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----------------- 
وافق عليها مجلسا وزراء الداخلية  والدةدا الدةري فةت اجهماعهمةا الماةهرع الممدرةد ممرةر اعمامة  الدامة    -

 م.21/12/2010هـ الموافق 15/1/1432لجامد  الدوا الدرمي  مالراهرة مهاريخ 
مدةةد م ةةت ن نةةي  يومةةا مةة  هةةاريخ  يةةدا  ونةةا ق  5/10/2013حيةةز المقةةا  مهةةاريخ هةة ا افهقاةيةة  دخلةة    -

( مةة  2الهصةةديق  و الرمةةوا  و ارةةةرار مةة  سةةمة دوا عرميةة  لةةدة اعمامةة  الدامةة  و لةةع عمةة   مةةالقررة  
  اعحكام الخهامي  ل هقاةي .

 

 ة ـاالتفاقية العربية لمكافح
 الوطنية الجريمة المنظمة عبر الحدود
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 الوطنية االتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود
 ـــــــ
 

 ديبــاجة
  ربية الموفعة،الدول العإن 

بالمباااااأل القية واااي ياللاوسواااي اللالااااموي ا ياالاااوما إلسالااااا اللحااا و ي ال الاااةموي اللالااامسي ا  التزامـــا من ـــا
يبأهااااالم يمباااااأل موماااال وام اااي اللاااايق الل  بواااي يموماااال القماااا اللمدسااااع  يالاد ا واااا  ياللم اهااااال  الل  بواااي 

لو ومااي ياللدااا دالاايي اللااايق اللمد ا اااع    ااا ياللايلوااي  ااا مواااق اللد ااايي اللألمااالا يالقمسااا لمساا  يمالا سااي ال
ا يا الااوما مسهااا الد ا وااي الل وااان للد ااايي اللألمااالاا يالد ا وااي القمااا اللمدساااع لمالا سااي اللو ومااي اللمس مااي  وهااا

 عب  اللي سويا
دراكـا من ــا قهمواي اللدداال للو ومااي اللمس ماي عبا  اللسااايا اللي سواي ا لماا دمملااة ها   اللو وماي مااي  وا 
  االا ددااوي يالاودماعوي للبلاالي الل  بوي يع  لي للدسمويالل  بوي يالالدأل ال ها  دهاوا قمي القمي

علاات د زوااز اللد ااايي الل  بااا  ااا مواااق مساا  يمالا سااي اللو ومااي اللمس مااي عباا  اللسااايا  وحرصــا من ــا
واا ال ال  اللي سوااي  ااا اللموااالوي اللألمااالا يالقمسااا ي  دواا وا الق  اااق اللماليسااي لهاا   اللو وماايا يالديااا  داااالبو  يال 

اللألايالسوي إلي ي ال إلسالااا اللحا و ي ال الاةموي اللالامسي س ها يمالا سدها يمةسألي يم ا بي م دالبوها يحا الالها م
 .م  م العاع اللس اا الل اا لالق ايلي يداللومها إلت اللايق الل البي اللي سوي

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

دهاااام هااا   الاد ا واااي إلااات د زواااز اللد اااايي الل  بااااا لمسااا  يمالا ساااي اللو وماااي اللمس ماااي عبااا  اللسااااايا 
 اللي سوي.
 

 (2مادة )ال
 المصطلحات

 :إزال ها  واليي للمد لسا  اللدالوي إلوسما ي ا   ا ه   الاد ا وي اللم اسا اللمبوسي

 الدولة الطرف :  - 1
الق ايلي عمي  ا وام ي اللايق الل  بوي داا   علت ه   الاد ا وي إلي السمم  إلوها يإلياع  

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

 الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية: -2
ي يدم ل  بدس و ها إلي الاحد الك  وها إلي اللدي و  لها ها الق و ومي  ال   اب  عاب  للسايا اللي سو

 مي ه   اللمااع. (3الل أل ع )وماعي إو الموي مس مي علت اللسسي اللميديم  ا إلي دميولها إلي اللح يع  وها 

 الجماعة اإلجرامية المنظمة: -3
 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.

 جماعة ذات بنية محددة : -4
يوألدا بها وماعي غو  محاللي عحياللوًا لغ ن ال  دالاب الل ي ل لو ا ماا يا ولزا إلي واليي 

 ا  وها إلي إلي داليي لها بسوي مد ي ع.قعمالها إلايال  مسااع  الموًاا إلي إلي دالدم  عميوده

 متحصالت الجريمة :  - 5
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 و وميدا اللدسدق علوها ب  ول مباح  إلي غو  مباح  مي ال دالاب  إلحوا  إلي إلميالقإلل ممدلالا  إلي 
 محميلي به   الاد ا وي.

 التحفظ أو التجميد :  – 6
 إلم لو ومي بمألدمت هي اللسوز اللمؤ   علت اللممدلالا  إلي القحوا  إلي القميالق  ال  اللدلي با

 .إلي ىا ي ألًا لما دسص علوة اللأليالسوي اللااليلوي لالق ايلي داا  عي الل ي  مالوي إلي الل ي ميددي

 المصادرة : – 7
غو  دو وا اللحيص مي اللممدلالا  إلي القحوا  إلي القميالق  ال  اللدلي بالو ومي  بمألدمت سالا 

ي ألًا لما دسص علوة اللأليالسوي ا داا  عي الل ي  مالوي ميددي ابق قل   ول مي   ل الل  ي 
 اللااليلوي لالق ايلي.

 الممتلكات:  -8
يوألدا بها اللميوياال  إلوًا الاي سيعهاا اليال  إلالاس  مااوي إلا غو  مااويا مسأليلي إلا غو  مسأليليا 
ملميالي إلا غو  ملمياليا ياللمالدساال  إلي اللداليك اللألاسيسوي اللدا دمب  ملالوي دلك اللميوياال  إلي يويا 

 مدلسي  وها.

 األموال: -9
يوألدا بها الل مة  اللي سوي الل  بوي يالل مة  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  اللممبدي له   

 القميالق.

  الجرم األصلي: -10
 ي ددبح ميميع و ومي.إلل و ا دأد  مسة عالاال  ومالي إل

 
 
 

 ( 3مادة )ال
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  نطاق تطبيق االتفاقية
 د بل ه   الاد ا وي علت ما وأدا:  -1

 الق  اق اللموّ مي بمألدمت ه   الاد ا وي.  -إل

للس وي لماع ا  الالبياللي سوي م ا ب علوها ب أليبي  و ومي إلي ى مس مي عب  اللسايا يإلو -ب
  سوي لالق ايلي.ا ي ألًا للأليالسوي اللي السيال  مةثدألق عي 

 مي ه   اللمااعا داليي اللو ومي عاب ع للسايا اللي سوي إ ال إل دالب : 1قغ الن الل أل ع  -2

  ا إلالم  مي ايلي يالساع.  –إل 
 ا ايلي يالساعا يالاي ال عاالا إلي اللدي و  لها إلي ديووهها إلي دميولها إلي ال ح الم علوها  -ب

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

 يالساع.
  ا ايلي يالساعا يد دب  علوها آما  حاواع  ا ايلي إلي ايق إلي ى. - ا

 
 (4مادة )ال

 ادة ـالسي صون
 مباإللي د بول ه   الاد ا وي علت سسي ود ل م  االلدزالمادها اللساحلي ع بدس و اللايق الق  الم  دد ها -1

 اللدايق  ا اللحؤيي اللااليلوي للايق القي ى. يمباإل عااال  لوموي للايق اللالةمي ي اللمالايالع  ا اللالوااع 
لوس  ا ه   الاد ا وي ما وبوح لايلي   م إلي دأليا  ا إ لوا ايلي   م إلي ى بمما الي اللياوي  -2

اللألمالوي يإلاال  اللي الم اللدا وسا  إلاالؤها سد اًل بالل ا  دلك اللايلي القي ى بمألدمت  اسيسها 
  اللااليلا.

