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 االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
 ـــــــ

 ديبــاجة
 إن الدول العربية الموفعة، 

بالمبادئ األخالقية والدينية السامية ، والسيما أحكام الشريعة اإلسالمية السممحة  التزاما منها
دة  واال فاقيمماو والمعاهممداو ، وبأهممداو ومبممادئ ميجمماة اامعممة الممدوو العربيممة وميجمماة األمممم الم حمم

العربية والدولية فم  ماماو ال عماول الئيماا  واألمنم  لمنمف ومكافحمة الاريممة وال م   كمول المدوو 
الم عاقممدة فرفمما فيومما، وال سمميما منومما ا فاقيممة الريمماا ل، عمماول الئيمماا ، وا فاقيممة األمممم الم حممدة 

 لمكافحة الاريمة المنظمة عبر الوفنية،
همية ال صدي ل،اريمة المنظمة عبر الحدود الوفنية ، لما  مج،ه هذه الاريمة أل وإدراكا منها

 مل  وديد ألمل األمة العربية واس ئرارها وعرق،ة ل، نمية االق صادية واالا ماعية ل،ب،دال العربية، 
ع،م   عييمي ال عماول العربم  فم  ماماو منمف ومكافحمة الاريممة المنظممة عبمر  وحرصا منها
فمم  المامماليل الئيمماا  واألمنمم  و اممريم األفعمماو المكونممة لوممذه الاريمممة، وا خمماذ  الحممدود الوفنيممة

 ممدابير وراممراماو منعومما ومكافح ومما ومالحئممة ومعاقبممة مر كبيومما وشممركااوم وفممة أحكممام الشممريعة 
الئمموانيل الوفنيممة مممف مراعمماة النظممام العممام لكممو دولممة و سمم،يموم رلمم  الممدوو أو اإلسممالمية السمممحة 

 .الفالبة
عممدم  عممارا أحكممام اال فاقيممة مممف دسمما ير الممدوو األفممراو أو أنظم ومما  خذذ ا فذذع االعتبذذاروأ
 األساسية، 

 :قد اتفقت على مايلع 
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 أحكام عامة: الفصل األول
 (1)المادة 

 الهدف من االتفاقية
 ودو هذه اال فاقية رل   عييي ال عاول العرب  لمنف ومكافحة الاريممة المنظممة عبمر الحمدود 

 .الوفنية

 

 (2)المادة 
 المصطلحات

 :يكول ل،مصف،حاو ال الية أينما وردو ف  هذه اال فاقية المعان  المبينة ريامها 

 :الدولة الطرف   - 1
كو دولة عيو ف  اامعة الدوو العربية صادقو ع،  هذه اال فاقية أو انيمو رليوا 

 .وو العربيةوأودعو وجااة  صديئوا أو انيماموا لدى األمانة العامة لاامعة الد

 :الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية -2
ه  كو اريمة ذاو فابف عابر ل،حدود الوفنية و يف،ف ب نفيذها أو االش راك فيوا أو 

الفئرة ال خفيف لوا أو  موي،وا أو الشروع فيوا اماعة رارامية منظمة ع،  النحو الموصوو ف  
 .مل هذه المادة (3)

 :منظمةالجماعة اإلجرامية ال -3
ه  كو اماعة ذاو بنية محددة مكونة لف رة مل اليمل مل جالجة أشخاص أو أكجر ا فة 
أفرادها ع،  ار كاب احدى الاراام المشمولة بوذه اال فاقية مل أاو الحصوو ع،  منفعة مادية 

 .مباشرة أو غير مباشرة

 :جماعة  ات بنية محددة  -4

اإلر كاب الفوري لارم ما، وال ي،يم أل  ويئصد بوا اماعة غير مشك،ة عشوااياً لغرا
 .يكول ألعيااوا أدوار محددة رسمياً، أو أل  س مر عيوي وم فيوا أو أل  كول لوا بنية م فورة

 :متحصالت الجريمة   - 5
أي مم ،كاو أو أشيام أو أمواو  م ال حصو ع،يوا بفرية مباشر أو غير مباشر مل ار كاب 

 .اريمة مشمولة بوذه اال فاقية

 : التحفظ أو التجميد  – 6

هو الحاي المؤقو ع،  المم ،كاو أو األشيام أو األمواو ذاو الص،ة بالاريمة بمئ ي  أمر 
 .صادر عل س،فة قيااية أو س،فة مخ صة أخرى، وفئاً لما  نص ع،يه الئوانيل الداخ،ية لكو دولة

 :المصادرة  – 7

ذاو الص،ة بالاريمة  بمئ ي  حكم   اريد الشخص مل المم ،كاو أو األشيام أو األمواو
غير قابو ألي فرية مل فرة الفعل صادر عل س،فة قيااية مخ صة، وفئاً لما  نص ع،يه 

 .الئوانيل الداخ،ية لكو دولة
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 : الممتلكات -8

ويئصد بوا المواوداو أياً كال نوعوا، سوام أكانو مادية أم غير مادية، منئولة أم غير 
م،موسة، والمس نداو أو الصكوك الئانونية ال    جبو م،كية  ،ك  منئولة، م،موسة أم غير

 .المواوداو أو واود مص،حة فيوا

 :األموال -9

ويئصد بوا العمالو الوفنية العربية والعمالو األانبية واألوراة المالية واألوراة ال اارية 
وا، والصكوك وكو ذي قيمة مل عئار أو منئوو مادي أو معنوي، واميف الحئوة الم ع،ئة ب

 .والمحرراو المجب ة لوذه األمواو

 : الجرم األصلع -11

 .أي ارم  أ و منه عااداو يمكل أل  صبح مويوع اريمة

 

 ( 3)المادة 
 نطاق تطبيق االتفاقية 

 : فبة هذه اال فاقية ع،  ما يأ    -1

 .األفعاو الماّرمة بمئ ي  هذه اال فاقية  -أ

حدود الوفنية معاقب ع،يوا بعئوبة سالبة ل،حرية أية اريمة أخرى منظمة عبر ال -ب
 .لمدة ال  ئو عل جالث سنواو، وفئاً ل،ئوانيل الوفنية لكو دولة

 :مل هذه المادة،  كول الاريمة عابرة ل،حدود الوفنية رذا أر كبو 1ألغراا الفئرة  -2

 .ف  أكجر مل دولة واحدة  –أ 

وا أو  وايووا أو  موي،وا أو اإلشراو ف  دولة واحدة، وكال اإلعداد أو ال خفيف ل -ب
 .ع،يوا ف  دولة أو دوو أخرى

ف  دولة واحدة، مل اماعة رارامية منظمة  مارس أنشفة رارامية ف  أكجر مل  -ج
 .دولة واحدة

 .ف  دولة واحدة، و ر بو ع،يوا آجار شديدة ف  دولة أو دوو أخرى - د
 
 (4)المادة 

 صون السيـادة 
فيذ ال ياما وا الناشاة عـل  فبية هذه اال فاقية ع،  نحو ي فة مف   عود الدوو األفراو ب ن -1

مبدأي المساواة ف  السيادة والسالمة اإلق،يمية ل،دوو ومبدأ عدم ال دخو ف  الشؤول الداخ،ية 
 .ل،دوو األخرى

