
اجلريدة الر�سمية العدد )1043(

مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/5

بالت�سديـق علــى التفاقيــة الأمنيــة 

بــني دول جملــ�س التعــاون لـــدول اخلليــج العربيــة 

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

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

وعلــى قــرار املجل�س الأعلى ملجلـــ�س التعــاون لـــدول اخلليــج العربية فـي لقائـــه الت�ســـاوري 

الرابع ع�سر املنعقد فـي مدينة الريا�س باململكة العربية ال�سعودية بتاريخ 14 مايو 2012م ، 

وعلى التفاقية الأمنية بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية املوقعة فـي مدينة 

الريا�س بتاريخ 28 ذي احلجة 1433هـ املوافق 13 نوفمرب 2012م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة . 

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها وفقا لل�سيغة املرفقة . 

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�س اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية وفقا لأحكامها . 

املــادة الثالـثــــة 

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

�سـدر فـي : 11 من ربيع الأول �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 13 من ينايـــــــــــر �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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التفاقيــة الأمنيــــة 

بـني دول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيـة

اإن الدول الأع�ضاء فـي جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،

وي�ضار اإليها فيما بعد بـ) الدول الأطراف ( ،

اإميانا منها مببادئ ال�ضريعة الإ�ضالمية ال�ضمحة ،

وانطالقا من روح الأخوة ال�ضادقة والروابط الوثيقة التي جتمع فـيما بينها ،

واقتناعـــا منهــا باأوا�ضــر الروابـط التي جتمع بني اأبنائها ووحدتهــا الإقليميــة وم�ضريهـــا 

الواحد وم�ضاحلها امل�ضرتكة ،

وتاأكيدا لالأ�ض�س واملبادئ التي اأر�ضاها جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،

وحتقيقا للمبداأ الذي ين�س على اأن املحافظة على اأمن وا�ضتقرار دول املجل�س هو م�ضوؤولية 

جماعية يقع عبوؤها على هذه الدول ،

وحر�ضا منها على حتقيق اأكرب قدر من التعاون من اأجل امل�ضاهمة الفاعلة فـي مكافحة 

اجلرمية بكافة اأ�ضكالها و�ضورها ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية ،

وتعزيزا لعالقات التعاون بينها مبا يخدم امل�ضالح امل�ضرتكة ،

واقتناعا باأن التن�ضيق والتعاون والتكامل فيما بينها ، اإمنا يخدم اأهدافها وم�ضاحلها العليا ،

القت�ضادية والجتماعية  ال�ضارة على اجلوانب  واآثارها  واإدراكا منها بخطورة اجلرمية 

وال�ضيا�ضية للمجتمع ،

وو�ضول بالتعاون الأمني القائم بني دول املجل�س اإىل م�ضتوى اأمثل واأ�ضمل ،

فقد اتفقت على ما يلي :
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الف�صـل الأول

اأحكـــــام عامــــــة

املــادة ) 1 ( 

تتعاون الدول الأطراف فـي اإطار هذه التفاقية ، وفقا لت�ضريعاتها الوطنية والتزاماتها 

الدولية . 

املــادة ) 2 ( 

تتعاون الدول الأطراف فـيما بينها ، ملالحقة اخلارجني على القانون اأو النظام ، اأو املطلوبني 

من الدول الأطراف ، اأيا كانت جن�ضياتهم ، واتخاذ الإجراءات الالزمة بحقهم . 

املــادة ) 3 ( 

تعمل كل دولة طرف على اتخاذ الإجراءات القانونية فـيما يعد جرمية ، وفقا للت�ضريعات 

النافذة لديها ، عند تدخل مواطنيها اأو املقيمني بها فـي ال�ضوؤون الداخلية لأي من الدول 

الأطراف الأخرى . 

الف�صــل الثانــي

جمــالت التعــاون والتن�صيــق الأمنــي

املــادة ) 4 ( 

تتعاون كل دولة طرف باإحاطــة الأطراف الأخرى - عند الطلب - باملعلومـــات والبيانات 

، فـي جمال اخت�ضا�ضات وزارات  اأو املقيمني بها  ال�ضخ�ضية عن مواطني الدولة الطالبة 

الداخلية . 

املــادة ) 5 ( 

ل يجوز توظيف مواطن اأي دولة طرف ، �ضبق له العمل فـي اأحد الأجهزة الأمنية بدولته ، 

للعمــل فـي جهاز اأمني بدولــــة طـــرف اأخرى ، اإل مبوافقــة وزارة الداخليـــة بدولته وفقا 

لقوانينها ) اأنظمتها ( واإجراءاتها املرعية . 
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املــادة ) 6 ( 

تعمل الدول الأطراف ، قدر الإمكان ، على الآتي :

تبادل املعلومات واخلربات التي من �ضاأنها الإ�ضهام فـي تطوير �ضبل منع ومكافحة  اأ - 

اجلرمية على اختالف اأ�ضكالها واأنواعها ، ل�ضيما اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

وامل�ضتجدة ، وتقدمي الدعم الفني فـي كافة ال�ضوؤون الأمنية مبا يحقق التكامل 

املن�ضود . 

