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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2014/28

بالت�سديق على االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعــلـــى التفاقيــــة العربيــــة ملكافحــة الف�ســـاد املوقعـــة فـي القاهــــرة بتاريــــخ 1432/1/15هـ ، 

املوافق 2010/12/21م ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها فـي �سيغتها املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 21 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م

 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيــة العربيـة ملكافحــة الف�ســاد

الديباجــــة  

اإن الدول العربية املوقعة ، 

القيم  على  �سلبية  اآثار  ذات  الأ�سكال  متعددة  اإجرامية  ظاهرة  الف�ســاد  باأن  منها  اقتناعــا 

الأخالقية واحلياة ال�سيا�سية والنواحي القت�سادية والجتماعية .

واإذ ت�سع فـي اعتبارها اأن الت�سدي للف�ساد ل يقت�سر دوره على ال�سلطات الر�سمية للدولة 

واإمنـــــا ي�سمــــل اأي�ســــا الأفـــراد وموؤ�س�ســـات املجتمع املدين التي ينبغـــي اأن تــــوؤدي دورا فعــــال 

فـي هذا املجال .

ورغبة منها فـي تفعيل اجلهود العربية والدولية الرامية اإىل مكافحة الف�ساد والت�سدي له 

ولغر�ض ت�سهيل م�سار التعاون الدويل فـي هذا املجال ل�سيما ما يتعلق بت�سليم املجرمني 

وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة ، وكذلك ا�سرتداد املمتلكات .

وتاأكيدا منها على �سرورة التعاون العربي ملنع الف�ساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة 

للحدود الوطنية .

والتزاما منها باملبادئ الدينية ال�سامية والأخالقية النابعة من الأديان ال�سماوية ومنها 

ال�سريعة الإ�سالمية الغراء وباأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم 

املتحدة والتفاقيات واملعاهدات العربية والإقليمية والدولية فـي جمال التعاون القانوين 

الدول  تكون  والتي  بالف�ساد  ال�سلة  ذات  اجلرمية  ومكافحة  للوقاية  والأمني  والق�سائي 

العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .

قد اتفقت على ما يلي  :

املــادة الأولـــــى 

تعريفــــــات

لأغــــرا�ض هـــذه التفاقيــة ، يق�ســد بكل من الكلمات والعبارات التالية املعنــى املبــني قريــــن 

كل منها :
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1 - الدولــة الطــرف :

كل دولة ع�سو فـي جامعة الدول العربية �سادقت على هذه التفاقية اأو ان�سمت 

اإليها واأودعت وثائق الت�سديق اأو الن�سمام لدى الأمانة العامة للجامعة .

2 - املوظـف العمومـي :

اأي �سخ�ض ي�سغل وظيفة عمومية اأو من يعترب فـي حكم املوظف العمومي وفقا 

لقانـــــون الدولــــة الطــــرف فـــــي املجـــالت التنفيذيـــة اأو الت�سريعيــــة اأو الق�سائيـــــة 

اأو الإداريـــة ، �ســواء اأكــان معينــا اأو منتخبــا دائما اأو موؤقتا ، اأو كان مكلــفا بخدمــة 

عمومية لدى الدولة الطرف ، باأجر اأم بدون اأجر .

3 - املوظف العمومي الأجنبي :

اأي �سخـــ�ض ي�سغـــل وظيفــة ت�سريعيــة اأو تنفيذيــة اأو اإداريــة اأو ق�سائــية لـــدى بلـــد 

اأجنبي ، �سواء اأكان معينا اأم منتخبا ، دائما اأو موؤقتا ، واأي �سخ�ض ميار�ض وظيفة 

عمومية ل�سالح بلد اأجنبي ، اأو ل�سالح جهاز عمومي اأجنبي اأو موؤ�س�سة عمومية 

اأجنبية .

4 - موظف موؤ�س�سة دولية عمومية :

اأي موظف مدين دويل اأو اأي �سخ�ض تاأذن له موؤ�س�سة دولية عمومية باأن يت�سرف 

نيابة عنها .

5 - املمتلكـــــات :

املوجـــودات بكــــل اأنواعهـــا ، �ســـواء اأكانــت ماديــة اأم غيـــر ماديــة ، منقولـــة اأم غيــــر 

منقولــــة ، وامل�ستنـــدات اأو ال�سكـــوك القانونيـــة التـــي تثبــت ملكــية تلك املوجـــــودات 

اأو وجود حق عليها .

6 - العائدات الإجرامية :

اأي ممتلكات متاأتية اأو متح�سل عليها ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، من ارتكاب 

اأي من اأفعال الف�ساد املجرمة وفقا لهذه التفاقية .
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7 - التجميــد اأو احلجـــز :

فـــر�ض حظـــر موؤقـــت على اإحالـــة املمتلكـــات اأو تبديلهــا اأو الت�سرف فيها اأو نقلهـا ، 

اأو تويل عهدة املمتلكات اأو ال�سيطرة عليها موؤقتا ، بناء على اأمر �سادر عن حمكمة 

اأو �سلطة خمت�سة اأخرى .

8 - امل�ســـــــادرة :

التجريد الدائم من املمتلكات باأمر �سادر عن حمكمة اأو �سلطة خمت�سة اأخرى .

9 - الت�سليــم املراقــب :

ال�سمـــاح للعمليــــات غري امل�سروعة اأو امل�سبوهــة باخلروج من اإقليــم دولة اأو اأكـــرث 

اأو املرور عربه اأو دخوله بعلم من �سلطاته املعنية وحتت مراقبتها ، بغية التحري 

الأ�سخا�ض  وك�سف هوية  التفاقية  وفقا لأحكام هذه  املجرمة  الف�ساد  اأفعال  عن 

ال�سالعني فـي ارتكابها .

املــادة الثانيـــــة 

اأهـــداف التفاقيـــة

تهدف هذه التفاقية اإىل :

تعزيز التدابري الرامية اإىل الوقاية من الف�ساد ومكافحته وك�سفه بكل اأ�سكاله ،   -

و�سائر اجلرائم املت�سلة به ومالحقة مرتكبيها .

تعزيـــز التعاون العربـــي علــى الوقايـــة من الف�ســاد ومكافحتــه وك�سفــــه وا�ستــــرداد   -

املوجودات .

تعزيز النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون .  -

ت�سجيع الأفراد وموؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�ساركة الفعالة فـي منع ومكافحة   -

الف�ساد .

املــادة الثالثـــــة 

�ســــون ال�سيـــــادة

توؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�سى هذه التفاقية على نحو يتفق مع مبادئ   - 1

الداخلية  ال�سوؤون  التدخل فـي  الإقليمية وعدم  ال�سيادة وال�سالمة  الدول فـي  ت�ساوي 

للدول .
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اأخرى مبمار�سة  دولة طرف  اإقليم  فـي  تقوم  اأن  لدولة طرف  التفاقية  تبيح هذه  ل   - 2

الوليـــة الق�سائيــــة واأداء الوظائــــف التي ينــاط اأداوؤها ح�ســـرا ب�سلطـــات تلك الدولــــــة 

الأخرى مبقت�سى قانونها الداخلي .

املــادة الرابعـــة 

التجريـــــــم

الف�ساد املجرمة وفقا لهذه التفاقية يخ�سع لقانون الدولة  اأفعال  اأن و�سف  مع مراعاة 

الطرف ، تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوين ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري 

اأخرى لتجرمي الأفعال التالية ، عندما ترتكب ق�سدا اأو عمدا :

الر�سوة فـي الوظائف العمومية .  -1

الر�ســـوة فـــي �سركات القطـــاع العــام وال�سركــات امل�ساهمــة واجلمعيـــات واملوؤ�س�ســـات   -2

املعتربة قانونا ذات نفع عام .

الر�سوة فـي القطاع اخلا�ض .  -3

ر�سوة املوظفني العموميني الأجانب وموظفـي املوؤ�س�سات الدولية العمومية فيما   -4

يتعلق بت�سريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف .

املتاجرة بالنفوذ .  -5

اإ�ساءة ا�ستغالل الوظائف العمومية .  -6

الإثراء غري امل�سروع .  -7

غ�سل العائدات الإجرامية .  -8

اإخفاء العائدات الإجرامية املتح�سلة من الأفعال الواردة فـي هذه املادة .  -9

اإعاقة �سري العدالة .  -10

اختال�ض املمتلكات العامة وال�ستيالء عليها بغري حق .  -11

اختــــال�ض ممتلكـــات ال�سركـــات امل�ساهمــــة واجلمعيـــات اخلا�ســـة ذات النفـــع العـــــام   -12

والقطاع اخلا�ض .

امل�ساركة اأو ال�سروع فـي اجلرائم الواردة فـي هذه املادة .  -13
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املــادة اخلام�سـة 

م�سوؤوليـــة ال�سخـــ�ص العتبــاري

، لتقرير  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ، مبا يتفق مع نظامها القانوين 

امل�سوؤولية اجلزائية اأو املدنية اأو الإدارية لل�سخ�ض العتباري عن اجلرائم الواردة فـي هذه 

التفاقية ، دون م�سا�ض بامل�سوؤولية اجلزائية لل�سخ�ض الطبيعي .

املــادة ال�ساد�سـة 

املالحقــة واملحاكمــة واجلــزاءات

تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة وفقا لنظامها القانوين لتكفل ل�سلطة التحقيق   - 1

املخت�سة اأو املحكمة حق الطالع اأو احل�سول على اأي بيانات اأو معلومات تتعلق بح�سابات 

م�سرفية اإذا اقت�سى ذلك ك�سف احلقيقة فـي اأية جرمية من اجلرائم امل�سمولة بهذه 

التفاقية .

تتخذ كل دولة طرف ب�ساأن اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية التدابري املالئمة ، وفقا   - 2

لنظامها القانوين ل�سمان ح�سور املتهم اإجراءات التحقيق واملحاكمة فـي حال الإفراج 

عنه مع الأخذ فـي العتبار حقوق الدفاع .

تتخـــذ كـــل دولة طـــرف ، وفقا لنظامهــــا القانونــي ومبادئها الد�ستورية ، ما قد يلزم من   - 3

تدابري لإر�ساء اأو اإبقاء توازن منا�سب بني اأي ح�سانات اأو امتيازات ممنوحة ملوظفيها 

العموميني من اأجل اأداء وظائفهم واإمكانية القيام ، عند ال�سرورة ، بعمليات حتقيق 

ومالحقة ومقا�ساة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية .

تخ�ســع كـــل دولــة طــرف ارتكــاب اأية جرمية من اجلرائــم امل�سمولــة بهــذه التفاقيـــة   - 4

جلزاءات تراعى فيها خطورة تلك اجلرمية ، على اأن ت�سدد العقوبات املقررة لالأفعال 

املذكورة ، وفقا لأحكام قانون العقوبات فـي حال العود .

