
 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي

 يف دورة انعقػاده العادي األوىل.  6/4/1983( ادلؤرخ 1وافق عليها رللس وزراء العدؿ العرب دبوجب قراره رقم )

 -" الرياض" من قبل صبيع الدوؿ األعضاء عدا كل من )صبهورية مصر العربية  6/4/1983وقعػت االتفػاقػية بتاريخ 
 صبهورية القمر االربادية اإلسالمية(. 

 ( منها: 67، وذلك تطبيقا لنص ادلادة ) 30/10/1985دخلت االتفاقية حيز النفاذ ابتداء من تاريخ 
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( منها ربل ىذه االتفاقية بالنسبة للدوؿ اليت صادقت عليها زلل االتفاقيات الثالث ادلعقودة عاـ 72ووفقا للمادة )
 رمُت. يف نطاؽ جامعة الدوؿ العربية بشأف كل من: اإلعالنات واإلنابات القضائية، وتنفيذ األحكاـ، وتسليم اجمل 1952

 ( من اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي: 69تعديل المادة )

( من " اتفاقية الرياض العربية للتعاوف القضائي" ادلوقعة عاـ 69وافق رللس وزراء العدؿ العرب على تعديل ادلادة ) -
 لث عشر. يف دور انعقاده العادي الثا 26/11/1997( ادلؤرخ يف258وذلك دبوجب قراره رقم ) 1983

 حبيث يصبح نص ىذه ادلادة كما يلي: 

" ال زبل ىذه االتفاقية باالتفاقيات اخلاصة بُت بعض الدوؿ األعضاء ويف حالة تعارض أحكاـ ىذه االتفاقية مع أحكاـ 
يف اجملاالت أي اتفاقية خاصة فتطبق االتفاقية األكثر ربقيقًا لتسليم ادلتهمُت واحملكومُت وربقيق التعاوف األمٍت والقضائي 

 األخرى". 

 الدول المصدقة على التعديل: 

  1998/ 9/ 5دولة فلسطُت بتاريخ 

  11/5/1999دولة اإلمارات العربية ادلتحدة بتاريخ 

  1999/ 5/ 25اجلمهورية التونسية بتاريخ 

  28/7/1999سلطنة عماف بتاريخ 

  23/1/2000دولة البحرين بتاريخ 

  11/5/2000ريخ ادلملكة العربية السعودية بتا



  20/5/2001اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية بتاريخ 

يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليو أو قبولو أو  30تاريخ النفػاذ: يدخل ىذا التعديل حيز التنفيذ بعد مضي  -
 إقراره من ثلث الدوؿ األعضاء يف اجلامعة. 

 القضائي

 نص اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي 

 إف حكومات: 

 ادلملكة األردنية اذلامشية 

 دولة اإلمارات العربية ادلتحدة 

 دولة البحرين 

 اجلمهورية التونسية 

 اجلمهورية اجلزائرية الدديقراطية الشعبية 

 صبهورية جيبويت 

 ادلملكة العربية السعودية 

 صبهورية السوداف الدديقراطية 

 اجلمهورية العربية السورية 

 صبهورية الصوماؿ الدديقراطية 

 اجلمهورية العراقية 

 سلطنة عماف 

 فلسطُت 



 دولة قطر 

 دولة الكويت 

 اجلمهورية اللبنانية 

 اجلماىَتية العربية الليبية الشعبية االشًتاكية 

 ادلملكة ادلغربية 

 وريتانية اجلمهورية اإلسالمية ادل

 اجلمهورية العربية اليمنية 

 صبهورية اليمن الدديقراطية الشعبية 

إديانا منها بأف وحدة التشريع بُت الدوؿ العربية ىدؼ قومي ينبغي السعي إيل ربقيقو انطالقا حنو الوحدة العربية الشاملة، 
ونا شامال لكل اجملاالت القضائية على حنو اقتناعا منها بأف التعاوف القضائي بُت الدوؿ العربية ينبغي أف يكوف تعا

 يستطيع أف يسهم بصورة إجيابية وفعالة يف تدعيم اجلهود القائمة يف ىذا اجملاؿ. 

وحرصا منها على توثيق عالقات التعاوف القائمة بُت الدوؿ العربية يف اجملاالت القضائية والعمل على دعمها وتنميتها 
الصادر عن ادلؤسبر العريب األوؿ لوزراء العدؿ ادلنعقد يف الرباط عاصمة ادلملكة ادلغربية يف وتوسيع نطاقها، وتنفيذا لإلعالف 

 .1977ديسمرب/ كانوف أوؿ  16-14الفًتة من 

 قد اتفقت على ما يأيت:

 الباب األول 

 "أحكام عامة"

  1مادة 

 "تبادل المعلومات"

تتبادؿ وزارات العدؿ لدى األطراؼ ادلتعاقدة بصفة منتظمة نصوص التشريعات النافذة وادلطبوعات والنشرات والبحوث 
القانونية والقضائية واجملالت اليت تنشر فيها األحكاـ القضائية، كما تتبادؿ ادلعلومات ادلتعلقة بالتنظيم القضائي، وتعمل 



وفيق بُت النصوص التشريعية والتنسيق بُت األنظمة القضائية لدى األطراؼ ادلتعاقدة على ازباذ اإلجراءات الرامية إىل الت
 حسبما تقتضيو الظروؼ اخلاصة بكل منها. 

  2مادة 

 "تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة المتخصصة"

مية الغراء يف رلاالت تشجع األطراؼ ادلتعاقدة عقد ادلؤسبرات والندوات واحللقات لبحث مواضيع متصلة بالشريعة اإلسال
 القضاء والعدالة. 

كما تشجع زيارة الوفود القضائية وتبادؿ رجاؿ القضاء والعدؿ بقصد متابعة التطور التشريعي والقضائي يف كل منها، 
 وتبادؿ الرأي حوؿ ادلشاكل اليت تعًتضها يف ىذا اجملاؿ وتشجيع أيضا تنظيم زيارات تدريبية للعاملُت يف كل منها. 

م األطراؼ ادلتعاقدة ماديا ومعنويا وباألطر العلمية ادلؤىلة ادلركز العريب للبحوث القانونية والقضائية، ليقـو بدوره  وتدع
 كامال يف توثيق وتنمية التعاوف العريب يف اجملالُت القانوين والقضائي. 

كل منها وزارة اخلارجية يف بلدىا   وذبرى ادلراسالت ادلتعلقة بكل ىذه األمور مباشرة بُت وزارات العدؿ على أف زبطر
 بصورة من ىذه ادلراسالت. 

  3مادة 

 "ضمانة حق التقاضي"

يتمتع مواطنو األطراؼ ادلتعاقدة داخل حدود كل منها حبق التقاضي أماـ اذليئات القضائية للمطالبة حبقوقهم والدفاع 
بأي وجو كاف، لكوهنم ال حيملوف جنسية  عنها، وال جيوز بصفة خاصة أف تفرض عليهم أية ضمانة شخصية أو عينية
 الطرؼ ادلتعاقد ادلعٌت أو لعدـ وجود موطن أو زلل إقامة ذلم داخل حدوده. 

 وتطبق أحكاـ الفقرة السابقة على األشخاص ادلعنوية ادلنشأة أو ادلصرح هبا وفقا لقوانُت كل طرؼ من األطراؼ ادلتعاقدة.

  4مادة 

 "المساعدة القضائية"

طنو األطراؼ ادلتعاقدة داخل حدود كل منها باحلق يف احلصوؿ على ادلساعدة القضائية أسوة دبواطنيو ووفقا يتمتع موا
 للتشريع النافذ فيو. 



وتسلم الشهادة ادلثبتة لعدـ القدرة ادلالية إىل طالبها من اجلهات ادلختصة يف زلل إقامتو ادلختار إذا كاف يقيم يف إقليم 
 أما إذا كاف يقيم يف بلد آخر فتسلم ىذه الشهادة من قنصل بلده ادلختص أو من يقـو مقامو.  أحد األطراؼ ادلتعاقدة،

وإذا أقاـ الشخص يف البلد الذي قدـ فيو الطلب فيمكن احلصوؿ على معلومات تكميلية من اجلهات ادلختصة لدى 
 الطرؼ ادلتعاقد الذي حيمل جنسيتو. 

  5مادة 

 "تبادل صحف الحالة الجنائية"

رسل وزارة العدؿ لدى كل طرؼ متعاقد إىل وزارة العدؿ لدى أي طرؼ متعاقد آخر بيانات عن األحكاـ القضائية ت
النهائية الصادرة ضد مواطنيو أو األشخاص ادلولودين أو ادلقيمُت يف إقليمو وادلقيدة يف صحف احلالة اجلنائية )السجل 

 ادلرسل.  العديل( طبقا للتشريع الداخلي لدى الطرؼ ادلتعاقد

ويف حالة توجيو اهتاـ من اذليئة القضائية أو غَتىا من ىيئات التحقيق واالدعاء لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة، جيوز 
ألي من تلك اذليئات أف ربصل مباشرة من اجلهات ادلختصة على صحيفة احلالة اجلنائية )السجل العديل( اخلاصة 

 بالشخص ادلوجو إليو االهتاـ. 