توحيـد القوانــني ) الأنظمة ( والإجراءات ، مبا يكفل مكافحـــة اجلرميـــة مبختلـــف  ب - 

اأ�ضكالها واأنواعها ، حتقيقا لأمن الدول الأطراف . 

تبادل القوانني ) الأنظمة ( واللوائح املتعلقة بعمل وزارات الداخلية واأجهزة الأمن  ج - 

الأخرى ذات ال�ضلة ، وكذلك الأبحاث والكتب واملطبوعات والن�ضرات التي ت�ضدرها 

الوزارات والأجهزة املماثلة ، وو�ضائل الإي�ضاح ، والأفالم التدريبية املوجودة لديها . 

وزارات  ملنت�ضبــي  والتدريــب  التعليــم  فـي جمـــالت  الالزمـــة  الت�ضهيـــالت  تقديـــم  د - 

الداخلية والأجهزة املماثلة فـي الدول الأطراف فـي املعاهد والكليات واملوؤ�ض�ضات 

املتخ�ض�ضة لديها . 

اإن�ضـــاء مراكــز تدريــب اأمنية متخ�ض�ضــة فـي الفــروع املختلفة التي حتتـــاج اإليهـــا  هـ - 

اأجهزة الأمن فـي الدول الأطراف . 

تزويـــد الـــدول الأطــــراف بربامـــج املوؤمتـــــرات والنــــدوات واحللقــــــات الدرا�ضيـــــــة  و - 

التــي تعقدها فـي جمال اخت�ضا�س وزارات الداخلية واأجهزة الأمن . 

دعـــم الأجهــزة الأمنيـــة باأحـدث التقنيـــات ، وتدريب العاملــني مـــن خـــالل دورات  ز - 

تدريبية م�ضرتكة . 

عقــــد اللقــــاءات الدوريـــة ، وتبـــادل الزيــارات امليدانيــة بــني العاملــني فــــي وزارات  ح - 

الداخلية واأجهزة الأمــن ، على كافة امل�ضتويـــات ، وفـي خمتلـــف الأن�ضطة بهــدف 

تعميــــق ال�ضالت ، وتوثيق التعاون والطالع على النظم املطبقة . 
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املــادة ) 7 ( 

تت�ضــاور وزارات الداخليــة ، واأجهزة الأمن املماثلــة فـي الدول الأطراف م�ضبقا ، ويتعاون 

ممثلوها لتن�ضيق وتوحيد مواقفهم جتاه املوا�ضيع املطروحة على جداول اأعمال املوؤمترات 

والجتماعات الإقليمية والدولية . 

املــادة ) 8 ( 

تتبادل الدول الأطراف اأ�ضماء املبعدين واأ�ضحــاب ال�ضوابق اخلطــرة ، والبيانات واملعلــومات 

املتعلقة بهم ، والإبالغ عن حتركاتهم . 

املــادة ) 9 ( 

اأو يتـــم الإعـــداد  تــم ارتكابهـــا  الــدول الأطـــراف املعلومات املتعلقة باجلرائم التي  تتبــادل 

لرتكابها على اإقليم دولة طرف اأخرى ، والتي لها عالقة بالع�ضابات الإجرامية ، وما مت 

اتخاذه من اإجراءات لتعقبها ومكافحتها . 

املــادة ) 10 ( 

تعمل الدول الأطراف ، ب�ضكل جماعي اأو ثنائـــــي ، علـــى حتقيق التكامــل الفعلـــي لالأجهـــزة 

 - الطلب  حالة  فـي   - وامل�ضاندة  الدعم  وتقدمي   ، بينها  فـيما  امليداين  والتعاون  الأمنية 

لأي دولة طرف ، وفقا لظروف الدولة اأو الدول الأطراف املطلوب منها ، وذلك ملواجهة 

ال�ضطرابات الأمنية والكوارث . 

