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»اخلارجية البرملانية«: عدم املوافقة على االتفاقية األمنية اخلليجية بالصيغة الواردة بها

نص االتفاقية األمنية بني دول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية

احالت جلنة الشؤون اخلارجية 
البرملانية تقريرها العش���رين عن 
مشروع قانون باملوافقة على االتفاقية 
االمنية ب���ن دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية، وجاء تقرير 
اللجنة كالتالي: بتاريخ 2013/4/18 
احال السيد رئيس مجلس االمة الى 
اللجنة املرسوم رقم 95 لسنة 2013 
املتضمن احالة مشروع القانون املشار 
اليه، لدراسته وتقدمي تقرير في شأنه 

الى املجلس.
وقد نظرته اللجنة في اجتماعاتها 
 3/3  ،6/2  ،2013/12/4 بتاري���خ 
و2014/4/3 حي���ث تبن من مجمل 
نصوصه���ا واحكامه���ا انها تهدف 
ال���ى حتقيق املزيد من التعاون بن 
الدول اعضاء املجل���س، من خالل 
حتقيق اكبر قدر من التقارب يحقق 
املساهمة الفاعلة في مكافحة اجلرمية 
باش���كالها، مع رفع كفاءة وقدرات 
االجهزة االمنية بدول املجلس، مبا 
يحقق املصالح املش���تركة، ويدعم 
جهودها ونظ���م االداء وصوال الى 
امناط موحدة ملكافحة اجلرائم مع 
حتقي���ق التنس���يق والتكامل فيما 
بينهما مبا يخدم مصاحلها العليا، 
ويتدارك االثار السلبية التي تنجم 
عن تفشي الظواهر االجرامية على 

املستوين االقليمي والدولي.
وقد مت توقيع االتفاقية بتاريخ 
2012/11/13 مبدينة الرياض من قبل 
اصحاب الس���مو واملعال���ي وزراء 
الداخلية بدول اعضاء املجلس، ثم 
مت اعتمادها في اعمال الدورة الثالثة 
والثالثن لقمة املجلس التي عقدت 
مبملكة البحري���ن خالل الفترة من 
24- 2012/12/25. وقد استظهر من 
االتفاقية انها تشتمل على 20 مادة 
موزعة على س���تة فص���ول. حيث 
اشتمل االول منها املواد 1-3 على بيان 
لالحكام العامة والهدف من االتفاقية 
مبا حتقق به غرضها وفقا لتشريعات 
كل دولة والتزاماتها الدولية والعمل 
على مالحقة اخلارجن على القانون 
القانونية حيال  واتخاذ االجراءات 

جرائمهم وفقا للقوانن الوطنية.
الثاني في  الفص���ل  وتضم���ن 
املواد 4-11 بيانا مبجاالت التعاون 
والتنس���يق بينها ومنه���ا قيام كل 
دولة بتزويد اي من الدول االعضاء 
باملعلوم���ات ذات الصلة مبواطني 
الدول���ة الطالب���ة املتواجدين على 
اراضيها وتبادل املعلومات واخلبرات 
والقوانن واالنظمة مع املشاركة في 
الندوات واملؤمترات وتبادل الدورات 
التدريبية والعمل على التكامل فيما 

بينها لتقدمي الدعم واملساعدة.
وقد نصت املادة 10 على العمل 
املشتركة بشكل ثنائي وجماعي على 
حتقيق التكام���ل االمني والتعاون 

امليداني وتقدمي الدعم واملساندة في 
حالة الطلب وفقا لظروف كل دولة 
في احلاالت الت���ي تتطلب مواجهة 

االضطرابات االمنية او الكوارث.
ونصت املادة 11 على ان تسمح 
الدول االعضاء بحضور ممثلن امنين 
لها واملختص���ن فيها للحضور في 
مرحلة جمع االستدالالت عن اجلرائم 
متى كانت ذات صل���ة بامن الدولة 
الطالبة او مشتركا فيها احد مواطنيها 
وذلك في حال���ة تكرار ارتكاب ذات 

اجلرمية في كل من الدولتن.
واش���تمل الفصل الثالث املواد 
12-14 على اجراءات ضبط احلدود 
واملنفاذ احلدودية ملكافحة التهريب 
والتسلل ومعاجلة ظاهرة الداخلن 
بطريقة غير مش���روعة، وذلك من 
خالل التعاون على ايجاد آلية ثنائية 
لتنظيم احلدود وتنسيق الدوريات 
املشتركة مع تقدمي االسعافات الالزمة 
للح���وادث التي تق���ع على احلدود 
املش���تركة في حالة احلاجة اليها، 
مع التأكيد على عدم جواز اجتياز اي 
من الدوريات حلدود الدولة االخرى 
في حالة عدم وجود اتفاقية بينهما 

لضبط احلدود بهذه الدوريات.
واشار الفصل الرابع في املادة 15 
على التعاون املشترك لتسهيل تقدمي 
اخلدمات وتنظيم مكافحة الدخول غير 
املشروع الى الدولة باستثناء دخول 
وخروج مواطنيها وتسهيل عودتهم 
واملشاركة في عمليات انقاذ االشخاص 
في احل���وادث ونقل املصابن منهم 
دون انتظار اجراءات احلصول على 
موافقات الدخول التي تصدر الحقا 
مع اتخاذ اجراءات التعاون املشترك 
لضبط احلدود ومطاردة املخالفن برا 
او بحرا الى احلدود املشتركة واعادة 
الى  املقبوض عليهم واملضبوطات 
الدولة التي فروا منها وعلى ان يتم 

