اتفاقيــة تنفيذ األحكام
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أٌ حكٕيبد :
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ
انجًٕٓسٚخ انغٕسٚخ
انًًهكخ انؼشالٛخ
انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ
انًًهكخ انًظشٚخ
انًًهكخ انًزٕكهٛخ انًُٛٛخ .
سغجخ يُٓب ف ٙرٛغٛش رُفٛز األحكبو فًٛب ث ٍٛدٔنٓب رحمٛمب نًب َظذ ػه ّٛانًبدح انضبَٛخ يٍ يٛضبق
جبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ .
لذ ارفمذ ػهٗ يب ٚأر: ٙ
المادة األولى :
كم حكى َٓبئ ٙيمشس نحمٕق يذٚخ أٔ رجبسح أٔ لبع ثزؼٕٚغ و انًحبكى انجُبئٛخ ( انجضئٛخ  9أٔ
يزؼهك ثبألحٕال انشخظٛخ طبدسا يٍ ْٛئخ لؼبئٛخ ف ٙئحذٖ دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ ٚكٕ لبثال
نهزُفٛز ف ٙعبئش دٔل انجبيؼخ ٔفمب ألحكبو ْزِ االرفبلٛخ .
المادة الثانيـة :
ال ٚجٕص نهغهـخ انمؼبئٛخ انًخزظخ ف ٙانذٔل انًـهٕة ئنٓٛب انزُفٛز أٌ رجحش ف ٙيٕػٕع انذػٕٖ
ٔال ٚجٕص نٓب أٌ رشفغ رُفٛز انحكى ئال ف ٙاألحٕال اٜرٛخ :
أ -ئرا كبَذ انٓٛئخ انمؼبئٛخ انز ٙأطذسد انحكى غٛش يخزظخ ثُظش انذػٕٖ ثغجت ػذو ٔالٚزٓب (
ٔػذو االخزظبص انًـهك ) أٔ ثحغت لٕاػذ االخزظبص انذٔن. ٙ
ة -ئرا كبٌ انخظٕو نى ٚؼهُٕا ػهٗ انٕجّ انظحٛح .
ط -ئرا كبٌ انحكى يخبنفب نهُظبو انؼبو أٔ اٜداة انؼبيخ ف ٙانذٔنخ انًـهٕة ئنٓٛب انزُفٛز ْٔٙ
طبحجخ انغهـخ ف ٙرمذٚش كَّٕ كزنك ٔػذو رُفٛز يب ٚزؼبسع يُّ يغ انُظبو انؼبو أٔ اٜداة
انؼبيخ فٓٛب أٔ ئرا كبٌ انحكى يُبلؼب نًجذأ يؼزجش كمبػذح ػًٕيٛخ دٔنخ .
د -ئرا كبٌ لذ طذس حكى َٓبئ ٙثَ ٍٛفظ انخظٕو ف ٙراد انًٕػٕع يٍ يحبكى انذٔنخ انًـهٕة
ئنٓٛب انزُفٛز أٔ أَّ رٕجذ نذٖ ْزِ انًحبكى دػٕٖ لٛذ انُظش ثَ ٍٛفظ انخظٕو ف ٙراد
انًٕػٕع سفؼذ لجم ئلبيخ انذػٕٖ أيبو انًحكًخ انز ٙأطذسد انحكى انًـهٕة رُفٛزِ .
المادة الثالثــة :
يغ يشاػبح يب ٔسد ف ٙانًبدح األٔنٗ يٍ ْزِ االرفبلٛخ ال رًهك انغهـخ انًـهٕة ئنٓٛب رُفٛز حكى
يحكً ٍٛطبدس ف ٙئحذٖ دٔل انجبيؼخ انؼشثٛخ ئػبدح فحض يٕػٕع انذػٕٖ انظبدس فٓٛب حكى
انًحكً ٍٛانًـهٕة رُفٛزِ ٔ ،ئًَب نٓب أٌ رشفغ ؿهت رُفٛز حكى انًحكً ٍٛانًشفٕع ئنٓٛب فٙ
األحٕال اٜرٛخ :
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أ -ئرا كبٌ لبٌَٕ انذٔنخ انًـهٕة ئنٓٛب رُفٛز انحكى ال ٚجٛض حم يٕػٕع انُضاع ػٍ ؿشٚك
انزحكٛى
ة -ئرا كبٌ حكى انًحكً ٍٛغٛش طبدس رُفٛزا نششؽ أٔ نؼمذ رحكٛى طحٛح. ٍٛ
ط -ئرا كبٌ انًحكًٌٕ غٛش يخزظ ٍٛؿجمب نؼمذ أٔ ششؽ انزحكٛى أٔ ؿجمب نهمبٌَٕ انز٘ طذس لشاس
انًحكً ٍٛػهٗ يمزؼبِ .
