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 التي انضمت إليها اململكة الدولية قائمة باالتفاقيات

 ملبدأ الوالية القضائية العاملية
ً
 تمثل تطبيقا

ً
 وتتضمن نصوصا

 

 النص وتاريخها أداة التصديق اسم االتفاقية م.

 االرهاب االتفاقية العربية ملكافحة 1
 (16م/) رقماملرسوم امللكي 

 ه10/6/1419 تاريخو 

 املادة )الرابعة عشرة(:

ملتعاقدة بمحاكمة متهم عن إذا انعقد االختصاااااااااي القضااااااااا ي   د  الدو  ا -أ

إلى الاادولااة التي يوجااد املتهم    رهااابيااةج فيلوذ لهااول الاادولااة ا  تطلاا  إجريمااة 

افقة هول الدولة وأ  تكو  قليمها محاكمته عن هول الجريمةج شااااااااااااريطة مو إ

 عليها    دولة املحاكمة بعقوبة ساااااااااااااالبة لدحرية ال تقل مد ها 
ً
الجريمة معاقبا

عن سااااااانة وا دة أو بعقوبة أخر  أشااااااادج وتقوم الدولة الطالبة    هول الحالة 

افااة الادولاة املطلوب م هاا بلميت التحقيقاات والوواائق والدلاة ال ااصاااااااااااااة  بمو

 بالجريمة.

 الدولية ملناهضة أخو الرهائناالتفاقية  2
 (21م/)رقم املرسوم امللكي 

 ها15/7/1410تاريخ و 

 املادة )الثامنة(:

على الدولة الطرف التي يوجد    إقليمها الشااااااااا ص امله اااااااااوبة إليه الجريمةج  -1

 ما  ا ج وسااااااااااااو 
ً
  اإذا لم تقم بت اااااااااااالميهج أ  نعرس المر دو  اساااااااااااات نا   ائنا

  اقليمهاج على ساااااااااااالطا ها امل تصااااااااااااة بقصااااااااااااد ارتكبت الجريمة أو لم ترتك   

املحاااااااكمااااااة عن  ريق إجرا ات تتفق وقوانة  تلاااااا  الاااااادولااااااة. وعلى هااااااول 

سااااااالوب املتبت     الة أية جريمة عادية ال ااااااالطات أ  تتخو قرارها بنف  ال 

 ذات  ابت خطةر بموج  قانو  تل  الدولة.

يتعلق ب ية  تضاااااامن املعاملة العادلة لت خاااااا ص تتخو بشاااااا نه إجرا ات فيما -2

ج    جميت مرا ااااال تلااااا  1جريماااااة من الجرائم املنصااااااااااااوي عليهاااااا    املاااااادة 

ا جرا اتج بما    ذل  التمتت بلميت الحقوق والضاااااااااااامانات التي ينص عليها 

    قان
ً
 قليمها.  إو  الدولة التي يكو  موجودا
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ةرل من ضااااااااااااروب اااااااااااااااااااااااااتفاقية مناهضااااااااااااة التعوي  و 

القااااسااااااااااااياااة أو ال إن ااااااااااااااانياااة أو املعااااملاااة أو العقوباااة 

 املهينة.

 

 (11م/)رقم املرسوم امللكي 

 ها4/4/1418 تاريخو 

 (:7املادة )

تي يوجد    ا قليم ال اضت لواليتها القضائية خ ص اااااا تقوم الدولة الطرف ال1

تي اااااااااااااااااااااااا   الحاالت ال 4يدعى ارتكابه لت من الجرائم املنصااااااااااااوي عليها    املادة 

بعرس القضااااااااااااية على ساااااااااااالطا ها امل تصااااااااااااة بقصااااااااااااد تقديم ج 5تتوخاها املادة 

 الش ص للمحاكمةج إذا لم تقم بت ليمه.

ااااااااااااا تتخو هول ال لطات قراراها بنف  السلوب الوت تتبعه     الة ارتكاب أية 2

ةرة بموج  قانو  تل  الدولة. و   الحاالت ااااااااااااااااااااااااجريمة عادية ذات  بيعة خط

  أال تكو  معاااايةر الدلاااة املطلوباااة يهبغ 5من املاااادة  2املشااااااااااااااار إليهاااا    الفقرة 

تي تنطبق    اااااااااااااادانة ب ت  ا  من ال وا  أقل صاارامة من تل  الللمقاضاااة وا  

 . 5من املادة  1الحاالت املشار إليها    الفقرة 

اااااااااااا تكفل املعاملة    جميت مرا ل ا جرا ات القانونية لت خ ص تتخو ضدل  3

 .4ئم املشار إليها    املادة لجراتل  ا جرا ات فيما يتعلق ب ت من ا
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مج 1949اتفاقيات جنيف الربتج املعقودة عام 

بحماية ضحايا املناذعات الدولية  ةاملتعلق

 امل دحة.

