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)امل�سار  ال�سعبية  الدميقراطية  اجلزائرية  واجلمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن 

اإليهما فيما بعد ب�)الطرفني(.

 دعماً للعالقات القائمة بني البلدين.

عليهم،  واملحكوم  املتهمني  ت�سليم  متبادل يف جمال  تعاون  اإقامة  منهما يف  ورغبة 

واإدراكاً منهما للفوائد املتبادلة الناجتة عن التعاون يف هذا املجال.

اتفقتا على ما يلي:

املادة االأولى

�اللتز�م بالت�سليم

اإقليمه  اإلى الطرف الآخر اأي �سخ�س موجود يف  يتعهد كل من الطرفني اأن ي�سلِّم 

متابع ق�سائياً من اأجل جرمية اأو من اأجل تنفيذ عقوبة �سالبة للحرية، �سادرة من اجلهة 

الق�سائية املخت�سة يف الطرف الطالب، وذلك وفقاً لأحكام هذه التفاقية.

املادة الثانية

�سروط الت�سليم

يكون الت�سليم واجباً يف اأي من احلالت الآتية:
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١- الأ�سخا�س املتابعون ق�سائياً من اأجل جرائم معاقب عليها مبقت�سى قوانني كل من 

الطرفني بعقوبة �سالبة للحرية مدتها ل تقل عن �سنة واحدة اأو بعقوبة اأ�سد.

٢- الأ�سخا�س املحكوم عليهم لدى الطرف الطالب بعقوبة �سالبة للحرية مدتها ل 

تقل عن )6( �ستة اأ�سهر.

املادة الثالثة

�المتناع عن �لت�سليم

ل يجوز الت�سليم يف احلالت التالية:

١- اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم تعترب يف نظر الطرف املطلوب منه 

الت�سليم جرمية �سيا�سية اأو مرتبطة بجرمية �سيا�سية، ويف تطبيق اأحكام هذه املادة 

ل يعد من اجلرائم ال�سيا�سية القيام اأو ال�رشوع بالقيام ب�:

اأ( التعدي على ملك اأو رئي�س اأي من الدولتني اأو زوجاتهما اأو اأ�سولهما اأو فروعهما 

اأو على ويل العهد ورئي�س جمل�س الوزراء.

ب( التعدي على ال�سلطات احلكومية وممتلكاتها اأو ال�سكك احلديدية اأو الطائرات 

وو�سائل النقل واملوا�سالت اأو الأماكن العامة اأو املجمعات ال�سكنية والتجارية 

اأو املدن ال�سناعية.

ج( الختطاف.

د( القتل العمد اأو التخريب.

ه�( الإرهاب.



376

اتفاقية ت�شليم املتهمني واملحكوم عليهم بني اململكة العربية ال�شعودية واجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

بواجبات  الإخ��الل  يف  تنح�رش  الت�سليم  اأجلها  من  املطلوب  اجلرمية  كانت  اإذا   -٢

ع�سكرية.

الطرف  اإقليم  يف  ارتكبت  قد  الت�سليم  اأجلها  من  املطلوب  اجلرمية  كانت  اإذا   -٣

املطلوب منه الت�سليم.

4- اإذا تقادمت الدعوى اجلزائية والعقوبة ح�سب ت�رشيع اأحد الطرفني.

5- اإذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج اإقليم الطرف الطالب من �سخ�س ل يحمل 

جن�سيته وكان قانون الطرف املطلوب منه الت�سليم ل يجيز متابعة نف�س اجلرمية 

اإذا ارتكبت خارج اإقليمه.

6- اإذا �سدر عفو �سامل من الطرف الطالب عن اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم.

اإذا كان ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه قد �سبقت حماكمته عن اجلرمية التي طلب   -7

ت�سليمه من اأجلها �سواء برباءته اأو باإدانته، اأو كان قيد التحقيق اأو املحاكمة بنف�س 

اجلرمية املطلوب ت�سليمه من اأجلها لدى الطرف املطلوب منه الت�سليم.

