
*   �صدرت بقر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم ))8)) وتاريخ 9-)-))))ه�، ومبو�فقة �ملقام �ل�صامي باملر�صوم رقم 
م-8) وتاريخ 0)-)- ))))ه�، وبتعميم وزير �لعدل رقم )) - ت - )))) وتاريخ ))-)-))))ه�.
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ديباجة:

ال�شامية, وال �شيما  باملبادئ االأخالقيَّة والدينيَّة  التزاًما منها  العربيَّة املوقعة,  اإن الدول 
اأحكام ال�رشيعة االإ�شالميَّة ال�شمحة, وباأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربيَّة وميثاق 
الق�شائي  التعاون  مال  يف  والدوليَّة  العربيَّة  واملعاهدات  واالتفاقيات  املتحدة  االأمــم 
واالأمني ملنع ومكافحة اجلرمية والتي تكون الدول املتعاقدة طرًفا فيها, وال �شيما منها اتفاقية 

الريا�ض للتعاون الق�شائي, واتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيَّة. 
هذه  متثِّله  ملا  الوطنيَّة,  احلدود  عرب  املنظمة  للجرمية  الت�شدي  الأهمية  منها  واإدراًكــا 
اجلرمية من تهديد الأمن االأمة العربيَّة وا�شتقرارها وعرقلة للتنمية االقت�شاديَّة واالجتماعيَّة 

للبلدان العربيَّة. 
املنظمة  اجلرمية  ومكافحة  منع  العربي يف مال  التعاون  تعزيز  على  منها  ا  وحر�شً
نة لهذه اجلرمية,  عرب احلدود الوطنية يف املجالني الق�شائي واالأمني وجترمي االأفعال املكوَّ
واتِّخاذ تدابري واإجراءات منعها ومكافحتها ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها و�رشكائهم وفق 
ِلُكلِّ  العام  النظام  مراعاة  الوطنيَّة مع  القوانني  اأو  ال�شمحة  االإ�شالميَّة  ال�رشيعة  اأحكام 
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دولة وت�شليمهم اإلى الدول الطالبة. 
اأو  االأطراف  الدول  د�شاتري  مع  االتفاقية  اأحكام  تعار�ض  عدم  االعتبار  يف  واأخًذا 

اأنظمتها االأ�شا�شيَّة, 
قد اتفقت على ما يلي: 

الف�صل الأول:
اأحكام عامة

املادة )1( الهدف من االتفاقية:

املنظمة عرب  ملنع ومكافحة اجلرمية  العربي  التعاون  تعزيز  اإلى  االتفاقية  تهدف هذه 
احلدود الوطنيَّة.

املادة )2( امل�صطلحات:

يكون للم�شطلحات التالية اأينما وردت يف هذه االتفاقية املعاين املبينة اإزاءها: 
هذه  على  �شادقت  العربيَّة  الــدول  جامعة  يف  ع�شو  دولة  كل  الطرف:  الدولة    -1
ة  االتفاقية اأو ان�شمت اإليها واأودعت وثائق ت�شديقها اأو ان�شمامها لدى االأمانة العامَّ

جلامعة الدول العربيَّة.
اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيَّة: هي كل جرمية ذات طابع عابر للحدود الوطنيَّة    -2
فيها  ال�رشوع  اأو  متويلها  اأو  لها  التخطيط  اأو  فيها  اال�شرتاك  اأو  بتنفيذها  وت�شطلع 

جماعة اإجراميَّة منظمة على النحو املو�شوف يف الفقرة )3( من هذه املادة.
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من  نة لفرتة من الزَّ اجلماعة االإجراميَّة املنظمة: هي كل جماعة ذات بنية حمددة مكوَّ   -3
امل�شمولة  اجلرائم  اإحدى  ارتكاب  اأفرادها على  اتفق  اأكرث  اأو  اأ�شخا�ض  ثالثة  من 

بهذه االتفاقية من اأجل احل�شول على منفعة ماديَّة مبا�رشة اأو غري مبا�رشة.
لغر�ض  ع�شوائيًّا  م�شكلة  غري  جماعة  بها  ويق�شد  حمــددة:  بنية  ذات  جماعة    -4
االرتكاب الفوري جلرم ما, وال يلزم اأن يكون الأع�شائها اأدواٌر حمددة ر�شمًيا, 

اأو اأن ت�شتمر ع�شويتهم فيها اأو اأن تكون لها بنية متطورة.
بطريق  عليها  �لتح�ضل  مَتَّ  �أمو�ل  �أو  �أ�ضياء  �أو  ممتلكات  �أي  اجلرمية:  متح�شالت    -5

مبا�رش اأو غري مبا�رش من ارتكاب جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية.
التحفظ اأو التجميد: هو احلجز املوؤقت على املمتلكات اأو االأ�شياء اأو االأموال    -6
خمت�شة  �شلطة  اأو  ق�شائيَّة  �شلطة  عن  �شادر  اأمر  مبقت�شى  باجلرمية  ال�شلة  ذات 

اأخرى, وفًقا ملا تن�ض عليه القوانني الداخليَّة ِلُكلِّ دولة.
ال�شلة  ذات  االأموال  اأو  االأ�شياء  اأو  املمتلكات  من  ال�شخ�ض  جتريد  امل�شادرة:    -7
�شلطة  الطعن �شادر عن  قابل الأيِّ طريق من طرق  مبقت�شى حكم غري  باجلرمية 

ق�شائيَّة خمت�شة, وفًقا ملا تن�ض عليه القوانني الداخليَّة ِلُكلِّ دولة.
اأم  ماديَّة  اأكانت  �شواء  نوعها,  كان  اأًيا  املوجودات  بها  ويق�شد  املمتلكات:    -8
غري ماديَّة, منقولة اأم غري منقولة, ملمو�شة اأم غري ملمو�شة, وامل�شتندات اأو 
ال�شكوك القانونيَّة التي تثبت ملكيَّة تلك املوجودات اأو وجود م�شلحة فيها.
واالأوراق  االأجنبيَّة  والعمالت  العربيَّة  الوطنيَّة  العمالت  بها  ويق�شد  االأموال:    -9
اأو معنوي,  اأو منقول مادي  التجاريَّة وكل ذي قيمة من عقار  املاليَّة واالأوراق 

وجميع احلقوق املَُتَعلِّقة بها, وال�شكوك واملحررات املثبتة لهذه االأموال.
10- اجلرم االأ�شلي: اأي جرم تاأتي منه عائدات ميكن اأن ت�شبح مو�شوع جرمية.
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املادة )3( :نطاق تطبيق االتفاقية:

تُطّبق هذه االتفاقية على ما ياأتي:    -1

اأ- االأفعال املجّرمة مبقت�شى هذه االتفاقية.  

�شالبة  بعقوبة  عليها  معاقب  الوطنيَّة  احلدود  عرب  منظمة  اأخرى  جرمية  اأيَّة  ب-   

للحرية ملدة ال تقل عن ثالث �شنوات, وفًقا للقوانني الوطنيَّة ِلُكلِّ دولة.
الأغرا�ض الفقرة )1( من هذه املادة, تكون اجلرمية عابرة للحدود الوطنيَّة اإذا ارتكبت:    -2

اأ- يف اأكرث من دولة واحدة.  

اأو  اأو متويلها  اأو توجيهها  اأو التخطيط لها  ب- يف دولة واحدة, وكان االإعداد   

االإ�رشاف عليها يف دولة اأو دول اأخرى.

ج- يف دولة واحدة, من جماعة اإجراميَّة منظمة متار�ض اأن�شطة اإجراميَّة يف اأكرث   

من دولة واحدة.

د- يف دولة واحدة, وترتبت عليها اآثار �شديدة يف دولة اأو دول اأخرى.  

