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االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية
ـــــــ

إن الدول العربية الموفعة،

ديبــاجة

التزامـــا من ـــا بالمبااااأل القية وااي ياللاوسوااي اللالاااموي ا ياالااوما إلسالاااا اللح ا و ي ال الااةموي اللالاامسي ا

يبأهاااالم يمب ااااأل موم ااال وام ااي الل ااايق الل بو ااي يمومااال القم ااا اللمدس اااع يالاد ا و ااا

ياللم اه اااال

الل بو ااي

ياللايلوااي ااا مواااق اللد ااايي اللألمااالا يالقمسااا لمس ا يمالا سااي اللو ومااي ياللدااا دالاايي اللااايق اللمد ا اااع

ااا

وهاااا يا الااوما مسهااا الد ا وااي الل وااان للد ااايي اللألمااالاا يالد ا وااي القمااا اللمدساااع لمالا سااي اللو ومااي اللمس مااي

عب اللي سويا

وادراكـا من ــا قهمواي اللدداال للو ومااي اللمس ماي عبا اللسااايا اللي سواي ا لماا دمملااة ها اللو وماي مااي

دهاوا قمي القمي الل بوي يالالدأل ال ها يع لي للدسموي الا ددااوي يالاودماعوي للبلاالي الل بويا

وحرصــا من ــا علاات د زوااز اللد ااايي الل بااا ااا مواااق مسا يمالا سااي اللو ومااي اللمس مااي عبا اللسااايا

اللي سوااي ااا اللموااالوي اللألمااالا يالقمسااا يدو ا وا الق اااق اللماليسااي له ا اللو وماايا يالديااا داااالبو يالو ا ال ال

مس ها يمالا سدها يمةسألي يم ا بي م دالبوها يحا الالها ي ال إلسالااا اللحا و ي ال الاةموي اللالامسي إلي اللألايالسوي

اللي سوي م م العاع اللس اا الل اا لالق ايلي يداللومها إلت اللايق الل البي.

وأخذا في االعتبار عاا د ا ن إلسالاا الاد ا وي م االادو اللايق الق الم إلي إلس مدها القالاالويا
قد اتفقت على مايلي :
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الفصل األول :أحكام عامة
المادة ()1

ال دف من االتفاقية

ده ااام ها ا الاد ا و ااي إل اات د زو ااز اللد ااايي الل ب ااا لمسا ا يمالا س ااي اللو وم ااي اللمس م ااي عبا ا اللس ااايا

اللي سوي.

المادة ()2

واليي للمد لسا

اللدالوي إلوسما ي ا

المصطلحات

إز ها :
ا ه الاد ا وي اللم اسا اللمبوسي ال

 - 1الدولة الطرف :

الق ايلي عمي ا وام ي اللايق الل بوي داا

علت ه

الاد ا وي إلي السمم

يمالل دداوألها إلي السممامها لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل بوي.

إلوها يإلياع

 -2الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية:
ها الق و ومي ال

اب عاب للسايا اللي سوي يدم ل بدس و ها إلي الاحد الك وها إلي اللدي و لها

إلي دميولها إلي اللح يع وها وماعي إو الموي مس مي علت اللسسي اللميديم ا الل أل ع ( )3مي ه اللمااع.
 -3الجماعة اإلجرامية المنظمة:
ها الق وماعي ال

بسوي مسااع ماليسي ل د ع مي اللزمي مي مةمي إلحياص إلي إلالم الد ل إل الاها

علت ال دالاب الساى اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي مي إلوق اللسديق علت مس ي مااوي مباح ع إلي غو

مباح ع.

 -4جماعة ذات بنية محددة :

يوألدا بها وماعي غو محاللي عحياللواً لغ ن ال دالاب الل ي ل لو ا ماا يا ولزا إلي واليي

قعمالها إلايال مسااع المواًا إلي إلي دالدم عميودها وها إلي إلي داليي لها بسوي مد ي ع.
 - 5متحصالت الجريمة :
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إلل ممدلالا

إلي إلحوا إلي إلميالق دا اللدسدق علوها ب ول مباح إلي غو مباح مي ال دالاب و ومي

محميلي به الاد ا وي.
 – 6التحفظ أو التجميد :
هي اللسوز اللمؤ

علت اللممدلالا

إلي القحوا إلي القميالق ال

اللدلي بالو ومي بمألدمت إلم

داا عي الل ي مالوي إلي الل ي ميددي إلي ىا ي ألاً لما دسص علوة اللأليالسوي اللااليلوي لالق ايلي.
 – 7المصادرة :

دو وا اللحيص مي اللممدلالا

ابق قل

ول مي

اللااليلوي لالق ايلي.

ل الل ي داا عي الل ي مالوي ميدديا ي ألاً لما دسص علوة اللأليالسوي

 -8الممتلكات:

يوألدا بها اللميوياال

إلواً الاي سيعهاا اليال إلالاس

ملميالي إلا غو ملمياليا ياللمالدساال

مدلسي وها.
 -9األموال:

يوألدا بها الل مة

إلي القحوا إلي القميالق ال

اللدلي بالو ومي بمألدمت سالا غو

مااوي إلا غو مااويا مسأليلي إلا غو مسأليليا

إلي اللداليك اللألاسيسوي اللدا دمب

اللي سوي الل بوي يالل مة

ملالوي دلك اللميوياال

القوسبوي يالقي الل اللمالوي يالقي الل اللدوا وي يالق ل

ومي مي عألا إلي مسأليق ماال إلي م سيلا يومو اللسأليل اللمد لألي بهاا ياللداليك ياللمس ال

القميالق.

 -10الجرم األصلي:
إلل و ا دأد

مسة عالاال

إلي يويا

ومالي إلي ددبح ميميع و ومي.

المادة ()3
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اللممبدي له

 -1د بل ه الاد ا وي علت ما وأدا:

نطاق تطبيق االتفاقية

إل -الق اق اللمو ّ مي بمألدمت ه الاد ا وي.
ب -إلوي و ومي إلي ى مس مي عب اللسايا اللي سوي م ا ب علوها ب أليبي الالبي للس وي لماع ا
دألق عي مةث السيال ا ي ألاً للأليالسوي اللي سوي لالق ايلي.

 -2قغ الن الل أل ع  1مي ه اللمااعا داليي اللو ومي عاب ع للسايا اللي سوي إ ال إل دالب :
إل – ا إلالم مي ايلي يالساع.

ب -ا ايلي يالساعا يالاي ال عاالا إلي اللدي و لها إلي ديووهها إلي دميولها إلي ال ح الم علوها
ا ايلي إلي ايق إلي ى.

ج -ا ايلي يالساعا مي وماعي إو الموي مس مي دما س إلسح ي إو الموي ا إلالم مي ايلي
يالساع.

ا -ا ايلي يالساعا يد دب

علوها آما حاواع ا ايلي إلي ايق إلي ى.
المادة ()4

صون السيـادة

 -1دد ها اللايق الق الم بدس و اللدزالمادها اللساحلي عاي د بول ه

الاد ا وي علت سسي ود ل م مباإلل

اللمالايالع ا اللالوااع ياللالةمي ال لوموي للايق يمباإل عاا اللدايق ا اللحؤيي اللااليلوي للايق القي ى.

 -2لوس ا ه

الاد ا وي ما وبوح لايلي

اللألمالوي يإلاال اللي الم اللدا وسا

اللااليلا.