 
 
 
 

 (5مادة )ال
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  مسؤولية ال يئات االعتبارية
د دما الق ايلي   م ما  ا ولزا مي داالبو  دح و وي يداالبو  إلي ىا بما ود ل م  مباالها اللألاسيسويا  -1

   ال  مالؤيلوي اللهولا  الاعدبا وي عي اللمحا الي  ا اللو اللا اللي و عا اللدا داليي مال ي  وها وماعي 
  . مي بمألدمت ه   الاد ا وي إو الموي مس ميا يالق  اق اللمو

عمًة بالمبااأل اللألاسيسوي للايلي الل  ما وويز إلي داليي مالؤيلوي اللهولا  الاعدبا وي وسالوي إلي ماسوي   -2
 إلي إاال وي.

( مي ه   اللمااع بالمالؤيلوي اللوسالوي لألحياص 1ا ديق اللمالؤيلوي اللمسديص علوها  ا الل أل ع ) -3
 الل بو ووي الل وي ال دالبيال اللو اللا.

ال ق الق ايلي   ما علت يوة الليديصا إيماع القحياص الاعدبا ووي الل وي دلألت علوها د -4
اللمالؤيلوي ي ألًا له   اللمااعا ل أليبا  وزاللوي إلي غو  وزاللوي   الي يمدساالبي ي الاعي بما  ا  لك 

  اللوزال ال  اللسألاوي.
 

 الفصل الثاني: األحكام الجزائية
 (6المادة )

 غسـل األمـوال
إ ال إلل ماي الق  ااق اللدالوااي إ ااا   اسيسهاا اللاااليلاا لدواا وا   اايلااي  ا م إلي دديا  مااا ولازا الاق ادد هاا  -1

ماي اللوا اللا اللمحاميلي بها   إلدالوي بالسالابي لألمايالق اللمدسدالي ماي إلواي و وماي ال دالب   دااًل إلي عماااًل 
 الاد ا وي :

إلي دميواة اللمداا  دسيوق القميالق إلي سأللها م  الل لا باليسها مدسدة  إو المواي بغا ن إي اا    –إل 
 غو  اللمح يع لدلك اللممدلالا .

إي ااا  إلي دميوااة الل بو ااي اللسألوألوااي لألماايالق إلي مدااا ها إلي مالاسهااا إلي الو وااي اللدداا م  وهااا إلي  –ب 
 ملالودها إلي اللسأليل اللمد لألي بها م  الل لا باليسها مدسدة  إو الموي.

 ها باليسها مدسدة  إو الموي.م  الل لا ي   دلألو الالد مالهاالقميالق إلي سوازدها إلي  الالدالاب –ج 
يالا اي  ادسدال  عسهاا القمايالقدحملها ه   الاد ا وي ياللدا  اللو اللا اللداالقدلوي  وحمق م هيا اللو ومي -2

 دلااك اللواا اللا اللدااا ال دالباا  االيااق إلي يااا ج إ لااوا اللايلااي الل اا م اللم سوااي. يلالااي وحااد    ااا ساااق ي اايع
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ال دالباا   وهااا  اللداااإو الموااا بمألدماات  اااسيي اللايلااي اللايلااي الل اا م إلي دممااق   ااة  إ لااوااللو ومااي يااا ج 
 ي اسيي اللايلي الل  م اللم سوي بد بول إلسالاا ه   اللمااع.

د مق الق ايلي   م  ا ه   الاد ا وي علت يم  داالبو  لإلح الم يالل  ابي بغ ن مس  يمالا سي  -3
 غالق القميالق.

 
 (7المادة )
 اإلداريالفساد 

ولااازا ماااي دااااالبو  دحااا و وي يدااااالبو  إليااا ى لدوااا وا ال دالااااب إلي  ايلاااي  ااا م إلي دديااا  ماااا دد هاااا الاااق  -1
 ااا ساااق ال دالاااب هاا   الق  اااق عماااال إ ااا   اسيسهااا اللااااليلا   ااا  اااق اللدالوااي اللمحااا الي  ااا ال دالاااب الق

 :إو الموي مس مي وماعيمي 
ماي  اا سالماة إلي  بيلاة بحاالق مباحا  إلي غوا  مباحا  الايال  لدااالح  إليمي ام عمايما   لاب -إل  

ة إلي لدالح غو   مزوي إلي مس  ي غو  مالدسألي إلي يعااًل بها ا لالاا وألايا ب ماق إلي اللمي م س ال
 .يومدس  عي اللألواا ب مق مي القعماق اللااليلي ممي س ال ي و دة الل المو

يعااا مي اام عماايما إلي مااي  ااا سالمااة بمزوااي إلي بمس  ااي غواا  مالاادسألي إلي ع مااها علواااة إلي  -ب 
دالح اللمي م س الة إلي لدالح غو   لالا وأليا ل مسسة إواها بحالق مباح  إلي غو  مباح  اليال 

 ب مق إلي ومدس  عي اللألواا ب مق مي القعماق اللااليلي ممي س ال ي و دة الل الموي.

دالا ى إلسالاااا الل ألاا دوي )إل( ي )ب( ماي هاا   اللمااااع علات الااق مي اام عمايما إلوسبااا إلي مي اام  - ج
 ماسا ايلا ال دالب   ة مي الق  اق اللمو مي  ا هادوي الل أل دوي.

ق مي م عميما إلي مي  ا سالمة سدق لس الة إلي لغو   علت مزوي إلي مس  ي غو  مح يعي ال -ا
 بالبب الالدغةق اللالل ي إلي اللد ي إلي سدووي لالليك موّ ا  اسيسًا.

بهااام  يال اال وايالاق ايلاي  اا م إلي دديا  بماا ودساالااب ما  س امهاا اللألااسيسا اللداااالبو  اللدحا و وي دد هاا  - 2
 .ايم ا بده اوي يمس   الااها يالح هد زوز سزالهي اللمي  وي الل ميمو

 لل الاا ال اال ل الليال   علت اللي و ي الل امي. دد ها الق ايلي   م إلي دس    ا دو وا القحالاق القي ى -3
 (8المادة )

 جرائم القطاع الخاص
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ددياا  الاااق ايلاااي  ااا م ي ألاااًا لس امهاااا القالاالاااا إلي لمباالهاااا اللاالااادي وي ي اااا إ اااا   اسيسهاااا اللاااااليلاا 
مليع اللأل اع اللياص  ا اللو ومي اللمس ميا يد زوز م اوو  اللمساالبي يم الو ي اللسالاابا   اا  داالبو  لمس 

اللأل اع اللياص يد  ن عأليبا  ماسوي إلي إاال واي إلي وسالواي دالايي   الاي يمساالابي علات عااا الامدمااق لها   
 اللداالبو .

