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 إتفاقيـة

 بشـأن تسليـم المجرميـن

 بيـن حكومـة الجمهوريـة التونسيـة

 وحكومـة جمهوريـة الهنـد

 
 

 إن حكومة الجمهورية التونسية
 وحكومة جمهورية الهـنـد

 
رغبة منهما في مزيد تجسيم التعاون بين بلديهما في مجال القضاء على الجريمة وخاصة في               

 تنظيم وتطوير العالقات بينهما في مادة تسليم المجرمين؛
 

 وإعترافا منهما بأنه يتعين إتخاذ خطوات عملية لمكافحة اإلرهاب؛
 

 إتفقتا على ما يلي؛
 

 المادة األولى

 اإللتزام بالتسليم
 
تزم الدولتان المتعاقدتان بأن تسلم كل منهما لألخرى مع مراعاة الظـروف والـشروط              تل) 1

المبينة بهذه اإلتفاقية، كل شخص يوجد على ترابها، ويكون محل إتهام أو صدر ضده حكم من أجـل                  
 أو ، تم إرتكابها بتراب الدولة األخرى، سواء قبل   2إحدى الجرائم الموجبة للتسليم والمشار إليها بالمادة        

 .بعد دخول هذه اإلتفاقية حيز التنفيذ
 
عندما تشمل الوالية القضائية للدولة الطالبة جريمة ارتكبت خارج ترابها فإن الدولة ) 2

 .المطلوب إليها تمنح التسليم إذا كانت تعتبر نفسها مختصة بالنظر في الحاالت المماثلة
 
 .ة من طرف أحد مواطني الدولة الطالبةيمنح التسليم إذا اقترفت الجريمة بتراب دولة ثالث) 3
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يمنح التسليم كذلك من أجل جريمة موجبة للتسليم، إذا إرتكبت بتراب الدولـة المطلـوب               ) 4
إليها، بشرط أن تكون معتبرة جريمة، في تشريع تلك الدولة، معاقبا عنها بالسجن لمدة ال تقـل عـن                   

 .السنة
 

 2المادة 

 الجرائم الموجبة للتسليم

 
كون الجريمة موجبة للتسليم إال إذا كانت معاقبا عنها في تشريع كل من الدولتين ال ت) 1

 .المتعاقدتين بالسجن لمدة ال تقل عن السنة
 
إذا تعلق طلب التسليم بشخص مطلوب لقضاء عقوبة، ال يمنح التسليم إال إذا كانت مدة ) 2

 .العقاب المتعين قضاؤها ال تقل عن ستة أشهر
 
ا كانت الجريمة معاقبا عنها في تشريع كل من الدولتين المتعاقدتين، ال يؤخـذ       لتحديد ما إذ  ) 3

 :بعين اإلعتبار 
 أ ـ إختالف تشريعي كل من الدولتين في تصنيف األفعال أو اإلخالالت 

       المكونة للجريمة أو في وصفها،
 ن ب ـ إختالف تشريعي الدولتين في تحديد أركان الجريمة؛ وال تؤخذ حينئذ بعي

 .       اإلعتبار سوى جملة األفعال أو اإلخالالت
 
4 ( 

 أ ـ يمكن أن تكون الجريمة موجبة للتسليم بصرف النظر عما إذا كانت تتصل 
 .     باألداءات أو بالدخل أو تشكل جريمة ذات طابع جبائي بحت

 ب ـ إذا طلب التسليم من اجل جريمة تتصل بمادة األداءات أو الجمارك أو 
    الضرائب أو المسائل األخرى المتعلقة بالدخل، فإنه ال يمكن رفضه بسبب      

          أن تشريع الدولة المطلوب إليها ال يفرض نفس الصنف من األداءات أو 
 .         الضرائب

 
إذا تضمن طلب التسليم جرائم مختلفة معاقبا عن كل منها في تشريع كل مـن الـدولتين،                 ) 5

 من هذه المادة، فإنـه      2 و   1في البعض منها باقي الشروط المنصوص عليها بالفقرتين         ولكن ال تتوفر    
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يمكن للدولة المطلوب إليها منح التسليم من أجل هذه الجرائم بشرط أن تكون إحداها على األقل موجبة                 
 .لذلك

 
ار تكون الجريمة موجبة للتسليم كذلك، إذا تمثلت في محاولة إرتكاب إحدى الجرائم المـش             ) 6

