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مر�ســــوم �سلطانــــي

رقــم 2015/6

بالت�سديـق علـى االتفاقيـة العربيـة

 ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة

�سلطـان عمـان نحـن قابـو�س بـن �سعيـد  

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

وعلـى التفاقيـة العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية التي وقعت عليها 

ال�سلطنة بتاريخ 2012/2/15م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

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

املــادة الثانيــــة

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

�سـدر فـي : 17 من جمادى االأوىل �سنة 1436هـ

املـوافــــق :   8  من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيــــة العربيــــة

 ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة

ديباجـــــــة

اإن الدول العربية املوقعة ، 

التزاما منها باملبادئ الأخالقية والدينية ال�سامية ، ول �سيما اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية 

ال�سمحة ، وباأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم املتحدة والتفاقيات 

واملعاهدات العربية والدولية فـي جمال التعاون الق�سائي والأمني ملنع ومكافحة اجلرمية 

والتـــي تكون الـــدول املتعاقدة طرفـــــا فيهــــا ، ول �سيمـــا منهـــا اتفاقيــــة الريـــــا�ض للتعـــــاون 

الق�سائي ، واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ، 

واإدراكا منها لأهمية الت�سدي للجرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية ، ملا متثله هذه اجلرمية 

من تهديـد لأمــن الأمة العربية وا�ستقرارها وعرقلـــة للتنميــة القت�ساديـة والجتماعيــة 

للبلدان العربية ، 

وحر�سا منها على تعزيز التعاون العربي فـي جمال منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب 

احلدود الوطنية فـي املجالني الق�سائي والأمني وجترمي الأفعال املكونة لهذه اجلرمية ، 

واتخاذ تدابري واإجراءات منعها ومكافحتها ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها و�سركائهم وفق 

اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية ال�سمحة اأو القوانني الوطنية مع مراعاة النظام العام لكل دولة 

وت�سليمهم اإىل الدول الطالبة ،

واأخذا فـي العتبار عدم تعار�ض اأحكام التفاقية مع د�ساتري الدول الأطراف اأو اأنظمتها 

الأ�سا�سية ، 

قد اتفقت على ما يلي :

الف�صل الأول 

اأحكـــام عامـــة

املــادة ) 1 ( 

الهــدف مــن االتفاقيـــة

تهــــدف هــــذه التفاقيـــة اإلـــى تعزيــــز التعـــاون العربــــي ملنـــع ومكافحــة اجلريـمــــة املنظمـــــة 

عبــر احلـــدود الوطنيـــة .
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املــادة ) 2 ( 

امل�صطلحــــات

يكون للم�صطلحات التالية اأينما وردت فـي هذه االتفاقية املعاين املبينة اإزاءها :

1 - الدولــة الطـــرف :

كل دولة ع�صو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية اأو ان�صمت 

اإليهــــا واأودعـــت وثائـــق ت�صديقهـــا اأو ان�صمامهـــا لـــدى االأمانــــة العامــــة جلامعــــة 

الدول العربية .

2 - اجلرميـة املنظمـة عبـر احلـدود الوطنيـة :

هي كل جرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنية وت�صطلع بتنفيذها اأو اال�صرتاك 

فيهــــا اأو التخطيــط لهــا اأو متويلهــا اأو ال�صــروع فيهــــا جماعــة اإجراميــة منظمـــة 

على النحو املو�صوف فـي الفقرة )3( من هذه املــادة .

3 - اجلماعـة الإجراميــة املنظمــة :

هي كــل جماعـــة ذات بنية حمددة مكونة لفتـــرة مــن الزمن مـــن ثالثــــة اأ�صخـــا�ص 

اأو اأكرث اتفق اأفرادها على ارتكاب اإحدى اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية من اأجل 

احل�صول على منفعة مادية مبا�صرة اأو غري مبا�صرة .

4 - جماعـة ذات بنيـة حمـددة :

ويق�صــــد بهـــا جماعـــة غري م�صكلـــة ع�صوائيا لغـــر�ص االرتكــاب الفـــوري جلـرم مــا ، 

وال يلـزم اأن يكـون الأع�صائهــا اأدوار حمـــددة ر�صميـــا ، اأو اأن ت�صتمــر ع�صويتهــم فيهــا 

اأو اأن تكون لها بنية متطورة .

5 - متح�صــالت اجلرميــة :

اأي ممتلكـــات اأو اأ�صــياء اأو اأموال مت التحــ�صل عليهــا بطريق مبا�صــر اأو غيــر مبا�صــر 

من ارتكاب جرمية م�صمولة بهذه االتفاقية .

6 - التحفــظ اأو التجميــد :

ال�صلــة باجلرميــة  االأمــوال ذات  اأو  االأ�صيــاء  اأو  املمتلكــات  املوؤقت على  هــو احلجــز 

مبقت�صــى اأمــر �صــادر عن �صلطة ق�صائيــة اأو �صلطة خمت�صــة اأخـرى ، وفقــا ملا تن�ص 

عليه القوانني الداخلية لكل دولة .

3



اجلريدة الر�سمية العدد )1093(

7 - امل�صـــــادرة :

جتريد ال�سخ�ض من املمتلكات اأو الأ�سياء اأو الأموال ذات ال�سلة باجلرمية مبقت�سى 

حكــم غري قابـل لأي طريق من طــرق الطعن �سادر عن �سلطة ق�سائية خمت�ســة ، 

وفقا ملا تن�ض عليه القوانني الداخلية لكل دولة .

8 - املمتلكــــات :

ويق�سد بها املوجـودات اأيا كــان نوعها ، �ســواء اأكانــت ماديــة اأم غري ماديــة ، منقولــة 

اأم غيـــر منقولــة ، ملمو�ســة اأم غيــر ملمو�ســـة ، وامل�ستــندات اأو ال�سكـــوك القانونيـــة 

التي تثبت ملكية تلك املوجودات اأو وجود م�سلحة فيها .

9 - الأمـــــــوال :

ويق�سد بها العمالت الوطنية العربية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والأوراق 

التجاريــة وكــل ذي قيمـــة من عقار اأو منقــول مــادي اأو معنوي ، وجميــع احلقـــوق 

املتعلقة بها ، وال�سكوك واملحررات املثبتة لهذه الأموال .

10 - اجلــرم الأ�صلــي :

اأي جرم تاأتت منه عائدات ميكن اأن ت�سبح مو�سوع جرمية .

املــادة ) 3 ( 

نطــاق تطبيــق التفاقيــة

1 - تطبق هذه التفاقية على ما ياأتي :

اأ - الأفعال املجرمة مبقت�سى هذه التفاقية .

اأي جرميـــة اأخـــرى منظمة عرب احلـــدود الوطنيـــة معاقــب عليهـــا بعقوبـة �سالبـــة  ب - 

للحرية ملدة ل تقل عن )3( ثالث �سنوات ، وفقا للقوانني الوطنية لكل دولة .

2 - لأغرا�ض الفقرة )1( من هذه املــادة ، تكون اجلرمية عابرة للحدود الوطنية اإذا ارتكبت :

اأ - فـي اأكرث من دولة واحدة .

فـي دولـــة واحـــدة ، وكـــــان الإعـــــــداد اأو التخطيـــط لهـــــا اأو توجيههـــــا اأو متويلهــــــا  ب - 

اأو الإ�سراف عليها فـي دولة اأو دول اأخرى .
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ج - فـي دولة واحدة ، من جماعة اإجرامية منظمة متار�ض اأن�سطة اإجرامية فـي اأكرث 

من دولة واحدة .

فـي دولة واحدة ، وترتبت عليها اآثار �سديدة فـي دولة اأو دول اأخرى . د - 

املــادة ) 4 ( 

�صـــون ال�صيـــادة

تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها النا�سئة عن تطبيق هذه التفاقية على نحو   - 1

يتفق مع مبــداأي امل�ساواة فـي ال�سيــادة وال�سالمة الإقليمية للدول ومبداأ عدم التدخل 

فـي ال�سوؤون الداخلية للدول الأخرى .

اأخرى  اإقليم دولة طرف  فـي  اأن تقوم  يبيح لدولة طرف  التفاقية ما  فـي هذه  لي�ض   - 2

مبمار�ســـــة الوليــــة الق�سائيــــة واأداء الوظائــــف التي ينــــاط اأداوؤهــــا ح�ســـرا ب�سلطـــات 

تلك الدولة الأخرى مبقت�سى قانونها الداخلي .