حالة االهتاـ جيوز للهيئات القضائية أو اإلدارية لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة احلصوؿ من اجلهات ادلختصة ويف غَت 
على صحيفة احلالة اجلنائية )السجل العديل( ادلوجودة لدى الطرؼ ادلتعاقد اآلخر، وذلك يف األحواؿ واحلدود ادلنصوص 

 عليها يف تشريعو الداخلي.

 الباب الثاني

 الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية، وتبليغها""إعالن 

 6مادة 

 "في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية"

ترسل الوثائق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية ادلتعلقة بالقضايا ادلدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحواؿ الشخصية 
الهنا أو تبليغها إىل أشخاص مقيمُت لدى أحد األطراؼ ادلتعاقدة وذلك مباشرة من اذليئة أو ادلوظف ادلطلوب إع

 القضائي ادلختص إىل احملكمة اليت يقيم ادلطلوب إعالمو أو تبليغو يف دائرهتا. 



زارة العدؿ لدى كل طرؼ وترسل الوثائق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية ادلتعلقة بالقضايا اجلزائية مباشرة عن طريق و 
 متعاقد وذلك مع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ ادلواد اخلاصة بتسليم ادلتهمُت واحملكـو عليهم. 

ويف حالة اخلالؼ حوؿ جنسية ادلرسل إليو ، يتم ربديدىا طبقا لقانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب اإلعالف أو التبليغ يف 
 إقليمو. 

إقليم أي من األطراؼ ادلتعاقدة طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية كأنو قد مت يف إقليم  ويعترب اإلعالف أو التبليغ احلاصل يف
 الطرؼ ادلتعاقد طالب اإلعالف أو التبليغ.

  7مادة 

 "حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ"

أو تبليغها غَت سلتصة تقـو من تلقاء  إذا كانت اجلهة ادلطلوب إليها إعالف الوثائق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية
نفسها بإرساذلا إىل اجلهة ادلختصة يف بلدىا وإذا تعذر عليها ذلك ربيلها إىل وزارة العدؿ وزبطر فورًا اجلهة الطالبة دبا مت 

 يف احلالتُت. 

  8مادة 

 "مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات"

 ئق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية بطلب حيتوى على البيانات التالية: جيب أف ترفق الوثا

 اجلهة اليت صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغَت القضائية. -أ

 نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغَت القضائية ادلطلوب إعالهنا أو تبليغها. -ب

يغهم ومهنة كل منهم وعنوانو، وجنسيتو إف أمكن، وادلقر القانوين االسم الكامل لكل من ادلطلوب إعالهنم أو تبل -ج
 لألشخاص ادلعنوية وعنواهنا، واالسم الكامل دلمثلها القانوين إف وجد وعنوانو. 

 ويف القضايا اجلزائية يضاؼ تكييف اجلردية ادلرتكبة وادلقتضيات الشرعية أو القانونية ادلطبقة عليها.

  9مادة 

 األشخاص المقيمين لدى طرف متعاقد""إعالن أو تبليغ 



ال ربوؿ أحكاـ ادلواد السابقة دوف حق مواطٍت كل طرؼ من األطراؼ ادلتعاقدة ادلقيمُت يف إقليم أي من األطراؼ 
األخرى، يف أف يعلنوا أو يبلغوا إىل األشخاص ادلقيمُت فيو صبيع الوثائق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية يف القضايا 

 أو التجارية أو اإلدارية العدد أو األحواؿ الشخصية. ادلدنية 

 وتطبق يف ىذا الشأف اإلجراءات والقواعد ادلعموؿ هبا لدى الطرؼ ادلتعاقد الذي يتم فيو اإلعالف أو التبليغ. 

  11مادة 

 "حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ"

ال جيوز رفض تنفيذ طلب اإلعالف أو التبليغ وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية إال إذا رأي الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو ذلك 
 أف تنفيذه من شأنو ادلساس بسيادة أو بالنظاـ العاـ فيو. 

وف سواه بنظر وال جيوز رفض التنفيذ حبجة أف قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو ذلك يقضى باختصاصو القضائي د
 الدعوى القائمة، أو انو ال يعرؼ األساس القانوين الذي يبٌت عليو موضوع الطلب. 

 ويف حالة رفض التنفيذ، تقـو اجلهة ادلطلوب إليها ذلك بإخطار اجلهة الطالبة فورا مع بياف أسباب الرفض. 

  11مادة 

 "طريقة اإلعالن أو التبليغ"

جيرى إعالف أو تبليغ الوثائق واألوراؽ من قبل اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو ذلك، وفقا لألحكاـ 
 القانونية ادلرعية لديو وجيوز تسليمها إىل ادلطلوب إعالنو أو إبالغو إذا قبلها باختياره. 

الطالبة بشرط أال تتعارض مع القوانُت ادلرعية لدى اجلهة وجيوز إجراء اإلعالف أو التبليغ وفقا لطريقة خاصة ربددىا اجلهة 
 ادلطلوب إليها القياـ بذلك. 

  12مادة 

 "طريقة تسليم الوثائق واألوراق":

تقتصر مهمة اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو تسليم الوثائق واألوراؽ على تسليمها إىل ادلطلوب إعالنو 
 أو إبالغو. 



التسليم بتوقيع ادلطلوب إعالنو أو إبالغو على صورة الوثيقة أو الورقة وتاريخ تسلمو أو بشهادة تعدىا اجلهة  ويتم إثبات
ادلختصة يوضح هبا كيفية تنفيذ الطلب وتاريخ التنفيذ والشخص الذي سلمت إليو، وعند االقتضاء السبب الذي حاؿ 

 دوف التنفيذ. 

ليها من ادلطلوب إعالنو أو إبالغو أو الشهادة ادلثبتة للتسليم للطرؼ الطالب وترسل صورة الوثيقة أو الورقة ادلوقع ع
 مباشرة. 

  13مادة 

 "الرسوم والمصروفات" 

ال يرتب إعالف أو إبالغ الوثائق واألوراؽ القضائية وغَت القضائية للجهة ادلطلوب إليها اإلعالف والتبليغ احلق يف اقتضاء 
 أية رسـو أو مصروفات. 

 لثالث الباب ا

 "اإلنابة القضائية"

  14مادة 

 "مجاالت اإلنابة القضائية"

لكل طرؼ متعاقد أف يطلب إىل أي طرؼ متعاقد آخر أف يقـو يف إقليمو نيابة عنو بأي إجراء قضائي متعلق بدعوى 
 قائمة وبصفة خاصة مساع شهادة الشهود وتلقى تقارير اخلرباء ومناقشتهم، وإجراء ادلعاينة وطلب ربليف اليمُت. 

  15مادة 

 جزائية وقضايا األحوال الشخصية""في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية وال

ترسل طلبات اإلنابة القضائية يف القضايا ادلدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحواؿ الشخصية مباشرة من اجلهة  -أ
ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب إىل اجلهة ادلطلوب إليها تنفيذ اإلنابة لدى أي طرؼ متعاقد آخر، فإذا تبُت عدـ 

ا ربيل الطلب من تلقاء نفسها إىل اجلهة ادلختصة وإذا تعذر عليها ذلك ربيلها إىل وزارة العدؿ، وزبطر فورا اختصاصه
 اجلهة الطالبة دبا مت يف احلالتُت. 



وال حيوؿ ما تقدـ دوف السماح لكل من األطراؼ ادلتعاقدة بسماع شهادة مواطنيها، يف القضايا ادلشار إليها آنفا، مباشرة 
شلثليها القنصليُت أو الدبلوماسيُت، ويف حالة اخلالؼ حوؿ جنسية الشخص ادلراد مساعو، يتم ربديدىا وفق عن طريق 

 قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب تنفيذ اإلنابة القضائية لديو. 

ة عن طريق ترسل طلبات اإلنابة القضائية يف القضايا اجلزائية ادلطلوب تنفيذىا لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة مباشر  -ب
 وزارة العدؿ لدى كل منها.