ذلك وفقا لقوانينها.
وفي الفصل اخلامس نصت املادة 
16 على حاالت تسليم املجرمن وتبادل 

نقلهم وفقا للقوانن الوطنية.
ونظمت احكام الفصل السادس 
امل���واد 20-17  االح���كام اخلتامية 
بالن���ص على اج���راءات التصديق 
على االتفاقية وعلى ان جتري وفقا 
للقوانن الوطني���ة، كما يحق الي 
دولة من الدول االعضاء االنسحاب 
منها باخطار كتابي يوجه الى االمن 
العام ملجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية، ويبدأ نفاذ طلب االنسحاب 
بعد ستة اشهر من تاريخ تقدمي الدولة 
لطلب االنسحاب من االتفاقية وذلك 
مع عدم االخالل بالطلبات السابقة 
على تاريخ االنس���حاب، كما يحق 
لكل دولة تعديل االتفاقية مبوافقة 
املجلس االعلى وفق االجراءات احملددة 
باالتفاقية. واشارت املادة 20 الى ان 

االتفاقية محل الدراس���ة حتل محل 
االتفاقية االمنية املعمول بها لدى كل 
دولة منفردة، كما ان هذه االتفاقية 
املوحدة حتل محل االتفاقية الثنائية 

بن اي من الدول اعضاء املجلس.
وملزيد من الدراسة دعت اللجنة 
إل���ى حضور جانب م���ن اجتماعها 

بتاريخ 4 /12 /2013 كال من:
٭ وزارة اخلارجية:
٭ وزارة الداخلية:

٭ وزارة العدل:
حيث توافقت إجاباتهم على أن 
ما أثير أمام اللجنة من تس���اؤالت 
حول تضمن مواد االتفاقية العديد 
من اإلجراءات التي تخالف أحكامها 
الوطنية، ويثير بعضها  القانونية 
اآلخر عدة شبهات مخالفة لبعض 
أحكام الدستور في أكثر من ناحية 
اعتراض غير مبرر حيث أن االتفاقية 
نصت في مادتها األولى على التعاون 
بن الدول األطراف في نطاق االتفاقية، 

وفقا للتشريعات النافذة لديها.
كما تواترت مواد االتفاقية على 
أساس التقييد في التعاون مبا تفرضه 
القوانن الوطنية على كل دولة من 
أح���كام ومن ثم فال أس���اس للقول 
مبخالفة أحكام االتفاقية أو تعارضها 

مع أي مادة من مواد الدستور.
إل���ى جانب ذل���ك تتقيد أحكام 
االتفاقية بقواعد التفسير القانوني 
للمواد والتي تقوم على أس���اس ما 
استقرت عليه أحكام القضاء وراء 
الفقه من أن تفس���ير مواد القانون 
يج���ب أن يجرى فقط عند غموض 
النص، كما أن تفسير مواد القانون 
يجب أن يقوم باعتبارها وحدة واحدة 
يس���اند بعضها البعض وال يجوز 
تفسير احدى املواد مبعزل عن سائر 
النصوص ولذلك يجب ربط كل مواد 
االتفاقية بنص املادة األولى فيها بأن 
يجري تنفيذها من قبل كل دولة وفقا 
لتشريعاتها الوطنية وهذه حتسم 
أي خالف حولها. عليه وبناء على ما 
أبدى من آراء وردا على ما أثير حول 
االتفاقية األمنية من لغط واختالف 
قام باألس���اس عل���ى افتقادها دقة 
الصياغة التشريعية التي كان يلزم 
مراعاتها عند إعدادها لالعتماد. لذلك 
وملزيد من إثراء الرأي لدى اللجنة 
متت املوافقة على الطلب إلى هيئة 
اخلبراء الدستورين باملجلس بتاريخ 
4 /3 /2014 بيان اجلوانب الدستورية 
والقانونية التي أثيرت حول االتفاقية 
وعلى أن توافي اللجنة برأي اخلبراء 
الدستورين بالهيئة لنظره بجلستها 

املنعقدة بتاريخ 3 /4 /2014.
اللجنة بتاريخ  وخالل اجتماع 
2014/4/3 ورد للجن���ة كتاب  أمن 
عام مجلس األمة أن مكتب املجلس 
قد وافق باجتماعه رقم 18 لسنة 2014 

القرار رقم  بتاريخ 2014/3/31 على 
97 على اسناد ابداء الرأي الدستوري 
والقانوني إلى هيئة اخلبراء وعلى 
ان حتاط جلنة الشؤون اخلارجية 
علما مبا ينتهي اليه الرأي في حال 

تقدميه الى مكتب املجلس.
أوال: الرأي املعارض لالتفاقية:

على ضوء ما تقدم قامت اللجنة 
مبناقشة مواد االتفاقية تفصيال حيث 
رأى املعارض���ون م���ن األعضاء ان 
نصوص االتفاقية وعلى النحو الذي 
جاءت به اصابها الكثير من العوار في 
الصياغة واتسم البعض إذ لم يكن 
الغالب منها بشبهة املخالفة ألحكام 
الدستور ومن ذلك ما اعترى بعض 
نصوصها من معاني االنتقاص من 
سيادة الدولة وتعارضها مع مبادئ 

وركائز الدستور.
كما أنه���ا ال تتناغ���م مع مناخ 
الت���ي يقوم عليه���ا نظام  احلرية 
احلكم الدميوقراطي بدولة الكويت 
خاصة أنه من ش���أنها التأثير على 
حقوق املواطنن ومساحات احلرية 