 

 

 

 

 

 

 

( وتاااااااريااخ 564قاارار ماالاالاا  الااوذرا  رقاام )

 ملااا نصااااااااااااات عليااه 5/11/1382
ً
هااااااااااااااااااااااااج وفقااا

( من قرار ملل  الوذرا  رقم 2الفقرة )

 ها.26/5/1407 ( وتاريخ95)

 اتفاقية جنيف الولى لتح ة   ا  الجرحى واملرض ى بالقوات امل دحة )

 (   امليدا 

 

 (:49املادة )

تتعهااد ال راف ال ااااااااااااااميااة املتعاااقاادة باا   تتخااو أت إجرا  نشاااااااااااار    يل م لفرس 

عقوباااات ج ائياااة فعاااالاااة على الخاااااااااااا ااااي الاااوين يق رفو  أو يااا مرو  بااااق راف 

 الج يمة لهول االتفاقيةج املبينة    املادة التالية.إ د  امل الفات 

 زم  ل  رف متعاقد بم  قة املتهمة  باق راف مثل هول امل الفات الج يمة اااااايل

 
ً
افهاج وبتقديمهم إلى محاكمهج أيا   أو بالمر باق ر

ً
ج إذا  انت جه اااااااايتهم. وله أيضااااااااا

ني آخر اااااااااااااااااامعفضاااااال ذل ج و بقا ل كام نشاااااار عهج أ  ر اااااالمهم إلى  رف متعاقد 

ملحااااكمتهم ماااا دامااات تتوفر لاااد  الطرف املاااوكور أدلاااة ا هاااام  اااافياااة ضااااااااااااااد ه ال  

 الخ اي.
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على  ل  رف متعاقد اتخاذ التدابةر ال ذمة لوقف جميت الفعا  التي تتعارس 

 مت أ كام هول االتفاقية بخ ف امل الفات الج يمة املبينة    املادة التالية.

ال وا  بضاااااااااااامااانااات للمحاااكمااة والاادفااا  الحر ال تقاال ويهتفت املتهمو     جميت 

ومااا بعاادهااا من اتفاااقيااة  105مااة عن الضاااااااااااامااانااات املنصااااااااااااوي ع هااا باااملااادة  م 

 .1949آب/ أ  ط   12جنيف بش   معاملة أسر  الحربج امل رخة    

 

 (:50املادة )

ا  تي تتضمن أ د الفعاامل الفات الج يمة التي نشةر إليها املادة ال ابقة ه  ال

التالية إذا اق رفت ضااد أخاا اي محمية  أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل 

العمدج التعوي  أو املعاملة ال إن ااااااااااااانيةج بما    ذل  التلارب ال اصااااااااااااة بعلم 

ةر بال ااااااا مة البدنية أو اااااااااااااااااااالحياةج نعمد إ داث آالم شاااااااديدة أو االضاااااااطرار ال ط

بررل الضرورات اعلى نطاق واست ال ت بالصحةج تدمةر املمتلكات أو االستي   عليها

 .ةالحربيةج وبطريقة  ةر مشروعة ونع في

 

 

 اتفاقية جنيف الثانية لتح ة   ا  جر  ومرض ى و رقى القوات امل دحة )

 (   البحار

 (:50املادة )

تتعهااد ال راف ال ااااااااااااااميااة املتعاااقاادة باا   تتخااو أت إجرا  نشاااااااااااار    يل م لفرس 

عقوباااات ج ائياااة فعاااالاااة على الخاااااااااااا ااااي الاااوين يق رفو  أو يااا مرو  بااااق راف 

 إ د  امل الفات الج يمة لهول االتفاقيةج املبينة    املادة التالية. 

