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اجلريدة الر�سمية العدد )949(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2011/104

 بان�سمام حكومة �سلطنة عمان 

اإىل التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى قانون تنظيم وزارة اخلارجية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2008/32 ، 

وعلى التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب التي اعتمدتها اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 

فـي دورتها الرابعة واخلم�سني بتاريخ 9 دي�سمرب 1999م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

املوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية امل�سار اإليها مع التحفظ على الفقرة )1( 

من املادة )24( وفقا لالإعالن املرفق .

 املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الن�سمام اإىل التفاقية وفقا لأحكامها .

املــادة الثالـثــــة

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 25 من ذي القعدة �سنة 1432هـ

املـوافــــق : 23 من اأكتوبـــــــــر �سنة 2011م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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اإعـالن حتفـظ حكومــة �سلطنـة عمـان 

على املادة )24( من التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

وفقا لأحكام املادة )24( الفقرة )2( تعلن �سلطنة عمان اأنها ل تعترب نف�سها ملزمة باملادة 

)24( الفقرة )1( ، وعليه ل تقبل باللجوء الإلزامي للتحكيم اأو الولية القانونية ملحكمة 

العدل الدولية .
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التفاقية الدولية لقمع متويل الإرهاب

اإن الدول االأطراف فـي هذه االتفاقية ، 

اإذ ت�سع فـي اعتبارها مقا�سد ميثاق االأمم املتحدة ومبادئه املتعلقة بحفظ ال�سالم واالأمن 

الدوليني وتعزيز عالقات ح�سن اجلوار وال�سداقة والتعاون بني الدول ، 

اأنحاء  اأ�سكاله ومظاهره فـي  اأعمال االإرهاب بجميع  اإزاء ت�ساعد  القلق  بالغ  واإذ ي�ساورها 

العالـــم كافــــة ، 

واإذ ت�سيـــر اإىل االإعــالن مبنا�سبــة الذكـــرى ال�سنوية اخلم�سني الإن�ساء االأمم املتحدة الوارد 

فـي قرار اجلمعية العامة 6/50 املوؤرخ 24 ت�سرين االأول / اأكتوبر 1995 ، 

واإذ ت�سري اأي�سا اإىل جميع قرارات اجلمعية العامة ذات ال�سلة ب�ساأن هذه امل�ساألة ، مبا فـي 

ذلك القرار 60/49 املوؤرخ 9 كانون االأول / دي�سمرب 1994 ومرفقه االإعالن املتعلق بالتدابري 

الرامية اإىل الق�ســاء علــى االإرهــاب الدولــي ، والذي جاء فيـه اأن الــدول االأع�ســـاء فـي االأمــم 

املتحدة تعيد ر�سميا تاأكيد اإدانتها القاطعة جلميع اأعمال االإرهاب واأ�ساليبه وممار�ساته ، 

على اعتبار اأنها اأعمال اإجرامية ال ميكن تربيرها ، اأينما ارتكبت واأيا كان مرتكبوها مبا فـي 

ذلك ما يعر�ض منها للخطر العالقات الودية فيما بني الدول وال�سعوب ويهدد ال�سالمة 

االإقليمية للدول واأمنها ، 

واإذ تالحظ اأن االإعالن املتعلق بالتدابري الرامية اإىل الق�ساء على االإرهاب الدويل ي�سجع 

اأي�سا الدول على اأن ت�ستعر�ض على وجه ال�سرعة نطاق االأحكام القانونية الدولية القائمة 

اأ�سكاله ومظاهره وقمعه والق�ساء عليه ، بهدف �سمان توفر  ب�ساأن منع االإرهاب بجميع 

اإطار قانوين �سامل يغطي جميع جوانب هذه امل�ساألة ، 

االأول /  17 كانون  املوؤرخ   210/ 51 العامة  الفقرة )3( )و( من قرار اجلمعية  اإىل  واإذ ت�سري 

دي�سمرب 1996 ، التي طلبت فيها اجلمعية اإىل جميع الدول اتخاذ خطوات بالو�سائل الداخلية 

املالئمة ، ملنع متويل االإرهابيني واملنظمات االإرهابية واحليلولة دون هذا التمويل ، �سواء 

كان بطريقة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة عن طريق منظمات ذات اأهداف خريية اأو اجتماعية 

اأو ثقافية اأو تدعي ذلك ، اأو تعمل اأي�سا فـي اأن�سطة غري م�سروعة مثل االجتار غري امل�سروع 

باالأ�سلحة واملخدرات وابتزاز االأموال ، مبا فـي ذلك ا�ستغالل االأ�سخا�ض الأغرا�ض متويل 

االأن�سطة االإرهابية ، والنظر ب�سفة خا�سة ، اإذا اقت�ست احلالة ، فـي اعتماد تدابري تنظيمية 
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ملنع حتركات االأموال امل�ستبه فـي اأنهــا الأغرا�ض اإرهابيـــة والت�سدي لهـــذه التحركـات ، دون 

وفـي   ، امل�سروعة  االأموال  روؤو�ض  انتقال  فـي حريـــة  احلـــق  اأمـــام  حـــال  باأي  عقبــــات  و�سع 

تو�سيع نطاق تبادل املعلومات املتعلقة بالتحركات الدولية لهذه االأموال ، 

واإذ ت�سري اأي�سا اإىل قرار اجلمعية العامة 165/52 املوؤرخ 15 كانون االأول / دي�سمرب 1997 

الذي طلبت فيه اجلمعية اإىل الدول النظر ، ب�سفة خا�سة ، فـي تنفيذ التدابري الواردة فـي 

