
 )١( 

  ١٩٦٥اتفاقیة التعاون القضائي بین األردن وتونس
  ١٩٩٩لسنة ) ١٤(رقم قانون تصدیق     

 بتاریخ ٤٣٤٦ من عدد الجریدة الرسمیة رقم ١٥٦٢المنشور على الصفحة 
٢/٥/١٩٩٩  

  
  
 ١المادة 

  
انون  ذا الق سمى ھ ة   ( ی ین المملك ضائي ب اون الق ة التع صدیق اتفاقی انون ت ةق  األردنی
دة       ) ١٩٩٩ة التونسیة لسنة    الھاشمیة والجمھوری  ي الجری ویعمل بھ من تاریخ نشره ف

  .الرسمیة مع مراعاة أي نص في ھذا القانون یقضي بغیر ذلك
  
  

  ٢المادة 
 األردنیةتعتبر اتفاقیة التعاون القضائي المبرمة بین الجمھوریة التونسیة والمملكة  . أ  

م         اریخ   ) ١٨٢٨(الھاشمیة المنشورة في عدد الجریدة الرسمیة رق صادر بت / ١٦ال
شار ١٩٦٥/ ٣ ا  والم ة    إلیھ انون باالتفاقی ذا الق ي ھ لیة  ف ذة   األص حیحة وناف  ص

ي      شرھا ف بالنسبة لجمیع الغایات المتوخاة منھا وتعتبر ساریة المفعول من تاریخ ن
  . الجریدة الرسمیة 

ة رقمي       . ب ذه االتفاقی د    ٢ و ١یعتبر كل من الملحقین لھ دد الجری ي ع شورین ف ة  المن
اریخ   ٤٢٠٥الرسمیة رقم    صادر بت ا من      ١٩٩٧/ ٥/ ١٧ ال ل منھم ا تضمنھ ك  وم

ول       یتجزأ تعدیل صحیحًا ونافذًا وجزءًا ال      ر ساري المفع ة ویعتب ذه االتفاقی  من ھ
  .من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة

  
  

  ٣المادة 
  . ھذا القانونأحكامرئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ 

  
١٩٩٩/ ٣/ ٩  
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  ١٩٦٥اتفاقیة التعاون القضائي بین األردن وتونس وتعدیالتھا لسنة 
  ١٦/٣/١٩٦٥ بتاریخ ١٨٢٨المنشورة على الجریدة الرسمیة رقم 

  
  )٢ و ١(وملحقاتھا 

  
  

 ١المادة 

   األولالفصل 
  التعاون القضائي والقانوني

لقانونیة والتجارب في تتعاون الدولتان المتعاقدتان على تبادل المعلومات القضائیة وا
 إلقاء البعثات القضائیة لفترات معینة من اجل بإرسالالمیدان القضائي وذلك 

المحاضرات القانونیة والزیارات المتبادلة لشتى محاكم الدولتین قصد تنمیة روح 
 .الطرفین بینھما واالنتفاع من التجارب التي تمر بمحاكم األخوة

  
 ٢المادة 

 القوانین المتعلقة بدولتیھما بما في ذلك إرسال في كال الدولتین یتبادل وزیرا العدلیة
 .المجالت ذات الصبغة القانونیة

  
 ٣المادة 

  الفصل الثاني 
 التبلیغات

 . القضائیة بالطرق المبینة في ھذا الفصلواألوراقیجري تبلیغ جمیع الوثائق 
  
  

 ٤المادة 
ئیة المتماثلة في الدولتین المتعاقدتین  التبلیغ بین المحاكم والدوائر القضاإجراءاتتتم 

  .عن طریق وزارة العدلیة في كل من الدولتین
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 ٥المادة 

 يتضمن الطلب البيانات الالزمة المتعلقة بهوية الشخص المطلوب تبليغه أنيجب  .١
 تكون الوثيقة المطلوب تبليغها أنعلى  ) إقامتهاسمه ، لقبه ، مهنته ، مقره ، او محل (

تين تسلم احدهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتعاد الثانية مذيلة بما يفيد على نسخ
  . معاملة التبليغ إجراء

 . الى مصدرهااألوراق لم يجر التبليغ يبين الموظف المختص السبب في ذلك وتعاد إذا. ٢
  
  

 ٦المادة 
  .إجراؤهیجرى التبلیغ وفقًا لقوانین الدولة المطلوب الیھا  .١
 كان موجھًا الى إذا إال إجراؤه ترفض أن التبلیغ إلیھاولة المطلوب ال یجوز للد .١

 و ٢٣(  الحاالت المبینة في المادتین إحدىشخص مالحق بجرم ینطبق على 
 .من ھذه االتفاقیة  ) ٢٤

 قد تم داخل كأنھیعتبر التبلیغ الجاري على الشكل المبین في ھذا الفصل  .٢
 .التبلیغ الدولة طالبة أراضي

 .أراضیھاكل من الدولتین المتعاقدتین نفقات التبلیغ الذي تم في تتحمل  .٢
تكون نفقات حضور الشاھد او الخبیر على عاتق الدولة الطالبة ویرفق  .٣

بمذكرة الدعوة المبلغ الذي یخصص الى الشاھد او الخبیر لقاء مصاریف 
 .واإلقامةالسفر 

  
  

 ٧المادة 
  الفصل الثالث 

  القضائیةاإلنابات
 نفیھا في ارض أو إثباتھا قضائي یتعلق بدعوى ویؤثر في إجراء أي مباشرة یصح

 . ھذا الفصل ألحكام قضائیة وفقًا إنابةكل من الدولتین المتعاقدتین بواسطة 
  
  

 ٨المادة 
 الدولتین بواسطة وزیر العدلیة للسلطة إحدىتتقدم السلطة القضائیة في  .١

 إنابةبواسطة وزیر عدلیتھا بطلب القضائیة المختصة التابعة للدولة االخرى 
 .ترغب في اتخاذ اجراء قضائي مطلوب 

 القانونیة لإلجراءات المطلوبة وفقًا اإلنابةتنفذ السلطة القضائیة المختصة  .٢
 .المتبعة لدیھا

تحاط السلطة القضائیة الطالبة علمًا اذا رغبت في ذلك بمكان وزمان تنفیذ  .٤
 .ر ھو او وكیلھ  یحضأن الشأن لیتسنى لصاحب اإلنابة
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 ٩المادة 
  : القضائیةاإلناباتتتضمن 