املكفولة لهم.
العديد من  وأيض���ا يعتريه���ا 
االس���هاب في الصياغ���ة مبا ميثل 
ع���دم دق���ة الصياغة التش���ريعية 
لها وهو أمر يتع���ارض مع وحدة 
التطبيق للنصوص على نهج واضح 
ومحدد وفق مقتضيات دقة الصياغة 

التشريعية.
فضال ع���ن أن بعض نصوص 
االتفاقية تتعارض مع أسس االلتزام 
باملادة 27 من اتفاقية ڤيينا التي ال 
جتيز ألي طرف ان يحتج بنصوص 
قوانينه الداخلية في تنفيذ بنود أي 
اتفاقية ما دامت قد جاءت خلواً من 
ابداء اي حتفظ أو اعالن تفس���يري 
جتيزه نصوص االتفاقية املوقعة بن 
االطراف أو املعاهدات الدولية التي 

ينضمون إليها بشروطها.
ومن ثم يجب ان تكون االولوية 
التطبيق لنص���وص االتفاقية  في 
عل���ى القوانن الوطني���ة. وأضاف 
غير املوافقن على االتفاقية س���ندا 
لرأيهم: نص املادة األولى: ان ما جاء 
بها وعلى الرغم من قيام االتفاقية على 
أساس التعاون بن الدول األعضاء 
إال أن  الوطنية،  وفق تش���ريعاتها 
التعاون في حد ذاته ميثل قيدا على 
الدولة بوجوب إجراء هذا التعاون 
عند الطل���ب، باعتباره التزاما، كما 
ان قانون االتفاقية ميثل تش���ريعا 
يزيد قوة على التشريع العادي حيث 
ميكن تعديل هذا األخير باإلجراءات 
الدستورية مبعرفة السلطة الوطنية 

املختصة دستوريا.
لذلك فإن العديد من مواد االتفاقية 
حتتاج الوقوف أمامها وبيانا لسندها 
أو مخالفتها ألي من أحكام الدستورية 

او القوانن النافذة.
املادة 3: م���ا ورد بها من اتخاذ 
القانوني���ة )عند تدخل  االجراءات 
مواطنيه���ا او اي من املقيمن فيها( 
في ش���ؤون ال���دول األخرى، متت 
صياغتها بصورة عامة وغير قابلة 
للتحديد الدقي���ق ملاهية ما يعتبر 
تدخ���ال بصورة قد يكون وس���يلة 
انتقائية ملساءلة الرموز السياسية 
ومن ثم متثل مخالفة ألحكام املادة 
36 من الدس���تور التي تنص على 
كفالة حرية الرأي والتعبير ونشر 
الرأي وإعالنه مع مالحظة عدم وجود 
تشريع وطني لتحديد ماهية حرية 

الرأي أو املجرم من القول.
الطالبة  الدولة  املادة 4: تزويد 
بالبيانات الشخصية ملواطني الدولة 
الطالب���ة أو املقيم���ن بها - حاالت 
طلب البيانات وم���دى توافقها مع 
الالجئ���ن السياس���ين او غيرهم، 
وماهية املقصود باملقيمن بها مثل 
مخالفة للحكم التفسيري للمحكمة 
الدستورية من عدم جواز االفصاح 

عن البيانات الشخصية.
القوان���ن  امل���ادة 6: توحي���د 
م���ع اخت���الف النظم والدس���اتير 
خاصة اململكة العربية الس���عودية 
)الشريعة( والدول املطبقة للنظام 
الدستوري والبرملاني مثل )الكويت(، 
التوحيد صعب وميثل تعديا وقيدا 
ف���ي صياغة  الدولة  على س���يادة 
تشريعاتها وقوانينها مبا يتناسب 

مع أوضاعها.
املادة 9: تبادل املعلومات املتعلقة 
باجلرائم الت���ي ترتكب على أرض 
الدولة. كم���ا أن بعض اجلرائم لها 
طبيعتها اخلاصة فيما يتعلق بأمن 
الدولة واس���تقرارها، خاصة طلب 
االلتزام باالخط���ار عن )اإلجراءات 
وما مت اتخاذه من إجراءات لتعقبها( 
ويثير النص عمومية صياغته الكثير 
من احملاذير السياس���ية ذات األثر 
السلبي على أمن البالد واستقرارها 
ومتث���ل املادة تعارض���ا مع أحكام 
املادتن )1، 47( من الدستور والتي 
تنص أوالها على أن دولة الكويت 
دولة عربية ذات سيادة، وثانيتها 
ان الدفاع عن الوطن واجب مقدس 
سواء كان التهديد خارجيا أو داخليا 

ضد أي من أنواع اجلرائم.
امل���ادة 10: عمل الدول بش���كل 
أو ثنائ���ي« على حتقيق  »جماعي 
العالي لألجه���زة االمنية،  التكامل 
والتعاون امليدان���ي، وتقدمي الدعم 
»في حالة الطلب«، اخلطورة تتمثل 
في الترخيص أو السماح مبشاركة 
القوى االمنية لدولة أخرى بالدخول 
إلى أراضي الدولة الطالبة ومشاركة 
قواتها في أقصى أمور األمن الداخلي 
وليس العدوان اخلارجي أو حاالت 

احلرب، وهي مجرد حاالت مواجهة 
االضطرابات االمنية والكوارث وما 
تش���تمل عليه من قيود على حرية 
الرأي والتعبير واالجتماعات العامة 
التي ترى فيها السلطات تهديدا لألمن 

