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 إعالن تونس لمبادئ
 مكافحة االحتيال البحري في الدول العربية

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إٌ انذٔل األعضبء فٙ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ 

االقزظبدٚخ انُبجًخ عٍ عًهٛبد االدزٛبل انجذش٘ ثكبفخ أشكبنّ  نألضشاسإدساكب يُٓب 
ُقم انجذش٘ ٔانزجبدل انزجبس٘ عهٗ ٔإر رأخز فٙ انذغجبٌ رأثٛشْب انغهجٙ عهٗ َشبط ان. 

 .انًغزٕٖ انعشثٙ ٔانذٔنٙ 
ٔإر رددذسا انذبجددخ انًهذددخ إنددٗ رعددبٌٔ انددذٔل انعشثٛددخ ف  ٔرُغددٛة يٕاقيٓددب نًكبفذددخ االدزٛددبل    

 . اإلقهًٛٛخانجذش٘ انز٘ فٙ يٛبْٓب 

 6/5/1982ثزدبسٚ    798ٔأخزِ فٙ اعزجبسْب قدشاس انًجهدظ االقزظدبد٘ ٔاالجزًدبعٙ سقدى      

طُخ انجذشٚخ ٔانزعبيم انزجدبس٘ يٛدش انغدهٛى يدٍ جٓدخ ف ٔاالريبقٛدخ انذٔنٛدخ نقًد  األعًدبل          دٕل انقش

 .يٍ جٓخ ثبَٛخ  1985يٛش انًششٔعخ انًٕجٓخ ضذ عاليخ انًالدخ انجذشٚخ انًٕقعخ فٙ يبسط 

 :رعهٍ يب ٚهٙ  
 

 :ٌعتبر مه أعمال االحتٍال انبحري ما ٌهً  ( : 1) انمادة 

رثخ فٙ انٕثبئة انخبطخ ثبنجضبعخ انًقذيخ إنٗ انجُٕاف ثٛبَبد كب ٔإٚشادرضٔٚش  -

أٔ ششكبد انزأيٍٛ نزغٓٛم دف  يجهغ االعزًبد انًيزٕح نظبنخ يظذس انجضبعخ 

. 

 .انًزعًذ نهغيُٛخ ف نغشع انذظٕل عهٗ يجبنغ انزأيٍٛ اإلضشاسأٔ  اإليشاق -

ف أٔ  ثٛ  انغديُٛخ ف أٔ رعدذٚم اعدًٓب ف  أٔ عهًٓدب ف أٔ سْدٍ ف أٔ ثٛد  انجضدبئ         -

 .انًًزهكبد انًٕجٕدح عهٗ ظٓشْب ثظيخ يٛش قبََٕٛخ 

االعزٛالء يٛش انًششٔع يٍ قجم األشخبص أٔ انٓٛئبد عهٗ انغيُٛخ ف أٔ عهٗ  -

 .انجضبئ  انًذًهخ عهٛٓب فٙ عشع انجذش 

 

 

 :  تعمم اندول انعربٍت عهى مراعاة انوسائم انتانٍه نمكافحت االحتٍال انبحري ( : 2) انمادة 
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جٛم أٚخ عيُٛخ إرا كبَذ يذًهدخ ثبنجضدبئ  نزدزًكٍ انغدهابد انًخزظدخ      عذو رغ -1

 .يٍ فذظٓب قجم رذًٛهٓب 

 .فٙ سدهخ  إثذبسْبعذو َقم يهكٛخ أٔ رغٛٛش أعى أ٘ عيُٛخ أثُبء  -2

أٔ سثبَٓدب ثجٛد  انجضدبئ     ( أٔ يغزأجشْب ) نك انغيُٛخ بعذو انغًبح نهُبقم أٔ ي -3

ب أٔ جضئٛدب  اعزٛيدءبء أل٘ َدٕع يدٍ     انًًهٕكخ نهغٛش ٔانًشذَٕخ عهٗ عيُٛزّ كهٛد 

 .االعزذقبقبد إال ثُبء عهٗ دكى قضبئٙ 

االثزعددبد عددٍ انزعبيددم يدد  انغدديٍ انزددٙ رذًددم أعددالو دٔل انزغددجٛم انًيزددٕح         -4

 .عٛاشح دقٛقٛخ نذٔل انعهى عهٗ انغيُٛخ  إلدكبو

ٔششكبد انُقم انجذش٘ انًضدٔجدخ انجُغدٛخف    . عذو انزعبيم ي  انغيٍ انجٕانخ  -5

دظش انزعبيم قءذس اإليكبٌ ي  انششكبد انًالدٛدخ انًعشٔفدخ ٔراد    ٔيذبٔنخ

 .انغًعخ انجٛذح ي  إعابء أٔنٕٚخ انشذٍ نهغيءٍ انعشثٛخ 

انذٔنددخ ٔخشٔجٓددب يُٓددب   يددٕاَٙءانزددذقٛة فددٙ ٔثددبئة انغدديٍ عُددذ دخٕنٓددب إنددٗ    -6

