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- رغـبـــــة مـنــهـمــــا في تـقـــويـــة عـالقـــات الــصـداقـــة
qالبلديــن Xبــ

- وانـطالقا من رغـبتـهـما في تـعزيـز مجـال التـعاون
qكافحة اإلجرامI فيما بينهما

- وحـرصــا مـنـهــمـا عــلى إقـامــة الـتــعـاون في اIــسـائل
qالبلدين Xب Xتعلّقة بتسليم اجملرمIا

اتاتّفقتا على ما يأتي :فقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
االلتزام بالتسليمااللتزام بالتسليم

يـتــعـهّــد الـطــرفـان اIــتـعــاقـدان بــأن يــسـلم كل مــنـهــمـا
لــــــآلخـــــر حــــــسـب الــــــقـــــواعــــــد والــــــشـــــروط احملــــــدّدة فـي هـــــذه
Xوجودين في إقليم إحدى الدولتIاألشـخاص ا qاالتفاقية
واIـــتــــابــــعـــX أو احملــــكــــوم عــــلـــيــــهم مـن طـــــرف الـــســــلــــطـــات

القضائية التابعة للدولة األخرى.

اIاداIادّة ة 2
اجلرائم الواجب التسليم فيهااجلرائم الواجب التسليم فيها

يخضع للتسليم :
1 - األشـخـاص اIــتـابـعــون من أجل جـنــايـات أو جـنح
معـاقب عليهـا في قوانX أحـد الطرفX اIـتعاقـدين بسنة

حبس على األقل.
2 - األشـخــاص الـذيـن يـرتــكـبــون جــنـايــات أو جـنــحـا
تعاقبها قـوانX الدولة اIقدم إليها الطلب والذين حكمت
عــلـيــهم اجلـهــات الـقــضـائـيــة لـلــدولـة الــطـالــبـة حــضـوريـا أو

غيابيا بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على األقل.

اIاداIادّة ة 3
XواطنIعدم تسليم اXواطنIعدم تسليم ا

Xالــتـابــعـ XـواطــنـIــتـعــاقــدان اIال يــســلم الـطــرفـان ا
لـــكل مـــنــهــمـــا وحتــدّد جـــنــســيّـــة الــشـــخص بــزمـــان ارتــكــاب

اجلر|ة التي يطلب التسليم من أجلها.

غيـــر أنــه يتـعهـد الـطــرف اIـقــدم إلـيــه الطلب في
إطــار اخــتـصــاصه �ــتـابــعــة مـواطــنـيـه الـذين ارتــكــبـوا في
Xجـرائـم تـكـيـيف في كـلـتـا الـدولـتـ qإقـلـيم الـدولـة األخـرى
بــجـنـايـة أو جــنـحـةq وفي هــذه احلـالـة يــوجه الـطـرف اآلخـر
عن الطريق الدبلومـاسي طلب متابعة مصـحوبا باIلفات

والوثائق موضوع التحقيق اIوجودة في حيازته.

مــــــرسرســــوم رئوم رئــــــاسي رقم اسي رقم 06 -  - 113 م مــــؤرؤرّخ في خ في 11 ص صــــفــــر عر عــــامام
1427  اI  اIــــــــــوافق وافق 11 م مــــــــــارس سارس ســــــــــــنــــــــــة ة q2006 يq يــــــــــتــــــــــــضــــــــــمّن

XرمXالالـتّـصديق عصديق عـلى اتلى اتـفـاقفـاقـيـيــة تتة تتـعـلّـق بتـق بتـسـلـيم اجمللـيم اجملـرم
بــــX حX حـكــــومومــــة اجلة اجلـمــــهــــوريوريّـة اجلة اجلــــزائزائــــريريّـة الة الــــدّ|ــــقـراطراطــــيّـة
qةqالالـشّعبيعبيّـة وحكومة اجلة وحكومة اجلـمهوريمهوريّة اإلسالمة اإلسالمـيّة اإليرانية اإليرانيّة

موقموقّعة بطهران في عة بطهران في 19 أكتـوبـر سنـة  أكتـوبـر سنـة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةq وزيــــــر

qالشّـؤون اخلـارجيّـة
qادّة 77-9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

