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ـــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
انـذیبـاجــت 

 
: إن انذول انعربیت انموقعت  

 
سغجة كي رعضیض الزعبون كیمب ثینھب لمكبكحة الغشائم اإلسھبثیة ، الزي رھذد أمن األمة العشثیة 

. واعزوشاسھب ، ورشكل خـشا على مظبلحھب الحیویة
 

والزضامب ثبلمجبدة األخالهیة والذینیة الغبمیة والعیمب أحكبم الششیعة اإلعالمیة وًزا ثبلزشاس 
اإلنغبني لألمة العشثیة الزي رنجز ًل أشكبل العنق واإلسھبة ورذعو الى حمبیة حووم اإلنغبن، 

وھى األحكبم الزي رزمبشى معھب مجبدة الوبنون الذولي وأعغھ الزي هبمذ على رعبون الشعوة من 
. أعل اهبمة الغالم 

 
والزضامب ثمیضبم عبمعة الذول العشثیة ومیضبم ھیئة األمم المزحذح وعمیغ العھود والمواصین 

. الذولیة األخشى الزي ركون الذول المزعبهذح كي ھزه االرلبهیة طشكـب كیھب 
 

ورؤًیذا على حن الشعوة كي الكلبح ضذ االحزالل األعنجي والعذوان ثمخزلق الوعبئل ثمب 
كي رلي الكلبح المغلح من أعل رحشیش أساضیھب والحظول على حوھب كي روشیش مظیشھب 

واعزواللھب ، وثمب یحبكظ على الوحذح الزشاثیة لكل ثلذ عشثي ورلي ًلھ وكوًب لموبطذ ومجبدة میضبم 
. وهشاساد األمم المزحذح 

 
هذ ارلوذ على عوذ ھزه االرلبهیة ، داعیة ًل دولة عشثیة لم رشبسى كي اثشامھب الى االنضمبم 

.  الیھب 
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انباب األول 
تعاریف وأحكاو عامـت 

ــــــــ 
 

: یوظذ ثبلمظـلحبد الزبلیة الزعشیق المجین اصاء ًل منھب :  انمادة األونى 
 

  : انذونت انمتعاقذة- 1
 

ًل دولة عضو كي عبمعة الذول العشثیة طذهذ على ھزه االرلبهیة وأودعذ 
. وصبئن رظذیوھب لذى األمبنة العبمة للغبمعة 

 
  : اإلرھاب- 2

 
ًل كعل من أكعبل العنق أو الزھذیذ ثھ أیب ًبنذ ثواعضھ أو أغشاضھ، یوغ رنلیزًا 
لمششوع اعشامي كشدى أو عمبعي ویھذف الى الوبء الشعت ثین النبط أو رشویعھم 
ثبیزائھم أو رعشیغ حیبرھم أو حشیزھم أو أمنھم للخـش أو الحبم الضشس ثبلجیئة أو 

ثؤحذ المشاكن أو األمالى العبمة أو الخبطة أو احزاللھب أو االعزیالء علیھب أو رعشیغ 
. أحذ المواسد الوطنیة للخـش

 
  :  انجریمت اإلرھابیت- 3
 

ھي أي عشیمة أو ششوع كیھب رشركت رنلیزًا لـشع اسھبثي كي أي من الذول 
المزعبهذح أو على سعبیبھب أو ممزلكبرھب أو مظبلحھب یعبهت علیھب هبنونھب الذاخلي ، 

ًمب رعذ من الغشائم اإلسھبثیة الغشائم المنظوص علیھب كي االرلبهیبد الزبلیة عذا مب 
:  اعزضنزھ منھب رششیعبد الذول المزعبهذح أو لم رظبدم علیھب

 
ارلبهیة طوًیو والخبطة ثبلغشائم واألكعبل الزي رشركت على مـزن الـبئشاد - أ 

 . 14/9/1963والموهعة ثزبسیخ 
 

ارلبهیة الھبي ثشؤن مكبكحة االعزیالء غیش المششوع على الـبئشاد والموهعة - ة
 . 16/12/1970ثزبسیخ 

 
 

ارلبهیة مونزشیبل الخبطة ثومغ األعمبل غیش المششوعة الموعھة ضذ عالمة - ط
 والجشوروًول الملحن ثھب والموهغ 23/9/1971الـیشان المذني والموهعة كي 

 . 10/5/1984كي مونزـشیبل 
 
ارلبهیة نیویوسى الخبطة ثمنغ ومعبهجة الغشائم المشركجة ضذ األشخبص - د

المشمولین ثبلحمبیة الذولیة ثمن كیھم الممضلون الذثلومبعیون والموهعة كي 
14/12/1973 . 
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 . 17/12/1979ارلبهیة اخزـبف واحزغبص الشھبئن والموهعة كي - ھـ
 
 مب رعلن منھب ثبلوشطنة الجحشیة  1983ارلبهیة األمم المزحذح لوبنون الجحبس لغنة - و
 
 : انمادة انثانیت 

 
ال رعذ عشیمة حبالد الكلبح ثمخزلق الوعبئل ثمب كي رلي الكلبح المغلح ضذ - أ 

االحزالل األعنجي والعذوان من أعل الزحشس وروشیش المظیش وكوب لمجبدة الوـبنون 
الذولي ، وال یعزجش من ھزه الحبالد ًل عمل یمظ ثبلوحذح الزشاثیة ألي من الذول 

. العشثیة 
 

. ال رعذ أي من الغشائم اإلسھبثیة المشبس الیھب كي المبدح الغبثوة من الغشائم الغیبعیة- ة
 

ولو ًبنذ ثذاكغ عیبعي – وكى رـجین أحكبم ھزه االرلبهیة ال رعذ من الغشائم الغیبعیة 
: الغشائم اآلریة  - 
الزعذي على ملوى وسإعبء الذول المزعبهذح والحكبم وصوعبرھم أو أطولھم أو - 1

