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 (0666يونيه 2) 02.6صفر  04بتاريخ  31.866مرسوم ملكي رقم 

 0664دجنرب  6باملصادقة على اتفاقيتني موقع عليهما يوم 

.بني اململكة املغربية واجلمهورية التونسية بتونس
1

 

 الباب الرابع

 يف تسليم اجملرمني

 املادة الرابعة والثالثون

م أحدهما لآلخر طبقا للقوانين والشروط المقررة في يلتزم الجانبان المتعاقدان بأن يسل

المواد التالية كل فرد موجود بتراب إحدى الدولتين وهو متابع أو محكوم عليه من طرف 

 .السلطات القضائية في الدولة األخرى

 املادة اخلامسة والثالثون

لهذه الغاية  إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين ال يشمل رعاياها أنفسهم وتعتبر

 .الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم

غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق اختصاصه إلجراء المحاكمة 

بمتابعة من يرتكبون من رعاياه فوق تراب الدولة األخرى الجريمة المعاقب عليها كجنح أو 

طلبا  ل الدولتين وذلك حينما يوجه إليه الجانب اآلخر بالطريق الدبلوماسيجنايات داخ

بالمتابعة مصحوبا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومعلومات ويحاط الجانب الذي طلب 

 .المتابعة علما بمآل طلبه

 املادة السادسة والثالثون

 :إن التسليم يشمل

معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين  األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح-6

 المتعاقدتين بعقوبة ال تقل عن السنتين سجنا؛

األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم -1

بعقوبة ال تقل عن الشهرين سجنا بسبب جناية أو جنحة معاقب عليها بمقتضى قوانين الدولة 

 .مالمطلوب إليها التسلي

 املادة السابعة والثالثون

ال يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة 

 .المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية

 املادة الثامنة والثالثون

لتسليم تنحصر في عدم تلبية طلب التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها ا يجوز

 .مخالفة واجبات عسكرية

                                                 
1
 .6163ص   (6611غشت  3) 6331ربيع الثاني  61الصادرة في  2805الجريدة الرسمية عدد  - 
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 املادة التاسعة والثالثون

داءات الجمركية وصرف النقود ال يسمح بالتسليم طبقا لألحكام في الجرائم المتعلقة باأل

المقررة في هذا الباب إال في الحاالت التي يتفق عليها بتبادل رسائل بين الجانبين المتعاقدين 

 .ن هذه الجرائملكل جريمة أو نوع معين م

 املادة األربعون

 :ال يجوز التسليم في األحوال اآلتية

 إذا كانت األفعال التي يطلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها التسليم؛-6

إذا كان قد سبق صدور حكم نهائي بشأن هذه األفعال في الدولة المطلوب منها -1

 التسليم؛

قوبة قد سقط بسبب التقادم بمقتضى تشريع الدولة الطالبة إذا كان حق المتابعة أو الع -3

 أو المطلوب منها عند تسلم هذه األخيرة طلب التسليم؛

في حالة اقتراف الجريمة خارجا عن تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي -1

عن هذه الدولة إذا كان التشريع الداخلي للدولة المطلوب منها ال يسمح بمتابعة مثل هذه 

 .الجريمة في حالة اقترافها خارجا عن ترابها من طرف شخص أجنبي

ويمكن رفض التسليم أيضا إذا كانت الجريمة موضوع متابعة داخل الدولة المطلوب 

 .منها أو إذا كان قد سبق صدور حكم بشأنها في دولة ثالثة

 املادة احلادية واألربعون

 :يكون مصحوبا بالوثائق اآلتيةيوجه طلب التسليم بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن 

إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر بإلقاء قبض صادر من  -6

السلطة المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها كما يرفق به نسخة مصدق 

 عليها للنص القانوني المنطبق على الجريمة ونسخة رسمية من أوراق التحقيق؛

كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به نسخة من  إذا -1

 الحكم مطابقة لألصل؛

يجب في جميع األحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل عن الشخص  -3

يجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا والمتابع أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه، 

ص المطلوب تسليمه إذا كان من مواطني الدولة الطالبة باألوراق المثبتة لجنسية الشخ

ويصدق على جميع األوراق المرفوقة بطلب التسليم من كاتب الدولة للعدل ووزير العدل في 

 .الدولة الطالبة

 املادة الثانية واألربعون

الدولة الطالبة يوقف  منفي الحاالت المستعجلة وبناء على رغبة السلطات المختصة 

طلوب إيقافا احتياطيا ريثما يصل طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة الشخص الم

 .السابقة

ويوجه طلب اإليقاف االحتياطي إلى السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها إما 

مباشرة عن طريق البريد أو البرق و إما بأي طريق آخر يترك أثرا كتابيا ويؤكد في نفس 
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اسي، ويجب أن يذكر فيه وجود الوثائق المبينة في المادة السابقة الوقت بالطريق الدبلوم

نه يذكر أيضا الجريمة التي تدعو إلى أواإلعالن عن العزم على إرسال طلب التسليم، كما 

طلب التسليم وتاريخ ارتكابها ومكانه مع بيان أوصاف الشخص المطلوب بقدر اإلمكان، 

 .طلبها بدون تأخيربمآل  علما وتحاط السلطة طالبة التسليم

 املادة الثالثة واألربعون

إذا لم تتسلم الحكومة المطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المذكورة في المادة الواحدة 

واألربعين خالل أجل عشرين يوما بعد وقوع اإليقاف االحتياطي أمكن إطالق الشخص 

ليمه إذا ورد طلب التسليم المقبوض عليه غير أن إطالقه ال يحول دون إيقافه من جديد وتس

 .فيما بعد

 املادة الرابعة واألربعون

إذا تبين للدولة المطلوب منها التسليم أنها تحتاج إلى معلومات إضافية لتتحقق مما إذا 

كانت الشروط المقررة في هذا الباب مستوفاة كلها ورأت أنه من الممكن تدارك ذلك النقص 

ويجوز للدولة  ،سي إلى الدولة الطالبة قبل أن ترفض الطلبفإنها تبلغ األمر بالطريق الدبلوما

 .المطلوب منها أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات

 املادة اخلامسة واألربعون

إذا ورد على الدولة المطلوب منها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة سواء أكانت من 

ل في تلك الطلبات بمطلق الحرية صتفأجل الجريمة نفسها أم من أجل جرائم مختلفة فإنها 

آخذة بعين االعتبار جميع الظروف، وبنوع خاص إمكان وقوع التسليم فيما بعد بين الدول 

 .الطالبة، وتاريخ ورود الطلبات، ومبلغ خطورة الجريمة ومكان ارتكابها

 املادة السادسة واألربعون

في حوزة الشخص المطلوب متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه 

حين إيقافه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على 

 .التحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طلبها إياها

 .ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته

قوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة غير أنه تحفظ الح

وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها 

 .وذلك بعد انتهاء المتابعة الجارية في الدولة المذكورة أوال

المحجوزة إذا اعتبرت  ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ موقتا باألشياء

ذلك ضروريا لمصلحة إجراءات جزائية، كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها 

، ملتزمة في الوقت نفسه بإرجاعها من ابالحق في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابق

 .جديد حالما يتسنى لها ذلك
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 املادة السابعة واألربعون

تسليم تبلغ الدولة الطالبة له بالطريق الدبلوماسي القرار الذي إن الدولة المطلوب منها ال

 .اتخذته بشأنه

 . وكل قرار برفض التسليم كليا كان أو جزئيا يجب أن يكون معلال

 .وفي حالة القبول تحاط الدولة الطالبة علما بمكان التسليم وتاريخه

يم تضع المجرم في المكان وإذا لم يقع اتفاق بهذا الشأن فإن الدولة المطلوب منها التسل

 .الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للدولة الطالبة

وباستثناء الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة يجب على الدولة الطالبة أن تتسلم 

الشخص بواسطة مأموريها في أجل شهر يحسب من التاريخ الذي يعين طبقا ألحكام الفقرة 

انقضى هذا األجل دون أن تقوم الدولة الطالبة بتسليمه يخلى سبيله فإذا  الثالثة من هذه المادة،

 .وال يمكن بعدئذ طلب تسليمه بسبب الفعل نفسه

إذا حالت أسباب استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه فإن الدولة 

موعد جديد  المعنية تعلم الدولة األخرى باألمر قبل انصرام األجل، وعندئذ تتفق الدولتان على

 .وتكون في هذه الحالة أحكام الفقرة السابقة قابلة للتطبيق للتسليم والتسلم،

 املادة الثامنة واألربعون

إذا كان الشخص المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم من 

المذكورة أن أجل جريمة غير الجريمة التي تسبب عنها طلب التسليم فإنه يجب على الدولة 

ل في شأن الطلب وتعلم الدولة الطالبة بقرارها طبقا لألحكام المقررة في الفقرتين األولى صتف

والثانية من المادة السابقة وعلى كل حال فإن تسليم المجرم في حالة الموافقة عليه يؤجل حتى 

 .العدالة حقها في الدولة المطلوب منها التسليم يتستوف

حكام الفقرة الثالثة من المادة السابقة وفي هذه الحالة عد يحدد طبقا ألويقع التسليم في مو

 .من المادة المشار إليها قابلة للتطبيق 1و 1و  1تكون الفقرات 

 املادة التاسعة واألربعون

إن الشخص الذي يقع تسليمه ال يمكن متابعته وال محاكمته حضوريا وال اعتقاله بقصد 

جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها إال في  تنفيذ عقوبة محكوم بها بسبب

 :األحوال اآلتية

إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضى الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها خالل  -6

 ثالثين يوما تلي تسريحه النهائي أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانيا؛

الحالة يوجه إليها طلب مرفق بالوثائق  إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه -1

وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم ( 16)المنصوص عليها في المادة 

من حقه رفع  بأن على أن ذلك الشخص أخبر التسليم وينص في المحضرمفعول بشأن امتداد 

 .مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها

ي وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم فإنه إذا وقع أثناء اإلجراءات تبديل ف

 .ال يتابع وال يحاكم إال بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد
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 املادة اخلمسون

ال يجوز للدولة الطالبة التسليم أن تسلم من جهتها إلى دولة ثالثة الشخص المسلم إليها 

أنه ال يحتاج إلى تلك الموافقة في حالة بقاء  غيرالتسليم إال بعد موافقة الدولة المطلوب منها 

ضي الدولة الطالبة أو عودته إليها بمقتضى الشروط المقررة في المادة االشخص فوق أر

 .السابقة

 املادة الواحدة واخلمسون

إذا اقتضى األمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة إلحدى الدولتين المتعاقدتين 

ة األخرى يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي الدول يعبر أراض

وتقدم معه الوثائق الالزمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وال 

 .المتعلقة بمدة العقوبات( 31)تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة 

 :الشخص المسلم تطبق المقتضيات اآلتيةوفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل 

الدولة المطلوب منها فإن الدولة  يإذا لم يكن من المنتظر توقف الطائرة في أراض -6

 الطالبة تعلمها بأن الطائرة ستحلق فوق ترابها وتثبت وجود إحدى الوثائق المقررة في المادة

نه عواقب طلب اإليقاف ، وفي حالة توقف الطائرة عرضا فإن هذا اإلعالم تترتب ع(16)

وعندئذ توجه الدولة الطالبة طلب المرور عبر ( 11)االحتياطي المشار إليه في المادة 

 أراضى الدولة الثانية بمقتضى الشروط المقررة في الفقرات السابقة؛

إذا كان من المنتظر توقف الطائرة فوق تراب الدولة األخرى توجه الدولة الطالبة  -1

 مرور؛طلبا للسماح بال

إذا كانت الدولة المطلوب منها المرور فوق ترابها تطالب هي أيضا بالتسليم فيمكن  -3

 .العدالة في تلك الدولة حقها من الشخص المطلوب  تستوفي تأجيل السماح بالمرور إلى أن 

 املادة الثانية واخلمسون

أن ال تطالب  تتحمل الدولة طالبة التسليم المصاريف التي تتسبب عن إجراءاته على -6

 الدولة المطلوب منها مصاريف عن اإلجراءات وال عن سجن الشخص المطلوب تسليمه؛

الدولة األخرى المطلوب إليها  يتتحمل الدولة الطالبة مصاريف المرور عبر أراض -1

 السماح به؛

تتحمل الدولة الطالبة كذلك جميع مصاريف عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان  -3

 .تسليمه إذا ثبتت براءتهفيه وقت 
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باملصادقة على  (0666أبريل  04 ) 02.6حمرم  36بتاريخ  08668006ظهري شريف رقم 

 0662مارس  05اتفاقية املساعدة املتبادلة والتعاون القضائي املربمة بعاصمة اجلزائر يوم 

 توكولبني اململكة املغربية واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية وعلى الربو

وبنشرهما يف اجلريدة الرمسية 0666يناير  05فران يوم اامللحق بها املوقع عليه ب
2 

 اجلزء الثاني

 التعاون القضائي

 إرسال وتسليم الرسوم القضائية وغري القضائية

8888888 

 تسليم اجملرمني

 20الفصل 

لمحددة في يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم أحدهما لآلخر طبق القواعد والشروط ا

الفصول اآلتية، األفراد الموجودين بتراب إحدى الدولتين المتابعين أو المحكوم عليهم من 

 .طرف السلطات القضائية للدولة األخرى

 23الفصل 

ال يسلم الطرفان المتعاقدان رعاياهما أنفسهم، وتحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة 

 . ن أجلهاالمرتكبة فيها الجريمة التي يطلب التسليم م

الحكم بمتابعة  في غير أن الطرف المطلوب إليه التسليم يتعهد ضمن نطاق اختصاصه

من يرتكبون من رعاياه بتراب الدولة األخرى جرائم يعاقب عليها باعتبارها جناية أو جنحة 

في الدولتين عندما يوجه إليه الطرف اآلخر بواسطة الطريق الديبلوماسية طلبا بالمتابعة 

بما لديه من الملفات والوثائق واألشياء والمعلومات، ويحاط الطرف طالب المتابعة مشفوعا 

 .علما بمآل طلبه

 22الفصل 

 :يشمل التسليم

األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الطرفين المتعاقدين  -6

 بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا؛

أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم األفراد المحكوم عليهم حضوريا  -1

بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بموجب قانون الدولة 

 المطلوب إليها التسليم؛

 .األفراد المتابعين أو المحكوم عليهم لخرق االلتزامات العسكرية -3

مرك والصرف، ضمن الشروط ويمنح التسليم في ميدان األداءات والضرائب والج

المبينة في هذه االتفاقية كلما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل جريمة أو جرائم مبينة 

 .بصفة خاصة

                                                 
2
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 24الفصل 

 :يرفض التسليم

إذا كانت الجنحة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر في نظر الدولة المطلوب إليها ( أ

 سياسية؛ التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة

إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب إليها ( ب

 التسليم؛

 إذا صدرت بشأن الجرائم أحكام نهائية في الدولة المطلوب إليها التسليم؛( ج

إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا لقانون أحدى الدولتين الطالبة أو ( د

 لوب إليها عند توصل هذه األخيرة بالطلب؛المط

إذا اقترفت الجرائم خارج تراب الدولة طالبة التسليم من طرف شخص أجنبي عن ( ه

هذه الدولة وكان قانون البلد ال يرخص بالمتابعة عن نفس الجرائم المقترفة خارج ترابه من 

 لدن أجنبي؛

في الدولة المطلوبة إليها التسليم  إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم أو صدر عفو( و

بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة األخيرة من الجرائم الممكن متابعتها في هذه الدولة 

 .إذا اقترفت خارج تراب هذه الدولة من طرف أجنبي عنها

ويمكن رفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب إليها 

 .ت بشأنها أحكام في دولة أخرىالتسليم أو صدر

 25الفصل 

 .يوجه طلب التسليم بالطرق الديبلوماسية

ويكون مشفوعا باألصل أو بنسخة صحيحة إما من مقرر الحكم التنفيذي وإما من األمر 

بإلقاء القبض أو من كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون 

بين فيه بأكثر ما يمكن من الدقة ظروف األفعال المطلوب من أجلها الدولة طالبة التسليم، وت

. التسليم وزمان ومكان اقترافها ووصفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة عليها

وتضاف أيضا نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما 

 .لبيانات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيتهيمكن من الدقة وغير ذلك من ا

263الفصل 
 

إن الدولة طالبة التسليم يجوز لها في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة اعتقال 

من الفصل  6الفقرة "الشخص مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المشار إليها في 

.28" 

لسلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب إليها ويوجه طلب االعتقال المؤقت إلى ا

ويؤكد في . التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

ويجب أن يشير الطلب إلى وجود وثيقة من الوثائق . نفس الوقت بالطريق الديبلوماسية

                                                 
3
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نص على العزم على إرسال طلب وي 31المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 

التسليم كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها مع الوصف 

 .الدقيق للفرد المطلوب تسليمه، وتحاط السلطة طالبة التسليم علما في الحال بمآل طلبها

 27الفصل 

م ترد على الحكومة يمكن إنهاء االعتقال المؤقت إذا مرت عليه ثالثون يوما ول

 .31المطلوب إليها التسليم أية وثيقة من الوثائق المشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل 

 .وال يتعارض اإلفراج مع االعتقال والتسليم إذا وصل طلب التسليم فيما بعد

 .2الفصل 

لتحقق مما إذا تبين للدولة المطلوب إليها التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية ل

إذا كانت الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية متوفرة بكاملها ورأت من الممكن تدارك 

هذا النقص فإنها تخبر بذلك عن الطريق الديبلوماسية الدولة طالبة التسليم قبل رفض الطلب، 

 .ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات

 26ل الفص

إذا وردت على الدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة تتعلق بجنحة 

واحدة أو بجنح مختلفة فإنها تبت بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع الظروف 

والسيما إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول طالبة التسليم وتاريخ وصول الطلبات وخطورة 

 .والمكان الذي اقترفت فيهالجنحة 

 41الفصل 

متى وقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب حين 

اعتقاله أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على إثبات 

 .الحجة يحجز ويسلم إلى الدولة طالبة التسليم إذا ما التمست ذلك

 .ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة 

وجود الحقوق المذكورة في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة طالبة التسليم إلى الدولة 

 .وذلك عقب انتهاء المتابعات الجارية في الدولة طالبة التسليم المطلوب إليها التسليم

ويجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحتفظ موقتا باألشياء المحجوزة إذا اعتبرت 

ذلك ضروريا لإلجراءات الجنائية كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في 

 .بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك استرجاعها لنفس السبب المذكور مع التزامها

 40الفصل 

تخبر الدولة المطلوب إليها التسليم الدولة الطالبة عن الطريق الديبلوماسية بمقررها 

ويعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي، وفي حالة القبول ينهي إلى علم الدولة . حول التسليم

 .الطالبة مكان وتاريخ التسليم

ق في هذا الصدد فإن الفرد المسلم يوجه على يد الدولة المطلوب إليها وإذا لم يتم االتفا

 .التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية للدولة الطالبة التسليم
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مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في  –ويجب على الدولة طالبة التسليم أن تعمل 

د الواجب تسليمه من طرف أعوانها في أجل على تسليم الفر –المقطع األخير من هذا الفصل 

شهر يبتدئ من التاريخ المعين طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل، وإذا انصرم 

 .هذا األجل أطلق سراح الفرد ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس الفعل

الدولة وفي حالة ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقى الفرد الواجب تسليمه، فإن 

المعنية باألمر تخبر الدولة األخرى بذلك قبل انصرام األجل، وتتفق الدولتان على تاريخ 

 .جديد للتسليم، وتطبق مقتضيات المقطع السابق

 43الفصل 

إذا كان الفرد المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوب إليها التسليم  

عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة األخيرة مع  من أجل جريمة غير الجريمة المبنى

ذلك أن تبت في هذا الطلب وتخبر الدولة طالبة التسليم بمقررها حول التسليم ضمن الشروط 

، على أن تسليم المتهم يؤخر في 16المنصوص عليها في المقطعين األول والثاني من الفصل 

 .الدولة المطلوب إليها التسليم حالة القبول إلى أن تنتهي قضيته مع العدالة في

وعند  16ويجري التسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 

 .من الفصل المذكور 1و 1و 1ذلك تطبق مقتضيات المقطعات 

وال تحول مقتضيات هذا الفصل دون احتمال إرسال المعني باألمر مؤقتا للمثول أمام 

طالبة التسليم بشرط أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد البت السلطات القضائية للدولة 

 .في أمره

 42الفصل 

إن الفرد الذي يقع تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل بقصد 

تنفيذ عقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة للتسليم غير التي وقع التسليم من أجلها ما عدا في 

 :الحاالت اآلتية 

إذا أتيحت له حرية الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خالل الثالثين 

 يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي أو خرج ثم عاد إليه ثانيا؛

إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته، وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مشفوع بالوثائق 

وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات  31لفصل المنصوص عليها في الفقرة الثانية من ا

الفرد المسلم حول تمديد التسليم ويشير إلى اإلمكانية المخولة إياه في رفع مذكرة دفاع إلى 

 .سلطات الدولة المطلوب إليها التسليم

وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف الجريمة المنسوبة إلى الشخص المسلم 

 .إال بقدر ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد فإنه ال يتابع وال يحاكم

 44الفصل 

يكون قبول الدولة المطلوب إليها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم 

إلى دولة أخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إذا بقي المعني باألمر في تراب الدولة الطالبة 

 .في الفصل السابق أو عاد إليه ضمن نفس الشروط ضمن الشروط المنصوص عليها
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 45الفصل 

إن تسليم فرد مسلم ألحد الطرفين المتعاقدين يباشر عبر تراب الطرف المتعاقد اآلخر، 

بناء على طلب يوجه بالطريق الديبلوماسية، وتقدم لتدعيم هذا الطلب الوثائق الضرورية التي 

ليم وال تعتبر الشروط المنصوص عليها في تثبت أن األمر يتعلق بجريمة تستوجب التس

 .والمتعلقة بوقت العقوبات 33الفصل 

 :وفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتضيات اآلتية 

إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تخبر بذلك الدولة التي تحلق الطائرة ( 6

. 31يها في المقطع الثاني من الفصل فوق ترابها وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عل

وفي حالة نزول الطائرة بسبب حادث طارئ يكون لهذا التبليغ مفعول طلب االعتقال الموقت 

، وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا بالعبور ضمن الشروط 31المنصوص عليه في الفصل 

 المقررة في المقطعين السابقين؛

 .لة طالبة التسليم طلبا بالعبورإذا تقرر نزول الطائرة وجهت الدو( 1

وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تلتمس هي أيضا التسليم أمكن 

 .تأجيل العبور إلى أن تنتهي قضية الفرد المطلوب مع عدالة هذه الدولة

 46الفصل 

لة إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة وال تطالب الدو

 .المطلوب إليها التسليم بأي صائر عن المسطرة وال عن االعتقال
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 نابات القضائية وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمنياتفاقية اإلعالنات واإل

بني حكومة اململكة املغربية وحكومة اململكة الليبية املتحدة
4

 

 الباب الثالث

 يف تسليم اجملرمني

 06مادة 

بأن يسلم أحدهما لآلخر طبقا للقواعد والشروط المقررة في زم الجانبان المتعاقدان تيل

المواد التالية كل فرد موجود بأرض إحدى الدولتين وهو مالحق أو محكوم عليه من طرف 

 .السلطات القضائية في الدولة األخرى

 31مادة 

ية إن التسليم الذي تلتزم به كل من الدولتين ال يشتمل مواطنيها أنفسهم وتعتبر لهذه الغا

 .الجنسية التي كان يحملها الشخص عند ارتكاب الجريمة التي يطلب بسببها التسليم

غير أن الجانب الذي يطلب إليه التسليم يلتزم ضمن نطاق اختصاصه بمالحقة من 

يرتكبون من مواطنيه فوق تراب الدولة األخرى الجريمة التي يقضى قانون الدولتين 

ما يوجه إليه الجانب اآلخر بالطريق الدبلوماسي طلبا باعتبارها جنحة أو جناية وذلك حين

 .بالمالحقة مصحوبا بما لديه من ملفات ووثائق وأدوات ومطبوعات

 .ويحاط الجانب الذي طلب المالحقة علما بمآل طلبه

 30مادة 

 :إن التسليم يشمل

األفراد الواقع مالحقتهم من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين ( 6

لدولتين المتعاقدتين بعقوبة ال تقل عن السنتين سجنا أو حبسا بسبب جناية أو جنحة معاقب ا

 .عليها بمقتضى قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم

األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم ( 1

ة أو جنحة معاقب عليها بمقتضى بعقوبة ال تقل عن الشهرين سجنا أو حبسا بسبب جناي

 .قوانين الدولة المطلوب إليها التسليم

 33مادة 

ال يسمح بالتسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة 

 .المطلوب إليها التسليم جريمة سياسية أو متعلقة بجريمة سياسية

                                                 
4

بين  6611دجنبر  17بالمصادقة على االتفاقيات المبرمة يوم  .82.866.صدرت هذه االتفاقية بمقتضى الظهير الشريف رقم  - 

    .6137ص ( 6613يونيو  13) 6333 صفر 1الصادرة بتاريخ  1111عدد  المملكة المغربية والمملكة الليبية المتحدة، ج ر
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 32مادة 

سبقت محاكمته في الدولة المطلوب إليها ال يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب قد 

التسليم عن ذات الجريمة التي يطلب من أجلها، أو كان قد اتهم فيها وال يزال قيد التحقيق أو 

 .المحاكمة

وإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة أخرى في 

. ذ فيه العقوبة المحكوم بهايمته وتنفالدولة المطلوب إليها فإن تسليمه يؤجل حتى تنتهي محاك

ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا لمحاكمته بشرط إعادته للدولة التي 

 .سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة عليه

 34مادة 

لقانون إحدى ال يجوز التسليم إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا 

الدولتين طالبة التسليم أو المطلوب إليها التسليم إال إذا كانت الدولة طالبة التسليم ال تأخذ بمبدأ 

 .السقوط بالتقادم أو كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني بالد أخرى ال تأخذ بهذا المبدأ

 35مادة 

ات المختصة بمقتضى تقدم طلبات التسليم بالطرق الدبلوماسية، وتفصل فيها السلط

 .قوانين كل دولة

 36مادة 

 :يكون طلب التسليم مصحوبا بالوثائق اآلتية

إذا كان الطلب خاصا بشخص قيد التحقيق فيرفق به أمر قبض صادر من السلطة ( أ

المختصة ومبين فيه الجريمة والمادة التي تعاقب عليها وترفق به صورة مصدق عليها للنص 

الجريمة وصورة رسمية من أوراق التحقيق مصدق عليها من الهيئة القانوني المنطبق على 

 .القضائية التي تولته أو الموجودة لديها األوراق

إذا كان الطلب خاصا بشخص حكم عليه غيابيا أو حضوريا فترفق به صورة طبق ( ب

 .األصل من الحكم

 37مادة 

عن شخص المالحق يجب في كل األحوال أن يكون طلب التسليم مصحوبا ببيان كامل 

ويجب كذلك أن يكون الطلب مصحوبا باألوراق المثبتة . أو المتهم أو المحكوم عليه وأوصافه

 .لجنسية الشخص المطلوب تسليمه متى كان من مواطني الدولة الطالبة

 .ويصدق على جميع أوراق التسليم من وزير العدل في الدولة الطالبة أو من يقوم مقامه

 .3مادة 

استثنائية توجيه طلب التسليم بالبريد أو البرق، وفي هذه الحالة يجب على  يجوز بصفة

الدولة المطلوب إليها التسليم اتخاذ االحتياطات الكفيلة بمراقبة الشخص المالحق إلى أن تتم 

ويصح لها أن تحجزه بصفة احتياطية على أن ال تتجاوز مدة حجزه ثالثين . المخابرة بشأنه

دها إذا لم يصل خاللها ملف طلب تسليمه كامال أو طلب تجديد مدة حجزه يوما يخلى سبيله بع
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طالبة  لثالثين يوما أخرى على األكثر وتخصم مدة الحجز من العقوبة المحكوم بها في الدولة

التسليم على أنه عند توجيه الطلب بالبرق يجوز للسلطة المطلوب منها التسليم أن تبادر عند 

 .ه باالستعالم من السلطة التي صدر منها الطلباالقتضاء للتأكد من صحت

 36مادة 

ر عليه في حيازة الشخص المطلوب ثوقعت الموافقة على التسليم فإن جميع ما يع متى

حين توقيفه أو فيما بعد من أشياء ناتجة عن ارتكاب الجريمة أو من شأنها أن تساعد على 

 .بها إياهاالتحقيق تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة في حالة طل

 .ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو وفاته

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة 

وجود تلك الحقوق في أقرب وقت ممكن وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوب منها، 

 .نتهاء المالحقات الجارية في الدولة المذكورة أوالوذلك بعد إ

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا اعتبرت 

ذلك ضروريا لإلجراءات الجزائية، كما أنه يمكنها أيضا أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق 

في الوقت نفسه بإرجاعها من جديد حالما في استرجاعها لنفس السبب المذكور سابقا ملتزمة 

 .يتسنى لها ذلك

 21مادة 

إذا قدمت للدولة المطلوب إليها التسليم عدة طلبات من دول مختلفة بشأن متهم بذاته من 

لدولة التي لأجل نفس الجريمة تكون األولوية للدولة التي أضرت الجريمة بصالحها ثم 

 .ي ينتمي إليها المطلوب تسليمهارتكبت الجريمة في أرضها ثم للدولة الت

أما إذا كانت طلبات التسليم خاصة بجرائم مختلفة فتكون األولوية للدولة التي طلبت 

 .التسليم قبل غيرها

 20مادة 

إن الشخص الذي يقع تسليمه ال يمكن مالحقته وال محاكمته حضوريا بقصد تنفيذ 

وقع التسليم من أجلها إال في األحوال عقوبة محكوم بها بسبب جريمة سابقة للتسليم غير التي 

 :اآلتية 

إذا أتيحت له وسيلة الخروج من أراضي الدولة المسلم إليها ولم يخرج منها خالل ( 6

 .ثالثين يوما تلي تسريحه النهائي أو إذا خرج ثم عاد إليها ثانيا

لوثائق إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته وفي هذه الحالة يوجه إليها طلب مرفق با( 1

وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم  (17) المنصوص عليها في المادة

بشأن امتداد مفعول التسليم وينص في المحضر على أن ذلك الشخص أخبر بأن من حقه رفع 

 .مذكرة دفاع إلى سلطة الدولة المطلوب منها

خص المسلم فإنه إذا وقع أثناء اإلجراءات تبديل في وصف الجريمة المنسوبة إلى الش

 .ال يقع مالحقته وال يحاكم إال بمقدار ما تسمح بالتسليم عناصر الجريمة حسب وصفها الجديد
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 23مادة 

إذا اقتضى األمر مرور شخص مسلم من طرف دولة ثالثة إلحدى الدولتين المتعاقدتين 

ماسي عبر أراضي الدولة األخرى يسمح بذلك المرور بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلو

وتقدم معه الوثائق الالزمة التي تثبت أن الجريمة هي من الجرائم التي يجوز فيها التسليم وال 

 .المتعلقة بمدة العقوبات( 16)تؤخذ بعين النظر الشروط المقررة في المادة 

 22مادة 

تتحمل الدولة طالبة التسليم النفقات التي تتسبب عن إجراءاته على أن ال تطالب الدولة 

 .لوب منها بأية نفقة عن اإلجراءات وال عن سجن الشخص المطلوب تسليمهالمط

وتتحمل أيضا جميع نفقات عودة الشخص المسلم للمكان الذي كان فيه وقت تسليمه إذا 

 .ثبتت براءته

 24مادة 

يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة مقيدة للحرية في الدولة الموجود بها المحكوم عليه 

الدولة التي أصدرت الحكم على أنه يشترط لذلك موافقة الدولة المطلوب إليها  بناء على طلب

 .التنفيذ

 .وتتحمل الدولة طالبة التنفيذ جميع النفقات التي يستلزمها تنفيذ الحكم

 25مادة 

تتبادل الدولتان المتعاقدتان المعلومات عن األحكام المحكوم بها في إحداهما ضد رعايا 

 هذا التبادل  الدولة األخرى ويتم
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Convention sur la coordination judiciaire et 

l’extradition entre le Royaume du Maroc et La 

 République  Islamique de Mauritanie5 

Dispositions générales 
Article Premier 

…. 

Titre VII 
De l’extradition 

Article 33 
Les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement selon les 

règles et sous les conditions déterminées par les Articles suivants, les individus 

qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou 

condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat. 

Article 34 
Les parties contractantes n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La 

qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle 

l’extradition est requise. 

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence 

pour les juger, à faire poursuivre ses propres ressortissants qui auront commis, sur 

le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les 

deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera, documents, objets et informations 

en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été 

donnée à sa demande. 

Article 35 
Seront sujets à extradition : 

1° les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou délits punis par les 

lois de l’une ou l’autre des parties contractantes d’une peine d’au moins deux ans 

d’emprisonnement ; 

2° les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat 

requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de 

l’Etat requérant a une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement. 

Article 36 
L’extradition n’est pas accordée si l’infraction pour laquelle elle est requise 

est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou connexe à une 

infraction politique. 

Article 37 
L’extradition pourra ne pas être accordée si l’infraction pour laquelle elle est 

requisse constitue uniquement une violation des obligations militaires. 

                                                 
5
 .غير منشورة بالجريدة الرسمية- 
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Article 38 
En matière de taxes et impôts, de douane et de change, l’extradition ne sera 

accordée dans les conditions prévues par le présent titre que dans la mesure où il 

en aura ainsi été décidé par l’échange de correspondances entre les deux parties 

contractantes pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement 

désignée. 

Article 39 
L’extradition sera refusée 

a) Si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été commises 

dans l’Etat requis ; 

b) Si les infractions ont été jugées définitivement sur le territoire de l’Etat 

requis ; 

c) Si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la 

législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la 

demande d’extradition ; 

d) Si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant 

par un étranger à cet Etat, la législation du pays requis n’autorise pas la poursuite 

des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ; 

e) Si une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis 

à la condition, dans ce denier cas, que l’infraction soit au nombre de celles qui 

peuvent être poursuivies dans cet Etat lorsqu’elles ont été commises hors de son  

territoire par un étranger. 

L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites 

dans l’Etat requis ou ont été jugées dans un Etat tiers. 

Article 40 
La demande d’extradition est adressée par la voie diplomatique ; elle doit 

être accompagnée des pièces judiciaires : 

1° Lorsque la demande concerne un individu, en faisant instance 

d’instruction l’objet de poursuite, elle doit être accompagnée d’un mandat d’arrêt 

émanant de l’autorité compétente et spécifiant l’infraction et les textes prévoyant 

la peine, d’une copie certifiée conforme de ces textes, ainsi que d’une copie 

certifiée conforme des principaux actes d’instruction ; 

2° Lorsque la demande concerne un individu condamné contradictoirement 

ou par défaut, elle doit être accompagnée d’une copie certifiée conforme du 

jugement ou de l’arrêt ; 

3° La demande doit, dans tous les cas, être accompagnée d’un signalement 

détaillé de l’individu qui en fait l’objet. Si ce dernier est un ressortissant de l’Etat 

requérant, elle doit être également accompagnée des pièces utiles pour la 

justification de sa nationalité. Tous les documents joints à la demande 

d’extradition doivent être visés par le Ministre de la Justice de l’Etat requérant. 

Article 41 
En cas d’urgence sur la demande des autorités compétentes de l’Etat 

requérant il sera procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la 

demande d’extradition et des documents mentionnés à l’Article précédent. 
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Cette demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités 

compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou 

télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en 

même temps confirmée par la voie diplomatique. 

Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’Article 

précédent et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition. 

Elle mentionnera également l’infraction pour laquelle l’extradition est 

demandée, la date, le temps et le lieu où elle a été commise, ainsi que le 

signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante 

sera informée sans délai de la suite donnée à sa demande. 

Article 42 
Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans un délai de trente 

jours après l’arrestation; les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des 

documents mentionnés à l’Article 41. 

La mise en liberté de l’intéressé ne s’oppose pas à une nouvelle arrestation 

et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement. 

Article 43 
Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour 

s’assurer que les conditions prévues dans le présent titre sont réunies, l’Etat 

requis dans le cas ou l’omis lui paraîtra susceptible d’être réparé, avertira l’Etat 

requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai peut être 

fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements. 

Article 44 
Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour 

les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement 

compte tenu de toutes circonstances et notamment de la possibilité d’une 

extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des 

demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions. 

Article 45 
Lorsqu’il y aura lieu à l’extradition, tous les objets provenant de l’infraction 

ou pouvant  servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de 

l’individu réclamé au moment de son arrestation ou qui découverts ultérieurement 

seront sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis aux autorités de cet Etat. 

Ces objets peuvent être remis même si l’extradition ne peut avoir lieu par 

suite de l’évasion ou de la mort de l’individu réclamé. 

Toutefois, seront sauvegardés les droits acquis aux tiers sur ces objets qui 

doivent si de tels droits existent, être restitués, aux frais de l’Etat requérant et 

dans le plus bref délai, à l’Etat requis à la fin des poursuites exercées par le 

premier Etat. 

L’Etat requis pourra retenir provisoirement les objets saisis s’il le juge 

nécessaire pour une procédure pénale. Il pourra même en les transmettant se 

réserver le faculté de les réclamer pour le même motif en s’obligeant à les 

renvoyer à son tour dès qu’il sera possible de le faire. 
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Article 46 
L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa 

décision sur l’extradition. Tout rejet complet ou partiel doit être motivé. 

En cas d’acceptation, l’Etat requérant sera informé du lieu et de la date de la 

remise. Faute d’accord à cet égard, l’intéressé sera conduit par les soins de l’Etat 

requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant. 

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa, du présent Article, l’Etat 

requérant devra faire recevoir l’individu à extrader par ses agents dans le délai 

d’un mois à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de 

l’alinéa 2 du présent Article. Passé ce délai, l’individu sera remis en liberté et ne 

pourra plus être réclamé pour le même fait. 

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la 

réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant 

l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de 

remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables. 

Article 47 
 Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une 

infraction autre que celle motivant la demande d’extradition ce dernier Etat devra 

néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa 

décision sur l’extradition dans les conditions prévues par l’alinéa premier de 

l’Article précédent. 

La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation différée 

jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à la justice de l’Etat requis. 

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux 

dispositions de l’Article précédent. 

Les dispositions du présent Article ne feront pas d’obstacle à ce que 

l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les 

autorités judiciaires de l’Etat requérant sous la condition expresse qu’il sera 

renvoyé dès que ces autorités auront statué. 

Article 48 
L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé 

contradictoirement ni être détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une 

infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf 

dans les cas suivants : 

4° Lorsqu’ ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté 

dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif la territoire de l’Etat 

auquel il a été livré ou s’il y est retourné après l’avoir quitté ; 

2° Lorsque l’Etat qui l’a livré y consent. Une demande devra être présentée, 

à cet effet, accompagnée des pièces prévues par l’Article 41 et d’un procès-verbal 

judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de  l’extradition 

et mentionnant la possibilité qui lui a été donné d’adresser  un mémoire en 

défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait 

incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera 



35                                                                                

 

poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l’infraction 

nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition. 

Article 49 
Sauf dans le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant 

dans les conditions prévues à l’Article précédent ou y serait retourné dans ces 

conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat 

requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis. 

Article 50 
Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à 

la charge de l’Etat requérant étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de 

procédure ni les frais d’incarcération. 

Article 51 
L’extradition par la voie de transit à travers le territoire de l’une des parties 

contractantes d’un individu livré à l’autre partie, sera accordée sur demande 

adressée par la vie diplomatique. A l’appui de cette demande seront fournies les 

pièces nécessaires pour établir qu’il s’agit d’une infraction donnant à extradition. 

Il ne sera pas tenu compte des conditions prévues à l’Article 36 et relatives 

au montant des pièces. 

Dans le cas ou la voie aérienne sera utilisée il sera fait applications des 

dispositions suivantes : 

1° Lorsqu’ aucun atterrissage ne sera prévu, l’Etat requérant avertira l’Etat 

dont le territoire sera survolé et attestera l’existence d’une des pièces prévues par 

l’Article 41. Dans le cas d’atterrissage fortuit, cette notification produira les effets 

de la demande d’arrestation provisoire visée à l’Article 42 et l’Etat requérant 

adressera une demande de transit dans les conditions prévues aux alinéas 

précédents. 

2° Lorsqu’un atterrissage sera prévu, l’Etat requérant adressera une 

demande de transit. 