- وبــعــد االطّالع عــلـى االتــفــاقــيــة اIــتــعــلّــقــة بــتــســلــيم
اجملـرمـX بX حـكومـة اجلـمهـوريّـة اجلزائـريّة الـدّ|ـقراطـيّة
qالــشّـــعــبـــيّــة وحــكـــومــة اجلــمـــهــوريّــة اإلسـالمــيــة اإليـــرانــيّــة

q2003 وقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنةIا

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

اIـــاداIـــادّة األولـى :ة األولـى : يـــصــــدّق عـــلـى االتــفـــاقـــيــة اIـــتـــعــلّـــقــة
بـــتــســلـــيم اجملــرمــX بـــX حــكــومـــة اجلــمــهــوريّـــة اجلــزائــريّــة
الـدّ|ــقـراطــيّـة الـشّــعـبــيّـة وحـكــومـة اجلـمــهـوريّــة اإلسالمـيـة
اإليـــرانــيّـــة اIــوقّــعـــة بــطـــهــران في 19 أكــتـــوبــر ســـنــة 2003
وتــنـشــر في اجلــريـدة الــرّســمــيّـة لــلــجـمــهــوريّـة اجلــزائــريّـة

الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Xب Xق بتسليم اجملرمXب Xاتفاقية تتعلاتفاقية تتعلّق بتسليم اجملرم
حكومة اجلمهوريحكومة اجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة الدة الدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة

وحكومة اجلمهوريوحكومة اجلمهوريّة اإلسالمية اإليرانية اإلسالمية اإليرانيّة

إنّ حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
qالشّعبيّة من جهـة

وحكــومـة اجلـمهوريّــة اإلسالميـــة اإليـــرانيـــة مـن
qجهــة أخــرى

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليةفاقات دولية
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يــجب أن يـحــاط الــطـرف الــطــالب عـلــمــا بـالــنــتـيــجـة
اخملصصـة لطلبـه.

اIاداIادّة ة 4
حاالت رفض التسليمحاالت رفض التسليم

: Xيرفض تسليم اجملرم
1 - إذا كـانت اجلـر|ـة اIـطـلــوب من أجـلـهـا الـتـسـلــيم
تـعتبر جر|ــة سياسية أو مرتـبطة بجر|ــة سياسية في

الدولة اIطلوب منها التسليم.
2 - إذا كــــــــانت اجلر|ـة التي يطلب الـتسلـيم مــن
أجــلـــهـــــا قـــــد ارتـــــكــبت فــي الـــدولــــة اIـــطــلـــــوب مـــنــهــــا

التسلــيم.
3 - إذا كانت اجلـــر|ـة قــد صـدر فـيهـــا حـكم نـهـائي
فـي الــدولـــة اIـطـلـــوب مـنـهــــا الـتسـلــــــيم أو فـي دولــة

أخــرى.
4 - إذا تـقـادمت الـدعــوى أو الـعـقـوبــة حـسب تـشـريع
الــدولــة الــطــالـبـــة أو الــدولــة اIــطــلـــوب مــنــهــا الـتــســلـــيم
عنـــد استالم الـطلب مـن طـــرف الدولـــة اIطـلــوب مـنهــا

التسلــيم.
5 - إذا ارتكبت اجلر|ـة خارج إقليم الدولـة الطالبة
من طـــرف شـــخص غـــيــر تـــابع لـــهـــا وكــان تـــشـــريع الـــدولــة
اIطلوب منهـا التسليم ال يسـمح �تابعة نفس اجلرائم إذا

ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
6 - إذا كـــانت اجلـــر|ـــة التي يـطـلب الـتـسـلـــيم من
أجـلـهـا تــعـتـبـرهـا الـدولــة اIــطـلــوب مـنـهـا الــتـسـلـــيم بـأنـهـا

مجرد خرق التزامات عسكرية.
7 - إذا صــدر عـفـــــو شـــامــل في الــدولـــة الــطــالــبـــة

أو الدولة اIطلوب منها التسليم.