م إلي دأليا ا إ لوا ايلي

إلاالؤها سد الً بالل ا

المادة ()5
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م إلي ى بمما الي اللياوي

دلك اللايلي القي ى بمألدمت اسيسها

 -1د دما الق ايلي

مسؤولية ال يئات االعتبارية

م ما ا ولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ىا بما ود ل م مباالها اللألاسيسويا

ال مالؤيلوي اللهولا

الاعدبا وي عي اللمحا الي ا اللو اللا اللي و عا اللدا داليي مال ي وها وماعي

إو الموي مس ميا يالق اق اللمو مي بمألدمت ه الاد ا وي .

 -2عمةً بالمبااأل اللألاسيسوي للايلي الل ما وويز إلي داليي مالؤيلوي اللهولا
إلي إاال وي.

 -3ا ديق اللمالؤيلوي اللمسديص علوها ا الل أل ع ( )1مي ه

الاعدبا وي وسالوي إلي ماسوي

اللمااع بالمالؤيلوي اللوسالوي لألحياص

الل بو ووي الل وي ال دالبيال اللو اللا.

 -4د ال ق الق ايلي

اللمالؤيلوي ي ألاً له
اللسألاوي.

اللوز ال
ال

ما علت يوة الليديصا إيماع القحياص الاعدبا ووي الل وي دلألت علوها
اللمااعا ل أليبا

الي يمدساالبي ي الاعي بما ا لك

وزاللوي إلي غو وزاللوي

الفصل الثاني :األحكام الجزائية
المادة ()6

غسـل األمـوال

 -1دد هاا الاق ايلااي ا م إلي دديا مااا ولازا اا إ ااا

اسيسهاا اللاااليلاا لدوا وا إلل ماي الق ااق اللدالوااي إ ال

ال دالب

داالً إلي عمااالً بالسالابي لألمايالق اللمدسدالي ماي إلواي و وماي إلدالوي ماي اللوا اللا اللمحاميلي بها

إل –

إو المواي بغا ن إي اا إلي دميواة اللمداا

الاد ا وي :

دسيوق القميالق إلي سأللها م الل لا باليسها مدسدة

غو اللمح يع لدلك اللممدلالا .

ب – إي ااا إلي دميوااة الل بو ااي اللسألوألوااي لألم ايالق إلي مدااا ها إلي مالاسهااا إلي الو وااي اللدد ا م وهااا إلي
ملالودها إلي اللسأليل اللمد لألي بها م الل لا باليسها مدسدة

ج – الالدالاب القميالق إلي سوازدها إلي الالد مالها م الل لا ي

إو الموي.

دلألوها باليسها مدسدة

إو الموي.

 -2وحمق م هيا اللو ومي القدلوي اللو اللا اللدا دحملها ه الاد ا وي ياللدا دسدال

عسهاا القمايالقا يالا اي

االيااق إلي يااا ج إ لااوا اللايلااي الل ا م اللم سوااي .يلالااي وحااد

ااا ساااق ي اايع دلااك

اللوا اللا اللدااا ال دالب ا
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اللو ومااي يااا ج إ لااوا اللايلااي الل ا م إلي دممااق ااة إو الموااا بمألدماات اااسيي اللايلااي اللدااا ال دالب ا

وهااا

ي اسيي اللايلي الل م اللم سوي بد بول إلسالاا ه اللمااع.

 -3د مق الق ايلي
غالق القميالق.

م ا ه

الاد ا وي علت يم داالبو لإلح الم يالل ابي بغ ن مس يمالا سي

المادة ()7

الفساد اإلداري

 -1دد ه ااا ال ااق ايل ااي ا ا م إلي دديا ا م ااا ول اازا م ااي د اااالبو دحا ا و وي يد اااالبو إليا ا ى لدوا ا وا ال دال اااب إلي
اللمحااا الي ااا ال دالاااب الق اااق اللدالوااي ااا إ ااا
مي وماعي إو الموي مس مي:

إل -

اسيسهااا اللااااليلا ااا ساااق ال دالاااب ها الق اااق عماااال

لاب مي ام عمايما إلي ماي اا سالماة إلي بيلاة بحاالق مباحا إلي غوا مباحا الايال لدااالح

اللمي م س الة إلي لدالح غو مزوي إلي مس ي غو مالدسألي إلي يعاالً بها ا لالاا وألايا ب ماق إلي
ومدس عي اللألواا ب مق مي القعماق اللااليلي ممي س ال ي و دة الل الموي.

ب -يعااا مي اام عماايما إلي مااي ااا سالمااة بمزوااي إلي بمس ااي غو ا مالاادسألي إلي ع مااها علوااة إلي
مسسة إواها بحالق مباح إلي غو مباح اليال لدالح اللمي م س الة إلي لدالح غو لالا وأليا
ب مق إلي ومدس عي اللألواا ب مق مي القعماق اللااليلي ممي س ال ي و دة الل الموي.

ج  -دالا ى إلسالاااا الل ألا دوي (إل) ي (ب) ماي ها اللمااااع علات الااق مي اام عمايما إلوسبااا إلي مي اام
ا-

ماسا ايلا ال دالب ة مي الق اق اللمو مي ا هادوي الل أل دوي.

الق مي م عميما إلي مي ا سالمة سدق لس الة إلي لغو علت مزوي إلي مس ي غو مح يعي

بالبب الالدغةق اللالل ي إلي اللد ي إلي سدووي لالليك مو ّ ا اسيساً.
 - 2دد هاا الاق ايلاي ا م إلي دديا بماا ودساالااب ما س امهاا اللألااسيسا اللداااالبو اللدحا و وي يال اال واي بهااام
د زوز سزالهي اللمي وي الل ميمووي يمس

 -3دد ها الق ايلي

م إلي دس

الااها يالح ها يم ا بدها.

ا دو وا القحالاق القي ى لل الاا ال اال ل الليال
المادة ()8

جرائم القطاع الخاص
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علت اللي و ي الل امي.

ددي ا الااق ايلااي ا م ي أل ااً لس امهااا القالاالااا إلي لمباالهااا اللاالاادي وي ي ااا إ ااا

اسيسهااا اللااااليلاا

داالبو لمس مليع اللأل اع اللياص ا اللو ومي اللمس ميا يد زوز م اوو اللمساالبي يم الو ي اللسالاابا
اللأل اع اللياص يد ن عأليبا

اللداالبو .

اا

ماسوي إلي إاال واي إلي وسالواي دالايي الاي يمساالابي علات عااا الامدمااق لها

المادة ( )9

االحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية

دد ها الق ايلي بأي ددي ما ولزا مي داالبو
اللمؤالالا

ا إ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا الاسدواق علت

اللمالوي ي اللمد ويا عساما دأل مي وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالها.
المادة ( )10

دد ها الق ايلي

تزوير وتزييف العملة وترويج ا

م بااد ا وي إلي ددي ماولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ى لدو وا الق اق

اللدالوي ا ساق ال دالابها عماالً مي وماعي إو الموي مس مي:

 -1دزيوا إلي دزوواام عملااي ي وااي إلي م اسوااي مدااليلااي اسيسااً إلي مااأ يي بفداااال ها اسيسااً ااا ايلااي ا م
بااد ا وي.

 -2سوازع يالي الج إلي إاياق إلل مي الل مة
 -3د يوج الل مة

اللمزي ع إلي اللمزو ي لسايا ايلي

اللمزي ع إلي اللمزو ي إلي اللد امق بها ا إلل ايلي

م بااد ا وي.

م بااد ا وي.