Dans le cas ou l’Etat requis du transit demandera l’extradition il pourra être 

sursis au transit jusqu’à ce que l’individu réclamé ait satisfait à la justice de ce 

pays. 
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 بنشر (3100أغسطس  3) 0423رمضان صادر يف فاتح 1.09.261   ظهري شريف رقم

بني حكومة  (3116أبريل  30 ) 0437من ربيع األول  33االتفاقية املوقعة بالرباط يف 

 اململكة املغربية وحكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة حول التعاون القضائي يف املسائل

(األحوال الشخصية)األسرة  وقضايا ويف املسائل املدنية والتجارية اجلنائية وتسليم اجملرمني
6

 

  

 القسم الثاني

 تسليم اجملرمني

 30املادة 

تسلم الدولتان أي شخص يوجد في إقليم أي منهما متهما أو مدانا بجريمة قابلة للتسليم 

وذلك . ارتكبت في إقليم الدولة األخرى، سواء ارتكبت تلك الجريمة قبل أو بعد نفاذ االتفاقية

 .لواردة في المواد اآلتيةوفقا للقواعد والشروط ا

 33املادة 

 األشخاص الواجب تسليمهم

 :يكون التسليم واجبا فيما يتعلق باألشخاص التالي بيانهم

المتهمون في جرائم يعاقب عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعقوبة مقيدة للحرية ال  .أ 

 .أشهر تقل عن ستة

قيدة للحرية ال تقل عن ستة أشهر من حكمت عليهم محاكم الدولة الطالبة بعقوبة م. ب 

 .في جريمة قابلة للتسليم

 32املادة 

 :يتم التسليم في حالة وقوع جريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة -6

 إذا كان قانون الدولة الطالبة يسمح بمتابعة مرتكبي هذه الجرائم؛ .أ 

قب على مثل هذه الجريمة في الظروف وكان قانون الدولة المطلوب إليها يعا. ب 

 .المماثلة

يتم التسليم فيما يتعلق بجريمة قابلة للتسليم إذا ارتكبها في دولة ثالثة أحد مواطني  - 1

الدولة الطالبة والموجود في الدولة المطلوب إليها وبشرط أن تكون الجريمة قابلة للتسليم 

 .إذا ارتكبت في إقليمهاطبقا للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها، 

يتم التسليم بغض النظر عما إذا كان نشاط الشخص المطلوب قد تم كليا أو جزئيا  - 3

في الدولة المطلوب إليها، إذا كان القانون الوطني لهذه الدولة يعتبر هذا النشاط وآثاره أو 

 .دولة المطلوب إليهااآلثار المقصودة منه ككل تشكل ارتكابا لجريمة قابلة للتسليم في إقليم ال

                                                 
6
 .1163ص  (1361أبريل  6) 6133جمادى األولى  67الصادرة بتاريخ  1337الجريدة الرسمية عدد  - 
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 34املادة 

ال تسلم أي من الدولتين مواطنيها، وفي هذه الحالة فعلى الدولة المطلوب إليها إحالة 

ولهذا الغرض . الدعوى إلى سلطاتها المختصة، إذا كان الفعل يشكل جريمة في كلتا الدولتين

دلة المتعلقة بالدعوى، وتحاط فعلى الدولة الطالبة تزويد الدولة المطلوب إليها بالمستندات واأل

 .الدولة الطالبة علما بما اتخذ من إجراءات بشأن الطلب

 35املادة 

 يت ال جيوز فيها التسليمــاحلاالت ال

 :ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية

وفي تطبيق أحكام . إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة سياسية - 6

 :تبر الجرائم المذكورة أدناه جرائم سياسيةهذه االتفاقية ال تع

االعتداء على رئيس أو نائب رئيس أي من الدولتين أو أحد أفراد أسرهم أو أحد  .أ 

 .أعضاء المجلس األعلى لدولة اإلمارات العربية المتحدة أو أحد أفراد أسرهم

 .جرائم اإلرهاب. ب 

ا الدولتين طرفا فيها وال تعتبرها أية جرائم تدخل في نطاق اتفاقية دولية تكون كلت. ج 

 .السياسية تلك االتفاقية من الجرائم

 .الشروع أو االتفاق أو المشاركة في ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها أعاله .د 

 .إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية - 1

م نهائي عن ذات الجريمة إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر بحقه حك - 3

 .المطلوب من أجلها التسليم

إذا كانت اإلجراءات الجنائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم وفقا  - 1

 .لقوانين الدولة الطالبة عند استالم الطلب

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة الطالبة بوساطة أجنبي عنها ولم  - 1

 .جريمة وفقا للقوانين الوطنية للدولة المطلوب إليها تكن تشكل

إذا ارتكبت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم في إقليم الدولة المطلوب إليها  - 1

 .بشرط توجيه االتهام إلى الشخص مرتكب الجريمة

إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة في الدولة المطلوب إليها عن  - 7

 .جريمة المطلوب من أجلهاذات ال

 36املادة 

 شكل وحمتوى طلبات التسليم

 :يرفق طلب التسليم بالمستندات والبيانات اآلتية

 .نسخة رسمية من الحكم الصادر ضد الشخص المطلوب تسليمه -6

أمر القبض أو الحجز أو أي مستند له ذات األثر، إذا كان الشخص المطلوب رهن  -1

 .التحقيق

 .ة الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وصورته الفوتوغرافية إن أمكنبيانات هوي -3
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تاريخ ومكان ارتكاب الفعل المطلوب من أجله التسليم، والتكييف القانوني له ونسخه  -1

مصدقة من النصوص القانونية المطبقة وبيان من سلطات االتهام باألدلة ضد الشخص 

 .المطلوب

د، ترفق األدلة المبررة للقبض عليه وتقديمه في حالة الشخص الذي لم يحاكم بع -1

 .للمحاكمة كما لو كانت الجريمة قد ارتكبت في اختصاص الدولة المطلوب إليها

 37املادة 

 الشخص املطلوب تسليمه (توقيف)اعتقال 

في الحاالت العاجلة، يجوز بناء على طلب الجهات المختصة في الدولة الطالبة  - 6

احتياطيا إلى حين استالم طلب التسليم ( توقيفه)ب اعتقاله القبض على الشخص المطلو

 .والمستندات المبينة في المادة السابقة

االحتياطي كتابة إلى الجهة المختصة في ( القبض والتوقيف)يبلغ طلب االعتقال  - 1

 .الدولة المطلوب إليها عبر القنوات الدبلوماسية

اإلشارة إلى وجود إحدى المستندات  يتعين أن يتضمن الطلب إلى أقصى حد ممكن - 3

المنصوص عليها في المادة السابقة، مع اإلفصاح عن نية الدولة الطالبة إلرسال طلب التسليم 

وبيان الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، والعقوبة المقررة لها أو التي حكم بها وزمان 

ط الدولة الطالبة علما وتحا. ومكان ارتكاب الجريمة، وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه

 .دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن الطلب

االحتياطي طبقا لإلجراءات القانونية المتبعة في ( القبض والتوقيف)يتم االعتقال  - 1

 .الدولة المطلوب إليها

 .3املادة 

يجوز للجهة المختصة في الدولة المطلوب إليها، إذا لم تتسلم المستندات المشار  - 6

يها في هذه االتفاقية، خالل ثالثين يوما من تاريخ القبض على الشخص المطلوب، أن تطلق إل

 .سراحه

االحتياطي ستين يوما من ( التوقيف)ال يجوز بأي حال أن تتجاوز مدة االعتقال  - 1

 .تاريخ بدئه

يجوز في أي وقت اإلفراج بكفالة عن الشخص المطلوب إذا اتخذت الدولة  - 3

وال يحول اإلفراج عن الشخص المطلوب . ا التدابير التي تحول دون فرارهالمطلوب إليه

 .تسليمه دون القبض عليه ثانية إذا استكمل طلب التسليم فيما بعد

 36املادة 

عند الحاجة إلى إيضاحات إضافية للتأكد من انطباق الشروط الواردة بهذه االتفاقية فإن 

إخطار الدولة الطالبة بها عن طريق القنوات  على الدولة المطلوب إليها قبل رفض الطلب

 .الدبلوماسية، ولها أن تعين تاريخا محددا لتلقي تلك اإليضاحات
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 21املادة 

 تعدد طلبات التسليم

إذا تعددت طلبات التسليم من أكثر من دولة عن ذات الجريمة أو عن جرائم مختلفة، 

آخذة في االعتبار جميع الظروف  فعلى الدولة المطلوب إليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن

وبصفة خاصة الجسامة النسبية ومكان ارتكاب الجرائم وتاريخ تقديم كل طلب وجنسية 

 .الشخص المطلوب وإمكانية تسليمه الحقا إلى دولة أخرى

 20املادة 

 تسليم األشياء

تسلم إلى الدولة الطالبة، أية أشياء يتم ضبطها في حوزة الشخص المطلوب تسليمه، 

لة من صأو في أي وقت الحق، من أشياء تكون متح( القبض عليه أو إيقافه)ين اعتقاله ح

الجريمة المنسوبة إليه أو مستعملة فيها أو متعلقة بها، حتى ولو لم يتم تسليم الشخص 

المطلوب بسبب وفاته أو اختفائه أو هربه، وذلك كله مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسني 

 .نين النافذة في الدولة المطلوب إليها التسليمالنية وبأحكام القوا

 23املادة 

 النظر يف  طلبات التسليم

تنظر الجهة المختصة في أي من الدولتين في طلب التسليم وفقا للقانون الوطني ألي  -6

 .منهما وقت تقديم الطلب

 .في حالة قبول الطلب، تخطر الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم -1

قبول الطلب، على الدولة الطالبة أن تتسلم الشخص المطلوب خالل ثالثين  في حالة -3

يوما من تاريخ إخطارها بالتسليم وإال جاز للدولة المطلوب إليها إطالق سراحه، وال يجوز 

 .قبول طلب تسليم ثان عن ذات الجريمة

وات في حالة رفض الطلب، تخطر الدولة المطلوب إليها الدولة الطالبة عبر القن -1

 .الدبلوماسية بالقرار وأسبابه

إذا حالت ظروف استثنائية دون قيام إحدى الدولتين بتسليم أو تسلم الشخص  -1

المطلوب في الوقت المناسب، يتعين أن تخطر الدولة األخرى قبل انقضاء الميعاد المحدد 

 .للتسليم أو التسلم 

 .لتسليمهذه الحالة يجوز للدولتين االتفاق على موعد جديد ل يوف

 22املادة 

 تسليم األشخاص رهن التحقيق أو احملاكمة

إذا كان الشخص المطلوب رهن التحقيق أو المحاكمة أو أدين في الدولة المطلوب  -6

إليها بجريمة غير تلك المطلوب من أجلها فإن على الدولة المطلوب إليها أن تفصل في طلب 

 .التسليم وتخطرالدولة الطالبة بقرارها

حالة قبول طلب التسليم، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في  -1

 .في الدولة المطلوب إليها ويتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها
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ال تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية تسليم الشخص المطلوب مؤقتا ليمثل أمام  -3

ولة صراحة بإعادته إلى الدولة السلطات القضائية في الدولة الطالبة شريطة أن تتعهد هذه الد

 .المطلوب إليها بعد إكمال اإلجراءات القضائية

 24املادة 

على الجهات المختصة في الدولة المطلوب إليها عند استالم طلب التسليم أن تتأكد من 

 :صحة المعلومات المأخوذة كدليل يتضمن واقعة اإلدانة، وفقا لما يأتي

حالة المستند األصلي يكون مصدقا عليه بوساطة  يففي حالة األمر يكون موقعا، و -6

 .قاضي أو جهة أخرى مختصة في الدولة الطالبة

في حالة الشهادة أو إفادات أدلى بها شاهد، بالتصديق عليها بالخاتم الرسمي للجهة  -1

 .المختصة في الدولة الطالبة

 .هابأية كيفية أخرى يسمح بها القانون الوطني للدولة المطلوب إلي -3

 25املادة 

ال تجوز محاكمة الشخص المطلوب تسليمه وال معاقبته في الدولة الطالبة إال عن  -6

الجريمة التي سلم من أجلها أو الجرائم المرتبطة بها، أو التي ارتكبها بعد تسليمه، وفي حالة 

كن تعديل وصف الجريمة أثناء المحاكمة ال يجوز توجيه االتهام إليه أو محاكمته ما لم ت

 .العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم وفقا ألحكام هذه االتفاقية

إذا كان للشخص الذي تم تسليمه حرية ووسيلة مغادرة الدولة التي تم تسليمه إليها   -1

ولم يغادرها باختياره خالل الثالثين يوما التالية إلخالء سبيله نهائيا، أو غادرها ثم عاد إليها 

 .طواعية خالل تلك الفترة فيجوز في هذه الحالة محاكمته عن الجرائم األخرى

 26املادة 

 تسليم الشخص إىل دولة ثالثة

تسليمه إلى دولة ثالثة دون موافقة   ال يجوز للدولة المسلم إليها الشخص المطلوب، 

( 31)من المادة ( 1)الدولة التي سلمته، غير أنه يجوز تسليم الشخص لدولة ثالثة وفقا للبند 

 .من هذه االتفاقية

 27املادة 

 االحتياطي (التوقيف)خصم مدة االعتقال 

االحتياطي  من أية عقوبة وقعت في الدولة الطالبة على ( التوقيف) تخصم مدة االعتقال

 .الشخص الذي يتم تسليمه

 .2املادة 

 نقل األشخاص املطلوب تسليمهم

تسليمه من دولة ثالثة عبر إقليم الدولة  يسمح بالنقل بالعبور للشخص المطلوب -6

المطلوب إليها إلى إقليم الدولة الطالبة بناء على طلب يتم تقديمه لذلك الغرض شريطة أن 

من هذه االتفاقية وبأال تكون الجريمة ( 11)تكون الجريمة قابلة للتسليم طبقا لحكم المادة 



20                                                                                

 

ية حسب وجهة نظر الدولة المطلوب من هذه االتفاق( 11)و ( 11)مشمولة بأحكام المادتين 

 .إليها النقل بالعبور عبر إقليمها

يجوز للدولة المطلوب إليها رفض النقل بالعبور ألحد مواطنيها إذا كانت قوانينها ال  -1

 بذلك تسمح

من هذه  11يدعم طلب السماح بالنقل بالعبور بالمستندات المشار إليها في المادة  -3

 .االتفاقية

أعاله، إلى الدولة المطلوب إليها خالل خمسة ( 3)ستندات المذكورة في البند تقدم الم -1

 .وأربعين يوما
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  (0667سبتمرب  36) .040من مجادى األوىل  36صادر يف  0867826ظهري شريف رقم 

بنشر االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف املواد اجلنائية وتسليم اجملرمني املوقعة 

 بني (06.6مارس  33) 0416من شعبان  04بالرباط يف 

.حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مصر العربية
7

 

 القسم الثاني

 يف تسليم اجملرمني

 06املادة 

تتعهد الدولتان بتسليم األشخاص الموجودين فوق تراب أي منهما والمتهمين أو 

 .الواردة في المواد التاليةالمحكوم عليهم في الدولة األخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط 

 31املادة 

 : يكون التسليم جائزا

عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها، في قوانين كل من الدولتين، بعقوبة ( أ

 سالبة للحرية لمدة سنتين على األقل؛ 

عن أحكام اإلدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة ( ب

هر على األقل عن نفس الجرائم، بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل من أش

 .الدولتين

 30املادة 

 : ال يجوز التسليم في األحوال اآلتية

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها، وفي هذه الحالة  -6

ة القضية على السلطات المختصة فيها، تقوم هذه الدولة، بناء على طلب الدولة الطالبة، بإحال

 .ولها أن تستعين في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة

وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب  

 .من أجلها التسليم

اسية أو مرتبطة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سي -1 

بجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها، وال يعد االعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين 

 .أو أفراد أسرته جريمة سياسية

 .إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في خرق واجبات عسكرية -3 

كلها أو بعضها في الدولة  إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت -1 

 .المطلوب منها أو في مكان يخضع لواليتها القضائية

                                                 
7
 .1331ص ( 6667أكتوبر  61) 6163جمادى اآلخرة  63بتاريخ  1111 عددالجريدة الرسمية  - 
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إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة  -1 

المطلوب منها، أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قد قررت عدم 

 .ر في إجراءاتها بالنسبة لهذه األفعالتحريك الدعوى أو وقف السي

إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات  -1 

 .أي من الدولتين، عند تلقي طلب التسليم

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان  -7 

جيز توجيه االتهام في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي قانون الدولة المطلوب منها ال ي

 .خارج ترابها

إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة  -3 

بشأنها من هذه ( االتهام)األخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن إجراء المتابعة 

 .بها من أجنبي عنهاالدولة إذا ما ارتكبت خارج ترا

 33املادة 

ال يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية لالعتقاد بأن طلب 

التسليم، وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص 

و أن يكون من شأن العتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، أ

 .حالة هذا الشخص تسويئتوفر أي من هذه االعتبارات 

 32املادة 

يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها باإلعدام في تشريع إحدى 

داخل الدولة المطلوب منها وكان قد ( لالتهام)الدولتين فقط، أو كانت الجريمة محال للمتابعة 

 .نها في دولة ثالثةسبق صدور حكم بشأ

 34املادة 

 .يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسي -6

 : يكون الطلب مصحوبا بما يلي -1 

أصل حكم اإلدانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا ( أ

 لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها؛ 

وب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها بيان باألفعال المطل( ب

 القانوني، مع اإلشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد؛ 

أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من ( ج

 .شأنها تحديد هويته وجنسيته

 35املادة 

ستعجال يجوز للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب القبض في أحوال اال -6

 على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا؛ 

يتضمن طلب الحبس المؤقت اإلشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها  -1

، مع بيان الجريمة التي ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها 11من المادة ( أ)فقرة  1في البند 
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لمحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تسمح بتحديد أو ا

 شخص المطلوب ومكان وجوده؛ 

يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها إما  -3

 مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأي وسيلة كتابية أخرى تثبت وجود الطلب؛ 

بينت صحة الطلب، تتولى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها تنفيذه إذا ت -1

 .طبقا لتشريعها، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها

 36املادة 

يجوز اإلفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبينة  -6

 خالل عشرين يوما من تاريخ القبض عليه؛  11من المادة ( أ)فقرة  1في البند 

في جميع األحوال، ال يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ  -1

 القبض؛ 

يجوز اإلفراج المؤقت في أي وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير  -3

 التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب؛ 

يحول اإلفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ال  -1

 .ذلك

 37املادة 

إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها في حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر 

الشروط المنصوص عليها في هذا الباب كاملة، ورأت إمكانية سد هذا النقص، أشعرت بذلك 

بالطريق الدبلوماسي، وللدولة المطلوب منها تحديد أجل للحصول على هذه الدولة الطالبة 

 .اإليضاحات

 .3املادة 

إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن نفس األفعال 

أو عن أفعال متعددة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق حريتها، على أن 

ذلك كافة الظروف، وعلى األخص إمكانية التسليم الالحق وتاريخ وصول  تراعي في

 .الطلبات ودرجة خطورة األفعال والمكان الذي ارتكبت فيه

 36املادة 

تقوم الدولة المطلوب منها، بناء على طلب الدولة الطالبة ودون إخالل بحقوقها أو  -6

 : ضبط وتسليم األشياءبحقوق الغير، ووفقا لإلجراءات المقررة في تشريعها، ب

 الصالحة كأدلة إثبات؛ ( أ

 المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك؛ ( ب

 .المكتسبة في مقابل األشياء المتحصلة من الجريمة( ج

يمكن أن يتم تسليم األشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه  -1 

 .أو وفاته
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إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه األشياء، فيجب  -3 

ردها في أقرب وقت ممكن وبال مصاريف إلى هذه الدولة بعد االنتهاء من مباشرة 

 .اإلجراءات في الدولة الطالبة

 21املادة 

 لطريق الدبلوماسي؛ تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم با -6

 يجب تعليل قرار الرفض الكلي أو الجزئي؛  -1

في حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق مالءمة لتنفيذ التسليم وزمانه  -3

 ومكانه، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك؛ 

م يتم استالم مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في البند اآلتي من هذه المادة، إذا ل -1

الشخص في التاريخ المحدد، جاز اإلفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد 

للتسليم، وفي جميع األحوال يطلق سراحه بفوات ثالثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز 

 للدولة المطلوب منها أن ترفض أي طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل؛ 

وجب على   ا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استالم الشخص المطلوب،على أنه إذ -1

الدولة المعنية باألمر أن تخبر الدولة األخرى بذلك قبل انقضاء األجل المحدد، وتتفق الدولتان على 

  .وفي هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم،

 20 املادة

أو محكوما عليه في الدولة المطلوب ( متهما)إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا  -6

منها عن جريمة غير التي يقوم عليها طلب التسليم، وجب على هذه الدولة، أن تفصل في الطلب 

من المادة  1و 6وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 

 .سابقةال

وفي حالة القبول، يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب  

 .منها، ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد وفقا ألحكام المادة السابقة

ال تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام  -1 

الطالبة، وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار السلطات القضائية للدولة 

 .هذه السلطات

 23املادة 

الشخص الذي سلم وال محاكمته وال حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أي ( اتهام)ال يجوز متابعة 

 قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التي طلب التسليم من أجلها، إال

 : في األحوال اآلتية

إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا ( أ

، ومحضرا قضائيا يتضمن أقوال الشخص 11مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة 
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ه دفاعه إلى المسلم بشأن امتداد التسليم، يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بأوج

 سلطات الدولة المطلوب منها؛ 

إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خالل ( ب

 .الثالثين يوما التالية إلطالق سراحه نهائيا، أو عاد إليها باختياره بعد مغادرتها

 22املادة 

لمكون للجريمة أثناء سير اإلجراءات المتخذة إذا طرأ تعديل على التكييف القانوني للفعل ا

أو معاقبته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة ( اتهامه)ضد الشخص المسلم، فال يجوز متابعته 

 .بتكييفها الجديد تسمح بالتسليم

 24املادة 

، تشترط موافقة الدولة المطلوب (ب)فقرة  31باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 

وتوجه الدولة الطالبة . نها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثةم

 .طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة

 25املادة 

ة عبر توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أي منهما من دولة ثالث -6

ويجب أن يكون الطلب مؤيدا . أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي

 .بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم

ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه  

 .لمرورالدولة رفض طلب ا

 : في حالة استخدام الطرق الجوية تتبع األحكام اآلتية -1 

إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تقوم الدولة الطالبة بإشعار الدولة التي ستعبر ( أ

. 11من المادة ( أ)فقرة  1الطائرة فضاءها بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها في البند 

يترتب على هذا اإلشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار وفي حالة الهبوط االضطراري 

 ، وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور؛ 11إليه في المادة 

إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا ( ب

 من هذه المادة؛ ( أ)ألحكام البند 

لدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي األخرى تسليم في حالة ما إذا كانت ا( ج

 .الشخص، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهي قضاء هذه الدولة من الفصل في أمره

 26املادة 

 تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن إجراءات التسليم فوق ترابها؛  -6

لناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب تتحمل الدولة الطالبة المصاريف ا -1

 .منها المرور
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 اتفاقية التعاون القانوني والقضائي

بني اململكة املغربية وسلطنة عمان
8

 

 الباب الرابع

 تسليم املتهمني واحملكوم عليهم

 .4املادة 

ليهم تتعهد الدولتان بأن تتبادال تسليم األشخاص الموجودين في إقليم أي منهما الموجه إ

اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في الدولة األخرى وذلك وفقا للقواعد 

 .والشروط المنصوص عليها في هذا الباب

 46املادة 

 األشخاص الواجب تسليمهم

الموجه إليهم اتهام القترافهم أفعاال معاقبا عليها بمقتضى قوانين الدولتين بعقوبة  - 6

 .على األقل سالبة للحرية لمدة سنة

المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية  - 1

لمدة ستة أشهر على األقل، القترافهم أفعاال معاقبا عليها في قانون الدولة المطلوب منها 

 .التسليم

ة فيتعين على الدولة الطالبة إعاد ،فإذا كان طلب التسليم مؤسسا على حكم غيابي

 .محاكمة الشخص المطلوب تسليمه حضوريا

ويجوز التسليم إذا كان الفعل غير معاقب عليه في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم 

أو كانت العقوبة المقررة للجريمة في الدولة طالبة التسليم ال نظير لها في قوانين الدولة 

 .المطلوب منها التسليم 

 51املادة 

 وز فيها التسليميت ال جيــاجلرائم ال

 :ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة  -6

عتبر جريمة سياسية االعتداء على تبجريمة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم، وال 

راء أي من الدولتين أو نوابه أو رئيس إحدى الدولتين أو أحد أفراد أسرته أو رئيس وز

 .الوزراء أو الشروع في ذلك

                                                 
8

 من 7.، ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية، غير أنه طبقا  للمادة 1366مارس  61في  بباكوه االتفاقية تم التوقيع على هذ - 

تعمل كل من المملكة المغربية وسلطنة عمان على اتخاذ اإلجراءات الالزمة لوضع هذه االتفاقية  "هذه االتفاقية فإنها 

ال اإلجراءات التي يتطلبها دستورها أو نظامها األساسي موضع التنفيذ، وتخطر كل دولة الدولة األخرى كتابة باستكم

استكمال كل من المملكة المغربية ، بعد 1361نونبر  66وقد تم دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من " .لسريان هذه االتفاقية

 .،لإلجراءات الدستورية المتطلبة لدخول هذه االتفاقية حيز التنفيذوسلطنة عمان 
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إذا كانت الدعوى الجزائية قد انقضت أو كانت العقوبة قد سقطت بالتقادم وذلك وفقا  -1

 .لقانون إحدى الدولتين الطالبة أو المطلوب منها التسليم في تاريخ وصول طلب التسليم إليها

جلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها إذا كانت الجريمة المطلوب من أ - 3

 .التسليم

 .إذا صدر بشأن الجريمة حكم نهائي من الدولة المطلوب منها التسليم - 1

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة طالبة التسليم من أجنبي عنها وكان  - 1

هام عن مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها قانون الدولة المطلوب منها التسليم ال يجيز توجيه االت

 .أجنبي خارج إقليمها

 .إذا صدر عفو في الدولة طالبة التسليم - 1

 50املادة 

 يت جيوز فيها رفض التسليمــاجلرائم ال

 :يجوز رفض التسليم في الحاالت اآلتية

إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلخالل بالواجبات  -6

 .ريةالعسك

 موضوع اتهام في الدولة المطلوب ،إذا كانت الجرائم المطلوب من أجلها التسليم -1

 .منها التسليم أو صدرت بشأنها أحكام في دولة أخرى

 53املادة 

 عدم تسليم املواطنني

وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب  ال تسلم أي من الدولتين مواطنيها،

ع ذلك تلتزم كل من الدولتين في حدود اختصاصها بتوجيه االتهام ضد من أجلها التسليم، وم

من يرتكب من مواطنيها جريمة في الدولة األخرى معاقبا عليها بعقوبة الجناية أو الجنحة في 

الدولتين، وذلك بناء على طلب يقدم من الدولة األخرى بالطريق الدبلوماسي مصحوبا بما 

شياء والمعلومات، وتحاط الدولة الطالبة علما بما يتم في شأن لديها من األوراق والوثائق واأل

 .طلبها

 52املادة  

 تقديم طلب التسليم

يقدم طلب التسليم كتابة إلى وزارة العدل في كلتا الدولتين وذلك بالطريق الدبلوماسي، 

 :ويكون مصحوبا بما يلي

لها القوة ذاتها صادرة أصل الحكم الواجب التنفيذ أو أمر القبض أو أية ورقة أخرى  -6

 .طبقا لألوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة أو صورة رسمية مما تقدم

في حالة عدم صدور حكم يتم تقديم بيان مفصل بالوقائع المطلوب التسليم من  - 1

يوضح فيه بقدر اإلمكان تاريخ ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع اإلشارة إلى  ،أجلها

قانونية المطبقة عليها وبيان من سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص المطلوب المواد ال

 .تسليمه، وصورة من نصوص المواد القانونية المطبقة
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بيان بأوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته الشخصية إذا أمكن وأية  - 3

 .عالمات مميزة من شأنها تحديد شخصيته وجنسيته وذلك بقدر االستطاعة

 54ملادة  ا

 الفصل يف طلبات التسليم

تفصل السلطات المختصة في كل من الدولتين في طلبات التسليم المقدمة لها وفقا 

النافذ وقت تقديم الطلب، وتخطر الدولة المطلوب منها التسليم بالطريق الدبلوماسي  للقانون

 .الدولة الطالبة بقرارها في هذا الشأن

 .أو الجزئيويجب تسبيب قرار الرفض الكلي 

تحاط الدولة الطالبة علما بمكان وتاريخ التسليم، وعليها استالم  ،وفي حالة القبول

فإذا لم يتم تسلم الشخص في التاريخ المحدد  ،الشخص المقرر تسليمه في التاريخ المحدد لذلك

 .فيجوز إخالء سبيله بمضي خمسة عشر يوما على هذا التاريخ ،للتسليم

تم إخالء سبيله بمضي ثالثين يوما على التاريخ المحدد للتسليم ي ،وفي جميع األحوال

وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو األفعال التي طلب التسليم  ،دون إتمامه

 .من أجلها

وجب على الدولة ذات  ،على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استالمه

ذلك قبل انقضاء األجل، وتتفق الدولتان على أجل نهائي الشأن أن تخطر الدولة األخرى ب

وال يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن ذات الفعل  ،للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه

 .أو األفعال التي طلب التسليم من أجلها

 55املادة  

 مصروفات التسليم

ة على إجراءات التسليم تتحمل الدولة المطلوب منها التسليم جميع المصروفات المترتب

 .التي تتم في إقليمها

وتتحمل الدولة الطالبة جميع نفقات نقل الشخص المطلوب تسليمه وتوفير الحراسة أثناء 

إذا ثبت عدم مسؤوليته أو  ،النقل وكذا نفقات عودته إلى المكان الذي كان فيه وقت التسليم

 .براءته

 .لى أرض الدولة األخرىوتتحمل الدولة الطالبة مصروفات مرور الشخص ع

 56املادة  

 احلبس املؤقت للمطلوب تسليمه يف حالة االستعجال

يجوز في أحوال االستعجال وبناء على طلب السلطات القضائية المختصة في الدولة 

وذلك إلى حين وصول طلب التسليم  ،القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا ،الطالبة

 .من هذه االتفاقية( 13) والمستندات المبينة في المادة

يبلغ طلب القبض والحبس المؤقت إلى السلطات القضائية المختصة في الدولة المطلوب 

 .منها التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى يمكن إثباتها كتابة

 .ويجري تأكيد هذا الطلب في الوقت نفسه بالطريق الدبلوماسي
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عليها في البند  الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوصيتعين أن يتضمن 

من هذه االتفاقية مع اإلفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان ( 13)من المادة ( 6)

الجريمة المطلوب عنها وتاريخ ومكان ارتكابها والعقوبة المقررة لها أوالمحكوم بها 

 .وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة

 .وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها

ويتم القبض والحبس المؤقت طبقا لإلجراءات والقواعد المتبعة في الدولة المطلوب 

 . منها التسليم

 57املادة  

من هذه االتفاقية إذا لم ( 11)يجب اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه وفقا للمادة 

من هذه ( 13)من المادة ( 6)لمطلوب منها التسليم إحدى الوثائق المبينة في البند تتلق الدولة ا

 .االتفاقية خالل ثالثين يوما من تاريخ القبض عليه

 .أن تجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض عليه ،وال يجوز بأية حال

تتخذ الدولة  ويجوز في أي وقت اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن

المطلوب منها التسليم جميع اإلجراءات التي تراها ضرورية للحيلولة دون فرار هذا 

 .الشخص

وال يحول اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه دون إعادة القبض عليه وتسليمه إذا 

 .ما استكمل طلب التسليم فيما بعد

 .5املادة  

 معلومات تكميلية

ا التسليم أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق من إذا تبين للدولة المطلوب منه

 -عبر الطرق الدبلوماسية  - توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب تخطر بذلك

 .الدولة الطالبة قبل رفض الطلب

 .ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات

 56املادة  

 املتعلقة باجلرمية تسليم األشياء

تضبط وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على  ،إذا كان هناك محل لتسليم الشخص المطلوب

والتي يمكن أن تتخذ  ،طلبها األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها

التي  والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو ،دليال عليها

 .تكتشف فيما بعد

ويجوز تسليم األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب 

وكل ذلك مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة للدولة المطلوب منها التسليم أو  ،هروبه أو وفاته
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المطلوب وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام القوانين النافذة في الدولة  ،للغير على هذه األشياء

 .منها التسليم

ويجب رد األشياء إلى هذه الدولة على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى ثبتت هذه 

 .الحقوق، وذلك عقب االنتهاء من إجراءات التحقيق أو االتهام التي تباشرها الدولة

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم االحتفاظ مؤقتا باألشياء المضبوطة إذا رأت 

أن تحتفظ بالحق في  ،كما يجوز لها عند إرسالها ،(جنائية)جتها إليها في إجراءات جزائية حا

 .استردادها لذات السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى لها ذلك

 61املادة 

 تعدد طلبات التسليم

 إذا تعددت طلبات التسليم عن جريمة واحدة فتكون األولوية في التسليم للدولة التي

أضرت الجريمة بأمنها أو بمصالحها، ثم للدولة التي ارتكبت الجريمة على إقليمها ثم للدولة 

 .التي ينتمي إليها الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته

 .تفضل الدولة األسبق في طلب التسليم ،فإذا اتحدت الظروف

روف فيكون الترجيح بينها حسب ظ ،أما إذا كانت طلبات التسليم عن جرائم متعددة

 .الجريمة وخطورتها 

 60املادة  

 يت سلم من أجلهاــحماكمة الشخص عن جرمية أخرى غري ال

ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا 

لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي طلب التسليم من أجلها 

 :طة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إال في األحوال اآلتيةوالجرائم المرتب

إذا كان الشخص الذي تم تسليمه قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من الدولة  -6

المسلم إليها ولم يغادرها خالل الثالثين يوما التالية إلطالق سراحه نهائيا، أو خرج منها ثم 

 .عاد إليها باختياره

وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب  ،فقت على ذلك الدولة التي سلمتهإذا وا -1

من هذه االتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن ( 13)بالمستندات المنصوص عليها في المادة 

يشار فيه إلى أنه قد أتيحت له فرصة  ،أقوال الشخص الذي تم تسليمه بشأن امتداد التسليم

 .لتسليمتقديم دفاعه إلى سلطات الدولة طالبة ا

 63املادة 

 حدوث تعديل يف تكييف الفعل موضوع اجلرمية

إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير اإلجراءات المتخذة ضد 

فال يجوز توجيه اتهام إليه أو محاكمته إال إذا كانت العناصر  ،الشخص الذي تم تسليمه

 .يمالمكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح التسل
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 62املادة 

 تسليم الشخص إىل دولة ثالثة

وذلك في غير حالة بقائه في الدولة الطالبة أو  -ال يجوز للدولة المسلم إليها الشخص 

 -من هذه االتفاقية( 16)من المادة  (6) عودته إليها بالشروط المنصوص عليها في البند

تقدم الدولة  ،سلمته، وفي هذه الحالةتسليمه إلى دولة ثالثة إال بناء على موافقة الدولة التي 

طلبا مرفقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة  ،الطالبة إلى الدولة المطلوب منها التسليم

 .الثالثة

 64املادة 

 تسهيل مرور األشخاص املقرر تسليمهم

إلى أي منهما عبر  -من دولة ثالثة  -توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم 

راضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا أ

 .بالمستندات الالزمة إلثبات أن األمر متعلق بجريمة تجيز التسليم طبقا ألحكام هذه االتفاقية

 :وفي حالة استخدام الطرق الجوية تتبع األحكام اآلتية

تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر  ،ةإذا لم يكن من المقرر هبوط الطائر -6

من هذه ( 13)من المادة ( 6)ها بوجود المستندات المنصوص عليها في البند ءالطائرة فضا

 .االتفاقية

يترتب على هذا اإلخطار آثار طلب القبض والحبس  ،وفي حالة الهبوط االضطراري

وتوجه الدولة الطالبة طلبا بالمرور وفقا  ،تفاقيةمن هذه اال( 11)المؤقت المشار اليهما في المادة 

 .للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور، فإذا  -1

كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هي األخرى تسليم الشخص فال يتم هذا 

 .ر إال بعد اتفاق الدولتين بشأنهالمرو

 65املادة 

 طلب تسليم الشخص قيد التحقيق 

 أو احملاكمة عن جرمية أخرى لدى الدولة املطلوب منها التسليم 

إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة 

وجب على هذه الدولة  ،ها طلب التسليمالمطلوب منها التسليم عن جريمة غير تلك التي من أجل

وفقا للشروط  ،رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخطر الدولة الطالبة بقرارها فيه

من هذه االتفاقية، وفي حالة ( 11)المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من المادة 

 ،لة المطلوب منها التسليمالقبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدو

ويتم تنفيذ العقوبة المقضي بها وتتبع في هذه الحالة أحكام الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة من 

 .المادة المشار إليها

وال تحول أحكام هذه المادة دون إرسال هذا الشخص مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية 

 .ة بإعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنهفي الدولة الطالبة، على أن تتعهد كتاب



42                                                                                

 

 

 اتفاقية الرياض العربية

 للتعاون القضائي
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 (3100 أغسطس 3)  0423صادر يف فاتح رمضان    8026..08ظهري شريف رقم 

06.29أبريل  6للتعاون القضائي املوقعة بالرياض يف  العربية الرياض اتفاقية بنشر
 

 الباب السادس

 املتهمني واحملكوم عليهمتسليم 

 .2مادة 

 األشخاص املوجه إليهم اتهام أو احملكوم عليهم

يتعهد كل طرف من األطراف المتعاقدة أن يسلم األشخاص الموجودين لديه الموجه إليهم 

اتهام من الجهات المختصة أو المحكوم عليهم من الهيئات القضائية لدى أي من األطراف المتعاقدة 

 .فقا للقواعد والشروط الواردة في هذا الباباألخرى وذلك و

 26مادة 

 تسليم املواطنني

يجوز لكل طرف من األطراف المتعاقدة أن يمتنع عن تسليم مواطنيه ويتعهد في الحدود التي 

يمتد إليها اختصاصه، بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من األطراف المتعاقدة األخرى 

 قانون كل من الدولتين بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد لدى جرائم معاقبا عليها في

من الطرفين المتعاقدين وذلك إذا ما وجه إليه الطرف المتعاقد اآلخر طلبا بالمالحقة مصحوبا  أي

بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات التي تكون في حيازته ويحاط الطرف المتعاقد الطالب 

 .في شأن طلبه علما بما تم

 .وتحدد الجنسية في تاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم

 41مادة 

 األشخاص الواجب تسليمهم

 : يكون التسليم واجبا بالنسبة لألشخاص اآلتي بيانهم

 -من وجه إليهم االتهام عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين المتعاقدين -أ 

بعقوبة سالبة للحرية مدتها سنة أو بعقوبة أشد في قانون أي  -والمطلوب إليه التسليمطالب التسليم 

 .أيا كان الحدان األقصى واألدنى في تدرج العقوبة المنصوص عليها -من الطرفين

من وجه إليهم االتهام عن أفعال غير معاقب عليها في قوانين الطرف المتعاقد المطلوب  -ب 

العقوبة المقررة لألفعال لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم ال نظير لها لدى إليه التسليم أو كانت 

إذا كان األشخاص المطلوبون من مواطني الطرف المتعاقد . الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم

 .طالب التسليم أو من مواطني طرف المتعاقد آخر يقرر نفس العقوبة

ن محاكم الطرف المتعاقد الطالب بعقوبة سالبة من حكم عليهم حضوريا أو غيابيا م -ج 

للحرية لمدة سنة أو بعقوبة أشد عن أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المتعاقد المطلوب 

 .إليه التسليم

                                                 
9
 . 3116ص  (1361يونيو  66) 6133رجب  13الصادرة بتاريخ  1311دد الجريدة الرسمية ع 
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من حكم عليه حضوريا أو غيابيا من محاكم الطرف المتعاقد الطالب عن فعل غير معاقب  -د 

لمطلوب إليه التسليم أو بعقوبة ال نظير لها في قوانينه، إذا كان عليه في قوانين الطرف المتعاقد ا

 .تعاقد طالب التسليم أو من مواطني طرف متعاقد آخر يقرر نفس العقوبةممن مواطني الطرف ال

 40مادة 

 التسليم يت ال جيوز فيهاــاجلرائم ال

 :ال يجوز التسليم في الحاالت اآلتية

أجلها التسليم معتبرة بمقتضى القواعد القانونية النافذة لدى  إذا كانت الجريمة المطلوب من -أ 

 .الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جريمة لها صبغة سياسية

 .إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلخالل بواجبات عسكرية -ب 

إقليم الطرف المتعاقد إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في  -ج 

 .المطلوب إليه التسليم

إال إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الطرف المتعاقد طالب التسليم وكانت قوانينه 

 .تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم

لدى الطرف ( مكتسب الدرجة القطعية)إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي  -د 

 .لمطلوب إليه التسليمالمتعاقد ا

إذا كانت الدعوى، عند وصول طلب التسليم قد انقضت أو العقوبة قد سقطت بمضي  -ـه 

 .المدة طبقا لقانون الطرف المتعاقد طالب التسليم

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الطرف المتعاقد الطالب من شخص ال يحمل  -و 

المطلوب إليه التسليم ال يجيز توجيه االتهام عن مثل هذه جنسيته وكان قانون الطرف المتعاقد 

 .الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص

 .إذا صدر عفو لدى الطرف المتعاقد الطالب -ز 

إذا كان قد سبق توجيه االتهام بشأن أية جريمة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم  -ح 

 .بشأنها لدى طرف متعاقد ثالث أو كان قد سبق صدور حكم

وفي تطبيق أحكام هذه االتفاقية ال تعتبر من الجرائم ذات الصبغة السياسية المشار إليها في 

 :الجرائم اآلتية -ولو كانت بهدف سياسي -من هذه المادة( أ)الفقرة 

 .التعدي على ملوك ورؤساء األطراف المتعاقدة أو زوجاتهم أو أصولهم أو فروعهم-  1

 .التعدي على أولياء العهد أو نواب الرؤساء لدى األطراف المتعاقدة -  2

القتل العمد والسرقة المصحوبة بإكراه ضد األفراد أو السلطات أو وسائل النقل -  3

   .والمواصالت

  43مادة 

 ومرفقاته طريقة تقديم طلب التسليم

قد طالب التسليم إلى الجهة يقدم طلب التسليم كتابة من الجهة المختصة لدى الطرف المتعا

 :المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي

 .بيان مفصل عن هوية الشخص المطلوب تسليمه وأوصافه وجنسيته وصورته إن أمكن -أ 
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 أمر القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو أية وثيقة أخرى لها نفس القوة الصادرة -ب 

من الجهات المختصة، أو أصل حكم اإلدانة الصادر طبقا لألوضاع المقررة في قانون الطرف 

المتعاقد الطالب أو صورة رسمية له مصدقا عليها من الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد 

 .الطالب

مذكرة تتضمن تاريخ ومكان ارتكاب األفعال المطلوب التسليم من أجلها وتكييفها  -ج 

ات الشرعية أو القانونية المطبقة عليها مع نسخة معتمدة من هذه المقتضيات وبيان من والمقتضي

 .سلطة التحقيق باألدلة القائمة ضد الشخص المطلوب تسليمه

 42مادة 

 توقيف الشخص املطلوب تسليمه توقيفا مؤقتا

لب يجوز في أحوال االستعجال وبناء على طلب الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطا

القبض على الشخص المطلوب وتوقيفه مؤقتا وذلك إلى حين وصول طلب التسليم والمستندات 

ويبلغ طلب القبض أو التوقيف المؤقت إلى الجهة المختصة . من هذه االتفاقية 11المبينة في المادة 

 وسيلةلدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إما مباشرة بطريق البريد أو البرق وإما بأية 

ويجب أن يتضمن الطلب اإلشارة إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص . يمكن إثباتها كتابة أخرى

، مع اإلفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة 11من المادة ( ب)عليها في البند 

، المطلوب عنها التسليم والعقوبة المقررة لها أو المحكوم بها، وزمان ومكان ارتكاب الجريمة

وأوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن، ريثما يصل الطلب مستوفيا شرائطه 

 .من هذه االتفاقية 11القانونية طبقا ألحكام المادة 

 .وتحاط الجهة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها

 44مادة 

 اإلفراج عن الشخص املطلوب تسليمه

المطلوب تسليمه إذا لم يتلق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم  يجب اإلفراج عن الشخص

من هذه االتفاقية  11من المادة ( ب)يوما من تاريخ القبض عليه، الوثائق المبينة في البند  33خالل 

 .أو طلبا باستمرار التوقيف المؤقت

 .هيوما من تاريخ بدئ 13وال يجوز بأية حال أن تجاوز مدة التوقيف المؤقت 

ويجوز في أي وقت اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه على أن يتخذ الطرف المتعاقد 

 .المطلوب إليه التسليم جميع اإلجراءات التي يراها ضرورية للحيلولة دون فراره

من القبض عليه من جديد وتسليمه إذا ما  وال يمنع اإلفراج عن الشخص المطلوب تسليمه

 .داستكمل طلب التسليم فيما بع

 45مادة 

 اإليضاحات التكميلية

إذا تبين للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من 

توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الباب ورأى من الممكن تدارك هذا النقص، يخطر بذلك 
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ميعاد  ب إليه التسليم تحديدالطرف المتعاقد الطالب قبل رفض الطلب وللطرف المتعاقد المطلو

 .للحصول على هذه اإليضاحات جديد

 46مادة 

 تعدد طلبات التسليم

إذ تعددت طلبات التسليم من أطراف متعاقدة مختلفة عن جريمة واحدة فتكون األولوية في 

ثم للطرف المتعاقد الذي ارتكبت الجريمة  هالتسليم للطرف المتعاقد الذي أضرت الجريمة بمصالح

قليمه، ثم للطرف المتعاقد الذي ينتمي إليه الشخص المطلوب تسليمه بجنسيته عند ارتكاب في إ

 .الجريمة

أما إذا كانت طلبات . فضل الطرف المتعاقد األسبق في طلب التسليميفإذا اتحدت الظروف 

التسليم عن جرائم متعددة فيكون الترجيح بينها حسب ظروف الجريمة وخطورتها والمكان الذي 

 .كبت فيهارت

وال تحول هذه المادة دون حق الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم في الفصل في الطلبات 

 .المقدمة إليه من مختلف األطراف المتعاقدة بمطلق حريته مراعيا في ذلك جميع الظروف

 47مادة 

 تسليم األشياء املتحصلة عن اجلرمية

 بها املستعملة فيها أو املتعلقة أو 

 -بناء على طلبه -تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلم إلى الطرف المتعاقد الطالب إذا تقرر

األشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليال عليها 

 .والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكشف فيما بعد

م األشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هربه أو ويجوز تسلي

وفاته، وكل ذلك مع االحتفاظ بالحقوق المكتسبة للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم أو للغير 

على هذه األشياء، ومع عدم اإلخالل بأحكام القوانين النافذة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه 

، ويجب ردها إلى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم على نفقة الطرف المتعاقد الطالب التسليم

في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب االنتهاء من إجراءات االتهام التي يباشرها 

 .الطرف المتعاقد الطالب

مضبوطة إذا رأى ويجوز للطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم االحتفاظ مؤقتا باألشياء ال

حاجته إليها في إجراءات جزائية كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس 

 .السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك

 .4مادة 

 الفصل يف طلبات التسليم

دمة لها تفصل الجهة المختصة لدى كل طرف من األطراف المتعاقدة في طلبات التسليم المق

 .وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب

ويخبر الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم الجهة المختصة لدى الطرف المتعاقد الطالب 

 .بقراره في هذا الشأن



4.                                                                                

 

ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي وفي حالة القبول يحاط الطرف المتعاقد الطالب 

 .علما بمكان وتاريخ التسليم

على الطرف المتعاقد الطالب أن يتسلم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ و

 .والمكان المحددين لذلك

 61فإذا لم يتم تسلم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز اإلفراج عنه بعد مرور 

ريخ المحدد يوما على التا 33يوما على هذا التاريخ، وعلى أية حال فإنه يتم اإلفراج عنه بانقضاء 

للتسليم دون تمامه، وال تجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو األفعال التي طلب من 

 .أجلها التسليم

على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلمه وجب على الطرف المتعاقد 

لطرفان المتعاقدان الطرف المتعاقد اآلخر بذلك قبل انقضاء األجل ويتفق ا صاحب الشأن أن يخبر

على أجل نهائي للتسليم يخلى سبيل الشخص عند انقضائه، وال يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن 

 .نفس الفعل أو األفعال التي طلب من أجلها التسليم

 46مادة 

 طلب تسليم الشخص قيد التحقيق أو احملاكمة عن جرمية أخرى

 لدى الطرف املتعاقد املطلوب إليه التسليم

إذا كان ثمة إتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه، أو كان محكوما عليه لدى الطرف 

المتعاقد المطلوب إليه التسليم عن جريمة خالف تلك التي طلب من أجلها التسليم، وجب على هذا 

وأن يخبر الطرف المتعاقد الطالب بقراره  ،الطرف المتعاقد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم

 .من هذه االتفاقية 13قا للشروط المنصوص عليها في المادة فيه وف

وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته لدى الطرف المتعاقد 

المطلوب إليه التسليم وإذا كان محكوما، حتى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها، ويتبع في هذه الحالة ما 

 .ليهاالمشار إ 13نصت عليه المادة 

وال تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات 

القضائية لدى الطرف المتعاقد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات 

 .القضائية لديه قرارها في شأنه

 51مادة 

 وقوع تعديل يف تكييف الفعل موضوع اجلرمية

 سلم الشخص املطلوب من أجلها يتــال

إذا وقع أثناء سير إجراءات الدعوى وبعد تسليم الشخص المطلوب تسليمه تعديل في تكييف 

الفعل موضوع الجريمة التي سلم الشخص المطلوب من أجلها فال يجوز توجيه اتهام إليه أو 

 .لتسليممحاكمته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة بتكييفها الجديد تبيح ا
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 50مادة 

 حسم مدة التوقيف املؤقت

من هذه  13الحاصل استنادا إلى المادة ( التوقيف االحتياطي)تحسم مدة التوقيف المؤقت 

 .االتفاقية من أية عقوبة يحكم بها على الشخص المسلم لدى الطرف المتعاقد طالب التسليم

 53مادة 

 جلهاأ يت سلم منــحماكمة الشخص عن جرمية أخرى غري ال

ال يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلم أو محاكمته حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة 

محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها 

 : أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إال في الحاالت اآلتية

سلم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم الطرف المتعاقد إذا كان الشخص الم - أ

 .عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره يوما بعد اإلفراج 33المسلم إليه ولم يغادره خالل 

إذا وافق على ذلك الطرف المتعاقد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق  - ب

من هذه االتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال  11ادة بالمستندات المنصوص عليها في الم

الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى 

 .الجهات المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم

 52مادة 

 تسليم الشخص إىل دولة ثالثة

شخص المسلم إليه إلى دولة ثالثة، في غير الحالة المنصوص ال يجوز لطرف متعاقد تسليم ال

من هذه االتفاقية إال بناء على موافقة الطرف المتعاقد الذي سلمه  11من المادة ( أ)عليها في البند 

إليه، وفي هذه الحالة يقدم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم طلبا إلى الطرف المتعاقد الذي 

 .فقا به نسخة من الوثائق المقدمة من الدولة الثالثةتسلم منه الشخص مر

 54مادة 

 تسهيل مرور األشخاص املقرر تسليمهم

توافق األطراف المتعاقدة على مرور الشخص المقرر تسليمه إلى أي منها من دولة أخرى 

عبر إقليمها وذلك بناء على طلب يوجه إليها، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات الالزمة 

 .إلثبات أن األمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا ألحكام هذه االتفاقية

 :وفي حالة استخدام الطرق الجوية لنقل الشخص المقرر تسليمه تتبع القواعد اآلتية

إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة يقوم الطرف المتعاقد الطالب بإخطار الدولة التي  - أ

 .من هذه االتفاقية 11ضاءها بوجود المستندات المنصوص عليها في المادة ستعبر الطائرة ف

من هذه  13وفي حالة الهبوط االضطراري يجوز للطرف المتعاقد الطالب طبقا ألحكام المادة 

االتفاقية طلب إلقاء القبض على الشخص المقرر تسليمه ريثما يوجه طلبا بالمرور وفقا للشروط 

 .رة األولى من هذه المادة إلى الدولة التي هبطت الطائرة في أراضيهاالمنصوص عليها في الفق
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إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الطرف المتعاقد الطالب أن يقدم طلبا  - ب

بالمرور وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها الموافقة على المرور تطالب هي األخرى 

 .إال بعد اتفاق الطرف المتعاقد الطالب وتلك الدولة بشأنهبتسليمه فال يتم هذا المرور 

 55مادة 

 تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لدى الطرف

 املتعاقد املوجود يف إقليمه احملكوم عليه

يجوز تنفيذ األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة تقل عن سنة في إقليم أحد األطراف 

فيه المحكوم عليه بناء على طلب الطرف المتعاقد الذي أصدر الحكم إذا وافق  المتعاقدة الموجود

 .على ذلك المحكوم عليه والطرف المتعاقد المطلوب لديه التنفيذ

 56مادة 

 مصروفات التسليم

يتحمل الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم جميع المصروفات المترتبة على إجراءات 

ضيه ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب مصروفات مرور الشخص خارج التسليم التي تتم فوق أرا

 .إقليم الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم

ويتحمل الطرف المتعاقد الطالب جميع مصروفات عودة الشخص المسلم إلى المكان الذي 

 .كان فيه وقت تسليمه إذا ثبت عدم مسؤوليته أو حكم ببراءته

 57مادة 

 ب التسليم مع املكتب العربي للشرطة اجلنائيةتنسيق إجراءات طل

تتولى األطراف المتعاقدة تنسيق إجراءات طلب التسليم المنصوص عليها في هذه االتفاقية 

( المكتب العربي للشرطة الجنائية)للدفاع االجتماعي ضد الجريمة  العربية فيما بينها وبين المنظمة

وعلى . إنشاء المنظمة اتفاقية ص عليها فيوذلك عن طريق شعب االتصال المعنية والمنصو

الطرف المتعاقد المطلوب إليه التسليم إخطار مكتب المنظمة للشرطة الجنائية بصورة من القرار 

 .الصادر في شأن طلب التسليم
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 (3100أغسطس  3) 0423صادر يف فاتح رمضان  08168356ظهري شريف رقم 

 .311أبريل  .0رباط يف بنشر اتفاقية تسليم اجملرمني املوقعة بال 

 810بني اململكة املغربية و اجلمهورية الفرنسية

 الحمد هلل وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا و أعز أمره أننا

بين المملكة  1333أبريل  63بناء على اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 

 المغربية و الجمهورية الفرنسية؛

و نظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة لدخول االتفاقية المذكورة حيز 

 التنفيذ،

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة 

 .بين المملكة المغربية و الجمهورية الفرنسية 1333أبريل  63في  بالرباط

 (.1366أغسطس  1) 6131وحرر بالرباط في فاتح رمضان 

 :وقعه بالعطف

 رئيس الحكومة،

 .عباس الفاسي :اإلمضاء
* 

*      * 

 اتفـاقية تسليـم المجرميـن بيـن 

 ةاملغربيـة واجلمهوريـة الفرنسي اململكـة

 غربيةإن المملكة الم

 والجمهورية الفرنسية،  

 المشار إليهما، في ما يلي، بالطرفين،

 رغبة منهما في إقرار تعاون أكثر فعالية بينهما في ميدان تسليم المجرمين، 

 :اتفقتا على المقتضيات التالية

                                                 
10
 .1631ص ( 1366ديسمبر  61) 6133محرم  61بتاريخ  1333الجريدة الرسمية عدد  - 
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 مادة األوىلـال

 مـالتزامات التسلي

تساليم كال شاخص متواجاد  يتعهد الطرفان بأن يتباادال، طبقاا لمقتضايات هاذه االتفاقياة، 

بااإقليم إحاادى الاادولتين، متااابع ماان أجاال جريمااة أو مبحااوث عنااه ماان أجاال تنفيااذ عقوبااة سااالبة 

 .نتيجة ارتكابه لجريمة للدولة األخرىللحرية محكوم بها من لدن السلطات القضائية 

 مادة الثانيةـال

 األفعال املوجبة للتسليم

مقتضااى قااوانين كاال ماان الطاارف الطالااب يااتم التسااليم عاان األفعااال المعاقااب عليهااا، ب 18

والطرف المطلوب، بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تقل عن سنتين كحد أقصاى أو بعقوباة 

وإذا أسس طلب التسليم على تنفيذ حكم، فإنه يجب أال تقل العقوباة الساالبة للحرياة . أشد

 .المتبقية عن ستة أشهر

كاال واحااد منهااا بموجااب قااانون  إذا تعلااق طلااب التسااليم بأفعااال مختلفااة، معاقااب علااى 28

، فايمكن ."6"الدولتين، وكان بعضها ال يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقارة 

 .للطرف المطلوب أن يوافق على التسليم حتى بالنسبة لهذه األفعال

التسليم، وضمن الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية، في الجرائم المتعلقاة  يقبل 38

 . والجمرك والصرفبالرسوم والضرائب 

 املادة الثالثة

 رفض التسليم

 :ال يمنح التسليم في الحاالت التالية  8.