تنظر كل دولة طرف مبا يتفق مع قانونها الداخلي - عند القت�ساء - اتخاذ اأية عقوبات   - 5

تبعية اأو تكميلية على املحكوم عليهم بارتكاب اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية .

حتدد كل دولة طرف - وفقا لقانونها الداخلي - مدة تقادم طويلة لأية جرمية م�سمولة   - 6

بهذه التفاقية .
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املــادة ال�سابعـة 

التجميـد واحلجـز وامل�ســادرة

1- تعتمـــد كـــل دولة طرف - اإىل اأق�ســـى حد ممكن - وفــقا لنظامها القانوين ، مــا قد يلـــزم 

من تدابري للتمكني من م�سادرة :

اأو ممتلكات   ، امل�سمولة بهذه التفاقية  املتاأتية من اجلرائم  العائدات الإجرامية  اأ - 

تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .

املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت اأو كانت معدة لال�ستخدام  ب - 

فـي ارتكاب جرائم م�سمولة بهذه التفاقية .

2- تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري من �ساأنها اأن توؤدي اإىل التعرف على اأي 

مــــن الأ�سيــــاء املـــ�سار اإليـــها فـي الفقـــرة )1( من هـــذه املـــادة اأو اقتفــاء اأثرها اأو �سبطها 

اأو جتميدها اأو حجزها بغر�ض م�سادرتها .

اأخرى ، وجب  ، اإىل ممتلكات  اأو كليا  اأو بدلت ، جزئيا  اإذا حولت العائدات الإجرامية   -3

اإخ�ساع تلك املمتلكات ، بدل من العائدات ، للتدابري امل�سار اإليها فـي هذه املادة ولو نقل 

اجلاين ملكيتها لآخرين .

4- اإذا خلطت العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�سادر م�سروعة ، وجب اإخ�ساع 

باأي  ، دون م�سا�ض  العائدات  لتلك  املقدرة  القيمة  فـي حدود  للم�سادرة  املمتلكات  هذه 

�سالحية تتعلق بتجميدها اأو حجزها .

نف�سه  وبالقدر  ذاته  النحو  على   ، املادة  هذه  فـي  اإليها  امل�سار  للتدابري  اأي�سا  تخ�سع   -5

من  املتاأتية  الأخرى  املادية  املنافع  اأو  الإيرادات   ، الإجرامية  العائدات  على  املطبقني 

العائـــدات الإجراميـــة ، اأو من املمتلكــات التي حولت هذه العائدات اإليهــا اأو بدلت بهــا ، 

اأو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .

امل�سروع  امل�سدر  يبني  باأن  اجلاين  اإلزام  اإمكانية  فـي  تنظر  اأن  الأطراف  للدول  يجوز   -6

للعائدات الإجرامية املزعومة اأو املمتلكات الأخرى املعر�سة للم�سادرة ، بقدر ما يتفق 

ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات الق�سائية والإجراءات 

الأخرى .
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تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتنظيم واإدارة   - 7

عائدات  هي  التي  املرتوكة  اأو  امل�سادرة  اأو  املحجوزة  اأو  املجمدة  املمتلكات  وا�ستخدام 

اإجرامية ، وفقا لقانونها الداخلي ويجب اأن ت�سمل هذه التدابري معايري ب�ساأن اإرجاع 

املمتلكات امل�سمونة التي تظل حتت ت�سرف ال�سخ�ض الذي له حق فيها ، كما تنظر كل 

دولة طرف فـي تدابري تتعلق باإدارة ا�ستخدام املمتلكات املرتوكة ، وكذا مراعاة اإطالة 

وتوحيد املهل الزمنية التي يعد انق�ساوؤها تركا لتلك املمتلكات .

ل يجوز تف�سري اأحكام هذه املادة مبا مي�ض حقوق الغري ح�سني النية .  - 8

املــادة الثامنـة 

التعويـ�ص عــن الأ�ســرار

تن�ض كل دولة طرف فـي قانونها الداخلي على اأن يكون للمت�سرر من جراء فعل من اأفعال 

تلك  عن  تعوي�ض  على  للح�سول  دعوى  رفع  فـي  احلق  التفاقية  بهذه  امل�سمولة  الف�ساد 

الأ�سرار .

املــادة التا�سعــة 

الوليــــة الق�سائيــــة

تخ�سع اجلرائم املن�سو�ض عليها فـي هذه التفاقية للولية الق�سائية للدولة الطرف   - 1

فـي اأي من الأحوال التالية اإذا :

ارتكب اجلرم اأو اأي فعل من اأفعال ركنه املادي فـي اإقليم الدولة الطرف املعنية . اأ - 

اأو طائـــرة م�سجلـــة  ارتكــب اجلـــرم على منت �سفينــة ترفــع علم الدولة الطـــرف  ب - 

مبقت�سى قوانينها وقت ارتكاب اجلرم .

ارتكب اجلرم �سد م�سلحة الدولة الطرف اأو اأحد مواطنيها اأو اأحد املقيمني فيها . ج - 

ارتكــب اجلــرم اأحـــد مواطني الدولة الطـــرف اأو اأحد املقيمني فيها اإقامة اعتياديـــة  د - 

اأو �سخ�ض عدمي اجلن�سية يوجد مكان اإقامته املعتاد فـي اإقليمها .

كان اجلرم اأحد الأفعال املجرمة مبوجب املادة ) الرابعة/ح ( من هذه التفاقية  هـ - 

ويرتكب خارج اإقليمها بهدف ارتكاب فعل جمرم داخل اإقليمها .

و - كان املتهم مواطنا موجودا فـي اإقليم الدولة الطرف ول تقوم بت�سليمه .



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

2- تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لإخ�ساع الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية 

تقوم  اإقليمها ول  فـي  الأفعال موجودا  يكون مرتكب هذه  الق�سائية عندما  لوليتها 

بت�سليمه .

3- اإذا اأبلغت الدولة الطرف التي متار�ض وليتها الق�سائية مبقت�سى هذه املادة اأو علمت 

بطريقة اأخرى ، اأن اأي دولة اأو دول اأطراف اأخرى جتري حتقيقا اأو مالحقة اأو تتخذ 

اإجراء ق�سائيا ب�ساأن ال�سلوك ذاته وجب على ال�سلطات املعنية فـي تلك الدولة اأو الدول 

الأطراف اأن تت�ساور فيما بينها ح�سب القت�ساء على تن�سيق ما تتخذه من اإجراءات .

املــادة العا�سـرة 

تدابيـر الوقايــة واملكافحــة

وتنفيذ  بو�سع   - القانوين  لنظامها  الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقا   - طرف  دولة  كل  تقوم   - 1

وتر�سيــخ �سيا�ســـات فعالة من�سقة للوقايـة من الف�ســاد ومكافحتــه ، من �ساأنهــا تعزيـــز 

واملمتلكـــات  ال�ســوؤون  اإدارة  القانــون وح�سن  �سيادة  املجتمــع وجت�سيــد مبــادئ  م�ساركـــة 

العمومية والنزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة .

ت�سعى كل دولة طرف اإىل اإر�ساء �سبل فعالة تهدف اإىل الوقاية من الف�ساد .  - 2

ت�سعى كل دولة طرف اإىل اإجراء تقييم دوري للت�سريعات والتدابري الإدارية ذات ال�سلة   - 3

بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الف�ساد ومكافحته .

ت�سعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي اإىل اعتماد وتر�سيخ   - 4

وتدعيـــم نظــم تقرر ال�سفافيــة ومتنع ت�سارب امل�سالـح بني املوظف واجلهــة التي يعمــل 

بها ، �سواء القطاع العام اأو اخلا�ض .

ت�سعى كل دولة طرف اإىل اأن تطبق �سمن نطاق نظمها املوؤ�س�سية والقانونية مدونات   - 5

ومعايري �سلوكية من اأجل الأداء ال�سحيح وامل�سرف وال�سليم للوظائف العامة .

اإر�ساء  فـي   ، الداخلي  لقانونها  الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقا   ، اأي�سا  دولة طرف  كل  تنظر   - 6

تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفني العموميني باإبالغ ال�سلطات املعنية عن اأفعال الف�ساد 

عند علمهم بها اأثناء اأدائهم لوظائفهم .
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ت�سعى كل دولة طرف باخلطوات الالزمة لإن�ساء نظم تقوم على ال�سفافية والتناف�ض   -  7

وعلى معايري مو�سوعية فيما يتعلق بامل�سرتيات العمومية واملناق�سات وذلك لغايات 

منع الف�ساد .

بغية منع الف�ساد فـي القطاع اخلا�ض تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،   -  8

وفقـــا لقوانينهـــا الداخليــة ولوائحها املتعلقة مب�ســـك الدفاتر وال�سجـــالت ، والك�ســـف 

بالأفعال  القيام  ملنع   ، احل�سابات  ومراجعة  املحا�سبة  ومعايري   ، املالية  البيانات  عن 

التالية بغر�ض ارتكاب اأي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية :

اأ - اإن�ساء ح�سابات خارج الدفاتر .

ب - اإجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر اأو دون تبيينها ب�سورة وافية .

ج - ت�سجيل نفقات وهمية .

د - قيد التزامات مالية دون تبيني غر�سها على الوجه ال�سحيح .

هـ - ا�ستخدام م�ستندات زائفة .

و- الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�سه القانون .

 ، ال�سلة  ذات  والإقليمية  الدولية  املنظمات  ومع  بينها  فيما  الأطراف  الدول  تتعاون   -  9

تعزيز وتطوير  ، على  القانوين  لنظامها  الأ�سا�سية  للمبادئ  ووفقا  القت�ساء  ح�سب 

التدابيـــر امل�ســــار اإليهــــا فــــي هـــذه املــــادة . ويجــــوز اأن ي�سمــــل ذلك التعــــاون امل�ساركـــــة 

فـي الربامج وامل�ساريع الدولية الرامية اإىل الوقاية من الف�ساد .

تكفــــل كــــل دولـــة طــــرف ، وفقــــا للمبــــادئ الأ�سا�ســية لنظامهــا القانونــي ، وجود هيئـــة   - 10

اأو هيئات ، ح�سب القت�ساء ، تتوىل منع ومكافحة الف�ساد ، بو�سائل مثل :

اأ - تنفيذ ال�سيا�سات امل�سار اإليها فـي هذه املادة والإ�سراف على تنفيذها عند القت�ساء .

ب - زيادة املعارف املتعلقة بالوقاية من الف�ساد وتعميمها .