الفقرات 3 )اأ( اإىل )و( من قرارها 210/51 ، 

واإذ ت�سري كذلك اإىل قرار اجلمعية العامة 108/53 املوؤرخ 8 كانون االأول / دي�سمرب 1998 ، 

الذي قــررت فيه اجلمعيـــة اأن تقـــوم اللجنــة املخ�س�ســـة املن�ســــاأة مبوجــــب قــــــرار اجلمعيـــــة 

العامة 210/51 املوؤرخ 17 كانون االأول / دي�سمرب 1996 بو�سع م�سروع التفاقية دولية لقمع 

متويل االإرهاب ا�ستكماال لل�سكوك الدولية القائمة ذات ال�سلة ، 

واإذ تعترب اأن متويل االإرهاب م�سدر قلق �سديد للمجتمع الدويل باأ�سره ، 

واإذ تالحظ اأن عدد وخطورة اأعمال االإرهاب الدويل يتوقفان على التمويل الذي ميكن اأن 

يح�سل عليه االإرهابيون ، 

واإذ تالحـظ اأي�ســا اأن ال�سكـــوك القانونيـــة املتعــددة االأطـــراف القائمـــة ال تعالـــج متويــل 

االإرهاب �سراحة ، 

واتخاذ  و�سع  فـي  الدول  بني  الدويل  التعاون  تعزيز  اإىل  امللحة  باحلاجة  منها  واقتناعا 

تدابري فعالة ملنع متويل االإرهاب ف�سال عن قمعه من خالل حماكمة ومعاقبة مرتكبيه ،      

قد اتفقت على ما يلي :

املـــادة ) 1 (

الأغرا�ض هذه االتفاقية :

 1- يق�ســـد بتعبــيــر " االأمــوال " اأي نـــــوع من االأمـــوال املادية اأو غري املادية ، املنقولــــة 

اأو غيــر املنقولــــة ، التي يح�ســـل عليهــا باأي و�سيلـــة كانــــت ، والوثائـــق اأو ال�سكــــوك 

والتي   ، الرقمــي  اأو  االإلكرتوين  ال�سكل  ذلك  فـي  ، مبا  �سكلها  كان  اأيا  القانونية 

تـــدل علــى ملكيـــــة تلك االأمـــوال اأو م�سلحـــة فيهـــا ، مبا فــــي ذلك ، على �سبيـــل 

املثــــال ال احل�سر ، االئتمانات امل�سرفية ، و�سيكات ال�سفر ، وال�سيكات امل�سرفية ، 

واحلواالت واالأ�سهم واالأوراق املالية وال�سندات والكمبياالت وخطابات االعتماد .
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2 - ويق�سد بتعبري " املرفق احلكومي اأو العام " اأي مرفق اأو اأي و�سيلة نقل ، دائمة 

كانت اأو موؤقتة ، ي�ستخدمها اأو ي�سغلها ممثلو الدولة اأو اأع�ساء احلكومة اأو الربملان 

اأو الهيئة الق�سائية اأو م�سوؤولـــو اأو موظفـــو الدولـــة اأو اأي �سلطـــة اأو كيــــان عـــام اأو 

م�سوؤولو اأو موظفو منظمة حكومية دولية فـي اإطار مهامهم الر�سمية .

3 - ويق�ســد بتعبيـر " العائــدات " اأي اأمــوال تن�ســـاأ اأو حت�ســل ، ب�ســورة مبا�سرة اأو غري 

مبا�سرة ، من ارتكاب جرمية من اجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة ) 2 ( .

املـــادة ) 2 (

 ، باأيــة و�سيلــة كانــت  1- يرتكب جرميـــة مبفهوم هـــذه االتفاقيــــة كل �سخ�ض يقـوم 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، وب�سكل غري م�سروع وباإرادته ، بتقدمي اأو جمع اأموال 

بنية ا�ستخدامها ، اأو هو يعلم اأنها �ست�ستخدم كليا اأو جزئيا ، للقيام :

اأ - بعمل ي�سكل جرمية فـي نطاق اإحدى املعاهدات الواردة فـي املرفق وبالتعريف 

املحدد فـي هذه املعاهدات . 

ب - باأي عمل اآخر يهدف اإىل الت�سبب فـي مــوت �سخــ�ض مدنــي اأو اأي �سخـ�ض اآخر ، 

اأو اإ�سابتــه بجروح بدنيــة ج�سيمـة عندمـــا يكـــون هـــذا ال�سخــــ�ض غري م�ستـرك 

فـي اأعمال عدائية فـي حالة ن�سوب نزاع م�سلح ، عندما يكون غر�ض هذا العمل ، 

بحكـــم طبيعتـــه اأو فـي �سياقـــه ، موجهـــا لرتويـــع ال�سكـــان ، اأو الإرغـــام حكومة 

اأو منظمة دولية على القيام باأي عمل اأو االمتناع عن القيام به .

2- اأ - لدى اإيــداع �ســك الت�سديق اأو القبول اأو املوافقة اأو االن�سمام ، يجــوز لدولــــة 

طرف لي�ست طرفا فـي معاهدة من املعاهدات املدرجة فـي املرفق ، اأن تعلن ، 

تعتبـــر  املعاهدة  تلك  اأن   ، الطــرف  الدولـــة  االتفاقيـــة على  عند تطبيق هذه 

غري مدرجة فـي املرفق امل�سار اإليه فـي الفقرة الفرعية )اأ( من الفقرة )1( . 

و�سيتوقف �سريان االإعالن حاملا تدخل املعاهدة حيز التنفيذ بالن�سبة للدولة 

الطرف ، التي �ستقوم باإعالم اجلهة املودعة بهذا االأمر .

