* �صدرت بقرار جمل�س الوزراء رقم ( )184وتاريخ 1433-6-9هـ ،ومبوافقة املقام ال�سامي باملر�سوم رقم
م 38-وتاريخ 1433 -6-10هـ ،وبتعميم وزير العدل رقم  - 13ت  4615 -وتاريخ 1433-6-21هـ.

ديباجة:
�إن الدول العرب َّية املوقعة ،التزا ًما منها باملبادئ الأخالق َّية والدين َّية ال�سامية ،وال �سيما
�أحكام ال�رشيعة الإ�سالم َّية ال�سمحة ،وب�أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العرب َّية وميثاق
الأم��م املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات العرب َّية والدول َّية يف جمال التعاون الق�ضائي
والأمني ملنع ومكافحة اجلرمية والتي تكون الدول املتعاقدة طر ًفا فيها ،وال �سيما منها اتفاقية
الريا�ض للتعاون الق�ضائي ،واتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن َّية.
و�إدرا ًك��ا منها لأهمية الت�صدي للجرمية املنظمة عرب احلدود الوطن َّية ،ملا متثِّله هذه
اجلرمية من تهديد لأمن الأمة العرب َّية وا�ستقرارها وعرقلة للتنمية االقت�صاد َّية واالجتماع َّية
للبلدان العرب َّية.
وحر�صا منها على تعزيز التعاون العربي يف جمال منع ومكافحة اجلرمية املنظمة
ً
املكونة لهذه اجلرمية،
عرب احلدود الوطنية يف املجالني الق�ضائي والأمني وجترمي الأفعال َّ
واتِّخاذ تدابري و�إجراءات منعها ومكافحتها ومالحقة ومعاقبة مرتكبيها و�رشكائهم وفق
�أحكام ال�رشيعة الإ�سالم َّية ال�سمحة �أو القوانني الوطن َّية مع مراعاة النظام العام ِل ُك ِّل
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دولة وت�سليمهم �إلى الدول الطالبة.

و� ً
أخذا يف االعتبار عدم تعار�ض �أحكام االتفاقية مع د�ساتري الدول الأطراف �أو
�أنظمتها الأ�سا�س َّية،
قد اتفقت على ما يلي:

الف�صل الأول:

�أحكام عامة

املادة ( )1الهدف من االتفاقية:
تهدف هذه االتفاقية �إلى تعزيز التعاون العربي ملنع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب
احلدود الوطن َّية.
املادة ( )2امل�صطلحات:
يكون للم�صطلحات التالية �أينما وردت يف هذه االتفاقية املعاين املبينة �إزاءها:
 -1الدولة الطرف :كل دولة ع�ضو يف جامعة ال��دول العرب َّية �صادقت على هذه
االتفاقية �أو ان�ضمت �إليها و�أودعت وثائق ت�صديقها �أو ان�ضمامها لدى الأمانة العا َّمة
جلامعة الدول العرب َّية.
 -2اجلرمية املنظمة عرب احلدود
الوطنية :هي كل جرمية ذات طابع عابر للحدود الوطن َّية
َّ
وت�ضطلع بتنفيذها �أو اال�شرتاك فيها �أو التخطيط لها �أو متويلها �أو ال�رشوع فيها
جماعة �إجرام َّية منظمة على النحو املو�صوف يف الفقرة ( )3من هذه املادة.
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الزمن
مكونة لفرتة من َّ
 -3اجلماعة الإجرام َّية املنظمة :هي كل جماعة ذات بنية حمددة َّ
من ثالثة �أ�شخا�ص �أو �أكرث اتفق �أفرادها على ارتكاب �إحدى اجلرائم امل�شمولة
بهذه االتفاقية من �أجل احل�صول على منفعة ماد َّية مبا�رشة �أو غري مبا�رشة.
ع�شوائيا لغر�ض
 -4جماعة ذات بنية حم��ددة :ويق�صد بها جماعة غري م�شكلة
ًّ
االرتكاب الفوري جلرم ما ،وال يلزم �أن يكون لأع�ضائها �أدوا ٌر حمددة ر�سم ًيا،
�أو �أن ت�ستمر ع�ضويتهم فيها �أو �أن تكون لها بنية متطورة.
 -5متح�صالت اجلرمية� :أي ممتلكات �أو �أ�شياء �أو �أموال تمَ َّ التح�صل عليها بطريق
مبا�رش �أو غري مبا�رش من ارتكاب جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية.
 -6التحفظ �أو التجميد :هو احلجز امل�ؤقت على املمتلكات �أو الأ�شياء �أو الأموال
ق�ضائية �أو �سلطة خمت�صة
ذات ال�صلة باجلرمية مبقت�ضى �أمر �صادر عن �سلطة
َّ
الداخلية ِل ُك ِّل دولة.
�أخرى ،وف ًقا ملا تن�ص عليه القوانني
َّ
 -7امل�صادرة :جتريد ال�شخ�ص من املمتلكات �أو الأ�شياء �أو الأموال ذات ال�صلة
باجلرمية مبقت�ضى حكم غري قابل ل ِّأي طريق من طرق الطعن �صادر عن �سلطة
الداخلية ِل ُك ِّل دولة.
ق�ضائية خمت�صة ،وف ًقا ملا تن�ص عليه القوانني
َّ
َّ
 -8املمتلكات :ويق�صد بها املوجودات �أ ًيا كان نوعها� ،سواء �أكانت ماد َّية �أم
غري ماد َّية ،منقولة �أم غري منقولة ،ملمو�سة �أم غري ملمو�سة ،وامل�ستندات �أو
ملكية تلك املوجودات �أو وجود م�صلحة فيها.
ال�صكوك
القانونية التي تثبت َّ
َّ
أجنبية والأوراق
الوطنية
 -9الأموال :ويق�صد بها العمالت
العربية والعمالت ال َّ
َّ
َّ
املالية والأوراق التجار َّية وكل ذي قيمة من عقار �أو منقول مادي �أو معنوي،
َّ
وجميع احلقوق امل ُ َت َع ِّلقة بها ،وال�صكوك واملحررات املثبتة لهذه الأموال.
 -10اجلرم الأ�صلي� :أي جرم ت�أتي منه عائدات ميكن �أن ت�صبح مو�ضوع جرمية.
322

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

املادة (: )3نطاق تطبيق االتفاقية:
ُطبق هذه االتفاقية على ما ي�أتي:
 -1ت ّ

	�أ -الأفعال املج ّرمة مبقت�ضى هذه االتفاقية.

ب� -أ َّية جرمية �أخرى منظمة عرب احلدود الوطن َّية معاقب عليها بعقوبة �سالبة
للحرية ملدة ال تقل عن ثالث �سنوات ،وف ًقا للقوانني الوطن َّية ِل ُك ِّل دولة.
	-2لأغرا�ض الفقرة ( )1من هذه املادة ،تكون اجلرمية عابرة للحدود الوطن َّية �إذا ارتكبت:
	�أ -يف �أكرث من دولة واحدة.

ب -يف دولة واحدة ،وكان الإعداد �أو التخطيط لها �أو توجيهها �أو متويلها �أو
الإ�رشاف عليها يف دولة �أو دول �أخرى.
ج -يف دولة واحدة ،من جماعة �إجرام َّية منظمة متار�س �أن�شطة �إجرام َّية يف �أكرث

من دولة واحدة.