. كشوعھم 
 
الزعذي على أولیبء العھذ أو نواة سإعبء الذول أو سإعبء الحكومبد أو الوصساء كي - 2

. أي من الذول المزعبهذح 
 
الزعذي على األشخبص المزمزعین ثحمبیة دولیة ثمن كیھم الغلشاء والذثلومبعیون كي - 3

. الذول المزعبهذح أو المعزمذین لذیھب 
 
الوزل العمذ والغشهة المظحوثة ثبًشاه ضذ األكشاد أو الغلـبد أو وعبئل النول - 4

. والمواطالد  
 
أعمبل الزخشیت واإلرالف للممزلكبد العبمة والممزلكبد المخظظة لخذمة عبمة حزى - 5

. ولو ًبنذ مملوًة لذولة أخشى من الذول المزعبهذح 
 
عشائم رظنیغ أو رھشیت أو حیبصح األعلحة أو الزخبئش أو المزلغشاد أو غیشھب من  -6

. المواد الزي رعذ السركبة عشائم اسھبثیة 
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انبـاب انثاني 

أسـس انتعاون انعربي نمكافـحت اإلرھاب 
ـــــــــــ 

 
انفصم األول 

في انمجال األمني 
ـــــــ 

 
انفرع األول 

تذابیر منع ومكافحت انجرائى اإلرھابیت 
ـــــــــــــ 

 : انمادة انثانثت
 

رزعھذ الذول المزعبهذح ثعذم رنظیم أو رمویل أو اسركبة األعمبل اإلسھبثیة أو االشزشاى 
كیھب ثؤیة طوسح من الظوس، والزضامًب منھب ثمنغ ومكبكحة الغشائم اإلسھبثیة طجوب للووانین 

: واإلعشاءاد الذاخلیة لكل منھب كبنھب رعمل على
 

: تذابیر انمنع  :  أوال  
 
الحیلولة دون ارخبر أساضیھب مغشحًب لزخـیط أو رنظیم أو رنلیز الغشائم اإلسھبثیة أو  - 1

الششوع أو االشزشاى كیھب ثؤیة طوسح من الظوس، ثمب كي رلي العمل على منغ رغلل 
العنبطش اإلسھبثیة الیھب أو اهبمزھب على أساضیھب كشادى أو عمبعبد أو اعزوجبلھب أو 

. ایوائھب أو رذسیجھب أو رغلیحھب أو رمویلھب أو روذیم أیة رغھیالد لھب 
 
 
الزعبون والزنغین ثین الذول المزعبهذح ، وخبطة المزغبوسح منھب ، الزي رعبنى من  - 2

. الغشائم اإلسھبثیة ثظوسح مزشبثھة أو مشزشًة 
 
رـویش ورعضیض األنظمة المزظلة ثبلكشق عن نول واعزیشاد ورظذیش ورخضین  - 3

واعزخذام األعلحة والزخبئش والمزلغشاد ، وغیشھب من وعبئل االعزذاء والوزل 
والذمبس، واعشاءاد مشاهجزھب عجش الغمبسى والحذود لمنغ انزوبلھب من دولة مزعبهذح 

. الى أخشى ، أو الى غیشھب من الذول ، اال ألغشاع مششوعة على نحو صبثذ 
 
رـویش ورعضیض األنظمة المزظلة ثبعشاءاد المشاهجة ورؤمین الحذود والمنبكز الجشیة  - 4

 . والجحشیة والغویة لمنغ حبالد الزغلل منھب 
 
. رعضیض نظم رؤمین وحمبیة الشخظیبد والمنشآد الحیویة ووعبئل النول العبم  - 5
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رعضیض الحمبیة واألمن والغالمة للشخظیبد وللجعضبد الذثلومبعیة والونظلیة  - 6
والمنظمبد اإلهلیمیة والذولیة المعزمذح لذى الذولة المزعبهذح ، وكوًب لالرلبهیبد الذولیة 

. الزي رحكم ھزا الموضوع 
 
رعضیض أنشـة اإلعالم األمني ورنغیوھب مغ األنشـة اإلعالمیة كي ًل دولة وكوًب  -  7

لغیبعزھب اإلعالمیة ، ورلي لكشق أھذاف الغمبعبد والزنظیمبد اإلسھبثیة واحجبط 
. مخــبرھب وثیبن مذى خـوسرھب على األمن واالعزوشاس 

 
رووم ًل دولة من الذول المزعبهذح ثبنشبء هبعذح ثیبنبد لغمغ ورحلیل المعلومبد - 8

الخبطة ثبلعنبطش والغمبعبد والحشًبد والزنظیمبد اإلسھبثیة ومزبثعة مغزغذاد 
ظبھشح اإلسھبة ، والزغبسة النبعحة كي مواعھزھب ، ورحذیش ھزه المعلومبد 
ورضویذ األعھضح المخزظة كي الذول المزعبهذح ثھب، ورلي كي حذود مب رغمح ثھ 

. الووانین واإلعشاءاد الذاخلیة لكل دولة
 

: تذابیر انمكافحت  :  ثانیا  
 
الوجغ على مشركجي الغشائم اإلسھبثیة ومحبًمزھم وكوًب للوبنون الوطني ، أو رغلیمھم - 1

وكوًب ألحكبم ھزه االرلبهیة ، أو االرلبهیبد الضنبئیة ثین الذولزین الـبلجة والمـلوة الیھب 
. الزغلیم  

 
. رؤمین حمبیة كعبلة للعبملین كي میذان العذالة الغنبئیة - 2
 
. رؤمین حمبیة كعبلة لمظبدس المعلومبد عن الغشائم اإلسھبثیة والشھود كیھب - 3
 
. روكیش مب یلضم من مغبعذاد لضحبیب اإلسھبة  - 4
 
اهبمة رعبون كعبل ثین األعھضح المعنیة وثین المواطنین لمواعھة اإلسھبة، ثمب كي رلي  -5