ليس ف  هذه اال فاقية ما يبيح لدولة فرو أل  ئوم ف  رق،يم دولة فرو أخرى بممارسة  -2
ية وأدام الوظااو ال   يناف أداؤها حصراً بس،فاو  ،ك الدولة األخرى الوالية الئياا

 . بمئ ي  قانونوا الداخ، 
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 (5)المادة 
 مسؤولية الهيئات االعتبارية 

 ع مد كو دولة فرو ما قد ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى، بما ي فة مف مباداوا  -1
ة عل المشاركة ف  الاراام الخفيرة، ال    كول الئانونية، إلقرار مسؤولية الويااو االع باري

 . يالعة فيوا اماعة رارامية منظمة، واألفعاو المارمة بمئ ي  هذه اال فاقية 
عمالً بالمبادئ الئانونية ل،دولة الفرو، ياوي أل  كول مسؤولية الويااو االع بارية انااية أو   -2

 .مدنية أو ردارية
مل هذه المادة بالمسؤولية الانااية ( 1)  الفئرة ال  خو المسؤولية المنصوص ع،يوا ف -3

 .لألشخاص الفبيعييل الذيل ار كبوا الاراام
 كفو كو دولة فرو، ع،  واه الخصوص، رخياع األشخاص االع بارييل الذيل  ،ئ  ع،يوم  -4

المسؤولية وفئاً لوذه المادة، لعئوباو ايااية أو غير ايااية فعالة وم ناسبة ورادعة بما ف  
 . الاياماو النئديةذلك 

 

 األحكام الجزائية: الفصل الثانع
 (6)المادة 

 غسـل األمـوال
  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم أي ممل األفعماو ال اليمة  -1

رذا ار كبممو قصممداً أو عمممداً بالنسممبة لألمممواو الم حصمم،ة مممل أيممة اريمممة أصمم،ية مممل الاممراام 
 :بوذه اال فاقية  المشمولة

 حويو األمواو أو نئ،وا ممف الع،مم بكونوما م حصمالو راراميمة بغمرا رخفمام أو  مويمه   –أ 
 .المصدر غير المشروع ل ،ك المم ،كاو

رخفام أو  مويه الفبيعة الحئيئية لألمواو أو مصدرها أو مكانوا أو كيفية ال صرو فيوما – ب 
 .لع،م بكونوا م حصالو راراميةأو م،كي وا أو الحئوة الم ع،ئة بوا مف ا

اك سمماب األمممواو أو حياي ومما أو اسمم عمالوا مممف الع،ممم وقممو  ،ئيومما بكونومما م حصممالو – ج 
 .رارامية

يشمو مفووم الاريمة األص،ية الاراام ال    شم،وا هذه اال فاقية وال    حص،و عنوا األمواو، - 2
ولكل يش رف ف  حاو . ة الفرو المعنيةوكافة الاراام ال   ار كبو داخو أو خارج رق،يم الدول

وقوع  ،ك الاريمة خمارج رق،ميم الدولمة الفمرو أل  مجمو فعمال راراميما بمئ يم  قمانول الدولمة 
 .ال   ار كبو فيوا وقانول الدولة الفرو المعنية ب فبية أحكام هذه المادة

بغرا منف  عمو كو دولة فرو ف  هذه اال فاقية ع،  ويف  دابير لإلشراو والرقابة - 3
 .ومكافحة غسو األمواو

 (7)المادة 
 الفساد اإلداري

  عود كو  دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل امريم ار كماب أو - 1
المشاركة ف  ار كاب األفعاو ال الية ف  رفار قانونوما المداخ،  فم  حماو ار كماب همذه األفعماو 

 :عمدا مل اماعة رارامية منظمة
ف،مب موظممو عمموم  أو مممل فم  حكمممه أو قبولمه بشممكو مباشمر أو غيممر مباشمر سمموام - أ  

لصالح الموظو نفسه أو لصالح غيره ميية أو منفعة غير مس حئة أو وعداً بوما ، لكم  
 .يئوم بعمو أو يم نف عل الئيام بعمو مل األعماو الداخ،ة يمل نفاة وظيف ه الرسمية



 
 

 5 

                                        www.arablegalnet.orgالشبكة القانونية العربية    –إدارة الشؤون القانونية  –األمانة العامة جلامعة الدول العربية 

 

مه بميية أو بمنفعمة غيمر مسم حئة أو عريموا ع،يمه وعد موظو عموم  أو مل ف  حك- ب 
أو منحه رياها بشكو مباشر أو غير مباشر سوام لصالح الموظو نفسه أو لصمالح غيمره 
لكمم  يئمموم بعمممو أو يم نممف عممل الئيممام بعمممو مممل األعممماو الداخ،ممة يمممل نفمماة وظيف ممه 

 .الرسمية
موظمو عمموم  أانبم  أو ممل همذه الممادة ع،م  كمو ( ب)و ( أ) سمرى أحكمام الفئمر يل - ج 

 .موظو مدن  دول  ار كب فعال مل األفعاو المارمة ف  ها يل الفئر يل
كو موظو عموم  أو مل ف  حكمه حصمو لنفسمه أو لغيمره ع،م  مييمة أو منفعمة غيمر - د

 .مشروعة بسبب اس غالو الس،فة أو الصفة أو ن ياة لس،وك ماّرم قانوناً 
ي ناسمب ممف نظاموما الئمانون  ال مدابير ال شمريعية واإلداريمة   عود كو دولة فرو أل   خذ بما -  2

 .بودو  عييي نياهة الموظفيل العمومييل ومنف فسادهم وكشفوم ومعاقب وم
  عود كو دولة فرو أل  نظر ف   اريم األشكاو األخرى ل،فساد اإلداري الواقف ع،  الوظيفمة  -3

 .العامة
 

 (8)المادة 
 جرائم القطاع الخاص

ولممة فممرو وفئمماً لنظامومما األساسمم  أو لمباداومما الدسمم ورية وفمم  رفممار قانونومما   خممذ كممو د
الممداخ، ،  ممدابير لمنممف يمم،وع الئفمماع الخمماص فمم  الاريمممة المنظمممة، و عييممي معممايير المحاسممبة 
ومرااعة الحساباو فم  الئفماع الخماص و فمرا عئوبماو مدنيمة أو رداريمة أو اناايمة  كمول فعالمة 

 .او لوذه ال دابيرومناسبة ع،  عدم االم ج
 

 (9) المادة 
 االحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية 

  عود كو دولة بأل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم االح ياو ع،  
 .المؤسساو المالية و المصرفية، عندما  ئف مل اماعة رارامية منظمة أو أحد أعيااوا

 
 (11) المادة 

 وتزييف العملة وترويجها تزوير 
  عود كو دولة فرو باال فاقية أل   خذ ماي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل اريم 

 :األفعاو ال الية ف  حاو ار كابوا عمداً مل اماعة رارامية منظمة
 يوير أو  يييو عم،ة ورقية أو معدنية م داولة قانوناً أو ممأذول بصصمدارها قانونماً فم  دولمة  -1

 .و باال فاقيةفر
 .حياية ورخراج أو ردخاو أي مل العمالو الميورة أو المييفة لحدود دولة فرو باال فاقية -2
 . رويج العمالو الميورة أو المييفة أو ال عامو بوا ف  أي دولة فرو باال فاقية -3

 
 ( 11) المادة 

 االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال
،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم ار كاب   عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي

 :أو المشاركة ف  ار كاب األفعاو ال الية ال    ئوم بوا اماعة رارامية منظمة 
أي  وديممد بممالئوة أو اسمم عمالوا أو غيممر ذلممك مممل أشممكاو الئسممر أو اإلخ فمماو أو االح يمماو أو  -1

اليمعو وذلمك ممل أامو اسم خدام أو نئمو الخداع أو رسامة رس عماو الس،فة أو اس غالو حالة 
أو ريمموام أو رسمم ئباو أشممخاص لغممرا رسمم غاللوم بشممكو غيممر مشممروع فمم  ممارسممة الممدعارة 
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أو سمماار أشممكاو اإلسمم غالو الانسمم  أو السممخرة أو الخدمممة قسممراً أو اإلسمم رقاة أو ( البغممام)
 امار فم  كافمة الممارساو الشبيوة بالرة أو االس عباد، وال يع د بريام الشمخص يمحية اال

 .صور االس غالو م   اس خدمو فيوا الوسااو المبينة ف  هذه الفئرة
يع بر اس خدام ففو أو نئ،ه أو ريوااه أو رس ئباله لغرا االسم غالو ر اماراً باألشمخاص ح م   -2

وفم  اميمف . مل هذه المادة ( 1)رذا لم ينفو ع،  اس عماو أي مل الوسااو المبينة ف  الفئرة 
 .ع د بريااه األحواو ال ي

 ( 12)المادة 
 انتزاع األعضاء البشرية واالتجار فيها

  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل اريم ار كاب أو 
المشاركة ف  ار كاب أفعاو ان ياع األعيام الاسدية أو األنساة العيوية، أو اال اار فيوا، أو 

يو أو ال غرير، عندما  ئوم بوا اماعة اارامية منظمة أو أحد أعيااوا، وال نئ،وا باإلكراه أو ال حا
 . يع د بريام الشخص يحية هذه األفعاو م   اس خدمو فيوا الوسااو المبينة ف  هذه المادة

 
 ( 13)المادة 

 تهريب المهاجرين 
ريم ار كاب   عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل ا

 :األفعاو ال الية ال    ئوم بوا اماعة رارامية منظمة
 وريب الموااريل عل فرية الئيام بصدخاو أحد األشخاص ع،  نحو غير مشروع رل  دولة   -1

فرو ال يع بر ذلك الشخص مل موافنيوا أو مل المئيميل فيوا، وذلك مل أاو الحصوو، 
 . مالية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ع،  منفعة

 : سويو  وريب الموااريل بار كاب أحد األفعاو ال الية  -2
رعداد وجيئة سفر أو  يويرها أو ان حاو هوية أو  دبير الحصوو ع،  وجيئة مل هذا  -أ 

 .الئبيو أو  وفيرها أو حياي وا
 مكيل شخص، ليس موافناً أو مئيماً دااماً ف  الدولة المعنية مل البئام فيوا دول  ئيد  -ب 

وف الاليمة ل،بئام المشروع ف   ،ك الدولة، وذلك باس خدام رحدى الوسااو بالشر
 .المذكورة ف  هذه المادة أو أية وسي،ة أخرى غير مشروعة

ي عيل ع،  كو دولة فرو رهناً بأحكام نظاموا الئانون  أل  ع مد ما ي،يم مل  دابير - 3
شديد عئوبة الاراام الواردة ف  هذه  شريعية و دابير أخرى الع بار الظروو ال الية أسباباً ل 

 :المادة
 . وديد حياة الموااريل المعنييل أو  عريا سالم وم ل،خفر - أ
 .معام،ة أولاك الموااريل معام،ة ال رنسانية أو موينة - ب

ليس ف  هذه المادة ما يمنف أية دولة فرو مل ا خاذ  دابير بحة أي شخص يعد س،وكه - 4
 .ارماً بمئ ي  قانونوا الداخ، 

 
 (14)المادة 

 القرصنة البحرية 
  عود كو دولة فرو بأل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم 

 .الئرصنة البحرية، عندما  ئف مل قبو اماعة رارامية منظمة
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 (15)المادة 
  االستيالء على اآلثار والممتلكات الثقافية والفكرية واإلتجار غير المشروع بها

ود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل اريم ار كاب أو   ع -1
المشاركة ف  ار كاب األفعاو ال الية عندما  ئف عمدا مل قبو اماعة رارامية منظمة أو أحد 

  :أفرادها
 . وريب آجار رل  الخارج– أ
 .اال اار غير المشروع ف  اآلجار -ب
 .ا أو رخفاؤها سرقة آجار أو ايم منو– ج
 .هدم أو ر الو أو  شويه أو  غيير معالم أو فصو ايم مل أجر  –د
 .الئيام بعمو مل أعماو ال نئيب األجرى دول  رخيص بذلك مل الس،فة المخ صة   –هـ
حياية غير مشروعة ألي آجار م   كمال الحمااي يع،مم أو يف مرا فيمه أل يع،مم بفبيعمة - و

 ".اآلجار مويوع الحياية 
 .ئ،يد اآلجار بئصد بيعوا واالس فادة منوا بوسااو الغش أو ال ي،يو - ي
 .سرقة األشيام ذاو الصبغة الجئافية واال اار غير المشروع بوا -ح 
 .سرقة ال،وحاو الفنية واال اار غير المشروع بوا -ف 
 .ال عدي ع،  حئوة الم،كية الفكرية واال اار غير المشروع بوا -ي 

 .اآلجار ال   خراو بصورة غير مشروعة رل  مصدرها  ، يم الدوو األفراو بصعادة  -2
 

 (16)المادة  
 االعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة

  عود كو دولة فرو أل  اعو ار كاب أي اريمة مل الاراام اآل ية خايعاً لاياماو أو 
يمة وعدم اغفاو العئوباو  دابير اح رايية أو األمريل معاً، ع،  أل  راع  فيوا خفورة الار

 : ال بعية أو ال كمي،ية
األفعمماو ال مم   ،حممة يممررا بأحممد عناصممر البياممة األريممية أو الوواايممة أو الماايممة، أو  نممذر  -1

 .بصلحاة هذا اليرر، أو  سوم ف  اخ الو ال وايل البيا 
ع أو اس يراد أو نئو أو  مداوو الممواد والنفايماو الخفمرة والممواد اليمارة بشمكو غيمر مشمرو -2

السممماح بممدخولوا أو مرورهمما أو دفنومما فمم  أرايمم  أي دولممة فممرو أو رلئااومما فمم  مياهومما 
 . اإلق،يمية

 
 (17)المادة 

 االتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية واألحياء البحرية 
  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم ار كاب 

 :و المشاركة ف  ار كاب األفعاو ال الية ال    ئوم بوا اماعة اارامية منظمةأ
بيف النبا او المحظور رق العوا والحيواناو البرية واألحيام البحرية ومش ئا وا المحظور   –1

صيدها، وفئاً لئانول الدولة الفرو، أو شراؤها، أو اس عمالوا، أو  داولوا، أو اال اار فيوا 
 . ع،  أي نحو

 .حياية أو رخفام الم حصالو الناشاة عل أحد األفعاو الماّرمة ف  الفئرة السابئة  -2
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 (18)المادة 
 األنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية 