د -يف دولة واحدة ،وترتبت عليها �آثار �شديدة يف دولة �أو دول �أخرى.
املادة (� :)4صون ال�سيادة:
 -1تتعهد الدول الأطراف بتنفيذ التزاماتها النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية على
إقليمية للدول ومبد�أ عدم
نحو َي َّتفق مع مبد�أي امل�ساواة يف ال�سيادة َّ
وال�سالمة ال َّ
الداخلية للدول الأخرى.
التدخل يف ال�ش�ؤون
َّ
 -2لي�س يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف �أن تقوم يف �إقليم دولة طرف �أخرى
الق�ضائية و�أداء الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح� ًرصا ب�سلطات تلك
مبمار�سة الوالية
َّ
الدولة الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي.
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املادة ( :)5م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية:
ت�رشيعية وتدابري �أخرى ،مبا َي َّتفق مع
 -1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري
َّ
القانونية ،لإقرار م�س�ؤولية الهيئات االعتبارية عن امل�شاركة يف اجلرائم
مبادئها
َّ
إجرامية منظمة ،والأفعال املجرمة
اخلطرية ،التي تكون �ضالعة فيها جماعة � َّ
مبقت�ضى هذه االتفاقية.
القانونية للدولة الطرف ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولية الهيئات
 -2عم ًال باملبادئ
َّ
مدنية �أو �إدار َّية.
جنائية �أو َّ
االعتبارية َّ
 -3ال تخل امل�س�ؤولية املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة بامل�س�ؤولية
اجلنائية للأ�شخا�ص ّ
الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.
َّ
 -4تَكفل كل دولة طرف ،على وجه اخل�صو�ص� ،إخ�ضاع الأ�شخا�ص االعتباريني
جزائية
جزائية �أو غري
الذين تلقى عليهم امل�س�ؤولية وف ًقا لهذه املادة ،لعقوبات
َّ
َّ
ف َّعالة ومتنا�سبة ورادعة مبا يف ذلك اجلزاءات النقد َّية.
الف�صل الثاين:

الأحكام اجلزائية
املادة ( :)6غ�سل الأموال:
 -1تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي �أي
من الأفعال التالية �إذا ارتكبت ق�صدً ا �أو عمدً ا بال ِّن�سبة للأموال املتح�صلة من �أ َّية
جرمية �أ�صلية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية:
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	�أ -حتويل الأموال �أو نقلها مع العلم بكونها متح�صالت �إجرام َّية بغر�ض �إخفاء �أو
متويه امل�صدر غري امل�رشوع لتلك املمتلكات.
ب� -إخفاء �أو متويه ّ
الطبيعة احلقيق َّية للأموال �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفية الت�رصف
فيها �أو ملكيتها �أو احلقوق امل ُ َت َع ِّلقة بها مع العلم بكونها متح�صالت �إجرام َّية.

ج -اكت�ساب الأموال �أو حيازتها �أو ا�ستعمالها مع العلم بوقت تلقيها بكونها

متح�صالت �إجرام َّية.
 -2ي�شمل مفهوم اجلرمية الأ�صلية اجلرائم التي ت�شملها هذه االتفاقية التي حت�صلت
عنها الأموال ،وكافة اجلرائم التي ارتكبت داخل �أو خارج �إقليم الدولة الطرف
املعنية .ولكن ُي�شترَ ط يف حال وقوع تلك اجلرمية خارج �إقليم الدولة الطرف
َّ
إجراميا مبقت�ضى قانون الدولة التي ارتكبت فيها وقانون الدولة
�أن متثِّل فع ًال � ًّ
املعنية بتطبيق �أحكام هذه املادة.
الطرف َّ
 -3تعمل كل دولة طرف يف هذه االتفاقية على و�ضع تدابري للإ�رشاف والرقابة
بغر�ض منع ومكافحة غ�سل الأموال.
املادة ( :)7الف�ساد الإداري:
ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي
 -1تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري
َّ
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأفعال التالية يف �إطار قانونها الداخلي يف
إجرامية منظمة:
حال ارتكاب هذه الأفعال عمدً ا من جماعة � َّ
�أ -طلب موظف عمومي �أو من يف حكمه �أو قبوله ِب َ�ش ٍّ
كل مبا�رش �أو غري مبا�رش
�سواء ل�صالح امل ُ َّ
وظف نف�سه �أو ل�صالح غريه مز َّية �أو منفعة غري م�ستحقة �أو وعدًا
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بها ،لكي يقوم بعمل �أو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال الداخلة �ضمن نطاق
وظيفته الر�سم َّية.

ب -وعد موظف عمومي �أو من يف حكمه مبز َّية �أو مبنفعة غري م�ستحقة �أو
كل مبا�رش �أو غري مبا�رش �سواء ل�صالح امل ُ َّ
عر�ضها عليه �أو منحه �إياها ِب َ�ش ٍّ
وظف

نف�سه �أو ل�صالح غريه لكي يقوم بعمل �أو ميتنع عن القيام بعمل من الأعمال
الداخلة �ضمن نطاق وظيفته الر�سم َّية.

ج -ت�رسي �أحكام الفقرتني (�أ) و(ب) من هذه املادة على ِّ
كل موظف عمومي
�أجنبي �أو موظف مدين دويل ارتكب فع ًال من الأفعال املجرمة يف هاتني الفقرتني.
د -كل موظف عمومي �أو من يف حكمه ح�صل لنف�سه �أو لغريه على مز َّية �أو
منفعة غري م�رشوعة ب�سبب ا�ستغالل ال�سلطة �أو ال�صفة �أو نتيجة ل�سلوك جم ّرم

