا قيظتقؤق يتلي شـري تفل  ـعوطيتئ فت ايتو جوزتللير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهتت
انتيح قكتلـيلحقتفـ تفسـ ردفدهيتلـبقستفلسـعبتتئللهيتف تئلرف فتتلافئريت  يتيجوزتلهت بكتئ سيلهي

تقاتفل عهكتلإ يداهيت كو ات بكقيتي سبىتلهت لت.ت
   48مادة 

 "الفصل في طلبات التسليم"
اقصدتفلجهيتفل خ صيتلكىت دتطر تقجتف طرف تفل  عيقك تف تطلبيتتفل سلرمتفل قكقيتلهيتوفقيت

تللقينونتفلبيففتوقالتاقكيمتفليلب.ت
فل سلرمتفلجهيتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفلييلـبتلقـرف اتتتعيقكتفل يلوبتئلرهو خعرتفلير تفل  

تف تهففتفلشكن.ت
و جــبتاســعلبتطلــبتفلــرفضتفلكلــىتاوتفلجائــ توفــ تايلــيتفلقعــو تيحــيطتفليــر تفل  عيقــكتفلييلــبت

ت ل يتل كينتواي   تفل سلرم.ت
 ليلــهتفــ تفل ــي   توفل كــينتو لــىتفليــر تفل  عيقــكتفلييلــبتانتي ســلمتفلشــخدتفل يلــوبت وفســييت

فل حكديجتلفلت.تفإ فتلمتيـ متاسـلمتفلشـخدتفـ تفل كـينتوفل ـي   تفل حـكديجتيجـوزتفإلفـرفجت بـهتلعـكت
يوقــيت لــىتت30يوقــيت لــىتهــففتفل ــي   ،تو لــىتايــيتاــي تفينــهتيــ متفإلفــرفجت بــهتلينق ــي تت15قــرو ت

تاجــوزتفل ييلبــيت  ســلر هت قــر تاخــرىت ــجتفلقعــدتاوتف فعــي تفل ــي   تفل حــكدتلل ســلرمتدونتا يقــه،تـو
تطلبتقجتفللهيتفل سلرم.تفل  ت

 لىتانهتئ فتايلـالتتـرو تفسـ ثبيئريتدونتاسـلر هتاوتاسـل هتولـبت لـىتفليـر تفل  عيقـكتصـيابت
فلشكنتانتيخعرتفلير تفل  عيقكتفآلخـرت ـفلتتقعـدتفنق ـي تف لـدتو  قـقتفليرفـينتفل  عيقـكفنت لـىت



تيجـوزتفل ييلبـيت  سـلر هتلعـكت لـتت ـجتفلدتنهيئ تلل سلرمتيخلىتسعلدتفلش خدت بكتفنق ـيئه،تـو
تطلبتقجتفللهيتفل سلرم.تتنقستفلقعدتاوتف فعي تفل  

 49مادة 
"طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد 

 التسليم"المطلوب إليه 
،تاوت ـــينتقحكوقـــيت لرـــهتلـــكىتفليـــر تئ فت ـــينت  ـــيتفاهـــيمتقولـــهتئلـــىتفلشـــخدتفل يلـــوبتاســـلر ه

تطلبتقجتفللهيتفل سلرم،تفل سلرمت جتلر  يتخال تالتتفل  تتفل  عيقكتفل يلوبتئلره
ولبت لىتهففتفلير تفل  عيقكت رمت لتتانتيقصدتف تطلبتفل سلرم،توفنتيخعرتفليـر تفل  عيقـكت

تفـاقيةري.تتقجتهفات48فلييلبتلقرف اتفرهتوفقيتللشروطتفل بصو ت للهيتف تفل يد ت
وفــ تايلـــيتفلقعـــو تيؤلــدتاســـلرمتفلشـــخدتفل يلــوبتا ـــىتاب هـــ تقحيك  ــهتلـــكىتفليـــر تفل  عيقـــكت

فل ســلرمتوإ فت ـــينتقحكوقـــي،تا ــىتيـــ متابقلـــفتفلعقوبــيتفل حكـــومت هـــي،تو  بــاتفـــ تهـــفاتتفل يلــوبتئلرـــه
تفل شي تئللهي.تت48فلحيليتقيتنصالت لرهتفل يد ت