  16مادة 

 "تحديد وطلب اإلنابة القضائية وبياناتو"

حيرر طلب اإلنابة القضائية وفقا لقانوف الطرؼ ادلتعاقد الطالب وجيب أف يكوف مؤرخا وموقعا عليو وسلتوما خبامت اجلهة 
 عليو أو على ىذه األوراؽ. الطالبة ىو وسائر األوراؽ ادلرفقة بو، وذلك دوف ما حاجة للتصديق 

ويتضمن طلب اإلنابة القضائية نوع القضية واجلهة الصادر عنها الطلب واجلهة ادلطلوب إليها التنفيذ، وصبيع البيانات 
التفصيلية ادلتعلقة بوقائع القضية وبادلهمة ادلطلوب تنفيذىا وخاصة أمساء الشهود، وزلاؿ إقامتهم واألسئلة ادلطلوب 

  طرحها عليهم.

  17مادة 

 "حاالت رفض أو تعذر تنفيذ طلبات اإلنابة القضائية"

تلتـز اجلهة ادلطلوب إليها بتنفيذ طلبات اإلنابة القضائية اليت ترد إليها وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية، وال جيوز ذلا رفض 
 تنفيذىا يف احلاالت اآلتية: 

 إذا كاف ىذا التنفيذ ال يدخل يف اختصاص اذليئة القضائية لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التنفيذ. -أ

 إذا كاف من شأف التنفيذ ادلساس بسيادة الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو ذلك، أو بالنظاـ العاـ فيو. -ب

 يو التنفيذ جردية ذات صبغة سياسية. إذا كاف الطلب متعلقا جبردية يعتربىا الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إل-ت

ويف حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية أو تعذر تنفيذه، تقـو اجلهة ادلطلوب إليها تنفيذ الطلب بإخطار اجلهة 
 الطالبة بذلك فورا مع إعادة األوراؽ وبياف األسباب اليت دعت إىل رفض أو تعذر تنفيذ الطلب. 

  18مادة 



 بة القضائية""طريقة تنفيذ اإلنا

 يتم تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا لإلجراءات القانونية ادلعموؿ هبا يف قوانُت الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو ذلك. 

يف تنفيذ اإلنابة القضائية وفق شكل خاص، يتعُت  -بناء على طلب صريح منو-ويف حالة رغبة الطرؼ ادلتعاقد الطالب 
 و ذلك إجابة رغبتو ما مل يتعارض ذلك مع قانونو أو أنظمتو. على الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إلي

إخطارىا يف وقت مناسب دبكاف وتاريخ تنفيذ اإلنابة القضائية حىت  -صراحة-وجيب إذا أبدت اجلهة الطالبة رغبتها 
عاقد ادلطلوب يتسٌت لألطراؼ ادلعنية أو وكالئهم حضور التنفيذ، وذلك وفقا للحدود ادلسموح هبا يف قانوف الطرؼ ادلت

 إليو التنفيذ. 

  19مادة 

 "األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم"

 يكلف األشخاص ادلطلوب مساع شهاداهتم باحلضور بالطرؽ ادلتبعة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب أداء الشهادة لديو. 

  21مادة 

 "األثر القانوني لإلنابة القضائية" 

يكوف لإلجراء الذي يتم بطريق اإلنابة القضائية وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية األثر القانوين ذاتو كما لو مت أماـ اجلهة 
 ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب. 

  21مادة 

 "رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية"

مصروفات فيما عدا أتعاب اخلرباء، إف كاف ذلا مقتضى،  ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية، احلق يف اقتضاء أية رسـو أو
 ونفقات الشهود اليت يلتـز الطالب بأدائها، ويرسل هبا بياف مع ملف اإلنابة. 

وللطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو تنفيذ اإلنابة القضائية أف يتقاضى حلسابو ووفقا لقوانينو الرسـو ادلقررة على األوراؽ اليت 
 اإلنابة.  تقدـ أثناء تنفيذ

 الباب الرابع 



 "حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية" 

  22مادة 

 "حصانة الشهود والخبراء"

يعلن باحلضور لدى أحد األطراؼ ادلتعاقدة، وحيضر دبحض اختياره ذلذا  -أيا كانت جنسيتو -كل شاىد أو خبَت
تمتع حبصانة ضد ازباذ إجراءات جزائية حبقو أو القبض الغرض أماـ اذليئات القضائية لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب، ي

 عليو أو حبسو عن أفعاؿ أو تنفيذ أحكاـ سابقة على دخولو إقليم الطرؼ ادلتعاقد الطالب. 

ويتعُت على اذليئة اليت أعلنت الشاىد أو اخلبَت إخطاره كتابة هبذه احلصانة قبل حضوره أوؿ مرة. وتزوؿ ىذه احلصانة عن 
يوما على تاريخ استغناء اذليئات القضائية لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب، كما حيق  30الشاىد أو اخلبَت بعد انقضاء 

رأيو وحيدد ذلك كلو بناء على التعريفات واألنظمة ادلعموؿ هبا لدى الطرؼ ادلتعاقد للخبَت ادلطالبة باتعابو نظَت اإلدالء ب
 الطالب. 

وتبُت يف أوراؽ اإلعالف ادلبالغ اليت تستحق للشاىد أو اخلبَت ويدفع الطرؼ ادلتعاقد الطالب مقدما ىذه ادلبالغ إذا طلب 
 الشاىد أو اخلبَت ذلك. 

  23مادة 

 ىد والخبير""مصروفات سفر وإقامة الشا

ادلتعاقد الطالب ،   للشاىد أو اخلبَت احلق يف تقاضي مصروفات السفر واإلقامة وما فاتو من اجر أو كسب من الطرؼ   
التعريفات واألنظمة ادلعموؿ هبا لدى الطرؼ  كما حيق للخبَت ادلطالبة بأتعابو نظَت اإلدالء برأيو وحيدد ذلك كلو بناء على 

ىذه  ُت يف أوراؽ اإلعالف ادلبالغ اليت تستحق للشاىد أو اخلبَت ويدفع الطرؼ ادلتعاقد الطالب مقدما وتب  ادلتعاقد الطالب 
   ادلبالغ إذا طلب الشاىد أو اخلبَت ذلك. 

  24مادة 

 "الشهود والخبراء المحبوسون"

للمثوؿ أماـ اذليئة  -الذي يتم إعالنو وفقا ألحكاـ ىذه االتفاقية -يلتـز كل طرؼ متعاقد بنقل الشخص احملبوس لديو
القضائية لدى أي طرؼ متعاقد آخر يطلب مساع شهادتو أو رأيو بوصفو شاىدا أو خبَتا ويتحمل الطرؼ ادلتعاقد 

 الطالب نفقات نقلو. 



إبقائو زلبوسا وإعادتو يف أقرب وقت او يف االجل الذي حيدده الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب ويلتـز الطرؼ ادلتعاقد الطالب ب
 من ىذه االتفاقية.  22إليو ، وذلك مع مراعاة أحكاـ ادلادة 

 وجيوز للطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو نقل الشخص احملبوس لديو وفقا ذلذه ادلادة، اف يرفض نقلو يف احلاالت اآلتية: 

 جوده ضروريا لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو نقلو بسبب إجراءات جزائية جيرى ازباذىا. إذا كاف و -أ

 إذا كاف من شأف نقلو إىل الطرؼ ادلتعاقد الطالب إطالة مدة حبسو. -ب

 إذا كانت شبة اعتبارات خاصة أو اعتبارات ال ديكن التغلب عليها ربوؿ دوف نقلو إىل الطرؼ ادلتعاقد الطالب. -ج

 اب الخامس الب

 "االعتراف باألحكام الصادرة في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذىا"

  25مادة 

 "قوة األمر المقضي بو" 

يصدر بناء على إجراءات قضائية أو والئية  -أيا كانت تسميتو -يقصد باحلكم يف معرض تطبيق ىذا الباب كل قرار-أ
 أية جهة سلتصة لدى أحد.  من زلاكم أو

من ىذه االتفاقية، يعًتؼ كل من األطراؼ ادلتعاقدة باألحكاـ الصادرة عن زلاكم أي  30مع مراعاة نص ادلادة -ب
طرؼ متعاقد آخر يف القضايا ادلدنية دبا يف ذلك األحكاـ ادلتعلقة باحلقوؽ ادلدنية الصادرة عن زلاكم جزائية، ويف القضايا 

ايا اإلدارية وقضايا األحواؿ الشخصية، احلائزة لقوة األمر ادلقضي بو وينفذىا يف إقليمو وفق اإلجراءات التجارية والقض
ادلتعلقة بتنفيذ األحكاـ ادلنصوص عليها يف ىذا الباب، وذلك إذا كانت زلاكم الطرؼ ادلتعاقد اليت أصدرت احلكم 

الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ أو التنفيذ أو سلتصة سلتصة طبقا لقواعد االختصاص القضائي الدويل ادلقررة لدى 
دبقتضى أحكاـ ىذا الباب، وكاف النظاـ القانوين للطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ أو التنفيذ ال حيتفظ حملاكمة أو 

 حملاكم طرؼ آخر دوف غَتىا باالختصاص بإصدار احلكم. 