 
 (9المادة ) 

 االحتيال على المؤسسات المالية والمصرفية 
ددي  ما ولزا مي داالبو   ا إ ا   اسيسها اللااليلاا لدو وا الاسدواق علت  دد ها الق ايلي بأي

 اللمؤالالا  اللمالوي ي اللمد  ويا عساما دأل  مي وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالها.
 

 (10المادة ) 
 تزوير وتزييف العملة وترويج ا 

البو  إلي ى لدو وا الق  اق دد ها الق ايلي   م بااد ا وي إلي ددي  ماولزا مي داالبو  دح و وي يدا
 اللدالوي  ا ساق ال دالابها عمااًل مي وماعي إو الموي مس مي:

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

ي الج إلي إاياق إلل مي الل مة  اللمزي ع إلي اللمزو ي لسايا ايلي   م بااد -2   ا وي.سوازع يال 

 د يوج الل مة  اللمزي ع إلي اللمزو ي إلي اللد امق بها  ا إلل ايلي   م بااد ا وي. -3

 
 ( 11المادة ) 

 االتجار باألشخاص وبخاصة النساء واألطفال
لدو وا ال دالاب إلي ا دد ها الق ايلي   م إلي ددي  ما ولزا مي داالبو   ا إ ا   اسيسها اللااليلا

 ي اللدا دأليا بها وماعي إو الموي مس مي :اللمحا الي  ا ال دالاب الق  اق اللدالو
إلل دهاوا باالأليع إلي الالاد مالها إلي غوا   لاك ماي إلحاالاق اللألالا  إلي ال يد اام إلي الاسدوااق إلي الليااالع  -1

إلي إالااا ع إالااد ماق اللالاال ي إلي الالاادغةق سالااي اللماا م ي لااك مااي إلوااق الالاادياالا إلي سألااق إلي إواايال  إلي 
 ا مما الي اللاعا ع )اللبغا ( إلي الال  إلحالاق إالدألباق إلحياص لغ ن إالدغةلها بحالق غو  مح يع 
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ال الاااادغةق اللوسالااااا إلي اللالااااي ع إلي الليامااااي  الاااا اًل إلي ال الااااد  ال إلي اللمما الااااا  اللحاااابوهي بااااال ل إلي 
الاالد بااا يا و دا ب ما  اللحيص مسوي الادوا   ا الا ي دي  الاالدغةق مدت الالاديام   وهاا 

 الليالالق اللمبوسي  ا ه   الل أل ع.
  ق إلي سأللة إلي إوياللة إلي إالادألبالة لغا ن الاالادغةق إدواا اًل باقحاياص سدات إ ال لاا و دب  الالدياالا  -2

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

 
 ( 12المادة )

 انتزاع األعضاء البشرية واالتجار في ا
داالبو  دح و وي يداالبو  إلي ى لدو وا ال دالاب إلي مي ما ولزا  الق ايلي   م إلي ددي دد ها 

سأللها   وهاا إلي الادوا  القعما  اللوالاوي إلي القسالوي الل ميويا إلي السدزالعاللمحا الي  ا ال دالاب إل  اق 
غ و ا عساما دأليا بها وماعي الو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالهاا يا و دا ب ما  دالل اللدساوق إلي با ال ال  إلي

 سوي ه   الق  اق مدت الالديام   وها الليالالق اللمبوسي  ا ه   اللمااع. اللحيص م
 
 ( 13المادة )

 ت ريب الم اجرين 
دد ها الق ايلي   م إلي ددي  ما ولزا مي داالبو   ا إ ا   اسيسها اللااليلاا لدو وا ال دالاب الق  اق 

 اللدالوي اللدا دأليا بها وماعي إو الموي مس مي:
ل اللألواا بفاياق إلسا القحياص علت سسي غو  مح يع إلت ايلي   م ده وب اللمهاو وي عي   و  -1

ا و دب   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. 

 دالهوق ده وب اللمهاو وي با دالاب إلسا الق  اق اللدالوي:  -2

ها إلي السدساق هيوي إلي دابو  اللسديق علت يموألي مي ه ال اللألبوق إعاالا يموألي ال   إلي دزيو   -إل 
 إلي دي و ها إلي سوازدها.
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دمالوي حيصا لوس ميال سًا إلي مألومًا االلمًا  ا اللايلي اللم سوي مي اللبألا   وها ايي دألوا  -ب 
بالح ي  اللةزمي للبألا  اللمح يع  ا دلك اللايليا ي لك باالدياالا إساى الليالالق اللم الي ع 

 اع إلي إلوي يالولي إلي ى غو  مح يعي. ا ه   اللما
ود وي علت الق ايلي   م  هسًا بأسالاا س امها اللألاسيسا إلي د دما ما ولزا مي داالبو  دح و وي  -3

 يداالبو  إلي ى اعدبا  الل  يم اللدالوي إلالبابًا لدحاوا عأليبي اللو اللا الليال اع  ا ه   اللمااع:

 للي  . دهاوا سواع اللمهاو وي اللم سووي إلي د  ون الةمدها - إل
 م املي إليللك اللمهاو وي م املي ا إسالاسوي إلي مهوسي. - ب

لوس  ا ه   اللمااع ما ومس  إلوي ايلي   م مي الديا  داالبو  بسل إلل حيص و ا الليالة و مًا  -4
 بمألدمت  اسيسها اللااليلا.

 
 (14مادة )ال

  القرصنة البحرية
ها اللااليلاا لدو وا اللأل دسي دد ها الق ايلي   م بأي ددي  ما ولزا مي داالبو   ا إ ا   اسيس

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

 (15مادة )ال
  واإلتجار غير المشروع ب اوالممتلكات الثقافية والفكرية  على اآلثار االستيالء

دد ها الق ايلي   م إلي ددي  ما ولزا مي داالبو  دح و وي يداالبو  إلي ى لدو وا ال دالاب إلي  -1
ال دالاب الق  اق اللدالوي عساما دأل  عماال مي  بق وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا  اللمحا الي  ا

  إل  الاها:
 .ده وب آما  إلت الليا ج –إل

 الآلما . غو  اللمح يع  ا الادوا  -ب
 ها.ؤ ال  ي آما  إلي وز  مسها إلي إي ا –ج
 هاا إلي إدةم إلي دحيوة إلي دغوو  م الا إلي  دق وز  مي إلم .  –ا
 . مي اللالل ي اللميددي مي إلعماق اللدسألوب القم ى ايي د يوص ب لك اللألواا ب مق  –ها
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آماا  مدات الااي اللساالز و لاا إلي و دا ن  واة إلي و لاا ب بو اي الآلمااا  غوا  محا يعي قل  سواازع -ي
 ميميع اللسوازع ".