ب - اإذا مل تعد الدولة الطرف طرفا فـي معاهدة مدرجة فـي املرفق ، يجوز لهذه 

الدولة اأن ت�سدر اإعالنا ، كما هو من�سو�ض عليه فـي هذه املادة ، ب�ساأن تلك 

املعاهدة .
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3- لكي ي�سكل عمل ما جرمية من اجلرائم املحددة فـي الفقرة )1( ، لي�ض من ال�سروري 

اأن ت�ستعمل االأموال فعليا لتنفيذ جرمية من اجلرائم امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( ، 

الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب( .

4- يرتكب جرمية اأي�سا كل �سخ�ض يحاول ارتكاب جرمية من اجلرائم املحددة فـي 

الفقرة )1( من هذه املادة .

 5- يرتكب جرمية كل �سخ�ض :

 اأ - ي�ساهم ك�سريك فـي جرمية من�سو�ض عليها فـي الفقرة )1( اأو )4( من هذه 

املادة .

ب - ينظــم ارتكـــاب جرميــة فـي مفهــوم الفقــرة )1( اأو )4( من هذه املـــادة اأو ياأمــر 

اأ�سخا�سا اآخرين بارتكابها .

ج - ي�سارك فـي قيـــام جمموعــــة من االأ�سخــــا�ض يعملـــون بق�سد م�ستــرك بارتكــاب 

جرميــة واحـــدة اأو اأكثــر من اجلرائـــم امل�سار اإليهـــا فـي الفقـــرة )1( اأو )4( من 

هذه املادة ، وتكون هذه امل�ساركة عمدية وتنفذ :

1- اإما بهدف تو�سيع الن�ساط اجلنائي اأو الغر�ض اجلنائي للمجموعة ، عندما 

ينطوي ذلك الن�ساط اأو الغر�ض على ارتكاب جرمية من اجلرائم امل�سار 

اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة اأو

اإليهـــا فـي  2- مبعرفـــة نيــة املجموعـــة ارتكـــاب جرميـــة من اجلرائـــم امل�ســـار 

الفقرة )1( من هذه املادة .

املـــادة ) 3 (

ال تنطبق هذه االتفاقية اإذا ارتكبت اجلرمية داخل دولة واحدة وكان مرتكبها املفرت�ض من 

رعايـــا تلك الدولـــــة ، وموجــودا فـي اإقليمهـــا ، ولـــم تكــن اأي دولــــة اأخـــرى متلك مبوجـــب 

الفقرة )1( اأو )2( من املادة )7( االأ�سا�ض الالزم ملمار�سة واليتها الق�سائية ، اإال اأن اأحكام 

املواد من )12( اإىل )18( تنطبق فـي تلك احلاالت ، ح�سب االقت�ساء .

املـــادة ) 4 (

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة من اأجل :

اأ - اعتبار اجلرائم املبينة فـي املادة )2( جرائم جنائية مبوجب قانونها الداخلي .

ب - املعاقبة على تلك اجلرائم بعقوبات منا�سبة تراعى خطورتها على النحو الواجب .
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املـــادة ) 5 (

1- تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة ، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية ، للتمكني 

من اأن يتحمل اأي كيان اعتباري موجود فـي اإقليمها اأو منظم مبوجب قوانينها 

ب�سفتـه   ، الكيــان  هــذا  ت�سييـــر  اأو  اإدارة  م�ســوؤول عن  �سخــــ�ض  قـــام  اإذا  امل�سوؤوليــة 

هذه ، بارتكـــاب جرميــة من�سو�ض عليهــا فـي املـــادة )2( ، وهذه امل�سوؤولية قد تكون 

جنائية اأو مدنية اأو اإدارية .

 2- حتمل هذه امل�سوؤوليــة دون م�سـا�ض بامل�سوؤوليــة اجلنائيـــة لالأفــراد الذيـــن ارتكبـــوا 

اجلرائم .

3- تكفــل كـــل دولـــة طــرف ، ب�سفــة خا�سة ، اإخ�ساع الكيانات االعتبارية امل�سوؤولة وفقا 

للفقرة )1( اأعاله جلزاءات جنائية اأو مدنية اأو اإدارية فعالة ، ومنا�سبة ، ورادعة . 

ويجوز اأن ت�سمل هذه اجلزاءات جزاءات نقدية .

املـــادة ) 6 (

تعتمد كل دولة طرف التدابري الالزمة ، مبا فـي ذلك الت�سريعات الداخلية ، عند االقت�ساء ، 

لكفالة عدم تربير االأعمال االإجرامية الداخلة فـي نطاق هذه االتفاقية فـي اأي حال من 

االأحوال ، باعتبارات ذات طابع �سيا�سي اأو فل�سفي اأو اإيديولوجي اأو عرقي اأو اثني اأو ديني 

اأو اأي طابع مماثل اآخر .

املـــادة ) 7 (

1- تتخذ كل دولة طرف التدابيــر الالزمـــة لتقريـــر واليتهــا الق�سائيــة فيمــا يت�ســل 

باجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( ، حني تكون اجلرمية قد ارتكبت : 

 اأ -  فـي اإقليم تلك الدولة ، اأو 

  ب - على متــن �سفينــة حتمــل علــم تلك الدولة اأو طائرة م�سجلة مبوجب قوانني 

تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرمية ، اأو 

ج - على يد اأحد رعايا تلك الدولة .