الفات الج يمة  زم  ل  رف متعاقد بم  قة املتهمة  باق راف مثل هول امل اااااايل

ج إذا 
ً
  انت جه اااااااايتهم. وله أيضااااااااا

ً
افهاج وبتقديمهم إلى محاكمهج أيا أو بالمر باق ر

 ل كام نشااااااار عهج أ  ر ااااااالمهم إلى  رف متعاقد مع
ً
ني آخر ااااااااااااااااااافضااااااال ذل ج ووفقا

ااافياااة ضااااااااااااااد ه ال   ملحااااكمتهم ماااادامااات تتوفر لاااد  الطرف املاااوكور أدلاااة ا هاااام  ا

 الخ اي.
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تي ااااااااااااااااااااااااتخو التدابةر ال ذمة لوقف جميت الفعا  اللى  ل  رف متعاقد أ  يااااااااااااااااااااااااع

تتعارس مت أ كام هول االتفاقية بخ ف امل الفات الج اااااااااااايمة املبينة    املادة 

 التالية.

ويهتفت املتهمو     جميت ال وا  بضاااااااااااامااانااات للمحاااكمااة والاادفااا  الحر ال تقاال 

قيااة ومااا بعاادهااا من اتفااا 105م  مااة عن الضاااااااااااامااانااات املنصااااااااااااوي ع هااا باااملااادة 

 .1949آب/ أ  ط   12جنيف بش   معاملة أسر  الحربج امل رخة 

 (:51املادة )

امل الفات الج يمة التي نشةر إليها املادة ال ابقة ه  التي تتضمن أ د الفعا  

التالية إذا اق رفت ضااد أخاا اي محمية  أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القتل 

ج بما    ذل  التلارب ال اصاااااااااااة بعمل العمدج التعوي  أو املعاملة ال إن اااااااااااانية

الحياااةج نعمااد إ ااداث آالم شااااااااااااادياادة أو ا ضاااااااااااارار ال طةر بااال اااااااااااا مااة الباادنيااة أو 

بالصحةج تدمةر املمتلكات أو االستي   عليها على نطاق واست ال تبررل الضرورات 

 الحربيةج وبطريقة  ةر مشروعة ونع فيه.

 

 

 (املدنية     وقت الحرباتفاقية جنيف الرابعة بش    ماية الخ اي )

 

 (:146املادة )

تتعهااد ال راف ال ااااااااااااااميااة املتعاااقاادة باا   تتخااو أت إجرا  نشاااااااااااار    يل م لفرس 

يااا مرو  بااااق راف  و عقوباااات ج ائياااة فعاااالاااة على الخاااااااااااا ااااي الاااوين يق رفو  أ

 إ د  امل الفات الج يمة لهول االتفاقيةج املبينة    املادة التالية.

بم  قة املتهمة  باق راف مثل هول امل الفات الج يمة  زم  ل  رف متعاقد اااااايل

ج إذا 
ً
  انت جه ااااااايتهمج وله أيضاااااااا

ً
افهاج وبتقديمهم إلى محاكمهج أيا أو بالمر باق ر

 ل كام نشاااااار عهج أ  ر اااااالمهم إلى  رف متعاقد مع
ً
ني آخر اااااااااااااااااافضاااااال ذل ج و بقا

ه ال  ملحااااكمتهم ماااا دامااات تتوفر لاااد  الطرف املاااوكور أدلاااة ا هاااام  اااافياااة ضااااااااااااااد 

 الخ اي.



5 
 

على  ل  رف متعاقد اتخاذ التدابةر ال ذمة لوقف جميت الفعا  التي تتعارس 

 مت أ كام هول االتفاقية بخ ف امل الفات الج يمة املبينة    املادة التالية.

ويهتفت املتهمو     جميت ال وا  بضاااااااااااامااانااات للمحاااكمااة والاادفااا  الحر ال تقاال 

ومااا بعاادهااا من اتفاااقيااة  105ع هااا باااملواد م  مااة عن الضاااااااااااامااانااات املنصااااااااااااوي 

 .1949آب/ ا  ط   12جنيف بش   معاملة أسر  الحربج امل رخة    

 

 (: 147املادة )

امل الفات الج يمة التي نشةر إليها املادة ال ابقة ه  التي تتضمن أ د الفعا  

ل التالية إذا اق رفت ضااد أخاا اي محمية  أو ممتلكات محمية باالتفاقية: القت

العمدج والتعوي  أو املعاملة ال إن ااااااااااانيةج بما    ذل  التلارب ال اصااااااااااة بعلم 