 دأللوا الآلما  بألدا بو ها يالاالد ااع مسها بيالالق اللغش إلي اللدملوق. -ز
 ا وي يالادوا  غو  اللمح يع بها.ال  ي القحوا   ال  اللدبغي اللمأل -ح 
 ال  ي اللليسا  الل سوي يالادوا  غو  اللمح يع بها. -  

 اللد ال علت سأليل اللملالوي الل ال وي يالادوا  غو  اللمح يع بها. -ل 

 دلدزا اللايق الق  الم بفعااع الآلما  اللدا ي و  بدي ع غو  مح يعي إلت مدا ها.  -2
 

 (16مادة )ال 
 لخطرة والمواد الضارةيات ااالعتداء على البيئة ونقل النفا

دد ها الق ايلي   م إلي دو ق ال دالاب إلل و ومي مي اللو اللا الآلدوي يام ًا لوزال ال  إلي داالبو  
 السد الزوي إلي القم وي م ًاا علت إلي د العت  وها ي ي ع اللو ومي يعاا الغ اق الل أليبا  اللدب وي إلي اللدالمولوي: 

دسا   بفلساال ها ال   ماوي إلي اللهياللواي إلي اللمالوايا إليالق  اق اللدا دلسل م  ال بأسا عساد  اللبولاي الق -1
 اللديالزي اللبولا. اليدةقدالها  ا  اللم  ا إلي

واااا  اللي ااا ع ياللمااايالا اللماااا ع بحاااالق غوااا  محااا يع إلي اللالاااماح االالااادو الا إلي سألاااق إلي داااااليق اللمااايالا ياللس  -2
  باييلها إلي م ي ها إلي ا سها  ا إل الما إلل ايلي   م إلي إلألالها  ا مواهها ال  لوموي.

 
 (17المادة )

 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:
مس ي  إ دةعها ياللسويالسا  اللب وي يالقسوا  اللبس وي يمحدألادها اللمس ي  دواهاا بو  اللسبادا  الل  –1

 ي ألًا لألاسيي اللايلي الل  ما إلي ح الؤهاا إلي الالد مالهاا إلي دااليلهاا إلي الادوا   وها علت إلل سسي. 
 سوازع إلي إي ا  اللمدسدة  اللساحلي عي إلسا الق  اق اللموّ مي  ا الل أل ع اللالابألي.  -2

 (18مادة )ال
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  األنشطة المتعلقة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
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 القسح ي غو  اللمح يعي اللمد لألي بالميالا اللميا ع ياللمؤم ال  الل أللويا ي ألًا لألسالاا 
وي الل  بوي لمالا سي الادوا  غو  اللمح يع بالميا ال  ياللمؤم ال  الل أللويا ي لك  ا ساق اللم دماع  ا الاد ا 

 . ال دالابها مي موميعي إو الموي مس مي 
 
 ( 19المادة )

 اإلنتاج أو االتجار غير المشروعين باألسلحة 
مي واسب دد ها الق ايلي   م إلي ددي  ما ولزا مي داالبو  لدو وا الق  اق اللدالوي عساما دأل  عمااًل 

 وماعي إو الموي مس مي إلي إلسا إلعمالها:
الاسدااااج غوااا  اللمحااا يع قواااي مااايالا مد وااا ع إلي إلالااالسي سا واااي إلي  ياااال ا إلي داااس هاا إلي دومو هااااا إلي  -1

ده وبهاا إلي الادوا  إلي الليالا ي  وهاا إلي داللومهاا إلي داللمهاا إلي سوازدهاا إلي ال دسالهاا إلي سأللهاا إلي 
 اللدد م  وها.

ا  إلي إلايال  إلي ماايالا إلي إلواازال  دالاادياا  ااا إسداااج القالاالسي اللسا وااي إلي اللاا يال  إلي داس  إلوهاازع إلي آ -2
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.

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

 سرقة وت ريب العربات ذات المحرك
دد ها الق ايلي   م بأي ددي  ما ولزا مي داالبو   ا إ ا   اسيسها اللااليلاا لدو وا ال  ي الل  با  
 ال  اللمس ك الالالوا ال  ياللحاسسا  يما وحابهها مي آلوا  يده وبهاا عساما دأل  مي  بق وماعي إو الموي 

 مس مي.
 
 

 (21المادة )
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 الستعمال غير المشروع لتقنية أنظمة المعلوماتا
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  ا س ال الاالد ماق غو  

 اللمح يع لدألسوي إلس مي اللم ليما :

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

 د  وق إلي دس وم دحغوق إلسا س ا اللم ليما . -2

إاياق بواسا  ب  ل غو  مح يعي  ا إلسا س ا اللم ليما  إلي مالح إلي د اوق إلي سالخ إلي سح   -3
 .اللبواسا  اللدا وسديوها ه ال اللس اا ب  ول غو  مح يع

الالدو الاا إلي سوازعا إلي ع نا إلي د كا إلي الداسي إساى اللم اال  إلي القايال  إلي ب المج دألسوي  -4
اللم ليما ا بايي البب مح يع بهام إ دالاب إساى اللو اللا اللمسديص علوها  ا الل أل ال  اللمةث 

 اللالابألي.

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

 
 ( 22)المادة 

 إعاقة سير العدالة 
دد هااا الااق ايلااي  اا م إلي دو ااق ال دالاااب إلل و ومااي مااي اللواا اللا الآلدوااي ياماا ًا لواازال ال  إلي داااالبو  
السد الزوي إلي القم وي م ًاا علات إلي د العات  وهاا ي اي ع اللو وماي يعااا الغ ااق الل أليباا  اللدب واي إلي اللدالملوايا 

 لا اللمحميلي به   الاد ا وي:ي لك عساما د دالب عمااًلا ي ا س ال و ومي مي اللو ال
 حهااع اللزي   ا و ومي ياللدس ون علت  لك . -1

 إال ال  حاها علت عاا إلاال  اللحهااع إلي علت اللحهااع زي اًل . -2

 الاسدألاا مي حاها ااالة بحهاادة. -3

 إ الاا القالي إلي الل بث بها . -4

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

ي إلي وسسااي إلي الاااي لاوااة مااا وسملااة علاات الاعدألاااا بي يعهااا يإلعاااي اللواااسا بااأل مااي علااا بي اايع وساواا -6
   وألي الاس  علت الل  ال  مي يوة الل االلي .
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الالاااد ماق اللألااايع الي اللدهاواااا لمسااا  مي ااام  اااا وهااااز الل االلاااي إلي القماااي ماااي إلاال  مهاماااة الل الاااموي  اااا  -7
 إو ال ال  دد لل با دالاب و اللا محميلي به   الاد ا وي.

 
 (23لمادة )ا

 االشتراك في جماعة إجرامية منظمة
ولزا مي داالبو  دح و وي يداالبو  إلي ى لدو وا الق  اق اللدالوي  ايلي   م إلي ددي  ما دد ها الق

 وسالوًا:
م  حيص آي  إلي إلالم  علت ال دالاب و ومي ي و ع لغ ن لة دلي مباح ع إلي غو  مباح ع  الاد ال -1

يوس يل سومما وحد   اللألاسيي اللااليلا  لك علت  بالسديق علت مس  ي مالوي إلي مس  ي مااوي إلي ى
   ق وأليا بة إلسا اللمحا الوي والاعا علت دس و  الاد الا إلي دمل   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  -2
 وها  ا ه   الاد ا وي.الل اا إلي ب زمها علت ال دالاب اللو اللا اللمسديص عل

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

 
 ( 24المادة )
 التقادم

 دسااااااا الاااااق ايلاااااي  ااااا م ي ألاااااًاقا لألاسيسهاااااا اللاااااااليلا مااااااع دألاااااااا  يولاااااي قواااااي و وماااااي محاااااميلي بهااااا  
 الاد ا وي.
 