املــادة ) 11 ( 

تعمل الدول الأطراف ، وفقا لكل حالة ، وبناء على طلب دولة طرف ، بال�ضماح للمخت�ضني 

فـي جرائم  التي جتري  ال�ضتدللت  بح�ضور مرحلة جمع  الطالبة  الطرف  الدولة  فـي 

وقعـــت فـيهـــا ولها �ضلة باأمنها ، اأو بجرائم مماثلة وقعت فـي اإقليمها ، اأو كان مرتكبوهــا 

ممن يتمتعون بجن�ضيتها ، اأو كان لهم �ضركاء يقيمون فـيها ، اأو من املقرر اأن ترتتب نتائجها 

فـي اإقليمها . 
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الف�صل الثالث

�صبــط احلـــدود

املــادة ) 12 ( 

تتعاون الدول الأطراف على منع الدخول اأو اخلروج غري امل�ضروع لالأ�ضخا�س ، ومكافحة 

التهريب والت�ضلل عرب حدودها ، وتتخذ الإجراءات القانونية ) النظامية ( املنا�ضبـة بحق 

من يقوم بهذه الأعمال اأو يثبت له دور فـيها . 

املــادة ) 13 ( 

تقوم ال�ضلطات املخت�ضة فـي الدول الأطراف بالقب�س على من يدخلون اإقليمها بطريقة 

غري م�ضروعة ، وتتخذ الإجراءات املنا�ضبة بحقهم ، واإعادتهم وفقا ملا يلي :

اإقليم اإحدى الدول الأطراف الذين كانوا  الداخلون بطريقة غري م�ضروعة اإىل  اأ - 

قـــد دخلــــوا حدود اإحداهـــا بطريقـــة م�ضروعـــة ، يعـــادون اإىل مركز اأمــن حــدودي 

اأو منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة م�ضروعة ، ما مل يكونوا من مواطني الدولة 

التي دخلوا اإقليمها . 

جمهولو الهوية ومن ل يحملون وثائق ثبوتية ، وكذلك الداخلون بطريقة غري  ب - 

م�ضروعة الذين كانوا قد دخلوا اإقليم اإحداها بطريقة غري م�ضروعة بعد اأن دخلوا 

اإقليم دولة اأخرى اأو اأكرث بطريق غري م�ضروع ، تتوىل الدولة اإعادتهم اإىل الدولة 

التي قدموا منها ، ما مل يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا اإقليمها . 

املــادة ) 14 ( 

تعمـــل الدول الأطــراف على اإيجاد اآلية لتنظيم �ضلطات احلــدود ، وتكون ثنائية  اأ - 

، يتم فـي �ضوئها التعاون فـي جمال �ضبط  بني كل دولتني من الدول الأطراف 

احلدود امل�ضرتكة ، من حيث :
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1 - عقد اجتماعات دورية . 

2 - تنظيم وتن�ضيق دوريات تالقي ، ودوريات م�ضرتكة . 

3 - تنظيم عمليات املطاردة الربية والبحرية . 

4 - تقدمي امل�ضاعدة والإ�ضعافات الأولية الالزمة على احلدود عند الطلب . 

5 - تنظيم الت�ضالت امل�ضرتكة فـي املراكز احلدودية . 

6 - التن�ضيق ب�ضاأن فتح املنافذ احلدودية بني الطرفـني . 

فـي حال عدم وجود اتفاق ثنائي ، وفقا ملا ورد فـي الفقرة ) اأ ( ، ل يجوز لدوريات  ب - 

للدولة  الربية  احلدود  اجتياز  الأطراف  الدول  من  دولة  لأي  التابعة  املطاردة 

تالقي  نقطة  حتى  احلدود  اجتياز  البحرية  املطاردة  لدوريات  ويجوز   ، املجاورة 

، وتتوىل دوريات  املتجاورتني  الدولتني  والتي يتفق عليها بني   ، الدوريات بحرا 

الدولة التي دخل املطاردون اإىل حدودها - بعد اإبالغها بذلك - مطاردتهم ، واإلقاء 

القبـ�س عليهم ، وت�ضليـمهم وجميع ما فـي حوزتهـــم ، وو�ضائط نقلهــم اإلــى اأقــرب 

مركز اأو دورية تابعة للدولة التي بداأت املطاردة فـي اإقليمها متى كانت القوانــني 

) الأنظمة ( املعمول بها فـي الدولة التي مت اإلقاء القب�س فـيها ت�ضمح بذلك . 

الف�صــل الرابـــع

التعاون فـي جمال عمليات اإنقاذ الأ�صخا�س فـي احلوادث

املــادة ) 15 ( 

تتعـــاون الدول الأطراف على ت�ضهيــــل اإجـــراءات هبوط الإ�ضعـــاف اجلــوي ، اأو دخـــول  اأ - 

الإ�ضعاف الربي والبحري لإقليمها ، لإنقاذ امل�ضابني فـي احلوادث . 

يتم نقل امل�ضابني وطاقم الإ�ضعاف امل�ضاحب بدون انتظار اإجراءات الدخـول اأو اخلروج  ب - 

الر�ضمية لدى اأي دولة طرف ، مع مراعاة ا�ضتيفائها لحقا . 