قانونًا.
الت�رشيعية
 -2تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ مبا يتنا�سب مع نظامها القانوين التدابري
َّ
والإدار َّي��ة بهدف تعزيز نزاهة امل ُ َّ
وظفني العموميني ومنع ف�سادهم وك�شفهم
ومعاقبتهم.
 -3تتعهد كل دولة طرف �أن تنظر يف جترمي الأ�شكال الأخرى للف�ساد الإداري الواقع
على الوظيفة العا َّمة.
املادة ( :)8جرائم القطاع اخلا�ص:
تتخذ كل دولة طرف وف ًقا لنظامها الأ�سا�سي �أو ملبادئها الد�ستور َّية ويف �إطار قانونها
الداخلي ،تدابري ملنع �ضلوع القطاع اخلا�ص يف اجلرمية املنظمة ،وتعزيز معايري املحا�سبة
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ومراجعة احل�سابات يف القطاع اخلا�ص وتفر�ض عقوبات مدن َّية �أو �إدار َّية �أو جنائ َّية تكون
ف َّعالة ومنا�سبة على عدم االمتثال لهذه التدابري.
املادة ( :)9االحتيال على امل�ؤ�س�سات املال َّية وامل�صرف َّية:
تتعهد كل دولة ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
االحتيال على امل�ؤ�س�سات املال َّية وامل�رصف َّية ،عندما تقع من جماعة �إجرام َّية منظمة �أو
�أحد �أع�ضائها.
املادة ( :)10تزوير وتزييف العملة وترويجها:
تتعهد كل دولة طرف باالتفاقية �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيع َّية وتدابري �أخرى
لتجرمي الأفعال التالية يف حال ارتكابها عمدً ا من جماعة �إجرام َّية منظمة:
معدنية متداولة قانونًا �أو م�أذون ب�إ�صدارها قانونًا
ورقية �أو
َّ
 -1تزوير �أو تزييف عملة َّ
يف دولة طرف باالتفاقية.
 -2حيازة و�إخراج �أو �إدخال �أي من العمالت املز َّورة �أو املزيفة حلدود دولة طرف
باالتفاقية.
 -3ترويج العمالت املز َّورة �أو املزيفة �أو ال َّتعامل بها يف �أي دولة طرف باالتفاقية.
املادة ( :)11االجتار بالأ�شخا�ص وبخا�صة الن�ساء والأطفال:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرام َّية منظمة:
� -1أي تهديد بالق َُّوة �أو ا�ستعمالها �أو غري ذلك من �أ�شكال الق�رس �أو االختطاف �أو
االحتيال �أو اخلداع �أو �إ�ساءة ا�ستعمال ال�سلطة �أو ا�ستغالل حالة ال�ضعف وذلك
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من �أجل ا�ستخدام �أو نقل �أو �إيواء �أو ا�ستقبال �أ�شخا�ص لغر�ض ا�ستغاللهم
ِب َ�ش ٍّ
كل غري م�رشوع يف ممار�سة الدعارة (البغاء) �أو �سائر �أ�شكال اال�ستغالل
اجلن�سي �أو ال�سخرة �أو اخلدمة ق� ًرسا �أو اال�سرتقاق �أو املمار�سات ال�شبيهة بالرق
�أو اال�ستعباد ،وال يعتد بر�ضاء ال�شخ�ص �ضحية االجتار يف كافة �صور اال�ستغالل
املبينة يف هذه الفقرة.
متى ا�ستخدمت فيها الو�سائل َّ
ُ -2يعترب ا�ستخدام طفل �أو نقله �أو �إيوائه �أو ا�ستقباله لغر�ض اال�ستغالل اجتا ًرا
املبينة يف الفقرة
بالأ�شخا�ص ح َّتى �إذا مل ينطو على ا�ستعمال �أي من الو�سائل َّ
( )1من هذه املادة .ويف جميع الأحوال ال يعتد بر�ضائه.
املادة ( :)12انتزاع الأع�ضاء الب�شر َّية واالجتار فيها:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيع َّية وتدابري �أخرى لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب �أفعال انتزاع الأع�ضاء اجل�سد َّية �أو الأن�سجة الع�ضو َّية،
�أو االجتار فيها� ،أو نقلها بالإكراه �أو التحايل �أو التغرير ،عندما تقوم بها جماعة �إجرام َّية
منظمة �أو �أحد �أع�ضائها ،وال يعتد بر�ضاء ال�شخ�ص �ضحية هذه الأفعال متى ا�ستخدمت
فيها الو�سائل املب َّينة يف هذه املادة.
املادة ( :)13تهريب املهاجرين:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرام َّية منظمة:
 -1تهريب املهاجرين عن طريق القيام ب�إدخال �أحد الأ�شخا�ص على نحو غري
م�رشوع �إلى دولة طرف ال ُيعترب ذلك ال�شخ�ص من مواطنيها �أو من املقيمني
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فيها ،وذلك من �أجل احل�صول ،ب�صورة مبا�رشة �أو غري مبا�رشة ،على منفعة
مالية.
َّ
 -2ت�سهيل تهريب املهاجرين بارتكاب �أحد الأفعال التالية:
	�أ� -إعداد وثيقة �سفر �أو تزويرها �أو انتحال هوية �أو تدبري احل�صول على وثيقة من
هذا القبيل �أو توفريها �أو حيازتها.
املعنية من البقاء
ب -متكني �شخ�ص ،لي�س مواط ًنا �أو مقي ًما دائ ًما يف الدولة َّ

فيها دون تقيد بال�رشوط الالزمة للبقاء امل�رشوع يف تلك الدولة ،وذلك
با�ستخدام �إحدى الو�سائل املذكورة يف هذه املادة �أو �أ َّية و�سيلة �أخرى غري

م�رشوعة.
 -3يتعني على ِّ
كل دولة طرف رهنًا ب�أحكام نظامها القانوين �أن تعتمد ما يلزم من
ت�رشيعية وتدابري �أخرى العتبار الظروف التالية �أ�سبابًا لت�شديد عقوبة
تدابري
َّ
اجلرائم الواردة يف هذه املادة:
	�أ -تهديد حياة املهاجرين املعنيني �أو تعري�ض �سالمتهم للخطر.
ب -معاملة �أولئك املهاجرين معاملة ال �إن�سان َّية �أو مهينة.
عد
 -4لي�س يف هذه املادة ما مينع �أ َّية دولة طرف من اتِّخاذ تدابري بحق �أي �شخ�ص ُي ُّ
�سلوكه جر ًما مبقت�ضى قانونها الداخلي.
املادة ( :)14القر�صنة البحر َّية:
تتعهد كل دولة طرف ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
القر�صنة البحر َّية ،عندما تقع من قبل جماعة �إجرام َّية منظمة.
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املادة ( :)15اال�ستيالء على الآثار واملمتلكات الثقاف َّية والفكر َّية والإجتار
غري امل�شروع بها:
ت�رشيعية وتدابري �أخرى لتجرمي
 -1تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري
َّ
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأفعال التالية عندما تقع عمدً ا من قبل جماعة
إجرامية منظمة �أو �أحد �أفرادها:
� َّ
	�أ -تهريب �آثار �إلى اخلارج.

ب -االجتار غري امل�رشوع يف الآثار.
ج� -رسقة �آثار �أو جزء منها �أو �إخفا�ؤها.
د -هدم �أو �إتالف �أو ت�شويه �أو تغيري معامل �أو ف�صل جزء من �أثر.
هـ -القيام بعمل من �أعمال التنقيب الأثري دون ترخي�ص بذلك من ال�سلطة
املخت�صة.
و -حيازة غري م�رشوعة ل ِّأي �آثار متى كان احلائز يعلم �أو يفرت�ض فيه �أن يعلم
بطبيعة الآثار مو�ضوع احليازة.
ز -تقليد الآثار بق�صد بيعها واال�ستفادة منها بو�سائل الغ�ش �أو الت�ضليل.
ح� -رسقة الأ�شياء ذات ال�صبغة الثقاف َّية واالجتار غري امل�رشوع بها.
ط� -رسقة اللوحات الفن َّية واالجتار غري امل�رشوع بها.