املادة الرابعة

�المتناع عن ت�سليم �ملو�طنني

ل ي�سلم الطرفان املواطنني التابعني لكل منهما وحتدد جن�سية ال�سخ�س وقت ارتكاب 

اإليه الطلب، يف  اأنه يتعهد الطرف املقدم  اجلرمية التي يطلب الت�سليم من اأجلها، غري 

احلدود التي ميتد اإليها اخت�سا�سه، بتوجيه التهام �سد مواطنيه ممن ارتكب لدى الطرف 

الآخر جرائم معاقباً عليها يف قانون كل من الدولتني بعقوبة �سالبة للحرية ل تقل مدتها 



377

اتفاقية تعاون

جملة الق�سائية - العدد التا�سع - جمادى الأولى  1435هـ

عن �سنة اأو بعقوبة اأ�سد. ويف هذه احلالة يوجه الطرف الطالب طلب متابعة م�سحوب 

بالوثائق والأدلة املوجودة بحوزته مع اإحاطته علماً مبا مت يف �ساأن طلبه.

املادة اخلام�شة

طلب �لت�سليم

تقدم اجلهة املخت�سة لدى الطرف الطالب كتابة وعرب القنوات الدبلوما�سية طلباً اإلى 

اجلهة املخت�سة لدى الطرف املطلوب منه الت�سليم، ويجب اأن يرفق بالطلب ما ياأتي:

ل عن هوية ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه واأو�سافه وجن�سيته و�سورته اإذا  ١- بيان مف�سَّ

اأمكن ذلك.

القوة  نف�س  لها  اأخرى  وثيقة  اأي  اأو  ت�سليمه  املطلوب  ال�سخ�س  على  بالقب�س  اأمر   -٢

�سادرة من اجلهات الق�سائية املخت�سة، اأو اأ�سل حكم الإدانة ال�سادرة طبقاً لقانون 

الطرف  لدى  املخت�سة  اجلهات  من  قة  م�سدَّ له  ر�سمية  �سورة  اأو  الطالب  الطرف 

الطالب.

وتكييفه  اأجله  من  الت�سليم  املطلوب  الفعل  ارتكاب  تاريخ  يت�سمن  موجز  بيان   -٣

القانوين والن�سو�س القانونية املطبقة عليه، مع تقدمي ن�سخة من هذه الن�سو�س.

املادة ال�شاد�شة

�لتوقيف �ملوؤقت

١- يجوز يف حالت ال�ستعجال وبناًء على طلب اجلهة املخت�سة لدى الطرف 
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و�سول  اإلى حني  موؤقتاً  وتوقيفه  املطلوب  ال�سخ�س  على  القب�س  الطالب 

طلب الت�سليم والوثائق املبينة يف املادة )اخلام�سة( من هذه التفاقية. ويبلغ 

القنوات  عرب  الت�سليم  منه  املطلوب  الطرف  اإلى  املوؤقت  التوقيف  طلب 

اأو  اأو مبا�رشة عرب الربيد  الدولية )الإنرتبول(  ال�رشطة  اأو عرب  الدبلوما�سية 

باأي و�سيلة اأخرى ميكن اإثباتها كتابة. ويجب اأن يت�سمن الطلب الإ�سارة اإلى 

وجود اإحدى الوثائق املن�سو�س عليها يف الفقرة )٢( من املادة اخلام�سة من 

هذه التفاقية مع حتديد اجلرمية وعقوبتها، على اأن يلتزم الطرف الطالب 

باإر�سال طلب الت�سليم م�ستوفياً �رشوطه طبقاً لأحكام املادة اخلام�سة من هذه 

�ساأن  اإجراءات يف  تاأخري مبا اتخذ من  الطالبة دون  التفاقية. وحتاط اجلهة 

طلبها.

اأي عقوبة  التوقيف املوؤقت املقررة وفقاً لأحكام هذه التفاقية من  ٢- تخ�سم مدة 

يحكم بها على ال�سخ�س امل�سّلم لدى الطرف الطالب.