تاحـــو تااكـــيم قكـــينتئ ســـي تفلشـــخدتفل يلـــوبتقؤق ـــيتلل ثـــو تاقـــيمتفلهل ـــيتتهـــفاتفل ـــيد تدونتئتـو
فلق يئريتلكىتفلير تفل  عيقكتفلييلبت لىتانتي عهكتصـرفايتلإ يداـهتل جـردتانتاصـك تفلهل ـيتت

تفلق يئريتلكيهتقرف هيتف تشكنه.ت
   50مادة 

ت"وقو تاعكيدتف تاكلرفتفلقعدتقو و تفلجر  يتفل  تسلمتفلشخدتفل يلوبتقجتاللهي"
اتا بــي تســلرتئلــرف فتتفلــك وىتوبعــكتاســلرمتفلشــخدتفل يلــوبتاســلر هتاعــكيدتفــ تاكلرــفتئ فتوقــ

اوتتســلمتفلشــخدتفل يلــوبتقــجتاللهــيتفــالتيجــوزتاولرــهتفاهــيمتئلرــهتفلقعــدتقو ــو تفلجر  ــيتفل ــ 
تقحيك  هتئـتئ فت ينالتفلعبيصرتفل كونيتللجر  يت  كلرقهيتفلجكيكتاعرحتفل سلرم.ت

   51مادة 
 قيف المؤقت" "حسم مدة التو 

ــيد ت ــىتفل ـ ــ بيدفتئلـ ــدتفسـ ــيط (تفلحيصـ ــك تفل وةرـــفتفل ؤقـــالت)فل وةرـــفتفـا رـ ــمتقـ ــفاتت43احسـ ــجتهـ قـ
تفـاقيةريتقجتاييت قوبيتيحكمت هيت لىتفلشخدتفل سلمتلكىتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل سلرم.ت

   52مادة 
 سلم من أجلها"  "محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي

ئلىتفلشخدتفلفيتسلمتاوتقحيك  هتا و  يتاوتابسهتابقلففتلعقوبيتقحكـومتتـتيجوزتاولرهتفاهيم
سـلمتقـجتاللهـيتوفلجـرفئمتفل رابيـيت هـيتاوت هيت جتلر  يتسيلقيت لىتاي   تفل سـلرمترلـرتالـتتفل ـ ت

تف اكعهيتلعكتفل سلرمتئـتف تفلحيـتتفآلاري:تفلجرفئمتفل  ت



سـلليتفلخـروجتقـجتئقلـرمتفليـر تفل  عيقـكتفل سـلمتئ فت ينتفلشخدتفل سـلمتقـكتاارحـالتلـهتار ـيتووت-ا
تليخ ري ا.تيوقيتلعكتفإلفرفجت بهتنهيئريتاوتخرجتقبهتو يدتئلرهتت30ولمتيغيد اتخال تئلرهت
ــكتقرفــــقت-بت ــكيمتطلــــبتلكيــ ــل هتو لــــتتلشــــرطتاقــ ــكتفلــــفيتســ ئ فتوففــــقت لــــىت لــــتتفليــــر تفل  عيقــ

رـيتوب ح ـرتق ـيئ تي  ـ جتاقـوف تقـجتهـفاتفـاقيةت42ليل س بكفتتفل بصـو ت للهـيتفـ تفل ـيد تت
فلشخدتفل سلمتلشكنتفق كفدتفل سلرمتو شي تفرهتئلىتفنهتاارحالتلهتفرصيتاقكيمتقف ر ت كفي ـهتئلـىت

تفل سلرم.تفلجهيتتفل خ صيتلكىتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلرهت
 53مادة 

 "تسليم الشخص إلى دولة ثالثة"  
هتئلــىتدولــيت يلثــي،تفــ ترلــرتفلحيلــيتفل بصــو تـتيجــوزتليــر تق عيقــكتاســلرمتفلشــخدتفل ســلمتئلرــ

قــجتهــفاتفـاقيةرــيتئـت بــي ت لــىتقوففقــيتفليــر تفل  عيقــكتفلــفيتت52 للهــيتفــ تفلعبــكت)ا(تقــجتفل ــيد ت
فل سـلرمتطلبـيتئلـىتفليـر تفل  عيقـكتتسل هتئلره،توف تهفاتفلحيليتيقكمتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

تجتفلو يئقتفل قكقيتقجتفلكوليتفلثيلثي.تفلفيتاسلمتقبهتفلشخدتقرفقيتلهتنسخيتق
   54مادة 