اIاداIادّة ة 5
طلبات التسليم والوثائق اIؤيدةطلبات التسليم والوثائق اIؤيدة

يـــقــدم طــلب الـــتــســلــيم كـــتــابــيــا ويــوجـه عن الــطــريق
الدبلوماسيq مدعما �ا يأتي :

1 - بــــيـــان مــــفـــصـل يـــوضح فــــيه الـــوقــــائع اIــــطـــلـــوب
الـتــسـلــيم من أجــلـهــا وزمـان ومــكـان ارتــكـابــهـا وتــكـيــيـفــهـا

القانوني وكذا اIواد القانونية اIطبقة عليها.

2 - األصل أو الصـورة الـرّسمـيّـة حلكم نـافـذ أو األمر
بـالـقـبض أو أليـة وثيـقـة تـكتـسب نـفس الـقـوة صادرة وفق

اإلجراءات اIنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.

3 - نــســخـــة من األحــكــام الـــقــانــونــيــة اIـــطــبــقــة وكــذا
أوصـاف دقيقـة بقـدر اإلمكـان للشخص اIطلوب تسلـيمه
وكل مــعــلـومــة من شــأنــهـا أن تــســاعــد عـلى حتــديــد هــويـتـه

وجنسيتـه.

إذا رأت الـدولة اIـطلـوب منـها الـتسـليم أنـها بـحاجة
إلى معلومات تكـميلية للتأكد من أن الشروط اIنصوص
عــلــيــهــا في االتــفــاقـيــة مــكــتــمــلـة أو |ــكن اكــتــمــالــهــاq تـعــلم
الــدولــة الـــطــالــبــة بــهـــذا األمــر عن الــطــريـق الــدبــلــومــاسي

وذلك قبل الفصل في الطلب.

يـجوز لـلدولـة اIطـلوب إلـيهـا التـسلـيم أن حتدد أجال
للحصول على اIعلومات اIذكورة.

اIاداIادّة ة 6
التوقيف اIؤقتالتوقيف اIؤقت

في حــالــة االســتــعـجــال وبــنــاء عــلى طــلب الــســلــطـات
اخملـتصـة لـلبـلـد الطـالبq يـباشـر التـوقـيف اIؤقـت ريثـمـا
يصــل طلب التسـلــيم واIستنـدات اIذكورة في الفقرة 2

من اIادّة 5 من هذه االتفاقية.

يـــــوجه طـــــلب الـــــتــــوقـــــيف اIـــــؤقت إلى الـــــســــلـــــطــــات
اخملــتــصــة الــتــابــعــة لـلــدولــة اIــطــلــوب مــنــهــا الــتــسـلــيـم إمّـا
مــبــاشــرة عـن طــريق الــبــريــد أو الـــتــلــغــراف أو عن طــريق
آخر يـتـرك أثرا مـكـتوبـاq وفي نـفس الـوقت يؤكـد الـطلب

عن الطريق الدبلوماسي.

يـــــجب أن يـــــشـــــيــــر إلـى وجـــــود إحــــدى اIـــــســـــتـــــنــــدات
اIــــنــــصــــوص عــــلــــيــــهــــا في الــــفــــقـــرة 2 مـن اIـــادّة 5 مـن هـــذه
االتـــفــاقــيــة مـع اإلفــصــاح عن نــيـــة إرســال طــلب الـــتــســلــيم
وبـيــان اجلــر|ـة الــتي يــطــلب الــتـســلــيم من أجــلـهــا ومــكـان
وزمـان ارتكابهـا باإلضافـة إلى أوصاف الشـخص اIطلوب

تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.

حتـاط الــســلــطــة الــطــالـبــة دون تــأخــيــر �ــا اتـخــذ من
إجراءات بشأن طلبها.

اIاداIادّة ة 7
اإلفراج عن الشخص اIطلوب تسليمهاإلفراج عن الشخص اIطلوب تسليمه

يـجــــوز اإلفــــراج عن الشخص اIـوقـوف مـؤقتـا إذا
لـم تـــتــــســــلم الــــدولــــة اIــــطـــلــــوب مــــنــــهـــا الــــتــــســــلـــيـمq إحـــدى
اIـسـتـنــدات اIـبـيـنـــة في الـفـقــرة 2 من اIـادّة 5 مـن هــــذه
االتفـاقيـــة فـي ظـــرف ثالثـX (30) يـوما مــن تـوقيفــه.
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عــــلى الــــدولــــة الــــطــــالــــبـــة اســــتـالم الــــشـــخـص اIــــقـــرر
تـــســلـــيـــمه بــواســـطــة أعـــوانـــهــا في أجـل ثالثــX (30) يـــومــا
ابـتــداء من الـتــاريـخ احملـدد لـلتـسلـــيمq فــإذا انقـضى هـذا
األجـل يــخــلى سـبـيـلـه وال يـجــوز اIـطــالـبـة بـتـسـلـيـمه عـن

نفس الفعــل.