 من هذه المادة، أو المشاركة فيها، أو اإلعانة عليها أو تقديم الدعم أو اإلرشاد أو تسهيل                 1إليها بالفقرة   
 .إرتكابها أو المساعدة فيها قبل أو بعد إرتكاب الفعل

 

 3المادة 

 تسليم المواطنين
 

ها زمـن  ال تسلم أي من الدولتين المتعاقدتين الشخص المطلوب تسليمه إذا كان يحمل جنـسيت    
 .إرتكاب الجريمة

 

 4المادة 

 إستثناء الجريمة السياسية
 
ال يمنح التسليم إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها معتبرة في نظر الدولة المطلـوب                ) 1

 .إليها جريمة سياسية
 
 :ال تعتبر سياسية الجرائم التالية ) 2

 iلتي تكون الدولتان المتعاقدتان الجرائم المنصوص عليها باإلتفاقيات والمعاهدات الدولية ا 
 .     طرفين فيها

ii اإلعتداء أو محاولـة اإلعتداء على حياة رئيس الدولة أو أفراد عائلتـه أو على حياة  
 .      عضو بمجلس الوزراء في أي من الدولتين المتعاقدتين

 iiiمـالك الجرائم التي تمس بالحياة البشرية، والحرمة الجسدية، واألشخـاص، واأل 
 :        وخاصــة 

 أ ـ قتل النفس؛ 
 ب ـ القتل العمد مع سابقية القصد، والقتل العمد؛ 
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ج ـ اإلعتداء الناتج عنه ضرر بدني أو جروح، والجرح العمد أو       
اإلضرار الخطير بالبدن سواء بواسطة السالح أو بواسطة مادة خطيرة 

 أو بطريقة أخرى؛
أنه أن يعرض الحياة البشرية للخطر أو أن       د ـ التسبب في إنفجار من ش

 يتسبب في ضرر جسيم لألمالك؛
هـ ـ صنع أو حوز مادة متفجرة من طرف شخص يقصد أن يعرض                  

سواء بنفسه أو بواسطة غيره الحياة البشرية للخطر أو التسبب في ضرر 
 جسيم لألمالك؛

 يقصد أن يعرض،       و ـ حوز سالح ناري أو ذخيرة من طرف شخص
 سواء بنفسه أو بواسطة غيره الحياة البشرية للخطر؛

ز ـ إستعمال سالح ناري من طرف شخص مع قصد التصدي للقبض عليه       
 .أو على شخص آخر أو إيقافه أو منع ذلك القبض أو اإليقاف

ح ـ اإلضرار باألمالك سواء كان إستعمالها لغرض مصلحة عمومية أو لغيره 
 قصد تعريض الحياة البشرية للخطر، أو مع تقصير من شأنه مع

 .تعريض حياة الغير للخطر
ط ـ الفرار بشخص أو سجنه أو حجزه بدون إذن قانوني بما في ذلك        

 .إحتجاز رهينة
 .ي ـالتحريض على القتل

ك ـ أية جريمة أخرى تتصل باإلرهاب، ال تكون زمن تقديم الطلب معتبرة        
 .ريع الطرف المطلوب إليه جريمة ذات طابع سياسيفي تش

 
 5المادة 

 التسليم والتتبع

 
 فقرة أ ـ ب 6، و 3إذا إقتصر رفض طلب التسليم على أحد األسباب المشار إليها بالمواد 

فإن الدولة المطلوب إليها تتخذ، بناء على رغبة الدولة الطالبة، ما في وسعها من التدابير ووفقا 
 .بع الشخص المطلوبلتشريعها لتت
 

ولهذا الغرض تحال لتلك الدولة الملفات والوثائق والمؤيدات المتعلقة بالجريمة ويتعين إعالم 
 .الدولة الطالبة بنتيجة التتبع
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 6المادة 

 أسباب رفض التسليم
 

 :ال يمنح التسليم في أي من الحاالت التالية 
        التسليم الذي قدم من أجلأ ـ إذا وجدت أسباب جدية تحمل على اإلعتقاد أن طلب

 جنسيته  جريمة عادية يرمي إلى تتبع أو عقاب شخص بسبب عنصره أو دينه أو
أو آراءه السياسية أو أن وضع هذا الشخص يمكن أن يتعكر إلحدى هذه 

