
 االتفاقية العربية لمكافحة اإلرهاب
صددت االتفاقية ددرالر دد ت السددوالساء ددعالل  تلالتخلددتااللتختتىء ددرالتخلدد لالشددكالتلذىي  ىدديالتخى ددذ  التخدد  ال

ال7ادددي   ال دددتلالتخ قدددي  الال-ال22/4/1998  دددتالرى ددد التفسيادددرالتخليسدددرالخايسلدددرالتخدددتلاالتخل   دددرال ذدددي   ال
الال40،اللش يالخءىيدةال1999أيي /سييوال

التختيبيلر
التخل   رالتخىوقلر إنالتختلاال

 غبدددرالشدددعالالت دددتالتخذلددديلنالم ىددديال ج  ددديالخىايشةدددرالتخاددد تمنالتأل ةي  دددر،التخذدددعالا دددتدالأسدددوالت سدددرالتخل   دددرال
اللتسذ  ت ةي،اللا الالىط تال ءكالسصيخة يالتخةجو ر.

لتخذتتسدديالريخىبدديدخالت ى ة ددراللتختي  ددرالتخ دديس ر،اللفالسدد ىيالأ ادديمالتخ دد  لرالتألسدد س ر،الل دد تالردديخذ ت ال
تخل   رالتخذعالا ب ال لالأشاياالتخل فاللتأل ةيل،اللادت والإخدكال ىييدرال  دونالتألا دين،الالالتألا ياعالخألسر

لةدكالت  اديمالتخذدعالاذىيشدكالسل ديالسبديدخالتخ دياونالتخدتلخعاللأس دمالتخذدعالقيسد ال ءدكالالديلنالتخ دلولال
السوالأللالإقيسرالتخ  م.ال

تخىوتثجد التختلخ دراللتخذتتسيالرىجثينالليسلرالتختلاالتخل   راللسجثينالةجئدرالت سدنالتخىذةدتة،الللى دعالتخل دوداللال
الت ى  التخذعالاكونالتختلاالتخىذليقتةالشعالة هالتفاقية رالط شيالشج ي.

لاأكجتتال ءكال  التخ لولالشعالتخكقيحالضتالتف دذ االت ل بدعاللتخلدتلتنالرىفذءدفالتخوسديمل،الرىديالشدعال
 خددددكالتخكقدددديحالتخى ددددءيالسددددوالألددددلالاة  دددد الأ تضددددج ي،اللتخةصددددواال ءددددكال   دددديالشددددعالا   دددد السصددددج ةيال

ظال ءكالتخو تةالتخذ ت  رالخكلال ءتال   ع،الل خكال ءماللش يالخى يصتاللسبيدخالسجثيناللتسذ  خ ي،الل ىياليةيش
اللق ت تاالت سنالتخىذةتة.

القتالتاق  ال ءكال  تالتفاقية ر،الدتع رال لالدلخرال    رالخنالا ي  الشعالإ  تس يالإخكالتفاضىيمالإخج ي.
 الباب األول: تعاريف وأحكام عامة 

 المادة األولى
الذل  فالتخىبجوالإ تلال لالس  ي الي صتالريخىصطءةياالتخذيخ رالتخ

التختلخرالتخىذليقتة الال-1
كددلالدلخددرال ضددوالشددعالليسلددرالتخددتلاالتخل   ددرالصددتق ال ءددكالةدد هالتفاقية ددر،اللألد دد اللثدديم الاصددتي  يال

الخت الت سيارالتخليسرالخءايسلر.
التأل ةيل الال-2

تسدعالكلالشللالسوالأشلياالتخل فالألالتخذ تيتالرمالأيديال ياد ال وت ثدمالألالأض تضدم،الي دعالا قجد تالخى د ل الإل ال
ش ديالألاللىي ع،الي تفالإخكالإخ يلالتخ  بال جوالتخ يس،الألالا ل ل نالرإي تم نالألالالد   ال  ديا نالألال
 دددد  ذ نالألالأسدددد  نالخءفطدددد ،الألالإخةددددينالتخضدددد  الريخبجئددددرالألالرأ ددددتالتخى تشدددد الألالت سدددد  التخليسددددرالألال

التخفيصر،الألالت ذ خ يالألالتفسذج لال ءج ي،الألالال   الأ تالتخىوت دالتخوط  رالخءفط .ال



ال  ىرالتأل ةي  ر التخا-3
ةعالأيالل  ىرالألالشد ل الشج ديالا اكدبالا قجد تالخإد االإ ةدي عالشدعالأيالسدوالتخدتلاالتخىذليقدتة،الألال ءدكال
  يييةدديالألالسىذءكيا دديالألالسصدديخة ياليليقددبال ءج دديالقياوا دديالتخددتتىءع،ال ىدديالالددتالسددوالتخادد تمنالتأل ةي  ددرال

   لياالتختلاالتخىذليقدتةالألالتخا تمنالتخى صوصال ءج يالشعالتفاقية ياالتخذيخ ر،ال تتالسيالتسذث ذمالس  يالا
التخذعالخنالاصيدنال ءج ي 

)أ(التاقية ددرالطو جددواللتخفيصددرالردديخا تمناللت شلددياالتخذددعالا اكددبال ءددكالسددذوالتخطدديم تااللتخىوقلددرال ذددي   ال
الم.14/9/1963

)ل(التاقية ددددرالفةددددييالر ددددأنالسايشةددددرالتفسددددذج لالضجدددد التخى دددد ل ال ءددددكالتخطدددديم تااللتخىوقلددددرال ذددددي   ال
الم.ال16/12/1970

واذ  ياالتخفيصرالر ىعالت  ىياالضج التخى  ل رالتخىول رالضتالس سرالتخطجد تنالتخىدتاعال)ج(التاقية رالس
الم.ال10/5/1984لتخب لاو واالتخىءة ال  ياللتخىوقعالشعالسواذ  ياالال23/9/1971لتخىوقلرالشعال

)د(التاقية رالاجو و  التخفيصدرالرى دعاللسليةبدرالتخاد تمنالتخى اكبدرالضدتالت شدفيصالتخى دىوخجوالريخةىييدرال
الم.ال14/12/1973خىىثءونالتخت ءوسيسجوناللتخىوقلرالشعالتختلخ رالرىوالشج نالت

الم.ال17/12/1979)ةد(التاقية رالتىذطيفاللت ذاي التخ ةيمواللتخىوقلرالشعال
الم،السيالالء الس  يالريخ  ص رالتخبة  ر.ال1983)ل(التاقية رالت سنالتخىذةتةالخ ياونالتخبةي الخ  رال

 المادة الثانية
رىدديالشددعال خددكالتخكقدديحالتخى ددءيالضددتالتف ددذ االال)أ(الفالالددتالل  ىددر،ال دديفاالتخكقدديحالرىفذءددفالتخوسدديمل،

ت ل بددعاللتخلددتلتنالسددوالألددلالتخذةدد  اللا   دد التخىصددج ،اللش دديالخىبدديدخالتخ ددياونالتخددتلخع،اللفاليلذبدد السددوال
الة هالتخةيفاال لال ىلاليىسالريخو تةالتخذ ت  رال يالسوالتختلاالتخل   ر.