 
 
 

 ( 25المادة )
 االعفاء أو التخفيف من العقوبة

 دد ها الق ايلي   م إلي ددي  ما ولا:
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الاع ا  مي الل أليبا  اللمأل  ع للو اللا اللمحميلي به   الاد ا وي لالق مي باا  ماي إلعماا  اللوماعاي  -1
 باق اللباا   اا  ال و الموي اللمس ماي بافبةغ اللالال ا  اللألماالوي إلي ال اال واي بماا و لماة عاي اللو وماي

 دس و ها.
اللدي وم مي الل أليبا  اللمأل  ع للو اللا اللمحميلي به   الاد ا وي لالق مي باا  مي إلعما  اللوماعي  -2

ال و الموااي اللمس مااي باافبةغ اللالاال ا  اللألمااالوي إلي ال اال وااي بمااا و لمااة عااي اللو ومااي ب ااا دس واا ها 
علت م دالباا اللو وماي الآليا وي يمالي به ال ال بةغ اللالل ا  اللميددي إلمسا  اللدسألول مي اللألبن 
 إلي علت م دالبا و ومي إلي ى مماملي لها  ا اللسيع إلي اللي ي ع .

 
 الفصل الثالث: التعاون القانوني والقضائي

 (26المادة )
 المساعدة القانونية المتبادلة 

 ااات م إلي دألااااا الاااق مسهاااا لأليااا ى إلالبااا   اااا  ماااي اللمالااااعاع اللألاسيسواااي اللمدباالاااي ال ااا  القايق اللااادد هاااا  – 1
وااا ال ال  ال الااادااقا ياللدسألوألاااا ا يال وااا ال ال  اللألماااالوي  وماااا ود لااال باااالو اللا  القيااا ى اللمةسألاااا  يال 

 .الاد ا وياللمحميلي به   
 :الآلدويللايق الق  الم إلي د لب  وما بوسها اللمالاعاع اللألاسيسوي اللمدباالي قسا القغ الن  - 2

إلي سوزهااااا إلي ميلي بهاااا   الاد ا وااااي مااااب  اللممدلالااااا  يالقماااايالق اللمدسداااالي مااااي اللواااا اللا اللمحاااا – إل 
 .داللومهاإلي  مداا دهادومواها إلي 

 اللألواا ب ملوا  اللد دوش .  – ب
  سص القحوا  يم اوسي اللميال   .  – ج
 .القحياص يدلألا دألا و  الليب ال  إل يالق مي  اللسديق علت إلالي إلي  – ا
 .دبااق دسم اللسالي اللوسالوي يدبلوغ اللمالدساال  اللألمالوي عميمًا  -ها
ال د ا  إلم ها قغ الن  القحوا  القي ى إلي القايال  إلي اللممدلالا  إلي الحم اللمدسدة  إلي -ي

 اللسديق علت إلالي .
 دوالو  مميق القحياص  ت اللايلي الل  م اللدت د لب  لك . - ز
 ود ا ن م   اسيي اللايلي الل  م مدلألوي الل لب. حالق آي  مي إلحالاق اللمالاعاع بما ا إلل - ح
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 ود اا ن ما   اسيسهاا اللاااليلا يايي إلي ددلألات ايلاي  ا م  وماا ا ق اا الااللميدداي  وويز للالال ا  - 3
إليا ى مدات  ا م  لبا مالبألا إلي دسوق م ليما  مد لألي بمالالق وسالوي إلت الل ي ميددي  ا ايلي 

عا دلاااك اللالااال ي علااات اللألوااااا بالدس واااا  يال وااا ال ال  اللوسالواااي إلي ا اااا   إلي هااا   اللم ليماااا   اااا دالااا
. الاد ا وايماا إلات  وااا دلاك اللالال ي بدألااوا  لاب عماة بها    إلي اللم ليما   ا د إلي إدمامها بسواحا

 لب بفبألا  دلك اللم ليما   ا  قلددلألت اللم ليما  إلي دمدمق  اللدايود وي علت اللالل ي اللميددي 
 .الالدياالمهاب  ن  ويا علت  مؤ   إليبحالق االلا إلي اللالدماي 

اللمالاعاعا  ال و ال  مسق وساا  وة س ال اللو ومي إلي الليال  ي إليغ  لب اللمالاعاع اللألاسيسوي بحالق ادو - 4
 ا ساق الاالد واق وألاا الل لب بأوي يالولي مي يالالق الاددااق القالما  الا عي اللداا ددا ك إلما اًل الدابواًا 

 :اللبواسا  الآلدويود وي إلي ودممي  لب اللمالاعاع علت يوة الليديص ي إلي مااوًا ا 

 اللالل ي مألامي الل لب . -إل 
الاا يي ااالم الاللدااا ود لال بهاا الل لابا ي  ال وا ال ال  اللمةسألاي إلي ي بو اي اللدسألوال إلي ميمايع -ب

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

باالاادمسا  الل لبااا  اللمألامااي لغاا ن  يدالوو هااا اللألاااسيسا  ال  اللداالي بالميماايع  مليدااا للي ااال  -ج
 دبلوغ مالدساال   مالوي .

الل ااا م الل الباااي  دااايا اللايلاااي إوااا ال  آيااا إلل اسيسواااي اللملدمالاااي يد اداااوق يدااا ا للمالااااعاع اللأل  -ا
 إدباعة.

  .يويا مالايسومما إلمالي سالودة ي وهيوي اللحيص اللم سا ي  -ه
 اللغ ن الل ل د لب مي إلولة القالي إلي اللم ليما  إلي اللداالبو . -ي

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

 

 (27مادة )ال
 حاالت رفض المساعدة القانونية المتبادلة

  اللدالوااي ماا   ااا اللساااا إا   اان دألاااوا اللمالاااعاع اللألاسيسوااي مدلألوااي الل لااب وواايز للايلااي الل اا م ا
 إ ال الاس  اللمالاعاع: بواي البب الل  ن

 دمس الواادها إلي إلمسها إلي مدالسها القالاالوي . -1
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 . ن م   يالسوسها  اللااليلويدد ا   -2
 الدلسل م  اًل بالدسألوألا  إلي ال و ال ال  اللألالمي علت إ لومها  ا اللو ومي ميميع  لب اللمالاعاع. -3
 دد ا ن م  سالا  مالا با  داا   ا إ لومها. -4

 
  (28مادة )ال

 التحقيقات المشتركة 
 ااا الم دوواااز للالااال ا  دس ااا  اللاااايق الق ااا الم  اااا إبااا الا الد ا واااا  إلي د دوباااا  مسالواااي إلي مد اااااع الق

اللميدداااي اللم سواااي إلي دسحاااو هولاااا  إلي لوااااي دسألوااال محاااد الي  وماااا ود لااال بالمالاااالق اللداااا هاااا ميمااايع 
دسألوألااا  إلي مةسألااا  إلي إواا ال ال   مااالوي  ااا ايلااي إلي إلالماا . ي ااا ساااق عاااا يواايا الد ا وااا  إلي د دوبااا  

ساااع يدال ااق اللااايق الق اا الم اللم سوااي الهاا  ا وواايز اللألواااا بالدسألوألااا  اللمحااد الي بااد ااال  ااا الااق سالااي علاات 
 الاسد الا لالوااع اللايلي الل  م اللدا الوو ل  لك اللدسألول االيق إ لومها.

 
  (29مادة )ال

 نقل اإلجراءات الجنائية 
دس اا  اللااايق الق اا الم  ااا إمالاسوااي إلي دسألااق إساااالها إلاات القياا ى إواا ال ال  اللمةسألااي اللمد لألااي بواا ا 

اللداااا و دبااا   وهاااا  لاااك اللسألاااق  اااا داااالح سالاااي الاااو  الل االلاااي  محاااميق  اااا هااا   الاد ا واااي  اااا اللسااااا 
 ييديدًا عساما ود لل القم  ب اع ياوا   مالوي ي لك بهام د الوز اللمةسألي.