 "تسهيل مرور األشخاص المقرر تسليمهم" 
قبهـيتقـجتدولـيتاخـرىت عـرتتاوففقتف طرف تفل  عيقك ت لـىتقـرو تفلشـخدتفل قـر تاسـلر هتئلـىتاي

ئقلر هـــيتو لـــتت بـــي ت لـــىتطلـــبتيولـــهتئللهـــي،تو جـــبتانتيكـــونتفليلـــبتقؤ ـــكفتليل ســـ بكفتتفلالزقـــيت
تهفاتفـاقيةري.تتمانتف قرتق علقتلجر  يتي كجتانتاؤدىتئلىتفل سلرمتطبقيت اكيإل بيتت

توف تايليتفس خكفمتفليرقتفلجو يتلبقدتفلشخدتفل قر تاسلر هتا باتفلقوف كتفآلاري:ت
ئ فتلمتيكجتقجتفل قر تهعوطتفلييئر تيقـومتفليـر تفل  عيقـكتفلييلـبتلإخيـي تفلكولـيتفل ـ تسـ ععرت-ا

تقجتهفاتفـاقيةري.تت42يت ولودتفل س بكفتتفل بصو ت للهيتف تفل يد تفلييئر تف ي ه
قــجتهــفاتت43فل ــيد توفــ تايلــيتفلهعــوطتفـ ــيرف يتيجــوزتلليــر تفل  عيقــكتفلييلــبتطبقــيت اكــيمت

فـاقيةريتطلبتئلقي تفل بضت لىتفلشخدتفل قر تاسلر هت  ث ـيتيولـهتطلبـيتلـيل رو توفقـيتللشـروطت
تهبيالتفلييئر تف تا ف لهي.ت تف ول تقجتهفاتفل يد تئلىتفلكوليتفل  تفل بصو ت للهيتف تفلققرت

قــجتهــفاتت43فل ــيد تتوفــ تايلــيتفلهعــوطتفـ ــيرف يتيجــوزتلليــر تفل  عيقــكتفلييلــبتطبقــيت اكــيم
فـاقيةريتطلبتئلقي تفل بضت لىتفلشخدتفل قر تاسلر هت  ث ـيتيولـهتطلبـيتلـيل رو توفقـيتللشـروطت

تهبيالتفلييئر تف تا ف لهي.تقر تف ولىتقجتهفاتفل يد تئلىتفلكوليتفل  تفل بصو ت للهيتف تفلق
   55مادة 

كتفل ولــودتفــ تئقلر ــهتفل حكــومتقــ"ابقلــفتف اكــيمتفلقي ــريتلعقوبــيتســيلبيتللحر ــيتلــكىتفليــر تفل  عي
ت لره"



تفلقي ــريتلعقوبــيتســيلبيتللحر ــيتل ــك تاقــدت ــجتســبيتفــ تئقلــرمتااــكتف طــرف يجــوزتابقلــفتف اكــيمت
فل  عيقك تفل ولودتفرهتفل حكومت لرهت بي ت لىتطلبتفلير تفل  عيقكتفلفيتاصـك تفلحكـمتئ فتوففـقت

ت لىت لتتفل حكومت لرهتوفلير تفل  عيقكتفل يلوبتلكيهتفل بقلف.ت
   56مادة 

 "مصروفات التسليم" 
فل ســلرمتفل سـلرمتل رـاتفل صــروفيتتفل  رابـيت لـىتئلـرف فتتي ح ـدتفليـر تفل  عيقـكتفل يلــوبتئلرـهت

اــ متفــوقتا ف ــرهتو  ح ــدتفليــر تفل  عيقــكتفلييلــبتقصــروفيتتقــرو تفلشــخدتخــي جتئقلــرمتتفل ــ 
تفل سلرم.تتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

و  ح دتفلير تفل  عيقكتفلييلـبتل رـاتقصـروفيتت ـود تفلشـخدتفل سـلمتئلـىتفل كـينتفلـفيت ـينت
تاه.تفرهتوقالتاسلر هتئ فت عالت كمتقس ولل هتاوتاكمت عرف 

   57مادة 
 "تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية"  