تقـــوم كــــل دولـــة طــــرف ، وفقـــا للمبـــادئ الأ�سا�سية لنظامهــا القانونــي ، مبنح الهيـــئة   - 11

اأو الهيئات امل�سار اإليها فـي الفقرة )10( من هذه املادة ما يلزم من ا�ستقاللية ، لتمكني 

تلك الهيئة اأو الهيئات من ال�سطالع بوظائفها ب�سورة فعالة ومبناأى عن اأي تاأثري 

ل م�سوغ له . وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخ�س�سني ، وكذلك 

ما قد يحتاج اإليه هوؤلء املوظفون من تدريب لال�سطالع بوظائفهم .
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املــادة احلادية ع�سـرة 

م�ساركــة املجتمــع املدنــي

امل�ساركة  على  املدين  املجتمع  موؤ�س�سات  لت�سجيع  منا�سبة  تدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ 

الفعالة فـي منع الف�ساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه امل�ساركة بتدابري مثل :

توعيــــة املجتمــع مبكافحــــة الف�ســـاد واأ�سبابـــه وج�سامتـــــه ومــــا ميثلـــه مـــن خطــــر   - 1

على م�ساحله .

القيام باأن�سطة اإعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد وكذلك برامج توعية   - 2

ت�سمل املناهج املدر�سية واجلامعية .

تعريف النا�ض بهيئات مكافحة الف�ساد ذات ال�سلة امل�سار اإليها فـي هذه التفاقية   - 3

واأن توفر لهم �سبل الت�سال بتلك الهيئات ليتمكنوا من اإبالغها عن اأي حوادث 

قد يرى اأنها ت�سكل فعال جمرما وفقا لهذه التفاقية .

املــادة الثانيـة ع�ســرة 

ا�ستقالل اجلهاز الق�سائي واأجهزة النيابة العامة

كل  تتخذ   ، الف�ساد  مكافحة  فـي  حا�سم  دور  من  له  وما  الق�ساء  ا�ستقالل  لأهمية  نظرا 

دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، كل ما من �ساأنه �سمان وتعزيز 

ا�ستقالل الق�ساء واأع�ساء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفري احلماية الالزمة لهم .

املــادة الثالثـة ع�ســرة 

عواقــب اأفعــال الف�ســاد

مع اإيالء العتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الأخرى من حقوق بح�سن نية ، تتخذ كل 

دولـــة طــرف ، وفقـــا للمــبادئ الأ�سا�سيــة لقانونها الداخلــي ، تدابيـر تتــناول عواقب الف�ســـاد . 

اتخاذ  فـي  اأهمية  ذا  عامال  الف�ساد  تعترب  اأن  الأطراف  للدول  يجوز   ، ال�سياق  هذا  وفـي 

اإجـــراءات قانونيــة لإلغاء اأو ف�سخ العقد اأو �سحــب امتياز اأو غري ذلك من ال�سكــوك املماثلــة 

اأو اتخاذ اأي اإجراء انت�سافـي اآخر .
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املــادة الرابعـة ع�ســرة 

حماية املبلغني وال�سهود واخلرباء وال�سحايا

توفر الدولة الطرف احلماية القانونية الالزمة للمبلغني وال�سهود واخلرباء وال�سحايا 

الذين يدلون ب�سهادة تتعلق باأفعال جترمها هذه التفاقية وت�سمل هذه احلماية اأقاربهم 

هذه  و�سائل  ومن   ، حمتمل  ترهيب  اأو  انتقام  اأي  من   ، بهم  ال�سلة  وثيقي  والأ�سخا�ض 

احلماية :

توفري احلماية لهم فـي اأماكن اإقامتهم .  - 1

عدم اإف�ساء املعلومات املتعلقة بهويتهم واأماكن تواجدهم .  - 2

اأن يديل املبلغون وال�سهود واخلرباء وال�سحايا باأقوالهم على نحو يكفل �سالمتهم   - 3

مثل الإدلء بال�سهادة عرب ا�ستخدام تقنية الت�سالت .

اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من اأف�سى معلومات متعلقة بهوية اأو باأماكن   - 4

تواجد املبلغني اأو ال�سهود اأو اخلرباء اأو ال�سحايا .

املــادة اخلام�سـة ع�ســرة

م�ساعـــدة ال�سحايــــا

توفر ل�سحايا اجلرائم  اإجرائية مالئمة  اأن ت�سع قواعد  دولة طرف  يتعني على كل   - 1

امل�سمولة بهذه التفاقية �سبل احل�سول على التعوي�ض وجرب الأ�سرار .

اآراء  اإمكانية عر�ض   ، الداخلــي  بقانونها  رهنا   ، تتيــح  اأن  طــرف  دولــة  كل  يتعني على   - 2

ال�سحايا واأخذها بعني العتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة 

بحق اجلناة على نحو ل مي�ض بحقوق الدفاع .

املــادة ال�ساد�سـة ع�ســرة

التعـاون فـي جمـال اإنفـاذ القوانـني

والإدارية  القانونية  والنظم  يتفق  ، مبا  وثيقا  تعاونا  بينها  فيما  الأطراف  الدول  تتعاون 

اإلــى منـــع  اإنفــاذ القوانني الراميــة  اأجــل تعزيز فاعلية تدابري  الداخلية لكــل منهــا ، مــن 

ومكافحة اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية ، وذلك من خالل :
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ت�ستخـــدم لرتكــــاب اجلرائــــم  التـــي  والأ�ساليـــب  الو�سائـــل  املعلومــــات عن  تبــــادل   - 1

امل�سمولة بهذه التفاقية اأو اإخفائها مبا فـي ذلك اجلرائم التي ترتكب با�ستخدام 

التكنولوجيا احلديثة والك�سف املبكر عنها .

�سلوعهم  فـي  امل�ستبه  الأ�سخا�ض  هوية  ب�ساأن  التحريات  اإجراءات  على  التعاون   - 2

بجرائم م�سمولة بهذه التفاقية واأماكن وجودهم واأن�سطتهم ، وحركة العائدات 

واملمتلكات املتاأتية من ارتكاب تلك اجلرائم .

تبادل اخلرباء .  - 3

التعــــاون علـــى توفيــر امل�ساعـــدة التقنيــة لإعداد برامــج اأو عقــد دورات تدريبيـــــة   - 4

م�سرتكة ، اأو خا�سة بدولة اأو جمموعة من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني 

فـــي جمــال الوقايـــة ومكافحــة اجلرائــم امل�سمولــة بهذه التفاقيــة ، بغيـــة تنميـــة 

قدراتهم العلمية والعملية ورفع م�ستوى اأدائهم .

بهذه  امل�سمولة  اجلرائم  ومكافحة  للوقاية  علمية  وندوات  درا�سية  حلقات  عقد   - 5

التفاقية .

اإجراء وتبادل البحوث والدرا�سات واخلربات املتعلقة بالوقاية ومكافحة اجلرائم   - 6

امل�سمولة بهذه التفاقية .

7 - اإن�ساء قاعدة بيانات عن الت�سريعات الوطنية وتقنيات التحقيق واأجنح املمار�سات 

والتجـــارب ذات ال�سلــة فـي جمـــال الوقايــة ومكافحــة اجلرائــم امل�سمولــــة بهــــذه 

التفاقية .

املــادة ال�سابعـة ع�ســرة 

التعـاون مـع �سلطـات اإنفـاذ القانـون

اأو �ساركوا  تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�سجيع الأ�سخا�ض الذين ي�ساركون   - 1

فـي ارتكاب جرمية م�سمولة بهذه التفاقية على تقدمي معلومات مفيدة اإىل ال�سلطات 



اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

املخت�سة لأغرا�ض التحقيق والإثبات ، وعلى توفري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات 

تلك  وا�سرتداد  اجلرمية  عائدات  من  اجلناة  حرمان  فـي  ت�سهم  اأن  ميكن  املخت�سة 

العائدات .

تنظر كل دولة طرف فـي اأن تتيح ، فـي احلالت املنا�سبة ، اإمكانية تخفيف عقوبة املتهم   - 2

الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق اأو املالحقة ب�ساأن جرمية م�سمولة بهذه 

التفاقية .

تنظـر كــل دولــة طـــرف فـي اإمكانية الإعفــــاء من املالحقة الق�سائية ، وفقـــا للمبـــادئ   - 3

الأ�سا�سيــــة لقانونهــــا الداخلـــي ، لأي �سخـــ�ض يقـــدم عونــا كبيــرا فـي عمليــات التحقيــق 

اأو املالحقة ب�ساأن جرمية م�سمولة بهذه التفاقية .

جتـــري حمايــة اأولئك الأ�سخــا�ض على النحو املن�سو�ض عليــه فـي املــادة الرابعــة ع�ســرة   - 4

من هذه التفاقية ، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال .

، املوجود فـي دولة  املادة  اإليه فـي الفقــرة )1( من هذه  امل�ســار  عندمــا يكون ال�سخ�ض   - 5

 ، اأخرى  طرف  لدولة  املخت�سة  ال�سلطات  اإىل  كبري  عون  تقدمي  على  قادرا   ، طرف 

وفقا   ، ترتيبات  اأو  اتفاقيات  اإبرام  فـي  تنظرا  اأن  املعنيتني  الطرفني  للدولتني  يجوز 

لقانونهما الداخلـي ، ب�ساأن اإمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفري املعاملة املبينة 

فـي الفقرتني )2( و)3( من هذه املادة .

املــادة الثامنـة ع�ســرة 

التعـاون بني ال�سلطـات الوطنيــة

تتخذ كل دولة طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، ما قد يلزم من تدابري ل�سمان التعاون 

بـــني �سلطاتهــا العموميــة ، وكذلك موظفيهــا العموميني من جانــب ، و�سلطاتها امل�سوؤولة 

عن التحقيق فـي الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها من جانب اآخر ، على اأن ي�سمل 

ذلك التعاون :

اأ�سباب وجيهة لالعتقاد باأنه  املبادرة باإبالغ �سلطات التحقيق حيثما تكون هناك   - 1

جرى ارتكاب اأي من الأفعال املجرمة الواردة فـي املادة الرابعة من هذه التفاقية .

تقدمي جميع املعلومات ال�سرورية اإىل �سلطات التحقيق ، بناء على طلبها .  - 2
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املــادة التا�سعـة ع�ســرة 

التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص

1- تتخــذ كـــل دولــــة طـــرف ، وفقـــا لقانونهـــا الداخلي ، مـــا قـــد يلـــزم مـــن تدابيـــر ل�سمـــان 

التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ض ، 

وخ�سو�سا املوؤ�س�سات املالية ، فيما يت�سل بالأمور املتعلقة بارتكاب اأفعال جمرمة وفقا 

لهذه التفاقية .

2- تنظر كل دولة طرف فـي ت�سجيع رعاياها وغريهم من الأ�سخا�ض الذين يوجد مكان 

اإقامتهم املعتاد فـي اإقليمها على اإبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة 

عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

املــادة الع�ســــــرون 

امل�ساعـدة القانونيـة املتبادلــة

تقدم الدول الأطراف بع�سها اإىل بع�ض اأكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة   - 1

بهذه  امل�سمولة  باجلرائم  املت�سلة  الق�سائية  والإجراءات  واملالحقات  التحقيقات  فـي 

التفاقية .

تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على اأمت وجه ممكن مبقت�سى قوانني الدولة الطرف   - 2

متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات ال�سلة ، فيما يتعلق بالتحقيقات 

عليها  يحا�سب  اأن  يجوز  التي  باجلرائم  اخلا�سة  الق�سائية  والإجراءات  واملالحقات 

�سخ�ض اعتباري ، وفقا للمادة اخلام�سة من هذه التفاقية ، فـي الدولة الطرف الطالبة .

يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم وفقا لهذه املادة لأي من الأغرا�ض   - 3

التالية :

اأ - احل�سول على اأدلة اأو اأقوال اأ�سخا�ض .

ب - تبليغ امل�ستندات الق�سائية .

ج - تنفيذ عمليات التفتي�ض واحلجز والتجميد .
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د - فح�ض الأ�سياء ومعاينة املواقع .

هـ - تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء .

تقديــم اأ�ســـول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�سلة ، مبا فيها ال�سجــالت احلكوميــة  و - 

اأو امل�سرفية اأو �سجالت ال�سركات اأو املن�ساآت التجارية ، اأو ن�سخ م�سدقة منها .

حتديد العائدات الإجرامية اأو املمتلكات اأو الأدوات اأو الأ�سياء الأخرى اأو اقتفاء  ز - 

اأثرها لأغرا�ض اإثباتية .

تي�سري مثول الأ�سخا�ض طواعية فـي الدولة الطرف الطالبة . ح - 

اأي نوع اآخر من امل�ساعدة ل يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية  ط - 

الطلب .

الك�سف عن عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء اأثرها . ي - 

ك - ا�سرتداد املمتلكات ، وفقا للمادة ال�سابعة والع�سرين من هذه التفاقية .

يجوز لكل دولة طرف اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية اأو تدابري اأخرى لكي   - 4

يوؤخــذ بعــني العتبار ، ح�سبما تراه منا�سبا من �سروط واأغرا�ض ، اأي حكــم اإدانة �سبــق 

اأن �سدر بحق املتهم فـي دولة اأخرى ، بغية ا�ستخدام تلك املعلومات فـي اإجراءات جنائية 

ذات �سلة بفعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

طلبات  تلقي  و�سالحية  م�سوؤولية  اإليها  ت�سند  مركزية  �سلطة  طرف  دولة  كل  ت�سمي   - 5

املعنية  ال�سلطات  اإىل  اإحالتها  اأو  الطلبات  تلك  وتنفيذ  املتبادلة  القانونية  امل�ساعدة 

لتنفيذها . وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�سة اأو اإقليم خا�ض ذو نظام م�ستقل 

للم�ساعدة القانونية املتبادلة ، جاز لها اأن ت�سمي �سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام 

ذاتها فـي تلك املنطقة اأو ذلك الإقليم . وتكفل ال�سلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة 

اأو اإحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب . وحيثما تقوم ال�سلطة املركزية باإحالة الطلب 

الطلب  تنفيذ  املعنية على  ال�سلطة  تلك  ت�سجع  اأن  ، عليها  لتنفيذه  �سلطة معنية  اإىل 

با�سم  العربية  الدول  جلامعة  العام  الأمني  اإبالغ  ويتعني   . �سليمة  وبطريقة  ب�سرعة 
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ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام الدولة الطرف باإيداع �سك ت�سديقها 

على هذه التفاقية اأو الن�سمام اإليها . وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واأي 

مرا�سالت تتعلق بها اإىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف ، ول مي�ض هذا 

ال�سرط حق اأي دولة طرف فـي اأن ت�سرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت اإليها 

عرب القنوات الدبلوما�سية ، اأما فـي احلالت العاجلة ، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان 

املعنيتان ، عن طريق املكتب العربي لل�سرطة اجلنائية القائم فـي نطاق الأمانة العامة 

ملجل�ض وزراء الداخلية العرب ، اإن اأمكن ذلك .

يت�سمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :  - 6

هوية ال�سلطة مقدمة الطلب . اأ - 

مو�ســـوع وطبيعـــة التحقيـــق اأو املالحقـــة اأو الإجــــراء الق�سائـــي الـــذي يتعلــــق بـــــه  ب - 

الطلــب ، وا�ســم ووظائــف ال�سلطــة التي تتوىل التحقيق اأو املالحقـــة اأو الإجــــراء 

الق�سائي .

ملخ�ســـا للوقائـــع ذات ال�سلـــة باملو�ســوع ، با�ستثنـــاء مـــا يتعلـــق بالطلبـــات املقدمــــة  ج - 

لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�سائية .

و�سفـــا للم�ساعــدة املطلوبــة وتفا�سيــل اأي اإجــراءات معينــة تـــود الدولــــة الطـرف  د - 

الطالبة اتباعها .

هوية اأي �سخ�ض معني ومكانه وجن�سيته ، اإن اأمكن ذلك . هـ - 

الغر�ض الذي تطلب من اأجله الأدلة اأو املعلومات اأو التدابري . و - 

للدولة الطرف متلقية الطلب اأن تطلب معلومات اإ�سافية عندما يتبني اأنها �سرورية   - 7

لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي اأو ميكن اأن ت�سهل ذلك التنفيذ .

وفقا  وكذلك   ، الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  الداخلي  للقانون  وفقا  الطلب  ينفذ   - 8

الداخلي  القانون  ، ما مل يتعار�ض مع  اأمكن  ، حيثما  لالإجراءات املحددة فـي الطلب 

للدولة الطرف متلقية الطلب .
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ل يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن تنقل املعلومات اأو الأدلة التي تزودها بها الدولة   -  9

اإجراءات  اأو  مالحقات  اأو  حتقيقات  فـي  ت�ستخدمها  اأن  اأو   ، الطلب  متلقية  الطرف 

الطرف  الدولة  من  م�سبقة  موافقة  دون   ، الطلب  فـي  املذكورة  تلك  غري  ق�سائية 

متلقيــــــــة الطلــــب . وليــــــ�ض فـي هـــــــذه الفقـــــرة مـــــا مينع الدولــــة الطـــرف الطالبـــة 

مـــن اأن تف�سي فـي اإجراءاتها معلومات اأو اأدلة مربئة ل�سخ�ض متهم . وفـي هذه احلالة ، 

على الدولة الطرف الطالبة اأن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حــــدوث 

 . اإذا ما طلــب منهــا ذلــك  الإف�ســــاء واأن تت�ســاور مع الدولـــة الطرف متلقية الطلــب 

الطرف  الدولة  على  وجب  م�سبق  اإخطار  توجيه   ، ا�ستثنائية  حالة  فـي   ، تعذر  واإذا 

الطالبة اأن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�ساء دون اإبطاء .

يجــــوز للدولـــة الطــرف الطالــبة اأن ت�سرتط على الدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطـــلب   - 10

اأن حتافظ على �سرية الطلب وم�سمونه ، با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه . واإذا تعذر 

اإبالغ  عليها  وجب   ، ال�سرية  ل�سرط  متتثل  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  على 

الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .

11 - يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة فـي احلالت التالية :

اأ - اإذا مل يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة .

اإذا راأت الدولــــة الطـــرف متلقيــــة الطلب اأن تنفيذ الطلـــب قــــد ميـــ�ض ب�سيادتهـــا  ب - 

اأو اأمنها اأو نظامها العام اأو م�ساحلها الأ�سا�سية الأخرى .

اإذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها  ج - 

خا�سعا  اجلرم  ذلك  كان  لو   ، مماثل  جرم  اأي  ب�ساأن  املطلوب  الإجراء  تنفيذ 

لتحقيق اأو مالحقة اأو اإجراءات ق�سائية فـي اإطار وليتها الق�سائية .

متلقية  الطرف  للدولة  القانوين  النظام  مع  تتعار�ض  الطلب  تلبية  كانت  اإذا  د - 

الطلب .

ل يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد اأن اجلرم   - 12

يعترب اأي�سا مت�سال باأمور مالية .

يتعني اإبداء اأ�سباب اأي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .  - 13
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املتبادلــــة  القانونيـــة  امل�ساعدة  طلب  بتنفيذ  الطلب  متلقيــــة  الطرف  الدولــة  تقـــوم   - 14

فـي اأقرب وقت ممكن ، وتراعي اإىل اأق�سى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف 

الطالبة من اآجال ، يف�سل اأن تورد اأ�سبابها فـي الطلب ذاته . ويجوز للدولة الطرف 

الطالبة اأن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�سول على معلومات عن حال التدابري التي 

اتخذتهــــا الدولـــة الطــرف متلقيـــــة الطلـب لتلبيــــة ذلك الطلــــب والتقـــــدم اجلـــــاري 

الدولة  تتلقاه من  ترد على ما  اأن  الطلب  الطرف متلقية  الدولة  . وعلى  فـي ذلك 

الطــــرف الطالبــــة من ا�ستف�ســـارات معقولــــة عن و�سعيـــة الطلـــب والتقـــدم املحـــرز 

فـي معاجلته . وتقوم الدولة الطرف الطالبة باإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ، 

على وجه ال�سرعة ، عندما تنتهي حاجتها اإىل امل�ساعدة امللتم�سة .

للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب تعار�سها   - 15

مع حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية جارية .

16 - اأ  - على الدولة الطرف متلقية الطلب ، فـي ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم مبقت�سى 

هـــذه املـــادة دون توافــــر ازدواجيــــــة التجريـــم ، اأن تاأخــــذ بعــــــني العتبـــار اأغــــرا�ض 

هذه التفاقية ح�سبما بينت فـي املادة الثانية .

ب - يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه املادة بحجة انتفاء 

ازدواجية التجرمي . واأن تقدم امل�ساعدة التي ل تنطوي على اإجراء ق�سري ، ويجوز 

 ، اأهمية  ذات  باأمور غري  الطلبات  تتعلق  امل�ساعدة حينما  تلك  تقدمي  رف�ض  لها 

ب�ساأنهــــا متاحا مبقت�سى  امل�ساعـــدة  اأو  التعــاون  يلتمـــ�ض من  مــــا  يكــــــون  اأمور  اأو 

اأحكــــام اأخــــرى من هذه التفاقية .

ج - يجوز لكل دولة طرف اأن تنظر فـي اعتماد ما قد تراه �سروريا من التدابري لكي 

ازدواجية  انتفاء  حال  فـي  املادة  بهذه  عمال  اأو�سع  م�ساعدة  تقدمي  من  تتمكن 

التجرمي .