غـير أنه إذا حـالت ظـروف استـثنـائـية دون تـسلـيمه
أو اســتالمه وجب عــلى الــدولــة اIـعــنــيـة بــاألمــر أن تـخــبـر
الدولـة األخرى بـذلك قبل انـقضاء األجل وتـتفق الـدولتان

على تاريخ آخر للتسليم.

اIاداIادّة ة 11
التسليم اIؤجل أو اIشروطالتسليم اIؤجل أو اIشروط

إذا كـــان ثــمـــة اتـــهــام مـــوجه إلى الـــشــخـص اIــطـــلــوب
تسـلـيمـه أو كان مـحـكومـا عـلـيه في الدولـة اIـطـلوب مـنـها
الــــتـــســـلـــيم عن جـــر|ــــة خالف تـــلك الـــتـي من أجـــلـــهـــا طـــلب
الــتــســلــيـمq وجب عـــلى هـــذه الــدولـــة رغم ذلك أن تــفــصـل
في طـلب الــتـســلـيم وأن تـخــبـر الــدولـة الـطــالـبـة بــقـرارهـا
فـيه وفـقـا لـلـشـروط اIـنـصـوص عـلـيـهـا في أحـكـام اIـادّة 10

من هذه االتفاقية.

فـي حــــالـــــــة الـــــقـــــبــــول يـــــؤجـــل تــــســـــلـــــــيم الـــــشـــــخص
اIـطــلـــوب حـتـى تـنــتــهي مــحـاكــمــته في الــدولــة اIــطــلـوب

منهـا التسلــيم.

ال حتــول أحـــكـــام هــذه اIـــادّة دون إمـــكــان إرســـال هــذا
الـشــخص مـؤقـتـــا لـلـمــثـول أمـــام الـسـلـطـــات الـقـضــائـيـــة
في الـدولة الطالـبة على أن يشـترط عليـها صراحة إعادته

�جرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.

اIاداIادّة ة 12
قاعدة التخصيصقاعدة التخصيص

ال يـــجـــوز مـــتـــابــــعـــة أو مـــحـــاكــــمـــة الـــشـــخـص اIـــســـلم
حــضـوريـــا أو حــبـسه تــنــفـيــذا لــعــقـوبــة عن جــر|ـة ســابــقـة
عــلى تـــاريخ الــتـســلـــيم غــيــر تــلك الـــتي طـلب الــتـســلـــيم

مـن أجلها إالّ في احلاالت اآلتية :

1 - إذا كـــان الــشـــخص اIــســـلم قــد أتـــيــحت لـه حــريــة
اخلـروج من إقـلـيم الـدولــة اIسـلم إلـيهـا ولم يـغـادره خـالل
q(30) يــومــا الـتــالـيـــة إلطالق ســـراحـــه نـهــائـيــا Xالـثالث

أو عـاد إليه باختياره.

2 - إذا وافقت عـلى ذلك الـدولـة الـتي سـلـمتهq وذلك
بـشـرط تقـد� طـلب جـديد مـصـحـوب بـالوثـائق اIـنـصوص
عــــلـــيــــهــــا فـي الــــفــــقـــرة 2 مـن اIـــادّة 5 من هــــذه االتــــفــــاقــــيــــة
و�ـحـضـر قـضـائي يـتـضـمن تـصـريـحـات الـشخـص اIسـلم 

وال يـحول هذا اإلفراج دون تـوقيفه ثـانية وتـسليمه
إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.