ا ولىتف طرف تفل  عيقك تابسـلقتئلـرف فتتطلـبتفل سـلرمتفل بصـو ت للهـيتفـ تهـفاتفـاقيةرـيتفر ـيت
 لبهــيتوبــلجتفل بظ ــيتفلعربرــيتللــكفي تفـل  ــي  ت ــكتفلجر  ــيت)فل ك ــبتفلعربــ تللشــرطيتفلجبيئرــي(ت

جتطر ــقتشــعبتفـاصــي تفل عبرــيتوفل بصــو ت للهــيتفــ تفاقيةرــيتئنشــي تفل بظ ــي.تو لــىتو لــتت ــ
فل سلرمتئخيـي تقك ـبتفل بظ ـيتللشـرطيتفلجبيئرـيتلصـو  تقـجتفلقـرف تتفلير تفل  عيقكتفل يلوبتئلره

تفلصيد تف تشكنتطلبتفل سلرم.ت
 الباب السابع  

 يها ينتمون إلتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي 
   58مادة 

 "شروط التنفيذ" 
فلجافئرــيتفل ك ســبيتفلك لــيتفلقيعرــيت)فلبهيئرــي(توفلصــيد  تلــكىتااــكتف طــرف تتيجــوزتابقلــفتف اكــيم

قــجتف طــرف تف خــرىتفلــفيتيكــونتفل حكــومت لرــهتقــجتقوفطبرــه،ت بــي ت لــىتتفل  عيقــك تفــ تئقلــرمتاي
تطلبه،تئ فتاوففرتتفلشرطتفآلاري:ت

ل حكــومت هــيتســيلبيتللحر ــيتـتاقــدتقــكاهيتاوتفل ــك تفل  ب رــيتقبهــيتاوتفلقي لــيتانتاكــونتفلعقوبــيتفت-ا
تلل بقلفت جتس يتاشهر.ت

(تقــجت41ـتيجــوزتفلهــيتفل ســلرمتطبقــيتلل ــيد ت)تانتاكــونتفلعقوبــيتقــجتالــدتئاــكىتفلجــرفئمتفل ــ ت-بت
تهفاتفـاقيةري.ت

فل يلـــوبتفل بقلـــفتلكيـــهتتانتاكـــونتفلعقوبـــيتقـــجتالـــدتفعـــدتقعيقـــبت لرـــهتلـــكىتفليـــر تفل  عيقـــكتت-ج
تلعقوبيتسيلبيتللحر يتـتاقدتقكاهيت جتس يتاشهر.ت



تانتيوففقت لىتطلبتفل بقلفت دتقجتفلير تفل  عيقكتفلصيد ت بهتفلحكمتوفل حكومت لره.تت-دت
   59مادة 

 ال يجوز فيها التنفيذ" "الحاالت التي
تفلجافئريتف تفلحيـتتفآلاري:تتـتيجوزتابقلفتف اكيم

 فت ــينتنظــيمتابقلــفتفلعقوبــيتلـــكىتفليــر تفل  عيقــكتطيلــبتفل بقلـــفتـتي قــقتونظــيمتفل بقلــفتلـــكىتئت-ا
تفلير تفل  عيقكتفلصيد تفرهتفلحكم.ت

ئ فت ينالتفلعقوبيتقـكتفنق ـالتل  ـ تفل ـك توفـقتقـينونتفليـر تفل  عيقـكتفلصـيد تلكيـهتفلحكـمتتت-بت
تاوتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل بقلف.ت

اعـكتقـجتاـكف لرتفإلصـالبتوفل كديـبتاوتفلحر ـيتفل رفةبـيتاوتفلعقوبـيتتفلقرعرـيتئ فت ينالتفلعقوبـيتتتت-ج
تفإل يفريتوفقيتلقوفنلجتونظيمتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل بقلف.ت

   60مادة 
 "تنفيذ العقوبة" 

يجــرىتابقلــفتفلعقوبــيتوفــقتنظــيمتفل بقلــفتفل ع ــو تلــهتلــكىتفليــر تفل  عيقــكتطيلــبتفل بقلــفت لــىتانت
ت وةرفتفـا ريط توقيتق ياتفل حكومت لرهتقجتالدتفلجر  يت فاهي.تاخصمتقبهيتقك تفل

   61مادة 
 "آثار العفو العام أو العفو الخاص" 

يســرىت لــىتفل حكــومت لرــهت ــدتقــجتفلعقــوتفلعــيمتوفلعقــوتفلخــي تفلصــيد  جتلــكىتفليــر تفل  عيقــكت
تفلفيتاصك تفلحكم.ت