  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل اريم ار كاب  
نشفة غير المشروعة الم ع،ئة بالمواد المخدرة والمؤجراو العئ،ية، أو المشاركة ف  ار كاب األ

وفئاً لألحكام المع مدة ف  اال فاقية العربية لمكافحة اال اار غير المشروع بالمخدراو والمؤجراو 
 . العئ،ية، وذلك ف  حاو ار كابوا مل ماموعة رارامية منظمة 

 
 ( 19)المادة 

 ن باألسلحة اإلنتاج أو االتجار غير المشروعي
  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير ل اريم األفعاو ال الية عندما  ئف عمداً مل 

 :اانب اماعة رارامية منظمة أو أحد أعيااوا
االن اج غير المشروع ألية مواد م فارة أو أس،حة نارية أو ذخاار، أو صمنعوا، أو  اميعوما،  -1

فيوا، أو  س،يموا، أو  س،موا، أو حياي وما، أو اق نااوما، أو  أو  وريبوا، أو اال اار أو الوسافة
 .نئ،وا، أو ال صرو فيوا

صممنف أاوممية أو آالو أو أدواو أو مممواد أو أامميام  سمم خدم فمم  رن مماج األسمم،حة الناريممة أو  -2
الذخاار أو الم فاراو، أو اال اار أو الوسافة فيوا، أو  سم،يموا، أو  سم،موا، أو حياي وما، أو 

 .، أو نئ،وا، أو ال صرو فيوااق نااوا
 .أعاله( 2،  1) نظيم أو ردارة أو  مويو أي مل األفعاو المذكورة ف  الفئر يل  -3

 
 (21)المادة 

 سرقة وتهريب العربات  ات المحرك
  عود كو دولة فرو بأل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم سرقة 

والشاحناو وما يشابووا مل آلياو و وريبوا، عندما  ئف مل قبو  العرباو ذاو المحرك كالسياراو
 .اماعة رارامية منظمة

 (21)المادة 
 االستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات

  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير ف  رفار قانونوا الداخ، ، ل اريم ار كاب 
ة ال    ئوم بوا اماعة اارامية منظمة ف  نفاة االس عماو أو المشاركة ف  ار كاب األفعاو ال الي
 :غير المشروع ل ئنية أنظمة المع،وماو

االخ راة غير المشروع أو  سويو االخ راة غير المشروع ع،  نحو ك،  أو ايا  ألحد  -1
 .نظم المع،وماو

 . عفيو أو  حريو  شغيو أحد نظم المع،وماو -2
نظم المع،وماو أو مسح أو  عديو أو نسخ أو  ردخاو بياناو بفرة غير مشروعة ف  أحد -3

 .نشر البياناو ال   يح ويوا هذا النظام بفرية غير مشروع
اس يراد، أو حياية، أو عرا، أو  رك، أو ا احة رحدى المعداو أو األدواو أو برامج  ئنية  -4

المع،وماو، بدول سبب مشروع بودو رر كاب رحدى الاراام المنصوص ع،يوا ف  الفئراو 
 .جالث السابئةال

 .أي اريمة مل الاراام ال ئ،يدية  ر كب باحدى وسااو  ئنية أنظمة المع،وماو -5
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 ( 22)المادة 
 إعاقة سير العدالة 

  عود كو دولة فرو أل  اعو ار كاب أي اريممة ممل الامراام اآل يمة خايمعاً لامياماو أو 
لاريمممة وعممدم اغفمماو العئوبمماو  ممدابير اح راييممة أو األمممريل معمماً، ع،مم  أل  راعمم  فيومما خفممورة ا

ال بعيممة أو ال كم،يممة، وذلممك عنممدما  ر كممب عمممداً، وفمم  نفمماة اريمممة مممل الاممراام المشمممولة بوممذه 
 :اال فاقية

 .شوادة اليور ف  اريمة وال حريا ع،  ذلك  -1
 .ركراه شاهد ع،  عدم أدام الشوادة أو ع،  الشوادة يوراً  -2
 .االن ئام مل شاهد الدالاه بشواد ه -3
 .د األدلة أو العبث بوا رفسا -4
 .عدم اإلبالغ عل الاريمة أو اإلدالم بمع،وماو غير صحيحة -5
مل ع،م بوقوع اناية أو انحة أو كال لديه مما يحم،مه ع،م  االع ئماد بوقوعوما وأعمال الامان   -6

 .بأي فريئة كانو ع،  الفرار مل واه العدالة 
األمل مل أدام موامه الرسممية فم   اس عماو الئوة او ال وديد لمنف موظو ف  اواي العدالة أو -7

 .راراماو   ع،ة بار كاب اراام مشمولة بوذه اال فاقية
 
 (23)المادة 

 االشتراك فع جماعة إجرامية منظمة
  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي،يم مل  دابير  شريعية و دابير أخرى ل اريم األفعاو 

 :ال الية انااياً 

ار كاب اريمة خفيرة لغرا له ص،ة مباشرة أو اال فاة مف شخص آخر أو أكجر ع،   -1
غير مباشرة بالحصوو ع،  منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى وينفوي حيجما يش رف 
الئانول الداخ،  ذلك ع،  فعو يئوم به أحد المشاركيل يساعد ع،   نفيذ اال فاة، أو  ي،ف 

 .فيه اماعة رارامية منظمة
ه بودو الاماعة اإلارامية المنظمة ونشافوا قيام الشخص بأعماو المشاركة مف ع،م -2

 .اإلارام  العام أو بعيموا ع،  ار كاب الاراام المنصوص ع،يوا ف  هذه اال فاقية
يمكل االس دالو ع،  الع،م أو الئصد أو الودو أو الغرا أو اال فاة المشار رليه ف   -3

 .أعاله مل مالبساو الوقااف المويوعية( 2)و ( 1)الفئر يل 
 
 ( 24)ة الماد

 التقادم
 حمدد كممو دولمة فممرو وفئماًون لئانونومما الممداخ،  ممدة  ئممادم فوي،مة أليممة اريممة مشمممولة بوممذه 

 .اال فاقية
 ( 25)المادة 

 االعفاء أو التخفيف من العقوبة
 :  عود كو دولة فرو أل   خذ ما ي، 

ممل أعيمام االعفام مل العئوباو المئررة ل،اراام المشمولة بوذه اال فاقيمة لكمو ممل بمادر  -1
الاماعة اإلارامية المنظمة بصبالغ الس،فاو الئيااية أو اإلدارية بما يع،مه عمل الاريممة 

 .قبو البدم ف   نفيذها
ال خفيو مل العئوباو المئررة ل،اراام المشمولة بوذه اال فاقية لكو ممل بمادر ممل أعيمام  -2

بما يع،مه عمل الاريممة  الاماعة اإلارامية المنظمة بصبالغ الس،فاو الئيااية أو اإلدارية
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بعد  نفيذها ومكل بوذا اإلبالغ الس،فاو المخ صة أجنام ال حئية مل الئبا ع،م  مر كبم  
 .الاريمة اآلخريل أو ع،  مر كب  اريمة أخرى مماج،ة لوا ف  النوع أو الخفورة 

 
 التعاون القانونع والقضائع: الفصل الثالث

 (26)المادة 
 المساعدة القانونية المتبادلة 

  عود الدوو األفراو أل  ئدم كو منوا لألخرى أكبر قدر مل المساعدة الئانونية الم بادلمة فم  –  1
المالحئمماو وراممراماو اإلسمم دالو، وال حئيئمماو، واإلاممراماو الئيممااية األخممرى فيممما ي ع،ممة 