2- يجوز اأي�سا لكل دولة طرف اأن تقرر واليتها الق�سائية على جرائم من هذا القبيل 

فـي احلاالت التالية :

 اأ - اإذا كــان هــدف اجلرمية اأو نتيجتها ارتكاب اإحـــدى اجلرائـــم امل�ســــار اإليهــــا فـي 

املـــــادة )2( ، الفقـــرة 1 )اأ( اأو )ب( منهـا فـي اإقليـم تلك الدولــة اأو �ســـــد اأحــــد 

رعاياها ، اأو
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ب - اإذا كان هدف اجلرمية اأو نتيجتهــا ارتكاب اإحـــدى اجلرائـــم امل�سار اإليها فـي 

اأو عام تابع لتلك  اأو )ب( منها �سد مرفق حكومي  1 )اأ(  ، الفقرة   )2( املادة 

الدولـــــة وموجـــــود خــــارج اإقليمهـــــــــا ، مبــا فـــــي ذلك االأماكــــــــن الدبلوما�سيــــــــة 

اأو القن�سليـــــة التابعة لتلك الدولة ، اأو

ج - اإذا كــان هدف اجلرميـــة اأو نتيجتهـــا ارتكــــاب اإحــدى اجلرائـــم امل�ســـار اإليها فـي 

املادة )2( الفقرة 1 )اأ( اأو )ب( منها فـي حماولة الإكراه تلك الدولة على القيام 

بعمل ما اأو االمتناع عن القيام به ،

 د - اإذا ارتكب اجلرميــة �سخ�ض عدمي اجلن�سية يوجــد حمــل اإقامتـــه املعتــاد فـي 

اإقليم تلك الدولة ، اأو

هـ - اإذا ارتكبت اجلرمية على منت طائرة ت�سغلها حكومة تلك الدولة .

 ، اإليها  االن�سمام  اأو  عليها  املوافقة  اأو  قبولها  اأو  االتفاقية  على هذه  الت�سديق  عند   -3

تخطر كـــل دولة طــرف االأميـــن العـــام لالأمـــم املتحـــدة بالواليــــة الق�سائيـــة التــي 

املعنية  الطرف  الدولة  تقوم   ، تغيري  اأي  حالة  وفـي   .  )2( للفقرة  وفقا  قررتها 

باإخطار االأمني العام بذلك على الفور .

4- تتخذ كل دولة طرف اأي�سا التدابري الالزمة لتقرير واليتها الق�سائية فيما يت�سل 

باجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( فـي احلاالت التي يكون فيها مرتكب اجلرمية 

املفرت�ض موجودا فـي اإقليمها وفـي حاالت عدم قيامها بت�سليمه اإىل اأي من الدول 

االأطراف التي قررت واليتها الق�سائية وفقا للفقرة )1( اأو )2( .

5- عندما تقرر اأكرث من دولة طرف واحدة واليتها الق�سائية على اجلرائم املبينة 

فـي املادة )2( ، تعمل الدول االأطراف املعنية على تن�سيق اإجراءاتها ب�سورة مالئمة ، 

وال �سيما فيما يتعلق ب�سروط املحاكمة وطرائق تبادل امل�ساعدة القانونية .

6- ال ت�ستبعـــد هذه االتفاقيـــة ممار�ســـة اأي واليـــة ق�سائيـــة تقررهــــا دولة طرف وفقا 

لقانونها الداخلي ، دون اإخالل بالقواعد العامة للقانون الدويل .
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املـــادة ) 8 (

1- تتخذ كل دولــــة طرف التدابيـــر املنا�سبــــة وفقـا ملبادئها القانونية املحلية لتحديد 

اأو ك�ســـف وجتميـــد اأو حجـــــز اأي اأمــــوال م�ستخدمـــة اأو خم�س�ســة لغر�ض ارتكــــاب 

اجلرائم املبينـــة فـي املـادة )2( ، وكذلك العائــدات االآتيـــة مــن هذه اجلرائـــم وذلك 

الأغرا�ض م�سادرتها عند االقت�ساء .

2- تتخذ كل دولة طرف ، وفقا ملبادئها القانونية الداخلية ، التدابري املنا�سبة مل�سادرة 

االأموال امل�ستخدمة اأو املخ�س�ســـة لغر�ض ارتكاب اجلرائـــم املبينــة فـي املـادة )2( ، 

وكذلك العائدات االآتية من هذه اجلرائم . 

3- يجــوز لكل دولـــة طـــرف معنيـــة اأن تنظــر فـي اإبــرام اتفاقـــات تنــ�ض على اقت�سامهــا 

االأموال املتاأتية من امل�سادرة امل�سار اإليها فـي هذه املادة مع غريها من الدول ، فـي 

جميع االأحوال اأو على اأ�سا�ض كل حالة على حدة .

4- تنظر كل دولة طرف فـي اإن�ساء اآليات تن�ض على تخ�سي�ض املبالغ التي تتاأتى من 

عمليات امل�سادرة امل�سار اإليها فـي هذه املادة ، لتعوي�ض �سحايا اجلرائم املن�سو�ض 

عليها فـي املادة )2( ، الفقرة )1( الفقرة الفرعية )اأ( اأو )ب( اأو تعوي�ض اأ�سرهم . 

5- تطبق اأحكام هذه املادة دون امل�سا�ض بحقوق اأطراف ثالثة ح�سنة النية .

املـــادة ) 9 (

1- عند تلقي الدولة الطرف معلومات تفيد باأن الفاعل اأو املرتكب املفرت�ض جلرمية 

م�سار اإليها فـي املادة )2( قد يكون موجودا فـي اإقليمها ، تتخذ تلك الدولة الطرف 

التدابيــــر الالزمــــــة وفقــــا لت�سريعاتهـــــا الداخليـــة للتحقيــق فـي الوقائــــع التـــي 

اأبلغت بها .