واالستقرار أو أمن احلكم.
وه���ذه متث���ل خط���ورة م���ن 

ناحيتن:
أ - التدخل واالستعانة بالقوى 
اخلارجي���ة في حاالت االضطرابات 
االمنية دون حتديد ما هيتها ودرجة 

خطورتها.
ب - مجرد الترخيص بدخول 
قوات اجنبية ميثل مساسا بسيادة 
الدول���ة، خاصة مع وج���ود القوة 
املش���تركة العس���كرية ملجل���س 

التعاون.
ت - التقي���د غي���ر احملدد على 
حرية الرأي واالجتماع املكفول وفقا 
للدس���تور الكويتي في املواد )30، 

.)44 ،37 ،36
السماح للمختصن  املادة )11(: 
من دولة ما بالتدخ���ل والعمل مع 
قوة االمن الوطني في مرحلة )جمع 
اولية  االس���تدالالت( وهي مرحلة 
او وردت  ارتكب���ت  ملتابعة جرائم 
معلومات حول االعداد الرتكابها ان 
املفترض للمشاركة في احلضور ان 
تكون ف���ي مرحلة التحقيق اذا كان 
للجرمية صل���ة بالدولة الطالبة او 
مواطن من ابنائها سواء كان فاعال 
او مش���اركا في اجلرمية موضوع 
التحقيق. وتن���ص املادة )34( من 
الدستور ان املتهم بريء حتى تثبت 
ادانته )م 31( عدم جواز القبض على 
انسان أو حبس���ه او تقييد حريته 
في االقامة والتنق���ل )م36( حرية 

الرأي.
املادتان )13، 14(: تناولت املادتان 
معاجلة حاالت الدخول غير املشروع 
للدولة من قبل دولة اخرى من دول 

املجلس )احلالتن أ، ب(.
املادة )13(: أ - الداخلون بطريقة 
غير مشروعة لدولة اخرى من داخل 
دولة، دخل���وا اليه���ا بطريق غير 

مشروع يعادون اليها.
ب - املجه���ول من دون وثائق 
او الداخلون بطريقة غير مشروعة 
يعادون ال���ى ح���دود الدولة التي 
دخلوها بطريق غير مشروع حيث 
يكون من املفترض ان الترحيل يكون 

للموطن االصلي للمخالف.
امل���ادة )14( ف���ي ش���أن ضبط 

احلدود:
س���واء ثنائية لكل من سلطات 
الدولت���ن )في حال  ب���ن  احلدود 

اجلوار(.
ولها تنظيم وتنس���يق وتالقي 
الدوريات املشتركة وتنظيم عمليات 
املطاردة حتى لو امتدت الى داخل 

البحرية  الدول���ة االخ���رى  حدود 
مع التزام  الدول���ة بإعادة مرتكبي 
اجلرائم مع متحصالتها الى الدولة 
التي اجتازوا حدودها متثل تداخال 

في سلطات الدولتن.
كم���ا ان اس���تمرار املط���اردة 

البحرية:
متثل خطورة السماح لقوات دولة 
دخول حدود الدول االخرى ملطاردة 
ش���خص او متابعة عملية اجرامية 
وهي غير واضحة متثل املس���اس 
بالسيادة االقليمية، ومن ثم تعارضا 

مع املادة )28( من الدستور.
املادة )16(: تس���ليم االشخاص 
او احملكوم عليهم،  االته���ام  ملجرد 
تخالف اتفاقيات تس���ليم املجرمن 
او التع���اون القضائي، اذ يجب ان 
يقوم االجراء مستندا الى اجراء صادر 
من جهة قضائية، كما ان تس���ليم 
احملكوم عليه���م يخضع التفاقيات 
ثنائية حتدد شروطه وضوابطه، ومن 
غير املالئم ان ترد كنص عام مجرد في 
نصوص االتفاقية. وخلص مؤيدو هذا 
الرأي الى ان املوافقة على االتفاقية 
بالصياغ���ة الت���ي وردت بها متثل 
اسقاطا للغالب من احكام الدستور 

على النحو السابق البيان.
ثانيا: الرأي املؤيد لالتفاقية: اكد 
املؤيدون لالتفاقي���ة لالخذ بأحكام 

االتفاقية.
انه وعلى ضوء ما ظهره من عرض 
احلاضرين من مستشاري اجلهات 
املشار اليها ان تصديق دولة الكويت 
على هذه االتفاقية  يدعم وجودها 
ومركزها على املستوين االقليمي 
الوقت  ف���ي ذات  والدولي، ويظهر 
جهودها احلثيثة في مجال مكافحة 
امناط اجلرمي���ة بأنواعها ويضفي 
انطباعا جديدا لدى املؤسسات الدولية 
واالقليمية على جدية دولة الكويت 
في دعم خطة اجلهود املشتركة لدول 
مجلس التعاون في تنفيذ خطط االمن 
املشترك، وتصويب االوضاع لتالفي 
اوجه القصور التي جنمت عن عدم 
توحيد اجلهود املش���تركة ملكافحة 
اجلرمية، االمر الذي سيس���اهم في 
جتنيب دولة الكويت ومؤسساتها 
االمنية االثار السلبية لظاهرة تفشي 
االمناط اجلدي���دة للجرائم املنظمة 
عبر احلدود. يض���اف الى ما تقدم 
ان التوقيع عل���ى االتفاقية وطلب 
اس���تكمال االجراءات الدس���تورية 
لنفاذها، يس���تند الى قيام احكامها 
الدول االعضاء مببادئ  على اميان 
الشريعة االسالمية، ودعما للروابط 
التي جتمع بن الدول االعضاء ودعما 
لوحدتها االقليمية وحتقيقا ملصاحلها 
املشتركة على سند من املبادئ التي 
يق���وم عليها احت���اد دول املجلس، 
امنها وتأكيد  دعما للمحافظة على 