املادة )4(: �صون ال�صيادة:

النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية على  التزاماتها  بتنفيذ  تتعهد الدول االأطراف    -1
المة االإقليميَّة للدول ومبداأ عدم  نحو َيتَّفق مع مبداأي امل�شاواة يف ال�شيادة وال�شَّ

التدخل يف ال�شوؤون الداخليَّة للدول االأخرى.
لي�ض يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف اأن تقوم يف اإقليم دولة طرف اأخرى    -2
مبمار�ضة �لوالية �لق�ضائيَّة و�أد�ء �لوظائف �لتي يناط �أد�وؤها ح�رًش� ب�ضلطات تلك 

الدولة االأخرى مبقت�شى قانونها الداخلي.
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املادة )5(: م�صوؤولية الهيئات االعتبارية:

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري اأخرى, مبا َيتَّفق مع    -1
مبادئها القانونيَّة, الإقرار م�شوؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة يف اجلرائم 
املجرمة  واالأفعال  منظمة,  اإجراميَّة  جماعة  فيها  �شالعة  تكون  التي  اخلطرية, 

مبقت�شى هذه االتفاقية.
الهيئات  م�شوؤولية  تكون  اأن  يجوز  الطرف,  للدولة  القانونيَّة  باملبادئ  عماًل    -2

االعتبارية جنائيَّة اأو مدنيَّة اأو اإداريَّة.
بامل�شوؤولية  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ض  امل�شوؤولية  تخل  ال    -3

اجلنائيَّة لالأ�شخا�ض الّطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.
اإخ�شاع االأ�شخا�ض االعتباريني  تَكفل كل دولة طرف, على وجه اخل�شو�ض,    -4
الذين تلقى عليهم امل�شوؤولية وفًقا لهذه املادة, لعقوبات جزائيَّة اأو غري جزائيَّة 

الة ومتنا�شبة ورادعة مبا يف ذلك اجلزاءات النقديَّة. فعَّ

الف�صل الثاين:
الأحكام اجلزائية

املادة )6(: غ�صل االأموال:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي اأي    -1
من االأفعال التالية اإذا ارتكبت ق�شًدا اأو عمًدا بالنِّ�شبة لالأموال املتح�شلة من اأيَّة 

جرمية اأ�شلية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية: 
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اأ- حتويل االأموال اأو نقلها مع العلم بكونها متح�شالت اإجراميَّة بغر�ض اإخفاء اأو   

متويه امل�شدر غري امل�رشوع لتلك املمتلكات.

ب- اإخفاء اأو متويه الّطبيعة احلقيقيَّة لالأموال اأو م�شدرها اأو مكانها اأو كيفية الت�رشف   

فيها اأو ملكيتها اأو احلقوق املَُتَعلِّقة بها مع العلم بكونها متح�شالت اإجراميَّة.

بكونها  تلقيها  بوقت  العلم  مع  ا�شتعمالها  اأو  حيازتها  اأو  االأموال  اكت�شاب  ج-   

متح�شالت اإجراميَّة.
ي�شمل مفهوم اجلرمية االأ�شلية اجلرائم التي ت�شملها هذه االتفاقية التي حت�شلت    -2
عنها االأموال, وكافة اجلرائم التي ارتكبت داخل اأو خارج اإقليم الدولة الطرف 
�إقليم �لدولة �لطرف  �ملعنيَّة. ولكن ُي�ضرَتط يف حال وقوع تلك �جلرمية خارج 
الدولة  وقانون  فيها  ارتكبت  التي  الدولة  قانون  مبقت�شى  اإجراميًّا  فعاًل  متثِّل  اأن 

الطرف املعنيَّة بتطبيق اأحكام هذه املادة.
والرقابة  لالإ�رشاف  تدابري  و�شع  على  االتفاقية  هذه  يف  طرف  دولة  كل  تعمل    -3

بغر�ض منع ومكافحة غ�شل االأموال.

املادة )7(: الف�صاد االإداري:

1- تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري اأخرى لتجرمي 
الداخلي يف  قانونها  اإطار  التالية يف  االأفعال  ارتكاب  امل�شاركة يف  اأو  ارتكاب 

حال ارتكاب هذه االأفعال عمًدا من جماعة اإجراميَّة منظمة: 

مبا�رش  اأو غري  مبا�رش  ِب�َشكلٍّ  قبوله  اأو  اأو من يف حكمه  اأ- طلب موظف عمومي 

ف نف�شه اأو ل�شالح غريه مزيَّة اأو منفعة غري م�شتحقة اأو وعًدا  �شواء ل�شالح املُوظَّ
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بها, لكي يقوم بعمل اأو ميتنع عن القيام بعمل من االأعمال الداخلة �شمن نطاق 

وظيفته الر�شميَّة.

اأو  م�شتحقة  غري  مبنفعة  اأو  مبزيَّة  حكمه  يف  من  اأو  عمومي  موظف  وعد  ب-   

ف  املُوظَّ ل�شالح  �شواء  مبا�رش  غري  اأو  مبا�رش  ِب�َشكلٍّ  اإياها  منحه  اأو  عليه  عر�شها 

االأعمال  من  بعمل  القيام  عن  ميتنع  اأو  بعمل  يقوم  لكي  غريه  ل�شالح  اأو  نف�شه 

الداخلة �شمن نطاق وظيفته الر�شميَّة.

ج- ت�رشي اأحكام الفقرتني )اأ( و)ب( من هذه املادة على كلِّ موظف عمومي   

اأجنبي اأو موظف مدين دويل ارتكب فعاًل من االأفعال املجرمة يف هاتني الفقرتني.

اأو  اأو لغريه على مزيَّة  لنف�شه  اأو من يف حكمه ح�شل  د- كل موظف عمومي   

منفعة غري م�رشوعة ب�شبب ا�شتغالل ال�شلطة اأو ال�شفة اأو نتيجة ل�شلوك مّرم 

قانونًا.
2-  تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ مبا يتنا�شب مع نظامها القانوين التدابري الت�رشيعيَّة 
وك�شفهم  ف�شادهم  ومنع  العموميني  فني  املُوظَّ نزاهة  تعزيز  بهدف  ــة  واالإداريَّ

ومعاقبتهم.
تتعهد كل دولة طرف اأن تنظر يف جترمي االأ�شكال االأخرى للف�شاد االإداري الواقع    -3

ة. على الوظيفة العامَّ

املادة )8(: جرائم القطاع اخلا�ص:

تتخذ كل دولة طرف وفًقا لنظامها االأ�شا�شي اأو ملبادئها الد�شتوريَّة ويف اإطار قانونها 
الداخلي, تدابري ملنع �شلوع القطاع اخلا�ض يف اجلرمية املنظمة, وتعزيز معايري املحا�شبة 
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ومراجعة احل�شابات يف القطاع اخلا�ض وتفر�ض عقوبات مدنيَّة اأو اإداريَّة اأو جنائيَّة تكون 
الة ومنا�شبة على عدم االمتثال لهذه التدابري. فعَّ

املادة )9(: االحتيال على املوؤ�ص�صات املاليَّة وامل�صرفيَّة:

لتجرمي  الداخلي,  قانونها  اإطار  يف  تدابري  من  يلزم  ما  تتخذ  باأن  دولة  كل  تتعهد 
اأو  اإجراميَّة منظمة  تقع من جماعة  املاليَّة وامل�رشفيَّة, عندما  املوؤ�ش�شات  االحتيال على 

اأحد اأع�شائها.

املادة )10(: تزوير وتزييف العملة وترويجها:

تتعهد كل دولة طرف باالتفاقية اأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري اأخرى 
لتجرمي االأفعال التالية يف حال ارتكابها عمًدا من جماعة اإجراميَّة منظمة: 

تزوير اأو تزييف عملة ورقيَّة اأو معدنيَّة متداولة قانونًا اأو ماأذون باإ�شدارها قانونًا    -1
يف دولة طرف باالتفاقية.