املــادة ) 5 ( 

م�صوؤوليــة الهيئــات العتباريـــة

تعتمــد كـــل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعيــة وتدابيــر اأخــرى ، مبـــا يتفـــق   - 1

مع مبادئها القانونية ، لإقرار م�سوؤولية الهيئات العتبارية عن امل�ساركة فـي اجلرائم 

اخلطيـــرة ، التــي تكـــون �سالعــة فيهـــا جماعـــة اإجراميـــة منظمـــة ، والأفعـــال املجرمـــة 

مبقت�سى هذه التفاقية .

عمال باملبادئ القانونية للدولة الطرف ، يجوز اأن تكون م�سوؤولية الهيئات العتبارية   - 2

جنائية اأو مدنية اأو اإدارية .

ل تخل امل�سوؤولية املن�سو�ض عليها فـي الفقرة )1( من هذه املــادة بامل�سوؤولية اجلنائية   - 3

لالأ�سخا�ض الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم .

تكفل كل دولة طرف ، على وجه اخل�سو�ض ، اإخ�ساع الأ�سخا�ض العتباريني الذين تلقى   - 4

عليهم امل�سوؤولية وفقا لهذه املــادة ، لعقوبات جزائية اأو غري جزائية فعالة ومتنا�سبة 

ورادعة مبا فـي ذلك اجلزاءات النقدية .
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الف�صــل الثانـــي

الأحكــام اجلزائيــة

املــادة ) 6 ( 

غ�صـــل الأمــــوال

1 - تتعهـــد كــــل دولة طـــرف اأن تتخـــــذ مــــا يلــــزم فـي اإطــــار قانونهـــا الداخلـــي ، لتجريــــم 

اأي مــــن الأفعــــال التاليـــة اإذا ارتكبـــت ق�ســــدا اأو عمــــدا بالن�سبــــة لالأمــــوال املتح�سلــــة 

من اأي جرمية اأ�سلية من اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية :

حتويـــل الأمــــوال اأو نقلها مع العلم بكونها متح�ســـالت اإجراميـــة بغـــر�ض اإخفـــاء  اأ - 

اأو متويه امل�سدر غري امل�سروع لتلك املمتلكات .

اإخفــاء اأو متويــه الطبيعــة احلقيقيــة لالأمــوال اأو م�سدرهــا اأو مكانهـــا اأو كيفيـــة  ب - 

الت�ســرف فيهــا اأو ملكيتهــا اأو احلقــوق املتعلقة بها مع العلم بكونهــا متح�ســالت 

اإجرامية .

اكت�ساب الأموال اأو حيازتها اأو ا�ستعمالها مع العلم وقت تلقيها بكونها متح�سالت  ج - 

اإجرامية .

ي�سمل مفهوم اجلرمية الأ�سلية اجلرائم التي ت�سملها هذه التفاقية والتــي حت�ســلت   - 2

عنهـــا الأمــــوال ، وكافـــة اجلرائـــم التـــي ارتكبــت داخـــل اأو خــارج اإقليـم الدولـــة الطـــرف 

املعنيـــة . ولكــن ي�ستــــرط فـي حــال وقـــوع تلك اجلرميــة خــارج اإقليـــم الدولـــــة الطـــرف 

اأن متثـل فعـال اإجراميــا مبقت�ســى قانون الدولــة التــي ارتكبــت فيهــا وقانــون الدولــة 

الطرف املعنية بتطبيق اأحكام هذه املــادة .

3 - تعمل كل دولة طرف فـي هذه التفاقية على و�سع تدابري لالإ�سراف والرقابة بغر�ض 

منع ومكافحة غ�سل الأموال .

املــادة ) 7 ( 

الف�صــــاد الإداري

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخـذ ما يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي   - 1

ارتكاب اأو امل�ساركة فـي ارتكاب الأفعال التالية فـي اإطار قانونها الداخلي فـي حال ارتكاب 

هذه الأفعال عمدا من جماعة اإجرامية منظمة :
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طلب موظف عمومي اأو من فـي حكمه اأو قبوله ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر �سواء  اأ - 

ل�سالــــح املوظـــف نف�ســه اأو ل�سالــح غريه مزيــة اأو منفعــة غيــر م�ستحقـة اأو وعــــدا 

بها ، لكي يقوم بعمل اأو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة �سمن نطاق 

وظيفته الر�سمية .

وعد موظف عمومي اأو من فـي حكمه مبزية اأو مبنفعة غري م�ستحقة اأو عر�سها  ب - 

عليـــه اأو منحـــه اإياهـا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�ســر �سواء ل�سالــح املوظف نف�ســه 

اأو ل�سالح غريه لكي يقوم بعمل اأو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة 

�سمن نطاق وظيفته الر�سمية .

ت�سري اأحكام الفقرتــني )اأ( و)ب( من هذه املــادة على كل موظف عمومــي اأجنبــي  ج - 

اأو موظف مدين دويل ارتكب فعال من الأفعال املجرمة فـي هاتني الفقرتني .

كل موظف عمومي اأو من فـي حكمه ح�سل لنف�سه اأو لغريه على مزية اأو منفعة  د - 

غري م�سروعة ب�سبب ا�ستغالل ال�سلطة اأو ال�سفة اأو نتيجة ل�سلوك جمرم قانونا .

2 - تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ مبا يتنا�سب مع نظامها القانوين التدابري الت�سريعية 

والإدارية بهدف تعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع ف�سادهم وك�سفهم ومعاقبتهم .

3 - تتعهـــد كل دولـــة طـرف اأن تنظــر فـي جترمي الأ�سكال الأخــرى للف�ســـاد الإداري الواقــع 

على الوظيفة العامة .

املــادة ) 8 ( 

جرائــم القطــــاع اخلـــا�ص

تتخــذ كــل دولة طرف وفقا لنظامها الأ�سا�سي اأو ملبادئها الد�ستوريــة وفـي اإطـار قانونهــا 

الداخلي ، تدابري ملنع �سلوع القطاع اخلا�ض فـي اجلرمية املنظمة ، وتعزيز معايري املحا�سبة 

ومراجعة احل�سابات فـي القطاع اخلا�ض وتفر�ض عقوبات مدنية اأو اإدارية اأو جنائية تكون 

فعالة ومنا�سبة على عدم المتثال لهذه التدابري .
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املــادة ) 9 ( 

الحتيــال على املوؤ�ص�صــات املاليـة وامل�صرفيــة

تتعهد كل دولة باأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطار قانونها الداخلي ، لتجرمي الحتيال 

على املوؤ�س�سات املالية وامل�سرفية ، عندما تقع من جماعة اإجرامية منظمة اأو اأحد اأع�سائها .

املــادة ) 10 ( 

تزويـر وتزييــف العملــة وترويجهــا

تتعهـد كـل دولة طرف بالتفاقية اأن تتخــذ مــا يلزم من تدابيــر ت�سريعيــة وتدابيــر اأخــرى 

لتجرمي الأفعال التالية فـي حال ارتكابها عمدا من جماعة اإجرامية منظمة :

تزوير اأو تزييف عملة ورقية اأو معدنية متداولة قانونا اأو ماأذون باإ�سدارها قانونا   - 1

فـي دولة طرف بالتفاقية .

اأو اإدخال اأي من العمــالت املــزورة اأو املزيـفة حلــدود دولـــة طــرف  حيازة واإخراج   - 2

بالتفاقية .