 .سماع شھادات الشھود في دعوى مدنیة او جزائیة . ١
 . الكشف وإجراء الخبراء إفاداتسماع . ٢
 .طلب تحلیف الیمین . ٣
  
  

 ١٠المادة 
خبراء  نفقاتھا ما عدا نفقات الشھود والاإلنابة تنفیذ إلیھاتتحمل الدولة المطلوب . ١

 .أداؤھافعلى الدولة الطالبة 
 تتقاضى لحسابھا وفقًا لقوانینھا الرسوم أن اإلنابة تنفیذ إلیھاللدولة المطلوب . ٢

 .اإلنابة تنفیذ إثناء التي تقدم األوراقالمقررة على 
  
  

 ١١المادة 
لو  القانوني الذي یكون لھ فیما األثر اإلنابة القضائي الذي یتم بواسطة لإلجراءیكون 

 . السلطة المختصة في الدولة الطالبةأمامتم 
  
  

 ١٢المادة 

  الفصل الرابع
  المدنیة األحكامتنفیذ 

كل حكم نھائي مقرر لحقوق مدنیة او تجاریة او قاضى بالزامات مدنیة من المحاكم 
 قضائیة قائمة بشكل قانوني ھیئة الشخصیة صادر عن باألحوالالجزائیة او متعلق 

 ھذه ألحكامین المتعاقدین یكون قابًال للتنفیذ في الدولة االخرى وفقًا  الدولتإحدىفي 
 .االتفاقیة 

  
  

  ١٣المادة 
ذي   األحكامیقدم الطلب الى السلطة القضائیة التي یحق لھا تنفیذ        ان ال  المحلیة في المك

  . الطلبإلیھایجب التنفیذ فیھ وفقًا لقانون الدولة المقدم 
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  ١٤المادة 

ب التنف ى طال ذ عل ن  أنی صدقًا م ذه م وب تنفی رار المطل م او الق ھ الحك ى طلب ضم ال  ی
رار    المرجع القضائي الصادر عنھ ومذیًال بشرح من ھذا المرجع یفید ان الحكم او الق

  .صالح للتنفیذ 
  
  

 ١٥المادة 
وب               ة المطل ي الدول ضائیة المختصة ف سلطة الق ا ال یجوز لل ذ  إلیھ ي   أن التنفی  تبحث ف

  :التالیة في الحاالت إال ترفض تنفیذ الحكم أنجوز لھا  الدعوى وال یأساس
ي  .١ ضائیة الت ة الق ت الھیئ درتاذا كان دعوى أص ر ال صة بنظ ر مخت م غی  الحك

 .بسبب عدم والیتھا 
 .اذا كان الحكم لم یكتسب القوة التنفیذیة بحسب قوانین البالد التي صدر فیھا  .٢
ًا        .٣ ھ مخالف ي علی ذي بن ام او   اذا كان الحكم او السبب ال ة  اآلدابللنظام الع  العام

 .للدولة المطلوب الیھا التنفیذ 
وب           .٤ ة المطل ا اذا كان الحكم صادرًا على حكومة الدول د    إلیھ ى اح ذ او عل  التنفی

 . قام بھا بسبب الوظیفة فقط ألعمالموظفیھا 
 
  
  

 ١٦المادة 
 االتفاقیة بعد  المحكمین وفقًا لھذهأحكاممع مراعاة ما ورد في المادة السابقة تنفذ 

  .فیھا الصیغة التنفیذیة في الدولة التي صدرت إعطائھا
 
  

 ١٧المادة 
 والصلح الواقع وتصفیة الشركات وتحریر اإلفالس والقرارات المتعلقة بشھر لألحكام

 الدولتین المتعاقدتین اثر شامل في الدولة إحدىالشركات الصادرة عن قضاء 
 .ذه االتفاقیة االخرى وفقًا للقواعد المبینة في ھ
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 ١٨المادة 

  الفصل الخامس
 تسلیم المجرمین

 الھاشمیة وفقًا األردنیةیجرى تسلیم المجرمین بین الجمھوریة التونسیة والمملكة 
 .االتفاق ھذا ألحكام

  
  

  ١٩المادة 
ي       أنیشترط للتسلیم    .٣ ا ف  تكون الجریمة المطلوب من اجلھا التسلیم معاقب علیھ

ى   األقصى بعقوبة سالبة للحریة حدھا     قانون الدولتین  ل  سنة عل ة  األق  او بعقوب
الحبس         أناشد او    ھ ب  یكون المطلوب تسلیمھ عن مثل ھذه الجریمة محكوم علی

 كان الفعل غیر معاقب علیھ في إذا أما األقل على أشھر أربعةلمدة ) السجن ( 
ررة   ة المق ت العقوب سلیم او كان ا الت وب الیھ ة المطل وانین الدول ي ق ة ف للجریم

ال یكون                 سلیم ف ا الت وب الیھ ة المطل ي الدول ا ف ر لھ الدولة طالبة التسلیم ال نظی
سلیم او   إذا إالالتسلیم واجبا    ة الت   كان الشخص المطلوب من رعایا الدولة طالب

  .  تقرر نفس العقوبة أخرىمن رعایا دولة 
ضا اذا منح التسلیم بسبب جریمة خاضعة للتسلیم ینبغي      .٤ نح أن أی سبب   یم ة  ب  أی

 حددت بالطلب وان كانت عقوبتھا تقضي بحرمان مرتكبیھا من        أخرىجریمة  
ریطة       ل ش دة او اق نة واح دة س ریتھم لم سلیم    أنح ات الت ة متطلب وفر كاف  تت

  . االخرى 
شریع كل من            .٥ ي ت ة ف لتحدید ما اذا كان الفعل المطلوب من اجلھ التسلیم جریم

ي ا     ار ف ھ ال اعتب دین فان رفین المتعاق ي     الط ا ف شریعین او اختالفھم اق الت تف
   . من حیث تسمیة الجریمة او وصفھا أركانھاتصنیف ھذه االفعال او تحدید 

  
    :المادةتعدیالت 

 نصھا السابق واالستعاضة عنھ بالنص الحالي إلغاء ھذه المادة بعد أصبحت ھكذا -
  :یليحیث كان نصھا السابق كما ١٩٩٧ لسنة ٢بموجب الملحق رقم 

