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 اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : إن حكومات

 المملكة األردنية الهاشمية
 دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 دولة البحرين 
 الجمهورية التونسية 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
 جمهورية جيبوتي

 المملكة العربية السعودية 
 جمهورية السودان الديمقراطية 
 الجمهورية العربية السورية 

 جمهورية الصومال الديمقراطية 
 الجمهورية العراقية 

 سلطنة عمان 
 فلسطين 

 دولة قطر 
 دولة الكويت

 الجمهورية اللبنانية
 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية االشتراكية

 المملكة المغربية
 تانيةالجمهورية اإلسالمية الموري
 الجمهورية العربية اليمنية

 جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية
 

 
إيمانااام منهااا بااةن وحاادة التشااريل بااين الاادول العربيااة هااد  قااومي ينبغااي السااعي إلاا  تحقيقاا  
انطالقام نحو الوحدة العربية الشاملة ، واقتناعام منها بةن التعاون القضائي بين الدول العربياة ينبغاي 

ونام شامالم لكل المجاالت القضائية عل  نحو يستطيل أن يساه  بصاورة ايجابياة وفعالاة أن يكون تعا
 .في تدعي  الجهود القائمة في هذا المجال 

 
وحرصام منها عل  توثيق عالقات التعاون القائمة بين الدول العربية في المجاالت القضاائية 

عالن الصادر عن المتتمر العرباي األول والعمل عل  دعمها وتنميتها وتوسيل نطاقها ، وتنفيذام لإل
كانون / ديسمبر  41-41لوزراء العدل المنعقد في الرباط عاصمة المملكة المغربية في الفترة من 

 . 4711أول 
 

 :قد اتفقت عل  ما يةتي 
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 الباب األول

 (أحكام عامة ) 

 
  1مادة 

 (تبادل المعلومات ) 
 

قادة بصافة منتةماة نصاوت التشاريعات النافاذة تتبادل وزارات العادل لادا األطارا  المتعا
والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجالت التي تنشر فيها األحكا  القضائية، 
كمااا تتبااادل المعلومااات المتعلقااة بااالتنةي  القضااائي ، وتعماال علاا  اتااااذ اإلجااراءات الراميااة إلاا  

ن األنةماة القضاائية لادا األطارا  المتعاقادة حسابما التوفيق بين النصوت التشريعية والتنسيق بي
 .تقتضي  الةرو  الااصة بكل منها 

  

 2مادة 
 (تشجيع الزيارات والندوات واألجهزة المتخصصة ) 

 
تشجيل األطرا  المتعاقدة عقد المتتمرات والندوات والحلقات لبحث مواضيل 

 .دالة متصلة بالشريعة اإلسالمية الغراء في مجاالت القضاء والع
كمااا تشااجل زيااارة الوفااود القضااائية وتبااادل رجااال القضاااء والعاادل بقصااد متابعااة التطااور 
التشريعي والقضائي في كل منهاا ، وتباادل الارأو حاول المشااكل التاي تعترضاها فاي هاذا المجاال 

 .وتشجل أيضا تنةي  زيارات تدريبية للعاملين في كل منها 
ا وبااألطر العلمياة المتهلاة المركاز العرباي للبحاوث وتدع  األطرا  المتعاقدة ماديا ومعنوي

القانونية والقضائية ، ليقو  بدورة كامال فاي توثياق وتنمياة التعااون العرباي فاي المجاالين القاانوني 
 . والقضائي 

وتجرو المراسالت المتعلقة بكل هذه األمور مباشرة بين وزارات العدل عل  أن تاطر كل 
 . ها بصورة من هذه المراسالت منها وزارة الاارجية في بلد

 
 3مادة 

 (ضمانة حق التقاضي ) 
 

يتمتل مواطنو األطرا  المتعاقدة داال حدود كل منها بحق التقاضي أما  الهيئات القضاائية 
للمطالبة بحقوقه  والدفاع عنها ، وال يجوز بصفة ااصة أن تفرض عليه  أية ضمانة شاصاية أو 

يحملون جنسية الطر  المتعاقد المعنا  أو لعاد  وجاود ماوطن أو عينية بةو وج  كان ، لكونه  ال 
وتطباق أحكاا  الفقارة الساابقة علا  األشااات المعنوياة المنشاةة أو . محل إقامة لها  دااال حادوده 

 . المصرح بها وفقا لقوانين كل طر  من األطرا  المتعاقدة 
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  4مادة 

 (المساعدة القضائية ) 
 

اقدة داال حدود كل منهاا باالحق فاي الحصاول علا  المسااعدة يتمتل مواطنو األطرا  المتع
 . القضائية أسوة بمواطني  ووفقا للتشريل النافذ في  

وتسل  الشهادة المثبتة لعد  القدرة المالية إل  طالبها مان الجهاات الماتصاة فاي محال إقامتا  
ي  فاي بلاد راار فتسال  هاذه الماتار إذا كان يقي  فاي إقلاي  أحاد األطارا  المتعاقادة ، أماا إذا كاان يقا

 .الشهادة من قنصل بلده الماتت أو من يقو  مقام  
وإذا أقا  الشات في البلد الذو قد  في  الطلب فيمكن الحصول علا  معلوماات تكميلياة مان 

 . الجهات الماتصة لدا الطر  المتعاقد الذو يحمل جنسيت  
 
 5مادة 

 (تبادل صحف الحالة الجنائية ) 
 

لعدل لدا كل طر  متعاقاد إلا  وزارة العادل أو طار  متعاقاد راار بياناات ترسل وزارة ا
عن األحكا  القضائية النهائية الصادرة ضد مواطني  أو األشاات المولودين أو المقيمين في إقليم  

طبقا للتشريل الاداالي لادا الطار  المتعاقاد ( السجل العدلي ) والمقيدة في صح  الحالة الجنائية 
 .المرسل 

حالة توجي  اتها  من الهيئة القضائية أو غيرها مان هيئاات التحقياق واالدعااء لادا أو  وفي
من األطرا  المتعاقدة ، يجوز ألو من تلك الهيئات أن تحصل مباشرة من الجهات الماتصة عل  

 . الااصة بالشات الموج  إلي  االتها  ( السجل العدلي ) صحيفة الحالة الجنائية 
ها  يجوز للهيئات القضائية أو اإلدارياة لادا أو مان األطارا  المتعاقادة وفي غير حالة االت

الموجااودة لاادا ( السااجل العاادلي ) الحصااول ماان الجهااات الماتصااة علاا  صااحيفة الحالااة الجنائيااة 
 .الطر  المتعاقد اآلار ، وذلك في األحوال والحدود المنصوت عليها في تشريع  الداالي 

 
 الباب الثاني

 (ق واألوراق القضائية وغير القضائية ، وتبليغها إعالن الوثائ) 
 ــــــــ
 
 6مادة 

 (في القضايا المدنية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية ) 
 

ترساال الوثااائق واألوراق القضااائية وغياار القضااائية المتعلقااة بالقضااايا المدنيااة والتجاريااة 
لمطلوب إعالنهاا أو تبليغهاا إلا  أشااات مقيماين لادا أحاد واإلدارية وقضايا األحوال الشاصية ا

األطرا  المتعاقدة وذلك مباشرة من الهيئة أو الموة  القضائي الماتت إلا  المحكماة التاي يقاي  
 .المطلوب إعالم  و تبليغ  في دائرتها 

ن وترسل الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية المتعلقة بالقضاايا الجزائياة مباشارة عا
طريق وزارة العدل لدا كل طر  متعاقد وذلاك مال عاد  اإلااالل بةحكاا  الماواد الااصاة بتسالي  

 .المتهمين والمحكو  عليه  
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وفي حالة الااال  حاول جنساية المرسال إليا  ، يات  تحديادها طبقاا لقاانون الطار  المتعاقاد 
 .المطلوب اإلعالن أو التبليغ في إقليم  
اصاال فااي إقلااي  أو ماان األطاارا  المتعاقاادة طبقااا ألحكااا  هااذه ويعتباار اإلعااالن أو التبليااغ ح

 .االتفاقية كةن  قد ت  في إقلي  الطر  المتعاقد طالب اإلعالن أو التبليغ 
 

 7مادة 
 (حالة عدم اختصاص الجهة المطلوب إليها اإلعالن أو التبليغ )

 
القضاائية أو تبليغهاا  إذا كانت الجهة المطلوب إليها إعالن الوثائق واألوراق القضائية وغير

غير ماتصة تقو  من تلقاء نفساها بررساالها إلا  الجهاة الماتصاة فاي بلادها وإذا تعاذر عليهاا ذلاك 
 . تحيلها إل  وزارة العدل وتاطر فورا لجهة الطالبة بما ت  في الحالتين 

 

 8مادة 

 (مرفقات طلب اإلعالن أو التبليغ والبيانات الخاصة بهذه المرفقات ) 

 

ترفق الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية بطلب يحتوو عل  البيانات  يجب أن
 : التالية 

 .الجهة التي صدرت عنها الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية   -أ 