اIاداIادّة ة 8
تعدد الطلباتتعدد الطلبات

إذا طــــلـب الـــــتـــــســـــلــــيـم من طــــــرف عـــــدة دول لـــــنـــــفس
األفعـال أو ألفـعال مخـتلفةq فـيكون للـدولـة اIطلـوب منها
الــتـســلـيم أن تــفـصل فـي هـذه الـطــلـبــات �ـطــلق حــريــتـهـــا
علـى أن تــراعـي في ذلك كــافـــة الظــــروف وعـلـى األخص
إمــكــانــيــة الــتــســلــيم الالّحق بــX الــدول الــطــالــبــة وتــاريخ
وصـول الطلـبات وخطورة األفـعال واIكـــان الذي ارتكبت

فيه.

اIاداIادّة ة 9
تسليم األشياءتسليم األشياء

عندمــا ينـفــذ طلب التسلـــيمq حتجـــز وتســـلم إلى
الدولة الطالبة بـناء على طلبهاq جمـيع األشياء اIتحصلة
من اجلـر|ة والتي |ـكن أن تتخذ كـأدلة إقنـاع والتي عثر
علـيهـا في حيـازة الـشخص اIـطلـوب تسـليـمه أو الغـير أو

التي تكتشف فيما بعد.

ويجـــوز تسـلــيــم األشيـــاء اIـذكــورة حــتى ولــو لم
يتم تسلـــيم الشخص اIطـلــوب وذلك بسبب هـــروبـه أو

وفـاتــه.

وكل ذلـك مع االحتـفـاظ باحلـقـوق اIـكتـسـبــــــة للـغـير
عـــلى هـــذه األشــيـــاء ويـــجب ردهـــــا إلى الـــدولـــة اIـــطـــلــوب
مـنـهــا الـتسـلـــيم عـلى نـفـقــة الـدولــة الـطـالبـة في أقــرب
أجــل متى تـثـبت هــذه احلـقـــوق وذلك عقب االنـتـهــاء من

إجــراءات اIتابعــة التي تباشــرهــا الدولـة الطـالبـة.

يــجـوز لــلــدولـة اIــطــلـوب مــنــهـا الــتــســلـيم االحــتــفـاظ
مــــؤقــــتــــا بــــاألشـــيــــاء احملــــجــــوزة إذا رأت حــــاجـــتــــهــــا إلــــيــــهـــا
لإلجـراءات اجلـزائـيــةq كـمـا يـجــوز لـهـا عـنـد إرســالـهـا لـهـذه
األشـيــاء أن حتـتـفظ بـاحلـق في اسـتـردادهـا لــنـفس الـسـبب

مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك.

اIاداIادّة ة 10
اعالم الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليماعالم الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم

يـجب عـلى الـدولـة اIـطـلـوب مـنـهـا الـتـسـلـيم أن تـعـلم
الدولة الطالبة بقرارها اخلاص بالتسليم.

يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي للطلب.
وفـي حــــالـــــة قــــبـــــول الـــــتــــســـــلـــــيمq يـــــتــــفـق الــــطـــــرفــــان
اIتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص اIطلــوب.



اجلريدة الراجلريدة الرّسميسميّة للجمهورية للجمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة / العدد ة / العدد 16 6
15 صفر عام  صفر عام 1427 هـ هـ 

15 مارس سنة  مارس سنة 2006 م م

2 - إذا كــان مـن اIقــرر هبــوط الـطائرة وجب على
الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالعبور.

وفي حــــالـــة مــــا إذا كــــانت الــــدولــــة اIــــطـــلــــوب مــــنــــهـــا
اIـــــوافـــــقــــة عـــــلـى عــــبـــــور الـــــشـــــخص تـــــطـــــالب هـي األخــــرى
بـــتــــســــلــــيــــمــه فـال يــــتم هــــــذا الـــعــــبــــــور إالّ بـــعـــــد اتــــفـــــاق

الدولتـX بشأنـه.

اIاداIادّة ة 16
مصاريف التسليممصاريف التسليم

تتحـمـل الدولــة اIطلــوب منـها التـسلـيم اIصاريف
اIـــتــــرتـــبـــة عـن إجـــراءات تـــســـلــــيم اجملـــرمــــX ومـــصــــاريف

احلبس.

