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قرار اختذته اجلمعية العامة 
 
 

 [(A/55/383) دون اإلحالة إىل جلنة رئيسية]

 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية  -٢٥/٥٥

 

إن اجلمعية العامة،  

ـــة دوليــة مفتوحــة  إذ تشـري إىل قرارهـا ١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، الـذي قـررت فيـه إنشـاء جلنـة حكومي

بـاب العضويـة خمصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة، ولبحــث القيــام، حســب االقتضــاء، بوضــع 

صكـوك دوليـة تتنـاول االجتـار بالنسـاء واألطفـال، ومكافحـة صنـع األسـلحة الناريـة وأجزائـــها ومكوناــا وذخريــا واالجتــار ــا بصــورة غــري 

مشروعة، واالجتار باملهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك عن طريق البحر، 

وإذ تشـري أيضـا إىل قرارهـا ١٢٦/٥٤ املـؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، الـذي طلبـت فيـه إىل اللجنـة املخصصـة لوضــع 

اتفاقيـة ملكافحـــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة أن تواصــل عملــها وفقــا للقراريــن ١١١/٥٣ و١١٤/٥٣ املؤرخــني ٩ كــانون األول/ديســمرب 

١٩٩٨، وأن تكثف عملها لكي تنجزه يف عام ٢٠٠٠، 

وإذ تشري كذلك إىل قرارها ١٢٩/٥٤ املؤرخ ١٧ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٩، الـذي قبلـت فيـه، مـع التقديـر، العـرض املقـدم 

من حكومة إيطاليا الستضافة مؤمتر توقيع سياسي رفيـع املسـتوى يف بالـريمو بغـرض التوقيـع علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة 

ـــى أســبوع  عـرب الوطنيـة (اتفاقيـة بالـريمو) والـربوتوكولني امللحقـني ـا، وطلبـت إىل األمـني العـام أن حيـدد ميعـادا لعقـد املؤمتـر لفـترة ال تزيـد عل

واحد قبل اية مجعية األلفية يف عام ٢٠٠٠،  

 

وإذ تعرب عن تقديرها حلكومة بولندا لتقدميها إليـها يف دورـا احلاديـة واخلمسـني مشـروعا أوال التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة 

اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة(١)، والسـتضافتها االجتمـاع الـذي عقـده يف وارسـو، يف الفـترة مـن ٢ إىل ٦ شـــباط/فــرباير ١٩٩٨، فريــق اخلــرباء 
 __________

A/C.3/51/7، املرفق.  (١)
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ـــؤرخ ١٢ كــانون األول/ديســمرب  احلكومـي الـدويل املفتـوح بـاب العضويـة الـذي جيتمـع فيمـا بـني الـدورات، واملنشـأ عمـال بـالقرار ٨٥/٥٢ امل

١٩٩٧، واملعين بوضع مشروع أويل التفاقية دولية شاملة ممكنة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، 

وإذ تعرب عن تقديرهـا حلكومـة األرجنتـني السـتضافتها االجتمـاع التحضـريي غـري الرمسـي للجنـة املخصصـة، املعقـود يف بوينـس 

آيرس يف الفترة من ٣١ آب/أغسطس إىل ٤ أيلول/سبتمرب ١٩٩٨، 

وإذ تعـرب عـن تقديرهـا حلكومـة تـايلند السـتضافتها احللقـة الدراسـية الوزاريـة آلسـيا واحمليـط اهلـادئ بشـأن بنـاء القـــدرات علــى 

مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت عقدت يف بانكوك يف ٢٠ و٢١ آذار/مارس ٢٠٠٠، 

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء اآلثــار االقتصاديـة واالجتماعيـة السـلبية املتصلـة باألنشـطة االجراميـة املنظمـة، واقتناعـا منـها باحلاجـة 

العاجلة إىل تعزيز التعاون على منع ومكافحة تلك األنشطة مبزيد من الفعالية على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، 

ـــاق األمــم  وإذ تالحـظ بقلـق بـالغ الصـالت املتناميـة بـني اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة واجلرائـم اإلرهابيـة، واضعـة يف احلسـبان ميث
املتحدة والقرارات ذات الصلة الصادرة عن اجلمعية العامة، 

ــة مـن االحتمـاء يف مـالذات آمنـة، وذلـك مبالحقتـهم قضائيـا  وقد عقدت العزم على حرمان الضالعني يف اجلرمية املنظمة عرب الوطني

على جرائمهم أينما ارتكبت، وبالتعاون على الصعيد الدويل، 

وإذ هـي مقتنعـة اقتناعـا شـديدا بـأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـــة عــرب الوطنيــة ستشــكل أداة ناجعــة واإلطــار 

القـانوين الـالزم للتعـاون الـدويل علـى مكافحـة األنشـطة اإلجراميـة مـن قبيـل غسـل األمـوال والفسـاد واالجتـــار غــري املشــروع بــأنواع النباتــات 

واحليوانـات الربيـة املـهددة بـاالنقراض واجلرائـم املرتكبـة ضـــد الــتراث الثقــايف والصــالت املتناميــة بــني اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة واجلرائــم 

اإلرهابية، 

حتيط علما بتقرير اللجنة املخصصة لوضع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة(٢)، الـيت اضطلعـت بعملـها يف  -١

مقر مكتب األمم املتحدة ملراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، يف فيينا، وتثين على اللجنة املخصصة ملا قامت به من أعمال؛ 

تعتمــد اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــــول منـــع وقمـــع ومعاقبـــة االجتـــار  -٢
باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـــرب الوطنيــة، وبروتوكــول مكافحــة ريــب 
املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو، املكمل التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، املرفقـني ـذا القـرار، وتفتـح بـاب 
التوقيـع عليـها يف مؤمتـر التوقيـع السياسـي الرفيـع املسـتوى الـذي سـيعقد يف بالـريمو، إيطاليـا، يف الفـترة مـــن ١٢ إىل ١٥ كــانون األول/ديســمرب 

٢٠٠٠، وفقا للقرار ١٢٩/٥٤؛ 

ــر التوقيـع السياسـي الرفيـع املسـتوى، املزمـع عقـده يف بالـريمو وفقـا  تطلب إىل األمني العام إعداد تقرير شامل عن مؤمت -٣

للقرار ١٢٩/٥٤؛ 

 __________

 .A/AC.254/34 (٢)
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ـــها بشــأن مشــروع بروتوكــول مكافحــة صنــع األســلحة الناريــة  تالحـظ أن اللجنـة املخصصـة مل تنتـه بعـد مـن عمل -٤
وأجزائها ومكوناا وذخريا واالجتار ا بصورة غري مشروعة، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 

تطلـب إىل اللجنـة املخصصـة أن تواصـل عملـها فيمـا يتعلـق مبشـــروع الــربوتوكول هــذا، وفقــا للقــرارات ١١١/٥٣  -٥
و١١٤/٥٣ و١٢٦/٥٤، وأن تكمل هذا العمل يف أقرب وقت ممكن؛ 

يـب جبميـع الـدول أن تـدرك الصـالت بـني األنشـطة اإلجرامـية املنظمـة عـرب الوطنيـة وأعمـال اإلرهـــاب، واضعــة يف  -٦

احلسـبان قـرارات اجلمعيـة العامـة ذات الصلـة، وأن تطبـق اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف مكافحـة كـــل أشــكال 

النشاط االجرامي، حسبما هو منصوص عليه فيها؛ 

– الــيت أنشــأا اجلمعيــة العامــة يف قرارهــا ٢١٠/٥١ املــؤرخ ١٧ كــانون  توصـي بـــأن تراعــي اللجنــة املخصصــة  -٧
األول/ديسمرب ١٩٩٦، واليت هي بصـدد بـدء مداوالـا ـدف وضـع اتفاقيـة شـاملة تتنـاول االرهـاب الـدويل، عمـال بـالقرار ١١٠/٥٤ املـؤرخ 

٩ كانون األول/ديسمرب ١٩٩٩ - أحكام اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية؛ 

حتث مجيع الدول واملنظمات االقتصادية اإلقليمية على التوقيـع والتصديـق علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة  -٨
املنظمة عرب الوطنية والربوتوكولني امللحقني ا يف أقرب وقت ممكن، ضمانا للتعجيل ببدء نفاذ االتفاقية والربوتوكولني املرفقني ا؛ 

تقرر أن يدار احلساب املشار إليه يف املادة ٣٠ من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ضمـن  -٩
إطـار صنـدوق األمـم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، إىل أن يقـرر خـالف ذلـك مؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة، املنشـأ عمـال ـا، وتشــجع 
الـدول األعضـاء علـى البـدء بتقـدمي تربعـات وافيـة إىل احلسـاب اآلنـف الذكـر بغيـة تزويـد البلـدان الناميـــة والبلــدان ذات االقتصــادات الــيت متــر 
مبرحلة انتقالية مبا قد حتتاج إليه من مساعدة تقنية من أجل تنفيـذ االتفاقيـة والـربوتوكولني امللحقـني ـا، مبـا يف ذلـك التدابـري التحضرييـة الالزمـة 

لذلك التنفيذ؛ 

تقرر أيضا أن تكمل اللجنة املخصصة لوضع اتفاقيـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة مهامـها الناشـئة عـن وضـع  -١٠
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، وذلك بأن تعقـد اجتماعـا قبـل وقـت كـاف مـن انعقـاد الـدورة األوىل ملؤمتـر األطـراف 
ـــن القواعــد واآلليــات املذكــورة يف املــادة ٣٢ مــن  يف االتفاقيـة، مـن أجـل إعـداد مشـروع نـص النظـام الداخلـي ملؤمتـر األطـراف وغـري ذلـك م

االتفاقية، واليت ستحال إىل مؤمتر األطراف يف دورته األوىل للنظر فيها واختاذ إجراء بشأا؛ 

تطلـب إىل األمـني العـام أن يكلـف مركـز منـع اجلـرمية الدوليـة، التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة ملراقبـة املخـــدرات ومنــع  -١١
اجلرمية، بتويل مهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية، وفقا ألحكام املادة ٣٣ من االتفاقية؛ 

تطلب أيضا إىل األمـني العـام أن يـزود مركـز منـع اجلرميـة الدوليـة بـاملوارد الالزمـة لتمكينـه مـن العمـل بصـورة فعالـة  - ١٢
علـى التعجيـل ببـدء نفـاذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ومـن النـهوض مبـهام أمانـة مؤمتـر األطـــراف يف االتفاقيــة، 

ودعم اللجنة املخصصة يف أعماهلا اليت تضطلع ا مبقتضى الفقرة ١٠ أعاله.   

اجللسة العامة ٦٢ 

   ١٥ تشرين الثاين/نوفمرب٢٠٠٠ 
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املرفق األول 
 

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
 

املادة ١ 

بيان الغرض 

الغرض من هذه االتفاقية تعزيز التعاون على منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها مبزيد من الفعالية. 

املادة ٢ 

املصطلحات املستخدمة 

ألغراض هذه االتفاقية: 

يقصـد بتعبـري "مجاعـة إجراميـة منظمـة" مجاعـة ذات هيكـل تنظيمـي، مؤلفـة مــن ثالثــة أشــخاص أو أكــثر، موجــودة  (أ)

لفترة من الزمن وتعمل بصورة متضافرة دف ارتكـاب واحـدة أو أكـثر مـن اجلرائـم اخلطـرية أو األفعـال ارمـة وفقـا هلـذه االتفاقيـة، مـن أجـل 

احلصول، بشكل مباشر أو غري مباشر، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ 

يقصد بتعبري "جرمية خطرية" سلوك ميثل جرما يعـاقب عليـه باحلرمـان التـام مـن احلريـة ملـدة ال تقـل عـن أربـع سـنوات  (ب)

أو بعقوبة أشد؛ 

يقصد بتعبري "مجاعة ذات هيكل تنظيمي" مجاعة غري مشـكلة عشـوائيا لغـرض االرتكـاب الفـوري جلـرم مـا، وال يلـزم  (ج)

أن تكون ألعضائها أدوار حمددة رمسيا، أو أن تستمر عضويتهم فيها أو أن تكون ذات هيكل تنظيمي؛ أو 

ـــة، منقولــة أم غــري منقولــة،  يقصـد بتعبـري "املمتلكـات" املوجـودات أيـا كـان نوعـها، سـواء كـانت ماديـة أم غـري مادي (د)

ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلحة فيها؛ 

يقصـد بتعبـري "عـائدات اجلرائـم" أي ممتلكـات تتـأتى أو يتحصـل عليـها، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مــن ارتكــاب  (هـ)

جرم ما؛ 

يقصـد بتعبـري "التجميـد" أو "الضبـط" احلظــر املؤقــت لنقــل املمتلكــات أو تبديلــها أو التصــرف فيــها أو حتريكــها أو  (و)

إخضاعها للحراسة أو السيطرة املؤقتة بناء على أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛ 

يقصد بتعبري "املصــادرة"، الـيت تشـمل احلجـز حيثمـا انطبـق، التجريـد النـهائي مـن املمتلكـات مبوجـب أمـر صـادر عـن  (ز)

حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛ 
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يقصد بتعبري "اجلرم األصلي" أي جرم تـأتت منـه عـائدات ميكـن أن تصبـح موضـوع جـرم حسـب التعريـف الـوارد يف  (ح)

املادة ٦ من هذه االتفاقية؛ 

يقصد بتعبري "التسليم املراقب" األسلوب الـذي يسـمح لشـحنات غـري مشـروعة أو مشـبوهة بـاخلروج مـن إقليـم دولـة  (ط)

أو أكثر أو املرور عربه أو دخوله، مبعرفة سـلطاته املختصـة وحتـت مراقبتـها، بغيـة التحـري عـن جـرم مـا وكشـف هويـة األشـخاص الضـالعني يف 

ارتكابه؛ 

ـــها الــدول  يقصـد بتعبـري "منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي" منظمـة شـكّلتها دول ذات سـيادة يف منطقـة مـا، أعطت (ي)

األعضاء فيها االختصاص فيما يتعلـق باملسـائل الـيت تنظمـها هـذه االتفاقيـة وخولتـها حسـب األصـول ووفقـا لنظامـها الداخلـي سـلطة التوقيـع أو 

ـــدول األطــراف" مبقتضــى هــذه االتفاقيــة علــى هــذه  التصديـق عليـها أو قبوهلـا أو املوافقـة عليـها أو االنضمـام إليـها. وتنطبـق اإلشـارات إىل "ال

املنظمات يف حدود نطاق اختصاصها. 

املادة ٣ 

نطاق االنطباق 

تنطبـق هـذه االتفاقيـة، باسـتثناء مـا تنـــص عليــه خالفــا لذلــك، علــى منــع اجلرائــم التاليــة والتحقيــق فيــها ومالحقــة  -١

مرتكبيها: 

األفعال ارمة مبقتضى املواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ من هذه االتفاقية؛   (أ)

اجلرمية اخلطرية حسب التعريف الوارد يف املادة ٢ من هذه االتفاقية؛  (ب)

حيثما يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين وتكون ضالعة فيه مجاعة إجرامية منظمة. 

يف الفقرة ١ من هذه املادة، يكون اجلرم ذا طابع عرب وطين إذا:  -٢

ارتكب يف أكثر من دولة واحدة؛   (أ)

ارتكب يف دولة واحدة ولكن جرى جانب كبـري مـن اإلعـداد أو التخطيـط لـه أو توجيهـه أو اإلشـراف عليـه يف دولـة  (ب)
أخرى؛  

ارتكب يف دولة واحدة، ولكن ضلعـت يف ارتكابـه مجاعـة إجراميـة منظمـة متـارس أنشـطة إجراميـة يف أكـثر مـن دولـة  (ج)
واحدة؛  

ارتكب يف دولة واحدة، ولكن له آثارا شديدة يف دولة أخرى.  (د)

املادة ٤ 

صون السيادة 
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ـــع مبــدأي املســاواة يف الســيادة والســالمة  تـؤدي الـدول األطـراف التزاماـا مبقتضـى هـذه االتفاقيـة علـى حنـو يتفـق م -١
اإلقليمية للدول، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى. 

ليس يف هذه االتفاقية ما يبيـح لدولـة طـرف أن تقـوم يف إقليـم دولـة أخـرى مبمارسـة الواليـة القضائيـة وأداء الوظـائف  -٢
اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى مبقتضى قانوا الداخلي. 

املادة ٥ 

جترمي املشاركة يف مجاعة إجرامية منظمة 

تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي األفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب  -١
عمدا: 

ـــم الــيت تنطــوي علــى الشــروع يف  أي مـن الفعلـني التـاليني أو كالمهـا، باعتبارمهـا فعلـني جنـائيني متمـيزين عـن اجلرائ (أ)
النشاط اإلجرامي أو إمتامه: 

مباشــرة أو غــري مباشــــرة  االتفاق مع شخص آخر أو أكثر على ارتكاب جرمية خطرية لغرض له صلة  ،١�

وينطـوي، حيثمـا يشـترط القـانون الداخلـي ذلـك، علـى فعـل يقـوم بـه أحـد  باحلصول على منفعــة ماليـة أو منفعـة ماديـة أخـرى 

منظمة؛  املشاركني يساعد على تنفيذ االتفاق، أو تكون ضالعة فيه مجاعة إجرامية 

العام أو بعزمها علـى ارتكـاب اجلرائـم  قيام الشخص، عن علم دف مجاعة إجرامية منظمة ونشاطها اإلجرامي  ،٢�

املعنية، بدور فاعل يف: 

األنشطة اإلجرامية للجماعة اإلجرامية املنظمة؛  أ -

ــــق اهلـــدف  مشــاركته ستســهم يف حتقي أي أنشطة أخرى تضطلع ا اجلماعة اإلجرامية، مع علمه بأن  ب-

اإلجرامي املبني أعاله؛ 

تنظيم ارتكاب جرمية خطرية تكون ضالعة فيـها مجاعـة إجراميـة منظمـة، أو اإلشـراف أو املسـاعدة أو التحريـض عليـه  (ب)

أو تيسريه أو إسداء املشورة بشأنه. 

يستدل على العلـم أو القصـد أو اهلـدف أو الغـرض أو االتفـاق، املشـار إليـها مجيعـا يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، مـن  -٢

املالبسات الوقائعية املوضوعية. 

ــراف الـيت يشـترط قانوـا الداخلـي ضلـوع مجاعـة إجراميـة منظمـة لتجـرمي األفعـال املنصـوص عليـها  تكفل الدول األط -٣
ــرية الـيت تضلـع فيـها مجاعـات إجراميـة منظمـة. وتبـادر تلـك الـدول  يف الفقرة ١ (أ) �١، من هذه املادة، مشول قانوا الداخلي مجيع اجلرائم اخلط
األطراف، وكذلك الـدول األطـراف الـيت يشـترط قانوـا الداخلـي إتيـان فعـل يسـاعد علـى تنفيـذ االتفـاق، لتجـرمي األفعـال املنصـوص عليـها يف 
الفقـرة ١ (أ) �١، مـن هـذه املـادة، إىل إبـالغ األمـني العـام لألمـم املتحـدة بذلـك وقـت توقيعـها علـى هـذه االتفاقيـة أو وقـــت إيداعــها صكــوك 

التصديق عليها أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها. 