تيسرىت لرهتفلعقوتفلخي تفلصيد تلكىتفلير تفل  عيق تكتطيلبتفل بقلف.تـو
اقيتئ فتصك ت قوت يمتقجتفلير تفل  عيقكتطيلبتفل بقلفتو ينتيش دتفل حكومت لره،تفخيرت فلتت
فلير تفل  عيقكتفلصيد ت بهتفلحكمتفلفيتلهتانتييلبتفس عيد تفل حكـومت لرـهتل بقلـفتقـيتابقـىتقـجت

تفلعقوبيتفل حكومت هي.ت
   تئ الرهت هففتفإلخيي تيع عرتانـهتصـر تفلبظـرتيوقيتقجتايت15وإ فتلمتي قكمت هففتفليلبتخال ت

ت جتفس عيد تفل حكومت لرهتو يعقتفلعقوتفلعيمت لىتفل حكومت لره.ت
   62مادة 

 "تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه"  
يقكمتطلبتابقلفتفلحكمتو عالتفرهتقجتقعدتفلجهيتفل خ صـيتوفـقتفإللـرف فتتفل بصـو ت للهـيتفـ ت

تقوف كتفل ع و ت هيتلكىتفلير تفل  عيقكتفلفيتاصك تفلحكم.تهففتفلبيبتوفل
ت
ت



   63مادة 
 "تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ"
للير تفل  عيقـكتطيلـبتفل بقلـفتانتييعـقت لـىتفل حكـومت لرـهتقـيتيبيسـبتفلعقوبـيتفل حكـومت هـيتقـجت

تقينونهتو لتتئ فتلمتيبدتفلحكمت للهيتاوت لىتنظلرهي.تفرعريتوإ يفريتطبقيتل
   64مادة 

 "مصروفات النقل والتنفيذ" 
ي ح دتفليـر تفل  عيقـكتفلـفيتصـك تفلحكـمتلكيـهتقصـروفيتتنقـدتفل حكـومت لرـهتئلـىتئقلـرمتفليـر ت

تفل  عيقكتطيلبتفل بقلفتو  ح دتهففتفلير تف خلرتقصروفيتتابقلفتفلعقوبيتفل حكومت هي.ت
ىتل بسلقتئلرف فتتطلبتفلبقدتقاتفل ك بتفلعربـ تللشـرطيتفلجبيئرـيتفل ق  ـريتتفل بصـو توارف 

ت.ت57 للهيتف تفل يد ت
 الباب الثامن  

 "األحكام  الختامية" 
   65مادة 

 "اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ"  
فإللــرف فتتفلكفخلرــيتإلصــكف تفلقــوفنلجتاع ــدت ــدتلهــيتقعلبــيتلــكىتف طــرف تفل وقعــيت لــىتفاخــي ت

توفللوفئحت)فل رفسرم(تفل بظر ريتفلالزقيتلو اتهفاتفـاقيةريتقو اتفل بقلف.ت
 66مادة 

 "التصديق والقبول واإلقرار"  
اكونتهفاتفـاقيةريتقحالتلل صكيقت للهيتاوتقعولهيتاوتئقرف هيتقجتف طـرف تفل وقعـيتواـود تو ـيئقت

يوقيتت30إلقرف تلكىتف قينيتفلعيقيتلجيقعيتفلكو تفلعربريتف تقو كتاقصياتفل صكيقتاوتفلقعو تاوتف
ــكو تف   ـــي ت ــالغتســـيئرتفلـ ــيتئ ـ ــيتفلعيقـ ــىتف قينـ ــرف تو لـ ــو تاوتفإلقـ ــكيقتاوتفلقعـ ــي   تفل صـ ــجتاـ قـ
توف قينيتفلعيقيتلل بظ يتفلعربريتللكفي تفـل  ي  ت كتفلجر  يتلكدتئيكف تل لتتفلو يئقتواي  خه.ت

   67مادة 
 سريان االتفاقية"  "

يوقـــيتقــجتاـــي   تئيــكف تو ــيئقتفل صـــكيقت للهــيتاوتقعولهـــيتاوتت30اســرىتهــفاتفـاقيةرـــيتلعــكتق ــىت
تئقرف هيتقجت لثتفلكو تف   ي تف تليقعيتفلكو تفلعربري.ت

   68مادة 
 "االنضمام إلى االتفاقية" 