 .بالاراام المشمولة بوذه اال فاقية
 : ف،ب فيما بينوا المساعدة الئانونية الم بادلة ألحد األغراا اآل يةل،دوو األفراو أل -  2

يبف المم ،كاو واألمواو الم حص،ة ممل الامراام المشممولة بومذه اال فاقيمة أو حايهما – أ  
 .أو  اميدها أو مصادر وا أو  س،يموا

 .الئيام بعم،ياو ال ف يش   –ب 
 .فحص األشيام ومعاينة المواقف   –ج 
 .وو ع،  أدلة أو أقواو مل األشخاص و ،ئ   ئارير الخبرام الحص  –د 
 . بادو صحو الحالة الانااية و ب،يغ المس نداو الئيااية عموماً - هـ
كشو الم حصالو أو المم ،كاو أو األدواو أو األشيام األخرى أو اق فام أجرها - و

 .ألغراا الحصوو ع،  أدلة 
 .رو ال    ف،ب ذلك  يسير مجوو األشخاص ف  الدولة الف- ي 
 .أي شكو آخر مل أشكاو المساعدة بما ال ي عارا مف قانول الدولة الفرو م ،ئية الف،ب- ح 

ياوي ل،س،فاو المخ صة ف  كو دولة فرو فيمما ال ي عمارا ممف قانونوما المداخ،  ودول أل -  3
دولمة فمرو   ،ئ  ف،با مسبئا أل  حيو مع،وماو م ع،ئة بمسااو انااية رل  س،فة مخ صة ف  

أخمممرى م ممم  قمممدرو أل همممذه المع،ومممماو قمممد  سممماعد  ،مممك السممم،فة ع،ممم  الئيمممام بال حريممماو 
واإلاممراماو الاناايممة أو ر مامومما بنامماح، أو أل المع،وممماو قممد  فيمم  رلمم  قيممام  ،ممك السمم،فة 

وي عمميل ع،مم  السمم،فة المخ صممة ال مم    ،ئمم  المع،وممماو أل . ب ئممديم ف،ممب عمممال بوممذه اال فاقيممة
،ب بصبئام  ،ك المع،وماو ف  الك مال بشكو داام أو مؤقو أو بفمرا قيمود ع،م   م جو ألي ف
 .اس خداموا

يصاغ ف،ب المسماعدة الئانونيمة بشمكو يحمدد فيمه نفماة الاريممة أو الواقعمة أو اإلامرام محمو -  4
المساعدة، ف  حاو االس عااو يئدم الف،ب بأية وسي،ة مل وسااو اال صاو األكجر سمرعة ال م  

راً ك ابياً أو مادياً ، وي عيل أل ي يمل ف،ب المساعدة ع،م  وامه الخصموص البيانماو   رك أج
 :اآل ية
 .الس،فة مئدمة الف،ب  -أ 
مويمموع وفبيعممة ال حئيممة أو المالحئممة أو اإلاممراماو ال مم  ي ع،ممة بومما الف،ممب، واسممم - ب

 .ووظااو الس،فة ال     ول  ال حئية أو المالحئة أو اإلاراماو
،وقممااف ذاو الصمم،ة بالمويمموع و كييفومما الئممانون  باسمم جنام الف،بمماو المئدمممة م،خصمما ل  -ج

 .لغرا  ب،يغ مس نداو قيااية 
وصممفا ل،مسمماعدة الئانونيممة الم، مسممة و فاصمميو أي راممرام آخممر  ممود الدولممة الفممرو   -د

 .الفالبة ر باعه
 .هوية الشخص المعن  وانسي ه وحيجما أمكل مكال واوده- ه
 .ف،ب مل أا،ه األدلة أو المع،وماو أو ال دابيرالغرا الذي  - و
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ال يامموي ل،ممدوو األفممراو أل  ممرفا ف،ممب مسمماعدة قانونيممة لماممرد أل الاممرم يع بممر أييمماً -  5
  .منفوياً ع،  مسااو مالية

 (27)المادة 
 حاالت رفض المساعدة القانونية المتبادلة
لئانونيمة رال فم  الحماالو ال اليمة ال ياوي ل،دولة الفرو م ،ئية الف،ب رفا  ئديم المسماعدة ا

 :مف بيال سبب الرفا رذا كانو المساعدة
 . مس سياد وا أو أمنوا أو مصالحوا األساسية  -1
 .  عارا مف قوانينوا  الداخ،ية  -2
سمم ،حة يممرراً بال حئيئمماو أو اإلاممراماو الئاامممة ع،مم  رق،يمومما فمم  الاريمممة مويمموع ف،ممب  -3

 .المساعدة
 .در ف  رق،يموا  عارا مف حكم قياا  باو صا -4

 
 ( 28)المادة 

 التحقيقات المشتركة 
 نظممر الممدوو األفممراو فمم  ربممرام ا فاقيمماو أو  ر يبمماو جناايممة أو م عممددة األفممراو  ايممي 
ل،س،فاو المخ صة المعنية أل  نشئ هيااو أو لاال  حئية مش ركة فيمما ي ع،مة بالمسمااو ال م  هم  

وفمم  حمماو عممدم واممود . فمم  دولممة أو أكجممر مويمموع  حئيئمماو أو مالحئمماو أو راممراماو قيممااية
ا فاقياو أو  ر يباو كوذه، ياوي الئيام بال حئيئاو المش ركة باال فاة ف  كو حالة ع،م  حمدة و كفمو 

 .الدوو األفراو المعنية االح رام لسيادة الدولة الفرو ال   سياري ذلك ال حئية داخو رق،يموا
 

 ( 29)المادة 
 نقل اإلجراءات الجنائية 

ر الدوو األفراو ف  رمكانيمة أل  نئمو رحمداها رلم  األخمرى رامراماو المالحئمة الم ع،ئمة  نظ
باممرم مشممموو فمم  هممذه اال فاقيممة فمم  الحمماالو ال مم  يع بممر فيومما ذلممك النئممو فمم  صممالح حسممل سممير 

 .العدالة وخصوصاً عندما ي ع،ة األمر بعدة والياو قيااية وذلك بودو  ركيي المالحئة
 
 (31)المادة 

 م المتهمين تسلي
ع،  كو دولة فرو، ومف مراعاة األحكام الواردة ف  اال فاقياو ذاو الص،ة ، ا خماذ ال مدابير -  1

الاليمممة ل فعيممو نظممام  سمم،يم األشممخاص الم وممميل أو المحكمموم ع،مميوم بسممبب رحممدى الاممراام 
 .المشمولة بوذه اال فاقية 

حكموم ع،ميوم فم  الامراام المشممولة بومذه   عود كو مل الدوو األفمراو ب سم،يم الم ومميل والم  - 2
اال فاقية المف،وب  س،يموم رل  أي مل همذه المدوو وذلمك فبئما ل،ئواعمد والشمروف المنصموص 

 .ع،يوا ف  هذه اال فاقية
رذا لم  ئم الدولة الفمرو ب سم،يم المم وم الموامود لمديوا فيمما ي ع،مة بصحمدى الامراام المشممولة -  3