نهزأكذ يٍ عاليخ انجٛبَبد انخبطدخ ثشدهدخ انغديُٛخ ٔعًهٛدبد انشدذٍ ٔانزيشٚدغ       

 .ٔانجضبئ  انزٙ رذًهٓب 

انزعبيم ي  ششكبد رأيٍٛ يٕثٕق ثٓب  ٔيعشٔفخ ٔأٌ ٚكٌٕ نٓب ٔكبنخ فدٙ ثهدذ    -7

 .انًشزشٖ 

رٕجٛددّ انًغددزٕسدٍٚ انددٕوٍُٛٛ ٔانشجددٕع إنددٗ انغددشا انزجبسٚددخ ٔانظددُبعٛخ        -8

زأكذ يٍ عًعخ انًظذسٍٚ ٔأٔضبعٓى انًبنٛخ قجدم انزعبقدذ يعٓدى عهدٗ شدشاء      نه

 .انجضبئ  

إطدددذاس انزشدددشٚعبد فدددٙ اندددذٔل نذظدددش انٕكدددبالد انًالدٛدددخ ثبنً عغدددبد         -9

ٔانششكبد انٕوُٛخ َٔقم انجضبئ  ثٕاعازٓب ٔرضًٍٛ رهدك انزشدشٚعبد ٔطديب    

 .ٔاضذب ٔيذذدا نًغئٕنٛبد ٔيٓبو انٕكٛم انجذش٘ 

و انددذٔل انعشثٛددخ نالريبقٛددبد انذٔنٛددخ انخبطددخ ثبنُقددم انجذددش٘  أٌ ٚكددٌٕ اَضددًب -10

انعشثٛددددخ  األقاددددبسيشددددشٔوب ثزاجٛددددة انقددددٕاٍَٛ ٔانزشددددشٚعبد انًذهٛددددخ فددددٙ   

 .ٔانًزضًُخ يكبفذخ االدزٛبل انجذش٘ 

انعًم عهدٗ أٌ ركدٌٕ ُْدبا َغدجخ يئٕٚدخ عهدٗ انغديٍ يدٍ انضدجبط انشئٛغدٍٛٛ            -11

جخ ٔفقدب نقدٕاٍَٛ ٔأَةًدخ دٔندخ     ٔانابقى يٍ يٕاوُٙ دٔندخ انعهدى ٔرذدذد كدم َغد     

 .انعهى 
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رٕجّٛ انًغدزٕسدٍٚ انعدشة نشدخض ثضدبئعٓى عهدٗ شدشكبد ٔوُٛدخ ٔعشثٛدخ          -12

 .فإٌ نى رٕجذ فٛكٌٕ انشذٍ عهٗ عيٍ ششكبد أجُجٛخ راد عًعخ وٛجخ 

إدساج أعًبء انغديٍ ٔانشدشكبد انزدٙ ر جدذ إداَزٓدب ثأعًدبل االدزٛدبل انجذدش٘          -13

 .نًعهٕيبد ثٍٛ انذٔل انعشثٛخ عهٗ انقبئًخ انغٕداء ٔرجبدل ْزِ ا

 

 : تتعاون اندول انعربٍت فً مكافحت االحتٍال انبحري عه طرٌق( :   3) انمادة 

ضًٍ أساضٛٓب  جشيّٛانزٙ رذٕل دٌٔ دذٔس أفعبل  اإلجشاءادارخبر جًٛ   -1

 ( .2)ف ٔرنك وجقب نًب َظذ عهّٛ انًبدح 

ٙ اسركددبة األفعددبل انًُبعددجخ ف نزالفدد اإلجددشاءادرجددبدل انًعهٕيددبد ف ٔرُغددٛة   -2

 ( .2)انًذذدح فٙ انًبدح  خٛيانجش

كأفعدبل رغدزٕجت انزغدهٛى فدٙ     ( 2)رذسج األفعبل انًُظٕص عهٛٓب فدٙ انًدبدح    -3

 .كم يعبْذح رغهٛى رجشو ثٍٛ انذٔل انعشثٛخ األعضبء 

   ( : 4) انمادة 

 . اإلعالٌٔيشاعبح أدكبو ْزا  وعهٗ كم دٔنخ عشثٛخ رعضٚض ٔادزشا 

 

 :(  5) انمادة 

 ..ثعذ إقشاسِ يٍ يجهظ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ  اإلعالٌٚظذس ْزا 
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 تووــس نمـبــادئ إعالن
 اندول انعربٍــت فً انبحريمكافحـت االحتٍال 

 ـــــــــــــــــــ
 
 
 

 ع.د - 5243ثقءشاسِ سقى   اإلعالٌٔافءة يجهظ جبيعخ انذٔل انعشثٛءخ عهٗ 
 . 13/9/1992ثزبسٚ    3ج( 98) 

 
 بص عهٗ يٕافقءخ انذٔل انعشثٛخ يءُز طءذٔسِ عٍ يجهءظ جءبيعءخ انءذٔل انعشثٛءءخ دء
 

 .يٍ يجهظ جبيعخ انذٔل انعشثٛخ   إقشاسِثعذ  اإلعالٌطذس ْءزا 
 
 

 
 

 
 