ي -التعدي على حقوق امللك َّية الفكر َّية واالجتار غري امل�رشوع بها.
 -2تلتزم الدول الأط��راف ب�إعادة الآث��ار التي خرجت ب�صورة غري م�رشوعة �إلى
م�صدرها.
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املادة ( :)16االعتداء على البيئة ونقل النفايات اخلطرة واملواد ال�ضارة:
تتعهد كل دولة طرف �أن جتعل ارتكاب �أي جرمية من اجلرائم الآتية خا�ض ًعا جلزاءات
�أو تدابري احرتاز َّية �أو الأمرين م ًعا ،على �أن تراعى فيها خطورة اجلرمية وعدم �إغفال
العقوبات التبع َّية �أو التكميل َّية:
املائية� ،أو
أر�ضية �أو
الهوائية �أو َّ
َّ
 -1الأفعال التي تلحق �رض ًرا ب�أحد عنا�رص البيئة ال َّ
تنذر ب�إحلاق هذا ال�رضر� ،أو ت�سهم يف اختالل التوازن البيئي.
 -2ا�سترياد �أو نقل �أو تداول املواد والنفايات اخلطرة وامل��واد ال�ضارة ِب َ�ش ٍّ
كل غري
م�رشوع �أو ال�سماح بدخولها �أو مرورها �أو دفنها يف �أرا�ضي � ّأي دولة طرف �أو
إقليمية.
�إلقائها يف مياهها ال َّ
املادة ( :)17االجتار غري امل�شروع بالنباتات واحليوانات الرب َّية والأحياء
البحر َّية:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرام َّية منظمة:
 -1بيع النباتات املحظور اقتالعها واحليوانات الرب َّية والأحياء البحر َّية وم�شتقاتها
املحظور �صيدها ،وف ًقا لقانون الدولة الطرف� ،أو �رشا�ؤها �أو ا�ستعمالها� ،أو
تداولها� ،أو االجتار فيها على �أي نحو.
املجرمة يف الفقرة ال�سابقة.
 -2حيازة �أو �إخفاء املتح�صالت النا�شئة عن �أحد الأفعال ّ
املادة ( :)18الأن�شطة املُ َت َع ِّلقة باملواد املخدرة وامل�ؤ ِّثرات العقلية:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيع َّية وتدابري �أخرى لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأن�شطة غري امل�رشوعة امل ُ َت َع ِّلقة باملواد املخدرة وامل�ؤ ِّثرات
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العقل َّية ،وف ًقا للأحكام املعتمدة يف االتفاقية العرب َّية ملكافحة االجت��ار غري امل�رشوع
باملخدرات وامل�ؤ ِّثرات العقل َّية ،وذلك يف حال ارتكابها من جمموعة �إجرام َّية منظمة.
املادة ( :)19الإنتاج �أو االجتار غري امل�شروعني بالأ�سلحة:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتجرمي الأفعال التالية عندما تقع
عمدًا من جانب جماعة �إجرام َّية منظمة �أو �أحد �أع�ضائها:
 -1الإنتاج غري امل�رشوع لأ َّية مواد متفجرة �أو �أ�سلحة نار َّية �أو ذخائر� ،أو �صنعها� ،أو
جتميعها� ،أو تهريبها� ،أو االجتار �أو الو�ساطة فيها� ،أو ت�سليمها� ،أو ت�سلمها� ،أو
حيازتها� ،أو اقتنائها� ،أو نقلها� ،أو الت�رصف فيها.
� -2صنع �أجهزة �أو �آالت �أو �أدوات �أو مواد �أو �أجزاء ت�ستخدم يف �إنتاج الأ�سلحة
النار َّية �أو الذخائر �أو املتفجرات� ،أو االجتار �أو الو�ساطة فيها� ،أو ت�سليمها� ،أو
ت�سلمها� ،أو حيازتها� ،أو اقتنائها� ،أو نقلها� ،أو الت�رصف فيها.
 -3تنظيم �أو �إدارة �أو متويل � ّأي من الأفعال املذكورة يف الفقرتني (� )2 ،1أعاله.
املادة (� :)20سرقة وتهريب العربات ذات املحرك:
تتعهد كل دولة طرف ب�أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
�رسقة العربات ذات املحرك كال�س َّيارات وال�شاحنات وما ي�شابهها من �آليات وتهريبها،
عندما تقع من قبل جماعة �إجرام َّية منظمة.
املادة ( :)21اال�ستعمال غري امل�شروع لتقن َّية �أنظمة املعلومات:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري يف �إطار قانونها الداخلي ،لتجرمي
ارتكاب �أو امل�شاركة يف ارتكاب الأفعال التالية التي تقوم بها جماعة �إجرام َّية منظمة يف
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نطاق اال�ستعمال غري امل�رشوع لتقن َّية �أنظمة املعلومات:
جزئي
كلي �أو ٍّ
 -1االخرتاق غري امل�رشوع �أو ت�سهيل االخرتاق غري امل�رشوع على نحو ٍّ
لأحد نظم املعلومات.
 -2تعطيل �أو حتريف ت�شغيل �أحد نظم املعلومات.
� -3إدخال بيانات بطرق غري م�رشوعة يف �أحد نظم املعلومات �أو م�سح �أو تعديل �أو
ن�سخ �أو ن�رش البيانات التي يحتويها هذا النظام بطريق غري م�رشوع.
 -4ا�سترياد� ،أو حيازة� ،أو عر�ض� ،أو ترك� ،أو �إتاحة �إحدى املعدات �أو الأدوات �أو
تقنية املعلومات ،من دون �سبب م�رشوع بهدف ارتكاب �إحدى اجلرائم
برامج َّ
املن�صو�ص عليها يف الفقرات الثالث ال�سابقة.
تقنية �أنظمة املعلومات.
ّ � -5أي جرمية من اجلرائم ال َّتقْليد َّية ترتكب ب�إحدى و�سائل َّ
املادة (� :)22إعاقة �سري العدالة:
تتعهد كل دولة طرف �أن جتعل ارتكاب � ّأي جرمية من اجلرائم الآتية خا�ض ًعا جلزاءات
�أو تدابري احرتاز َّية �أو الأمرين م ًعا ،على �أن تراعى فيها خطورة اجلرمية وعدم �إغفال
العقوبات التبع َّية �أو التكملية ،وذلك عندما ترتكب عمدًا ،ويف نطاق جرمية من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية:
� -1شهادة الزور يف جرمية والتحري�ض على ذلك.
� -2إكراه �شاهد على عدم �أداء ال�شهادة �أو على ال�شهادة زو ًرا.
 -3االنتقام من �شاهد لإدالئه ب�شهادته.
� -4إف�ساد الأد َّلة �أو العبث بها.
 -5عدم الإبالغ عن اجلرمية �أو الإدالء مبعلومات غري �صحيحة.
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 -6من علم بوقوع جناية �أو جنحة �أو كان لديه ما يحمله على االعتقاد بوقوعها
و�أعان اجلاين ب� ِّأي طريقة كانت على الفرار من وجه العدالة.
 -7ا�ستعمال الق َُّوة �أو التهديد ملنع موظف يف جهاز العدالة �أو الأمن من �أداء مهامه
الر�سمية يف �إجراءات تتع ّلق بارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية.
َّ
املادة ( :)23اال�شرتاك يف جماعة �إجرام َّية منظمة:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري ت�رشيع َّية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية جنائ ًيا:
 -1االتفاق مع �شخ�ص �آخر �أو �أكرث على ارتكاب جرمية خطرية لغر�ض له �صلة
مالية �أو منفعة ماد َّية �أخرى وينطوي
مبا�رشة �أو غري مبا�رشة باحل�صول على منفعة َّ
حيثما ُي�شترَ ط القانون الداخلي ذلك على فعل يقوم به �أحد امل�شاركني ي�ساعد
إجرامية منظمة.
على تنفيذ االتفاق� ،أو ت�ضلع فيه جماعة � َّ
إجرامية املنظمة
 -2قيام ال�شخ�ص ب�أعمال امل�شاركة مع علمه بهدف اجلماعة ال َّ
ون�شاطها الإجرامي العام �أو بعزمها على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف
هذه االتفاقية.
 -3ميكن اال�ستدالل على العلم �أو الق�صد �أو الهدف �أو الغر�ض �أو االتفاق امل�شار �إليه
املو�ضوعية.
يف الفقرتني ( )1و(� )2أعاله من مالب�سات الوقائع
َّ
املادة ( :)24التقادم:
حتدد كل دولة طرف وف ًقا لقانونها الداخلي مدة تقادم طويلة لأ َّية جرمية م�شمولة
بهذه االتفاقية.
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املادة ( :)25الإعفاء �أو التخفيف من العقوبة:
تتعهد كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلي:
 -1الإعفاء من العقوبات املقررة للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ِل ُك ِّل من بادر من
الق�ضائية �أو الإدار َّية مبا يعلمه
إجرامية املنظمة ب�إبالغ ال�سلطات
َّ
�أع�ضاء اجلماعة ال َّ
عن اجلرمية قبل البدء يف تنفيذها.
 -2التخفيف من العقوبات املقررة للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ِل ُك ِّل من بادر من
الق�ضائية �أو الإدار َّية مبا يعلمه
إجرامية املنظمة ب�إبالغ ال�سلطات
َّ
�أع�ضاء اجلماعة ال َّ
عن اجلرمية بعد تنفيذها ّ
ومكن بهذا الإبالغ ال�سلطات املخت�صة �أثناء التحقيق من
القب�ض على مرتكبي اجلرمية الآخرين �أو على مرتكبي جرمية �أخرى مماثلة لها يف
النوع �أو اخلطورة.