المادة ( )11

دد ها الق ايلي

االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو

ا إ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا ال دالاب إلي

اللمحا الي ا ال دالاب الق اق اللدالوي اللدا دأليا بها وماعي إو الموي مس مي :
 -1إلل دهاوا باالأليع إلي الالاد مالها إلي غوا

لاك ماي إلحاالاق اللألالا إلي ال يد اام إلي الاسدوااق إلي الليااالع

إلي إالااا ع إالااد ماق اللالاال ي إلي الالاادغةق سالااي اللما م ي لااك مااي إلوااق الالاادياالا إلي سألااق إلي إوايال إلي

إالدألباق إلحياص لغ ن إالدغةلها بحالق غو مح يع ا مما الي اللاعا ع (اللبغا ) إلي الال إلحالاق
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ال الا اادغةق اللوسالا ااا إلي اللالا ااي ع إلي اللياما ااي ال ا ا الً إلي ال الا ااد ال إلي اللمما الا ااا
الاالد بااا يا و دا ب ما اللحيص مسوي الادوا

ا الا ي دي الاالدغةق مدت الالاديام

الليالالق اللمبوسي ا ه الل أل ع.

 -2و دب الالدياالا

اللحا اابوهي با ااال ل إلي
وهاا

ق إلي سأللة إلي إوياللة إلي إالادألبالة لغا ن الاالادغةق إدواا الً باقحاياص سدات إ ال لاا

وس ي علت الالد ماق إلل مي الليالالق اللمبوسي ا الل ألا ع ( )1ماي ها اللماااع  .ي اا وموا القسايالق ا

و دا ب مالة .

المادة ()12

دد ها الق ايلي

انتزاع األعضاء البشرية واالتجار في ا

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ى لدو وا ال دالاب إلي

اللمحا الي ا ال دالاب إل اق السدزالع القعما اللوالاوي إلي القسالوي الل ميويا إلي الادوا

وهاا إلي سأللها

با ال ال إلي اللدساوق إلي اللدغ و ا عساما دأليا بها وماعي الو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالهاا يا و دا ب ما
وها الليالالق اللمبوسي ا ه اللمااع.

اللحيص مسوي ه الق اق مدت الالديام

المادة ()13

دد ها الق ايلي

ت ريب الم اجرين

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو

اللدالوي اللدا دأليا بها وماعي إو الموي مس مي:
 -1ده وب اللمهاو وي عي
ا و دب

اإ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا ال دالاب الق اق

ول اللألواا بفاياق إلسا القحياص علت سسي غو مح يع إلت ايلي

م

لك اللحيص مي ميال سوها إلي مي اللمألوموي وهاا ي لك مي إلوق اللسديقا بدي ع مباح ع

إلي غو مباح عا علت مس ي مالوي.

 -2دالهوق ده وب اللمهاو وي با دالاب إلسا الق اق اللدالوي:
إل -إعاالا يموألي ال

إلي دزيو ها إلي السدساق هيوي إلي دابو اللسديق علت يموألي مي ه ال اللألبوق

إلي دي و ها إلي سوازدها.
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ب -دمالوي حيصا لوس ميال ساً إلي مألوماً االلماً ا اللايلي اللم سوي مي اللبألا

وها ايي دألوا

بالح ي اللةزمي للبألا اللمح يع ا دلك اللايليا ي لك باالدياالا إساى الليالالق اللم الي ع
ا ه اللمااع إلي إلوي يالولي إلي ى غو مح يعي.

 -3ود وي علت الق ايلي

م هساً بأسالاا س امها اللألاسيسا إلي د دما ما ولزا مي داالبو دح و وي

يداالبو إلي ى اعدبا الل يم اللدالوي إلالباباً لدحاوا عأليبي اللو اللا الليال اع ا ه اللمااع:
إل -دهاوا سواع اللمهاو وي اللم سووي إلي د ون الةمدها للي

.

ب -م املي إليللك اللمهاو وي م املي ا إسالاسوي إلي مهوسي.

 -4لوس ا ه

م مي الديا داالبو بسل إلل حيص و ا الليالة و ماً

اللمااع ما ومس إلوي ايلي

بمألدمت اسيسها اللااليلا.

المادة ()14

دد ها الق ايلي

القرصنة البحرية

م بأي ددي ما ولزا مي داالبو

اللبس ويا عساما دأل مي بق وماعي إو الموي مس مي.

ا إ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا اللأل دسي

المادة ()15

-1

االستيالء على اآلثار والممتلكات الثقافية والفكرية واإلتجار غير المشروع ب ا

دد ها الق ايلي

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ى لدو وا ال دالاب إلي

اللمحا الي ا ال دالاب الق اق اللدالوي عساما دأل عماال مي بق وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا
إل الاها:

إل– ده وب آما إلت الليا ج.

ب -الادوا غو اللمح يع ا الآلما .

ج– ال ي آما إلي وز مسها إلي إي اؤها.

ا– هاا إلي إدةم إلي دحيوة إلي دغوو م الا إلي دق وز مي إلم .

ها– اللألواا ب مق مي إلعماق اللدسألوب القم ى ايي د يوص ب لك مي اللالل ي اللميددي .
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ي -سواازع غوا محا يعي قل آماا مدات الااي اللساالز و لاا إلي و دا ن واة إلي و لاا ب بو اي الآلمااا
ميميع اللسوازع ".

ز -دأللوا الآلما بألدا بو ها يالاالد ااع مسها بيالالق اللغش إلي اللدملوق.
ال

ح -ال ي القحوا

 -ال ي اللليسا

اللدبغي اللمألا وي يالادوا غو اللمح يع بها.

الل سوي يالادوا غو اللمح يع بها.

ل -اللد ال علت سأليل اللملالوي الل ال وي يالادوا غو اللمح يع بها.
بدي ع غو مح يعي إلت مدا ها.

 -2دلدزا اللايق الق الم بفعااع الآلما اللدا ي و

المادة ()16

دد ها الق ايلي

االعتداء على البيئة ونقل النفايات الخطرة والمواد الضارة

لوز ال
م إلي دو ق ال دالاب إلل و ومي مي اللو اللا الآلدوي يام اً ال

السد الزوي إلي القم وي م اًا علت إلي د العت وها ي ي ع اللو ومي يعاا الغ اق الل أليبا

إلي داالبو

اللدب وي إلي اللدالمولوي:

 -1الق اق اللدا دلسل م ال بأسا عساد اللبولاي الق ماوي إلي اللهياللواي إلي اللمالوايا إلي دسا

بفلساال ها ال

اللم ا إلي دالها ا اليدةق اللديالزي اللبولا.

اللي ا ع ياللم ايالا اللمااا ع بحااالق غو ا مح ا يع إلي اللالااماح

 -2الالاادو الا إلي سألااق إلي دااااليق اللم ايالا ياللس اوااا

باييلها إلي م ي ها إلي ا سها ا إل الما إلل ايلي

م إلي إلألالها ا مواهها ال لوموي.

المادة ()17

االتجار غير المشروع بالنباتات والحيوانات البرية واألحياء البحرية

دد ها الق ايلي

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو

ا إ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا ال دالاب إلي

اللمحا الي ا ال دالاب الق اق اللدالوي اللدا دأليا بها وماعي الو الموي مس مي:
 –1بو اللسبادا

اللمس ي إ دةعها ياللسويالسا

اللب وي يالقسوا اللبس وي يمحدألادها اللمس ي دواهاا

ي ألاً لألاسيي اللايلي الل ما إلي ح الؤهاا إلي الالد مالهاا إلي دااليلهاا إلي الادوا

 -2سوازع إلي إي ا اللمدسدة

وها علت إلل سسي.