اب ـــمتئللهــيتليلـــبتتيجــوزت يتتدولــيتقـــجتدو تفلجيقعــيتفلعربرـــيترلــرتفل وقعــيت لـــىتفـاقيةرــيتان
تارسلهتئلىتاقلجت يمتفلجيقعي.ت



اع عرتفلكوليتطيلبيتفـن  يمتقرابيـيت هـفاتفـاقيةرـيتل جـردتئيـكف تو رقـيتاصـكيقهيت للهـيتاوتقعولهـيت
تيوقيتقجتاي   تفإليكف .تت30اوتئقرف هيتوق ىت

   69مادة 
 "أحكام االتفاقية ملزمة ألطرافها"

قـــيتلج رـــاتاطرففهـــيتفل  عيقـــك تفـــالتيجـــوزتليـــرفلجتاوتاكثـــرتقـــجتاكـــونتااكـــيمتتهـــفاتفـاقيةرـــيتقلات-ا
تف طرف تفل  عيقك تفـاقيقت لىتقيتيخيلفتااكيقهي.ت

ئ فتاعي  ــالتااكــيمتهــفاتفـاقيةرــيتقــاتااكــيمتايــيتفاقيةرــيتخيصــيتســيلقيتييعــقتفلــبدتف كثــرتت-بت
تاح رقيتل سلرمتفل  ه لجتوفل حكومت للهم.ت

   70مادة 
 ظات مخالفة ألحكام  االتفاقية" "عدم جواز إبداء تحف

ـتيجــوزت يتتطــر تقــجتف طــرف تانتيعــكىتايتتاحقــكتيبيــويتصــرفايتاوت ــ بيت لــىتقخيلقــيت
تلبصو تهفاتفـاقيةريتاوتخروجت جتاهكففهي.ت

   71مادة 
 "االنسحاب من االتفاقية" 

سـلهتئلـىتـتيجوزت يتطر تق عيقكتانتيبسحبتقجتفـاقيةريتئـت بي ت لىتطلبت  ـي  تقسـعبتيرت
تاقلجت يمتليقعيتفلكو تفلعربري.ت

يراــبتفـنســحيبتا ــراتلعــكتق ــىتســ يتشــهو تقــجتاــي   تئ ســي تفليلــبتئلــىتاقــلجت ــيمتليقعــيتفلــكو تت
تفلعربري.تت

قكقالتخال تالتتفل ك تولوتاصدتهففتفـاقيةريتنيفف تليلبسبيتئلىتطلبيتتفل سلرمتفل  تتتاظدتااكيم
تفل سلرمتلعكهي.ت

   72مادة 
 االتفاقيات المعمول بها حاليا"  "إلغاء

صـــيدقالت للهـــيتقحـــّدتفـاقيةرـــيتتفلـــثالثتفل عقـــود ت ـــيمتتاحـــّدتهـــفاتفـاقيةرـــيتليلبســـبيتللـــكو تفل ـــ 
فــ تنيــيقتليقعــيتفلــكو تفلعربرــيتوفل ع ــو ت هــيتايلرــيتلشــكنت ــدتقــجتفإل النــيتتوفإلنيلــيتتت1952

تواسلرمتفل جرقلج.تتفلق يئريتوابقلفتف اكيم
ــي ــكفتل ـ ــجتتواكيلـ ــيت ـ ــيتنريلـ ــفاتفـاقيةرـ ــكتهـ ــ يؤهمتلعـ ــيتاسـ ــونتفل علبـ ــكوبونتفل قو ـ ــاتفل بـ ــكتوقـ ــكمتقـ اقـ

تاكوقياهمتوبيس هي.ت
ار تتهفاتفـاقيةريتليللغيتفلعربريتل كيبيتفلر يمت يص يتفل  لكيتفلعربريتفلسعودييتيومتف  بعـي ت

رتا ر ـد/تنرسـينتهـتفل وففقتفلسـيدستقـجتشـهت1403فلثيلثتوفلعشر جتقجتشهرتل يدىتفلثينريت يمت



قلالدييتقجتاصدتوااكتيحقكتلي قينيتفلعيقـيتلجيقعـيتفلـكو تفلعربرـيتواسـلمتصـو  تقييلقـيتتت1983
 للصدتلكدتطر تقجتف طرف تفل وقعيت لىتهفاتفـاقيةريتاوتفل ب  يتئللهي.