ترويج العمالت املزورة اأو املزيفة اأو التعامل بها فـي اأي دولة طرف بالتفاقية .  - 3

املــادة ) 11 ( 

الجتـار بالأ�صخـا�ص وبخا�صـة الن�صـاء والأطفـال

تتعهــد كــل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطــــار قانونهــا الداخلــي ، لتجريــــم 

ارتكاب اأو امل�ساركة فـي ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجرامية منظمة :

اأي تهديــد بالقـــوة اأو ا�ستعمالهــا اأو غيــــر ذلك مـــــن اأ�سكــــال الق�ســـر اأو الختطــــــاف   - 1

اأو الحتيــــال اأو اخلـــداع اأو اإ�ســــاءة ا�ستعمال ال�سلطــة اأو ا�ستغـــالل حالـــة ال�سعــــف 

وذلك من اأجل ا�ستخدام اأو نقل اأو اإيواء اأو ا�ستقبال اأ�سخا�ض لغر�ض ا�ستغاللهم 

اأ�سكال ال�ستغـــالل  اأو �سائر  ب�سكل غيـــر م�ســـروع فـي ممار�ســـة الدعـــارة )البغاء( 

اجلن�سي اأو ال�سخرة اأو اخلدمة ق�سرا اأو ال�سرتقاق اأو املمار�سات ال�سبيهة بالرق 

اأو ال�ستعباد ، ول يعتد بر�سا ال�سخ�ض �سحية الجتـار فـي كافة �سور ال�ستغالل 

متى ا�ستخدمت فيها الو�سائل املبينة فـي هذه الفقرة .
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يعترب ا�ستخــدام طفل اأو نقلـه اأو اإيوائه اأو ا�ستقبالــه لغــر�ض ال�ستغـــالل اجتــارا   - 2

بالأ�سخا�ض حتى اإذا مل ينطو على ا�ستعمال اأي من الو�سائل املبينة فـي الفقرة )1( 

من هذه املــادة . وفـي جميع الأحوال ل يعتد بر�سائه .

املــادة ) 12 ( 

انتـزاع الأع�صـاء الب�صريـة والجتـار فيهــا

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي ارتكاب 

اأو امل�ساركة فـي ارتكاب اأفعال انتزاع الأع�ساء اجل�سدية اأو الأن�سجــة الع�سويــة ، اأو الجتـار 

فيهـــا ، اأو نقلهــا بالإكراه اأو التحايل اأو التغريــر ، عندمــا تقوم بها جماعة اإجراميــة منظمــة 

اأع�سائهــــا ، ول يعتـــد بر�ســا ال�سخـــــ�ض �سحية هـــذه الأفعـــال متـــى ا�ستخدمــــت  اأحـــد  اأو 

فيها الو�سائل املبينة فـي هذه املــادة .

املــادة ) 13 ( 

تهريــــب املهاجريـــن

تتعهد كــل دولة طـرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطار قانونها الداخلي ، لتجرمي 

ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجرامية منظمة :

1 - تهريب املهاجرين عن طريق القيام باإدخال اأحد الأ�سخا�ض على نحو غري م�سروع 

اإىل دولة طرف ل يعترب ذلك ال�سخ�ض من مواطنيها اأو من املقيمني فيها ، وذلك 

من اأجل احل�سول ، ب�سورة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة ، على منفعة مالية .

2 - ت�سهيل تهريب املهاجرين بارتكاب اأحد الأفعال التالية :

اإعداد وثيقة �سفر اأو تزويرها اأو انتحال هوية اأو تدبري احل�سول على وثيقة  اأ - 

من هذا القبيل اأو توفريها اأو حيازتها .

متكــني �سخــ�ض ، لي�ض مواطنــا اأو مقيما دائما فـي الدولة املعنيــة مـــن البـقاء  ب - 

فيــها دون تقيــد بال�ســروط الالزمــة للبقاء امل�سروع فـي تلك الدولــة ، وذلك 

با�ستخـــدام اإحدى الو�سائل املذكورة فـي هذه املــادة اأو اأي و�سيلــة اأخــرى غيــر 

م�سروعة .
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3 - يتعــني علـــى كـــل دولة طــرف رهنــا باأحكــام نظامها القانونـــي اأن تعتمـــد مــــا يلـــزم 

مــن تدابيـر ت�سريعيــة وتدابــري اأخـــرى لعتبار الظروف التالية اأ�سبابــا لت�سديــد 

عقوبة اجلرائم الواردة فـي هذه املــادة :

اأ - تهديد حياة املهاجرين املعنيني اأو تعري�ض �سالمتهم للخطر .

ب - معاملة اأولئك املهاجرين معاملة ل اإن�سانية اأو مهينة .

4 - ليــ�ض فــي هــذه املــادة مــا مينع اأي دولة طرف من اتخــاذ تدابري بحــق اأي �سخــ�ض 

يعد �سلوكه جرما مبقت�سى قانونها الداخلي .

املــادة ) 14 ( 

القر�صنـــة البحريـــة

تتعهــــد كـــــل دولـــة طـــرف بـــاأن تتخــــذ مـــــا يلـــزم مـــن تدابيــر فـي اإطـــار قانونهــــا الداخلــــي ، 

لتجرمي القر�سنة البحرية ، عندما تقع من قبل جماعة اإجرامية منظمة .

املــادة ) 15 ( 

ال�صتيالء على الآثار واملمتلكات الثقافية والفكرية والجتـار غري امل�صروع بها

1 - تتعهد كل دولة طـرف اأن تتخذ ما يلــزم من تدابيــر ت�سريعية وتدابيـر اأخــرى لتجريــــم 

ارتكاب اأو امل�ساركة فـي ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدا من قبل جماعة اإجرامية 

منظمة اأو اأحد اأفرادها :

تهريب اآثار اإىل اخلارج . اأ - 

الجتـار غري امل�سروع فـي الآثار . ب - 

�سرقة اآثار اأو جزء منها اأو اإخفاوؤها . ج - 

هدم اأو اإتالف اأو ت�سويه اأو تغيري معامل اأو ف�سل جزء من اأثر . د - 

القيام بعمل من اأعمال التنقيب الأثري دون ترخي�ض بذلك من ال�سلطة املخت�سة . هـ - 

حيــازة غيــر م�سروعــة لأي اآثار متى كـــان احلائز يعلــم اأو يفتــر�ض فيــه اأن يعلـــم  و - 

بطبيعة الآثار مو�سوع احليازة .

تقليد الآثار بق�سد بيعها وال�ستفادة منها بو�سائل الغ�ض اأو الت�سليل . ز - 
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�سرقة الأ�سياء ذات ال�سبغة الثقافية والجتـار غري امل�سروع بها . ح - 

�سرقة اللوحات الفنية والجتـار غري امل�سروع بها . ط - 

التعدي على حقوق امللكية الفكرية والجتـار غري امل�سروع بها . ي - 

2 - تلتزم الدول الأطراف باإعادة الآثار التي خرجت ب�سورة غري م�سروعة اإىل م�سدرها .

املــادة ) 16 ( 

العتداء على البيئة ونقل النفايات اخلطرة واملواد ال�صارة

تتعهــد كــل دولــة طــرف اأن جتعــل ارتكـــاب اأي جرميــة من اجلرائــم الآتيـــة خا�سعـــا جلــزاءات 

اأو تدابري احرتازية اأو الأمرين معا ، على اأن تراعــى فيهــا خطورة اجلرميــة وعــدم اإغفــال 

العقوبات التبعية اأو التكميلية :

الأفعـــال التــي تلحـــق �ســررا باأحد عنا�سر البيئة الأر�سيـــة اأو الهوائيــة اأو املائيـــة ،   - 1

اأو تنذر باإحلاق هذا ال�سرر ، اأو ت�سهم فـي اختالل التوازن البيئي .

ا�سترياد اأو نقل اأو تداول املواد والنفايات اخلطرة واملواد ال�سارة ب�سكل غري م�سروع   - 2

اأو ال�سمــاح بدخولهـــا اأو مرورهــا اأو دفنها فـي اأرا�ســي اأي دولــة طـــرف اأو اإلقائهـــا 

فـي مياهها الإقليمية .

املــادة ) 17 ( 

الجتـار غري امل�صروع بالنباتات واحليوانات الربية والأحياء البحرية

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطار قانونها الداخلي ، لتجرمي 

ارتكاب اأو امل�ساركة فـي ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجرامية منظمة :

بيع النباتات املحظور اقتالعها واحليوانات الربية والأحياء البحرية وم�ستقاتها   - 1

املحظـــــور �سيدهــــا ، وفقــــــا لقانـــون الدولـــة الطـــــرف ، اأو �سراوؤهـــا اأو ا�ستعمالهـــا ، 

اأو تداولها ، اأو الجتـار فيها على اأي نحو .