رة اأو املزيفة حلدود دولة طرف  حيازة واإخراج اأو اإدخال اأي من العمالت املزوَّ   -2
باالتفاقية.

رة اأو املزيفة اأو التَّعامل بها يف اأي دولة طرف باالتفاقية. ترويج العمالت املزوَّ   -3

املادة )11(: االجتار باالأ�صخا�ص وبخا�صة الن�صاء واالأطفال:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب االأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجراميَّة منظمة: 
اأو  اأو االختطاف  الق�رش  اأ�شكال  اأو غري ذلك من  ا�شتعمالها  اأو  ة  بالُقوَّ اأي تهديد   -1
االحتيال اأو اخلداع اأو اإ�شاءة ا�شتعمال ال�شلطة اأو ا�شتغالل حالة ال�شعف وذلك 
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ا�شتغاللهم  لغر�ض  اأ�شخا�ض  ا�شتقبال  اأو  اإيواء  اأو  نقل  اأو  ا�شتخدام  اأجل  من 
�ال�ضتغالل  �أ�ضكال  �ضائر  �أو  )�لبغاء(  �لدعارة  ممار�ضة  يف  م�رشوع  غري  بمِ�َضكلٍّ 
اجلن�شي اأو ال�شخرة اأو اخلدمة ق�رًشا اأو اال�شرتقاق اأو املمار�شات ال�شبيهة بالرق 
اأو اال�شتعباد, وال يعتد بر�شاء ال�شخ�ض �شحية االجتار يف كافة �شور اال�شتغالل 

متى ا�شتخدمت فيها الو�شائل املبيَّنة يف هذه الفقرة.
اجتاًرا  اال�شتغالل  لغر�ض  ا�شتقباله  اأو  اإيوائه  اأو  نقله  اأو  طفل  ا�شتخدام  ُيعترب   -2
اإذا مل ينطو على ا�شتعمال اأي من الو�شائل املبيَّنة يف الفقرة  باالأ�شخا�ض حتَّى 

)1( من هذه املادة. ويف جميع االأحوال ال يعتد بر�شائه.

املادة )12(: انتزاع االأع�صاء الب�صريَّة واالجتار فيها:

اأخرى لتجرمي  ما يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري  اأن تتخذ  تتعهد كل دولة طرف 
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب اأفعال انتزاع االأع�شاء اجل�شديَّة اأو االأن�شجة الع�شويَّة, 
اأو االجتار فيها, اأو نقلها باالإكراه اأو التحايل اأو التغرير, عندما تقوم بها جماعة اإجراميَّة 
منظمة اأو اأحد اأع�شائها, وال يعتد بر�شاء ال�شخ�ض �شحية هذه االأفعال متى ا�شتخدمت 

فيها الو�شائل املبيَّنة يف هذه املادة.

املادة )13(: تهريب املهاجرين:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
ارتكاب االأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجراميَّة منظمة: 

غري  نحو  على  االأ�شخا�ض  اأحد  باإدخال  القيام  طريق  عن  املهاجرين  تهريب    -1
املقيمني  اأو من  ال�شخ�ض من مواطنيها  ُيعترب ذلك  دولة طرف ال  اإلى  م�رشوع 
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منفعة  على  مبا�رشة,  غري  اأو  مبا�رشة  ب�شورة  احل�شول,  اأجل  من  وذلك  فيها, 
ماليَّة.

ت�شهيل تهريب املهاجرين بارتكاب اأحد االأفعال التالية:    -2

اأ- اإعداد وثيقة �شفر اأو تزويرها اأو انتحال هوية اأو تدبري احل�شول على وثيقة من   

هذا القبيل اأو توفريها اأو حيازتها.

ب- متكني �شخ�ض, لي�ض مواطًنا اأو مقيًما دائًما يف الدولة املعنيَّة من البقاء   

وذلك  �لدولة،  تلك  يف  �مل�رشوع  للبقاء  �لالزمة  بال�رشوط  تقيد  دون  فيها 

اأيَّة و�شيلة اأخرى غري  با�شتخدام اإحدى الو�شائل املذكورة يف هذه املادة اأو 

م�رشوعة.
يتعني على كلِّ دولة طرف رهًنا باأحكام نظامها القانوين اأن تعتمد ما يلزم من    -3
عقوبة  لت�شديد  اأ�شبابًا  التالية  الظروف  العتبار  اأخرى  وتدابري  ت�رشيعيَّة  تدابري 

اجلرائم الواردة يف هذه املادة: 

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

ب- معاملة اأولئك املهاجرين معاملة ال اإن�شانيَّة اأو مهينة.  
لي�ض يف هذه املادة ما مينع اأيَّة دولة طرف من اتِّخاذ تدابري بحق اأي �شخ�ض ُيعدُّ    -4

�شلوكه جرًما مبقت�شى قانونها الداخلي.

املادة )14(: القر�صنة البحريَّة:

تتعهد كل دولة طرف باأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
القر�شنة البحريَّة, عندما تقع من قبل جماعة اإجراميَّة منظمة.
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ة واالإجتار  املادة )15(: اال�صتيالء على االآثار واملمتلكات الثقافيَّة والفكريَّ
غري امل�صروع بها:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري اأخرى لتجرمي    -1
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب االأفعال التالية عندما تقع عمًدا من قبل جماعة 

اإجراميَّة منظمة اأو اأحد اأفرادها: 

اأ- تهريب اآثار اإلى اخلارج.  

ب- االجتار غري امل�رشوع يف االآثار.  

ج- �رشقة اآثار اأو جزء منها اأو اإخفاوؤها.  

د- هدم اأو اإتالف اأو ت�شويه اأو تغيري معامل اأو ف�شل جزء من اأثر.  

ال�شلطة  من  بذلك  ترخي�ض  دون  االأثري  التنقيب  اأعمال  من  بعمل  القيام  هـ-   

املخت�شة.

اأن يعلم  فيه  اأو يفرت�ض  يعلم  اآثار متى كان احلائز  و- حيازة غري م�رشوعة الأيِّ   

بطبيعة االآثار مو�شوع احليازة.

ز- تقليد االآثار بق�شد بيعها واال�شتفادة منها بو�شائل الغ�ض اأو الت�شليل.  

ح- �رشقة االأ�شياء ذات ال�شبغة الثقافيَّة واالجتار غري امل�رشوع بها.  

ط- �رشقة �للوحات �لفنيَّة و�الجتار غري �مل�رشوع بها.  

ي- التعدي على حقوق امللكيَّة الفكريَّة واالجتار غري امل�رشوع بها.  
اإلى  م�رشوعة  غري  ب�شورة  خرجت  التي  االآثــار  باإعادة  االأطــراف  الدول  تلتزم   -2

م�شدرها.
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املادة )16(: االعتداء على البيئة ونقل النفايات اخلطرة واملواد ال�صارة:

تتعهد كل دولة طرف اأن جتعل ارتكاب اأي جرمية من اجلرائم االآتية خا�شًعا جلزاءات 
اإغفال  فيها خطورة اجلرمية وعدم  تراعى  اأن  مًعا, على  االأمرين  اأو  تدابري احرتازيَّة  اأو 

العقوبات التبعيَّة اأو التكميليَّة: 
اأو  املائيَّة,  اأو  الهوائيَّة  اأو  البيئة االأر�شيَّة  باأحد عنا�رش  التي تلحق �رشًرا  1- االأفعال 

تنذر باإحلاق هذا ال�رشر, اأو ت�شهم يف اختالل التوازن البيئي.
غري  ِب�َشكلٍّ  ال�شارة  واملــواد  اخلطرة  والنفايات  املواد  تداول  اأو  نقل  اأو  ا�شترياد   -2
م�رشوع اأو ال�شماح بدخولها اأو مرورها اأو دفنها يف اأرا�شي اأّي دولة طرف اأو 

اإلقائها يف مياهها االإقليميَّة.