املادة ٦ 
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جترمي غسل عائدات اجلرائم 

تعتمد كل دولـة طـرف، وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوـا الداخلـي، مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى  -١

لتجرمي األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا: 

متويــه املصــــدر غـــري املشـــروع لتلـــك  حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأا عائدات جرائم، بغرض إخفاء أو  (أ) �١،

ارتكاب اجلرم األصلـي الـذي تـأتت منـه علـى اإلفـالت مـن العواقـب القانونيـة  املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف 

لفعلته؛ 

ــها  التصـرف فيـها أو حركتـها أو ملكيت إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاا أو كيفية  ،٢�

عائدات جرائم؛  أو احلقوق املتعلقة ا، مع العلم بأا 

ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين:  (ب)

عائدات جرائم؛  اكتساب املمتلكات أو حيازا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأا  ،١�

التواطـــؤ أو التـــآمر علـــــى ارتكاــــا،  املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة، أو  ،٢�

ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه.  وحماولة ارتكاا واملساعدة والتحريض على 

ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة ١ من هذه املادة:  -٢

تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة ١ من هذه املادة على أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛  (أ)

ــذه  تـدرج كـل دولـة طـرف يف عـداد اجلرائـم األصليـة كـل جرميـة خطـرية، حسـب التعريـف الـوارد يف املـادة ٢ مـن ه (ب)

ــة،  االتفاقيـة، واألفعـال ارمـة وفقـا للمـواد ٥ و٨ و٢٣ مـن هـذه االتفاقيـة. أمـا الـدول األطـراف الـيت حتـدد تشـريعاا قائمـة جرائـم أصليـة معين

فتدرج يف تلك القائمة، كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة جبماعات إجرامية منظمة؛ 

ـــم األصليــة اجلرائــم املرتكبــة داخــل وخــارج الواليــة القضائيــة للدولــة  ألغـراض الفقـرة الفرعيـة (ب)، تشـمل اجلرائ (ج)

ـــم أصليــة إال إذا كــان الفعــل ذو الصلــة فعــال  الطـرف املعنيـة. غـري أن اجلرائـم املرتكبـة خـارج الواليـة القضائيـة للدولـة الطـرف ال تكـون جرائ

إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولـة الـيت ارتكـب فيـها ويكـون فعـال إجراميـا مبقتضـى القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف الـيت تنفـذ أو تطبـق 

هذه املادة إذا ارتكب فيها؛ 

تزود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينـها املنفّـذة هلـذه املـادة وبنسـخ مـن أي تغيـريات جتـرى  (د)

على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛ 

ـــم املبينــة يف  إذا كـانت املبـادئ األساسـية للقـانون الداخلـي للدولـة الطـرف تقتضـي ذلـك، جيـوز النـص علـى أن اجلرائ (هـ)

الفقرة ١ من هذه املادة ال تنطبق على األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي؛ 
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يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلـزم توافـره يف أي جـرم مبـني يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، مـن  (و)

املالبسات الوقائعية املوضوعية. 

املادة ٧ 

تدابري مكافحة غسل األموال 

حترص كل دولة طرف على:  -١

أن تنشىء نظاما داخليـا شـامال للرقابـة واإلشـراف علـى املصـارف واملؤسسـات املاليـة غـري املصرفيـة وكذلـك، حيثمـا  (أ)

يقتضـي األمـر، سـائر اهليئـات املعرضـة بشـكل خـاص لغسـل األمـوال، ضمـن نطـاق اختصاصـها، مـن أجـل ردع وكشـف مجيـع أشـكال غســل 

األموال، ويشدد ذلك النظام على متطلبات حتديد هوية الزبون وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة؛ 

أن تكفل، دون إخالل بأحكام املادتني ١٨ و٢٧ من هـذه االتفاقيـة، قـدرة األجـهزة اإلداريـة والرقابيـة وأجـهزة إنفـاذ  (ب)

القـانون وسـائر األجـهزة املكرسـة ملكافحـة غسـل األمـوال (مبـا فيـها السـلطات القضائيـة، حيثمـا يقضـي القـانون الداخلـي بذلـك) علـى التعــاون 

ـــا لتلــك الغايــة، يف  وتبـادل املعلومـات علـى الصعيديـن الوطـين والـدويل ضمـن نطـاق الشـروط الـيت يفرضـها قانوـا الداخلـي، وأن تنظـر، حتقيق

إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين جلمع وحتليل وتعميم املعلومات عما حيتمل وقوعه من غسل لألموال. 

تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري جمدية لكشـف ورصـد حركـة النقـد والصكـوك القابلـة للتـداول ذات الصلـة عـرب  -٢

حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام املعلومـات ودون إعاقـة حركـة رأس املـال املشـروع بـأي صـورة مـن الصـور. وجيـوز أن 

تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسـات التجاريـة بـاإلبالغ عـن حتويـل الكميـات الكبـرية مـن النقـد ومـن الصكـوك القابلـة للتـداول 

ذات الصلة عرب احلدود. 

ـــذه املــادة، ودون مســاس بــأي مــادة أخــرى مــن هــذه  لـدى إنشـاء نظـام رقـايب وإشـرايف داخلـي مبقتضـى أحكـام ه -٣

االتفاقية، يهاب بالدول األطراف أن تسترشـد باملبـادرات ذات الصلـة الـيت تتخذهـا املنظمـات اإلقليميـة واألقاليميـة واملتعـددة األطـراف ملكافحـة 

غسل األموال. 

ــدول األطـراف إىل تطويـر وتعزيـز التعـاون العـاملي واإلقليمـي ودون اإلقليمـي والثنـائي بـني األجـهزة القضائيـة  تسعى ال -٤

وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال. 

املادة ٨ 

جترمي الفساد 

تعتمد كل دولة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي األفعـال التاليـة جنائيـا عندمـا ترتكـب  -١

عمدا: 
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وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليـه أو منحـه اياهـا، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، سـواء لصـاحل  (أ)

املوظف نفسه أو لصـاحل شـخص آخـر أو هيئـة أخـرى، لكـي يقـوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتنـع عـن القيـام بفعـل مـا ضمـن نطـاق ممارسـته 

مهامه الرمسية؛ 

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مزيـة غـري مسـتحقة، سـواء لصـاحل املوظـف نفسـه أو  (ب)

لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية. 

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي السـلوك املشـار إليـه  يف الفقـرة  -٢

ـــة طــرف يف جتــرمي أشــكال  ١ مـن هـذه املـادة الـذي يكـون ضالعـا فيـه موظـف عمومـي أجنـيب أو موظـف مـدين دويل. وبـاملثل، تنظـر كـل دول

الفساد األخرى جنائيا. 

تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للتجـرمي اجلنـائي للمشـــاركة كطــرف متواطــىء يف فعــل جمــرم  -٣

مبقتضى هذه املادة. 

ألغراض الفقرة ١ من هذه املادة واملادة ٩ من هـذه االتفاقيـة، يقصـد بتعبـري "املوظـف العمومـي" أي موظـف عمومـي  -٤

أو شخص يقدم خدمـة عموميـة، حسـب تعريفـها يف القـانون الداخلـي وحسـبما تطبـق يف القـانون اجلنـائي للدولـة الطـرف الـيت يقـوم الشـخص 

املعين بأداء تلك الوظيفة فيها. 

املادة ٩ 

تدابري مكافحة الفساد 

باإلضافـة إىل التدابـري املبينـة يف املـادة ٨ مـن هـذه االتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف ، بـالقدر الـــذي يناســب نظامــها  -١

القانوين ويتسق معه، تدابري تشريعية أو إدارية أو تدابري فعالة أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه واملعاقبة عليه. 

ـــني وكشــفه  تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـري لضمـان قيـام سـلطاا باختـاذ إجـراءات فعالـة ملنـع فسـاد املوظفـني العمومي -٢

واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك منح تلك السلطات استقاللية كافية لردع ممارسة التأثري غري السليم على تصرفاا. 

املادة ١٠ 

مسؤولية اهليئات االعتبارية 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، مبا يتفق مـع مبادئـها القانونيـة، إلرسـاء مسـؤولية اهليئـات االعتباريـة عـن  -١

املشـاركة يف اجلرائـم اخلطـرية، الـيت تكـون ضالعـة فيـــها مجاعــة إجراميــة منظمــة، واألفعــال ارمــة وفقــا للمــواد ٥ و ٦ و ٨ و٢٣ مــن هــذه 

االتفاقية. 

رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية.  -٢

ال ختل هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائم.  -٣
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تكفـل كـل دولـة طـرف، علـى وجـه اخلصـوص، إخضـاع األشـخاص االعتبـاريني الذيـن تلقـى عليـهم املسـؤولية وفقــا  -٤

هلذه املادة، جلزاءات جنائية أو غري جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، مبا يف ذلك اجلزاءات النقدية. 

املادة ١١ 

املالحقة واملقاضاة واجلزاءات 

تقضـي كـل دولـة طـرف بإخضـاع ارتكـاب أي فعـل جمـرم وفقـا للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه االتفاقيـة جلــزاءات  -١

تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم. 

تسـعى كـل دولـة طـرف إىل ضمـان أن أيـة صالحيـات قانونيـة تقديريـة يتيحـها قانوـا الداخلـي فيمـا يتعلـــق مبالحقــة  -٢

األشـخاص الرتكـام جرائـم مشـمولة ـذه االتفاقيـة تمـارس مـن أجـل حتقيـق الفعاليـة القصـوى لتدابـري إنفـاذ القـانون الـيت تتخـــذ بشــأن تلــك 

اجلرائم، ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاا. 

ــن هـذه االتفاقيـة، تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـري مالئمـة، وفقـا  يف حالة األفعال ارمة وفقا للمواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ م -٣

لقانوا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقـوق الدفـاع، ضمانـا ألن تراعـى يف الشـروط املفروضـة فيمـا يتعلـق بـالقرارات اخلاصـة بـاإلفراج 

على ذمة احملاكمة أو االستئناف ضرورة كفالة حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة. 

تكفل كل دولة طـرف مراعـاة حماكمـها أو سـلطاا املختصـة األخـرى خطـورة اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة لـدى  -٤

النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم. 

حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوا الداخلـي، عنـد االقتضـاء، مـدة تقـادم طويلـة تسـتهل أثناءهـا اإلجـراءات اخلاصـة  -٥

بأي جرم مشمول ذه االتفاقية، ومدة أطول عندما يكون اجلاين املزعوم قد فر من وجه العدالة. 

ليـس يف هـذه االتفاقيـة مـا ميـس بـاملبدأ القـائل بـأن توصيـف األفعـال ارمـــة وفقــا هلــذه االتفاقيــة وتوصيــف الدفــوع  -٦

القانونيـة املنطبقـة أو املبـادئ القانونيـة األخـرى الـيت حتكـــم مشــروعية الســلوك، حمفــوظ حصــرا لقــانون الدولــة الطــرف الداخلــي، وبوجــوب 

مالحقة تلك اجلرائم واملعاقبة عليها وفقا لذلك القانون. 

املادة ١٢ 

املصادرة والضبط 

ــدول األطـراف، إىل أقصـى حـد ممكـن يف حـدود نظمـها القانونيـة الداخليـة، مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للتمكـني  تعتمد ال -١

من مصادرة: 

عائدات اجلرائم املتأتية من اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، أو املمتلكات اليت تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛  (أ)

املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى الـيت اسـتخدمت أو يـراد اسـتخدامها يف ارتكـــاب جرائــم مشــمولة ــذه  (ب)

االتفاقية. 
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تعتمد الدول األطراف ما قد يلزم مـن تدابـري للتمكـني مـن التعـرف علـى أي مـن األصنـاف املشـار إليـها يف الفقـرة ١  -٢

من هذه املادة أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو ضبطها، بغرض مصادرا يف اية املطاف. 

ـــات، بــدال مــن  إذا حولـت عـائدات اجلرائـم أو بدلـت، جزئيـا أو كليـا، إىل ممتلكـات أخـرى، أخضعـت تلـك املمتلك -٣

العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة. 

إذا اختلطت عائدات اجلرائم مبمتلكات اكتسـبت مـن مصـادر مشـروعة، وجـب إخضـاع تلـك املمتلكـات للمصـادرة  -٤

يف حدود القيمة املقدرة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها. 

ختضـع أيضـا للتدابـري املشـار إليـها يف هـذه املـادة، علـى ذات النحـو وبنفـــس القــدر املطبقــني علــى عــائدات اجلرائــم،  -٥

اإليـرادات أو املنـافع األخـرى املتأتيــة مــن عــائدات اجلرائــم، أو مــن  املمتلكــات الــيت حولــت عــائدات اجلرائــم إليــها أو بدلــت ــا، أو مــن 

املمتلكات اليت اختلطت ا عائدات اجلرائم. 

يف هذه املادة واملادة ١٣ مـن هـذه االتفاقيـة، ختـول كـل دولـة طـرف حماكمـها أو سـلطاا املختصـة األخـرى أن تـأمر  -٦

بتقـدمي السـجالت املصرفيـة أو املاليـة أو التجاريـة أو بـالتحفظ عليـها. وال جيـوز للـدول األطـراف أن ترفـض العمـل بأحكـام هـذه الفقـــرة حبجــة 

السرية املصرفية. 

ـــأن يبــني املصــدر املشــروع لعــائدات اجلرائــم املزعومــة أو  جيـوز للـدول األطـراف أن تنظـر يف إمكانيـة إلـزام اجلـاين ب -٧

املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة، بقـدر مـا يتفـق ذلـك اإللـزام مـع مبـادئ قانوـا الداخلـي ومـع طبيعـة اإلجـراءات القضائيـة واإلجـراءات 

األخرى. 

ال جيوز تفسري أحكام هذه املادة مبا ميس حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.  -٨

ليـس يف هـذه املـادة مـا ميـس بـاملبدأ القـائل بـأن يكـون حتديـد وتنفيـذ التدابـري الـيت تشـري إليـها وفقـــا ألحكــام القــانون  -٩

الداخلي للدولة الطرف ورهنا بتلك األحكام. 

املادة ١٣ 

التعاون الدويل ألغراض املصادرة 

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا مـن دولـة طـرف أخـرى هلـا واليـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول ـذه االتفاقيـة مـن  -١

أجـل مصـادرة مـا يوجـد يف إقليمـها مـن عـائدات جرائـم أو ممتلكـات أو معـدات أو أدوات أخـرى مشـار إليـها يف الفقـرة ١ مـن املـادة ١٢ مــن 

هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى حد ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي: 

أن حتيل الطلب إىل سلطاا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، ولتنفذ ذلك األمر يف حال صدوره؛ أو  (أ)

أن حتيـل إىل سـلطاا املختصـة أمـر املصـادرة الصـادر عـن حمكمـة يف إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة وفقـا للفقـرة ١ مــن  (ب)

ــالقدر املطلـوب، وعلـى قـدر تعلقـه بعـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى  املادة ١٢ من هذه االتفاقية، دف تنفيذه ب

املشار إليها يف الفقرة ١ من املادة ١٢ وموجودة يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
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إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى هلـا واليـة قضائيـة علـى جـرم مشـمول ـذه االتفاقيـة، تتخـذ الدولـة الطــرف  -٢

متلقية الطلب تدابري للتعرف على عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات أو املعـدات أو األدوات األخـرى املشـار إليـها يف الفقـرة ١ مـن املـادة ١٢ مـن 

هـذه االتفاقيـة واقتفـاء أثرهـا وجتميدهـا أو ضبطـها، بغـرض مصادرـا يف ايـة املطـاف إمـا بـأمر صـادر عـن الدولـــة الطــرف الطالبــة أو، عمــال 

بطلب مقدم مبقتضى الفقرة ١ من هذه املادة، بأمر صادر عن الدولة الطرف متلقية الطلب. 

تنطبـق أحكـام املـادة ١٨ مـن هـذه االتفاقيـة علـى هـذه املـادة، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـالف احلـال. وباإلضافــة إىل  -٣

املعلومات احملددة يف الفقرة ١٥ من املادة ١٨، تتضمن الطلبات املقدمة عمال ذه املادة ما يلي: 

يف حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (أ) مـن هـذه املـادة، وصفــا للممتلكــات املــراد مصادرــا، وبيانــا بالوقــائع الــيت  (أ)

تستند إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر املصادرة يف إطار قانوا الداخلي؛ 

يف حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ١ (ب) مـن هـذه املـادة، نسـخة مقبولـة قانونـا مـن أمـر املصـادرة الـذي يسـتند إليـــه  (ب)

الطلب والذي هو صادر عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق املطلوب لتنفيذ األمر؛ 

ـــة وعرضــا  يف حالـة طلـب ذي صلـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة، بيانـا بالوقـائع الـيت تسـتند إليـها الدولـة الطـرف الطالب (ج)

لإلجراءات املطلوبة. 

تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو اإلجــراءات املنصـوص عليـها يف الفقرتـني ١ و ٢ مـن هـذه املـادة وفقـا  -٤

ألحكـام قانوـا الداخلـي وقواعدهـا اإلجرائيـة أو أي معـاهدة أو اتفـاق أو ترتيـب ثنـائي أو متعـدد األطـراف قـد تكـون ملتزمـة ـا جتــاه الدولــة 

الطرف الطالبة  ورهنا به. 

ــام لألمـم املتحـدة بنسـخ مـن قوانينـها ولوائحـها الـيت جتعـل هـذه املـادة نـافذة املفعـول،  تزود كل دولة طرف األمني الع -٥

وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو بوصف هلا. 

إذا اختـارت الدولـة الطـرف أن جتعـل اختـاذ التدابـري املشـار إليـها يف الفقرتـني ١ و ٢ مـن هـذه املـادة مشـروطا بوجــود  -٦

معاهدة ذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف. 

جيوز للدولة الطرف أن ترفض التعـاون مبقتضـى هـذه املـادة إذا مل يكـن اجلـرم الـذي يتعلـق بـه الطلـب جرمـا مشـموال  -٧

ذه االتفاقية. 

ليس يف أحكام هذه املادة ما يفسر على أنه ميس حقوق األطراف الثالثة احلسنة النية.  -٨

ـــة التعــاون  تنظـر الـدول األطـراف يف إبـرام معـاهدات أو اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف لتعزيـز فاعلي -٩

الدويل املقام عمال ذه املادة. 
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املادة ١٤ 

التصرف يف عائدات اجلرائم املصادرة أو املمتلكات املصادرة 

تتصرف الدولة الطرف يف ما تصادره من عـائدات جرائـم أو ممتلكـات عمـال باملـادة ١٢، أو الفقـرة ١ مـن املـادة ١٣  -١

من هذه االتفاقية، وفقا لقانوا الداخلي وإجراءاا اإلدارية. 

ـــة،  عندمـا تتخـذ الـدول األطـراف إجـراء مـا بنـاء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، وفقـا للمـادة ١٣ مـن هـذه االتفاقي -٢

تنظر تلك الدول على سبيل األولويـة، بـالقدر الـذي يسـمح بـه قانوـا الداخلـي وإذا مـا طلـب منـها ذلـك، يف رد عـائدات اجلرائـم املصـادرة أو 

املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكـي يتسـىن هلـا تقـدمي تعويضـات إىل ضحايـا اجلرميـة أو رد عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات هـذه 

إىل أصحاا الشرعيني. 

جيوز للدولة الطرف، عنـد اختـاذ إجـراء بنـاء علـى طلـب مقـدم مـن دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمـادتني ١٢ و١٣ مـن  -٣

هذه االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن: 

التربع بقيمة عائدات اجلرائم أو املمتلكات هـذه أو بـاألموال املتأتيـة مـن بيـع عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات هـذه، أو  (أ)
جبـزء منـها، للحسـاب املخصـص وفقـا للفقـرة ٢ (ج) مـن املـادة ٣٠ مـن هـذه االتفاقيـة وإىل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة املتخصصـة يف مكافحـــة 

اجلرمية املنظمة؛ 

اقتسـام عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات هـذه، أو األمـوال املتأتيـة مـن بيـع عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـــات هــذه، وفقــا  (ب)
لقانوا الداخلي أو إجراءاا اإلدارية، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب كل حالة. 

املادة ١٥ 

الوالية القضائية 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـري لتـأكيد سـريان واليتـها القضائيـة علـى األفعـال ارمـة مبقتضـى املـواد ٥  -١
و٦ و٨ و٢٣ من هذه االتفاقية يف احلاالت التالية: 

عندما يرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛   (أ)

أو عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطـرف أو طـائرة مسـجلة مبوجـب قوانـني تلـك الدولـة  (ب)

وقت ارتكاب اجلرم. 

رهنا بأحكام املادة ٤ من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطـرف أن تؤكـد أيضـا سـريان واليتـها القضائيـة علـى أي جـرم  -٢
من هذا القبيل يف احلاالت التالية: 

عندما يرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛  (أ)

عندمـا يرتكـب اجلـرم أحـد مواطـين تلـك الدولـة الطـرف أو شـــخص عــدمي اجلنســية يوجــد مكــان إقامتــه املعتــاد يف  (ب)
إقليمها؛  
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أو عندما يكون اجلرم:  (ج)

ويرتكــــب خــــارج إقليمــــها ـــــدف  واحدا من األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من املادة ٥ من هذه االتفاقية،  ،١�

ارتكاب جرمية خطرية داخل إقليمها؛ 

االتفاقيــة، ويرتكــب خــــارج إقليمـــها  واحدا من األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ (ب) �٢، من املادة ٦ من هذه  ،٢�

(أ) �١، أو �٢، أو (ب) �١، من املادة ٦ من هذه االتفاقية داخل إقليمها.  دف ارتكاب فعل جمرم وفقا للفقرة ١ 

ألغراض الفقرة ١٠ من املادة ١٦ من هـذه االتفاقيـة، تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لتـأكيد سـريان  -٣
واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة ـذه االتفاقيـة، عندمـا يكـون اجلـاين املزعـوم موجـودا يف إقليمـها وال تقـوم بتسـليم ذلـك الشـخص حبجـة 

وحيدة هي كونه أحد رعاياها.  