 2- تقوم الدولــة الطـرف التي يكــون الفاعـــل اأو املرتكــب املفتـر�ض للجرميـــة موجــودا 

فـي اإقليمها ، اإذا ارتاأت اأن الظروف تربر ذلك ، باتخاذ التدابري املنا�سبة مبوجب 

ت�سريعاتها الداخلية ، لكي تكفل وجود ذلك ال�سخ�ض لغر�ض املحاكمة اأو الت�سليم .

3- يحق الأي �سخ�ض تتخذ ب�ساأنه التدابري امل�سار اإليها فـي الفقرة )2( :
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 اأ- اأن يت�ســل دون تاأخيـــر باأقـــرب ممثــــل خمتــ�ض للدولـــة التي يحمــل جن�سيتهـــا 

اأو ، فـي غري تلك احلالة ، مبمثل للدولة التي لها �سالحية حماية حقوق ذلك 

ال�سخ�ض ، اأو للدولة التي يقيم فـي اإقليمها عادة ، اإذا كان عدمي اجلن�سية . 

ب - اأن يزوره ممثل لتلك الدولة .

 ج - اأن يبلغ بحقوقه املن�سو�ض عليها فـي الفقرتني الفرعيتني )اأ( و )ب( من هذه 

الفقرة .

4 - متـــار�ض احلقـــوق امل�سار اإليهـــا فـي الفقــرة )3( وفقا لقوانني واأنظمــة الدولة التي 

يوجد الفاعل اأو املرتكب املفرت�ض للجرمية فـي اإقليمها ، �سريطة اأن حتقق هذه 

مبوجب  احلقوق  منحت  اأجلها  من  التي  املقا�سد  بالكامل  واالأنظمة  القوانني 

الفقرة )3( من هذه املادة .

اأي دولة طرف قررت واليتها  به  )4( مبا تتمتع  و   )3( الفقرتني  اأحكام  5- ال تخل 

املـادة )7( ، من حق فـي  2 )ب( من  اأو  1 )ب(  الق�سائية ، وفقا للفقرة الفرعية 

املفرت�ض  االت�سال مبرتكب اجلرمية  اإىل  الدولية  االأحمر  ال�سليب  دعـــوة جلنة 

وزيارته .

6- متى احتجزت دولة طرف �سخ�سا عمال باأحكام هذه املادة ، عليها اأن تقوم فورا ، 

مبا�سرة اأو عن طريق االأمني العام لالأمم املتحدة ، باإخطار الدول االأطراف التي 

قررت واليتها الق�سائية وفقا للفقرة )1( اأو )2( من املادة )7( ، واأي دول اأطراف 

اإذا راأت من امل�ست�سوب القيام بذلك ، بوجود ذلك ال�سخ�ض قيد   ، اأخرى معنية 

التحقيق  التي جتري  الدولة  وعلى   . احتجازه  التي تربر  وبالظروف  االحتجاز 

بنتائج ذلك  االأطراف فورا  الدول  اأن تبلغ تلك   )1( الفقرة  املن�سو�ض عليه فـي 

التحقيق واأن تبني لها ما اإذا كانت تنوي ممار�سة واليتها الق�سائية .

املـــادة ) 10 (

1- فـي احلاالت التي تنطبق عليها اأحكام املادة )7( ، اإذا مل تقم الدولة الطرف التي 

تكون   ، ال�سخ�ض  ذلك  بت�سليم  املفرت�ض  اجلرمية  مرتكب  اإقليمها  فـي  يوجد 

ملزمــة باإحالة الق�سيـــة ، دون اإبطــاء ال لـــزوم لــه وبــدون اأي ا�ستثنــاء و�سواء كانــت 

املخت�سة لغر�ض  �سلطاتها  اإىل   ، اإقليمها  فـي  اأو مل ترتكب  ارتكبت  اجلرمية قد 

. وعلى هذه  اإجراءات تتفق مع ت�سريعات تلك الدولة  املالحقة اجلنائية ح�سب 

ال�سلطات اأن تتخذ قرارها بنف�ض االأ�سلوب املتبع فـي حالة اأي جرمية اأخرى ذات 

طابع خطري وفقا لقانون تلك الدولة .
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2- حينــما ال جتيز الت�سريعـــات الداخليــة للدولـــة الطرف اأن ت�سلــم اأحــد رعايـــــاها اإال 

ب�سرط اإعادته اإليها ليق�سي العقوبة املفرو�سة عليه نتيجة املحاكمة اأو االإجراءات 

التي طلب ت�سليمه من اأجلها ، وتوافق تلك الدولة والدولة التي تطلب ت�سليم ذلك 

ال�سخ�ض اإليها على هـذه ال�سيغــة وعلــى اأي �سروط اأخرى قد تريانهـــا منا�سبة ، 

يكون الت�سليم امل�سروط كافيا الإعفاء الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم من 

االلتزام املن�سو�ض عليه فـي الفقرة )1( .

املـــادة ) 11 (

1- تعترب اجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( بقوة القانون من اجلرائم التي ت�ستوجب 

ت�سليم املجرمني املن�سو�ض عليها فـي اأي معاهدة لت�سليم املجرمني اأبرمت بني 

الدول االأطراف قبل �سريان هذه االتفاقية . وتتعهد الدول االأطراف باعتبار مثل 

هذه اجلرائم جرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرمني فـي اأي معاهدة لت�سليم املجرمني 

تربم فيما بينها بعد ذلك .