إذا كانت الجرائم المعتبرة من الطرف المطلوب، جرائم سياسية أو أفعاال مرتبطة  ( أ

غير أنه، ولتطبيق هذه االتفاقية، ال يعد من قبيل الجرائم السياسية، . بتلك الجرائم

دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته، وكل محاولة أو  االعتداء على حياة رئيس

مشاركة في ارتكاب مثل تلك الجريمة، وكذا كل جريمة يلزم بشأنها الطرفان، 

بمقتضى اتفاق أو اتفاقية متعددة األطراف، بتسليم الشخص المطلوب أو عرض 

 الحالة على السلطات المختصة قصد التقرير في المتابعة؛

 المطلوب أسباب جدية لالعتقاد بأن طلب التسليم، المعلل بجريمةإذا كان للطرف  ( ب

، قد تم تقديمه لمتابعة أو معاقبة شخص العتبارات عرقية أو من جرائم الحق العام

دينية أو مرتبطة بالجنسية أو بآراء سياسية أو إذا كانت وضعيته يمكن أن تتضرر 

 نتيجة إحدى هذه األسباب؛

حاكم في الدولة الطالبة من لدن محكمة استثنائية أو إذا كان الشخص المطلوب سي ( ج

 إذا قدم طلب التسليم قصد تنفيذ عقوبة صادرة عن مثل هذه المحكمة؛

إذا كانت الجريمة موضوع طلب التسليم تعتبر في نظر الطرف المطلوب جريمة (   د

 عسكرية صرفة؛
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ب، حكم الطرف المطلو فيإذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه،  ( ه

نهائي باإلدانة أو باإلعفاء أو بالبراءة، وذلك من أجل نفس الجريمة أو الجرائم 

 التي أسس عليها طلب التسليم؛

إذا كانت الدعوى العمومية أو العقوبة قد سقطت بالتقادم، وفقا لتشريع الطرف  ( و

ويأخذ الطرف المطلوب بعين االعتبار، اإلجراءات المنجزة لدى . المطلوب

طالب، والتي يكون لها أثر في قطع أو وقف التقادم ما لم تتعارض مع الطرف ال

 تشريعه؛

إذا كان طلب التسليم يتعلق بتنفيذ عقوبة حكم بها بمقتضى مقرر قضائي صدر (  ز

غيابيا، لم يقبله الشخص المطلوب، وكان حقه في التعرض عليه غير مضمون 

 .بعد التسليم

 :ليةيمكن رفض التسليم في الحاالت التا  68

إذا كان الشخص المطلوب موضوع متابعات من الطرف المطلوب، من أجل  (أ

الجريمة أو الجرائم التي قدم بسببها طلب التسليم أو إذا قررت السلطات القضائية 

للطرف المطلوب عدم تحريك متابعة أو وضع حد للمتابعات التي باشرتها بشأن 

 نفس الجريمة أو الجرائم؛

ع طلب التسليم من اختصاص محاكم الطرف المطلوب إذا كانت الجريمة موضو (ب

 وفقا لتشريع هذا األخير؛

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه، بدولة أخرى، حكم نهائي  ( ج

أو بالبراءة، وذلك عن الجريمة أو الجرائم التي أسس عليها  باإلعفاءباإلدانة أو 

 .طلب التسليم

ليم خارج إقليم الطرف الطالب وكان إذا ارتكبت الجريمة موضوع طلب التس ( د

تشريع الطرف المطلوب ال يسمح بتحريك المتابعة عن مثل هذه الجريمة عند 

 ارتكابها خارج إقليمه؛

ألسباب إنسانية، إذا كان من شأن تسليم الشخص المطلوب تعريضه لعواقب جد ( ه

 .وخيمة اعتبارا لسنه أو حالته الصحية

 املادة الرابعة

 ننيتسليم املواط

وتحدد صفة . ال يقبل التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جنسية الطرف المطلوب 8.

 .المواطن بالنظر للتاريخ الذي ارتكبت فيه األفعال

إذا كانت جنسية الشخص المطلوب هي المبرر الوحيد لرفض التسليم، يتعين على  68

صادرة عن الطرف الطرف المطلوب أن يقوم، وفقا لتشريعه الداخلي وبناء على شكاية 

ولهذه . الطالب، بإحالة القضية على سلطاته المختصة من أجل تحريك الدعوى العمومية

الغاية توجه الوثائق والتقارير واألشياء المتعلقة بالجريمة مجانا وبالطريقة المنصوص 

 .من المادة السادسة، ويحاط الطرف الطالب علما بالمقرر المتخذ. 6عليها في الفقرة 
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 ة اخلامسةاملاد

 عقوبة اإلعدام

إذا كانت األفعال موضوع طلب التسليم معاقبا عليها بعقوبة اإلعدام، بمقتضى تشريع 

الطرف الطالب، فإن هذه العقوبة تستبدل بقوة القانون بموجب هذه االتفاقية بالعقوبة  

 .المنصوص عليها بالنسبة لنفس األفعال في تشريع الطرف المطلوب

 املادة السادسة

 مسطرة التسليم والوثائق املرفقة بالطلب 

 .ق الدبلوماسييالطرعبر يوجه طلب التسليم وجميع المراسالت الالحقة  .6

 :يقدم طلب التسليم كتابة، ويكون مرفقا بالوثائق التالية .1

أصل أو نسخة مطابقة ألصل مقرر إدانة قابل للتنفيذ، أو ألمر بإلقاء القبض أو  (أ

در وفق الشكل المنصوص عليه في قانون أي سند آخر له نفس القوة، صا

 الطرف الطالب؛  

تصريح تبين فيه المدة المتبقية من العقوبة وذلك بالنسبة لجميع الحاالت التي  (ب

 .صدرت فيها عقوبة

عرض لألفعال المطلوب من أجلها التسليم يوضح تاريخ ومكان ارتكابها  ( ج

المطبقة عليها بأكثر دقة  وتكييفها القانوني مع اإلشارة إلى المقتضيات القانونية

 ممكنة؛

نصوص المقتضيات القانونية الواجبة التطبيق على الجريمة أو الجرائم  ( ه

وكذا . موضوع طلب التسليم، وكذا العقوبات المخصصة لها وآجال التقادم

المقتضيات القانونية أو االتفاقية التي تمنح االختصاص للطرف الطالب، إذا 

 خارج إقليمه؛ تعلق األمر بجرائم مرتكبة 

 وصف دقيق، قدر اإلمكان، للشخص المطلوب تسليمه وأية معلومات أخرى ( و

أمكن عناصر تمكن من  وإن من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته،

 .تحديد مكان تواجده

 املادة السابعة

 معلومات إضافية

ية لتمكين إذا تبين أن المعلومات أو الوثائق الصادرة عن الطرف الطالب غير كاف 

الطرف المطلوب من اتخاذ قراره، تطبيقا لهذه االتفاقية، فله أن يطلب تزويده بالمعلومات 

وال يمكن أن يقل هذا األجل عن . ويمكنه أن يحدد أجال للحصول عليها ،التكميلية الضرورية

 وتطلب المعلومات أو الوثائق اإلضافية، كما. عشرين يوما ابتداء من يوم التوصل بالطلب

 .تمنح عبر االتصال المباشر بين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل الفرنسية
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 املادة الثامنة 

 مبدأ اخلصوصية

ال يمكن أن يتابع الشخص الذي تم تسليمه، أو يحاكم أو يعتقل من أجل تنفيذ عقوبة أو . 6

لى التسليم غير سابق ع فعلتدبير أمني، وال أن يخضع ألي تقييد لحريته الفردية من أجل أي 

 :تلك التي أسست عليه هذه العملية، وذلك باستثناء الحاالت اآلتية

بالوثائق  ولهذه الغاية، يقدم طلب مرفقا  . إذا وافق الطرف، الذي سلمه، على ذلك( أ 

المنصوص عليها في المادة السادسة ومرفق بمحضر قضائي تضمن فيه تصريحات 

ا تكون الجريمة موضوع الطلب ذاتها ملزمة للتسليم وتمنح الموافقة عندم. الشخص المسلم

 استنادا لهذه االتفاقية؛

الذي سلم إليه، ولم يغادره  ، مغادرة إقليم الطرفالمسلمإذا كان بإمكان الشخص ( ب 

في غضون خمسة وأربعين يوما الموالية إلخالء سبيله بصفة نهائية، أو إذا عاد إليه بعد 

 .مغادرته له

ن للطرف الطالب أن يتخذ التدابير الضرورية من أجل إبعاد محتمل من غير أنه يمك. 1

اإلقليم، من جهة، وقطع التقادم، من جهة أخرى، طبقا لتشريعه، بما في ذلك اللجوء إلى 

 مسطرة غيابية؛

إذا تم خالل مسطرة التسليم تغيير التكييف القانوني للجريمة التي سلم شخص من أجلها، . 3

 : يتابع وال يحاكم إال إذا كانت الجريمة وفق تكييفها الجديدفإن هذا األخير ال

 تتيح التسليم وفق شروط هذه االتفاقية؛( أ

 تنصب على نفس أفعال الجريمة التي منح من أجلها التسليم؛( ب

معاقبا عليها بعقوبة يكون أقصاها مماثال  أو أقل بالنسبة للجريمة الذي بمقتضاها ( ج

 .سليمتمت الموافقة على الت

 املادة التاسعة

 إعادة التسليم إىل دولة ثالثة

ال يمكن إعادة تسليم الشخص لفائدة دولة أخرى دون إذن الطرف الذي منح التسليم، 

ويمكن . من الفقرة األولى من المادة الثامنة "ب"باستثناء الحالة المنصوص عليها في البند 

 .يها في الفقرة الثانية من المادة السادسةلهذا الطرف أن يطلب اإلدالء بالوثائق المنصوص عل

 املادة العاشرة

 االعتقال املؤقت

يمكن للسلطات المختصة للطرف الطالب أن تطلب، في حالة االستعجال، االعتقال  .6

 .المؤقت للشخص المبحوث عنه

" أ"يشار في طلب االعتقال المؤقت إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البند  .1

كما يشار في . الثانية من المادة السادسة، ويعبر فيه عن نية إرسال طلب للتسليممن الفقرة 

الطلب إلى الجريمة موضوع طلب التسليم تاريخ ومكان وظروف ارتكابها وكذا المعلومات 

 .التي تمكن من التعرف على هوية وجنسية وأوصاف الشخص المبحوث عنه، قدر اإلمكان
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عبر لدى الطرف المطلوب إما  السلطات المختصة وجه طلب االعتقال المؤقت إلىي .3

ق الدبلوماسي، أو مباشرة عن طريق البريد أو البرق، أو عن طريق المنظمة الدولية يالطر

بأي وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا أو يقبلها الطرف أو ( أنتربول)للشرطة الجنائية 

 .المطلوب

ويبلغ الطرف . ا لتشريعهاتبت السلطات المختصة للطرف المطلوب في الطلب طبق .1

 .الطالب  فورا بما خصص لطلبه

يوضع حد لالعتقال المؤقت إذا لم يتوصل الطرف المطلوب، داخل أجل أربعين يوما من  .1

غير أنه يمكن في .  تاريخ االعتقال، بطلب التسليم والوثائق المشار إليها في المادة السادسة

يطة أن يتخذ الطرف المطلوب جميع أي وقت منح السراح المؤقت للشخص المطلوب شر

 .التدابير التي يراها ضرورية لتجنب فرار هذا الشخص

ال يحول إطالق سراح الشخص المطلوب دون اعتقاله من جديد وتسليمه إذا ما تم  .1

 .التوصل الحقا بالطلب الرسمي والوثائق المشار إليها في المادة السادسة

 املادة احلادية عشرة

 متعدد طلبات التسلي

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في نفس الوقت، إما عن نفس األفعال أو عن 

أفعال مختلفة، يبت الطرف المطلوب، آخذا بعين االعتبار، جميع الظروف وخاصة 

الخطورة النسبية لألفعال ومكان ارتكابها وتواريخ الطلبات وجنسية الشخص المطلوب 

 .خرىومدى إمكانية التسليم الحقا إلى دولة أ

 املادة الثانية عشرة

 القرار والتسليم

يخبر الطرف المطلوب الطرف الطالب في أقرب اآلجال بقراره بشأن التسليم وذلك  .6

 بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة األولى من المادة السادسة؛

ويرسل الطرف . يبين الطرف المطلوب، عند رفضه للطلب، كليا أو جزئيا، سبب قراره .1

 خة من القرارات القضائية المتعلقة بالموضوع، وذلك بناء على  طلب؛المطلوب نس

. على مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب ، في حالة القبول،تتفق سلطات الطرفين .3

ويشعر الطرف المطلوب الطرف الطالب بمدة االعتقال التي قضاها الشخص المطلوب 

 بمناسبة هذا التسليم؛

يوما من التاريخ  11لم يتم استالمه بعد انقضاء أجل  يطلق سراح الشخص المطلوب إذا .1

المحدد لتسليمه، ويمكن للطرف المطلوب أن يرفض بعد ذلك تسليمه من أجل نفس 

 األفعال؛

سيسلم، يشعر الطرف المعني  إذا ما حالت قوة قاهرة دون تسليم أو تسلم الشخص الذي .1

ويتم تطبيق  جديد للتسليم، بالقوة القاهرة الطرف اآلخر؛ ويتفق الطرفان على تاريخ

 .مقتضيات الفقرة الرابعة
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 املادة الثالثة عشرة

 التسليم املؤقت أو املؤجل

عند وجود مساطر جارية ضد الشخص المطلوب أو في حالة ما إذا كان هذا الشخص  .6

، فإنه يمكن للطرف أخرىينفذ عقوبة على إقليم الطرف المطلوب من أجل جريمة 

ب التسليم، أن يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى حين إنهاء المطلوب، بعد قبول طل

 المسطرة أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه؛

يمكن للطرف المطلوب، بدل تأجيل التسليم، أن يسلم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب  .1

 حسب الشروط التي تحدد بالتراضي بين الطرفين؛ 

حية للشخص المطلوب، إذا كان الترحيل يمكن تأجيل التسليم كذلك بسبب الوضعية الص .3

من شأنه أن يعرض حياة الشخص المطلوب للخطر أو أن يؤدي إلى تدهور حالته 

 .الصحية

 املادة الرابعة عشرة

 حجز وتسليم األشياء 

يحجز ويسلم الطرف المطلوب، بناء على طلب من الطرف الطالب، وفي حدود ما يسمح  .6

يمكن االستفادة منها  ألدوات المتعلقة بالجريمة، والتيبه قانونه، األشياء أو القيم أو ا

تم تحصيلها من الجريمة وعثر عليها بحوزة الشخص المطلوب وقت  كأدوات إثبات؛ أو

 االعتقال أو تم اكتشافها الحقا؛

عندما تتم الموافقة على التسليم، يأمر الطرف المطلوب، تطبيقا لتشريعه الداخلي، بتسليم  .1

ولو لم يكن ممكنا تسليم الشخص المطلوب نتيجة وفاته أو اختفائه أو  األشياء المحجوزة

 .فراره

إذا كانت األشياء قابلة للحجز أو المصادرة فوق إقليم الطرف المطلوب، فإنه يمكن لهذا  .3

األخير، في إطار مسطرة جنائية جارية، االحتفاظ بها مؤقتا أو تسليمها بشرط 

 استرجاعها؛ 

لوب أو لألغيار حقوق على األشياء المسلمة للطرف الطالب عندما يكون للطرف المط .1

في إطار مسطرة جنائية جارية فإن تلك األشياء يتم إرجاعها إلى الطرف المطلوب في 

 .طبقا لمقتضيات هذه المادة ،أقرب أجل ممكن، وبدون مصاريف

 املادة اخلامسة عشرة

 ورــــالعب

شخص ليس من رعايا تلك الدولة، سيسلم يوافق على العبور عبر إقليم إحدى الطرفين ل .1

بناء على تقديم إحدى الوثائق المشار إليها في الفقرة  دولة ثالثة لدنخر، من اآلطرف لل

الثانية من المادة السادسة، وذلك عبر الطريق الدبلوماسي، ما لم يحل دون ذلك أي سبب 

الموافقة على التسليم بسببها مرتبط بالنظام العام أو كانت الجرائم من بين تلك التي ال تتم 

 تطبيقا للمادة الثالثة؛

 يمكن رفض العبور في جميع الحاالت األخرى التي يرفض فيها التسليم؛ .2
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هذا الشخص  ما دام موضوع طلب العبور لسلطات طرف العبور الشخصترجع حراسة  .3

 فوق إقليمه؛ متواجدا

 :في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق المقتضيات التالية .4

الذي ستعبر الطائرة  إذا لم يكن الهبوط مقررا، فإن الطرف الطالب يبلغ الطرف( أ

إقليمه بذلك، وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من 

وفي حالة الهبوط الطارئ يكون لهذا التبليغ آثار طلب االعتقال . المادة السادسة

 للعبور؛  اشرة، ويوجه الطرف الطالب طلبا قانونيا  المؤقت المشار إليه في المادة الع

 لعبور؛ل قانونياإذا كان الهبوط مقررا، يوجه الطرف الطالب طلبا ( ب

 . يسدد الطرف الطالب لطرف العبور جميع المصاريف المؤداة في هذا اإلطار .5

 مادة السادسة عشرةـال

 اللغة املستعملة واملصادقة على الوثائق

وكل وثيقة مرفقة به إما بلغة الطرف الطالب أو بلغة الطرف يحرر طلب التسليم  .6

 ؛ المطلوب

 .والمستندات التي يتم إرسالها تطبيقا لهذه االتفاقية  تعفى من التصديق الوثائق .1

 مادة السابعة عشرة ـال

 املصاريف

 المصاريف الناتجة عن التسليم على إقليمه؛ يتحمل الطرف المطلوب .6

 .ريف الناتجة عن العبور بإقليم الطرف المطلوب عبورهيتحمل الطرف الطالب المصا .1
 

 مادة الثامنة عشرةـال

 عالقات مع معاهدات أخرى

معاهدة أخرى أو  أيةهذه االتفاقية ال تمس بحقوق والتزامات األطراف الناتجة عن 

 .اتفاقية أو اتفاق

 مادة التاسعة عشرةـال

 مشاورات

 .تفاقية، عبر الطريق الدبلوماسيتأويل وتطبيق هذه اال يتشاور الطرفان حول

 مادة العشرونـال

 مقتضيات خاصة

من اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم تلغى مقتضيات الباب الثالث 

المجرمين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الجمهورية الفرنسية المبرمة بباريس 

من االتفاقية  31ة بينهما لتطبيق المادة وكذا المراسالت المتبادل 6617أكتوبر  1بتاريخ 

 .6676يناير  1و  6673نونبر  61المذكورة، الموقعة بالرباط بتاريخ 
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 مادة احلادية والعشرونـال

 مقتضيات ختامية

يشعر كل واحد من الطرفين الطرف اآلخر بإتمام اإلجراءات الدستورية المتطلبة لدى  .6

 نفيذ؛كل منهما، لدخول هذه االتفاقية حيز الت

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ في اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل  .1

 بآخر إشعار؛ 

يمكن ألي واحد من الطرفين في أية لحظة إلغاء هذه االتفاقية، عن طريق توجيه إشعار  .3

وم يسري مفعول هذا اإللغاء ابتداء من الي. ق الدبلوماسييإلى الطرف اآلخر عبر الطر

 .األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ التوصل بذلك اإلشعار

تطبق مقتضيات هذه االتفاقية على طلبات التسليم المقدمة بعد دخول هذه االتفاقية حيز  .1

 .التنفيذ، سواء كانت األفعال مرتكبة قبل أو بعد ذلك التاريخ

 .، على هذه االتفاقيةإثباتا لذلك وقع ممثال الدولتين، المأذون لهما لهذا الغرض  

في نظيرين باللغتين العربية والفرنسية،  1333أبريل  63في الرباط بتاريخ  وحرر

 .وللنصين نفس الحجية القانونية

 عن                            عن                                                

 الجمهورية الفرنسية                                     المملكة المغربية         

 نيرشبيرنار كو                          عبد الواحد الراضي                          

 وزير الشؤون الخارجية واألوروبية              وزير العدل                                  
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 اتفـــــاقية تسليم اجملرمني

 بني

اململكة اإلسبانيةاململكة املغربية و
11

 

 ،فيما يلي بالطرفين المتعاقدين ، المشار إليهماةسبانياإلمملكة الإن المملكة المغربية و

 ، العالقات التي تربط البلدين في ميدان تسليم المجرمين ةإقرار وتقوي رغبة منهما في 

 :قررتا إبرام اتفاقية في هذا الشأن واتفقتا على المقتضيات التالية

 ولالقسم األ

 املادة األوىل

 التزامات التسليم

ين فوق تراب أحد موجودال األشخاصيتعهد الطرفان المتعاقدان أن يتبادال تسليم  

الطرفين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية للطرف اآلخر من أجل 

 .مخالفة للقانون الجنائي

 القسم الثاني

 األفعال املوجبة للتسليم

 الثانيةاملادة 

 :يكون موضوع التسليم

 الطرفين قوانين بمقتضى عليها معاقب أفعال أجل من المتابعين األشخاص( 1°

 . حبسا سنتين عن تقل ال بعقوبة المتعاقدين

األشخاص المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا  من طرف محاكم الطرف المطلوب ( °2

الب بعقوبة ال تقل عن ستة أشهر من أجل أفعال معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف الط

 .حبسا

إذا كان طلب التسليم يتعلق بأفعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها بموجب ( 3°

، يمكن 1و  6قانون الطرفين لكن بعضها ال يستجيب للشروط المنصوص عليها في الفقرتين 

 .للطرف المطلوب أن يوافق على التسليم بالنسبة لهذه األفعال

ن طلب التسليم مؤسس على حكم صادر غيابيا، فإن التسليم ال يقبل إال إذا إذا كا( 4°

 .التزم الطرف الطالب بإعادة محاكمة الشخص المطلوب تسليمه

                                                 
11

تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ مؤقتا ابتداء  "لم تنشر اتفاقية تسليم المجرمين بعد في الجريدة الرسمية، غير أنها  - 

التوقيع عليها، ونهائيا ابتداء من اليوم األول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ األخير المعلن  من تاريخ

 .من هذه االتفاقية 11المادة " .الستفاء الشكليات الدستورية المطلوبة في كال الطرفين

  .1336يونيو  11تم التوقيع على هذه االتفاقية بالرباط بتاريخ 
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 القسم الثالث

 األسباب اإللزامية لرفض التسليم

 املادة الثالثة

 عدم تسليم الرعايا

 ال يسلم الطرفين المتعاقدين رعاياهما؛ (6

 ي تاريخ ارتكاب الجريمة المطلوبة من أجلها التسليم؛تحدد صفة الرعايا ف (1

يتعهد الطرف المطلوب إليه التسليم في حدود اختصاصه بمحاكمة ومتابعة رعاياه الذين  (3

قد يرتكبون فوق تراب الطرف اآلخر األفعال المعاقب عليها كجنح أو جنايات لدى 

لفات والوثائق واألشياء الطرفين، يحال طلب المتابعة على الطرف اآلخر مشفوعا  بالم

والمعلومات المتوفرة لديها عبر الطريق الدبلوماسي أو مباشرة عبر السلطات المركزية 

 .لوزارة العدل، ويحاط الطرف الطالب علما  بالمآل الذي خصص لطلبه

 الرابعةاملادة 

 اجلرمية السياسية

من لدن الطرف  يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر

المطلوب جريمة سياسية أو أفعاال مرتبطة بجريمة سياسية، ووفقا لهذه االتفاقية ال تعتبر 

جرائم سياسية الجرائم اإلرهابية، وكذا االعتداء على حياة رئيس دولة أحد الطرفين 

 .المتعاقدين أو أحد أفراد عائلته، وكذا كل محاولة أو مشاركة في مثل هذه الجريمة

 اخلامسة ة املاد

 تقادم الوقائع

يرفض التسليم إذا كانت الدعوى أو العقوبة قد تقادمت وفقا لقانون إحدى الطرفين 

 .المتعاقدين عند التوصل بالطلب من الطرف المطلوب

 السادسة املادة 

 حمل اجلرمية

يرفض التسليم إذا كانت األفعال المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في بلد الطرف 

 .طلوبالم

 السابعة املادة 

 عقوبة اإلعدام أو السجن املؤبد

إذا كانت األفعال موضوع طلب التسليم معاقب عليها بعقوبة اإلعدام أو السجن المؤبد 

بمقتضى تشريع الطرف الطالب، فإن هذه العقوبة تستبدل بقوة القانون بموجب هذه االتفاقية 

 .في تشريع الطرف المطلوب بالعقوبة المنصوص عليها بالنسبة لنفس األفعال

 الثامنةاملادة 

 أسباب أخرى للرفض

 :يرفض التسليم

 إذا كانت قد صدرت بشأنها أحكام نهائية في الطرف المطلوب؛ -أ
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إذا كانت األفعال قد ارتكبت خارج تراب الطرف الطالب من طرف أجنبي عن هذه ( ب

فعال المرتكبة خارج ترابه من الدولة، فإن قانون الطرف المطلوب ال يسمح بمتابعة نفس األ

 .طرف أجنبي

إذا صدر عفو في الطرف الطالب أو في الطرف المطلوب، شريطة أن تكون ( ج

الجريمة في هذه الحالة األخيرة من الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذا الطرف إذا 

 .اقترفت خارج ترابها من طرف أجنبي عنها

 القسم الرابع

 ية لرفض التسليماألسباب االختيار

 التاسعةاملادة 

 اجلرائم العسكرية

يمكن رفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر فقط خرقا 

 .لاللتزامات العسكرية

 العاشرةاملادة 

 املتابعات اجلارية

يمكن رفض التسليم إذا كانت األفعال موضوع متابعات في الطرف المطلوب أو 

 .أحكام في دولة أخرىصدرت بشأنها 

 املادة احلادية عشر

 املخالفات الضريبية

يمنح التسليم في قضايا الرسوم والضرائب والجمرك والصرف، وفقا للشروط 

المنصوص عليها في هذه االتفاقية كلما تقرر ذلك عن طريق تبادل عادي للرسائل عن كل 

 .مخالفة أو نوع المخالفات المبينة بصفة خاصة

 سالقسم اخلام

 مسطرة التسليم

 عشرالثانية املادة 

 تقديم الطلب

 :يوجه طلب التسليم عبر الطريق الدبلوماسي ويجب إرفاقه بـ

أصل أو نسخة مصادق عليها إما من مقرر اإلدانة قابل للتنفيذ، وإما أمر دولي بإلقاء  -أ

طرف القبض أو أي سند آخر له نفس القوة صادر وفق الشكل المنصوص عليه في قانون ال

 الطالب؛

عرض لألفعال المطلوب من أجلها التسليم يتضمن تاريخ ومكان ارتكابها، التكييف  -ب

 القانوني مع اإلشارة إلى المقتضيات القانونية المطبقة عليها؛

 نسخ للنصوص القانونية المطبقة؛ -ج

وصف دقيق قدر اإلمكان للشخص المطلوب تسليمه، وأية معلومات أخرى من  -د

 .تساعد على تحديد هويته وجنسيتهشأنها أن 
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 عشر الثالثةاملادة 

 االستجابة للطلب

 .يخبر الطرف المطلوب الطرف الطالب بالطرق الدبلوماسية بقراره حول طلب التسليم

 .كل رفض كلي أو جزئي يكون معلال

 .في حالة القبول، يشعر الطرف المطلوب بمكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب

تفاق في هذا الشأن، فإن الشخص المسلم يتم اقتياده من طرف الطرف وإذا لم يتم اال

 .المطلوب إلى المكان الذي تعينه البعثة الدبلوماسية للطرف الطالب

مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة األخيرة من هذه المادة، فإن الطرف  

داخل أجل خمسة الطالب يعمل على تلقي الشخص المطلوب تسليمه من طرف أعوانه 

وأربعين يوما ابتداء من التاريخ المحدد وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من هذه المادة وعند 

 .انصرام هذا األجل يطلق سراح الشخص وال يمكن المطالبة به من أجل نفس األفعال

وفي حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الشخص المطلوب  

 .رف المعني يشعر الطرف اآلخر بذلك قبل انصرام اآلجالتسليمه، فإن الط

 .ويتفق الطرفان على تاريخ جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة السابقة 

 مكرر عشر الثالثةاملادة 

 مسطرة التسليم املبسط

يمكن للطرف المطلوب إذا سمح قانونه بذلك أن يمنح التسليم بعد التوصل بطلب 

ة موافقة الشخص المطلوب على التسليم صراحة أمام السلطة االعتقال المؤقت، شريط

 .المختصة

 عشر الرابعةاملادة 

 اإلعفاء من مصاريف املسطرة واالعتقال

إن المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم يتحملها الطرف الطالب، وال يطالب  

 .الطرف المطلوب بأية مصاريف ال عن مسطرة التسليم وال عن االعتقال

 السادس القسم

 عشر اخلامسةاملادة  

 االعتقال املؤقت

في حالة االستعجال، بناء على طلب السلطات المختصة للطرف الطالب، يتم اعتقال  

الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا في انتظار التوصل بطلب التسليم والوثائق المنصوص عليها 

 .61في المادة 

بالطرف المطلوب إما مباشرة  يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة

أو ( أنتربول)عبر طريق البريد أو البرق، أو عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية 

يتم تأكيده فيما بعد عبر الطريق الدبلوماسي، ويجب أن . بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

العزم على  وينص على 61يشير إلى وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 

إرسال طلب للتسليم، يتضمن األفعال المطلوب من أجلها التسليم ومكان وتاريخ ارتكابها وكذا 

 .الوصف الدقيق بقدر اإلمكان للشخص المطلوب وتشعر السلطة الطالبة للتسليم بمآل طلبها
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ويمكن وضع حد لالعتقال المؤقت إذا لم يتم التوصل بالطلب والوثائق المنصوص 

 .داخل أجل أربعين يوما من االعتقال 61المادة  عليها في

 .وال يحول إطالق السراح دون االعتقال والتسليم إذا تم التوصل بطلب التسليم فيما بعد

 عشر السادسةاملادة 

 معلومات إضافية

إذا تبين أن المعلومات أو الوثائق المدلى بها من الطرف الطالب غير كافية لتمكين 

خاذ قرار طبقا لهذه االتفاقية، فإن هذا األخير يطلب معلومات إضافية الطرف المطلوب من ات

ضرورية ويمكن أن يحدد أجال للحصول عليها، وهذا األجل ال يمكن أن يقل عن عشرين 

المعلومات أو الوثائق اإلضافية يتم طلبها واإلدالء بها . يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب

 .وزارة العدل اإلسبانية ووزارة العدل المغربية عن طريق االتصال المباشر بين

 القسم السابع

 توجيه وثائق اإلثبات 

 عشر السابعةاملادة 

عندما يتم التسليم فإن األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن أن تشكل وسائل 

ما إثبات والتي تم العثور عليها بحوزة الشخص المطلوب وقت اعتقاله أو التي عثر عليها في

 .بعد، فإنه يتم حجزها وتسليمها للطرف الطالب بناء على طلبه

يمكن أن يتم هذا التسليم لألشياء حتى ولو لم تتم عملية التسليم إما بسبب فرار أو وفاة 

 .الشخص المطلوب تسليمه

ويتم الحفاظ على حقوق األغيار المكتسبة على هذه األشياء التي يجب ردها في أقرب 

ريف للطرف المطلوب، عقب انتهاء المتابعات الجارية في الطرف اآلجال بدون مصا

 .الطالب

إذا اعتبرتها  يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة،

 .ضرورية في مسطرة جنائية

ويمكن كذلك عند تسليمها االحتفاظ بالحق في استرجاعها لنفس السبب مع االلتزام 

 .حال االنتهاء منها بإرجاعها بدورها

 القسم الثامن

 تعدد طلبات التسليم

 الثامنة عشراملادة 

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول من أجل نفس األفعال أو أفعال مختلفة، يبت  

الطرف المطلوب بكل حرية آخذا بعين االعتبار جميع الظروف وخاصة إمكانية التسليم 

 .لطلبات، الخطورة النسبية ومكان ارتكاب األفعالالحقا، بين األطراف الطالبة، وتواريخ ا
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 القسم التاسع

 محاية الشخص املسلم

 املادة  التاسعة عشر 

 مبدأ االختصاص

إن الشخص الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل من  

التي وقع التسليم من أجل تنفيذ عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سابقة للتسليم غير تلك  

 :أجلها باستثناء الحاالت التالية

إذا كان بإمكان الشخص المسلم الخروج من تراب الطرف الذي سلم إليه ولم يخرج  -6

 منه خالل الثالثين يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي، أو عاد إليه بعد أن غادره؛

لة يجب تقديم طلب مرفق إذا وافق على ذلك الطرف الذي سلمه، وفي هذه الحا -1

، وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص 61بالوثائق المنصوص عليها في المادة 

المسلم حول تمديد مفعول التسليم، ويشير إلى اإلمكانية التي كانت قد منحت له بشأن رفع 

 مذكرة دفاع إلى سلطات الطرف الطالب ؛

جريمة المنسوبة إلى الشخص إذا وقع أثناء سريان المسطرة تغيير في وصف ال -3

حسب  المسلم، فإنه ال يتابع وال يحاكم إال في إطار ما تسمح به العناصر المكونة للجريمة

 .تكييفها الجديد

 املادة العشرون

 إعادة التسليم إىل دولة ثالثة

باستثناء الحالة التي يبقى فيها الشخص المسلم فوق تراب الطرف الطالب طبقا للشروط 

يها في المادة السابقة، أو قد يعود في ظل هذه الظروف، فإن موافقة الطرف المنصوص عل

المطلوب تكون ضرورية لتمكين الطرف الطالب من تسليم الشخص موضوع طلب التسليم 

 .إلى دولة أخرى

 القسم العاشر 

 العبور

 املادة الواحدة والعشرون

، للشخص المسلم يتم عن إن التسليم عن طريق العبور لتراب أحد الطرفين المتعاقدين

 .طريق تقديم طلب يوجه عبر الطرق الدبلوماسية

 .ويرفق هذا الطلب بالوثائق األساسية إلثبات أن األمر يتعلق باألفعال الموجبة للتسليم 

 .والمتعلقة بمدة العقوبات 1ال يأخذ باالعتبار الشروط المنصوص عليها في المادة  

 : طبق المقتضيات التاليةفي حالة استعمال الطريق الجوي، ت

عدم حصول أي نزول فإن الطرف طالب التسليم تشعر الدولة التي تحلق  في حالة -6

 ؛ 61الطائرة فوق ترابها، وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المادة 

في حالة النزول االضطراري للطائرة، يكون لهذا التبليغ مفعول طلب االعتقال  -1

، ويوجه إذ ذاك الطرف الطالب طلبا للعبور وفقا 61صوص عليه في المادة المؤقت المن

 للشروط المنصوص عليها في الفقرات السابقة ؛
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وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب إليها العبور تطلب أيضا التسليم، يمكن تأجيل 

 .العبور إلى أن تنتهي قضية الشخص المطلوب مع عدالة هذه الدولة

 ادي عشرالقسم احل

 تأجيل التسليم

 املادة الثانية والعشرون

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الطرف المطلوب إليه  

التسليم من أجل جريمة غير المشار إليها في طلب التسليم، وجب على هذا األخير أن يبت في 

وفقا للشروط المنصوص عليها  هذا الطلب ويشعر الطرف طالب التسليم بمقرره حول التسليم

 .63من المادة  1و 6في الفقرتين 

تسليم المتهم في حالة القبول إلى أن تبت العدالة في قضيته في الطرف المطلوب  يؤخر

 .التسليم منه

وعند ذلك تطبق مقتضيات  63ويتم التسليم طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة  

 .ذكورةمن المادة الم 1و 1، 1الفقرات 

وال تحول مقتضيات هذه المادة دون احتمال إرسال المعني باألمر مؤقتا للمثول أمام  

السلطات القضائية للطرف الطالب للتسليم، شريطة أن تضمن هذه السلطات إرجاعه بمجرد 

 .البت في أمره

 املادة الثانية والعشرون مكرر

 التسليم املؤقت أو املؤجل 

د الموافقة على طلب التسليم تأجيل تسليم الشخص يمكن للطرف المطلوب بع -6

المطلوب عند وجود مساطر جارية في حقه، أو في حالة ما إذا كان ينفذ عقوبة فوق تراب 

الطرف المطلوب من أجل جريمة أخرى، إلى حين إنهاء المسطرة أو تنفيذ العقوبة المحكوم 

 بها عليه؛

ليم الشخص مؤقتا إلى الطرف الطالب بدل تأجيل التسليم يمكن للطرف المطلوب تس -1

 حسب الشروط التي تحدد بالتراضي بين الطرفين؛ 

يمكن تأجيل التسليم كذلك بسبب الوضعية الصحية للشخص المطلوب إذا كان  -3

 .الترحيل من شأنه أن يعرض حياته للخطر أو أن يؤدي إلى تدهور حالته الصحية

 القسم الثاني عشر

 اللغات

 والعشروناملادة الثالثة 

يحرر طلب التسليم وكل الوثائق المرفقة به بلغة الطرف الطالب، وترفق بترجمة  - 6

 للغة الطرف المطلوب أو للغة الفرنسية ؛

الترجمة التي يرفق بها طلب التسليم يجب أن تكون الترجمة المرفقة بطلب التسليم  – 1

 .لبمصادقا عليها من طرف شخص معترف به حسب قوانين الطرف الطا
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 القسم الثالث عشر

 اإلعفاء من التصديق

 املادة الرابعة والعشرون

االتفاقية، فإن جميع الوثائق التي تمت ترجمتها بعد تحريرها والتصديق  تطبيقا لهذه 

عليها من طرف المحاكم أو أية سلطة أخرى مختصة ألحد الطرفين المتعاقدين، ال تكون 

 .اتم رسميمحل أية مصادقة عندما تكون مذيلة  بخ

 القسم الرابع عشر

 حل النزاعات

 املادة اخلامسة والعشرون

كل نزاع طارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يحل عبر الطرق 

 . الدبلوماسية

 مقتضيات ختامية

 املادة السادسة والعشرون

نهائيا ابتداء من مؤقتا ابتداء من تاريخ التوقيع عليها، و التنفيذتدخل هذه االتفاقية حيز  

اليوم األول للشهر الثاني الموالي لتاريخ التبليغ األخير المعلن الستفاء الشكليات الدستورية 

 .المطلوبة في كال الطرفين

 املادة السابعة والعشرون

هذه االتفاقية يعمل بها لمدة غير محددة يمكن لكال الطرفين إلغاؤها عن طريق تبليغ  

الدبلوماسي للطرف اآلخر ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد مكتوب يوجه عبر الطريق 

 .سنة من تاريخ توجيهه في تاريخ دخولها حيز التنفيذ

بمجرد دخول هذه االتفاقية حيز التنفيذ تلغى وتعوض اتفاقية التسليم الموقعة بمدريد 

 .6667ماي  33بتاريخ 

 .على هذه االتفاقية من أجل ذلك وقع ممثلو الطرفين المخول لهما لهذا الغرض

في نظيرين أصليين باللغات العربية  1336يونيو  11وحرر في الرباط بتاريخ  

 . واإلسبانية والفرنسية، وللنصوص الثالثة نفس الحجية
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 (3116فرباير  .0) 0421صفر  33صادر يف  086.8047ظهري شريف رقم 

 بني 0667يوليو  7بنشر االتفاقية املوقعة بربوكسيل يف  

اململكة املغربية واململكة البلجيكية بشأن تسليم اجملرمني
12
. 