ایغبد ضمبنبد وحواكض منبعجة للزشغیغ على اإلثالغ عن األعمبل اإلسھبثیة وروذیم 
المعلومبد الزي رغبعذ كي الكشق عنھب والزعبون كي الوجغ على مشركجیھب   
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انفرع انثاني 
انتعاون انعربي نمنع ومكافحت انجرائى اإلرھابیت 

ــــــــــــــ 
 

  : انمادة انرابعت
 

رزعبون الذول المزعبهذح لمنغ ومكبكحة الغشائم اإلسھبثیة ، طجوًب للووانین واإلعشاءاد 
: الذاخلیة لكل دولة ،  من خالل اآلري  

 
  : تبادل انمعلوماث  :  أوال

 
: رزعھذ الذول المزعبهذح ثزعضیض رجبدل المعلومبد كیمب ثینھب حول   - 1

أنشـة وعشائم الغمبعبد اإلسھبثیة وهیبدرھب وعنبطشھب وأمبًن رمشًضھب - أ 
ورذسیجھب ووعبئل ومظبدس رمویلھب ورغلیحھب وأنواع األعلحة والزخبئش 

. والمزلغشاد الزي رغزخذمھب وغیشھب من وعبئل االعزذاء والوزل والذمبس  
 

وعبئل االرظبل والذعبیة الزي رغزخذمھب الغمبعبد اإلسھبثیة وأعلوة عملھب - ة
. ورنوالد هیبدارھب وعنبطشھب ووصبئن الغلش الزي رغزعملھب 

 
رزعھذ ًل من الذول المزعبهذح ثبخـبس أیة دولة مزعبهذح أخشى على وعھ الغشعة  - 2

ثبلمعلومبد المزوكشح لذیھب عن أیة عشیمة اسھبثیة روغ كي اهلیمھب رغزھذف المغبط 
ثمظبلح رلي الذولة أو ثمواطنیھب ، على أن رجین كي رلي اإلخـبس مب أحبط ثبلغشیمة 

من ظشوف والغنبح كیھب وضحبیبھب والخغبئش النبعمة عنھب واألدواد واألعبلیت 
المغزخذمة كي اسركبثھب ، ورلي ثبلوذس الزي ال یزعبسع مغ مزـلجبد الجحش والزحوین 

 .
 
رزعھذ الذول المزعبهذح ثبلزعبون كیمب ثینھب لزجبدل المعلومبد لمكبكحة الغشائم اإلسھبثیة  - 3

،  وأن رجبدس ثبخـبس الذولة أو الذول األخشى المزعبهذح ثكل مب یزواكش لذیھب من 
معلومبد أو ثیبنبد من شؤنھب أن رحول دون وهوع عشائم اسھبثیة على اهلیمھب أو ضذ 

. مواطنیھب أو المویمین كیھب     أو ضذ مظبلحھب  
 
رزعھذ ًل من الذول المزعبهذح ثزضویذ أیة دولة مزعبهذح أخشى ثمب یزواكش لذیھب من  - 4

 :معلومبد أو ثیبنبد من شؤنھب  
 

أن رغبعذ كي الوجغ على مزھم أو مزھمین ثبسركبة عشیمة اسھبثیة ضذ - أ 
مظبلح رلي الذولة ، أو الششوع أو االشزشاى كیھب عواء ثبلمغبعذح أو االرلبم 

. أو الزحشیغ 
 

أن رئدى الى ضجط أیة أعلحة أو رخبئش أو مزلغشاد أو أدواد   أو أموال - ة 
. اعزخذمذ أو أعذد لالعزخذام كي عشیمة اسھبثیة 
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رزعھذ الذول المزعبهـذح ثبلمحبكظة على عشیة المعلومبد المزجبدلة كیمب ثینھب وعذم  - 5
رضویذ أیة دولة غیش مزعبهذح أو عھة أخشى ثھب ،  دون أخز المواكوـة المغجوة من 

. الذول مظذس المعلومبد 
 

: انتحریاث    :  ثانیا
 

رزعھذ ًل من الذول المزعبهذح ثزعضیض الزعبون كیمب ثینھب وروذیم المغبعذح كى 
مغبل اعشاءاد الزحشي والوجغ على الھبسثین من المزھمین أو المحكوم علیھم 

. ثغشائم اسھبثیة وكوًب لووانین وأنظمة ًل دولة 
 

: تبادل انخبراث    :  ثانثا
 

رزعبون الذول المزعبهذح على اعشاء ورجبدل الذساعبد والجحوس لمكبكحة الغشائم  - 1
. اإلسھبثیة ، ًمب رزجبدل مب لذیھب من خجشاد كي مغبل المكبكحة 

 
رزعبون الذول المزعبهذح ، كي حذود امكبنیبرھب، على روكیش المغبعذاد اللنیة  - 2

المزبحة إلعذاد ثشامظ أو عوذ دوساد رذسیجـیة مشزشًة ، أو خبطة ثذولة أو 
مغموعة من الذول المزعبهذح عنذ الحبعة ، للعبملین كي مغبل مكبكحة اإلسھبة 

.  ، لزنمیة هذسارھم العلمیة والعملیة وسكغ مغزوى أدائھم 
 

انفصـم انثاني 
في انمجال انقضائي 

ــــــــ 
انفرع األول 

تسلیى انمجرمین 
ــــــ 

 
 : انمادة انخامست

  
رزعھذ ًل من الذول المزعبهذح ثزغلیم المزھمین أو المحكوم علیھم كى الغشائم اإلسھبثیة 
المـلوة رغلیمھم من أي من ھزه الذول ورلي طجوب للوواعذ والششوط المنظوص علیھب كي 

. ھزه االرلبهیة  
 

 : انمادة انسادست
  

: ال یغوص الزغلیم كي أي من الحبالد الزبلیة 
ارا ًبنذ الغشیمة المـلوة من أعلھب الزغلیم معزجشح ثموزضى الوواعذ الوبنونیة النبكزح - أ 