ـــم املشــمولة ــذه  تعتمـد أيضـا كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لتـأكيد سـريان واليتـها القضائيـة علـى اجلرائ -٤
االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه. 

إذا ُأبلغـت الدولـة الطـرف الـيت متـارس واليتـها القضائيـة مبقتضـى الفقـرة ١ أو ٢ مـن هـذه املـــادة، أو علمــت بطريقــة  -٥
أخـرى، أن دولـة واحـدة أو أكـثر مـن الـدول األطـراف األخـرى جتـري حتقيقـا أو تقـوم مبالحقـة قضائيـة أو تتخـذ إجـراء قضائيـا بشـأن الســلوك 

ذاته، تتشاور السلطات املختصة يف هذه الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، دف تنسيق ما تتخذه من تدابري. 

دون املسـاس بقواعـد القـانون الـدويل العـــام، ال حتــول هــذه االتفاقيــة دون ممارســة أي واليــة قضائيــة جنائيــة تؤكــد  -٦
الدولة الطرف سرياا وفقا لقانوا الداخلي. 

املادة ١٦ 

تسليم ارمني 

تنطبـق هـذه املـادة علـى اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، أو يف احلـاالت الـــيت تنطــوي علــى ضلــوع مجاعــة إجراميــة  -١
ــار إليـه  يف الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن املـادة ٣ وعلـى وجـود الشـخص الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم يف إقليـم  منظمة يف ارتكاب جرم مش
الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، شـريطة أن يكـون اجلـرم الـذي يلتمـس بشـأنه التسـليم معاقبـا عليـه مبقتضـى القـانون الداخلـي لكــل مــن الدولــة 

الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب. 

إذا كـان طلـب التسـليم يتضمـن عـدة جرائـم خطـرية منفصلـة، وبعـض منـها ليـس مشـموال ـذه املـادة، جـــاز للدولــة  -٢
الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق بتلك اجلرائم غري املشمولة. 

يعتـرب كـل جـرم مـن اجلرائـم الـيت تنطبـق عليـها هـذه املـادة مدرجـا يف عـداد اجلرائـم اخلاضعـة للتسـليم يف أيـة معـــاهدة  -٣
لتسليم ارمني سارية بـني الـدول األطـراف. وتتعـهد الـدول األطـراف بـإدراج تلـك اجلرائـم يف عـداد اجلرائـم اخلاضعـة للتسـليم يف أيـة معـاهدة 

لتسليم ارمني تربم فيما بينها. 

إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدة، طلـب تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى ال ترتبـط  -٤
معها مبعاهدة لتسليم ارمني، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه املادة. 

على الدول األطراف اليت جتعل تسليم ارمني مشروطا بوجود معاهدة:  -٥
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أن تبلّـغ األمـني العـام لألمــم املتحــدة، وقــت إيداعــها صــك التصديــق علــى هــذه االتفاقيــة أو قبوهلــا أو إقرارهــا أو  (أ)
ـــذه  االنضمـام إليـها، مبـا إذا كـانت سـتعترب هـذه االتفاقيـة هـي األسـاس القـانوين للتعـاون بشـأن تسـليم ارمـني مـع سـائر الـدول األطـراف يف ه

االتفاقية؛ 

أن تسـعى، حيثمـا اقتضـى األمـــر، إىل إبــرام معــاهدات بشــأن تســليم ارمــني مــع ســائر الــدول األطــراف يف هــذه  (ب)

االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية هي األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم ارمني. 

على الدول األطراف اليت ال جتعـل تسـليم ارمـني مشـروطا بوجـود معـاهدة أن تعتـرب اجلرائـم الـيت تنطبـق عليـها هـذه  -٦

املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها. 

يكون تسليم ارمني خاضعا للشروط اليت ينص عليـها القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أو معـاهدات  -٧

تسليم ارمني املنطبقة، مبا يف ذلـك الشـرط املتعلـق بـاحلد األدىن للعقوبـة املسـوغة للتسـليم واألسـباب الـيت جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب 

أن تستند إليها يف رفض التسليم. 

تسعى الدول األطراف، رهنـا بقوانينـها الداخليـة، إىل تعجيـل إجـراءات التسـليم وتبسـيط مـا يتصـل ـا مـن متطلبـات  -٨

إثباتية تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه املادة. 

جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، رهنـا بأحكـام قانوـا الداخلـي ومـا ترتبـط بـه مـن معـاهدات لتســليم ارمــني،  -٩

وبنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبـة، أن حتتجـز الشـخص املطلـوب تسـليمه واملوجـود يف إقليمـها، أو أن تتخـذ تدابـري مناســـبة أخــرى 

لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تسوغ ذلك وبأا ظروف ملحة. 

إذا مل تقم الدولة الطـرف الـيت يوجـد اجلـاين املزعـوم يف إقليمـها بتسـليم ذلـك الشـخص فيمـا يتعلـق جبـرم تنطبـق عليـه  -١٠

هذه املادة، لسـبب وحيـد هـو كونـه أحـد رعاياهـا، وجـب عليـها، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف الـيت تطلـب التسـليم، أن حتيـل القضيـة دون 

إبطاء ال مربر له إىل ســلطاا املختصـة بقصـد املالحقـة. وتتخـذ تلـك السـلطات قرارهـا وتضطلـع بإجراءاـا علـى النحـو ذاتـه كمـا يف حالـة أي 

جرم آخر ذي طابع جسيم مبقتضى القـانون الداخلـي لتلـك الدولـة الطـرف. وتتعـاون الـدول األطـراف املعنيـة، خصوصـا يف اجلوانـب اإلجرائيـة 

واملتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية تلك املالحقة. 

عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسـليم أحـد رعاياهـا بـأي صـورة مـن الصـور إال بشـرط أن يعـاد ذلـك  -١١

الشـخص إىل تلـك الدولـة الطـرف لقضـاء احلكـم الصـادر عليـه نتيجـة للمحاكمـة أو اإلجـراءات الـيت طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـــن أجلــها 

وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليـار وعلـى مـا تريانـه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـرب ذلـك 

التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة ١٠ من هذه املادة. 

إذا ُرفض طلب تسليم، مقدم بغرض تنفيذ حكم قضــائي، حبجـة أن الشـخص املطلـوب تسـليمه هـو مـن رعايـا الدولـة  -١٢

الطرف متلقية الطلـب، وجـب علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، إذا كـان قانوـا الداخلـي يسـمح بذلـك وإذا كـان ذلـك يتفـق ومقتضيـات 

ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطـالب، أن تنظـر  يف تنفيـذ احلكـم الصـادر مبقتضـى قـانون الطـرف الطـالب الداخلـي، أو تنفيـذ مـا 

تبقى من العقوبة احملكوم ا. 
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تكفل ألي شخص تتخذ حبقه إجراءات فيما يتعلـق بـأي مـن اجلرائـم الـيت تنطبـق عليـها هـذه املـادة معاملـة منصفـة يف  -١٣

كل مراحل اإلجــراءات، مبـا يف ذلـك التمتـع جبميـع احلقـوق والضمانـات الـيت ينـص عليـها قـانون الدولـة الطـرف الـيت يوجـد ذلـك الشـخص يف 

إقليمها. 

ال جيـوز تفسـري أي حكـم يف هـذه االتفاقيـة علـى أنـه يفـرض التزامـا بالتسـليم إذا كـــان لــدى الدولــة الطــرف متلقيــة  -١٤

الطلـب دواع وجيهـة لالعتقـاد بـأن الطلـب قـدم بغـرض مالحقـة أو معاقبـة شـخص بسـبب نـوع جنسـه أو عرقـه أو ديانتـه أو جنسـيته أو أصلـه 

العرقي أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباب. 

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم رد أن اجلرم يعترب أيضا منطويا على مسائل مالية.  -١٥

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضــى األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة لكـي تتيـح  -١٦

هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات ذات الصلة بادعاءاا. 

تسـعى الـدول األطـراف إىل إبـرام اتفاقـــات أو ترتيبــات ثنائيــة ومتعــددة األطــراف لتنفيــذ تســليم ارمــني أو تعزيــز  -١٧

فاعليته. 

املادة ١٧ 

نقل األشخاص احملكوم عليهم 

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن نقـل األشـخاص الذيـن حيكـم عليـهم 

ـــن احلرمــان مــن احلريــة، الرتكــام جرائــم مشــمولة ــذه االتفاقيــة، إىل إقليمــها لكــي يتســىن ألولئــك  بعقوبـة احلبـس أو بأشـكال أخـرى م

األشخاص إكمال مدة عقوبتهم هناك. 

املادة ١٨ 

املساعدة القانونية املتبادلة 

ـــات  تقـدم الـدول األطـراف، بعضـها لبعـض، أكـرب قـدر ممكـن مـن املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف التحقيقـات واملالحق -١

واإلجراءات القضائية فيما يتصل باجلرائم املشمولة ــذه االتفاقيـة، حسـبما تنـص عليـه املـادة ٣، ومتـد كـل منـها األخـرى تبادليـا مبسـاعدة مماثلـة 

عندما تكون لدى الدولـة الطـرف الطالبـة دواع معقولـة لالشـتباه يف أن اجلـرم املشـار إليـه  يف الفقـرة ١ (أ) أو (ب) مـن املـادة ٣ ذو طـابع عـرب 

وطـين، مبـا يف ذلـك أن ضحايـا تلـك اجلرائـم أو الشـهود عليـها أو عائداـا أو األدوات املسـتعملة يف ارتكاـا أو األدلـة عليـها توجـــد يف الدولــة 

الطرف متلقية الطلب وأن مجاعة إجرامية منظمة ضالعة يف ارتكاب اجلرم. 

تقـدم املســـاعدة القانونيــة املتبادلــة بالكــامل مبقتضــى  قوانــني الدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ومعاهداــا واتفاقاــا  -٢

وترتيباـا ذات الصلـة، فيمـا يتصـل بالتحقيقـات واملالحقـات واإلجـراءات القضائيـة املتعلقـة بـاجلرائم الـيت جيـوز حتميـل هيئـة اعتباريـة املســـؤولية 

عنها مبقتضى املادة ١٠ من هذه االتفاقية يف الدولة الطالبة. 

جيوز أن تطلب املساعدة القانونية املتبادلة، اليت تقدم وفقا هلذه املادة، ألي من األغراض التالية:  -٣
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احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  (أ)

تبليغ املستندات القضائية؛  (ب)

تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛  (ج)

فحص األشياء واملواقع؛  (د)

تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم ا اخلرباء؛  (هـ)

تقـدمي أصـول املسـتندات والسـجالت ذات الصلـة، مبـا فيـها السـجالت احلكوميـــة أو املصرفيــة أو املاليــة أو ســجالت  (و)

الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛ 

التعرف على عــائدات اجلرائـم أو املمتلكـات أو األدوات أو األشـياء األخـرى أو اقتفـاء أثرهـا ألغـراض احلصـول علـى  (ز)

أدلة؛ 

تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  (ح)

أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.  (ط)

ـــي، ودون أن تتلقــى طلبــا مســبقا، أن حتيــل  جيـوز للسـلطات املختصـة للدولـة الطـرف، دون مسـاس بالقـانون الداخل -٤

ــة مبسـائل جنائيـة إىل سـلطة خمتصـة يف دولـة طـرف أخـرى حيثمـا تـرى أن هـذه املعلومـات ميكـن أن تسـاعد تلـك السـلطة علـى  معلومات متعلق

القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح أو أا قد تفضي إىل قيام الدولة الطرف األخرى بصوغ طلب عمال ذه االتفاقية. 

تكـون إحالـة املعلومـات، عمـال بـالفقرة ٤ مـن هـذه املـادة دون إخـالل مبـا جيـري مـن حتريـات وإجـــراءات جنائيــة يف  -٥

ـــيت تتلقــى املعلومــات ألي طلــب بإبقــاء تلــك  الدولـة الـيت تتبعـها السـلطات املختصـة الـيت تقـدم تلـك املعلومـات. ومتتثـل السـلطات املختصـة ال

املعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتـا،  أو بفـرض قيـود علـى اسـتخدامها. بيـد أن هـذا ال مينـع الدولـة الطـرف املتلقيـة مـن أن تفشـي يف إجراءاـا 

معلومـات تـربئ شـخصا متـهما. ويف تلـك احلالـة، تقـوم الدولـة الطـرف املتلقيـة بإخطـار الدولـــة الطــرف احمليلــة قبــل إفشــاء تلــك املعلومــات، 

وتتشـاور مـع الدولـة الطـرف احمليلـة إذا مـا طلـب ذلـك. وإذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـــعار مســبق، قــامت الدولــة الطــرف املتلقيــة 

بإبالغ الدولة الطرف احمليلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء. 

ليس يف أحكام هذه املادة ما خيل بااللتزامـات الناشـئة عـن أيـة معـاهدة أخـرى، ثنائيـة أو متعـددة األطـراف، حتكـم أو  -٦

ستحكم املساعدة القانونية املتبادلة كليا أو جزئيا. 

تنطبق الفقرات ٩ إىل ٢٩ من هـذه املـادة علـى الطلبـات املقدمـة عمـال ـذه املـادة إذا كـانت الـدول األطـراف املعنيـة  -٧

ـــب تطبيــق األحكــام  غـري مرتبطـة مبعـاهدة لتبـادل املسـاعدة القانونيـة. وإذا كـانت تلـك الـدول األطـراف مرتبطـة مبعـاهدة مـن هـذا القبيـل، وج

ـــدول األطــراف  املقابلـة يف تلـك املعـاهدة، مـا مل تتفـق الـدول األطـراف علـى تطبيـق الفقـرات ٩ إىل ٢٩ مـن هـذه املـادة بـدال منـها. وتشـجع ال

بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون. 
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ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة وفقا هلذه املادة بدعوى السرية املصرفية.  -٨

جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونيـة املتبادلـة مبقتضـى هـذه املـادة حبجـة انتفـاء ازدواجيـة التجـرمي.  -٩

بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلــك مناسـبا، أن تقـدم املسـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسـب تقديرهـا، بصـرف النظـر عمـا إذا 

كان السلوك ميثل جرما مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب. 

ـــه يف إقليــم دولــة طــرف ومطلــوب وجــوده يف دولــة طــرف أخــرى  جيـوز نقـل أي شـخص حمتجـز أو يقضـي عقوبت -١٠

ـــات أو مالحقــات أو إجــراءات قضائيــة  ألغـراض التعـرف أو اإلدالء بشـهادة أو تقـدمي مسـاعدة أخـرى يف احلصـول علـى أدلـة مـن أجـل حتقيق

تتعلق جبرائم مشمولة ذه االتفاقية إذا استويف الشرطان التاليان: 

موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  (أ)

اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا تراه هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط.  (ب)

ألغراض الفقرة ١٠ من هذه املادة:  -١١

يكون للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيـد االحتجـاز، وعليـها الـتزام بذلـك، مـا مل تطلـب الدولـة  (أ)

الطرف اليت نقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛ 

تنفذ الدولة الطرف اليت ينقـل إليـها الشـخص، دون إبطـاء، التزامـها بإعادتـه إىل عـهدة الدولـة الطـرف الـيت نقـل منـها  (ب)

وفقا ملا يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛ 

ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشـخص أن تطـالب الدولـة الطـرف الـيت نقـل منـها ببـدء إجـراءات تسـليم مـن  (ج)

أجل إعادة ذلك الشخص؛ 

تحتسـب املـدة الـيت يقضيـها الشـخص املنقـول قيـد االحتجـاز يف الدولـة الـيت نقـل منـها ضمـن مـدة العقوبـة املفروضـــة  (د)

عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إليها. 

ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف الـيت يتقـرر نقـل شـخص مـا منـها، وفقـا للفقرتـني ١٠ و١١ مـن هـذه املـادة، ال  -١٢

جيـوز مالحقـة ذلـك الشـخص، أيـا كـانت جنسـيته، أو احتجـازه أو معاقبتـه أو فـرض أي قيـود أخـرى علـى حريتـه الشـخصية، يف إقليـم الدولــة 

اليت ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفاالت أو أحكام إدانة سابقة ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها. 

تعني كل دولة طــرف سـلطة مركزيـة تكـون مسـؤولة وخمولـة بتلقـي طلبـات املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتقـوم بتنفيـذ  -١٣

تلـك الطلبـات أو بإحالتـها إىل السـلطات املختصـة لتنفيذهـا. وحيثمـا كـان للدولـــة الطــرف منطقــة خاصــة أو إقليــم خــاص ذو نظــام مســتقل 

ـــك اإلقليــم. وتكفــل  للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة، جـاز هلـا أن تعـني سـلطة مركزيـة منفـردة تتـوىل املـهام ذاـا فيمـا يتعلـق بتلـك املنطقـة أو بذل

ــالمة تنفيـذ الطلبـات املتلقـاة أو إحالتـها. وحيثمـا تقـوم السـلطة املركزيـة بإحالـة الطلـب إىل سـلطة خمتصـة لتنفيـذه،  السلطات املركزية سرعة وس

تشجع تلك السلطة املختصة على تنفيذ الطلب بسرعة وبصـورة سـليمة. وخيطـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة باسـم السـلطة املركزيـة املعينـة هلـذا 

الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها علـى هـذه االتفاقيـة أو قبوهلـا أو إقرارهـا أو االنضمـام إليـها. وتوجـه طلبـات املسـاعدة 
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القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلـق ـا إىل السـلطات املركزيـة الـيت تعينـها الـدول األطـراف. وال ميـس هـذا الشـرط حـق أيـة دولـة طـرف يف 

أن تشـترط توجيـه مثـل هـذه الطلبـات واملراسـالت إليـها عـرب القنـوات الدبلوماســـية، ويف احلــاالت العاجلــة، وحيثمــا تتفــق الدولتــان الطرفــان 

املعنيتان، عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك. 

تقدم الطلبات كتابة أو، حيثمـا أمكـن، بأيـة وسـيلة تسـتطيع إنتـاج سـجل مكتـوب بلغـة مقبولـة لـدى الدولـة الطـرف  -١٤

متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلـك الدولـة الطـرف أن تتحقـق مـن صحتـه. وخيطـر األمـني العـام لألمـم املتحـدة باللغـة أو اللغـات املقبولـة لـدى 

كل دولة طرف وقت قيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصديقـها علـى هـذه االتفاقيـة أو قبوهلـا أو إقرارهـا أو االنضمـام إليـها. ويف احلـاالت 

العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، جيوز أن تقدم الطلبات شفويا، على أن تؤكد كتابة على الفور. 

يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة:  -١٥

هوية السلطة مقدمة الطلب؛  (أ)

ـــب، واســم ووظــائف الســلطة الــيت  موضـوع وطبيعـة التحقيـق أو املالحقـة أو اإلجـراء القضـائي الـذي يتعلـق بـه الطل (ب)

تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛ 

ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛  (ج)

وصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء معني تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛  (د)

هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛  (هـ)

الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري.  (و)

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندمـا يتبـني أـا ضروريـة لتنفيـذ الطلـب وفقـا لقانوـا  -١٦

الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك املعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ. 

ــانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، وأن يكـون، بـالقدر الـذي ال يتعـارض مـع  يكون تنفيذ الطلب وفقا للق -١٧

القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند اإلمكان، وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب. 

ـــري، أمــام الســلطات القضائيــة  عندمـا يتعـني مسـاع أقـوال شـخص موجـود يف إقليـم دولـة طـرف، بصفـة شـاهد أو خب -١٨

لدولة طــرف أخـرى، ويكـون ذلـك ممكنـا ومتفقـا مـع املبـادىء األساسـية للقـانون الداخلـي، جيـوز للدولـة الطـرف األوىل أن تسـمح، بنـاء علـى 

طلـب الدولـة األخـرى، بعقـد جلسـة اسـتماع عـن طريـق الفيديـو إذا مل يكـن ممكنـا أو مسـتصوبا مثـول الشـخص املعـين بنفسـه يف إقليـم الدولـــة 

الطـرف الطالبـة. وجيـوز للـدول األطـراف أن تتفـق علـى أن تتـــوىل إدارة جلســة االســتماع ســلطة قضائيــة تابعــة للدولــة الطــرف الطالبــة وأن 

حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب. 