2- حينما تتلقى دولة طرف جتعل ت�سليم املجرمني م�سروطا بوجود معاهدة طلبا 

للت�سليم من دولة طرف اأخرى ال ترتبط معها مبعاهدة لت�سليم املجرمني ، يجوز 

للدولة املطلوب منها الت�سليم اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأ�سا�ض القانوين 

للت�سليم فيما يتعلق باجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( . وتخ�سع عملية الت�سليم 

لل�سروط االأخرى التي تن�ض عليها ت�سريعات الدولة املطلوب منها الت�سليم .

3- تعرتف الدول االأطراف التي ال جتعل ت�سليم املجرمني م�سروطا بوجود معاهدة 

باجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( كجرائم ت�ستوجب ت�سليم املجرمني فيما بينها  ، 

رهنا بال�سروط التي تن�ض عليها ت�سريعات الدولة املطلوب منها الت�سليم .

ت�سليم  الأغرا�ض   ،  )2( املادة  فـي  املبينة  اجلرائم  تعامل   ، ال�سرورة  اقت�ست  اإذا   -4

وقوعها  فـي مكان  ارتكبت ال  اأنها  لو  كما   ، االأطراف  الدول  فيما بني  املجرمني 

وفقا  الق�سائية  واليتها  قررت  قد  تكون  التي  الدول  اأقاليم  فـي  بل   ، فح�سب 

للفقرتني )1( و )2( من املادة )7( .

الدول  بني  املربمة  املجرمني  ت�سليم  اتفاقات  اأو  معاهدات  جميع  اأحكام  تعترب   -5

االأطراف فيما يتعلق باجلرائم امل�سار اإليها فـي املادة )2( معدلة بني هذه الدول 

اإذا كانت تتعار�ض مع هذه االتفاقية .
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املـــادة ) 12 (

1 - تتبادل الدول االأطراف اأكرب قدر من امل�ساعدة القانونية فيما يتعلق باأي حتقيقات 

اأو اإجراءات جنائية اأو اإجراءات ت�سليم تت�سل باجلرائم املبينة فـي املادة )2( مبا 

اأدلة الزمة لهذه  فـي ذلك امل�ساعدة املت�سلة باحل�سول على ما يوجد لديها من 

االإجراءات .

2- ال يجوز للدول االأطراف التذرع ب�سرية املعامالت امل�سرفية لرف�ض طلب لتبادل 

امل�ساعدة القانونية .

3- ال يجوز للدولة الطالبة ، بدون موافقة م�سبقة من الدولة املطلوب منها تقدمي 

معلومات اأو اأدلـة الأغرا�ض التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراءات الق�سائية ، اإحالة 

هذه املعلومات اأو االأدلة اأو ا�ستخدامها فـي اأغرا�ض اأخرى �سوى ما جاء فـي الطلب .

الدول  تتبادل مع  اآليات لكي  اإمكانية و�سع  فـي  اأن تنظر  4- يجوز لكل دولة طرف 

االأطــــراف االأخــــرى املعلومــــات اأو االأدلــــــة الالزمـــــة الإثبـــات امل�سوؤوليـــة اجلنائيـــة 

اأو املدنية اأو االإدارية عمال باملادة )5( .

5- تفي الدول االأطراف بالتزاماتها املن�سو�ض عليها فـي الفقرتني )1( و )2( مبا يتفق 

مع اأي معاهدات اأو ترتيبات اأخرى ب�ساأن تبادل امل�ساعدة القانونية اأو املعلومات قد 

تكون قائمة فيما بينها . وفـي حالة عدم وجود مثل هذه املعاهدات اأو الرتتيبات ، 

تتبادل الدول االأطراف هذه امل�ساعدة وفقا لت�سريعاتها الداخلية .

املـــادة ) 13 (

اأي جرميــة  اعتبــار   ، القانونيـــة  امل�ساعـــدة  تبــادل  اأو  املجرميـــن  ت�سليـم  ، الأغرا�ض  ال يجوز 

من اجلرائم املبينة فـي املادة )2( جرمية مالية . لذلك ال يجوز للدول االأطراف اأن تتذرع 

ت�سليم  اأو  القانونية  امل�ساعدة  بتبادل  يتعلق  طلبا  لرتف�ض  وحده  للجرمية  املايل  بالطابع 

املجرمني .

املـــادة ) 14 (

 ، االأطراف  الدول  بني  القانونية  امل�ساعدة  تبادل  اأو  املجرمني  ت�سليم  الأغرا�ض   ، يجوز  ال 

مت�سلة  جرمية  اأو  �سيا�سية  جرمية   )2( املادة  فـي  املبينة  اجلرائم  من  جرمية  اأي  اعتبار 

بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبـت بدوافع �سيا�سية . وبالتايل ، ال يجـوز رف�ض طلب ب�ساأن 

ت�سليم املجرمني اأو امل�ساعدة القانونية املتبادلة قائم على مثل هذه اجلرمية ملجرد اأنه يتعلق 

بجرمية �سيا�سية اأو جرمية مت�سلة بجرمية �سيا�سية اأو جرمية ارتكبت بدوافع �سيا�سية .
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املـــادة ) 15 (

ليــ�ض فـي هــذه االتفاقيـــة ما يف�ســر على اأنه يفر�ض التزامـــا بت�سليـــم املجرميــن اأو بتبادل 

امل�ساعــدة القانونيـــة اإذا توفــرت لــدى الدولة الطرف املطلــوب منها الت�سليــم اأ�سباب وجيهة 

تدعوهـــا اإىل االعتقـــاد باأن طلـــب ت�سليم املجرميــن الرتكابهم اجلرائم املبينة فـي املــــــادة )2( ، 

اأو طلـــب تبـــــادل امل�ساعــــدة القانونيــــة فيمـــا يتعلــق بهــذه اجلرائــم ، قــد قــدم بغيــة مالحقــــة 

اأو معاقبة �سخ�ض ما ب�سبب العرق اأو الدين اأو اجلن�سية اأو االأ�سل االثني اأو االآراء ال�سيا�سية ، 

اأو االعتقــاد باأن ا�ستجابتهــــا للطلب �سيكــــون فيها م�سا�ض بو�سع ال�سخ�ض املذكور الأي من 

هذه االأ�سباب .