 االعتبارات؛
ب ـ إذا كانت الدولة المطلوب إليها مختصة بالنظر في الجريمة المطلوب من أجلها 

 التسليم؛
ج ـ إذا كانت الدولة الطالبة، وفقا لتشريعها غير مختصة بالنظر في الجريمة      

 المطلوب من أجلها التسليم؛
د ـ إذا انقضت الدعوى العمومية أو انقضى العقاب بمرور الزمن وفقا لتشريع أي      

 من الدولتين؛
 ن الجريمة أوهـ ـ إذا صدر، قبل تقديم طلب التسليم، عفو في أي من الدولتين بشأ

 الجرائم المطلوب من أجلها التسليم؛
و ـ إذا وقعت محاكمة الشخص المطلوب وتم التصريح نهائيا ببراءته أو بإدانته بشأن 

 الجريمة أو الجرائم المطلوب من أجلها التسليم؛
ز ـ إذا كان الشخص المطلوب محل تتبع في الدولة المطلوب إليها من أجل نفس 

 شأنها التسليم؛الجريمة المطلوب ب
ح ـ إذا كان التسليم من شأنه أن يتعارض واإلعتبارات اإلنسانية، بالنظر لسن      

 الشخص المطلوب أو حالته الصحية؛
ط ـ إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة عسكرية وال تشكل كذلك 

 .جريمة تدخل تحت طائلة القانون الجنائي في الدولتين المتعاقدتين
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 7المادة 

 قاعدة اإلختصاص
 

ال يجوز تتبع الشخص الواقع تسليمه بمقتضى هذه اإلتفاقية و ال محاكمته و ال إيقافه وال ) 1
إخضاعه ألي تقييد آخر لحريته الشخصية في تراب الدولة الطالبة من أجل جريمة ارتكبت قبـل 

 :التسليم غير 
 

 أ ـ الجريمة التي منح من أجلها التسليم؛ 
       ب ـ أية جريمة أخرى تحظى بموافقة الدولة المطلوب إليها؛

ج ـ أية جريمة أقل خطورة تكشف عنها الوقائع التي تم إثباتها لغرض تأمين  
 .عودته،  غير الجريمة التي ال يمكن أن يصدر بشأنها إذن قانوني بالعودة

 
 هذه المادة، بالوثائق المشار يرفق طلب الموافقة الموجه للدولة المطلوب إليها، بمقتضى) 2

 وبنسخة قانونية من التصريحات المحررة بشأن الجريمة على 11 من المادة 4 أو 3إليها بالفقرة 
 .الشخص الواقع تسليمه

 
 من هذه المادة إذا أتيحت للمعني باألمر إمكانية مغادرة تراب الدولة 1ال تنطبق الفقرة ) 3

ا الموالية لإلفراج عنه نهائيا بخصوص الجريمة الواقع بسببها  يوم45الطالبة ولم يغادره في ظرف 
 .تسليمه أو عاد إليه طوعا بعد مغادرته

 
 8المادة 

 إعادة التسليم
 
ال يجوز للدولة المتعاقدة، المسلّم إليها الشخص بمقتضى هذه اإلتفاقية، إعادة تسليمه إلى ) 1

 . بتسليمهدولة ثالثة دون موافقة الدولة المتعاقدة التي قامت
 
يرفق طلب الموافقة على إعادة التسليم بأصول وثائق التسليم المدلى بها من طرف الدولة ) 2

 .الثالثة أو بنسخ منها مشهود بمطابقتها لألصل
 
 .7 من المادة 3ال تكون هذه الموافقة ضرورية في الحاالت المنصوص عليها بالفقرة ) 3
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 9المادة 

 تعدد الطلبات
 
بات من الدولة الطالبة ومن دولة أخرى أو أكثر لغرض تسليم نفس الشخص، إذا وردت طل) 1

 .فإن الدولة المطلوب إليها تحدد الدولة التي يتجه التسليم إليها وتعلم الدولة الطالبة بقرارها
 
لغرض تحديد الدولة  المتجه تسليم الشخص المطلوب إليها، تأخذ الدولة المطلوب إليها ) 2

 :بعين اإلعتبار جميع الظروف وخاصة 
 أ ـ نسبية خطورة الجرائم إذا تعلقت الطلبات بجرائم مختلفة؛ 
 ب ـ زمان ومكان ارتكاب كل جريمة؛ 
 ج ـ توالي تواريخ الطلبات؛ 
 وب؛د ـ جنسية الشخص المطل 