ة واالأحياء  املادة )17(: االجتار غري امل�صروع بالنباتات واحليوانات الربيَّ
البحريَّة:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب االأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجراميَّة منظمة: 

وم�شتقاتها  البحريَّة  واالأحياء  الربيَّة  واحليوانات  اقتالعها  املحظور  النباتات  بيع   -1
اأو  ا�شتعمالها,  اأو  �رشاوؤها  اأو  الطرف,  الدولة  لقانون  وفًقا  �شيدها,  املحظور 

تداولها, اأو االجتار فيها على اأي نحو.
2- حيازة اأو اإخفاء املتح�شالت النا�شئة عن اأحد االأفعال املجّرمة يف الفقرة ال�شابقة.

رات العقلية: املادة )18(: االأن�صطة املَُتَعلِّقة باملواد املخدرة واملوؤثِّ

لتجرمي  اأخرى  وتدابري  ت�رشيعيَّة  تدابري  من  يلزم  ما  تتخذ  اأن  دولة طرف  كل  تتعهد 
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب االأن�شطة غري امل�رشوعة املَُتَعلِّقة باملواد املخدرة واملوؤثِّرات 
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امل�رشوع  غري  االجتــار  ملكافحة  العربيَّة  االتفاقية  يف  املعتمدة  لالأحكام  وفًقا  العقليَّة, 
باملخدرات واملوؤثِّرات العقليَّة, وذلك يف حال ارتكابها من مموعة اإجراميَّة منظمة.

املادة )19(: االإنتاج اأو االجتار غري امل�صروعني باالأ�صلحة:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري لتجرمي االأفعال التالية عندما تقع 
عمًدا من جانب جماعة اإجراميَّة منظمة اأو اأحد اأع�شائها: 

1- االإنتاج غري امل�رشوع الأيَّة مواد متفجرة اأو اأ�شلحة ناريَّة اأو ذخائر, اأو �شنعها, اأو 
اأو  ت�شلمها,  اأو  ت�شليمها,  اأو  فيها,  الو�شاطة  اأو  االجتار  اأو  تهريبها,  اأو  جتميعها, 

حيازتها, اأو اقتنائها, اأو نقلها, اأو الت�رشف فيها.
2- �شنع اأجهزة اأو اآالت اأو اأدوات اأو مواد اأو اأجزاء ت�شتخدم يف اإنتاج االأ�شلحة 
اأو  ت�شليمها,  اأو  فيها,  الو�شاطة  اأو  اأو االجتار  املتفجرات,  اأو  الذخائر  اأو  الناريَّة 

ت�شلمها, اأو حيازتها, اأو اقتنائها, اأو نقلها, اأو الت�رشف فيها.
3- تنظيم اأو اإدارة اأو متويل اأّي من االأفعال املذكورة يف الفقرتني )1, 2( اأعاله.

املادة )20(: �صرقة وتهريب العربات ذات املحرك:

تتعهد كل دولة طرف باأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
�رشقة العربات ذات املحرك كال�شيَّارات وال�شاحنات وما ي�شابهها من اآليات وتهريبها, 

عندما تقع من قبل جماعة اإجراميَّة منظمة.

املادة )21(: اال�صتعمال غري امل�صروع لتقنيَّة اأنظمة املعلومات:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري يف اإطار قانونها الداخلي, لتجرمي 
ارتكاب اأو امل�شاركة يف ارتكاب االأفعال التالية التي تقوم بها جماعة اإجراميَّة منظمة يف 
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نطاق اال�شتعمال غري امل�رشوع لتقنيَّة اأنظمة املعلومات: 
1- االخرتاق غري امل�رشوع اأو ت�شهيل االخرتاق غري امل�رشوع على نحو كليٍّ اأو جزئيٍّ 

الأحد نظم املعلومات.
2- تعطيل اأو حتريف ت�شغيل اأحد نظم املعلومات.

3- اإدخال بيانات بطرق غري م�رشوعة يف اأحد نظم املعلومات اأو م�شح اأو تعديل اأو 
ن�شخ اأو ن�رش البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غري م�رشوع.

4- ا�شترياد, اأو حيازة, اأو عر�ض, اأو ترك, اأو اإتاحة اإحدى املعدات اأو االأدوات اأو 
برامج تقنيَّة املعلومات, من دون �شبب م�رشوع بهدف ارتكاب اإحدى اجلرائم 

املن�شو�ض عليها يف الفقرات الثالث ال�شابقة.
5- اأّي جرمية من اجلرائم التَّْقليديَّة ترتكب باإحدى و�شائل تقنيَّة اأنظمة املعلومات.

املادة )22(: اإعاقة �صري العدالة:

تتعهد كل دولة طرف اأن جتعل ارتكاب اأّي جرمية من اجلرائم االآتية خا�شًعا جلزاءات 
اإغفال  فيها خطورة اجلرمية وعدم  تراعى  اأن  مًعا, على  االأمرين  اأو  تدابري احرتازيَّة  اأو 
العقوبات التبعيَّة اأو التكملية, وذلك عندما ترتكب عمًدا, ويف نطاق جرمية من اجلرائم 

امل�شمولة بهذه االتفاقية: 
1- �شهادة الزور يف جرمية والتحري�ض على ذلك.

2- اإكراه �شاهد على عدم اأداء ال�شهادة اأو على ال�شهادة زوًرا.
3- االنتقام من �شاهد الإدالئه ب�شهادته.

4- اإف�شاد االأدلَّة اأو العبث بها.
5- عدم االإبالغ عن اجلرمية اأو االإدالء مبعلومات غري �شحيحة.



334
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

بوقوعها  االعتقاد  على  يحمله  ما  لديه  كان  اأو  اأو جنحة  جناية  بوقوع  علم  من   -6
واأعان اجلاين باأيِّ طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.

ة اأو التهديد ملنع موظف يف جهاز العدالة اأو االأمن من اأداء مهامه  7- ا�شتعمال الُقوَّ
الر�شميَّة يف اإجراءات تتعّلق بارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية.

املادة )23(: اال�صرتاك يف جماعة اإجراميَّة منظمة:

اأخرى لتجرمي  ما يلزم من تدابري ت�رشيعيَّة وتدابري  اأن تتخذ  تتعهد كل دولة طرف 
االأفعال التالية جنائًيا: 

�شلة  له  لغر�ض  خطرية  جرمية  ارتكاب  على  اأكرث  اأو  اآخر  �شخ�ض  مع  االتفاق   -1
مبا�رشة اأو غري مبا�رشة باحل�شول على منفعة ماليَّة اأو منفعة ماديَّة اأخرى وينطوي 
حيثما ُي�ضرَتط �لقانون �لد�خلي ذلك على فعل يقوم به �أحد �مل�ضاركني ي�ضاعد 

على تنفيذ االتفاق, اأو ت�شلع فيه جماعة اإجراميَّة منظمة.
املنظمة  االإجراميَّة  اجلماعة  بهدف  علمه  مع  امل�شاركة  باأعمال  ال�شخ�ض  قيام   -2
ون�شاطها االإجرامي العام اأو بعزمها على ارتكاب اجلرائم املن�شو�ض عليها يف 

هذه االتفاقية.
3- ميكن اال�شتدالل على العلم اأو الق�شد اأو الهدف اأو الغر�ض اأو االتفاق امل�شار اإليه 

يف الفقرتني )1( و)2( اأعاله من مالب�شات الوقائع املو�شوعيَّة.