اللساحلي عي إلسا الق اق اللمو ّ مي ا الل أل ع اللالابألي.
المادة ()18
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األنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ى لدو وا ال دالاب إلي

دد ها الق ايلي

اللمحا الي ا ال دالاب القسح ي غو اللمح يعي اللمد لألي بالميالا اللميا ع ياللمؤم ال
اللم دماع ا الاد ا وي الل بوي لمالا سي الادوا غو اللمح يع بالميا ال

ال دالابها مي موميعي إو الموي مس مي .

ياللمؤم ال

الل أللويا ي ألاً لألسالاا

الل أللويا ي لك ا ساق

المادة ()19

دد ها الق ايلي

اإلنتاج أو االتجار غير المشروعين باألسلحة

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو لدو وا الق اق اللدالوي عساما دأل عماالً مي واسب

وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالها:

 -1الاسداااج غو ا اللمح ا يع قوااي م ايالا مد و ا ع إلي إلالاالسي سا وااي إلي يااال ا إلي دااس هاا إلي دومو هاااا إلي
ده وبهاا إلي الادوا إلي الليالا ي وهاا إلي داللومهاا إلي داللمهاا إلي سوازدهاا إلي ال دسالهاا إلي سأللهاا إلي

اللدد م وها.

 -2داس إلوهازع إلي آا

إلي إلايال

از دالاادياا ااا إسداااج القالاالسي اللسا وااي إلي اللا يال إلي
إلي مايالا إلي إلوا ال

اللمد و ال ا إلي الادوا إلي الليالا ي وهاا إلي داللومهاا إلي داللمهاا إلي سوازدهاا إلي ال دسالهاا إلي سأللهااا

إلي اللدد م وها.

 -3دس وا إلي إاال ع إلي دميوق إلل مي الق اق اللم الي ع ا الل أل دوي ( 1ا  )2إلعة .
المادة ()20

ال

دد ها الق ايلي

اللمس ك الالالوا ال

سرقة وت ريب العربات ذات المحرك

م بأي ددي ما ولزا مي داالبو

ياللحاسسا

يما وحابهها مي آلوا

اإ ا

مس مي.

المادة ()21
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اسيسها اللااليلاا لدو وا ال ي الل با

يده وبهاا عساما دأل مي بق وماعي إو الموي

دد ها الق ايلي

االستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلومات

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو

ا إ ا

اسيسها اللااليلاا لدو وا ال دالاب إلي

اللمحا الي ا ال دالاب الق اق اللدالوي اللدا دأليا بها وماعي الو الموي مس مي ا س ال الاالد ماق غو

اللمح يع لدألسوي إلس مي اللم ليما :

 -1الا يد الل غو اللمح يع إلي دالهوق الايد الل غو اللمح يع علت سسي اللا إلي وزلا قسا س ا
اللم ليما .

 -2د وق إلي دس وم دحغوق إلسا س ا اللم ليما .
 -3إاياق بواسا
اللبواسا

ب ل غو مح يعي ا إلسا س ا اللم ليما

اللدا وسديوها ه ال اللس اا ب ول غو مح يع.

إلي مالح إلي د اوق إلي سالخ إلي سح

 -4الالدو الاا إلي سوازعا إلي ع نا إلي د كا إلي الداسي إساى اللم اال

إلي القايال

إلي ب المج دألسوي

اللم ليما ا بايي البب مح يع بهام إ دالاب إساى اللو اللا اللمسديص علوها ا الل أل ال

اللالابألي.

اللمةث

 -5إلل و ومي مي اللو اللا اللدأللواوي د دالب باساى يالالق دألسوي إلس مي اللم ليما .
المادة ()22

إعاقة سير العدالة

از ال
دد هااا الااق ايلااي ا م إلي دو ااق ال دالاااب إلل و ومااي مااي اللوا اللا الآلدوااي ياما اً لوا ال

السد الزوي إلي القم وي م اًا علات إلي د العات وهاا ي اي ع اللو وماي يعااا الغ ااق الل أليباا
ي لك عساما د دالب عماالًا ي ا س ال و ومي مي اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي:

إلي داااالبو

اللدب واي إلي اللدالملوايا

 -1حهااع اللزي ا و ومي ياللدس ون علت لك .

 -2إال ال حاها علت عاا إلاال اللحهااع إلي علت اللحهااع زي الً .
 -3الاسدألاا مي حاها ااالة بحهاادة.
 -4إ الاا القالي إلي الل بث بها .

 -5عاا ال بةغ عي اللو ومي إلي ال اا بم ليما

غو دسوسي.

 -6مااي علااا بي اايع وساواي إلي وسسااي إلي الاااي لاوااة مااا وسملااة علاات الاعدألاااا بي يعهااا يإلعاااي اللواااسا بااأل
وألي الاس

علت الل ال مي يوة الل االلي .
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 -7الالااد ماق اللألاايع الي اللدهاوااا لمس ا مي اام ااا وهاااز الل االلااي إلي القمااي مااي إلاال مهامااة الل الااموي ااا
إو ال ال

دد لل با دالاب و اللا محميلي به الاد ا وي.
المادة ()23

دد ها الق ايلي

وسالواً:

االشتراك في جماعة إجرامية منظمة

م إلي ددي ما ولزا مي داالبو دح و وي يداالبو إلي ى لدو وا الق اق اللدالوي

 -1الاد ال م حيص آي إلي إلالم علت ال دالاب و ومي ي و ع لغ ن لة دلي مباح ع إلي غو مباح ع
بالسديق علت مس ي مالوي إلي مس ي مااوي إلي ى يوس يل سومما وحد

-2

ق وأليا بة إلسا اللمحا الوي والاعا علت دس و الاد الا إلي دمل

اللألاسيي اللااليلا لك علت

وة وماعي إو الموي مس مي.

واا اللحيص بأعماق اللمحا الي م علمة بهام اللوماعي ال و الموي اللمس مي يسحا ها ال و الما
الل اا إلي ب زمها علت ال دالاب اللو اللا اللمسديص علوها ا ه الاد ا وي.

 -3ومالي الاالدااق علت الل لا إلي اللألدا إلي اللهام إلي اللغ ن إلي الاد ال اللمحا إلوة ا الل أل دوي ()1
ي ( )2إلعة مي مةبالا

اللي ال اللميميعوي.

المادة ()24
التقادم

دسا اااا الا ااق ايلا ااي ا ا م ي أل ا ااً اق لألاسيسها ااا اللا ااااليلا ما اااع دألا ااااا يولا ااي قوا ااي و وما ااي محا ااميلي به ا ا
الاد ا وي.

المادة ()25

دد ها الق ايلي

االعفاء أو التخفيف من العقوبة

م إلي ددي ما ولا:
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-1

الاع ا مي الل أليبا

اللمأل ع للو اللا اللمحميلي به الاد ا وي لالق مي باا ماي إلعماا اللوماعاي

ال و الموي اللمس ماي بافبةغ اللالال ا

دس و ها.

 -2اللدي وم مي الل أليبا

اللألماالوي إلي ال اال واي بماا و لماة عاي اللو وماي باق اللباا اا

اللمأل ع للو اللا اللمحميلي به الاد ا وي لالق مي باا مي إلعما اللوماعي

ال و الموااي اللمس مااي باافبةغ اللالاال ا
يمالي به ال ال بةغ اللالل ا

اللألمااالوي إلي ال اال وااي بمااا و لمااة عااي اللو ومااي ب ااا دس و ا ها

اللميددي إلمسا اللدسألول مي اللألبن علت م دالباا اللو وماي الآليا وي

إلي علت م دالبا و ومي إلي ى مماملي لها ا اللسيع إلي اللي ي ع .