الف�صل الثالث:
التعاون القانوين والق�ضائي
املادة ( :)26امل�ساعدة القانون َّية املتبادلة:
القانونية
 -1تتعهد الدول الأطراف �أن تقدم كل منها للأخرى �أكرب قدر من امل�ساعدة
َّ
املتبادلة يف املالحقات و�إج��راءات اال�ستدالل ،والتحقيقات ،والإج��راءات
الق�ضائية الأخرى فيما يتع ّلق باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
َّ
القانونية املتبادلة لأحد الأغرا�ض
 -2للدول الأطراف �أن تطلب فيما بينها امل�ساعدة
َّ
الآتية:
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�أ� -ضبط املمتلكات والأموال املتح�صلة من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية �أو
حجزها �أو جتميدها �أو م�صادرتها �أو ت�سليمها.
ب -القيام بعمليات التفتي�ش.
ج -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع.
د -احل�صول على �أد َّلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص وتلقي تقارير اخلرباء.
هـ -تبادل �صحف احلالة اجلنائ َّية وتبليغ امل�ستندات الق�ضائ َّية عمو ًما.

و -ك�شف املتح�صالت �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء �أثرها
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة.
ز -تي�سري مثول الأ�شخا�ص يف الدولة الطرف التي تطلب ذلك.
ح� -أي �شكل �آخر من �أ�شكال امل�ساعدة مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف
متلقية الطلب.
 -3يجوز لل�سلطات املخت�صة يف ِّ
كل دولة طرف فيما ال يتعار�ض مع قانونها الداخلي
جنائية �إلى �سلطة
ودون �أن تتلقى طل ًبا م�سب ًقا �أن حتيل معلومات ُم َت َع ِّلقة مب�سائل َّ
خمت�صة يف دولة طرف �أخرى متى قدرت �أن هذه املعلومات قد ت�ساعد تلك
اجلنائية �أو �إمتامها بنجاح� ،أو �أن
ال�سلطة على القيام بالتحريات والإجراءات
َّ
املعلومات قد تف�ضي �إلى قيام تلك ال�سلطة بتقدمي طلب عم ًال بهذه االتفاقية.
ويتعني على ال�سلطة املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل ل ِّأي طلب
ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان ِب َ�ش ٍّ
دائم �أو م� ٍ
ؤقت �أو بفر�ض قيود على
كل ٍ
ا�ستخدامها.
القانونية ِب َ�ش ٍّ
كل يحدد فيه نطاق اجلرمية �أو الواقعة �أو
 -4ي�صاغ طلب امل�ساعدة
َّ
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الإج��راء حمل امل�ساعدة ،يف حال اال�ستعجال يقدم الطلب ب�أ َّية و�سيلة من
و�سائل االتِّ�صال الأكرث �رسعة التي ترتك �أث ًرا كتاب ًيا �أو ماد ًيا ،ويتعني �أن ي َت�ض َّمن
طلب امل�ساعدة على وجه اخل�صو�ص البيانات الآتية:
�أ -ال�سلطة مقدمة الطلب.
ب -مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات التي يتع ّلق بها الطلب،
وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تَ َتو َّلى التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات.
ج -ملخ�ص للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع وتكييفها القانوين با�ستثناء الطلبات
املقدمة لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائ َّية.

د -و�صف للم�ساعدة القانون َّية امللتم�سة وتفا�صيل �أي �إجراء �آخر تو ُّد الدولة الطرف
الطالبة اتباعه.