 
 
 
 (30المادة )

 تسليم المت مين 
ا يم  م العاع القسالاا الليال اع  ا الاد ا وا   ال  اللدلي ا الديا  اللداالبو  اللةزماي علت الق ايلي   م - 1

بالااابب إسااااى اللوااا اللا اللمحاااميلي بهااا   اللمسالااايا علاااوها اللمدهماااوي إلي القحاااياص س ااااا دالااالوا  لد  واااق
 الاد ا وي .
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دد ها الق ماي اللاايق الق ا الم بدالالوا اللمدهماوي ياللمسالايا علاوها  اا اللوا اللا اللمحاميلي بها   الاد ا واي   - 2
علوهااا  ااا هاا    اللم لاايب دالاالومها إلاات إلل مااي هاا   اللااايق ي لااك  بألااا للأليالعااا ياللحاا ي  اللمسداايص

 الاد ا وي.
إ ال لااا دألااا اللايلااي الل اا م بدالاالوا اللماادها اللميواايا لاااوها  ومااا ود لاال بفساااى اللواا اللا اللمحااميلي بهاا    - 3

وب علوها إلي دسوق اللألموي ايي ي إلت مبي  ياودها اللألمالوي بمةسألي ه ال اللواساا  الً الالدساا الاد ا وي
 .اللألاسيسوي لمساالمدة اديا  ال و ال ال إب ا  إلت الل ادها اللميددي 

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

وواايز لالااق ايلااي  اا م إلي دمدساا  عااي دالااالوا ميال سوهااا  ومااا ود لاال بفساااى اللواا اللا اللمحااميلي بهااا    - 5
يسوي لمساالمي اللحايص اللم لايب دالالومة إلي دس وا  الاد ا وي. يلالي ود وي علوها الديا  ال و ال ال  اللألاس

 مي ه   الاد ا وي.( 35)اللمااع ي ألا قسالاا اللسالا اللداا  ما  
اللم لااايب ماااي إلولهاااا ي محاااميلي بهااا   الاد ا واااي اللو وماااي اللي ااا  ال دالااااب  اااا و داااا بوسالاااوي اللحااايص  - 6

 اللداللوا.
 

 (31المادة )
 الحاالت التي يجوز في ا رفض التسليم

  ا اللساا  اللدالوي :ب اللداللوا ل  ن  اللداللوا  االل  م اللم ليب مسه للايلي وويز
 اإلولهااا اللدالاالوا  ااا ال دالباا   ااا إ لااوا اللايلااي الل اا م اللم لاايب مسهاامااي إ ال الاساا  اللو ومااي اللم لاايب  -1

اللوا إا إ ال الاس  ه   اللو ومي  ا إلم   بالمدالح اللويه وي للايلي الل ا م  الباي اللدالالوا يالااي لدال
ها مسما لا دالي اللايلي اللم ليب  ه   اللو اللا م دالبايلي ومسسها ياوي  مالوي بمةسألي  اسيي ه   اللا

 .اللداللوا  ا باإل  إو ال ال  اللدسألول إلي اللمساالمي
إلولهاااا اللدالااالوا  اااا داااا  بحاااأسها سالاااا  ماااالا ماااي مسااااالا اللايلاااي ماااي إ ال الاساا  اللو وماااي اللم لااايب  -2

 باألغو   ابق لل  اي  يالاي ه ال اللسالا باداً  الل  م اللم ليب مسها اللداللوا إلي مي مساالا ايلي إلي ى
 لألاسيي اللايلي اللدت إلدا   اللسالا . مي إليوة الل  ي ي ألاً 
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عسااا يداايق  لااب ا إلولهااا اللدالاالوا مااي إ ال الاساا  اللاااعيى الل ميموااي اللساحاالي عااي اللو ومااي اللم لاايب  -3
ي اللدالااالوا  اااا السألمااا  إلي الاسااا  الل أليباااي اللمسالااايا بهاااا  اااا الاااأل   قل الااابب ماااي إلالاااباب اللالاااألي  إل

 الاسألما ا ي ألًا لألاسيي اللايلي  البي اللداللوا.
وسماق وسالاوي  ماي حايص ا اللدالالواإ ال الاس  اللو ومي  ا ال دالبا  ياا ج إ لاوا اللايلاي الل ا م  الباي  -4

اللدالالوا ا ووواز مةسألاي مماق ها   اللو وماي إ ال  اه   اللايلي يالاي  اسيي اللايلي الل  م اللم ليب مسه
 ه ال اللحيص.ال دالب  يا ج إ لوا اللايلي مي ممق 

إ ال الاس  اللو ومي اللم ليب مي إلولها اللداللوا م دب ع بمألدمت اللأليالسوي اللسا  ع لاى الل  م اللم لايب  -5
 مسة اللداللوا و ومي  ال  دبغي الواالوي إلي دسسد   ا الايةق باليالوبا  الل الال وي.

 
 (32المادة )

 الناتجة عن الجريمة ضبط ومصادرة وتسليم األشياء والمتحصالت 
ي  ماالوي بحاأي إسااى اللوا اللا واالق ايلاي  ا م إما  دلألوهاا  لباًا ماي ايلاي  ا م إليا ى لهاا يا دلدزا - 1

إلي ددي  ما ولزا مي دااالبو  لالحام اللمدسداة  ال و المواي إلي اللممدلالاا  إلي  الاد ا وياللمحميلي به   
إلم هاااااا يدوموااااااها إلي ماااااب ها بغااااا ن  يال د اااااا إلحاااااوا  إليااااا ى  ال  دااااالي بالو وماااااي  إللالقايال  إلي 

   دها .مداا
اللمد لألااي بااالو اللا اللمحااميلي والاايي للايلااي الل اا م إلي دسوااق إلاات الاال ادها اللميددااي  لااب اللمداااا ع  - 2

ماااي الااال ا  اللايلاااي الل ااا م الل الباااي لدس وااا   بالألاااا  اللم لااايبا ي لاااك ي ألاااا بهااا   الاد ا واااي ياللدااااا  
 للأليالعا يال و ال ال  اللدا ودممسها  اسيسها اللااليلا.

بماااب  اللم لااايب مسهاااا اللدالااالوا   ااا ماللايلاااي اللدلدااازا يص اللم لااايب دالااالومة ا إ ال دألااا   دالااالوا اللحااا - 3
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 

إلي إلي دلااك القحااوا  د دباا  . ازع هاا   القحااوا  و ومااي  ااا اللايلااي اللم لاايب مسهااا اللدالاالوامااا لااا د ااا سواا
دالاالوا هاا   القحااوا  يلااي لااا  وواايزي  ك اللحاايص الاامااي القالااي  ااا دسألواال إلي مساالمااي مااا   الً وااز 

 البب آي . قل ادة إلي ي ودسألل داللوا اللحيص اللمأل   داللومة بالبب ه يبة إلي 
ماااي اللاااايق  قلاللماااااع علااات سساااي وياااق بماااا ومبااا  ماااي سألااايل مألااا  ع ووااايز د الاااو  إلسالااااا هااا    ا  - 4

 علت القحوا  إلي اللمدسدة  اللم الي ع. اللسويالق  الم إلي اللغو  سالي 
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ددد م الق ايلي   م  ا اللمدسدة  إلي اللممدلالا  اللمداا ع إلي القميالق اللسادوي عي بو ها ي ألًا  - 5
 وهاا الو وي اللددا م  وما بوسها علت  الاد السوي وويز للايق الق  الم اللم قسالاا  اسيسها اللااليلاا ي 

ماااا  اللس اااا   ااااا إمالاسوااااي  ا عالاااااال  اللواااا اللا إلي اللممدلالااااا  اللمداااااا ع إلاااات اللايلااااي الل اااا م الل البااااي 
 لدألاومها إلي وز  مسها الد يوما  إلت إلدسابها اللح عووي.