الفصل الثالث :التعاون القانوني والقضائي
المادة ()26

المساعدة القانونية المتبادلة

 – 1دد هااا الل اايق الق ا الم إلي دألاااا ال ااق مسهااا لألي ا ى إلالب ا
اللمةسأل ااا

يالوا ا ال ال

ال ال اادااقا ياللدسألوأل ااا ا يال وا ا ال ال

ااا م ااي اللمالاااعاع اللألاسيسوااي اللمدباالااي اات
اللألم ااالوي القيا ا ى وم ااا ود ل اال ب ااالو اللا

اللمحميلي به الاد ا وي.

 - 2للايق الق الم إلي د لب وما بوسها اللمالاعاع اللألاسيسوي اللمدباالي قسا القغ الن الآلدوي:
إل – م ااب اللممدلال ااا

يالقما ايالق اللمدسد االي م ااي اللوا ا اللا اللمحا اميلي بها ا الاد ا و ااي إلي سوزه ااا إلي

دومواها إلي مداا دها إلي داللومها.

ب – اللألواا ب ملوا

اللد دوش .

ج – سص القحوا يم اوسي اللميال

.

ا – اللسديق علت إلالي إلي إل يالق مي القحياص يدلألا دألا و الليب ال .
ها -دبااق دسم اللسالي اللوسالوي يدبلوغ اللمالدساال

ي-

الحم اللمدسدة

إلي اللممدلالا

إلي القايال

اللألمالوي عميماً .

إلي القحوا القي ى إلي ال د ا إلم ها قغ الن

اللسديق علت إلالي .

ز  -دوالو مميق القحياص ت اللايلي الل م اللدت د لب لك .
ح  -إلل حالق آي مي إلحالاق اللمالاعاع بما ا ود ا ن م اسيي اللايلي الل م مدلألوي الل لب.

321

 - 3وويز للالال ا

اللميدداي اا الاق ايلاي ا م وماا ا ود اا ن ما

لبا مالبألا إلي دسوق م ليما

ااا

إلي ها ا اللم ليم ااا

اسيسهاا اللاااليلا يايي إلي ددلألات

مد لألي بمالالق وسالوي إلت الل ي ميددي ا ايلي ا م إليا ى مدات

ااا دالا ااعا دل ااك اللال اال ي عل اات اللألو اااا بالدس و ااا

إدمامها بسواحا إلي إلي اللم ليما

ا د ماا إلات وااا دلاك اللالال ي بدألااوا لاب عماة بها الاد ا واي.

يود وي علت اللالل ي اللميددي اللدا ددلألت اللم ليما

اللالدماي بحالق االلا إلي مؤ

يال وا ا ال ال

اللوسالو ااي إلي

إلي دمدمق قل لب بفبألا دلك اللم ليما

إلي ب ن ويا علت الالدياالمها.

ا

 - 4وداغ لب اللمالاعاع اللألاسيسوي بحالق وساا وة س ال اللو ومي إلي الليال ي إلي ال و ال مسق اللمالاعاعا

ا ساق الاالد واق وألاا الل لب بأوي يالولي مي يالالق الاددااق القالما الا عي اللداا ددا ك إلما الً الدابوااً

إلي مااواً ا يود وي إلي ودممي لب اللمالاعاع علت يوة الليديص اللبواسا
إل  -اللالل ي مألامي الل لب .

ب -ميمايع ي بو اي اللدسألوال إلي اللمةسألاي إلي ال وا ال ال

اللدااا ود لال بهاا الل لابا يالالاا يي ااالم

اللالل ي اللدا دديلت اللدسألول إلي اللمةسألي إلي ال و ال ال .

ج -مليدااا للي ااال
ا-

دبلوغ مالدساال

ال

الآلدوي:

اللداالي بالميماايع يدالوو هااا اللألاااسيسا باالاادمسا الل لبااا

اللمألامااي لغ ا ن

مالوي .

يدا ا ا للمال اااعاع اللألاسيسو ااي اللملدمال ااي يد اد ااوق إلل إوا ا ال آيا ا د اايا اللايل ااي الل ا ا م الل الب ااي
إدباعة.

ه -هيوي اللحيص اللم سا يوسالودة يسومما إلمالي مالاي يويا .
ي-

اللغ ن الل ل د لب مي إلولة القالي إلي اللم ليما

إلي اللداالبو .

 - 5ا وويز للايق الق الم إلي د ن لب مالاعاع اسيسوي لمو ا إلي اللوا ا و دبا إلومااً مس يوااً علات
مالالق مالوي.

المادة ()27

حاالت رفض المساعدة القانونية المتبادلة

ا وواايز للايلااي الل ا م مدلألوااي الل لااب اان دألاااوا اللمالاااعاع اللألاسيسوااي إا ااا اللساااا

بواي البب الل ن إ ال الاس

اللمالاعاع:

 -1دمس الواادها إلي إلمسها إلي مدالسها القالاالوي .
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اللدالوااي م ا

 -2دد ا ن م

يالسوسها اللااليلوي .
إلي ال و ال ال

 -3الدلسل م الً بالدسألوألا

 -4دد ا ن م سالا مالا با

داا

اللألالمي علت إ لومها ا اللو ومي ميميع لب اللمالاعاع.

ا إ لومها.

المادة ()28

التحقيقات المشتركة

دس ا ا الل ااايق الق ا ا الم ااا إبا ا الا الد ا و ااا
اللميدد ااي اللم سو ااي إلي دسح ااو هول ااا
دسألوألااا

إلي مةسألااا

إلي إوا ال ال

الها ا وواايز اللألواااا بالدسألوألااا

إلي د دوب ااا

مسالو ااي إلي مد ااااع الق اا الم دوو ااز للال اال ا

إلي لو اااي دسألو اال مح ااد الي وم ااا ود ل اال بالمال ااالق اللد ااا ه ااا ميم اايع

مااالوي ااا ايلااي إلي إلالما  .ي ااا ساااق عاااا يواايا الد ا وااا

إلي د دوبااا

اللمحااد الي بااد ااال ااا الااق سالااي علاات ساااع يدال ااق اللااايق الق ا الم اللم سوااي

الاسد الا لالوااع اللايلي الل م اللدا الوو ل لك اللدسألول االيق إ لومها.
المادة ()29

نقل اإلجراءات الجنائية

دس ا اللااايق الق ا الم ااا إمالاسوااي إلي دسألااق إساااالها إلاات القي ا ى إو ا ال ال

مح ااميق ااا ها ا الاد ا و ااي ااا اللس اااا

ييديداً عساما ود لل القم ب اع ياوا

اللد ااا و دبا ا

اللمةسألااي اللمد لألااي بو ا ا

وه ااا ل ااك اللسأل ااق ااا د ااالح سال ااي ال ااو الل االل ااي

مالوي ي لك بهام د الوز اللمةسألي.

المادة ()30

 - 1علت الق ايلي

تسليم المت مين

ما يم م العاع القسالاا الليال اع ا الاد ا وا

ال

اللدلي ا الديا اللداالبو اللةزماي

لد و ااق س اااا دال االوا القح ااياص اللمدهم ااوي إلي اللمسال اايا عل ااوها بال اابب إس اااى اللواا اللا اللمح ااميلي بها ا
الاد ا وي .
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 - 2دد ها الق ماي اللاايق الق ا الم بدالالوا اللمدهماوي ياللمسالايا علاوها اا اللوا اللا اللمحاميلي بها الاد ا واي
اللم لاايب دالاالومها إلاات إلل مااي ها اللااايق ي لااك بألااا للأليالعااا ياللحا ي اللمسداايص علوهااا ااا ه ا

الاد ا وي.