قبل رف�ض اأي طلب مبقت�سى الفقرة )11( من هذه املادة ، اأو اإرجاء تنفيذه مبقت�سى   - 17

الفقرة )15( من هذه املادة ، تت�ساور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف 

الطالبـــة للنظــــر فـي اإمكانيــة تقديــم امل�ساعدة رهنا مبا تراه �سروريـــا مـــن �ســــروط 

واأحكام . فاإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك ال�سروط ، 

وجب عليها المتثال لتلك ال�سروط .
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يجوز نقل اأي �سخ�ض حمتجز اأو يق�سي عقوبته فـي اإقليم دولة طرف ويطلب وجوده   - 18

فـي دولـــة طـــرف اأخرى لأغـــرا�ض التعرف على هوية الأ�سخـــا�ض اأو الإدلء ب�سهـــادة 

مالحقات  اأو  حتقيقات  اأجل  من  اأدلة  على  احل�سول  فـي  اأخرى  م�ساعدة  تقدمي  اأو 

اأو اإجراءات ق�سائية تتعلق بجرائم م�سمولة بهذه التفاقية ، اإذا ا�ستوفـي ال�سرطان 

الآتيان :

موافقة ذلك ال�سخ�ض بحرية وعن علم . اأ - 

اتفاق ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني ، رهنا مبا قد تراه هاتان الدولتان  ب - 

الطرفان منا�سبا من �سروط .

19 - لأغرا�ض الفقرة )18( من هذه املادة :

الحتجاز  قيد  اإبقاءه  خمولة  ال�سخ�ض  اإليها  ينقل  التي  الطرف  الدولة  تكون  اأ - 

وملزمة بذلك ، ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�سخ�ض غري ذلك 

اأو تاأذن بغري ذلك .

على الدولة الطرف التي ينقل اإليها ال�سخ�ض اأن تنفذ ، دون اإبطاء ، التزامها  ب - 

باإرجاعــــه اإىل عهـــدة الدولــة الطرف التي نقل منها وفقــا ملا يتفق عليه م�سبقـا ، 

اأو على اأي نحو اآخر ، بني ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني .

الدولة  على  ت�سرتط  اأن  ال�سخ�ض  اإليها  ينقل  التي  الطرف  للدولة  يجوز  ل  ج - 

الطرف التي نقل منها بدء اإجراءات ت�سليم لأجل اإرجاع ذلك ال�سخ�ض .

د - حت�سب املدة التي يق�سيها ال�سخ�ض املنقول قيد الحتجاز فـي الدولة الطرف 

التي نقل اإليها �سمن مدة العقوبة املفرو�سة عليه فـي الدولة الطرف التي نقل 

منها .

20 - ل يجـــــوز اأن يــــالحــق ال�سخــــ�ض الــذي ينقــل وفقــا للفقرتيــن )18 ، 19( مــن هــذه 

املادة ، اأيا كانت جن�سيته ، اأو يحتجز اأو يعاقب اأو تفر�ض اأي قيود اأخرى على حريته 

ال�سخ�سية فـي اإقليم الدولة الطرف التي ينقل اإليها ، ب�سبب فعل اأو اأفعال اأو حكم 

ذلك  على  توافق  ما مل   ، منها  نقل  التي  الطرف  الدولة  اإقليم  ملغادرته  �سابق  اإدانة 

الدولة الطرف التي نقل منها .
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ل يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�سى هذه   - 21

املادة بحجة ال�سرية امل�سرفية .

عندمـــا يكـــون �سخــ�ض ما موجودا فـي اإقليم دولة طرف ويــراد �سماع اأقوالـــه ، ك�ساهــد   - 22

اأو خبري ، اأمام ال�سلطات الق�سائية لدولة طرف اأخرى ، ويكون ذلك ممكنا ومت�سقا 

مع املبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي ، يجوز للدولة الطرف الأوىل اأن ت�سمح ، بناء 

على طلب الدولة الأخرى ، بعقد جل�سة ال�ستماع عن طريق البث املبا�سر ، اإذا مل يكن 

ممكنا اأو م�ستح�سنا مثول ال�سخ�ض املعني �سخ�سيا فـي اإقليم الدولة الطرف الطالبة .

�سلطة  ال�ستماع  جل�سة  اإدارة  تتوىل  اأن  على  تتفقا  اأن  الطرفني  للدولتني  ويجوز 

ق�سائية تابعة للدولة الطرف الطالبة واأن حت�سرها �سلطة ق�سائية تابعة للدولة 

الطرف متلقية الطلب .

اأن  ودون   ، الداخلي  بالقانون  م�سا�ض  دون   ، الطرف  الدولة  لدى  املعنية  لل�سلطات   - 23

تتلقى طلبا م�سبقا ، اأن تر�سل معلومات ذات �سلة مب�سائل جنائية اإىل �سلطة خمت�سة 

فـي دولة طرف اأخرى ، حيثما تعتقد اأن هذه املعلومات ميكن اأن ت�ساعد تلك ال�سلطة 

اإىل  تف�سي  قد  اأو   ، بنجاح  اإمتامها  اأو  والإجراءات اجلنائية  بالتحريات  القيام  على 

تقدمي الدولة الطرف الأخرى طلبا مبقت�سى هذه التفاقية .

تر�ســــل املعلومــــات مبقت�ســــى الفقـــرة )5( مـــن هـــذه املادة دون م�ســـا�ض مبـــا يجــــري   - 24

من حتريات واإجراءات جنائية فـي الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم 

تلك املعلومات . وعلى ال�سلطات املخت�سة التي تتلقى املعلومات اأن متتثل لأي طلب 

باإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان ، واإن موؤقتا ، اأو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها . بيد 

اأن هذا ل مينع الدولة الطرف املتلقية من اأن تف�سي فـي �سياق اإجراءاتها معلومات 

تربئ �سخ�سا متهما . وفـي تلك احلالة ، تقوم الدولة الطرف املتلقية باإ�سعار الدولة 

الطرف املر�سلة قبل اإف�ساء تلك املعلومات ، وتت�ساور مع الدولة الطرف املر�سلة ، اإذا 

ما طلب اإليها ذلك ، واإذا تعذر ، فـي حالة ا�ستثنائية ، توجيه اإ�سعار م�سبق ، وجب على 

الدولة الطرف املتلقية اإبالغ الدولة الطرف املر�سلة بذلك الإف�ساء دون اإبطاء .

دون م�ســـا�ض بتطبيــــق الفقـــرة )20( مـــن هـــذه املادة ، ل يجوز مالحقـــة اأو احتجـــاز   - 25

اأو معاقبة اأي �ساهد اأو خبري اأو �سخ�ض اآخر يوافق ، بناء على طلب الدولة الطرف 

اأو على امل�ساعدة فـي حتريات   ، الطالبة ، على الإدلء ب�سهادة فـي اإجراءات ق�سائية 
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اأو مالحقات اأو اإجــراءات ق�سائية فـي اإقليم الدولة الطرف الطالبـــة ، اأو اإخ�ساعـــه 

لأي اإجــــراء اآخر يقيد حريته ال�سخ�سية فـي ذلك الإقليم ، ب�سبب اأي فعل اأو اإغفــال 

اأو حكم اإدانة �سابق ملغادرته اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب . وينتهي �سمان عدم 

التعـــر�ض هـــذا متـــى بقــــي ال�ساهــــد اأو اخلبيــــر اأو ال�سخــــ�ض الآخر مبح�ض اختيـــاره 

فـي اإقليم الدولة الطرف الطالبة بعد اأن تكون قد اأتيحت له فر�سة املغادرة خالل 

مدة خم�سة ع�سر يوما مت�سلة ، اأو اأي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان ، اعتبارا 

من التاريخ الذي اأبلغ فيه ر�سميا باأن وجـــوده لــــم يـــعد لزما لل�سلطـــات الق�سائيــــة ، 

اأو متى عاد اإىل ذلك الإقليم مبح�ض اختياره بعد اأن يكون قد غادره .

تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما مل تتفـــق   - 26

الدولتـــان الطرفــــان املعنيتـــان علــــى غيــــر ذلك . واإذا كانــــت تلبيــــة الطلــــب ت�ستلــــــزم 

اأو �ست�ستلـــزم نفقـــات �سخمــة اأو غري عادية ، وجـــب علـــى الدولتـــني الطرفني املعنيتني 

اأن تت�ساورا لتحديد ال�سروط والأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ساها ، وكذلك كيفية 

حتمل تلك التكاليف .

27 - اأ - توفــــر الدولــــة الطـــرف متلقية الطلب للدولـــة الطرف الطالبة ن�سخـــا مما يوجد 

فـي حوزتها من �سجالت اأو م�ستندات اأو معلومات حكومية ي�سمح قانونها الداخلي 

باإتاحتها لعامة النا�ض .

يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب ، ح�ســب تقديرهــا ، اأن تقــدم اإلــى الدولـــة  ب - 

الطرف الطالبة ، كليا اأو جزئيا اأو رهنا مبا تراه منا�سبا من �سروط ، ن�سخا من اأي 

�سجالت اأو م�ستندات اأو معلومات حكومية موجودة فـي حوزتها ول ي�سمح قانونها 

الداخلي باإتاحتها لعامة النا�ض .

تطبق اأحكام هذه املادة على طلبات امل�ساعدة القانونية فـي حال ما اإذا كانت تلك الدول   - 28

الأطراف غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة القانونية . اأما اإذا كانت تلك الدول 

اأحكام تلك املعاهــــدة  الأطـــراف مرتبطـــة مبعاهــدة من هذا القبيــل ، وجب تطبيق 

وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه املادة اإذا كانت ت�سهل التعاون .
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املــادة احلـادية والع�سـرون

التعــاون لأغــرا�ص امل�ســادرة

علــــى الدولـــة الطـــرف التـــي تتلقــى طلبا من دولة طرف اأخرى لهــــا وليـــــة ق�سائيـــة   - 1

من  اإقليمها  فـي  يوجد  ما  م�سادرة  اأجل  من  التفاقية  بهذه  م�سمولة  جرمية  على 

عائـــــدات اإجراميـــة اأو ممتلكـــات اأو معـــدات اأو اأدوات اأخرى م�سار اإليها فـي الفقرة )1( 

من املادة ال�سابعة من هذه التفاقية ، اأن تقوم  اإىل اأق�سى مدى ممكن فـي اإطار نظامها 

القانوين الداخلي ، باأي مما يلي :

اأن حتيل الطلب اإىل �سلطاتها املخت�سة لت�ست�سدر منها اأمر م�سادرة ، واأن ت�سع  اأ - 

ذلك الأمر مو�سع النفاذ فـي حال �سدوره .

اأن حتيل اإىل �سلطاتها املخت�سة اأمر امل�سادرة ال�سادر عن حمكمة فـي اإقليم الدولة  ب - 

الطرف الطالبة ، بهدف اإنفاذه بالقدر املطلوب .

اإثر تلقي طلب من دولة طرف اأخرى لها ولية ق�سائية على جرمية م�سمولة بهذه   -2

التفاقية ، تتخـــذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكــ�سف العائدات الإجراميــــة 

اأو املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات الأخرى امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من املادة ال�سابعة 

من هذه التفاقية واقتفاء اأثرها وجتميدها اأو حجزها ، بغر�ض م�سادرتها باأمر �سادر 

اإما عن الدولة الطرف الطالبة واإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب 

مقدم مبقت�سى الفقرة )1( من هذه املادة .