  جبوو والي وا الئيااية بمالحئة هذا الامان ، وامب ع،يوما أل  حيمو بوذه اال فاقية اس ناداً رل
 .الئيية دول ربفام رل  س،فا وا المخ صة ال خاذ اإلاراماو الئانونية لمحاكم ه

ال ياوي ل،دوو األفراو أل  رفا ف،ب ال س،يم لمارد أل الارم يع بر أييماً منفويماً ع،م  -  4
 .مسااو مالية
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أل  م نمف عمل  سم،يم موافنيوما فيمما ي ع،مة بصحمدى الامراام المشممولة ياوي لكو دولة فمرو -  5
ولكممل ي عمميل ع،يومما ا خمماذ اإلاممراماو الئانونيممة لمحاكمممة الشممخص المف،مموب . بوممذه اال فاقيممة

 .مل هذه اال فاقية( 35) س،يمه أو  نفيذ الحكم الصادر يده وفئا ألحكام المادة 
ريمة المشمولة بوذه اال فاقية والمف،وب مل أا،وا يع د بانسية الشخص ف  وقو ار كاب الا-  6

 .ال س،يم
 

 (31)المادة 
 الحاالت التع يجوز فيها رفض التسليم

 :ياوي ل،دولة الفرو المف،وب منوا ال س،يم رفا ف،ب ال س،يم ف  الحاالو ال الية 
مف،موب رذا كانو الاريمة المف،وب مل أا،وا ال سم،يم قمد ار كبمو فم  رق،ميم الدولمة الفمرو ال -1

منوا ال س،يم رال رذا كانو هذه الاريمة قد أيرو بالمصالح الاوهريمة ل،دولمة الفمرو فالبمة 
ال س،يم وكال قانول هذه الدولة يمنحوا والية قيااية بمالحئة مر كب  هذه الاراام ما لم  كمل 

 .الدولة المف،وب منوا ال س،يم قد بدأو راراماو ال حئية أو المحاكمة
ة المف،وب مل أا،وا ال س،يم قد صدر بشأنوا حكم قياا  مل محماكم الدولمة رذا كانو الاريم -2

الفممرو المف،مموب منومما ال سمم،يم أو مممل محمماكم دولممة أخممرى وكممال هممذا الحكممم با مماً غيممر قابممو 
 .ل،فعل بأي مل أواه الفعل وفئاً لئانول الدولة ال   أصدرو الحكم 

ف،موب ممل أا،وما ال سم،يم ، عنمد وصموو رذا كانو الدعوى العمومية الناشاة عمل الاريممة الم -3
ف،ممب ال سمم،يم قممد انئيممو أو كانممو العئوبممة المحكمموم بومما قممد سممئفو ألي سممبب مممل أسممباب 

 .السئوف أو االنئيام، وفئاً لئانول الدولة فالبة ال س،يم
رذا كانو الاريمة قد ار كبو خارج رق،يم الدولة الفمرو فالبمة ال سم،يم ممل شمخص ال يحممو  -4

لة وكمال قمانول الدولمة الفمرو المف،موب منوما ال سم،يم ال يايمي مالحئمة مجمو انسية هذه الدو
 .هذه الاريمة رذا ار كبو خارج رق،يم الدولة مل مجو هذا الشخص

رذا كانو الاريمة المف،وب مل أا،وا ال سم،يم مع بمرة بمئ يم  الئموانيل النافمذة لمدى الفمرو  -5
حصمممر فممم  االخمممالو بالواابممماو المف،ممموب منمممه ال سممم،يم اريممممة ذاو صمممبغة سياسمممية أو  ن

 .العسكرية
 
 (32)المادة 

 ضبط ومصادرة وتسليم األشياء والمتحصالت  
 الناتجة عن الجريمة

 ، يم كو دولة فرو رجر  ،ئيوا ف،باً مل دولة فمرو أخمرى لوما واليمة قيمااية بشمأل رحمدى -  1
 حصالو اإلاراميمة أو الاراام المشمولة بوذه اال فاقية أل   خذ ما ي،يم مل  دابير لكشو الم

المم ،كمماو أو األدواو أو أي أشمميام أخممرى ذاو صمم،ة بالاريمممة واق فممام أجرهمما و اميممدها أو 
 . يبفوا بغرا مصادر وا 

يكممول ل،دولممة الفممرو أل  حيممو رلمم  سمم،فا وا المخ صممة ف،ممب المصممادرة الم ع،ئممة بممالاراام -  2
رو الفالبة ل نفيذه بالئمدر المف،موب، المشمولة بوذه اال فاقية والصادر مل س،فاو الدولة الف

 .وذلك وفئا ل،ئواعد واإلاراماو ال   ي يمنوا قانونوا الداخ، 
رذا  ئممرر  سمم،يم الشممخص المف،مموب  سمم،يمه ،  ، مميم الدولممة الفممرو المف،مموب منومما ال سمم،يم -  3

بيممبف و سمم،يم األشمميام والعااممداو الم حصمم،ة مممل رحممدى الاممراام المف،مموب فيومما ال سمم،يم أو 
لمسمم عم،ة فيومما أو الم ع،ئممة بومما ل،دولممة الفممرو الفالبممة سمموام واممدو فمم  حيمماية الشممخص ا

المف،وب  س،يمه أو لدى الغير ما لم  عد حياية هذه األشيام اريمة ف  الدولة المف،موب منوما 
أو أل  ،ك األشيام  ع بر ايماً مل األدلة ف   حئية أو محاكمة يد ذلمك الشمخص ، . ال س،يم
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هممذه األشمميام ولممو لممم ي حئممة  سمم،يم الشممخص المئممرر  سمم،يمه بسممبب هروبممه أو ويامموي  سمم،يم 
 .وفا ه أو ألي سبب آخر

ال ياوي  فسير أحكام هذه المادة ع،  نحو يخو بمما يجبمو ممل حئموة مئمررة ألي ممل المدوو   - 4
 .األفراو أو الغير حسل النية ع،  األشيام أو الم حصالو المذكورة

  الم حصمالو أو المم ،كماو المصمادرة أو األممواو النا امة عمل   صرو كو دولة فمرو فم-  5
بيعوا وفئاً ألحكام قانونوا الداخ، ، وياموي ل،مدوو األفمراو المعنيمة اال فماة فيمما بينوما ع،م  
كيفية ال صرو فيوا مف النظر فم  رمكانيمة رد عاامداو الامراام أو المم ،كماو المصمادرة رلم  

 .و ايم منوا ك عويياو رل  أصحابوا الشرعييلالدولة الفرو الفالبة ل ئديموا أ
 
 (33)المادة 

 حصانة الشهود والخبراء
كو شاهد أو خبير يف،ب حيوره لدى أحد الدوو األفراو ، ويحير بمحا اخ يماره لومذا 
الغرا أمام الويااو الئيااية لدى الدولمة الفمرو الفالبمة ، ي م مف بحصمانة  حموو دول ا خماذ أيمة 

ئه أو الئبا ع،يه أو حبسه عل أفعماو أو  نفيمذ أحكمام سمابئة ع،م  دخولمه رق،ميم راراماو ايااية بح
الدولة الفرو الفالبة ، وي عيل ع،  الاوة المعنية ال   ف،بو الشاهد أو الخبير رخفاره ك ابة بوذه 