عوامل استقرارها من خالل حتقيق 
اكبر قدر من التعاون بينها تعزيزا 
للعالقات املش���تركة، وعلى جانب 
آخر اشار احلاضرون واملؤيدون، الى 
ان نصوص االتفاقية تدعم التعاون 
املشترك لدول املجلس وتزيد حلقات 
الربط القائم بالفعل بينها اقتصاديا 
وجتاريا وسياسيا ملصالح مشتركة 

حتدد اهدافها ومصاحلها العليا.
واض���اف املؤيدون ان التطبيق 
العملي لالتفاقية سيظهر اجلوانب 
االيجابية الحكامها، يكفي انه اذا تبن 
من التطبي���ق الحكامها على ارض 
الواقع تعارضا مع اي تش���ريع او 
مساس���ا باحلريات واحلقوق التي 
كفلها الدس���تور ونظمتها القوانن 
الوطنية سيكون لدولة الكويت احلق 
وفقا الحكام امل���ادة )20( ب، ج ان 
تنسحب منها مبجرد اخطار كتابي 
يرسل الى االمن العام ملجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية )20/ب(، كما 
يج���وز لها طلب تعدي���ل االتفاقية 
باالجراءات احملددة بها )مادة 20/ج( 
وهو ضمان فاع���ل غير معهود في 
الغالب م���ن املعاهدات واالتفاقيات 
الدولية االخرى. ويكون من جميع 
ما تقدم قيام احكام االتفاقية حتقيقا 
ملصالح الكويت العليا والتي تسمو 
وترتقي على اي مصالح فردية او لفئة 
من الفئات وال خشية على احلريات 
واحلقوق والضمان���ات التي كفلها 
الدستور الي من املخاطبن بأحكامها. 
ومن ثم فإن االتفاقية تعد دعما مهما 
بالنسبة جلميع الدول االعضاء لدعم 
االمن الوطن���ي واخلليجي في ظل 
الظروف الراهنة التي حتيط بدول 
املنطقة وحتقق االستقرار وهي طموح 
كل مواط���ن. كما يجب مالحظة انه 
وفقا للمادتن )115 - 116( من الالئحة 
الداخلية للمجلس. ال متلك السلطة 
التشريعية حيالها عند العرض اال 

امرا من ثالث:
أ - املصادقة عليها وفق نصوصها 

دون تعديل.
ب - عدم املوافق���ة عليها مع بيان 

اسباب الرفض.
ت - تأجيل نظرها الى حن توافر 
الظ���روف االقليمية والسياس���ية 
القرارها. وعلى ضوء ما تقدم من اراء 
املؤيدين واملعارضن، ناقشت اللجنة 
كال من اجلوانب االيجابية والسلبية 
ملواد االتفاقية حيث انتهى رأي اللجنة 
بأغلبية اعضائها الى عدم املوافقة 
على االتفاقية بالصياغة التي وردت 

بها »عدم موافقة 3، موافقة 2«.
واللجن���ة تق���دم تقريرها الى 
املجلس املوقر التخ���اذ ما يراه في 
ش���أنها عل���ى ضوء امل���ادة 70 من 
الدس���تور واملادتن )115، 116( من 

الالئحة الداخلية للمجلس.

إن الدول األعضاء في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية، ويشار إليها فيما بعد 
بـ )الدول األطراف(، إميانا منها مببادئ الشريعة اإلسالمية السمحة، وانطالقا 
من روح األخوة الصادقة والروابط الوثيقة التي جتمع فيما بينها، واقتناعا منها 
ــر الروابط التي جتمع بني أبنائها ووحدتها اإلقليمية ومصيرها الواحد  بأواص
ــتركة، وتأكيدا لألسس واملبادئ التي أرساها مجلس التعاون  ومصاحلها املش
ــة، وحتقيقا للمبدأ الذي ينص على أن احملافظة على أمن  لدول اخلليج العربي
واستقرار دول املجلس مسؤولية جماعية يقع عبؤها على هذه الدول، وحرصا 
ــاهمة الفاعلة في مكافحة  منها على حتقيق أكبر قدر من التعاون من أجل املس
اجلرمية بكافة أشكالها وصورها ورفع كفاءة األجهزة األمنية، وتعزيزا لعالقات 
ــيق والتعاون  ــتركة، واقتناعا بأن التنس التعاون بينها مبا يخدم املصالح املش
والتكامل فيما بينها، إمنا يخدم أهدافها ومصاحلها العليا، وإدراكا منها خلطورة 
ــية  اجلرمية وآثارها الضارة على اجلوانب االقتصادية واالجتماعية والسياس
للمجتمع، ووصوال بالتعاون األمني القائم بني دول املجلس إلى مستوى أمثل 

وأشمل، فقد اتفقت على ما يلي:

الفصل األول: أحكام عامة

ــريعاتها  ــي إطار هذه االتفاقية، وفقا لتش ــادة 1: تتعاون الدول األطراف ف امل
الوطنية والتزاماتها الدولية.

املادة 2: تتعاون الدول األطراف فيما بينها، ملالحقة اخلارجني على القانون أو 
النظام، أو املطلوبني من الدول األطراف، أيا كانت جنسياتهم، واتخاذ اإلجراءات 

الالزمة بحقهم.
املادة 3: تعمل كل دولة طرف على اتخاذ اإلجراءات القانونية فيما يعد جرمية، 
وفقا للتشريعات النافذة لديها، عند تدخل مواطنيها أو املقيمني بها في الشؤون 

الداخلية ألي من الدول األطراف األخرى.