تـتـحــمــل الـدولــــة الـطــالــبـــة اIـصــــاريف اIـتــرتـبــة
عن نقـل الشخص اIسـلم عبر إقليم الدولة اIطلوب منهـا

التسلـــيم.

اIاداIادّة ة 17
تبادل النصوص التشريعيةتبادل النصوص التشريعية

يـــتــبــادل الــطــرفــان اIــتــعــاقـــدان بــطــلب من أحــدهــمــا
اIــعـلــومـات والــنـصــوص الـتــشـريــعـيــة الـوطــنـيــة اIـتــعـلــقـة

.Xبتسلـيم اجملرم

اIاداIادّة ة 18
لغة اخملاطبةلغة اخملاطبة

حتــرّر الـوثــائق اIــتـعــلــقـة بــتـســلــيم اجملـرمــX بــالـلّــغـة
الرّسميّة للـدولة الطالبة وترفق بـترجمة إلى لغة الدولة

اIطلوب منها التسليم.

اIاداIادّة ة 19
التصديقالتصديق

يــــصــــدق عـــــلى هــــذه االتـــــفــــاقــــيــــة طــــبـــــقــــا لإلجــــراءات
Xــــفـــعـــول فـي كل من الــــدولـــتـــIالـــدســــتـــوريـــة الــــســـاريـــة ا

.XتعـاقدتـIا

اIاداIادّة ة 20
تعديل وإلغاء االتفاقيةتعديل وإلغاء االتفاقية

|ـــكن لـــلــــطـــرفـــX اIـــتـــعـــاقـــدين االتـــفـــاق عـــلى إدخـــال
تـعــديالت عـلى هــذه االتـفـاقــيـة وتـســري الـتــعـديالت حـسب
نــفس اإلجـراءات الــقـانــونـيــة اIــطـلــوبـة لــدخـول االتــفـاقــيـة

حيّز التّنفيذ.

اIتعلـقة بتمـديد التـسليم كمـا تقيـد فيه اإلمكانـية اخملولة
له لــتـــوجــيه مــذكــرة دفــاع إلى ســلــطــات الــدولــة اIــطــلــوب

منها التسليم.

3 - إذا عــدل الـــتــكــيــيف الـــقــانــوني لــلـــفــعل مــوضــوع
اجلــر|ـــة أثـــنــاء ســـيـــر اإلجــراءات اIـــتـــخــذة ضـــد الـــشــخص
اIـــســلـم فال يـــجـــوز مــتـــابـــعـــته أو مـــحـــاكــمـــته إالّ إذا كـــانت
الـعنــاصـر اIـكونـــة لـلجــر|ـة بـتكـييـفـهــا اجلـــديــد تـبــيح

التسلــيم.

اIاداIادّة ة 13
إعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرىإعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرى

qــطــلـوبIــسـلـم إلـيــهــا الــشــخص اIال يـجــوز لــلــدولــة ا
تـــســلــيــمـه إلى دولــة أخــرى إالّ بـــنــاء عــلى مـــوافــقــة الــدولــة
الـتي سـلـمتـه وذلك في غيـر حـالـة بقـائه في إقـلـيم الـدولة
الطـالبـة أو عـودتـه إليـه بالـشـروط اIنـصـوص علـيها في

اIادّة 12 من هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 14
هروب الشخص اIطلوب تسليمههروب الشخص اIطلوب تسليمه

إذا تــهـــرب الــشــخـص اIــســلم بـــأي طــريــقـــة كــانت من
اإلجراءات اIتبعـة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد
إلى إقــلــيم الـدولــة الــتي طــلب مــنــهـاq يــعــاد تــسـلــيــمه بــعـد

تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق.

اIاداIادّة ة 15
العبــورالعبــور

تـــوافق كل من الـــدولــتــX اIـــتــعــاقـــدتــX عـــلى عــبــور
الشــخص اIسـلم إلى أي مـنهـما عبـر أراضيهـا وذلك بنـاء
على طـلب يـوجه إلـيهـا بـالطـريق الـدبلـومـاسيq ويجب أن
يــكـون الـطــلب مـؤيــدا بـالـوثــائق الالّزمـة إلثــبـات أن األمـر
مـتـعلّق بـجـر|ة |ـكن أن تـؤدي إلى التـسـليم طـبـقا ألحـكام

هذه االتفاقية.

