
 

 أأو املوضوعة االتفاقيات القضائية املوقع علهيا ابلأحرف الأوىلمشاريع قامئة        IVجدول رقم  

 2023 افريلشهر غاية  ا ىل اجلزائرمن طرف  يف صيغهتا الهنائية                                      

 

                     
أأو املوضوعة  التوقيع الأحرف الأوىل ادلوةل

 يغهتا الهنائيةيف ص 

 املالحظات

2007أأكتوبر  31 أأوكرانيا- .1  اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ 

2007جوان  08  اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني 

2008جوان  20  اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجاري 

 )موقع علهيا ابلأحرف الأوىل( 

 يلالرباز  .2

 

 2008ماي  26

 2010سبمترب  16

 2010سبمترب  16

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ

 اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجاري

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 2008نومفرب 10 السينغال .3

 

  2015ماي  28

 تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ اتفاقية

 اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجاري

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية( 

 2008نومفرب  25 املكس يك .4

 2008نومفرب  25

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ

 تعلق بتسلمي اجملرمنياتفاقية ت 

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(



 2009فيفري  20 أأسرتاليا .5

 2009فيفري  20

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ

 اتفاقية تتعلق تسلمي اجملرمني

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 الباكس تان .6

 

2009ديسمرب  09  ال اجلزايئاتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجمل 

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

2010جوان  09 قطـر .7  

2010جوان  09  

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجاري

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ.

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 فزنويال .8

 

2011سبمترب  15  .رمنياتفاقية تتعلق تسلمي اجمل 

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 بوركينافاسو .9

 

2012أأفريل 25  

2012أأفريل  25  

2012أأفريل 25  

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ.

 اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني.

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجاري.

 ()موضوعة يف الصيغة الهنائية

 العراق .10

 

 

2013ماي  07  

2017مارس  22  

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين والتجاري 

اىل  5خالل لقاء اخلرباء املنعقد من  انميبيا .11

ابجلزائر 2018فيفري  7  

 االتفاقية املتعلقة بتسلمي اجملرمني

 االتفاقية املتعلقة ابلتعاون يف اجملال اجلزايئ

 موضوعة يف الصيغة الهنائية()

 23خالل لقاء اخلرباء املنعقد من  غينيا .12

بكوانكري 2018افريل  25اىل   

 اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني.

 املدين و التجاري.اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال 

 )موقع علهيا ابلأحرف الاوىل(



 09خالل لقاء اخلرباء املنعقد من  الاكمريون .13

ابجلزائر  2018جويلية   11اىل   

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ.

 اتفاقية تتعلق بتسلمي اجملرمني.

 ي.اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين و التجار 

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

زائر خالل لقاء اخلرباء املنعقد ابجل مالزياي .14

.2020فيفري  06اىل  04من   

 اتفاقية تتعلق ابلتعاون القضايئ يف اجملال اجلزايئ.

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 روس يا .15

 

زائر  خالل لقاء اخلرباء املنعقد ابجل

.2023مارس  21و 20يويم   

 لق بتسلمي اجملرمني.اتفاقية تتع

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية( 

 رييتورايخالل لقاء اخلرباء املنعقد بب جنوب افريقيا .16

2023جانفي  20اىل  16من   

 اتفاقية متعلقة ابلتعاون القضايئ يف اجملال املدين والتجاري

 )موضوعة يف الصيغة الهنائية(

 

 

 

  