 ال تسرى ىذه ادلادة على:  -ت

اليت تصدر ضد حكومة الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعماؿ  األحكاـ-
 قاـ هبا أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. 



األحكاـ اليت يتناىف االعًتاؼ هبا أو تنفيذىا مع ادلعاىدات واالتفاقات الدولية ادلعموؿ هبا لدى الطرؼ ادلتعاقد  -
 لتنفيذ. ادلطلوب إليو ا

- .  اإلجراءات الوقتية والتحفظية واألحكاـ الصادرة يف قضايا اإلفالس والضرائب والرسـو

  26مادة 

 "االختصاص في حالة النزاع حول أىلية الشخص طالب التنفيذ أو حالتو الشخصية"

األىلية واألحواؿ  تعترب زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الذي يكوف الشخص من مواطنيو وقت تقدًن الطلب سلتصة يف قضايا
 الشخصية إذا كاف النزاع يدور حوؿ أىلية ىذا الشخص أو حالتو الشخصية. 

  27مادة 

 "االختصاص في حالة الحقوق العينية": 

 تعترب زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الذي يوجد يف إقليمو موقع العقار سلتصة بالفصل يف احلقوؽ العينية ادلتعلقة بو.  -

  28مادة 

 اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيو الحكم""حاالت 

من ىذه االتفاقية تعترب زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الذي صدر فيو  27و 16يف غَت ادلسائل ادلنصوص عليها يف ادلادتُت 
 احلكم سلتصة يف احلاالت اآلتية: 

 وى( يف إقليم ذلك الطرؼ ادلتعاقد. إذا كاف موطن ادلدعى عليو أو زلل إقامتو وقت النظر يف الدعوى )افتتاح الدع-أ

إذا كاف للمدعى عليو وقت النظر يف الدعوى )افتتاح الدعوى( زلل أو فرع ذو صبغة ذبارية أو صناعية أو غَت ذلك  -ب
 يف إقليم ذلك الطرؼ ادلتعاقد، وكانت قد أقيمت عليو الدعوى لنزاع متعلق دبمارسة نشاط ىذا احلل أو الفرع. 

تزاـ التعاقدي موضوع النزاع قد نفذ، أو كاف واجب التنفيذ لدى ذلك الطرؼ ادلتعاقد دبوجب اتفاؽ إذا كاف االل -ج
 صريح أو ضمٍت بُت ادلدعى وادلدعى عليو. 

 يف حاالت ادلسئولية غَت العقدية، إذا كاف الفعل ادلستوجب للمسئولية قد وقع يف إقليم ذلك الطرؼ ادلتعاقد. -د



قد قبل اخلضوع صراحة الختصاص زلاكم ذلك الطرؼ ادلتعاقد سواء كاف عن طريق تعيُت  إذا كاف ادلدعى عليو -ىػ
 موطن سلتار أو عن طريق االتفاؽ على اختصاصها مىت كاف قانوف ذلك الطرؼ ادلتعاقد ال حيـر مثل ىذا االتفاؽ. 

 ادلرفوع أمامها النزاع.  إذا أبدى ادلدعى عليو دفاعو يف موضوع الدعوى دوف أف يدفع بعدـ اختصاص احملكمة -و

 إذا تعلق األمر بطلبات عارضة وكانت ىذه احملاكم قد اعتربت سلتصة بنظر الطلب األصلي دبوجب نص ىذه ادلادة. -ي

 29مادة 

"مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب إليو االعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث األسباب التي بنى 
 المتعاقد اآلخر"  عليها اختصاص محاكم الطرف

تتقيد زلاكم الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ باحلكم أو تنفيذه عند حبث األسباب اليت بٌت عليها اختصاص زلاكم 
الطرؼ ادلتعاقد اآلخر بالوقائع الواردة يف احلكم اليت استند إليها يف تقرير االختصاص وذلك ما مل يكن احلكم قد صدر 

 غيابيا. 

  31مادة 

 "حاالت رفض االعتراف بالحكم"

 يرفض االعًتاؼ باحلكم يف احلاالت اآلتية: 

إذا كاف سلالفا ألحكاـ الشريعة اإلسالمية أو أحكاـ الدستور أو النظاـ العاـ أو اآلداب يف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب -أ
 إليو االعًتاؼ. 

 كم إعالنا صحيحا ديكنو من الدفاع عن نفسو. إذا كاف غيابيا ومل يعلن اخلصم احملكـو عليو بالدعوى أو احل -ب

إذا مل تراع قواعد قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ اخلاصة بالتمثيل القانوين لألشخاص عدديي األىلية  -ج
 أو ناقصيها. 

خلصـو أنفسهم إذا كاف النزاع الصادر يف شأنو احلكم ادلطلوب االعًتاؼ بو زلال حلكم صادر يف ادلوضوع بُت ا -د
ويتعلق بذات احلق زلال وسببا وحائزا لقوة األمر ادلقضي بو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ أو لدى طرؼ 

 متعاقد ثالث، ومعًتفا بو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ. 



وى منظورة أماـ إحدى زلاكم الطرؼ ادلتعاقد إذا كاف النزاع الصادر يف شأنو احلكم ادلطلوب االعًتاؼ بو زلال لدع -ىػ
ادلطلوب إليو االعًتاؼ بُت اخلصـو أنفسهم ويتعلق بذات احلق زلال وسببا، وكانت الدعوى قد رفعت إىل زلاكم ىذا 

 الطرؼ ادلتعاقد األخَت يف تاريخ سابق على عرض النزاع على زلكمة الطرؼ ادلتعاقد اليت صدر عنها احلكم ادلشار إليو. 

 للجهة القضائية اليت تنظر يف طلب التنفيذ طبقا لنص ىذه ادلادة أف تراعى القواعد القانونية يف بلدىا. و 

  31مادة 

 "تنفيذ الحكم" 

يكوف احلكم الصادر عن زلاكم أحد األطراؼ ادلتعاقدة وادلعًتؼ بو من األطراؼ ادلتعاقدة األخرى طبقا ألحكاـ ىذه  -أ
االتفاقية، قابال للتنفيذ لدى ذلك الطرؼ ادلتعاقد اآلخر مىت كاف قابال للتنفيذ لدى الطرؼ ادلتعاقد التابعة لو احملكمة 

 اليت أصدرتو. 

اصة باالعًتاؼ باحلكم أو تنفيذه لقانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ باحلكم، زبضع اإلجراءات اخل -ب
 وذلك يف احلدود اليت ال تقضى فيها االتفاقية بغَت ذلك. 

  32مادة 

 "مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليو االعتراف بالحكم أو تنفيذه": 

القضائية ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ باحلكم أو تنفيذه على التحقق شلا إذا  تقتصر مهمة اذليئة 
كاف احلكم قد توافرت فيو الشروط ادلنصوص عليها يف ىذه االتفاقية وذلك دوف التعرض لفحص ادلوضوع، وتقـو ىذه 

 اذليئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة يف قرارىا. 

عند إصدار أمرىا  -حاؿ االقتضاء -ذليئة القضائية ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ باحلكم وتأمر ا
بالتنفيذ بازباذ التدابَت الالزمة لتسبغ على احلكم القوة التنفيذية نفسها اليت تكوف لو لو أنو صدر من الطرؼ ادلتعاقد 

 الذي يراد تنفيذه لديو. 

 لب األمر بالتنفيذ على منطوؽ احلكم كلو أو بعضو إف كاف قابال للتجزئة. وجيوز أف ينصّب ط

 33مادة 

 "اآلثار المترتبة على األمر بالتنفيذ"



 تسرى آثار األمر بالتنفيذ على صبيع أطراؼ الدعوى ادلقيمُت يف إقليم الطرؼ ادلتعاقد الذي صدر فيو. 

  34مادة 

 أو تنفيذه" "المستندات الخاصة بطلب االعتراف بالحكم

 جيب على اجلهة اليت تطلب االعًتاؼ باحلكم لدى أي من األطراؼ ادلتعاقد األخرى تقدًن ما يلي: 

 صورة كاملة رمسية من احلكم مصدقا على التوقيعات فيها من اجلهة ادلختصة. -أ

 يف احلكم ذاتو.  شهادة بأف احلكم أصبح هنائيا وحائزا لقوة األمر ادلقضي بو ما مل يكن ذلك منصوصا عليو-ب

صورة من مستند تبليغ احلكم مصدقا عليها دبطابقتها لألصل أو أي مستند آخر من شأنو إثبات إعالف ادلدعى  -ج
 عليو إعالنا صحيحا بالدعوى الصادر فيها احلكم وذلك يف حالة احلكم الغيايب. 