حيازة اأو اإخفاء املتح�سالت النا�سئة عن اأحد الأفعال املجرمة فـي الفقرة ال�سابقة .  - 2
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املــادة ) 18 ( 

الأن�صطــة املتعلقــة باملـواد املخـدرة واملوؤثـرات العقليـة

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي ارتكاب 

اأو امل�ساركة فـي ارتكاب الأن�سطة غري امل�سروعة املتعلقة باملواد املخدرة واملوؤثرات العقلية ، 

وفقا لالأحكام املعتمـــدة فـي التفاقيــة العربيـــة ملكافحــة الجتـــار غيــر امل�ســروع باملخــدرات 

واملوؤثرات العقلية ، وذلك فـي حال ارتكابها من جمموعة اإجرامية منظمة .

املــادة ) 19 ( 

الإنتــاج اأو الجتـار غيـر امل�صروعــني بالأ�صلحــة

تتعهد كل دولة طــرف اأن تتخــــذ ما يلزم من تدابري لتجرمي الأفعال التالية عندما تقع 

عمدا من جانب جماعة اإجرامية منظمة اأو اأحد اأع�سائها :

1 - الإنتـــاج غيـــر امل�ســـروع لأي مــواد متفجرة اأو اأ�سلحــة نارية اأو ذخائر ، اأو �سنعهــا ، 

اأو جتميعهــا ، اأو تهريبها ، اأو الجتـار اأو الو�ساطـة فيها ، اأو ت�سليمهـا ، اأو ت�سلمهـا ، 

اأو حيازتها ، اأو اقتناوؤها ، اأو نقلها ، اأو الت�سرف فيها .

2 - �سنع اأجهزة اأو اآلت اأو اأدوات اأو مواد اأو اأجزاء ت�ستخدم فـي اإنتاج الأ�سلحة النارية 

اأو الذخائر اأو املتفجـرات ، اأو الجتـار اأو الو�ساطة فيهــا ، اأو ت�سليمها ، اأو ت�سلمها ، 

اأو حيازتها ، اأو اقتنائها ، اأو نقلها ، اأو الت�سرف فيها .

3 - تنظيم اأو اإدارة اأو متويل اأي من الأفعال املذكورة فـي الفقرتني )1 ، 2( اأعاله .

املــادة ) 20 ( 

�صرقــة وتهريــب العربــات ذات املحــرك

تتعهد كــل دولــة طــرف باأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطار قانونها الداخلــي ، لتجريـــم 

�سرقـــة العربــات ذات املحــرك كال�سيــارات وال�ساحــنات وما ي�سابههــا من اآليــات وتهريبها ، 

عندما تقع من قبل جماعة اإجرامية منظمة .
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املــادة ) 21 ( 

ال�صتعمــال غـري امل�صـروع لتقنيــة اأنظمـة املعلومــات

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري فـي اإطار قانونها الداخلي ، لتجرمي 

ارتكــاب اأو امل�ساركــــة فـــي ارتكــاب الأفعــال التالية التي تقوم بها جماعة اإجراميــة منظمـــة 

فـي نطاق ال�ستعمال غري امل�سروع لتقنية اأنظمة املعلومات :

الخرتاق غري امل�سروع اأو ت�سهيل الخرتاق غري امل�سروع على نحو كلي اأو جزئي   - 1

لأحد نظم املعلومات .

تعطيل اأو حتريف ت�سغيل اأحد نظم املعلومات .  - 2

اإدخــال بيانـــات بطرق غري م�سروعة فـي اأحــد نظــم املعلومـــات اأو م�ســـح اأو تعديــــل   - 3

اأو ن�سخ اأو ن�سر البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غري م�سروع .

ا�سترياد ، اأو حيازة ، اأو عر�ض ، اأو ترك ، اأو اإتاحة اإحدى املعدات اأو الأدوات اأو برامج   - 4

تقنيــة املعلومــات ، بــدون �سبــب م�سروع بهــدف ارتكــاب اإحدى اجلرائـــم املن�ســو�ض 

عليها فـي الفقرات الثالث ال�سابقة .

اأي جرمية من اجلرائم التقليدية ترتكب باإحدى و�سائل تقنية اأنظمة املعلومات .  - 5

املــادة ) 22 ( 

اإعاقــة �صيــر العدالـــة

تتعهـد كل دولة طرف اأن جتعل ارتكاب اأي جرميــة من اجلرائـم الآتيــة خا�سعــا جلـزاءات 

اأو تدابري احرتازية اأو الأمرين معا ، على اأن تراعى فيها خطــــورة اجلرمية وعــدم اإغفال 

العقوبات التبعية اأو التكميلية ، وذلك عندما ترتكب عمدا ، وفـي نطاق جرمية من اجلرائم 

امل�سمولة بهذه التفاقية :

�سهادة الزور فـي جرمية والتحري�ض على ذلك .  - 1

اإكراه �ساهد على عدم اأداء ال�سهادة اأو على ال�سهادة زورا .  - 2

النتقام من �ساهد لإدلئه ب�سهادته .  - 3
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اإف�ساد الأدلة اأو العبث بها .  - 4

عدم الإبالغ عن اجلرمية اأو الإدلء مبعلومات غري �سحيحة .  - 5

مـن علــم بوقــوع جنايــة اأو جنحة اأو كان لديــه مــا يحملــه علــى العتقـــاد بوقوعهـــا   - 6

واأعان اجلاين باأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة .

ا�ستعمال القوة اأو التهديد ملنع موظف فـي جهاز العدالة اأو الأمن من اأداء مهامه   - 7

الر�سمية فـي اإجراءات تتعلق بارتكاب جرائم م�سمولة بهذه التفاقية .

املــادة ) 23 ( 

ال�صتــراك فـي جماعــة اإجراميــة منظمــة

تتعهد كـل دولــة طــرف اأن تتخذ مــا يلــزم مــن تدابيــر ت�سريعيــة وتدابيــر اأخــرى لتجريـــم 

الأفعال التالية جنائيا :

التفاق مع �سخ�ض اآخر اأو اأكرث على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض له �سلة مبا�سرة   - 1

اأو غيـــر مبا�ســرة باحل�ســول على منفعـــة مالية اأو منفعة مادية اأخـــرى وينطــــوي 

حيثما ي�سرتط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به اأحد امل�ساركـــني ي�ساعـــد 

على تنفيذ التفاق ، اأو ت�سلع فيه جماعة اإجرامية منظمة .

قيـــام ال�سخــ�ض باأعمــال امل�ساركــة مع علمــه بهــدف اجلماعــة الإجراميــة املنظمــة   - 2

ون�ساطهـــــا الإجرامـــي العـــام اأو بعزمهــــا على ارتكـــاب اجلرائــم املن�ســو�ض عليهـــا 

فـي هذه التفاقية .

ميكن ال�ستدلل على العلم اأو الق�سد اأو الهدف اأو الغر�ض اأو التفاق امل�سار اإليه   - 3

فـي الفقرتني )1( و)2( اأعاله من مالب�سات الوقائع املو�سوعية .

املــادة ) 24 ( 

التقــــــادم

حتدد كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأي جرمية م�سمولة بهذه 

التفاقية .

14



اجلريدة الر�سمية العدد )1093(

املــادة ) 25 ( 

الإعفــاء اأو التخفيف من العقوبة

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلي :

الإعفــاء مـــن العقوبـــات املقررة للجرائـــم امل�سمولة بهذه التفاقية لكــل مــن بــــادر   - 1

مــن اأع�ســاء اجلماعة الإجراميـــة املنظمة باإبالغ ال�سلطات الق�سائيــة اأو الإداريـــة 

مبا يعلمه عن اجلرمية قبل البدء فـي تنفيذها .

بادر  لكل من  التفاقية  بهذه  امل�سمولة  للجرائم  املقررة  العقوبات  التخفيف من   - 2

الإدارية  اأو  الق�سائية  ال�سلطات  باإبالغ  املنظمة  الإجرامية  اجلماعة  اأع�ساء  من 

مبا يعلمه عن اجلرمية بعد تنفيذها ومكن بهذا الإبالغ ال�سلطات املخت�سة اأثناء 

التحقيــق مــن القب�ض علــى مرتكبـي اجلرميــة الآخــرين اأو على مرتكبــي جرميــة 

اأخرى مماثلة لها فـي النوع اأو اخلطورة .