د -ئرا كبٌ انخظٕو نى ٚؼهُٕا ثبنحؼٕس ػهٗ انٕجّ انظحٛح .
ِ -ئرا كبٌ ف ٙحكى انًحكً ٍٛيب ٚخبنف انُظبو انؼبو أٔ اٜداة انؼبيخ ف ٙانذٔنخ انًـهٕة ئنٓٛب
انزُفٛز ْٔ ٙطبحجخ انغهـخ ف ٙرمذٚش كَّٕ كزنك ٔػذو رُفٛز يب ٚزؼبسع يُّ يغ انُظبو انؼبو
أٔ اٜداة انؼبيخ فٓٛب .
ٔ -ئرا كبٌ حكى انًحكً ٍٛنٛظ َٓبئٛب ف ٙانذٔنخ انز ٙرظذس فٓٛب .
المادة الشابعة :
ال رغش٘ ْزِ االرفبلٛخ ثأ٘ ٔجّ يٍ انٕجّ ػهٗ األحكبو انز ٙرظذس ػذ حكٕيخ انذٔنخ انًـهٕة
ئنٓٛب انزُفٛز أٔ ػذ أحذ يٕظفٓٛب ػٍ أػًبل لبو ثب ثغجت انٕظٛفخ فمؾ كًب ال رغش٘ ػهٗ األحكبو
انزٚ ٙزُبفٗ رُفٛزا يغ انًؼبْذاد ٔاالرفبلبد انذٔنٛخ انًؼًٕل ثٓب ف ٙانجهذ انًـهٕة ئن ّٛانزُفٛز .
المادة الخامسة :
ٚجت أٌ رشفك ثـهت انزُفٛز انًغزُذاد اٜرٛخ :
 -1طٕسح سعًٛخ ؿجك األطم يظذق ػهٓٛب يٍ انجٓبد انًخزظخ نهحكى انًـهٕة رُفٛزِ انًزٚم
ثبنظٛغخ انزُفٛزٚخ .
 -2أطم ئػالٌ انحكى انًـهٕة رُفٛزِ ،أٔ شٓبدح سعًٛخ دانخ ػهٗ أٌ انحكى رى ئػالَّ ػهٗ انٕجّ
انظحٛح .
 -3شٓبدح يٍ انجٓبد انًخزظخ دانخ ػهٗ أٌ انحكى انًـهٕة رُفٛزِ ْٕ حكى َٓبئٔ ٙاجت انزُفٛز
 -4شٓبدح دانخ ػهٗ أٌ انخظٕو أػهُٕا ثبنحؼٕس أيبو انجٓبد انًخزظخ أٔ أيبو ْٛئخ انًحكًٍٛ
ػهٗ انٕجّ انظحٛح ئرا كبٌ انحكى أٔ لشاس انًحكً ٍٛانًـهٕة رُفٛزِ لذ طذس غٛبثٛب .
المادة السادسة :
ٚكٌٕ نألحكبو انزٚ ٙزمشس رُفٛزْب ف ٙئحذٖ دٔل انجبيؼخ َفظ انمٕح انزُفٛزٚخ انز ٙنٓب ف ٙيحبكى
انذٔنخ ؿبنجخ انزُفٛز .
المادة السابعة :
ال ٚجٕص يـبنجخ سػبٚب انذٔنخ ؿبنجخ انزُفٛز ف ٙثهذ يٍ ثالد انجبيؼخ ثزمذٚى سعى أٔ أيبَخ أٔ كفبنخ ال
ٚهضو ثٓب سػٛب ْزا انجهذ كزنك ال ٚجٕص حشيبَٓى يًب ٚزًزغ ثّ ْإالء يٍ حك ف ٙانًغبػذح انفؼبئٛخ
أٔ اإلػفبء و انشعٕو انمؼبئٛخ .