 الحمد هلل وحده،

 :بداخله –الطابع الشريف 

 (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا

كة المغربياة والمملكاة بين الممل 6667يوليو  7بناء على االتفاقية الموقعة ببروكسيل في 

 البلجيكية بشأن تسليم المجرمين؛

 ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالزمة للعمل باالتفاقية المذكورة،

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

 7تنشر بالجريدة الرسمية، عقب ظهيرنا الشريف هذا، االتفاقياة الموقعاة ببروكسايل فاي 

 .المغربية والمملكة البلجيكية بشأن تسليم المجرمين بين المملكة 6667يوليو 

 (.1337فبراير  63) 6133من صفر  11وحرر بفاس في 

 :وقعه بالعطف

 ،الوزير األول

 .عباس الفاسي: اإلمضاء

* 

*    * 

 اتفاقية بني اململكة املغربية واململكة البلجيكية

 بشأن تسليم اجملرمني

 جيكية،إن المملكة المغربية والمملكة البل

رغبة منهما في الحفاظ على الاروابط التاـي تجماع باين البلادين وتقويتهاا، وبالخصاـوص 

تهما في ميادان تساليم المجارمين، قررتاا تجاـديد وتغييار االتفاقياة المتعلقاـة بتساليم اتنظيـم عالق

، وعليه قررتا إبرام االتفاقية 6616فبراير  17المجرمين والبروتوكول اإلضافي الموقعين في

 : التالية

                                                 
 .3771ص( 1336يوليو  1) 6133رجب  6بتاريخ  1713الرسمية عدد  منشورة بالجريدة - 12
 



66                                                                                

 

 القسم األول

 التزامات التسليم

 الـمادة األوىل

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما عن طريق المعاملة بالمثل وطبق القواعد ( 6

وحسب الشروط المحددة في المواد اآلتية، األشخاص الموجودين فوق تراب إحدى الدولتين، 

تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، أو لتنفيذ  والمتابعين من أجل جريمة أو المبحوث عنهم من أجل

 .تدبير احتياطي صادر عن السلطات القضائية

تعتبر فقط كتدابير أمنية حسب مدلول هذه االتفاقية، التدابير السالبة للحرية التي ( 1

 .تأمر بها السلطات القضائية كتدابير إضافية أو الستبدال عقوبة
 

 القسم الثاني

 ليميت توجب التســاألفعال ال

 الـمادة الثانية

األفعـال التي تقتضـي التسليم، هـي تلك التي حسب تشريعات الطرفين المتعاقدين، ( 6

تشكل جرائم معاقب عليها بعقـوبة سالبة للحرية يفوق حدها األقصى سنتين حبسا، إذا كان 

لطالبة األمر يتعلق بأشخاص محكوم عليهم يجب أن تكون العقوبة الصادرة عن محاكـم الدولة ا

لتسليم السجن لمدة سنة على األقل، إذا كانت تتعلق بتنفيذ تدبير احتياطي، يقضي بالحرمان من ا

 .الحرية لمدة غير محددة أو لمدة أربعة أشهر على األقل

إذا كـان طلب التسليم يمس عدة أفعال مختلفة، معاقب على كل واحد منها حسب  (أ  (1

رية وحتى إذا كانت بعض األفعال ال يتوفر فيها الشرط تشريعات الطرفين بعقوبة سالبة للح

 .المتعلق بمقدار العقوبة، يمكن أن يتم التسليم أيضا لهذه األفعال

إذا كان التسليم يرمي إلى تنفيذ عدة عقوبات سالبة للحرية أو عدة تدابير أمنية،  (ب   

بير األمني مع ذلك يتم إال أن بعضها ال يصل إلى حد العقوبة المقررة أو المحددة في التد

 .التسليم لتنفيذ هذه العقوبات أو تنفيذ التدابير األمنية

ويدخل فـي التعاريف السابقة جميع أنواع المشاركة في األفعال المبينة أعاله وكذا ( 3

 .محاولتها في حالة ما إذا كان يعاقب عنها بموجب التشريع الجاري في البلدين

 القسم الثالث

 ليمأسباب رفض التس

 الـمادة الثالثة

 اجلرائم السياسية

يرفض التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية  (6

 .أو مرتبطة بجريمة سياسية في الدولة المطلوب إليها التسليم
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تطبق نفس القاعدة إذا كان للطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية يعتقد معها أن  (1

المعلل بجريمة عادية قد قدم قصد متابعة أو معاقبة فرد من أجل عرقه أو دينه طلب التسليم 

 .أو جنسيته أو أفكاره السياسية أو أن تصبح حالته خطيرة من أجل أحد هذه األسباب

ألجل تطبيق االتفاقية فإن االعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد أسرته  (3

 .ال تعتبر جريمة سياسية

هذه المادة ال يمس بالواجبات التي يكون الطرفان قد تعهدا أو يتعهدان إن تطبيق  (1

 .بها بموجب كل اتفاقية دولية أخرى متعددة األطراف
 

 الـمادة الرابعة

 عدم تسليم رعايا الدولتني

 .ال يسلم أي من الطرفين المتعاقدين رعاياه

تي يطلب التسليم من تحدد صفة الرعايا باعتبار الفترة التي ارتكبت فيها الجريمة ال

 .أجلها

غير أنه، إذا تعلـق األمر بأفعـال معاقب عليهـا في كلتـا الدولتين بعقوبة الجرائم أو 

الجنح، وبناء علـى طلب الطرف طالب التسليم يمكـن للطـرف المطلوب منه التسليم عرض 

ا الغرض القضية على السلطات القضائية المختصة من أجـل احتمال إجراء متابعـات ولهذ

توجه الملفات والمستندات واألشياء المتعلقـة بالجريمـة عن الطريق الدبلوماسي، ويبلغ 

 .الطرف طالب التسليم علما بمآل طلبه

تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة بمؤهالت محاكمها المختصة وبإمكانية تدخل 

 .لةالطرف المتضرر كطرف مدني في الدعوى وكذا بطرق الطعن المستعم

 الـمادة اخلامسة

 حمل ارتكاب اجلرمية

يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم الفرد المطلوب من أجل جريمة  (6

 .اقترفت بكاملها أو جزء منها حسب تشريعه فوق ترابه أو في مكان يعتبر تابعا لترابه

لطرف في حالة ما إذا ارتكبت الجريمة التي استوجبت طلب التسليم خارج تراب ا (1

طالب التسليم ال يمكن رفض التسليم إال إذا كان تشريع الطرف المطلوب منه التسليم ال 

 .يرخص في متابعة جريمة من هذا القبيل ارتكبت خارج ترابه

 الـمادة السادسة

 املتابعات اجلارية من أجل أفعال واحدة

ت ستقوم يمكن للدولة المطلوب منها التسليم أن ترفض تسليم فرد مطلوب إذا كان

 .حيال هذا الفرد بإجراء متابعات ألجل الفعل أو األفعال التي من أجلها يطلب التسليم
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 الـمادة السابعة

 عدم املعاقبة على نفس الفعل مرتني

يرفض التسليم إذا كان الفرد المطلوب تسليمه قد حكم عليه بصفة نهائية من طرف 

سليم عن الفعل أو األفعال التي من أجلها السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه الت

يطلب التسليم، ويمكن رفض التسليم إذا قررت السلطات المختصة للدولة المطلوب منها 

التسليم عدم إجراء متابعة وإنهاء المتابعات التي أقامتها عن نفس الفعل أو نفس األفعال، 

صدر في حقه حكم من  ويمكن رفض التسليم إذا كان الفرد المطلوب المبحوث عنه،  قد

 .طرف دولة أخرى من أجل نفس الفعل أو األفعال المطلوب من أجلها التسليم

 الـمادة الثامنة

 التقادم والعفو

يرفض التسليم إذا تم تقادم الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الطرف طالب التسليم أو  (6

 .الطرف المطلوب منه التسليم

دولة طالبة التسليم أو إذا صدر عفو من يرفض التسليم كذلك إذا صدر عفو من ال (1

الدولة المطلوب منها التسليم، وذلك بشرط أن تكون الجريمة في هذه الحالة األخيرة من بين 

 .الجرائم الممكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة إذا ما ارتكبها أجنبي خارج ترابها

 الـمادة التاسعة

 عقوبة اإلعدام

من أجلها التسليم معاقب عليها باإلعدام بموجب قانون  إذا كانت األفعال المطلوب

الدولة الطالبة، فإن هذه العقوبة تستبدل بتلك المقررة لنفس األفعال في قانون الدولة 

 .المطلوب إليها التسليم

 القسم الرابع

 مسطرة التسليم

 الـمادة العاشرة

 تقديم الطلب

 .يحرر الطلب كتابة ويوجه عبر الطريق الدبلوماسي (6

 :يرفق الطلب بالوثائق التالية (1

باألصل أو بنسخة صحيحة إما عن مقرر الحكم التنفيذي وإما عن األمر بإلقاء ( أ

القبض أو عن كل رسم تكون له نفس القوة ويسلم ضمن الكيفيات المقررة في قانون الدولة 

 .طالبة التسليم

الدقة زمان عرض للوقائع المطلوب من أجلها التسليم يتضمن بما أمكن من ( ب 

 .ومكان اقترافها وتكييفها القانوني ومراجع المقتضيات القانونية المطبقة

نسخة من المقتضيات القانونية المطبقة وكذا وصف الفرد المطلوب تسليمه بما ( ج

 .يمكن من الدقة وغير ذلك من المعلومات التي من شأنها أن تحدد هويته وجنسيته
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يات القانونية التي تحدد مدة تقادم الدعوى النص القانوني أو عرض للمقتض( د

 .العمومية أو العقوبة

 الـمادة احلادية عشر

 معلومات تكميلية

إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية حتى يتأتى للطرف 

المطلوب بالتسليم اتخاذ تقرير تطبيقا لهذه االتفاقية، فإن الطرف األخير يلتمس استكمال 

 .المعلومات الضرورية ويمكنه أن يحدد أجال لنيل هذه المعلومات

 الـمادة الثانية عشرة

 قواعد االختصاص

لفرد الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم وال أن يعتقل من أجل تنفيذ ا (6

 عقوبة أو تدبير أمني وال أن يجري عليه أي تقييد لحريته الشخصية ألجل فعل سابق  للتسليم

 :غير الفعل الذي سبب التسليم ما عدا في الحاالت التالية

إذا وافق الطرف الذي سلم الفرد على ذلك فسيقدم طلب في هذا الصدد يكون   (أ

مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها في المادة العاشرة، وبمحضر قضائي يتضمن 

من أجلها الفرد  تصريحات الشخص المسلم وتعطى الموافقة إذا كانت الجريمة المطلوب

 .تستلزم هي نفسها وجوب التسليم بمقتضى هذه االتفاقية

إذا كان باستطاعة الشخص المسلم الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم  ( ب

 .يخرج منه خالل الثالثين يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي، أو عاد إليه بعد خروجه منه

مه صراحة وبحضور موكله على متابعته ومحاكمته إذا وافق الفرد المطلوب تسلي (ج

أو تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه، فإن تلك الموافقة يتلقاها أحد أفراد السلطة القضائية وتدون 

ويتم إشعار الطرف . بمحضر قانوني، بعدما يخبره باآلثار القانونية التي تترتب على موافقته

 .الذي سلمه بهذه الموافقة

كن للطرف طالب التسليم أن يتخذ التدابير الالزمة قصد إيقاف أجل التقادم غير أنه يم  (1

طبق تشريعه بما في ذلك االلتجاء إلى مسطرة المحاكمة غيابيا أو الطرد خارج التراب عند 

 .االقتضاء

إذا تم تغيير التكييف القانوني للفعل اإلجرامي أثناء المسطرة فإن الفرد المسلم ال   (3

 .إال بقدر ما تكون عناصر تكوين الجريمة تسمح من جديد بالتسليم يتابع وال يحاكم

 الـمادة الثالثة عشرة

 تسليم الشخص املسلم إىل دولة أخرى

يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى 

سابقة للتسليم ما عدا في  دولة أخرى المسلم إليها والذي تبحث عنه هذه الدولة ألجل جرائم

، ويمكن للطرف 61من الفقرة األولى من المادة ( ب)الحالة المنصوص عليها في المقطع 

المطلوب منه التسليم أن يشترط اإلدالء بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

63. 
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 الـمادة الرابعة عشرة

 االعتقال املؤقت

طلب من السلطات المختصة للدولة طالبة التسليم، إلقاء تجوز في حالة االستعجال ب (6

القبض المؤقت على الشخص المبحوث عنه وتبت السلطات المختصة التابعة للطرف 

 .المطلوب منه التسليم في هذا الطلب، طبق ما جاء في قانونها

ينص في الطلب بإلقاء القبض المؤقت على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص  (1

من الفقرة الثانية من المادة العاشرة وكذا العزم على إرسال طلب ( أ)مقطع عليها في ال

التسليم، كما تبين فيه الجريمة المطلوب من أجلها وزمان ومكان اقترافها مع الوصف الدقيق 

 .بقدر اإلمكان للفرد المبحوث عنه

 يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للطرف المطلوب منه (3

عن طريق البريد أو البرق وإما على يد  مباشرة طريق الدبلوماسي وإماالاالعتقال إما عن 

 .المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، أو بأية وسيلة أخرى تترك دليال مكتوبا

 .وإذا لم يقع التوجيه عن الطريق الدبلوماسي وجب في الحين تأكيده عن هذا الطريق

 .م بمآل طلبهاوتخبر السلطة طالبة التسلي 

يمكن إنهاء إلقاء القبض المؤقت إذا مر عليه ثالثون يوما، ولم ترد على الطرف  (1

المطلوب منه التسليم أية من المستندات المبينة في المادة العاشرة، وال يمكن في أية حالة من 

، األحوال أن تتعدى مدة االعتقال ستين يوما، غير أنه يمكن إنهاء إلقاء القبض في أي وقت

إال في حالة ما إذا اتخذت الدولة المطلوبة جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع فرار 

 .الشخص المطلوب

غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد  (1

 .وتسليمه إذا ورد طلب التسليم فيما بعد

 الـمادة اخلامسة عشرة

 تعدد العرائض

من طرف عدة دول معا، إما عن نفس الفعل أو إما عن أفعال متباينة،  إذا طلب التسليم

سيما الخطورة النسبية ي ذلك مع اعتبار جميع الظروف والفإن المطلوب منه التسليم يبت ف

ومكان ارتكاب الجرائم وتواريخ الطلبات وجنسية الفرد المطلوب وإمكانية تسليمه مستقبال 

 .لدولة أخرى

 رالـمادة السادسة عش

 تسليم الفرد املطلوب تسليمه

يخبر الطرف المطلوب منه التسليم الطرف طالب التسليم على الطريقة المقررة في  (6

 .ه حول التسليمربمقر 63الفقرة األولى من المادة 

 .يعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي للتسليم (1
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وكذا مدة  في حالة القبول ينهى إلى علم الطرف طالب التسليم مكان وتاريخ التسليم، (3

االعتقال التي قضاها على ذمة مسطرة التسليم الفرد المطلوب، والتي تخصم من مدة 

 .االعتقال المفروضة على الشخص المسلم على تراب الدولة الطالبة

تتحمل الدولة الطالبة، المصاريف المترتبة عن مسطرة التسليم ونقل الفرد  (1

 .المطلوب تسليمه

يها في الفقرة السادسة من هذه المادة، إذا لم يتم مع مراعاة الحالة المنصوص عل (1

تلقي الفرد المطلوب في التاريخ المحدد، يمكن إطالق سراح هذا األخير بعد مضي أجل 

ويمكن للطرف المطلوب إليه التسليم رفض . يوما اعتبارا من هذا التاريخ( 33)ثالثين 

 .تسليمه من أجل نفس الفعل

قديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه، يخبر في حالة قوة قاهرة تحول دون ت (1

الطرف المعني باألمر الطرف اآلخر بذلك قبل انتهاء اآلجال، ويتفق الطرفان على تاريخ 

 .جديد للتسليم وتطبق مقتضيات الفقرة الخامسة من هذه المادة

 الـمادة السابعة عشرة

 تأجيل التسليم

يبت في طلب التسليم، تسليم  يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يؤجل، بعدما

الشخص المطلوب لكي تجري محاكمته من طرفه أو إذا كان قد حكم عليه لكي يقضي فوق 

 .ترابه مدة العقوبة المحكوم عليه بها من أجل فعل غير الفعل الذي طلب من أجله التسليم

 الـمادة الثامنة عشرة

 تسليم األشياء

 ،في حالة التسليم

مطلوب منه التسليم حالة إجرائه وبقدر ما يسمح بذلك تشريعه يحجز ويسلم الطرف ال  (6

 :ما يأتي

 األشياء التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج اإلثبات، أو  ( أ

وجدت وقت إلقاء القبض في حيازة  قد األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي ( ب

 .الفرد المطلوب أو عثر عليها فيما بعد

من هذه المادة ولو في الحالة التي  6ا في الفقرة يباشر تسليم األشياء المنصوص عليه  (1

 .ال يتم فيها التسليم بسبب وفاة أو فرار الفرد المطلوب تسليمه الممنوح فيما قبل

إذا حجزت أو صودرت األشياء المذكورة في تراب الطرف المطلوب منه التسليم،   (3

مها على شرط يسلتو يجوز لهذا األخير أن يحتفظ بها مؤقتا ألجل مسطرة جنائية جارية أ

 .إرجاعها

غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد يكتسبها الطرف المطلوب منه التسليم أو الغير في   (1

هذه األشياء، وإذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن األشياء ترجع عند انتهاء الدعوى في أقرب 

له عن وقت ممكن وبدون صائر إلى الطرف المطلوب منه التسليم ما عدا في حالة تناز

 .ذلك
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 الـمادة التاسعة عشرة

 العبــور

يرخص في عبور تراب أحد الطرفين المتعاقدين، بناء على طلب يوجه عن  (6

وطبق الشروط المطلوبة للتسليم ما عدا فيما  63الطريق المقرر في الفقرة األولى من المادة 

منصوص عليها يخص المستندات الواجب اإلدالء بها، حيث يجب اإلدالء فقط بالمستندات ال

وال تؤخذ بعين االعتبار المقتضيات المنصوص  63ب من المادة  في الفقرة الثانية المقطع أ و

 .والمتعلقة بمدة العقوبات 1عليها في الفقرة األولى من المادة 

 :وفي حالة استعمال الطريق الجوي تطبق حينئذ المقتضيات اآلتية (1

ليم يخبر الطرف الذي يعبر الطائرة إذا لم يتقرر أي نزول فإن الطرف طالب التس ( أ

من الفقرة الثانية من ( أ)ترابه، ويشهد بوجود إحدى المستندات المنصوص عليها في المقطع 

ويؤكد بأنه اعتمادا على العناصر الموجودة بيده ال يمكن رفض العبور بناء على  63المادة 

طائرة بسبب حادث طارئ وفي حالة نزول ال 6و 1أساس هذه االتفاقية والسيما المادتين 

عليه  فيترتب عن تبليغ استعمال الطريق الجوي مفعول طلب إلقاء القبض المؤقت المنصوص

 .، ويوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور61في المادة 

 .إذا تقرر نزول الطائرة يوجه الطرف طالب التسليم طلبا قانونيا بقصد العبور ( ب

 الـمادة العشرون

 رائم العسكريةاجل

 .ال يمكن تطبيق هذه االتفاقية في حالة الجرائم العسكرية

 الـمادة الواحدة والعشرون

 اللغات املستعملة

تحرر المستندات الواجب اإلدالء بها بلغة الطرف طالب التسليم، غير أن المستندات 

 .لألصلغير المحررة باللغة الفرنسية تكون مصحوبة بترجمة فرنسية مشهود بمطابقتها 
 

 الـمادة الثانية والعشرون

 الصوائر

إن الصوائر المترتبة عن التسليم فوق تراب الطرف المطلوب منه التسليم يتحملها ( 6

 .هذا الطرف

إن الصوائر المنفقة من أجل عبور تراب الطرف المطلوب عبوره يتحملها الطرف ( 1

 .الطالب

 الـمادة الثالثة والعشرون

 حل النزاعات

ارئ يكون ناتجا عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يحل عبر الطريق كل نزاع ط

الدبلوماسي، وتشكل لجنة استشارية مختلطة مكونة من ممثلين عن وزارة الشؤون الخارجية 

ووزارة العدل، ويمكن أن تجتمع بصفة دورية بناء على طلب أي من الطرفين لحل كل 

 .تفاقيةالمشاكل الناتجة عن تطبيق مقتضيات هذه اال
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 القسم اخلامس

 مقتضيات ختامية

 الـمادة الرابعة والعشرون

هذه االتفاقية، االتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين والتعاون القضائي في الميدان  ىتلغ

الجنائي المبرمة بين المملكة البلجيكية والمملكة المغربية، وكذا البروتوكول اإلضافي 

، وذلك في نطاق التعاون القضائي في ميدان 6616 رايرفب 17الموقعين في الرباط بتاريخ 

 .تسليم المجرمين

  الـمادة اخلامسة والعشرون

يجب على كال الطرفين المتعاقدين، أن يشعر الطرف اآلخر أن المصادقة على هذه 

االتفاقية تمت طبقا للقواعد الدستورية الجاري بها العمل في كال البلدين المتعاقدين، وتدخل 

تفاقية حيز التنفيذ ابتداء من اليوم األول من الشهر الثاني الموالي لتاريخ تبادل آخر هذه اال

 .هذين اإلشعارين

يعمل بهذه االتفاقية لمدة غير محدودة، ما لم يوجه أحد الطرفين طلب كتابي بإلغائها عن 

ن الطريق الدبلوماسي للطرف اآلخر، ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد ستة أشهر م

 .توجيهه

وإثباتا لذلك وقع المندوبان المفوضان للدولتين على هذه االتفاقية ووضعا عليها 

 .خاتمهما

 .في نظيرين أصليين 6667يوليوز  7وحرر في بروكسيل بتاريخ 

 .باللغات العربية والفرنسية والنرالندية، وللنصوص الثالثة نفس الحجية 
 

 عن المملكة البلجيكية                        عن المملكة المغربية   
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 (3100أغسطس  3) 0423صادر يف فاتح رمضان  08168361ظهري شريف رقم 

 3117أبريل  07بنشر االتفاقية يف ميدان تسليم اجملرمني املوقعة بالرباط يف 

.بني اململكة املغربية واجلمهورية الربتغالية
13
 

 الحمد هلل وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف 

 (بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه محمد)

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا

بين  1337 أبريل 67بناء على االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين الموقعة بالرباط في 

 المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية؛

 مة لدخول االتفاق المذكور حيز التنفيذ،ونظرا لتبادل اإلعالم باستيفاء اإلجراءات الالز

 :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي

عقب ظهيرنا الشريف هذا، االتفاقية في ميدان تسليم المجرمين  تنشر بالجريدة الرسمية،

 .بين المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية 1337أبريل  67الموقعة بالرباط في 

 .(1366أغسطس  1) 6131وحرر بالرباط في فاتح رمضان 

 :وقعه بالعطف

 رئيس الحكومة،

 .عباس الفاسي: اإلمضاء

* 

*     * 
 واجلمهورية الربتغالية اململكة املغربية بني اتفاقية

 يف ميدان تسليم اجملرمني

 :إن المملكة المغربية والجمهورية البرتغالية، المشار إليهما بالطرفين

عاون التي تجمع بين شعبي المملكة المغربية رغبة منهما في تعزيز روابط الصداقة والت

 والجمهورية البرتغالية؛

ووعيا منهما بمصلحة الطرفين في تنمية التعاون في المجال الجنائي وخاصة في ميدان 

 تسليم المجرمين؛

 :اتفقتا على المقتضيات التالية

                                                 
 .111ص( 1361يناير  33) 6133ربيع األول  1بتاريخ  1367الجريدة الرسمية عدد  - 13
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 األوىلاملادة 

 التزامات التسليم

ات هذه االتفاقية، بأن يتبادال تسليم كل شخص، يتعهد الطرفان المتعاقدان، وفقا لمقتضي

من أجل تحريك متابعات جنائية أو تنفيذ عقوبة أو تدبير أمني سالب للحرية نتيجة جريمة 

 .تفتح إمكانية التسليم

 الثانيةاملادة 

 األفعال املوجبة للتسليم

بة للحرية ال يتم التسليم عن األفعال المعاقب عليها، وفق قوانين الطرفين بعقوبة سال( 6

 .تقل عن سنة

ال يمكن الموافقة على طلب التسليم المؤسس على تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، إال إذا ( 1

 .كانت المدة المتبقية من العقوبة ال تقل عن أربعة أشهر

لتطبيق هذه المادة، ال يؤخذ بعين االعتبار، عند تحديد الجرائم وفقا للقانون الداخلي  ( 3

 :يليللطرفين، ما 

كون تشريعات الطرفين تصنف أم ال األفعال المكونة للجريمة ضمن نفس صنف  - أ

 الجرائم أو تشير إلى الجريمة بنفس االسم؛

كون العناصر المكونة للجريمة مماثلة في القانون الداخلي للطرفين، علما بأن كل  - ب

 .ةاألفعال ستأخذ بعين االعتبار كما هي مقدمة من طرف الدولة الطالب

عندما تكون الجريمة موضوع طلب التسليم قد ارتكبت خارج إقليم الطرف الطالب، ( 1

 :تتم الموافقة على التسليم وفق مقتضيات هذه االتفاقية، إذا

 كان الشخص موضوع طلب التسليم من مواطني الطرف طالب التسليم؛ أو - أ

بة الجريمة المرتكبة إذا كان قانون الطرف المطلوب إليه التسليم ينص على معاق- ب

 .خارج إقليمه في ظروف مماثلة

ال يرفض التسليم إذا كان الطلب مؤسسا على جريمة ذات صلة بالرسوم والضرائب ( 1

والحقوق الجمركية ونظام الصرف، بعلة عدم تنصيص تشريع الطرف المطلوب على نفس 

دان الرسوم والضرائب أنواع الرسوم والضرائب، أو لكونه ال يتوفر على نفس النظام في مي

 .والجمارك ونظام الصرف الجاري به العمل في تشريع الطرف الطالب

إذا كان طلب التسليم مؤسسا على ارتكاب أفعال مختلفة، معاقب على كل واحد ( 1

منها، بمقتضى قانون الطرفين، بعقوبة سالبة للحرية، وحتى ولو كان البعض منها ال يتوفر 

العقوبة، فيمكن للطرف المطلوب الموافقة على طلب التسليم بالنسبة  على الشرط المتعلق بمدة

 .لهذا النوع األخير من األفعال
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 الثالثةاملادة 

 أسباب الرفض اإللزامي للتسليم

 :يتم التسليم ال

 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الطرف المطلوب إليه التسليم؛(   أ

 على إقليم الطرف المطلوب إليه التسليم؛ إذا كانت الجريمة قد ارتكبت(   ب

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد صدر في حقه، عن نفس األفعال المؤسس (   ج

عليها طلب التسليم، بالدولة المطلوبة أو بدولة أخرى، حكم حائز لقوة الشيء المقضي به، 

 قضى ببراءته أو بإدانته وكان قد نفذ العقوبة المحكوم بها؛

كانت الدعوى العمومية أو العقوبة عند التوصل بطلب التسليم، قد سقطت بالتقادم إذا  ( د

 أو بأي سبب آخر وفقا لتشريع أحد الطرفين؛

 إذا كانت الجريمة قد شملها عفو بمقتضى قانون أحد الطرفين؛( ـ ه

 .إذا كانت الجريمة معاقبا عليها باإلعدام(   و

إذا ما استبدلت الدولة الطالبة أو حولت بصفة  غير أنه يمكن االستجابة لطلب التسليم،

نهائية تلك العقوبة، بالعقوبة المنصوص عليها لنفس األفعال في تشريع الدولة المطلوب إليها 

 التسليم؛

 .إذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالسجن المؤبد(  ز

صفة نهائية تلك غير أنه يمكن االستجابة لطلب التسليم، إذا ما استبدلت الدولة الطالبة ب

العقوبة بالعقوبة المنصوص عليها لنفس األفعال في تشريع الطرف المطلوب أو إذا أعطى 

 الطرف الطالب ضمانات كافية بعدم تنفيذ هذه العقوبة؛

إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو إلى االعتقاد بأن الشخص المطلوب تسليمه لن (  ح

 ولها المواثيق الدولية؛يستفيد من ضمانات حقوق اإلنسان التي تخ

إذا كانت الجريمة تعتبر في مفهوم القانون الداخلي للطرف المطلوب إليه التسليم (  ط

وألغراض تطبيق هذه الفقرة، ال تعتبر جرائم  .جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية

 :سياسية

 ي اإلبادة والجرائم ضد اإلنسانية وجرائم الحرب والجرائم المنصوص عليها ف

 المرتبطة بالقانون الدولي اإلنساني؛ 6616اتفاقيات جنيف لسنة 

  األفعال المشار إليها في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعامالت

 6631دجنبر  67نسانية أو المهينة المعتمدة بتاريخ أو العقوبات القاسية أو الإل

 من طرف الجمعية العامة لألمم المتحدة؛

 من المتعددة األطراف من أجل الوقاية  اتصوص عليها في االتفاقيجرائم المنال

اإلرهاب وزجره التي انضم أو سينضم إليها أحد الطرفين وفي كل آلية أخرى 

 يتعلق بهذا الشأن السيما اإلعالن عن تدابير مكافحة اإلرهاب الدولي؛

 ضاء حكومة االعتداء على حياة رئيس الدولة أو حياة أحد أفراد عائلته أو أحد أع

 .أحد الطرفين
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عند وجود أسباب جدية تفيد أن الغاية من التسليم هي متابعة الشخص أو معاقبته  ( ي

النتمائه العرقي أو لجنسه أو لدينه أو لجنسيته أو من أجل آراء سياسية أو إذا كانت وضعية 

 هذا الشخص ستزداد صعوبة ألحد هذه األسباب؛

عسكرية طبقا للقانون الداخلي ألحد الطرفين وليست  إذا كان األمر يتعلق بجريمة(  ك

 .في نفس الوقت جريمة حسب القانون الجاري

 الرابعةاملادة 

 احملاكمة من قبل الطرف املطلوب

و ( و و( و ب( إذا تعذر التسليم لوجود أحد األسباب المنصوص عليها في الفقرات أ( 6

مرتكب األفعال على المحكمة المختصة  من المادة السابقة، فعلى الطرف المطلوب إحالة( ز

 .طبقا لقانونه الداخلي من أجل األفعال التي كانت أو يمكن أن تكون موضوع طلب تسليم

يمكن للطرف المطلوب، ليتأتى له تطبيق الفقرة السابقة، مطالبة الطرف الطالب ( 1

م تدل بها هذه األخيرة بجميع العناصر الضرورية للمتابعة الجنائية السيما وثائق اإلثبات، ما ل

 .تلقائيا

 .يجب إعالم الطرف الطالب بمآل المسطرة( 3

 اخلامسةاملادة 

 أسباب الرفض االختياري للتسليم

 :يمكن رفض التسليم إذا  (6

كان الحكم على الشخص المطلوب قد صدر غيابيا في الدولة الطالبة وكان القانون  ( أ

تمكنه من التعرض أو تخوله الحق في محاكمة  الداخلي لهذه الدولة ال يمنح ضمانات كافية

 .جديدة حضورية بكل ضمانات حقوق الدفاع

كانت هناك مسطرة جنائية جارية أمام محاكم الطرف المطلوب من أجل نفس (  ب

 .األفعال موضوع طلب التسليم

يمكن للطرف المطلوب أن يقترح على الطرف الطالب سحب طلب التسليم ألسباب  (1

 .ا لسن الشخص المطلوب تسليمه، أو لحالته الصحيةإنسانية اعتبار

 السادسةاملادة 

 قواعد االختصاص

يمكن متابعة أو محاكمة أو اعتقال أو إخضاع الشخص المطلوب تسليمه،  ال( 6

بمقتضى هذه االتفاقية، ألي إجراء سالب لحريته الشخصية فوق إقليم الطرف الطالب، من 

إقليم الطرف الطالب، غير الفعل الذي أسس عليه  أجل فعل آخر، سابق على تواجده فوق

 .طلب التسليم

 :ينتهي المنع المنصوص عليه في الفقرة السابقة( 1

عندما يوافق الطرف المطلوب على ذلك وفقا لمقتضيات مسطرة التسليم وذلك بعد (  أ

 .دراسة الطلب المقدم لهذه الغاية، والمرفق بمحضر االستماع للشخص المعني بالتسليم
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إذا بقي الشخص المطلوب تسليمه مدة تفوق خمسة وأربعين يوما في إقليم الدولة (  ب

 .التي سلم إليها، وكان بإمكانه مغادرة هذا اإلقليم، أو إذا عاد إليه طواعية بعد مغادرته له

إذا تم تغيير تكييف الفعل المجرم خالل المسطرة، فإنه ال يمكن متابعة أو محاكمة ( 3

 .م إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، بعد إعادة تكييفها، تسمح بالتسليمالشخص المسل

 السابعةاملادة 

 إعادة التسليم

ال يمكن للطرف الطالب إعادة تسليم الشخص الذي سلم إليه من الطرف المطلوب، ( 6

 .بناء على طلب التسليم إلى طرف آخر

 :لسابقةينتهي منع التسليم المنصوص عليه في الفقرة ا( 1

إذا وافق الطرف، الذي سلم الشخص، على ذلك، على أن يقدم طلب جديد في هذا  - أ

 .الشأن بعد أخذ تصريح الشخص المسلم

إذا كان باستطاعة الشخص المسلم مغادرة إقليم الدولة المسلم إليها ولم يغادره خالل  - ب

 .خمسة وأربعين يوما، أو عاد إليه طواعية بعد مغادرته

للطرف المطلوب أن يطلب من الطرف الطالب إرسال تصريح للشخص  يمكن( 3

 .المطلوب، يشير فيه إلى كونه يقبل إعادة التسليم أو يرفضها

 الثامنةاملادة 

 تعدد طلبات التسليم

إذا كان نفس الشخص موضوع عدة طلبات تسليم عن نفس األفعال، فإن التسليم ( 6

 .ق إقليمها أو تم فيه ارتكاب الفعل الرئيسييمنح للدولة التي تم ارتكاب الجريمة فو

 :إذا كانت الطلبات تخص أفعاال مختلفة فإن التسليم يمنح( 1

للطلب المتعلق بأخطر جريمة حسب قانون الطرف المطلوب، في حالة األفعال (  أ

 مختلفة الخطورة؛

 للطلب الذي قدم أوال، في حالة الجرائم متساوية الخطورة؛ ( ب

تي يكون الشخص المطلوب تسليمه أحد رعاياها، أو يوجد فيها للدولة ال(  ج

 .موطنه في حالة وجود طلبات متزامنة

في جميع الحاالت األخرى، يتم التسليم إلى الدولة التي يعتبر طلبها ذا أولوية، (  د

حسب الظروف، وخاصة نظرا لوجود معاهدة أو إمكانية إلعادة التسليم بين الدول 

 .الطالبة
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 التاسعة املادة

 اإلشعار بالقرار

يجب على الطرف المطلوب أن يخبر الطرف الطالب، في أقرب اآلجال، بقراره بشأن 

 .طلب التسليم، وأن يبين في حالة الرفض الكلي أو الجزئي للطلب، أسباب هذا الرفض

 العاشرةاملادة 

 قنوات التبليغ

 .يبلغ طلب التسليم عبر القنوات الدبلوماسية -6

ويمكن استعمال  .المباشر بين السلطات المركزية في حالة االستعجال يمكن التبليغ -1

 .وسائل التبليغ المباشر السريع، كالبريد المصور

 :من أجل تطبيق هذه االتفاقية، يقصد بالسلطات المركزية -3

 Procuradoria General da Republica   عن الجمهورية البرتغالية  - أ

 .العدل، مديرية الشؤون الجنائية والعفو عن المملكة المغربية، وزارة - ب

 احلادية عشرةاملادة 

 الطلب و الوثائق املرفقة به

ة الشخص المطلوب يليم كتابة بعد تضمينه هوية و جنسيجب وضع طلب التس( 6

 .تسليمه

 :يجب إرفاق طلب التسليم بالوثائق التالية( 1

إلشارة إلى تاريخ عرضا للوقائع المنسوبة للشخص المطلوب تسليمه، مع ا( أ 

 ومكان وظروف ارتكاب الجريمة وتكييفها القانوني؛

نسخة من النصوص القانونية المتعلقة بتجريم ومعاقبة األفعال المنسوبة إلى ( ب 

 الشخص المطلوب تسليمه و سقوط الدعوى العمومية أو تقادم العقوبة حسب الحاالت؛

من قرار األمر بإلقاء نسخة موجزة أو صورة مشهود بمطابقتها لألصل ( ج 

القبض، أو أي قرار آخر له نفس القوة، صادر عن السلطة المختصة في مواجهة 

 الشخص المطلوب؛

كل إشارة ضرورية للتعرف على الشخص المطلوب تسليمه أو تحديد مكان  (د 

وجوده وخاصة موجزا من عقد الحالة المدنية أو صورة شمسية أو بطاقة 

 دكتيلوسكوبية؛

ز أو نسخة مطابقة لألصل من قرار اإلدانة عند تأسيس طلب التسليم موج( ـه 

على الرغبة في تنفيذ العقوبة، وكذا وثيقة تدل على المدة المتبقية منها، إذا لم تكن 

 تطابق مدة العقوبة المحكوم بها؛

إشهاد من السلطة المختصة بشأن القرارات التي توقف أو تقطع آجال التقادم  (و  

 الطرف الطالب في هذه الحالة؛وفق قانون 
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ورقة معلومات، في حالة األحكام الغيابية، تشير إلى حقوق المطلوب تسليمه ( ز 

في إمكانية تقديم الطعن أو طلب محاكمة جديدة مصحوب بالنصوص القانونية المتعلقة 

 .به

 .يجب التصديق على الوثائق المرفقة بطلب التسليم وفقا لقانون الطرف الطالب( 3

 الثانية عشرةملادة ا

 التسليم مبوافقة الشخص املطلوب

يمكن لكل شخص اعتقل من أجل التسليم أن يعبر عن قبول تسليمه فورا إلى الطرف ( 6

 .الطالب و أنه يتنازل على المسطرة القضائية للتسليم بعد إشعاره بحقه في هذه المسطرة

ن كون تصريحه صادرا عن تستمع السلطة القضائية إلى المصرح من أجل التأكد م( 1

محض إرادته، وفي حالة اإليجاب يتخذ القرار النهائي ويتم تضمينه في محضر قضائي يشير 

 .إلى جميع اإلجراءات

 .المصادق عليه طبقا للفقرة السابقة نهائيا يكون التصريح( 3

 الثالثة عشرةاملادة 

 معلومات تكميلية

عناصر الكافية لتمكين الدولة المطلوب إذا كان الطلب غير مكتمل أو ال يتضمن ال( 6

إليها التسليم من اتخاذ قرارها، يمكن لهذه األخيرة أن تطلب الوثائق أو المعلومات التكميلية 

 .وأن تحدد أجل معقوال لتقديمها

ال يحول عدم إرسال العناصر أو المعلومات المطلوبة، طبقا لمقتضيات الفقرة ( 1

 .لطلب على ضوء العناصر المتوفرةالسابقة، دون صدور قرار بشأن ا

إذا أطلق سراح شخص معتقل بناء على طلب تسليم، لعدم تقديم الدولة الطالبة ( 3

من هذه المادة، وجب على الدولة المطلوبة  6للعناصر التكميلية المنصوص عليها في الفقرة 

 .تبليغ قرارها إلى الدولة الطالبة في أقرب اآلجال

 الربابعة عشرةاملادة 

 توقيف الشخص املطلوب تسليمه

تتعهد الدولتان، بمجرد الموافقة على التسليم، باتخاذ جميع التدابير الضرورية  ( 6

 .لتحقيق ذلك، وعلى األخص البحث عن الشخص المطلوب وإيقافه واعتقاله

يخضع اعتقال الشخص المطلوب أثناء مسطرة التسليم، وإلى حين تسليمه للدولة ( 1

 .لقانون الداخلي للدولة المطلوبةالطالبة، إلى ا

 اخلامسة عشرةاملادة 

 تسليم و نقل الشخص املطلوب تسليمه

تقوم الدولة المطلوب إليها التسليم، بمجرد موافقتها، بإخبار الدولة الطالبة بمكان ( 6

وتاريخ التسليم، وكذلك بمدة االعتقال التي قضاها الشخص المطلوب تسليمه، والتي تحتسب 

 .ذ العقوبة المدان بها أو التي يمكن أن يدان بهاعند تنفي

على الدولة الطالبة القيام بنقل الشخص المطلوب من إقليم الدولة المطلوب إليها ( 1

 .يوما 13التسليم، في أجل معقول تحدده هذه األخيرة، على أن ال يتجاوز 
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ب قاهرة تخبر يمكن تمديد األجل المشار إليه في الفقرة السابقة كلما طرأت أسبا( 3

الدولتان الطرفان بعضهما بها، ال سيما إذا تعلق األمر بمرض، عاينه طبيب خبير، يحول 

 .دون التسليم في األجل المعين ألن من شأنه تعريض حياة الشخص المسلم للخطر

إذا لم يتقدم أحد الستالم الشخص المطلوب تسليمه بعد انقضاء اآلجال المذكورة في ( 1

، فإن هذا األخير يطلق سراحه، ويمكن للدولة المطلوب إليها التسليم أن 3و  1المقطعين 

 .ترفض تسليم الشخص إذا لم يتم نقله في اآلجال المنصوص عليها في هذه المادة

 السادسة عشرةاملادة 

 تأجيل التسليم

ال يحول دون االستجابة لطلب التسليم وجود متابعة جنائية، ضد الشخص المطلوب ( 6

أمام محاكم الدولة المطلوبة، أو كونه يقضي عقوبة سالبة للحرية من أجل جريمة  تسليمه،

 .غير تلك التي طلب من أجلها التسليم

في الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة، يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى حين ( 1

 .انتهاء المسطرة أو تنفيذ العقوبة

يب خبير، ومن شأنه تعريض حياة يؤجل التسليم كذلك بسبب مرض يعاينه طب( 3

 .الشخص المطلوب تسليمه للخطر

 السابعة عشرةاملادة 

 التسليم املؤقت

من المادة السابقة، يمكن تسليم الشخص  6في الحاالت المنصوص عليها في الفقرة ( 6

المطلوب مؤقتا بموجب ترخيص قضائي الستكمال إجراءات مسطرية كالمحاكمة، إذا ما 

لطالبة أن التأجيل قد يترتب عنه ضرر جسيم، على أن ال يعرقل سير المسطرة أثبتت الدولة ا

الجارية بالدولة المطلوبة، و شريطة أن تلتزم الدولة الطالبة بإرجاع الشخص المطلوب 

 .تسليمه، بدون أية شروط أخرى

ال يمكن أن يتجاوز الوجود المؤقت للشخص المطلوب على تراب الدولة الطالبة، ( 1

 .المتفق عليه بين الدولتيناألجل 

إذا كان الشخص المسلم مؤقتا يقضي عقوبة، فإن شروط تسليمه مؤقتا تتحدد باتفاق ( 3

 .بين الدولتين خاصة فيما يتعلق باحتساب مدة االعتقال فوق تراب الدولة الطالبة

 الثامنة عشرةاملادة 

 تسليم األشياء

ح به قانون الدولة المطلوبة، ومع عند الموافقة على التسليم، وفي حدود ما يسم( 6

الحفاظ على حقوق الغير، فإن األشياء التي يتم العثور عليها فوق تراب الدولة المطلوبة 

والمتحصلة من الجريمة أو الناتجة عنها أو التي يمكن أن تستعمل بمثابة حجج إثبات، تسلم 

 .إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها

عليها في الفقرة السابقة ولو في الحالة التي ال يتم فيها تسلم األشياء المنصوص ( 1

 .التسليم، الذي تمت الموافقة عليه، بسبب فرار أو وفاة الشخص المطلوب تسليمه
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ألغراض مسطرة جنائية جارية، يجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء ( 3

 .إلى الدولة الطالبة على شرط إرجاعهامن هذه المادة، أو أن تسلمها  6المشار إليها في الفقرة 

. غير أنه يحتفظ بالحقوق التي قد تكتسبها على هذه األشياء الدولة المطلوبة أو الغير( 1

إذا كانت هذه الحقوق مثبتة فإن األشياء ترجع إلى الدولة المطلوبة عند انتهاء الدعوى في 

 .أقرب اآلجال وبدون صائر

 التاسعة عشرةاملادة 

 املؤقتاالعتقال 

في حالة االستعجال، يجوز لكل من الدولتين، كإجراء احتياطي في انتظار الطلب ( 6

 .الرسمي للتسليم، أن تطلب االعتقال المؤقت للشخص المطلوب تسليمه

يجب أن يشير طلب االعتقال المؤقت إلى وجود أمر بإلقاء القبض أو قرار باإلدانة ( 1

ا لألفعال المكونة للجريمة، وتاريخ ومكان في حق الشخص المطلوب، وأن يتضمن عرض

ارتكابها، والنصوص القانونية الواجبة التطبيق، وجميع المعطيات المتوفرة حول هوية 

 .وجنسية ومكان تواجد الشخص المطلوب

يوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطة المركزية في الدولة المطلوبة، إما عبر ( 3

ة الشرطة ـريق منظمـن طـرق أو عـد أو البـن طريق البريـرة عـاسية، أو مباشـالقناة الدبلوم

وسيلة أخرى تترك أثرا مكتوبا أو معترفا بها من طرف سلطات  ةأو بأي - أنتربول –ة ـالدولي

 .الدولة المطلوبة

يتخذ قرار االعتقال واإلبقاء عليه طبقا لقانون الدولة المطلوبة ويبلغ فورا إلى الدولة ( 1

 .الطالبة

تحيط الدولة المطلوبة الدولة الطالبة علما، بأسرع وسيلة ممكنة، بمآل اإلجراءات  (1

التي اتخذتها بقصد االعتقال، وتخبرها بأن الشخص المعتقل سوف يطلق سراحه إذا لم 

 .تتوصل بطلب التسليم في أجل أربعين يوما ابتداء من تاريخ االعتقال

المطلوبة على إبقاء الشخص رهن االعتقال تطبق مقتضيات القانون الداخلي للدولة ( 1

 .بعد التوصل بطلب التسليم

غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول دون إلقاء القبض عليه من جديد ( 7

 .وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد األجل المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة

 العشروناملادة 

 إعادة االعتقال

فرار المعني باألمر بعد تسليمه إلى الدولة الطالبة، وفي حالة عودته إلى تراب  في حالة

وذلك استنادا إلى مجرد إرسال أمر بإلقاء  الدولة المطلوبة، يمكن تقديم طلب جديد العتقاله

القبض، مرفق بالوثائق التي تثبت أن الشخص قد تم تسليمه وأنه فر قبل سقوط الدعوى 

 .دة العقوبةالعمومية أو قضائه م
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 احلادية والعشروناملادة 