ةر بال اااااااا مة البدنية أو اااااااااااااااااااااالحياةج ونعمد إ داث آالم شااااااااديدة أو ا ضاااااااارار ال ط

ةر املشرو ج وإكرال الش ص ااااااةر املشرو ج والحج   اااااابالصحةج والنفي أو النقل  

ولة املعاديةج أو  رمانه من  قه    املحمي على ال دمة    القوات امل اااادحة بالد

 للتعليمااااااات الواردة    هااااااول 
ً
أ  يحاااااااكم بصااااااااااااورة قااااااانونيااااااة و ةر متحةزة وفقااااااا

بررل اااااااااااااااااااااااااالتفااااقياااةج وأخاااو الرهاااائنج وتااادمةر وا تصاااااااااااااااب املمتلكاااات على نحو ال ت

 ضرورات  ربية وعلى نطاق كبةر بطريقة  ةر مشروعة ونع فية.

5 

الجريمة املنظمة اتفاقية المم املتحدة ملكافحة 

 عبر الو نية

 

 (20م/) رقماملرسوم امللكي 

 ها24/3/1425تاريخ و 

 ( الوالية القضائية:15املادة )

يتعة  على  ااال دولاااة  رف أ  نعتماااد ماااا قاااد يل م من تااادابةر لتااا كياااد ساااااااااااارياااا   -1

من هول  23و 8و 6و 5واليتها القضااااااااااااائية على الجرائم املقررة بموج  املواد 

 الحاالت التالية:االتفاقية    

 )أ( عندما يرتك  الجرم    إقليم تل  الدولة الطرف.

)ب( عندما يرتك  الجرم على م   ساااااااااااافينة ترفت علم تل  الدولة الطرف أو 

  ائرة مسجلة بموج  قوانة  تل  الدولة وقت ارتكاب الجرم.

 ب  كام املادة  -2
ً
 من هول االتفاقيةج يلوذ للدولة الطرف أ  ت كد أي 4رهنا

ً
ضااااااااااااا

 سريا  واليتها القضائية على أت جرم من هوا القبيل    الحاالت التالية:

 )أ( عندما يرتك  الجرم ضد أ د موا ني تل  الدولة الطرف؛
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)ب( عندما يرتك  الجرم أ د موا ني تل  الدولة الطرف أو خااااااا ص عديم 

 الجه ية يوجد مكا  إقامته املعتاد    إقليمها؛ أو

 :)ج( عندما يكو  الجرم

 للفقرة 1
ً
 من الجرائم املقررة وفقااااااا

ً
من هااااااول  5من املااااااادة  1. وا اااااادا

االتفاقيةج ويرتك  خارج إقليمها بهدف ارتكاب جريمة خطةرة داخل 

 إقليمها؛

 للفقرة 2
ً
 من الجرائم املقررة وفقا

ً
من هول  6من املادة  2)ب(  1. وا دا

 االتفاااااقيااااةج ويرتكاااا  خااااارج إقليمهااااا بهاااادف ارتكاااااب جرم مقرر 
ً
وفقااااا

من هااول االتفاااقيااة داخاال  6من املااادة  1أو )ب(  2أو  1)أ(  1للفقرة 

 إقليمها.

من هااااول االتفاااااقيااااةج يتعة  على  اااال دولااااة  16من املااااادة  10ل راس الفقرة  -3

 رف أ  نعتمد ما قد يل م من تدابةر لت كيد سااااااااااااريا  واليتها القضااااااااااااائية على 

    الجرائم املشاااااااااامولة بهول االتفاقيةج عندما يك
ً
و  الجاني امل عوم موجودا

 إقليمها وال تقوم بت ليم ذل  الش ص بحجة و يدة ه  كونه أ د رعاياها.

 ما قد يل م من تدابةر لت كيد سريا   -4
ً
يتعة  على  ل دولة  رف أ  نعتمد أيضا

واليتها القضااائية على الجرائم املشاامولة بهول االتفاقية عندما يكو  الجاني 

 
ً
    إقليمها وال تقوم بت ليمه.امل عوم موجودا

أو  1إذا أبلغت الدولة الطرف التي تمارس واليتها القضاااااائية بمقتلااااا ى الفقرة  -5

من هول املادةج أو علمت بطريقة أخر ج أ  دولة وا دة أو أكثر من الدو   2

 أو تقوم بم  قاااة قضاااااااااااااااائياااة أو تتخاااو إجرا  
ً
ال راف الخر  تلرت تحقيقاااا

 بشااا   ال ااالو  
ً
ذاتهج يتعة  على ال ااالطات امل تصاااة    هول الدو  قضاااائيا

ال راف أ  تتشاااور فيما بي هاج   اا  االقتضااا ج بهدف ته اايق ما تتخو من 

 تدابةر.