الف�صــل الثالـــث

التعــاون القانونــي والق�صائــي

املــادة ) 26 ( 

امل�صاعــدة القانونيــة املتبادلــة

1 - تتعهــد الــدول الأطراف اأن تقدم كل منها لالأخرى اأكبــر قــدر من امل�ساعــدة القانونيــة 

املتبادلـــة فـــي املالحقــات واإجــراءات ال�ستــدلل ، والتحقيقـــات ، والإجـــراءات الق�سائيــة 

الأخرى فيما يتعلق باجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية .

الأغرا�ض  لأحد  املتبادلــة  القانونــية  امل�ساعــدة  بينها  فيما  تطلب  اأن  الأطراف  للدول   - 2

الآتية :

�سبـــط املمتلكــــات والأمـــــوال املتح�سلـــة مـــن اجلرائـــم امل�سمولـــة بهـــذه التفاقيـــة  اأ - 

اأو حجزها اأو جتميدها اأو م�سادرتها اأو ت�سليمها .

القيام بعمليات التفتي�ض . ب - 

فح�ض الأ�سياء ومعاينة املواقع . ج - 

احل�سول على اأدلة اأو اأقوال من الأ�سخا�ض وتلقي تقارير اخلرباء . د - 

تبادل �سحف احلالة اجلنائية وتبليغ امل�ستندات الق�سائية عموما . هـ - 
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ك�ســـف املتح�ســـالت اأو املمتلكات اأو الأدوات اأو الأ�سيـــاء الأخــرى اأو اقتفـــاء اأثرهـــا  و - 

لأغرا�ض احل�سول على اأدلة .

تي�سري مثول الأ�سخا�ض فـي الدولة الطرف التي تطلب ذلك . ز - 

اأي �سكل اآخر من اأ�سكال امل�ساعدة مبا ل يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف متلقية  ح - 

الطلب .

يجوز لل�سلطات املخت�سة فـي كل دولة طرف فيما ل يتعار�ض مع قانونها الداخلي ودون   - 3

اأن تتلقى طلبا م�سبقا اأن حتيل معلومات متعلقة مب�سائل جنائية اإىل �سلطة خمت�سة 

فـي دولة طرف اأخرى متى قدرت اأن هذه املعلومات قد ت�ساعد تلك ال�سلطة على القيام 

بالتحريات والإجراءات اجلنائية اأو اإمتامها بنجاح ، اأو اأن املعلومات قد تف�سي اإىل قيام 

تلك ال�سلطة بتقدمي طلب عمال بهذه التفاقية . ويتعني على ال�سلطة املخت�سة التي 

تتلقــى املعلومــات اأن متتثـــل لأي طلــب باإبقـــاء تلك املعلومـــات طي الكتمــان ب�سكــل دائــم 

اأو موؤقت اأو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها .

ي�ساغ طلب امل�ساعدة القانونية ب�سكل يحدد فيه نطاق اجلرمية اأو الواقعة اأو الإجراء   - 4

حمــل امل�ساعــدة ، وفـي حــال ال�ستعجال يقـدم الطلب باأي و�سيلة من و�سائــل الت�ســال 

الأكثــر �سرعــة التــي تتــرك اأثــرا كتابيــا اأو ماديــــا ، ويتعني اأن يت�سمن طلب امل�ساعــدة 

على وجه اخل�سو�ض البيانات الآتية :

ال�سلطة مقدمة الطلب . اأ - 

مو�ســـوع وطبيعـــة التحقيــق اأو املالحقــة اأو الإجــراءات التي يتعلــق بهــا الطلــب ،  ب - 

وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق اأو املالحقة اأو الإجراءات .

ملخ�ســا للوقائــع ذات ال�سلــة باملو�ســوع وتكييفهــا القانونـــي با�ستثنــــاء الطلبــــات  ج - 

املقدمة لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�سائية .

و�سفا للم�ساعدة القانونية امللتم�سة وتفا�سيل اأي اإجراء اآخر تود الدولة الطرف  د - 

الطالبة اتباعه .

هوية ال�سخ�ض املعني وجن�سيته وحيثما اأمكن مكان وجوده . هـ - 

الغر�ض الذي تطلب من اأجله الأدلة اأو املعلومات اأو التدابري . و - 

ل يجــوز لــلدول الأطــراف اأن ترفــ�ض طلـب م�ساعدة قانونيـــة ملجـــرد اأن اجلـــرم يعتبـــر   - 5

اأي�سا منطويا على م�سائل مالية .
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املــادة ) 27 ( 

حـالت رفــ�ص امل�صاعـدة القانونيــة املتبادلــة

ل يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب رفــ�ض تقدمي امل�ساعــدة القانونية اإل فـي احلــالت 

التالية مع بيان �سبب الرف�ض اإذا كانت امل�ساعدة :

مت�ض �سيادتها اأو اأمنها اأو م�ساحلها الأ�سا�سية .  - 1

تتعار�ض مع قوانينها الداخلية .  - 2

�ستلحــــق �ســـررا بالتحقيقــــات اأو الإجـــراءات القائمـــة علـــى اإقليمــها فــــي اجلرميــــة   - 3

مو�سوع طلب امل�ساعدة .

تتعار�ض مع حكم ق�سائي بات �سادرا فـي اإقليمها .  - 4

املــادة ) 28 ( 

التحقيقـــات امل�صرتكـــة

تنظر الــدول الأطــراف فــي اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبــات ثنائيــة اأو متعـددة الأطـراف جتيــز 

لل�سلطات املخت�سة املعنية اأن تن�سئ هيئات اأو جلان حتقيق م�سرتكة فيما يتعلق بامل�سائل 

التي هي مو�سوع حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية فـي دولة اأو اأكرث . وفـي حال 

عــدم وجــود اتفاقيــات اأو ترتيبات كهــــذه ، يجــوز القــيــام بالتحقيقـــات امل�سرتكـــة بالتفــاق 

فـي كــل حالــة على حدة وتكــفل الــدول الأطـراف املعنيــة الحتـرام ل�سيادة الدولــة الطـــرف 

التي �سيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها .

املــادة ) 29 ( 

نقـل الإجــراءات اجلنائيــة

تنظر الدول الأطراف فـي اإمكانية اأن تنقل اإحداها اإىل الأخرى اإجراءات املالحقة املتعلقة 

بجرم م�سمول فـي هذه التفاقية فـي احلالت التي يعترب فيها ذلك النقل فـي �سالح ح�سن 

�ســري العدالــة وخ�سو�ســا عندمــا يتعلق الأمر بعدة وليات ق�سائية وذلك بهـدف تركيـــز 

املالحقة .
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املــادة ) 30 ( 

ت�صليــــم املتهمــــني

على كل دولة طرف ، ومع مراعاة الأحكام الواردة فـي التفاقيات ذات ال�سلة ، اتخاذ   - 1

التدابري الالزمــة لتفعيل نظــام ت�سليــم الأ�سخــا�ض املتهمني اأو املحكــوم عليهــــم ب�سبب 

اإحدى اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية .

تتعهد كل من الدول الأطراف بت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم فـي اجلرائم امل�سمولة   - 2

بهذه التفاقية املطلوب ت�سليمهم اإىل اأي من هذه الدول وذلك طبقا للقواعد وال�سروط 

املن�سو�ض عليها فـي هذه التفاقية .

اإذا مل تقــم الدولــة الطرف بت�سليم املتهم املوجـــود لديهـا فيمــا يتعلق باإحــدى اجلرائـــم   - 3

امل�سمولة بهذه التفاقيـة ا�ستنادا اإىل ثبوت وليتها الق�سائية مبالحــقة هــذا اجلانــي ، 

وجـب عليهــا اأن حتيــل الق�سيــة دون اإبطاء اإىل �سلطاتها املخت�ســة لتخــاذ الإجــراءات 

القانونية ملحاكمته .

ل يجوز للدول الأطراف اأن ترف�ض طلب الت�سليم ملجرد اأن اجلرم يعترب اأي�سا منطويا   - 4

على م�سائل مالية .

يجــوز لكـــل دولــة طرف اأن متتنــع عن ت�سلــيم مواطنيهــا فيما يتعلــق باإحــدى اجلرائـــم   - 5

امل�سمولة بهذه التفاقـية . ولكــن يتعــني عليهــا اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة ملحاكمــة 

ال�سخـــ�ض املطلـــوب ت�سليــمه اأو تنفيـــذ احلكم ال�سادر �ســـده وفقـــا لأحكــام املــــادة )35( 

من هذه التفاقية .