ـــة الطلــب، أو أن  ال جيـوز للدولـة الطـرف الطالبـة أن تنقـل املعلومـات أو األدلـة الـيت تزودهـا ـا الدولـة الطـرف متلقي -١٩

تسـتخدمها يف حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضائيـة غـري تلـك املذكـــورة يف الطلــب، دون موافقــة مســبقة مــن الدولــة الطــرف متلقيــة 

ــع الدولـة الطـرف الطالبـة مـن أن تفشـي يف إجراءاـا معلومـات أو أدلـة تـؤدي إىل تربئـة شـخص متـهم. ويف  الطلب. وليس يف هذه الفقرة ما مين
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احلالة األخرية، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب قبـل حـدوث اإلفشـاء وأن تتشـاور مـع الدولـة الطـرف متلقيـة 

الطلـب، إذا مـا طلـب منـها ذلـك. وإذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيـه إشـعار مسـبق، قـامت الدولـة الطـرف الطالبـة بـإبالغ الدولـــة الطــرف 

متلقية الطلب، دون إبطاء، حبدوث اإلفشاء. 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشـترط علـى الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن حتـافظ علـى سـرية الطلـب ومضمونـه،  -٢٠

باستثناء القدر الالزم لتنفيذه. وإذا تعذر على الدولة الطرف متلقية الطلـب أن متتثـل لشـرط السـرية، أبلغـت الدولـة الطـرف الطالبـة بذلـك علـى 

وجه السرعة. 

جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة:  -٢١

إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  (أ)

ـــب قــد ميــس ســيادا أو أمنــها أو نظامــها العــام أو مصاحلــها  إذا رأت الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تنفيـذ الطل (ب)

األساسية األخرى؛ 

ـــذ اإلجــراء املطلــوب  إذا كـان مـن شـأن القـانون الداخلـي للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن حيظـر علـى سـلطاا تنفي (ج)

بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛ 

إذا كـانت االسـتجابة للطلـب تتعـارض مــع النظــام القــانوين للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب فيمــا يتعلــق باملســاعدة  (د)

القانونية املتبادلة. 

ال جيوز للدول األطـراف أن ترفـض طلـب مسـاعدة قانونيـة متبادلـة ـرد اعتبـار أن اجلـرم ينطـوي أيضـا علـى مسـائل  -٢٢

مالية. 

تبدي أسباب أي رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.  -٢٣

تنفذ الدولــة الطـرف متلقيـة الطلـب طلـب املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة يف أقـرب وقـت ممكـن، وتراعـي إىل أقصـى حـد  -٢٤

ممكن أي مواعيد ائية تقترحها الدولة الطرف الطالبـة وتـورد أسـباا علـى األفضـل يف الطلـب ذاتـه. وتسـتجيب الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب 

للطلبات املعقولة الـيت تتلقاهـا مـن الدولـة الطـرف الطالبـة بشـأن التقـدم احملـرز يف معاجلـة الطلـب. وتبلـغ الدولـة الطـرف الطالبـة الدولـة الطـرف 

متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة. 

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلـب تـأجيل املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة لكوـا تتعـارض مـع حتقيقـات أو مالحقـات أو  -٢٥

إجراءات قضائية جارية. 

تتشـاور الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، قبـل رفـض طلـب مبقتضـى الفقـرة ٢١ مـن هـذه املـادة، أو قبـل تـأجيل تنفيــذه  -٢٦

مبقتضـى الفقـرة ٢٥ مـن هـذه املـادة، مـع الدولـة الطـرف الطالبـة للنظـر فيمـا إذا كـان ميكـن تقـدمي املسـاعدة رهنـا مبـا تـراه ضروريـا مـن شـروط 

وأحكام. فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة املساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروط. 
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ـــاء  دون مسـاس بانطبـاق الفقـرة ١٢ مـن هـذه املـادة، ال جيـوز مالحقـة أي شـاهد أو خبـري أو شـخص آخـر يوافـق، بن -٢٧

على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشـهادته يف إجـراءات قضائيـة، أو علـى املسـاعدة يف حتريـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضائيـة 

ـــد حريتــه  يف إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، أو احتجـاز ذلـك الشـاهد أو اخلبـري أو الشـخص اآلخـر أو معاقبتـه أو إخضاعـه ألي إجـراء آخـر يقي

الشخصية يف إقليم ذلك الطرف، خبصوص أي فعـل أو إغفـال أو حكـم إدانـة سـبق مغادرتـه إقليـم الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب. وينتـهي هـذا 

الضمـان إذا بقـي الشـاهد أو اخلبـري أو الشـخص اآلخـر مبحـض اختيـاره يف إقليـم الدولـة الطـرف الطالبـة، بعـد أن تكـون قـد أتيحـت لـــه فرصــة 

املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتـان الطرفـان، اعتبـارا مـن التـاريخ الـذي أبلـغ فيـه رمسيـا بـأن وجـوده مل 

يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو يف حال عودته إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره. 

ـــى  تتحمـل الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب التكـاليف العاديـة لتنفيـذ الطلـب، مـا مل تتفـق الدولتـان الطرفـان املعنيتـان عل -٢٨

ـــني املعنيتــني أن تتشــاورا  غـري ذلـك. وإذا كـانت تلبيـة الطلـب تسـتلزم أو ستسـتلزم نفقـات ضخمـة أو غـري عاديـة، وجـب علـى الدولتـني الطرف

لتحديد الشروط واألحكام اليت سينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف. 

توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطــرف الطالبـة نسـخا مـن السـجالت أو الوثـائق أو املعلومـات  (أ) -٢٩

احلكومية املوجودة يف حوزا واليت يسمح قانوا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛ 

ـــدم إىل الدولــة الطــرف الطالبــة، كليــا أو  جيـوز للدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، حسـب تقديرهـا، أن تق (ب)

جزئيا أو رهنــا مبـا تـراه مناسـبا مـن شـروط، نسـخا مـن أي سـجالت أو وثـائق أو معلومـات حكوميـة، موجـودة يف حوزـا وال يسـمح قانوـا 

الداخلي بإتاحتها لعامة الناس. 

تنظـر الـدول األطـراف، حسـب االقتضـاء، يف إمكانيـة عقـــد اتفاقــات أو ترتيبــات ثنائيــة أو متعــددة األطــراف ختــدم  -٣٠

األغراض املتوخاة من أحكام هذه املادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها. 

املادة ١٩ 

التحقيقات املشتركة 

تنظـر الـدول األطـراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف جتـيز للسـلطات املختصـة املعنيـة أن تنشــئ هيئــات 

حتقيـق مشـتركة، فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت هـي موضـع حتقيقـات أو مالحقـات أو إجـراءات قضائيـة يف دولـة أو أكـثر. ويف حــال عــدم وجــود 

ــاق يف كـل حالـة علـى حـدة. وتكفـل الـدول األطـراف املعنيـة االحـترام التـام  اتفاقات أو ترتيبات كهذه، جيوز القيام بالتحقيقات املشتركة باالتف

لسيادة الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها. 

املادة ٢٠ 

أساليب التحري اخلاصة 

تقـوم كـل دولـة طـرف، ضمـن حـدود إمكانياـا ووفقـا للشـروط املنصـــوص عليــها يف قانوــا الداخلــي، إذا كــانت  -١

املبـادئ األساسـية لنظامـها القـانوين الداخلـي تسـمح بذلـك، باختـاذ مـا يلـزم مـن تدابـري إلتاحـة االسـتخدام املناسـب ألسـلوب التسـليم املراقــب، 
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وكذلك ما تراه مناسبا من اســتخدام أسـاليب حتـر خاصـة أخـرى، مثـل املراقبـة اإللكترونيـة أو غريهـا مـن أشـكال املراقبـة، والعمليـات املسـتترة، 

من جانب سلطاا املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة اجلرمية املنظمة مكافحة فعالة. 

بغية التحري عن اجلرائم املشــمولة ـذه االتفاقيـة، تشـجع الـدول األطـراف علـى أن تـربم، عنـد االقتضـاء، اتفاقـات أو  -٢

ترتيبات مالئمة ثنائية أو متعـددة األطـراف السـتخدام أسـاليب التحـري اخلاصـة هـذه يف سـياق التعـاون علـى الصعيـد الـدويل. ويراعـى متامـا يف 

إبـرام تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات وتنفيذهـا مبـدأ تسـاوي الـدول يف السـيادة، ويراعـى يف تنفيذهـا التقيـد الصـارم بأحكـــام تلــك االتفاقــات أو 

الترتيبات. 

يف حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيـب علـى النحـو املبـني يف الفقـرة ٢ مـن هـذه املــادة، يتخــذ مــا يقضــي باســتخدام  -٣

أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الـدويل مـن قـرارات لكـل حالـة علـى حـدة، وجيـوز أن تراعـى فيـها، عنـد الضـرورة، الترتيبـات املاليـة 

والتفامهات املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية. 

جيـوز، مبوافقـة الـدول األطـراف املعنيـة، أن تشـمل القـرارات الـيت تقضـــي باســتخدام أســلوب التســليم املراقــب علــى  -٤

الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا. 

املادة ٢١ 

نقل اإلجراءات اجلنائية 

ـــل إحداهــا إىل األخــرى إجــراءات املالحقــة املتعلقــة جبــرم مشــمول ــذه االتفاقيــة، يف  تنظـر الـدول األطـراف يف إمكانيـة أن تنق

احلاالت اليت يعترب فيها ذلـك النقـل يف صـاحل سـالمة إقامـة العـدل، وخصوصـا عندمـا يتعلـق األمـر بعـدة واليـات قضائيـة، وذلـك ـدف تركـيز 

املالحقة. 

املادة ٢٢ 

إنشاء سجل جنائي 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى لكـي تـأخذ بعـني االعتبـار، وفقـا ملـا تـراه مالئمـا 

من شروط، وللغرض الذي تعتربه مالئما، أي حكم إدانـة صـدر سـابقا حبـق اجلـاين املزعـوم يف دولـة أخـرى، بغيـة اسـتخدام تلـك املعلومـات يف 

إجراءات جنائية ذات صلة جبرم مشمول ذه االتفاقية. 

املادة ٢٣ 

جترمي عرقلة سري العدالة 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا: 

اسـتخدام القـوة البدنيـة أو التـهديد أو الـترهيب أو الوعـد مبزيـة غـري مسـتحقة أو عرضـــها أو منحــها للتحريــض علــى  (أ)
اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة ذه االتفاقية؛ 
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استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخـل يف ممارسـة أي موظـف قضـائي أو موظـف معـين بإنفـاذ القـانون  (ب)
مهامه الرمسية يف إجراءات تتعلق بارتكــاب جرائـم مشـمولة ـذه االتفاقيـة. وليـس يف هـذه الفقـرة الفرعيـة مـا ميـس حـق الـدول األطـراف يف أن 

تكون لديها تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني. 

 

املادة ٢٤ 

محاية الشهود 

ـــون يف اإلجــراءات  تتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـري مالئمـة يف حـدود إمكانياـا لتوفـري محايـة فعالـة للشـهود الذيـن يدل -١
اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، وكذلـك ألقـارم وسـائر األشـخاص الوثيقـي الصلـة ـم، حسـب االقتضـاء، مـن أي 

انتقام أو ترهيب حمتمل. 

جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة ١ من هـذه املـادة،  ودون مسـاس حبقـوق املدعـى عليـه، مبـا يف ذلـك  -٢

حقه يف الضمانات اإلجرائية: 

وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشــخاص، كالقيـام مثـال، بـالقدر الـالزم واملمكـن عمليـا، بتغيـري  (أ)
أماكن إقامتهم، والسماح عند االقتضاء بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة ويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛ 

توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنـو يكفـل سـالمة الشـاهد، كالسـماح مثـال بـاإلدالء بالشـهادة  (ب)
باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة. 

تنظر الدول األطراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات مـع دول أخـرى بشـأن تغيـري أمـاكن إقامـة األشـخاص املذكوريـن  -٣
يف الفقرة ١ من هذه املادة. 

تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا من حيث كوم شهودا.  -٤

املادة ٢٥ 

مساعدة الضحايا ومحايتهم 

ــذه   ـا لتوفـري املسـاعدة واحلمايـة لضحايـا اجلرائـم املشـمولةتتخـذ كـل دولـة طـرف تدابـري مالئمـة يف حـدود إمكانيا -١

االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب. 

تضـع كـل دولـة طـرف قواعـد إجرائيـة مالئمـة توفـر لضحايـا اجلرائـم املشـــمولة ــذه االتفاقيــة ســبل احلصــول علــى  -٢

التعويض وجرب األضرار. 

تتيح كل دولـة طـرف ، رهنـا بقانوـا الداخلـي، إمكانيـة عـرض آراء الضحايـا وشـواغلهم وأخذهـا بعـني االعتبـار يف  -٣

املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة حبق اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع. 
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املادة ٢٦ 

تدابري تعزيز التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون 

تتخـذ كـل دولـــة طــرف التدابــري املالئمــة لتشــجيع األشــخاص الذيــن يشــاركون أو كــانوا يشــاركون يف مجاعــات  -١

إجرامية منظمة على: 

اإلدالء مبعلومات مفيدة إىل األجهزة املختصة ألغراض التحري واإلثبات فيما خيص أمورا منها:  (أ)

أو أنشطتها؛  هوية اجلماعات اإلجرامية املنظمة أو طبيعتها أو تركيبتها أو بنيتها أو مكاا  ،١�

الصالت، مبا فيها الصالت الدولية، بأي مجاعات إجرامية منظمة أخرى؛  ،٢�

اجلرائم اليت ارتكبتها أو قد ترتكبها اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛  ،٣�

ـــة وملموســة لألجــهزة املختصــة ميكــن أن تســاهم يف جتريــد اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة مــن  توفـري مسـاعدة فعلي (ب)

مواردها أو من عائدات اجلرمية. 

ــة اللجـوء، يف احلـاالت املناسـبة، إىل ختفيـف عقوبـة الشـخص املتـهم الـذي يقـدم  تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكاني -٢

عونا كبريا يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن إحدى اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. 

تنظر كل دولة طـرف يف إمكانيـة منـح احلصانـة مـن املالحقـة ألي شـخص يقـدم عونـا كبـريا يف عمليـات التحقيـق أو  -٣

املالحقة املتعلقة جبرم مشمول ذه االتفاقية، وفقا للمبادىء األساسية لقانوا الداخلي. 

تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة ٢٤ من هذه االتفاقية.  -٤

ـــدول األطــراف وقــادرا علــى  عندمـا يكـون الشـخص املشـار إليـه  يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة موجـودا يف إحـدى ال -٥

تقدمي عون كبري إىل األجهزة املختصة لدى دولـة طـرف أخـرى، جيـوز للدولتـني الطرفـني املعنيتـني أن تنظـرا يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات، وفقـا 

لقانوما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني ٢ و٣ من هذه املادة. 

 

املادة ٢٧ 

التعاون يف جمال إنفاذ القانون 

تتعاون الدول األطــراف فيمـا بينـها تعاونـا وثيقـا، مبـا يتفـق والنظـم القانونيـة واإلداريـة الداخليـة لكـل منـها، مـن أجـل  -١

تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الراميـة إىل مكافحـة اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة. وتعتمـد كـل دولـة طـرف، علـى وجـه اخلصـوص، تدابـري 

فعالة من أجل: 
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تعزيـز قنـوات االتصـال بـني سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا املختصـة، وإنشـاء تلـك القنـوات عنـد الضــرورة، مــن أجــل  (أ)

ــل جوانـب اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك، إذا رأت الـدول األطـراف املعنيـة  تيسري تبادل املعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن ك

ذلك مناسبا، صالا بأي أنشطة إجرامية أخرى؛ 

التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن:  (ب)

ـــــاكن األشــــخاص  وأنشـــطتهم، أو أم هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك اجلرائم وأماكن وجودهم  ،١�

اآلخرين املعنيني؛ 

حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛  ،٢�

استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛  حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد  ،٣�

القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو كميات املواد الالزمة ألغراض التحليل أو التحقيق؛  (ج)

تسهيل التنسيق الفعال بـني سـلطاا وأجـهزا ودوائرهـا املختصـة، وتشـجيع تبـادل العـاملني وغـريهم مـن اخلـرباء، مبـا  (د)

يف ذلك، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية، تعيني ضباط اتصال؛ 

تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخـرى عـن الوسـائل واألسـاليب احملـددة الـيت تسـتخدمها اجلماعـات اإلجراميـة  (هـ)

ـــائق مــزورة أو مزيفــة، أو وســائل  املنظمـة، مبـا يف ذلـك، وحسـب مقتضـى احلـال، الـدروب ووسـائط النقـل، واسـتخدام هويـات مزيفـة، أو وث

أخرى إلخفاء أنشطتها؛ 

تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغـري اإلداريـة املتخـذة حسـب االقتضـاء لغـرض الكشـف املبكـر عـن اجلرائـم  (و)

املشمولة ذه االتفاقية. 

لوضـع هـذه االتفاقيـة موضـع النفـاذ، تنظـر الـدول األطـراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـــراف  -٢

بشـأن التعـاون املباشـر بـني أجـهزا املعنيـة بإنفـاذ القـانون، ويف تعديـل تلـك االتفاقـات أو الترتيبـات حيثمـــا وجــدت. وإذا مل تكــن هنــاك بــني 

الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات مـن هـذا القبيـل، جـاز لألطـراف أن تعتـرب هـذه االتفاقيـة أسـاس التعـاون يف جمـال إنفـاذ القـانون فيمـا 

ــدول األطـراف، كلمـا اقتضـت الضـرورة، اسـتفادة تامـة مـن االتفاقـات أو الترتيبـات، مبـا فيـها  يتعلق باجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. وتستفيد ال

املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزا املعنية بإنفاذ القانون. 

ـــدول األطــراف إىل التعــاون، يف حــدود إمكانياــا للتصــدي للجرائــم املنظمــة عــرب الوطنيــة الــيت ترتكــب  تسـعى ال -٣

باستخدام التكنولوجيا احلديثة. 

املادة ٢٨ 

مجع وتبادل وحتليل املعلومات عن طبيعة اجلرمية املنظمة 
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تنظـر كـل دولـة طـرف يف القيـام، بالتشـاور مـع األوسـاط العلميـة واألكادمييـة، بتحليـل االجتاهـات السـائدة يف اجلرميــة  -١

املنظمة داخل إقليمها، والظروف اليت تعمل فيها اجلرمية املنظمة، وكذلك اجلماعات احملترفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمة. 

تنظر الدول األطراف يف تطويـر اخلـربة التحليليـة املتعلقـة باألنشـطة اإلجراميـة املنظمـة وتقاسـم تلـك اخلـربة فيمـا بينـها  -٢

ومن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية. وحتقيقا هلذا الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاء. 

تنظر كل دولة طرف يف رصد سياساا وتدابريها الفعليـة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة، ويف إجـراء تقييمـات لفعاليـة تلـك  -٣

السياسات والتدابري وكفاءا. 

املادة ٢٩ 

التدريب واملساعدة التقنية 

تعمل كل دولة طرف، قـدر الضـرورة، علـى إنشـاء أو تطويـر أو حتسـني برنـامج تدريـب خـاص للعـاملني يف أجـهزا  -١

املعنية بإنفاذ القـانون، ومنـهم أعضـاء النيابـة العامـة وقضـاة التحقيـق وموظفـو اجلمـارك وغـريهم مـن العـاملني املكلفـني مبنـع وكشـف ومكافحـة 

اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية. وجيوز أن تشمل تلك الربامج إعارة املوظفـني وتبـادهلم. وتتنـاول تلـك الـربامج، علـى وجـه اخلصـوص وبقـدر مـا 

يسمح به القانون الداخلي، ما يلي: 

الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة ذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛  (أ)

الدروب واألساليب اليت يسـتخدمها األشـخاص املشـتبه يف ضلوعـهم يف اجلرائـم املشـمولة ـذه االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك  (ب)

داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛ 

مراقبة حركة املمنوعات؛  (ج)

ـــتخدمة يف  كشـف ومراقبـة حركـة عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات أو املعـدات أو غريهـا مـن األدوات واألسـاليب املس (د)

نقـل أو إخفـاء أو متويـه تلـك العـائدات أو املمتلكـات أو املعـدات أو غريهـا مـن األدوات، وكذلـك األســـاليب املســتخدمة يف مكافحــة جرائــم 

غسل األموال وغريها من اجلرائم املالية؛ 

مجع األدلة؛  (هـ)

أساليب املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛  (و)

املعدات واألساليب احلديثة إلنفاذ القانون، مبا يف ذلك املراقبة اإللكترونية والتسليم املراقب والعمليات السرية؛  (ز)

الطرائــق املســتخدمة يف مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيـــة الـــيت ترتكـــب باســـتخدام احلواســـيب أو شـــبكات  (ح)

االتصاالت السلكية والالسلكية أو غري ذلك من أشكال التكنولوجيا احلديثة؛ 

الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود.  (ط)
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تساعد الدول األطراف بعضها بعضا على ختطيـط وتنفيـذ برامـج حبـث وتدريـب تسـتهدف تقاسـم اخلـربة يف اـاالت  -٢

املشار إليها يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة. وهلـذه الغايـة، تسـتعني أيضـا، عنـد االقتضـاء، املؤمتـرات واحللقـات الدراسـية اإلقليميـة والدوليـة لتعزيـز 

التعاون وحفز النقاش حول املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا، مبا يف ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاا اخلاصة. 