تخاد تمنالتخ  يسد ر.اللشدعال)ل(الفالالتالأيالسوالتخاد تمنالتأل ةي  درالتخى دي الإخج ديالشدعالتخىديدةالتخ دير رالسدوال
تخاددد تمنالال-لخددوال ياددد ال ددتتشعالس يسددعال-اطبجدد الأ ادديمالةدد هالتفاقية دددر،الفالالددتالسددوالتخاددد تمنالتخ  يسدد ر

التآلا ر 
التخذلتيال ءكالسءو الل ؤسيلالتختلاالتخىذليقتةاللتخةايمالل لليا نالألالأصوخ نالألالش ل  ن.ال-1
اوسديا،الألالتخدو  تلالشددعالأيالتخذلدتيال ءدكالألخ ديلالتخل دت،الألالادوتلال ؤسديلالتخدتلا،الألال ؤسديلالتخةال-2

السوالتختلاالتخىذليقتة.الال
تخذلتيال ءدكالت شدفيصالتخىذىذلدجوالرةىييدرالدلخ درالرىدوالشدج نالتخ دق تلاللتخت ءوسيسدجونالشدعالتخدتلاالالال-3

التخىذليقتةالألالتخىلذىتلنالختي ي.ال
التخ ذلالتخلىتاللتخ  قرالتخىصةو رالرإك تهالضتالت ش تدالألالتخ ءطياالألاللسيملالتخ  لاللتخىوتص ا.الال-4
ياالتخذف  ددباللتألادد فالخءىىذءكددياالتخليسددراللتخىىذءكددياالتخىفصصددرالخفتسددرال يسددرال ذددكاللخددوالأ ىددال-5

الكيا السىءو رالختلخرالأى  السوالتختلاالتخىذليقتة.



ل تمنالاص  عالألالا   بالألال  ي ةالت سءةرالألالتخ ىيم الألالتخىذقا تاالألالضج ةيالسوالتخىوتدالتخذعالالال-6
الالتالف اكيلالل تمنالإ ةي  ر.ال

 تعاون العربي لمكافحة اإلرهاب الباب الثانى: أسس ال
 الفصل األول: في المجال األمني 

 الفرع األول: تدابير منع ومكافحة الجرائم اإلرهابية 
 المادة الثالثة 

اذل دتالتخدتلاالتخىذليقدتةالرلدتمالا أد نالألالاىو دلالألالت اكديلالت  ىدياالتأل ةي  درالألالتفشدذ ت الشج ديالرأيددرال
رالتخاددد تمنالتأل ةي  دددرالطب ددديالخء دددوتاجواللتأللددد تلتاالصدددو ةالسدددوالتخصدددو ،اللتخذتتسددديالس  ددديالرى دددعاللسايشةددد

التختتىء رالخكلالس  يالشإا يالالىلال ءك ال
 أوال: تدابير المنع:

تخةجءوخدرالدلنالتافددي الأ تضدج يالس دد  يالخذفطد ظالألالا أدد نالألالا قجد التخادد تمنالتأل ةي  درالألالتخ دد ل الال-1
تخل يصد التأل ةي  درالالألالتفشذ ت الشج يالرأيرالصو ةالسوالتخصدو ،الرىديالشدعال خدكالتخلىدلال ءدكالس دعالا دءل

إخج يالألالإقيسذ يال ءكالأ تضج يالش تد الألاللىي ياالألالتسذقبيخ يالألالإيوتم يالألالات  ب يالألالا ء ة يالألال
الاىو ء يالألالا تينالأيرالا  ج االخ ي.

تخذلددديلناللتخذ  دددج ال دددجوالتخدددتلاالتخىذليقدددتة،اللىيصدددرالتخىذاددديل ةالس  دددي،التخذدددعالالدددياكالسدددوالتخاددد تمنالال-2
الألالس ذ  ر.التأل ةي  رالرصو ةالسذ ي  رال

اطدددو  اللالت دددتالت اأىدددرالتخىذصدددءرالريخك دددفال دددوالا دددلاللتسدددذج تداللاصدددتي اللافدددت واللتسدددذفتتمالال-3
ت سءةراللتخ ىيم اللتخىذقا تااللضج ةيالسواللسيملالتف ذتتلاللتخ ذلاللتختسي .اللإل تلتاالس تقبذ ديال بد ال

لاالإفال ضد تاالتخاىي  اللتخةتلدالخى عالتاذ يخ يالسوالدلخرالسذليقتةالإخكالأى  ،الألالإخكالضج ةيالسدوالتخدتال
الس  ل رال ءكالاةوالثي  .ال

اطددو  اللالت ددتالت اأىددرالتخىذصددءرالرددإل تلتاالتخى تةبددراللاددأسجوالتخةددتلداللتخى يشدد التخب  ددراللتخبة  ددرالال-4
اللتخاو رالخى عال يفاالتخذ ءلالس  ي.

الالت تالاأنالاأسجوالل ىييرالتخ فص يااللتخى  آاالتخةجو رالللسيملالتخ  لالتخليم.ال-5
 ددد سرالخء فصددد يااللخءبلثدددياالتخت ءوسيسددد راللتخ  صدددء راللتخى أىدددياالالت دددتالتخةىييدددراللت سدددواللتخال-6

التألقء ى راللتختلخ رالتخىذلىتةالخت التختلخرالتخىذليقتةاللش يالخ اقية ياالتختلخ رالتخذعالاةانالة تالتخىوضو .
الت ددتالأا ددطرالتأل دد مالت س ددعاللا  دد   يالسددعالت ا ددطرالتأل  س ددرالشددعال ددلالدلخددراللش دديالخ  يسددذ يالال-7

فالأةتتفالتخاىي يااللتخذ أ ىياالتأل ةي  ر،اللإ بيطالسفططيا ي،الل  ينالست التأل  س ر،الل خكالخك 
الىطو ا يال ءكالت سواللتفسذ  ت .

ا ددومال ددلالدلخددرالسددوالتخددتلاالتخىذليقددتة،الرإا دديلالقي ددتةال  ياددياالخاىددعاللاةءجددلالتخىلءوسددياالتخفيصددرالال-8
ةدددديل،الريخل يصدددد اللتخاىي دددديااللتخة  دددديااللتخذ أ ىددددياالتأل ةي  ددددراللسذيرلددددرالس ددددذاتتاال ددددية ةالتأل ال



لتخذادي لالتخ يلةددرالشددعالسوتل ذ دي،اللاةددتيمالةدد هالتخىلءوسديا،اللاتل ددتالت ل ددتةالتخىفذصدرالشددعالتخددتلاال
التخىذليقتةال  ي،الل خكالشعال تلدالسيالا ىيالرمالتخ وتاجواللتألل تلتاالتختتىء رالخكلالدلخر.ال

 تدابير المكافحة:  -ثانيا
خددوط ع،الألالا دددء ى ناللش ددديالتخقددب ال ءدددكالس اكبددعالتخاددد تمنالتأل ةي  ددراللسةددديكىذ ناللش دديالخء دددياونالتال-1