املادة ال�شابعة

�ملعلومات �لتكميلية

اإذا تّبني للطرف املطلوب منه الت�سليم اأنه بحاجة اإلى معلومات تكميلية ليتحقق من 

توافر ال�رشوط املن�سو�س عليها يف املادة اخلام�سة من هذه التفاقية، وراأى اأنه من املمكن 

الطلب. وللطرف  قبل رف�س  الطالب  للطرف  يبلغ ذلك  اأن  فعليه  النق�س  تدارك هذا 

املطلوب منه الت�سليم حتديد اأجل جديد للح�سول على هذه املعلومات.
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املادة الثامنة

�الإفر�ج عن �ل�سخ�ض �ملطلوب

منه  املطلوب  الطرف  يتلق  مل  اإذا  ت�سليمه  املطلوب  ال�سخ�س  عن  الإف��راج  يجب 

الت�سليم خالل )٣0( ثالثني يوماً من تاريخ توقيفه، الوثائق املبينة يف املادة اخلام�سة من 

يوماً  تزيد على )٣0( ثالثني  ملدة ل  املوؤقت  التوقيف  با�ستمرار  اأو طلباً  التفاقية  هذه 

اأخرى، ول يجوز باأي حال اأن يتجاوز التوقيف املوؤقت )60( �ستني يوماً.

املادة التا�شعة

تعدد طلبات �لت�سليم

اإذا قدمت للطرف املطلوب منه الت�سليم عدة طلبات من دول خمتلفة عن ذات اجلرمية 

اأو عن جرائم متعددة، يكون لهذا الطرف اأن يف�سل يف هذه الطلبات، على اأن يراعي يف 

ذلك، على وجه اخل�سو�س، طبيعة وخطورة اجلرمية ومكان ارتكابها وجن�سية ال�سخ�س 

املطلوب ت�سليمه وتاريخ و�سول الطلبات واإمكانية تعاقب الت�سليم فيما بني الدول الطالبة.

املادة العا�سرة

�لف�سل يف طلب �لت�سليم

١- تف�سل اجلهة املخت�سة لدى كل طرف يف طلبات الت�سليم املقدمة اإليها وفقاً للقانون 

النافذ لديها وقت تقدمي الطلب، ويخرب الطرف املطلوب منه الت�سليم اجلهة املخت�سة 

لدى الطرف الطالب بقراره يف هذا ال�ساأن ويجب ت�سبيب رف�س الطلب.
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٢- اإذا قبل طلب الت�سليم، يحاط الطرف الطالب علماً مبكان الت�سليم وتاريخه وعليه 

اأن يت�سّلم ال�سخ�س املطلوب خالل )٣0( ثالثني يوماً ابتداًء من تاريخ اإبالغه 

بالقرار النهائي للت�سليم.

والتاريخ  املكان  يف  الت�سليم  حمل  ال�سخ�س  الطالب  الطرف  يت�سّلم  مل  اإذا   -٣

بت�سليمه  اإطالقاً املطالبة  املحددين، وجب الإفراج عنه ويخلى �سبيله ول ميكن 

من اأجل نف�س اجلرمية.

4- اإذا حالت ظروف ا�ستثنائية دون ت�سليمه اأو ت�سّلمه وجب على الطرف املعني اأن 

اآخر  اأجل  انق�ساء الأجل، ويتفق الطرفان على  يخرب الطرف الآخر بذلك قبل 

للت�سليم.

املادة احلادية ع�شرة

�لت�سليم �ملوؤجل �أو �ملوؤقت

اأو كان حمكوماً عليه لدى  اإلى ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه  اإذا كان التهام موجهاً 

الطرف املطلوب منه الت�سليم عن جرمية غري تلك التي طلب من اأجلها الت�سليم، وجب 

على هذا الطرف اأن يف�سل يف طلب الت�سليم واأن يخرب الطرف الطالب بقراره فيه وفقاً 

لل�رشوط املن�سو�س عليها يف املادة العا�رشة من هذه التفاقية.

وعند القبول، يوؤجل ت�سليم ال�سخ�س املطلوب حتى تنتهي حماكمته لدى الطرف 

املطلوب منه الت�سليم واإذا كان حمكوماً عليه يوؤجل ت�سليمه حتى تنفيذ العقوبة املحكوم 

للمثول  اإر�سال ال�سخ�س موؤقتاً  اأنه يجوز للطرف املطلوب منه الت�سليم  عليه بها. غري 
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�رشاحة  الطرف  هذا  يتعهد  اأن  على  الطالب،  الطرف  لدى  الق�سائية  ال�سلطات  اأمام 

باإعادته مبجرد اإنهاء حماكمته وقبل تنفيذ العقوبة عليه.