 .نوع الوثيقة أو الورقة القضائية وغير القضائية المطلوب إعالنها أو تبليغها   -ب 

مطلوب إعالنه  أو تبليغه  ومهنة كل منه  وعنوان  ، وجنسيت  إن االس  الكامل لكل من ال  -ج 
أمكن ، والمقر القانوني لألشاات المعنوية وعنوانها ، واالس  الكامل لممثلها القانوني إن 

 .وجد وعنوان  

 

وفي القضايا الجزائية يضا  تكيي  الجريمة المرتكبة والقضايا الشرعية أو القانونية 
 . المطبقة عليها 

 
 9مادة 

 (إعالن أو تبليغ األشخاص لدى طرف متعاقد ) 
 

ال تحول أحكا  المواد السابقة دون حق مواطني كل طر  من األطرا  المتعاقادة المقيماين 
في إقلي  أو مان األطارا  األاارا ، فاي أن يعلناوا أو يبلغاوا إلا  األشااات المقيماين فيا  جميال 

فاي القضاايا المدنياة أو التجارياة أو اإلدارياة العادد أو الوثائق واألوراق القضاائية وغيار القضاائية 
 . األحوال الشاصية 

 
وتطبق في هذا الشةن اإلجراءات والقواعد المعمول بها لدا الطار  المتعاقاد الاذو يات  فيا  

 . اإلعالن أو التبليغ 
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 11مادة 
 (حالة رفض تنفيذ طلب اإلعالن أو التبليغ ) 

 
ن أو التبليغ وفقا ألحكا  هذه االتفاقياة إال إذا رأا الطار  ال يجوز رفض تنفيذ طلب اإلعال

 . لمتعاقااااد المطلااااوب إلياااا  ذلااااك أن تنفيااااذه ماااان شااااةن  المسااااا  بساااايادة أو بالنةااااا  العااااا  فياااا  
وال يجوز رفض التنفيذ بحجاة أن قاانون الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  ذلاك يقضاي بااتصاصا  

، أو أن  ال يعر  األسا  القانوني الاذو عليا  موضاوع القضائي دون سواه بنةر الدعوا القائمة 
 . الطلب 
 

وفي حالة رفض التنفيذ ، تقو  الجهاة المطلاوب إليهاا ذلاك براطاار الجهاة الطالباة فاورا مال 
 . بيان أسباب الرفض 

 
 11مادة 

 (طريقة اإلعالن أو التبليغ ) 
 

لاادا الطاار  المتعاقااد  يجاارو إعااالن أو تبليااغ الوثااائق واألوراق ماان قباال الجهااة الماتصااة
المطلوب إلي  ذلك ، وفقا لألحكا  القانوني المرعية لديا  ويجاوز تساليمها إلا  المطلاوب إعالنا  أو 

 .إبالغ  إذا قبلها بااتياره 
ويجااوز إجااراء اإلعااالن أو التبليااغ وفقااا لطريقااة ااصااة تحااددها الجهااة الطالبااة بشاارط أال 

 . طلوبة إليها القيا  بذلك تتعارض مل القوانين المرعية لدا الجهة الم
 

 12مادة 
 (طريقة تسليم الوثائق واألوراق ) 

 
تقتصر مهمة الجهة الماتصة لدا الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  تسالي  الوثاائق واألوراق 

 . عل  تسليمها إل  المطلوب إعالن  أو إبالغ  
وثيقاة أو الورقاة بتااري  ويت  إثبات التسلي  بتوقيل المطلوب إعالن  أو إبالغ  عل  صورة ال

تسلم  أو بشهادة تعدها الجهاة الماتصاة يوضاه بهاا كيفياة تنفياذ الطلاب وتااري  التنفياذ والشاات 
 .الذو سلمت إلي  ، وعند االقتضاء السبب الذو حال دون التنفيذ 

وترسل صورة الوثيقة أو الورقاة الموقال عليهاا مان المطلاوب إعالنا  أو إبالغا  أو الشاهادة 
 . للتسلي  للطر  الطالب مباشرة  المثبتة

 
 13مادة 

 (الرسوم والمصروفات ) 
ال يرتب إعالن أو إبالغ الوثائق واألوراق القضائية وغير القضائية للجهة المطلوب 

 . إليها اإلعالن والتبليغ الحق في اقتضاء أية رسو  أو مصروفات 
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 الباب الثالث

 (اإلنابة القضائية ) 
 ــــ
 14مادة 

 (ت اإلنابة القضائية مجاال) 
 

لكل طر  متعاقد أن يطلب إل  أو طر  متعاقد رار أن يقو  في إقليم  نيابة عن  
بةو إجراء قضائي متعلق بدعوا قائمة وبصفة ااصة سماع شهادة الشهود وتلقي تقارير 

 . الابراء ومناقشته  ، وإجراء المعاينة وطلب تحلي  اليمين 
 

 15مادة 
 (ية والتجارية واإلدارية والجزائية وقضايا األحوال الشخصية في القضايا المدن) 

 
ترساال طلبااات اإلنابااة القضااائية فااي القضااايا المدنيااة والتجاريااة واإلداريااة وقضااايا األحااوال   - أ

الشاصية مباشرة من الجهة الماتصة لدا الطر  المتعاقد الطالب إل  الجهة المطلوب إليها 
اقاد اار ، فارذا تباين عاد  ااتصاصاها تحيال الطلاب مان تلقااء تنفيذ اإلنابة لدا أو طر  متع

نفسااها إلاا  الجهااة الماتصااة وإذا تعااذر عليهااا ذلااك تحيلهااا إلاا  وزارة العاادل ، وتاطاار فااورا 
 . الجهة الطالبة بما ت  في الحالتين 

 
وال يحااول مااا تقااد  دون السااماح لكاال ماان األطاارا  المتعاقاادة بسااماع شااهادة مواطنيهااا ، فااي 

المشار إليها رنفا ، مباشرة عن طريق ممثليها القنصليين أو الدبلوماسايين، وفاي حالاة القضايا 
الاااال  حااول جنسااية الشااات المااراد سااماع  ، ياات  تحدياادها وفااق قااانون الطاار  المتعاقااد 

 .المطلوب تنفيذ اإلنابة القضائية لدي  
 
ياذها لادا أو مان األطارا  ترسل طلبات اإلنابة القضاائية فاي القضاايا الجزائياة المطلاوب تنف - ب

 . المتعاقدة مباشرة عن طريق وزارة العدل لدا كل منها 
 

 16مادة 
 (تحديد وطلب اإلنابة القضائية وبياناته ) 

 
يحرر طلب اإلنابة القضائية وفقا لقاانون الطار  المتعاقاد الطالاب ويجاب أن يكاون مترااا 

وراق المرفقاة با  ، وذلاك دون ماا حاجاة وموقعا علي  وماتوما باات  الجهة الطالبة هاو وساائر األ
 .للتصديق علي  أو عل  هذه األوراق 

 
ويتضمن طلب اإلنابة القضائية نوع القضائية والجهة الصادر عنها الطلب والجهة المطلوب 
إليها التنفيذ ، وجميل البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائل القضية وبالمهمة المطلوب تنفيذها وااصاة 

 . هود ، ومحال إقامته  واألسئلة المطلوب طرحها عليه  أسماء الش
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 17مادة 
 (حاالت رفض أو تعذر طلبات اإلنابة القضائية ) 

 
تلتز  الجهة المطلوب إليها بتنفيذ طلبات اإلنابة القضائية التي ترد إليها وفقا ألحكا  

 :هذه االتفاقية، وال يجوز لها رفض تنفيذها إال في الحاالت اآلتية 
 .إذا كان هذا التنفيذ ال يدال في ااتصات الهيئة القضائية لدا الطر  المتعاقد إلي  التنفيذ  -أ 
إذا كان من شةن التنفيذ المسا  بسيادة الطر  المتعاقد المطلاوب إليا  ذلاك ، أو بالنةاا  العاا   -ب 

 .في  
ياا  التنفيااذ جريمااة ذات إذا كااان الطلااب متعلقااا بجريمااة يعتبرهااا الطاار  المتعاقااد المطلااوب إل  -ج 

 .صبغة سياسية 
 

وفي حالة رفض تنفيذ طلب اإلنابة القضائية أو تعذر تنفيذه ، تقو  الجهة المطلوب 
إليها تنفيذ الطلب براطار الجهة الطالبة بذلك فورا مل إعادة األوراق وبيان األسباب التي 

 . دعت إل  رفض أو تعذر تنفيذ الطلب 
 

 18مادة 
 (إلنابة القضائية طريقة تنفيذ ا) 

 
يت  تنفيذ اإلنابة القضائية وفقا لإلجراءات القانونية المعمول بها في قاوانين الطار  المتعاقاد 

 .المطلوب إلي  ذلك 
بنااء علا  طلاب صاريه منا  ت فاي تنفياذ اإلناباة  -وفي حالة رغبة الطر  المتعاقاد الطالاب 

مطلاوب إليا  ذلاك إجاباة رغبتا  ماا لا  القضائية وفق شكل اات ، يتعاين علا  الطار  المتعاقاد ال
 .يتعارض ذلك مل قانون  أو أنةمت  