. لذى الذولة المزعبهذح المـلوة الیھب الزغلیم عشیمة لھب طجـة عیبعیة 
 

ارا ًبنذ الغشیمة المـلوة من أعلھب الزغلیم رنحظش كي اإلخالل ثواعجبد عغكشیة  - ة 
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ارا ًبنذ الغشیمة المـلوة من أعلھب الزغلیم هـذ اسركجذ كي اهلیم الذولة المزعبهذح - ط
اال ارا ًبنذ ھزه الغشیمة هذ أضشد ثمظبلح الذولة المزعبهذح . المـلوة الیھب الزغلیم 

طبلجة الزغلیم وًبنذ هوانینھب رنض على رزجغ مشركجي ھزه الغشائم ومعبهجزھم مب لم 
.  ركن الذولة المـلوة الیھب الزغلیم هذ ثذأد اعشاءاد الزحوین أو المحبًمة  

 
لذى الذولة  (لھ هوح األمش الموضي )ارا ًبنذ الغشیمة هذ طذس ثشؤنھب حكم نھبئي - د 

. المزعبهذح المـلوة الیھب الزغلیم أو لذى دولة مزعبهذح صبلضة 
 

ارا ًبنذ الذعوى عنذ وطول طلت الزغلیم هذ انوضذ أو العووثة هذ عوـذ ثمضي - ھـ
. المذح طجوب لوبنون الذولة المزعبهذح طبلجة الزغلیم 

 
ارا ًبنذ الغشیمة هذ اسركجذ خبسط اهلیم الذولة المزعبهذح الـبلجة من شخض ال یحمل - و 

عنغیزھب وًبن هبنون الذولة المزعبهذح المـلوة الیھب الزغلیم ال یغیض روعیھ االرھبم عن 
. مضل ھزه الغشیمة ارا اسركجذ خبسط اهلیمھ من مضل ھزا الشخض  

 
. ارا طذس علو یشمل مشركجي ھزه الغشائم لذى الذولة المزعبهذح الـبلجة- ص 
 

ارا ًبن النظبم الوبنوني للذولة المـلوة الیھب الزغلیم ال یغیض لھب رغلیم مواطنیھب - ح 
كزلزضم الذولة المـلوة الیھب الزغلیم ثزوعیھ االرھبم ضذ من یشركت منھم لذى أي من 
الذول المزعبهذح األخشى عشیمة من الغشائم اإلسھبثیة ارا ًبن اللعل معبهجب علیھ كي 
ًل من الذولزین ثعووثة عبلجة للحشیة ال رول مذرھب عن عنة أو ثعووثة أشذ ، ورحذد 

عنغیة المـلوة رغلیمھ ثزبسیخ وهوع الغشیمة المـلوة الزغلیم من أعلھب، ویغزعبن 
. كي ھزا الشؤن ثبلزحویوـبد الزي أعشرھب الذولة طبلجة الزغلیم  

 
  : انمادة انسابعت
 

ارا ًبن الشخض المـلوة رغلیمھ هـیذ الزحوین أو المحبًمة أو محكومب علیھ عن 
عشیمة أخشى كي الذولة المـلوة الیھب الزغلیم ، كبن رغلیمھ یئعل لحین الزظشف كي 

الزحوین أو انزھبء المحبًمة أو رنلیز العووثة ، ویغوص مغ رلي للذولة المـلوة الیھب الزغلیم 
رغلیمھ مئهزب للزحوین معھ أو محبًمزھ ثششط اعبدرھ للذولة الزي علمزھ هجل رنلـیز العووثة 

. علیھ كي الذولة طبلجة الزغلیم 
 
  : انمادة انثامنت

 
لـشع رغلیم مشركجي الغشائم ثموعت ھزه االرلبهیة ال یعزذ ثمب هذ یكون ثین 

الزششیعبد الذاخلیة للذول المزعبهذح من اخزالف كي الزكییق الوبنوني للغشیمة ، عنبیة ًبنذ 
أو عنحة ، أو ثبلعووثة الموشسح لھب ثششط أن ركون معبهجًب علیھب ثموعت هوانین ًلزب الذولزین 

 . ثعووثة عبلجة للحشیة لمذح ال رول عن عنة أو ثعووثة أشذ 
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انفـرع انثاني 
اإلنابت انقضائیـت 

ــــــ 
  : انمادة انتاسعت

 
لكل دولة مزعبهـذح أن رـلت الى أیة دولة أخشى مزعبهذح الویبم كي اهلیمھب نیبثة عنھب 

: ثؤي اعشاء هضبئي مزعلن ثذعوى نبشئة عن عشیمة اسھبثیة وثظلة خبطة 
. عمبع شھبدح الشھود واألهـوال الزي رئخز على عجیل االعزذالل - أ 
 

. رجلیغ الوصبئن الوضبئیة - ة 
 

. رنلیز عملیبد الزلزیش والحغض  - ط 
 

. اعشاء المعبینة وكحض األشیبء  - د 
 

. الحظول على المغزنذاد أو الوصبئن أو الغغالد الالصمة أو نغخ مظذهة منھب   - ھـ
 

  : انمادة انعاشرة
 

رلزضم ًل من الذول المزعبهذح ثزنلیز االنبثبد الوضبئیة المزعلوة ثبلغشائم اإلسھبثیة ، 
:- ویغوص لھب سكغ طلت الزنلیز كي أي من الحبلزین الزبلیزین  

 
ارا ًبنذ الغشیمة موضوع الـلت محل ارھبم أو رحوین أو محبًمة لذى الذولة - أ  

. المـلوة الیھب رنلـیز اإلنبثة  
 

ارا ًبن رنلیز الـلت من شؤنھ المغبط ثغیبدح الذولة المكللة ثزنلیزه أو ثؤمنھب أو - ة 
. ثبلنظبم العبم كیھب 

 
  : انمادة انحادیت عشرة

 
ینلز طلت اإلنبثة وكوب ألحكبم الوبنون الذاخلي للذولة المـلوة الیھب الزنلیز وعلى وعھ 
الغشعة ، ویغوص لھزه الذولة رؤعیل الزنلیز حزى اعزكمبل اعشاءاد الزحوین والززجغ الوضبئي 