  :التسلیم واجبًا اذا توفر في الطلب الشرطان التالیان یكون 
ة        .١ اذا كانت الجریمة بحسب وصفھا من قبل القاضي المختص في الدولة الطالب

ة او جنحة      ده جنای انون بل ى ق ة باالستناد ال ة  أخالقی ر وخیان سرقة والتزوی  كال
  . واالعتداء على العرض األمانة

ت       أراضي اذا كانت الجریمة قد ارتكبت في    .٢ د ارتكب ت ق ة او كان ة الطالب الدول
 الدولتین وكانت قوانین كل منھما تعاقب على الجرم اذا ارتكب   أراضيخارج  
   .أراضیھماخارج 
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 ٢٠المادة 

 :التالیة في الحاالت إال تمتنع عنھ أن التسلیم إلیھاال یجوز للدولة المطلوب 
 تتولى أنى  كان الشخص المطلوب من رعایاھا حین ارتكاب الجریمة علإذا .٥

ھي محاكمتھ وفقًا لقوانینھا بموجب ملف قضائي تنظمھ السلطات القضائیة في 
 تبلغ نتیجة الحكم الى أنالدولة الطالبة وعلى الحكومة المطلوب الیھا التسلیم 

  .الحكومة الطالبة 
 الدولة الطالبة التسلیم وكان الشخص أراضياذا كان الجرم واقعًا في  .٦

 غیر إلیھیا الدولة الطالبة وكانت االفعال المسندة المطلوب من غیر رعا
 .معاقب علیھا في قوانین الدولة المطلوب الیھا التسلیم 

اذا كان الجرم قد ارتكب خارجًا عن اراضي الدولتین وكانت قوانین الدولة  .١
المطلوب الیھا التسلیم ال تعاقب على الجرم اذا ارتكب خارج اراضیھا ولم 

 . من رعایا الدولة الطالبة یكن الشخص المطلوب
اذا سبقت محاكمة الشخص المطلوب تسلیمھ عن الجریمة التي طلب تسلیمھ  .٢

من اجلھا فبرىء او عوقب او كان قید التحقیق او المحاكمة عن ذات الجریمة 
ما ( المطلوب تسلیمھ من اجلھا في الدولة المطلوب الیھا التسلیم او ما الزمھا 

 .من جرائم ) ارتبط بھا 
  

  :المادةتعدیالت 
 بالنص الحالي بموجب الملحق إلیھا ٤ الفقرة إضافة ھذه المادة بعد أصبحت ھكذا -

 .١٩٩٧ لسنة ٢رقم 
  
  

  ٢١المادة 
  :التالیةال یسمح بالتسلیم في الحاالت 

  
  . كانت الجریمة سیاسیة وال یعتبر من الجرائم السیاسیة إذا .١

 سواء ارتكبھا إكراھیة بأعمالصحوبة جرائم القتل والسلب والسرقة الم. أ 
 او ضد السلطات المحلیة او السكك الحدیدیة األفراد ضد أكثر آمشخص واحد 

  .او غیر ذلك من وسائل النقل والمواصالت 
 الدولتین المتعاقدتین سواء كان فعل التعدي إحدىكل تعد مادي على رئیس . ب

  .قد تم او انھ شرع فیھ شروعًا تامًا او ناقصًا 
  .الجرائم العسكریة . ج
  . او تعامل معاملتھا في تشریع أي من الدولتین بإرھابیةالجرائم التي توصف . د

  .  الذكر األنفة في ارتكاب أي من الجرائم التآمراالشتراك او الشروع او . ھـ
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اذا كان المطلوب تسلیمھ من الموظفین المكلفین بمھمة رسمیة خارج بالده  .١
 ممارسة المھمة او بسبب ممارستھ إثناءمن اجلھ وقع وكان الجرم المطلوب 

   . إیاھا
اذا كان المطلوب تسلیمھ من موظفي السلك السیاسي المتمتعین بالحصانة  .٢

 یتمتع بتلك الحصانة بحسب القانون الدولي او آخر شخص أيالدبلوماسیة او 
   . أخرى عھود ومواثیق أي

قوانین الدولة طالبة التسلیم او اذا كانت الجریمة او العقوبة قد سقطت بموجب  .٢
  . قوانین الدولة التي وقع الجرم في اراضیھا 

 الطلب كان أناذا قررت السلطة المختصة في الدولة المطلوب الیھا التسلیم  .٣
   .مدفوعا بدافع سیاسي 

  
    :المادةتعدیالت 

ال ٥والبند ) د، ھـ(  الفقرتان إضافة ھذه المادة بعد  أصبحتھكذا   -  نص  الیھا ب
  ١٩٩٧ لسنة ٢الحالي بموجب الملحق رقم 

  
  
  
  

 ٢٢المادة 
م              .١ ة ث ري الخارجی تقدم طلبات التسلیم بواسطة سفراء الدولتین او بواسطة وزی

 .یحال الطلب الى وزیر العدلیة
 :الطلب یتضمن ملف أن یجب  .١

وب    . أ  شخص المطل ة ال ن ھوی ًا ع افھبیان سیة  وأوص ورتھ الشم ع ص  أن م
  .أمكن

ذكرة توق . ب ف  م صة    إحضار  أوی ن سلطة مخت شخص  إذا صادرة ع ان ال  ك
  .علیھالمطلوب غیر محكوم 

ًا مفصًال من            . ج ل وبیان ى الفع ب عل ي تعاق سخة مصدقة عن النصوص الت ن
ة القاضي واضع الید على القضیة مع صورة مصدقة عن        ادات  األدل  واإلف

  .التي تثبت مسؤولیة الشخص المطلوب 
ھ سواء           إذاصورة مصدقة من الحكم     . د م علی د حك وب ق شخص المطل ان ال ك

  . قوة القضیة المقضیة او لم یحزھاحاز
  . ھذه االتفاقیة ألحكام الطلب موافق إن الى اإلشارة. ھـ
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    ) :مكررة  (٢٢المادة 
س       إذا ددة سواء من اجل نف سلیم من دول متع ات الت ال  وردت طلب ل  األفع  او من اج

ذة  التسلیم حریة البت فیھا  إلیھا مختلفة تكون للدولة المطلوب      أفعال ار   أخ ین االعتب  بع
 .توالي تاریخ المطالب وخطورة الجرائم ومكان ارتكابھا وجنسیة مرتكبیھا 