-7-



اجلريدة الر�سمية العدد )1043(

الف�صــل اخلامــ�س

ت�صليـم املتهمـني واملحكومـني

املــادة ) 16 ( 

تعمل الدول الأطراف ، وفقا ملا تق�ضي به الت�ضريعات الوطنية والتفاقيات التي تلتزم بها 

الدولـــة الطرف املطلـــوب منهـــا الت�ضليم ، على ت�ضليم الأ�ضخا�س املوجوديــن فـي اإقليمهـــا ، 

املوجه اإليهم اتهام ، اأو املحكوم عليهم من ال�ضلطات املخت�ضة لدى اأي منها . 

الف�صـل ال�صـاد�س

اأحكــــام ختاميــــة

املــادة ) 17 ( 

تعقد الدول الأطراف الجتماعات وامل�ضاورات الالزمة لتدعيم فاعلية التعاون وتطويره 

وفقا لهذه التفاقية . 

املــادة ) 18 ( 

تتخــــذ الـــدول الأطراف الإجـــراءات ال�ضرورية للمحافظـــة على �ضرية املعلومـــات واملـــواد 

والوثائق وامل�ضتندات املتبادلة بينها ، مبوجب هذه التفاقية ، ول يتم ا�ضتخدامها فـي غري 

الأغرا�س التي طلبت من اأجلها ، اأو ت�ضليمها اأو الإف�ضاح عنها اأو اإف�ضائها لطرف ثالث ، 

دون موافقة كتابية من الطرف الذي قدمها . 

املــادة ) 19 ( 

ل تخل اأحكام هذه التفاقية بالتفاقيات الثنائية املرتبطة بها بع�س الدول الأطراف فـيما 

بينها ، وفـي حالة تعار�س اأحكام هذه التفاقية مع اأحكام اإحدى هذه التفاقيات الثنائية ، 

تطبق الدولتان فـي عالقاتهما املتبادلة الأحكام الأكرث حتقيقا للتعاون الأمني ال�ضامل . 
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املــادة ) 20 ( 

تقر هذه التفاقية من املجل�س الأعلى ، وتخ�ضع لإجراءات امل�ضادقة املعمول بها لدى  اأ - 

كل دولة طرف ، وتدخل حيز النفاذ بعد م�ضي ) 30 ( ثالثني يوما من تاريخ اإيداع 

وثائق ت�ضديق ثلثي الدول املوقعة ، وحتل هذه التفاقية حمل التفاقية الأمنية بني 

الآخـــرة  جمـــادى   25 بتاريــخ  املوقعــة  العربيــة  اخلليــج  لـــدول  التعـــاون  جملــــ�س  دول 

1415هـ املوافق 28 نوفمرب 1994م . 

يجوز لكل دولة طرف اأن تن�ضحب من هذه التفاقية باإخطار كتابي تر�ضله اإىل الأمني  ب - 

اأثره اإل بعد م�ضي  العام ملجل�س التعاون لدول اخلليج العربية ، ول ينتج الن�ضحاب 

�ضتـــة اأ�ضهر من تاريـــخ ا�ضتالم الإخطار ، مع عدم الإخالل بتنفـيـذ الطلبــات ال�ضابقـــة 

على ا�ضتالم الإخطار . 

، ويخ�ضع التعديل لالإجراءات  يجوز تعديل هذه التفاقية مبوافقة املجل�س الأعلى  ج - 

املن�ضو�س عليها فـي هذه املادة . 

حـــــررت هـــــذه التفاقيـــــة باللغــــــــة العربيـــة فـــي مدينـــة الريـــا�س بتاريـــخ 1433/12/28هـ 

لدول  التعاون  ملجلـ�س  العامــة  الأمانة  لــدى  يودع  واحد  اأ�ضل  من  2012/11/13م  املوافق 

اخلليـــج العربيـــة ، وت�ضلـــم ن�ضخة منــه مطابقة لالأ�ضل لكل دولــــة من الـــدول الأطـــراف 

فـي هذه التفاقية . 

التعاون  جمل�س  بدول  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�ضمو  اأ�ضحاب  تف�ضل   ، تقدم  ملا  واإثباتا 

لدول اخلليج العربية بتوقيع هذه التفاقية :

1 - دولة الإمارات العربية املتحدة

.......................................       

2 - مملكـــة البحريـــن

.........................      

3 - اململكـــة العربيـــــة ال�صعوديــــة

........................................      

4 - �صلطنــــــة عمـــــــان

.........................      

5 - دولــــــــة قطــــــــر

.......................................       

6 - دولـــــــة الكويــــــت

........................       
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