الغبسي لذیھب كي نلظ الموضوع أو صوال األعجبة الوھشیة الزي دعذ للزؤعیل على أن یزـم اشعبس 
 .الذولة الـبلجة ثھزا الزؤعیل  

 
  :   انمادة انثانیت عشرة

  
یكون لإلعشاء الزي یزم ثـشین اإلنبثة وكوًب ألحكبم ھزه االرلبهیة األصش الوبنوني رارھ - أ 

. ًمب لو رم أمبم الغھة المخزظة لذى الذولة طبلجة اإلنبثة
. ال یغوص اعزعمبل مب نزظ عن رنلیز اإلنبثة اال كي نـبم مب طذسد اإلنبثة ثشؤنھ - ة 
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انفرع انثانث 

انتعاون انقضائي 
ــــــ 

 
 : انمادة انثانثت عشرة

 
روذم ًل دولة مزعبهذح للذول األخشى المغبعذح الممكنة والالصمة للزحویوبد أو 

. اعشاءاد المحبًمة المزعلوة ثبلغشائم اإلسھبثیة  
 
 

  : انمادة انرابعت عشرة
 

ارا انعوذ االخزظبص الوضبئي إلحذى الذول المزعبهذح ثمحبًمة مزھم عن عشیمة - أ  
اسھبثیة ، كیغوص لھزه الذولة أن رـلت الى الذولة الزي یوعذ المزھم كي اهلیمھب 

محبًمزھ عن ھزه الغشیمة ششیـة مواكوة ھزه الذولة وأن ركون الغشیمة معبهجب علیھب 
كي دولة المحبًمة ثعووثة عبلجة للحشیة ال رول مذرھب عن عنة واحذح أو ثعووثة أخشى 

أشذ ، ورووم الذولة الـبلجة كي ھزه الحبلة ثمواكبح الذولة المـلوة الیھب ثغمیغ 
. الزحویوبد والوصبئن واألدلة الخبطة ثبلغشیمة  

 
یغشى الزحوین أو المحبًمة حغت موزضى الحبل عن الواهعة أو الوهبئغ الزى أعنذرھب - ة 

. الذولة الـبلجة الى المزھم ، وكوب ألحكبم واعشاءاد هبنون دولة المحبًمة  
 

 
   :انمادة انخامست عشرة

 
من المبدح الغبثوة  (أ  )یزشرت على روذیم الذولة الـبلجة لـلت المحبًمة وكوب للجنذ 

وهق اعشاءاد المالحوة والزحوین والمحبًمة المزخزح لذیھب ثشؤن المزھم المـلوة محبًمزھ 
ورلي ثبعزضنبء مب رغزلضمھ موزضیبد الزعبون أو المغبعذح أو اإلنبثة الوضبئیة الزي رـلجھب 

. الذولة المـلوة الیھب اعشاء المحبًمة 
 
 
 

   :انمادة انسادست عشرة
 

الـبلجة أو الزي رغشى كیھب - رخضغ اإلعشاءاد الزي رزم كي أي من الذولزین - أ  
لوبنون الذولة الزي یزم كیھب اإلعشاء وركون لھب الحغیة الموشسح كي ھزا - المحبًمة 
. الوبنون  

 
ال یغوص للذولة الـبلجة محبًمة أو اعبدح محبًمة من طلجذ محبًمزھ اال ارا امزنعذ - ة 

. الذولة المـلوة الیھب عن اعشاء محبًمزھ  



 11 

www.arablegalnet.org  

 
وكى عمیغ األحوال رلزضم الذولة المـلوة الیھب المحبًمة ثبخـبس الذولة الـبلجة ثمب - ط 

ارخزرھ ثشؤن طلت اعشاء المحبًمة ًمب رلزضم ثبخـبسھب ثنزیغة الزحویوبد أو المحبًمة 
. الزي رغشیھب  

 
 

  : انمادة انسابعت عشرة
 

للذولة المـلوة الیھب اعشاء المحبًمة ارخبر عمیغ اإلعشاءاد والزذاثیش الزي یوشسھب 
. هبنونھب هجل المزھم عواء كي اللزشح الزي رغجن وطول طلت المحبًمة الیھب أو ثعذه  

 
  : انمادة انثامنت عشرة

 
ال یزشرت على نول االخزظبص ثبلمحبًمة المغبط ثحووم المزضشس من الغشیمة 
ویكون لھ اللغوء الى هضبء الذولة الـبلجة أو دولة المحبًمة كي المـبلجة ثحووهھ المذنیة 

. النبشئة عن الغشیمة  
 
 

انفرع انرابع 
األشیاء وانعائـذاث انمتحصلت عن انجریمت 

وانناتجت عن ضبطھــا 
ــــــــــــ 

  : انمادة انتاسعت عشرة
 

ارا روشس رغلیم الشخض المـلوة رغلیمھ ، رلزضم أي من الذول المزعبهذح ثضجط - أ  
ورغلیم األشیبء والعبئذاد المزحظلة من الغشیمة اإلسھبثیة أو المغزعملة كیھب أو 

المزعلوة ثھب للذولة الـبلجة عواء وعذد كي حیبصح الشخض المـلوة رغلیمھ أو لذى 
. الـیش 

رغلم األشیبء المشبس الیھب كي اللوشح الغبثوة ولو لم یزم رغلیم الشخض الموشس رغلیمھ - ة 
ثغجت ھشثھ أو وكبرھ أو ألي عجت أخش ورلي ثعذ الزحون من أن رلي األشیبء مزعلوة 

. ثبلغشیمة اإلسھبثیة  
ال رخل أحكبم اللوشرین الغبثوزین ثحووم أي من الذول المزعبهذح أو حغن النیة من - ط 