 - 3إ ال لااا دألااا اللايلااي الل ا م بدالاالوا اللماادها اللميواايا لاااوها ومااا ود لاال بفساااى اللو ا اللا اللمحااميلي به ا
الاد ا وي الالدسااالً إلت مبي ياودها اللألمالوي بمةسألي ه ال اللواساا يوب علوها إلي دسوق اللألموي ايي
اللألاسيسوي لمساالمدة.

إب ا إلت الل ادها اللميددي اديا ال و ال ال

 - 4ا وويز للايق الق الم إلي د ن لب اللداللوا لموا ا إلي اللوا ا و دبا إلومااً مس يوااً علات مالاالق
مالوي.

 - 5وواايز لالااق ايلااي ا م إلي دمدس ا عااي دالاالوا ميال سوهااا ومااا ود لاال بفساااى اللو ا اللا اللمحااميلي به ا

اللألاسيسوي لمساالمي اللحايص اللم لايب دالالومة إلي دس وا

الاد ا وي .يلالي ود وي علوها الديا ال و ال ال

اللسالا اللداا ما ي ألا قسالاا اللمااع ( )35مي ه الاد ا وي.
 - 6و دااا بوسال ااوي اللح اايص ااا ي ا ا
اللداللوا.

ال دال اااب اللو ومااي اللمح ااميلي بها ا الاد ا وااي ياللم ل اايب م ااي إلوله ااا

المادة ()31

الحاالت التي يجوز في ا رفض التسليم

وويز للايلي الل م اللم ليب مسها اللداللوا ن لب اللداللوا ا اللساا

 -1إ ال الاس ا

اللو ومااي اللم لاايب مااي إلولهااا اللدالاالوا ااا ال دالب ا

اللداللوا إا إ ال الاس

ه اللو ومي ا إلم

اللدالوي :

ااا إ لااوا اللايلااي الل ا م اللم لاايب مسه اا

بالمدالح اللويه وي للايلي الل ا م الباي اللدالالوا يالااي

اسيي ه اللايلي ومسسها ياوي مالوي بمةسألي م دالبا ه اللو اللا ما لا دالي اللايلي اللم ليب مسها

اللداللوا ا باإل
 -2إ ال الاس ا

إو ال ال

اللدسألول إلي اللمساالمي.

اللو ومااي اللم لاايب مااي إلولهااا اللدالاالوا ااا دااا بحااأسها سالااا مااالا مااي مساااالا اللايلااي

الل م اللم ليب مسها اللداللوا إلي مي مساالا ايلي إلي ى يالاي ه ال اللسالا باداً غو

مي إليوة الل ي ي ألاً لألاسيي اللايلي اللدت إلدا
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اللسالا .

ابق لل اي باأل

 -3إ ال الاسا

اللاااعيى الل ميموااي اللساحاالي عااي اللو ومااي اللم لاايب مااي إلولهااا اللدالاالوا ا عسااا يداايق لااب

اللدالاالوا ااا السألم ا

إلي الاس ا

قل الاابب مااي إلالااباب اللالااألي إلي

الل أليبااي اللمسالاايا بهااا ااا الااأل

الاسألما ا ي ألاً لألاسيي اللايلي البي اللداللوا.

 -4إ ال الاس

اللو ومي ا ال دالبا

ياا ج إ لاوا اللايلاي الل ا م الباي اللدالالوا ماي حايص ا وسماق وسالاوي

ه اللايلي يالاي اسيي اللايلي الل م اللم ليب مسها اللدالالوا ا ووواز مةسألاي مماق ها اللو وماي إ ال

ال دالب
-5

إ ال الاس

يا ج إ لوا اللايلي مي ممق ه ال اللحيص.

اللو ومي اللم ليب مي إلولها اللداللوا م دب ع بمألدمت اللأليالسوي اللسا ع لاى الل م اللم لايب

مسة اللداللوا و ومي ال

ا الايةق باليالوبا

دبغي الواالوي إلي دسسد

الل الال وي.

المادة ()32

ضبط ومصادرة وتسليم األشياء والمتحصالت الناتجة عن الجريمة

 - 1دلدزا الق ايلاي ا م إما دلألوهاا لبااً ماي ايلاي ا م إليا ى لهاا ياواي ماالوي بحاأي إسااى اللوا اللا
اللمحميلي به الاد ا وي إلي ددي ما ولزا مي دااالبو لالحام اللمدسداة

القايال

إلي إلل إلح ا ااوا إليا ا ا ى ال

مداا دها .

ال و المواي إلي اللممدلالاا

إلي

د ا االي بالو وم ا ااي يال د ا ااا إلم ه ا ااا يدومو ا اااها إلي م ا ااب ها بغا ا ا ن

 - 2والاايي للايلااي الل ا م إلي دسوااق إلاات الاال ادها اللميددااي لااب اللمداااا ع اللمد لألااي بااالو اللا اللمحااميلي
به ا الاد ا وااي ياللداااا مااي الاال ا
للأليالعا يال و ال ال

 - 3إ ال دأل ا

اللايلااي الل ا م الل البااي لدس و ا بالألااا اللم لاايبا ي لااك ي ألااا

اللدا ودممسها اسيسها اللااليلا.

دالاالوا اللح ايص اللم لاايب دالاالومة ا دلداازا اللايلااي الل ا م اللم لاايب مسهااا اللدالاالوا بمااب

يداللوا القحوا يالل الاال

اللمدسدلي مي إساى اللوا اللا اللم لايب وهاا اللدالالوا إلي اللمالاد ملي وهاا إلي

اللمد لألي بها للايلي الل م الل البي اليال يواا

اا سواازع اللحايص اللم لايب دالالومة إلي لااى اللغوا

مااا لااا د ااا سو اازع ها القحااوا و ومااي ااا اللايلااي اللم لاايب مسهااا اللدالاالوا .إلي إلي دلااك القحااوا د دب ا

وااز الً مااي القالااي ااا دسألواال إلي مساالمااي مااا ل اك اللحاايص ا يوواايز دالاالوا ه ا القحااوا يلااي لااا
ودسألل داللوا اللحيص اللمأل

داللومة بالبب ه يبة إلي ي ادة إلي قل البب آي .

 - 4ا وو اايز د ال ااو إلسال اااا ها ا اللم ااااع عل اات سس ااي وي ااق بم ااا ومبا ا
الق الم إلي اللغو سالي اللسوي علت القحوا إلي اللمدسدة
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م ااي سأل اايل مألا ا ع قل م ااي الل ااايق

اللم الي ع.

م ا اللمدسدة

 - 5ددد م الق ايلي

إلي اللممدلالا

اللمداا ع إلي القميالق اللسادوي عي بو ها ي ألاً

قسالاا اسيسها اللااليلاا يوويز للايق الق الم اللم سوي الاد ال وما بوسها علت الو وي اللددا م وهاا

ما ا اللس ا ا

ااا إمالاسو ااي ا عال اااال

لدألاومها إلي وز مسها الد يوما

اللوا ا اللا إلي اللممدلال ااا

إلت إلدسابها اللح عووي.