  
  :المادةتعدیالت 

 مكررة بالنص الحالي بموجب ٢٢ المادة إضافة ھذه المادة بعد أصبحت ھكذا -
 ١٩٩٧ لسنة ٢الملحق رقم 

  
  

  ٢٣المادة 
ًا          تفصل في طلبات تس    .١ سلطات المختصة وفق دولتین ال ا ال ي كلت لیم المجرمین ف

   .منھماللقانون النافذ حین الطلب لدى كل 
ا اذا تقرر تسلیم الشخص المطلوب فعلى وزیر العدل في الدولة المطلوب         .٢  إلیھ

ة او         أنالتسلیم   ة الطالب  یعلم وزیر خارجیة دولتھ الذي بدوره یعلم سفارة الدول
  . تسلیم فورًا وزیر خارجیتھا ویتم ال

اذا تقرر رفض الطلب ابلغ وزیر العدل في الدولة المطلوب الیھا التسلیم وزیر  .١
  .خارجیة دولتھ الذي بدوره یعلم سفیر الدولة الطالبة او وزیر خارجیتھا بذلك 

  
  
  

 ٢٤المادة 
ة            .١ تتعاون الدولتان المتعاقدتان بالبحث عن المجرمین وتوقف بصورة احتیاطی

ین المحاكمة او المحكوم علیھم بالجرائم الجائز فیھا التسلیم    المطلوب األشخاص
ة        ة او الھاتفی وتعتمد تحقیقًا لھذا التعاون االتصاالت الرسمیة البریدیة او البرقی

 .او غیرھا 
 .یجرى التوقیف وفقًا لقوانین الدولة المطلوب الیھا التسلیم  .٢
 إلیھ بالجرم المسند  ھو الشخص المطلوب واقربأنھاذا اعترف المقبوض علیھ  .٣

ي      إنووجدت السلطات المختصة في كلتا الدولتین   ذا الجرم من الجرائم الت  ھ
سب        سلیم بح ام یجوز فیھا الت وب      أحك شخص المطل اق ورضي ال ذا االتف  أن ھ

 تأمر أنیسلم بدون ملف طلب التسلیم الى الحكومة التي تطلبھ فلھذه السلطات          
 .بتسلیمھ 
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  ٢٥ المادة
ى ال .١ ًا   عل ین یوم الل ثالث وب خ شخص المطل تالم ال دم باس ة ان تتق ة الطالب دول

ة    ق تخلی ا ح وب الیھ ة المطل ا واال فللدول عار الیھ ال اش اریخ ارس ن ت داء م ابت
  .سبیلھ وال یمكن طلبھ مرة ثانیة من اجل الجریمة نفسھا 

سلمھ        .٢ وب او ت شخص المطل سلیم ال وعند وجود ظروف استثنائیة تحول دون ت
ق        فان الدو  ل انقضاء االجل وتتف لة المعنیة باالمر تعلم الدولة االخرى بذلك قب

رة                 ام الفق ة احك ذه الحال ي ھ ق ف عندئذ الدولتان على موعد جدید للتسلیم وتنطب
  . السابقة 

  
  : مكررة ٢٥المادة 
اذا كان الشخص المطلوب تسلیمھ قید التحقیق او المحاكمة عن جریمة اخرى           .١

ذ       في الدولة المطلوب الیھا    ھ وتنف  التسلیم فان تسلیمھ یؤجل حتى تنتھي محاكمت
سلیمھ           سلیم ت ا الت وب الیھ فیھ العقوبة المحكوم بھا ویجوز مع ذلك للدولة المطل
ة      مؤقتا لمحاكمتھ بشرط اعادتھ للدولة التي سمحت بتسلیمھ بعد انتھاء المحاكم

 .وقبل تنفیذ العقوبة بحقھ 
ى          یجوز للدولة المطلوب الیھا في حدود     . أ .٢ ا االستیالء عل ھ قوانینھ سمح ب ا ت  م

المتعلقة بالجریمة المنسوبة الى المجرم الفار التي  كافة المواد والوثائق واالدلة
ا یجوز                ة كم ة الطالب ك للدول ل ذل سلیم ك سلیمھ وت سلیم   وافقت على ت  األشیاء ت

سبب                  وب ب شخص المطل سلیم ال ام ت ذر اتم و تع المذكورة في ھذه المادة حتى ل
  .فراره   اختفائھ اووفاتھ او

  
ا یجوز للدولة المطلوب ) أ(من اجل تسلیم الممتلكات المذكورة في الفقرة        . ب  إلیھ

ة    األشیاءعلى ھذه    اذا كانت لدیھا حقوق مكتسبة      ان تشترط على الدولة الطالب
ك          تأكیداتتقدیم   سر ذل ا یتی ا حالم اد الیھ  مرضیة بان تلك الممتلكات سوف تع

 تسلیم تلك الممتلكات اذا اقتضت ترجئ ان إلیھامطلوب   للدولة ال  أیضاویجوز  
ا           إثبات كدلیل   إلیھاالحاجة   وب الیھ ة المطل دى الدول ة ل  لمصلحة قضیة جزائی
  .التسلیم 

  . حقوق الغیر في تلك الممتلكات تكون موقع اعتبار . ج
  

  :  تعدیالت المادة 
ذا  -  بحتھك د  أص ادة بع ذه الم افة ھ رة إض ا ) ٢( فق افةالیھ ادة  الوإض  ٢٥م

  .١٩٩٧ لسنة ٢مكررة بالنص الحالي بموجب الملحق رقم 
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 ٢٦المادة 
ي     .١ ال یحاكم الشخص المطلوب وال تنفذ بحقھ عقوبة اال عن الجریمة الت

 .سلم من اجلھا او عن الجرائم المالزمة لھا التي تظھر بعد التسلیم 
ي یكون  اذا حكم علیھ تخصم من مدة الحكم مدة التوقیف االحتیاطي الت        .٢

 .قد قضاھا في الدولة المطلوب الیھا 
  
  

 ٢٧المادة 
اذا هرب الشخص المسلم ودخل اراضي الدولة التي قررت تسليمه فيوقف ويسلم بنـاء علـى                

  .طلب مباشر من الدولة التي سلم اليها دون مراسم جديدة
 

  : مكررة ٢٧المادة 
 أرضـيهما ليم عبـر     من الدولتين السماح بنقل شخص يكون محل طلب تس         ألييجوز    .  أ