 ة من احلكم القاضي بوجوب التنفيذ. ويف حالة طلب تنفيذ احلكم يضاؼ إىل الوثائق ادلذكورة أعاله صورة مصدق

وجيب أف تكوف ادلستندات ادلبينة يف ىذه ادلادة موقعا عليها رمسيا وسلتومة خبامت احملكمة ادلختصة دوف حاجة إىل التصديق 
 عليها من أية جهة أخرى، باستثناء ادلستند ادلنصوص عليو يف البند )أ( من ىذه ادلادة. 

  35مادة 

 ات المختصة""الصلح أمام الهيئ

يكوف الصلح الذي يتم إثباتو أماـ اذليئات القضائية ادلختصة طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة 
معًتفا بو ونافذا يف سائر أقاليم األطراؼ ادلتعاقدة األخرى بعد التحقق من إف لو قوة السند التنفيذي لدى الطرؼ 

ال يشتمل على نصوص زبالف أحكاـ الشريعة اإلسالمية أو أحكاـ الدستور أو النظاـ العاـ  ادلتعاقد الذي عقد فيو. وانو
 أو اآلداب لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ بالصلح أو تنفيذه. 

ئية ويتعُت على اجلهة اليت تطلب االعًتاؼ بالصلح أو تنفيذه أف تقدـ صورة معتمدة منو وشهادة رمسية من اجلهة القضا
 اليت أثبتتو تفيد انو حائز لقوة السند التنفيذي. 

 ( من ىذه االتفاقية. 34وتطبق يف ىذه احلالة الفقرة الثالثة من ادلادة )

  36مادة 



 "السندات التنفيذية"

السندات التنفيذية لدى الطرؼ ادلتعاقد اليت أبرمت يف إقليمو يؤمر بتنفيذىا لدى األطراؼ ادلتعاقدة األخرى طبقا 
لإلجراءات ادلتبعة بالنسبة لألحكاـ القضائية إذا كانت خاضعة لتلك اإلجراءات ويشًتط أال يكوف يف تنفيذىا ما 

 النظاـ العاـ أو اآلداب لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التنفيذ.  يتعارض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية أو الدستور أو

ويتعُت على اجلهة اليت تطلب االعًتاؼ بسند موثق وتنفيذه لدى الطرؼ ادلتعاقد اآلخر أف تقدـ صورة رمسية منو سلتومة 
 لقوة السند التنفيذي.  خبامت ادلوثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها، أو شهادة صادرة منو تفيد أف ادلستند حائز

 ( من ىذه االتفاقية. 34وتطبق يف ىذه احلالة الفقرة الثالثة من ادلادة )

  37مادة 

 "أحكام المحكمين"

من ىذه االتفاقية يعًتؼ بأحكاـ احملكمُت وتنفذ لدى أي من األطراؼ  30و 28مع عدـ اإلخالؿ بنص ادلادتُت 
ادلتعاقدة بنفس الكيفية ادلنصوص عليها يف ىذا الباب مع مراعاة القواعد القانونية لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب التنفيذ 

رؼ ادلعتاد ادلطلوب إليو التنفيذ أف تبحث يف موضوع التحكيم وال أف لديو وال جيوز للهيئة القضائية ادلختصة لدى الط
 ترفض تنفيذ احلكم أال يف احلاالت اآلتية: 

 إذا كاف قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو االعًتاؼ وتنفيذ احلكم ال جييز حل موضوع النزاع عن طريق التحكيم. -أ

 و لعقد ربكيم باطل أو مل يصبح هنائيا. إذا كاف حكم احملكمُت صادرا تنفيذا لشرط أ -ب

إذا كاف احملكموف غَت سلتصُت طبقا لعقد أو شرط التحكيم أو طبقا للقانوف الذي صدر حكم احملكمُت على  -ج
 مقتضاه. 

 إذا كاف اخلصـو مل يعلنوا باحلضور على الوجو الصحيح.  -د

مية أو النظاـ العاـ أو اآلداب لدى الطرؼ ادلتعاقد إذا كاف يف حكم احملكمُت ما خيالف أحكاـ الشريعة اإلسال -ىػ
 ادلطلوب إليو التنفيذ. 

ويتعُت على اجلهة اليت تطلب االعًتاؼ حبكم احملكمُت وتنفيذه أف تقدـ صورة معتمدة من احلكم مصحوبة بشهادة 
 صادرة من اجلهة القضائية تفيد حيازتو للقوة التنفيذية. 



وب قبل األطراؼ دبوجبو اخلضوع الختصاص احملكمُت وذلك للفصل يف نزاع معُت أو ويف حالة وجود اتفاؽ صحيح مكت
 فيما قد ينشأ بُت الطرفُت من منازعات يف عالقة قانونية معينة جيب تقدًن صورة معتمدة من االتفاؽ ادلشار إليو.

 الباب السادس 

 "تسليم المتهمين والمحكوم عليهم" 

  38مادة 

 اتهام أو المحكوم عليهم" "األشخاص الموجو إليهم 

يتعهد كل طرؼ من األطراؼ ادلتعاقدة أف يسلم األشخاص ادلوجودين لديو ادلوجو إليو ـ اهتاـ من اجلهات ادلختصة أو 
احملكـو عليهم من اذليئات القضائية لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة األخرى وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة يف ىذا 

 الباب. 

 39مادة 

 "تسليم المواطنين" :

جيوز لكل طرؼ من األطراؼ ادلتعاقدة أف ديتنع عن تسليم مواطنيو ويتعهد يف احلدود اليت ديتد إليها اختصاصو، بتوجيو 
االهتاـ ضد من يرتكب منهم لدى أي من األطراؼ ادلتعاقدة األخرى جرائم معاقبا عليها يف قانوف كل من الدولتُت 

لدى أي من الطرفُت ادلتعاقدين وذلك إذا ما وجو إليو الطرؼ ادلتعاقد بعقوبة سالبة للحرية مدهتا سنة أو بعقوبة أشد 
اآلخر طلبا بادلالحقة مصحوبا بادللفات والوثائق واألشياء وادلعلومات اليت تكوف يف حيازتو وحياط الطرؼ ادلتعاقد الطالب 

 علما دبا مت يف شأف طلبو. 

 ا التسليم. وربدد اجلنسية يف تاريخ وقوع اجلردية ادلطلوب من اجله

  41مادة 

 "األشخاص الواجب تسليمهم"

 يكوف التسليم واجبا بالنسبة لألشخاص اآليت بياناهتم: 



من وجو إليو ـ االهتاـ عن أفعاؿ معاقب عليها دبقتضى قوانُت كل من الطرفُت ادلتعاقدين طالب التسليم وادلطلوب إليو  -أ
أيا كاف احلداف األقصى واألدىن يف  -بة أشد يف قانوف أي من الطرفُتبعقوبة سالبة للحرية مدهتا سنة أو بعقو  -التسليم

 تدرج العقوبة ادلنصوص عليها. 

من وجو إليو ـ االهتاـ عن أفعاؿ غَت معاقب عليها يف قوانُت الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم أو كانت العقوبة  -ب
نظَت ذلا لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم. إذا كاف ادلقررة لألفعاؿ لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم ال 

 األشخاص ادلطلوبوف من مواطٍت الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم أو من مواطٍت طرؼ متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة. 

بعقوبة اشد  من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا من زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الطالب بعقوبة سالبة للحرية دلدة سنة أو -ج
 عن أفعاؿ معاقب عليها دبقتضى قانوف الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم. 

من حكم عليو حضوريا أو غيابيا من زلاكم الطرؼ ادلتعاقد الطالب عن فعل غَت معاقب عليو يف قوانُت الطرؼ  -د
ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم أو بعقوبة ال نظَت ذلا يف قوانينو، إذا كاف من مواطٍت الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم أو من 

  مواطٍت طرؼ متعاقد آخر يقرر نفس العقوبة.

  41مادة 

 "الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم"

 ال جيوز التسليم يف احلاالت اآلتية: 

إذا كانت اجلردية ادلطلوب من أجلها التسليم معتربة دبقتضى القواعد القانونية النافذة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو  -أ
 التسليم جردية ذلا صبغة سياسية. 

 لوب من أجلها التسليم تنحصر يف اإلخالؿ بواجبات عسكرية. إذا كانت اجلردية ادلط -ب

إذا كانت اجلردية ادلطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت يف إقليم الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم إال إذا كانت  -ج
ىذه اجلرائم  ىذه اجلردية قد أضرت دبصاحل الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينو تنص على تتبع مرتكيب

 ومعاقبتهم. 