تشـجع الـدول األطـراف التدريـب واملسـاعدة التقنيـة الكفيلـني بتيسـري تســـليم ارمــني واملســاعدة القانونيــة املتبادلــة.  -٣

وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملسـاعدة التقنيـة التدريـب اللغـوي وإعـارة وتبـادل املوظفـني الذيـن يتولـون مسـؤوليات ذات صلـة يف السـلطات 

أو األجهزة املركزية. 

يف حالـة االتفاقـات أو الترتيبـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف القائمـة، تعـزز الـدول األطـراف، بـالقدر الـالزم، اجلـــهود  -٤

ــات والتدريـب املضطلـع ـا يف إطـار املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة، ويف إطـار سـائر االتفاقـات  املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف أنشطة العملي

أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة. 

املادة ٣٠ 

تدابري أخرى: تنفيذ االتفاقية من خالل 

التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية 

ـــدويل،  تتخـذ الـدول األطـراف تدابـري تسـاعد علـى التنفيـذ األمثـل هلـذه االتفاقيـة قـدر اإلمكـان، مـن خـالل التعـاون ال -١

آخذة يف اعتبارها ما للجرمية املنظمة من آثار سلبية يف اتمع بشكل عام ويف التنمية املستدامة بشكل خاص. 

ــــة  تبــذل الــدول األطــراف جــهودا ملموســة، قــدر اإلمكــان وبالتنســيق فيمــا بينــها وكذلــك مــع املنظمــات الدولي -٢

واإلقليمية، من أجل: 

تعزيز تعاوا على خمتلف املستويات مع البلدان النامية، بغيـة تدعيـم قـدرة تلـك البلـدان علـى منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب  (أ)

الوطنية ومكافحتها؛ 

زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذلـه البلـدان الناميـة مـن جـهود ترمـي إىل مكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب  (ب)

الوطنية مكافحة فعالة، وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛ 

تقدمي املساعدة التقنية إىل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة، ملسـاعدا علـى تلبيـة مـا حتتـاج  (ج)

إليه  لتنفيذ هذه االتفاقية. وحتقيقا لذلك، تسـعى الـدول األطـراف إىل تقـدمي تربعـات كافيـة ومنتظمـة إىل حسـاب خيصـص حتديـدا هلـذا الغـرض 

ـــا أن تنظــر بعــني االعتبــار اخلــاص، وفقــا لقانوــا الداخلــي وألحكــام هــذه  يف آليـة متويـل لـدى األمـم املتحـدة. وجيـوز للـدول األطـراف أيض

االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب بنسبة مئوية من األموال، أو ممـا يعـادل قيمـة عـائدات اجلرائـم أو املمتلكـات الـيت تصـادر وفقـا ألحكـام هـذه 

االتفاقية؛ 

تشجيع سائر الــدول واملؤسسـات املاليـة، حسـب االقتضـاء، علـى االنضمـام إليـها يف اجلـهود املبذولـة وفقـا هلـذه املـادة  (د)

وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية. 
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يكون اختاذ هذه التدابري، قدر اإلمكـان، دون مسـاس بااللتزامـات القائمـة بشـأن املسـاعدة األجنبيـة أو بغـري ذلـك مـن  -٣

ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو الدويل. 

جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبـات ثنائيـة أو متعـددة األطـراف بشـأن املسـاعدة املاديـة ويف جمـال النقـل  -٤

واإلمداد، مع مراعاة الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية وسائل التعـاون الـدويل املنصـوص عليـها يف هـذه االتفاقيـة  وملنـع اجلرميـة املنظمـة عـرب 

الوطنية وكشفها ومكافحتها. 

املادة ٣١ 

املنع 

ــة  تسـعى الـدول األطـراف إىل تطويـر وتقييـم مشـاريعها الوطنيـة وإرسـاء وتعزيـز أفضـل املمارسـات والسياسـات الرامي -١

إىل منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

تسـعى الـدول األطـراف، وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوـا الداخلـي، إىل تقليـل الفـرص الـيت تتـاح حاليـــا أو مســتقبال  -٢

للجماعات اإلجرامية املنظمة لكي تشارك يف األسواق املشـروعة بعـائدات اجلرائـم، وذلـك باختـاذ مـا يلـزم مـن التدابـري التشـريعية أو اإلداريـة أو 

التدابري األخرى. وينبغي أن تركز هذه التدابري على ما يلي: 

تدعيم التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة وبني اهليئات اخلاصة املعنية، مبا فيها قطاع الصناعة؛  (أ)

ـــك لوضــع  العمـل علـى وضـع معايـري وإجـراءات بقصـد صـون سـالمة اهليئـات العامـة واهليئـات اخلاصـة املعنيـة، وكذل (ب)

مدونات لقواعد السلوك للمهن ذات الصلة، وخصوصا احملامني وكتاب العدل وخرباء الضرائب االستشاريني واحملاسبني؛ 

منــع إســاءة اســتغالل اجلماعــات اإلجراميــة املنظمــة للمناقصــات الــيت جتريــها اهليئــات العامــة وكذلــك لإلعانــــات  (ج)

والرخص اليت متنحها اهليئات العامة للنشاط التجاري؛ 

منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة؛ وجيوز أن تشمل هذه التدابري:  (د)

ـــات االعتباريــة وإدارــا  يف إنشـاء اهليئ إنشاء سجالت عامة عن اهليئات االعتبارية واألشخاص الطبيعيني الضالعني  ،١�

ومتويلها؛ 

ــــــــــبة،  مناس استحداث إمكانية القيام، بواسطة أمر صادر عن حمكمة أو أية وسيلة أخرى  ،٢�

للعمل كمديرين للهيئات االعتباريـة املنشـأة ضمـن نطـاق واليتـها  بإسقاط أهلية األشخاص املدانني جبرائم مشمولة ذه االتفاقية 

وذلك لفترة زمنية معقولة؛  القضائية 

كمديرين للهيئات االعتبارية؛  إنشاء سجالت وطنية عن األشخاص الذين أسقطت أهليتهم للعمل  ،٣�

�١، و�٣، مـــــــن هــــــــذه  تبادل املعلومات الواردة يف السجالت املشار إليها يف الفقرتني الفرعيتني (د)  ،٤�

الفقرة مع اهليئات املختصة يف الدول األطراف األخرى. 
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تسعى الدول األطراف إىل تعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني بأفعال إجرامية مشمولة ذه االتفاقية يف اتمع.  -٣

تسـعى الـدول األطـراف إىل إجـراء تقييـم دوري للصكـوك القانونيـة واملمارســـات اإلداريــة القائمــة ذات الصلــة بغيــة  -٤

استبانة مدى قابليتها إلساءة االستغالل من جانب اجلماعات اإلجرامية املنظمة. 

تسـعى الـدول األطـراف إىل زيـادة وعـي اجلماهـري بوجـود اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـــة وأســباا وجســامتها واخلطــر  -٥

الـذي تشـكله. وجيـوز نشـر املعلومـات مـن خـالل وسـائط اإلعـالم اجلماهرييـة حيثمـا كـان ذلـك مناسـبا، حبيـث تشـمل تدابـري ترمـي إىل تعزيــز 

مشاركة اجلماهري يف منع هذه اجلرمية ومكافحتها. 

تبلغ كل دولة طـرف األمـني العـام لألمـم املتحـدة باسـم وعنـوان السـلطة أو السـلطات الـيت ميكنـها أن تسـاعد الـدول  -٦

األطراف األخرى على وضع تدابري ملنع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

تتعـاون الـدول األطـراف، حسـب االقتضـاء، فيمـا بينـها ومـع املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة املعنيـة علـى تعزيـز وتطويــر  -٧

التدابري املشار إليها يف هذه املادة. وهذا يشمل املشاركة يف املشاريع الدوليـة الراميـة إىل منـع اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، وذلـك مثـال بتخفيـف 

وطأة الظروف اليت جتعل الفئات املهمشة اجتماعيا عرضة ألفعال اجلرمية املنظمة عرب الوطنية. 

 

املادة ٣٢ 

مؤمتر األطراف يف االتفاقية 

ينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف يف االتفاقيـة مـن أجـل حتسـني قـدرة الـدول األطـراف علـى مكافحـة اجلرميـة املنظمـة  -١

عرب الوطنية وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه. 

يدعـو األمـني العـام لألمـم املتحـدة مؤمتـر األطـراف إىل االنعقـاد يف موعـد أقصـــاه ســنة واحــدة بعــد بــدء نفــاذ هــذه  -٢

االتفاقيـة. ويعتمـد مؤمتـر األطـراف نظامـا داخليـا وقواعـد حتكـم األنشـطة املبينـة يف الفقرتـني ٣ و ٤ مـن هـذه املـادة (مبـا يف ذلـك قواعـد بشـــأن 

تسديد النفقات املتكبدة لدى القيام بتلك األنشطة). 

يتفق مؤمتر األطراف على آليات إلجناز األهداف املذكورة يف الفقرة ١ من هذه املادة، مبا يف ذلك ما يلي:  -٣

تيسري األنشطة اليت تقوم ا الـدول األطـراف مبقتضـى املـواد ٢٩ و٣٠ و٣١ مـن هـذه االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك بوسـائل  (أ)

منها التشجيع على مجع التربعات؛ 

تيسـري تبـادل املعلومـات بـني الـدول األطـراف عـن أمنـاط واجتاهـــات اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وعــن املمارســات  (ب)

الناجحة يف مكافحتها؛ 

التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة؛  (ج)

االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛  (د)



30

A/RES/55/25

تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها.  (هـ)

ــني ٣ (د) و(هــ) مـن هـذه املـادة، حيصـل مؤمتـر األطـراف علـى املعرفـة الالزمـة بالتدابـري الـيت  ألغراض الفقرتني الفرعيت -٤

ـــيت تواجهــها أثنــاء القيــام بذلــك، مــن خــالل املعلومــات املقدمــة مــن الــدول  تتخذهـا الـدول األطـراف لتنفيـذ هـذه االتفاقيـة، والصعوبـات ال

األطراف، ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية. 

تقـدم كـل دولــة طــرف إىل مؤمتــر األطــراف معلومــات عــن براجمــها وخططــها وممارســاا وكذلــك عــن تدابريهــا  -٥

التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي به مؤمتر األطراف. 

 

 

املادة ٣٣ 

األمانة 

يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية.  -١

على األمانة:  -٢

أن تسـاعد مؤمتـر األطـراف علـى االضطـالع باألنشـطة املبينـة يف املـادة ٣٢ مـن هـــذه االتفاقيــة، وأن تضــع الترتيبــات  (أ)

لدورات مؤمتر األطراف وأن توفر اخلدمات الالزمة هلا؛ 

أن تساعد الدول األطراف، بناء علـى طلبـها، علـى توفـري املعلومـات ملؤمتـر األطـراف، حسـبما هـو متوخـى يف الفقـرة  (ب)

٥ من املادة ٣٢ من هذه االتفاقية؛ 

أن تكفل التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة.  (ج)

املادة ٣٤ 

تنفيذ االتفاقية 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم مـن تدابـري، مبـا يف ذلـك التدابـري التشـريعية واإلداريـة، وفقـا للمبـادئ األساسـية لقانوـا  -١

الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماا مبقتضى هذه االتفاقية. 

جترم يف القانون الداخلي لكــل دولـة طـرف األفعـال ارمـة وفقـا للمـواد ٥ و٦ و٨ و٢٣ مـن هـذه االتفاقيـة، بصـرف  -٢

النظر عن طابعها عرب الوطين أو عن ضلوع مجاعة إجرامية منظمة فيها علـى النحـو املبـني يف الفقـرة ١ مـن املـادة ٣ مـن هـذه االتفاقيـة، باسـتثناء 

احلاالت اليت تشترط فيها املادة ٥ من هذه االتفاقية ضلوع مجاعة إجرامية منظمة. 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامـة أو شـدة مـن التدابـري املنصـوص عليـها يف هـذه االتفاقيـة مـن أجـل  -٣

منع اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ومكافحتها. 
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املادة ٣٥ 

تسوية الرتاعات 

تسعى الدول األطراف إىل تسوية الرتاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذه االتفاقية، من خالل التفاوض.  -١

يعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطـراف بشـأن تفسـري أو تطبيـق هـذه االتفاقيـة، وتتعـذر تسـويته  -٢

عن طريق التفاوض يف غضون فـترة زمنيـة معقولـة علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول األطـراف. وإذا مل تتمكـن تلـك الـدول 

األطراف، بعد ستة أشهر من تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن االتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل الـرتاع 

إىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 

ـــة أو قبوهلــا أو إقرارهــا أو االنضمــام  جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذه االتفاقي -٣

إليها، أا ال تعترب نفسها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. وال جيـوز إلـزام الـدول األطـراف األخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة جتـاه أي دولـة 

طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 

جيـوز ألي دولـة طـرف تبـدي حتفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه املـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ يف أي وقـت بإشـــعار  -٤

يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة. 

املادة ٣٦ 

التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام 

يفتح بــاب التوقيـع علـى هـذه االتفاقيـة أمـام مجيـع الـدول مـن ١٢ إىل ١٥ كـانون األول/ديسـمرب ٢٠٠٠ يف بالـريمو،  -١

إيطاليا، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 

يفتـح بـاب التوقيـع علـى هـذه االتفاقيـة أيضـا أمـام املنظمـات اإلقليميـة للتكـامل االقتصـــادي شــريطة أن تكــون دولــة  -٢

واحدة على األقل من الدول األعضاء يف تلك املنظمة قد وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 

ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو اإلقـرار لـدى األمـني العـام  -٣

لألمم املتحدة. وجيوز ألي منظمة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك دولـة 

واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها. وتعلن تلك املنظمـة يف صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل 

اليت حتكمها هذه االتفاقية. وتبلغ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

يفتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية ألي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة علـى  -٤

األقل من الـدول األعضـاء فيـها طرفـا يف هـذه االتفاقيـة. وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وتعلـن املنظمـة اإلقليميـة 

للتكـامل االقتصـادي، وقـت انضمامـها، نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت حتكمـها هـذه االتفاقيـة. وتبلـغ أيضـا تلـك املنظمـــة الوديــع 

بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

املادة ٣٧ 
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العالقة بالربوتوكوالت 

جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر.  -١

لكـي تصبـح أيـة دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي طرفـا يف بروتوكـول مـا، جيـب أن تكـون طرفـا يف هــذه  -٢

االتفاقية أيضا. 

ال تكـون الدولـة الطـرف يف هـذه االتفاقيـة ملزمـة بـأي بروتوكــول، مــا مل تصبــح طرفــا يف ذلــك الــربوتوكول وفقــا  -٣

ألحكامه. 

يفسر أي بروتوكول ملحق ذه االتفاقية باالقتران مع هذه االتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك الربوتوكول.  -٤

املادة ٣٨ 

بدء النفاذ 

يبـدأ نفـاذ هـذه االتفاقيـة يف اليـوم التسـعني مـن تـاريخ إيـــداع الصــك األربعــني مــن صكــوك التصديــق أو القبــول أو  -١

اإلقـرار أو االنضمـام. وألغـراض هـذه الفقـرة، ال يعتـرب أي صـك تودعـه منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي صكـــا إضافيــا إىل الصكــوك الــيت 

أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

يبـدأ نفـاذ هـذه االتفاقيـة، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تصــدق علــى هــذه االتفاقيــة أو  -٢

تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك األربعني املتعلق بأي من تلـك اإلجـراءات، يف اليـوم الثالثـني مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو 

املنظمة ذلك الصك. 

املادة ٣٩ 

التعديل 

بعد انقضاء مخس سنوات على بـدء نفـاذ هـذه االتفاقيـة، جيـوز للدولـة الطـرف أن تقـترح تعديـال هلـا، وأن تقـدم هـذا  -١

االقتراح إىل األمني العام لألمـم املتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه بـإبالغ الـدول األطـراف ومؤمتـر األطـراف يف االتفاقيـة بـالتعديل املقـترح بغـرض 

النظر يف االقتراح واختاذ قرار بشأنه. ويبذل مؤمتـر األطـراف قصـارى جـهده للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت 

ــق اآلراء دون أن يتسـىن التوصـل إىل اتفـاق، يشـترط ألجـل اعتمـاد التعديـل، كملجـأ أخـري، توافـر أغلبيـة ثلثـي  كل اجلهود الرامية إىل حتقيق تواف

أصوات الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف. 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسـائل الـيت تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت  -٢

يف إطار هذه املادة بإدالئها بعدد من األصـوات مسـاو لعـدد الـدول األعضـاء  فيـها األطـراف يف االتفاقيـة. وال جيـوز لتلـك املنظمـات أن متـارس 

حقها يف التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس. 
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يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو اإلقـــرار مــن جــانب الــدول  -٣

األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعني يومـا مـن تـاريخ  -٤

إيداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم املتحدة صك تصديقها على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربـت عـن قبوهلـا االلـتزام بـه، وتظـل الـدول األطـراف  -٥

األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 

املادة ٤٠ 

االنسحاب 

ـــح  جيـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هـذه االتفاقيـة بتوجيـه إشـعار كتـايب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصب -١

هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 

ال تعـود أي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي طرفـا يف هـذه االتفاقيـة عندمـا تنسـحب مـــن االتفاقيــة مجيــع الــدول  -٢

األعضاء يف تلك املنظمة. 

يستتبع االنسحاب من هذه االتفاقية مبقتضى الفقرة ١ من هذه املادة االنسحاب من أي بروتوكوالت ملحقة ا.  -٣

 

املادة ٤١ 

الوديع واللغات 

يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية.  -١

يـودع أصـل هـذه االتفاقيـة، الـيت تتسـاوى نصوصـها اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســـية يف  -٢

احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتـا ملـا تقـدم، قـام املفوضـون املوقعـون أدنـاه، املخولـون ذلـك حسـب األصـــول مــن جــانب حكومــام، بالتوقيــع علــى هــذه 

االتفاقية. 
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املرفق الثاين 
 

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقيـة األمـم 
املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 

الديباجة 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تعلـن أن اختـاذ إجـراءات فعـالة ملنـع ومكافحـة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النسـاء واألطفـال، يتطلـب جـــا دوليــا شــامال يف 

بلـدان املنشـأ والعبـور واملقصـد، يشـمل تدابـري ملنـع ذلـك االجتـار ومعاقبـة املتجريـن ومحايـة ضحايـا ذلـك االجتـار بوسـائل منـها محايـــة حقوقــهم 

اإلنسانية املعترف ا دوليا، 

وإذ تضـع يف اعتبارهـا أنـه علـى الرغـم مـن وجـود جمموعـة متنوعـة مـن الصكـوك الدوليــة املشــتملة علــى قواعــد وتدابــري عمليــة 

ملكافحة استغالل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، ال يوجد صك عاملي يتناول مجيع جوانب االجتار باألشخاص، 

وإذ يقلقها أنه يف غياب مثل هذا الصك، سوف يتعذر توفري محاية كافية لألشخاص املعرضني لالجتار، 

وإذ تشـري إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديســمرب ١٩٩٨، الــذي قــررت فيــه اجلمعيــة إنشــاء جلنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة خمصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع 

صكوك دولية منها صك يتناول االجتار بالنساء واألطفال، 

واقتناعـا منـها بـأن اسـتكمال اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة بصـك دويل ملنـع وقمـع ومعاقبـة االجتـــار 

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، سيفيد يف منع ومكافحة تلك اجلرمية، 

قد اتفقت على ما يلي: 

أحكام عامة  أوال –
املادة ١ 

العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هذا الربوتوكول يكمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويكون تفسريه مقترنا باالتفاقية.  -١

تنطبق أحكام االتفاقية علـى هـذا الـربوتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـالف احلـال، مـا مل ينـص فيـه علـى خـالف  -٢

ذلك. 