هـ -هو َّية ال�شخ�ص املعني وجن�سيته وحيثما �أمكن مكان وجوده.
و -الغر�ض الذي تطلب من �أجله الأد َّلة �أو املعلومات �أو التدابري.
جرد �أن اجلرم ُيعترب
 -5ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة
َّ
قانونية مل ُ َّ
� ً
مالية.
أي�ضا منطو ًيا على م�سائل َّ
املادة ( :)27حاالت رف�ض امل�ساعدة القانون َّية املتبادلة:
ال يجوز للدولة الطرف متلق َّية الطلب رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانون َّية �إال يف احلاالت
التالية مع بيان �سبب الرف�ض �إذا كانت امل�ساعدة:
أ�سا�سية.
 -1مت�س �سيادتها �أو �أمنها �أو م�صاحلها ال َّ
الداخلية.
 -2تتعار�ض مع قوانينها
َّ
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� -3ستلحق �رض ًرا بالتحقيقات �أو الإجراءات القائمة على �إقليمها يف اجلرمية مو�ضوع
طلب امل�ساعدة.
 -4تتعار�ض مع حكم ق�ضائي بات �صاد ًرا يف �إقليمها.
املادة ( :)28التحقيقات امل�شرتكة:
تنظر الدول الأطراف يف �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو ُمتعدِّ دة الأطراف جتيز
لل�سلطات املخت�صة املعن َّية �أن تن�شئ هيئات �أو جلان حتقيق م�شرتكة فيما يتع ّلق بامل�سائل
التي هي مو�ضوع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائ َّية يف دولة �أو �أكرث .ويف حال
عدم وجود اتفاقيات �أو ترتيبات كهذه ،يجوز القيام بالتحقيقات امل�شرتكة باالتفاق يف
ِّ
كل حالة على حدة وتَكفل الدول الأطراف املعن َّية االحرتام ل�سيادة الدولة الطرف التي
�سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها.
املادة ( :)29نقل الإجراءات اجلنائية:
تنظر الدول الأطراف يف �إمكانية �أن تنقل �إحداها �إلى الأخرى �إجراءات املالحقة
امل ُ َت َع ِّلقة بجرم م�شمول يف هذه االتفاقية يف احلاالت التي ُيعترب فيها هذا النقل يف
وخ�صو�صا عندما يتع ّلق الأمر بعدة واليات ق�ضائ َّية وذلك
�صالح ح�سن �سري العدالة
ً
بهدف تركيز املالحقة.
املادة ( :)30ت�سليم املتهمني:
 -1على ِّ
كل دولة طرف ،ومع مراعاة الأحكام الواردة يف االتفاقيات ذات ال�صلة،
اتِّخاذ التدابري الالزمة لتفعيل نظام ت�سليم الأ�شخا�ص املتهمني �أو املحكوم عليهم
ب�سبب �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.
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 -2تتعهد كل من الدول الأط��راف بت�سليم املتهمني واملحكوم عليهم يف اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية املطلوب ت�سليمهم �إلى �أي من هذه الدول وذلك طب ًقا
للقواعد وال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذه االتفاقية.
� -3إذا مل تقم الدولة الطرف بت�سليم املتهم املوجود لديها فيما يتع ّلق ب�إحدى اجلرائم
الق�ضائية مبالحقة هذا اجلاين،
امل�شمولة بهذه االتفاقية ا�ستنا ًدا �إلى ثبوت واليتها
َّ
وجب عليها �أن حتيل الق�ضية دون �إبطاء �إلى �سلطاتها املخت�صة التِّخاذ الإجراءات
القانونية ملحاكمته.
َّ
جرد �أن اجلرم ُيعترب � ً
أي�ضا
 -4ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب الت�سليم مل ُ َّ
مالية.
منطو ًيا على م�سائل َّ
 -5يجوز ِل ُك ِّل دولة طرف �أن متتنع عن ت�سليم مواطنيها فيما يتع ّلق ب�إحدى اجلرائم
القانونية ملحاكمة
امل�شمولة بهذه االتفاقية .ولكن يتعني عليها اتِّخاذ الإجراءات
َّ
ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �أو تنفيذ احلكم ال�صادر �ضده وف ًقا لأحكام املادة
( )35من هذه االتفاقية.
 -6يعتد بجن�سية ال�شخ�ص يف وقت ارتكاب اجلرمية امل�شمولة بهذه االتفاقية
واملطلوب من �أجلها الت�سليم.
املادة ( :)31احلاالت التي يجوز فيها رف�ض الت�سليم:
يجوز للدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم رف�ض طلب الت�سليم يف احلاالت التالية:
� -1إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم قد ارتكبت يف �إقليم الدولة الطرف
املطلوب منها الت�سليم �إال �إذا كانت هذه اجلرمية قد �أ�رضت بامل�صالح اجلوهر َّية
ق�ضائية
للدولة الطرف طالبة الت�سليم وكان قانون هذه الدولة مينحها والية
َّ
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مبالحقة مرتكبي هذه اجلرائم ما مل تكن الدولة املطلوب منها الت�سليم قد بد�أت
�إجراءات التحقيق �أو املحاكمة.
� -2إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم قد �صدر ب�ش�أنها حكم ق�ضائي من
حماكم الدولة الطرف املطلوب منها الت�سليم �أو من حماكم دولة �أخرى وكان
هذا احلكم باتًا غري قابل للطعن ب� ِّأي من �أوجه الطعن وف ًقا لقانون الدولة التي
�أ�صدرت احلكم.
العمومية النا�شئة عن اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم ،عند
� -3إذا كانت الدعوى
َّ
و�صول طلب الت�سليم قد انق�ضت �أو كانت العقوبة املحكوم بها قد �سقطت ل ِّأي
�سبب من �أ�سباب ال�سقوط �أو االنق�ضاء ،وف ًقا لقانون الدولة طالبة الت�سليم.
� -4إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت خارج �إقليم الدولة الطرف طالبة الت�سليم من
�شخ�ص ال يحمل جن�سية هذه الدولة وكان قانون الدولة الطرف املطلوب منها
الت�سليم ال يجيز مالحقة مثل هذه اجلرمية �إذا ارتكبت خارج �إقليم الدولة من
مثل هذا ال�شخ�ص.
� -5إذا كانت اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم معتربة مبقت�ضى القوانني النافذة
�سيا�سية �أو تنح�رص يف
لدى الطرف املطلوب منه الت�سليم جرمية ذات �صبغة
َّ
الإخالل بالواجبات الع�سكر َّية.
املادة (�:)32ضبط وم�صادرة وت�سليم الأ�شياء واملتح�صالت الناجتة عن
اجلرمية:
ق�ضائية
 -1تلتزم كل دولة طرف �إثر تلقيها طل ًبا من دولة طرف �أخرى لها والية
َّ
ب�ش�أن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية �أن تتخذ ما يلزم من تدابري لك�شف