. الـیش على األشیبء أو العبئذاد المزًوسح  
 

  : انمادة انعشرون
 

للذولة المـلوة الیھب رغلیم األشیبء والعبئذاد ارخبر عمیغ الزذاثیش واإلعشاءاد 
الزحلظیة الالصمة لزنلیز الزضامھب ثزغلیمھب ، ولھب أیضب أن رحزلظ مئهـزب ثھزه األشیبء أو 

العبئذاد ارا ًبنذ الصمة إلعشاءاد عضائیة رزخز عنذھب أو أن رغلمھب الى الذولة الـبلجة 
.  ثششط اعزشدادھب منھب لزاد الغجت  
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انفرع انخامس 
تبادل األدنـت 

ـــــ 
  : انمادة انحادیت وانعشرون

 
رزعھذ الذول المزعبهذح ثلحض األدلة واآلصبس النبرغة عن أیة عشیمة اسھبثیة روغ على 

اهلیمھب ضذ دولة مزعبهذح أخشى ثواعـة أعھضرھب المخزظة،  ولھب االعزعبنة ثؤیة دولة 
ورلزضم ثبرخبر اإلعشاءاد الالصمة للمحبكظة على ھزه األدلة واآلصبس . مزعبهذح أخشى كي رلي 

واصجبد داللزھب الوبنونیة،  ولھب وحذھب الحن كي رضویذ الذولة الزي وهعذ الغشیمة ضذ 
مظبلحھب ثبلنزیغة مزى طلجذ رلي ،  وال یحن للذولة أو الذول المغزعبن ثھب اخـبس أیة دولة 

. ثزلي  
 

انبـاب انثـانث 
آنـیـاث تنفـیـذ انتعــاون 

ـــــــــ 
 

انفصم األول 
إجراءاث انتسـلیى 

ـــــ 
 

  : انمادة انثانیت وانعشرون
 

یكون رجبدل طلجبد الزغلیم ثین الغھبد المخزظة كي الذول المزعبهذح مجبششح أو عن 
. طشین وصاساد العذل ثھب أو مب یووم موبمھب أو ثبلـشین الذثلومبعي 

 
  : انمادة انثانثت وانعشرون

 
: یوذم طلت الزغلیم ًزبثة مظحوثب ثمب یلي  

 
أطل حكم اإلدانة أو أمش الوجغ أو أیة أوسام أخشى لھب نلظ الووح طبدسح طجوب - أ  

. لألوضبع الموشسح كي هبنون الذولة الـبلجة ، أو طوسح سعمیة ممب روذم  
 

ثیبن ثبألكعبل المـلوة الزغلیم من أعلھب یوضح كیھ صمبن ومكبن اسركبثھب وركییلھب - ة 
. الوبنوني مغ اإلشبسح الى المواد الوبنونیة المـجوة علیھب وطوسح من ھزه المواد 

 
أوطبف الشخض المـلوة رغلیمھ ثؤًجش هذس ممكن من الذهة وأیة ثیبنبد أخشى من - ط 

. شؤنھب رحذیذ شخظھ وعنغیزھ وھویزھ  
 

 
 



 13 

www.arablegalnet.org  

  : انمادة انرابعت وانعشرون
 

ثؤي طشین - للغلـبد الوضبئیة كي الذولة الـبلجة أن رـلت من الذولة المـلوة الیھب  - 1
 الشخض احزیبطیب الى حین وطول طلت (توقیف)حجظ - من طشم االرظبل الكزبثیة

. الزغلیم  
 
 الشخض (توقـف)ویغوص كي ھزه الحبلة للذولة المـلوة الیھب الزغلیم أن رحجظ  - 2

المـلوة احزیبطیب وارا لم یوذم طلت الزغلیم مظحوثًب ثبلمغزنذاد الالصمة المجینة كي 
 الشخض المـلوة رغلیمھ مذح رضیذ على (توقیف )المبدح الغبثوة كال یغوص حجظ 

. صالصین یومب من ربسیخ الوبء الوجغ علیھ  
 

 
  : انمادة انخامست وانعشرون

 
على الذولة الـبلجة أن رشعل طلجب مظحوثب ثبلمغزنذاد المجینة كي المبدح الضبلضة 

والعششین من ھزه االرلبهـیة ، وارا رجینذ الذولة المـلوة الیھب الزغلیم عالمة الـلت رزولى 
الغلـبد المخزظة كیھب رنلیزه طجوب لزششیعھب على أن رحبط الذولة الـبلجة دون رؤخیش ثمب 

. ارخز ثشؤن طلجھب  
 
 

  : انمادة انسادست وانعشرون
 

كي عمیغ األحوال المنظوص علیھب كي المبدرین الغبثوزین ال یغوص أن رزغبوص مذح  - 1
. الحجظ االحزیبطي عزین یومب من ربسیخ الوجغ  

 
یغوص اإلكشاط المئهذ خالل المذح المعینة كي اللوـشح الغبثوـة على أن رزخز الذولة  - 2

المـلوة الیھب الزغلیم الزذاثیش الزي رشاھب ضشوسیة للحیلولـة دون ھشوة الشخض 
. المـلوة 

 
ال یحول اإلكشاط دون اعبدح الوجغ على الشخض ورغلیمھ ارا وسد طلت الزغلیم ثعذ - 3

. رلي 
 
 

  : انمادة انسابعت وانعشرون
 

ارا سأد الذولة المـلوة الیھب الزغلیم حبعزھب الى ایضبحبد ركمیلیة للزحون من رواكش 
الششوط المنظوص علیھب كي ھزا اللظل رخـش ثزلي الذولة الـبلجة ورحذد لھب موعذا 

. العزكمبل ھزه اإلیضبحبد  
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  : انمادة انثامنت وانعشرون
 

ارا رلوذ الذولة المـلوة الیھب عذح طلجبد رغلیم من دول مخزللة امب عن راد األكعبل 
أو عن أكعبل مخزللة ، كیكون لھزه الذولة أن رلظل كي ھزه الـلجبد مشاعیة ًبكـة الظشوف 