وينقل طلب المرور بواسطة الطرق الدبلوماسية او بصورة مباشرة بين وزارتي العدل            
( في الدولتين المتعاقدتين ويجوز استعمال وسائل منظمة البـوليس الجنـائي الدوليـة             

لنقل مثل هذا الطلب مع مراعاة شروط التسليم على ان يشمل هـذا الطلـب      ) انتربول  
له وبيانا موجزا عن وقائع القـضية ويجـوز         معلومات عن وضع الشخص الجاري نق     

 .احتجاز هذا الشخص في الحبس اثناء مدة المرور 
ال يكون االذن مطلوبا اذا استخدم النقل الجوي ولم يكن هبوط الطـائرة مقـررا فـي                   .  ب

اراضي الدولة المتعاقدة ويكتفى حينئذ بمجرد االعالم واذا حدث هبوط غيـر مقـرر              
 االخرى فان هذا االعالم يكون له مفعول طلب االيقـاف           على اراضي الدولة المتعاقدة   

الوقتي على ان ال يتجاوز هذا االيقاف مدة ستة وتسعين ساعة من وقت الهبوط غيـر                
) أ(المقرر ويحق لهذه الدولة ان تشترط تقديم طلب للمرور حسبما نصت عليه الفقـرة            

 مرور الـشخص علـى   من هذه المادة وتتحمل الدولة الطالبة المصروفات الناشئة عن        
 .اراضي الدولة المطلوب اليها 

  
 : تعديالت المادة 

 ٢ مكررة بالنص الحالي بموجب الملحق رقم ٢٧ المادة إضافة هذه المادة بعد أصبحت هكذا -
 ١٩٩٧لسنة 
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 ٢٨المادة 

تتحمل كل دولة من الدولتین المتعاقدتین المصاریف الناتجة عن التسلیم او التي 
 ھذه االتفاقیة والمبذولة فوق ألحكامزمھا تنفیذ طلبات التعاون القضائي طبقا یستل

ترابھا باستثناء نفقات العبور او االختبارات ونفقات عودة الشخص المسلم الى المكان 
الذي كان فیھ وقت تسلیمھ اذا ثبت عدم مسؤولیتھ او براءتھ والتي تتحملھا الدولة 

 .الطالبة 
  

  :تعدیالت المادة 
 نصھا السابق واالستعاضة عنھ بالنص إلغاء ھذه المادة بعد تاصطبحھكذا 

  : حیث كان نصھا السابق كما یلي١٩٩٧ لسنة ٢الحالي بموجب الملحق رقم 
تتحمل كل من الدولتین على سبیل المقابلة جمیع النفقات التي یستلزمھا تسلیم 

 .الشخص المطلوب
  
  
  

 ٢٩المادة 
لدولتین المعلومات عن الجنح والجنایات المحكوم بھا  في ااألمنتتبادل دوائر  .١

 . ضد مواطني الدولة االخرى أحداھمافي 
 االخرى ما تطلبھ من معلومات األمن مجانًا دائرة األمنتعطى كل من دائرتي  .٢

 .مستقاة من السجل العدلي 
  
  

 ٣٠المادة 
   عامة أحكام

  
قیة بكاملھا او ببعض موادھا ویكون  ھذه االتفا إنھاءیحق لكل من الدولتین المتعاقدتین      

 . على تاریخ تبلیغھ أشھراثر االنتھاء بعد انقضاء ستة 
  
  

  ٣١المادة 
  .تصدق ھذه االتفاقیة وفقًا للنظم الدستوریة النافذة في كل من الدولتین المتعاقدتین 

  
  

 ٣٢المادة 
ائق       ادل وث اریخ تب ن ت د م ھر واح د ش ة بع ذه االتفاقی ل بھ رامیعم ین اإلب دولتین  ب ال

 .المتعاقدتین
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  ١٩٩٧ لسنة )١(ملحق رقم 
  ) ٤٢٠٥(من عدد الجریدة الرسمیة رقم ) ٢٤٠٠(المنشور على الصفحة 

  ١٧/٥/١٩٩٧ بتاریخ 
  
 ١المادة 

   الھاشمیةاألردنیة حكومة المملكة إن

  وحكومة الجمھوریة التونسیة

ان بت        ي عم ا ف ة بینھم ضائي المبرم اون الق ة التع ى اتفاقی اء عل  ٦/٣/١٩٦٥اریخ بن
اون      والمصدقة بالطرق الدستوریة في كال البلدین ،    ذا التع ي توسیع ھ ورغبة منھما ف

ھ      اري وحاالت یم التج ال التحك ى مج ھال ا    اوإجراءات م تتناولھ ي ل املت ةأحك   االتفاقی
ى    ا عل د اتفقت ذكورة فق راملم اق  إب ذا االتف ا ھ ا إلحاق افة بھ ا،وإض    الیھ

   :كاآلتيدوبیھما المفوضین ولھذا الغرض فقد عینتا من

   الھاشمیةاألردنیةعن حكومة المملكة 

  عن حكومة الجمھوریة التونسیة

ضھما      ائق تفوی اول وث د تن دوبع ق     والتأك ة اتف ات القانونی تیفائھا الموجب ن اس  م
  :الطرفان على ما یلي 

  

  األولالفصل 

   المحكمین في المواد التجاریةوأحكامالتحكیم 

  :تفاقیات التحكیم في االعتراف با.  أ

دة   .١ راف المتعاق ا االط ي تحررھ ة الت ة الكتابی دولتین باالتفاقی ن ال ل م رف ك تع
ة او        ض النزاعات القائم ل او بع یم ك وتلتزم بموجبھا بان تفض بواسطة التحك

 .التي تقوم بینھا بشان عالقة قانونیة معینة تعاقدیة كانت ام غیر تعاقدیة 
ي م    .٢ ة ف ة الكتابی یم او      یقصد باالتفاقی ى التحك اق عل ل اتف سابقة ك رة ال وم الفق فھ

ونھم                 ا من االطراف مباشرة او ممن یمثل ى ان یكون موقع شرط تحكیمي عل
قانونا او یرد في تبادل رسائل او تلكسات او فاكسات او في غیرھا من وسائل     
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ین      دى نفس المحكم االتصال التي تثبت وجود االتفاقیة او في محضر محرر ل
ارین او  دفاع    المخت ات ال دعوى وملحوظ ات ال ادل ملحوظ ي تب ر " ف محاض