ال  ايمالة هالتفاقية ر،الألالتفاقية ياالتخث يم رال جوالتختلخذجوالتخطيخبراللتخىطءولالإخج نالتخذ ء ن.
الاأسجوال ىييرالشليخرالخءليسءجوالشعالسجتتنالتخلتتخرالتخا يم ر.الال-2
الاأسجوال ىييرالشليخرالخىصيد التخىلءوسياال والتخا تمنالتأل ةي  راللتخ  ودالشج ي.ال-3
اليءتمالسوالس ي تتاالخضةيييالتأل ةيل.الاوشج السيالال-4
إقيسرالاليلنالشلياال جوالت ل دتةالتخىل  درالل دجوالتخىدوتط جوالخىوتل درالتأل ةديلالرىديالشدعال خدكالإياديدالالال-5

ضددىياياالل ددوتشتالس يسددبرالخءذ ددا عال ءددكالتأل دد اال ددوالت  ىددياالتأل ةي  ددر،اللا ددتينالتخىلءوسددياالتخذددعال
ال.الا ي تالشعالتخك فال   ياللتخذليلنالشعالتخقب ال ءكالس اكبج ي
التخق  التخثياك التخذليلنالتخل  عالخى عاللسايشةرالتخا تمنالتأل ةي  ر

 المادة الرابعة
اذلدديلنالتخددتلاالتخىذليقددتةالخى ددعاللسايشةددرالتخادد تمنالتأل ةي  ددر،الطب دديالخء ددوتاجواللتأللدد تلتاالتختتىء ددرالخكددلال

الدلخر،السوالى االتآلاع 
 تبادل المعلومات: -أوال
الىلءوسياالم ىيال ج  يال وا الاذل تالتختلاالتخىذليقتةال ذلت تالابيداالتخال-1

)أ(الأا دددطرالللددد تمنالتخاىي دددياالتأل ةي  دددراللة يدتا ددديالل  يصددد ةياللأسددديكوالاى  تةدددياللادددت  ب يالللسددديملال
لسصددديد الاىو ء دددياللا دددء ة ياللأادددوت الت سدددءةراللتخددد ىيم اللتخىذقاددد تاالتخذدددعالا دددذفتس ي،اللضج ةددديالسدددوال

اللسيملالتف ذتتلاللتخ ذلاللتختسي .
ذدددعالا دددذفتس يالتخاىي دددياالتأل ةي  دددراللأسدددءولال ىء دددي،اللاددد   اال)ل(اللسددديملالتفاصددديااللتخت ييدددرالتخ

الة يدتا يالل  يص ةي،الللثيم التخ ق التخذعالا ذلىء ي.
اذل ددددتال ددددلالسددددوالتخددددتلاالتخىذليقددددتة،الرإىطددددي الأيددددرالدلخددددرالسذليقددددتةالأىدددد  ،ال ءددددكالللددددمالتخ دددد  ر،الال-2

ىصديخيالاءدكالريخىلءوسياالتخىذوش ةالختي يال والأيرالل  ىرالإ ةي  رالا دعالشدعالإقء ى ديالا دذ تفالتخى ديسالر
تختلخرالألالرىوتط ج ي،ال ءكالأنالابجوالشعال خكالتألىطدي السديالأ ديطالريخا  ىدرالسدوال د لفاللتخا ديةالشج ديال
لضدددةيييةياللتخف ددديم التخ يلىدددرال   دددياللت دلتااللت سددديخجبالتخى دددذفتسرالشدددعالت اكي  دددي،الل خدددكالريخ دددت ال

التخ يالفاليذلي االسعالسذطءبياالتخبةماللتخذة ج .ال
لنالم ىديال ج  ديالخذبديداالتخىلءوسدياالخىايشةدرالتخاد تمنالتأل ةي  در،اللأنالاذل تالتختلاالتخىذليقتة،الريخذلديالال-3

ابيد الرإىطي التختلخرالألالتختلاالت ى  التخىذليقتةالرالالسياليذوتش الختي يالسدوالسلءوسدياالألال  يادياالسدوال



شأا يالأنالاةواالدلناللقو الل تمنالإ ةي  رال ءدكالإقء ى ديالألالضدتالسوتط ج ديالألالتخىق ىدجوالشج ديالألالضدتال
السصيخة ي.

 لالسوالتختلاالتخىذليقتة،ال ذتل تالأيرالدلخرالسذليقتةالأى  .الرىياليذوتش الخدتي يالسدوالسلءوسدياالالالاذل تالالال-4
الألال  ياياالسوالشأا ي 

أنالا ي تالشعالتخقب ال ءكالسذ نالألالسذ ىجوالري اكيلالل  ىرالإ ةي  رالضدتالسصديخيالاءدكالتختلخدر،الالال-أ
الألالتخ  ل الألالتفشذ ت الشج يالسوتلالريخى ي تةالألالتفاقينالألالتخذة   .ال

نالاددد د الإخدددكالضدددبظالأيدددرالأسدددءةرالألال ىددديم الألالسذقاددد تاالألالأدلتاالألالأسدددوتاالتسدددذفتس الألالأال-لال
الأ تاالخ سذفتتمالشعالل  ىرالإ ةي  ر.ال

اذل تالتختلاالتخىذليقتة،الريخىةيشأرال ءكالس  رالتخىلءوسياالتخىذبيدخرالم ىيال ج  ي،الل تمالاتل دتالأيدرالالال-5
الب رالخءتلخرالسصت التخىلءوسيا.دلخرالضج السذليقتةالألالل رالأى  ال  ي،الدلنالأى التخىوتش رالتخى 

التخذة  يا ال-ثيا ي
اذل ددتالتخددتلاالتخىذليقددتةال ذلت ددتالتخذلدديلنالم ىدديال ج  ددي،اللا ددتينالتخى ددي تةالشددعالساددياالإلدد تلتاالتخذةدد يال
لتخقددب ال ءددكالتخ ددي  جوالسددوالتخىذ ىددجوالألالتخىةاددومال ءددج نالرادد تمنالإ ةي  ددراللش دديالخ ددوتاجواللأاأىددرال ددلال

الابيداالتخفب تا ال-دلخر.الثيخثي
تختلاالتخىذليقتة،ال ءكالإل تلاللابيداالتخت تسيااللتخبةو الخىايشةرالتخا تمنالتأل ةي  ر،ال ىيالالالاذليلنالالال-1

الاذبيداالسيالختي يالسوالىب تاالشعالساياالتخىايشةر.
اذلدديلنالتخددتلاالتخىذليقددتة،الشددعال ددتلدالإسايا يا دديال ءددكالاددوشج التخى ددي تتاالتخق  ددرالتخىذي ددرالأل ددتتدالال-2

 تلخدددرالألالساىو دددرالسدددوالتخدددتلاالتخىذليقدددتةال  دددتالال ددد تسوالألال  دددتالدل تاالات  ب دددرالس دددذ  ر،الألالىيصدددر
التخةيلر،الخءليسءجوالشعالساياالسايشةرالتأل ةيل،الخذ ى رالقت تا نالتخلءى راللتخلىء رالل شعالس ذو الأدتم ن.