تعترب األفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول أفعاال جمرمة وفقا لالتفاقية.  -٣

املادة ٢ 
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بيان األغراض 

أغراض هذا الربوتوكول هي: 

منع ومكافحة االجتار باألشخاص، مع إيالء اهتمام خاص للنساء واألطفال؛  (أ)

محاية ضحايا ذلك االجتار ومساعدم، مع احترام كامل حلقوقهم اإلنسانية؛  (ب)

تعزيز التعاون بني الدول األطراف على حتقيق تلك األهداف.  (ج)

املادة ٣ 

املصطلحات املستخدمة 

ألغراض هذا الربوتوكول: 

يقصـد بتعبـري "االجتـار باألشـخاص" جتنيـد أشـخاص أو نقلـهم أو تنقيلـهم أو إيواؤهـــم أو اســتقباهلم بواســطة التــهديد  (أ)

بالقوة أو استعماهلا أو غـري ذلـك مـن أشـكال القسـر أو االختطـاف أو االحتيـال أو اخلـداع أو اسـتغالل السـلطة أو اسـتغالل حالـة اسـتضعاف، 

أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص لـه سـيطرة علـى شـخص آخـر لغـرض االسـتغالل. ويشـمل االسـتغالل، كحـد أدىن، 

اسـتغالل دعـارة الغـري أو سـائر أشـكال االســـتغالل اجلنســي، أو الســخرة أو اخلدمــة قســرا، أو االســترقاق أو املمارســات الشــبيهة بــالرق، أو 

االستعباد أو نزع األعضاء؛ 

(ب)  ال تكون موافقة ضحية االجتار باألشخاص على االستغالل املقصـود املبيـن يف الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن هـذه املـادة حمـل اعتبـار 

يف احلاالت اليت يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية (أ)؛ 

يعتـرب جتنيـد طفـل أو نقلـه أو تنقيلـه أو إيـواؤه أو اسـتقباله لغـرض االسـتغالل "اجتـارا باألشـــخاص"، حــىت إذا مل ينطــو  (ج)

على استعمال أي من الوسائل املبينة يف الفقرة الفرعية (أ) من هذه املادة؛ 

يقصد بتعبري "طفل" أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.  (د)

املادة ٤ 

نطاق االنطباق 

ينطبـق هـذا الـربوتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خالفـا لذلـك، علـى منـع األفعـال ارمـة وفقـا للمـادة ٥ مـن هـــذا الــربوتوكول، 

والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك اجلرائـم ذات طـابع عـرب وطـين وتكـون ضالعـة فيـها مجاعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك 

على محاية ضحايا تلك اجلرائم. 

املادة ٥ 

التجرمي 
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تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي السـلوك املبـني يف املـادة ٣ مـــن هــذا  -١

الربوتوكول، يف حال ارتكابه عمدا. 

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية:  -٢

الشـروع يف ارتكـاب أحـد األفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، وذلـك رهنـا باملفـاهيم األساسـية لنظامـــها  (أ)

القانوين؛ 

املسامهة كشريك يف أحد األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة؛  (ب)

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين الرتكاب أحد األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة.  (ج)

 

 

محاية ضحايا االجتار باألشخاص  ثانيا-

املادة ٦ 

مساعدة ضحايا االجتار باألشخاص ومحايتهم 

ـــك وبقــدر مــا يتيحــه قانوــا الداخلــي، علــى صــون احلرمــة  حتـرص كـل دولـة طـرف، يف احلـاالت الـيت تقتضـي ذل -١

الشخصية لضحايا االجتار باألشخاص وهويتهم، بوسائل منها  جعل اإلجراءات القانونية املتعلقة بذلك االجتار سرية. 

تكفل كل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوين أو اإلداري الداخلـي علـى تدابـري توفـر لضحايـا االجتـار باألشـخاص،  -٢

يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، ما يلي: 

معلومات عن اإلجراءات القضائية واإلدارية ذات الصلة؛  (أ)

ــا بعـني االعتبـار يف املراحـل املناسـبة مـن اإلجـراءات اجلنائيـة  مساعدات لتمكينهم من عرض آرائهم وشواغلهم وأخذه (ب)

ضد اجلناة، مبا ال ميس حبقوق الدفاع. 

تنظر كل دولة طرف يف تنفيذ تدابــري تتيـح التعـايف اجلسـدي والنفسـاين واالجتمـاعي لضحايـا االجتـار باألشـخاص، مبـا  -٣

يشمل، يف احلاالت الــيت تقتضـي ذلـك، التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر املنظمـات ذات الصلـة وغريهـا مـن عنـاصر اتمـع املـدين، 

وخصوصا توفري ما يلي: 

السكن الالئق؛  (أ)

املشورة واملعلومات، خصوصا فيما يتعلق حبقوقهم القانونية، بلغة ميكن لضحايا االجتار باألشخاص فهمها؛  (ب)

املساعدة الطبية والنفسانية واملادية؛  (ج)
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فرص العمل والتعليم والتدريب.  (د)

تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار، لـدى تطبيـق أحكـام هـذه املـادة، سـن ونـوع جنـس ضحايـا االجتـار باألشـخاص  -٤

واحتياجام اخلاصة، وال سيما احتياجات األطفال اخلاصة، مبا يف ذلك السكن الالئق والتعليم والرعاية. 

حترص كل دولة طرف على توفري السالمة البدنية لضحايا االجتار باألشخاص أثناء وجودهم داخل إقليمها.  -٥

تكفـل كـل دولـة طـرف احتـواء نظامـها القـانوين الداخلــي علــى تدابــري تتيــح لضحايــا االجتــار باألشــخاص إمكانيــة  -٦

احلصول على تعويض عن األضرار اليت تكون قد حلقت م. 

املادة ٧ 

وضعية ضحايا االجتار باألشخاص يف الدول املستقبلة 

باإلضافة إىل اختاذ التدابـري املبينـة يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول، تنظـر كـل دولـة طـرف يف اعتمـاد تدابـري تشـريعية  -١

أو تدابري أخرى مناسبة تسمح لضحايا االجتار باألشخاص، يف احلاالت اليت تقتضي ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دائمة. 

ـــل اإلنســانية  لـدى تنفيـذ احلكـم الـوارد يف الفقـرة ١ مـن هـذه املـادة، تـويل كـل دولـة طـرف االعتبـار الواجـب للعوام -٢

والوجدانية. 

املادة ٨ 

إعادة ضحايا االجتار باألشخاص إىل أوطام 

حترص الدولة الطرف اليت يكون ضحية االجتار باألشخاص من رعاياهـا أو الـيت كـان يتمتـع حبـق اإلقامـة الدائمـة فيـها  -١

وقـت دخولـه إقليـم الدولـة الطـرف املسـتقبلة، علـى أن تيسـر وتقبـل عـودة ذلـك الشـخص دون إبطـاء ال مسـوغ لـه أو غـري معقـول، مـع إيـــالء 

االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص. 

عندما تعيد دولة طرف ضحيـة اجتـار باألشـخاص إىل دولـة طـرف يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو كـان يتمتـع  -٢

ـــادة ذلــك الشــخص إيــالء االعتبــار الواجــب لســالمته، وحلالــة أي  حبـق اإلقامـة الدائمـة فيـها وقـت دخولـه إىل الدولـة املسـتقبلة، يراعـى يف إع

إجراءات قانونية  تتصل بكون الشخص ضحية لالجتار. ويفضل أن تكون تلك العودة طوعية. 

بناء على طلب من دولــة طـرف مسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب أن تتحقـق دون إبطـاء ال مسـوغ لـه  -٣

ـــة الدائمــة يف إقليمــها وقــت  أو غـري معقـول ممـا إذا كـان الشـخص الـذي هـو ضحيـة لالجتـار باألشـخاص مـن رعاياهـا، أو كـان لـه حـق اإلقام

دخوله إىل إقليم الدولة الطرف املستقبلة. 

تسهيال لعودة ضحية اجتار باألشخاص ال توجد لديه وثائق سـليمة، توافـق الدولـة الطـرف الـيت يكـون ذلـك الشـخص  -٤

من رعاياها أو اليت كان يتمتع حبق اإلقامة الدائمة فيها وقــت دخولـه الدولـة الطـرف املسـتقبلة علـى أن تصـدر، بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف 

املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أذون أخرى لتمكني ذلك الشخص من السفر إىل إقليمها أو معاودة دخوله. 
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ال متـس أحكـام هـذه املـادة بـأي حـق يمنـح لضحايـا االجتـار باألشـخاص مبقتضـى أي قـانون داخلـــي للدولــة الطــرف  -٥

املستقبلة. 

ال متس هذه املادة بأي اتفاق أو ترتيــب ثنـائي أو متعـدد األطـراف منطبـق حيكـم كليـا أو جزئيـا عـودة ضحايـا االجتـار  -٦

باألشخاص. 
 

املنع والتعاون والتدابري األخرى  ثالثا-
 

املادة ٩ 

منع االجتار باألشخاص 

تضع الدول األطراف سياسات وبرامج وتدابري أخرى شاملة من أجل:  -١

منع ومكافحة االجتار باألشخاص؛  (أ)

محاية ضحايا االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، من معاودة إيذائهم.  (ب)

ـــدول األطــراف إىل القيــام بتدابــري، كــالبحوث واملعلومــات واحلمــالت اإلعالميــة واملبــادرات االجتماعيــة  تسـعى ال -٢

واالقتصادية، ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص. 

تشمل السياسات والـربامج والتدابـري األخـرى الـيت توضـع وفقـا هلـذه املـادة، حسـب االقتضـاء، التعـاون مـع املنظمـات  -٣

غري احلكومية أو غريها من املنظمات ذات الصلة وسائر عناصر اتمع املدين. 

ـــأة العوامــل  تتخـذ الـدول األطـراف أو تعـزز، بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي أو املتعـدد األطـراف، تدابـري لتخفيـف وط -٤

اليت جتعل األشخاص، وخباصة النساء واألطفال، مستضعفني أمام االجتار، مثل الفقر والتخلف وانعدام تكافؤ الفرص. 

تعتمـد الـدول األطـراف أو تعـزز تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى، مثـل التدابـري التعليميـــة أو االجتماعيــة أو الثقافيــة،  -٥

بوسـائل منـها التعـاون الثنـائي واملتعـدد األطـراف، مـن أجـــل صــد الطلــب الــذي حيفــز مجيــع أشــكال اســتغالل األشــخاص، وخباصــة النســاء 

واألطفال، اليت تفضي إىل االجتار. 

املادة ١٠ 

تبادل املعلومات وتوفري التدريب 

ـــلطات إنفــاذ القــانون واهلجــرة وســائر الســلطات ذات الصلــة يف الــدول األطــراف فيمــا بينــها، حســب  تتعـاون س -١

االقتضاء، من خالل تبادل املعلومات وفقا لقوانينها الداخلية، حىت تتمكن من حتديد: 

مـا إذا كـان األفـراد الذيـن يعـربون حـدودا دوليـة، أو يشـرعون يف عبورهـا، بوثـائق سـفر ختـــص أشــخاصا آخريــن أو  (أ)

بدون وثائق سفر، هم من مرتكيب االجتار باألشخاص أو من ضحاياه؛ 
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أنواع وثائق السفر اليت استعملها األفراد أو شرعوا يف استعماهلا لعبور حدود دولية دف االجتار باألشخاص؛  (ب)

الوسـائل واألسـاليب الـيت تسـتخدمها اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة لغــرض االجتــار باألشــخاص، مبــا يف ذلــك جتنيــد  (ج)

الضحايا ونقلهم، والدروب والصالت بني األفراد واجلماعات الضالعة يف ذلك االجتار، والتدابري املمكنة لكشفها. 

توفر الدول األطراف أو تعزز تدريب موظفـي إنفـاذ القـانون وموظفـي اهلجـرة وغـريهم مـن املوظفـني املختصـني علـى  -٢

ـــتخدمة يف منــع ذلــك االجتــار ومالحقــة املتجريــن ومحايــة حقــوق  منـع االجتـار باألشـخاص. وينبغـي أن ينصـب التدريـب علـى األسـاليب املس

الضحايا، مبا يف ذلك محاية الضحايا من املتجرين. وينبغي أن يراعـي هـذا التدريـب احلاجـة إىل مراعـاة حقـوق اإلنسـان واملسـائل احلساسـة فيمـا 

يتعلـق باألطفـال ونـوع اجلنـس،كمـا ينبغـي أن يشـجع التعـاون مـع املنظمـات غـري احلكوميـة وغريهـا مـن املنظمـات ذات الصلـة وســـائر عنــاصر 

اتمع املدين. 

متتثـل الدولـة الطـرف الـيت تتلقـى معلومـات ألي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـيت أرسـلت تلـك املعلومـات يضـع قيــودا  -٣

على استعماهلا. 

املادة ١١ 

التدابري احلدودية 

دون إخالل بالتعهدات الدولية فيما يتعلـق حبريـة حركـة النـاس، تعـزز الـدول األطـراف الضوابـط احلدوديـة إىل أقصـى  -١

حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف االجتار باألشخاص. 

تعتمد كل دولة طرف تدابري تشـريعية أو تدابـري أخـرى مناسـبة لكـي متنـع، إىل أقصـى مـدى ممكـن، اسـتخدام وسـائل  -٢

النقل اليت يشغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب األفعال ارمة وفقا للمادة ٥ من هذا الربوتوكول. 

تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ودون اإلخالل باالتفاقيـات الدوليـة املنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلني التجـاريني، مبـا  -٣

يف ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشـغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب حيملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة 

املستقبلة. 

تتخذ كل دولة طرف التدابـري الالزمـة، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لفـرض جـزاءات يف حـاالت اإلخـالل بـااللتزام املبيـن  -٤

يف الفقرة ٣ من هذه املادة. 

ــا الداخلـي، بعـدم املوافقـة علـى دخـول األشـخاص املتورطـني  تنظر كل دولة طرف يف اختاذ تدابري تسمح، وفقا لقانو -٥

يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذا الربوتوكول، أو إلغاء تأشريات سفرهم. 

دون مساس باملادة ٢٧ من االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف تعزيـز التعـاون فيمـا بـني أجـهزة مراقبـة احلـدود، وذلـك  -٦

بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة لالتصال واحملافظة عليها. 

املادة ١٢ 
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أمن الوثائق ومراقبتها 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، لضمان ما يلي: 

أن تكون وثائق السفر أو اهلوية الـيت تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو  (أ)

حتويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غري مشروعة؛ 

ــة الطـرف أو الـيت تصـدر نيابـة عنـها، ومنـع إعدادهـا وإصدارهـا  سالمة وأمن وثائق السفر أو اهلوية اليت تصدرها الدول (ب)

واستعماهلا بصورة غري مشروعة. 

 

 

 

املادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصالحيتها 

تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إىل التحقـق، وفقـا لقانوـا الداخلـي، ويف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 

من شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية اليت ُأصدرت أو يزعم أا أصدرت بامسها ويشتبه يف أا تستعمل يف االجتار باألشخاص. 
 

أحكام ختامية  رابعا-
 

املادة ١٤ 

شرط وقاية 

ليـس يف هـذا الـربوتوكول مـا ميـس حبقـوق والتزامـات ومسـؤوليات الـدول واألفـراد مبقتضـى القـــانون الــدويل، مبــا يف  -١

ذلـك القـانون اإلنسـاين الـدويل والقـانون الـدويل حلقـــوق اإلنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام ١٩٥١(٣) وبروتوكــول عــام ١٩٦٧(٤) اخلــاصني 

بوضع الالجئني، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما. 

تفسر وتطبق التدابري املبينة يف هذا الربوتوكول على حنـو ال ينطـوي علـى متيـيز جتـاه األشـخاص بسـبب كوـم ضحايـا  -٢

لالجتار باألشخاص. ويكون تفسري وتطبيق تلك التدابري متسقا مع مبادئ عدم التمييز املعترف ا دوليا. 

املادة ١٥ 

 __________

األمم املتحدة، جمموعة املعاهدات، الد ١٨٩، الرقم ٢٥٤٥.  (٣)

املرجع نفسه، الد ٦٠٦، الرقم ٨٧٩١.  (٤)
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تسوية النـزاعات 

تسعى الدول األطراف إىل تسوية الرتاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذا الربوتوكول من خالل التفاوض.  -١

ـــربوتوكول، وتتعــذَّر  يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف بشـأن تفسـري أو تطبيـق هـذا ال -٢

تسويته عن طريق التفاوض يف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، إىل التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول األطـراف. وإذا مل تتمكـن تلـك 

الدول األطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن االتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل 

الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 

ـــام  جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـربوتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو االنضم -٣

إليه، أا ال تعتـرب نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. وال جيـوز إلـزام الـدول األطـراف األخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة جتـاه أي دولـة 

طرف تبدي مثل هذا التحفظ. 

جيـوز ألي دولـة طـرف تبـدي حتفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه املـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ يف أي وقـت بإشـــعار  -٤

يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة. 

املادة ١٦ 

التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــربوتوكول أمــام مجيــع الــدول مــن ١٢ إىل ١٥ كــانون األول/ ديســمرب ٢٠٠٠ يف  -١

بالريمو، إيطاليا، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هذا الـربوتوكول أيضـا أمـام املنظمـات اإلقليميـة للتكـامل االقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢

واحدة على األقل من الدول األعضاء يف املنظمة قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 

خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق أو القبـول أو اإلقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو اإلقـرار لـدى األمـني  -٣

العام لألمم املتحدة. وجيوز ألي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك  

ــى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك املنظمـة يف صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق  دولة واحدة عل

باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول. وتبلغ  أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

يفتح باب االنضمام  إىل هـذا الـربوتوكول ألي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة  -٤

على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هـذا الـربوتوكول. وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وتعلـن أي منظمـة 

إقليمية للتكامل االقتصادي، وقت انضمامـها،نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت حيكمـها هـذا الـربوتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك املنظمـة 

الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

املادة ١٧ 

بدء النفاذ 
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يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول يف اليـوم التسـعني مـن تـاريخ إيـداع الصـك األربعـني مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١

ـــة للتكــامل  اإلقـرار أو االنضمـام، علـى أال يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ االتفاقيـة. وألغـراض هـذه الفقـرة، ال يعتـرب أي صـك تودعـه منظمـة إقليمي

االقتصادي صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـربوتوكول  -٢

ــن تلـك اإلجـراءات، يف اليـوم الثالثــني مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولـة أو  أو تقبله أو تقره أو تنضم إليه  بعد إيداع الصك األربعني املتعلق بأي م

املنظمة ذلك الصك، أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمال بالفقرة ١ من هذه املادة، أيهما كان الحقا. 

املادة ١٨ 

التعديل 

بعد انقضاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـوز للدولـة الطـرف يف الـربوتوكول أن تقـترح تعديـال  -١

ـــإبالغ الــدول األطــراف ومؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه ب

بـالتعديل املقـترح بغـرض النظـر يف االقـتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول األطــراف يف هــذا الــربوتوكول، اتمعــة يف مؤمتــر األطــراف، 

قصـارى جـهدها للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل. وإذا مـا اسـتنفدت كـل اجلـهود الراميـة إىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن يتســىن 

التوصـل إىل اتفـاق، يشـترط العتمـاد التعديـل، كملجـــأ أخــري،  توافــر أغلبيــة ثلثــي أصــوات الــدول األطــراف يف هــذا الــربوتوكول احلــاضرة 

واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف. 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسـائل الـيت تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت  -٢

يف إطار هذه املادة بإدالئها بعدد من األصوات مسـاو لعـدد الـدول األعضـاء فيـها األطـراف يف هـذا الـربوتوكول. وال جيـوز لتلـك املنظمـات أن 

متارس حقها يف التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس. 

يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديـق أو القبـول أو اإلقـــرار مــن جــانب الــدول  -٣

األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعني يومـا مـن تـاريخ  -٤

إيداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربـت عـن قبوهلـا االلـتزام بـه. وتظـل الـدول األطـراف  -٥

األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 

املادة ١٩ 

االنسحاب 

جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـربوتوكول بتوجيـه إشـعار كتـايب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصبـح  -١

هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 
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ال تعود أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصـادي طرفـا يف هـذا الـربوتوكول عندمـا تنسـحب منـه مجيـع الـدول األعضـاء  -٢

فيها. 