و يوو هذه الحصانة عل الشاهد أو الخبير بانئيام جالجميل يومما . الحصانة قبو حيوره ألوو مرة
يخ ف،به أصوالً باس غنام الس،فاو المخ صة لدى الدولة الفرو الفالبة عنمه دول أل يغمادر مل  ار

هذه الدولة مف عمدم قيمام مما يحموو دول ذلمك ألسمباب خارامة عمل رراد مه أو رذا عماد رليوما بمحما 
 .اخ ياره بعد أل غادرها

 
 (34)المادة 

 نقل الشهود والخبراء والضمانات الخاصة بهم
دولممة فممرو أل   خممذ ال ممدابير المناسممبة ل،سممماح بنئممو الشمموود والخبممرام المسمم،وبة   ، مميم كممو   -1

حري وم لديوا المف،وب حيورهم ف  دولة فرو أخرى لإلدالم بشواد وم، أو ل،مسماعدة فم  
وال ياموي أل يكمول النئمو لغمرا المجموو . ال حئيئاو رذا قبو الشخص المعن  بذلك صمراحة

 .ل،محاكمة
لة الفرو الفالبة ال   ينئو رليوا أي مل األشخاص الموارد ذكمرهم فم  الفئمرة يمنف ع،  الدو-  2

مل هذه المادة أل  ئوم ب س،يموم رل  دولة جالجة أو ا خماذ أيمة اامراماو اياايمة بحمة أي ( 1)
 .منوم أو  نفيذ أحكام سابئة ع،يه 

هذه المادة أل  بئم  ع،يمه مل ( 2) ، يم الدولة ال   ينئو رليوا الشخص المشار رليه ف  الفئرة -  3
محبوسا وأل  عيده رل  الدولة ال م  نئمو منوما فم  األامو المذي  حمدده  ،مك الدولمة، أو بمامرد 

 .يواو المبرراو ال   دعو رل  ف،به، أو حسبما ي فة ع،يه بيل الدول يل
 ح سب الممدة ال م  يئيميوا الشمخص المحبموس المف،موب نئ،مه فم  الدولمة الفمرو ال م  نئمو -  4

 .وا يمل مدة العئوبة المئررة ع،يه أصالً ف  الدولة الفرو المنئوو منوارلي
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 (35)المادة 
 مصروفات سفر وإقامة الشهود والخبراء

ل،شاهد أو الخبير الحة ف   ئاي  مصروفاو السفر واإلقامة وما فا ه مل أار أو كسب مل 
ه نظير اإلدالم برأيه ويحدد ذلك ك،ه بنام الفرو الم عاقد الفالب ، كما يحة ل،خبير المفالبة با عاب

 .ع،  ال عريفاو واألنظمة المعموو بوا لدى الفرو الم عاقد الفالب
و بيل ف  أوراة اإلعالل المبالغ ال    س حة ل،شاهد أو الخبير ويدفف الفرو الم عاقد الفالب 

 .مئدما هذه المبالغ رذا ف،ب الشاهد أو الخبير ذلك 
 
 (36)المادة 

 الشهود والخبراء والضحايا حماية
 ، يم كو دولة فمرو أل   خمذ مما ي،ميم ممل  مدابير ل موفير الحمايمة ممل أي ان ئمام أو  رهيمب   - 1

مح مممو ل،شمموود والخبممرام الممذيل يوافئممول ع،مم  اإلدالم بممأقوالوم بخصمموص رحممدى الاممراام 
م حسمممب المشممممولة بومممذه اال فاقيمممة، وكمممذلك ألقممماربوم وسممماار األشمممخاص وجيئممم  الصممم،ة بوممم

 .االق يام
  خذ كو دولة فرو ما ي،يم مل  دابير ل موفير المسماعدة والحمايمة ممل أي ان ئمام أو  رهيمب -  2

ليحايا الاراام المشمولة بوذه اال فاقية وأل  وفر لومم سمبو الحصموو ع،م  ال عمويا وابمر 
 .األيرار ال   لحئو بوم

 :ليوا ف  الفئر يل السابئ يل ما يأ   نظر الدوو األفراو ف  أل  شمو ال دابير المشار ر-  3
 مموفير الحمايممة ألولاممك األشممخاص، مممل خممالو  غييممر أممماكل اقممام وم وعممدم افشممام أيممة - أ 

 .مع،وماو   ع،ة بوويا وم وأماكل واودهم
ر احممة اإلدالم بالشمموادة ع،مم  نحممو يكفممو سممالمة الشمموود والخبممرام واليممحايا، ويامموي - ب 

 .هذا المااو اس خدام ال ئنياو الحديجة ف 
ل،دوو األفراو أل  نظر ف  ربرام ا فاقاو أو  ر يباو فيما بينوا أو مف دولة أخرى مل أامو -  4

 . وفير الحماية ل،شوود والخبرام واليحايا
 
 (37)المادة 

 تدابير مكافحة الجريمة المنظمة

نيل ال م   سم ودو   عود الدوو األفراو فيما بينوا بالئيام بمما ي،م  ل عييمي فاع،يمة  نفيمذ الئموا
 :مكافحة الاراام المشمولة بوذه اال فاقية

الحي،ولمممة دول ا خممماذ اق،يموممما مسمممرحاً ل، خفممميف ألي ممممل الامممراام المنظممممة أو  نفيمممذها أو  -1
الشممروع أو االشمم راك فيومما بممأي صممورة مممل الصممور،  والعمممو ع،مم  منممف  سمم،و العناصممر 

 .اماعاو اإلارامية رل  اق،يموا أو اقام وا فيوا أفراداً أو 
 فمموير األنظمممة والئمموانيل الم ع،ئممة بممصاراماو المراقبممة و ممأميل الحممدود والمنافممذ البريممة  -2

 .والبحرية والاوية
 بادو المع،وماو بشأل الاراام المشمولة بومذه اال فاقيمة بمما فم  ذلمك صمال وا ممف األنشمفة  -3

لمنظممة السميما اإلارامية األخرى، وكذلك الوسااو ال    سم خدموا الاماعماو اإلاراميمة ا
  ،ك ال     م باس خدام ال ئنياو الحديجة

رارام ال حرياو الرامية رل  رصمد حركمة م حصمالو الامراام أو المم ،كماو أو المعمداو   -4
 .أو ساار األدواو المس خدمة أو المراد اس خداموا ف  ار كاب  ،ك الاراام
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لامراام المشممولة الكشو عل هوية األشخاص المش به فم  يم،وعوم فم  ار كماب أي ممل ا -5
 .بوذه اال فاقية وأنشف وم وأماكل  واادهم 

 فعيو ال نسية بميل مخ ،مو األاومية والاوماو المعنيمة بمكافحمة الامراام المنظممة و شمايف  -6
 بادو ييارة العام،يل والخبرام ف   ،ك الاواو ، و فموير بمرامج  مدريب مشم ركة خاصمة 

الاناا  بمل فيوم أعيام النيابة العامة وقيماة  بالعام،يل ف  األاوية المعنية ب نفيذ الئانول
 . ال حئية وغيرهم

 . ييادة وع  الناس بواود الاريمة المنظمة وأسبابوا واسام وا والخفر الذي  شك،ه -7
  

 (38)المادة 
 االعتراف باألحكام الجنائية والمدنية

، أل  ع مرو  ع،  كو دولة فمرو، فم  شمأل  نفيمذ أحكمام همذه اال فاقيمة و حئيمة الغايمة منوما
باألحكممام الاياايممة والمدنيممة البا ممة الصممادرة مممل محمماكم دولممة فممرو أخممرى بشممأل رحممدى الاممراام 