الفصل الثاني: مجاالت التعاون والتنسيق األمني

املادة 4:تتعاون كل دولة طرف بإحاطة األطراف األخرى- عند الطلب- باملعلومات 
ــة أو املقيمني بها، في مجال  ــن مواطني الدولة الطالب ــخصية ع والبيانات الش

اختصاصات وزارات الداخلية.
املادة 5: ال يجوز توظيف مواطن أي دولة طرف، سبق له العمل في أحد األجهزة 
ــاز أمني بدولة طرف أخرى، إال مبوافقة وزارة  ــة بدولته، للعمل في جه األمني

الداخلية بدولته وفقا لقوانينها )أنظمتها( وإجراءاتها املرعية.
ــدر اإلمكان، على اآلتي:  أـ  تبادل املعلومات  ــادة 6: تعمل الدول األطراف، ق امل
واخلبرات التي من شأنها اإلسهام في تطوير سبل منع ومكافحة اجلرمية على 
اختالف أشكالها وأنواعها، السيما اجلرمية املنظمة عبر الوطنية واملستجدة، 

وتقدمي الدعم الفني في كافة الشؤون األمنية مبا يحقق التكامل املنشود.
 بـ  توحيد القوانني )األنظمة( واإلجراءات، مبا يكفل مكافحة اجلرمية مبختلف 

أشكالها وأنواعها، حتقيقا ألمن الدول األطراف.
ج ـ تبادل القوانني )األنظمة( واللوائح املتعلقة بعمل وزارات الداخلية وأجهزة 
األمن األخرى ذات الصلة، وكذلك األبحاث والكتب واملطبوعات والنشرات التي 
ــائل اإليضاح، واألفالم التدريبية  ــا الوزارات واألجهزة املماثلة، ووس تصدره

املوجودة لديها.
ــهيالت الالزمة في مجاالت التعليم والتدريب ملنتسبي وزارات  د ـ  تقدمي التس
الداخلية واألجهزة املماثلة في الدول األطراف في املعاهد والكليات واملؤسسات 

املتخصصة لديها.
هـ  إنشاء مراكز تدريب أمنية متخصصة في الفروع املختلفة التي حتتاج إليها 

أجهزة األمن في الدول األطراف.
و ـ  تزويد الدول األطراف ببرامج املؤمترات والندوات واحللقات الدراسية التي 

تعقدها في مجال اختصاص وزارات الداخلية وأجهزة األمن.
ــم األجهزة األمنية بأحدث التقنيات، وتدريب العاملني من خالل دورات  ز - دع

تدريبية مشتركة.
ــادل الزيارات امليدانية بني العاملني في وزارات  ح - عقد اللقاءات الدورية، وتب
ــطة بهدف  ــتويات، وفي مختلف األنش الداخلية وأجهزة األمن، على كافة املس

تعميق الصالت، وتوثيق التعاون واالطالع على النظم املطبقة.
ــاور وزارات الداخلية، وأجهزة األمن املماثلة في الدول األطراف   املادة 7: تتش
مسبقا، ويتعاون ممثلوها لتنسيق وتوحيد مواقفهم جتاه املواضيع املطروحة 

على جداول أعمال املؤمترات واالجتماعات اإلقليمية والدولية.
ــماء املبعدين وأصحاب السوابق اخلطرة،   املادة 8: تتبادل الدول األطراف أس

والبيانات واملعلومات املتعلقة بهم، واإلبالغ عن حتركاتهم.
 املادة 9: تتبادل الدول األطراف املعلومات املتعلقة باجلرائم التي مت ارتكابها أو 
يتم اإلعداد الرتكابها على إقليم دولة طرف أخرى، التي لها عالقة بالعصابات 

اإلجرامية، وما مت اتخاذه من إجراءات لتعقبها ومكافحتها.
 املادة 10: تعمل الدول األطراف، بشكل جماعي أو ثنائي، على حتقيق التكامل الفعلي 

لألجهزة األمنية والتعاون امليداني في ما بينها، وتقدمي الدعم واملساندة 
ــرف، وفقا لظروف الدولة أو الدول األطراف  ــي حالة الطلب- ألي دولة ط - ف

املطلوب منها، وذلك ملواجهة االضطرابات األمنية والكوارث.
ــادة 11: تعمل الدول األطراف، وفقا لكل حالة، وبناء على طلب دولة طرف،   امل
بالسماح للمختصني في الدولة الطرف الطالبة بحضور مرحلة جمع االستدالالت 
التي جتري في جرائم وقعت فيها ولها صلة بأمنها، أو بجرائم مماثلة وقعت 
ــيتها، أو كان لهم شركاء  في اقليمها، أو كان مرتكبوها ممن يتمتعون بجنس

يقيمون فيها، أو من املقرر أن تترتب نتائجها في إقليمها.

الفصل الثالث: ضبط الحدود

ــروع  املادة 12: تتعاون الدول األطراف على منع الدخول أو اخلروج غير املش

لألشخاص، ومكافحة التهريب والتسلل عبر حدودها، وتتخذ اإلجراءات القانونية 
النظامية املناسبة بحق من يقوم بهذه األعمال أو يثبت له دور فيها.