املادة الثانية ع�شرة

ت�سليم �الأ�سياء �ملتح�سلة عن �جلرمية �أو �مل�ستعملة فيها �أو �ملتعلقة بها

الأ�سياء  ب�سبط  ذلك  على  موافقته  عند  الت�سليم  منه  املطلوب  الطرف  يلتزم   -١

والعائدات املتح�سلة من اجلرمية اأو امل�ستعملة فيها اأو املتعلقة بها التي ميكن اأن 

ر ت�سليم  تتخذ دلياًل على اإثبات اجلرمية وت�سليمها للطرف الطالب حتى لو تعذَّ

باحلقوق  الإخ��الل  عدم  مع  وفاته،  اأو  هربه  ب�سبب  ت�سليمه  املقرر  ال�سخ�س 

املكت�سبة للغري ح�سن النية.

٢- يجوز للطرف املطلوب منه الت�سليم الحتفاظ موؤقتاً بالأ�سياء املحجوزة، اإذا راأى 

اأنها �رشورية يف اإجراءات جزائية لديه. كما يجوز له عند اإر�سالها اأن يحتفظ 

باحلق يف ا�سرتدادها لنف�س ال�سبب.

املادة الثالثة ع�شرة

قاعدة �لتخ�سي�ض

ل يجوز متابعة ال�سخ�س الذي �ُسلِّم اأو حماكمته ح�سورياً اأو حب�سه تنفيذاً لعقوبة 

حمكوم عليه بها يف جرمية �سابقة على تاريخ الت�سليم غري تلك التي �سلِّم من اأجلها اإل 

يف احلالت الآتية:
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١- اإذا اأتيحت له حرية اخلروج من اإقليم الطرف امل�سلَّم اإليه ومل يغادره خالل )٣0( ثالثني 

يوماً بعد الإفراج عنه نهائياً اأو خرج منه وعاد اإليه باختياره، مع اإبالغه بهذا احلكم.

٢- اإذا وافق على ذلك الطرف الذي �سلَّمه، ب�رشط تقدمي طلب جديد ترافقه الوثائق 

املن�سو�س عليها يف املادة اخلام�سة من هذه التفاقية وحم�رش ق�سائي يت�سمن 

التي  الإمكانية  فيه  ويو�سح  الت�سليم  متديد  امل�سلَّم حول  ال�سخ�س  ت�رشيحات 

خّولت له لتوجيه مذكرة دفاع اإلى �سلطات الطرف املطلوب منه الت�سليم.

٣- اإذا وافق على ذلك ال�سخ�س الذي مت ت�سليمه اأثناء مثوله اأمام �سلطات الطرف 

املطلوب منه الت�سليم.

املادة الرابعة ع�شرة

�إعادة �لت�سليم لدولة �أخرى

احلالة  اأخرى يف غري  دولة  اإلى  امل�سلَّم  ال�سخ�س  ت�سليم  الطرفني  ل يجوز لأي من 

املن�سو�س عليها يف الفقرة )١( من املادة الثالثة ع�رشة من هذه التفاقية اإل بناًء على 

موافقة الطرف الذي �سلَّمه.

املادة اخلام�شة ع�شرة

�إجر�ء�ت �لت�سليم �ملب�سط

ي�سمح  اأن  ت�رشيعاته جتيز ذلك،  اإذا كانت  الت�سليم،  منه  املطلوب  للطرف  ١- ميكن 

بالت�سليم املب�سط، �رشيطة اأن يعلن ال�سخ�س املطلوب ت�سليمه موافقته.
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بالإجراءات املن�سو�س عليها يف هذه  القيام  الت�سليم من  ُيعفى الطرف طالب   -٢

التفاقية، بعد املوافقة املكتوبة لل�سخ�س املطلوب ت�سليمه.

املادة ال�شاد�شة ع�شرة

م�ساريف �لت�سليم

اإجراءات  املرتتبة على  امل�ساريف  الت�سليم جميع  منه  املطلوب  الطرف  يتحّمل   -١

الت�سليم التي تتم يف اإقليمه.