 العبور

يرخص بعبور تراب إحدى الدولتين المتعاقدتين، لشخص ليس من رعايا تلك الدولة ( 6

وسلم للدولة األخرى من طرف دولة ثالثة، شريطة أن ال يتناقض ذلك مع نظامها العام، 

 .يةوعندما تكون الجريمة موجبة للتسليم وفقا لمقتضيات هذه االتفاق

؛ و يجب أن تحدد فيه هوية 63يرسل طلب العبور بالطرق المذكورة في المادة ( 1

من ( ـه)و ( ج)و ( أ)الشخص المطلوب تسليمه، وأن يرفق بالعناصر المذكورة في البنود 

 .من هذه االتفاقية 66من المادة  1الفقرة 

حالة اعتقال أثناء يتحتم على دولة العبور اإلبقاء على الشخص المطلوب تسليمه في ( 3

 .عبوره لترابها

 :في حالة استعمال الطريق الجوي، تطبق المقتضيات التالية( 1

إذا لم يتقرر أي نزول، فإن الدولة الطالبة تخبر الدولة التي سيتم عبور ترابها وتشهد ( أ 

 66من المادة  1من الفقرة ( ـه)أو ( ج)بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في البندين 

 .من هذه االتفاقية

في حالة النزول الطارئ يكون لهذا اإلبالغ أثر طلب االعتقال المؤقت المذكور في ( ب 

 .من هذه االتفاقية، وتوجه الدولة الطالبة آنذاك طلبا رسميا للعبور 66المادة 

 .إذا كان النزول مقررا، توجه الدولة الطالبة للتسليم طلبا رسميا للعبور (ج  

 نية والعشرونالثااملادة 

 اللغة

تحرر طلبات التسليم وكل الوثائق المرفقة بها، وكذا تبادل المعلومات طبقا لمقتضيات 

هذه االتفاقية، بلغة الدولة الطالبة للتسليم، مرفقة بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب إليها التسليم 

 .أو إلى اللغة الفرنسية

 الثالثة والعشروناملادة 

 املصاريف

الدولة المطلوب إليها، المصاريف الناتجة عن التسليم إلى أن يتم تسليم  تتحمل( 6

 .الشخص إلى الدولة الطالبة

 :تتحمل الدولة الطالبة المصاريف التالية( 1

 المصاريف الناتجة عن نقل الشخص المسلم من دولة إلى دولة أخرى؛( أ 

 .النفقات الناتجة عن عبور الشخص المسلم( ب 

 والعشرون الرابعةاملادة 

 تسوية النزاعات

 .كل نزاع ناتج عن تأويل أو تطبيق هذه االتفاقية يتم حله بالطرق الدبلوماسية
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 اخلامسة والعشروناملادة 

 دخول االتفاقية حيز التنفيذ

يوما بعد التوصل بآخر إشعار كتابي يفيد إنجاز  33تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ 

 .من الطرفيناإلجراءات الداخلية المطلوبة 

 السادسة والعشروناملادة 

 املراجعة

 .يمكن مراجعة هذه االتفاقية بناءا على طلب أحد الطرفين (6

من  11تدخل هذه التعديالت حيز التنفيذ طبقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة  (1

 .هذه االتفاقية

 السابعة والعشروناملادة 

 مدة صالحية االتفاقية و إلغاؤها

 .هذه االتفاقية لمدة غير محددة أبرمت( 6

يمكن ألي من الطرفين إلغاء هذه االتفاقية، في أي وقت، بواسطة إشعار كتابي ( 1

 633ويبدأ سريان مفعول هذا اإللغاء بعد . موجه إلى الطرف اآلخر عبر الطرق الدبلوماسية

 .يوما من التوصل باإلشعار

 الثامنة والعشروناملادة 

 التسجيل

ف الموقع على هذه االتفاقية أن يقوم، في أقرب اآلجال بعد دخولها حيز يجب على الطر

إلعالن  631التنفيذ، بوضعها قصد التسجيل لدى أمانة األمم المتحدة وفقا لمقتضيات المادة 

 .األمم المتحدة، مع إشعار الطرف اآلخر عند إتمام هذه المسطرة واإلشارة إلى رقم تسجيلها

، في نظيرين أصليين باللغات العربية 1337أبريل  67حرر في الرباط بتاريخ 

 .والبرتغالية والفرنسية، وللنصوص الثالثة نفس القيمة القانونية

 .وفي حالة االختالف في التأويل ترجح الصيغة الفرنسية

 

 عن المملكة المغربية                                     عن الجمهورية البرتغالية  

 جوزي مانويل كوني رودريغيز                    بع                    محمد بوزو     

 وزير العدل                                          كاتب الدولة المساعد وفي العدل      
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  (0676أبريل  03) 0266ربيع الثاني  03 بتاريخ 08758343ظهري شريف رقم 

 تبادل وتنفيذ األحكام القضائية وتسليم اجملرمنيبنشر اتفاقية التعاون القضائي امل

067014فرباير  03املربمة بني اململكة املغربية واجلمهورية االيطالية بروما يوم  
 

 اجلزء الرابع

 تسليم اجملرمني

 36الفصل 

يتعهد الطرفان المتعاقدان بأن يسلما على وجه التبادل طبق القواعد والشروط المحددة 

في الفصول التالية األفراد الذين يكونون عند وجودهم بتراب إحدى الدولتين متابعين أو 

 .محكوما عليهم من طرف السلطات القضائية للدولة األخرى

 21الفصل 

وتحدد صفة هؤالء . اه إلى الطرف المتعاقد اآلخرال يسلم أحد الطرفين المتعاقدين رعاي

 .الرعايا في فترة ارتكاب المخالفة التي يطلب التسليم من أجلها

غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يلتزم ما دام مختصا بالحكم بالعمل على متابعة 

ثابة جرائم رعاياه الذين يكونون قد ارتكبوا في تراب الدولة األخرى مخالفات يعاقب عنها بم

أو جنح في الدولتين إذا وجه له الطرف اآلخر على الطريق الدبلوماسية طلبا للمتابعة 

مشفوعا بالملفات والوثائق واألشياء والمعلومات التي يتوفر عليها، ويخطر الطرف الطالب 

 .بمآل طلبه

 20الفصل 

 :يطبق التسليم على األشخاص اآلتي ذكرهم

رائم أو جنح معاقب عنها في قوانين الطرفين األشخاص المتابعون من أجل ج -6

 المتعاقدين بعقوبة سجن لمدة سنتين على األقل؛

األشخاص المحكوم عليهم من أجل جرائم أو جنح معاقب عنها في قانون الدولة  -1

المطلوبة إما حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سجن لمدة 

 .ستة أشهر على األقل

ت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عنها باإلعدام في تشريع الدولة وإذا كان

الطالبة فإن هذه العقوبة تعوض بالعقوبة المقررة لنفس المخالفة في تشريع البلد المطلوب 

 .منه

 23الفصل 

ال يرخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم يعتبرها الطرف 

 .منه جريمة سياسية أو فعال مرتبطا بمثل هذه الجريمةالمطلوب 

                                                 
 .6733ص (6671مايو  11) 6361جمادة األول  11بتاريخ  3367الجريدة الرسمية عدد  - 14
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وألجل تطبيق هذه االتفاقية فإن االعتداء على حياة رئيس دولة أو على أحد أفراد 

 .أسرته ال يعتبر جريمة سياسية

 22الفصل 

ال يرخص في التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها هذا التسليم تنحصر في 

 .ريةاإلخالل بواجبات عسك

 24الفصل 

إن التسليم يرخص فيه في ميدان األداءات والضرائب والجمارك والصرف طبق 

الشروط المنصوص عليها في هذه االتفاقية إذا ما تقرر ذلك بمجرد تبادل رسائل عن كل 

 .صيصخجريمة أو صنف من الجرائم المعينة على وجه الت

 25الفصل 

 :يرفض التسليم

 وب من أجلها التسليم قد ارتكبت في الدولة المطلوب منها؛إذا كانت الجرائم المطل( أ

 إذا كانت الجرائم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها؛( ب

إذا تم لسبب ما انقضاء الدعوى أو العقوبة تبعا لتشريع الطرف الطالب أو الطرف ( ج

 المطلوب منه عند التوصل بطلب التسليم؛

م خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه إذا ارتكبت الجرائ( د

الدولة وكان تشريع البلد المطلوب منه التسليم ال يرخص في المتابعة عن نفس الجرائم 

 .المرتكبة من لدن شخص أجنبي خارج ترابه

ويمكن أن يرفض التسليم إذا كانت الجرائم موضوع متابعات في الدولة المطلوب منها 

 .در بشأنها حكم في دولة ثالثةالتسليم أو ص

 26الفصل 

 :يقدم الطلب كتابة على الطريق الديبلوماسية ويدعم بالمستندات التالية

أصل أو نسخة صحيحة إما لمقرر حكم تنفيذي أو ألمر بإلقاء القبض أو أية وثيقة ( أ

 التسليم؛أخرى لها نفس القوة القضائية وتسلم طبق الكيفيات المقررة في قانون الطرف طالب 

عرض لألفعال التي طلب من أجلها التسليم وبيان دقيق لزمان ومكان اقترافها ( ب

 ووصفها القانوني ومراجع النصوص القانونية المطبقة عليها؛

نسخة من النصوص القانونية المطبقة والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه ( ج

 .يتهوجميع المعلومات األخرى الكفيلة بتحديد هويته وجنس

 27الفصل 

يتم في حالة االستعجال بطلب من السلطات المختصة للدولة الطالبة إلقاء القبض في 

 .31من الفصل ( أ)المؤقت في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المبينة في الفقرة 

ويوجه طلب إلقاء القبض المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها 

مباشرة عن طريق البريد أو البرق أو بواسطة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية  التسليم إما

 .أو بأية وسيلة أخرى تترك حجة مكتوبة «أنتربول»
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( أ)ويجب أن ينص الطلب على وجود وثيقة من الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 

ريمة المطلوب من وتبين فيه الج. ويشير إلى العزم على إرسال طلب التسليم 31من الفصل 

أجلها التسليم وزمان ومكان اقترافها والوصف الدقيق للفرد المطلوب تسليمه، وتخبر السلطة 

 .الطالبة على الفور بمآل طلبها

 .2الفصل 

يمكن أن يوضع حد إللقاء القبض المؤقت إذا لم تتوصل الحكومة المطلوب منها التسليم 

 .31لتسليم والوثائق المبينة في الفصل يوما على إلقاء القبض بطلب ا 33بعد مرور 

وال يتعرض باإلفراج على إلقاء القبض من جديد وال على التسليم إذا وصل طلب 

 .التسليم فيما بعد

 26الفصل 

إذا كانت المعلومات المقدمة من الطرف طالب التسليم غير كافية لتمكين الطرف 

االتفاقية فإن هذا الطرف األخير يطلب المطلوب منه التسليم من أن يتخذ مقررا مطابقا لهذه 

 .المعلومات التكميلية الالزمة ويسوغ له أن يحدد أجال للحصول على هذه المعلومات

 41الفصل 

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في آن واحد إما ألجل نفس األفعال أو ألجل أفعال 

مع اعتبار جميع الظروف مختلفة فإن الدولة المطلوب منها التسليم تبت في األمر بحرية 

والسيما إمكانية القيام استقباال بتسليم فيما بين الدول الطالبة وتواريخ الطلبات والخطورة 

 .النسبية للجرائم ومكان ارتكابها

 40الفصل 

إن جميع األشياء المتأصلة من الجريمة أو الممكن استعمالها وسائل لإلثبات والموجودة 

مه وقت إلقاء القبض عليه أو التي يعثر عليها فيما بعد تحجز في حوزة الفرد المطلوب تسلي

 .بطلب من الدولة الطالبة وتسلم إليها إذا كان األمر يقتضي تسليم المعني باألمر

 .ويباشر تسليم هذه األشياء ولو كان يتعذر تسليم الفرد المطلوب بسبب فراره أو وفاته

األشياء التي يجب إذا كانت هذه الحقوق  غير أنه يحتفظ بالحقوق المكتسبة للغير في هذه

ثابتة، أن ترجع في أقرب وقت ممكن وبدون صائر إلى الدولة المطلوب منها التسليم بعد 

 .انتهاء المتابعات المجراة في الدولة طالبة التسليم

ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا رأت في 

ويسوغ لها كذلك أن تحتفظ لنفسها عند تسليم هذه األشياء  .جراء مسطرة جنائيةذلك فائدة إل

 .بالحق في استرجاعها لنفس السبب مع التعهد بإرجاعها بمجرد ما يتيسر ذلك

 43الفصل 

تخبر الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة على الطريق الديبلوماسية بمقررها 

 .حول التسليم

 .كل رفض كلي أو جزئي ويدعم بأسباب
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 .ويتم في حالة القبول إشعار الدولة الطالبة بمكان وتاريخ التسليم

وعند عدم حصول اتفاق في هذا الصدد يوجه الفرد المسلم على يد الدولة المطلوب منها 

 .التسليم إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية التابعة للدولة طالبة التسليم

الحالة المنصوص عليها في المقطع األخير من هذا الفصل أن تعمل  ويجب مع مراعاة

الدولة الطالبة على تلقي الفرد الواجب تسليمه بواسطة أعوانها في أجل شهر واحد يبتدئ من 

ويطلق سراح الفرد بعد . التاريخ المحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من هذا الفصل

 .المطالبة بتسليمه من أجل نفس الفعل انصرام هذا األجل وال تمكن فيما بعد

وإذا حالت ظروف استثنائية دون تقديم أو تلقي الشخص الواجب تسليمه فإن الدولة 

وتتفق الدولتان على تاريخ آخر . المعنية باألمر تخبر الدولة األخرى بذلك قبل انصرام األجل

 .للتسليم وتطبق مقتضيات المقطع السابق

 42الفصل 

المطلوب تسليمه متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة منها إذا كان الشخص 

التسليم من أجل جريمة غير الجريمة المقدم بشأنها طلب التسليم وجب أن تبت هذه الدولة 

األخيرة في الطلب المذكور وتشعر الدولة الطالبة بقرارها حول التسليم طبق الشروط 

، غير أن تسليم المتهم يؤجل في حالة 13صل من الف 1و 6المنصوص عليها في المقطعين 

 .القبول إلى أن تنتهي محاكمته في الدولة المطلوب منها التسليم

وتطبق  11ويباشر التسليم في موعد يحدد طبقا لمقتضيات المقطع الثالث من الفصل 

 .من الفصل المذكور 1و 1و 1حينئذ المقطعات 

توجيه المعني باألمر موقتا للمثول أمام وال يتعرض بمقتضيات هذا الفصل على إمكانية 

السلطات القضائية للدولة طالبة التسليم بشرط أن يتم إرجاعه بمجرد ما تبت السلطات 

 .المذكورة في األمر

 44الفصل 

إن الشخص الذي يكون قد تم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن 

ة للتسليم غير الجريمة المطلوب بشأنها التسليم ما عدا يعتقل لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة سابق

 :في األحوال التالية

إذا لم يغادر الفرد المسلم في ظرف الثالثين يوما الموالية لإلفراج النهائي عنه تراب  -6

 الدولة المسلم إليها مع قدرته على القيام بذلك أو إذا ما رجع إليه بعد مغادرته إياه؛

لتي سلمت الفرد على ذلك قدم طلب في هذا الصدد يكون إذا ما وافقت الدولة ا -1

وبمحضر  31من الفصل ( أ)مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة 

قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم حول تمديد التسليم ويشار فيه إلى 

اإلمكانية المخولة إليه لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوب منها 

 .ليمالتس
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وإذا غيرت الصفة المخولة للفعل اإلجرامي خالل المسطرة فإن الفرد المسلم ال يتابع 

 .وال يحاكم إال إذا كانت العناصر المتألفة منها الجريمة الموصوفة من جديد تسمح بالتسليم

 45الفصل 

إلى تكون موافقة الدولة المطلوب منها التسليم الزمة لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم 

دولة أخرى الشخص الذي يكون قد تم تسليمه إليها ماعدا في الحالة التي يمكث فيها المعني 

باألمر في تراب الدولة طالبة التسليم طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق أو 

 .أن يكون قد عاد إليها طبق نفس الشروط

 46الفصل 

بور تراب أحد الطرفين يرخص بطلب موجه على الطريق الديبلوماسية في ع

المتعاقدين لتسليم شخص إلى الطرف اآلخر، ويدعم هذا الطلب بالمستندات الضرورية 

إلثبات أن األمر يتعلق بجريمة يترتب عنها التسليم، وال تراعى الشروط المنصوص عليها 

 .المتعلقة بمقدار العقوبات 17في الفصل 

 :يات التاليةوفي حالة استعمال الطريق الجوية تطبق المقتض

إذا لم يقرر أي نزول فإن الدولة طالبة التسليم تشعر بذلك الدولة التي تعبر الطائرة  -6

من الفصل ( أ)ترابها وتشهد بوجود أحد المستندات المنصوص عليها في الفقرة 

، ويترتب عن هذا التبليغ في حالة نزول طارئ مفعول طلب إلقاء القبض 31

وتوجه الدولة طالبة التسليم طلبا للعبور  37ل المؤقت المنصوص عليه في الفص

 طبق الشروط المقررة في المقطعات السابقة؛

 إذا قرر نزول وجب أن توجه الدولة طالبة التسليم طلبا ألجل العبور؛ -1

وإذا التمست الدولة المطلوب منها العبور تسليم الفرد إليها أمكن تأجيل العبور إلى أن 

 .ن طرف هذه الدولةتتم محاكمة الشخص المطلوب م

 47الفصل 

إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة طالبة التسليم مع العلم أن 

 .الدولة المطلوب منها التسليم ال تطالب ال بصوائر المسطرة وال بصوائر االعتقال
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  (0676مارس  37) 0266ربيع اآلخر  .3بتاريخ  087.856ظهري شريف رقم 

اقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف القضايا املدنية واجلنائية بنشر االتف

 والربتوكول املضاف إليها املربمني بني اململكة املغربية واجلمهورية االشرتاكية

(.0673غشت  21) 0263رجب  31الرومانية املوقع عليها بالرباط يوم  
15
 

 الحمد هلل وحده،

 :بداخله -الطابع الشريف 

 (بن يوسف هللا وليهالحسن بن محمد )

 :يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه هللا وأعز أمره أننا

بناء على االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية والبروتوكول 

المضاف إليها المبرمين بين المملكة المغربية والجمهورية االشتراكية الرومانية، الموقع 

 ؛(6671غشت  33) 6361رجب  13يوم ا بالرباط معليه

 6363محرم  3وبناء على محضر تبادل وثائق المصادقة المحرر ببوخاريست يوم 

 ،(6677دجنبر  61)

 :أصدرنا امرنا الشريف بما يلي

 الفصل األول

تنشر بالجريدة الرسمية االتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في القضايا المدنية والجنائية 

الملحق بها المبرمان بين المملكة المغربية والجمهورية االشتراكية الرومانية  والبروتوكول

غشت  33) 6361رجب  13المضافان إلى ظهيرنا الشريف هذا والموقع عليهما بالرباط يوم 

6671.) 

 الفصل الثاني

 .ينشر ظهيرنا هذا بالجريدة الرسمية

 .( 6676مارس  17) 6366ربيع اآلخر  13وحرر بالرباط في 

 :وقعه بالعطف

 الوزير األول،

 .المعطي بوعبيد: اإلمضاء

 

 

 

 
 8(.7..شتنبر  6.) ....من شوال  66بتاريخ  ....راجع نص االتفاق المنشور بالجريدة الرسمية الطبعة الفرنسية عدد 

                                                 
15
 .1311ص ( 6676شتنبر  61) 6366 شوال 13بتاريخ  3136الجريدة الرسمية عدد  - 
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Dahir n° 087.856 du 28 rebia II 1399 (27 mars 1979) 
portant publication de la convention relative à 

l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et du 
protocole additionnel, conclu entre le Royaume du 

Maroc et la République Socialiste de Roumanie, 
 faits le 20 rejeb 1392 (30 août 1972) à Rabat.16  

CHAPITRE VI 

De l'extradition 
Article 26 

Les parties contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, selon 

les règles et sous les conditions déterminées par le présent chapitre, les 

individus qui, se trouvant sur le territoire de l'une des deux parties, font 

l'objet de poursuites, d'un jugement ou d'une condamnation par les 

autorités judiciaires de l'autre partie contractante. 

Article 27 
1. Ne peuvent être extradés : 

a) les individus qui sont citoyens de la partie requise ; 

b) les individus dont l'extradition est interdite par la législation de la 

partie requise. 

2. Toutefois, la partie requise s'engage, dans la mesure où elle a 

compétence pour les juger, à faire poursuivre les personnes prévues aux 

alinéas (a) et (b) du paragraphe précédent du présent article qui auraient 

commis sur le territoire de l'autre partie des faits punis comme infractions 

dans les deux Etats, lorsque l'autre partie lui adressera, par la voie 

diplomatique, une demande de poursuite accompagnée des dossiers, 

documents, objets et informations dont elle dispose. La partie qui a 

demandé la poursuite sera informé de la suite réservée à sa demande. 

Article 28 
Seront sujets à l'extradition :  

a) les individus qui sont poursuivis pour des infractions punies par les 

lois des parties contractantes d'une peine d'au moins deux ans 

d'emprisonnement ou d'une peine plus sévère ; 

b) les individus qui, étant régulièrement cités, même s'ils ne se sont 

pas présentés, ont été condamnés par les autorités judiciaires de la partie 
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requérante à une peine d'au moins un an d'emprisonnement ou d'une peine 

plus sévère pour des infractions prévues également par la loi de la partie 

requise. 

Article 29 
L'extradition ne sera admise 

a) si les infractions à raison desquelles elle est demandée ont été 

commises sur le territoire de la partie requise ; 

b) si les infractions ont été jugées définitivement sur le territoire de la 

partie requise ou si les poursuites ont été arrêtées par les autorités 

compétentes de la partie requise ; 

c) si pour une raison quelconque l'action ou la peine est éteinte d'après 

la loi d'une des parties contractantes, au moment de la réception de la 

demande de l'extradition ; 

d) si les infractions ayant été commises hors du territoire de la partie 

requérante par un étranger, la loi de la partie requise n'autorise pas la 

poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un 

étranger ; 

e) si, conformément aux lois des deux parties contractantes, l'action 

pénale ne peut être déclenchée que par la plainte préalable de la personne 

lésée ; 

f) si les infractions font l'objet de poursuites sur le territoire de la 

partie requise. 

Article 30 
1. L'extradition peut être ajournée si l'individu dont l'extradition est 

demandée est impliqué dans un procès pénal où doit purger une peine 

privative de liberté prononcée par une autorité judiciaire de la partie 

requise. 

2. En cas d'ajournement, l'extradition ne peut avoir lieu qu'après 

décision judiciaire définitive ou, en cas de condamnation, après l'exécution 

de la peine. 

3. Dans le cas où l'ajournement de l'extradition épuiserait le délai de 

prescription de l'action ou pourrait entraver l'établissement des faits, 

l'extradition temporaire pourra être accordée sous la condition expresse que 

l'individu extradé sera remis aux autorités de la partie requise après 

l'accomplissement des actes de procédure pour lesquels l'extradition a été 

accordée. 

Article 31 
1. L'individu extradé ne peut être poursuivi ni jugé pour une infraction 

autre que celle qui a donné lieu à l'extradition ni être tenu à purger une 

peine que celle ayant motivé l'extradition, ni être extradé à un Etat tiers que 

si : 
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a) la partie requise y consent. Dans ce cas une demande devra être 

présentée, accompagnée des documents prévus à l'article 32 paragraphe 2 

et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé sur 

l'extension de l'extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée 

d'adresser un mémoire en défense aux autorités de la partie requise, ou : 

b) ayant eu la possibilité de le faire, l'individu n'a pas quitté, dans les 

trente jours qui suivent une décision judiciaire définitive ou, en cas de 

condamnation, après l'exécution de la peine, le territoire de la partie 

requérante ou s'il y est retourné après l'avoir quitté. 

2. Lorsque la qualification donné au fait incriminé sera modifiée au 

cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans 

la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction, nouvellement 

qualifiée, permettraient l'extradition. 

Article 32 
1. La demande sera formulée par écrit et présentée par la voie 

diplomatique. Toute correspondance ultérieure entre les deux parties 

contractantes se fera également par la même voie. 

2. Il sera produit à l'appui de la requête: 

a) la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt ou de tout autre acte 

ayant la même force et, dans le cas où l'extradition est demandée à raison 

d'une condamnation, la copie certifiée conforme de la décision définitive. 

Au cas où le mandat d'arrêt ou tout autre acte ayant la même force ne 

mentionne pas les faits avec indication du temps et du lieu où ils ont été 

commis, ou ne mentionne pas leur qualification légale, ces éléments seront 

précisés, dans une annexe certifiée ; 

b) la copie des textes de loi applicables ; 

c) les renseignements concernant la durée de la peine non purgée, en 

cas de demande d'extradition d'un individu condamné et n'en ayant purgé 

qu'une partie ; 

d) toutes indications pouvant établir l'identification de l'individu dont 

l'extradition est demandée. 

3. La partie requise peut demander des renseignements 

complémentaires si les indications prévues au paragraphe précèdent sont 

incomplètes. L'autre partie doit répondre à cette demande dans un délai 

n'excédant pas deux mois; ce délai peut être prorogé de quinze jours d'un 

commun accord entre les parties contractantes. 

Si la partie requérante ne fournit pas les renseignements 

complémentaires dans le délai fixé, la partie requise peut mettre en liberté 

l'individu arrêté. 
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Article 33 
Lorsque les conditions de l'extradition sont remplies, la partie requise 

procédera sans retard à l'arrestation de l'individu dont l'extradition est 

demandée. 

Article 34 
1. En cas d'urgence, sur la demande des autorités compétentes de la 

partie requérante, il sera procédé à l'arrestation provisoire en attendant 

l'arrivée de la demande d'extradition et des documents mentionnés à 

l'article 32, paragraphe 2. 

2. La demande d'arrestation provisoire sera transmise aux autorités 

compétentes de la partie requise soit par la voie postale ou télégraphique, 

soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. 

Elle devra mentionner l'existence d'une des pièces prévues à l'article 

32 paragraphe 2 alinéa (a) et fera part de l'intention d'envoyer une demande 

d'extradition. La demande mentionnera, également, l'infraction pour 

laquelle L'extradition est demandée, le temps et le lieu où elle a été 

commise ainsi que toutes indications pouvant établir l'identification de 

l'individu dont l'extradition est demandée. 

3. L'autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à 

sa demande. 

Article 35 
1 Il pourra être mis fin à l'arrestation provisoire si, dans le délai de 

trente jours après l'arrestation, la partie requise n'a pas été saisie de la 
demande de l'extradition accompagnée des documents mentionnés à 

l'article 32 paragraphe 2. Ce délai pourra être prorogé de quinze jours, à la 

demande de la partie requérante. 

2. La mise en liberté de l'individu réclamé ne s'oppose pas à 

l'arrestation et à l'extradition de celui-ci, si la demande d'extradition 

parvient ultérieurement. 

Article 36 
1. La partie requise fera connaître à la partie requérante sa décision sur 

l'extradition. 

2. En cas de rejet total ou partiel prononcé par l'autorité judiciaire, les 

motifs de l'arrêt seront communiqués à la partie requérante. 

3. En cas d'admission de la demande, la partie requérante sera 

informée du lieu et de la date de la remise. 

Si les agents de la partie requérante ne se présentent pas au lieu et à la 

date fixés pour recevoir l'individu dont l'extradition a été admise et si la 

partie requérante ne sollicite pas un ajournement, celui-ci sera 

immédiatement mis en liberté. Dans ce cas, si la demande d'extradition est 

renouvelée, elle pourra être rejetée. 
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4. L'ajournement prévu au paragraphe précédent ne peut excéder 

quinze jours. 

5. Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise 

ou la réception de l'individu dont l'extradition a été admise, la partie 

intéressée en informera au préalable l'autre partie, les deux parties 

contractantes se mettront d'accord sur une autre date de remise dans un 

délai qui ne pourra excéder quinze jours à partir du moment de la cessation 

de ces circonstances exceptionnelles. 

Article 37 
Si l'extradition du même individu est demandée concurremment par 

plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, la 

partie requise statuera librement sur les demandes d'extradition. 

Article 38 
Si l'individu extradé se soustrait aux poursuites où à l'exécution de la 

peine et revient sur le territoire de la partie requise, il pourra être extradé de 

nouveau. Dans ce cas il n'est plus nécessaire d'annexer à la demande les 

actes prévus à l'article 32. 

Article 39 
1. Quand il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de 

l'infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en 

la possession de l'individu réclamé au moment de son arrestation ou qui 

seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de la partie 

requérante, saisis et remis à cette partie. 

2. Cette remise sera effectuée même si l'extradition ne peut 

s'accomplir par suite de l'évasion ou de la mort de l'individu réclamé. 

3. Seront Toutefois réservés les droits de la partie requise ou des tiers 

sur lesdits objets qui devront être rendus le plus tôt possible et sans frais à 

la partie requise, à la fin des poursuites exercées sur le territoire de la partie 

requérante. 

4. La partie requise pourra retenir temporairement les objets saisis si 

elle les juge nécessaires pour une procédure pénale. Elle pourra de même, 

en les transmettant, se réserver leur restitution pour le même motif, en 

s'obligeant à les renvoyer à son tour dès que faire se pourra. 

5. Le transfert des sommes d'argent et des biens se fera conformément 

aux lois de la partie requise. 

Article 40 
Chacune des parties contractantes autorisera, à la demande de l'autre, 

le transit sur son territoire des individus extradés par un Etat tiers, si la 

demande de transit remplit les conditions de la demande d'extradition 

prévues par le présent chapitre. A défaut, elle n'est pas tenue de le faire. 
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Article 41 
1. Les frais occasionnés par la procédure d'extradition sont à la charge 

de la partie requise jusqu'au moment de la remise de l'extradé. 

2. Les frais occasionnés par le transit seront à la charge de la partie 

requérante. 

Article 42 
Les parties contractantes se communiqueront réciproquement les 

informations relatives aux résultats des poursuites engagées à l'encontre de 

l'individu extradé. En cas de décision définitive, une copie en sera 

communiquée à l'autre partie contractante. 
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  (06.6نوفمرب  04) 0417من ربيع األول  00صادر يف  08.38234ظهري شريف رقم 

 ة املغربية واجلمهورية الشعبية البولونية للتعاون القضائي بنشر االتفاقية بني اململك

.0676ماي  30يف امليدانني املدني واجلنائي املوقعة بفارسوفيا يوم 
17
 

 الباب الثامن

 يف تسليم اجملرمني 

 27الفصل 

يتبادل الطرفان المتعاقدان طبق مقتضيات هذه االتفاقية، بطلب من أحدهما، تسليم 

 .في بلد أي منهما إما لمتابعتهم جنائيا أو لتنفيذ عقوبة سالبة للحرية األشخاص الموجودين

 .2الفصل 

 :يكون التسليم في حق

األشخاص المتابعين من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين الطرفين ( أ

 المتعاقدين بعقوبة الحبس ألزيد من سنة أو بعقوبة أشد؛

السلطات القضائية للدولة الطالبة بعقوبة  األشخاص المحكوم عليهم من طرف( ب

حبس لمدة ستة أشهر على األقل أو بعقوبة أشد من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها 

 .بمقتضى قوانين الدولة المطلوبة

 26الفصل  

 :ال يكون التسليم ممكنا

دولة إذا كانت الجنايات أو الجنح المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت داخل حدود ال( أ

 المطلوبة؛

إذا كان األشخاص المطلوب تسليمهم قد صدر في حقهم حكم نهائي باإلدانة أو ( ب

اإلعفاء أو البراءة أو صدر لفائدتهم قرار بعدم المتابعة ما لم يتعلق األمر بقرار بعدم 

 االختصاص صادر عن السلطات القضائية للدولة المطلوبة؛

وبة لسبب من األسباب قد سقطت عند التوصل إذا كانت الدعوى العمومية أو العق( ج

 .بطلب التسليم بناء على قانون أحد الطرفين المتعاقدين

 41الفصل 

 :ال يجوز التسليم إذا كانت الجناية أو الجنحة المطلوب من أجلها

 تعتبر في نظر الدولة المطلوبة جريمة ذات صبغة سياسية؛( أ

 .تنحصر فقط في اإلخالل بواجبات عسكرية( ب
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 40الفصل  

 :ال يمكن تسليم

 الطرف المطلوب؛ يمواطن( أ

 .األشخاص غير المسموح بتسليمهم طبق تشريع الطرف المطلوب( ب

 43الفصل 

إذا لم يقبل طلب التسليم، فإن الطرف المتعاقد المطلوب يخطر بذلك الطرف المتعاقد 

 .الطالب

 42الفصل  

واحدة أو من أجل جرائم  إذا طلبت عدة دول تسليم نفس الشخص من أجل جريمة

 .مختلفة فإن الطرف المتعاقد المطلوب يكون له أن يقرر لمن يمنح القبول من هذه الطلبات

 44الفصل 

يكون طلب التسليم كتابة ويرفع بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون مبينا للسلطة  -6

ا جنسيته، وأن الطالبة والسلطة المطلوبة واالسم العائلي والشخصي للمطلوب تسليمه، وكذ

يتضمن أيضا معلومات عن موطن المطلوب أو محل إقامته وعن هويته وعن األفعال 

 .الجرمية ووصفها القانوني وكذا الغاية من الطلب

يرفق طلب التسليم إذا أمكن ببيان ألوصاف المعني باألمر الصحيحة وصورته  -1

 .الفوتوغرافية وكشف لبصمات أصابعه

ب التسليم بأمر بإلقاء القبض مع عرض لوقائع الجناية أو في مرحلة التحقيق يرفق طل -3

 .الجنحة المرتكبة ونصوص القانون الجنائي التي تطبق على الجريمة موضوع الطلب

في مرحلة تنفيذ العقوبة يرفق طلب التسليم بنسخة من حكم حائز لقوة األمر المقضى  -1

 .دانةبه وكذا بنص القانون الجنائي المطبق المستند عليه في اإل

 .إذا كان المحكوم عليه قد قضى جزءا من العقوبة فإنه يشار إلى ذلك

 45الفصل 

إذا بدا أن المعلومات المقدمة من الطرف الطالب غير كافية لتمكين الطرف المطلوب 

من اتخاذ قرار، فإن هذا الطرف األخير يطلب إفادته بالمعلومات التكميلية الضرورية 

 .حصول على هذه المعلوماتويسوغ له أن يحدد أجال لل

 46الفصل  

إذا كان طلب التسليم مبررا بما فيه الكفاية طبقا ألحكام هذه االتفاقية، فإن الطرف 

 .المطلوب يأمر طبقا لقوانينه ودون مهلة باعتقال الشخص المطلوب تسليمه مؤقتا
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 47الفصل 

لتوصل بطلب التسليم يمكن أيضا في حالة االستعجال إجراء االعتقال المؤقت قبل ا -6

إذا عبر الطرف الطالب عن ذلك وأكد في نفس الوقت بأن هذا الشخص صدر في حقه أمر 

 .بإلقاء القبض أو حكم نهائي وأفصح عن نيته في إرسال طلب التسليم

يسوغ إرسال طلب االعتقال المؤقت عن طريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى 

 .تترك أثرا كتابيا

إخطار الطرف الطالب فورا بإجراء االعتقال المؤقت وباألجل المحدد في  يتعين -1

 .الذي يجب بمضيه اإلفراج عن الشخص المعتقل 13الفصل 

 .4الفصل 

يفرج عن الشخص الذي اعتقل مؤقتا بمقتضى المسطرة المنصوص عليها في  -6

إعالم الطرف  إذا لم يقع التوصل بطلب التسليم خالل ثالثين يوما من تاريخ 17الفصل 

 .الطالب باعتقال هذا الشخص

 .ويجوز بطلب من الطرف الطالب تمديد هذا األجل إلى خمسة عشر يوما

يفرج أيضا عن الشخص المعتقل في حالة عدم التوصل بالمعلومات التكميلية  -1

 .من هذه االتفاقية 11المطلوبة خالل األجل المنصوص عليه في الفصل 

ة عن الشخص المعتقل مؤقتا إذا أخطرت بأنه لم يعد في نية تفرج السلطة المطلوب -3

 .الطرف الطالب المطالبة بالتسليم

 46الفصل 

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مشموال بمتابعة جنائية أو يقضي عقوبة من أجل 

جريمة أخرى مقترفة داخل حدود الطرف المطلوب فإن التسليم يمكن تأجيله إلى حين إنهاء 

 .الجنائية أو حين تنفيذ العقوبة أو العفو منهاالمتابعة 

 51الفصل 

من شأنه أن يؤدي إلى تقادم  16إذا كان تأجيل التسليم المنصوص عليه في الفصل  -6

المتابعات الجنائية أو العقوبة أو يخلق أيضا عوائق أخرى بالنسبة لإلجراءات الجنائية فإنه 

 .مؤقتةيمكن بطلب معلل تسليم الشخص المطلوب بصفة 

يرجع فورا الشخص الذي يسلم بصفة مؤقتة إلى بلد الطرف المطلوب بعد إنهاء  -1

 .المتابعة الجنائية التي من أجلها وقع تسليمه

 50الفصل 

ال يمكن دون موافقة الطرف المتعاقد المطلوب متابعة الشخص الذي وقع تسليمه  -6

على تاريخ تسليمه غير تلك التي ارتكز  جنائيا، أو اعتقاله لتنفيذ عقوبة من أجل جريمة سابقة

عليها طلب التسليم، وال يمكن أن يسلم هذا الشخص إلى دولة أخرى دون موافقة الطرف 

 .المتعاقد المطلوب

 : ال تكون الموافقة واجبة -1
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إذا لم يغادر الشخص المسلم خالل ثالثين يوما التالية إلنهاء المتابعة الجنائية أو لتنفيذ ( أ

أو العفو منها بلد الطرف الطالب، وال تدخل في هذا األجل المدة التي لم يكن خاللها  العقوبة

 بإمكان الشخص المسلم مغادرة بلد الطرف الطالب؛

 .إذا عاد الشخص المسلم بمحض إرادته إلى بلد الطرف الطالب بعد مغادرته إياه( ب

 53الفصل 

د المطلوب بنتيجة المتابعة يخطر الطرف المتعاقد طالب التسليم، الطرف المتعاق

يرفق الطرف المتعاقد الطالب بهذا اإلخطار، بناء على . الجنائية المقامة ضد الشخص المسلم

 .طلب الطرف المتعاقد المطلوب، نسخة من الحكم الحائز لقوة األمر المقضي به

 52الفصل 

الب بمكان يشعر الطرف المتعاقد المطلوب الذي قبل التسليم الطرف المتعاقد الط -6

 .وتاريخ تسليم الشخص المعني، وكذا بالمدة التي قضاها رهن االعتقال بغرض التسليم

يفرج عن الشخص الذي تم قبول تسليمه إذا لم يعمل على استالمه الطرف الطالب  -1

 .خالل أجل خمسة عشر يوما يبتدئ من اليوم المحدد للتسليم

سليم أو استالم الشخص المقبول في حالة وجود ظروف استثنائية تحول دون ت -3

تسليمه، فإن الطرف المعني يخبر مسبقا الطرف اآلخر بذلك، ويتفق الطرفان المتعاقدان على 

تاريخ آخر للتسليم ال يمكن أن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ابتداء من وقت زوال هذه 

 .الظروف

 54الفصل  

ضده أو من تنفيذ العقوبة  إذا تملص شخص مسلم بطريقة ما، من المتابعة الجارية

الجنائية ثم رجع إلى بلد الطرف المطلوب منه فيما قبل، فإنه يعاد تسليمه بمجرد تأكيد طلب 

 .من هذه االتفاقية 11التسليم دون حاجة إلرسال المستندات المذكورة في الفصل 

 55الفصل  

ائل إثبات والتي إن جميع األشياء المتحصلة من الجريمة أو التي يمكن اعتمادها وس -6

توجد وقت إلقاء القبض على الشخص المطلوب تسليمه أو التي تكشف فيما بعد، تحجز بطلب 

 .من الدولة الطالبة وتسلم لها

 .يجوز تسليم هذه األشياء ولو تعذر تسليم الشخص المطلوب بسبب فراره أو وفاته -1

أو للغير على هذه تحفظ في جميع األحوال الحقوق المكتسبة للدولة المطلوبة  -3

األشياء، وإذا ثبتت مثل هذه الحقوق فإن األشياء ترد عقب انتهاء القضية في أقرب وقت 

 .ممكن إلى الدولة المطلوبة وبدون مصاريف

يجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا رأت في ذلك ضرورة  -1

د إرسالها أن تحتفظ لنفسها بالحق في بشأن متابعة جنائية أخرى، ويسوغ لها كذلك عن

 .استردادها لنفس السبب مع إعادتها بمجرد ما يتيسر لها ذلك

ال تطبق في حالة تسليم األشياء، اعتمادا على الفقرات السابقة المقتضيات المتعلقة  -1

  .بتصدير واستيراد األشياء والقيم الخاضعة لقوانين الصرف
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 56الفصل  

وجه بالطريق الدبلوماسي بالمرور عبر أراضي أحد الطرفين يرخص بناء على طلب م

 .المتعاقدين مع مراعاة الشروط المطلوبة بشأن التسليم

 57الفصل  

 .ال يطالب الطرفان المتعاقدان باسترجاع المصاريف المترتبة عن التسليم -6

 .تقع المصاريف المترتبة عن العبور على عاتق الطرف الطالب -1
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 ( 3113يناير  36) 0433من ذي القعدة  05صادر يف  086683.1  ظهري شريف رقم

 بنشر االتفاقية املتعلقة بالتعاون القضائي يف املادة اجلنائية وتسليم اجملرمني املوقعة 

.بني اململكة املغربية ومجهورية تركيا( 06.6ماي  05) 0416شوال  6بالرباط يف 
18

 

 القسم الثاني

 يف تسليم اجملرمني

 33املادة 

 االلتزام بتسليم اجملرمني

يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسليم أحدهما لآلخر األشخاص الموجودين فوق تراب كل 

وذلك حسب القواعد . منهما، والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية

 :وطبقا للشروط المحددة في المواد اآلتية

 32املادة 

 عدم تسليم املواطنني

وتقدر صفة المواطن وقت ارتكاب الجريمة . سلم الطرفان المتعاقدان مواطنيهماال ي( 6

 .التي يطلب من أجلها التسليم

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مواطنا للدولة المطلوبة، فإن هذه الدولة تقوم بناء ( 1

ت على طلب من الدولة الطالبة بعرض القضية على سلطاتها المختصة لكي تباشر المتابعا

القضائية عند االقتضاء ضد هذا الشخص، ولهذه الغاية تتبع اإلجراءات المنصوص عليها في 

 .من هذه االتفاقية 13من المادة  3و 1الفقرتين 

 34املادة 

 يت تؤدي إىل التسليمــاجلرائم ال

 :يمنح التسليم( 6

نايات أو من أجل الفعل أو األفعال التي تكون، حسب تشريع الطرفين المتعاقدين، ج -أ

 .جنحا يعاقب عليها هذا التشريع بعقوبة سالبة للحرية لمدة ال تقل عن سنة أو بعقوبة أشد

من أجل األحكام القاضية بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على األقل، الصادرة  -ب

 .عن محاكم الدولة الطالبة بسبب الجرائم المنصوص عليها في المقطع السابق

ولة المطلوبة أن تمنح التسليم إذا كان طلب التسليم يتعلق بعدة أفعال يمكن أيضا للد( 1

متميزة يعاقب على كل منها تشريع الطرفين المتعاقدين بعقوبة سالبة للحرية دون أن يتوفر 

 .في بعضها الشرط المتعلق بمدة العقوبة

                                                 
 . 1171ص  (1331أغسطس  11) 6113جمادى اآلخرة  67 بتاريخ 1333عدد  الجريدة الرسمية - 18
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 35املادة 

 التسليم بشروط

التسليم طبقا للشروط في مادة الرسوم والضرائب والجمارك والصرف، يمنح 

المنصوص عليها في هذا القسم، إذا تقرر ذلك بواسطة تبادل رسائل بشأن كل جريمة أو فئة 

 .من الجرائم تخص بالذكر

 36املادة 

 رفض التسليم

 :يرفض التسليم( 6

 .إذا كانت الجرائم التي طلب من أجلها قد ارتكبت في الدولة المطلوبة -أ

ضائية للطرف المتعاقد المطلوب مقرر بالحفظ أو بعدم إذا صدر عن السلطات الق -ب

المتابعة أو باإلدانة أو بالبراءة، في حق الشخص المطلوب وذلك من أجل نفس الفعل أو 

 .األفعال

إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين المتعاقدين عند توصل  -ج

 .الطرف بطلب التسليم

تكبت خارج تراب الدولة الطالبة من طرف أجنبي عنها، إذا كانت الجرائم قد ار -د

وكان تشريع الدولة المطلوبة ال يسمح بالمتابعة عن مثل هذه الجرائم في حالة ارتكابها خارج 

 .ترابها من طرف أجنبي عنها

إذا صدر عفو شامل في الدولة الطالبة أو في الدولة المطلوبة، شريطة أن تكون -هـ

خيرة من ضمن الجرائم التي يمكن المتابعة من أجلها في هذه الدولة إذا الجريمة في الحالة األ

 .ارتكبت خارج ترابها من طرف أجنبي عنها

إذا كان الفعل المطلوب من أجله التسليم يعد في تشريع أحد الطرفين المتعاقدين  -و

 .جريمة ال متابعة فيها إال بعد شكاية الضحية

جرائم موضوع متابعة في الدولة المطلوبة أو صدر يمكن رفض التسليم إذا كانت ال( 1

 .فيها حكم في دولة ثالثة

 37املادة 

 اجلرائم السياسية

جلها تعتبر في الدولة المطلوبة أال يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من ( 6

 .جريمة سياسية أو مرتبطة بها

عتداء على حياة رئيس الدولة ال يعتبر جريمة سياسية عند تطبيق أحكام هذا القسم اال( 1

 .أو أحد أفراد أسرته

 .3املادة 

 خرق االلتزامات العسكرية

ال يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها تتمثل فقط في خرق التزامات 