ويجب إذا أبيدت الجهة الطالبة رغبتها ت صراحة ت أاطارها في وقت مناسب بمكان وتاري  
تنفيذ اإلنابة القضائية حت  يتسن  لألطرا  المعنية أو وكالئه  حضور التنفيذ، وذلاك وفقاا للحادود 

 . ن الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التنفيذ المسموح بها في قانو
 

 19مادة 
 (األشخاص المطلوب سماع شهاداتهم ) 

 
يكل  األشاات المطلوب سماع شهاداته  بالحضور بالطرق المتبعة لادا الطار  المتعاقاد 

 .المطلوب أداء الشهادة لدي  
 

 21مادة 
 (األثر القانوني لإلنابة القضائية ) 

 
  بطريق اإلنابة القضائية وفقا ألحكا  هذه االتفاقية األثر القانوني ذات  يكون لإلجراء الذو يت

 . كما لو ت  الجهة الماتصة لدا الطر  المتعاقد الطالب 
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  21مادة 
 (رسوم أو مصروفات تنفيذ اإلنابة القضائية ) 

 
أتعااب ال يرتب تنفيذ اإلنابة القضائية ، الحق في اقتضاء أية رسو  أو مصروفات فيما عادا 

الابراء ، أن كان لها مقتض  ، ونفقات الشهود التي يلتاز  الطالاب بةدائهاا ، ويرسال بهاا بياان مال 
 . مل  اإلنابة 

 
وللطرق المتعاقد المطلوب إلي  تنفيذ اإلنابة القضائية أن يتقاض  لحساب  ووفقا 

 . لقوانين  الرسو  المقررة عل  األوراق التي تقد  أثناء تنفيذ اإلنابة 
 

 
 الباب الرابع 

 (حضور الشهود والخبراء في القضايا الجزائية ) 
 ـــــــ
  22مادة 

 (حصانة الشهود والخبراء ) 
 

كال شاااهد أو ابياار ت أيااا كاناات جنساايت  ت يعلاان بالحضااور لاادا أحااد األطاارا  المتعاقاادة ، 
لب ، يتمتال ويحضر بمحض ااتياره لهذا الغرض أما  الهيئات القضائية لدا الطر  المتعاقد الطا

بحصانة ضد اتااذ إجراءات جزائية بحق  أو القبض علي  أو حبس  عن أفعال أو تنفيذ أحكا  سابقة 
 .عل  داول  إقلي  الطر  المتعاقد الطالب 

ويتعين عل  الهيئة التي أعلنت الشاهد أو الابير إاطاره كتابة بهذه الحصاانة قبال حضاوره 
 .ألول مرة

يومااا علاا  تاااري  اسااتغناء  03هد أو الابياار بعااد انقضاااء وتاازول هااذه الحصااانة عاان الشااا
الهيئات القضائية لدا الطر  المتعاقد الطالب عن وجوده في إقليم  دون أن يغاادره مال عاد  قياا  

 . ما يحول دون ذلك ألسباب اارجة عن إرادت  أو إذا عاد إلي  بمحض ااتياره بعد أن غادره 
 

 23مادة 
 (هد والخبير مصروفات سفر وإقامة الشا) 

 
للشاهد أو الابير الحق في تقاضي مصروفات السفر واإلقامة وما فات  من أجر أو كسب من 
الطر  المتعاقد الطالب ، كما يحق للابير المطالبة بةتعاب  نةير اإلدالء برأي  ويحدد ذلك كل  بناء 

 .عل  التعريفات واألنةمة المعمول بها لدا الطر  المتعاقد الطالب
فااي أوراق اإلعااالن المبااالغ التااي تسااتحق للشاااهد أو الابياار وياادفل الطاار  المتعاقااد وتبااين 

 .الطالب مقدما هذه المبالغ إذا طلب الشاهد أو الابير ذلك 
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  24مادة 

 (الشهود والخبراء المحبوسون ) 
 

يلتز  كل طار  متعاقاد بنقال الشاات المحباو  لديا  ت الاذو يات  إعالنا  وفقاا ألحكاا  هاذه 
اقية ت للمثول أماا  الهيئاة القضاائية لادا أو طار  متعاقاد راار يطلاب ساماع شاهادت  أو رأيا  االتف

 .بوصف  شاهدا أو ابيرا ويتحمل الطر  المتعاقد الطالب نفقات نقل  
ويلتز  الطر  المتعاقد الطالب بربقائ  محبوسا وإعادت  في أقارب وقات أو فاي األجال الاذو 

 .من هذه االتفاقية  22ي  ، وذلك مل مراعاة أحكا  المادة يحدده الطر  المتعاقد المطلوب إ
ويجوز للطر  المتعاقاد المطلاوب إليا  نقال الشاات المحباو  لديا  وفقاا لهاذه الماادة ، أن 

 : يرفض نقل  في الحاالت اآلتية 
إذا كان وجاوده ضاروريا لادا الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  نقلا  بسابب إجاراءات جزائياة   -أ 

 . اذها يجرا اتا
 . إذا كان من شةن نقل  إل  الطر  المتعاقد الطالب إطالة مدة حبس  - ب 
إذا كاناات ثمااة اعتبااارات ااصااة أو اعتبااارات ال يمكاان التغلااب عليهااا تحااول دون نقلاا  إلاا    -ج 

 . الطر  المتعاقد الطالب 
 الباب الخامس 

 االعتراف باألحكام الصادرة في القضايا المدنية) 
 (اإلدارية وقضايا األحوال الشخصية وتنفيذها والتجارية و

 
 25مادة 

 (قوة األمر المقضي به ) 
 
يقصاد باالحك  فاي معارض تطبياق هاذا البااب كال قارار ت أياا كانات تساميت  ت يصار بنااء علا    -أ 

 . إجراءات قضائية أو والئية من محاك  أو أية جهة ماتصة لدا أحد 
فاقيااة أن يعتاار  كاال ماان األطاارا  المتعاقاادة باألحكااا  ماان هااذه االت 03ماال مراعاااة المااادة  -ب 

الصادرة عن محاك  أو طر  متعاقد راار فاي القضاايا المدنياة بماا فاي ذلاك األحكاا  المتعلقاة 
بااالحقوق المدنيااة الصااادرة عاان محاااك  جزائيااة ، وفااي القضااايا التجاريااة ، والقضااايا اإلداريااة 

المقضي ب  وينفذها في إقليم  وفق اإلجراءات  وقضايا األحوال الشاصية ، الحائزة لقوة األمر
المتعلقة بتنفيذ األحكا  المنصوت عليها في هذا الباب ، وذلك إذا كان محاك  الطار  المتعاقاد 
التي أصدرت الحك  ماتصة طبقا لقواعد االاتصات القضاائي الادولي المقاررة لادا الطار  

ة بمقتض  أحكا  هذا الباب ، وكان النةا  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا  أو التنفيذ أو ماتص
القااانوني للطاار  المتعاقااد المطلااوب إلياا  االعتاارا  أو التنفيااذ ال يحااتفة لمحاكمااة أو لمحاااك  

 . طر  رار دون غيرها باالاتصات برصدار الحك  
 : ال تسرو هذه المادة عل   -ج 

تارا  أو التنفياذ أو األحكا  التي تصادر ضاد حكوماة الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  االع -
 . ضد أحد موةفيها عن أعمال قا  بها أثناء الوةيفة أو بسببها فقط 

األحكا  التي يتناف  االعترا  بها أو تنفيذها مل المعاهدات واالتفاقات الدولية المعمول بها  -
 .لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التنفيذ 

  في قضايا اإلفال  والضرائب والرسو  اإلجراءات الوقتية والتحفةية واألحكا  الصادرة -
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 26مادة 
 االختصاص في حالة النزاع حول أهلية) 

 (الشخص طالب التنفيذ أو حالته الشخصية 
 

تعتبر محاك  الطر  المتعاقد الذو يكون الشات من مواطنيا  وقات تقادي  الطلاب ماتصاة 
ليااة هااذا الشااات أو حالتاا  فااي قضااايا األهليااة واألحااوال الشاصااية إذا كااان الناازاع ياادور حااول أه

 .الشاصية 
 

 27مادة 
 (االختصاص في حالة الحقوق العينية ) 

 
تعتبر محاك  الطر  المتعاقد الذو يكون في إقليم  موقل العقار بالفصل في الحقاوق العينياة 

 .المتعلقة ب  
 

 28مادة 
 (حاالت اختصاص محاكم الطرف المتعاقد الصادر فيه الحكم ) 

 
مان هاذه االتفاقياة تعتبار محااك   21و 41المنصاوت عليهاا فاي الماادتين  في غير المسائل

 : الطر  المتعاقد الذو صدر في  الحك  ماتصة في الحاالت اآلتية 
فاي ( افتتااح الادعوا ) إذا كان موطن المدعي علي  أو محل إقامت  وقت النةار فاي الادعوا   -أ 

 . إقلي  ذلك الطر  المتعاقد 
محال أو فارع ذو صابغة ( افتتااح الادعوا ) عليا  وقات النةار فاي الادعوا إذا كان للمادعي - ب 