ــراف بالقبض على من  ــلطات املختصة في الدول األط ــادة 13: تقوم الس  امل
ــروعة، وتتخذ اإلجراءات املناسبة بحقهم،  يدخلون إقليمها بطريقة غير مش

وإعادتهم وفقا ملا يلي:
أ - الداخلون بطريقة غير مشروعة إلى إقليم إحدى الدول األطراف الذين كانوا 
قد دخلوا حدود إحداها بطريقة مشروعة، يعادون إلى مركز أمن حدودي أو 
منفذ الدولة التي دخلوها بطريقة مشروعة، ما لم يكونوا من مواطني الدولة 

التي دخلوا إقليمها.
ــن ال يحملون وثائق ثبوتية، والداخلون بطريقة غير  ب - مجهولو الهوية وم
مشروعة الذين كانوا قد دخلوا إقليم إحداها بطريقة غير مشروعة بعد أن دخلوا 
إقليم دولة أخرى أو أكثر بطريق غير مشروع، تتولى الدولة إعادتهم إلى الدولة 

التي قدموا منها، ما لم يكونوا من مواطني الدولة التي دخلوا إقليمها.
ــلطات احلدود،  ــادة 14: أ - تعمل الدول األطراف على إيجاد آلية لتنظيم س  امل
ــون ثنائية بني كل دولتني من الدول األطراف، يتم في ضوئها التعاون في  تك

مجال ضبط احلدود املشتركة، من حيث:
1 - عقد اجتماعات دورية.

2 - تنظيم وتنسيق دوريات تالق، ودوريات مشتركة.
3 - تنظيم عمليات املطاردة البرية والبحرية.

4 - تقدمي املساعدة واإلسعافات األولية الالزمة على احلدود عند الطلب.
5 - تنظيم االتصاالت املشتركة في املراكز احلدودية.

6 - التنسيق بشأن فتح املنافذ احلدودية بني الطرفني. 
ب - في حال عدم وجود اتفاق ثنائي، وفقا ملا ورد في الفقرة أ، ال يجوز لدوريات 
ــراف اجتياز احلدود البرية للدولة  ــاردة التابعة ألي دولة من الدول األط املط
املجاورة، ويجوز لدوريات املطاردة البحرية اجتياز احلدود حتى نقطة تالقي 
ــرا، التي يتفق عليها بني الدولتني املتجاورتني، وتتولى دوريات  الدوريات بح
الدولة التي دخل املطاردون إلى حدودها- بعد إبالغها بذلك- مطاردتهم، وإلقاء 
القبض عليهم، وتسليمهم وجميع ما في حوزتهم، ووسائط نقلهم إلى أقرب 
مركز أو دورية تابعة للدولة التي بدأت املطاردة في إقليمها متى كانت القوانني 

األنظمة املعمول بها في الدولة التي مت إلقاء القبض فيها تسمح بذلك.

الفصل الرابع: التعاون في مجال عمليات إنقاذ األشخاص في الحوادث 

املادة 15: أ - تتعاون الدول األطراف على تسهيل إجراءات هبوط اإلسعاف 
ــري إلقليمها، إلنقاذ املصابني  ــعاف البري والبح اجلوي، أو دخول اإلس

في احلوادث.
ــب دون انتظار  ــعاف املصاح ــم نقل املصابني وطاقم اإلس ب  - يت
إجراءات الدخول أو اخلروج الرسمية لدى أي دولة طرف، مع مراعاة 

استيفائها الحقا.

 الفصل الخامس: تسليم المتهمين والمحكومين

ــريعات الوطنية  ــادة 16: تعمل الدول األطراف، وفقا ملا تقضي به التش امل
ــليم، على  ــات التي تلتزم بها الدولة الطرف املطلوب منها التس واالتفاقي
تسليم األشخاص املوجودين في إقليمها، املوجه إليهم اتهام، أو احملكوم 

عليهم من السلطات املختصة لدى أي منها.
الفصل السادس أحكام ختامية 

ــاورات الالزمة لتدعيم  املادة 17:  تعقد الدول األطراف االجتماعات واملش
فاعلية التعاون وتطويره وفقا لهذه االتفاقية.

ــة للمحافظة على  ــراف اإلجراءات الضروري ــادة 18: تتخذ الدول األط امل
سرية املعلومات واملواد والوثائق واملستندات املتبادلة بينها، مبوجب هذه 
االتفاقية، وال يتم استخدامها في غير األغراض التي طلبت من أجلها، أو 
ــائها لطرف ثالث، دون موافقة كتابية  ــليمها أو اإلفصاح عنها أو إفش تس

من الطرف الذي قدمها.
ــات الثنائية املرتبطة بها  ــادة 19 :ال تخل أحكام هذه االتفاقية باالتفاقي امل
بعض الدول األطراف فيما بينها، وفي حالة تعارض أحكام هذه االتفاقية 
ــق الدولتان في عالقاتهما  ــع أحكام إحدى هذه االتفاقيات الثنائية، تطب م

املتبادلة األحكام األكثر حتقيقا للتعاون األمني الشامل.
ــذه االتفاقية من املجلس األعلى، وتخضع إلجراءات  املادة 20: أ- تقر ه
املصادقة املعمول بها لدى كل دولة طرف، وتدخل حيز النفاذ بعد مضي 
ــخ إيداع وثائق تصديق ثلثي الدول املوقعة، وحتل  ثالثني يوما من تاري
ــس التعاون لدول  ــل االتفاقية األمنية بني دول مجل ــذه االتفاقية مح ه
ــرة 1415هـ املوافق 28  ــج العربية املوقعة بتاريخ 25 جمادى اآلخ اخللي