 .عسكرية
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 36املادة 

 حمتوى طلب التسليم وطريقة توجيهه

 .اسييقدم طلب التسليم كتابة ويوجه بالطريق الدبلوم( 6

 :يعزز الطلب بما يلي( 1

نسخة رسمية إما لمقرر صادر باإلدانة أو ألمر بإلقاء القبض أو ألي وثيقة لها نفس   -أ

 .القوة صدرت في الشكل المنصوص عليه في قانون الدولة الطالبة

عرض لألفعال المطلوب من أاجلها التسليم مع اإلشارة إلى وقت ومكان ارتكابها  -ب

 .المقتضيات القانونية المطبقة عليها وكذا نسخة من هذه المقتضياتوتكييفها وإلى 

وصف دقيق بقدر اإلمكان للشخص المطلوب وكل المعلومات األخرى التي من  -ج

 .شأنها أن تحدد هويته وجنسيته

 21املادة 

 لغة االتصال

رفق تحرر طلبات التسليم وكذا الوثائق التي يقع اإلدالء بها بلغة الدولة الطالبة وت

بترجمة لها بلغة الدولة المطلوبة، وتكون هذه الترجمة مصادقا عليها من طرف ترجمان 

 .محلف أو مرخص له وفقا لتشريع الدولة الطالبة

 20املادة 

 التدابري املتخذة

يلتزم الطرفان المتعاقدان، بمجرد تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بالتسليم باتخاذ كل 

 .بما فيها البحث عن الشخص المطلوبالتدابير الضرورية 

 23املادة 

 االعتقال املؤقت

في حالة االستعجال يمكن للسلطات القضائية في الدولة الطالبة أن تطلب اعتقال ( 6

 .الشخص المطلوب مؤقتا ريثما يتم التسليم

يتضمن طلب االعتقال المؤقت بيان توفر إحدى الوثائق المنصوص عليها في ( 1

كما يشير إلى الجريمة المرتكبة ومدة العقوبة . 16لفقرة الثانية من الفصل المقطع أ من ا

المقررة أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكاب الجريمة وكذا الشخص المطلوب بقدر 

 .اإلمكان

يوجه الطلب للسلطات القضائية بالدولة المطلوبة إما مباشرة بواسطة البريد أو ( 3

 .تترك أثرا كتابيا التلغراف أو بأية وسيلة أخرى

إذا اعتبرت السلطات القضائية للدولة المطلوبة أن الطلب مستوف لشروط القبول، ( 1

 .وتحاط الدولة الطالبة علما بذلك دون تأخير. فإنها تقوم بتنفيذه طبقا لتشريعها

يمكن وضع حد لالعتقال إذا لم تتوصل الدولة المطلوبة، داخل ثالثين يوما من إلقاء ( 1

 .16من المادة  1، بإحدى الوثائق المذكورة في المقطع أ من الفقرة القبض

 .ال يمكن بحال أن تتجاوز مدة االعتقال المؤقت أربعين يوما بعد إلقاء القبض( 1
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يمكن منح اإلفراج المؤقت في كل حين، إال أن على الدولة المطلوبة أن تتخذ كل ( 7

 .خص المطلوبالتدابير التي تراها ضرورية لتفادي هروب الش

ال يحول اإلفراج دون إلقاء القبض على الشخص من جديد وتسليمه إذا ورد طلب ( 3

 .التسليم فيما بعد

 22املادة 

 املعلومات التكميلية

إذا احتاجت الدولة المطلوبة إلى معلومات تكميلية البد منها للتأكد من أن كل الشروط 

أن اإلغفال يمكن إصالحه، فإنها تشعر  المنصوص عليها في هذا القسم متوفرة، وظهر لها

الدولة الطالبة بذلك بالطريق الدبلوماسي قبل رفض الطلب، ويمكن للدولة المطلوبة أن تحدد 

 .أجال للحصول على هذه المعلومات

 24املادة 

 تعدد الطلبات

إذا طلب التسليم من طرف عدة دول في آن واحد، سواء من أجل نفس األفعال أو ( 6

عال مختلفة ، فإن الدولة المطلوبة تبت بحرية آخذة بعين االعتبار جميع الظروف من أجل أف

وخاصة إمكانية وقوع التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة، وتاريخ كل طلب، وخطورة 

 .الجرائم ومكان ارتكابها

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، يمكن للطرف المتعاقد المطلوب عند ( 1

التسليم، أن يأذن للطرف المتعاقد الطالب بتسليم الشخص إلى دولة أخرى كانت قد طلبته  منح

 .أيضا

 25املادة 

 حجز األشياء وتسليمها

تقوم الدولة المطلوبة، بطلب من الدولة الطالبة، ضمن الشروط المقررة في ( 6

 :تشريعها، بحجز وتسليم 

 األشياء التي يمكن أن تصلح كأدوات اقتناع؛ -أ

األشياء المحصل عليها من الجريمة والتي عثر عليها قبل أو بعد تسليم الشخص  -ب

 .المطلوب أو الذي تم تسليمه

 .يمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب لهروبه أو وفاته( 1

يمكن للدولة المطلوبة إذا اعتبرت ذلك ضروريا إلتمام إجراءات جنائية، االحتفاظ ( 3

 .ؤقتا بهذه األشياء أو تسليمها شرط أن ترد إليهام

فإذا وجدت . تحفظ مع ذلك الحقوق التي اكتسبتها الدولة أو الغير على هذه األشياء( 1

مثل هذه الحقوق فإن األشياء ترد بأسرع ما يمكن ودون مصاريف إلى الدولة المطلوبة بعد 

 .نهاية المتابعة الجارية على تراب الدولة الطالبة
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 26ملادة ا

 تسليم الشخص املطلوب

 .تبلغ الدولة المطلوبة للدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسي قرارها حول التسليم( 6

 .كل رفض تام أو جزئي يكون معلال( 1

في حالة الموافقة، تحدد الدولة المطلوبة مكان وتاريخ تسليم الشخص المطلوب ( 3

 .البة بوقت كاف، قبل التاريخ المحددبأكثر الطرق مالءمة، وتخبر بذلك الدولة الط

من هذه المادة، يمكن عند تسليم  1مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة ( 1 

الشخص المطلوب في التاريخ المحدد، أن يطلق سراحه بعد انتهاء أجل ثالثين يوما من هذا 

ويمكن . بعون يوماالتاريخ، وفي كل األحوال يطلق سراحه عند انقضاء أجل قدره خمسة وأر

 .للدولة المطلوبة أن ترفض تسليمه من أجل نفس الفعل

إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو تسلم الشخص المطلوب، فإن الدولة ( 1

وعندئذ تتفق الدولتان . المعنية تخبر الدولة األخرى بذلك قبل انقضاء أجل قدره ثالثون يوما

مكان آخر للتسليم، وفي هذه الحالة األخيرة تطبق على تاريخ آخر، وعند االقتضاء على 

 .مقتضيات الفقرة السابقة

 27املادة 

 التسليم املؤجل

إذا كان الشخص المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل ( 6

جريمة غير الجريمة التي تبرر طلب التسليم، فإنه يجب مع ذلك على هذه الدولة أن تبت في 

طلب وتطلع الدولة الطالبة على قرارها حول التسليم طبقا للشروط المنصوص عليها هذا ال

 .31من المادة  1و 6في الفقرتين 

غير أنه في حالة الموافقة يؤجل تسليم الشخص المطلوب إلى أن تنتهي عدالة الدولة 

من  3فقرة ويتم التسليم عندئذ في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات ال. المطلوبة من البت في أمره

 .من المادة المذكورة 1و  1، وفي هذه الحالة تطبق مقتضيات الفقرتين 31المادة 

ال تحول مقتضيات هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا ( 1

للحضور أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، شريطة التزامها صراحة بإبقاء الشخص 

 .بمجرد أن تنتهي هذه السلطات من البث في أمره المذكور رهن االعتقال ورده

 .2املادة 

 حدود املتابعة اجلنائية

ال يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه وال يمكن محاكمته وال اعتقاله من أجل تنفيذ 

عقوبة، وال إخضاعه ألي تقييد لحريته الشخصية من أجل جريمة سابقة لتسليمه غير 

 :ما عدا في األحوال اآلتية الجريمة التي بررت التسليم،

وفي هذه الحالة يجب أن يوجه لهذه الغاية . إذا وافقت الدولة التي سلمته على ذلك -أ

، 16من المادة  1طلب مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 
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وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص الذي تم تسليمه حول تمديد التسليم ويشير إلى 

 .مكانية المعطاة له لتوجيه مذكرة دفاعية إلى سلطات الدولة المطلوبةاإل

إذا لم يغادر الشخص المسلم خالل الثالثين يوما التي تلي اإلفراج النهائي عنه  -ب

 .تراب الدولة التي سلم إليها وهو يتمتع بحرية مغادرته أو عاد إليه بعد أن غادره

 26املادة 

 تغيري التكييف

ء تكييف الفعل المعاقب عليه، فإنه ال يمكن متابعة الشخص الذي تم تسليمه وال إذا تغير أثنا

 .محاكمته إال إذا كانت العناصر المكونة للجريمة التي أعطي لها التكييف الجديد، تسمح بالتسليم

 41املادة 

 إعادة التسليم لدولة ثالثة

عتبر موافقة الدولة المطلوبة ، ت33باستثناء الحالة المنصوص عليها في المقطع ب من المادة 

 .ضرورية لتمكين الدولة الطالبة من تسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة

ولهذه الغاية توجه الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة طلبا مصحوبا بنسخة من الوثائق المدلى 

 .بها من طرف الدولة الثالثة

 40املادة 

 العبور

ور الشخص المطلوب عبر تراب أحد الطرفين المتعاقدين ليسلم تتم الموافقة على مر( 6

وتقدم تعزيزا لهذا الطلب الوثائق . للطرف المتعاقد اآلخر بناء على طلب يوجه بالطريق الدبلوماسي

 .الضرورية إلثبات أن األمر يتعلق بجريمة تؤدي إلى التسليم

 .تعلقة بمدد العقوبات الم 13وال تؤخذ بعين االعتبار الشروط المقررة في المادة 

 :في حالة استعمال الطريق الجوي تطبق المقتضيات التالية( 1

إذا لم يكن مقررا أي هبوط، فإن الدولة الطالبة تشعر الدولة التي سيتم التحليق فوق ترابها،  -أ

وفي حالة . 16من المادة  1وتثبت وجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في المقطع أ من الفقرة 

، وتوجه 31ط اضطراري ينتج هذا التبليغ آثار طلب االعتقال المؤقت المشار إليه في المادة هبو

 .الدولة الطالبة طلبا للعبور مستوفيا للشروط المتطلبة

إذا كان هناك هبوط مقرر، فإن الدولة الطالبة توجه طلبا إلى الدولة المطلوب منها العبور  -ب

 .ه المادةوفقا لمقتضيات الفقرة األولى من هذ

إذا كانت الدولة المطلوب منها العبور قد طلبت أيضا التسليم، فيمكن إيقاف العبور إلى أن ( 3

 .تنتهي عدالة هذه الدولة من البث في أمر الشخص المطلوب

 43املادة 

 املصاريف

 .تتحمل الدولة المطلوبة مجموع المصاريف المترتبة فوق ترابها عن مسطرة التسليم( 6

الدولة الطالبة المصاريف المترتبة عن العبور على تراب الدولة المطلوب منها تتحمل ( 1

 .العبور



000                                                                                

 

  (.066دجنرب  06) ..02رمضان  .3بتاريخ  5.6867مرسوم ملكي رقم 

 باملصادقة على اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ األحكام وتسليم اجملرمني

ة املغربية ومجهورية السينغالبالرباط بني اململك 0667يوليوز  2املربمة يوم  
19

 

 اجلزء الثامن

 تسليم اجملرمني

 .2الفصل 

سلم أحدهما لآلخر طبق القواعد والشروط المحددة في ييتعهد الطرفان المتعاقدان بأن 

الفصول اآلتية، كل فرد يوجد بتراب إحدى الدولتين، ويكون متابعا أو محكوما عليه من 

 .طرف السلطات القضائية للبلد اآلخر

 26الفصل 

إن التسليم الذي يتعهد بتنفيذه كل بلد من البلدين ال يطبق على رعاياه أنفسهم، وتعتبر 

 .الجنسية لهذه الغاية وقت ارتكاب المخالفة التي يطلب من أجلها التسليم

غير أن الطرف المطلوب منه التسليم يتعهد في نطاق اختصاصه في الحكم بمتابعة من 

في خرى مخالفات يعاقب عنها باعتبارها جنحا أو جرائم راب الدولة األيرتكبون من رعاياه بت

البلدين، عندما يوجه إليه الطرف اآلخر على الطريق الدبلوماسية طلبا بالمتابعة مشفوعا بما 

ويحاط الطرف طالب المتابعة علما بمآل . والمعلومات واألشياءلديه من الملفات والوثائق 

 . طلبه

 41الفصل 

 :سليميشمل الت

األفراد المتابعين من أجل جنايات أو جنح تعاقب عليها قوانين الدولتين المتعاقدتين  -6

 بعقوبة ال تقل عن سنتين سجنا؛

األفراد المحكوم عليهم حضوريا أو غيابيا من طرف محاكم الدولة طالبة التسليم  -1

وجب قانون الدولة بعقوبة ال تقل عن شهرين سجنا من أجل جنايات أو جنح يعاقب عليها بم

 .المطلوب منها التسليم

 40الفصل 

ال يسمح بالتسليم إذا كانت المخالفة المطلوب من أجلها تعتبر في نظر الدولة المطلوب  

 .منها التسليم مخالفة سياسية أو مرتبطة بمخالفة سياسية

 43الفصل 

فقط مخالفة يجوز عدم السماح بالتسليم إذا كانت المخالفة المطلوب من أجلها تؤلف 

 .الواجبات العسكرية

                                                 
19
 .633ص  (6616أبريل  61) 6336محرم  13 بتاريخ 1611جريدة الرسمية رقم ال - 
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 42الفصل 

 .ال تعتبر جنحا سياسية جرائم القتل العمد والتسميم

 44الفصل 

ال يمنح التسليم في ميدان األداءات والضرائب والجمارك والصرف طبق الشروط 

المنصوص عليها في هذا الجزء إال بعدما يتقرر ذلك بتبادل المراسالت بين الطرفين 

 .كل مخالفة أو صنف معين من المخالفات المتعاقدين عن

 45الفصل 

 :يرفض التسليم

إذا كانت األفعال المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت في تراب الدولة المطلوب  -6

 منها هذا التسليم؛

 إذا صدرت بشأن هذه األفعال أحكام نهائية في تراب الدولة المطلوب منها التسليم؛ -1

وبة قد سقط بسبب التقادم وفقا لتشريع الدولة الطالبة أو إذا كان حق المتابعة أو العق -3

 الدولة المطلوبة عند تسلم هذه األخيرة طلب التسليم؛

إذا اقترفت المخالفة خارج تراب الدولة الطالبة من طرف شخص أجنبي عن هذه  -1

الدولة، وكان التشريع الداخلي للدولة المطلوبة ال يسمح بالمتابعة عن مثل هذه 

 في حالة اقترافها خارج ترابها من طرف شخص أجنبي؛المخالفة 

إذا صدر عفو في الدولة المطلوبة بشرط أن تكون المخالفة داخلة في المخالفات  -1

التي يمكن أن يتابع عنها في هذه الدولة، وتكون قد اقترفت خارج ترابها من طرف 

 .أجنبي

تراب الدولة المطلوبة  ويمكن أيضا رفض التسليم إذا جرت بشأن المخالفة متابعة داخل

 .أو صدر بشأنها حكم في تراب دولة أخرى

 46الفصل 

 :يوجه طلب التسليم على الطريق الديبلوماسية؛ ويجب أن يشفع باألوراق التالية

إذا كان الطلب يتعلق بشخص في طور التحقيق شفع هذا الطلب بأمر بإلقاء القبض  -6

صل المنصوص فيه على صادر عن السلطة المختصة، يتضمن المخالفة والف

المعاقبة عنها، كما يشفع بنسخة مشهود بمطابقتها للنص التشريعي المطبق، وكذا 

 بنسخة صحيحة لرسوم التحقيق؛

إذا كان الطلب يتعلق بشخص محكوم عليه حضوريا أو غيابيا شفع هذا الطلب  -1

 بنسخة مشهود بمطابقتها للحكم؛

صفي مفصل للشخص المتابع أو يجب في جميع األحوال أن يشفع الطلب ببيان و -3

وإذا كان المعني باألمر من مواطني الدولة الطالبة، وجب . المتهم أو المحكوم عليه

وينبغي أن يؤشر على المستندات . أيضا شفعه باألوراق الالزمة إلثبات جنسيته

 .المضافة إلى طلب التسليم وزير العدل للدولة الطالبة
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 47الفصل 

بطلب من السلطات المختصة للدولة الطالبة اعتقال الشخص  يجوز في حالة االستعجال

 .مؤقتا في انتظار وصول طلب التسليم والوثائق المنصوص عليها في الفصل السابق

ويوجه طلب االعتقال المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوبة إما 

ويؤكد في نفس  .ك أثرا كتابياوإما بأية وسيلة أخرى تتر ،مباشرة عن طريق البريد أو البرق

ويجب أن يشير الطلب إلى وجود الوثائق المنصوص عليها . الوقت على الطريق الديبلوماسية

وأن ينص على العزم على إرسال طلب تسليم، كما تبين فيه المخالفة . في الفصل السالف

خص المطلوب المطلوب من أجلها التسليم وتاريخ ومكان اقترافها، وكذا الوصف الدقيق للش

 .تحاط السلطة طالبة التسليم علما بمآل طلبهاو .تسليمه

 .4الفصل 

يمكن إنهاء االعتقال إذا مر عليه شهر واحد، ولم ترد على الحكومة المطلوبة أية وثيقة 

غير أن إطالق سراح المعني باألمر ال يحول  11من الوثائق المنصوص عليها في الفصل 

 .ه إذا ورد طلب التسليم فيما بعددون اعتقاله من جديد وتسليم

 46الفصل 

إذا تبين للدولة المطلوبة أنها في حاجة إلى معلومات تكميلية للتحقق مما إذا كانت 

الشروط المنصوص عليها في هذا الجزء متوفرة بكاملها، ورأت من الممكن تدارك هذا 

ويجوز . قبل رفض الطلب النقص، فإنها تخبر بذلك على الطريق الديبلوماسية، الدولة الطالبة

 .للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أجال للحصول على هذه المعلومات

 51الفصل 

إذا وردت على الدولة المطلوبة عدة طلبات من دول مختلفة، تتعلق إما بجنحة واحدة أو 

ما بجنح مختلفة، فإنها تبت بكامل الحرية في هاته الطلبات مع اعتبار جميع الظروف والسي

إمكانية التسليم فيما بعد بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة المخالفة والمكان 

 .الذي اقترفت فيه

 50الفصل 

إذا تم االتفاق على التسليم فإن جميع ما يعثر عليه في حيازة الفرد المطلوب وقت 

أن تساعد على التحقيق من شأنها  وأاعتقاله أو فيما بعد من أشياء تتعلق بارتكاب المخالفة 

 .تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة إذا ما التمست ذلك

 .ويمكن أن تسلم هذه األشياء ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب نظرا لفراره أو وفاته

غير أنه تحفظ الحقوق المكتسبة للغير على تلك األشياء التي يجب أن ترد في حالة 

وعلى نفقة الدولة الطالبة إلى الدولة المطلوبة، وذلك  ثبوت الحقوق المذكورة في أقرب أجل

 .عقب انتهاء المتابعات الجارية في الدولة الطالبة
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ويجوز للدولة المطلوبة أن تحتفظ مؤقتا باألشياء المحجوزة إذا اعتبرت ذلك ضروريا 

فس كما يمكنها أن تحتفظ عند تسليمها إياها بالحق في استرجاعها لن. لإلجراءات الجنائية

 .السبب المذكور مع التزامها بإرجاعها من جديد بمجرد ما يتسنى ذلك

 53الفصل 

 .تخبر الدولة المطلوبة الدولة الطالبة على الطريق الديبلوماسية بمقررها حول التسليم

 .ويعلل بأسباب كل رفض كلي أو جزئي

 .إلى علم الدولة الطالبة مكان وتاريخ التسليم يوفي حالة القبول، ينه

إذا لم يتم االتفاق في هذا الصدد، فإن الفرد المعني باألمر يوجه على يد الدولة و

 .المطلوبة إلى المكان الذي تعينه البعثة الديبلوماسية للدولة الطالبة

ويجب على الدولة الطالبة أن تعمل مع مراعاة الحالة المنصوص عليها في الفقرة 

سليمه من طرف أعوانها في أجل شهر يبتدئ من السابقة على أن يسلم إليها الفرد الواجب ت

وإذا انصرم هذا األجل، أطلق  .التاريخ المعين طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من هذا الفصل

 .سراح الفرد، ولن تمكن المطالبة به من أجل نفس العمل

 وإذا كانت ظروف استثنائية تحول دون تسليم أو تلقي الفرد الواجب تسليمه، فإن الدولة

وتتفق الدولتان على تاريخ جديد . المعنية باألمر تخبر الدولة األخرى بذلك قبل انصرام األجل

 .للتسليم وتطبق حينئذ مقتضيات الفقرة السابقة

 52الفصل 

إذا كان الفرد المطلوب متابعا أو محكوما عليه في الدولة المطلوبة من أجل مخالفة غير 

ليم، وجب على هذه الدولة مع ذلك أن تبت في هذا الطلب المخالفة المستند إليها في طلب التس

وتخبر الدولة الطالبة بمقررها وفقا للمقتضيات المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية 

على أن تسليم المعني باألمر، يؤخر في حالة القبول إلى أن تبت العدالة  .من الفصل السابق

 .في قضيته بالدولة المطلوبة

تسليم في تاريخ يحدد طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل السابق، ويجرى ال

 .وتطبق حينئذ مقتضيات الفقرتين الرابعة والسادسة من الفصل المذكور

 54الفصل 

إن الفرد الذي يتم تسليمه ال يمكن أن يتابع وال أن يحاكم حضوريا وال أن يعتقل قصد 

بقة للتسليم غير المخالفة التي وقع التسليم من أجلها تنفيذ عقوبة محكوم بها من أجل مخالفة سا

 :ما عدا في الحالتين اآلتيتين

إذا كان بإمكانه الخروج من تراب الدولة المسلم إليها ولم يخرج منه خالل الثالثين  -6

 يوما الموالية إلطالق سراحه النهائي أو خرج منه ثم عاد إليه؛

وفي هذه الحالة يوجه إليه طلب مشفوع إذا رضيت بذلك الدولة التي سلمته،  -1

وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الفرد المسلم  11بالوثائق المنصوص عليها في الفصل 

حول تمديد التسليم، ويشير إلى اإلمكانية المخولة إياه في رفع مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة 

 .المطلوبة
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ة المنسوبة إلى الشخص المسلم، وإذا وقع أثناء إجراء المسطرة تغيير في وصف المخالف

فإنه ال يتابع وال يحاكم إال بقدر ما تسمح بالتسليم العناصر المتألفة منها المخالفة حسب 

 .وصفها الجديد

 55الفصل 

يكون قبول الدولة المطلوب منها التسليم ضروريا لتمكين الدولة الطالبة من أن تسلم إلى 

ذا بقي المعني باألمر في تراب الدولة الطالبة أو عاد دولة أخرى الفرد المسلم إليها ما عدا إ

 .إليه طبق الشروط المنصوص عليها في الفصل السابق

 56الفصل 

أحد  إن تسليم فرد مسلم ألحد الطرفين المتعاقدين من طرف دولة ثالثة عبر تراب

إلى وتضاف  .الطرفين المتعاقدين يسمح به بناء على طلب يوجه على الطريق الديبلوماسية

هذا الطلب الوثائق الضرورية التي تثبت أن األمر يتعلق بمخالفة، تستوجب التسليم وتعتبر 

 .المتعلقة بمدة العقوبات 13الشروط المنصوص عليها في الفصل 

 :وفي حالة استعمال الطريق الجوي لنقل الشخص المسلم تطبق المقتضيات التالية

التسليم تخبر بذلك الدولة المطلوبة التي تحلق إذا لم يقدر أي نزول فإن الدولة طالبة  -6

وفي حالة . 11الطائرة فوق ترابها وتشهد بوجود إحدى الوثائق المنصوص عليها في الفصل 

نزول الطائرة بسبب حادث طارئ، يكون لهذا التبليغ مفعول طلب االعتقال المؤقت 

بالعبور طبق الشروط  وتوجه إذ ذاك الدولة الطالبة ملتمسا 17المنصوص عليه في الفصل 

 المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين؛

إذا تقرر نزول الطائرة في تراب أحد الطرفين المتعاقدين، وجهت الدولة طالبة  -1

 التسليم طلبا بالعبور؛

إذا التمست الدولة المطلوبة هي أيضا التسليم، أمكن تأجيل العبور إلى أن تبت عدالة  -3

 .لفرد المطلوب تسليمههذه الدولة في قضية ا

 57الفصل 

إن الصوائر المترتبة عن مسطرة التسليم تتحملها الدولة الطالبة وال تطالب الدولة  -6

 المطلوب منها التسليم بأي صائر عن المسطرة وال عن االعتقال؛

إن الصوائر المترتبة عن العبور فوق تراب الدولة المطلوب منها التسليم لهذا  -1

 الدولة الطالبة؛ الغرض تتحملها

في حالة االعتراف ببراءة الشخص المسلم، فإن الدولة طالبة التسليم تتحمل أيضا  -3

 .جميع الصوائر الالزمة لعودته إلى المكان الذي كان يوجد فيه وقت تسليمه
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 06املادة 

 تسليم اجملرمني 

تنطبق هذه المادة على الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، أو في الحاالت التي تنطوي  - 6

من ( ب)أو ( أ) 6على ضلوع جماعة إجرامية منظمة في ارتكاب جرم مشار إليه في الفقرة 

3المادة 
21
وعلى وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في إقليم الدولة الطرف  

متلقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسليم معاقبا عليه بمقتضى القانون 

 .الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

ليم يتضمن عدة جرائم خطيرة منفصلة، وبعض منها ليس إذا كان طلب التس - 1

مشموال بهذه المادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق 

 .بالجرائم األخيرة

يعتبر كل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم  - 3

وتتعهد الدول . دة لتسليم المجرمين سارية بين الدول األطرافالخاضعة للتسليم في أية معاه

األطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم 

 .المجرمين تبرم فيما بينها

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم  - 1

ترتبط معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها أن تعتبر هذه  من دولة طرف أخرى ال

 .االتفاقية هي األساس القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

 :يتعين على الدول األطراف التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة -1

داعها صك التصديق على هذه االتفاقية أن تبلغ األمين العام لألمم المتحدة، وقت إي( أ)

أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه االتفاقية هي األساس 

 القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية؛

المجرمين مع  أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم( ب)

سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت ال تعتبر هذه االتفاقية 

 .هي األساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

                                                 
20
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 :من هذه االتفاقية على ما يلي 3المادة تنص  - 

 :/ع الجرائم التالية والتحري عنها ومالحقة مرتكبيهاتنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك، على من - . 

 من هذه االتفاقية؛ و 13و 3و 1و 1الجرائم المقررة بمقتضى المواد ( أ)

 من هذه االتفاقية؛ 1الجريمة الخطيرة حسب التعريف الوارد في المادة ( ب)

 .حيثما يكون الجرم ذا طابع عبر وطني وتضلع فيه جماعة إجرامية منظمة 

 :من هذه المادة، يكون الجرم ذا طابع عبر وطني إذا 6غراض الفقرة أل - 6

 ارتكب في أكثر من دولة واحدة ؛ أو( أ)

 ارتكب في دولة واحدة ولكن جانبا كبيرا من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلشراف عليه جرى في دولة أخرى؛ أو( ب)

 به جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة واحدة؛ أوارتكب في دولة واحدة، ولكن ضلعت في ارتكا( ج)

 .ارتكب في دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة في دولة أخرى( د)
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يتعين على الدول األطراف التي ال تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة  - 1

 .عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينهاأن تعتبر الجرائم التي تنطبق 

يكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة  - 7

الطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم المجرمين المنطبقة، بما في ذلك الشرط المتعلق 

جوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن بالحد األدنى للعقوبة المسوغة للتسليم واألسباب التي ي

 .تستند إليها في رفض التسليم

يتعين على الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، أن تسعى إلى تعجيل  - 3

إجراءات التسليم وإلى تبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه 

 .هذه المادة

الطلب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي وما ترتبط به من  يجوز للدولة الطرف متلقية - 6

معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص 

المطلوب تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره 

 .وبأنها ظروف ملحة إجراءات التسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك  - 63

الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو كونه أحد مواطنيها، وجب 

عليها، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء ال 

ويتعين على تلك السلطات أن تتخذ قرارها . مسوغ له إلى سلطاتها المختصة بقصد المالحقة

وتضطلع بإجراءاتها على النحو ذاته كما في حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم بمقتضى 

ويتعين على الدولة األطراف المعنية أن تتعاون معا، . القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف

 .ب اإلجرائية والمتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية تلك المالحقةخصوصا في الجوان

عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها بأي صورة من  - 66

الصور إال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء الحكم الصادر عليه 

يم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة نتيجة للمحاكمة أو اإلجراءات التي طلب تسل

الطرف والدولة الطرف التي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا 

من شروط أخرى، يتعين اعتبار ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بااللتزام المبين في الفقرة 

 .من هذه المادة 63

ض تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن الشخص إذا رفض طلب تسليم، مقدم بغر - 61 

المطلوب تسليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف 

متلقية الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك 

ر بمقتضى القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر في تنفيذ الحكم الصاد

 .قانون الطرف الطالب الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

يتعين أن تكفل ألي شخص تتخذ بحقه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي  - 63

تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل اإلجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع 

تي ينص عليها قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في الحقوق والضمانات ال

 .إقليمها

ال يجوز تفسير أي حكم في هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان  - 61 

لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة لالعتقاد بأن الطلب قدم بغرض مالحقة أو 

ه أو ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثني أو آرائه معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرق
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السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك 

 .األسباب

ال يجوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر أيضا  - 61 

 .منطويا على مسائل مالية

الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر،  قبل رفض التسليم، يتعين على - 61

أن تتشاور مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقديم 

 .المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها

يتعين على الدول األطراف أن تسعى إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة  - 67

 .يم المجرمين أو تعزيز فاعليتهاألطراف لتنفيذ تسل
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 (3117نوفمرب  21) .043من ذي القعدة  06صادر يف  .081785 شريف رقم ظهري

 3112أكتوبر  20الفساد املوقعة بنيويورك يف  بنشر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
22
 

 43املادة 

 القضائية الوالية

لواليتها القضائية ما جرمته  طرف ما قد يلزم من تدابير لكي تخضع تعتمد كل دولة. 6

 :االتفاقية في الحالتين التاليتين من أفعال وفقا لهذه

 أو الطرف؛ عندما يرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة. أ 

على متن سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة مسجلة  عندما يرتكب الجرم. ب 

 .الطرف وقت ارتكاب الجرم بمقتضى قوانين تلك الدولة

من هذه االتفاقية، يجوز للدولة الطرف أن تخضع أيضا أي  1المادة  رهنا بأحكام. 1

 :التالية لواليتها القضائية في الحاالت جرم من هذا القبيل

 الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ أو عندما يرتكب. أ 

جنسية الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص عديم ال عندما يرتكب.  ب 

 في إقليمها؛ أو يوجد مكان إقامته المعتاد

من المادة ' 1'( ب" )6"واحدا من األفعال المجرمة وفقا للفقرة  عندما يكون الجرم. ج 

' 6'( أ) 6ويرتكب خارج إقليمها بهدف ارتكاب فعل مجرم وفقا للفقرة  من هذه االتفاقية 13

 داخل إقليمها؛ أو من هذه االتفاقية 13من المادة ' 6'( ب)أو ' 1'أو 

 .الجرم ضد الدولة الطرف عندما يرتكب. د 

من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير  11ألغراض المادة . 3

وفقا لهذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم  إلخضاع األفعال المجرمة

 .لمجرد كونه أحد مواطنيها بتسليمهإقليمها وال تقوم  موجودا في

طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير إلخضاع األفعال  يجوز لكل دولة. 1

االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون الجاني المزعوم موجودا في  المجرمة وفقا لهذه

 .بتسليمه إقليمها وال تقوم

من  1أو  6ة بمقتضى الفقرة الطرف التي تمارس واليتها القضائي إذا أبلغت الدولة. 1

بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو مالحقة أو  هذه المادة، أو علمت

بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات المعنية في تلك الدول األطراف  تتخذ إجراء قضائيا

 .بينها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات أن تتشاور فيما

 

القانون الدولي العام، ال تحول هذه االتفاقية دون ممارسة أي  بقواعد دون مساس. 1

 .الدولة الطرف سريانها وفقا  لقانونها الداخلي والية جنائية تؤكد

                                                 
22
 .633ص  (1333يناير  67) 6116محرم  3بتاريخ  1161الجريدة الرسمية عدد  - 
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 الفصل الرابع

 التعاون الدولي

  42املادة 

 التعاون الدولي

من هذه  13ى إل 11تتعاون الدول األطراف في المسائل الجنائية، وفقا للمواد  - 6

وتنظر الدول األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوني الداخلي، . االتفاقية

في مساعدة بعضها البعض، في التحقيقات واإلجراءات الخاصة بالمسائل المدنية واإلدارية 

 .ذات الصلة بالفساد

لتجريم وجب اعتبار ذلك في مسائل التعاون الدولي، كلما اشترط توافر ازدواجية ا - 1

الشرط مستوفى بصرف النظر عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج الجرم 

المعني ضمن نفس فئة الجرائم التي تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم في تسميته 

وم عليه الجرم نفس المصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يق

 .الذي تلتمس بشأنه المساعدة يعتبر فعال إجراميا في قوانين كلتا الدولتين الطرفين

  44املادة 

 تسليم اجملرمني

تنطبق هذه المادة على األفعال المجرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون الشخص  - 6

شريطة أن يكون الجرم  موضوع طلب التسليم موجودا في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب،

الذي يلتمس بشأنه التسليم جرما خاضعا للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة 

 .الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

من هذه المادة، يجوز للدولة الطرف التي يسمح  6على الرغم من أحكام الفقرة  - 1

ص ما بسبب أي من الجرائم المشمولة بهذه قانونها بذلك أن توافق على طلب تسليم شخ

 .االتفاقية والتي ال يعاقب عليها بموجب قانونها الداخلي

إذا شمل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل خاضعا  - 3

للتسليم بمقتضى هذه المادة ويكون بعضها غير خاضع للتسليم بسبب مدة الحبس المفروضة 

ن لها صلة بأفعال مجرمة وفقا لهذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن عليها ولك

 .تطبق هذه المادة أيضا فيما يخص تلك الجرائم

يعتبر كل من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا في عداد الجرائم  - 1

وتتعهد الدول . ألطرافالخاضعة للتسليم في أي معاهدة لتسليم المجرمين قائمة بين الدول ا

األطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في كل معاهدة تسليم تبرم 

وال يجوز للدولة الطرف التي يسمح قانونها بذلك أن تعتبر أيا من األفعال المجرمة . فيما بينها

 .ا للتسليموفقا لهذه االتفاقية جرما سياسيا إذا ما اتخذت هذه االتفاقية أساس

إذا تلقت دولة طرف، تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، طلب تسليم  - 1

من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة تسليم، جاز لها أن تعتبر هذه االتفاقية األساس 

 .القانوني للتسليم فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة
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 :التسليم مشروطا بوجود معاهدةعلى الدولة الطرف التي تجعل  - 1

أن تبلغ األمين العام لألمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه االتفاقية ( أ)

أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني 

 قية؛للتعاون بشأن التسليم مع سائر الدول األطراف في هذه االتفا

وأن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إلى إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول ( ب)

األطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا كانت ال تعتبر هذه االتفاقية األساس 

 .القانوني للتعاون بشأن التسليم

أن تعتبر  على الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة - 7

 .الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

يخضع التسليم للشروط التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية  - 3

الطلب أو معاهدات التسليم السارية، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالعقوبة الدنيا المشترطة 

 .التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها في رفض التسليمللتسليم واألسباب 

تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إلى التعجيل بإجراءات التسليم  - 6

 .وتبسيط ما يتصل بها من متطلبات إثباتية فيما يخص أي جرم تنطبق عليه هذه المادة

ب، رهنا بأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها يجوز للدولة الطرف متلقية الطل - 63

المتعلقة بالتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن تحتجز الشخص المطلوب 

تسليمه والموجود في إقليمها، أو أن تتخذ تدابير مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات 

 .لحةالتسليم، متى اقتنعت بأن الظروف تستدعي ذلك وبأنها ظروف م

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها بتسليم ذلك  - 66

الشخص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة لمجرد كونه أحد مواطنيها، وجب عليها 

القيام، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، بإحالة القضية دون إبطاء ال مسوغ 

وتتخذ تلك السلطات قرارها وتتخذ ذات اإلجراءات . تها المختصة بقصد المالحقةله إلى سلطا

. التي تتخذها في حالة أي جرم آخر يعتبر خطيرا بموجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف

وتتعاون الدول األطراف المعنية، خصوصا في الجوانب اإلجرائية واإلثباتية، ضمانا لفعالية 

 .تلك المالحقة

عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد مواطنيها أو التخلي عنه  - 61

إال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إلى تلك الدولة الطرف لقضاء العقوبة المفروضة عليه بعد 

المحاكمة أو اإلجراءات التي طلب تسليم ذلك الشخص من أجلها، وتتفق تلك الدولة الطرف 

ي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما قد تريانه مناسبا من والدولة الطرف الت

من هذه  66شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط كافيا للوفاء بااللتزام المبين في الفقرة 

 .المادة

إذا رفض طلب تسليم مقدم لغرض تنفيذ حكم قضائي بحجة أن الشخص المطلوب  - 63

لطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية تسليمه هو من مواطني الدولة ا

الطلب، إذا كان قانونها الداخلي يسمح بذلك ووفقا لمقتضيات ذلك القانون، أن تنظر، بناء 
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على طلب من الدولة الطرف الطالبة، في إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي 

 .للدولة الطرف الطالبة أو ما تبقى منها

كفل ألي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم التي تنطبق ت - 61

عليها هذه المادة معاملة منصفة في كل مراحل اإلجراءات، بما في ذلك التمتع بجميع الحقوق 

والضمانات التي ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في 

 .إقليمها

أي حكم في هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا كان  ال يجوز تفسير - 61

لدى الدولة الطرف متلقية الطلب أسباب وجيهة العتقاد أن الطلب قدم لغرض مالحقة أو 

معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله اإلثني أو آرائه السياسية، 

 .بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من هذه األسبابأو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا 

ال يجوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم لمجرد أن الجرم يعتبر جرما  - 61

 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع  - 67

ية لعرض آرائها وتقديم معلومات داعمة الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فرصة واف

 .الدعائها

تسعى الدول األطراف إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف  - 63

 .لتنفيذ التسليم أو لتعزيز فاعليته
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 (3110نوفمرب 33) 0433رمضان  6صادر يف   1.99.240ظهري شريف رقم 

066.23أبريل  33ب املوقعة بالقاهرة يف بنشر االتفاقية العربية ملكافحة اإلرها
 

 الفصل الثاني

 يف اجملال القضائي

 الفرع األول

 تسليم اجملرمني

 املادة اخلامسة 

تتعهد كل من الدول المتعاقدة، بتسليم المتهمين أو المحكوم عليهم في الجرائم اإلرهابية 

المنصوص عليها في المطلوب تسليمهم من أي من هذه الدول، وذلك طبقا للقواعد والشروط 

 .هذه االتفاقية

 املادة السادسة 

 :ال يجوز التسليم في أي من الحاالت التالية

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معتبرة، بمقتضى القواعد القانونية النافذة ( أ 

 لدى الدولة المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، جريمة لها صبغة سياسية؛

 الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر في اإلخالل بواجبات عسكرية؛ إذا كانت( ب 

إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم، قد ارتكبت في إقليم الدولة المتعاقدة ( ج 

المطلوب إليها التسليم، إال إذا كانت هذه الجريمة قد أضرت بمصالح الدولة المتعاقدة طالبة 

نها تنص على تتبع مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، ما لم تكن الدولة التسليم، وكانت قواني

 المطلوب إليها التسليم قد بدأت إجراءات التحقيق أو المحاكمة؛

لدى الدولة ( له قوة األمر المقضي)إذا كانت الجريمة قد صدر بشأنها حكم نهائي ( د

 ثة؛المتعاقدة المطلوب إليها التسليم، أو لدى دولة متعاقدة ثال

إذا كانت الدعوى عند وصول طلب التسليم قد انقضت، أو العقوبة قد سقطت بمضي ( ه

 المدة طبقا لقانون الدولة المتعاقدة طالبة التسليم؛

إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج إقليم الدولة المتعاقدة الطالبة من شخص ال يحمل ( و

يها التسليم ال يجيز توجيه االتهام عن مثل هذه جنسيتها، وكان قانون الدولة المتعاقدة المطلوب إل

 الجريمة إذا ارتكبت خارج إقليمه من مثل هذا الشخص؛

 إذا صدر عفو يشمل مرتكبي هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة؛( ز

إذا كان النظام القانوني للدولة المطلوب إليها التسليم ال يجيز لها تسليم مواطنيها، فتلتزم ( ح

دولة المطلوب إليها التسليم بتوجيه االتهام ضد من يرتكب منهم لدى أي من الدول المتعاقدة ال

األخرى جريمة من الجرائم اإلرهابية، إذا كان الفعل معاقبا عليه في كل من الدولتين بعقوبة 
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ع سالبة للحرية ال تقل مدتها عن سنة أو بعقوبة أشد، وتحدد جنسية المطلوب تسليمه بتاريخ وقو

الجريمة المطلوب التسليم من أجلها، ويستعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة 

 .طالبة التسليم

 املادة السابعة 

إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة أو محكوما عليه عن جريمة 

تصرف في التحقيق أو انتهاء أخرى في الدولة المطلوب إليها التسليم، فإن تسليمه يؤجل لحين ال

المحاكمة أو تنفيذ العقوبة، ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب إليها التسليم تسليمه مؤقتا للتحقيق 

معه أو محاكمته، بشرط إعادته للدولة التي سلمته قبل تنفيذ العقوبة عليه في الدولة طالبة 

 .التسليم

 املادة الثامنة 

ب هذه االتفاقية ال يعتد بما قد يكون بين التشريعات لغرض تسليم مرتكبي الجرائم بموج

الداخلية للدول المتعاقدة من اختالف في التكييف القانوني للجريمة، جناية كانت أو جنحة، أو 

بالعقوبة المقررة لها، بشرط أن تكون معاقبا عليها بموجب قوانين كلتا الدولتين بعقوبة سالبة 

 .قوبة أشدللحرية لمدة ال تقل عن سنة أو بع

 الفرع الرابع

 األشياء والعائدات املتحصلة عن اجلرمية

 والناجتة عن ضبطها

 املادة التاسعة عشرة 

إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم أي من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم ( أ 

علقة بها، للدولة األشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة اإلرهابية، أو المستعملة فيها، أو المت

 الطالبة سواء وجدت في حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير؛

تسلم األشياء المشار إليها في الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه، ( ب

بسبب هربه أو وفاته أو ألي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك األشياء متعلقة بالجريمة 

 ابية؛اإلره

ال تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير ( ج

 .على األشياء أو العائدات المذكورة

 املادة العشرون 

للدولة المطلوب إليها تسليم األشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير واإلجراءات التحفظية 

مها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذه األشياء أو العائدات إذا كانت الالزمة لتنفيذ التزامها بتسلي

الزمة إلجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها 

 .لذات السبب
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 الباب الثالث

 آلـيات تنفيذ القانــون

 الفصل األول

 إجراءات التسليـــم

 املادة الثانية والعشرون

ون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة، أو عن طريق يك

 .وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي

 املادة الثالثة والعشرون 

 :يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبا بما يلي

ا نفس القوة، صادرة طبقا ق أخرى لهاأصل حكم اإلدانة أو أمر القبض أو أية أور( أ 

 لألوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم؛

بيان باألفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها ( ب

 القانوني، مع اإلشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد؛

الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من  أوصاف( ج

 .شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته

 املادة الرابعة والعشرون 

بأي طريق  –للسلطات القضائية في الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب إليها  -6

 طيا إلى حين وصول طلب التسليم؛الشخص احتيا( توقيف)حبس  -من طرق االتصال الكتابية 

الشخص ( توقف)ويجوز في هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس  -1

المطلوب احتياطيا، وإذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبا بالمستندات الالزمة المبينة في المادة 

ثين يوما من الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثال( توقيف) السابقة، فال يجوز حبس

 .تاريخ إلقاء القبض عليه

 املادة اخلامسة والعشرون 

على الدولة الطالبة، أن ترسل طلبا مصحوبا بالمستندات المبينة في المادة الثالثة والعشرين 

من هذه االتفاقية، وإذا تبينت الدولة المطلوب إليها التسليم سالمة الطلب، تتولى السلطات 

ا لتشريعها، على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن المختصة فيها تنفيذه طبق

 .طلبها

 املادة السادسة والعشرون 

ال يجوز أن تتجاوز مدة  في جميع األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين، -6

 الحبس االحتياطي ستين يوما من تاريخ القبض؛

في الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة  يجوز اإلفراج المؤقت خالل المدة المعينة -1

 المطلوب إليها التسليم التدابير التي تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب؛
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ال يحول اإلفراج دون إعادة القبض على الشخص وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد  -3

 .ذلك

 املادة السابعة والعشرون 

التسليم حاجتها إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توافر  إذا رأت الدولة المطلوب إليها

الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا 

 .الستكمال هذه اإليضاحات

 املادة الثامنة والعشرون 

أو عن  إذا تلقت الدولة المطلوب إليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات األفعال

أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل في هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى 

مكان التسليم الالحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذي إاألخص 

 .                                                ارتكبت فيه
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  (3113ديسمرب  03) 0432شوال  7در يف صا 08138020ظهري شريف رقم 