 
 10المادة 

 اإلعالم بالقرار
 
على الدولة المطلوب إليها أن تعلم في أقرب وقت ممكن الدولة الطالبة، عبر القناة ) 1

 .الديبلوماسية، بقرارها في خصوص طلب التسليم
 
 .يجب أن يعلل كل رفض كلي أو جزئي) 2
 

 11المادة 

 طريق اإلتصال والوثائق المطلوبة
 
 .سليم كتابة ويوجه بالطريق الديبلوماسيةيجب أن يقدم طلب الت) 1
 
 :يرفق الطلب في كل الحاالت بما يلي ) 2

أ ـ أوصاف الشخص المطلوب بأكثر ما يمكن من الدقة وأية معلومة أخرى يمكن        
 أن تساعد على تحديد هوية هذا الشخص وجنسيته ومكان تواجده؛

 .ان إرتكاب الجريمةب ـ عرض ألهم وقائع القضية بما في ذلك تاريخ ومك
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ج ـ التكييف القانوني للجريمة وبيان ألقصى العقوبات المترتبة عنها ونص األحكام       
 .القانونية للدولة الطالبة المنطبقة على الجريمة

 
 :إذا تعلق الطلب بشخص متهم بجريمة، وجب أن يرفق بما يلي ) 3

لصادرة عن السلطة      أ ـ أصل بطاقة اإليقاف أو ما يعادلها من البطاقات ا
المختصة في الدولة الطالبة لغرض تقديم ذلك الشخص للمحاكمة أو بنسخة 

 منها مشهود بمطابقتها لألصل؛
ب ـ أي دليل يمكن أن يبرر، وفقا لتشريع الدولة المطلوب إليها، إيقاف وتتبع        

ة الشخص المطلوب لغرض المحاكمة، لو ارتكبت الجريمة على تراب الدول
 .المطلوب إليها

 
 :إذا تعلق الطلب بشخص تمت إدانته، فإنه يتعين دعمه بما يلي ) 4

 أ ـ أصل حكم اإلدانة أو نسخة منه مشهود بمطابقتها لألصل؛ 
ب ـ وإذا تم تسليط عقوبة، يجب اإلدالء بأصل الحكم أو بنسخة منه مشهود  

وجزء العقاب بمطابقتها لألصل مع بيان أن العقاب قابل للتنفيذ فورا، 
 .الواقع قضاؤه

 
 12المادة 

 صيغة المؤيدات
 
 من هذه اإلتفاقية، كدليل إثبات في أية 11تعتمد الوثيقة المرافقة لطلب التسليم، طبقا للمادة ) 1

 .إجراءات تسليم، إذا كانت مصادقا عليها كما يجب بتراب الدولة الطالبة
 
 :ليها قانونا لغرض هذه اإلتفاقية تعتبر الوثيقة مصادقا ع) 2

أ ـ إذا تعلق األمر ببطاقة قضائية وجب أن تكون موقعة، وفي الحاالت األخرى      
 يتم التصديق عليها من قبل القاضي أو أية سلطة أخرى مختصة في الدولة

 الطالبة؛
 .ب ـ أن تكون محالة بالختم الرسمي للوزير المعني باألمر بالدولة الطالبة 
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 في إجراءات التسليم الجارية في الدولة المطلوب 1ات المشار إليه بالفقرة يعتمد دليل اإلثب) 3
 .إليها، إذا أقيم وفقا لتشريع الدولة الطالبة أو أية دولة ثالثة

 
 13المادة 

 معلومات تكميلية
 

إذا اعتبرت الدولة المطلوب إليها أن الدليل أو المعلومة المقدمة ضمن مطلب التسليم ال تكفي 
من أخذ القرار بشأن الطلب، فإنها تمكّن من أدلة أو معلومات تكميلية في أجل معقول تحدده لتمكينها 
 .هذه الدولة
 

 14المادة 

 التخلي عن إجراءات التسليم
 

إذا وافق الشخص المطلوب على تسليمه للدولة الطالبة، أمكن للدولة المطلوب إليها، مع 
 .ما يمكن، ودون إجراءات إضافيةمراعاة قوانينها، أن تسلم هذا الشخص بأسرع 