املادة )24(: التقادم:

م�شمولة  الأيَّة جرمية  تقادم طويلة  الداخلي مدة  لقانونها  وفًقا  دولة طرف  حتدد كل 
بهذه االتفاقية.
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املادة )25(: االإعفاء اأو التخفيف من العقوبة:

تتعهد كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلي: 
1- االإعفاء من العقوبات املقررة للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ِلُكلِّ من بادر من 
اأع�شاء اجلماعة االإجراميَّة املنظمة باإبالغ ال�شلطات الق�شائيَّة اأو االإداريَّة مبا يعلمه 

عن اجلرمية قبل البدء يف تنفيذها.
2- التخفيف من العقوبات املقررة للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ِلُكلِّ من بادر من 
اأع�شاء اجلماعة االإجراميَّة املنظمة باإبالغ ال�شلطات الق�شائيَّة اأو االإداريَّة مبا يعلمه 
عن اجلرمية بعد تنفيذها ومّكن بهذا االإبالغ ال�شلطات املخت�شة اأثناء التحقيق من 
�لقب�س على مرتكبي �جلرمية �الآخرين �أو على مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة لها يف 

النوع اأو اخلطورة.

الف�صل الثالث:
التعاون القانوين والق�صائي 

املادة )26(: امل�صاعدة القانونيَّة املتبادلة:

1- تتعهد الدول االأطراف اأن تقدم كل منها لالأخرى اأكرب قدر من امل�شاعدة القانونيَّة 
واالإجــراءات  والتحقيقات,  اال�شتدالل,  ــراءات  واإج املالحقات  يف  املتبادلة 

الق�شائيَّة االأخرى فيما يتعّلق باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
2- للدول االأطراف اأن تطلب فيما بينها امل�شاعدة القانونيَّة املتبادلة الأحد االأغرا�ض 

االآتية: 
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اأو  االتفاقية  بهذه  امل�شمولة  اجلرائم  من  املتح�شلة  واالأموال  املمتلكات  �شبط  اأ- 

حجزها اأو جتميدها اأو م�شادرتها اأو ت�شليمها.

ب- القيام بعمليات التفتي�ض.

ج- فح�ض االأ�شياء ومعاينة املواقع.

د- احل�شول على اأدلَّة اأو اأقوال من االأ�شخا�ض وتلقي تقارير اخلرباء.

هـ- تبادل �شحف احلالة اجلنائيَّة وتبليغ امل�شتندات الق�شائيَّة عموًما.

و- ك�شف املتح�شالت اأو املمتلكات اأو االأدوات اأو االأ�شياء االأخرى اأو اقتفاء اأثرها 

الأغرا�ض احل�شول على اأدلة.

ز- تي�شري مثول االأ�شخا�ض يف الدولة الطرف التي تطلب ذلك.

الطرف  الدولة  قانون  يتعار�ض مع  امل�شاعدة مبا ال  اأ�شكال  اآخر من  اأي �شكل  ح- 

متلقية الطلب.
3- يجوز لل�شلطات املخت�شة يف كلِّ دولة طرف فيما ال يتعار�ض مع قانونها الداخلي 
ودون اأن تتلقى طلًبا م�شبًقا اأن حتيل معلومات ُمَتَعلِّقة مب�شائل جنائيَّة اإلى �شلطة 
خمت�شة يف دولة طرف اأخرى متى قدرت اأن هذه املعلومات قد ت�شاعد تلك 
اأن  اأو  بنجاح,  اإمتامها  اأو  اجلنائيَّة  واالإجراءات  بالتحريات  القيام  على  ال�شلطة 
املعلومات قد تف�شي اإلى قيام تلك ال�شلطة بتقدمي طلب عماًل بهذه االتفاقية. 
طلب  الأيِّ  متتثل  اأن  املعلومات  تتلقى  التي  املخت�شة  ال�شلطة  على  ويتعني 
اأو بفر�ض قيود على  اأو موؤقٍت  ِب�َشكلٍّ دائٍم  باإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان 

ا�شتخدامها.
اأو  الواقعة  اأو  اجلرمية  نطاق  فيه  يحدد  ِب�َشكلٍّ  القانونيَّة  امل�شاعدة  طلب  ي�شاغ   -4
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من  و�شيلة  باأيَّة  الطلب  يقدم  اال�شتعجال  حال  يف  امل�شاعدة,  حمل  االإجــراء 
ن  و�شائل االتِّ�شال االأكرث �رشعة التي ترتك اأثًرا كتابًيا اأو مادًيا, ويتعني اأن يَت�شمَّ

طلب امل�شاعدة على وجه اخل�شو�ض البيانات االآتية: 

اأ- ال�شلطة مقدمة الطلب.

ب- مو�شوع وطبيعة التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراءات التي يتعّلق بها الطلب, 

وا�شم ووظائف ال�شلطة التي تََتولَّى التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراءات.

با�شتثناء الطلبات  القانوين  باملو�شوع وتكييفها  ج- ملخ�ض للوقائع ذات ال�شلة 

املقدمة لغر�ض تبليغ م�شتندات ق�شائيَّة.

د- و�شف للم�شاعدة القانونيَّة امللتم�شة وتفا�شيل اأي اإجراء اآخر تودُّ الدولة الطرف 

الطالبة اتباعه.

هـ- هويَّة ال�شخ�ض املعني وجن�شيته وحيثما اأمكن مكان وجوده.

و- الغر�ض الذي تطلب من اأجله االأدلَّة اأو املعلومات اأو التدابري.
د اأن اجلرم ُيعترب  5- ال يجوز للدول االأطراف اأن ترف�ض طلب م�شاعدة قانونيَّة ملُجرَّ

ا منطوًيا على م�شائل ماليَّة. اأي�شً

املادة )27(: حاالت رف�ص امل�صاعدة القانونيَّة املتبادلة:

 ال يجوز للدولة الطرف متلقيَّة الطلب رف�ض تقدمي امل�شاعدة القانونيَّة اإال يف احلاالت 
التالية مع بيان �شبب الرف�ض اإذا كانت امل�شاعدة: 
1- مت�ض �شيادتها اأو اأمنها اأو م�شاحلها االأ�شا�شيَّة.

2- تتعار�ض مع قوانينها الداخليَّة.
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3- �شتلحق �رشًرا بالتحقيقات اأو االإجراءات القائمة على اإقليمها يف اجلرمية مو�شوع 
طلب امل�شاعدة.

4- تتعار�ض مع حكم ق�شائي بات �شادًرا يف اإقليمها.

املادة )28(: التحقيقات امل�صرتكة:

دة االأطراف جتيز  تنظر الدول االأطراف يف اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو ُمتعدِّ
لل�شلطات املخت�شة املعنيَّة اأن تن�شئ هيئات اأو جلان حتقيق م�شرتكة فيما يتعّلق بامل�شائل 
التي هي مو�شوع حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�شائيَّة يف دولة اأو اأكرث. ويف حال 
عدم وجود اتفاقيات اأو ترتيبات كهذه, يجوز القيام بالتحقيقات امل�شرتكة باالتفاق يف 
كلِّ حالة على حدة وتَكفل الدول االأطراف املعنيَّة االحرتام ل�شيادة الدولة الطرف التي 

�شيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها.

املادة )29(: نقل االإجراءات اجلنائية:

اإجراءات املالحقة  اإلى االأخرى  اإحداها  اأن تنقل  اإمكانية  تنظر الدول االأطراف يف 
يف  النقل  هذا  فيها  ُيعترب  التي  احلاالت  يف  االتفاقية  هذه  يف  م�شمول  بجرم  املَُتَعلِّقة 
وذلك  ق�شائيَّة  واليات  بعدة  االأمر  يتعّلق  عندما  ا  وخ�شو�شً العدالة  �شري  ح�شن  �شالح 

بهدف تركيز املالحقة.