دو  امل اااااااااااااااس بقواعااد القااانو  الاادول  العااامج ال تحو  هااول االتفاااقيااة دو   -6

 لقانون
ً
ها ممارسة أت والية قضائية جنائية ت كد الدولة الطرف سريانها وفقا

 الداخل .
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 االتفاقية الدولية لقمت تمويل ا رهاب 6
 ( 62املرسوم امللكي رقم )م/

 ها18/7/1428وتاريخ 

 (7املادة )

 ذماة لتقرير واليتهاا القضاااااااااااااائياة فيماا يتصااااااااااااال لتتخاو  ال دولاة  رف التادابةر ا -1

 ج  ة  تكو  الجريمة قد ارتكبت:2بالجرائم املشار إليها    املادة 

 الدولة؛ أو)أ(    إقليم 

)ب( على م   ساااااااااااافيناااة تحمااال علم تلااا  الاادولااة أو  ااائرة مسااااااااااااجلاااة بموجاا  

 قوانة  تل  الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو

 )ج( على يد أ د رعايا تل  الدولة.

 لكال دولاة  رف أ  تقرر واليتهاا القضاااااااااااااائياة على جرائم من هاوا  -2
ً
يلوذ أيضاااااااااااااا

 القبيل    الحاالت التالية:

الجريمة أو نتيلتها ارتكاب إ د  الجرائم املشاااااااااااااار إليها    )أ( إذا  ا  هدف 

)أ( أو )ب( م هااااا    إقليم تلاااا  الاااادولااااة أو ضااااااااااااااااد أ ااااد  1الفقرة  2املااااادة 

 رعاياها؛ أو

)ب( إذا  ا  هدف الجريمة أو نتيلتها ارتكاب إ د  الجرائم املشااااااااااااار إليها    

م تاابت لتلا  )أ( أو )ب( م هاا ضاااااااااااااد مرفق  كومي أو عاا 1ج الفقرة 2املاادة 

موجود خاااارج إقليمهااااج بماااا    ذلااا  المااااكن الااادبلومااااسااااااااااااياااة أو و الااادولاااة 

 القنصلية التابعة لتل  الدولة؛ أو

)ج( إذا  ا  هدف الجريمة أو نتيلتها ارتكاب إ د  الجرائم املشااااااااااااار إليها    

لااااة  كرال تلاااا  الاااادولااااة على و )أ( أو )ب( م هااااا    محااااا 1ج الفقرة 2املااااادة 

 ما أو االمتنا  عن القيام به؛ القيام بعمل

املعتاد    الجريمة خ ص عديم الجه ية يوجد محل إقامته  )د( إذا ارتك 

 إقليم تل  الدولة؛ أو

 )ها( إذا ارتكبت الجريمة على م    ائرة نشغلها  كومة تل  الدولة.

افقة عليها أو االنضااااااااااامام  -3 عند التصاااااااااااديق على هول االتفاقية أو قبولها أو املو

إليهاااج تخطر  اال دولااة  رف المة  العااام لدمم املتحاادة بااالواليااة القضاااااااااااااائيااة 

 للفقرة 
ً
ج و    االاة أت نغيةرج تقوم الادولاة الطرف املعنياة 2التي قرر هاا وفقاا

 بإخطار المة  العام بول  على الفور.
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 التدابةر االذمة لتقرير واليتها القضاائية فيما يتصال  -4
ً
تتخو  ل دولة  رف أيضاا

يكو  فيها مرتك  الجريمة  التي   الحاالت  2لجرائم املشااااااااااااار إليها    املادة با

    إقاااااااااااااااااااااااااملف
ً
ه إلى أت من ميليمها و    االت عدم قيامها بت اااااااااااال رس موجودا

 للفقرتة  
ً
 .2أو  1الدو  ال راف التي قررت واليتها القضائية وفقا

على الجرائم املبينة  عندما تقرر أكثر من دولة  رف وا دة واليتها القضااااااااااائية -5

ج نعمااال الااادو  ال راف املعنياااة على ته اااااااااااايق إجرا ا هاااا بصااااااااااااورة 2   املاااادة 

م ئمةج وال سااااااااايما فيما يتعلق بشاااااااااروب املحاكمة و رائق تباد  امل ااااااااااعدة 

 القانونية.