المادة الثامنة :
رؼ ٍٛكم دٔنخ انغهـخ انمؼبئٛخ انًخزظخ انز ٙرشفغ ئنٓٛب ؿهجبد انزُفٛز ٔئجشاءارّ ٔؿشق انـؼٍ
ف ٙاأليش أٔ انمشاس انظبدس فْ ٙزا انشأٌ ٔرجهغ رنك ئنٗ كم يٍ انذٔل انًزؼبلذح األخشٖ .
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المادة التاسعة :
ٚظذق ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٓٛب ؿجمب نُظًٓب انذعزٕسٚخ ف ٙألشة ٔلذ يًكٍ ،
ٔرٕدع ٔصبئك انزظذٚك نذٖ األيبَخ انؼبيخ نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انز ٙرؼذ يحؼشا ثاٚذاع ٔصٛمخ
رظذٚك كم دٔنخ ٔرجهغّ ئنٗ انذٔل انًزؼبلذح األخشٖ .
المادة العاششة :
ٚجٕص نذٔل انجبيؼخ غٛش انًٕلؼخ ػهٗ ْزِ االرفبلٛخ أٌ رُؼى ئنٓٛب ثاػالٌ ٚشعم يُٓب ئنٗ األيٍٛ
انؼبو نجبيؼخ انذٔل انؼشثٛخ انز٘ ٚجهغ اَؼًبيٓب ئنٗ انذٔل انًٕلؼخ .
المادة الحادية عششة :
ٚؼًم ثٓزِ االرفبلٛخ ثؼذ شٓش يٍ ئٚذاع ٔصبئك رظذٚك صالس يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٓٛب ٔرغش٘ فٙ
شبٌ كم يٍ انذٔل األخشٖ ثؼذ شٓش يٍ ئٚذاع ٔصٛمخ رظذٚمٓب أٔ اَؼًبيٓب .
المادة الثانية عششة :
نكم دٔنخ يشرجـخ ثٓزِ االرفبلٛخ أٌ رُغحت يُٓب ٔرنك ثاػالٌ رشعهّ ئنٗ األي ٍٛانؼبو نجبيؼخ
انذٔل انؼشثٛخ .
ٔٚؼزجش االَغحبة ٔالؼب ثؼٓذ يؼٗ عزخ أشٓش يٍ ربسٚخ ئسعبل اإلػالٌ ثّ .
ػهٗ أٌ رجمٗ أحكبو ْزِ االرفبلٛخ عبسٚخ ػهٗ األحكبو انز ٙؿهت رُفٛزْب لجم َٓبٚخ انًذح انًزكٕسح
ٔرأٛٚذا نًب رمذو لذ ٔلغ انًُذٔثٌٕ انًفٕػٌٕ انًجُٛخ أعًبؤْى ثؼذ ْزِ االرفبلٛخ َٛبثخ ػٍ حكٕيبرٓى
ٔثبعًٓب .
حشسد ْزِ االرفبلٛخ ثبنهغخ انؼشثٛخ ثبنمبْشح فٕٚ ٙو االصُ ٍٛانضبَٔ ٙانؼشش ٍٚيٍ شٓش طفش ػبو
 1372انًٕافك نهؼبشش يٍ شٓش َٕفًجش ػبو  1952يٍ أطم ٔاحذ ٚحفظ ثبأليبَخ انؼبيخ نجبيؼخ
انذٔل انؼشثٛخ ٔرغهى طٕسح يـبثمخ نألطم نكم دٔنخ يٍ انذٔل انًٕلؼخ ػهٗ االرفبلٛخ أٔ انًُؼًخ
ئنٓٛب .
انزٕلٛغ
ػٍ حكٕيبد ئيؼبءاد
ػَٕ ٙػجذ انٓبد٘
انًًهكخ األسدَٛخ انٓبشًٛخ
يظـفٗ انشٓبثٙ
انجًٕٓسٚخ انغٕسٚخ
َجٛت انشأ٘
انًًهكخ انؼشالٛخ
ػجذ اهلل انفؼم
انًًهكخ انؼشثٛخ انغؼٕدٚخ
َذٚى ديشمٛخ
انجًٕٓسٚخ انهجُبَٛخ
يحًٕد فٕص٘
انًًهكخ انًظشٚخ
انًًهكخ انًُٛٛخ (يغ انزحفظ انًذٌٔ ثبنًحؼش) انغٛذ ػهٗ انًإٚذ
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