تجاريااة أو صااناعية أو غياار ذلااك فااي إقلااي  ذلااك الطاار  المتعاقااد ، وكاناات قااد أقيماات علياا  
 . الدعوا لنزاع متعلق بممارسة نشاط هذا المحل أو الفرع 

جاب التنفياذ لادا ذلاك الطار  إذا كان االلتزا  التعاقدو موضاوع النازاع قاد نفاذ ، أو كاان وا  -ج 
 . المتعاقد بموجب اتفاق صريه أو ضمني بين المدعي والمدعي علي  

في حاالت المستولية غير العقدية ، إذا كان الفعل المستوجب للمستولية قد وقل في إقلي  ذلك   -د 
 . الطر  المتعاقد 

ك الطر  المتعاقاد ساواء إذا كان المدعي علي  قد قبل الاضوع صراحة الاتصات محاك  ذل -هت 
كان عن طريق تعيين موطن ماتار أو عن طريق االتفاق عل  ااتصاصها متا  كاان قاانون 

 . ذلك الطر  المتعاقد ال يحر  مثل هذا االتفاق 
إذا أبدا المدعي عليا  دفاعا  فاي موضاوع الادعوا دون أن يادفل بعاد  ااتصاات المحكماة   -و 

 .المرفوع أمامها النزاع 
تعلااق األماار بطلبااات عارضااة وكاناات هااذه المحاااك  قااد اعتباارت ماتصااة بنةاار الطلااب إذا   -ز 

 . األصلي بموجب نت هذه المادة 
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  29مادة 

 مدى سلطة محاكم الطرف المتعاقد المطلوب ) 
 إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه عند بحث األسباب

 (التي بنى عليها اختصاص محاكم الطرف المتعاقد اآلخر 
 

عناد بحاث األساباب . محاك  الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا  بالحك  أو تنفيذه  تتقيد
الوقاائل الاواردة فاي الحكا  التاي اساتند . التي بن  عليها ااتصات محاك  الطار  المتعاقاد اآلاار 

 .إليها في تقرير االاتصات وذلك ما ل  يكن الحك  قد صدر غيابيا 
 

 31مادة 
 (بالحكم  حاالت رفض االعتراف) 

 
 : يرفض االعترا  بالحك  في الحاالت اآلتية 

أو اآلداب فاي . إذا كان ماالفا ألحكا  الشريعة اإلساالمية أو أحكاا  الدساتور أو النةاا  العاا    -أ 
 . الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا  

صاحيحا يمكنا  مان  إذا كان غيابيا ول  يعلان الاصا  المحكاو  عليا  بالادعوا أو الحكا  إعالناا -ب 
 .الدفاع عن نف  

إذا ل  تراع قواعد قانون الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعتارا  الااصاة بالتمثيال القاانوني   -ج 
 . لألشاات عديمي األهلية أو ناقصها 

إذا كااان الناازاع الصااادر فااي شااان  الحكاا  المطلااوب االعتاارا  باا  محااال لحكاا  صااادر فااي   -د 
أنفسه  ويتعلق بذات الحق محاال وساببا وحاائزا لقاوة األمار المقضاي الموضوع بين الاصو  

ب  لدا الطر  المتعاقد المطلاوب إليا  االعتارا  أو لادا طار  متعاقاد ثالاث ، ومعترفاا با  
 . لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا  

منةاورة أماا  إذا كاان النازاع الصاادر فاي شاةن  الحكا  المطلاوب االعتارا  با  محاال لادعوا  -هت 
إحدا محااك  الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  االعتارا  باين الاصاو  أنفساه  ويتعلاق باذات 
الحق محال وسببا ، وكانات الادعوا قاد رفعات إلا  محااك  هاذا الطار  المتعاقاد األايار فاي 
تاري  سابق عل  عرض النزاع عل  محكمة الطر  المتعاقد التي صدر عنها الحكا  المشاار 

 . إلي  
 
للجهااة القضااائية التااي تنةاار فااي طلااب التنفيااذ طبقااا لاانت هااذه المااادة أن تراعااي القواعااد و

 . القانونية في بلدها 
 

  31مادة 
 (تنفيذ الحكم ) 

 
يكون الحك  الصادر عن محاك  أحد األطرا  المتعاقدة والمعتر  ب  من األطرا  المتعاقدة  - أ

نفيذ لدا ذلك الطر  المتعاقد اآلار مت  كان قابال األارا طبقا ألحكا  هذه االتفاقية ، قابال للت
 . للتنفيذ لدا الطر  المتعاقد التابعة ل  المحكمة التي أصدرت  

تاضل اإلجراءات الااصة باالعترا  بالحك  أو تنفيذه لقانون الطر  المتعاقد المطلوب إلي   - ب
 . ة بغير ذلك االعترا  بالحك  ، وذلك في الحدود التي ال تقضي فيها االتفاقي
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 32مادة 
 مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف )

 (المتعاقد المطلوب إليه االعتراف بالحكم أو تنفيذه 
 

تقتصر مهمة الهيئة القضائية الماتصة لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا  بالحك  
وط المنصااوت عليهااا فااي هااذه أو تنفيااذه ، علاا  التحقااق ممااا إذا كااان الحكاا  قااد تااوافرت فياا  الشاار

وتقاو  هاذه الهيئاة باذلك مان تلقااء نفساها وتثبات . االتفاقية وذلك دون التعرض لفحات الموضاوع 
 . النتيجة في قرارها 

 وتااةمر الهيئااة القضااائية الماتصااة لاادا الطاار  المتعاقااد المطلااوب إلياا  االعتاارا  بااالحك  
التاادابير الالزمااة لتساابغ علاا  الحكاا  القااوة  عنااد إصاادار أمرهااا بالتنفيااذ باتااااذ -حااال االقتضاااء  -

 . التنفيذية نفسها التي تكون ل  لو أن  صدر من الطر  المتعاقد الذو يراد تنفيذه لدي  
ويجااوز أن ينصااب طلااب األماار بالتنفيااذ علاا  منطااوق الحكاا  كلاا  أو بعضاا  إن كااان قااابال 

 . للتجزئة 
 
  33مادة 

 (اآلثار المترتبة على األمر بالتنفيذ )
 

تسرو رثار األمر بالتنفياذ علا  جميال أطارا  الادعوا المقيماين فاي إقلاي  الطار  المتعاقاد 
 . الذو صدر في  

 
  34مادة 

 (المستندات الخاصة بطلب االعتراف بالحكم أو تنفيذه ) 
 

يجب عل  الجهة التي تطلب االعترا  بالحك  لدا أو من األطرا  المتعاقدة 
 :األارا تقدي  ما يلي 

 . ورة كاملة رسمية من الحك  مصدقا عل  التوقيعات فيها من الجهة الماتصة ص  -أ 
شهادة بةن الحك  أصبه نهائيا وحائزا لقوة األمر المقضي ب  ما ل  يكان ذلاك منصوصاا عليا  - ب

 . في الحك  ذات  
صورة من مساتند تبلياغ الحكا  مصادقا عليهاا بمطابقتهاا لألصال أو أو مساتند راار مان شاةن    -ج 

 .ثبات المدعي علي  إعالنا صحيحا بالدعوا الصادر في  الحك  وذلك في حالة الحك  الغيابيإ
 

وفي حالة طلب تنفيذ الحك  يضا  إل  الوثاائق الماذكورة أعااله صاورة مصادقة مان الحكا  
 . القاضي بوجوب التنفيذ 

باااات  ويجااب أن تكااون المسااتندات المبينااة فااي هااذه المااادة موقعااا عليهااا رسااميا وماتومااة 
باساااتثناء المساااتند . المحكماااة الماتصاااة دون حاجاااة إلااا  التصاااديق عليهاااا مااان أياااة جهاااة أاااارا 

 . من هذه المادة ( أ ) المنصوت عليها في البند 
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 35مادة 

 (الصلح أمام الهيئات المختصة ) 
ا يكون الصله الذو يت  إثبات  أما  الهيئات القضائية الماتصة طبقا ألحكا  هذه االتفاقياة لاد

أو من األطرا  المتعاقدة معترفا ب  ونافذا في سائر أقالي  األطرا  المتعاقدة األارا بعد التحقاق 
وأنا  ال يشاتمل علا  نصاوت . من أن ل  قوة السند التنفيذو لدا الطار  المتعاقاد الاذو عقاد فيا  

الطار  المتعاقاد تاال  أحكا  الشريعة اإلسالمية أو أحكا  الدستور أو النةا  العا  أو اآلداب لدا 
 .المطلوب إلي  االعترا  بالصله أو تنفيذه 

 
ويعااين علاا  الجهااة التااي تطلااب االعتاارا  بالصااله أو تنفيااذه أن تقااد  صااورة معتماادة مناا  

 . وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتت  تفيد أن  حائز لقوة السند التنفيذو 
 

ه أو تنفياذه أن تقاد  صاورة معتمادة مناا  ويتعاين علا  الجهاة التاي  تطلاب االعتارا  بالصال
 . وشهادة رسمية من الجهة القضائية التي أثبتت  تفيد أن  حائز لقوة السند التنفيذو 