وفي حـــــالـــــة اســــتـــــخــــدام الــــطـــــــرق اجلـــــويـــــة تـــــتــــبـع
األحكــام اآلتية :

1 - إذا لـم يـــكن مـن اIـــقـــرر هـــبـــوط الـــطـــائـــرة تـــقـــوم
الـدولــة الـطــالـبـة بــإخـطــار الـدولـة الــتي سـتــعـبـر الــطـائـرة
فضـاءهـا وتعلـمها بوجـود الــوثائق اIنصـوص عليهـا في

اIادّة 5 من هذه االتفاقية.
وفي حـــالـــة الـــهـــبـــوط االضـــطـــراري يـــرتب عـــلـى هــذا
اإلخــطــار آثـــار طــلـب الــتــوقـــيف اIـــؤقت اIــشـــار إلــيه في
اIادّة 6 من هـذه االتفاقـية وتوجه الـدولة الطـالبة في هذه
احلـالة طـلبـا بـالعـبور وفـقا لـلشـروط اIنـصوص عـليـها في

الفقرة األولى من هذه اIادّة.
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يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :

Xـادّة األولـى :ة األولـى : يـصـدّق عـلى اتفـاق النـقل اجلوي بIـاداIا
اجلمهوريّة اجلزائـريّة الدّ|قراطيّة الشّـعبيّة واجلمهوريّـة
الـعـــربيّـــة الـسـوريـةq اIـوقّـع بـاجلـزائـر في 19 شـوّال عام
1424 اIوافق 13 ديسمبر سنة q2003 وينشر في اجلريدة

الرّسميّة للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة
للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ|قراطيّة الشّعبيّة.

حـــرّر بـــاجلـــزائـــر في 11 صـــفـــر عـــام 1427 اIــــوافق 11
مارس سنة 2006.      

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاق النقل اجلوي اتفاق النقل اجلوي بX بX اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة  ة  واجلمهورية العربية السوريةواجلمهورية العربية السورية

إن حـــكـــومــة اجلـــمــهـــوريّـــة اجلــزائـــريّــة الـــدّ|ـــقــراطـــيّــة
الـشّعبـيّةq وحـكومة اجلـمهـوريّة العـربيّـة السوريّـةq اIشار

q"تعاقدينIا Xإليهما فيما يأتي "بالطرف

- بــــاعـــتــــبــــار أن حـــكــــومــــة اجلـــمــــهــــوريّـــة اجلــــزائــــريّـــة
الــدّ|ـقــراطــيّــة الــشّـعــبــيّــة وحــكـومــة اجلــمــهــوريّـة الــعــربــيّـة
الــســوريــة طــرفــان في مــعــاهــدة الــطـيــران اIــدني الــدولي
اIـفـتوحـة لـلـتوقـيع �ـديـنـة شيـكـاغـو يوم 7 ديـسـمبـر سـنة

q1944

Xورغـــبـــة مـــنـــهــــمـــا في تـــطـــويــــر الـــنـــقل اجلـــوي بـــ -
بلديهمـا وتوثيقا ألواصر التعاون الدولي في هذا اIيدان

qعاهدةIوفق مبادىء وأحكام هذه ا

اتفقتا على ما يأتي :اتفقتا على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
تعـاريفتعـاريف

فـيــمــا يـتــعــلق بــتـطــبــيق هــذا االتـفــاقq مــا لم يــقـتض
سياق النص خالف ذلك :

أ) تـعـني كـلـمـة "اIـعــاهدةاIـعــاهدة" مـعاهـدة الـطـيـران اIـدني
الــــــدولي الـــــتي فــــتـــح بـــــــاب الـــتـــــوقــــــيـــع عـــلــــيــــهـــــــا في
شــيـكــاغـو اعــتـبــارا من الـيــوم الـســابع من شــهـر ديــسـمــبـر
سـنـة 1944 ومالحــقـهــا اIــعـتــمــدة وفــقـا لــلــمـادّة 90 من تـلك
اIـعــاهـدةq وأي تــعـديالت Iـالحق هـذه اIــعـــاهــدة تـتم طــبـقـا
ألحكـام اIـادّتX 90 و94 مـنـهـاq طـاIـا أن هـذه الـتعـديالت أو
Xــفــعــول لــدى كل من الــطــرفــIالحق أصــبــحـت ســاريــة اIا

اIتعاقدين.