ال�سخ�س  وعبور  نقل  عن  الناجتة  امل�ساريف  جميع  الطالب  الطرف  يتحّمل   -٢

املطلوب انطالقاً من اإقليم الطرف املطلوب منه الت�سليم.

املادة ال�شابعة ع�شرة

�لعبور

ي�سمح الطرفان عند الطلب بعبور الأ�سخا�س الذين يجري ت�سليمهم لأيهما من دولة 

ثالثة عرب اأر�سيهما. ويف حالة ا�ستعمال الطريق اجلوي تطبق املقت�سيات التالية:

١- اإذا مل يكن مقرراً اأي هبوط على اإقليم اأي من الطرفني، فاإن على الطرف طالب 

الت�سليم اإبالغ الدولة التي �ستعربها الطائرة املقلة مدعماً ذلك بن�سخة من الوثائق 

املرفقة بطلب الت�سليم.

٢- يف حالة الهبوط الطارئ يكون لهذا الإبالغ اأثر طلب التوقيف املوؤقت املذكور 

يف الفقرة )١( من املادة ال�ساد�سة ويوجه الطرف الطالب اآنذاك طلباً للمرور.
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٣- اإذا كان الهبوط مقرراً، توجه الدولة الطالبة للت�سليم طلباً بالعبور.

4- ُيقدم طلب العبور ويتم الف�سل فيه بذات الأو�ساع املقررة لطلب الت�سليم.

5- ي�سمح الطرف املوجه اإليه الطلب بالعبور عرب اإقليمه، بالطريقة التي يراها اأكرث مالءمًة له.

املادة الثامنة ع�شرة

قبول �لوثائق

اإجراءات  اإثبات خالل  ت�ستلم وتقبل كوثيقة  الت�سليم  لتاأييد طلب  تقدم  وثيقة  كل 

موظف  اأو  قا�ٍس  قبل  من  عليها  الإ�سهاد  مت  اأو  موقَّعة  الوثيقة  هذه  كانت  اإذا  الت�سليم 

خمت�س لدى الطرف الطالب.

املادة التا�شعة ع�شرة

تبادل �ملعلومات

املتعلِّقة  الت�رشيعية  والن�سو�س  والن�رشات  والبحوث  املعلومات  الطرفان  يتبادل 

باأحكام هذه التفاقية.

املادة الع�شرون

�لت�ساور

يتم الت�ساور بني الطرفني عند القت�ساء، ب�ساأن تف�سري اأو تطبيق هذه التفاقية ب�سكل 

عام اأو فيما يتعلق بحالة خا�سة.
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املادة احلادية والع�شرون

�لت�سديق ودخول حيز �لنفاذ

الطرفني،  لدى  املتبعة  لالإجراءات  وفقاً  عليها  للت�سديق  التفاقية  هذه  تخ�سع   -١

الإ�سعار الأخري  اإ�ستالم  تاريخ  من  التنفيذ بعد )٣0( ثالثني يوماً  وتدخل حيز 

الذي يعلن فيه اأي من الطرفني للطرف الآخر عرب القنوات الدبلوما�سية با�ستيفائه 

لالإجراءات القانونية الالزمة لنفاذ هذه التفاقية.

الآخر  الطرف  باإ�سعار  الطرفني  اأحد  يقم  املفعول ما مل  �سارية  ٢- تظل هذه التفاقية 

كتابًة عرب القنوات الدبلوما�سية برغبته يف اإنهائها، وي�رشي بعد )6( �ستة اأ�سهر من 

تاريخ الإ�سعار ول يوؤِّثر ذلك على الطلبات املقدمة خالل �رشيان هذه التفاقية.

واإثباتاً لذلك وقَّع مفو�سا الطرفني على هذه التفاقية.

حررت هذه التفاقية يف مدينة الريا�س بتاريخ ٣ جمادى الآخرة ١4٣4ه�، املوافق 

١٣ اأبريل ٢0١٣م، من ن�سختني اأ�سليتني باللغة العربية.

عن اململكة العربية ال�شعودية

حممد بن نايف بن عبدالعزيز

وزير الداخلية

عن اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

د. حممد �سريف

وزير العدل، حافظ االأختام