 الفصل الثانى: في المجال القضائي
 الفرع األول: تسليم المجرمين

 المادة الخامسة
خىةادومال ءدج نالشدعالتخاد تمنالتأل ةي  درالتخىطءدولالاذل تال لالسوالتختلاالتخىذليقتةال ذ دء نالتخىذ ىدجوالألالت

الا ء ى نالسوالأيالسوالة هالتختلا،الل خكالطب يالخء وت تاللتخ  لطالتخى صوصال ءج يالشعالة هالتفاقية ر.
 المادة السادسة 

الفالياو التخذ ء نالشعالأيالسوالتخةيفاالتخذيخ ر 
ياوا ددرالتخ يشدد ةالخددت الإ تال يادد التخا  ىددرالتخىطءددولالسددوالألء دديالتخذ ددء نالسلذبدد ةالرى ذضددكالتخ وت ددتالتخ ال-أ

التختلخرالتخىذليقتةالتخىطءولالإخج يالتخذ ء ن،الل  ىرالخ يالصبإرالس يس ر.ال
الإ تال يا التخا  ىرالتخىطءولالسوالتلء يالتخذ ء نالا ةص الشعالتألى اال وتلبياال  ا  ر.ال-لال



إ تال يا التخا  ىرالتخىطءولالسوالألء يالتخذ ء ن،القتالت اكب الشعالإقءد نالتختلخدرالتخىذليقدتةالتخىطءدولالالال-ج
تخذ دددء ن،الإفالإ تال ياددد الةددد هالتخا  ىدددرالقدددتالأضددد االرىصددديخيالتختلخدددرالتخىذليقدددتةالطيخبدددرالتخذ دددء ن،الالإخج دددي

ل يا القوتاج  يالا صال ءكالاذبعالس اكبعالة هالتخاد تمناللسلديقبذ ن،السديالخدنالاكدوالتختلخدرالتخىطءدولالإخج ديال
التخذ ء نالقتال تأاالإل تلتاالتخذة ج الألالتخىةيكىر.

يمعال)خدمالقدوةالت سد التخى ضدع(الخدت التختلخدرالتخىذليقدتةالإ تال يا التخا  ىرالقتالصت الر أا يال ادنالا دالال-دال
التخىطءولالإخج يالتخذ ء ن،الألالخت الدلخرالسذليقتةالثيخثر.

إ تال يا التخت و ال  تاللصواالطءبالتخذ دء نالقدتالتا ضد ،الألالتخل و درالقدتالسد ط الرىضدعالتخىدتةالالال-ةد
الطب يالخ ياونالتختلخرالتخىذليقتةالطيخبرالتخذ ء ن.

إقءددد نالتختلخدددرالتخىذليقدددتةالتخطيخبدددرالسدددوالشدددفصالفاليةىدددلالالإ تال ياددد التخا  ىدددرالقدددتالت اكبددد الىدددي جال-ل
ل  جذ ي،الل ينالقياونالتختلخرالتخىذليقتةالتخىطءولالإخج يالتخذ ء نالفالياجتالاول مالتفا يمال والسثلالةد هال

التخا  ىرالإ تالت اكب الىي جالإقء ىمالسوالسثلالة تالتخ فص.ال
ال.إ تالصت ال قوالي ىلالس اكبعالة هالتخا تمنالخت التختلخرالتخىذليقتةالتخطيخبرال- 
إ تال ددينالتخ أدديمالتخ ددياواعالخءتلخددرالتخىطءددولالإخج دديالتخذ ددء نالفالياجددتالخ دديالا ددء نالسوتط ج ددي،الشذءذددتمالال-ح

تختلخددرالتخىطءددولالإخج دديالتخذ ددء نال ذول ددمالتفا دديمالضددتالسددوالي اكددبالسدد  نالخددت الأيالسددوالتخددتلاالتخىذليقددتةال
جوالرل و رالسيخبرالت ى  الل  ىرالسوالتخا تمنالتأل ةي  ر؛الإ تال ينالتخقللالسليةبيال ء مالشعال لالسوالتختلخذ

خءة  دددرالفالا دددلالسدددتا يال دددوالسددد رالألالرل و دددرالأشدددت.اللاةدددتدالل  ددد رالتخىطءدددولالا دددء ىمال ذدددي   اللقدددو ال
تخا  ىدددرالتخىطءدددولالتخذ دددء نالسدددوالألء دددي،الل  دددذلينالشدددعالةددد تالتخ دددأنالريخذةق  دددياالتخذدددعالأل ا ددديالتختلخدددرال

الطيخبرالتخذ ء ن.
 المادة السابعة 

ألالتخىةيكىدرالألالسةاوسديال ء دمال دوالل  ىدرالأىد  الإ تال ينالتخ فصالتخىطءولالا دء ىمالقجدتالتخذة جد الال
شدددعالتختلخدددرالتخىطءدددولالإخج ددديالتخذ دددء ن،الشدددينالا دددء ىمالي لدددلالخةدددجوالتخذصددد فالشدددعالتخذة جددد الألالتاذ ددديلال
تخىةيكىددرالألالا قجدد التخل و ددر،الل اددو السددعال خددكالخءتلخددرالتخىطءددولالإخج دديالتخذ ددء نالا ددء ىمالس قذدديالخءذة جدد ال

ذمالقبدددلالا قجددد التخل و دددرال ء دددمالشدددعالتختلخدددرالطيخبدددرالسلدددمالألالسةيكىذدددم،الر ددد طالإ يدادددمالخءتلخدددرالتخذدددعالسدددءى
التخذ ء ن.

 المادة الثامنة
خإ االا ء نالس اكبعالتخا تمنالرىولبالة هالتفاقية رالفاليلذدتالرىديالقدتاليادونال دجوالتخذ د  لياالتختتىء درال
خءددتلاالتخىذليقددتةالسددوالتىددذ فالشددعالتخذكج ددفالتخ ددياواعالخءا  ىددر،الل ييددرال يادد الألالل ةددر،الألالريخل و ددرال

ي،الر  طالأنالاكونالسليةبديال ءج ديالرىولدبالقدوتاجوال ءذديالتخدتلخذجوالرل و درالسديخبرالخءة  درالخىدتةالتخى   ةالخ 
الفالا لال والس رالألالرل و رالتشت.ال

ال



 الفرع الثاني: اإلنابة القضائية 
 المادة التاسعة 

خكلالدلخرالسذليقتةالأنالاطءبالإخكالأيرالدلخرالأى  السذليقتة،التخق يمالشعالإقء ى يالا يررال   ي.الردأيالإلد تلال
السذلء ال ت و الايشئرال والل  ىرالإ ةي  رالل صقرالىيصر.القضيمع

الابء غالتخوثيم التخ ضيم ر.ال-سىي الش يدةالتخ  وداللت قوتاالتخذعالا ى ال ءكالسبجلالتفسذتفا.اللالال-أ
الا قج ال ىء ياالتخذقذ شاللتخةات.الال-ج
الإل تلالتخىليي راللشةصالت ش يل.ال-دال
الألالا  السصتقرالس  ي.تخةصواال ءكالتخى ذ تتاالألالتخوثيم الألالتخ ا االتخ  سرالال-ةد

 المادة العاشرة 
اءذددتمال ددلالسددوالتخددتلاالتخىذليقددتة،ال ذ قجدد التألايرددياالتخ ضدديم رالتخىذلء ددرالردديخا تمنالتأل ةي  ددر،الل اددو الخ دديال

ال ش الطءبالتخذ قج الشعالأيالسوالتخةيخذجوالتخذيخجذجو ال
إخج يال)أ(الإ تال يا التخا  ىرالسوضو التخطءبالسةلالتا يمالألالاة ج الألالسةيكىرالخت التختلخرالتخىطءولال