3- تنطبق اأحكام املادة الع�سرين من هذه التفاقية على هذه املادة ، مع مراعاة ما يقت�سيه 

اختالف احلال . وبالإ�سافة اإىل املعلومات املحددة فـي الفقرة )5( من املادة الع�سرين 

من هذه التفاقية ، يتعني اأن تت�سمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة ما يلي :

فـي حال طلب ذي �سلة بالفقرة )1( )اأ( من هذه املادة ، و�سفا للممتلكات املراد  اأ - 

م�سادرتها مبا فـي ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة ، حيثما تكون ذات �سلة ، 

وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت اإليها الدولة الطرف الطالبة يكفـي لتمكني الدولة 

الطرف متلقية الطلب من ا�ست�سدار الأمر فـي اإطار قانونها الداخلي .
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قانونا  مقبولة  ن�سخة   ، املادة  هذه  من  )1/ب(  بالفقرة  �سلة  ذي  طلب  حال  فـي  ب - 

من اأمر امل�سادرة الذي ي�ستند اإليه الطلب وال�سادر عن الدولة الطرف الطالبة ، 

وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر ، وبيانا يحدد التدابري 

الثالث  للطرف  منا�سب  اإخطار  لتوجيه  الطالبة  الطرف  الدولة  اتخذتها  التي 

ح�سن النية ول�سمان مراعاة الأ�سول القانونية ، وبيانا باأن اأمر امل�سادرة نهائي .

فـي حال طلب ذي �سلة بالفقرة )2( من هذه املادة ، بيانا بالوقائع التي ا�ستندت  ج - 

اإليها الدولة الطرف الطالبة وو�سفا لالإجراءات املطلوبة ، ون�سخة مقبولة قانونا 

من الأمر الذي ا�ستند اإليه الطلب ، حيثما كان متاحا .

تقـــوم الدولـــة الطــرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات اأو الإجراءات املن�ســو�ض عليهــا   - 4

فـي الفقرتني )1 و2( من هذه املادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية 

الدولة  جتاه  به  ملتزمة  تكون  قد  الأطراف  متعدد  اأو  ثنائي  ترتيب  اأو  اتفاق  اأي  اأو 

الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد اأو ذلك التفاق اأو الرتتيب .

تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�سخ من قوانينها   - 5

اأي تغيريات تدخل لحقا  ، وبن�سخ من  النفاذ  املادة مو�سع  التي ت�سع هذه  ولوائحها 

على تلك القوانني واللوائح ، اأو بو�سف لها .

اإذا اختارت الدولة الطرف اأن جتعل اتخاذ التدابري امل�سار اإليها فـي الفقرتني )1 و2(   - 6

من هذه املادة م�سروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ساأن ، على تلك الدولة الطرف اأن تعترب 

هذه التفاقية مبثابة الأ�سا�ض التعاهدي الالزم والكافـي .

تتلق  اإذا مل  املوؤقتة  التدابري  اإلغاء  اأو  املادة  التعاون مبقت�سى هذه  رف�ض  اأي�سا  يجوز   - 7

الدولـــة الطـــرف متلقيـــة الطلب اأدلة كافية فـي حينها اأو اإذا كانــت املمتلكــات ذات قيمة 

ل يعتد بها .

قبل وقف اأي تدبري موؤقت اتخذ عمال بهذه املادة ، على الدولة الطرف متلقية الطلب   - 8

اأن تتيــــح للدولـــــة الطـــــرف الطالبـــة ، حيثــــما اأمكــــن ذلك ، فر�ســة لعــــر�ض مــــا لديـــها 

من اأ�سباب ت�ستدعي موا�سلة ذلك التدبري .

9- ل يجوز تاأويل اأحكام هذه املادة مبا مي�ض بحقوق اأطراف ثالثة ح�سنة النية .
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املــادة الثانيـة والع�سـرون 

نقل الإجراءات اجلنائية

تنظر الدول الأطراف فـي اإمكانية نقل اإجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه 

التفاقية اإىل بع�سها البع�ض ، بهدف تركيز تلك املالحقة ، فـي احلالت التي يعترب فيها 

ذلك النقل فـي �سالح �سري العدالة ، وخ�سو�سا عندما يتعلق الأمر بعدة وليات ق�سائية .

املــادة الثالثـة والع�سـرون

ت�سليـــم املجرمـــني

تعترب كـــل من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه التفاقيــة مدرجة فـي عداد اجلرائم   - 1

اخلا�سعــة للت�سليــم فـي اأي معاهـــدة لت�سليم املجرمني قائمة بــني الـــدول الأطــــراف . 

وتتعهــــد الـــدول الأطـــراف بـــاإدراج تلك اجلرائـــم فـي عــداد اجلرائم اخلا�سعة للت�سليــم 

فـي كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها . ول يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها 

بذلك اأن تعترب اأيا من اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية جرما �سيا�سيا اإذا ما اتخذت 

هذه التفاقية اأ�سا�سا للت�سليم .

تنطبق هذه املادة على اجلرائم امل�سمولة بهذه التفاقية عندما يكون ال�سخ�ض مو�سوع   - 2

يكون  اأن  �سريطة   ، الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  اإقليم  فـي  موجودا  الت�سليم  طلب 

الفعل الذي يطلب ب�ساأنه الت�سليم جمرما مبقت�سى القانون الداخلي لكل من الدولة 

الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب .

3 - ا�ستثناء من اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة ، يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها 

بهذه  امل�سمولة  اجلرائم  من  اأي  ب�سبب  ما  �سخ�ض  ت�سليم  طلب  على  توافق  اأن  بذلك 

التفاقية ولو مل يكن الفعل جمرما مبوجب قانونها الداخلي .

4 - اإذا �سمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�سلة يكون جرم واحد منها على الأقل خا�سعا 

املادة ويكون بع�سها غري خا�سع للت�سليم ب�سبب مدة احلب�ض  للت�سليم مبقت�سى هذه 

املفرو�سة عليها ولكن لها �سلة بجرمية م�سمولة بهذه التفاقية ، جاز للدولة الطرف 

متلقية الطلب اأن تطبق هذه املادة اأي�سا فيما يخ�ض تلك اجلرائم .
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اإذا تلقت دولة طرف - جتعل ت�سليم املجرمني م�سروطا بوجود معاهدة - طلب ت�سليم   - 5

اأن تعتبـــر هذه  لهــا  ، جاز  اأخـــرى ل ترتبـــط معـــها مبعاهدة ت�سليم  من دولة طرف 

التفاقية الأ�سا�ض القانوين للت�سليم فيما يخ�ض اأي جرم تنطبق عليه هذه املادة .

على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة :  - 6

اأن تبلــغ الأميــن العــام جلامعــة الدول العربيــة ، وقــت اإيداعهــا �ســك الت�سديق  اأ - 

التفاقية  هذه  �ستعترب  كانت  اإذا  مبا   ، اإليها  الن�سمام  اأو  التفاقية  هذه  على 

هذه  فـي  الأطراف  الدول  �سائر  مع  الت�سليم  ب�ساأن  للتعاون  القانوين  الأ�سا�ض 

التفاقية .

الدول  �سائر  ت�سليم مع  اإبرام معاهدات  اإىل   ، الأمر  اقت�سى  ، حيثما  ت�سعى  اأن  ب - 

هذه  تعترب  ل  كانت  اإذا   ، املادة  هذه  تنفيذ  بغية  التفاقية  هذه  فـي  الأطراف 

التفاقية الأ�سا�ض القانوين للتعاون ب�ساأن الت�سليم .

على الدولة الطرف التي ل جتعل الت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة اأن تعترب اجلرائم   -  7

التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�سعة للت�سليم فيما بينها .

يخ�سع الت�سليم لل�سروط التي ين�ض عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية   -  8

الطلب اأو معاهدة الت�سليم ال�سارية ، مبا فـي ذلك ال�سروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا 

ت�ستند  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  يجوز  التي  والأ�سباب  للت�سليم  امل�سرتطة 

اإليها فـي رف�ض الت�سليم .

الت�سليم  باإجراءات  التعجيل  اإىل   ، الداخلية  بقوانينها  رهنا   ، الطرف  الدولة  ت�سعى   -  9

وتب�سيط ما يت�سل بها من متطلبات اإثباتية فيما يخ�ض اأي جرم تنطبق عليه هذه 

املادة .

ومعاهداتها  الداخلي  قانونها  باأحكام  رهنا   ، الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  يجوز   - 10

املتعلقة بالت�سليم ، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة ، اأن حتتجز ال�سخ�ض 

ل�سمان  اأخرى  منا�سبة  تدابري  تتخذ  اأن  اأو   ، اإقليمها  فـي  واملوجود  ت�سليمه  املطلوب 

ح�سوره اإجراءات الت�سليم ، متى اقتنعت باأن الظروف ت�ستدعي ذلك وباأنها ظروف 

ملحة .
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ذلك  بت�سليم  اإقليمها  فـي  الأفعال  مرتكب  يوجد  التي  الطرف  الدولة  تقم  مل  اإذا   - 11

ال�سخ�ض فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه اأحد مواطنيها ، وجب 

عليها القيام ، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم ، باإحالة الق�سية 

دون اإبطاء ل م�سوغ له اإىل �سلطاتها املخت�سة بق�سد املالحقة . وتتخذ تلك ال�سلطات 

خطريا  يعترب  اآخر  جرم  اأي  حالة  فـي  تتخذها  التي  الإجراءات  ذات  وتتخذ  قرارها 

 ، املعنية  مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف . وتتعاون الدول الأطراف 

خ�سو�سا فـي اجلوانب الإجرائية والإثباتية ، �سمانا لفعالية تلك املالحقة .

عندما ل يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم اأحد مواطنيها اأو التخلي عنه   - 12

اإل ب�سرط اأن يعاد ذلك ال�سخ�ض اإىل تلك الدولة الطرف لق�ساء العقوبة املفرو�سة 

عليه بعد املحاكمة اأو الإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�سخ�ض من اأجلها ، وتتفق 

ال�سخ�ض على هذا اخليار  ت�سليم  التي طلبت  الطرف  والدولة  الطرف  الدولة  تلك 

وعلى ما قد تريانه منا�سبا من �سروط اأخرى ، يعترب ذلك الت�سليم امل�سروط كافيا 

للوفاء باللتزام املبني فـي الفقرة )11( من هذه املادة .