وعلى األخض امكبن الزغلیم الالحن وربسیخ وطول الـلجبد ودسعة خـوسح الغشائم 
. والمكبن الزي اسركجذ كیھ

 
 

انفصـم انثاني 
إجراءاث اإلنابت انقضائیت 

ـــــــــ 
 

  : انمادة انتاسعت وانعشرون
 

: یغت أن رزضمن طلجبد اإلنبثة الوضبئیة الجیبنبد اآلریة  
 

. الغھة المخزظة الظبدس عنھب الـلت  - أ  
 

. موضوع الـلت وعججھ  - ة 
 

. رحذیذ ھویة الشخض المعنى ثبإلنبثة وعنغیزھ ثوذس اإلمكبن  - ط 
 

ثیبن الغشیمة الزي رـلت اإلنبثة ثغججھب وركییلھب الوبنوني والعووثة الموشسح على - د 
موبسكزھب وأًجش هذس ممكن من المعلومبد عن ظشوكھب ثمب یمكن من دهة رنلیز اإلنبثة 

. الوضبئیة  
 

  : انمادة انثالثون
 
یوعھ طلت اإلنبثة الوضبئیة من وصاسح العذل كي الذولة الـبلجة الى وصاسح العذل كي  - 1

. الذولة المـلوة الیھب ویعبد ثنلظ الـشین  
 
كي حبلة االعزعغبل ، یوعھ طلت اإلنبثة الوضبئیة مجبششح من الغلـبد الوضبئیة كي  - 2

ورشعل طوسح من . الذولة الـبلجة الى الغلـبد الوضبئیة كي الذولة المـلوة الیھب
ھزه اإلنبثة الوضبئیة كي نلظ الوهذ الى وصاسح العذل كي الذولة المـلوة الیھب، ورعبد 

اإلنبثة الوضبئیة مظحوثة ثبألوسام المزعلوة ثزنلیزھب ثبلـشین المنظوص علیھ كي 
. الجنذ الغبثن 

 
یمكن أن یوعھ طلت اإلنبثة الوضبئیة مجبششح من الغھبد الوضبئیة الى الغھة  - 3

المخزظة كي الذولة المـلوة الیھب ، ویغوص أن رحبل الشدود مجبششح عن طشین ھزه 
. الغھة  
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  : انمادة انحادیت وانثالثون
 

یزعـین أن ركون طلجبد اإلنبثة الوضبئیة والمغزنذاد المظبحجة لھب موهعب علیھب 
ورعلى ھزه المغزنذاد من ًبكة اإلعشاءاد . ومخزومة ثخبرم علـة مخزظة أو معزمذح منھب

. الشكلیة الزي هذ یزـلجھب رششیغ الذولة المـلوة الیھب  
 
 

 : انمادة انثانیت وانثالثون
 

ارا ًبنذ الغھة الزي رلوذ طلت اإلنبثة الوضبئیة غیش مخزظة ثمجبششرھ رعین علیھب 
احبلزھ رلوبئیب الى الغھة المخزظة كي دولزھب وكى حبلة مب ارا أسعل الـلت ثبلـشین المجبشش 

. ، كبنھب رحیط الذولة الـبلجة علمب ثنلظ الـشین
 
 

  : انمادة انثانثت وانثالثون
 

. ًل سكغ لإلنبثة الوضبئیة یغت أن یكون مغججب  
 

 
 

انفصم انثانث 
إجراءاث حمایت انشھود وانخبراء 

ــــــــ 
 

  : انمادة انرابعت وانثالثون
 

ارا هذسد الذولة الـبلجة أن لحضوس الشبھذ أو الخجیش أمبم علـزھب الوضبئیة أھمیة 
خبطة كبنھ یزعین أن رشیش الى رلي كي طلجھب ویزعین أن یشزمل الـلت أو الزكلیق 

ثبلحضوس على ثیبن روشیجي ثمجلغ الزعویغ ونلوبد الغلش واإلهبمة وعلى رعھذھب ثذكعھب 
ورووم الذولة المـلوة الیھب ثذعوح الشبھذ أو الخجیش للحضوس وثبحبطة الذولة الـبلجة 

. ثبلغواة  
 

 
  : انمادة انخامست وانثالثون

 
ال یغوص روهـیغ أي عضاء أو رذثیش ینـوي على اًشاه هجل الشبھذ أو الخجیش الزي لم  - 1

. یمزضل للزكلیق ثبلحضوس ولو رضمنذ وسهة الزكلیق ثبلحضوس ثیبن عضاء الزخلق 
 
ارا حضش الشبھذ أو الخجیش طواعیة الى اهلیم الذولة الـبلجة كیزم ركلیلھ ثبلحضوس وكن  - 2

. أحكبم الزششیغ الذاخلي لھزه الذولة  
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 :انمادة انسادست وانثالثون 

 
ال یغوص أن یخضغ الشبھذ أو الخجیش للمحبًمة أو الحجظ أو روییذ حشیزـھ كي اهلیم  - 1

الذولة الـبلجة عن أكعبل أو أحكبم عبثوة على مـبدسرھ إلهلیم الذولة المـلوة الیھب 
طبلمب ًبن مضولھ أمبم الغھبد الوضبئیة لزلي الذولة ثنبء على . ورلي أیب ًبنذ عنغیزھ

. ركلیق ثبلحضوس  
 
ال یغوص أن یحبًم أو یحجظ أو یخضغ ألي هیذ على حشیزھ كي اهلیم الذولة الـبلجة  - 2

یحضش أمبم الغھبد الوضبئیة لزلي الذولة ثنبء - أیب ًبنذ عنغیزھ- أي شبھذ أو خجیش 
على ركلیق ثبلحضوس عن أكعبل أو أحكبم أخشى غیش مشبس الیھب كي وسهة الزكلیق 