.3111يناير  01بنشر االتفاقية الدولية لقمع متويل اإلرهاب املوقعة بنيويورك يف 
 24

 

 

 01املادة 

7في الحاالت التي تنطبق عليها أحكام المادة  - 6
25

، إذا لم تقم الدولة الطرف التي 

شخص، تكون ملزمة بإحالة ذلك ال بتسليميوجد في إقليمها مرتكب الجريمة المفترض 

القضية، دون إبطاء ال لزوم له وبدون أي استثناء وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم 

ترتكب في إقليمها، إلى سلطاتها المختصة لغرض المالحقة الجنائية حسب إجراءات تتفق مع 

في حالة أي  وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس األسلوب المتبع. تشريعات تلك الدولة

 .جريمة أخرى ذات طابع خطير وفقا لقانون تلك الدولة

أحد رعاياها إال بشرط  تسلمحينما ال تجيز التشريعات الداخلية للدولة الطرف أن  - 1

 تسليمهإعادته إليها ليقضي العقوبة المفروضة عليه نتيجة المحاكمة أو اإلجراءات التي طلب 

ذلك الشخص إليها على هذه الصيغة  تسليمدولة التي تطلب من أجلها، وتوافق تلك الدولة وال

المشروط كافيا إلعفاء الدولة  التسليموعلى أي شروط أخرى قد تريانها مناسبة، يكون 

 .6من االلتزام المنصوص عليه في الفقرة  التسليمالطرف المطلوب منها 
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 :على ما يليمن هذه االتفاقية  7 المادةتنص  - 

 ، حين تكون الجريمة قد1تتخذ كل دولة طرف التدابير الالزمة لتقرير واليتها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة  - 6

 :ارتكبت

 في إقليم تلك الدولة؛ أو( أ)

 على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو( ب)

 .على يد أحد رعايا تلك الدولة( ج)

 :التالية يجوز أيضا لكل دولة طرف أن تقرر واليتها القضائية على جرائم من هذا القبيل في الحاالت - 1

منها في إقليم تلك الدولة أو ضد ( ب)أو ( أ) 6الفقرة  1إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة ( أ)

 أحد رعاياها؛ أو

منها ضد مرفق حكومي أو ( ب)أو ( أ) 6، الفقرة 1إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة ( ب)

 عام تابع لتلك الدولة وموجود خارج إقليمها، بما في ذلك األماكن الدبلوماسية أو القنصلية التابعة لتلك الدولة؛ أو

تلك منها في محاولة إلكراه ( ب)أو ( أ) 6، الفقرة 1إذا كان هدف الجريمة أو نتيجتها ارتكاب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة ( ج)

 الدولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به؛

 إذا ارتكب الجريمة شخص عديم الجنسية يوجد محل إقامته المعتاد في إقليم تلك الدولة؛ أو( د)

 .إذا ارتكبت الجريمة على متن طائرة تشغلها حكومة تلك الدولة( هـ)

وافقة عليها أو االنضمام إليها، تخطر كل دولة طرف األمين العام لألمم المتحدة بالوالية عند التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو الم - 3

 .وفي حالة أي تغيير، تقوم الدولة الطرف المعنية بإخطار األمين العام بذلك على الفور. 1القضائية التي قررتها وفقا للفقرة 

في الحاالت التي  1ها القضائية فيما يتصل بالجرائم المشار إليها في المادة تتخذ كل دولة طرف أيضا التدابير الالزمة لتقرير واليت - 1

إلى أي من الدول األطراف التي قررت واليتها  بتسليمهيكون فيها مرتكب الجريمة المفترض موجودا في إقليمها وفي حاالت عدم قيامها 

 .1أو  6القضائية وفقا للفقرتين 

، تعمل الدول األطراف المعنية على تنسيق 1واحدة واليتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة عندما تقرر أكثر من دولة طرف  - 1

 .إجراءاتها بصورة مالئمة، والسيما فيما يتعلق بشروط المحاكمة وطرائق تبادل المساعدة القانونية

 .بالقواعد العامة للقانون الدوليلقانونها الداخلي، دون إخالل ال تستبعد هذه االتفاقية ممارسة أي والية قضائية تقررها دولة طرف وفقا  - 1
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 00املادة  

1تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة  - 6
26
القانون من الجرائم التي تستوجب بقوة  

أبرمت بين الدول  لتسليم المجرمينتسليم المجرمين المنصوص عليها في أي معاهدة 

 .األطراف قبل سريان هذه االتفاقية

في  تسليم المجرمينوتتعهد الدول األطراف باعتبار مثل هذه الجرائم جرائم تستوجب 

 .بعد ذلكأي معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها 

مشروطا بوجود معاهدة طلبا  تسليم المجرمينحينما تتلقى دولة طرف تجعل  - 1

، يجوز للدولة لتسليم المجرمينمن دولة طرف أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة  للتسليم

فيما يتعلق  للتسليمأن تعتبر هذه االتفاقية بمثابة األساس القانوني  التسليمالمطلوب منها 

للشروط األخرى التي تنص عليها  التسليموتخضع عملية . 1إليها في المادة  بالجرائم المشار

 .التسليمتشريعات الدولة المطلوب منها 

مشروطا بوجود معاهدة  تسليم المجرمينتعترف الدول األطراف التي ال تجعل  - 3

ا كجرائم تستوجب تسليم المجرمين فيما بينها، رهن 1بالجرائم المشار إليها في المادة 

 .التسليمبالشروط التي تنص عليها تشريعات الدولة المطلوب منها 

 تسليم، ألغراض 1إذا اقتضت الضرورة، تعامل الجرائم المبينة في المادة  - 1

فيما بين الدول األطراف، كما لو أنها ارتكبت ال في مكان وقوعها فحسب بل في  المجرمين

 .7من المادة  1و 6ضائية وفقا للفقرتين أقاليم الدول التي تكون قد قررت واليتها الق

المبرمة بين الدول  تسليم المجرمينتعتبر أحكام جميع معاهدات أو اتفاقات  - 1

معدلة بين هذه الدول إذا كانت  1فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة  األطراف

 .تتعارض مع هذه االتفاقية
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 :من هذه االتفاقية على ما يلي 1المادة تنص  - 

يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية، كل شخص يقوم بأية وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وبشكل غير مشروع وبإرادته، بتقديم أو جمع  - 6 

 :، أو هو يعلم أنها ستستخدم كليا أو جزئيا، للقيامأموال بنية استخدامها

 بعمل يشكل جريمة في نطاق إحدى المعاهدات الواردة في المرفق وبالتعريف المحدد في هذه المعاهدات؛( أ) 

شخص غير بأي عمل آخر يهدف إلى التسبب في موت شخص مدني أو أي شخص آخر، أو إصابته بجروح بدنية جسيمة، عندما يكون هذا ال( ب) 

ام مشترك في أعمال عدائية في حالة نشوب نزاع مسلح، عندما يكون غرض هذا العمل، بحكم طبيعته أو في سياقه، موجها لترويع السكان، أو إلرغ

 .حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو االمتناع عن القيام به

االنضمام، يجوز لدولة طرف ليست طرفا في معاهدة من المعاهدات المدرجة في  لدى إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو( أ) - 1 

من ( أ)فرعية المرفق، أن تعلن، عند تطبيق هذه االتفاقية على الدولة الطرف، أن تلك المعاهدة تعتبر غير مدرجة في المرفق المشار إليه في الفقرة ال

 هدة حيز التنفيذ بالنسبة للدولة الطرف، التي ستقوم بإعالم الجهة المودعة بهذا األمر؛وسيتوقف سريان اإلعالن حالما تدخل المعا. 6الفقرة 

 إذا لم تعد الدولة الطرف طرفا في معاهدة مدرجة في المرفق، يجوز لهذه الدولة أن تصدر إعالنا كما هو منصوص عليه في هذه المادة، بشأن( ب) 

 .تلك المعاهدة

، ليس من الضروري أن تستعمل األموال فعليا لتنفيذ جريمة من الجرائم المشار 6الجرائم المحددة في الفقرة  لكي يشكل عمل ما جريمة من - 3 

 (.ب)و( أ)، الفقرتين الفرعيتين 6إليها في الفقرة 

 .من هذه المادة 6يرتكب جريمة أيضا كل شخص يحاول ارتكاب جريمة من الجرائم المحددة في الفقرة  - 1 

 :مة كل شخصيرتكب جري - 1 

 من هذه المادة؛ 1أو  6يساهم كشريك في جريمة منصوص عليها في الفقرة ( أ) 

 من هذه المادة أو يأمر أشخاصا آخرين بارتكابها؛ 1أو  6ينظم ارتكاب جريمة في مفهوم الفقرة ( ب) 

من  1أو  6من الجرائم المشار إليها في الفقرة  يشارك في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك بارتكاب جريمة واحدة أو أكثر( ج) 

 :وتكون هذه المشاركة عمدية وتنفذ. هذه المادة

إما بهدف توسيع النشاط الجنائي أو الغرض الجنائي للمجموعة، عندما ينطوي ذلك النشاط أو الغرض على ارتكاب جريمة من الجرائم المشار " 6"

 من هذه المادة؛ أو 6إليها في الفقرة 

 .من هذه المادة 6وإما بمعرفة نية المجموعة ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة  "1"



021                                                                                

 

 03املادة 

أكبر قدر من المساعدة القانونية فيما يتعلق بأي تحقيقات أو تتبادل الدول األطراف  - 6

، بما في ذلك 1تتصل بالجرائم المبينة في المادة  تسليمإجراءات جنائية أو إجراءات 

 .المساعدة المتصلة بالحصول على ما يوجد لديها من أدلة الزمة لهذه اإلجراءات

المصرفية لرفض طلب لتبادل  ال يجوز للدول األطراف التذرع بسرية المعامالت - 1

 .المساعدة القانونية

ال يجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة مسبقة من الدولة المطلوب منها تقديم  - 3

معلومات أو أدلة ألغراض التحقيق أو المالحقة أو اإلجراءات القضائية، استخدام هذه 

 .المعلومات أو األدلة في أغراض أخرى سوى ما جاء في الطلب

يجوز لكل دولة طرف أن تنظر في إمكانية وضع آليات لكي تتبادل مع الدول  - 1

األطراف األخرى المعلومات أو األدلة الالزمة إلثبات المسؤولية الجنائية أو المدنية أو 

 .1اإلدارية عمال بالمادة 

بما يتفق مع  1و 6تفي الدول األطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرتين  - 1

معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية أو المعلومات قد تكون قائمة  أي

وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول األطراف هذه . فيما بينها

 .المساعدة وفقا لتشريعاتها الداخلية

 02املادة  

لمساعدة القانونية، اعتبار أي جريمة أو تبادل ا تسليم المجرمينال يجوز، ألغراض 

لذلك ال يجوز للدول األطراف أن تتذرع . جريمة مالية 1من الجرائم المبينة في المادة 

 تسليمبالطابع المالي للجريمة وحده لترفض طلبا يتعلق بتبادل المساعدة القانونية أو 

 .المجرمين

 04املادة  

المساعدة القانونية بين الدول األطراف، أو تبادل  تسليم المجرمينال يجوز، ألغراض 

جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة  1اعتبار أي جريمة من الجرائم المبينة في المادة 

تسليم وبالتالي، ال يجوز رفض طلب بشأن  .سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

ريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة أو المساعدة القانونية المتبادلة قائم على مثل هذه الج المجرمين

 .سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

 05املادة  

أو بتبادل  بتسليم المجرمينليس في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما 

جيهة أسباب و التسليمالمساعدة القانونية إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها 

، أو 1الرتكابهم الجرائم المبينة في المادة  تسليم المجرمينتدعوها إلى االعتقاد بأن طلب 

طلب تبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية مالحقة أو معاقبة شخص 

اد بأن ما بسبب العرق أو الدين أو الجنسية أو األصل اإلثني أو اآلراء السياسية، أو االعتق

 .استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور ألي من هذه األسباب
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  .املادة 

إذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة  - 6

، وبدون أي 1ذلك الشخص، تكون ملزمة في الحاالت التي تنطبق عليها المادة  بتسليم

استثناء على اإلطالق وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أو لم ترتكب في إقليمها، بأن تحيل 

له إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خالل إجراءات  القضية دون إبطاء ال لزوم

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس األسلوب المتبع في حالة  .تتفق وقوانين تلك الدولة

 .أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة

لة أحد مواطنيها تلك الدو تسلمحينما ال يجيز القانون الداخلي في الدولة الطرف أن  - 1

المجرمين أو غيرها إال بشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر  تسليمبموجب ترتيبات 

بحقه نتيجة المحاكمة أو اإلجراءات التي طلب تسليمه من أجلها، وتوافق هذه الدولة والدولة 

هذا الشخص إليها على هذا الخيار وعلى أي شروط أخرى قد تريانها  تسليمالتي تطلب 

 .6المشروط كافيا الستيفاء االلتزام المنصوص عليه في الفقرة  التسليممناسبة، يكون هذا 

  6املادة 

1تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة  - 6
28
 تسليممدرجة كجرائم تستوجب  

المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول األطراف قبل بدء نفاذ  لتسليمالمجرم في أي معاهدة 

 تسليموتتعهد الدول األطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب . فاقيةهذه االت

 .المجرمين تعقد فيما بينها بعد ذلك لتسليمالمجرم في كل معاهدة 

من دولة  للتسليمالمجرم وجود معاهدة طلبا  لتسليمحينما تتلقى دولة طرف تشترط  - 1

 التسليم، يجوز للدولة المطلوب منها المجرمين لتسليمطرف أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة 

فيما يتعلق بالجرائم المنصوص  للتسليمأن تعتبر هذه االتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا 
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 .1613ص ( 1333يوليو  61 ) 6116رجب  63 الصادرة يوم اإلثنين 1117الجريدة الرسمية رقم  - 
28
   :من هذه االتفاقية على ما يلي 1المادة تنص  - 

مفهوم هذه االتفاقية إذا قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بتسليم أو وضع أو إطالق أو  يعتبر أي شخص مرتكبا لجريمة في. 6

تفجير جهاز متفجر أو غيره من األجهزة المميتة داخل أو ضد مكان مفتوح لالستخدام العام أو مرفق تابع للدولة أو الحكومة أو شبكة 

 :للنقل العام أو مرفق بنية أساسية، وذلك 

 األرواح أو إحداث إصابات بدنية خطيرة ؛ أو بقصد إزهاق(  أ 

بقصد إحداث دمار هائل لذلك المكان أو المرفق أو الشبكة، حيث يتسبب هذا الدمار أو يرجح أن يتسبب في خسائر اقتصادية ( ب 

 .فادحة

 .6يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة . 1

 :جريمة أيضا يرتكب .3

 ؛ أو1أو الفقرة  6كل من يساهم كشريك في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (  أ 

 ؛ أو1أو الفقرة  6كل من ينظم أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ب 

ون بقصد مشترك، بارتكاب جريمة أو أكثر من الجرائم كل من يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعمل( ج 

؛ ويجب أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تجري إما بهدف تعزيز النشاط اإلجرامي العام أو الغرض 1أو الفقرة  6المبينة في الفقرة 

 .اإلجرامي للمجموعة أو مع العلم بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية
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للشروط األخرى التي ينص عليها قانون الدولة  التسليموتخضع عملية . 1عليها في المادة 

 .المقدم إليها الطلب

المجرمين وجود معاهدة بالجرائم  لتسليمط تعترف الدول األطراف التي ال تشتر - 3

المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط  تسليمكجرائم تستوجب  1المنصوص عليها في المادة 

 .التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب

 تسليم، ألغراض 1إذا لزم األمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة  - 1

ن الدول األطراف، كما لو أنها ارتكبت ال في المكان الذي وقعت فيه فحسب المجرمين فيما بي

 1من المادة  1و 6بل في إقليم الدولة التي تكون قد قررت واليتها القضائية وفقا للفقرتين 

 .أيضا

المجرمين المبرمة فيما بين الدول  تسليمتعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات  - 1

، إلى الحد الذي 1ن هذه الدول فيما يتعلق بالجرائم المحددة في المادة األطراف معدلة فيما بي

 .تتعارض فيه تلك األحكام مع هذه االتفاقية

  01املادة 

تتبادل الدول األطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو اإلجراءات  - 6

، 1وص عليها في المادة المرفوعة بخصوص الجرائم المنص التسليمالجنائية أو إجراءات 

 .بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة الزمة لإلجراءات

بما يتفق مع أي  6الدول األطراف بالتزاماتها المنصوص عليها في الفقرة  تفي – 1

حال وفي . معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها

عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول األطراف المساعدة وفقا لقانونها 

 .الداخلي

  00املادة 

المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة  تسليمال يجوز، ألغراض 

ريمة سياسية جريمة سياسية أو جريمة متصلة بج 1من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

المجرمين أو  تسليموبالتالي، ال يجوز رفض طلب بشأن . أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

المساعدة القانونية المتبادلة مؤسس على مثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية 

 .أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

  03املادة 

المجرم أو بتقديم  بتسليمه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما ليس في هذ

أسباب  التسليمالمساعدة القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب منها 

المجرمين الرتكابهم الجرائم المذكورة في المادة  تسليموجيهة تدعوها إلى االعتقاد بأن طلب 

انونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة أو ، أو طلب المساعدة الق1

معاقبة شخص ما بسبب العنصر الذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسيته أو أصله اإلثني أو 

رأيه السياسي، أو بأن استجابتها للطلب سيكون فيها مساس بوضع الشخص المذكور ألي من 

 .هذه األسباب
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  01املادة 

6تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة  - 6
30
 تسليممدرجة، بوصفها جرائم تستدعي  

وتتعهد الدول األطراف . لمجرمين نافذة بين الدول األطرافا لتسليمالمجرمين، في أية معاهدة 

المجرمين تعقد  لتسليمالمجرمين في كل معاهدة  تسليمبإدراج تلك الجرائم بوصفها جرائم تستدعي 

 .فيما بينها

 تسليمالمجرمين على شرط وجود معاهدة، طلب  تسليمإذا ما تلقت دولة طرف، تعلق  - 1

معها بمعاهدة لتسليم المجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها  من دولة طرف أخرى ال ترتبط

فيما يتعلق بالجرائم  للتسليم، إذا شاءت، أن تعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني التسليم

المجرمين للشروط األخرى التي يقضي بها  تسليموتخضع عملية . 6المنصوص عليها في المادة 

 .قانون الدولة المقدم إليها الطلب

المجرمين على شرط وجود معاهدة، الجرائم  تسليمتعتبر الدول األطراف التي ال تعلق  - 3

المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي  تسليمجرائم تستدعي  6المنصوص عليها في المادة 

 .تقضي بها قوانين الدولة التي يقدم إليها الطلب

اف، تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المجرمين فيما بين الدول األطر تسليملغرض  - 1

كما لو أنها قد ارتكبت ال في المكان الذي وقعت فيه فحسب، بل أيضا في أقاليم الدول التي  6المادة 

 .1من المادة  6يطلب إليها تقرير واليتها القضائية بمقتضى الفقرة 

  00املادة 

لق باإلجراءات الجنائية المتخذة تتبادل الدول األطراف المساعدة إلى أقصى حد فيما يتع - 6

، بما في ذلك إتاحة جميع األدلة المتوفرة لديها 6فيما يختص بالجرائم المنصوص عليها في المادة 

 .والالزمة لهذه اإلجراءات

من هذه المادة االلتزامات المنصوص عليها في أية معاهدة أخرى  6ال تمس أحكام الفقرة  - 1

 .ئية المتبادلةفيما يتعلق بالمساعدة القضا

                                                 
29
 .1676ص ( 1333يوليو  61 ) 6116رجب  63بتاريخ  1117ريدة الرسمية رقم الج -  
30
  :من هذه االتفاقية على ما يلي 6المادة تنص  - 

أو يحتجزه ويهدد بقتله أو إيذائه أواستمرار احتجازه "( الرهينة"يشار إليه فيما يلي بكلمة )شخص آخر  أي شخص يقبض على. 6

ان دولة أو منظمة دولية حكومية، أوشخصا طبيعيا أو اعتباريا، أو مجموعة من األشخاص، من أجل إكراه طرف ثالث، سواء ك

القيام بفعل معين كشرط صريح أو ضمني لإلفراج عن الرهينة، يرتكب جريمة أخذ الرهائن بالمعنى  على القيام أو االمتناع عن

 .الوارد في هذه االتفاقية

 :شخص أي. 1

 عمال أخذ الرهائن،عمل من أ ارتكاب يشرع في( أ 

 من أعمال أخذ الرهائن بوصفه شريكا ألي شخص يرتكب أو يشرع في ارتكاب مثل هذا العمل، أو يساهم في عمل( ب 

 .حكم هذه االتفاقية يرتكب كذلك جريمة في 
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  03املادة 

لحماية ضحايا الحرب أو البروتوكوالت اإلضافية  6616بقدر ما تكون اتفاقيات جنيف لعام 

لتلك االتفاقيات سارية على عمل معين من أعمال أخذ الرهائن، وبقدر ما تكون الدول األطراف في 

أخذ الرهائن، ال تسري هذه  يمتسلهذه االتفاقية ملزمة، وفقا لالتفاقيات المذكورة، بمحاكمة أو 

االتفاقية على فعل من أفعال أخذ الرهائن يرتكب أثناء المنازعات المسلحة المعرفة في اتفاقيات 

 1وبروتوكوالتها، بما في ذلك المنازعات المسلحة التي يرد ذكرها في الفقرة  6616جنيف لعام 

لتي تناضل فيها الشعوب ضد السيطرة ، وا6677من البروتوكول اإلضافي األول لعام  6من المادة 

االستعمارية واالحتالل األجنبي ونظم الحكم العنصرية، ممارسة لحقها في تقرير المصير كما 

يجسده ميثاق األمم المتحدة وإعالن مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعالقات الودية والتعاون فيما 

 .بين الدول وفقا لميثاق األمم المتحدة
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  (3100أغسطس  3) 0423صادر يف فاتح رمضان  1.09.113 يف رقمظهري شر

 لقمع أعمال اإلرهاب النووي املعتمدة من طرف  بنشر االتفاقية الدولية

.3115بريل أ 02بنيويـورك يف   املتحدة اجلمعية العامة لألمم
31

 

 

 01املادة 

1وص عليها في المادة لدى تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أن جريمة من الجرائم المنص -6
32
 

قد ارتكبت، أو يجري ارتكابها، في إقليم الدولة الطرف أو أن الشخص الذي ارتكب تلك الجريمة، أو 

تتخذ الدولة الطرف المعنية ما يلزم من تدابير طبقا  ،يدعى أنه ارتكبها، قد يكون موجودا في إقليمها

 .ك المعلوماتلقانونها الوطني للتحقيق في الوقائع التي تتضمنها تل

تقوم الدولة الطرف التي يكون مرتكب الجريمة أو الشخص المدعى أنه ارتكبها موجودا في  -1

باتخاذ التدابير المناسبة طبقا لقانونها الوطني كي تكفل  ،إقليمها؛ لدى اقتناعها بأن الظروف تبرر ذلك

 .التسليمحضور ذلك الشخص لغرض المحاكمة أو 

 :المادة من هذه 1أنه التدابير المشار إليها في الفقرة يحق ألي شخص تتخذ بش -3

أن يتصل دون تأخير بأقرب ممثل مختص للدولة التي يحمل جنسيتها أو التي يحق لها، في ( أ ) 

حماية حقوق ذلك الشخص، أو للدولة التي يقيم في إقليمها ذلك الشخص  ،حاالت أخرى

 الجنسية؛ عادة إذا كان عديم

 مثل لتلك الدولة؛أن يزوره م( ب ) 

 (.ب)و( أ)أن يبلغ بحقوقه المنصوص عليها في الفقرتين الفرعيتين ( ج ) 

                                                 
31
 .117ص  (1361فبراير  1) 6133ربيع األول  63الصادرة بتاريخ  1366الجريدة الرسمية عدد  - 
32
 :على ما يلي 1  دةالماتنص  - 

 :عمد يرتكب جريمة بمفهوم هذه االتفاقية كل من يقوم بصورة غير مشروعة وعن -.

 :بحيازة مادة مشعة أو صنع أو حيازة جهاز( أ ) 

 بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو" 6"

 بالبيئة؛ بقصد إلحاق ضرر ذي شأن بالممتلكات أو" 1"

مادة مشعة أو جهاز مشع بأية طريقة، أو استخدام مرفق نووي أو إحداث أضرار به بطريقة تؤدي إلى  باستخدام أي( ب ) 

 :إطالق مادة مشعة أو تهدد بانطالقها

 بقصد إزهاق األرواح أو التسبب في أذى بدني جسيم؛ أو" 6"

 بقصد إلحــاق ضرر ذي شأن بالممـتلكات أو بالبيئـة؛ أو" 1"

 .يعي أو اعتباري، أو منظمة دولية أو دولة على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام بهبقصد إكراه شخص طب" 3"

 :يرتكب جريمة أيضا كل من -6

 من هذه المادة؛ أو( ب) 6يهدد في ظل ظروف توحي بمصداقية التهديد بارتكاب جريمة على النحو المبين في الفقرة( أ ) 

ن طريق التهديد، مادة مشعة أو جهازا مشعا أو مرفقا نوويا، في ظل ظروف يطلب بصورة غير مشروعة وعن عمد ع( ب ) 

 .توحي بمصداقية التهديد، أو باستخدام القوة

 .من هذه المادة 6يرتكب جريمة أيضا كل من يشرع في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرة  -.

 :يرتكب جريمة أيضا كل من -.

 من هذه المادة؛ أو 3أو 1أو 6جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات يساهم كشريك في ( أ ) 

 من هذه المادة؛ أو 3 أو 1 أو 6ينظم أو يوجه آخرين الرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( ب ) 

جريمة أو أكثر من الجرائم يساهم بأي طريقة أخرى في قيام مجموعة من األشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب ( ج ) 

من هذه المادة، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وتجري إما بهدف تيسير النشاط اإلجرامي  3أو  1أو  6المبينة في الفقرات

 .العام للمجموعة أو خدمة أهدافها أو مع العلم الكامل بنية المجموعة ارتكاب الجريمة أو الجرائم المعنية



026                                                                                

 

من هذه المادة وفقا لقوانين وأنظمة الدولة التي يوجد  3تمارس الحقوق المشار إليها في الفقرة  -1

ن واألنظمة في إقليمها مرتكب الجريمة، أو الشخص المدعى أنه ارتكبها، شريطة أن تكون هذه القواني

 . 3كفيلة بأن تحقق تماما المقاصد التي تستهدفها الحقوق الممنوحة بموجب الفقرة 

من هذه المادة بحق أي دولة طرف تدعي الوالية القضائية، وفقا  1و  3ال تخل أحكام الفقرتين  -1

ل بالشخص ، في دعوة لجنة الصليب األحمر الدولية إلى االتصا6من المادة ( ج) 1أو ( ج) 6للفقرة 

 .المدعى ارتكابه للجريمة وزيارته

متى تحفظت الدولة الطرف على شخص ما عمال بهذه المادة، عليها أن تخطر على الفور،  -1

مباشرة أو عن طريق األمين العام لألمم المتحدة، الدول األطراف التي قررت واليتها القضائية وفقا 

أخرى مهتمة باألمر إذا ما رأت أن من المستصوب القيام ، وأية دول أطراف 6من المادة  1و  6للفقرتين 

وعلى الدول التي تجري التحقيق . بذلك، بوجود هذا الشخص قيد التحفظ وبالظروف التي تبرر احتجازه

من هذه المادة أن تبلغ تلك الدول األطراف على الفور بالنتائج التي توصلت  6المنصوص عليه في الفقرة 

 .ا كانت تعتزم ممارسة الوالية القضائيةإليها وأن تبين ما إذ

 00املادة 

ذلك  بتسليمإذا لم تقم الدولة الطرف التي يوجد في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة  -6

، وبدون أي استثناء على اإلطالق 6الشخص فإنها تكون ملزمة في الحاالت التي تنطبق عليها المادة 

بأن تحيل القضية دون إبطاء ال لزوم له إلى  و لم ترتكب في إقليمها،وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت أ

وعلى هذه السلطات أن . سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة من خالل إجراءات تتفق وقوانين تلك الدولة

 .تتخذ قرارها بنفس األسلوب المتبع في حالة أي جريمة أخرى خطيرة الطابع بموجب قانون تلك الدولة

تلك الدولة ألحد مواطنيها أو تقديمه إال  تسليم يجيز القانون الوطني في الدولة الطرف عندما ال -1

أو تقديمه  تسليمهبشرط إعادته إليها ليقضي الحكم الصادر بحقه نتيجة المحاكمة أو اإلجراءات التي طلب 

الخيار وعلى أي هذا الشخص إليها على هذا  تسليممن أجلها، وموافقة هذه الدولة والدولة التي تطلب 

أو التقديم المشروط يكون كافيا الستيفاء االلتزام  التسليمشروط أخرى قد تريانها مناسبة، فإن هذا 

 .من هذه المادة 6المنصوص عليه في الفقرة 

 03املادة 

يكفل ألي شخص يوضع قيد التحفظ، أو تتخذ بشأنه أي تدابير أخرى أو تقام عليه الدعوى عمال 

فيها التمتع بجميع الحقوق والضمانات طبقا لقانون الدولة التي بما ، أن يلقى معاملة منصفة، بهذه االتفاقية

يوجد هذا الشخص في إقليمها وألحكام القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق 

 .اإلنسان

 02املادة 

المجرم في أي  تسليمائم تستوجب مدرجة كجر 1تعتبر الجرائم المنصوص عليها في المادة  -6

وتتعهد الدول . المجرمين تكون نافذة بين أي من الدول األطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية لتسليممعاهدة 

المجرمين تعقد  لتسليمالمجرم في كل معاهدة  تسليماألطراف بإدراج مثل هذه الجرائم كجرائم تستوجب 

 .فيما بينها بعد ذلك

من دولة طرف  للتسليمالمجرم وجود معاهدة طلبا  لتسليمدولة طرف تشترط حينما تتلقى  -1

أن تعتبر هذه  التسليمالمجرمين، يجوز للدولة المطلوب منها  لتسليمأخرى ال ترتبط معها بمعاهدة 
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وتخضع . 1فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادة  للتسليماالتفاقية، إذا شاءت، أساسا قانونيا 

 .للشروط األخرى التي ينص عليها قانون الدولة المقدم إليها الطلب التسليمة عملي

بالجرائم المنصوص ، المجرمين وجود معاهدة لتسليمتعترف الدول األطراف، التي ال تشترط  -3

المجرمين فيما بينها، رهنا بالشروط التي ينص عليها قانون  تسليمكجرائم تستوجب  1عليها في المادة 

 .المقدم إليها الطلبالدولة 

المجرمين فيما  تسليم، ألغراض 1إذا لزم األمر، تعامل الجرائم المنصوص عليها في المادة  -1

بين الدول األطراف، كما لو أنها ارتكبت ال في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل في إقليم الدولة التي 

 .أيضا 6مادة من ال 1و  6تكون قد أقامت واليتها القضائية وفقا للفقرتين 

المجرمين المبرمة فيما بين الدول األطراف فيما  تسليمتعتبر أحكام جميع معاهدات وترتيبات  -1

معدلة فيما بين هذه الدول، بالقدر الذي تتعارض فيه تلك األحكام مع  1يتعلق بالجرائم المحددة في المادة 

 .هذه االتفاقية

 04املادة 

ر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو اإلجراءات تتبادل الدول األطراف أكبر قد -6

، 1التي تتم مباشرتها بخصوص الجرائم المنصوص عليها في المادة  التسليمالجنائية أو إجراءات 

 .بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد تحت تصرفها من أدلة الزمة لإلجراءات

من هذه المادة بما يتفق مع  6ليها في الفقرة تفي الدول األطراف بالتزاماتها المنصوص ع -1

وفي حالة . أي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن تبادل المساعدة القانونية تكون قائمة فيما بينها

عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات، تتبادل الدول األطراف المساعدة وفقا لقانونها 

 .الوطني

 05املادة 

المجرمين أو المساعدة القانونية المتبادلة، اعتبار أي جريمة من  تسليميجوز، ألغراض  ال

جريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة سياسية أو جريمة  1الجرائم المنصوص عليها في المادة 

المجرمين أو المساعدة القانونية  تسليميجوز رفض طلب بشأن  ارتكبت بدوافع سياسية وبالتالي، ال

ثل هذه الجريمة لمجرد أنه يتعلق بجريمة سياسية أو جريمة متصلة بجريمة المتبادلة مؤسس على م

 .سياسية أو جريمة ارتكبت بدوافع سياسية

 06املادة 

المجرمين أو بتقديم المساعدة  بتسليمليس  في هذه االتفاقية ما يفسر على أنه يفرض التزاما 

أسباب وجيهة تدعوها إلى  التسليممنها القانونية المتبادلة إذا توفرت لدى الدولة الطرف المطلوب 

، أو طلب المساعدة 1المجرمين الرتكابهم الجرائم المذكورة في المادة  تسليماالعتقاد بأن طلب 

القانونية المتبادلة فيما يتعلق بهذه الجرائم، قد قدم بغية محاكمة، أو معاقبة، شخص ما بسبب العرق 

أو أصله  اإلثني أو رأيه السياسي، أو بأن استجابتها  تهالذي ينتمي إليه أو بسبب دينه أو جنسي

 .للطلب من شأنها أن تمس بوضع الشخص المذكور ألي من هذه األسباب
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 (3110يونيو  33) 0433من ربيع األول  36صادر يف  .0866807ظهري شريف رقم 

.لعقليةبنشر االتفاقية العربية ملكافحة االجتار غري املشروع باملخدرات واملؤثرات ا 
 33 

 6املادة 
 تسليم اجملرمني

تقوم كل دولة من الدول األطراف بإشعار الدولة األخرى على وجه السرعة  -6

من هذه ( 6)الفقرة ( 1)بارتكاب أحد رعاياها ألي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 

االتفاقية
34
 .وإشعار األمانة العامة بذلك 

( 1)من المادة ( 6)تي تقررها األطراف وفقا للفقرة تطبق هذه المادة على الجرائم ال -1

 .من هذه االتفاقية

من هذه المادة( 1)تعتبر األطراف الجرائم التي تقررها وفقا للفقرة  -3
35

، في عداد 

الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين، في أية معاهدة تعقد بينها، كما تعتبر هذه االتفاقية 

                                                 
33
 .6116ص ( 1331ماي  1) 6113صفر  11بتاريخ  1336عدد ة الجريدة الرسمي - 
34
 :على ما يلي 1المادة من  6 ةتنص الفقر - 

 :يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم األفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها قصدا -.

ا، أو تسليمها، أو تسلمها أو حيازتها، أو إحرازها، أو إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجه -(6) -أ

التنازل عنها أو تبادلها أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو إرسالها بطريقة العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تغييرها بقصد 

 .االتجار، أو االتجار فيها بأية صورة، في غير األحوال المرخص بها

اتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو استيراد نبات من هذه النباتات في أي زراعة نبات من النب -(1) 

طور من أطوار نموها هي وبذورها، أو تصديرها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو توزيعها، أو شراؤها أو تسليمها، أو 

لسمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور أو تسلمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها أو تبادلها، أو ا

 .نقلها، وذلك بقصد االتجار، أو االتجار فيها بأية صورة، في غير األحوال المرخص بها

صنع معدات أو مواد مدرجة في الجدول الموحد، أو نقلها أو توزيعها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو بيعها، أو  -(3) 

، أو تسليمها، أو حيازتها، أو إحرازها، أو التنازل عنها، أو تبادلها، أو صرفها، أو السمسرة فيها، أو شراؤها أو تسلمها

إرسالها بطريق العبور أو نقلها، أو استيرادها أو تصديرها، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل زراعة أو إنتاج، أو 

 .صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع

 .السابقة/ 6/في الفقرة الفرعية / 3و 1و 6/تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود  -(1) 

من / أ/تحويل األموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية  -(6) -ب

أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر من هذه المادة، أو من فعل من / 6/الفقرة 

غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على اإلفالت من 

 .العواقب القانونية ألفعاله

أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو إخفاء أو تمويه حقيقة األموال، أو مصدرها، أو مكانها  -(1) 

من هذه المادة أو / 6/من الفقرة / أ/ملكيتها، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 

 .ناتجة عن فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم

ة أو استخدام األموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها متحصلة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في اكتساب أو حياز -(6) -ج

 .من هذه المادة أو ناتجة عن فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم/ 6/من الفقرة / أ/الفقرة الفرعية 

المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال مخدرات  تحريض الغير، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم -(1) 

 .أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة

منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على ذلك، أو الشروع فيها  جرائماالشتراك أو المشاركة في ارتكاب أي  -(3) 

 .رتكابهاأو المساعدة أو التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ا
35
يتخذ كل طرف مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني  : "على ما يلي 1من المادة  1تنص الفقرة  

ما يلزم من تدابير، في إطار قانونه الداخلي، لتجريم حيازة أو إحراز أو شراء أو استيراد أو تصدير أو إنتاج أو صنع مواد 
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بين األطراف التي ال توجد بينها اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف األساس القانوني للتسليم 

 .لتسليم المجرمين في هذا النوع من الجرائم

يخضع تسليم المجرمين، واألسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف متلقي الطلب  -1

سليم في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قانون الطرف متلقي الطلب أو معاهدات ت

 .المجرمين الواجبة التطبيق

يجوز للدولة متلقية طلب التسليم أن ترفض االستجابة لطلب، إذا وجدت لديها  -1

دواعي كافية تؤدي إلى اعتقادها بأن هذا الطلب يعود العتبارات تتعلق بدين المطلوب أو 

سباب، بأي عرقه أو جنسيته أو معتقده السياسي أو أنها ستلحق ضررا، ألي سبب من هذه األ

 .شخص يمسه الطلب

تسعى األطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن  -1

أدلة اإلثبات فيها، فيما يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة، كما تسعى األطراف إلى 

ب إليه تنسيق إجراءات طلب التسليم عن طريق شعب اتصال المجلس، وعلى الطرف المطلو

التسليم إخطار المكتب العربي للشرطة الجنائية، بصورة من القرار الصادر في شأن طلب 

 .التسليم

للقانون الداخلي للطرف وفقا دون اإلخالل بممارسة أي اختصاص قضائي مقرر  -7

المطلوب إليه التسليم، يتوجب على هذا الطرف إذا رفض تسليم شخص منسوب إليه ارتكاب 

 .من رعاياه، أن يحاكمه طبقا لقانونه الداخلي جريمة، ويكون

تسعى األطراف إلى إبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة األطراف لتنفيذ إجراءات تسليم  -3

المجرمين أو تعزيز فعاليتها، أو تضمين االتفاقيات الثنائية ومتعددة األطراف القائمة موادا 

 .تتعلق بتسليم المجرمين

يم المجرمين وتنفيذ األحكام ونقل األشخاص المحكوم تطبق على إجراءات تسل -6

 .عليهم في قضايا المخدرات أحكام االتفاقيات العربية النافذة في هذا الشأن

                                                                                                                                                         

لية، أو زراعة نبات من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو حيازتها أو إحرازها مخدرة أو مؤثرات عق

 ".أو شراؤها لالستهالك الشخصي، في حال ارتكاب هذه األفعال عمدا خالفا لما هو مرخص به قانونا
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  (3113يناير  36) 0433من ذي القعدة  05صادر يف  086383.2ظهري شريف رقم 

 واملؤثرات العقليةبنشر اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة االجتار غري املشروع يف املخدرات 

...06ديسمرب  31املوقعة بفيينا يف  
 36 

 6املادة 
 تسليم اجملرمني 

3من المادة  6تطبق هذه المادة على الجرائم التي تقررها األطراف وفقا للفقرة  -6
37
. 

تعتبر كل جريمة من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجة كجريمة يجوز  -1

وتتعهد . في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية فيما بين األطراففيها تسليم المجرمين، 

األطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم التي يجوز فيها تسليم المجرمين في أية 

 .معاهدة لتسليم المجرمين  تعقد فيما بينها

إذا تلقى طرف، يخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، طلب تسليم من طرف آخر  -3

يرتبط معه بمعاهدة تسليم، جاز له أن يعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتسليم فيما  ال

                                                 
36
    .6613ص ( 1331أبريل  16) 6113صفر  61بتاريخ  1666الجريدة الرسمية رقم  - 
37
  :على ما يلي 3المادة من  6ة رتنص الفق - 

 :يتخذ كل طرف ما يلزم من تدابير لتجريم األفعال التالية في إطار قانونه الداخلي، في حال ارتكابها عمدا - 6

زيعها، أو إنتاج أي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو صنعها، أو استخراجها، أو تحضيرها، أو عرضها، أو عرضها للبيع، أو تو" 6" (أ)

 بيعها، أو تسليمها بأي وجه كان، أو السمسرة فيها، أو إرسالها، أو إرسالها بطريق العبور، أو نقلها، أو استيرادها، أو تصديرها خالفا

 ؛ 6676بصيغتها المعدلة أو اتفاقية سنة  6616أو اتفاقية سنة  6616ألحكام اتفاقية سنة 

أو اتفاقية سنة  6616ا أو نبات القنب لغرض إنتاج المخدرات خالفا ألحكام اتفاقية سنة زراعة خشخاش األفيون أو شجيرة الكوك" 1"

 بصيغتها المعدلة ؛ 6616

 أعاله ؛" 6"حيازة أو شراء أية مخدرات أو مؤثرات عقلية لغرض ممارسة أي نشاط من األنشطة المذكورة في البند " 3"

مدرجة في الجدول األول والجدول الثاني، مع العلم بأنها ستستخدم في أو من أجل  صنع أو نقل أو توزيع معدات أو مواد، أو مواد" 1"

 زراعة أو إنتاج أو صنع المخدرات أو المؤثرات العقلية بشكل غير مشروع؛

 أعاله؛" 1"أو " 3"أو " 1"أو " 6"تنظيم أو إدارة أو تمويل أي من الجرائم المذكورة في البنود " 1"

من هذه الفقرة، أو ( أ)أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية  تحويل األموال" 6" (ب)

من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لألموال أو قصد مساعدة 

 جريمة أو الجرائم على اإلفالت من العواقب القانونية ألفعاله؛أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه ال

إخفاء أو تمويه حقيقة األموال، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها، أو ملكيتها، مع " 1"

ن هذه الفقرة، أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك م( أ)العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في الفقرة الفرعية 

 في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛

 :مع مراعاة مبادئه الدستورية والمفاهيم األساسية لنظامه القانوني "ج"

فقرة الفرعية اكتساب أو حيازة أو استخدام األموال مع العلم، وقت تسلمها، بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم منصوص عليها في ال" 6"

 من هذه الفقرة أو مستمدة من فعل من أفعال االشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم؛( أ)

حيازة معدات أو مواد، أو مواد مدرجة في الجدول األول والجدول الثاني، مع العلم بأنها تستخدم أو ستستخدم في زراعة مخدرات " 1"

 صورة غير مشروعة؛أو مؤثرات عقلية أو إلنتاجها أو لصنعها ب

تحريض الغير أو حضهم عالنية، بأية وسيلة، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أو على استعمال " 3"

 مخدرات أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة؛

ذلك، أو الشروع فيها أو المساعدة أو  االشتراك أو المشاركة في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في هذه المادة، أو التواطؤ على" 1"

 .التحريض عليها أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها
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وعلى األطراف، التي تستلزم وجود تشريع  .يتعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادة

 .تفصيلي العتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين، أن تنظر في سن هذا التشريع

م األطراف، التي ال تخضع تسليم المجرمين لوجود معاهدة، بأن الجرائم التي تسل -1

 .تنطبق عليها هذه المادة جرائم يجوز فيها التسليم فيما بينها

يخضع تسليم المجرمين، بما في ذلك األسباب التي يجوز أن يستند إليها الطرف  -1

ون الطرف متلقي الطلب أو متلقي الطلب في رفض التسليم، للشروط التي ينص عليها قان

 .معاهدات تسليم المجرمين الواجبة التطبيق

لدى النظر في الطلبات الواردة عمال بهذه المادة، يجوز للدولة متلقية الطلب أن  -1

ترفض االستجابة لمثل هذه الطلبات عند وجود دواع كافية تؤدي إلى اعتقاد سلطاتها 

االستجابة ستيسر مالحقة أي شخص أو معاقبته  القضائية أو سلطاتها المختصة األخرى بأن

بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو معتقداته السياسية، أو أنها ستلحق ضررا، ألي سبب من 

 .هذه األسباب، بأي شخص يمسه الطلب

تسعى األطراف إلى تعجيل إجراءات تسليم المجرمين وإلى تبسيط متطلباتها بشأن  -7

 .تعلق بأية جريمة تنطبق عليها هذه المادةأدلة اإلثبات فيها، فيما ي

يجوز للطرف متلقي الطلب، مع مراعاة أحكام قانونه الداخلي وما يبرمه من  -3

معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن يحتجز الشخص 

ذلك  المطلوب تسليمه والموجود في إقليمه أو أن يتخذ تدابير مالئمة أخرى لضمان حضور

الشخص عند إجراءات التسليم، وذلك متى اقتنع الطرف بأن الظروف تبرر ذلك وبأنها 

 .ظروف عاجلة

دون اإلخالل بممارسة أي اختصاص قضائي جنائي مقرر وفقا للقانون الداخلي  -6 

 :للطرف، على الطرف الذي يوجد في إقليمه الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة

، لألسباب 3من المادة  6د جريمة منصوص عليها في الفقرة إذا لم يسلمه بصد (أ)

1من المادة  1من الفقرة ( أ)المبينة في الفقرة الفرعية 
38

، أن يعرض القضية على سلطاته 

 المختصة بغرض المالحقة، ما لم يتفق على خالف ذلك مع الطرف الطالب؛

يتصل بها وفقا للفقرة إذا لم يسلمه بصدد الجريمة المذكورة وقرر اختصاصه فيما  (ب)

1من المادة  1من الفقرة ( ب)الفرعية 
39

، أن يعرض القضية على سلطاته المختصة بغرض 

 .المالحقة، ما لم يطلب الطرف الطالب خالف ذلك تمسكا باختصاصه القضائي المشروع

                                                 
38
 :على ما يلي 1من المادة  1من الفقرة ( أ)الفقرة الفرعية تنص  

 :كل طرف" 

، عندما 3من المادة  6لفقرة يتخذ أيضا ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا ل( أ)

 :يكون الشخص المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا داخل إقليمه وال يسلمه إلى طرف آخر على أساس

 أن الجريمة ارتكبت في إقليمه أو على متن سفينة ترفع علمه أو طائرة كانت مسجلة بمقتضى قوانينه وقت ارتكاب الجريمة؛" 6"

 "أحد مواطنيه؛ أو أن الجريمة ارتكبها" 1"
39
 : على ما يلي 1من المادة  1من الفقرة ( ب)تنص الفقرة الفرعية  

من المادة  6يجوز له أيضا أن يتخذ ما قد يلزم من تدابير لتقرير اختصاصه القضائي في مجال الجرائم التي يقررها وفقا للفقرة ( ب)"

 ".إقليمه وال يسلمه إلى طرف آخر ، عندما يكون الشخص المنسوب عليه ارتكاب الجريمة موجودا في3
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إذا رفض طلب التسليم الرامي إلى تنفيذ عقوبة ما ألن الشخص المطلوب تسليمه  -63

ي الطرف متلقي الطلب، ينظر الطرف متلقي الطلب، إذا كان قانونه يسمح بذلك من مواطن

وطبقا لمقتضيات هذا القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، في تنفيذه العقوبة 

 .المحكوم بها بموجب قانون الطرف الطالب، أو ما يتبقى من تلك العقوبة

متعددة األطراف لتنفيذ تسليم المجرمين تسعى األطراف إلى إبرام اتفاقات ثنائية و -66

 .أو تعزيز فعاليته

يجوز لألطراف أن تنظر في إبرام اتفاقات ثنائية أو متعددة األطراف، خاصة أو  -61

عامة، بشأن نقل األشخاص المحكوم عليهم بالسجن وبأشكال أخرى من العقوبة السالبة 

م، لكي يكملوا هناك باقي العقوبة للحرية بسبب جرائم تنطبق عليها هذه المادة إلى بلده

 .المحكوم عليهم بها
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  (0666أكتوبر  33) 02.6رجب  7بتاريخ   236.66مرسوم ملكي رقم 

 املتعلقة باملخدرات  0660االتفاقية الفريدة لسنة  باملصادقة على

وبنشر نصها 0660دجنرب  4يوم  املربمة يف نيويورك
40

 

067341بصيغتها املعدلة بربوتوكول سنة 
 . 