 :المشمولة بوذه اال فاقية، ويس جن  مل ذلك االع راو اآل   
األحكام المخالفة ل،شريعة اإلسالمية أو لألنظمة األساسية أو ألحكام الدسم ور أو النظمام العمام  -1

 .وب رليوا االع راوف  الدولة المف،
األحكممام ال مم  مايالممو قاب،ممة ل،فعممل فيومما بأحممد أواممه الفعممل المئممررة فمم  قممانول الدولممة ال مم   -2

 .صدر الحكم مل احدى محاكموا
األحكام الصادرة ف  اريمة  دخو أصال يمل الواليمة الئيمااية ل،دولمة المف،موب منوما أخمذ  -3

 .ال حئية أو المحاكمةالحكم ف  االع بار م   باشرو فيوا أيا مل راراماو 
 

 ( 39)المادة 
 الوالية القضائية بمالحقة الجرائم المشمولة به ه االتفاقية

  خممذ الممدوو اإلفممراو ممما ي،مميم مممل  ممدابير ل ئريممر اخ صمماص سمم،فا وا وأاوي ومما الئيممااية -  1
 :بمالحئة وبالنظر ف  الاراام المشمولة بوذه اال فاقية ف  الحاالو اآل ية 

ف الاريمممة ك،ومما أو أحممد عناصممرها فمم  رق،مميم الدولممة، أو حينممما يمم م اإلعممداد أو عنممدما  ئمم- أ 
ال خفيف أو الشروع بالاريمة أو   حئة رحدى صور المسماهمة فيوما فم  همذا اإلق،ميم، أو 

 .حينما  م د آجار الاريمة رليه 
 رفمف  عندما  ر كب الاريمة ع،  النحو السابة ذكره ف  الفئرة السابئة ع،  م ل سمفينة- ب

 .ع،م الدولة أو فاارة مسا،ة ف  ساالو الدولة 
 .عندما  ئف الاريمة مل قبو أو يد أحد موافن  الدولة – ج
رذا واد فاعو الاريمة أو الشمريك أو المسماهم فم  ار كابوما فم  رق،ميم الدولمة سموام كمال - د 

 .يئيم فيوا ع،  نحو مع اد أم عابر 
 .  أحد المصالح الع،يا ل،دولةرذا كانو الاريمة  مجو اع دام ع،- هـ

ال  س بعد هذه اال فاقية ممارسة أي اخ صاص اناا  مئرر مل قبو أي دولة فرو وفئا -  2
 .لئانونوا الداخ، 
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 (41)المادة 

 آلية تنفي  االتفاقية

ي مممول  ما،سممما ويرام العمممدو والداخ،يمممة العمممرب بال نسمممية ممممف المامممالس الوياريمممة المعنيمممة 
 ابعة  نفيذ هذه اال فاقية ولوما ف  هذا الصدد رنشام اآلليماو الاليممة لمذلك الغمرا اإلشراو ع،  م

 :وع،  واه الخصوص 
 .رنشام قاعدة بياناو فيما ي صو ب فبية هذه اال فاقية -1
رنشام ساو اناا  عرب  بشأل األشخاص المحكوم ع،يوم بأحكام ردانة نوااية وبا ة عل رحمدى  -2

 .اقيةالاراام المشمولة بوذه اال ف
 

 أحكام ختامية: الفصل الرابع
 

 كول هذه اال فاقية محال ل، وقيف وال صدية ع،يوا أو قبولوا أو رقرارها مل الدوو األعيام،  -1
و ودع وجااة ال صدية أو الئبوو أو اإلقرار لدى األمانة العامة لاامعة الدوو العربية ف  

و اإلقرار، وع،  األمانة العامة موعد أقصاه جالجول يوما مل  اريخ ال صدية أو الئبوو أ
 .ربالغ ساار الدوو األعيام بكو ريداع ل ،ك الوجااة و اريخه

 دخو هذه اال فاقية حيي ال نفيذ بعد مي  جالجيل يوما مل  اريخ ريداع وجااة ال صدية ع،يوا  -2
 .أو قبولوا أو رقرارها مل سبف دوو عربية

لموقعة ع،  هذه اال فاقية أل  نيم رليوا، ياوي ألية دولة مل دوو الاامعة العربية غير ا -3
و ع بر الدولة فرفاً ف  هذه اال فاقية بعد مي  جالجيل يوماً ع،   اريخ ريداع وجيئة ال صدية 

 .أو الئبوو أو اإلقرار أو االنيمام لدى األمانة العامة لاامعة الدوو العربية
األعيام وف  حالة  عارا أحكام ال  خو هذه اال فاقية باال فاقياو الخاصة بيل بعا الدوو  -4

هذه اال فاقية مف أحكام أي ا فاقية خاصة ف فبة اال فاقية األكجر  حئيئاً لمكافحة الاريمة 
 .المنظمة عبر الحدود الوفنية

ال ياوي ألية دولة مل الدوو األفراو أل  بدي أي  حفظ ينفوي ع،  مخالفة لنصوص هذه  -5
 .اال فاقية أو خروج ع،  أهدافوا

 كم،ة هذه اال فاقية بم،حة أو أكجر وال  كول الدولة الفرو ف  هذه اال فاقية م،يمة  ياوي -6
 .بأي م،حة ما لم  صبح فرفاً فيه وفئاً ألحكامه

ياوي ل،دولة الفرو أل  ئ رح  عديو أي نص مل نصوص هذه اال فاقية و حي،ه رل  األميل  -7
وو األفراو ف  اال فاقية ال خاذ قرار العام لاامعة الدوو العربية الذي يئوم بصبالغه رل  الد

باع ماده بأغ،بية ج،ج  الدوو األفراو، ويصبح هذا ال عديو نافذاً بعد مي  جالجيل يوما مل 
 اريخ ريداع وجااة ال صدية أو الئبوو أو اإلقرار مل سبف دوو أفراو لدى األمانة العامة 

 .لاامعة الدوو العربية
هذه اال فاقية بنام ع،  ف،ب ك اب   رس،ه رل  أميل عام  يمكل ألية دولة فرو أل  نسحب مل -8

 .اامعة الدوو العربية
وير ب االنسحاب أجره بعد مي  س ة أشور مل  اريخ ررساو الف،ب رل  أميل عام اامعة 

 . الدوو العربية
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 حذذذررت  ذذذ ه االتفاقيذذذة باللةذذذة العربيذذذة بمدينذذذة القذذذا رة فذذذع جمهوريذذذة مصذذذر العربيذذذة 
م مذن أصذل واحذد مذودع باألمانذة العامذة لجامعذة 21/12/2111 ـ ، الموافذق 15/1/1432فع 

، ونسخة مطابقذة لصصذل تسذلم لصمانذة (األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب)الدول العربية 
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ، وتسلم كذ لك نسذخة مطابقذة لصصذل لكذل دولذة مذن الذدول 

 .األطراف 
ما تقدم، قام أصحاب السـمو والمعالع وزراء الداخلية والعـدل العرب، بتوقيع   ه وإثباتاً ل

 .االتفاقية، نيابـة عن دولهم
 
 
 
 