 
 15المادة 

 تبادل المساعدة القانونية في مجال التسليم
 

تتبادل الدولتان المتعاقدتان، على أوسع نطاق ممكن وفي حدود ما يسمح به تشريعهما، 
 .المساعدة في المواد الجزائية، وذلك فيما يتعلق بالجريمة المطلوب من أجلها التسليم

 
 16المادة 

 م الشخصتسلي
 
إذا منح التسليم، تحدد الدولتان المتعاقدتان مكان وتاريخ التسليم وتعلم الدولة الطالبة بالمدة ) 1

 .التي قضاها الشخص المطلوب رهن اإليقاف لغرض التسليم
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 من هذه المادة، وإذا لم يقع إستالم الشخص المطلوب في التاريخ 3مع مراعاة أحكام الفقرة ) 2
 يوما، ويجوز للدولة المطلوب إليها رفض تسليمه من جديد 40خالء سبيله بعد مضي المحدد، يمكن إ

 .من أجل نفس الجريمة
 
إذا حالت ظروف خارجة عن نطاق دولة متعاقدة دون تسليمها أو تسلّمها الشخص المتعين ) 3

. ى بذلك، وجب عليها إعالم الدولة المتعاقدة األخر2تسليمه خالل األجل المنصوص عليه بالفقرة 
 . من هذه المادة2وعلى الدولتين أن تتفقا على تاريخ جديد للتسليم، وتنطبق حينئذ أحكام الفقرة 

 
 17المادة 

 تأجيل التسليم
 

يمكن للدولة المطلوب إليها تأجيل تسليم الشخص المطلوب، إذا كان هذا الشخص محل تتبع 
 تلك التي طلب من أجلها التسليم، وعليها لديها أو بصدد قضاء عقوبة حكم بها ضده، بسبب جريمة غير

 .عندئذ إعالم الدولة الطالبة بذلك
 
 18المادة 

 تسليم األشياء

 
إذا منح التسليم، وجب على الدولة المطلوب إليها، وفي حدود ما يسمح به تشريعها، تسليم ) 1

إعتمادها كأدلة كل األشياء مهما كان نوعها واألموال التي وجدت في حوزة الشخص المطلوب ويمكن 
 .إثبات أو تم حوزها كمحصول للجريمة

 
 من هذه المادة حتى ولو تعذر تسليم الشخص 1يجب تسليم األشياء المشار إليها بالفقرة ) 2

 .المطلوب بسبب وفاته أو فراره
 
إذا كانت األشياء المذكورة خاضعة للحجز في تراب الدولة المطلوب إليها، يمكن لهذه ) 3
بقي هذه األشياء مؤقتا على ذمة اإلجراءات الجزائية الجارية لديها، أو أن ترسلها إلى الدولة الدولة أن تُ

 .الطالبة بشرط إرجاعها إليها
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يبقى محفوظا أي حق اكتسبته الدولة المطلوب إليها أو أية دولة أخرى أو طرف آخر على ) 4
 األشياء بدون مصاريف إلى الدولة وإذا وجدت مثل هذه الحقوق، وجب إرجاع هذه. األشياء المذكورة

 .المطلوب إليها وفي أقرب وقت ممكن إثر إنتهاء المحاكمة
 

 19المادة 

 اإليقاف الوقتي
 
 .في صورة التأكد يمكن للدولة المتعاقدة أن تطلب إيقاف الشخص المطلوب إيقافا وقتيا) 1
 
نظمة الشرطة الدولية يوجه طلب اإليقاف الوقتي بالطريق الديبلوماسية أو عن طريق م) 2

 .، ويمكن إحالة الطلب عن طريق البريد أو البرق أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا)األنتربول(
 
 :يشتمل الطلب على ) 3

 أ ـ أوصاف الشخص المطلوب؛ 
 ب ـ بيان طبيعة الجريمة والزمان والمكان المفترضان إلرتكابها؛ 

 من        4أو ) أ (3لمشار إليها بالفقرة ج ـ التنصيص على وجود إحدى الوثائق ا
 .11المادة

 .د ـ والتصريح بالعزم على توجيه طلب في التسليم 
 
عند تلقي مثل هذا الطلب تتخذ الدولة المطلوب إليها التدابير المناسبة لضمان إيقاف ) 4

 .الشخص المطلوب وتعلم الدولة الطالبة فورا بنتيجة طلبها
 
 يوما من تاريخ إيقافه، إذا لم يتم تلقي طلب 60وقوف بإنقضاء أجل يفرج عن الشخص الم) 5