6-  
ً
ال ن ااااتبعد هول االتفاقية ممارسااااة أت والية قضااااائية تقررها دولة  رف وفقا

 إخ   بالقواعد العامة للقانو  الدول . لقانونها الداخل ج دو  

 

7 
اتفاقية دو  ملل  التعاو  لدو  ال ليج العربية 

  ملكافحة ا رهاب

 ( 52املرسوم امللكي رقم )م/

 ها2/9/1426وتاريخ 

 ( 31املادة )

لى  ل دولة متعاقدة أ  نعتمد ما يل م من تدابةر لت كيد ساااريا  واليتها اااااااااااااااايتعة  ع

الجرائم املشاااامولة بهول االتفاقية عندما يكو  املتهم موجوًدا    القضااااائية على 

 إقليمهاج أو أ  ن لمه لدولة أخر  متعاقدة  لبت ذل .

 

 (32املادة )

إذا تم إخطار أت دولة متعاقدة لها والية قضااااائية على إ د  الجرائم املشاااامولة 

املتعااااقااادة  ر  أ  دولاااة أو أكثر من الااادو  بهاااول االتفااااقياااةج أو علمااات بطريقاااة أخ

 بشاااااااااا   ذات الفعا ج فيتعة  على 
ً
 أو تتخو إجرا  قضااااااااااائيا

ً
الخر  تلرت تحقيقا

 ال لطات امل تصة    تل  الدو  الته يق بش   ما يل  اتخاذل من إجرا ات.

8 
االتفاقية الدولية لقمت الهجمات ا رهابية 

 بالقنابل

 ( 76املرسوم امللكي رقم )م/

 ها14/9/1428وتاريخ 

 ( 7املادة )

 ما ارتك  جريمة من  -1
ً
لد  تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد أ  خاااااااااااا صااااااااااااا

     2الجرائم املنصاااااوي عليها    املادة 
ً
أو يدعى أنه ارتكبها قد يكو  موجودا

 لقانونها الداخل  
ً
إقليمهاج تتخو تل  الدولة الطرف ما يل م من تدابةر  بقا

   املعلومات.للتحقيق    الوقا ت التي تتضم ها تل
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نقوم الاااادولااااة الطرف التي يكو  مرتكاااا  الجريمااااة أو الشاااااااااااا ص املاااادعى أنااااه  -2

    إقليمهاج لد  اقتناعها ب   الظروف ت
ً
برر ذل ج باتخاذ ااااااااااااااااااااااااارتكبها موجودا

 لقانونها الداخل ج  ي تكفل وجود ذل  الشاااااااااااا ص 
ً
التدابةر املناساااااااااااابة  بقا

 لغرس الحاكمة أو الت ليم.

 :2و بش نه التدابةر املشار إليها    الفقرة يحق لت خ ص تتخ -3

)أ( أ  يتصل دو  ت خةر ب قرب ممثل مختص للدولة التي يهتمي إلى رعويتها أو 

تي اتي يحق لهاج بخ ف ذل ج  ماية  قوق ذل  الش صج أو للدولة الاال

 يقيم    إقليمها عادة إذا  ا  عديم الجه ية؛

 )ب( أ  ي ورل ممثل لتل  الدولة؛

 أ  يبلغ بحقوقه املنصوي عليها    الفقرتة  الفرعيتة  )أ( و )ب(.)ج( 

ا لقوانة  وأنظماة الادولاة التي  3تماارس الحقوق املشاااااااااااااار إليهاا    الفقرة  -4
ً
وفقا

يوجد    إقليمها مرتك  الجريمة أو الشااا ص املدعى أنه ارتكبهاج شاااريطة أ  

 
ً
قااااااصااااااااااااااااد التي امل تكو  هاااااول القوانة  والنظماااااة كفيلاااااة بااااا   تحقق تمااااااماااااا

 .3ن تهدفها الحقوق املمنو ة بموج  الفقرة 

اااام الفقرتة   -5 بمااااا لت دولااااة  رف تاااادع  وجود  ق لهااااا     4و  3ال تخاااال أ كا

ا للفقرة الفرعيااة 
ً

ج من 6)ج( من املااادة  2)ج( أو  1الواليااة القضاااااااااااااائيااةج وفقاا

  ال مر الدولية إلى االتصاااااااا  بالشااااااا ص املدعى ي ق    دعوة لجنة الصااااااال

 ارتكابه الجريمة وذيارته.