املادة )30(: ت�صليم املتهمني:

1- على كلِّ دولة طرف, ومع مراعاة االأحكام الواردة يف االتفاقيات ذات ال�شلة, 
اتِّخاذ التدابري الالزمة لتفعيل نظام ت�شليم االأ�شخا�ض املتهمني اأو املحكوم عليهم 

ب�شبب اإحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
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اجلرائم  يف  عليهم  واملحكوم  املتهمني  بت�شليم  االأطــراف  الدول  من  كل  تتعهد   -2
امل�شمولة بهذه االتفاقية املطلوب ت�شليمهم اإلى اأي من هذه الدول وذلك طبًقا 

للقو�عد و�ل�رشوط �ملن�ضو�س عليها يف هذه �التفاقية.
3- اإذا مل تقم الدولة الطرف بت�شليم املتهم املوجود لديها فيما يتعّلق باإحدى اجلرائم 
امل�شمولة بهذه االتفاقية ا�شتناًدا اإلى ثبوت واليتها الق�شائيَّة مبالحقة هذا اجلاين, 
وجب عليها اأن حتيل الق�شية دون اإبطاء اإلى �شلطاتها املخت�شة التِّخاذ االإجراءات 

القانونيَّة ملحاكمته.
ا  اأي�شً اأن اجلرم ُيعترب  د  اأن ترف�ض طلب الت�شليم ملُجرَّ 4- ال يجوز للدول االأطراف 

منطوًيا على م�شائل ماليَّة.
5- يجوز ِلُكلِّ دولة طرف اأن متتنع عن ت�شليم مواطنيها فيما يتعّلق باإحدى اجلرائم 
امل�شمولة بهذه االتفاقية. ولكن يتعني عليها اتِّخاذ االإجراءات القانونيَّة ملحاكمة 
املادة  الأحكام  وفًقا  �شده  ال�شادر  احلكم  تنفيذ  اأو  ت�شليمه  املطلوب  ال�شخ�ض 

)35( من هذه االتفاقية.
االتفاقية  بهذه  امل�شمولة  اجلرمية  ارتكاب  وقت  يف  ال�شخ�ض  بجن�شية  يعتد   -6

واملطلوب من اأجلها الت�شليم.

املادة )31(: احلاالت التي يجوز فيها رف�ص الت�صليم:

يجوز للدولة الطرف املطلوب منها الت�شليم رف�ض طلب الت�شليم يف احلاالت التالية: 
1- اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�شليم قد ارتكبت يف اإقليم الدولة الطرف 
املطلوب منها الت�شليم اإال اإذا كانت هذه اجلرمية قد اأ�رشت بامل�شالح اجلوهريَّة 
ق�شائيَّة  والية  مينحها  الدولة  هذه  قانون  وكان  الت�شليم  طالبة  الطرف  للدولة 
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مبالحقة مرتكبي هذه اجلرائم ما مل تكن الدولة املطلوب منها الت�شليم قد بداأت 
اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة.

2- اإذا كانت اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�شليم قد �شدر ب�شاأنها حكم ق�شائي من 
حماكم الدولة الطرف املطلوب منها الت�شليم اأو من حماكم دولة اأخرى وكان 
اأوجه الطعن وفًقا لقانون الدولة التي  باأيِّ من  باتًا غري قابل للطعن  هذا احلكم 

اأ�شدرت احلكم.
3- اإذا كانت الدعوى العموميَّة النا�شئة عن اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�شليم, عند 
و�شول طلب الت�شليم قد انق�شت اأو كانت العقوبة املحكوم بها قد �شقطت الأيِّ 

�ضبب من �أ�ضباب �ل�ضقوط �أو �النق�ضاء، وفًقا لقانون �لدولة طالبة �لت�ضليم.
من  الت�شليم  طالبة  الطرف  الدولة  اإقليم  خارج  ارتكبت  قد  اجلرمية  كانت  اإذا   -4
�شخ�ض ال يحمل جن�شية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف املطلوب منها 
الت�شليم ال يجيز مالحقة مثل هذه اجلرمية اإذا ارتكبت خارج اإقليم الدولة من 

مثل هذا ال�شخ�ض.
النافذة  القوانني  مبقت�شى  معتربة  الت�شليم  اأجلها  من  املطلوب  اجلرمية  كانت  اإذا   -5
يف  تنح�رش  اأو  �شيا�شيَّة  �شبغة  ذات  جرمية  الت�شليم  منه  املطلوب  الطرف  لدى 

االإخالل بالواجبات الع�شكريَّة.

عن  الناجتة  واملتح�صالت  االأ�صياء  وت�صليم  وم�صادرة  )32(:�صبط  املادة 
اجلرمية:

ق�شائيَّة  والية  لها  اأخرى  طرف  دولة  من  طلًبا  تلقيها  اإثر  طرف  دولة  كل  تلتزم   -1
ب�شاأن اإحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية اأن تتخذ ما يلزم من تدابري لك�شف 
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املتح�شالت االإجراميَّة اأو املمتلكات اأو االأدوات اأو اأي اأ�شياء اأخرى ذات �شلة 
باجلرمية واقتفاء اأثرها وجتميدها اأو �شبطها بغر�ض م�شادرتها.

املَُتَعلِّقة  امل�شادرة  طلب  املخت�شة  �شلطاتها  اإلى  حتيل  اأن  الطرف  للدولة  يكون   -2
الطالبة  الطرف  الدولة  �شلطات  من  وال�شادر  االتفاقية  بهذه  امل�شمولة  باجلرائم 
يت�شمنها  التي  واالإجــراءات  للقواعد  وفًقا  وذلك  املطلوب,  بالقدر  لتنفيذه 

قانونها الداخلي.
املطلوب  الطرف  الدولة  تلتزم  ت�شليمه,  املطلوب  ال�شخ�ض  ت�شليم  ر  تقرَّ اإذا   -3
اإحدى اجلرائم  املتح�شلة من  االأ�شياء والعائدات  ب�شبط وت�شليم  الت�شليم  منها 
الطالبة  الطرف  للدولة  بها  املَُتَعلِّقة  اأو  فيها  امل�شتعملة  اأو  الت�شليم  فيها  املطلوب 
تُعدُّ  مل  ما  الغري  لدى  اأو  ت�شليمه  املطلوب  ال�شخ�ض  حيازة  يف  وجدت  �شواء 
حيازة هذه االأ�شياء جرمية يف الدولة املطلوب منها الت�شليم. اأو اأن تلك االأ�شياء 
تعترب جزًءا من االأدلَّة يف حتقيق اأو حماكمة �شد ذلك ال�شخ�ض, ويجوز ت�شليم 
اأو  هروبه  ب�شبب  ت�شليمه  املقرر  ال�شخ�ض  ت�شليم  يتحقق  مل  ولو  االأ�شياء  هذه 

وفاته اأو الأيِّ �شبب اآخر.
4- ال يجوز تف�شري اأحكام هذه املادة على نحو يخل مبا يثبت من حقوق مقررة الأيِّ 
من الدول االأطراف اأو الغري ح�شن النيَّة على االأ�شياء اأو املتح�شالت املذكورة.