الا قج التألايرر.
)ل(الإ تال ددينالا قجدد التخطءددبالسددوالشددأامالتخى دديسالر دد يدةالتختلخددرالتخىاءقددرال ذ قجدد هالألالرأس  دديالألالريخ أدديمال

التخليمالشج ي.
 المادة الحادية عشرة 

ي ق الطءبالتألايرراللش يال  ايمالتخ دياونالتخدتتىءعالخءتلخدرالتخىطءدولالإخج ديالتخذ قجد ،الل ءدكالللدمالتخ د  ر،ال
ل او الخ  هالتختلخدرالاألجدلالتخذ قجد ال ذدكالتسدذكىياالإلد تلتاالتخذة جد اللتخذذبدعالتخ ضديمعالتخادي يالخدتي يال

ختلخدددرالشدددعالاقدددسالتخىوضدددو ،الألال لتاالت سدددبيلالتخ    دددرالتخذدددعالد ددد الخءذألجدددلال ءدددكالأناليدددذنالإشدددلي الت
التخطيخبرال   تالتخذألجل.

 المادة الثانية عشرة
)أ(الياونالخإلل تلالتخ ياليذنالرط   التألايرر،اللش يال  ايمالة هالتفاقية ر،الت ث التخ ياواعال تام،ال ىيالخوال

الانالأسيمالتخا رالتخىفذصرالخت التختلخرالطيخبرالتألايرر.
الألايررالر أام.فالياو التسذلىياالسيالاذوال والا قج التألايررالإفالشعالاطينالسيالصت االتال-لال

 الفرع الثالث: التعاون القضائي 
 المادة الثالثة عشرة 

ا تمال لالدلخرالسذليقتةالخءتلاالت ىد  التخى دي تةالتخىىا دراللتخ  سدرالخذةق  دياالألالإلد تلتاالتخىةيكىدرال
التخىذلء رالريخا تمنالتأل ةي  ر.ال

ال
ال



 المادة الرابعة عشرة 
رىةيكىددرالسددذ نال ددوالل  ىددرالإ ةي  ددر،الال)أ(الإ تالتال ددتالتفىذصدديصالتخ ضدديمعالأل ددت التخددتلاالتخىذليقددتة

م او الخ  هالتختلخرالإنالاطءبالإخكالتختلخرالتخذعاليولتالتخىذ نالشعالإقء ى ديالسةيكىذدمال دوالةد هالتخا  ىدر،ال
ش  طرالسوتش رالة هالتختلخراللتنالاكونالتخا  ىرالسليةبيال ءج يالشعالدلخرالتخىةيكىرالرل و رالسيخبرالخءة  درال

،اللا ددومالتختلخدرالتخطيخبدرالشددعالةد هالتخةيخدرالرىوتشدديةالفالا دلالسدتا يال ددوالسد راللت دتةالألالرل و ددرالأىد  الأشدتال
التختلخرالتخىطءولالس  يالراى عالتخذةق  يااللتخوثيم اللت دخرالتخفيصرالريخا  ىر.

يا  التخذة ج الألالتخىةيكىرال  بالس ذضكالتخةياال والتخوتقلرالألالتخوقيمعالتخذعالأس تا يالتختلخدرالالال-لال
الةيكىر.التخطيخبرالإخكالتخىذ ن،اللش يال  ايماللإل تلتاالقياونالدلخرالتخى

 المادة الخامسة عشرة 
يذ ابال ءكالا تينالتختلخرالتخطيخبرالخطءبالتخىةيكىر،اللش يالخءب تال)أ(السوالتخىيدةالتخ ير ر،اللقفالإلد تلتاال
تخى   ددراللتخذة جدد اللتخىةيكىددرالتخىذفدد ةالخددتي يالر ددأنالتخىددذ نالتخىطءددولالسةيكىذددم،الل خددكالريسددذث يلالسدديال

تخ ضدديم رالتخذددعالاطءب دديالتختلخددرالتخىطءددولالإخج دديالالا ددذءتسمالس ذضدد ياالتخذلدديلنالألالتخى ددي تةالألالتألايرددر
الإل تلالتخىةيكىر.

 المادة السادسة عشرة 
ال-تخطيخبددرالألالتخذددعالاادد  الشج دديالتخىةيكىددرال-افضددعالتأللدد تلتاالتخذددعالاددذنالشددعالأيالسددوالتخددتلخذجوالال-أ

الخ ياونالتختلخرالتخذعاليذنالشج يالتألل تلاللاكونالخ يالتخةا رالتخى   ةالشعالة تالتخ ياون.
رالتخطيخبرالسةيكىرالألالإ يدةالسةيكىرالسوالطءبد السةيكىذدمالإفالإ تالتسذ لد التختلخدرالفالياو الخءتلخالال-لال

لشددددكاللى ددددعالت  ددددوتاالاءذددددتمالتختلخددددرالتخىطءددددولالإخج دددديالال-تخىطءددددولالإخج دددديال ددددوالإلدددد تلالسةيكىذددددم.الج
تخىةيكىر،الرإىطي التختلخرالتخطيخبر،الرىديالتاف ادمالر دأنالطءدبالإلد تلالتخىةيكىدر.ال ىديالاءذدتمالرإىطدي ةنال

الألالتخىةيكىرالتخذعالاا   ي.ال  ذ ارالتخذةق  يا،ال
 المادة السابعة عشرة 

خءتلخرالتخىطءولالإخج يالإلد تلالتخىةيكىدر،التافدي اللى دعالتأللد تلتااللتخذدتت ج التخذدعالي   ةديالقياوا ديالقبدلال
التخىذ نالسوتلالشعالتخقذ ةالتخذعالا ب اللصواالطءبالتخىةيكىرالإخج يالألالرلته.ال

 المادة الثامنة عشرة
يكىددرالتخى دديسالرة ددونالتخىذضدد  السددوالتخا  ىددر،الل اددونالخددمالفاليذ اددبال ءددكالا ددلالتفىذصدديصالريخىة

تخءادددولالإخدددكالقضددديلالتختلخدددرالتخطيخبدددرالألالدلخدددرالتخىةيكىدددرالشدددعالتخىطيخبدددرالرة وقدددمالتخىتا دددرالتخ يشدددئرال دددوال
التخا  ىر.ال

ال
ال
ال



 الفرع الرابع: األشياء والعائدات المتحصلة عن الجريمة والناتجة عن ضبطها 
 المادة التاسعة عشرة 

صالتخىطءدددولالا دددء ىم،الاءذدددتمالأيالسدددوالتخدددتلاالتخىذليقدددتةالرضدددبظاللا دددء نالإ تالا ددد  الا دددء نالتخ دددفال-أ
ت شدد يلاللتخليمددتتاالتخىذةصددءرالسددوالتخا  ىددرالتأل ةي  ددر،الألالتخى ددذلىءرالشج ددي،الألالتخىذلء ددرال  ددي،الخءتلخددرال

التخطيخبرالسوتلالللتاالشعال  ي ةالتخ فصالتخىطءولالا ء ىم،الألالخت التخإج .ال
 ددير ر،اللخددوالخددناليددذنالا ددء نالتخ ددفصالتخى دد  الا ددء ىم.الا ددء نالت شدد يلالتخى ددي الإخج دديالشددعالتخق دد ةالتخال-لال

ر ببالة  مالألاللشيامالألال يالسببالآى ،الل خدكالرلدتالتخذة د السدوالأنالاءدكالت شد يلالسذلء درالريخا  ىدرال
التأل ةي  ر.