 
 . من هذه االتفاقية ( 01)وتطبق في هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة 

 
  36مادة 

 (السندات التنفيذية ) 
 

التي أبرمت في إقليم  ياتمر بتنفياذها لادا األطارا   السندات التنفيذية لدا الطر  المتعاقد
المتعاقاادة األااارا طبقااا لإلجااراءات المتبعااة بالنساابة لألحكااا  القضااائية إذا كاناات ااضااعة لتلااك 
اإلجراءات ، ويشترط أال يكون في تنفيذها ما يتعارض مال أحكاا  الشاريعة اإلساالمية أو الدساتور 

 .المتعاقد المطلوب إلي  التنفيذ أو النةا  العا  أو اآلداب لدا الطر  
 

ويتعين عل  الجهة التي تطلب االعترا  بسند موثق وتنفيذه لدا الطر  المتعاقد 
اآلار أن تقد  صورة رسمية من  ماتومة باات  الموثق أو مكتب التوثيق مصدقا عليها ، 

 . أو شهادة صادرة من  تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذو 
 

 . من هذه االتفاقية ( 01)ي هذه الحالة الفقرة الثالثة من المادة وتطبق ف
 

 37مادة 
 (أحكام المحكمين ) 

 
من هذه االتفاقياة يعتار  بةحكاا  المحكماين وتنفاذ لادا  03و  22مل عد  اإلاالل بنت المادتين 

عااد أو ماان األطاارا  المتعاقاادة باانف  الكيفيااة المنصااوت عليهااا فااي هااذا الباااب ماال مراعاااة القوا
القانونيااة لاادا الطاار  المتعاقااد المطلااوب التنفيااذ لدياا  وال يجااوز للهيئااة القضااائية الماتصااة لاادا 
الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التنفيذ أن تبحث في موضوع التحكي  وال أن ترفض تنفيذ الحكا  إال 

 : في الحاالت اآلتية
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  وتنفيذ الحك  ال يجيز حل موضوع إذا كان قانون الطر  المتعاقد المطلوب إلي  االعترا - أ
 . النزاع عن طريق التحكي  

 . إذا كان حك  المحكمين صادرا تنفيذا لشرط أو لعقد تحكي  باطل أو ل  يصبه نهائيا -ب 
إذا كان المحكمون غير ماتصين طبقا لعقد أو شرط التحكاي  أو طبقاا للقاانون الاذو صادر  -ج 

 . حك  المحكمين عل  مقتضاه 
 . كان الاصو  ل  يعلنوا بالحضور عل  الوج  الصحيه إذا  -د
إذا كان في حك  المحكمين ما ياال  أحكاا  الشاريعة اإلساالمية أو النةاا  العاا  أو اآلداب  -هت 

 . لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التنفيذ 
ة مان ويتعين عل  الجهة التي تطلب االعترا  بحك  المحكماين وتنفياذه أن تقاد  صاورة معتماد

 .الحكاااا  مصااااحوبة بشااااهادة صااااادرة ماااان الجهااااة القضااااائية تفيااااد حيازتاااا  للقااااوة التنفيذيااااة 
وفي حالة وجود اتفقا صحيه مكتوب قبل األطارا  بموجبا  الاضاوع الاتصاات المحكماين 
وذلك للفصل في نازاع معاين أو فيماا قاد ينشاة باين الطارفين مان منازعاات فاي عالقاة قانونياة 

 . معتمدة من االتفاق المشار إلي  يجب تقدي  صورة . معينة 
 

 
 الباب السادس

 (تسليم المتهمين والمحكوم عليهم ) 
 ـــــ
 38مادة 

 (األشخاص الموجه إليهم اتهام أو المحكوم عليهم )
 

يتعهد كل طر  من األطرا  المتعاقدة أن يسل  األشاات الموجودين لدي  الموج  إليه  اتها  من 
عليه  من الهيئات القضائية لدا أو من األطرا  المتعاقدة األارا  الجهات الماتصة أو المحكو 

 .وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباب 
  

  39مادة 
 (تسليم المواطنين ) 

 
يجوز لكل طر  من األطرا  المتعاقدة ان يمتنل عن تسلي  مواطني  ويتعهد في الحدود التي يمتاد 

تها  ضد مان يرتكاب مانه  لادا أو مان األطارا  المتعاقادة األاارا إليها ااتصاص  ، بتوجي  اال
جرائ  معاقبا عليها في قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرياة مدتا  سانة أو بعقوباة اشاد لادا 
أو من الطرفين المتعاقدين ، وذلك إذا ما وج  إلي  الطر  المتعاقد اآلار طلبا بالمالحقة مصحوبا 

واألشاياء والمعلوماات التاي تكاون فاي حيازتا  ويحااط الطار  المتعاقاد الطالاب بالملفات والوثائق 
 . علما بما ت  في شةن طلب  

 . وتحدد الجنسية في تاري  وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسلي  
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  41مادة 

 (األشخاص الواجب تسليمهم ) 
 

 : يكون التسلي  واجبا بالنسبة لألشاات اآلتي بيانه  

 ماان وجاا  االتهااا  عاان أفعااال معاقااب عليهااا بمقتضاا  قااوانين كاال ماان الطاارفين المتعاقاادين   -أ 
بعقوبة ساالبة للحرياة مادتها سانة أو بعقوباة أشاد فاي  -طالب التسلي  والمطلوب إلي  التسلي   -

قانون أو من الطرفين ت أيا كان الحدان األقص  واألدن  في تدرج العقوبة المنصوت عليهاا 
 . 

  إليه  االتها  عن أفعال غير معاقب عليها في قاوانين الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  من وج -ب 
التسلي  أو كانت العقوبة المقررة لألفعال لدا الطر  المتعاقد طالب التسلي  ال نةير لهاا لادا 

إذا كان األشااات المطلوباون مان ماواطني الطار  . الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  
 . طالب التسلي  أو من مواطني طر  المتعاقد رار يقر نف  العقوبة المتعاقد 

من حك  عليه  حضوريا أو غيابيا من محاك  الطار  المتعاقاد الطالاب بعقوباة ساالبة للحرياة   -ج 
لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعاال معاقاب عليهاا بمقتضا  قاانون الطار  المتعاقاد المطلاوب 

 . إلي  التسلي 

لي  حضوريا أو غيابيا من محاك  الطار  المتعاقاد الطالاب عان فعال غيار معاقاب من حك  ع  -د 
علي  في قوانين الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  او بعقوبة ال نةير لها في قوانينا  ، إذا 
كان من مواطني الطر  المتعاقد طالب التسلي  أو من مواطني طر  متعاقاد راار يقار نفا  

 .العقوبة 
 

 41مادة 
 (الجرائم التي ال يجوز فيها التسليم ) 

 
 : ال يجوز التسلي  في الحاالت اآلتية 

 

إذا كانت الجريمة المطلوب مان أجلهاا التسالي  معتبارة مقتضا  القواعاد القانونياة النافاذة لادا   -أ 
 .الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  جريمة لها صبغة سياسية 

 . من أجلها التسلي  تنحصر في اإلاالل بواجبات عسكرية  إذا كانت الجريمة المطلوب  -ب 

إذا كانت الجريمة المطلوب من اجلها التسلي  قد ارتكبت فاي إقلاي  الطار  المتعاقاد المطلاوب   -ج 
 .إال إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصاله الطر  المتعاقد طالب التسلي  . إلي  التسلي  

 . تكبي هذه الجرائ  ومعاقبته  وكانت قوانين  تنت عل  تتبل مر

لاادا الطاار  ( مكتسااب الدرجااة القطعيااة ) إذا كاناات الجريمااة قااد صاادر بشااةنها حكاا  نهااائي   -د 
 . المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  

قاد انقضات أو العقوباة قاد ساقطت بمضاي المادة . إذا كانت الدعوا عند وصول طلاب التسالي   -هت 
 . لب التسلي  طبقا لقانون الطر  المتعاقد طا
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إذا كاناات الجريمااة قااد ارتكباات اااارج إقلااي  الطاار  المتعاقااد الطالااب ماان شااات ال يحماال   -و 
جنسيت  وكان قانون الطر  المتعاقد المطلاوب إليا  التسالي  ال يجياز توجيا  االتهاا  عان مثال 

 . هذه الجريمة إذا ارتكبت اارج إقليم  من مثل هذا الشات 

 .   المتعاقد الطالب إذا صدر عفو لدا اطر  -ز 

إذا كان قد سبق توجي  االتها  بشان أية جريمة لدا الطر  المتعاقاد المطلاوب إليا  التسالي  ،   -ح 
 . أو كان قد سبق صدور حك  بشةنها لدا طر  متعاقد ثالث 

 
وفي تطبيق أحكا  هذه االتفاقية ال تعتبر من الجرائ  ذات الصبغة السياسية المشار إليهاا فاي 