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إجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات �صلة
املتح�صالت ال َّ
باجلرمية واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو �ضبطها بغر�ض م�صادرتها.
 -2يكون للدولة الطرف �أن حتيل �إلى �سلطاتها املخت�صة طلب امل�صادرة امل ُ َت َع ِّلقة
باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية وال�صادر من �سلطات الدولة الطرف الطالبة
لتنفيذه بالقدر املطلوب ،وذلك وف ًقا للقواعد والإج��راءات التي يت�ضمنها
قانونها الداخلي.
تقرر ت�سليم ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه ،تلتزم الدولة الطرف املطلوب
� -3إذا َّ
منها الت�سليم ب�ضبط وت�سليم الأ�شياء والعائدات املتح�صلة من �إحدى اجلرائم
املطلوب فيها الت�سليم �أو امل�ستعملة فيها �أو امل ُ َت َع ِّلقة بها للدولة الطرف الطالبة
ُعد
�سواء وجدت يف حيازة ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه �أو لدى الغري ما مل ت ُّ
حيازة هذه الأ�شياء جرمية يف الدولة املطلوب منها الت�سليم� .أو �أن تلك الأ�شياء
تعترب جز ًءا من الأد َّلة يف حتقيق �أو حماكمة �ضد ذلك ال�شخ�ص ،ويجوز ت�سليم
هذه الأ�شياء ولو مل يتحقق ت�سليم ال�شخ�ص املقرر ت�سليمه ب�سبب هروبه �أو
وفاته �أو ل ِّأي �سبب �آخر.
 -4ال يجوز تف�سري �أحكام هذه املادة على نحو يخل مبا يثبت من حقوق مقررة ل ِّأي
النية على الأ�شياء �أو املتح�صالت املذكورة.
من الدول الأطراف �أو الغري ح�سن َّ
 -5تت�رصف كل دولة طرف يف املتح�صالت �أو املمتلكات امل�صادرة �أو الأموال الناجتة
املعنية االتفاق
عن بيعها وف ًقا لأحكام قانونها الداخلي ،ويجوز للدول الأطراف َّ
فيما بينها على كيفية الت�رصف فيها مع ال َّنظر يف �إمكانية رد عائدات اجلرائم �أو
املمتلكات امل�صادرة �إلى الدولة الطرف الطالبة لتقدميها �أو جزء منها كتعوي�ضات
�إلى �أ�صحابها ال�رشعيني.
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املادة ( :)33ح�صانة ال�شهود واخلرباء:
كل �شاهد �أو خبري يطلب ح�ضوره لدى �إحدى الدول الأطراف ،ويح�رض مبح�ض
اختياره لهذا الغر�ض �أمام الهيئات الق�ضائ َّية لدى الدولة الطرف الطالبة ،يتمتع بح�صانة
حتول دون اتِّخاذ �أ َّية �إجراءات جزائ َّية بحقه �أو القب�ض عليه �أو حب�سه عن �أفعال �أو تنفيذ
�أحكام �سابقة على دخوله �إقليم الدولة الطرف الطالبة ،ويتعني على اجلهة املعن َّية التي
طلبت ال�شاهد �أو اخلبري �إخطاره كتابة بهذه احل�صانة قبل ح�ضوره لأول مرة .وتزول
هذه احل�صانة عن ال�شاهد �أو اخلبري بانق�ضاء ثالثني يو ًما من تاريخ طلبه �أ�صو ًال با�ستغناء
ال�سلطات املخت�صة لدى الدولة الطرف الطالبة عنه دون �أن يغادر هذه الدولة مع عدم
قيام ما يحول دون ذلك لأ�سباب خارجة عن �إرادته �أو �إذا عاد �إليها مبح�ض اختياره بعد
�أن غادرها.
اخلا�صة بهم:
املادة ( :)34نقل ال�شهود واخلرباء وال�ضمانات
َّ
 -1تلتزم كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة لل�سماح بنقل ال�شهود واخلرباء
امل�سلوبة حريتهم لديها املطلوب ح�ضورهم يف دولة طرف �أخ��رى للإدالء
ب�شهادتهم� ،أو للم�ساعدة يف التحقيقات �إذا قبل ال�شخ�ص املعنى بذلك �رصاحة.
وال يجوز �أن يكون النقل لغر�ض املثول للمحاكمة.
 -2مينع على الدولة الطرف الطالبة التي ينقل �إليها �أي من الأ�شخا�ص الوارد ذكرهم
يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أن تقوم بت�سليمهم �إلى دولة ثالثة �أو اتِّخاذ �أ َّية
جزائية بحق �أي منهم �أو تنفيذ �أحكام �سابقة عليه.
�إجراءات
َّ
 -3تلتزم الدولة التي ينقل �إليها ال�شخ�ص امل�شار �إليه يف الفقرة ( )2من هذه املادة �أن
حمبو�سا و�أن تعيده �إلى الدولة التي نقل منها يف الأجل الذي حتدده
تبقى عليه
ً
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جرد زوال املربرات التي دعت �إلى طلبه� ،أو ح�سبما َي َّتفق عليه
تلك الدولة� ،أو مبُ َّ
بني الدولتني.
 -4حتت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املحبو�س املطلوب نقله يف الدولة الطرف
التي نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املقررة عليه �أ�ص ًال يف الدولة الطرف املنقول
منها.
املادة ( :)35م�صروفات �سفر و�إقامة ال�شهود واخلرباء:
ال�س َفر والإقامة وما فاته من �أجر
لل�شاهد �أو اخلبري ُّ
احلق يف تقا�ضي م�رصوفات َّ
�أو ك�سب من الطرف املتعاقد الطالب ،كما يحق للخبري املطالبة ب�أتعابه نظري الإدالء
بر�أيه ويحدد ذلك ك ّله بناء على التعريفات والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد
الطالب.
وتبينّ يف �أوراق الإعالن املبالغ التي ت�ستحق لل�شاهد �أو اخلبري ويدفع الطرف املتعاقد
الطالب مقد ًما هذه املبالغ �إذا طلب ال�شاهد �أو اخلبري ذلك.
املادة ( :)36حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا:
 -1تلتزم كل دولة طرف �أن تتخذ ما يلزم من تدابري لتوفري احلماية من �أي انتقام
�أو ترهيب حمتمل لل�شهود واخل�براء الذين يوافقون على الإدالء ب�أقوالهم
بخ�صو�ص �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،وكذلك لأقاربهم و�سائر
الأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم ح�سب االقت�ضاء.
 -2تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتوفري امل�ساعدة واحلماية من �أي انتقام
�أو ترهيب ل�ضحايا اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية و�أن توفر لهم �سبل احل�صول
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على التعوي�ض وجرب الأ�رضار التي حلقت بهم.
 -3تنظر الدول الأطراف يف �أن ت�شمل التدابري امل�شار �إليها يف الفقرتني ال�سابقتني
ما ي�أتي:
�أ -توفري احلماية لأولئك الأ�شخا�ص ،من خالل تغيري �أماكن �إقامتهم وعدم �إف�شاء
�أ َّية معلومات تتع ّلق بهو ّياتهم و�أماكن وجودهم.