د      " الجلسات ومذكرات الدفاع     ا اح دعي فیھ اق وال   األطراف التي ی  وجود اتف
 في عقد من العقود الى وثیقة تشتمل على اإلشارة وتعتبر اآلخرینكره الطرف 

 .شرط تحكیمي بمثابة اتفاقیة تحكیم اذا كان العقد ثابتا بالكتابة 
   :إال باتفاق التحكیم ال یعترف .٣

ي     -أ  ة ف ر تجاری زاع تعتب ا الن شا عنھ ي ن ة الت ة القانونی ت العالق اذا كان
 .األطرافتشریع أي من الدولتین او في التشریع المعتمد من 

ین   -ب  ة ب ت االتفاقی خاصاذا كان ر أش ان مق ویین وك ین او معن  طبیعی
المقر  العادي او المقر الرئیسي او الفرعي او إقامتھمبعضھم او محل 

بعض االخر       بإحدىموجود  " السكني  " االجتماعي    الدولتین ومقر ال
 . العادي لھم موجودا بالدولة االخرىاإلقامةاو محل 

ة                 -ج  شریع الدول ا لت یم وفق ق التحك ھ بطری اذا كان النزاع یقبل الفصل فی
 .المعروض فیھا النزاع 

  
 ٢المادة 

 .او من مواطني دولة اخرى یجوز ان یكون المحكمون من مواطني أي من الدولتین 
  
  

 ٣المادة 

  : في اتفاقیة التحكیم ان یتفقوا على لألطراف. ١

اختیار المحكم او المحكمین من ضمن قائمة لمؤسسة دولیة للتحكیم یعین   -أ 
 .اسمیًا

 تعیین محكم عن كل طرف وتعیین المحكم الثالث او یعین المحكمان   -ب 
محكم الثالث من قبل المحكمة بدورھما المحكم الثالث وعند التعذر یعین ال

 .المختصة في الدولة المتعاقدة المعروض فیھا النزاع
اذا رفض احد المحكمین المعینین القیام بالتحكیم او كان غیر حائز على   -ج 

 القانونیة لذلك او توفي فللطرف الذي عینھ ان یعین محكما اخر بدال األھلیة
 .منھ

للتحكیم عن تعیین المحكم او بدال  الخالف إحالةاذا تخلف احد الطرفین بعد   - د 
 ان یطلب من المحكمة المختصة تعیین محكم اآلخرمن محكم سابقا فللطرف 

 المعمول بھا في الدولة المتعاقدة لإلجراءاتلالشتراك في التحكیم وذلك وفقا 
 .المعروض فیھا النزاع 
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  : كذلك لألطرافویمكن . ٢

  .تعیین مكان التحكیم   -أ 
 . من المحكم او المحكمین إتباعھا الواجب اإلجراءاتضبط قواعد   -ب 
د   -ج  د القواع لیةتحدی رام  األص ع احت ین م ن المحكم ا م ب تطبیقھ  الواج

 .النظام العام للدولة التي یتم فیھا التنفیذ
  
  

  ٤ المادة
یم    إلحدىاذا تولت محكمة تابعة      .١ ة تحك  الدولتین النظر في نزاع خاضع التفاقی

د  فإنھاتفاق على معنى المادة االولى من ھذا اال       األطراف  تتخلى بطلب من اح
یم   األطرافعن النظر فیھ وتحیل       على التحكیم ما لم یتبین لھا ان اتفاقیة التحك

 .الغیة او غیر قابلة للتطبیق او لم تعد ساریة المفعول 
  
یجوز اللجوء الى المحكمة المختصة بشان الطلبات الوقتیة والتحفظیة دون ان    .٢

ائي        یعد ذلك ماسا باتفاق ا     دد المصیر النھ ھ ویتح ازال عن یم او تن ر لتحك  لألوام
رارات( رره  ) الق ا تق وء م ي ض ة ف ة والتحفظی امالوقتی مة أحك یم الحاس  التحك

  .للحقوق المتنازع علیھا من االطراف
  

  ٥المادة 
  : المحكمین وتنفیذھا بأحكامفي االعتراف . ب

رف      أحكاممع مراعاة    دتان    المادة السادسة من ھذا االتفاق تعت دولتان المتعاق ام ال  بأحك
ى     ى معن ة عل یم مقبول ة تحك ى اتفاقی ة عل ین المبنی امالمحكم تم  أحك ى وی ادة االول  الم

  .تنفیذھا في كل من الدولتین 
  
  

  ٦المادة 
  : التالیة لألسباب المحكمین وتنفیذھا اال بأحكامال یجوز رفض االعتراف . ١
  

صادر   إخضاعذ ال یجیز اذا كان تشریع الدولة المطلوب الیھا التنفی       -أ  زاع ال  الن
  . التحكیم إلجراءاتبھ حكم 

ة        -ب  ام للدول ام الع ة النظ انھ مخالف ن ش ذه م الحكم وتنفی راف ب ان االعت اذا ك
 .المطلوب الیھا التنفیذ 

اذا لم یبلغ الطرف الذي صدر قرار التحكیم ضده أي اشعار بتعیین محكم او     -ج 
عرض قضیتھ وحرم من حق     التحكیم او انھ كان غیر قادر على       بإجراءات

  .الدفاع 
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ا                 - د  شار الیھ ة الم ي االتفاقی نھم ف ا   ( اذا كان االطراف او أي م ) المبحوث عنھ
دي  ى فاق ادة االول ي الم ةف ك األھلی یھم او ان تل ق عل انون المطب ب الق  بموج

  .االتفاقیة لم تكن صحیحة بمقتضى القانون الذي تخضع الیھ تلك االتفاقیة 
التحكیم في نزاع خارج نطاق الشروط التي تم بموجبھا احالة اذا بحث قرار   . ھـ

رارات حول امور خارجة عن نطاق                   یم او تضمن ق ذلك النزاع الى التحك
یم عن            ت معروضة للتحك ي كان ور الت ك فصل االم ي ذل التحكیم ویشترط ف
ذلك الجزء من                  راف ب یم فیجوز االعت م تكن معروضة للتحك االمور التي ل

  .ول االمور التي كانت معروضة للتحكیم وتنفیذه القرار الذي یتنا
رة       . و ي الفق اء ف ا ج تكماال لم ـ(اس رفض      ) ھ ببا ل ون س ادة ال یك ذه الم ن ھ م