 :من هذه المادة ت ولو كانت بهد  سياسي ت الجرائ  اآلتية ( أ)رة الفق

 .التعدو عل  ملوك ورتساء األطرا  المتعاقدة أو زوجاته  أو أصوله  أو فروعه  -4

 . التعدو عل  أولياء العهد أو نواب الرتساء لدا األطرا  المتعاقدة  -2

ت أو وساااائل النقااال القتااال العماااد والسااارقة المصاااحوبة باااركراه ضاااد األفاااراد أو السااالطا -0
 . والمواصالت 

 
 42مادة 

 (طريقة تقديم طلب التسليم ومرفقاته ) 
 

يقد  طلب التسل  كتابة من الجهة الماتصة لدا الطر  المتعاقد طالب التسلي  إل  
الجهة الماتصة لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  ، ويجب أن يرفق الطلب بما 

 . يةتي 

 .ن هوية الشات المطلوب تسليم  وأوصاف  وجنسيت  وصورت  إن أمكن بيان مفصل ع  -أ 

أمر القبض عل  الشات المطلاوب تساليم  أو أياة وثيقاة أاارا لهاا نفا  القاوة صاادرة مان   -ب 
الجهات الماتصة ، أو أصل حك  اإلدانة الصادر طبقا لألوضاع المقاررة فاي قاانون الطار  

دقا عليها من الجهة الماتصة لادا الطار  المتعاقاد المتعاقد الطالب أو صورة رسمية ل  مص
 . الطالب 

ماااذكرة تتضااامن تااااري  ومكاااان ارتكااااب األفعاااال المطلاااوب التسااالي  مااان أجلهاااا وتكييفهاااا   -ج 
والمقتضيات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مل نساة معتمدة من هذه المقتضايات وبياان 

 . ات المطلوب تسليم  من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الش
 

  43مادة 
 (توقيف الشخص المطلوب تسلمه توقيفا مؤقتا ) 

 
يجوز في أحوال االستعجال وبناء عل  طلب الجهة الماتصة لدا الطار  المتعاقاد الطالاب 
القبض عل  الشات المطلاوب وتوقيفا  متقتاا وذلاك إلا  حاين وصاول طلاب التسالي  والمساتندات 

ويبلااغ طلااب القاابض أو التوقياا  المتقاات إلاا  الجهااة . هااذه االتفاقيااة ماان  12المبينااة فااي المااادة 
الماتصة لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  أما مباشرة بطريق البريد أو البارق وأماا بةياة 

ويجااب أن يتضاامن الطلااب اإلشااارة إلاا  وجااود إحاادا الوثااائق . وساايلة أااارا يمكاان إثباتهااا كتابااة 
، مل اإلفصاح عن نياة إرساال طلاب التسالي  وبياان  12من المادة ( ب)المنصوت عليها في البند 
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الجريمااة المطلااوب عنهااا التساال  والعقوبااة المقااررة لهااا أو المحكااو  بهااا ، وزمااان ومكااان ارتكاااب 
الجريماة ، وأوصاا  الشااات المطلاوب تساليم  علاا  وجا  الدقااة ماا أمكان ، ريثمااا يصال الطلااب 

 . من هذه االتفاقية  12حكا  المادة مستوفيا شرائط  القانونية طبقا أل
 

 . وتحاط الجهة الطالبة دون تةاير بما اتاذ من إجراءات بشان طلبها 
 

  44مادة 
 (اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه ) 

 
يجاب اإلفااراج عان الشااات المطلاوب تسااليم  إذا لا  يتلااق الطار  المتعاقااد المطلاوب إياا  

مان  12من الماادة ( ب ) ض علي  ، الوثائق المبينة في البند يوما من تاري  القب 03التسلي  االل 
 . هذه االتفاقية أو طلبا باستمرار التوقي  المتقت 

 
 .يوما من تاري  بدئ   13وال يجوز بةية حال أن تتجاوز مدة التوقي  المتقت 

ويجوز في أو وقت اإلفراج عن الشات المطلوب تسليم  عل  أن يتاذ الطار  المتعاقاد 
 . لوب إلي  التسلي  جميل اإلجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره المط

 
وال يمنل اإلفراج عن الشات المطلوب تسليم  ، من القابض عليا  مان جدياد وتساليم  إذا 

 . ما استكمل طلب التسلي  فيما بعد 
 

  45مادة 
 (اإليضاحات التكميلية ) 

 
التسلي  أن  بحاجة إل  إيضاحات تكميلية ليتحقاق مان إذا تبين للطر  المتعاقد المطلوب إلي  

توافر الشروط المنصوت عليها في هذا الباب ورأا من الممكن تدارك هاذا الانقض، ياطار باذلك 
الطر  المتعاقد الطالاب قبال رفاض الطلاب وللطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  التسالي  تحدياد ميعااد 

 .جديد للحصول عل  هذه اإليضاحات 
 

 46مادة 
 (تعدد طلبات التسليم ) 

 
إذا تعددت طلبات التسلي  من أطرا  متعاقدة ماتلفة عن جريمة واحدة فتكاون األولوياة فاي 
التسلي  للطر  المتعاقد الذو أضرت الجريمة بمصالح  ث  للطر  المتعاقد الذو ارتكبت الجريماة 

م  بجنسايت  عناد ارتكااب في إقليم  ، ث  للطر  المتعاقد الذو ينتماي إليا  الشاات المطلاوب تسالي
 . الجريمة 
 

فرذا اتحدت الةرو  يفضل الطر  المتعاقد األسبق فاي طلاب التسالي  أماا إذا كانات طلباات 
التسلي  عن جرائ  متعددة فيكون التارجيه بينهاا حساب ةارو  الجريماة واطورتهاا والمكاان إلاي 

 . ارتبكت في  
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لوب إلي  التسلي  في الفصل في الطلبات وال تحول هذه المادة دون حق الطر  المتعاقد المط
 . المقدمة إلي  من ماتل  األطرا  المتعاقدة بمطلق حريت  مراعيا في ذلك جميل الةرو  

 
  47مادة 

 (تسليم األشياء المتحصلة عن الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها ) 
 

بنااء علا   -اقاد الطالاب إذا تقرر تسلي  الشات المطلاوب تضابط وتسال  إلا  الطار  المتع
األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكان أن تتااذ دلايال -طلب  

 . عليها والتي توجد في حيازة الشات المطلوب تسليم  وقت القبض علي  أو التي تكش  فيما بعد 
 

الشاات المطلاوب إيا  التسالي  أو  ويجوز تسلي  األشياء المشار إليها حت  ولو ل  يات  تسالي 
للغير عل  هذه األشياء ، ومل عد  اإلاالل بةحكا  القوانين النافذة لدا الطار  المتعاقاد المطلاوب 
إلي  التسلي  ، ويجب ردها إل  الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  التسالي  علا  نفقاة الطار  المتعاقاد 

ب االنتهاااء ماان إجااراءات االتهااا  التااي الطالااب فااي اقاارب أجاال متاا  ثبتاات هااذه الحقااوق وذلااك عقاا
 . يباشرها الطر  المتعاقد الطالب 

 
ويجوز للطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسالي  االحتفااة متقتاا باألشاياء المضابوطة إذا رأا 
حاجت  إليها في إجراءات جزائية كما يجوز ل  عند إرسالها أن يحتفة باالحق فاي اساتردادها لانف  

 .رعادتها بدوره عندما يتسن  ل  ذلك السبب مل التعهد ب
 

 48مادة 
 (الفصل في طلبات التسليم ) 

 
تفصل الجهة الماتصة لدا كل طر  من األطرا  المتعاقدة في طلبات التسلي  

 . المقدمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقدي  الطلب 
 

  المتعاقاد الطالاب ويابر الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  الجهة الماتصة لدا الطار
 . بقراره في هذا الشةن 

 
ويجااب تساابيب طلااب الاارفض الكلااي أو الجزئااي وفااي حالااة القبااول يحاااط الطاار  المتعاقااد 

 . الطالب علما بمكان وتاري  التسلي  
 

وعلاا  الطاار  المتعاقااد الطالااب أن يتساال  الشااات المطلااوب بواسااطة رجالاا  فااي التاااري  
  يت  تسال  الشاات فاي المكاان والتااري  المحاددين يجاوز اإلفاراج فرذا ل. والمكان المحددين لذلك 

يوما  03يوما عل  هذا التاري  ، وعل  أية حال فرن  يت  اإلفراج عن  بانقضاء  41عن  بعد مرور 
علاا  التاااري  المحاادد للتساالي  دون تماماا  ، وال تجااوز المطالبااة بتسااليم  ماارة أااارا عاان الفعاال أو 

 . ها التسلي  األفعال التي طلب من أجل
 

علاا  أناا  إذا حالاات ةاارو  اسااتثنائية دون تسااليم  أو تساالم  وجااب علاا  الطاار  المتعاقااد 
صاحب الشةن أن يابر الطر  المتعاقد اآلار بذلك قبل انقضاء األجل ويتفق الطرفاان المتعاقادان 
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عاد ذلاك عل  أجل نهائي للتسلي  يالي سبيل الشات عند انقضاائ  ، وال يجاوز المطالباة بتساليم  ب
 . عن نف  الفعل أو األفعال التي طلب من أجلها التسلي  