املادة ٢٠ 

الوديع واللغات 

يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

يـودع أصـل هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية  -٢

يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتـا ملـا تقـدم، قـام املفوضـون املوقعـون أدنـاه، املخولـون ذلـك حسـب األصـــول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 

الربوتوكول. 
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املرفق الثالث 
 

بروتوكول مكافحة ريب املهاجرين عن طريق الرب والبحـر واجلـو، املكمـل التفاقيـة األمـم املتحـدة 
ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

 

الديباجـة 

إن الدول األطراف يف هذا الربوتوكول، 

إذ تعلـن أن اختـاذ تدابـري فعالـة ملنـع ومكافحـة ريـب املـهاجرين عـن طريـق الـرب والبحـر واجلـو يتطلـب جـا دوليـا شـامال، مبـــا يف 

ذلك التعاون وتبادل املعلومات واختاذ تدابري مناسبة أخرى، ومنها تدابري اجتماعية - اقتصادية، على الصعيد الوطين واإلقليمي والدويل، 

وإذ تشــري إىل قــرار اجلمعيــة العامــة ٢١٢/٥٤ املــؤرخ ٢٢ كــانون األول/ديســمرب ١٩٩٩، الــذي حثَّــت فيــه اجلمعيـــة الـــدول 

األعضـاء ومنظومـة األمـم املتحـدة علـى تعزيـز التعـاون الـدويل يف جمـال اهلجـرة الدوليـة والتنميـة، مـن أجـل معاجلـة األســـباب اجلذريــة للــهجرة، 

وخباصة ما يتصـل منـها بـالفقر، وعلـى حتقيـق أقصـى حـد مـن فوائـد اهلجـرة الدوليـة ملـن يعنيـهم األمـر، وشـجعت اآلليـات األقاليميـة واإلقليميـة 

ودون اإلقليمية على االستمرار، حسب االقتضاء، يف معاجلة مسألة اهلجرة والتنمية، 

واقتناعا منها بضرورة معاملة املهاجرين معاملة إنسانية ومحاية حقوقهم اإلنسانية محاية تامة، 

وإذ تضع يف اعتبارها أنه، على الرغم من األعمال اليت اضطلعت ـا حمـافل دوليـة أخـرى، ال يوجـد صـك شـامل يتصـدى جلميـع 

جوانب ريب املهاجرين وسائر املسائل ذات الصلة، 

ـــهاجرين وســائر األنشــطة اإلجراميــة ذات  وإذ يقلقـها االزديـاد الكبـري يف أنشـطة اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة يف جمـال ريـب امل

الصلة املبينة يف هذا الربوتوكول، اليت تلحق ضررا عظيما بالدول املعنية، 

وإذ يقلقها أيضا أن ريب املهاجرين ميكن أن يعرض للخطر حياة أو أمن املهاجرين املعنيني، 

وإذ تشـري إىل قـرار اجلمعيـة العامـة ١١١/٥٣ املـؤرخ ٩ كـانون األول/ديسـمرب ١٩٩٨، الـــذي قــررت فيــه اجلمعيــة إنشــاء جلنــة 

حكومية دولية مفتوحة باب العضويـة خمصصـة لغـرض وضـع اتفاقيـة دوليـة شـاملة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة، ولبحـث القيـام بوضـع 

صكوك دولية منها صك يتناول ريب املهاجرين ونقلهم بصورة غري مشروعة، مبا يف ذلك عن طريق البحر، 

واقتناعا منها بأن تكميل اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة بصـك دويل ملكافحـة ريـب املـهاجرين عـن 

طريق الرب والبحر واجلو، سيكون مفيدا يف منع تلك اجلرمية ومكافحتها، 

قد اتفقت على ما يلي: 
 

أحكام عامة  أوال-
 

املادة ١ 
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العالقة باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

هذا الربوتوكول يكمل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، ويكون تفسريه مقترنا باالتفاقية.  -١

تنطبق أحكام االتفاقية علـى هـذا الـربوتوكول، مـع مراعـاة مـا يقتضيـه اختـالف احلـال، مـا مل ينـص فيـه علـى خـالف  -٢

ذلك. 

تعترب األفعال ارمة وفقا للمادة ٦ من هذا الربوتوكول أفعاال جمرمة وفقا لالتفاقية.  -٣

املادة ٢ 

بيان األغراض 

أغراض هذا الربوتوكول هي منع ومكافحـة ريـب املـهاجرين، وكذلـك تعزيـز التعـاون بـني الـدول األطـراف حتقيقـا لتلـك الغايـة، 

مع محاية حقوق املهاجرين املهربني. 

املادة ٣ 

املصطلحات املستخدمة 

ألغراض هذا الربوتوكول: 

يقصد بتعبري "ريب املهاجرين" تدبـري الدخـول غـري املشـروع لشـخص مـا إىل دولـة طـرف ليـس ذلـك الشـخص مـن  (أ)  

رعاياها أو من املقيمني الدائمني فيها، وذلك من أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى؛ 

يقصـد بتعبـري "الدخـول غـري املشـــروع" عبــور احلــدود دون تقيــد بالشــروط الالزمــة للدخــول املشــروع إىل الدولــة  (ب)

املستقبلة؛ 

يقصد بتعبري "وثيقة السفر أو اهلوية املزورة" أي وثيقة سفر أو هوية:  (ج)

ــــهاز املخـــول قانونـــا  الشــخص أو اجل تكون قد زوِّرت أو حورت حتويرا ماديا من جانب أي شخص غري  ،١�

نيابة عن دولة ما؛   بإعداد أو إصدار وثيقة السفر أو اهلوية 

ــري  الفسـاد أو اإلكـراه أو بأيـة طريقـة غ أو تكون قد ُأصدرت بطريقة غري سليمة أو حصل عليها باالحتيال أو  ،٢�

مشروعة أخرى؛  

أو يستخدمها شخص غري صاحبها الشرعي؛  ،٣�

يقصد بتعبري "السفينة" أي نـوع مـن املركبـات املائيـة، مبـا فيـها املركبـات الطوافـة والطـائرات املائيـة، الـيت تسـتخدم أو  (د)

ميكن استخدامها كوسيلة نقل فوق املاء، باستثناء السـفن احلربيـة أو سـفن دعـم األسـطول أو غريهـا مـن السـفن الـيت متلكـها أو تشـغلها إحـدى 

احلكومات وال تستعمل، يف الوقت احلاضر، إال يف خدمة حكومية غري جتارية. 
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املادة ٤ 

نطاق االنطباق 

ينطبـق هـذا الـربوتوكول، باسـتثناء مـا ينـص عليـه خالفـا لذلـك، علـى منـع األفعـال ارمـة وفقـا للمـــادة ٦ مــن هــذا الــربوتوكول 

والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيـها، حيثمـا تكـون تلـك اجلرائـم ذات طـابع عـرب وطـين وتكـون ضالعـة فيـها مجاعـة إجراميـة منظمـــة، وكذلــك 

على محاية حقوق األشخاص الذين يكونون هدفا لتلك اجلرائم. 

املادة ٥ 

مسؤولية املهاجرين اجلنائية 

ال يصبـح املـهاجرون عرضـة للمالحقـة اجلنائيـة مبقتضـى هـذا الـربوتوكول، نظـرا لكوـم هدفـا للسـلوك املبيـن يف املـادة ٦ مـن هــذا 

الربوتوكول. 

املادة ٦ 

التجرمي 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجـرمي األفعـال التاليـة يف حـال ارتكاـا عمـدا  -١

ومن أجل احلصول، بصورة مباشرة أو غري مباشرة، على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى: 

ريب املهاجرين؛  (أ)

القيام، بغرض تسهيل ريب املهاجرين، مبا يلي:  (ب)

إعداد وثيقة سفر أو هوية مزورة؛  ،١�

تدبري احلصول على وثيقة من هذا القبيل أو توفريها أو حيازا؛  ،٢�

متكـني شـخص، ليـس مواطنـا أو مقيمـا دائمـا يف الدولـة املعنيـة، مـن البقـاء فيـها دون تقيـــد بالشــروط الالزمــة للبقــاء  (ج)

املشروع يف تلك الدولة، وذلك باستخدام الوسائل املذكورة يف الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة أو أية وسيلة أخرى غري مشروعة. 

تعتمد أيضا كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي:  -٢

الشروع يف ارتكاب جرم من األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ مـن هـذه املـادة، وذلـك رهنـا باملفـاهيم األساسـية لنظامـها  (أ)

القانوين؛ أو 

املسـامهة كشـريك يف أحـد األفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ (أ) أو (ب) �١، أو (ج) مـن هـــذه املــادة وكذلــك، رهنــا  (ب)

باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين، املسامهة كشريك يف جرم من األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ (ب) �٢، من هذه املادة؛ 

تنظيم أو توجيه أشخاص آخرين الرتكاب جرم من األفعال ارمة وفقا للفقرة ١ من هذه املادة.  (ج)
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تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى العتبار أي ظروف:  -٣

تعرض للخطر، أو يرجح أن تعرض للخطر، حياة أو سالمة املهاجرين املعنيني؛   (أ)

تستتبع معاملة أولئك املهاجرين معاملة الإنسانية أو مهينة، مبا يف ذلك لغرض استغالهلم،  (ب)

ظروفـا مشـددة للعقوبـة يف األفعـال ارمـة وفقـا للفقـرة ١ (أ) و(ب) ��١ و(ج) مـن هـذه املـادة، وكذلـك، رهنـا باملفـــاهيم األساســية لنظامــها 

القانوين، يف األفعال ارمة وفقا للفقرة ٢ (ب) و(ج) من هذه املادة. 

ليس يف هذا الربوتوكول ما مينع أي دولة طرف من اختاذ تدابـري ضـد أي شـخص يعـد سـلوكه جرمـا مبقتضـى قانوـا  -٤

الداخلي. 

ريب املهاجرين عن طريق البحر  ثانيا -
 

املادة ٧ 

التعاون 

تتعاون الدول األطراف إىل أقصـى حـد ممكـن، علـى منـع وقمـع ريـب املـهاجرين عـن طريـق البحـر، وفقـا ألحكـام قـانون البحـار 

الدويل. 

املادة ٨ 

تدابري مكافحة ريب املهاجرين عن طريق البحر 

جيوز للدولة الطرف اليت تكـون لديـها أسـباب معقولـة لالشـتباه يف أن إحـدى السـفن الـيت ترفـع علَمـها أو تدعـي أـا  -١

مسجلة لديها، أو ال جنسية هلا، أو حتمل يف الواقع جنسية الدولة الطـرف املعنيـة، مـع أـا ترفـع علَمـا أجنبيـا أو ترفـض إظـهار أي علَـم، ضالعـة 

يف ريـب مـهاجرين عـن طريـق البحـر، أن تطلـب مســاعدة دول أطــراف أخــرى لقمــع اســتعمال الســفينة يف ذلــك الغــرض. وتبــادر الــدول 

األطراف اليت يطلب إليها ذلك إىل تقدمي تلك املساعدة بالقدر املمكن يف حدود إمكانياا. 

جيوز للدولة الطرف اليت تكون لديـها أسبــاب معقولـة لالشـتباه يف أن إحـدى السـفن الـيت متـارس حريـة املالحـة وفقـا  -٢

للقانون الدويل وترفع علَم دولـة طـرف أخـرى أو حتمـل عالمـات تسـجيل خاصـة بتلـك الدولـة الطـرف تعمـل يف ريـب املـهاجرين عـن طريـق 

ـــري  البحـر، أن تبلِّـغ دولـة العلَـم بذلـك وتطلـب منـها تـأكيد التسـجيل، وأن تطلـب مـن دولـة العلَـم، يف حـال تـأكيد التسـجيل، إذنـا باختـاذ التداب

املناسبة جتاه تلك السفينة. وجيوز لدولة العلَم أن تأذن للدولة الطالبة بإجراءات منها: 

اعتالء السفينة؛  (أ)

تفتيش السفينة؛  (ب)

ـــه دولــة العلَــم، إذا  اختـاذ التدابـري املناسـبة إزاء السـفينة ومـا حتملـه علـى متنـها مـن أشـخاص وبضـائع، حسـبما تـأذن ب (ج)

وجد دليل يثبت أن السفينة تعمل يف ريب املهاجرين عن طريق البحر. 
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تبلغ الدولة الطرف الـيت تتخـذ أي تدبـري وفقـا للفقـرة ٢ مـن هـذه املـادة دولـة العلَـم املعنيـة علـى وجـه السـرعة بنتـائج  -٣

ذلك التدبري. 

تستجيب الدولة الطرف دون إبطاء ألي طلب يـرد مـن دولـة طـرف أخـرى لتقريـر مـا إذا كـانت السـفينة الـيت تدعـي  -٤

أا مسجلة لديها أو ترفع علَمها حيق هلا ذلك، وأن تستجيب ألي طلب استئذان يقدم وفقا للفقرة ٢ من هذه املادة. 

جيـوز لدولـة العلَـم، اتسـاقا مـع املـادة ٧ مـن هـذا الـربوتوكول، أن جتعـل إصـدار اإلذن الصـادر عنـها مرهونـا بشـــروط  -٥

تتفق عليــها مـع الدولـة الطالبـة، مبـا فيـها الشـروط املتعلقـة باملسـؤولية ومـدى مـا سـيتخذ مـن تدابـري فعليـة. وال تتخـذ الدولـة الطـرف أي تدابـري 

إضافية دون إذن صريح من دولة العلَم، باسـتثناء التدابـري الضروريـة إلزالـة خطـر وشـيك علـى حيـاة األشـخاص أو التدابـري املنبثقـة مـن اتفاقـات 

ثنائية أو متعددة األطراف تتصل باملوضوع. 

تعني كل دولة طرف سلطة أو، عند الضرورة، سـلطات تتلقـى طلبـات املسـاعدة وطلبـات تـأكيد تسـجيل السـفينة أو  -٦

حقـها يف رفـع علمـها، وطلبـات االسـتئذان باختـاذ التدابـري املناسـبة، وتـرد علـى تلـك الطلبـات. وختطـر مجيـع الـدول األطـــراف األخــرى بذلــك 

التعيني، عن طريق األمني العام، يف غضون شهر واحد من تاريخ التعيني. 

ـــن طريــق  إذا توافـرت للدولـة الطـرف أسـباب وجيهــة لالشتبــاه يف أن إحـدى السفــن ضالعـة يف ريـب املـهاجرين ع -٧

البحر، وال حتمل أيـة جنسـية أو رمبـا جعلــت شـبيهة بسـفينة ليـس هلـا جنسـية، جـاز هلـا أن تعتلـي تلـك السـفينة وتفتشـها. وإذا عـثر علـى دليـل 

يؤكد االشتباه، تتخذ الدولة الطرف التدابري املناسبة وفقا للقانونني الداخلي والدويل ذوي الصلة. 

املادة ٩ 

شروط وقائية 

عندما تتخذ إحدى الدول األطراف تدابري ضد سفينة مـا، وفقـا للمـادة ٨ مـن هـذا الـربوتوكول، حتـرص تلـك الدولـة  -١

الطرف على: 

أن تكفل سالمة األشخاص املوجودين على متنها ومعاملتهم معاملة إنسانية؛  (أ)

أن تأخذ بعني االعتبار الواجب ضرورة عدم تعريض أمن السفينة أو محولتها للخطر؛  (ب)

أن تأخذ بعني االعتبار الواجب ضـرورة عـدم املسـاس باملصـاحل التجاريـة أو القانونيـة لدولـة العلَـم أو أي دولـة أخـرى  (ج)

ذات مصلحة؛ 

أن تكفل، يف حدود اإلمكانيات املتاحة، أن يكون أي تدبري يتخذ بشأن السفينة سليما من الناحية البيئية.  (د)

عندما يثبت أن أسباب التدابري املتخذة عمال باملـادة ٨ مـن هـذا الـربوتوكول قائمـة علـى غـري أسـاس، تعـوض السـفينة  -٢

عن أي خسارة أو ضرر قد يكون حلق ا، شريطة أال تكون السفينة قد ارتكبت أي فعل يسوغ التدابري املتخذة. 

يف أي تدبري يتخذ أو يعتمد أو ينفَّذ وفقا هلذا الفصل، يوىل االعتبار الواجب لضرورة عدم اإلخالل أو املساس:  -٣
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حبقوق الدول املشاطئة والتزاماا وممارستها لواليتها القضائية وفقا لقانون البحار الدويل؛   (أ)

ـــة والســيطرة يف الشــؤون اإلداريــة والتقنيــة واالجتماعيــة املتعلقــة  أو بصالحيـة دولـة العلَـم يف ممارسـة الواليـة القضائي (ب)

بالسفينة. 

ال جيـوز اختـاذ أي تدبـري يف البحـر عمـال ـذا الفصـل إال مـن جـانب سـفن حربيــة أو طــائرات عســكرية أو ســفن أو  -٤

طائرات أخرى حتمل عالمات واضحة ويسهل تبني كوا يف خدمة حكومية وأا خمولة بذلك. 

املنع والتعاون والتدابري األخرى  ثالثا-
املادة ١٠ 

املعلومات 

ــن االتفاقيـة، وحتقيقـا ألهـداف هـذا الـربوتوكول، حتـرص الـدول األطـراف، وخباصـة  دون مساس باملادتني ٢٧ و٢٨ م -١

تلـك الـيت هلـا حـدود مشـتركة أو الـيت تقـع علـى الـدروب الـيت يـهرب عربهـا املـهاجرون، علـى أن تتبـادل فيمـــا بينــها، وفقــا لنظمــها القانونيــة 

واإلدارية الداخلية، أي معلومات ذات صلة بأمور مثل: 

ـــاقلني ووســائل النقــل، املعــروف أو املشــتبه يف أــا تســتخدم مــن  نقـاط االنطـالق واملقصـد، وكذلـك الـدروب والن (أ)

جانب مجاعة إجرامية منظمة ضالعة يف السلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول؛ 

هوية وأساليب عمل التنظيمات أو اجلماعـات اإلجراميـة املنظمـة املعـروف أو املشـتبه يف أـا ضالعـة يف السـلوك املبيـن  (ب)

يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول؛ 

صحة وثائق السفر الصادرة عن الدولـة الطـرف وسـالمتها مـن حيـث الشـكل، وكذلـك سـرقة منـاذج وثـائق سـفر أو  (ج)

هوية أو ما يتصل بذلك من إساءة استعماهلا؛ 

وسـائل وأسـاليب إخفـاء األشـخاص ونقلـهم، وحتويـر وثـائق السـفر أو اهلويـة املسـتعملة يف السـلوك املبيـن يف املـــادة ٦  (د)

من هذا الربوتوكول أو استنساخها أو حيازا بصورة غري مشـروعة، أو غـري ذلـك مـن أشـكال إسـاءة اسـتعماهلا، وسـبل كشـف تلـك الوسـائل 

واألساليب؛ 

اخلربات التشريعية واملمارسات والتدابري الرامية إىل منع السلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول ومكافحته؛  (هـ)

املعلومـات العلميـة والتكنولوجيـة املفيـدة ألجـهزة إنفـاذ القـانون، بغيـة تعزيـز قـدرة بعضـها البعـض علـى منـع الســـلوك  (و)

املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول وكشفه والتحري عنه ومالحقة املتورطني فيه. 

متتثـل الدولـة الطـرف الـيت تتلقـى معلومـات ألي طلـب مـن الدولـة الطـرف الـيت أرسـلت تلـك املعلومـات يضـع قيــودا  -٢

على استعماهلا. 

املادة ١١ 
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التدابري احلدودية 

ـــاس، تعــزز الــدول األطــراف الضوابــط احلدوديــة إىل  دون اإلخـالل بالتعـهدات الدوليـة فيمـا يتعلـق حبريــة حركـة الن -١

أقصى حد ممكن، بقدر ما يكون ذلك ضروريا ملنع وكشف ريب املهاجرين. 

تعتمد كل دولـة طـرف تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخـرى مناسـبة لكـي متنـع، إىل أقصـى حـد ممكـن، اسـتخدام وسـائل  -٢

النقل اليت يشغلها الناقلون التجاريون يف ارتكاب الفعل ارم وفقا للفقرة ١ (أ) من املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 

تشمل تلك التدابري، عند االقتضاء، ودون اإلخالل باالتفاقيـات الدوليـة املنطبقـة، إرسـاء الـتزام النـاقلني التجـاريني، مبـا  -٣

يف ذلـك أي شـركة نقـل أو مـالك أو مشـغل أي وسـيلة نقـل، بالتـأكد مـن أن كـل الركـاب حيملـون وثـائق الســـفر الضروريــة لدخــول الدولــة 

املستقبلة. 