ة   بطالن اتفاقی سك ب رف المتم ضر الط ین اذا ح م المحكم راف بحك االعت
ي      إجراءاتالتحكیم ولم یثره اثناء     ة الت ة الدول یم او اذا رفضت محكم  التحك

  .فقا لتشریعھا طلب ابطال الحكم صدر فیھا او و
  

  .لتحكیم یعتبر بمثابة حكم التحكیمالصلح المبرم امام ھیئة ا. ٢
  
  

  ٧المادة 
 وما یلیھا من اتفاقیة التعاون ١٢ المادة ألحكام تنفیذ احكام المحكمین تخضع إجراءات

   .١٩٦٥/٣/٦القضائي المبرمة بین الدولتین بتاریخ 
  
  

  ٨المادة 
  الفصل الثاني

  كام عامة اح
  

  .تتم المصادقة على ھذا االتفاق وفقا للنظم الدستوریة النافذة في كل من الدولتین 
  
  

  ٩المادة 
ة              ھ ویلحق باتفاقی ذكرات التصدیق علی ادل م اریخ تب ارا من ت اق اعتب ذا االتف یعمل بھ

 وتسري علیھ احكام المادة ١٩٦٥/٣/٦التعاون القضائي المبرمة بین الدولتین بتاریخ      
  .من االتفاقیة المذكورة  ٣٠

  . لما تقدم وقع المفوضان على ھذا االتفاق وإثباتا
اریخ    أصلیتینحرر بمدینة عمان من نسختین     ة بت ة العربی ل  ١٩٩٦/١٢/١٨ باللغ  ولك

  .منھما ذات القوة 
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  ١٩٩٧ لسنة )٢(ملحق رقم 

  )٤٢٠٥(من عدد الجریدة الرسمیة رقم ) ٢٤٠٠(المنشور على الصفحة 
  ١٧/٥/١٩٩٧ بتاریخ 

  
 ١المادة 

  ان حكومة المملكة االردنیة الھاشمیة ،
  وحكومة الجمھوریة التونسیة ،

اریخ             ان بت ي عم ا ف  ١٩٦٥ مارس  ٦بناء على اتفاقیة التعاون القضائي المبرمة بینھم
ورغبة منھما في تطویر ھذا التعاون وتحدیثھ في مجال تسلیم المجرمین وحاالتھ التي 

ا  لم تتناولھا احكام ا   التفاقیة المذكورة فقد اتفقتا على ابرام ھذا االتفاق الحاقا بھا واتمام
  .لھا 

د عینت  رض فق ذا الغ االتي  ولھ ین ك دوبیھما المفوض   :ا من
  .عن حكومة المملكة االردنیة الھاشمیة 

  .عن حكومة الجمھوریة التونسیة 
ین البل           ة ب ضائیة المبرم ة الق شرة من االتفاقی ادة التاسعة ع وض تلغى الم دین وتع

  : نصھا األتيدة التاسعة عشرة جدیدة بالما
  

  ) :جدیدة  ( ١٩المادة 
ا             .١ ب علیھ سلیم معاق ا الت وب من اجلھ یشترط للتسلیم ان تكون الجریمة المطل

ل او             ى االق دھا االقصى سنة عل ة ح ة سالبة للحری في قانون الدولتین بعقوب
لجریمة محكوم علیھ بعقوبة اشد او ان یكون المطلوب تسلیمھ عن مثل ھذه ا   

الحبس  سجن ( ب ر    ) ال ل غی ان الفع ا اذا ك ل ام ى االق ھر عل ة اش دة اربع لم
ة          ت العقوب سلیم او كان ا الت وب الیھ ة المطل وانین الدول ي ق ھ ف ب علی معاق
وب                 ة المطل ي الدول ا ف ر لھ سلیم ال نظی المقررة للجریمة في الدولة طالبة الت

اال اذا كان الشخص المطلوب من رعایا الیھا التسلیم فال یكون التسلیم واجبا 
 .الدولة طالبة التسلیم او من رعایا دولة اخرى تقرر نفس العقوبة 

اذا منح التسلیم بسبب جریمة خاضعة للتسلیم ینبغي ایضا ان یمنح بسبب ایة  .٢
ا          ان مرتكبیھ ا تقضي بحرم ت عقوبتھ جریمة اخرى حددت بالطلب وان كان

سلیم      من حریتھم لمدة سنة واحدة او ا       ات الت ة متطلب قل شریطة ان تتوفر كاف
 .االخرى 

لتحدید ما اذا كان الفعل المطلوب من اجلھ التسلیم جریمة في تشریع كل من    .٣
ي     ا ف شریعین او اختالفھم اق الت ي اتف ار ف ھ ال اعتب دین فان رفین المتعاق الط

 .تصنیف ھذه االفعال او تحدید اركانھا من حیث تسمیة الجریمة او وصفھا 
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  ٢المادة 

   :األصلیة من االتفاقیة ٢٠تضاف الفقرة الرابعة التالیة الى المادة 
سلیمھ من               . ٤ ب ت ي طل ة الت اذا سبقت محاكمة الشخص المطلوب تسلیمھ عن الجریم

اجلھا فبرىء او عوقب او كان قید التحقیق او المحاكمة عن ذات الجریمة المطلوب 
من ) ما ارتبط بھا ( ھا التسلیم او ما الزمھا تسلیمھ من اجلھا في الدولة المطلوب الی

  .جرائم 
  

  ٣المادة 
   :األصلیة من االتفاقیة ١-٢١تضاف الفقرتان التالیتان الى المادة 

  . او تعامل معاملتھا في تشریع أي من الدولتین بإرھابیةالجرائم التي توصف . د
  . الذكر األنفةاالشتراك او الشروع او التامر في ارتكاب أي من الجرائم . ھـ
  

  : كما یلي األصلیة من االتفاقیة ٢١یضاف البند الخامس التالي الى بنود المادة 
اذا قررت السلطة المختصة في الدولة المطلوب الیھا التسلیم ان الطلب كان . ٥

  .مدفوعا بدافع سیاسي 
  
  

  
  ٤المادة 

  : مكررة االتي نصھا ٢٢تضاف الى االتفاقیة االصلیة المادة 
  ) :مكررة  (٢٢دة الما

ل          ال او من اج س االفع ددة سواء من اجل نف سلیم من دول متع ات الت اذا وردت طلب
ار          أفعال ین االعتب ذة بع  مختلفة تكون للدولة المطلوب الیھا التسلیم حریة البت فیھا اخ