 
علاا  أناا  إذا حالاات ةاارو  اسااتثنائية دون تسااليم  أو تساالم  وجااب علاا  الطاار  المتعاقااد 
صاحب الشان أن يابر الطر  المتعاقد اآلار بذلك قبل انقضاء األجل ويتفق الطرفاان المتعاقادان 

لشات عند انقضاائ  ، وال يجاوز المطالباة بتساليم  بعاد ذلاك عل  أجل نهائي للتسلي  يالي سبيل ا
 .عن نف  الفعل أو األفعال التي طلب من أجلها التسلي  

 
 49مادة 

 طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو المحاكمة ) 
 (عن جريمة أخرى لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم 

 
سليم  ، أو كان محكوما علي  لدا الطر  إذا كان ثمة اتها  موج  إل  الشات المطلوب ت

المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  عن جريمة اال  تلك التي طلب من أجلها التسلي  ، وجب عل  هاذا 
الطر  المتعاقد رغ  ذلك أن يفصل في طلب التسلي  ، وأن يابر الطر  المتعاقاد الطالاب بقاراره 

 . هااااااااذه االتفاقيااااااااة  ماااااااان 12فياااااااا  وفقااااااااا للشااااااااروط المنصااااااااوت عليهااااااااا فااااااااي المااااااااادة 
وفااي حااال القبااول يتجاال تساالي  الشااات المطلااوب حتاا  تنتهااي محاكمتاا  لاادا الطاار  المتعاقااد 
المطلوب إلي  التسلي  وإذا كان محكوما، حت  يت  تنفيذ العقوبة المحكو  بها ، ويتبل في هاذه الحالاة 

 .المشار إليها  12ما نصت علي  المادة 
 

إمكااان إرسااال الشااات المطلااوب متقتااا للمثااول أمااا   وال تحااول أحكااا  هااذه المااادة دون
الهيئات القضائية لدا الطر  المتعاقد الطالاب علا  أن يتعهاد صاراحة برعادتا  بمجارد أن تصادر 

 .الهيئات القضائية لدي  قرارها في شةن  
 

 51مادة 
 وقوع تعديل في تكييف الفعل موضوع الجريمة ) 

 (التي سلم الشخص المطلوب من أجلها 
 

ذا وقل أثناء سير إجراءات الدعوا وبعد تسلي  الشات المطلوب تسليم  تعديل في تكييا  إ
الفعاال موضااوع الجريمااة التااي ساال  الشااات المطلااوب ماان أجلهااا فااال يجااوز توجياا  اتهااا  إلياا  أو 
 . محاكمتاااااا  إال إذا كاناااااات العناصاااااار المكونااااااة للجريمااااااة بتكييفهااااااا الجديااااااد تباااااايه التساااااالي  

 
 51مادة 

 (التوقيف المؤقت حسم مدة ) 
 

مان هاذه  10الحاصل استنادا إل  الماادة ( التوقي  االحتياطي ) تحس  مدة التوقي  المتقت 
 . االتفاقية من أية عقوبة يحك  بها عل الشات المسل  لدا الطر  المتعاقد طالب التسلي  



 
 

 21 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –ارة الشؤون القانونية إد –األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

 

 
 52مادة 

 (محاكمة الشخص عن جريمة أخرى غير التي سلم من أجلها ) 
 

وجي  اتها  إل  الشات الاذو سال  أو محاكمتا  حضاوريا أو حبسا  تنفياذا لعقوباة ال يجوز ت
محكو  بها عن جريمة سابقة عل  تاري  التسلي  غير تلك التي سال  مان أجلهاا والجارائ  المرتبطاة 

 : بها أو الجرائ  التي ارتكبها بعد التسلي  إال في الحاالت اآلتية 

ل  حرية ووسيلة الاروج من إقلي  الطر  المتعاقاد المسال   إذا كان الشات المسل  قد أتيحت  -أ 
 . يوما بعد اإلفراج عن  نهائيا أو ارج من  وعاد إلي  بااتياره  03إلي  ول  يغادره االل 

إذا وافااق علاا  ذلااك الطاار  المتعاقااد الااذو ساالم  وذلااك بشاارط تقاادي  طلااب جديااد مرفااق - ب 
هااذه االتفاقياة وبمحضاار قضااائي يتضاامن  ماان  12بالمساتندات المنصااوت عليهااا فاي المااادة 

أقوال الشات المسل  بشةن امتداد التسلي  ويشار في  إلا  انا  أتيحات لا  فرصاة تقادي  ماذكرة 
 . دفاع  إل  الجهات الماتصة لدا الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  

 
 53مادة 

 (تسهيل مرور األشخاص المقرر تسليمهم ) 
 

ي  الشااات المساال  إلياا  إلاا  دولااة ثالثااة ، فااي غياار الاالااة ال يجااوز لطاار  متعاقااد تساال
ماان هااذه االتفاقيااة إال بناااء علاا  موافقااة الطاار   12ماان المااادة ( أ ) المنصااوت عليهااا فااي البنااد 

المتعاقد الذو سالم  إليا  ، وفاي هاذه الحالاة يقاد  الطار  المتعاقاد المطلاوب إليا  التسالي  طلباام إلا  
 .  الشات مرفقام ب  نساة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثة الطر  المتعاقد الذو تسل  من

 
 54مادة 

 (تسليم الشخص إلى دولة ثالثة ) 
 

توافق األطرا  المتعاقدة عل  مرور الشات المقرر تسليم  إل  أو منها مان دولاة أاارا 
دات الالزماة عبر إقليمها وذلك بناء عل  طلب يوج  إليها ، ويجب أن يكاون الطلاب متيادا بالمساتن
 .إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تتدو إل  التسلي  طبقا ألحكا  هذه االتفاقية 

 
 : وفي حالة استادا  الطرق الجوية لنقل الشات المقررة تسليم  تتبل القواعد اآلتية 

 
لتي ستعبر إذا ل  يكن من المقرر هبوط الطائرة يقو  الطر  المتعاقد الطالب براطار الدولة ا  -أ 

 .من هذه االتفاقية 12الطائرة فضاءها بوجود المستندات المنصوت عليها في المادة 
وفي حالة الهبوط االضاطرارو يجاوز للطار  المتعاقاد الطالاب طبقاا ألحكاا  الماادة 

ماان هااذه االتفاقيااة طلااب إلقاااء القاابض علاا  الشااات المقاارر تسااليم  ريثمااا يوجاا  طلبااا  10
منصوت عليها فاي المفقارة األولا  مان هاذه الماادة إلا  الدولاة التاي بالمرور وفقا للشروط ال

 .هبطت الطائرة في أراضيها 

إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب عل  الطار  المتعاقاد الطالاب أن يقاد  طلباا باالمرور  -ب 
وفااي حالااة مااا إذا كاناات الدولااة المطلااوب إليهااا الموافقااة علاا  الماارور تطالااب هااي األااارا 

 .   فال يت  هذا المرور إال بعد اتفاق الطر  المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشةن  بتسليم
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 55مادة 

 تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية ) 
 (لدى الطرف المتعاقد الموجود في إقليمه المحكوم عليه 

 
أحاد األطارا   يجوز تنفيذ األحكا  القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة فاي إقلاي 

المتعاقدة الموجود في  المحكو  علي  بناء عل  طلب الطار  المتعاقاد الاذو اصادر الحكا  إذا وافاق 
 .عل  ذلك المحكو  علي  والطر  المتعاقد المطلوب لدي  التنفيذ 

 
 56مادة 

 (مصروفات التسليم )
 

علا  إجاراءات يتحمل الطر  المتعاقاد المطلاوب إليا  التسالي  جميال المصاروفات المترتباة 
التسلي  التي تت  فوق أراضي  ويتحمل الطر  المتعاقد الطالب مصاروفات مارور الشاات ااارج 

 . إقلي  الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  
 

ويتحمل الطر  المتعاقد الطالب جميل مصروفات عودة الشاات المسال  إلا  المكاان الاذو 
 . و حك  ببراءت  كان في  وقت تسليم  إذا ثبت عد  مسئوليت  أ

 
 57مادة 

 (تنسيق إجراءات طلب التسليم مع المكتب العربي للشرطة الجنائية )
 

تتول  األطرا  المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسلي  المنصوت عليهاا فاي هاذه االتفاقياة 
نائية المكتب العربي للشرطة الج) فيما بينها وبين المنةمة العربية للدفاع االجتماعي ضد الجريمة 

وعلا  . وذلك عن طريق شعب االتصال المعنية والمنصاوت عليهاا فاي اتفاقياة إنشااء المنةماة ( 
الطر  المتعاقد المطلوب إلي  التسلي  إاطار مكتب المنةمة للشارطة الجنائياة بصاورة مان القارار 

 . الصادر في شةن طلب التسلي  
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 الباب السابع

 التي ينتمون إليهاتنفيذ عقوبات المحكوم عليهم لدى الدول 

 
 8مادة 

 (شروط التنفيذ ) 
 