نوفمبر 1994م.
ــحب من هذه االتفاقية بإخطار كتابي  ب - يجوز لكل دولة طرف أن تنس
ــدول اخلليج العربية، وال ينتج  ــله إلى األمني العام ملجلس التعاون ل ترس
ــهر من تاريخ تسلم اإلخطار، مع  ــحاب أثره إال بعد مضي ستة أش االنس

عدم اإلخالل بتنفيذ الطلبات السابقة على تسلم اإلخطار.
 ج - يجوز تعديل هذه االتفاقية مبوافقة املجلس األعلى، ويخضع التعديل 

لإلجراءات املنصوص عليها في هذه املادة.
حررت هذه االتفاقية باللغة العربية في مدينة الرياض بتاريخ 1433/12/28 
ــد يودع لدى األمانة العامة ملجلس  ـــ املوافق 2012/11/13م من أصل واح ه
التعاون لدول اخلليج العربية، وتسلم نسخة منه مطابقة لألصل لكل دولة 

من الدول األطراف في هذه االتفاقية.
ــي ووزراء الداخلية بدول  ــمو واملعال وإثباتا ملا تقدم تفضل اصحاب الس

مجلس التعاون لدول اخلليج العربية بتوقيع هذه االتفاقية.

عبداهلل التميميمبارك اخلرينج

امللك  الش����ريفن  احلرم����ن 
 عب����داهلل ب����ن عبدالعزي����ز

آل س����عود مبناسبة الذكرى 
التاسعة لتولي جاللته مقاليد 
العربية  اململك����ة  احلكم في 
السعودية، متمنيا جلاللته 
طول العمر والصحة والعافية 
إلكمال مسيرة اخلير في اململكة 

العربية السعودية.
التهنئة  وقدم اخلرين����ج 
لصاحب السمو امللكي األمير 
س����لمان بن عبدالعزيز ولي 
العهد وصاحب السمو امللكي 
األمير مق����رن بن عبدالعزيز 
ول����ي ولي العه����د وصاحب 
الس����مو امللكي األمير متعب 
بن عبدالعزيز وزير احلرس 

التغريدات التي صدرت ليست 
م���ن أس���لوب النائ���ب وال من 
أخالقه، رغم الهجمة الشرس���ة 
التي يتعرض لها منذ ايام بجميع 
النش���ر االلكتروني،  وس���ائل 
مستدركا أن هناك بعض املواقع 
االلكترونية نسبت تصريحات لم 
تصدر من النائب عبداهلل التميمي 
في مؤمتره الصحافي، بعد تقدمي 
االستجواب والتصريح مسجل 
بشكل كامل بالڤيديو لدى مكتب 
النائ���ب وجار اتخاذ االجراءات 

ضد هذه املواقع.
وخت���م البي���ان بالقول إن 
الفج���ور ف���ي اخلصومة ليس 
من شيم االحرار وما حدث من 
قبل هؤالء لن مير مرور الكرام، 
فالنائب لديه رأي سياسي ولم 
ينزل ملس���توى ما يجري ضده 
من ردود افع���ال غير الئقة من 

اخلرينج يهنئ خادم احلرمني بذكرى توليه 
مقاليد احلكم باململكة العربية السعودية

اختراق حساب التميمي في تويتر وتزوير تغريدات

ود.عبدالعزي����ز  الوطن����ي 
الفايز سفير اململكة العربية 
الكويت من  السعودية لدى 
خالل اتصال هاتفي مع السفير 
الفايز، معربا عن صادق تهانيه 
لهذه الذك����ري الغالية علينا 
جميعا، مستذكرا الدور الكبير 
للملكة العربية السعودية في 
وقوفها مع الكويت على جميع 
األصعدة وامليادين وعلى عمق 
العالقات األخوية بن البلدين 
والشعبن الشقيقن بفضل 
اهلل أوال ث����م بفض����ل حكمة 
القيادتن في البلدين اللذين 
يسعيان دائما إلى تعميق سبل 
العالقات الثنائية بن البلدين 

على جميع األصعدة.

اخلصوم السياسن واتباعهم، 
وان ه���ذه االمور ل���ن تنال من 
عزميته وسعيه احلثيث جتاه 
التي يؤمن  الوطني���ة  القضايا 

بها.
تقدم نائب رئيس مجلس 
األمة مبارك اخلرينج بأصدق 
التهان����ي والتبريكات خلادم 

صدر بيان عن النائب عبداهلل 
التميم���ي قال فيه ان حس���ابه 
التواصل االجتماعي  في موقع 
تويتر تعرض لالختراق من قبل 
العصابات االلكترونية ومت ارسال 
تغريدات لم تصدر عن النائب 

مطلقا.
وذك���ر البيان ال���ذي صدر 
مؤخرا أن حملة موسعة شنت 
ضد احلس���اب منذ أيام، اال أن 
عملية االختراق كانت بشكل مؤكد 
وواضح ومت التأكد منها الليلة 
في اعقاب نشر وثيقة ضد أحد 
النواب مقدمي االستجواب وعدد 
من التغري���دات االخرى ومتت 
مس���اء اجلمعة املاضية ما بن 
الساعة السادسة والسابعة مساء 
وجار اتخاذ االجراءات القانونية 

الالزمة واستعادة احلساب.
وأوضح البيان أن عددا من 

مرزوق الغامن

الغامن يهنئ نظيرته
 في تنزانيا االحتادية

بالعيد الوطني

بعث رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن ببرقية 
تهنئة الى رئيسة املجلس الوطني في جمهورية 
تنزانيا االحتادية »آني ماكيندا« وذلك مبناسبة 

العيد الوطني لبالدها.