تتخذ كل دولة طرف التدابـري الالزمـة، وفقـا لقانوـا الداخلـي، لفـرض جـزاءات يف حـاالت اإلخـالل بـااللتزام املبيـن  -٤

يف الفقرة ٣ من هذه املادة. 

ــا الداخلـي، بعـدم املوافقـة علـى دخـول األشـخاص املتورِّطـني  تنظر كل دولة طرف يف اختاذ تدابري تسمح، وفقا لقانو -٥

يف ارتكاب أفعال جمرمة وفقا هلذا الربوتوكول، أو إلغاء تأشريات سفرهم. 

ـــاون فيمــا بــني أجــهزة مراقبــة احلــدود،  دون املسـاس باملـادة ٢٧ مـن االتفاقيــة، تنظـر الـدول األطـراف يف تعزيـز التع -٦

وذلك بوسائل منها إنشاء قنوات مباشرة لالتصال واحملافظة عليها. 

املادة ١٢ 

أمن ومراقبة الوثائق 

تتخذ كل دولـة طرف ما قد يلـزم من تدابري، يف حـدود اإلمكانيات املتاحـة، لضمان ما يلي: 

أن تكون وثائق السفر أو اهلوية الـيت تصدرهـا ذات نوعيـة يصعـب معـها إسـاءة اسـتعمال تلـك الوثـائق أو تزويرهـا أو  (أ)

حتويرها أو تقليدها أو إصدارها بصورة غري مشروعة؛  

سـالمة وأمـن وثـائق الســـفر أو اهلويــة الــيت تصدرهــا الــدول األطــراف أو الــيت تصــدر نيابــة عنــها، ومنــع إعدادهــا  (ب)

وإصدارها واستعماهلا بصورة غري مشروعة. 

املادة ١٣ 

شرعية الوثائق وصالحيتها 

تبادر الدولة الطرف، بناء علـى طلـب دولـة طـرف أخـرى، إىل التحقـق، وفقـا لقانوـا الداخلـي، ويف غضـون فـترة زمنيـة معقولـة، 

ــا ُأصـدرت بامسـها ويشـتبه يف أـا تسـتعمل ألغـراض القيـام بالسـلوك املبيـن  زعم أمن شرعية وصالحية وثائق السفر أو اهلوية اليت ُأصدرت أو ي

يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 
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املادة ١٤ 

التدريب والتعاون التقين 

توفـر الـدول األطـراف أو تعـزز التدريــب املتخصـص ملوظفـي اهلجــرة وغريهــم مـن املوظفـني املختصـني يف جمـال منـــع  -١

السـلوك املبيـن يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول ويف املعاملـة اإلنسـانية للمـهاجرين الذيـن يكونـون هدفـا لذلـك السـلوك، مـع احــترام حقوقــهم 

كما هي مبينة يف هذا الربوتوكول. 

ــا بينـها ومـع املنظمـات الدوليـة املختصـة واملنظمـات غـري احلكوميـة وسـائر املنظمـات ذات  تتعاون الدول األطراف فيم -٢

الصلة وعناصر اتمع املـدين األخـرى، حسـب االقتضـاء، ضمانـا لتوفـري تدريـب للعـاملني يف أقاليمـها مبـا يكفـي ملنـع السـلوك املبيـن يف املـادة ٦ 

من هذا الربوتوكول ومكافحته والقضاء عليه ومحاية حقوق املهاجرين الذين يكونون هدفا لذلك السلوك. ويشمل هذا التدريب: 

تعزيز أمن وثائق السفر وحتسني نوعيتها؛  (أ)

التعرف على وثائق السفر أو اهلوية املزورة وكشفها؛  (ب)

مجـع املعلومـات االسـتخبارية اجلنائيـة، خصوصـا املتعلقـة بكشـف هويـة اجلماعـــات اإلجراميــة املنظمــة املعــروف أــا  (ج)

ـــتخدمة يف نقــل املــهاجرين املــهربني،  ضالعـة يف السـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول أو املشـتبه يف أـا ضالعـة فيـه، واألسـاليب املس

وإساءة استعمال وثائق السفر أو اهلوية ألغراض السلوك املبني يف املادة ٦، ووسائل اإلخفاء املستخدمة يف ريب املهاجرين؛ 

حتسني إجراءات الكشف عن األشخاص املهربني عند نقاط الدخول واخلروج التقليدية وغري التقليدية؛  (د)

املعاملة اإلنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبينة يف هذا الربوتوكول.  (هـ)

تنظـر الـدول األطـراف الـيت لديـها خـربة يف هـــذا اــال يف تقــدمي مســاعدة تقنيــة إىل الــدول الــيت يكــثر اســتخدامها  -٣

كبلـدان منشـأ أو عبـور لألشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا الـــربوتوكول. وتبــذل الــدول األطــراف قصــارى 

جهدها لتوفري املوارد الالزمة، كاملركبات والنظم احلاسوبية وأجهزة فحص الوثائق، ملكافحة السلوك املبني يف املادة ٦. 

املادة ١٥ 

تدابري املنع األخرى 

تتخذ كل دولة طرف تدابري لضمان قيامها بتوفـري أو تعزيـز برامـج إعالميـة لزيـادة الوعـي العـام بـأن السـلوك املبيـن يف  -١

املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول هـو نشـاط إجرامـــي كثــريا مــا ترتكبــه مجاعــات إجراميــة منظمــة ــدف الربــح، وأنــه يســبب خمــاطر شــديدة 

للمهاجرين املعنيني. 

ـــدان اإلعــالم ــدف احليلولــة دون وقــوع املــهاجرين  وفقـا للمـادة ٣١ مـن االتفاقيـة، تتعـاون الـدول األطـراف يف مي -٢

احملتملني ضحايا للجماعات اإلجرامية املنظمة. 
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تـروج كـل دولـة طـــرف أو تعــزز، حســب االقتضــاء، الــربامج اإلمنائيــة والتعــاون علــى الصعيــد الوطــين واإلقليمــي  -٣

ــع مراعـاة الواقـع االجتمـاعي االقتصـادي للـهجرة، وإيـالء اهتمـام خـاص للمنـاطق الضعيفـة اقتصاديـا واجتماعيـا، مـن أجـل مكافحـة  والدويل، م

األسباب االجتماعية - االقتصادية اجلذرية لتهريب املهاجرين، مثل الفقر والتخلف. 

املادة ١٦ 

تدابري احلماية واملساعدة 

لدى تنفيذ هـذا الـربوتوكول، تتخـذ كـل دولـة طـرف، مبـا يتسـق مـع التزاماـا مبقتضـى القـانون الـدويل، كـل التدابـري  -١

املناسبة، مبا يف ذلك سن التشريعات عند االقتضاء، لصــون ومحايـة حقـوق األشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا 

الـربوتوكول، حسـبما مينحـهم إياهـا القـانون الـدويل املنطبـق، وخباصـة احلـق يف احليـاة واحلـق يف عـدم اخلضـوع للتعذيــب أو غــريه مــن أشــكال 

املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة. 

تتخذ كل دولة طرف التدابري املناسبة لكي توفِّر للمـهاجرين محايـة مالئمـة مـن العنـف الـذي ميكـن أن يسـلَّط عليـهم،  -٢

سواء من جانب أفراد أو مجاعات، بسبب كوم هدفا للسلوك املبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 

توفر كل دولــة طـرف املسـاعدة املناسـبة للمـهاجرين الذيـن تتعـرض حيـام أو سـالمتهم للخطـر بسـبب كوـم هدفـا  -٣

للسلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 

لدى تطبيق أحكام هذه املادة، تأخذ الدول األطراف يف االعتبار ما للنساء واألطفال من احتياجات خاصة.  -٤

يف حال احتجاز شخص كان هدفا لسلوك مبين يف املادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول، تتقيـد كـل دولـة طـرف بالتزاماـا  -٥

مبقتضى اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية(٥)، حيثما تنطبق، مبا فيها ما يتعلـق بـاطالع الشـخص املعـين، دون إبطـاء، علـى األحكـام املتعلقـة بـإبالغ 

املوظفني القنصليني واالتصال م. 

املادة ١٧ 

االتفاقات والترتيبات 

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية أو ترتيبات تنفيذية أو مذكرات تفاهم تستهدف ما يلي: 

حتديد أنسب وأجنع التدابري ملنع ومكافحة السلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول؛ أو  (أ)

تعزيز أحكام هذا الربوتوكول فيما بينها.  (ب)

املادة ١٨ 

إعادة املهاجرين املهربني 

 __________

املرجع نفسه، الد ٥٩٦، األرقام ٨٦٣٨-٨٦٤٠.  (٥)
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توافق كل دولة طرف على أن تيسـر وتقبـل، دون إبطـاء ال مسـوغ لـه أو غـري معقـول، إعـادة الشـخص الـذي يكـون  -١

هدفا للسلوك املبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول، والذي هو من رعاياها أو يتمتع حبق اإلقامة الدائمة يف إقليمها وقت إعادته. 

تنظـر كـل دولـة طـرف يف إمكانيـة تيسـري وقبـول إعـادة أي شـخص يكـون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هــذا  -٢

الربوتوكول ويتمتع حبق اإلقامة الدائمة يف إقليمها وقت دخوله الدولة املستقبلة وفقا لقانوا الداخلي. 

بنـاء علـى طلـب الدولـة الطـرف املسـتقبلة، تتحقـق الدولـة الطـرف متلقيـة الطلـب، دون إبطـاء ال مســـوغ لــه أو غــري  -٣

معقول، مما إذا كان الشخص الذي يكون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول مـن رعاياهـا أو يتمتـع حبـق اإلقامـة الدائمـة يف 

إقليمها. 

تيسـريا إلعـادة الشـخص الـذي يكـون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـــادة ٦ مــن هــذا الــربوتوكول وليســت لديــه وثــائق  -٤

صحيحـة، توافـق الدولـة الطـرف الـيت يكـون ذلـك الشـخص مـن رعاياهـا أو يتمتـع حبـق اإلقامـة الدائمـة يف إقليمـها علـى أن تصـدر، بنـــاء علــى 

طلب الدولة الطرف املستقبلة، ما قد يلزم من وثائق سفر أو أي إذن آخر لتمكني ذلك الشخص من السفر إليها ودخوله إقليمها جمددا. 

تتخذ كل دولة طرف معنية بإعادة شخص يكون هدفـا للسـلوك املبـني يف املـادة ٦ مـن هـذا الـربوتوكول كـل التدابـري  -٥

الالزمة لتنفيذ اإلعادة على حنو منظم ومع إيالء االعتبار الواجب لسالمة ذلك الشخص وكرامته. 

جيوز للدول األطراف أن تتعاون مع املنظمات الدولية املختصة يف تنفيذ هذه املادة.  -٦

ال متس هذه املادة بأي حــق مينحـه أي قـانون داخلـي لـدى الدولـة الطـرف املسـتقبلة لألشـخاص الذيـن يكونـون هدفـا  -٧

للسلوك املبني يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. 

ال ختل هذه املـادة بااللتزامـات املربمـة يف إطـار أي معـاهدة أخـرى منطبقـة، ثنائيـة أو متعـددة األطـراف، أو أي اتفـاق  -٨

أو ترتيـب تنفيـذي آخـر معمــول بــه حيكــم، كليــا أو جزئيــا، إعــادة األشــخاص الذيــن يكونــون هدفــا للســلوك املبــني يف املــادة ٦ مــن هــذا 

الربوتوكول. 

أحكام ختامية  رابعا-
املادة ١٩ 

شرط وقاية 

ليس يف هذا الربوتوكول ما ميس بسـائر احلقـوق وااللتزامـات واملسـؤوليات للـدول واألفـراد مبقتضـى القـانون الـدويل،  -١

ـــك القــانون اإلنســاين الــدويل والقــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخصوصــا اتفاقيــة عــام ١٩٥١(٣) وبروتوكــول  عــام ١٩٦٧(٤)  مبـا يف ذل

اخلاصني بوضع الالجئني، حيثما انطبقا، ومبدأ عدم اإلعادة قسرا الوارد فيهما. 

تفسر وتطبق التدابري املبينـة يف هـذا الـربوتوكول علـى حنـو ال ينطـوي علـى متيـيز جتـاه األشـخاص بسـبب كوـم هدفـا  -٢

لسلوك مبين يف املادة ٦ من هذا الربوتوكول. ويكون تفسري وتطبيق تلك التدابري متسقا مع مبادئ عدم التمييز املعترف ا دوليا. 

املادة ٢٠ 
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تسوية الرتاعات 

تسعى الدول األطراف إىل تسوية الرتاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذا الربوتوكول من خالل التفاوض.  -١

ـــربوتوكول، وتتعــذّر  يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولتـني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف بشـأن تفسـري أو تطبيـق هـذا ال -٢
تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولة، علـى التحكيـم، بنـاء علـى طلـب إحـدى تلـك الـدول األطـراف. وإذا مل تتمكـن تلـك 
الدول األطراف، بعد ستة أشهر مـن تـاريخ طلـب التحكيـم، مـن االتفـاق علـى تنظيـم التحكيـم، جـاز ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتيـل 

الرتاع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة. 

ـــام  جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعلـن، وقـت التوقيـع أو التصديـق علـى هـذا الـربوتوكول أو قبولـه أو إقـراره أو االنضم -٣
إليه، أا ال تعتـرب نفسـها ملزمـة بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة. وال جيـوز إلـزام الـدول األطـراف األخـرى بـالفقرة ٢ مـن هـذه املـادة جتـاه أي دولـة 

طرف أبدت مثل هذا التحفظ. 

جيـوز ألي دولـة طـرف تبـدي حتفظـا وفقـا للفقـرة ٣ مـن هـذه املـادة أن تسـحب ذلـك التحفـظ يف أي وقـت بإشـــعار  -٤
يوجه إىل األمني العام لألمم املتحدة. 

املادة ٢١ 

التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام 

يفتـح بـاب التوقيـع علـــى هــذا الــربوتوكول أمــام مجيــع الــدول مــن ١٢ إىل ١٥ كــانون األول/ ديســمرب ٢٠٠٠ يف  -١
بالريمو، إيطاليا، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت ١٢ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠٢. 

يفتح باب التوقيع على هذا الـربوتوكول أيضـا أمـام املنظمـات اإلقليميـة للتكـامل االقتصـادي، شـريطة أن تكـون دولـة  -٢
واحدة على األقل من الدول األعضاء يف تلك املنظمة قد وقّعت على هذا الربوتوكول وفقا للفقرة ١ من هذه املادة. 

خيضـع هـذا الـربوتوكول للتصديـق أو القبـول أو اإلقـرار. وتـودع صكـوك التصديـق أو القبـول أو اإلقـرار لـدى األمـني  -٣
العام لألمم املتحدة. وجيوز ألي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي أن تـودع صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا إذا كـانت قـد فعلـت ذلـك 
ــى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيـها. وتعلـن تلـك املنظمـة يف صـك تصديقـها أو قبوهلـا أو إقرارهـا نطـاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق  دولة واحدة عل

باملسائل اليت حيكمها هذا الربوتوكول. وتبلغ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

يفتـح بـاب االنضمـام إىل هـذا الـربوتوكول ألي دولـة أو أي منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تكـون دولـة واحــدة  -٤
على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هـذا الـربوتوكول. وتـودع صكـوك االنضمـام لـدى األمـني العـام لألمـم املتحـدة. وتعلـن أي منظمـة 
إقليمية للتكامل االقتصادي، وقت انضمامها، نطاق اختصاصـها فيمـا يتعلـق باملسـائل الـيت حيكمـها هـذا الـربوتوكول. وتبلـغ أيضـا تلـك املنظمـة 

الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها. 

املادة ٢٢ 

بدء النفاذ 
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يبـدأ نفـاذ هـذا الـربوتوكول يف اليـوم التسـعني مـن تـاريخ إيـداع الصـك األربعـني مـن صكـوك التصديـق أو القبــول أو  -١
ـــة للتكــامل  اإلقـرار أو االنضمـام، علـى أال يبـدأ نفـاذه قبـل بـدء نفـاذ االتفاقيـة. وألغـراض هـذه الفقـرة، ال يعتـرب أي صـك تودعـه منظمـة إقليمي

االقتصادي صكا اضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة. 

يبدأ نفاذ هذا الربوتوكول، بالنسـبة لكـل دولـة أو منظمـة إقليميـة للتكـامل االقتصـادي تصـدق علـى هـذا الـربوتوكول  -٢
أو تقبلـه أو تقـره أو تنضـم إليـه -  بعـــد إيـداع الصـك األربعـني املتعلـق بـأي مـن تلـك اإلجـراءات - يف اليـوم الثالثـني مـن تـاريخ إيـداع تلـــك 

الدولة أو املنظمة ذلك الصك ذا الصلة، أو يف تاريخ بدء نفاذ هذا الربوتوكول عمال بالفقـرة ١ من هذه املادة، أيهما كان الالحق. 

املادة ٢٣ 

التعديل 

بعد انقضاء مخـس سـنوات علـى بـدء نفـاذ هـذا الـربوتوكول، جيـوز للدولـة الطـرف يف الـربوتوكول أن تقـترح تعديـال  -١
ـــإبالغ الــدول األطــراف ومؤمتــر األطــراف يف االتفاقيــة  لـه، وأن تقـدم ذلـك االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة، الـذي يقـوم بنـاء عليـه ب
بـالتعديل املقـترح بغـرض النظـر يف االقـتراح واختـاذ قـرار بشـأنه. وتبـذل الـــدول األطــراف يف هــذا الــربوتوكول، اتمعــة يف مؤمتــر األطــراف، 
قصـارى جـهدها للتوصـل إىل توافـق يف اآلراء بشـأن كـل تعديـل، وإذا مـا اسـتنفدت كـل اجلـهود الراميـة إىل حتقيـق توافـق اآلراء دون أن يتســىن 
التوصل إىل اتفاق، يشترط العتماد التعديل، كملجأ أخري، توافـر أغلبيـة ثلثـي أصـوات الـدول األطـراف يف هـذا الـربوتوكول احلـاضرة واملصوتـة 

يف اجتماع مؤمتر األطراف. 

متارس املنظمات اإلقليمية للتكامل االقتصادي، يف املسـائل الـيت تنـدرج ضمـن نطـاق اختصاصـها، حقـها يف التصويـت  -٢
يف إطار هذه املادة بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعــدد الـدول  األعضـاء فيـها األطـراف يف هـذا الـربوتوكول. وال جيـوز لتلـك املنظمـات أن 

متارس حقها يف التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس. 

يكـون أي تعديـل يعتمـد وفقـا للفقـرة ١ مـن هـذه املـادة خاضعـا للتصديــق أو القبــول أو اإلقـرار مـن جـــانب الــدول  -٣
األطراف. 

يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة ١ من هذه املـادة، فيمـا يتعلـق بـأي دولـة طـرف، بعـد تسـعني يومـا مـن تـاريخ  -٤
إيداع تلك الدولة الطرف لدى األمني العام لألمم املتحدة صكا بالتصديق على ذلك التعديل أو قبوله أو إقراره. 

عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربـت عـن قبوهلـا االلـتزام بـه، وتظـل الـدول األطـراف  -٥
األخرى ملزمة بأحكام هذا الربوتوكول وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرا. 

املادة ٢٤ 

االنسحاب 

جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذا الـربوتوكول بتوجيـه إشـعار كتـايب إىل األمـني العـام لألمـم املتحـدة. ويصبـح  -١
هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني العام ذلك اإلشعار. 

ال تعود أي منظمة إقليمية للتكامل االقتصـادي طرفـا يف هـذا الـربوتوكول عندمـا تنسـحب منـه مجيـع الـدول األعضـاء  -٢
فيها. 
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املادة ٢٥ 

الوديع واللغات 

يسمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذا الربوتوكول.  -١

يـودع أصـل هـذا الـربوتوكول، الـذي تتسـاوى نصوصـه اإلسـبانية واإلنكليزيـة والروسـية والصينيـة والعربيـة والفرنســية  -٢
يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة. 

وإثباتـا ملـا تقـدم، قـام املفوضـون املوقّعـون أدنـاه، املخولـون ذلـك حسـب األصـــول مــن جــانب حكومــام، بــالتوقيع علــى هــذا 
الربوتوكول. 