 إذا كانت اجلردية قد صدر بشأهنا حكم هنائي )مكتسب الدرجة القطعية( لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم.  -د

إذا كانت الدعوى عند وصوؿ طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت دبضي ادلدة طبقا لقانوف الطرؼ  -ىػ
 ادلتعاقد طالب التسليم. 



إذا كانت اجلردية قد ارتكبت خارج إقليم الطرؼ ادلتعاقد الطالب من شخص ال حيمل جنسيتو وكاف قانوف الطرؼ  -و
 ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم ال جييز توجيو االهتاـ عن مثل ىذه اجلردية إذا ارتكبت خارج إقليمو من مثل ىذا الشخص. 

  إذا صدر عفو لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب. -ز

إذا كاف قد سبق توجيو االهتاـ بشأف أية جردية لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم أو كاف قد سبق صدور  -ح
 حكم بشأهنا لدى طرؼ متعاقد ثالث. 

لو  -ويف تطبيق أحكاـ ىذه االتفاقية ال تعترب من اجلرائم ذات الصبغة السياسية ادلشار إليها يف الفقرة )أ( من ىذه ادلادة 
 اجلرائم اآلتية:  -كانت هبدؼ سياسي

 التعدي على ملوؾ ورؤساء األطراؼ ادلتعاقدة أو زوجاهتم أو أصوذلم أو فروعهم. - 1

 التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى األطراؼ ادلتعاقدة.  -2

 القتل العمد والسرقة ادلصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو وسائل النقل وادلواصالت.  -3

  42مادة 

 "طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاتو"

يقدـ طلب التسليم كتابة من اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم إىل اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد 
 لتسليم، وجيب أف يرفق الطلب دبا يأيت: ادلطلوب إليو ا

 بياف مفصل عن ىوية الشخص ادلطلوب تسليمو وأوصافو وجنسيتو وصورتو إف أمكن.  -أ

أمر القبض على الشخص ادلطلوب تسليمو أو أية وثيقة أخرى ذلا نفس القوة الصادرة من اجلهات ادلختصة، أو  -ب
يف قانوف الطرؼ ادلتعاقد الطالب أو صورة رمسية لو مصدقا عليها من  أصل حكم اإلدانة الصادر طبقا لألوضاع ادلقررة

 اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب. 

مذكرة تتضمن تاريخ ومكاف ارتكاب األفعاؿ ادلطلوب التسليم من أجلها وتكييفها وادلقتضيات الشرعية أو القانونية  -ت
يات وبياف من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص ادلطلوب ادلطبقة عليها مع نسخة معتمدة من ىذه ادلقتض

 تسليمو. 

  43مادة 



 "توقيف الشخص المطلوب تسليمو توقيفا مؤقتا"

جيوز يف أحواؿ االستعجاؿ وبناء على طلب اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب القبض على الشخص ادلطلوب 
من ىذه االتفاقية. ويبلغ طلب  42التسليم وادلستندات ادلبينة يف ادلادة  وتوقيفو مؤقتا وذلك إىل حُت وصوؿ طلب

القبض أو التوقيف ادلؤقت إىل اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم إما مباشرة بطريق الربيد أو الربؽ 
وجود إحدى الوثائق ادلنصوص عليها يف  وإما بأية وسيلة أخرى ديكن إثباهتا كتابة، وجيب أف يتضمن الطلب اإلشارة إىل

، مع اإلفصاح عن نية إرساؿ طلب التسليم وبياف اجلردية ادلطلوب عنها التسليم والعقوبة ادلقررة 42البند )ب( من ادلادة 
ذلا أو احملكـو هبا، وزماف ومكاف ارتكاب اجلردية وأوصاؼ الشخص ادلطلوب تسليمو على وجو الدقة ما أمكن، ريثما 

 من ىذه االتفاقية.  42الطلب مستوفيا شرائطو القانونية طبقا ألحكاـ ادلادة يصل 

 ورباط اجلهة الطالبة دوف تأخَت دبا ازبذ من إجراءات بشأف طلبها. 

  44مادة 

 "اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمو"

يوما من تاريخ  30جيب اإلفراج عن الشخص ادلطلوب تسليمو إذا مل يتلق الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم خالؿ 
 من ىذه االتفاقية أو طلبا باستمرار التوقيف ادلؤقت.  42القبض عليو، الوثائق ادلبينة يف البند )ب( من ادلادة 

 يوما من تاريخ بدئو.  60قت وال جيوز بأية حالة أف تتجاوز مدة التوقيف ادلؤ 

وجيوز يف أي وقت اإلفراج عن الشخص ادلطلوب تسليمو على أف يتخذ الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم صبيع 
 اإلجراءات اليت يراىا ضرورية للحيلولة دوف فراره. 

ستكمل طلب التسليم فيما وال دينع اإلفراج عن الشخص ادلطلوب تسليمو من القبض عليو من جديد وتسليمو إذا ما ا
 بعد.

 45مادة 

 "اإليضاحات التكميلية"

إذا تبُت للطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم انو حباجة إىل إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط ادلنصوص 
لطلب، عليها يف ىذا الباب ورأي من ادلمكن تدارؾ ىذا النقص، خيطر بذلك الطرؼ ادلتعاقد الطالب قبل رفض ا

 وللطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم ربديد ميعاد جديد للحصوؿ على ىذه اإليضاحات. 



  46مادة 

 "تعدد طلبات التسليم"

إذا تعددت طلبات التسليم من أطراؼ متعاقدة سلتلفة عن جردية واحدة فتكوف األولوية يف التسليم للطرؼ ادلتعاقد الذي 
ادلتعاقد الذي ارتكبت اجلردية يف إقليمو، مث للطرؼ ادلتعاقد الذي ينتمي إليو الشخص أضرت اجلردية دبصاحلو مث للطرؼ 

 ادلطلوب تسليمو جبنسيتو عند ارتكاب اجلردية. 

فإذا اربدت الظروؼ يفضل الطرؼ ادلتعاقد األسبق يف طلب التسليم. أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة 
 اجلردية وخطورهتا وادلكاف الذي ارتكبت فيو.  فيكوف الًتجيح بينها حسب ظروؼ

وال ربوؿ ىذه ادلادة دوف حق الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم يف الفصل يف الطلبات ادلقدمة إليو من سلتلف 
 األطراؼ ادلتعاقدة دبطلق حريتو مراعيا يف ذلك صبيع الظروؼ. 

  47مادة 

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

األشياء ادلتحصلة من  -بناء على طلبو-إذا تقرر تسليم الشخص ادلطلوب تضبط وتسلم إىل الطرؼ ادلتعاقد الطالب 
اجلردية أو ادلستعملة فيها أو ادلتعلقة هبا واليت ديكن أف تتخذ دليال عليها واليت توجد يف حيازة الشخص ادلطلوب تسليمو 

 ض عليو أو اليت تكشف فيما بعد. وقت القب

وجيوز تسليم األشياء ادلشار إليها حىت ولو مل يتم تسليم الشخص ادلطلوب بسبب ىربو أو وفاتو، وكل ذلك مع 
االحتفاظ باحلقوؽ ادلكتسبة للطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم أو للغَت على ىذه األشياء، ومع عدـ اإلخالؿ بأحكاـ 

ة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم، وجيب ردىا إىل الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم على القوانُت النافذ
نفقة الطرؼ ادلتعاقد الطالب يف أقرب أجل مىت ثبتت ىذه احلقوؽ وذلك عقب االنتهاء من إجراءات االهتاـ اليت 

 يباشرىا الطرؼ ادلتعاقد الطالب. 

وب إليو التسليم االحتفاظ مؤقتا باألشياء ادلضبوطة إذا رأي حاجتو إليها يف إجراءات جزائية  وجيوز للطرؼ ادلتعاقد ادلطل
 كما جيوز لو عند إرساذلا أف حيتفظ باحلق يف اسًتدادىا لنفس السبب مع التعهد بإعادهتا بدوره عندما يتسٌت لو ذلك. 

  48مادة 

 "الفصل في طلبات التسليم"



طرؼ من األطراؼ ادلتعاقدة يف طلبات التسليم ادلقدمة ذلا وفقا للقانوف النافذ وقت تقدًن تفصل اجلهة ادلختصة لدى كل 
 الطلب. 

 وخيرب الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم اجلهة ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد الطالب بقراره يف ىذا الشأف. 

 طرؼ ادلتعاقد الطالب علما دبكاف وتاريخ التسليم. وجيب تسبيب طلب الرفض الكلى أو اجلزئي ويف حالة القبوؿ حياط ال

وعلى الطرؼ ادلتعاقد الطالب أف يتسلم الشخص ادلطلوب بواسطة رجالو يف التاريخ وادلكاف احملددين لذلك. فإذا مل يتم 
حاؿ فانو يوما على ىذا التاريخ، وعلى أية  15تسلم الشخص يف ادلكاف والتاريخ احملددين جيوز اإلفراج عنو بعد مرور 

يوما على التاريخ احملدد للتسليم دوف سبامو، وال ذبوز ادلطالبة بتسليمو مرة أخرى عن الفعل  30يتم اإلفراج عنو بانقضاء 
 أو األفعاؿ اليت طلب من اجلها التسليم. 