 .في التسليم مؤيد بالوثائق الالزمة
 
ال تحول هذه األحكام دون إعادة اإليقاف والقيام بإجراءات التسليم إذا وقع اإلتصال بالطلب ) 6

 .الحقا
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 20المادة 

 العبور

 
 دولة ثالثة عبر تراب الدولة المتعاقدة األخرى، إذا تعين تسليم شخص إلى دولة متعاقدة من) 1

 .تطلب الدولة التي سيتم تسليم الشخص إليها من الدولة األخرى السماح لها بعبور ترابها
 
 4أو ) أ (3يوجه طلب العبور بالطريق الديبلوماسية ويرفق بالوثائق المشار إليها بالفقرة ) 2
 .بيان مختصر للوقائع، وبوصف للشخص الواقع نقله، و11من المادة 
 
توافق الدولة المطلوب إليها بدون تأخير على مثل هذا الطلب ما لم يمس ذلك بسيادتها أو ) 3

 .أمنها، أو بالنظام العام فيها
 
 .تتخذ دولة العبور التدابير القانونية لتأمين إيقاف الشخص المطلوب أثناء العبور) 4
 
 الهبوط بتراب الدولة المطلوب إليها، ال يكون ضروريا إذا اعتمد النقل جوا ولم يكن مقررا) 5

 .توجيه طلب في العبور
 
على أنه يجب في هذه الحالة إعالم الدولة المزمع عبور فضائها بوجود الوثائق المشار ) 6

ويكون لهذا اإلعالم أثر طلب وقتي في اإليقاف في صورة الهبوط .  من هذه المادة2إليها بالفقرة 
 .ي إنتظار تلقي طلب في العبوراإلضطراري، ف

 
 

 21المادة 

 اللغـة

 
 .ترفق أية وثائق توجه، وفقا لهذه اإلتفاقية، بترجمة إلى اللغة االنقليزية
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 22المادة 

 المصاريف

 
تتحمل الدولة المطلوب إليها المصاريف المبذولة على ترابها، غير أن المصاريف المترتبة عن 

 .ريف العبور، تحمل على كاهل الدولة الطالبةنقل الشخص المطلوب وكذلك مصا
 

  23المادة 

 اإللتزامات الناجمة عن اإلتفاقيات والمعاهدات الدولية

 
ال تمس هذه اإلتفاقية بحقوق وإلتزامات الدولتين المتعاقدتين، الناجمة لهما عن اإلتفاقيات 

 .والمعاهدات الدولية التي تكونان طرفين فيها
 

 24المادة 

 المنطبقةالقوانين 
 

تخضع اإلجراءات المتعلقة باإليقاف الوقتي، والتسليم، والعبور لقانون الدولة المطلوب إليها، 
ولإلتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تكون الدولتان المتعاقدتان طرفين فيها ما لم تنص هذه اإلتفاقية 

 .على خالفه
 

 25المادة 

 المصادقة والدخول حيز التنفيذ 

 عمل باإلتفاقيةوإنهاء ال
 
 وتدخل ..…تخضع هذه اإلتفاقية للمصادقة ويتم تبادل وثائق المصادقة في أقرب وقت بـ )1

 .حيز التنفيذ بداية من يوم تبادل وثائق المصادقة
يمكن لكل من الدولتين المتعاقدتين إنهاء العمل بهذه اإلتفاقية في أي وقت بتوجيه إعالم ) 2

 أشهر من تاريخ تلقي 6وينتهي العمل باإلتفاقية بعد مضي . لديبلوماسيةكتابي للدولة األخرى بالطريق ا
 .اإلعالم
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 .وبموجب ذلك وقع الممضيان أسفله المفوضان قانونا من قبل حكومتيهما هذه اإلتفاقية
 

وفي .  باللغات العربية والهندية واإلنقليزية2000 أفريل 4وحررت في نظيرين بـتونس  في 
 .التأويل يعتمد النص اإلنقليزيصورة أي إختالف في 

 
 عـن حكومة جمهوريـة الهنـد   عـن حكومة الجمهوريـة التونسيـة

 
      أجيت كومـار  بانجــا            البشيـر التكــاري

 لشؤون الخارجيةدولة ل   وزير                      وزير العدل                                 