فالافددلالأ ادديمالتخق دد اجوالتخ ددير ذجوالرة ددونالأيالسددوالتخددتلاالتخىذليقددتةالألال  ددوالتخ  ددرالسددوالتخإجدد الال-ج
ال ة.ال ءكالت ش يلالألالتخليمتتاالتخى  وال

 المادة العشرون 
خءتلخددرالتخىطءدددولالإخج دديالا دددء نالت شدد يلاللتخليمدددتتا،التافدددي اللى ددعالتخذدددتت ج اللتأللدد تلتاالتخذةقأ دددرالتخ  سدددرالال
خذ قجدددد التخذتتس دددديال ذ ددددء ى ي،اللخ دددديالأيضدددديالأنالاةددددذقظالس قذدددديال  دددد تالت شدددد يلالألالتخليمددددتتاالإ تال يادددد الف سددددرالال

التخطيخبرالر  طالتسذ دتدةيالس  يالخ تاالتخ بب.الالالالألل تلتااللتتم رالاذف ال  تةي،الألالأنالا ءى يالإخكالتختلخرال
 الفرع الخامس: تبادل األدلة
 المادة الحادية والعشرون 

اذل تالتختلاالتخىذليقتة،الرقةصالت دخراللتآلثي التخ ياارال والأيرالل  ىرالإ ةي  رالا عال ءكالإقء ى يالضتال
ذليقدتةالأىد  الشدعال خدك.الدلخرالسذليقتةالأى  ال وتسطرالأل تا يالتخىفذصر،اللخ يالتفسذليارالرأيرالدلخرالس

لاءذتمالريافي التألل تلتاالتخ  سرالخءىةيشأرال ءكالة هالت دخدراللتآلثدي اللتثبدياالدفخذ ديالتخ ياوا در،اللخ ديال
ل تةيالتخةد الشدعالاتل دتالتختلخدرالتخذدعاللقلد التخا  ىدرالضدتالسصديخة يالريخ ذ ادرالسذدكالطءبد ال خدك،اللفال

الية الخءتلخرالألالتختلاالتخى ذلينال  يالإىطي الأيرالدلخرال  خك.
 اب الثالث: آليات تنفيذ القانون الب

 الفصل األول: إجراءات التسليم
 المادة الثانية والعشرون 

ياددونالابدديداالطءبددياالتخذ ددء نال ددجوالتخا ددياالتخىفذصددرالشددعالتخددتلاالتخىذليقددتةالسبيشدد ة.الألال ددوالط  دد ال
الل ت تاالتخلتاال  يالألالسيالي ومالس يس ي،الألالريخط   التخت ءوسيسع.
 المادة الثالثة والعشرون 

الطءبالتخذ ء نال ذيررالسصةوً يالرىياليءع الي تمال
أصلال انالتألدتادرالألالأسد التخقدب الألالأيدرالأل تنالأىد  الخ ديالاقدسالتخ دوة،الصديد ةالطب دًيالخأللضدي الالال-أ

التخى   ةالشعالقياونالتختلخرالتخطيخبر،الألالصو ةال سى رالسىيالا تم.



 ددديال  دددينالري شلدددياالتخىطءدددولالتخذ دددء نالسدددوالألء دددي،اليوضددديالم دددمال سددديناللسادددينالت اكي  دددياللاكج قال-لال
التخ ياواعالسعالتألشي ةالإخكالتخىوتدالتخ ياوا رالتخىطب رال ءج ي،اللصو ةالسوالة هالتخىوتد.ال

ألصيفالتخ فصالتخىطءولالا ء ىمالرأكب القت السىاوالسوالتختقر،اللأيرال  ياياالأى  السدوالشدأا يالالال-ج
الاةتيتالشفصماللل  جذماللةو ذم.ال

 المادة الرابعة والعشرون 
ردأيالط  د السدوالال-اطءدبالسدوالتختلخدرالتخىطءدولالإخج ديالخء ءطياالتخ ضيم رالشعالتختلخرالتخطيخبر،الأنالال-1

ال بسال)اوة ف(التخ فصالت ذ يطً يالإخكال جواللصواالطءبالتخذ ء ن.الال-ط نالتفاصياالتخكذي  ر
ل اددو الشددعالةدد هالتخةيخددرالخءتلخددرالتخىطءددولالإخج دديالتخذ ددء نالأنالاةددبسال)اوقددف(التخ ددفصالتخىطءددولالال-2

تخ  سدرالتخىبج درالشدعالتخىديدةالتخ دير ر،الشد الت ذ يطً ي،اللإ تالخنالي تمالطءبالتخذ دء نالسصدةوً يالريخى دذ تتاال
يالسدددوالادددي   الإخ ددديلال يادددو ال دددبسال)اوة دددف(التخ دددفصالتخىطءدددولالا دددء ىمالسدددتةالات دددتال ءدددكالث ثدددجواليوسدددً

التخقب ال ء م.
 المادة الخامسة والعشرون 

يالسصددةو تيالريخى ددذ تتاالتخىبج ددرالشددعالتخىدديدةالتخثيخثددراللتخل دد  والسددوال  ءددكالتختلخددرالتخطيخبددرالأنالا سددلالطءبددً
 ر،اللإ تالابج  التختلخرالتخىطءولالإخج يالتخذ دء نالسد سرالتخطءدب.الاذدوخكالتخ دءطياالتخىفذصدرالة هالتفاقية

الشج يالا قج هالطبً يالخذ   ل يال ءكالأنالاةيطالتختلخرالتخطيخبرالدلنالاأىج الرىيالتاف الر أنالطءب ي.
 المادة السادسة والعشرون 

اذايل السدتةالتخةدبسالشعاللى عالت  وتاالتخى صوصال ءج يالشعالتخىيداجوالتخ ير ذجو،الفالياو الأنالالال-1
التف ذ يطعالسذجواليوًسيالسوالاي   التخقب .

ياو التألش تجالتخى قد الىد االتخىدتةالتخىلج درالشدعالتخق د ةالتخ دير ر،ال ءدكالأنالاذفد التختلخدرالتخىطءدولالالال-2
الإخج يالتخذ ء نالتخذتت ج التخذعالا تةيالض ل  رالخءةجءوخرالدلنالة للالتخ فصالتخىطءول.ال

التخ فصاللا ء ىمالإ تالل دالطءبالتخذ ء نالرلتال خك.فاليةواالتألش تجالدلنالإ يدةالتخقب ال ءكالال-3
 المادة السابعة والعشرون 

إ تال أاالتختلخددرالتخىطءددولالإخج دديالتخذ ددء نال يلذ دديالإخددكالإيضددي ياالاكىجء ددرالخءذة دد السددوالاددوتش التخ دد لطال
تخى صوصال ءج يالشعالة تالتخقصدل،الافطد ال د خكالتختلخدرالتخطيخبدر،اللاةدتدالخ ديالسو دتتالفسدذكىياالةد هال

التأليضي يا.
 الثامنة والعشرون  المادة

إ تالاء د التختلخدرالتخىطءدولالإخج ديال ددتةالطءبدياالا دء نالسدوالدلاالسفذءقددرالإسديال دوال تاالت شلدياالألال ددوال
أشلدددياالسفذءقدددر،الم ادددونالخ ددد هالتختلخدددرالأنالاقصدددلالشدددعالةددد هالتخطءبدددياالس تع دددرال يشدددرالتخأددد لف،الل ءدددكال

ىاددينالتخدد يالت ىددصالإساددينالتخذ ددء نالتخ  دد ،اللاددي   اللصددواالتخطءبدديا،اللد لددرالىطددو ةالتخادد تمن،اللتخ
الت اكب الم م.