6 - يعتد بجن�سية ال�سخ�ض فـي وقت ارتكاب اجلرمية امل�سمولة بهذه التفاقية واملطلوب 

من اأجلها الت�سليم .

املــادة ) 31 ( 

احلـالت التــي يجــوز فيـها رفــ�ص الت�صليــم

يجوز للدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم رف�ض طلب الت�سليم فـي احلالت التالية :
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اإقليم الدولــة الطرف  اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم قــد ارتكبت فــي   - 1

املطلوب منها الت�سليم اإل اإذا كانت هذه اجلرمية قد اأ�سرت بامل�سالح اجلوهرية للدولة 

الطـرف طالبــة الت�سليـم وكــان قانــون هذه الدولــة مينحها وليــة ق�سائيـــة مبالحقـة 

مرتكبــي هــذه اجلرائـم ما مل تكن الدولة املطلــوب منها الت�سليــم قد بـداأت اإجـــراءات 

التحقيق اأو املحاكمة .

اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم قد �سدر ب�ساأنها حكم ق�سائي من حماكم   - 2

الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم اأو من حماكم دولة اأخرى وكان هذا احلكم باتا 

غري قابل للطعن باأي من اأوجه الطعن وفقا لقانون الدولة التي اأ�سدرت احلكم .

اإذا كانــــت الدعــــوى العمومـــية النا�ســـئة عن اجلرميـــة املطلـــوب مــــن اأجلهـــا الت�سليـــم ،   - 3

عند و�ســـول طــلــب الت�سليــــم قد انق�ســـت اأو كانـــت العقوبـــة املحكــوم بهــا قـــــد �سقـــطت 

لأي �سبـب من اأ�سباب ال�سقوط اأو النق�ساء ، وفقا لقانون الدولة طالبة الت�سليم .

اإذا كانــت اجلرميــة قد ارتكبت خارج اإقليم الدولـة الطرف طالبة الت�سليم من �سخــ�ض   - 4

ل يحمــل جن�سيــة هذه الدولة وكـــان قانـــون الدولـــة الطــــرف املطلــــوب منهـــا الت�سليـــــم 

ل يجيز مالحقة مثل هذه اجلرمية اإذا ارتكبت خارج اإقليم الدولة من مثل هذا ال�سخ�ض .

اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�سليم معتربة مبقت�سى القوانني النافذة لدى   - 5

الطـرف املطلــوب منــه الت�سليم جرميــة ذات �سبغة �سيا�سية اأو تنح�ســر فـــي الإخــالل 

بالواجبات الع�سكرية .

املــادة ) 32 ( 

�صبـط ومـ�صادرة وت�صليـم الأ�صـياء واملتح�صالت الناجتـة عـن اجلرميـة

تلتزم كل دولة طرف اإثر تلقيها طلبا من دولة طرف اأخرى لها ولية ق�سائية ب�ساأن   - 1

اإحدى اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية اأن تتخذ ما يلزم من تدابري لك�سف املتح�سالت 

الإجرامية اأو املمتلكات اأو الأدوات اأو اأي اأ�سياء اأخرى ذات �سلة باجلرمية واقتفاء اأثرها 

وجتميدها اأو �سبطها بغر�ض م�سادرتها .

يكون للدولة الطرف اأن حتيل اإىل �سلطاتها املخت�سة طلب امل�سادرة املتعلقة باجلرائم   - 2

امل�سمولة بهذه التفاقية وال�سادر من �سلطات الدولة الطرف الطالبة لتنفيذه بالقدر 

املطلوب ، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يت�سمنها قانونها الداخلي .
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اإذا تقرر ت�سليم ال�سخ�ض املطلوب ت�سليمه ، تلتزم الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم   - 3

ب�سبط وت�سليم الأ�سياء والعائدات املتح�سلة من اإحدى اجلرائم املطلوب فيهـــا الت�سليم 

اأو امل�ستعملـــة فيها اأو املتعلقـــة بها للدولة الطـــرف الطالبة �ســـواء وجــــدت فـي حيــازة 

ال�سخـــ�ض املطلـــوب ت�سليمــه اأو لــدى الغيــر مـــا لـــم تعــد حيــازة هـــذه الأ�سيـــــاء جرمية 

فـي الدولة املطلوب منها الت�سليم . اأو اأن تلك الأ�سياء تعترب جزءا من الأدلة فـي حتقيق 

اأو حماكمـة �سد ذلك ال�سخــ�ض ، ويجوز ت�سليــم هذه الأ�سيــاء ولو لــم يتحقــق ت�سليــم 

ال�سخ�ض املقرر ت�سليمه ب�سبب هروبه اأو وفاته اأو لأي �سبب اآخر .

ل يجـــوز تف�سيــــر اأحكــــام هــــذه املــادة علـــى نحــــو يخــل مبـــا يثبــــت مـــن حقــــوق مقـــررة   - 4

لأي من الدول الأطراف اأو الغري ح�سن النية على الأ�سياء اأو املتح�سالت املذكورة .

اأو الأمــوال الناجتــة  املــ�سادرة  اأو املمتلكات  تت�ســـرف كـــل دولة طرف فـي املتحــ�سالت   - 5

عن بيعها وفقا لأحكام قانونها الداخلي ، ويجوز للدول الأطراف املعنية التفاق فيما 

بينها على كيفية الت�سرف فيها مع النظر فـي اإمكانية رد عائدات اجلرائم اأو املمتلكات 

امل�سادرة اإىل الدولة الطرف الطالبة لتقدميها اأو جزء منها كتعوي�سات اإىل اأ�سحابها 

ال�سرعيني .

املــادة ) 33 ( 

ح�صانـــة ال�صهـــود واخلبــراء

كـل �ساهــد اأو خبيــر يطلــب ح�سوره لدى اأحد الدول الأطراف ، ويح�ســـر مبحــ�ض اختيــاره 

لهذا الغر�ض اأمام الهيئات الق�سائية لدى الدولة الطرف الطالبة ، يتمتع بح�سانة حتول 

دون اتخاذ اأي اإجـراءات جزائية بحقه اأو القب�ض عليه اأو حب�سه عن اأفعــال اأو تنفيــذ اأحكــام 

�سابقة على دخوله اإقليم الدولة الطرف الطالبة ، ويتعني على اجلهة املعنية التي طلبــــت 

ال�ساهـــــد اأو اخلبيــــر اإخطـــــاره كتابــة بهـــــذه احل�سانــــة قبـــــل ح�ســــوره لأول مـــــرة . وتزول 

هذه احل�سانة عن ال�ساهد اأو اخلبري بانق�ساء )30( ثالثني يوما من تاريخ طلبه اأ�سول 

با�ستغناء ال�سلطات املخت�سة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون اأن يغادر هذه الدولة 

مع عدم قيام ما يحول دون ذلك لأ�سباب خارجة عن اإرادته اأو اإذا عاد اإليها مبح�ض اختياره 

بعد اأن غادرها .
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املــادة ) 34 ( 

نقــل ال�صهـود واخلبـراء وال�صمانــات اخلا�صـة بهــم

تلتـزم كــل دولــة طــرف اأن تتخــذ التدابيـــر املنا�سبـــة لل�سماح بنقـــل ال�سهـــود واخلبــراء   - 1

امل�سلوبة حريتهم لديها املطلوب ح�سورهم فـي دولة طرف اأخرى لالإدلء ب�سهادتهم ، 

اأو للم�ساعدة فـي التحقيقات اإذا قبل ال�سخ�ض املعني بذلك �سراحة . ول يجوز اأن يكون 

النقل لغر�ض املثول للمحاكمة .

اأي من الأ�سخا�ض الوارد ذكرهم  اإليها  مينع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل   - 2

فـي الفقرة )1( من هذه املــادة اأن تقوم بت�سليمهم اإىل دولة ثالثة اأو اتخاذ اأي اإجراءات 

جزائية بحق اأي منهم اأو تنفيذ اأحكام �سابقة عليهم .

تلتـــزم الدولــــة الــتي ينقـــــل اإليــها ال�سخ�ض امل�ســار اإليــه فـي الفقــرة )2( مــن هــذه املــادة   - 3

اأن تبقي عليه حمبو�سا واأن تعيـده اإىل الدولة التي نقل منها فـي الأجل الذي حتدده 

تلك الدولـــــة ، اأو مبجــــرد زوال املبـــررات التـــي دعـــت اإىل طلبـــه ، اأو ح�سبمــــا يتفق عليـــه 

بني الدولتني .