 26املادة 

 العقوبات

باتخاذ التدابير الالزمة : أحكامها الدستورية حدود طرف، مع مراعاة ةدول لكتقوم (  أ  -6

زراعة المخدرات، وإنتاجها، وصنعها، واستخراجها، وتحضيرها،  بجعلالكفيلة 

، وتقديمها، وعرضها للبيع، وتوزيعها، وشرائها، وبيعها، وتسليمها بأية صفة وحيازتها

، ونقلها، واستيرادها، وتصديرها، وتمريرهان الصفات، والسمسرة فيها، وإرسالها، م

مخالفا ألحكام هذه  تلك الدولة الطرفخالفا ألحكام هذه االتفاقية، وأي فعل آخر قد تراه 

االتفاقية، جرائم معاقب عليها إن ارتكبت قصدا؛ وكذلك باتخاذ التدابير الكفيلة بفرض 

على الجرائم الخطيرة والسيما عقوبة الحبس أو غيرها من العقوبات العقوبات المناسبة 

 .السالبة للحرية

عندما يرتكب مسيؤو استعمال  ،بالرغم من أحكام البند السابق، يجوز للدول األطراف( ب

المخدرات مثل هذه الجرائم، أن تتخذ بحق هؤالء األشخاص، إما عوضا عن إدانتهم أو 

ى إدانتهم أو معاقبتهم، التدابير الالزمة لتزويدهم بالعالج الطبي، معاقبتهم، أو باإلضافة إل

 6والتعليم، والرعاية الالحقة وإعادة التأهيل وإعادة إدماجهم اجتماعيا وفقا ألحكام الفقرة 

 .33من المادة 

في كل دولة  الوطنيالدستورية والنظام القانوني والتشريع  في حدود األحكامتراعى،  -1

 :م التاليةطرف، األحكا

في بلدان  ، إذا ارتكبت6تعتبر جريمة مستقلة، كل جريمة من الجرائم المعددة في الفقرة   - 6 ( أ

 مختلفة؛

اشتراك في، أو تواطئ أو  ، كل6يعتبر جريمة معاقب عليها، بمقتضى نص الفقرة  -1

تعلق فيما ي عمل تحضيري أو عملية ماليةأي أو  محاولة الرتكاب، أي من هذه الجرائم،

 ؛بالجرائم المشار إليها في هذه المادة

، جميع األحكام القضائية األجنبية الصادرة باإلدانة إلى اإلجرامتراعى، إلثبات العود  -3

 على هذه الجرائم؛
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ليها أعاله، إ المشاريحاكم المواطنون واألجانب الذين يرتكبون إحدى الجرائم الخطيرة  -1

ت الجريمة في إقليمها، أو التي يوجد المجرم في إقليمها الدولة الطرف التي ارتكب من قبل

لم وإن كان تسليمه غير مقبول بمقتضى قوانين الدولة الطرف المطلوب إليها التسليم 

 .يحاكم ويفصل في قضيته

من  1الفقرة من " 1( "أ)وفي البند  6في الفقرة  المعددةالجرائم  تعتبر كل جريمة من( 6 ( ب

بين  فيماعقد ت المجرمين تسليمللتسليم، في أية معاهدة ل ائم الموجبةهذه المادةضمن الجر

وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم باعتبارها جرائم تستوجب  ،الدول األطراف

 .تسليم المجرمين، في كل معاهدة تسليم تعقد فيما بينها

إذا تلقت طلبا يجوز للدولة التي تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، ( 1

بتسليم مجرمين من دولة أخرى ال توجد بينهما معاهدة تسليم، أن تعتبر بمحض اختيارها 

وفي البند  6هذه االتفاقية أساسا قانونيا لتسليم المجرمين بالنسبة للجرائم المعددة في الفقرة 

ى من هذه المادة ويكون تسليم المجرمين خاضعا للشروط األخر 1من الفقرة  '1'( أ)

 .المنصوص عليها في قانون الدولة الطرف المطلوب منها التسليم

تعترف الدول األطراف التي ال تجعل تسليم المجرمين مشروطا بوجود معاهدة، ( 3

من هذه المادة باعتبارها  1، من الفقرة '1'( أ)وفي البند  6بالجرائم المعددة في الفقرة 

اة الشروط المنصوص عليها في قوانين جرائم تستوجب التسليم فيما بينها، مع مراع

 .الدولة الطرف المطلوب منها التسليم

التسليم وفقا لقوانين الدولة الطرف المطلوب منها التسليم، ويحق للدولة  ىيجر( 1

من هذه الفقرة، رفض تسليم المجرم  '3'و  '1'و  '6'و( ب)الطرف، رغم أحكام البنود 

 .ليست على درجة كافية من الخطورة متى رأت السلطات المختصة أن الجريمة

حكام القانون الجنائي في ألأحكام هذه المادة، في مسائل الوالية واالختصاص،  تخضع -3

 .الدولة الطرف المعنية

ال تتضمن هذه المادة أي حكم يخل بمبدأ تعريف الجرائم التي تنص عليها ومحاكمة  -1

 .الدول األطراف المعنيةمرتكبيها ومعاقبتهم وفقا للقوانين المحلية في 
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  (0677يرباير  06) 0267صفر  36بتاريخ   1.76.264ظهري شريف رقم

  (0670شتنرب  32) 0260شعبان  3بنشر االتفاقية املوقع عليها مبونريال يوم 

الغري املشروعة املوجهة ضد سالمة الطريان املدني واخلاصة بزجر األعمال
42
 

 7مادة 

، أن تحيل بتسليمهدة التي يتواجد المتهم في إقليمها، إذا لم تقم يتحتم على الدولة المتعاق

القضية إلى سلطاتها المختصة للمحاكمة وذلك دون أي استثناء، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت 

 .في إقليم تلك الدولة أم ال

بع وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبعها في أية قضية عادية ذات طا

 .خطير في حكم قانون تلك الدولة

 .مادة 
 تسليمفي أية معاهدة  للتسليمتعتبر الجرائم المنصوص عليها مضمنة كجرائم خاضعة  -6

 تسليموتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجرائم في أية معاهدة . تكون قائمة بين الدول المتعاقدة

 ؛للتسليمتعقد مستقبال كجرائم خاضعة 

من دولة  للتسليموجود معاهدة، طلبا  التسليمتلقت دولة متعاقدة، تشترط إلجراء إذا  -1

، فيجوز لها حسب تقديرها اعتبار هذه االتفاقية السند تسليممتعاقدة أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة 

للشروط األخرى التي  التسليمويخضع . فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها للتسليمالقانوني 

 ؛التسليميها قانون الدولة التي يطلب منها ينص عل

أن تعترف فيما بينها  التسليمعلى الدول المتعاقدة التي ال تشترط وجود معاهدة إلجراء  -3

، مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في قانون للتسليمباعتبار الجرائم المنصوص عليها قابلة 

 ؛التسليمالدولة المطلوب منها 

بين الدول  التسليممن الجرائم المنصوص عليها، فيما يتعلق بأغراض  تعامل كل جريمة -1

المتعاقدة، كما لو كانت قد ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه، ولكن أيضا في أقاليم الدول 

 .أ، ج، د( 6)فقرة ( 1)المكلفة بممارسة االختصاص القضائي طبقا للمادة 

 02مادة 

لقانونها الوطني بإبالغ مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني تقوم كل دولة متعاقدة طبقا 

 :بأسرع ما يمكن بأية معلومات تتوفر لديها بشأن

 ظروف الجريمة؛(  أ

 ؛(1)فقرة ( 63)اإلجراء المتخذ طبقا للمادة (  ب

أو أي  تسليماإلجراءات المتخذة قبل الجاني أو المتهم، وبوجه خاص، نتائج أي إجراءات (  ج

 .ءات قانونية أخرىإجرا
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 (0677يرباير  06) 0267صفر  36بتاريخ  1.76.295 ظهري شريف رقم

  (0671دجنرب  06) 0261شوال  07االتفاقية املوقع عليها بالهاي يوم   بنشر

.واملتعلقة بزجر اختطاف الطائرات الغري املشروع
43
 

 7املادة 

بدون استثناء أيا كان  -في إقليمها، فعليها المتهم الذي وجد  بتسليمإذا لم تقم الدولة المتعاقدة 

أن تحيل القضية إلى  -وبغض النظر عما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها من عدمه 

 .سلطاتها المختصة لمحاكمته

وعلى هذه السلطات أن تتخذ قرارها بنفس الطريقة التي تتبع بشأن أية جريمة عادية جسيمة 

 .ولةوذلك طبقا لقانون تلك الد

 .املادة 

التي تتضمنها أي معاهدة تسليم تكون قائمة  للتسليمتعتبر الجريمة إحدى الجرائم القابلة . 6

وتتعهد الدول المتعاقدة بأن تدرج هذه الجريمة في أية معاهدة تسليم تعقد . بين الدول المتعاقدة

 مستقبال كإحدى الجرائم القابلة للتسليم؛

جوب قيام معاهدة تسليم كشرط إلجراء التسليم وتلقت طلبا إذا تطلبت دولة متعاقدة و. 1

للتسليم من دولة متعاقدة أخرى ال ترتبط معها بمعاهدة تسليم فيجوز لها حسب اختيارها اعتبار 

ويجرى التسليم طبقا للشروط . المعاهدة الحالية كأساس قانوني للتسليم وذلك فيما يتعلق بالجريمة

 ن الدولة التي يطلب منها التسليم؛األخرى التي ينص عليها قانو

على الدول المتعاقدة التي ال تشترط إلجراء التسليم وجود معاهدة قائمة أن تعترف فيما . 3

بينها باعتبار الجريمة كإحدى الجرائم القابلة للتسليم وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها 

 بقوانين الدولة المطلوب منها تسليم المتهم؛

كما لو كانت قد  -فيما يتعلق بأغراض التسليم بين الدول المتعاقدة  -الجريمة تعامل . 1

ارتكبت ليس فقط في المكان الذي وقعت فيه ولكن أيضا في أقاليم الدول التي ينعقد لها االختصاص 

 .6فقرة 1القضائي طبقا للمادة 
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  (0677يرباير  06) 0267صفر  36بتاريخ   1.75.440ظهري شريف رقم

  (0662شتنرب  04) 02.2ربيع الثاني  34االتفاقية املربمة بطوكيو يوم  بنشر

واملتعلقة باملخالفات وبعض األعمال األخرى املرتكبة على منت الطائرات
44
 

 

 املادة السابعة

ال يجب االستمرار في اتخاذ إجراءات القسر التي فرضت على شخص ما تطبيقا ألحكام . 6

 :ي نقطة تكون الطائرة قد هبطت فيها إالالمادة السادسة فيما وراء أ

إذا كانت هذه النقطة واقعة في إقليم دولة غير متعاقدة وترفض سلطاتها السماح بإنزال هذا   (أ

من المادة السادسة ( جـ)الشخص، أو إذا كانت هذه اإلجراءات قد اتخذت طبقا للفقرة األولى 

 ؛الشخص المذكور للسلطات المختصة تسليملغرض تمكين 

ذلك  تسليمفي حالة هبوط الطائرة هبوطا اضطراريا وعدم تمكن قائد الطائرة من   (ب

 الشخص للسلطات المختصة؛

 .في حالة موافقة الشخص المذكور على استمرار طيرانه مقبوضا عليه ( ج

على قائد الطائرة أن يقوم بأسرع وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة التي ستهبط الطائرة . 1

ها وبها شخص مقبوض عليه طبقا ألحكام المادة السادسة بوجود هذا الشخص على في إقليم

 .الطائرة وأسباب القبض عليه على أن يكون هذا اإلخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك

 املادة الثامنة

من البند ( ب) أو ( أ)يجوز لقائد الطائرة كلما كان ذلك ضروريا لتحقيق أهداف الفقرة . 6

 -من المادة السادسة القيام بإنزال أي شخص في إقليم أي دولة تهبط فيها الطائرة يعتقد األول 

أنه ارتكب أو شرع في ارتكاب أحد األفعال المشار إليها في المادة  -استنادا إلى أسس معقولة 

 ب على ظهر الطائرة؛  -األولى فقرة أ 

ذي يتم فيها إنزال أي شخص طبقا لهذه على قائد الطائرة تقديم تقرير إلى سلطات الدولة ال. 1

 .المادة يبين فيه حقائق هذا اإلنزال وأسبابه

 املادة التاسعة

إذا اعتقد قائد الطائرة استنادا إلى أسس معقولة أن شخصا قد ارتكب على متن الطائرة  -6

في  مكونة لجريمة جسيمة طبقا لقانون العقوبات -من وجهة نظره  -أحد األفعال التي يعتبرها 

للسلطات المختصة في أية دولة متعاقدة  بتسليمهالدولة المسجلة فيها الطائرة فيجوز له أن يقوم 

 تهبط فيها الطائرة؛

على قائد الطائرة أن يقوم في أقرب وقت ممكن بإخطار سلطات الدولة المتعاقدة التي  -1

لسابقة برغبته هذه مع طبقا لحكم الفقرة ا تسليمهستهبط الطائرة على إقليمها وبها شخص يرى 

 بيان أسباب ذلك على أن يتم هذا اإلخطار قبل هبوط الطائرة كلما أمكن ذلك؛
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المتهم المشتبه فيه إليها طبقا ألحكام  تسليمعلى قائد الطائرة أن يزود السلطات التي يتم  -3

لمسجلة بها هذه المادة بكافة األدلة والمعلومات التي توافرت لديه شرعا وفقا لقانون الدولة ا

 .الطائرة

 املادة الثالثة عشرة

إليها طبقا للفقرة  بتسليمهأي شخص يقوم قائد الطائرة  تتسلمعلى كل دولة متعاقدة أن  -6

 األولى من المادة التاسعة؛

أن تقوم بالقبض على  -إذا ما رأت أن الظروف تتطلب ذلك -على أي من الدول المتعاقدة  -1

حد األفعال المشار إليها في الفقرة األولى من المادة الحادية عشرة أي شخص مشتبه في ارتكابه أ

أن تتخذ قبل هذا الشخص أية إجراءات تكفل حضوره ويتم القبض  أو بتسلمهأو أي شخص قامت 

أو اتخاذ اإلجراءات األخرى وفقا ألحكام قوانين هذه الدولة على أن تستمر تلك اإلجراءات إلى 

 ؛التسليمط إلتمام اإلجراءات الجنائية أو اإلجراءات إعادة الوقت المعقول والالزم فق

شخص يكون قد تم القبض عليه طبقا ألحكام الفقرة السابقة في االتصال  يجب مساعدة أي -3

 فورا بأقرب ممثل للدولة التي يعد أحد مواطنيها؛

ة التاسعة أي شخص إليها وفقا ألحكام الفقرة األولى من الماد تسليمعلى كل دولة يجرى  -1

 6أو التي تهبط  في إقليمها أحد الطائرات عقب ارتكاب أحد األفعال المنصوص عليها في الفقرة 

 من المادة الحادية عشرة أن تقوم فورا بإجراء تحقيق أولي في الوقائع؛

عند قيام أي دولة بالقبض على أحد األشخاص طبقا ألحكام هذه المادة فعليها أن تخطر  -1

المسجلة فيها الطائرة أو الدولة التي يتبعها الشخص الموضوع تحت القبض بحقيقة فورا الدولة 

هذا اإلجراء وكذلك بالظروف التي استدعت إلى اتخاذه كما أن لها أن تخطر بمثل هذه المعلومات 

أي دولة أخرى يكون لها مصلحة في ذلك إذا رأت أن األمر يقتضي ذلك، وعلى الدولة التي 

ولي طبقا للفقرة الرابعة من هذه المادة أن تبادر فورا بإرسال تقرير بنتائج هذا تجري التحقيق األ

 .التحقيق إلى الدول المشار إليها مبينا فيه ما إذا كانت تزمع تولي االختصاص في هذا الشأن

 املادة الرابعة عشرة

طبقا للمادة  ليمهتسإذا تم إنزال أحد األشخاص طبقا للفقرة األولى من المادة الثامنة أو تم  -6

التاسعة فقرة أولى أو تم إنزاله عقب ارتكابه أحد األفعال المشار إليها في المادة الحادية عشرة 

فقرة أولى ولم يستطع أو لم يرغب في االستمرار في رحلته ورفضت الدولة التي هبطت فيها 

ا أو أحد المقيمين إقامة الطائرة قبوله فيجوز لهذه الدولة إذا لم يكن الشخص المذكور أحد رعاياه

دائمة فيها أن تعيده إلى إقليم دولته أو إقليم الدولة التي يقيم فيها إقامة دائمة أو إلى إقليم الدولة التي 

 بدأ منها رحلته بالطريق الجوي؛   

أو القبض عليه أو اتخاذ اإلجراءات األخرى  تسلمهال يعد إنزال أحد األشخاص أو  -1

فقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة وكذلك إعادة الشخص المذكور بمثابة إذن المشار إليها في ال

بالدخول إلقليم الدولة المتعاقدة المعينة، وذلك فيما يتعلق بقوانين تلك الدولة الخاصة بدخول 

األشخاص إلى إقليمها أو قبولهم فيه وليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس بقوانين الدول المتعاقدة 

 .متعلقة بإبعاد األشخاص من أراضيهاال
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 املادة اخلامسة عشرة

مع عدم اإلخالل بأحكام المادة الرابعة عشرة فإن أي شخص تم إنزاله طبقا للفقرة األولى   -6

طبقا للفقرة األولى من المادة التاسعة أو تم إنزاله عقب ارتكابه أحد  تسليمهمن المادة الثامنة أو تم 

ا بالمادة الحادية عشرة فقرة أولى ويرغب في االستمرار في رحلته يجب األفعال المشار إليه

إطالق سراحه في أقرب وقت ممكن لكي يتوجه ألي جهة يرغب فيها ما لم يتطلب قانون الدولة 

 أو إلتمام أية إجراءات جنائية أخرى؛ تسليمهالتي هبطت الطائرة فيها تواجده بغرض إعادة 

ة التي يتم إنزال أحد األشخاص في إقليمها طبقا للفقرة األولى يجب على الدولة المتعاقد -1

فيها طبقا للفقرة األولى من المادة التاسعة أو التي يجري فيها  تسليمهمن المادة الثامنة أو التي يتم 

إنزال أحد األشخاص المشتبه في ارتكابه أحد األفعال المشار إليها بالمادة الحادية عشرة فقرة 

ن توفر لهذا الشخص معاملة ال تقل من حيث الحماية واألمن عن تلك التي يلقاها أولى منها، أ

رعايا هذه الدولة في نفس الظروف وذلك بدون االخالل بقوانين هذه الدول المتعلقة بالدخول إلى 

 .أو إبعادهم منه تسليمهمإقليمها أو قبول األشخاص فيه أو إعادة 

 الباب السادس

 أحكام أخرى

 ادسة عشرةاملادة الس

تعتبر الجرائم التي ترتكب على متن الطائرة المسجلة في إحدى  التسليمفيما يتعلق بإعادة  -6

الدول المتعاقدة أيا كان مكان حدوثها، كما لو كانت أنها قد ارتكب أيضا في إقليم الدولة المسجلة 

 فيها الطائرة؛

المعاهدة ما ينشئ التزاما بإجراء  بدون اإلخالل بأحكام الفقرة السابقة ليس في أحكام هذه -1

 .التسليمإعادة 
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 (3113يناير  36) 0433من ذي القعدة  05صادر يف 1.01.294   ظهري شريف رقم

 بنشر اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية 

 تة غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثاب وبروتوكول قمع األعمال

45..06مارس  01القائمة يف اجلرف القاري املوقعني بروما يف 
 

 .املادة 

إلى سلطات دولة طرف  يسلمأن  ("دولة العلم")يمكن لربان سفينة من سفن دولة طرف  -6

أي شخص إذا ما توفرت لديه أسباب مقنعة لالعتقاد بأنه ارتكب فعال  ("الدولة المتلقية")أخرى ما 

3المحددة في المادة  من األفعال الجرمية
46
. 

ينبغي أن تكفل دولة العلم،  6وعند نقل السفينة لشخص يعتزم الربان تسليمه طبقا للفقرة  -1

خطار إحيثما كان ذلك مستطاعا، وقبل دخول المياه اإلقليمية للدولة المتلقية، إن أمكن، إلزام الربان ب

 .باألسباب الداعية إلى ذلكمثل هذا الشخص و تسليمسلطات الدولة المتلقية باعتزامه 

 ،7وأن تباشر باإلجراءات طبقا ألحكام المادة  التسليمينبغي أن توافق الدولة المتلقية على  -3

إال في الحاالت التي تتوافر لديها األسباب لالعتقاد بأن االتفاقية ال تنطبق على األفعال التي تستند 

 .باالستالم ببيان يوضح األسباب الداعية إلى ذلكومن الواجب إرفاق أي رفض  .التسليمإليها عملية 

تكفل دولة العلم إلزام ربان سفينتها بتزويد سلطات الدولة المتلقية باألدلة المتوافرة في  -1

 .حوزته بشأن الجرم المزعوم

وأن تطلب بدورها من دولة العلم  3يمكن لدولة متلقية قبلت استالم شخص طبقا الفقرة  -1

وتنظر دولة العلم في مثل هذا الطلب، وإذا ما وافقت عليه فإنها تباشر  .لشخصذلك ا تسلمقبول 

وفي حال رفض دولة العلم للطلب فإن عليها أن تزود الدولة المتلقية  .7باإلجراءات طبقا للمادة 

 .ببيان عن األسباب الداعية إلى ذلك
                                                 

45
 .6133 ص (1331ماي  1) 6113صفر  63بتاريخ  1333الجريدة الرسمية عدد  - 
46
 :من هذه االتفاقية على ما يلي 3المادة تنص  - 

 :قام بصورة غير مشروعة وعن عمد بما يلييعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما  -6

 .االستيالء على سفينة أو السيطرة عليها باستخدام القوة أو التهديد باستخدامها أو باستعمال أي نمط من أنماط اإلخافة(  أ)

 .سفينةممارسة عمل من أعمال العنف ضد شخص على ظهر السفينة إذا كان هذا يمكن أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة لل(  ب)

 .تدمير السفينة أو إلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما يمكن أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة لهذه السفينة(  ج)

األقدام، بأية وسيلة كانت، على وضع، أو التسبب في وضع، نبيطة أو مادة على ظهر السفينة يمكن أن تؤدي إلى تدميرها أو (   د)

 .يعرض للخطر أو قد يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينةإلحاق الضرر بها أو بطاقمها مما 

تدمير المرافق المالحية البحرية أو إلحاق الضرر البالغ بها أو عرقلة عملها بشدة إذا كانت مثل هذه األعمال يمكن أن تعرض (  ه)

 للخطر المالحة اآلمنة للسفن ؛

 اآلمنة للسفن؛ نقل معلومات يعلم أنها زائفة وبالتالي تهديد المالحة(  و)

 (".و")إلى (" أ")جرح أو قتل أي شخص عند ارتكاب أو محاولة ارتكاب األفعال الجرمية المذكورة في الفقرات الفرعية من (  ز)

 :كما يعتبر أي شخص مرتكبا لجرم إذا ما قام باآلتي  -1

 ؛ أو 6محاولة ارتكاب أي من األفعال الجرمية المحددة في الفقرة  (  أ)

 من جانب شخص ما أو مشاركة مقترف تلك األفعال ؛ 6تحريض على ارتكاب أي من األفعال الجرمية المحددة في الفقرة ال(  ب)

التهديد، المشروط أو غير المشروط، طبقا لما ينص عليه القانون الوطني، بارتكاب أي من األفعال الجرمية المحددة في (  ج)

بهدف إجبار شخص حقيقي أو اعتباري على القيام بعمل ما أو االمتناع عن القيام به  6ة من الفقر( هـ)و( ج)و( ب)الفقرات الفرعية 

 .إذا كان من شأن هذا التهديد أن يعرض للخطر المالحة اآلمنة للسفينة المعنية
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 6املادة 

أية صورة من الصور على قواعد ال يجوز تفسير أي بند في هذه االتفاقية على أنه يؤثر ب

القانون الدولي المتعلقة بأهلية الدول لممارسة والية التحقيق أو اإلنفاذ على ظهر السفن التي ال 

 .ترفع عليها

 01املادة 

فإن على الدولة الطرف التي يوجد فيها الفاعل أو  1في الحاالت التي تنطبق فيها المادة  -6

لم تقم بتسليمه، ودون أي استثناء على اإلطالق، وبغض النظر عما  الظنين أن تبادر على الفور، إن

إذا كان الجرم قد ارتكب في أراضيها أم ال، إلى إحالة القضية دون تأخير إلى سلطاتها المختصة 

ومن الواجب أن تتخذ السلطات المذكورة قرارها . بفرض المقاضاة طبقا لقوانين هذه الدولة

 .اء أي جرم عادي ذي طابع خطير في ظل قانون تلك الدولةبالطريقة ذاتها المتبعة إز

يكفل ألي شخص تباشر بحقه إجراءات المقاضاة فيما يتصل باألفعال الجرمية المحددة  -1

بما في ذلك جميع الحقوق والضمانات التي  ،معاملة منصفة في كافة مراحل الدعوى 3في المادة 

 .لمثل هذه اإلجراءاتيوفرها قانون الدولة الموجود على أراضيها 

 00املادة 

في كل  التسليممدرجة كأفعال تستوجب  3تعتبر األفعال الجرمية المحددة في المادة  -6

وتتعهد الدول األطراف بأن تدرج هذه األفعال  ،المبرمة بين الدول األطراف التسليممعاهدات 

 .في كل معاهدة تسليم تبرم فيما بينها التسليمكأفعال تستوجب 

وجود معاهدة بهذا الشأن وتلقت طلبا  للتسليمذا كانت دولة من الدول األطراف تشترط إ -1

من دولة طرف أخرى ال تقوم معها مثل هذه المعاهدة، فإن على الدولة المتلقية للطلب أن  بالتسليم

 ويخضع 3إزاء األفعال الجرمية المحددة في المادة  للتسليمتعتبر هذه االتفاقية أساسا قانونيا 

 .للشروط األخرى التي ينص عليها قانون الدولة الطرف المتلقية للطلب التسليم

مشروطا بوجود معاهدة أن تعتبر األفعال  التسليموعلى الدول األطراف التي ال تجعل  -3

فيما بينها على أن يخضع ذلك للشروط التي  التسليمكأفعال تستوجب  3الجرمية المحددة في المادة 

 .ن الدولة المتلقية للطلبينص عليها قانو

، وألغراض 3وإذا دعت الحاجة، فمن الواجب معاملة األفعال الجرمية المحددة في المادة  -1

بين الدول األطراف، على أنها لم ترتكب في المكان الذي وقعت فيه فحسب بل وكذلك في  التسليم

 .للتسليممكان يخضع لوالية الدولة الطرف الطالبة 

من الدول التي فرضت واليتها طبقا  للتسليمي دولة طرف أكثر من طلب وفي حالة تلق -1

7للمادة 
47

إليها الفاعل أو الظنين  ستسلم، وقررت عدم المقاضاة فإن عليها عند اختيار الدولة التي 

أن تراعي بشكل مناسب مصالح ومسؤوليات الدولة الطرف التي كانت السفينة ترفع عليها وقت 

 .ارتكاب الجرم

                                                 
47
 .7ال  1ينبغي أن يكون هذا الرقم  في الواقع : ملحوظة من األمانة 
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الظنين طبقا لهذه االتفاقية، ينبغي أن تراعى الدولة المتلقية  تسليمند دراسة طلب وع -1

من  3للطلب مراعاة مناسبة مسألة ما إذا كان بالمستطاع إنفاذ حقوق هذا الظنين المحددة في الفقرة 

 .في الدولة الطالبة 7المادة 

إن أحكام جميع معاهدات وفيما يتعلق باألفعال الجرمية حسب تعريف هذه االتفاقية، ف -7

الفارين المطبقة بين الدول األطراف تعدل كما بين دول أطراف بالقدر الالزم لكي  تسليموترتيبات 

 .تتماشى مع هذه االتفاقية

 05املادة 

بأسرع ما يمكن،  ،على كل دولة طرف، وطبقا لقانونها الوطني، أن تقدم إلى األمين العام -6

 :المتوافرة في حوزتها عنجميع المعلومات ذات الصلة 

 ظروف الجرم؛( أ ) 

 ؛63من المادة  1اإلجراءات المتخذة طبقا للفقرة ( ب )

الفارين أو أية  تسليماإلجراءات المتخذة إزاء الفاعل أو الظنين والسيما نتائج إجراءات ( ج )

 .إجراءات قانونية أخرى

انونها الوطني، بإبالغ األمين العام قوم الدولة الطرف التي يحاكم فيها الظنين، وطبقا لقت -1

 بالنتيجة النهائية لإلجراءات؛

على جميع الدول  1 و 6يقوم األمين العام بتعميم المعلومات المرسلة طبقا للفقرتين  -3

المشار إليها فيما بعد باسم )األطراف، وكذلك على الدول األعضاء في المنظمة البحرية الدولية 

 .المعنية، والمنظمات الحكومية الدولية المختصةوالدول األخرى ( المنظمة
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 (3103أغسطس  3) 0422من رمضان  02صادر يف  1.12.23 ظهري شريف رقم

 املوافق مبوجبه على االتفاقية الدولية حلماية 31803بتنفيذ القانون رقم 

 املعتمدة من طرف اجلمعية العامة  ،مجيع األشخاص من االختفاء القسري

.3116ديسمرب  31بنيويورك يف  لألمم املتحدة
 48

    

 02املادة 

فيما بين الدول األطراف، ال تعتبر جريمة االختفاء القسري  التسليمألغراض  - 6

. جريمة سياسية، أو جريمة متصلة بجريمة سياسية، أو جريمة تكمن وراءها دوافع سياسية

 .ثل هذه الجريمةيستند إلى م تسليموبالتالي، ال يجوز لهذا السبب وحده رفض طلب 

في  للتسليمتعتبر جريمة االختفاء القسري بحكم القانون جريمة من الجرائم الموجبة  - 1

 .مبرمة بين دول أطراف قبل بدء نفاذ هذه االتفاقية تسليمكل معاهدة 

تتعهد الدول األطراف بإدراج جريمة االختفاء القسري ضمن الجرائم المسوغة  - 3

 .تبرمها الحقا فيما بينها سليمتفي كل معاهدة  للتسليم

فيها مرهونا بوجود معاهدة أن تعتبر هذه  التسليميجوز لكل دولة طرف يكون  - 1

من دولة طرف أخرى ال تربطها بها معاهدة، بمثابة األساس  تسليماالتفاقية، عند تلقيها طلب 

 .فيما يتعلق بجريمة االختفاء القسري للتسليمالقانوني 

فيما بينها مرهونا بوجود معاهدة بأن  التسليماألطراف التي ال يكون تعترف الدول  - 1

 .مرتكبيها تسليمجريمة االختفاء القسري تستوجب 

، في جميع الحاالت، للشروط المحددة في قانون الدولة الطرف التسليميخضع  - 1

وط السارية بما فيها، بوجه خاص، الشر التسليمأو في معاهدات  التسليمالمطلوب منها 

واألسباب التي تجيز للدولة الطرف المطلوب  للتسليمالمتعلقة بالحد األدنى للعقوبة الموجبة 

 .، أو إخضاعه لبعض الشروطالتسليمرفض هذا  التسليممنها 

ليس في هذه االتفاقية ما يمكن تفسيره على أنه يشكل التزاما على الدولة الطرف  - 7

ا من األسباب الوجيهة ما يجعلها تعتقد أن الطلب قد قدم ، إذا كان لديهالتسليمالتي يطلب منها 

بغرض مالحقة الشخص أو معاقبته بسبب نوع جنسه أو عرقه أو دينه أو جنسيته أو أصله 

اإلثني أو آرائه السياسية، أو انتمائه إلى جماعة اجتماعية معينة، وأن تلبية هذا الطلب 

 .سبابستتسبب في اإلضرار بهذا الشخص ألي من هذه األ

                                                 
48
لرسمية، بل تمت الموافقة على هذه االتفاقية كما هي معتمدة من طرف الجمعية العامة لألمم نص االتفاقية لم يتم نشره بالجريدة ا - 

المنشور  .8.686.شريف رقم الظهير الصادر بتنفيذه ال 668.6القانون رقم  ، بمقتضى1331ديسمبر  13المتحدة بنيويورك في 

 .1133ص  (1361س أغسط 33) 6133شوال  66الصادرة بتاريخ  1373الجريدة الرسمية عدد ب
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 04املادة 

تتعهد الدول األطراف بأن تقدم كل منها لألخرى أكبر قدر ممكن من المساعدة  - 6

القضائية في كل تحقيق أو إجراء جنائي يتصل بجريمة اختفاء قسري، بما في ذلك ما يتعلق 

 .بتقديم جميع عناصر اإلثبات المتاحة لديها والتي تكون الزمة ألغراض اإلجراء

ه المساعدة القضائية للشروط المحددة في القانون الداخلي للدولة الطرف تخضع هذ - 1

أو في المعاهدات السارية المتعلقة بالمساعدة القضائية، بما في ذلك،  التسليمالتي يطلب منها 

رفض تقديم  التسليمبوجه خاص، األسباب التي تجيز للدولة الطرف التي يطلب منها 

 .لشروط المساعدة القضائية أو إخضاعه
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نشر اتفاقية  (0666نوفمرب  30) 0407رجب  6صادر يف  08628263ظهري شريف رقم 

 مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعامالت أو العقوبات القاسية أو الال إنسانية أو املهينة

06.449ديسمرب  01املعتمدة من طرف اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  
 

 .املادة 
1 ئم المشار إليها في المادةتعتبر الجرا - 6

50
جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة  

وتتعهد الدول األطراف بإدراج هذه الجرائم . لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول األطراف

 .كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها

دولة ال تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من  - 1

وكانت الدولة األولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة 

ويخضع التسليم للشروط . اعتبار هذه االتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم

 .لة التي يقدم إليها طلب التسليمعليها في قانون الدو المنصوص األخرى

تعترف الدول األطراف التي ال تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم  - 3

قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها 

 .طلب التسليم

ليم بين الدول األطراف، كما لو أنها اقترفت ال وتتم معاملة هذه الجرائم ألغراض التس - 1

في المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة واليتها القضائية 

 .1من المادة  6طبقا للفقرة 

 06املادة 

تتعهد كل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لواليتها القضائية حدوث أي أعمال  - 6

أعمال المعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة التي ال تصل إلى حد  أخرى من

، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة 6التعذيب كما حددته المادة 

وتنطبق . رسمية هذه األعمال أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها

وذلك باالستعاضة عن اإلشارة إلى  63، 61، 66، 63امات الواردة في المواد بوجه خاص االلتز

 .التعذيب باإلشارة إلى غيره من ضروب المعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ل أحكام هذه االتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر حال ت - 1

 .أو طردهم بتسليم المجرمينقاسية أو الالإنسانية أو المهينة أو يتصل المعامالت أو العقوبات ال

                                                 
49
 .1316ص ( 6661دجنبر  66) 6167شعبان  3بتاريخ  1113 عددالجريدة الرسمية  - 
50
 :من هذه االتفاقية على ما يلي 1المادة تنص  - 

تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق األمر ذاته على قيام أي شخص  - 6

 .ة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيببأية محاول

 .تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في االعتبار طبيعتها الخطيرة - 1
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 بنشر اتفاقية (0674غشت  3) 0264رجب  03بتاريخ  0874803ظهري شريف رقم 

065151مارس  30املربمة بنيويورك يوم  زجر االجتار يف الرقيق واستغالل بغاء الغري 
 

 .الفصل 
ولإن األعمال المشار إليها في الفصل األ

52
والفصل الثاني 

53
من هذه االتفاقية تعتبر بمتابة  

حاالت لتسليم المجرمين في كل معاهدة لتسليم المجرمين مبرمة أو يتعين إبرامها بين األطراف في 

 .هذه االتفاقية

أما األطراف في هذه االتفاقية التي ال تجعل تسليم المجرمين وقفا على وجود معاهدة فتعتبر 

لمشار إليها في الفصل األول والفصل الثاني من هذه االتفاقية بمثابة حاالت من اآلن األعمال ا

 .لتسليم المجرمين فيما بينها

 .ويمنح اإلذن في تسليم المجرمين طبقا لقانون الدولة المطلوب منها التسليم

 6الفصل 
ولة بعد أن إن رعايا الدولة التي ال يسمح تشريعها بتسليم المواطنين والذين دخلوا إلى هذه الد

ارتكبوا في الخارج أحد األعمال المشار إليها في الفصل األول والفصل الثاني من هذه االتفاقية 

 .تجب متابعتهم أمام محاكم دولتهم كما تجب معاقبتهم من طرف هذه المحاكم

وال يعتبر هذا المقتضى إجباريا إذا كان من غير الممكن اإلذن في تسليم أحد األجانب في 

 .ماثلة تهم األطراف في هذه االتفاقيةحالة م

 01الفصل 

ال تطبق مقتضيات الفصل التاسع إذا صدر الحكم على المتهم في دولة أجنبية وفي حالة 

اإلدانة إذا قضى المحكوم عليه عقوبته أو استفاد من إعفاء أو تخفيض من العقوبة المقررة في 

 .قانون الدولة األجنبية المذكورة

                                                 
51
 .3616ص ( 6671أكتوبر  33) 6361شوال  61بتاريخ  3131الجريدة الرسمية عدد  - 
52
 :من هذه االتفاقية على ما يلي 6 الفصلينص  - 

 :تتفق األطراف في هذه االتفاقية على معاقبة كل شخص يقوم بما يلي قصد إرضاء شهوات الغير

 استخدام شخص آخر أو دفعه أو التغرير به من أجل البغاء ولو كان هذا الشخص موافقا على ذلك؛ -6

 .ى ذلكاستغالل بغاء شخص آخر ولو كان هذا الشخص موافقا عل -1
53
 :من هذه االتفاقية على ما يلي 1الفصل ينص  - 

 :تتفق األطراف في هذه االتفاقية كذلك على معاقبة شخص

 المشاركة في تمويلها؛ ويعد دارا للبغاء أو يسيرها أو يقوم عن علم بتمويلها أ -6

 .يكري أو يكتري عن علم كال أو بعضا بناية أو مكانا آخر ألجل بغاء الغير- 1
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 بنشر (3112ديسمرب  4) 0434شوال  6صادر يف  08108354ظهري شريف رقم 

 واستغاللالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفال 

.3111ماي  35األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية املوقع بنيويورك يف 
54
 

          4املادة 

دابير إلقامة واليتها القضائية على تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من الت - 6

3من المادة  6الجرائم المشار إليها في الفقرة 
55
عندما ترتكب هذه الجرائم في إقليمها أو على  

 .                  متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة

يجوز لكل دولة طرف أن تتخذ من التدابير ما تراه ضروريا إلقامة واليتها على  - 1

 :                   في الحاالت التالي ذكرها 3من المادة  6الجرائم المشار إليها في الفقرة 

عندما يكون المجرم المتهم مواطنا من مواطني تلك الدولة أو شخصا يقيم عادة في ( أ) 

 إقليمها؛              

          .              عندما تكون الضحية مواطنا من مواطني تلك الدولة( ب) 

تتخذ كل دولة طرف ما تراه ضروريا من التدابير إلقامة واليتها القضائية على  - 3

أو  بتسليمهالجرائم اآلنف ذكرها عندما يكون المجرم المتهم موجودا في إقليمها وال تقوم 

 .              إلى دولة طرف أخرى على أساس أن الجريمة ارتكبها مواطن من مواطنيها تسليمها

 . ال يستبعد هذا البروتوكول أي والية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الدولي - 1

  5املادة 

مدرجة بوصفها جرائم  3من المادة  6تعتبر الجرائم المشار إليها في الفقرة  - 6

المجرمين قائمة بين الدول األطراف وتدرج  لتسليممرتكبيها في أي معاهدة  تسليمتستوجب 

المجرمين تبرم في وقت  لتسليممرتكبيها في كل معاهدة  تسليمم تستوجب بوصفها جرائ

 .               الحق فيما بين هذه الدول وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المعاهدات

                                                 
54
 .713ص ( 1331مارس  فاتح) 6111محرم  6بتاريخ  1666 عددالجريدة الرسمية  - 
55
         :من هذه االتفاقية على ما يلي 3المادة تنص الفقرة األولى من  - 

تكفل كل دولة طرف أن تغطي، كحد أدنى، األفعال واألنشطة التالية تغطية كاملة بموجب قانونها الجنائي أو قانون العقوبات  - 6

 :            فيها سواء أكانت هذه الجرائم ترتكب محليا أو دوليا أو كانت ترتكب على أساس فردي أو منظم

 :               1في سياق بيع األطفال كما هو معرف في المادة ( أ) 

 : عرض أو تسليم أو قبول طفل بأي طريقة كانت لغرض من األغراض التالية" 6"

 لطفل ؛ االستغالل الجنسي ل( أ) 

 نقل أعضاء الطفل توخيا للربح ؛    ( ب) 

 .                   تسخير الطفل لعمل قسري( ج) 

القيام، كوسيط، بالحفز غير الالئق على إقرار تبني طفل وذلك على النحو الذي يشكل خرقا للصكوك القانونية الواجبة التطبيق " 1"

 .               بشأن التبني

 ؛                        1ين أو تدبير أو تقديم طفل لغرض استغالله في البغاء على النحو المعرف في المادة عرض أو تأم( ب) 

وإنتاج أو توزيع أو نشر أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية متعلقة بالطفل على النحو المعرف في ( ج) 

 .                       1المادة 
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 لتسليمالمجرمين مشروطا بوجود معاهدة طلبا  تسليمإذا تلقت دولة طرف تجعل  - 1

المجرمين يجوز لها أن تعتبر هذا  لتسليما معاهدة مجرم من دولة طرف أخرى ال تربطها به

 التسليمويجب أن يخضع . المجرم فيما يتعلق بتلك الجرائم لتسليمالبروتوكول قانونيا 

 .                     للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

بوجود معاهدة أن  المجرمين مشروطا تسليمعلى الدول األطراف التي ال تجعل  - 3

مرتكبيها لبعضها البعض رهنا بالشروط  تسليمتعامل هذه الجرائم بوصفها جرائم تستوجب 

 .                   المنصوص عليها في قانون الدولة المتلقية للطلب

الدول األطراف للمجرمين بعضها لبعض،  تسليمتعامل هذه الجرائم، ألغراض  - 1

المكان الذي حدثت فيه بل في أقاليم الدول المطلوب منها إقامة  كما لو أنها ارتكبت ال في

 .                 1واليتها القضائية وفقا للمادة 

مجرم فيما يتعلق بجريمة من الجرائم الوارد ذكرها في  لتسليمإذا ما قدم طلب  - 1

 تسلمو لن أ تسلموإذا ما كانت الدولة الطرف المتلقية للطلب ال  3من المادة  6الفقرة 

المجرم، استنادا إلى جنسية المجرم يجب على تلك الدولة أن تتخذ التدابير المالئمة لعرض 

 .             الحالة على السلطات المختصة فيها لغرض المقاضاة

          6املادة 

تقوم الدول األطراف بتقديم أقصى قدر من المساعدة إلى بعضها البعض فيما يتعلق  - 6

المجرم فيما يتصل بالجرائم  تسليمالتحقيق أو اإلجراءات الجنائية أو إجراءات  بعمليات

، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال الحصول على ما في 3من المادة  6المحددة في الفقرة 

 .               حوزتها من أدلة الزمة لهذه اإلجراءات

من هذه المادة بما يتمشى مع ما  6 تفي الدول األطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة - 1

وفي حالة عدم وجود . قد يوجد بينها من معاهدات أو ترتيبات أخرى لتقديم المساعدة القضائية

مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تقدم الدول األطراف المساعدة لبعضها البعض وفقا لقانونها 

 .المحلي

 