اللمد اااا ع إل اات اللايل ااي الل ا ا م الل الب ااي

المادة ()33

حصانة الش ود والخبراء

الق حاها إلي يبو و لب سمي لاى إلسا اللايق الق الم ا يوسم بمسن اليدوا له ال اللغا ن
إلماا اللهولا

اللألمالوي لاى اللايلي الل م الل البي ا ودمدا بسدااسي دسايق ايي الدياا إلواي إوا ال ال

وزاللواي

بسألة إلي اللألبن علوة إلي سبالة عي إل اق إلي دس و إلسالاا الابألي علت اييلة إ لاوا اللايلاي الل ا م الل الباي ا

يود وي علت اللوهي اللم سواي اللداا لبا

اللحااها إلي الليبوا إي اا الداباي بها اللسدااسي باق سماي قيق

ما ع .يداازيق ها اللسداااسي عااي اللحاااها إلي الليبوا باسألمااا مةمااوي ويمااا مااي دااا وخ لبااة إلدااياً باالاادغسا
اللالل ا

اللميددي لاى اللايلي الل م الل البي عسة ايي إلي وغاا ه اللايلي م عاا وااا ماا وسايق ايي

لك قالباب يا وي عي إ الادة إلي إ ال عاا إلوها بمسن اليدوا ب ا إلي غاا ها.
المادة ()34

 -1دلدزا الق ايلي

نقل الش ود والخبراء والضمانات الخاصة ب م

م إلي ددي اللداالبو اللمساالبي للالماح بسألق اللحهيا يالليب ال اللمالليبي سا ودها لااوها

اللم لاايب سمااي ها ااا ايلااي ا م إلي ا ى لااإلاا بحااهاادهاا إلي للمالاااعاع ااا اللدسألوألااا
اللحيص اللم ست ب لك د السي .يا وويز إلي واليي اللسألق لغ ن اللمميق للمساالمي.

إ ال بااق

 - 2ومس علت اللايلي الل م الل البي اللدا وسألق إلوها إلل مي القحياص الليال ا الا ها اا الل ألا ع ( )1ماي
ها اللمااااع إلي دألاايا بدالاالومها إلاات ايلااي مالمااي إلي الديااا إلوااي الوا ال ال

إلسالاا الابألي علوة .

وزاللوااي بساال إلل مااسها إلي دس وا

 - 3دلد ازا اللايلااي اللدااا وسألااق إلوهااا اللحاايص اللمحااا إلوااة ااا الل أل ا ع ( )2مااي ه ا اللمااااع إلي دبألاات علوااة
مسبيالااا يإلي د وااا إلاات اللايلااي اللدااا سألااق مسهااا اات القوااق الل ا ل دساااا دلااك اللايلاايا إلي بمو ا ا زيالق

اللمب ال

اللدا اع

إلت لبةا إلي سالبما ود ل علوة بوي اللايلدوي.
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 - 4دسدالااب اللماااع اللدااا وألمااوها اللحاايص اللمسباايس اللم لاايب سأللااة ااا اللايل اي الل ا م اللدااا سألااق إلوهااا
ممي ماع الل أليبي اللمأل ع علوة إلدةً ا اللايلي الل م اللمسأليق مسها.
المادة ()35

مصروفات سفر واقامة الش ود والخبراء

للحاها إلي الليبو اللسل ا دألاما مد ي ا

اللال

يال امي يما ادة مي إلو إلي الالب مي الل م

اللمد ا ا الل الب ا الما وسل لليبو اللم البي باد ابة س و ال اا ب إلوة يوساا لك اللة بسا علت

اللد و ا

يالقس مي اللم ميق بها لاى الل م اللمد ا ا الل الب.

يدبوي ا إلي الل ال عة ي اللمبالغ اللدا دالدسل للحاها إلي الليبو يوا

اللمبالغ إ ال لب اللحاها إلي الليبو

لك .

الل م اللمد ا ا الل الب مألاما ه

المادة ()36

حماية الش ود والخبراء والضحايا

 - 1دلداازا الااق ايلااي ا م إلي دديا مااا ولاازا مااي داااالبو لدااي و اللسماوااي مااي إلل السدألاااا إلي د هوااب مسدمااق
للح ااهيا يالليبا ا ال اللا ا وي ويال أل اايي عل اات ال اا ب ااأ ياللها بيد اايص إس اااى اللوا ا اللا اللمح ااميلي بها ا
الاد ا ويا يال لك ق ا بها يالال القحياص يموألا اللدلي بها سالب الا دما .

 - 2ددي الق ايلي

م ما ولزا مي داالبو لدي و اللمالااعاع ياللسماواي ماي إلل السدألااا إلي د هواب لماساوا

اللوا اللا اللمحااميلي بها الاد ا وااي يإلي دااي لهااا الاابق اللسداايق علاات اللد اايون يوبا القما ال اللدااا

لسأل

 - 3دس

بها.

اللايق الق الم ا إلي دحمق اللداالبو اللمحا إلوها ا الل أل دوي اللالابألدوي ما وأدا:

إل  -دي و اللسماوي قيللك القحياصا مي ياةق دغووا إلمااالي ال اامدها يعااا ال حاا إلواي م ليماا
دد لل بهيوادها يإلماالي يوياها.

ب  -إداسااي ال اا بالحااهااع علاات سسااي وال ااق الااةمي اللحااهيا يالليبا ال ياللمااساواا يوواايز الالاادياالا
اللدألسوا

اللساومي ا ه ال اللمواق.

 - 4للايق الق الم إلي دس

ا إب الا الد ا ا

إلي د دوبا

اللسماوي للحهيا يالليب ال ياللمساوا.
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وماا بوسهاا إلي ما ايلاي إليا ى ماي إلواق داي و

المادة ()37

تدابير مكافحة الجريمة المنظمة

دد ها اللايق الق الم وما بوسها بالألواا بما ولاا لد زواز اعلواي دس وا اللألايالسوي اللداا دالادهام مالا ساي
اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي:

 -1اللسوليل ااي ايي الدي ااا ال لومه ااا مالا ا ساً للدي ااو قل م ااي اللوا ا اللا اللمس م ااي إلي دس واا ها إلي اللحاا يع إلي
الاحد الك وها باأل داي ع ماي اللداي ا يالل ماق علات مسا دالالق الل سادا ال و المواي إلات ال لومهاا إلي
.

ال امدها وها إل الاالً إلي وماعا

 -2د يو القس مي ياللأليالسوي اللمد لألي بفو ال ال
 -3دبااق اللم ليما

اللم ال بي يدأموي اللسايا ياللمسا اللب وي ياللبس وي ياللويوي.

بحأي اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي بما اا لاك داةدها ما القسحا ي ال و المواي

القيا ا ىا يالا ا لك الليال ااالق اللد ااا دال ااديامها اللوماع ااا
باالدياالا اللدألسوا

 -4إو ا ال اللدس وااا
القايال

اللساومي.

الل الموااي إلاات دااا س الااي مدسدااة

ال و المو ااي اللمس م ااي اال ااوما دل ااك اللد ااا د اادا

اللو ا اللا إلي اللممدلالااا

اللمالديامي إلي اللم الا الالدياالمها ا ال دالاب دلك اللو اللا.

إلي اللم اااال

إلي الااال

 -5اللالحاام عااي هيوااي القحااياص اللمحاادبة ااا مااليعها ااا ال دالاااب إلل مااي اللو ا اللا اللمحااميلي بها ا
الاد ا وي يإلسح دها يإلماالي ديالواها .

 -6د وق اللدسالول بوي ميدلم القوهزع ياللوها

اللم سواي بمالا ساي اللوا اللا اللمس ماي يدحاوو دباااق زواا ع

الل اااملوي يالليب ا ال ااا دلااك اللوهااا ا يد اايو ب ا المج دااا وب محااد الي يادااي بال اااملوي ااا القوه ازع
اللم سوي بدس و اللألاسيي اللوسالا بمي وها إلعما اللسوابي الل امي ي ماع اللدسألول يغو ها.