 الفصل الثاني: إجراءات اإلنابة القضائية 
 المادة التاسعة والعشرون 

اليابالأنالاذضىوالطءبياالتألايررالتخ ضيم رالتخب ياياالتآلا ر ال
ال)أ(التخا رالتخىفذصرالتخصيد ال   يالتخطءب.ال

ال)ل(السوضو التخطءباللسببم.
الاين.)ج(الاةتيتالةو رالتخ فصالتخىل كالريألايرراللل  جذمالر ت التألس

)د(ال  دينالتخا  ىددرالتخذدعالاطءددبالتألايردرالر ددبب ي،اللاكج ق ديالتخ ددياواع،اللتخل و درالتخى دد  ةال ءدكالس ي شذ ددي،ال
اللأكب القت السىاوالسوالتخىلءوسياال وال  لش ي،الرىياليىاوالسوالدقرالا قج التألايررالتخ ضيم ر.

 المادة الثالثون 
إخددكالل ت ةالتخلددتاالشددعالتختلخددرالاليولددمالطءددبالتألايرددرالتخ ضدديم رالسددوالل ت ةالتخلددتاالشددعالتختلخددرالتخطيخبددر،ال-1

التخىطءولالإخج ي،الل ليدال  قسالتخط   .ال
شعال يخرالتفسذلايا،اليولمالطءبالتألايردرالتخ ضديم رالسبيشد ةالسدوالتخ دءطياالتخ ضديم رالشدعالتختلخدرالالال-2

تخطيخبدددر،الإخدددكالتخ دددءطياالتخ ضدددديم رالشدددعالتختلخدددرالتخىطءددددولالإخج دددي.اللا سدددلالصددددو ةالسدددوالةددد هالتألايرددددرال
 ت ةالتخلددتاالشدددعالتختلخددرالتخىطءددولالإخج ددي،اللالدديدالتألايرددرالتخ ضددديم رالتخ ضدديم رالشددعالاقددسالتخوقدد ،الإخددكاللال

يىاددوالأنالال-3سصددةو رالرددي ل تنالتخىذلء ددرال ذ قجدد ةيالردديخط   التخى صددوصال ء ددمالشددعالتخب ددتالتخ ددي  .ال
يولدددمالطءدددبالتألايردددرالتخ ضددديم رالسبيشددد ةالسدددوالتخا دددياالتخ ضددديم ر،الإخدددكالتخا دددرالتخىفذصدددرالشدددعالتختلخدددرال

اللدالسبيش ةال والط   الة هالتخا ر.تخىطءولالإخج ي،الل او الأنالاةياالتخ دال
 المادة الحادية والثالثون 

يال ءج دياللسفذوسدرالرفديانال يذلجوالأنالاكونالطءبياالتألايردرالتخ ضديم راللتخى دذ تتاالتخىصدي برالخ ديالسوقلدً
سددءطرالسفذصدددرالألالسلذىدددتةالس  دددي.اللالقددكالةددد هالتخى دددذ تتاالسدددوال يشددرالتأللددد تلتاالتخ ددداء رالتخذدددعالقدددتال

الج ي.يذطءب يالا   عالتختلخرالتخىطءولالإخ
 المادة الثانية والثالثون 

إ تال يادد التخا ددرالتخذددعالاء دد الطءددبالتألايرددرالتخ ضدديم رالضجدد السفذصددرالرىبيشدد ام،الالددجوال ءج دديالإ يخذددمال
يالإخددكالتخا ددرالتخىفذصددرالشددعالدلخذ ددي،اللشددكال يخددرالسدديالإ تالأ سددلالتخطءددبالردديخط   التخىبيشدد .الشإا دديال اء يم ددً

الاة ظالتختلخرالتخطيخبرال ءًىيال  قسالتخط   .
 لثة والثالثون المادة الثا

الكلال ش الخإلايررالتخ ضيم راليابالأنالياونالس ببي.ال
ال
ال
ال



 الفصل الثالث: إجراءات حماية الشهود والخبراء 
 المادة الرابعة والثالثون 

إ تالقت االتختلخرالتخطيخبرالأنالخةضو التخ يةتالألالتخفبج الأسيمالسدءطذ يالتخ ضديم رالأةى درالىيصدر،الشيادمال
أنالي ددذىلالتخطءدبالألالتخذكء دفالريخةضددو ال ءدكال  ددينالاليذلدجوالأنالا دج الإخددكال خدكالشدعالطءب ددي،الل ذلدجو

ا   بعالرىبءغالتخذلو  اللاق ياالتخ ق اللتألقيسرالل ءكالال دتةيال دتشل ي،اللا دومالتختلخدرالتخىطءدولالإخج ديال
ال ت وةالتخ يةتالألالتخفبج الخءةضو ،الل إ يطرالتختلخرالتخطيخبرالريخاوتل.

 المادة الخامسة والثالثون 
ي طددويال ءددكالإكدد تهالقبددلالتخ دديةتالألالتخفبجدد التخدد يالخددناليىذثددلالالفالياددو الاوة ددعالأياللددتتلالألالاددت ج ال-1

الخءذكء فالريخةضو ،اللخوالاضى  الل قرالتخذكء فالريخةضو ال  يناللتتلالتخذفءف.
إ تال ضدد التخ دديةتالألالتخفبجدد الطوتع ددرالإخددكالإقءدد نالتختلخددرالتخطيخبددر،الشجددذنالاكء قددمالريخةضددو اللشدد الال-2

الأ ايمالتخذ   عالتختتىءعالخ  هالتختلخر.
 لثالثون المادة السادسة وا

فالياددو الأناليفضددعالتخ دديةتالألالتخفبجدد الخءىةيكىددرالألالتخةددبسالألالا ججددتال   ذددمالشددعالإقءدد نالتختلخددرالال-1
تخطيخبددرال ددوالأشلددياالألالأ ادديمالسددير رال ءددكالسإيد اددمالألقءدد نالتختلخددرالتخىطءددولالإخج ددي،الل خددكالأيدديال يادد ال

الضو .ل  جذم،الطيخىيال ينالسثوخمالأسيمالتخا ياالتخ ضيم رالخذءكالتختلخرال  يلال ءكالاكء فالريخة
فالياددو الأناليةددديكنالألاليةددبسالألاليفضدددعال يالقجددتال ءدددكال   ذددمالشدددعالإقءدد نالتختلخدددرالتخطيخبدددرالأيالال-2