اإذا رف�ض طلب ت�سليم مقدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�سائي بحجة اأن ال�سخ�ض املطلوب   - 13

ت�سليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب ، وجب عليها ، اإذا كان قانونها 

الداخلــــي ي�سمــــح بذلك ووفقــــا ملقت�سيـــات ذلك القانــون ، اأن تنظر ، بنـــاء عــلى طلــــب 

من الدولة الطرف الطالبة ، فـي اإنفاذ العقوبة املفرو�سة مبقت�سى القانون الداخلي 

للدولة الطرف الطالبة اأو ما تبقى منها .

تنطبق  التي  باأي من اجلرائم  يتعلق  فيما  اإجراءات  ب�ساأنه  تتخذ  �سخ�ض  لأي  تكفل   - 14

التمتع  ذلك  فـي  مبا   ، الإجراءات  مراحل  كل  فـي  من�سفة  معاملة  املادة  هذه  عليها 

بجميـــع احلقـــوق وال�سمانـــات التـــي ينــ�ض عليها القانـــون الداخلــي للدولـــة الطـــرف 

التي يوجد ذلك ال�سخ�ض فـي اإقليمها .

ل يجــــــوز تف�سيــــر اأي حكــــم فـي هـــذه التفاقيــــة على اأنـــه يفـــر�ض التزامـــــا بالت�سليــــم   - 15

اإذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب اأ�سبابا وجيهة جتعلها تعتقد اأن الطلب 

قدم لغـر�ض مالحقة اأو معاقبــــة �سخــ�ض ب�سبب جن�سه اأو عرقــــه اأو ديانتـــه اأو جن�سيته 

اأو اأ�سله الإثني اأو اآرائه اأو مواقفه ال�سيا�سية ، اأو اأن المتثال للطلب �سيلحق �سررا 

بو�سعية ذلك ال�سخ�ض لأي �سبب من هذه الأ�سباب .
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16 - ل يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ض طلب ت�سليم بحجة اأن اجلرم يعترب جرما يتعلق 

باأمور مالية .

17 - قبل رف�ض الت�سليم ، تت�ساور الدولة الطرف متلقية الطلب ، حيثما اقت�سى الأمر ، مع 

الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�سة وافية لعر�ض اآرائها وتقدمي معلومات 

داعمة لطلبها .

املــادة الرابعـة والع�سـرون

نقـل الأ�سخـا�ص املحكـوم عليهـم

يجوز للدولة الطرف اأن تنظر فـي اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف 

ب�ساأن نقل الأ�سخا�ض الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�ض اأو باأ�سكال اأخرى من احلرمان 

من احلرية ، لرتكابهم اأفعال جمرمة وفقا لهذه التفاقية ، اإىل اإقليمها لكي يكمل اأولئك 

الأ�سخا�ض مدة عقوبتهم هناك .

املــادة اخلام�سـة والع�سـرون 

التحقيقـــات امل�سرتكـــة

جتيز  الأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقيات  اإبرام  فـي  الأطراف  الدول  تنظر 

التي هي مو�سع  بالأمور  ، فيما يتعلق  اأن تن�سئ جلان حتقيق م�سرتكة  املعنية  لل�سلطات 

حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية فـي دولة واحدة اأو اأكرث وفـي حالة عدم وجود 

بالتفاق ح�سب  بتحقيقات م�سرتكة  القيام  ، يجوز  القبيل  ترتيبات من هذا  اأو  اتفاقيات 

احلالة . وتكفل الدولة الطرف املعنية مراعاة الحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي 

�سيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها .

املــادة ال�ساد�سـة والع�سـرون 

اأ�ساليـب التحــري اخلا�ســة

من اأجل مكافحة الف�ساد ب�سورة فعالة ، تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ،   - 1

و�سمن حدود اإمكانياتها ، باتخاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاتها املخت�سة من 

 ، تراه منا�سبا  ، حيثما  املنا�سب وكذلك  النحو  املراقب على  الت�سليم  اأ�سلوب  ا�ستخدام 
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اتباع اأ�صاليب حتر خا�صة كالرت�صد الإلكرتوين وغريه من اأ�صكال الرت�صد والعمليات 

ال�صرية ، ا�صتخداما منا�صبا داخل اإقليمها ، وكذلك لقبول املحاكم ما ي�صتمد من تلك 

الأ�صاليب من اأدلة .

لغـــر�ض التحـــري عـــن اجلرائم امل�صمولة بهذه التفاقيــة ، ت�صجــــع الــــدول الأطـــراف   - 2

على اأن تربم ، عند ال�صرورة اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة الأطراف منا�صبة 

 . الدويل  ال�صعيد  على  التعاون  �صياق  فـي  تلك  اخلا�صــة  التحري  اأ�صاليـب  ل�صتخـــدام 

وتبـــرم تــــلك التفاقـــيات اأو الرتتيبــــات وتنفـــذ بالمتثـــال التــــام ملبداأ ت�صـــــاوي الـــــدول 

فـي ال�صيادة ، ويراعى فـي تنفيذها التقيد ال�صارم باأحكام تلك التفاقيات اأو الرتتيبات .

فـي حالة عدم وجود اتفاقية اأو ترتيب على النحو املبني فـي الفقرة )2( من هذه املادة ،   - 3

تتخذ القرارات املتعلقة با�صتخدام اأ�صاليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل 

والتفاهمات  املالية  ، الرتتيبات  ال�صرورة  ، عند  اأن تراعى فيها  ، ويجوز  تبعا للحالة 

املتعلقة مبمار�صة الولية الق�صائية من قبل الدول الأطراف املعنية .

يجوز مبوافقة الدول الأطراف املعنية ، اأن ت�صمل القرارات املتعلقة با�صتخدام اأ�صلوب   - 4

الت�صليم املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �صبيل الب�صائع اأو الأموال 

وال�صماح لها مبوا�صلة ال�صري �صاملة اأو اإزالتها اأو اإبدالها كليا اأو جزئيا .

املــادة ال�شابعـة والع�شـرون 

ا�ستــرداد املمتلكـــات

اأن متد  الأطراف  الدول  وعلى   ، التفاقية  فـي هذه  اأ�صا�صيا  مبداأ  املمتلكات  ا�صرتداد  يعد 

بع�صها البع�ض باأكرب قدر من العون وامل�صاعدة فـي هذا املجال .

املــادة الثامنـة والع�شـرون 

منع وك�سف اإحالة العائدات الإجرامية

تتخذ كل دولة طرف ، ما قد يلزم من تدابري ، وفقا لقانونها الداخلي ، لإلزام املوؤ�ص�صات   - 1

املالية الواقعة �صمن وليتها الق�صائية باأن تتحقق من هوية العمالء واأن تتخذ خطوات 

معقولــــة لتحديــــد هويـــة املالكـــني املنتفعــني بالأمـــوال املودعـــة فـــي ح�صابـــــات عاليــــة 
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القيمـــة ، وبــــاأن جتـــري فح�ســـا دقيقا للح�سابات التي يطلــــب فتحهــــا اأو يحتفـــظ بها 

من قبــــل ، اأو نيابة عــن ، اأفراد مكلفني اأو �سبق اأن كلفوا بــــاأداء وظائف عمومية هامــــة 

اأو اأفراد اأ�سرهم اأو اأ�سخا�ض وثيقي ال�سلة بهم . وي�سمم ذلك الفح�ض الدقيق ب�سورة 

معقولــــة تتيــــح ك�ســــف املعامـــالت امل�سبوهـــة بغر�ض اإبـــالغ ال�سلطات املخت�ســـة عنهـــا ، 

ول ينبغـــي اأن يـــوؤول علــــى اأنه يثنــي املوؤ�س�سات املالية عن التعامل مع اأي عميــل �سرعـــي 

اأو يحظر عليها ذلك .

التي  ، وفقا لقانونها الداخلي وا�سرت�سادا باملبادرات ذات ال�سلة  تقوم كل دولة طرف   - 2

اتخذتهـــــا املنظمـــــات الإقليميــــة والدوليــــة املتعددة الأطـــراف ملكافحــة غ�سل الأمـوال ، 

مبا يلي :

اأ - اإ�ســــدار اإر�ســــادات ب�ســاأن اأنواع ال�سخ�سيات الطبيعيــة اأو العتباريــة التي يتوقــــع 

اأن تطبق الفح�ض الدقيق  من املوؤ�س�سة املالية القائمة �سمن وليتها الق�سائية 

على ح�ساباتها ، واأنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع اأن توليها عناية خا�سة ، 

وتدابري فتح احل�سابات والحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي يتوقع اأن تتخذها 

ب�ساأن تلك احل�سابات .

اإبـــالغ املوؤ�س�ســـات املاليـــة القائمـــة �سمــــن وليتهــــا الق�سائيــــة ، عنـــد القت�ســـاء  ب - 

وبــــنــاء علــى طلـــب دولـــة طــرف اأخــرى اأو بنــاء علـــى مبــــــادرة منهــــا هـــــي ، هويـــة 

�سخ�سيـــات طبيعية اأو اعتبارية معينة يتوقع من تلك املوؤ�س�سات اأن تطبق الفح�ض 

الدقيق على ح�ساباتها ، اإ�سافة اإىل تلك التي ميكن للموؤ�س�سات املالية اأن حتدد 

هويتها ب�سكل اآخر .

3 - تتخــــذ كـــل دولـــة طـــرف تدابيـــر ت�سمــن احتفاظ موؤ�س�ساتهــا املاليــة ، لفتـــرة زمنيــة 

منا�سبــــة ، ب�سجــــالت وافيــة للح�سابـــات واملعامالت التي تتعلق بالأ�سخـــا�ض املذكوريـــن 

فـي الفقرة )1( من هذه املادة ، على اأن تت�سمن ، كحد اأدنى ، معلومات عن هوية العميل ، 

كما تت�سمن ، قدر الإمكان ، معلومات عن هوية املالك املنتفع .

4 - بهــدف منــع وك�ســف عمليــات اإحالــة العائــدات املتاأتيــة مــن اأفعــال جمرمــة وفقــا لهــذه 

التفاقية ، تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفعالة لكي متنع ، مب�ساعدة اأجهزتها 
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الرقابية والإ�سرافية ، اإن�ساء م�سارف لي�ض لها ح�سور مادي ول تنت�سب اإىل جمموعة 

مالية خا�سعة للرقابة . وف�سال عن ذلك ، يجوز للدول الأطراف اأن تنظر فـي اإلزام 

فـي عالقة م�سرف مرا�سل مع تلك  ال�ستمرار  اأو  الدخول  املالية برف�ض  موؤ�س�ساتها 

املوؤ�س�سات ، وبتجنب اإقامة اأي عالقات مع موؤ�س�سات مالية اأجنبية ت�سمح مل�سارف لي�ض 

لها ح�سور مادي ول تنت�سب اإىل جمموعة مالية خا�سعة للرقابة ، با�ستخدام ح�ساباتها .