املـــادة ) 16 (

1 - يجوز نقل اأي �سخ�ض حمتجز اأو يق�سي عقوبته فـي اإقليم دولة طرف ومطلوب 

وجوده فـي دولة اأخرى من الدول االأطراف الأغرا�ض حتديـد الهوية اأو ال�سهــادة 

اأو امل�ساعدة من نواح اأخرى فـي احل�سول على اأدلة الأغرا�ض التحقيق فـي اجلرائم 

املبينة فـي املادة )2( اأو املحاكمة عليها ، اإذا ا�ستوفـي ال�سرطان التاليان :

 اأ - موافقة ذلك ال�سخ�ض طوعا وعن علم تام .

ب - موافقة ال�سلطات املخت�سة فـي كلتا الدولتني على النقل ، رهنا بال�سروط التي 

تريانها منا�سبة .

2- الأغرا�ض هذه املادة :

اأ - يكون للدولة التي ينقل اإليها ال�سخ�ض �سلطة اإبقائه قيد االحتجاز ، وعليها 

التزام بذلك ، ما مل تطلب الدولة التي نقل منها غري ذلك اأو تاأذن به .

ب - على الدولـة التي ينقــل اإليها ال�سخــ�ض اأن تنفــذ ، دون اإبطــاء ، التزامها باإعادته 

اإىل عهدة الدولة التي نقل منها وفقا للمتفق عليه من قبل ، اأو ملا يتفق عليه 

بني ال�سلطات املخت�سة فـي كلتا الدولتني .

ج - ال يجوز للدولة التي ينقل اإليها ال�سخ�ض اأن تطالب الدولة التي نقل منها 

ببدء اإجراءات لطلب الت�سليم من اأجل اإعادته اإليها .

 د - حتت�سب لل�سخ�ض املنقول املدة التي ق�ساهــا قيـــد االحتجــاز لدى الدولـــة التي 

نقل اإليها ، على اأنها من مدة العقوبة املنفذة عليه فـي الدولة التي نقل منها .
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3- ما مل توافق الدولة الطرف التي يتقرر نقل �سخ�ض ما منها ، وفقا الأحكام هذه 

املادة ال يجوز حماكمة ذلك ال�سخ�ض ، اأيا كانت جن�سيته ، اأو احتجازه اأو فر�ض اأي 

قيــود اأخرى على حرية تنقله فـي اإقليم الدولة التي ينقل اإليها ب�سبب اأي اأفعال 

اأو اأحكام باالإدانة �سابقة ملغادرته اإقليم الدولة التي نقل منها .

املـــادة ) 17 (

اأو تقام عليه  اأخرى  اإجراءات  اأي  اأو تتخذ ب�ساأنه  تكفل الأي �سخ�ض يو�سع قيد االحتجاز 

الدعوى عمال بهذه االتفاقية معاملة من�سفة وجميع احلقوق وال�سمانات طبقا لت�سريعات 

الدولة التي يوجد ذلك ال�سخ�ض فـي اإقليمها والأحكام القانون الدويل الواجبة التطبيق ، 

مبا فـي ذلك االأحكام املتعلقة بحقوق االإن�سان .

املـــادة ) 18 (

تتعـــاون الـــدول االأطــراف فـــي منــع اجلرائــم املبينة فـي املادة )2( ، باتخاذ جميع   -1

التدابيـــر املمكنـــة لتحقيـــق اأمــــور مــن بينهـــا تكييـــف ت�سريعاتهــا الداخليــــة عنــــد 

االقت�ســاء ملنـع اأو اإحبــاط التح�سيــر فـي اإقليـم كل منها ، الرتكاب تلك اجلرائم 

داخل اأقاليمهــا اأو خارجها ، مبا فـي ذلك :

اأ - تدابري حتظر ، فـي اأقاليمها ، االأن�سطة غري امل�سروعة التي يقوم بها عن علم 

امل�سجعون على اجلرائم املبينة فـي املادة )2( ، اأو املحر�سون عليها اأو منظموها 

اأو مرتكبوها من اأ�سخا�ض ومنظمات .

 ، املالية  باملعامالت  لها �سلــة  التي  االأخرى  واملهن  املالية  املوؤ�س�سات  تلزم  تدابري   - ب 

با�ستخــدام اأكفــاأ التدابيـــر املتاحـــة للتحقــق من هويــــــات عمالئهـــا املعتاديـــن 

ل�ساحلهم  ح�سابــات  تفتــح  الذيــن  العمــالء  هويـــات  مــن  وكذا   ، العابرين  اأو 

عن  والتبليغ  امل�سبوهــة  اأو  العاديــة  غري  باملعامــالت  خــا�ض  اهتمــام  واإيالء 

املعامالت التي ي�ستبه فـي اأنها من ن�ساط اإجرامي . ولهذا الغر�ض يتعني على 

الدول االأطراف اأن تنظر فيما يلي : 