تبـقى االتفاقـية سـارية اIفـعول إلى أجل غيـر محدد
اIدة.

يــســوغ لــكـل واحــد من الــطـــرفــX اIــتــعـــاقــدين نــقض
االتفاقية في أي وقت.

يــصـبح هـذا اإللــغـاء سـاري اIـفــعـول بـعــد مـضي سـتـة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف اآلخر بهذا القرار.

اIاداIادّة ة 21
دخول االتفاقية حيدخول االتفاقية حيّز التز التّنفيذنفيذ

(30) Xتـدخل هـذه االتفـاقـيـة حيّـز الـتّنـفـيذ بـعـد ثالث
يوما من تبادل وثائق التصديق.

XــــــفــــــوّضــــــIوقّـــــــعت هـــــــذه االتــــــفــــــاقــــــيـــــــة من طـــــــرف ا
اIتعاقدين اللّذين وضعا عليها ختمهما مصداقا Iا ذكر.

حـرّرت بــطـهـران في 19 أكـتـوبــر سـنـة 2003 اIـوافق
27 مــهــر 1382 في نــســخــتــX أصــلـيــتــX بــالــلّــغــة الــعــربــيـة

واللّغة الفارسيةq ولكال النصX نفس احلجية القانونية.

عن حكومةعن حكومة
اجلمهورياجلمهوريّة اجلزائرية اجلزائريّة
الدالدّ|قراطي|قراطيّة الشة الشّعبيعبيّة
عبد العزيز بلخادمعبد العزيز بلخادم

qوزير الدولةqوزير الدولة
وزير الشؤون اخلارجيةوزير الشؤون اخلارجية

عن حكومة اجلمهوريعن حكومة اجلمهوريّة
اإلسالمياإلسالميّة اإليرانيةة اإليرانية
محمد إسماعيلمحمد إسماعيل

شوشتريشوشتري
وزير العدلوزير العدل

ـــــــــــــــــــــــــ★ــــــــــــــــــــــــ
مــــــــرسرســــــوم رئوم رئــــــــاسياسيّ  رقم رقم 06 -  - 114 م مــــــــؤرؤرّخ في خ في 11 ص صــــــــفــــــــر عر عــــــامام
1427  اI  اIــــــــــــوافق وافق 11 م مــــــــــــارس سارس ســــــــــــــنــــــــــــة ة q q2006 يــــــــــــتــــــــــــــضــــــــــــمّن

الالـتّصـديق عديق عـلى اتفلى اتفـاق الناق النـقل اجلقل اجلـوي بX اجلوي بX اجلـمهمهـوريوريّة
اجلاجلــــزائزائــــريريّــــة الة الــــدّ|ــــقــــراطراطــــيّــــة الة الــــشّــــعــــبــــيّــــة واجلة واجلــــمــــهــــوريوريّـة
الالــــعـربربـيّــــة الة الـسـوريوريــــةq اIةq اIـوقوقّع بع بــــاجلاجلـزائزائـر في ر في 19 ش شـوّالال

عام عام 1424 اIوافق  اIوافق 13 ديسمبر سنة  ديسمبر سنة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

qإنّ رئيس اجلمهوريّة

- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةq وزيــــــر
qالشّـؤون اخلـارجيّـة

qادّة 77 - 9 منهIال سيّما ا qوبناء على الدّستور -

Xوبعـــد االطّــالع عــلى اتـفـــاق الـنـقـــل اجلـــوي بـ -
اجلـــــمـــــهــــوريّـــــة اجلــــزائـــــريّـــــة الــــدّ|ـــــقــــراطـــــيّـــــة الــــشّـــــعــــبـــــيّــــة
واجلـمـهـوريّــة الـعــربـيّــة السـوريــةq اIـوقّـع بـاجلــزائـر في

q2003 وافق 13 ديسمبر سنةI19 شوّال عام 1424 ا
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