يةض الأسيمالتخا ياالتخ ضديم رالخذءدكالتختلخدرال  ديلال ءدكالاكء دفالال-أييال يا الل  جذمالال-شيةتالألالىبج 
ريخةضو ال والأشلياالألالأ ايمالأىد  الضجد الس دي الإخج ديالشدعالل قدرالتخذكء دفالريخةضدو اللسدير رال ءدكال

الامالأ تضكالتختلخرالتخىطءولالإخج ي.السإيد ال
ا  ضدعالتخةصدديارالتخى صدوصال ءج دديالشدعالةدد هالتخىديدةالإ تالر ددكالتخ ديةتالألالتخفبجدد التخىطءدولالشددعالال-3

يالسذليةبددر،الردديخ ضنالسددوالقت اددمال ءددكالسإيد اددمالرلددتالأنالأصددبيالللددودهال إقءدد نالتختلخددرالتخطيخبددرالث ثددجواليوسددً
اللخرالتخطيخبرالرلتالسإيد ام.ضج السطءولالسوالتخا ياالتخ ضيم ر،الألالإ تال يدالإخكالإقء نالتختال
 المادة السابعة والثالثون 

اذل تالتختلخرالتخطيخبدرالريافدي ال يشدرالتأللد تلتاالتخ  سدرالخكقيخدرال ىييدرالتخ ديةتالألالتخفبجد السدوالأيدرالالال-1
  ا ددرالادد د الإخددكالال  ضددمالألالأسدد امالألالأس كددمالخءفطدد التخ ددياوال ددوالتألدفلالر دد يدامالألالرفب اددمال

الل ءكالت ىص ال
ال   اللسايناللصوخمالإخكالتختلخرالتخطيخبر،الللسجءرال خك. قيخرالس  رالايال-أ

ال قيخرالس  رالسةلالإقيسذماللا   اماللأسيكوالاوتلته.ال-لال
ال قيخرالس  رالأقوتخماللسلءوسيامالتخذعاليتخكال  يالأسيمالتخ ءطياالتخ ضيم رالتخىفذصر.ال-ج



تخفبجدد الاذل ددتالتختلخددرالتخطيخبددرال ذددوشج التخةىييددرالت س  ددرالتخ  سددرالتخذددعالا ذضددج يال يخددرالتخ دديةتالألالال-2
اللأس امالل  لفالتخ ض رالتخىطءولالشج ي،اللأاوت التخىفيط التخىذوقلر.

 المادة الثامنة والثالثون 
يالشددعالتختلخددرالتخىطءددولالال-1 إ تال ددينالتخ دديةتالألالتخفبجدد التخىطءددولالسثوخددمالأسدديمالتختلخددرالتخطيخبددرالسةبوسددً

امالألالىب اددمالإخج ددي،الم ادد  الا ءددمالس قذدًديالإخددكالتخىاددينالتخدد يالسددذل تالم ددمالتخاء ددرالتخىطءددولالسددىي الشدد يدال
الشج ي،الل خكالريخ  لطاللشكالتخىوت جتالتخذعالاةتدةيالتختلخرالتخىطءولالإخج ي،الل او ال ش التخ  ل 

الإ تال ش التخ يةتالألالتخفبج التخىةبوس.ال-أ
الإ تال ينالللودهالض ل ً يالسوالأللالإل تلتاالل يم رالاذف الشعالإقء نالتختلخرالتخىطءولالس  ي.الال-لال
الإ تال ينالا ءمالسوالشأامالإطيخرالأستال ب م.الال-ج
الإ تال يا الة ي الت ذبي تاالاةواالدلنالا ءم.الال-دال
يالشدعالإقءد نالتختلخدرالتخطيخبدرالإخدكال دجوالإ يدادمالإخدكالتختلخدرالالال-3 يألالتخ يةتالألالتخفبج التخى  دواالسةبوسدً

التخىطءولالإخج ي،السيالخنالاطءبالتختلخرالت ىج ةالإط نالس ت م.ال
 الباب الرابع: أحكام ختامية 
 المادة التاسعة والثالثون 

اقية درالسةدد الخءذصددتي ال ءج ديالألالقبوخ دديالألالإق ت ةديالسددوالتخددتلاالتخىوقلدر،اللاددود اللثدديم الاكدونالةدد هالتف
تخذصتي الألالتخ بواالألالتألق ت الخت الت سيارالتخليسرالخايسلدرالتخدتلاالتخل   درالشدعالسو دتالأقصديهالث ثدونال
اليوًسيالسوالاي   التخذصتي الألالتخ بواالألالتألق ت ،الل ءدكالت سيادرالتخليسدرالإ د االسديم التخدتلاالت  ضديل

الرالالإيتت الخذءكالتخوثيم اللاي  فم.
 المادة األربعون 

ا  يالة هالتفاقية رالرلتالسضكالث ثجواليوسدًيالسدوالادي   الإيدتت اللثديم التخذصدتي ال ءج ديالألالقبوخ ديالالال-1
الألالإق ت ةيالسوالسبعالدلاال    ر.ال

فالا قدد الةدد هالتفاقية ددرالرةدد الأيددرالدلخددرال    ددرالأىدد  ،الإفالرلددتالإيددتت اللث  ددرالتخذصددتي ال ءج دديالألالال-2
البوخ يالألالإق ت ةيالخت الت سيارالتخليسرالخءايسلر،اللسضكالث ثجواليوًسيالسوالاي   التأليتت .ق

 المادة الحادية واألربعون 
فالياددو ال يددرالدلخددرالسددوالتخددتلاالتخىذليقددتةالأنالابددتيالأيالاةقددظالي طددويالصدد ت رالضددىً يال ءددكالسفيخقددرال

الاصوصالة هالتفاقية ر،الألالى لجال والأةتتش ي.
 المادة الثانية واألربعون 

اليادو ال يدرالدلخدرالسذليقدتةالأنالا  دةبالسدوالةد هالتفاقية درالإفال  ديلال ءدكالطءدبال ذدي ع،الا سدءمالإخددكالف
الأسجوال يمالليسلرالتختلاالتخل   ر.



ي ابالتفا ةيلالأث هالرلتالسضكالسذرالش و السوالاي   الإ سياالتخطءب،الإخكالأسجوال يمالليسلرالتخدتلاال
التخل   ر.

العالقتس القبلالتا ضيلالة هالتخىتة.اللاألالأ ايمالة هالتفاقية رالايش ةالشعالشأنالتخطءبياالتخذ
ةدد،ال25/12/1418   االة هالتفاقية رالريخءإرالتخل   رالرىتي رالتخ ية ة/اللى و  رالسصد التخل   درالشدعال

م،السددوالأصددلاللت ددتالسددود الري سيادددرالتخليسددرالخايسلددرالتخددتلاالتخل   ددر،اللا دددفرال22/4/1998تخىوتشدد ال
 ل،اللا دءنال د خكالا دفرالسطير درالسطير رالخألصلالاةقظالري سيادرالتخليسدرالخىاءدسالل  تلالتختتىء درالتخلد

الخألصلالخكلالط فالسوالت ط تفالتخىوقلرال ءكالة هالتفاقية رالألالتخى ضىرالإخج ي.
لإثبيايالخىيالا تم،القيمالأصةيلالتخ ىواللتخىليخعالل  تلالتختتىء راللتخلتاالتخل ل،ال ذوة عالةد هالتفاقية در،ال

الا يررال والدلخ ن.ال
 