 

 (33مادة )ال
 حصانة الش ود والخبراء

له ال اللغا ن  اليدوا  يوسم  بمسن ا ق الق  الم لاى إلسا اللاي  الق حاها إلي يبو  و لب سمي  
إلواي إوا ال ال  وزاللواي  الدياا ودمدا  بسدااسي دسايق ايي ا إلماا اللهولا  اللألمالوي لاى اللايلي الل  م الل البي 

ا ييلة إ لاوا اللايلاي الل ا م الل الباي بسألة إلي اللألبن علوة إلي سبالة عي إل  اق إلي دس و  إلسالاا الابألي علت ا
قيق  سماي  إي اا   الداباي بها   اللسدااسي  باق  اللداا  لبا  اللحااها إلي الليبوا واي اللوهي اللم سيود وي علت 

 إلداايًا باالاادغسا  ويمااا مااي دااا وخ  لبااة مةمااويالليبواا  باسألمااا   يداازيق هاا   اللسداااسي عااي اللحاااها إلي. ماا ع
 ايي اللالل ا  اللميددي لاى اللايلي الل  م الل البي عسة ايي إلي وغاا  ه   اللايلي م  عاا  وااا ماا وسايق

 .مسن اليدوا   ب ا إلي غاا هابإلوها  عاا إلي إ ال قالباب يا وي عي إ الادة لك 
 

 (34مادة )ال
 ب مالضمانات الخاصة و نقل الش ود والخبراء 

لااوها اللحهيا يالليب ال  اللمالليبي سا ودها سألق بالق ايلي   م إلي ددي  اللداالبو  اللمساالبي للالماح  دلدزا   -1
ا إلي للمالاااعاع  ااا اللدسألوألااا  إ ال  بااق اى لااإلاا  بحااهااده ااا ايلااي  اا م إلياا   االلم لاايب سمااي ه

 .اللحيص اللم ست ب لك د السي. يا وويز إلي واليي اللسألق لغ ن اللمميق للمساالمي
( ماي 1الل ألا ع )الليال ا  الا ها  اا  صاحيمي الق إلل إلوهاومس  علت اللايلي الل  م الل البي اللدا وسألق  - 2

إلي الديااا  إلوااي الواا ال ال  وزاللوااي بساال إلل مااسها إلي دس واا  لمااي إلاات ايلااي ما اهاا   اللمااااع إلي دألاايا بدالاالومه
 إلسالاا الابألي علوة .

( ماااي هااا   اللماااااع إلي دبألااات علواااة 2اللحااايص اللمحاااا  إلواااة  اااا الل ألااا ع ) إلوهااااوسألاااق  اللداااازا اللايلاااي دااادل - 3
إلي بمواا ا زيالق ا دساااا  دلااك اللايلااي اللاا ل اات القوااق  سألااق مسهااا اللدااامسبيالااا يإلي د وااا  إلاات اللايلااي 

 إلي سالبما ود ل علوة بوي اللايلدوي. ااع  إلت  لبة اللدا  ال  مبالل
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الل اا م اللدااا سألااق إلوهااا  يدسدالااب اللماااع اللدااا وألمااوها اللحاايص اللمسباايس اللم لاايب سأللااة  ااا اللايلاا - 4
 ممي ماع الل أليبي اللمأل  ع علوة إلدًة  ا اللايلي الل  م اللمسأليق مسها.

 
 (35مادة )ال

قامة   الش ود والخبراءمصروفات سفر وا 
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.
ي اللمبالغ اللدا دالدسل للحاها إلي الليبو  يوا   الل  م اللمد ا ا الل الب مألاما ه   يدبوي  ا إلي الل ال عة

 اللمبالغ إ ال  لب اللحاها إلي الليبو   لك .
 
 (36المادة )

 والضحايا والخبراء حماية الش ود
السدألاااا إلي د هوااب مسدمااق  إللمااي داااالبو  لدااي و  اللسماوااي مااي  دلداازا الااق ايلااي  اا م إلي ددياا  مااا ولاازا  - 1

بيداااايص إساااااى اللواااا اللا اللمحااااميلي بهاااا    بااااأ ياللهااللاااا وي ويال ألاااايي علاااات ال اا   يالليباااا ال  ياللحااااه
 ا يال لك ق ا بها يالال  القحياص يموألا اللدلي بها سالب الا دما .الاد ا وي

السدألااا إلي د هواب لماساوا  إللماي ياللسماواي ددي  الق ايلي   م ما ولزا مي داالبو  لدي و  اللمالااعاع  - 2
 اللدااادااي   لهااا الاابق اللسداايق علاات اللد اايون يوباا  القماا ال  الاد ا وااي يإلي يلي بهاا   اللواا اللا اللمحاام
 لسأل  بها.

 ا إلي دحمق اللداالبو  اللمحا  إلوها  ا الل أل دوي اللالابألدوي ما وأدا: اللايق الق  الم  دس   - 3
ا مي ياةق دغووا  إلمااالي ال اامدها يعااا ال حاا  إلواي م ليماا  دي و  اللسماوي قيللك القحياص -إل 

 .د لل بهيوادها يإلماالي يوياهاد
ا يوواايز الالاادياالا ال اا  بالحااهااع علاات سسااي وال ااق الااةمي اللحااهيا يالليباا ال  ياللمااساوا إداسااي -ب 

 اللدألسوا  اللساومي  ا ه ال اللمواق.
للايق الق  الم إلي دس    ا إب الا الد ا ا  إلي د دوبا   وماا بوسهاا إلي ما  ايلاي إليا ى ماي إلواق داي و   - 4

 يالليب ال  ياللمساوا.اللسماوي للحهيا 
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 (37مادة )ال

 مكافحة الجريمة المنظمةتدابير 
دالادهام مالا ساي  اللداادد ها اللايق الق  الم  وما بوسها بالألواا بما ولاا لد زواز  اعلواي دس وا  اللألايالسوي 

 :الاد ا وي به  اللو اللا اللمحميلي 
ي دس وااا ها إلي اللحااا يع إلي اللسوليلاااي ايي الدياااا  ال لومهاااا مالااا سًا للدي اااو  قل ماااي اللوااا اللا اللمس ماااي إل -1

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  الااًل إلي وماعا  .