 بهول املادةج عليها أ  تخطر ااااااام -6
ً
تى تحفظت الدولة الطرف على خ ص ما عم 

على الفورج مباشرة أو عن  ريق المة  العام لدمم املتحدةج الدو  ال راف 

ا للفقرتة  ااااااااااااااااااااااااال
ً
ج وأية دو  6من املادة  2و  1تي قررت واليتها القضااااااااااااائية وفق

المر إذا مااا رأت أ  من امل ااااااااااااتصااااااااااااوب القيااام بااولاا ج أ راف أخر  مهتمااة باا

برر ا تلاذل. وعلى اااااااااااااااااتي تااااااااااااااااابوجود هول الشاااا ص قيد التحفا وبالظروف ال

أ  تبلغ تل  الدو   1تي تلرت التحقيق املنصوي عليه    الفقرة ااااااااالدولة ال

لى الفور بالنتائج التي توصااااااالت إليها وأ  تبة  ما إذا  انت نع زم اااااااااااااااااااال راف ع

 لوالية القضائية.ممارسة ا
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 االتفاقية الدولية لقمت أعما  ا رهاب النووت 9
 ( 89املرسوم امللكي رقم )م/

 ها3/11/1428وتاريخ 

 (9املادة )
تتخااو  اال دولااة  رف مااا يل م من التاادابةر  قااامااة واليتهااا القضاااااااااااااائيااة على أت  -1

 عندما: 2جريمة من الجرائم املنصوي عليها    املادة 
 الجريمة    إقليم تل  الدولة؛ أو)أ( ترتك  

)ب( ترتك  الجريمة على م   سفينة ترفت علم تل  الدولة او  ائرة مسجلة 
 بموج  قوانة  تل  الدولة وقت ارتكاب الجريمة؛ أو

 )ج( يرتك  الجريمة أ د موا ني تل  الدولة.
 للدولة الطرف أ  تقيم واليتها القضاااااااائية على أت جريمة من ه -2

ً
وا يلوذ أيضاااااااا

 القبيل عندما:
 )أ( ترتك  الجريمة ضد أ د موا ني تل  الدولة؛ أو

)ب( ترتك  الجريمة ضااااااااااااد مرفق عام أو  كومي تابت لتل  الدولة بال ارجج 
بما    ذل  ال ااااافارات أو  ةرها من الماكن الدبلوماساااااية أو القنصااااالية 

 التابعة لتل  الدولة؛ أو
قامته املعتاد    محل إ ريمة خااااااااا ص عديم الجه اااااااااية يوجد)ج( يرتك  الج

 إقليم تل  الدولة؛ أو
)د( ترتك  الجريمة    محاولة  ر ام تل  الدولة على القيام ب ت عمل من 

 العما  أو االمتنا  عن القيام به؛ أو
 )ها( ترتك  الجريمة على م    ائرة نشغلها  كومة تل  الدولة.

افقة عليها أو االنضااااااااااامام عند التصاااااااااااديق على هول االتفاقية أو قبولها أو امل -3 و
إليهاااج تخطر  اال دولااة  رف المة  العااام لدمم املتحاادة بااالواليااة القضاااااااااااااائيااة 

 للفقرة 
ً
من هول املادة. و    الة  2التي أقامتها بموج  قانونها الو ني وفقا

 ااااادوث أت نغيةرج تخطر الااااادولاااااة الطرف املعنياااااة المة  العاااااام باااااولااااا  على 
 الفور.

يل م من تاادابةر  قااامااة واليتهااا القضاااااااااااااائيااة على الجرائم تتخااو دولااة  رف مااا  -4
   الحااااالت التي يكو  فيهاااا الشاااااااااااا ص املااادع   2املنصااااااااااااوي عليهاااا    املاااادة 

    إقليمهااا وال ن اااااااااااالمااه إلى أت من الاادو  ال راف 
ً
اابااه الجريمااة موجودا ارتكا

 للفقرة 
ً
 من هول املادة. 2أو  1التي أقامت واليتها القضائية وفقا

  و  هول االتفاقية دو  ممارسة أت والية جنائية تقيمهاال تح -5
ً
دولة  رف وفقا

 .لقانونها الو ني



11 
 

 