 -7زوااع يعا اللساس بيويا اللو ومي اللمس مي يإلالبابها يوالامدها ياللي

الل ل دحاللة.

المادة ()38

علت الق ايلي

االعتراف باألحكام الجنائية والمدنية

ما ا حأي دس و إلسالاا ه الاد ا وي يدسألوال اللغاواي مسهاا ا إلي د دا م باقسالااا

اللوزاللوي ياللماسوي اللبادي اللداا ع مي مساالا ايلي

م إلي ى بحأي إساى اللو اللا اللمحميلي بها الاد ا وايا

يوالدمسا مي لك الاعد الم الآلدا :
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 -1القسالاااا اللميال ااي للحا و ي ال الااةموي إلي لألس مااي القالاالااوي إلي قسالاااا اللاالاادي إلي اللس اااا الل اااا ااا
اللايلي اللم ليب إلوها الاعد الم.

 -2القسالاا اللدت مازالل

مي الساى مساالمها.

ابلي لل ي وها بأسا إليوة الل ي اللمأل ع ا اسيي اللايلي اللدات داا اللسالاا

 -3القسالااا اللداااا ع ااا و ومااي دااايق إلدااة ماامي اللياوااي اللألمااالوي للايلااي اللم لاايب مسهااا إليا اللسالااا
ا الاعدبا مدت باح

وها إلوا مي إو ال ال

اللدسألول إلي اللمساالمي.

المادة ()39

 - 1ددي ا اللااايق ال
يبالس

الوالية القضائية بمالحقة الجرائم المشمولة ب ذه االتفاقية

ا الم مااا ولاازا مااي داااالبو لدأل و ا اليدداااص الاال ادها يإلوهزدهااا اللألمااالوي بمةسألااي

ا اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي ا اللساا

الآلدوي :

إل  -عساما دأل اللو ومي اللها إلي إلسا عساد ها ا إ لوا اللايليا إلي سوسما ودا ال عاالا إلي اللدي و إلي
اللح ا يع بالو ومااي إلي ددسألاال إساااى دااي اللمالاااهمي وهااا ااا ه ا ال ال لااواا إلي سوسمااا دمدااا آمااا

اللو ومي إلوة .

ب -عساااما د دالااب اللو ومااي علاات اللسسااي اللالااابل الا
اللايلي إلي ال ع مالولي ا الوة

اللايلي .

ااا الل ألا ع اللالااابألي علاات ماادي الا وسي د ا علااا

ج– عساما دأل اللو ومي مي بق إلي ما إلسا ميال سا اللايلي .

ا  -إ ال يوا اعق اللو ومي إلي اللح وك إلي اللمالاها ا ال دالابها ا إ لاوا اللايلاي الايال الااي وألاوا وهاا
علت سسي م داا إلا عاب .

ها -إ ال الاس
-2

اللو ومي دممق العداال علت إلسا اللمدالح الل لوا للايلي.

ا دالدب ا ه الاد ا وي مما الي إلل اليدداص وسالا مأل

اللااليلا.

المادة ()40

آلية تنفيذ االتفاقية
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مي بق إلل ايلي

م ي ألا لألاسيسها

الليز وااي اللم سوااي ال ح ا الم علاات
وداايلت مولال اا يز ال الل اااق ياللااليلوااي الل ا ب بالدسالااول م ا اللموااالس ال
مداب ي دس و ه الاد ا وي يلهما ا ه ال اللداا إسحا الآللوا

:

 -1إسحا اعاع بواسا

اللةزمي ل لك اللغ ن يعلت يوة الليديص

وما وددق بد بول ه الاد ا وي.

 -2إسحااا الااوق وسااالا ع بااا بحااأي القحااياص اللمسالاايا علااوها بأسالاااا إاالسااي سهالوااي يباد اي عااي إساااى
اللو اللا اللمحميلي به الاد ا وي.

الفصل الرابع  :أحكام ختامية
 -1داليي ه الاد ا وي مسة للدي و ياللدداول علوها إلي بيلها إلي إ ال ها مي اللايق القعما ا يدياع
يمالل اللدداول إلي اللألبيق إلي ال

ال لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل بوي ا ميعا إل دا

مةميي ويما مي دا وخ اللدداول إلي اللألبيق إلي ال

ال ا يعلت القماسي الل امي إبةغ الال اللايق

القعما بالق إواالع لدلك الليمالل يدا وية.

 -2دايق ه

الاد ا وي سوز اللدس و ب ا مم ا مةموي ويما مي دا وخ إواالع يمالل اللدداول علوها إلي

بيلها إلي إ ال ها مي الب ايق ع بوي.

 -3وويز قوي ايلي مي ايق اللوام ي الل بوي غو اللمي ي علت ه
اللايلي
ال

الاد ا وي إلي دسما إلوهاا يد دب

اً ا ه الاد ا وي ب ا مما مةموي ويماً علت دا وخ إواالع يموألي اللدداول إلي اللألبيق إلي

ال إلي الاسمماا لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل بوي.

 -4ا ديق ه الاد ا وي بااد ا وا

الليادي بوي ب ن اللايق القعما ي ا سالي د ا ن إلسالاا ه

الاد ا وي م إلسالاا إلل الد ا وي يادي د بل الاد ا وي القالم دسألوألاً لمالا سي اللو ومي اللمس مي عب

اللسايا اللي سوي.

 -5ا وويز قوي ايلي مي اللايق الق الم إلي دبال إلل دس
الاد ا وي إلي ي يج علت إلهاال ها.

وس يل علت ميال ي لسديص ه

 -6وويز دالملي ه الاد ا وي بملسل إلي إلالم يا داليي اللايلي الل م ا ه الاد ا وي ملزمي بأل ملسل
ما لا ددبح

اً وة ي ألاً قسالامة.
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 -7وويز للايلي الل م إلي دألد ح د اوق إلل سص مي سديص ه

الاد ا وي يدسولة إلت القموي الل اا

لوام ي اللايق الل بوي الل ل وأليا بفبةغة إلت اللايق الق الم ا الاد ا وي اديا

ال باعدماا

بأغلبوي ملما اللايق الق الما يودبح ه ال اللد اوق سا الً ب ا مما مةموي ويما مي دا وخ إواالع
يمالل اللدداول إلي اللألبيق إلي ال

 -8ومالي قوي ايلي

ال مي الب ايق إل الم لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل بوي.

م إلي دسالسب مي ه

وام ي اللايق الل بوي.

الاد ا وي بسا علت

لب الدابا د اللة إلت إلموي عاا

يو دب الاسالساب إلم ب ا مما الدي إلحه مي دا وخ إ الاق الل لب إلت إلموي عاا وام ي اللايق

الل بوي.

حــــررت اــــذه االتفاقيــــة باللمــــة العربيــــة بمدينــــة القــــاارة فــــي جم وريــــة مصــــر العربيــــة
فــي 1432/1/15اـــ  ،الموافــق 2010/12/21م مــن أصــل واحــد مــودع باألمانــة العامــة لجامعــة
الدول العربية (األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ،ونسـخة مطابقـة لصصـل تسـلم لصمانـة
العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب  ،وتسلم كـذلك نسـخة مطابقـة لصصـل لكـل دولـة مـن الـدول
األطراف.

واثباتاً لما تقدم ،قام أصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية والعـدل العرب ،بتوقيع اذه

االتفاقية ،نيابـة عن دول م.
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