حتت�سب املدة التـي يق�سيــها ال�سخــ�ض املحبـــو�ض املطــلوب نقلـــه فـي الدولــــة الطــرف   - 4

التي نقل اإليها �سمن مدة العقوبة املقررة عليه اأ�سال فـي الدولة الطرف املنقول منها .

املــادة ) 35 ( 

م�صروفـات �صفــر واإقامــة ال�صهــود واخلبـراء

لل�ساهد اأو اخلبري احلق فـي تقا�سي م�سروفات ال�سفر والإقامة وما فاته من اأجر اأو ك�سب 

من الطرف املتعاقد الطالب ، كما يحق للخبري املطالبة باأتعابه نظري الإدلء براأيه ويحدد 

ذلك كله بناء على التعريفات والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الطالب .

اأو اخلبري ويدفع الطرف املتعاقد  اأوراق الإعالن املبالغ التي ت�ستحق لل�ساهد  وتبني فـي 

الطالب مقدما هذه املبالغ اإذا طلب ال�ساهد اأو اخلبري ذلك .
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املــادة ) 36 ( 

حمايــة ال�صهــود واخلبـراء وال�صحايــا

تلتـــزم كل دولــة طــرف اأن تتخــذ ما يلزم من تدابري لتوفيـــر احلمايـــة مــن اأي انتقــــام   - 1

اأو ترهيب حمتمل لل�سهود واخلرباء الذين يوافقون على الإدلء باأقوالهم بخ�سو�ض 

اإحــدى اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقـية ، وكذلك لأقاربهـــم و�سائر الأ�سخـا�ض وثيقـــي 

ال�سلة بهم ح�سب القت�ساء .

تتخــذ كل دولـــة طــرف ما يلــزم مــن تدابري لتوفري امل�ساعـــدة واحلمايـــة مــن اأي انتـقــــام   - 2

اأو ترهيــب ل�سحايـــا اجلرائم امل�سمولة بهــذه التفاقيـــة واأن توفر لهم �سبـــل احل�ســـول 

على التعوي�ض وجرب الأ�سرار التي حلقت بهم .

تنظــــر الدول الأطراف فـي اأن ت�سمل التدابيـــر امل�ســـار اإليهـــا فـــي الفقرتــني ال�سابقتـــني   - 3

ما ياأتي :

توفري احلماية لأولئك الأ�سخا�ض ، من خالل تغيري اأماكن اإقامتهم وعدم اإف�ساء  اأ - 

اأي معلومات تتعلق بهوياتهم واأماكن وجودهم .

اإتاحــة الإدلء بال�سهادة علــى نحــو يكفــل �سالمة ال�سهــود واخلبــراء وال�سحايــا ،  ب - 

ويجوز ا�ستخدام التقنيات احلديثة فـي هذا املجال .

للدول الأطراف اأن تنظر فـي اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات فيما بينها اأو مع دولة اأخرى   - 4

من اأجل توفري احلماية لل�سهود واخلرباء وال�سحايا .

املــادة ) 37 ( 

تدابيـر مكافحــة اجلرميــة املنظمــة

تتعهـــد الــــدول الأطـــراف فيمـــا بينها بالقيام مبــا يلــــي لتعزيـــز فاعليـــة تنفيــــذ القوانــــني 

التي ت�ستهدف مكافحة اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية :

احليلولــــة دون اتخــــاذ اإقليمهـــا م�سرحـــا للتخطيــــط لأي مــــن اجلرائــــم املنظمــــة   - 1

اأو تنفيذها اأو ال�سروع اأو ال�سرتاك فيها باأي �سورة من ال�سور ، والعمل على منع 

ت�سلل العنا�سر الإجرامية اإىل اإقليمها اأو اإقامتها فيها اأفرادا اأو جماعات .
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2 - تطويــر الأنظمــة والقوانــني املتعلقــة باإجراءات املراقبة وتاأمــني احلــدود واملنافـــذ 

الربية والبحرية واجلوية .

3 - تبـــادل املعلومــات ب�ساأن اجلرائــم امل�سمولــة بهــذه التفاقيــة مبــا فــي ذلك �سالتــهـــا 

مع الأن�سطـــة الإجرامــية الأخرى ، وكذلك الو�سائـــل التي ت�ستخدمهـــا اجلماعـــــات 

الإجرامية املنظمة ل �سيما تلك التي تتم با�ستخدام التقنيات احلديثة .

4 - اإجـــراء التحريـــات الراميــة اإىل ر�ســـد حركـــــــة متح�ســالت اجلرائــــم اأو املمتلكــــات 

اأو املعدات اأو �سائر الأدوات امل�ستخدمة اأو املراد ا�ستخدامها فـي ارتكاب تلك اجلرائم .

5 - الك�سـف عن هويــة الأ�سخــا�ض امل�ستبـه فـي �سلوعهــم فـي ارتكــاب اأي مــن اجلرائــم 

امل�سمولة بهذه التفاقية واأن�سطتهم واأماكن تواجدهم .

6 - تفعيل التن�سيق بني خمتلف الأجهزة واجلهات املعنية مبكافحة اجلرائم املنظمة 

وت�سجيع تبادل زيارة العاملني واخلرباء فـي تلك اجلهات ، وتطوير برامج تدريب 

م�سرتكة خا�سة بالعاملني فـي الأجهزة املعنية بتنفيذ القانون اجلنائي مبن فيهم 

اأع�ساء النيابة العامة وق�ساة التحقيق وغريهم .

7 - زيــــادة وعــــي النـــا�ض بوجـــــود اجلرميـــــة املنظمــــة واأ�سبابهـــــا وج�سامتهـــا واخلطــــر 

الذي ت�سكله .

املــادة ) 38 ( 

العرتاف بالأحكام اجلنائية واملدنية

على كل دولة طرف ، فـي �ساأن تنفيذ اأحكام هذه التفاقية وحتقيق الغاية منها ، اأن تعرتف 

بالأحكام اجلزائية واملدنية الباتــة ال�سادرة من حماكــــم دولة طــرف اأخــرى ب�ســاأن اإحدى 

اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية ، وي�ستثنى من ذلك العرتاف الآتي :

الأحكـــام املخالفــة لل�سريعة الإ�سالمية اأو لالأنظمة الأ�سا�سية اأو لأحكام الد�ستــور   - 1

اأو النظام العام فـي الدولة املطلوب اإليها العرتاف .

الأحكــام التــي ما زالــت قابلة للطعن فيهــا باأحـــد اأوجـــه الطعن املقــررة فـــي قانــون   - 2

الدولة التــي �سدر احلكم من اإحدى حماكمها .
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الق�سائيـــة للدولــة  الوليــة  اأ�ســـال �سمــن  ال�سـادرة فـي جرمية تدخــل  3 - الأحكــام 

املطلوب منها اأخذ احلكم فـي العتبار متى با�سرت فيها اأيا من اإجراءات التحقيق 

اأو املحاكمة .

املــادة ) 39 ( 

الولية الق�صائية مبالحقة اجلرائم امل�صمولة بهذه التفاقية

1 - تتخـــذ الـــدول الأطراف مــا يلـــزم من تدابيــر لتقريــر اخت�ســا�ض �سلطاتهــا واأجهزتهـــا 

الق�سائية باملالحقة وبالنظر فـي اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية فـي احلالت الآتية :

يتم  حينما  اأو   ، الدولة  اإقليم  فـي  عنا�سرها  اأحد  اأو  كلها  اجلرمية  تقع  عندما  اأ - 

الإعداد اأو التخطيط اأو ال�سروع باجلرمية اأو تتحقق اإحدى �سور امل�ساهمة فيها 

فـي هذا الإقليم ، اأو حينما متتد اآثار اجلرمية اإليه .

عندمـــا ترتكــب اجلرميـــة علـــى النحـــــو ال�سابــــق ذكـــــره فـي الفقـــرة ال�سابقـــة على  ب - 

منت �سفينة ترفع علم الدولة اأو طائرة م�سجلة فـي �سجالت الدولة .