  .توالي تاریخ المطالب وخطورة الجرائم ومكان ارتكابھا وجنسیة مرتكبیھا 
  
  

  ٥المادة 
  :ادة الخامسة والعشرین من االتفاقیة القضائیة فقرة ثانیة كما یلي نصھا تضاف للم

  
   :٢٥المادة 

ان             . ٢ سلمھ ف وب او ت وعند وجود ظروف استثنائیة تحول دون تسلیم الشخص المطل
ذ            ق عندئ ل انقضاء االجل وتتف ذلك قب رى ب ة االخ م الدول االمر تعل ة ب ة المعنی الدول

  .م وتنطبق في ھذه الحالة احكام الفقرة السابقة الدولتان على موعد جدید للتسلی
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  ٦المادة 

  : مكــررة بالــصيغة التاليــة   ٢٥تــضاف الــى نــص االتفاقيــة القــضائية     
  : مكررة ٢٥المادة 
اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق او المحاكمة عن جريمـة اخـرى فـي      .١

تهي محاكمته وتنفذ فيه العقوبـة     الدولة المطلوب اليها التسليم فان تسليمه يؤجل حتى تن        
المحكوم بها ويجوز مع ذلك للدولة المطلوب اليها التسليم تـسليمه مؤقتـا لمحاكمتـه               

 . للدولة التي سمحت بتسليمه بعد انتهاء المحاكمة وقبل تنفيذ العقوبة بحقهإعادتهبشرط 
لى كافـة  يجوز للدولة المطلوب اليها في حدود ما تسمح به قوانينها االستيالء ع    . أ .٢

المتعلقة بالجريمة المنسوبة الى المجرم الفار التي وافقـت          واألدلةالمواد والوثائق   
 المذكورة في   األشياءتسليم   على تسليمه وتسليم كل ذلك للدولة الطالبة كما يجوز          

 تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته او اختفائـه او  إتمامهذه المادة حتى لو تعذر    
 .فراره 

يجوز للدولة المطلوب اليهـا اذا      ) أ(سليم الممتلكات المذكورة في الفقرة      من اجل ت  . ب
كانت لديها حقوق مكتسبة على هذه األشياء ان تشترط على الدولة الطالبة تقـديم              
تأكيدات مرضية بان تلك الممتلكات سوف تعاد اليها حالما يتيسر ذلـك ويجـوز              

لممتلكات اذا اقتـضت الحاجـة    للدولة المطلوب اليها ان ترجىء تسليم تلك ا        أيضا
  .اليها كدليل اثبات لمصلحة قضية جزائية لدى الدولة المطلوب اليها التسليم

 .حقوق الغير في تلك الممتلكات تكون موقع اعتبار . ج
  

  ٧المادة 
  : مكررة التالیة ٢٧تضاف الى نص االتفاقیة المادة 

  : مكررة ٢٧المادة 
قل شخص یكون محل طلب تسلیم عبر ارضیھما  یجوز الي من الدولتین السماح بن   . أ

ي               ین وزارت وینقل طلب المرور بواسطة الطرق الدبلوماسیة او بصورة مباشرة ب
ائي     ولیس الجن ة الب ائل منظم تعمال وس وز اس دتین ویج دولتین المتعاق ي ال دل ف الع

شمل      ) انتربول ( الدولیة   ى ان ی سلیم عل لنقل مثل ھذا الطلب مع مراعاة شروط الت
ذا ائع  ھ ن وق وجزا ع ا م ھ وبیان اري نقل شخص الج ع ال ن وض ات ع ب معلوم  الطل

  .القضیة ویجوز احتجاز ھذا الشخص في الحبس اثناء مدة المرور 
ي      . ب ررا ف ال یكون االذن مطلوبا اذا استخدم النقل الجوي ولم یكن ھبوط الطائرة مق

رر    اراضي الدولة المتعاقدة ویكتفى حینئذ بمجرد االعالم واذا حدث   ر مق وط غی ھب
ب       ول طل ھ مفع ون ل الم یك ذا االع ان ھ رى ف دة االخ ة المتعاق ي الدول ى اراض عل
ت                سعین ساعة من وق دة ستة وت اف م ذا االیق االیقاف الوقتي على ان ال یتجاوز ھ
سبما نصت     الھبوط غیر المقرر ویحق لھذه الدولة ان تشترط تقدیم طلب للمرور ح

رة  ھ الفق ادة وت ) أ(علی ذه الم ن ھ ن   م ئة ع صروفات الناش ة الم ة الطالب ل الدول تحم
  .مرور الشخص على اراضي الدولة المطلوب الیھا 
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 ٨المادة 

  : جدیدة االتي نصھا ٢٨ من االتفاقیة القضائیة وتعوض بالمادة ٢٨تلغى المادة 
  

  : جدیدة ٢٨المادة 
 او التي تتحمل كل دولة من الدولتین المتعاقدتین المصاریف الناتجة عن التسلیم

 ھذه االتفاقیة والمبذولة فوق ألحكامیستلزمھا تنفیذ طلبات التعاون القضائي طبقا 
ترابھا باستثناء نفقات العبور او االختبارات ونفقات عودة الشخص المسلم الى المكان 

تھ والتي تتحملھا الدولة الذي كان فیھ وقت تسلیمھ اذا ثبت عدم مسؤولیتھ او براء
 .الطالبة

  
  

  ٩دة الما
ذا  اإلجراءاتیتعھد الطرفان المتعاقدان باتخاذ     الدستوریة والقانونیة الالزمة لوضع ھ

  .االتفاق موضع التطبیق 
  

  ١٠المادة 
ة         ق باالتفاقی ھ ویلح صدیق علی ائق الت ادل وث اریخ تب ن ت ة م اق بدای ذا االتف ل بھ یعم

ة    سیة والمملك ة التون ین الجمھوری ضائیة ب ةالق میة الماألردنی اریخ  الھاش ة بت برم
  . المادة الثالثین من االتفاقیة المذكورة أحكام وتسري علیھ ١٩٦٥/٣/٦

  
ا ة عمَّ         وإثبات رر بمدین اق وح ذا االتف ى ھ ان عل ع المفوض دم وق ا تق وم    لم ي ی ان ف

  .أصلیتینمن نسختین ١٨/١٢/١٩٩٦
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