1- و�سع اأنظمة حتظر فتح ح�سابات يكون �ساحبها اأو امل�ستفيد منها جمهول 

الهوية اأو ال ميكن التحقق من هويته ، واتخاذ تدابري ل�سمان حتقق تلك 

املوؤ�س�سات من هوية املالكني احلقيقيني لتلك املعامالت . 
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2- اإلزام املوؤ�س�سات املالية ، عند االقت�ساء ، بالقيام فيما يتعلق بتحديد هوية 

الكيانــــات االعتباريــــة ، باتخــــاذ تدابيــر للتحقـــق من وجــــود العميــل ومن 

هيكله القانوين ، وذلك باحل�سول منه اأو من اأي �سجل عام اأو من االثنيــــن  ، 

على دليل على ت�سجيله ك�سركة ، يت�سمن املعلومات املتعلقة با�سم العميل ، 

و�سكله القانونـــي ،  وعنوانــــه واأ�سمــــاء مديريــــه واالأحكـــام املنظمة ل�سلطة 

اإلزام ذلك الكيان .

3- و�سـع اأنظمــة تفــر�ض علـــى املوؤ�س�ســــات املاليــــة التزامـــا باالإبـــالغ الفـــوري 

لل�سلطات املخت�سة بكل املعامالت الكبرية املعقدة غري العادية واالأمناط 

غري العاديـــة للمعامـــالت التي لي�ض لهـــا غر�ض اقت�سـادي ظاهــر اأو هــدف 

قانوين وا�سح ، دون اأن تخ�ســى حتمــل امل�سوؤوليـــة اجلنائيـــة اأو املدنيـــة عن 

انتهـــاك اأي قيــد يلـــزم بعدم الك�ســف عن املعلومــات ، اإذا اأبلغــت عن �سكوكها 

بح�سن نية .

4- اإلزام املوؤ�س�سات املالية باالحتفاظ ، ملدة خم�ض �سنوات على االأقل ، بجميع 

ال�سجالت الالزمة املتعلقة باملعامالت املحلية والدولية .

2- تتعاون الدول االأطراف كذلك فـي منع اجلرائم املحددة فـي املادة )2( من خالل 

النظر فـي :

اأ - اإمكانية و�سع تدابري لالإ�سراف على جميع وكاالت حتويل االأموال ، مبا فـي 

ذلك مثال الرتخي�ض لها .

ب - اإمكانيــة تطبيـــق تدابيــر ت�سمــح بك�ســـف اأو ر�ســد النقـــل املـــادي عبــر احلــدود 

لالأموال النقدية اأو ال�سكوك القابلة للتداول حلاملها رهنا ب�سمانات �سارمة 

الغــر�ض منها التاأكد من اال�ستخـــدام املنا�ســـب للمعلومـــات ودون امل�ســــا�ض باأي 

�سكل بحرية حركة روؤو�ض االأموال .

3- تتعاون الــدول االأطراف كذلك فـي منـــع اجلرائـــم املن�ســو�ض عليها فـي املــــادة )2( 

 ، بتبادل املعلومات الدقيقة واملتحقق من �سحتها وفقا الأحكام ت�سريعاتها الداخلية 

وتن�سيق التدابري االإدارية وغريها من التدابري املتخذة ، ح�سب االقت�ساء ، بغر�ض 

منع ارتكاب اجلرائم املبينة فـي املادة )2( ، وال �سيما عن طريق :
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اأ - اإن�ساء قنوات ات�سال فيما بني اأجهزتها ودوائرها املخت�سة ، و�سيانة تلك القنوات 

لتي�سري التبادل املاأمون وال�سريع للمعلومات املتعلقة بجميع جوانب اجلرائم 

املبينة فـي املادة )2( .

ب - التعاون فيما بينها على اإجراء التحريات ب�ســاأن اجلرائـــم التــي تـــم حتديدهــا 

وفقا للمادة )2( فيما يت�سل مبا يلي :

1- ك�ســف هويــة االأ�سخــا�ض الذيــن توجــد ب�ساأنهــم �سبهــة معقولة تدل على 

تورطهم فـي هذه اجلرائم واأماكن تواجدهم واأن�سطتهم .

2 - حركة االأموال املت�سلة بارتكاب هذه اجلرائم .

4- يجوز للدول االأطراف اأن تتبادل املعلومات عن طريق املنظمة الدولية لل�سرطة 

اجلنائية ) االإنرتبول ( .

املـــادة ) 19 (

على الدولة الطرف التي يالحق فيها ق�سائيا املرتكب املفرت�ض للجرمية اأن تقوم ، وفقا 

ملا تن�ض عليه ت�سريعاتها الداخلية اأو اإجراءاتها الواجبة التطبيق ، باإبالغ النتيجة النهائية 

الإجراءات املالحقة اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة ، الذي يحيل هذه املعلومات اإىل الدول 

االأطراف االأخرى .

املـــادة ) 20 (

تنفذ الدول االأطراف االلتزامات املن�سو�ض عليها فـي هذه االتفاقية مبا يتفق مع مبداأي 

ت�ساوي الدول فـي ال�سيــادة و�سالمتهــا االإقليميــة ومبداأ عدم التدخل فـي ال�سوؤون الداخليــة 

للدول االأخرى .

املـــادة ) 21 (

ال يوجــد فـي هــذه االتفاقيــة ما ي�سر باحلقـــوق وااللتزامــات وامل�سوؤوليــات االأخرى للدول 

واالأفــــراد مبوجــــب القانــــون الدولـــــي ، وال �سيمـــا اأغرا�ض ميثـــاق االأمـــم املتحــدة ، والقانــون 

االإن�ساين الدويل واالتفاقيات االأخرى ذات ال�سلة .