5- تت�رشف كل دولة طرف يف املتح�شالت اأو املمتلكات امل�شادرة اأو االأموال الناجتة 
عن بيعها وفًقا الأحكام قانونها الداخلي, ويجوز للدول االأطراف املعنيَّة االتفاق 
فيما بينها على كيفية الت�رشف فيها مع النَّظر يف اإمكانية رد عائدات اجلرائم اأو 
املمتلكات امل�شادرة اإلى الدولة الطرف الطالبة لتقدميها اأو جزء منها كتعوي�شات 

اإلى اأ�شحابها ال�رشعيني.
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املادة )33(: ح�صانة ال�صهود واخلرباء:

الدول االأطراف, ويح�رش مبح�ض  اإحدى  اأو خبري يطلب ح�شوره لدى  كل �شاهد 
اختياره لهذا الغر�ض اأمام الهيئات الق�شائيَّة لدى الدولة الطرف الطالبة, يتمتع بح�شانة 
حتول دون اتِّخاذ اأيَّة اإجراءات جزائيَّة بحقه اأو القب�ض عليه اأو حب�شه عن اأفعال اأو تنفيذ 
اأحكام �شابقة على دخوله اإقليم الدولة الطرف الطالبة, ويتعني على اجلهة املعنيَّة التي 
اإخطاره كتابة بهذه احل�شانة قبل ح�شوره الأول مرة. وتزول  اأو اخلبري  طلبت ال�شاهد 
هذه احل�شانة عن ال�شاهد اأو اخلبري بانق�شاء ثالثني يوًما من تاريخ طلبه اأ�شواًل با�شتغناء 
ال�شلطات املخت�شة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون اأن يغادر هذه الدولة مع عدم 
قيام ما يحول دون ذلك الأ�شباب خارجة عن اإرادته اأو اإذا عاد اإليها مبح�ض اختياره بعد 

اأن غادرها.

ة بهم: املادة )34(: نقل ال�صهود واخلرباء وال�صمانات اخلا�صَّ

1- تلتزم كل دولة طرف اأن تتخذ التدابري املنا�شبة لل�شماح بنقل ال�شهود واخلرباء 
لالإدالء  اأخــرى  طرف  دولة  يف  ح�شورهم  املطلوب  لديها  حريتهم  امل�شلوبة 
ب�شهادتهم, اأو للم�شاعدة يف التحقيقات اإذا قبل ال�شخ�ض املعنى بذلك �رشاحة. 

وال يجوز اأن يكون النقل لغر�ض املثول للمحاكمة.
2- مينع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل اإليها اأي من االأ�شخا�ض الوارد ذكرهم 
اأيَّة  اتِّخاذ  اأو  ثالثة  دولة  اإلى  بت�شليمهم  تقوم  اأن  املادة  الفقرة )1( من هذه  يف 

اإجراءات جزائيَّة بحق اأي منهم اأو تنفيذ اأحكام �شابقة عليه.
3- تلتزم الدولة التي ينقل اإليها ال�شخ�ض امل�شار اإليه يف الفقرة )2( من هذه املادة اأن 
تبقى عليه حمبو�ًشا واأن تعيده اإلى الدولة التي نقل منها يف االأجل الذي حتدده 
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د زوال املربرات التي دعت اإلى طلبه, اأو ح�شبما َيتَّفق عليه  تلك الدولة, اأو مبُجرَّ
بني الدولتني.

4- حتت�شب املدة التي يق�شيها ال�شخ�ض املحبو�ض املطلوب نقله يف الدولة الطرف 
التي نقل اإليها �شمن مدة العقوبة املقررة عليه اأ�شاًل يف الدولة الطرف املنقول 

منها.

املادة )35(: م�صروفات �صفر واإقامة ال�صهود واخلرباء:

اأجر  من  فاته  وما  واالإقامة  َفر  ال�شَّ م�رشوفات  تقا�شي  يف  احلقُّ  اخلبري  اأو  لل�شاهد 
االإدالء  نظري  باأتعابه  املطالبة  للخبري  يحق  كما  الطالب,  املتعاقد  الطرف  من  ك�شب  اأو 
براأيه ويحدد ذلك كّله بناء على التعريفات واالأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد 

الطالب.
وتبنّي يف اأوراق االإعالن املبالغ التي ت�شتحق لل�شاهد اأو اخلبري ويدفع الطرف املتعاقد 

الطالب مقدًما هذه املبالغ اإذا طلب ال�شاهد اأو اخلبري ذلك.

املادة )36(: حماية ال�صهود واخلرباء وال�صحايا:

1- تلتزم كل دولة طرف اأن تتخذ ما يلزم من تدابري لتوفري احلماية من اأي انتقام 
باأقوالهم  االإدالء  على  يوافقون  الذين  واخلــرباء  لل�شهود  حمتمل  ترهيب  اأو 
و�شائر  الأقاربهم  وكذلك  االتفاقية,  بهذه  امل�شمولة  اجلرائم  اإحدى  بخ�شو�ض 

االأ�شخا�ض وثيقي ال�شلة بهم ح�شب االقت�شاء.
2- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتوفري امل�شاعدة واحلماية من اأي انتقام 
اأو ترهيب ل�شحايا اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية واأن توفر لهم �شبل احل�شول 
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على التعوي�ض وجرب االأ�رشار التي حلقت بهم.
اإليها يف الفقرتني ال�شابقتني  3- تنظر الدول االأطراف يف اأن ت�شمل التدابري امل�شار 

ما ياأتي: 

اأ- توفري احلماية الأولئك االأ�شخا�ض, من خالل تغيري اأماكن اإقامتهم وعدم اإف�شاء 

اأيَّة معلومات تتعّلق بهوّياتهم واأماكن وجودهم.

بال�شهادة على نحو يكفل �شالمة ال�شهود واخلرباء وال�شحايا,  اإتاحة االإدالء  ب- 

ويجوز ا�شتخدام التقنيات احلديثة يف هذا املجال.
4- للدول االأطراف اأن تنظر يف اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات فيما بينها اأو مع دولة اأخرى 

من اأجل توفري احلماية لل�شهود واخلرباء وال�شحايا.

املادة )37(: تدابري مكافحة اجلرمية املنظمة:

بالقيام مبا يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانني التي  بينها  تتعهد الدول االأطراف فيما 
ت�شتهدف مكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية: 

1- احليلولة دون اتِّخاذ اإقليمها م�رشًحا للتخطيط الأيِّ من اجلرائم املنظمة اأو تنفيذها 
اأو ال�رشوع اأو اال�شرتاك فيها باأيِّ �شورة من ال�شور, والعمل على منع ت�شلَّل 

العنا�رش االإجراميَّة اإلى اإقليمها اأو اإقامتها فيها اأفراًدا اأو جماعات.
2- تطوير االأنظمة والقوانني املَُتَعلِّقة باإجراءات املراقبة وتاأمني احلدود واملنافذ الربيَّة 

والبحريَّة واجلويَّة.
ب�شاأن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية مبا يف ذلك �شالتها مع  تبادل املعلومات   -3
اجلماعات  ت�شتخدمها  التي  الو�شائل  وكذلك  االأخــرى,  االإجراميَّة  االأن�شطة 

االإجراميَّة املنظمة ال�شيما تلك التي تتم با�شتخدام التقنيات احلديثة.
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اأو  اأو املمتلكات  اإلى ر�شد حركة متح�شالت اجلرائم  الرامية  التحريات  اإجراء   -4
تلك  ارتكاب  يف  ا�شتخدامها  املراد  اأو  امل�شتخدمة  االأدوات  �شائر  اأو  املعدات 

اجلرائم.
5- الك�شف عن هويَّة االأ�شخا�ض امل�شتبه يف �شلوعهم يف ارتكاب اأي من اجلرائم 

امل�شمولة بهذه االتفاقية واأن�شطتهم واأماكن تواجدهم.
املنظمة  اجلرائم  مبكافحة  املعنيَّة  واجلهات  االأجهزة  خمتلف  بني  التن�شيق  تفعيل   -6
وت�شجيع تبادل زيارة العاملني واخلرباء يف تلك اجلهات, وتطوير برامج تدريب 
فيهم  مبن  اجلنائي  القانون  بتنفيذ  املعنيَّة  االأجهزة  يف  بالعاملني  خا�شة  م�شرتكة 

ة وق�شاة التحقيق وغريهم. اأع�شاء النيابة العامَّ
7- زيادة وعي النَّا�ض بوجود اجلرمية املنظمة واأ�شبابها وج�شامتها واخلطر الذي ت�شكله.