 ياللويوي. د يو  القس مي ياللأليالسوي اللمد لألي بفو ال ال  اللم ال بي يدأموي اللسايا ياللمسا   اللب وي ياللبس وي -2
بما  اا  لاك داةدها ما  القسحا ي ال و المواي  الاد ا وياللو اللا اللمحميلي به   بحأي   دبااق اللم ليما -3

دالااااديامها اللوماعااااا  ال و الموااااي اللمس مااااي االااااوما دلااااك اللدااااا داااادا  اللداااااالليالااااالق الاااا لك القياااا ىا ي 
 .وا  اللساوميساللدأل باالدياالا

 اللم اااال  إلي الااال  اللممدلالااا  إلي واا اللا إليلإواا ال  اللدس وااا  الل الموااي إلاات  دااا س الااي مدسدااة  ال  -4
 دلك اللو اللا. ال دالاب ا  الالدياالمهاالقايال  اللمالديامي إلي اللم الا 

محاااميلي بهااا   اللوااا اللا الل ال دالااااب إلل ماااي اللالحااام عاااي هيواااي القحاااياص اللمحااادبة  اااا ماااليعها  اااا -5
 يإلسح دها يإلماالي ديالواها . الاد ا وي

زواا ع اللمس ماي يدحاوو  دباااق د  وق اللدسالول بوي ميدلم القوهزع ياللوها  اللم سواي بمالا ساي اللوا اللا  -6
 ا يد اايو  باا المج دااا وب محااد الي يادااي بال اااملوي  ااا القوهاازع ااا دلااك اللوهااا  الل اااملوي يالليباا ال 

  مي ي ماع اللدسألول يغو ها.االلسوابي الل  إلعما  اللم سوي بدس و  اللألاسيي اللوسالا بمي  وها
    الل ل دحاللة. زوااع يعا اللساس بيويا اللو ومي اللمس مي يإلالبابها يوالامدها ياللي -7
  

 ( 38المادة )
 والمدنية االعتراف باألحكام الجنائية

علت الق ايلي   ما  ا حأي دس و  إلسالاا ه   الاد ا وي يدسألوال اللغاواي مسهاا ا إلي د دا م باقسالااا 
اللبادي اللداا ع مي مساالا ايلي   م إلي ى بحأي إساى اللو اللا اللمحميلي بها   الاد ا وايا ياللماسوي اللوزاللوي 

 والدمسا مي  لك الاعد الم الآلدا :ي 
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 ااا  سالاااا اللاالاادي  إلي اللس اااا الل اااالألس مااي القالاالااوي إلي قالقسالاااا اللميال ااي للحاا و ي ال الااةموي إلي  -1
 اللايلي اللم ليب إلوها الاعد الم.

القسالاا اللدت مازالل   ابلي لل  ي  وها بأسا إليوة الل  ي اللمأل  ع  ا  اسيي اللايلي اللدات داا  اللسالاا  -2
 االمها.مس الساىمي 

القسالااا اللداااا ع  ااا و ومااي دااايق إلدااة ماامي اللياوااي اللألمااالوي للايلااي اللم لاايب مسهااا إلياا  اللسالااا  -3
 اللمساالمي.إلي  ا الاعدبا  مدت باح    وها إلوا مي إو ال ال  اللدسألول 

 

  (39مادة )ال
 االتفاقيةبمالحقة الجرائم المشمولة ب ذه الوالية القضائية 

ا مااي دااااالبو  لدأل واا  اليددااااص الااال ادها يإلوهزدهااا اللألماااالوي بمةسألاااي اللاااايق ال  اا الم ماااا ولاااز  ددياا  - 1
 : الآلدوي ا اللساا   الاد ا وييبالس    ا اللو اللا اللمحميلي به   

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

 اللو ومي إلوة .
د  اا  علااا  ي ااا الل ألاا ع اللالااابألي علاات ماادي الاا وس  الاا  عساااما د دالااب اللو ومااي علاات اللسسااي اللالااابل  -ب

 . إلي  ال ع مالولي  ا الوة  اللايلي اللايلي

 عساما دأل  اللو ومي مي  بق إلي ما إلسا ميال سا اللايلي . –ج
اللو ومي إلي اللح وك إلي اللمالاها  ا ال دالابها  ا إ لاوا اللايلاي الايال  الااي وألاوا  وهاا يوا  اعق  إ ال - ا

 علت سسي م داا إلا عاب  .
 علت إلسا اللمدالح الل لوا للايلي. العداال إ ال الاس  اللو ومي دممق  -اه

ايلي   م ي ألا لألاسيسها  إللاليدداص وسالا مأل   مي  بق  إللمما الي  الاد ا ويدالدب ا ه    ا - 2
 اليلا.اللا

 
 (40مادة )ال

 آلية تنفيذ االتفاقية
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ال حاا الم علاات بالدسالااول ماا  اللموااالس الليزال وااي اللم سوااي الل اا ب ياللااليلوااي يز ال  الل اااق  اوداايلت مولالاا
 ا ه ال اللداا إسحا  الآللوا  اللةزمي ل لك اللغ ن يعلت يوة الليديص  مامداب ي دس و  ه   الاد ا وي يله

: 
 د بول ه   الاد ا وي.إسحا   اعاع بواسا   وما وددق ب -1
عااي إساااى  يبادااسهالوااي ي إسحااا  الااوق وسااالا ع بااا بحااأي القحااياص اللمسالاايا علااوها بأسالاااا إاالسااي  -2

 اللو اللا اللمحميلي به   الاد ا وي.

 
 أحكام ختامية:  الفصل الرابع

 

ع داليي ه   الاد ا وي مسة للدي و  ياللدداول علوها إلي  بيلها إلي إ  ال ها مي اللايق القعما ا يديا -1
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.
ا مةموي ويما مي دا وخ إواالع يمالل اللدداول علوها إلي دايق ه   الاد ا وي سوز اللدس و  ب ا مم -2

  بيلها إلي إ  ال ها مي الب  ايق ع بوي.
وويز قوي ايلي مي ايق اللوام ي الل  بوي غو  اللمي  ي علت ه   الاد ا وي إلي دسما إلوهاا يد دب   -3

ول إلي اللألبيق إلي اللايلي    ًا  ا ه   الاد ا وي ب ا مما مةموي ويمًا علت دا وخ إواالع يموألي اللددا
 ال   ال  إلي الاسمماا لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل  بوي.

ا ديق ه   الاد ا وي بااد ا وا  الليادي بوي ب ن اللايق القعما  ي ا سالي د ا ن إلسالاا ه    -4
  الاد ا وي م  إلسالاا إلل الد ا وي يادي  د بل الاد ا وي القالم  دسألوألًا لمالا سي اللو ومي اللمس مي عب

 اللسايا اللي سوي.

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

وويز دالملي ه   الاد ا وي بملسل إلي إلالم  يا داليي اللايلي الل  م  ا ه   الاد ا وي ملزمي بأل ملسل  -6
 ما لا ددبح    ًا  وة ي ألًا قسالامة.
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وويز للايلي الل  م إلي دألد ح د اوق إلل سص مي سديص ه   الاد ا وي يدسولة إلت القموي الل اا  -7
لوام ي اللايق الل  بوي الل ل وأليا بفبةغة إلت اللايق الق  الم  ا الاد ا وي اديا    ال  باعدماا  

خ إواالع بأغلبوي ملما اللايق الق  الما يودبح ه ال اللد اوق سا  اًل ب ا مما مةموي ويما مي دا و
 .يمالل اللدداول إلي اللألبيق إلي ال   ال  مي الب  ايق إل  الم لاى القماسي الل امي لوام ي اللايق الل  بوي

ومالي قوي ايلي   م إلي دسالسب مي ه   الاد ا وي بسا  علت  لب الدابا د اللة إلت إلموي عاا  -8
 وام ي اللايق الل  بوي.

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