والصادرة لدا إحدا  7النهائية ) يجوز تنفيذ األحكا  الجزائية المكتسبة الدرجة القطعية 
األطرا  المتعاقدة في إقلي  أو من األطرا  األارا الذو يكون المحكو  علي  من مواطني  ، بناء 

 : عل  طلب  ، إذا توافرت الشروط اآلتية 

أن تكون العقوبة المحكو  بها سالبة للحرية ال تقل مدتها أو المدة المتبقية منها أو القابلة للتنفيذ - أ 
 . عن ستة أشهر 

من هذه ( 14)أن تكون العقوبة من اجل إحدا الجرائ  التي ال يجوز فيها التسلي  طبقا للمادة - ب 
 . االتفاقية 

ي  لدا الطر  المتعاقد المطلوب التنفيذ لدي  بعقوبة أن تكون العقوبة من أجل فعل معاقب عل- ج 
 . سالبة للحرية ال تقل مدتها عن ستة أشهر 

 . أن يوافق عل  طلب التنفيذ كل من الطر  المتعاقد الصادر عن  الحك  والمحكو  علي    -د 
 

 59مادة 
 (الحاالت التي ال يجوز فيها التنفيذ ) 

 
 :ي الحاالت اآلتية ال يجوز تنفيذ األحكا  الجزائية ف

إذا كااان نةااا  تنفيااذ العقوبااة لاادا الطاار  المتعاقااد طالااب التنفيااذ ال يتفااق ونةااا  التنفيااذ لاادا   -أ 
 . الطر  المتعاقد الصادر في  الحك  

إذا كان العقوبة قد انقضت بمضي المدة وفاق قاانون الطار  المتعاقاد الصاادر لديا  الحكا  أو - ب
 .  الطر  المتعاقد طالب التنفيذ

إذا كان العقوبة تعاد مان تادابير اإلصاالح والتةدياب أو الحرياة المراقباة أو العقوباات الفرعياة   -ج 
 . واإلضافية وفقا لقوانين ونةا  الطر  المتعاقد طالب التنفيذ 

 
 61مادة 

 (تنفيذ العقوبة )
 

نفيذ يجرو تنفيذ العقوبة وفي نةا  التنفيذ المعمول ب  لدا الطر  المتعاقد طالب الت
عل  أن تحس  منها مدة التوقي  االحتياطي وما قضاه المحكو  علي  من أجل الجريمة ذاتها 

. 
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 61مادة 
 (آثار العفو العام أو العفو الخاص )

 
يسرو عل  المحكو  علي  كل من العفو العا  والعفو الاات الصادرين لدا الطر  

 .المتعاقد الذو أصدر الحك  
 

 . ااااااات الصاااااادر لااااادا الطااااار  المتعاقاااااد طالاااااب التنفياااااذ وال يسااااارو عليااااا  العفاااااو ال
أما إذا صدر عفو عا  من الطر  المتعاقد طالب التنفيذ وكان يشمل المحكاو  عليا  ، أاطار باذلك 
الطر  المتعاقد الصادر عن  الحك  الاذو لا  أن يطلاب اساتعادة المحكاو  عليا  لتنفياذ ماا تبقا  مان 

 . العقوبة المحكو  بها 
 

يوما من تاري  إبالغ  بهاذا اإلاطاار يعتبار انا  صار   41بهذا الطلب االل  وإذا ل  يتقد 
 . النةر عن استعادة المحكو  علي  ويطبق العفو العا  عل  المحكو  علي  

 
 62مادة 

 (تقديم طلب تنفيذ الحكم وإجراءاته والفصل فيه )
 

المنصوت عليها في هذا  يقد  طلب تنفيذ الحك  ويبت في  من قبل الجهة الماتصة وفق اإلجراءات
 .الباب والقواعد المعمول بها لدا الطر  المتعاقد الذو أصدر الحك  

 
 63مادة 

 تطبيق العقوبات الفرعية واإلضافية المنصوص عليها) 

 (في قانون الطرف المتعاقد طالب التنفيذ 

 
حكااو  بهااا ماان للطاار  المتعاقااد طلااب التنفيااذ أن يطبااق علاا  المحكااو  علياا  مااا يناسااب العقوبااة الم
 .عقوبات فرعية وإضافية طبقا لقانون  وذلك إذا ل  ينت الحك  عليها أو عل  نةيرها 

 
 64مادة 

 (مصروفات النقل والتنفيذ )
 

يتحمل الطر  المتعاقد الذو صدر الحك  لدي  مصروفات نقل المحكو  علي  إل  إقلي  
روفات تنفيذ العقوبة المحكو  الطر  المتعاقد طالب التنفيذ ويتحمل هذا الطر  األاير مص

 .بها 
 

وتراعااي لتنساايق إجااراءات طلااب النقاال ماال المكتااب العربااي للشاارطة الجنائيااة المقتضاايات 
 .  11المنصوت عليها في المادة 
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 الباب الثامن

 (األحكام الختامية )

 
 65مادة 

 (اتخاذ اإلجراءات الداخلية الالزمة لوضع االتفاقية موضع التنفيذ )
 
جهة معنية لدا األطرا  الموقعة عل  اتااذ اإلجراءات الداالية إلصدار القوانين  تعمل كل
 .التنةيمية الالزمة لوضل هذه االتفاقية موضوع التنفيذ( المراسي  ) واللوائه 

 
 66مادة 

 (التصديق والقبول واإلقرار )
 

  الموقعاة وتاودع تكون هذه االتفاقية محال للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من األطرا
 03وثائق التصديق أو القبول أو اإلقرار لدا األمانة العامة لجامعة الدول العربية في موعد أقصاه 

يوما من تاري  التصديق أو القباول أو اإلقارار وعلا  األماناة العاماة إباالغ ساائر الادول األعضااء 
 . بكل إيداع لتلك الوثائق وتاريا  واألمانة العامة للمنةمة العربية للدافل االجتماعي ضد الجريمة 

 
 67مادة 

 (سريان االتفاقية )
 

يوما من تاري  إيداع وثائق التصديق عليها أو  03تسرو هذه االتفاقية بعد مضي 
 . قبولها أو إقرارها من ثلث الدول األعضاء في جامعة الدول العربية 

 
 68مادة 

 (االنضمام إلى االتفاقية )
 

امعة العربية غير الموقعة عل  االتفاقية أن تنض  إليها بطلب ترسل  يجوز ألو من دول الج
 . إل  أمين عا  الجامعة 

 
تعتبر الدولة طالبة االنضما  مرتبطاة بهاذه االتفاقياة بمجارد إياداع وثيقاة تصاديقها عليهاا أو 

 . يوما من تاري  اإليداع  03قبولها أو إقرارها ومضي 
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 69مادة 
 (يةتطبيق أحكام االتفاق) 

 
ال تال هذه االتفاقية باالتفاقيات الااصة بين بعض الدول األعضاء وف  حالة تعارض 
أحكا  هذه االتفاقية مل أحكا  أو اتفاقية ااصة فتطبق االتفاقية األكثر تحقتيقام لتسلي  المتهمين 

 .والمحكومين وتحقيق التعاون األمني والقضائي ف  المجاالت األارا 
 

 71مادة 
 (إبداء تحفظات مخالفة ألحكام االتفاقية  عدم جواز)

 
ال يجوز ألو طر  من األطرا  أن يبدو أو تحفة ينطوو صراحة أو مضمنا 

 . عل  ماالفة لنصوت هذه االتفاقية أو اروج عن أهدافها 
 

 71مادة 
 (االنسحاب من االتفاقية )

 
تابي مسابب يرسال  ال يجوز ألو طر  متعاقد أن ينسحب من االتفاقية إال بناء عل  طلب ك

 . إل  أمين عا  جامعة الدول العربية 
 

يترتب االنسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاري  إرسال الطلب إل  أمين عاا  جامعاة 
 . الدول العربية 

 
تةل أحكا  االتفاقية نافذة بالنسبة إل  طلبات التسلي  التي قدمت االل تلك المادة ولاو حصال 

 . هذا التسلي  بعدها 
 

 72ادة م
 (إلغاء االتفاقيات المعمول بها حاليا ) 

 
تحل هذه االتفاقية بالنسبة للدول التاي صاادقت عليهاا محال االتفاقياات الاثالث المعقاودة عاا  

في نطااق جامعاة الادول العربياة والمعماول بهاا حالياا بشاةن كال مان اإلعالناات واإلناباات  4712
 .القضائية ، وتنفيذ األحكا  وتسلي  المجرمين 

 
وتةييدا لما تقد  قد وقل المندوبون المفوضاون المبيناة أساماته  بعاد هاذه االتفاقياة نياباة عان 

 . حكوماته  وباسمها 
 

حررت هذه االتفاقية باللغة العربية بمدينة الريااض عاصامة المملكاة العربياة الساعودية ياو  
فق الساد  من شهر أبريل هت الموا 4130األربعاء الثالث والعشرين من شهر جمادو الثانية عا  

ميالدية من أصل واحد يحفة باألمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسال  صاورة  4720نيسان / 
 .مطابقة لألصل لكل طر  من األطرا  الموقعة عل  هذه االتفاقية أو المنضمة إليها 