. ثبلحضوس وعبثوة على مـبدسرھ أساضى الذولة المـلوة الیھب  
 
رنوضي الحظبنة المنظوص علیھب كي ھزه المبدح ارا ثوى الشبھذ أو الخجیش المـلوة  - 3

كي اهلیم الذولة الـبلجة صالصین یومب مزعبهجة ثبلشغم من هذسرھ على مـبدسرھ ثعذ أن 
أطجح وعوده غیش مـلوة من الغھبد الوضبئیة أو ارا عبد الى اهلیم الذولة الـبلجة 

. ثعذ مـبدسرھ  
 

  : انمادة انسابعت وانثالثون
 

رزعھذ الذولة الـبلجة ثبرخبر ًبكـة اإلعشاءاد الالصمة لكلبلة حمبیة الشبھذ أو الخجیش  - 1
من أیة عالنیة رئدى الى رعشیضھ أو أعشرھ أو أمالًھ للخـش النبرظ عن اإلدالء 

: ثشھبدرھ أو ثخجشرھ وعلى األخض  
 

. ًلبلة عشیة ربسیخ ومكبن وطولھ الى الذولة الـبلجة ووعیلة رلي  - أ 
 

. ًلبلة عشیة محل اهبمزھ ورنوالرھ وأمبًن رواعذه  - ة
 

. ًلبلة عشیة أهوالھ ومعلومبرھ الزي یذلى ثھب أمبم الغلـبد الوضبئیة المخزظة - ط
 

رزعھذ الذولة الـبلجة ثزوكیش الحمبیة األمنیة الالصمة الزي روزضیھب حبلة الشبھذ أو  - 2
. الخجیش وأعشرھ وظشوف الوضیة المـلوة كیھب وأنواع المخبطش المزوهعة 

 
 

  : انمادة انثامنت وانثالثون
 

ارا ًبن الشبھذ أو الخجیش المـلوة مضولھ أمبم الذولة الـبلجة محجوعب كي الذولة  - 1
المـلوة الیھب كیغشى نولة مئهزب الى المكبن الزي عزعوذ كیھ الغلغة المـلوة عمبع 

شھبدرھ أو خجشرھ كیھب ورلي ثبلششوط وكى المواعیذ الزي رحذدھب الذولة المـلوة 
: الیھب ویغوص سكغ النول  

. ارا سكغ الشبھـذ أو الخجیش المحجوط  - أ  
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ارا ًبن وعوده ضشوسیب من أعل اعشاءاد عنبئیة رزخز كي اهلیم الذولة - ة 
. المـلوة الیھب 

. ارا ًبن نولھ من شؤنھ اطبلة أمذ حجغھ  - ط 
. ارا ًبنذ ھنبى اعزجبساد رحول دون نولھ  - د  

 
یظل الشبھذ أو الخجیش المنوول محجوعب كي اهلیم الذولة الـبلجة الى حین اعبدرھ الى  - 2

. الذولة المـلوة الیھب مب لم رـلت الذولة األخیشح اطالم عشاحھ 
 

انـباب انرابـــع 
أحكاو خـتامیـت 

ـــــــ 
 

  : انمادة انتاسعت وانثالثون
 

ركون ھزه االرلبهیة محال للزظذین علیھب أو هجولھب أو اهشاسھب من الذول الموهعة 
ورودع وصبئن الزظذین أو الوجول أو اإلهشاس لذى األمبنة العبمة لغبمعة الذول العشثیة كي 
موعذ أهظبه صالصون یومب من ربسیخ الزظذین أو الوجول أو اإلهشاس وعلى األمبنة العبمة 

. اثالغ عبئش الذول األعضبء ثكل ایذاع لزلي الوصبئن وربسیخھ  
 

  : انمادة األربعون
 

رغشى ھزه االرلبهیة ثعذ مضى صالصین یومب من ربسیخ ایذاع وصبئن الزظذین علیھب أو  - 1
. هجلوھب أو اهشاسھب من عجغ دول عشثیة   

 
ال رنلز ھزه االرلبهیة ثحن أیة دولة عشثیة أخشى اال ثعذ ایذاع وصیوة الزظذین علیھب أو  - 2

هجولھب أو اهشاسھب لذى األمبنة العبمة للغبمعة ومضى صالصین یومب من ربسیخ اإلیذاع  
 .

 
  : انمادة انحادیت واألربعون

 
ال یغوص ألیة دولة من الذول المزعبهذح أن رجذى أي رحلظ ینـوي طشاحة أو ضمنب 

. على مخبللة لنظوص ھزه االرلبهیة أو خشوط عن أھذاكھب
 

  : انمادة انثانیت واألربعون
 

ال یغوص ألیة دولة مزعبهذح أن رنغحت من ھزه االرلبهیة اال ثنبء على طلت ًزبثي 
. رشعلھ الى أمین عبم عبمعة الذول العشثیة  
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یشرت االنغحبة أصشه ثعذ مضى عزة شھوس من ربسیخ اسعبل الـلت الى أمین عبم 

. عبمعة الذول العشثیة  
 

. ورظل أحكبم ھزه االرلبهیة نبكزح كي شؤن الـلجبد الزي هذمذ هجل انوضبء ھزه المذح 
 

ھـ 25/12/1418عمھوسیة مظش العشثیة كي / حشسد ھزه االرلبهیة ثبللـة العشثیة ثمذینة الوبھشح 

م ، من أطل واحذ مودع ثبألمبنة العبمة لغبمعة الذول العشثیة  ، ونغخة 22/4/1998المواكن 

مـبثوـة لألطل رحلظ ثبألمبنة العبمـة لمغلظ وصساء الذاخلیة العشة ، ورغلم ًزلي نغخـة مـبثوة 

. لألطل لكل طشف من األطشاف الموهعة على ھزه االرلبهـیة أو المنضمة الیھب 

 

واصجبرًب لمب روذم ، هبم أطحبة الغمو والمعبلي وصساء الذاخلیة والعذل العشة،  ثزوهـیغ ھزه 

. االرلبهیة ،  نیبثة عن دولھم 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