عندما تقع اجلرمية من قبل اأو �سد اأحد مواطني الدولة . ج - 

اإذا وجد فاعل اجلرمية اأو ال�سريك اأو امل�ساهم فـي ارتكابها فـي اإقليم الدولة �سواء  د - 

كان يقيم فيها على نحو معتاد اأم عابر .

اإذا كانت اجلرمية متثل اعتداء على اأحد امل�سالح العليا للدولة . هـ - 

2 - ل ت�ستبعد هذه التفاقية ممار�سة اأي اختــ�سا�ض جنائي مقــرر من قبــل اأي دولة طرف 

وفقا لقانونها الداخلي .

املــادة ) 40 ( 

اآليـــة تنفيــذ التفاقيــة

يتوىل جمل�سا وزراء العدل والداخلية العرب بالتن�سيق مع املجال�ض الوزارية املعنية الإ�سراف 

علــــى متابعـــة تنفيـــذ هـــذه التفاقية ولهمــــا فـــي هـــــذا ال�ســدد اإن�ســـــــاء الآليــــــات الالزمـــــة 

لذلك الغر�ض وعلى وجه اخل�سو�ض :

اإن�ساء قاعدة بيانات فيما يت�سل بتطبيق هذه التفاقية .  - 1

نهائية  اإدانة  باأحكام  عليهم  املحكوم  الأ�سخا�ض  ب�ساأن  عربي  جنائي  �سجل  اإن�ساء   - 2

وباتة عن اإحدى اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية .
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الفـ�صــل الرابــع 

 اأحكــــام ختاميــــة

تكون هذه التفاقية حمال للتوقيع والت�سديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من الــدول   - 1

الأع�ساء ، وتودع وثائق الت�سديق اأو القبول اأو الإقــرار لــدى الأمانة العامــة جلامعــة 

الدول العربيــة فـي موعـــد اأق�سـاه )30( ثالثـون يومــــا من تاريـــخ الت�سديـــق اأو القبـــول 

اأو الإقــرار ، وعلى الأمانة العامة اإبالغ �سائر الدول الأع�ساء بكل اإيداع لتلك الوثائــق 

وتاريخه .

تدخل هذه التفاقية حيز التنفيذ بعد م�سي )30( ثالثني يوما من تاريخ اإيداع وثائق   - 2

الت�سديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من )7( �سبع دول عربية .

يجوز لأي دولة من دول اجلامعة العربية غري املوقعــة على هذه التفاقية اأن تن�سم   - 3

اإليها ، وتعترب الدولة طرفا فـي هذه التفاقية بعد م�ســي )30( ثالثني يوما على تاريخ 

اإيداع وثيقة الت�سديق اأو القبول اأو الإقرار اأو الن�سمام لدى الأمانة العامــة جلامعــة 

الدول العربية .

ل تخل هذه التفاقيــة بالتفاقيــات اخلا�سة بني بعــ�ض الدول الأع�ســاء وفـــي حالــــة   - 4

تعار�ض اأحكام هذه التفاقيـــة مع اأحـكام اأي اتفاقيــة خا�ســة فتطبق التفاقيــة الأكــرث 

حتقيقا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية .

ل يجــوز لأي دولــة من الـــدول الأطــراف اأن تبــدي اأي حتفــظ ينطــوي علـــى خمالفــة   - 5

لن�سو�ض هذه التفاقية اأو خروج على اأهدافها .

يجوز تكملة هذه التفاقية مبلحق اأو اأكرث ول تكون الدولة الطرف فـي هذه التفاقية   - 6

ملزمة باأي ملحق ما مل ت�سبح طرفا فيه وفقا لأحكامه .
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يجـــوز للدولــة الطــرف اأن تقرتح تعديل اأي ن�ض من ن�ســـو�ض هذه التفاقيـــة وحتيلــــه   - 7

اإىل الأمني العام جلامعة الــدول العربـــية الــذي يقوم بـاإبـــالغه اإلــى الـــدول الأطـــراف 

فـي التفاقية لتخاذ قرار باعتماده باأغلبية ثلثي الدول الأطراف ، وي�سبح هذا التعديل 

نافــــذا بــعــــد م�ســـي )30( ثالثني يومـــا مـــن تاريـــخ اإيـــداع وثائق الت�سديــــق اأو القبــول 

اأو الإقـــرار من )7( �سبع دول اأطراف لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .

ميكن لأي دولة طرف اأن تن�سحـب مــن هذه التفاقيــة بناء علــى طلــب كتابــي تر�سلـــه   - 8

اإىل اأمني عام جامعة الدول العربية .

ويرتـــب الن�ســحاب اأثــره بعــد م�سي )6( �ستة اأ�سهر من تاريخ اإر�ســـال الطلب اإىل اأمــني 

عـــام جامعة الدول العربية .

حــررت هـــذه التفاقيـــــة باللغـــة العربيــــة مبدينــــة القاهـــرة فـي جمهوريــــة م�ســر العربيـــة 

فـي 1432/1/15هـ ، املوافـــق 2010/12/21م من اأ�سل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعــة 

الــدول العربيــة ) الأمانة الفنية ملجل�ض وزراء العدل العرب ( ، ون�سخة مطابقـــة لالأ�ســـل 

ن�سخـــة مطابقــة  وت�سلم كذلك   ، العرب  الداخليــــة  العامـــة ملجلـــ�ض وزراء  ت�سلم لالأمانــــة 

لالأ�ســـل لكل دولة من الدول الأطراف .

واإثباتــــا ملــــــا تقـــــــدم ، قــــام اأ�سحـــــاب ال�سمـــــــو واملعالـــــي وزراء الداخليــــــة والعـــــدل العـــــــرب ، 

بتوقيـــع هــــذه التفاقيـــة ، نيابــــة عــــن دولهـــــم .
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قائمــة الــدول العربيــة املوقعــة وامل�صدقــة 

على التفاقية العربية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنية

وافــق عليهــا جمل�ســـا وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فـي اجتماعهمـــا امل�ستـــرك املنعقــــد   - 1

مبقــــــر الأمانـــــــة العامــــــــة جلامعــة الــــدول العربيـــــة بالقاهـــــــرة بتاريــــخ 1432/1/15هـ 

املوافـــــق 2010/12/21م .

دخلت هذه التفاقية حيـز النفاذ بتاريـــخ 2013/10/5م بعد م�ســـي )30( ثالثـــني يوما   - 2

مــن تاريـــخ اإيـــداع وثائـق الت�سديــق اأو القبـــول اأو الإقـــــرار مـــن )7( �سبــع دول عربيـــة 

لدى الأمانـة العامــة وذلك عمال بالفقرة )2( من الأحكام اخلتامية لالتفاقية .

تاريخ التوقيعالدولــــــــــــة
تاريخ الت�صديق

 اأو الن�صمـــــام

2010/12/212013/1/8اململكــــة الأردنيـــة الها�سميــــة

2010/12/212012/7/4دولة الإمــارات العربيــة املتحــدة

2010/12/21مملكــــة البحريـــــن

2010/12/21اجلمهوريــــة التون�سيــــة

2010/12/21اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�سعبية

جمهوريــــة جيبوتــــــي 

2010/12/212012/6/24اململكـة العربيــة ال�سعوديــة

2010/12/21جمهوريـــــة ال�ســــودان

2010/12/21اجلمهوريـــة العربيـــة ال�سوريـــة
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تاريخ التوقيعالدولــــــــــــة
تاريخ الت�صديق

 اأو الن�صمـــــام

جمهوريـــة ال�سومــــال

2010/12/212013/5/12جمهوريـــة العـــــــراق

2012/2/15�سلطنـــــــة عمـــــــــــــــان

2010/12/212013/5/21دولـــــة فل�سطـــــــني

2010/12/212012/3/5دولـــــــة قطـــــــــر

جمهوريــة جــزر القمــر املتحــدة

2010/12/212013/9/5دولـــــــــــــة الكويــــــــــــت

اجلمهوريــة اللبنانيــة

2010/12/21دولـــــــة ليبيــــــــــــــا

2010/12/21جمهوريـة م�ســر العربيــة

2010/12/21اململكــــــــــة املغربيــــــــــة

2010/12/21اجلمهوريـة الإ�سالميــة املوريتانيــة

2010/12/21اجلمهوريــــــــة اليمنيــــــــة
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