ب� -إتاحة الإدالء بال�شهادة على نحو يكفل �سالمة ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا،

ويجوز ا�ستخدام التقنيات احلديثة يف هذا املجال.
 -4للدول الأطراف �أن تنظر يف �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات فيما بينها �أو مع دولة �أخرى
من �أجل توفري احلماية لل�شهود واخلرباء وال�ضحايا.
املادة ( :)37تدابري مكافحة اجلرمية املنظمة:
تتعهد الدول الأطراف فيما بينها بالقيام مبا يلي لتعزيز فاعلية تنفيذ القوانني التي
ت�ستهدف مكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية:
م�رسحا للتخطيط ل ِّأي من اجلرائم املنظمة �أو تنفيذها
 -1احليلولة دون اتِّخاذ �إقليمها
ً
�أو ال�رشوع �أو اال�شرتاك فيها ب� ِّأي �صورة من ال�صور ،والعمل على منع ت�س َّلل
إجرامية �إلى �إقليمها �أو �إقامتها فيها �أفرا ًدا �أو جماعات.
العنا�رص ال َّ
 -2تطوير الأنظمة والقوانني امل ُ َت َع ِّلقة ب�إجراءات املراقبة وت�أمني احلدود واملنافذ الرب َّية
والبحر َّية واجلو َّية.
 -3تبادل املعلومات ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية مبا يف ذلك �صالتها مع
إجرامية الأخ��رى ،وكذلك الو�سائل التي ت�ستخدمها اجلماعات
الأن�شطة ال َّ
إجرامية املنظمة ال�سيما تلك التي تتم با�ستخدام التقنيات احلديثة.
ال َّ
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� -4إجراء التحريات الرامية �إلى ر�صد حركة متح�صالت اجلرائم �أو املمتلكات �أو
املعدات �أو �سائر الأدوات امل�ستخدمة �أو املراد ا�ستخدامها يف ارتكاب تلك
اجلرائم.
 -5الك�شف عن هو َّية الأ�شخا�ص امل�شتبه يف �ضلوعهم يف ارتكاب �أي من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية و�أن�شطتهم و�أماكن تواجدهم.
املعنية مبكافحة اجلرائم املنظمة
 -6تفعيل التن�سيق بني خمتلف الأجهزة واجلهات َّ
وت�شجيع تبادل زيارة العاملني واخلرباء يف تلك اجلهات ،وتطوير برامج تدريب
املعنية بتنفيذ القانون اجلنائي مبن فيهم
م�شرتكة خا�صة بالعاملني يف الأجهزة َّ
�أع�ضاء النيابة العا َّمة وق�ضاة التحقيق وغريهم.
 -7زيادة وعي ال َّنا�س بوجود اجلرمية املنظمة و�أ�سبابها وج�سامتها واخلطر الذي ت�شكله.
املادة ( :)38االعرتاف بالأحكام اجلنائ َّية واملدن َّية:
على ِّ
كل دولة طرف ،يف �ش�أن تنفيذ �أحكام هذه االتفاقية وحتقيق الغاية منها� ،أن
تعرتف بالأحكام اجلزائ َّية واملدن َّية الباتة ال�صادرة من حماكم دولة طرف �أخرى ب�ش�أن
�إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ،وي�ستثني من ذلك االعرتاف الآتي:
أ�سا�سية �أو لأحكام الد�ستور �أو
إ�سالمية �أو للأنظمة ال َّ
 -1الأحكام املخالفة لل�رشيعة ال َّ
النظام العام يف الدولة املطلوب �إليها االعرتاف.
 -2الأحكام التي مازالت قابلة للطعن فيها ب�أحد �أوجه الطعن املقررة يف قانون الدولة
التي �صدر احلكم من �إحدى حماكمها.
 -3الأحكام ال�صادرة يف جرمية تدخل �أ�ص ًال �ضمن الوالية الق�ضائ َّية للدولة املطلوب منها
�أخذ احلكم يف االعتبار متى با�رشت فيها �أ ًّيا من �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة.
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امل���ادة ( :)39ال��والي��ة الق�ضائ َّية مبالحقة اجل��رائ��م امل�شمولة بهذه
االتفاقية:
 -1تتخذ الدول الأطراف ما يلزم من تدابري لتقرير اخت�صا�ص �سلطاتها و�أجهزتها
الق�ضائية مبالحقة وبال َّنظر يف اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية يف احلاالت الآتية:
َّ
�أ -عندما تقع اجلرمية ك ّلها �أو �أحد عنا�رصها يف �إقليم الدولة� ،أو حينما يتم الإعداد
�أو التخطيط �أو ال�رشوع باجلرمية �أو تتحقق �إحدى �صور امل�ساهمة فيها يف هذا
الإقليم� ،أو حينما متتد �آثار اجلرمية �إليه.
ب -عندما ترتكب اجلرمية على النحو ال�سابق ذكره يف الفقرة ال�سابقة على منت
�سفينة ترفع علم الدولة �أو طائرة م�سجلة يف �سجالت الدولة.
ج -عندما تقع اجلرمية من قبل �أو �ضد �أحد مواطني الدولة.
د� -إذا وجد فاعل اجلرمية �أو ال�رشيك �أو امل�ساهم يف ارتكابها يف �إقليم الدولة �سواء
كان يقيم فيها على نحو معتاد �أم عابر.
هـ� -إذا كانت اجلرمية متثِّل اعتدا ًء على �أحد امل�صالح العليا للدولة.
 -2ال ت�ستبعد هذه االتفاقية ممار�سة �أي اخت�صا�ص جنائي مقرر من قبل �أي دولة طرف
وف ًقا لقانونها الداخلي.
املادة (� :)40آلية تنفيذ االتفاقية:
يتولى جمل�سا وزراء العدل والداخل َّية العرب بالتن�سيق مع املجال�س الوزار َّية املعن َّية
ال�صدد �إن�شاء الآليات الالزمة
الإ�رشاف على متابعة تنفيذ هذه االتفاقية ولهما يف هذا َّ
لذلك الغر�ض وعلى وجه اخل�صو�ص:
346

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

� -1إن�شاء قاعدة بيانات فيما يت�صل بتطبيق هذه االتفاقية.
� -2إن�شاء �سجل جنائي عربي ب�ش�أن الأ�شخا�ص املحكوم عليهم ب�أحكام �إدانة نهائية
وباتّة عن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية.

الف�صل الرابع:
�أحكام ختامية
 -1تكون هذه االتفاقية حم ًال للتوقيع والت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من
الدول الأع�ضاء ،وتودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإق��رار لدى الأمانة
العربية يف موعد �أق�صاه ثالثون يو ًما من تاريخ الت�صديق
العا َّمة جلامعة الدول
َّ
�أو القبول �أو الإقرار ،وعلى الأمانة العا َّمة �إبالغ �سائر الدول الأع�ضاء ِب ِّ
كل �إيداع
لتلك الوثائق وتاريخه.
 -2تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد م�ضي ثالثني يو ًما من تاريخ �إيداع وثائق
عربية.
الت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من �سبع دول َّ
 -3يجوز لأ َّية دولة من دول اجلامعة العرب َّية غري املوقعة على هذه االتفاقية �أن تن�ضم �إليها،
وتُعترب الدولة طر ًفا يف هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يو ًما على تاريخ �إيداع وثيقة
الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام لدى الأمانة العا َّمة جلامعة الدول العرب َّية.
اخلا�صة بني بع�ض الدول الأع�ضاء ويف حالة
 -4ال تخل هذه االتفاقية واالتفاقيات َّ
تعار�ض �أحكام هذه االتفاقية مع �أحكام �أي اتفاقية خا�صة ف ُتطبق االتفاقية الأكرث
الوطنية.
حتقي ًقا ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب احلدود
َّ
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 -5ال يجوز لأ َّية دولة من الدول الأطراف �أن تبدي �أي حتفظ ينطوي على خمالفة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها.
 -6يجوز تكملة هذه االتفاقية مبلحق �أو �أكرث وال تكون الدولة الطرف يف هذه
االتفاقية ملزمة ب� ِّأي ملحق ما مل ت�صبح طر ًفا فيه وف ًقا لأحكامه.
ن�ص من ن�صو�ص هذه االتفاقية وحتيله
 -7يجوز للدولة الطرف �أن تقرتح تعديل � ّأي ٍّ
العربية الذي يقوم ب�إبالغه �إلى الدول الأطراف
�إلى الأمني العام جلامعة الدول
َّ
يف االتفاقية التِّخاذ قرار باعتماده ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف ،وي�صبح هذا
التعديل ً
نافذا بعد م�ضي ثالثني يو ًما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق �أو القبول
العربية.
�أو الإقرار من �سبع دول �أطراف لدى الأمانة العا َّمة جلامعة الدول
َّ
 -8ميكن لأ َّية دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�سله
العربية.
�إلى �أمني عام جامعة الدول
َّ
ويرتب االن�سحاب �أثره بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال الطلب �إلى �أمني عام
جامعة الدول العرب َّية.
حررت هذه االتفاقية باللغة العرب َّية مبدينة القاهرة يف جمهورية م�رص العرب َّية يف
1432 - 1 - 15هـ ،املوافق 2010 - 12 - 21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العا َّمة
جلامعة الدول العرب َّية (الأمانة الفن َّية ملجل�س وزراء العدل العرب) ،ون�سخة مطابقة
للأ�صل ت�سلم للأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء الداخل َّية العرب ،وت�سلم كذلك ن�سخة
مطابقة للأ�صل ِل ُك ِّل دولة من الدول الأطراف.
و�إثباتًا ملا تقدم ،قام �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخل َّية والعدل العرب،
بتوقيع هذه االتفاقية ،نيابة عن دولهم.
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