الطرؼ على أنو إذا حالت ظروؼ استثنائية دوف تسليمو أو تسلمو وجب على الطرؼ ادلتعاقد صاحب الشأف أف خيرب 
ادلتعاقد اآلخر بذلك قبل انقضاء األجل ويتفق الطرفاف ادلتعاقداف على اجل هنائي للتسليم خيلى سبيل الشخص عند 

 انقضائو، وال جيوز ادلطالبة بتسليمو بعد ذلك عن نفس الفعل أو األفعاؿ اليت طلب من اجلها التسليم. 

 49مادة 

 جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليو التسليم" "طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة عن

إذا كاف شبة اهتاـ موجو إىل الشخص ادلطلوب تسليمو، أو كاف زلكوما عليو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم 
 عن جردية خالؼ تلك اليت طلب من اجلها التسليم، 

التسليم، واف خيرب الطرؼ ادلتعاقد الطالب بقراره فيو وفقا  وجب على ىذا الطرؼ ادلتعاقد رغم ذلك أف يفصل يف طلب
 من ىذه االتفاقية.  48للشروط ادلنصوص عليها يف ادلادة 

ويف حالة القبوؿ يؤجل تسليم الشخص ادلطلوب حىت تنتهي زلاكمتو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم وإذا كاف 
 ادلشار إليها.  48هبا، ويتبع يف ىذه احلالة ما نصت عليو ادلادة زلكوما، حىت يتم تنفيذ العقوبة احملكـو 

وال ربوؿ أحكاـ ىذه ادلادة دوف إمكاف إرساؿ الشخص ادلطلوب مؤقتا للمثوؿ أماـ اذليئات القضائية لدى الطرؼ 
 . ادلتعاقد الطالب على أف يتعهد صراحة بإعادتو دبجرد أف تصدر اذليئات القضائية لديو قرارىا يف شأنو

  51مادة 

 "وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها"



إذا وقع أثناء سَت إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص ادلطلوب تسليمو تعديل يف تكييف الفعل موضوع اجلردية اليت 
ال إذا كانت العناصر ادلكونة للجردية بتكييفها سلم الشخص ادلطلوب من أجلها فال جيوز توجيو اهتاـ إليو أو زلاكمتو إ

 اجلديد تبيح التسليم. 

  51مادة 

 "حسم مدة التوقيف المؤقت"

من ىذه االتفاقية من أية عقوبة حيكم  43ربسم مدة التوقيف ادلؤقت )التوقيف االحتياطي( احلاصل استنادا إىل ادلادة 
 هبا على الشخص ادلسلم لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التسليم. 

  52مادة 

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

ي سلم أو زلاكمتو حضوريا أو حبسو تنفيذا لعقوبة زلكـو هبا عن جردية سابقة على ال جيوز توجيو اهتاـ إىل الشخص الذ
 تاريخ التسليم غَت تلك اليت سلم من أجلها واجلرائم ادلرتبطة هبا أو اجلرائم اليت ارتكبها بعد التسليم إال يف احلاالت اآلتية: 

 30ليم الطرؼ ادلتعاقد ادلسلم إليو ومل يغادره خالؿ إذا كاف الشخص ادلسلم قد أتيحت لو حرية ووسيلة اخلروج من إق-أ
 يوما بعد اإلفراج عنو هنائيا أو خرج منو وعاد إليو باختياره. 

إذا وافق على ذلك الطرؼ ادلتعاقد الذي سلمو وذلك بشرط تقدًن طلب جديد مرفق بادلستندات ادلنصوص عليها -ب
ن أقواؿ الشخص ادلسلم بشأف امتداد التسليم ويشار فيو إىل انو من ىذه االتفاقية ودبحضر قضائي يتضم 42يف ادلادة 

 أتيحت لو فرصة تقدًن مذكرة بدفاعو إىل اجلهات ادلختصة لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم. 

 53مادة 

 "تسليم الشخص إلى دولة ثالثة" 

 احلالة ادلنصوص عليها يف البند )أ( من ادلادة ال جيوز لطرؼ متعاقد تسليم الشخص ادلسلم إليو إىل دولة ثالثة، يف غَت
من ىذه االتفاقية إال بناء على موافقة الطرؼ ادلتعاقد الذي سلمو إليو، ويف ىذه احلالة يقدـ الطرؼ ادلتعاقد  52

ولة ادلطلوب إليو التسليم طلبا إىل الطرؼ ادلتعاقد الذي تسلم منو الشخص مرفقا بو نسخة من الوثائق ادلقدمة من الد
 الثالثة. 

  54مادة 



 "تسهيل مرور األشخاص المقرر تسليمهم"

توافق األطراؼ ادلتعاقدة على مرور الشخص ادلقرر تسليمو إىل أي منها من دولة أخرى عرب إقليمها وذلك بناء على 
أف تؤدى إىل  طلب يوجو إليها، وجيب أف يكوف الطلب مؤيدا بادلستندات الالزمة إلثبات أف األمر متعلق جبردية ديكن

 التسليم طبقا ألحكاـ ىذه االتفاقية. 

 ويف حالة استخداـ الطرؽ اجلوية لنقل الشخص ادلقرر تسليمو تتبع القواعد اآلتية: 

إذا مل يكن من ادلقرر ىبوط الطائرة يقـو الطرؼ ادلتعاقد الطالب بإخطار الدولة اليت ستعرب الطائرة فضاءىا بوجود -أ
 من ىذه االتفاقية.  42ها يف ادلادة ادلستندات ادلنصوص علي

من ىذه االتفاقية طلب إلقاء القبض  43ويف حالة اذلبوط االضطراري جيوز للطرؼ ادلتعاقد الطالب طبقا ألحكاـ ادلادة 
على الشخص ادلقرر تسليمو ريثما يوجو طلبا بادلرور وفقا للشروط ادلنصوص عليها يف الفقرة األويل من ىذه ادلادة إىل 

 لة اليت ىبطت الطائرة يف أراضيها. الدو 

من ىذه االتفاقية طلب إلقاء القبض  43ويف حالة اذلبوط االضطراري جيوز للطرؼ ادلتعاقد الطالب طبقا ألحكاـ ادلادة 
على الشخص ادلقرر تسليمو ريثما يوجو طلبا بادلرور وفقا للشروط ادلنصوص عليها يف الفقرة األوىل من ىذه ادلادة إىل 

 ة اليت ىبطت الطائرة يف أراضيها. الدول

  55مادة 

 "تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمو المحكوم عليو"

جيوز تنفيذ األحكاـ القاضية بعقوبة سالبة للحرية دلدة تقل عن سنة يف إقليم أحد األطراؼ ادلتعاقدة ادلوجود فيو احملكـو 
عليو بناء على طلب الطرؼ ادلتعاقد الذي أصدر احلكم إذا وافق على ذلك احملكـو عليو والطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب لديو 

 التنفيذ. 

  56مادة 

 م""مصروفات التسلي

يتحمل الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم صبيع ادلصروفات ادلًتتبة على إجراءات التسليم اليت تتم فوؽ أراضيو ويتحمل 
 الطرؼ ادلتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج إقليم الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم. 



خص ادلسلم إىل ادلكاف الذي كاف فيو وقت تسليمو إذا ثبت ويتحمل الطرؼ ادلتعاقد الطالب صبيع مصروفات عودة الش
 عدـ مسئوليتو أو حكم برباءتو. 

  57مادة 

 "تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية" 

تتوىل األطراؼ ادلتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم ادلنصوص عليها يف ىذه االتفاقية فيما بينها وبُت ادلنظمة العربية 
للدفاع االجتماعي ضد اجلردية )ادلكتب العريب للشرطة اجلنائية( وذلك عن طريق شعب االتصاؿ ادلعنية وادلنصوص عليها 

ؼ ادلتعاقد ادلطلوب إليو التسليم إخطار مكتب ادلنظمة للشرطة اجلنائية بصورة من يف اتفاقية إنشاء ادلنظمة. وعلى الطر 
 القرار الصادر يف شأف طلب التسليم. 