املادة )38(: االعرتاف باالأحكام اجلنائيَّة واملدنيَّة:

اأن  الغاية منها,  اأحكام هذه االتفاقية وحتقيق  تنفيذ  �شاأن  على كلِّ دولة طرف, يف 
تعرتف باالأحكام اجلزائيَّة واملدنيَّة الباتة ال�شادرة من حماكم دولة طرف اأخرى ب�شاأن 

اإحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية, وي�شتثني من ذلك االعرتاف االآتي: 
1- االأحكام املخالفة لل�رشيعة االإ�شالميَّة اأو لالأنظمة االأ�شا�شيَّة اأو الأحكام الد�شتور اأو 

النظام العام يف الدولة املطلوب اإليها االعرتاف.
2- االأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها باأحد اأوجه الطعن املقررة يف قانون الدولة 

التي �شدر احلكم من اإحدى حماكمها.
3- االأحكام ال�شادرة يف جرمية تدخل اأ�شاًل �شمن الوالية الق�شائيَّة للدولة املطلوب منها 

اأخذ احلكم يف االعتبار متى با�رشت فيها اأيًّا من اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة.
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بهذه  امل�صمولة  اجلــرائــم  مبالحقة  الق�صائيَّة  الــواليــة   :)39( املـــادة 
االتفاقية:

1- تتخذ الدول االأطراف ما يلزم من تدابري لتقرير اخت�شا�ض �شلطاتها واأجهزتها 
الق�شائيَّة مبالحقة وبالنَّظر يف اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية يف احلاالت االآتية: 

اأ- عندما تقع اجلرمية كّلها اأو اأحد عنا�رشها يف اإقليم الدولة, اأو حينما يتم االإعداد 

فيها يف هذا  امل�شاهمة  اإحدى �شور  تتحقق  اأو  باجلرمية  ال�رشوع  اأو  التخطيط  اأو 

االإقليم, اأو حينما متتد اآثار اجلرمية اإليه.

ب- عندما ترتكب اجلرمية على النحو ال�شابق ذكره يف الفقرة ال�شابقة على منت 

�شفينة ترفع علم الدولة اأو طائرة م�شجلة يف �شجالت الدولة.

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

د- اإذا وجد فاعل اجلرمية اأو ال�رشيك اأو امل�شاهم يف ارتكابها يف اإقليم الدولة �شواء 

كان يقيم فيها على نحو معتاد اأم عابر.

هـ- اإذا كانت اجلرمية متثِّل اعتداًء على اأحد امل�شالح العليا للدولة.
2- ال ت�ضتبعد هذه �التفاقية ممار�ضة �أي �خت�ضا�س جنائي مقرر من قبل �أي دولة طرف 

وفًقا لقانونها الداخلي.

املادة )40(: اآلية تنفيذ االتفاقية:

يتولى مل�شا وزراء العدل والداخليَّة العرب بالتن�شيق مع املجال�ض الوزاريَّة املعنيَّة 
دد اإن�شاء االآليات الالزمة  االإ�رشاف على متابعة تنفيذ هذه االتفاقية ولهما يف هذا ال�شَّ

لذلك الغر�ض وعلى وجه اخل�شو�ض: 
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1- اإن�شاء قاعدة بيانات فيما يت�شل بتطبيق هذه االتفاقية.
2- اإن�شاء �شجل جنائي عربي ب�شاأن االأ�شخا�ض املحكوم عليهم باأحكام اإدانة نهائية 

وباّتة عن اإحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.

الف�صل الرابع:
اأحكام ختامية

من  اإقرارها  اأو  قبولها  اأو  عليها  والت�شديق  للتوقيع  حماًل  االتفاقية  هذه  تكون   -1
االأمانة  لدى  االإقــرار  اأو  القبول  اأو  الت�شديق  وثائق  وتودع  االأع�شاء,  الدول 
ة جلامعة الدول العربيَّة يف موعد اأق�شاه ثالثون يوًما من تاريخ الت�شديق  العامَّ
ة اإبالغ �شائر الدول االأع�شاء ِبكلِّ اإيداع  اأو القبول اأو االإقرار, وعلى االأمانة العامَّ

لتلك الوثائق وتاريخه.
2- تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد م�شي ثالثني يوًما من تاريخ اإيداع وثائق 

الت�شديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من �شبع دول عربيَّة.
3- يجوز الأيَّة دولة من دول اجلامعة العربيَّة غري املوقعة على هذه االتفاقية اأن تن�شم اإليها, 
وتُعترب الدولة طرًفا يف هذه االتفاقية بعد م�شي ثالثني يوًما على تاريخ اإيداع وثيقة 
ة جلامعة الدول العربيَّة. الت�شديق اأو القبول اأو االإقرار اأو االن�شمام لدى االأمانة العامَّ

ة بني بع�ض الدول االأع�شاء ويف حالة  4- ال تخل هذه االتفاقية واالتفاقيات اخلا�شَّ
تعار�ض اأحكام هذه االتفاقية مع اأحكام اأي اتفاقية خا�شة فُتطبق االتفاقية االأكرث 

حتقيًقا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود الوطنيَّة.
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5- ال يجوز الأيَّة دولة من الدول االأطراف اأن تبدي اأي حتفظ ينطوي على خمالفة 
لن�شو�ض هذه االتفاقية اأو خروج على اأهدافها.

هذه  يف  الطرف  الدولة  تكون  وال  اأكرث  اأو  مبلحق  االتفاقية  هذه  تكملة  يجوز   -6
االتفاقية ملزمة باأيِّ ملحق ما مل ت�شبح طرًفا فيه وفًقا الأحكامه.

7- يجوز للدولة الطرف اأن تقرتح تعديل اأّي ن�ضٍّ من ن�شو�ض هذه االتفاقية وحتيله 
اإلى االأمني العام جلامعة الدول العربيَّة الذي يقوم باإبالغه اإلى الدول االأطراف 
ثلثي الدول االأطراف, وي�شبح هذا  باأغلبية  باعتماده  يف االتفاقية التِّخاذ قرار 
التعديل نافًذا بعد م�شي ثالثني يوًما من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديق اأو القبول 

ة جلامعة الدول العربيَّة. اأو االإقرار من �شبع دول اأطراف لدى االأمانة العامَّ
8- ميكن الأيَّة دولة طرف اأن تن�شحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�شله 

اإلى اأمني عام جامعة الدول العربيَّة.
ويرتب االن�شحاب اأثره بعد م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ اإر�شال الطلب اإلى اأمني عام 

جامعة الدول العربيَّة.

العربيَّة يف  م�رش  القاهرة يف جمهورية  مبدينة  العربيَّة  باللغة  االتفاقية  هذه  حررت 
ة  15 - 1 - 1432هـ, املوافق 21 - 12 - 2010م من اأ�شل واحد مودع باالأمانة العامَّ
مطابقة  ون�شخة  العرب(,  العدل  وزراء  ملجل�ض  الفنيَّة  )االأمانة  العربيَّة  الدول  جلامعة 
ن�شخة  كذلك  وت�شلم  العرب,  الداخليَّة  وزراء  ملجل�ض  ة  العامَّ لالأمانة  ت�شلم  لالأ�شل 

مطابقة لالأ�شل ِلُكلِّ دولة من الدول االأطراف.
العرب,  والعدل  الداخليَّة  وزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  قام  تقدم,  ملا  واإثباتًا 

بتوقيع هذه االتفاقية, نيابة عن دولهم.