 الباب السابع 

 تنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول التي ينتمون إليها 

  58مادة 

 "شروط التنفيذ"

)النهائية( والصادرة لدى أحد األطراؼ ادلتعاقدة يف إقليم أي من  جيوز تنفيذ األحكاـ اجلزائية ادلكتسبة الدرجة القطعية
 األطراؼ األخرى الذي يكوف احملكـو عليو من مواطنيو، بناء على طلبو، إذا توافرت الشرط اآلتية: 

 تة أشهر. أف تكوف العقوبة احملكـو هبا سالبة للحرية ال تقل مدهتا أو ادلدة ادلتبقية منها أو القابلة للتنفيذ عن س -أ

 ( من ىذه االتفاقية. 41أف تكوف العقوبة من أجل إحدى اجلرائم اليت ال جيوز فيها التسليم طبقا للمادة ) -ب

أف تكوف العقوبة من أجل فعل معاقب عليو لدى الطرؼ ادلتعاقد ادلطلوب التنفيذ لديو بعقوبة سالبة للحرية ال تقل  -ج
 مدهتا عن ستة أشهر. 

 لب التنفيذ كل من الطرؼ ادلتعاقد الصادر عنو احلكم واحملكـو عليو. أف يوافق على ط -د

  59مادة 

 "الحاالت التي ال يجوز فيها التنفيذ"



 ال جيوز تنفيذ األحكاـ اجلزائية يف احلاالت اآلتية: 

دلتعاقد الصادر فيو إذا كاف نظاـ تنفيذ العقوبة لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ ال يتفق ونظاـ التنفيذ لدى الطرؼ ا -أ
 احلكم. 

إذا كانت العقوبة قد انقضت دبضي ادلدة وفق قانوف الطرؼ ادلتعاقد الصادر لديو احلكم أو الطرؼ ادلتعاقد طالب  -ب
 التنفيذ. 

إذا كانت العقوبة تعد من تدابَت اإلصالح والتأديب أو احلرية ادلراقبة أو العقوبات الفرعية اإلضافية وفقا لقوانُت  -ج
 نظاـ الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ. و 

  61مادة 

 "تنفيذ العقوبة"

جيرى تنفيذ العقوبة وفق نظاـ التنفيذ ادلعموؿ بو لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ على أف زبصم منها مدة التوقيف 
 االحتياطي وما قضاه احملكـو عليو من أجل اجلردية ذاهتا. 

  61مادة 

 "آثار العفو العام أو العفو الخاص" 

 يسرى على احملكـو عليو كل من العفو العاـ والعفو اخلاص الصادرين لدى الطرؼ ادلتعاقد الذي أصدر احلكم. 

 وال يسرى عليو العفو اخلاص الصادر لدى الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ. 

يشمل احملكـو عليو، اخطر بذلك الطرؼ ادلتعاقد الصادر  أما إذا صدر عفو عاـ من الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ وكاف
 عنو احلكم الذي لو أف يطلب استعادة احملكـو عليو لتنفيذ ما تبقى من العقوبة احملكـو هبا. 

يوما من تاريخ إبالغو هبذا اإلخطار يعترب أنو صرؼ النظر عن استعادة احملكـو  15وإذا مل يتقدـ هبذا الطلب خالؿ 
 العفو العاـ على احملكـو عليو. عليو ويطبق 

  62مادة 

 "تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاتو والفصل فيو" 



يقدـ طلب تنفيذ احلكم ويبت فيو من قبل اجلهة ادلختصة وفق اإلجراءات ادلنصوص عليها يف ىذا الباب والقواعد 
 ادلعموؿ هبا لدى الطرؼ ادلتعاقد الذي أصدر احلكم. 

  63مادة 

 وبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ""تطبيق العق

للطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ أف يطبق على احملكـو عليو ما يناسب العقوبة احملكـو هبا من فرعية وإضافية طبقا لقانونو 
 وذلك إذا مل ينص احلكم عليها أو على نظَتىا. 

  64مادة 

 التنفيذ""مصروفات النقل و 

يتحمل الطرؼ ادلتعاقد الذي صدر احلكم لديو مصروفات نقل احملكـو عليو إىل إقليم الطرؼ ادلتعاقد طالب التنفيذ 
 ويتحمل ىذا الطرؼ األخَت مصروفات تنفيذ العقوبة احملكـو هبا. 

 . 57عليها يف ادلادة وتراعى لتنسيق إجراءات طلب النقل مع ادلكتب العريب للشرطة اجلنائية ادلقتضيات ادلنصوص 

 الباب الثامن 

 "األحكام الختامية" 

  65مادة 

 "اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ" 

تعمل كل جهة معينة لدى األطراؼ ادلوقعة على ازباذ اإلجراءات الداخلية إلصدار القوانُت واللوائح )ادلراسيم( التنظيمية 
 ه االتفاقية موضع التنفيذ. الالزمة لوضع ىذ

 66مادة 

 "التصديق والقبول واإلقرار"

تكوف ىذه االتفاقية زلال للتصديق عليها أو قبوذلا أو إقرارىا من األطراؼ ادلوقعة وتودع وثائق التصديق أو القبوؿ أو 
يوما من تاريخ التصديق أو القبوؿ أو اإلقرار وعلى  30اإلقرار لدى األمانة العامة جلامعة الدوؿ العربية يف موعد أقصاه 



األعضاء واألمانة العامة للمنظمة العربية للدفاع االجتماعي ضد اجلردية بكل إيداع لتلك األمانة العامة إبالغ سائر الدوؿ 
 الوثائق وتارخيو. 

  67مادة 

 "سريان االتفاقية" 

يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها أو قبوذلا أو إقرارىا من ثلث الدوؿ  30تسرى ىذه االتفاقية بعد مضى 
 األعضاء يف جامعة الدوؿ العربية. 

  68مادة 

 "االنضمام إلى االتفاقية"

 لو إىل أمُت عاـ اجلامعة. جيوز ألي دولة من دوؿ اجلامعة العربية غَت ادلوقعة على االتفاقية أف تنضم إليها بطلب ترس

يوما  30تعترب الدولة طالبة االنضماـ مرتبطة هبذه االتفاقية دبجرد إيداع وثيقة تصديقها عليها أو قبوذلا أو إقرارىا ومضى 
 من تاريخ اإليداع. 

  69مادة 

 "أحكام االتفاقية ملزمة ألطرافها"

قدة فال جيوز لطرفُت أو أكثر من األطراؼ ادلتعاقدة االتفاؽ على تكوف أحكاـ ىذه االتفاقية ملزمة جلميع أطرافها ادلتعا-أ
 ما خيالف أحكامها. 

إذا تعارضت أحكاـ ىذه االتفاقية مع أحكاـ أية اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص األكثر ربقيقا لتسليم ادلتهمُت  -ب
 واحملكـو عليهم. 

  71مادة 

 ية""عدم جواز إبداء تحفظات مخالفة ألحكام االتفاق

ال جيوز ألي طرؼ من األطراؼ أف يبدى أي ربفظ ينطوي صراحة أو ضمنا على سلالفة لنصوص ىذه االتفاقية أو 
 خروج عن أىدافها. 



  71مادة 

 "االنسحاب من االتفاقية"

ال جيوز ألي طرؼ متعاقد أف ينسحب من االتفاقية إال بناء على طلب كتايب مسبب يرسلو إىل أمُت عاـ جامعة الدوؿ 
 العربية. 

 يرتب االنسحاب أثره بعد مضى ستة شهور من تاريخ إرساؿ الطلب إىل أمُت عاـ جامعة الدوؿ العربية. 

 تظل أحكاـ االتفاقية نافذة بالنسبة إىل طلبات التسليم اليت قدمت خالؿ تلك ادلدة ولو حصل ىذا التسليم بعدىا. 

  72مادة 

 "إلغاء االتفاقيات المعمول بها حاليا"

يف نطاؽ جامعة  1952ىذه االتفاقية بالنسبة للدوؿ اليت صادقت عليها زلّل االتفاقيات الثالث ادلعقودة عاـ  ربلّ 
 الدوؿ العربية وادلعموؿ هبا حاليا بشأف كل من اإلعالنات واإلنابات القضائية وتنفيذ األحكاـ وتسليم اجملرمُت. 

 وتأييدا دلا تقدـ قد وقع ادلندوبوف ادلفوضوف ادلبينة أمساؤىم بعد ىذه االتفاقية نيابة عن حكوماهتم وبامسها. 

حررت ىذه االتفاقية باللغة العربية دبدينة الرياض عاصمة ادلملكة العربية السعودية يـو األربعاء الثالث والعشرين من شهر 
ميالدية من أصل وأحد حيفظ باألمانة  1983سادس من شهر أبريل/ نيساف ىػ ادلوافق ال 1403صبادى الثانية عاـ 

العامة جلامعة الدوؿ العربية وتسلم صورة مطابقة لألصل لكل طرؼ من األطراؼ ادلوقعة على ىذه االتفاقية أو ادلنضمة 
 إليها.