5 - تنظـــر كل دولــــة طـــرف فـي اإن�ســـاء نظم فعالة لإقرار الذمة املاليــة ، وفقـــا لقانونهـــا 

الداخلـــــي ، ب�ســــــاأن املوظفـــــني العموميـــني املعنيــــــني ، وتنـــ�ض علــــــى عقوبـــــــات مالئمـــــة 

علــى عـدم المتثـــال . وتنظر كل دولة طــرف اأي�سا فـي اتخــــاذ مــــا قد يلزم من تدابيـــر 

لل�سمـــــاح ل�سلطاتها املخت�سة بتقا�سم تلك املعلومات مع ال�سلطات املخت�سة فـي الدول 

الأطراف الأخرى ، عندما يكون ذلك �سروريا للتحقيق فـي العائدات املتاأتية من اأفعال 

جمرمة وفقا لهذه التفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .

6 - تنظر كل دولة طرف فـي اتخاذ ما قد يلزم من تدابري ، وفقا لقانونها الداخلي ، لإلزام 

املوظفيــن العمومييــن املعنييــن الذيــن لهــم م�سلحــة فـــي ح�ســاب مالـي فــي بلــد اأجنبي 

اأو �سلطة توقيع اأو ب�سجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احل�سابات باأن يبلغوا ال�سلطات 

املعنية عن تلك العالقة واأن يحتفظوا ب�سجالت مالئمة ب�ساأنها . ويتعني اأن تن�ض تلك 

التدابري اأي�سا على جزاءات منا�سبة على عدم المتثال .

املــادة التا�سعـة والع�سـرون 

التعــــاون اخلــــا�ص

ت�سعــــى كـــــل دولة طـــرف ، دون اإخــــالل بقانونهـــا الداخلي ، اإلـــى اتخــــاذ تدابـــري جتيز لهــــا 

اأن حتيـــل ، دون م�ســـا�ض بتحقيقاتـــها اأو مالحقتهـــا اأو اإجراءاتهـــا الق�سائيـــة ، معلومـــات 

 ، اأخرى دون طلب م�سبق  اإىل دولة طرف  التفاقية  الإجرامية وفقا لهذه  العائدات  عن 

عندمـــا تــرى اأن اإف�ساء تلك املعلومــــات قد ي�ساعد الدولة الطـــرف املتلقية على ا�ستـــدلل 

اأو اإجراء حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية اأو قد يوؤدي اإىل تقدمي تلك الدولة 

الطرف طلبا مبقت�سى هذه املادة .
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املــادة الثالثـــــــون 

اإرجـاع املمتلكـات والت�سـرف فيهـا

1- ما ت�سادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة ال�سابعة اأو املادة احلادية والع�سرين 

 ، املمتلكات  تلك  الطرف  الدولة  اإرجاع  منها  بطرق  فيه  يت�سرف  التفاقية  هذه  من 

عمال بالفقرة )3( من هذه املادة ، اإىل مالكيها ال�سرعيني ، وفقا لأحكام هذه التفاقية 

وقانونها الداخلي .

2 - تعتمـــد كــــل دولة طـــــرف ، وفقــــا للمبـــادئ الأ�سا�سيــة لقانونهــا الداخلي ، ما قد يلــــزم 

تتخــذ  عندمــا   ، املخت�ســة  �سلطاتهــا  لتمكيــن  اأخــرى  وتدابيــر  ت�سريعيــة  تدابيــر  مــن 

اإجراء ما بناء على طلب دولة طرف اأخرى ، من اإرجاع املمتلكات امل�سادرة ، وفقا لأحكام 

هذه التفاقية ، ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث ح�سن النية .

وفقا للمـــادتني الع�سريـــن واحلاديــة والع�سرين من هــذه التفاقيــة والفقرتني )1 و2(   - 3

من هذه املادة ، على الدولة الطرف متلقية الطلب :

فـي حال اختال�ض اأموال عمومية فعلية اأو حكمية اأو غ�سل تلك الأموال على النحو  اأ - 

امل�سار اإليه فـي الفقرات )ح ، ك ، ل( من املادة الرابعة من هذه التفاقية ، عندما 

تنفـــــذ امل�ســــادرة وفقـــا للمادة احلاديـــة والع�سرين وا�ستنادا اإىل حكـــم نهائي �ســادر 

متلقيـــة  الطرف  للدولة  ميكن  ا�ستـــراط  وهـــو   ، الطالبـــة  الطـــرف  الدولة  فـي 

الطلب اأن ت�ستبعـــده واأن ترجع املمتلكات امل�سادرة اإىل الدولة الطرف الطالبة .

امل�سادرة  تكون  عندما   ، التفاقية  بهذه  م�سمول  اآخر  اأي جرم  عائدات  فـي حال  ب - 

قد نفذت وفقا للمادة احلادية والع�سرين من هذه التفاقية ، وا�ستنادا اإىل حكم 

نهائي �سادر فــــي الدولـــة الطرف الطالبة ، وهـــو ا�سرتاط ميكن للدولة الطرف 

الطرف  الدولة  اإىل  امل�سادرة  املمتلكات  ترجع  اأن   ، ت�ستبعده  اأن  الطلـــب  متلقية 

الطلب  الطالبة للدولة الطرف متلقية  الدولة الطرف  ، عندما تثبت  الطالبة 

ب�سكل معقول ملكيتها ال�سابقة لتـــلك املمتلكــات امل�سادرة اأو عندمـــا تعرتف الدولة 

الطــرف متلقيــة الطلـــــب بال�ســــرر الـــذي حلــق بالدولة الطرف الطالبة كاأ�سا�ض 

لإرجاع املمتلكات امل�سادرة .
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املمتلكات  اإرجاع  فـي  الأولوية  وجه  على  تنظر  اأن   ، الأخرى  احلالت  فـي جميع  ج - 

امل�سادرة اإلــــى الدولـــة الطـــرف الطالبـــة ، اأو اإرجـــاع تلك املمتلكـــات اإلــى اأ�سحابـــها 

ال�سرعـــــيني ال�سابقني ، اأو تعوي�ض �سحايا اجلرمية .

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، عند القت�ساء ، ما لـــم تقــرر الدول الأطـــراف   - 4

خـــــالف ذلك ، اأن تقتطــــع نفقات معقولة تكبدتهــا فـي عمليات التحقيق اأو املالحقــــة 

فيها  تت�سرف  اأن  اأو  امل�سادرة  املمتلكات  اإرجـــاع  اإىل  املف�سيــة  الق�سائية  الإجــراءات  اأو 

مبقت�سى هذه املادة .

يجـــوز للــدول الأطــراف ، عند القت�ساء ، اأن تنظر بوجـــــه خـــــا�ض فـي اإبــــرام اتفاقيـــــات   - 5

اأو ترتيبات متفق عليها ، تبعا للحالة ، من اأجل الت�سرف نهائيا فـي املمتلكات امل�سادرة .

املــادة احلاديـة والثالثـون 

التدريــب وامل�ساعــدة التقنيــة

اأو حت�سني برامج تدريب  اأو تطوير  تقوم كل دولة طرف ، بالقدر الالزم ، با�ستحداث   -1

خا�سة ملوظفيها امل�سوؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته . وميكن اأن تتناول تلك الربامج 

التدريبية ، �سمن جملة اأمور ، املجالت التالية :

املعاقبــــة عليــــه  اأو  فيـــه  الف�ســـاد والك�ســف والتحقيـــق  ملنـــع  اأ- و�ســــع تدابــــري فعالـــة 

ومكافحته ، مبا فـي ذلك ا�ستعمال اأ�ساليب جمع الأدلة والتحقيق .

بناء القدرات فـي جمال �سياغة وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد . ب - 

املتبادلة  القانونية  امل�ساعدة  ب�ساأن  اإعداد طلبات  املخت�سة على  ال�سلطات  تدريب  ج - 

تفـي مبتطلبات التفاقية .

تقييم وتدعيم املوؤ�س�سات واإدارة اخلدمات العمومية واإدارة الأموال العمومية مبا  د - 

فـي ذلك امل�سرتيات العمومية ، والقطاع اخلا�ض .

منـــع ومكافحـــة اإحالـــة العائـــدات الإجرامية وفقـــا لهــــذه التفاقيـــة واإرجــــاع تلك  هـ - 

العائدات .
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و - ك�سف وجتميد اإحالة العائدات الإجرامية .

العائـــدات الإجراميــة والأ�ساليب امل�ستخدمة فـي اإحالة تلك العائــدات اأو اإخفائها  ز - 

اأو متويهها .

ا�ستخدام اآليات واأ�ساليب قانونية واإدارية مالئمة وفعالة لتي�سري اإرجاع العائدات  ح - 

الإجرامية .

الطــرائق املتبعـــة فـي حمايـــة ال�سحايـــا وال�سهـــود الذين يتعاونـــون مــع ال�سلطـــات  ط - 

الق�سائية .

التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية . ي - 

تنظر الدول الأطراف فـي م�ساعدة بع�سها البع�ض ، عند الطلب ، على اإجراء تقييمات   - 2

ودرا�سات وبحوث ب�ساأن اأنواع الف�ساد واأ�سبابه واآثاره وتكاليفه فـي بلدانها ، لكي ت�سع ، 

مب�ساركة ال�سلطات املخت�سة واملجتمع ، ا�سرتاتيجيات وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .

تي�سريا ل�سرتداد العائدات الإجرامية ، يجوز للدول الأطراف اأن تتعاون على تزويد   - 3

بع�سها البع�ض باأ�سماء اخلرباء الذين ميكن اأن ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .

املــادة الثانيـة والثالثـون 

جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها

تنظــر كـــل دولة طـــرف فـي القيــام ، بتحليل اجتاهـــات الف�ساد ال�سائــــدة داخــل اإقليمها ،   - 1

وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .

تنظـــر الـــدول الأطـــراف فـي تطويـــر الإح�ســـاءات واخلبـــرة التحليليـــة ب�ســـاأن الف�ســــاد   - 2

بينهـــا  فيمــا  واملعلومـــات  التحليليــة  واخلبــرة  الإح�سـاءات  تلـك  وتقا�ســــم  واملعلومــــات 

ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية ، بغية اإيجاد معايري ومنهجيات م�سرتكة قدر 

الإمكان وكذلك املعلومات عن املمار�سات الف�سلى ملنع الف�ساد ومكافحته .

تنظر كل دولة طرف فـي ر�سد �سيا�ساتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الف�ساد وفـي اإجراء   - 3

تقييمات لفاعلية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .
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املــادة الثالثـة والثالثـون 

موؤمتــر الــدول الأطــراف

اأجل حت�سني قدرة الدول  ين�ساأ مبقت�سى هذه التفاقية موؤمتر للدول الأطراف من   - 1

الأطراف وتعاونها على حتقيق الأهداف املبينة فـي هذه التفاقية ومن اأجل ت�سجيع 

تنفيذها وا�ستعرا�سه .

يتولــى الأمـــني العــام جلامعـــة الدولة العربية الدعوة لعقـــد موؤمتـــر الـــدول الأطراف   - 2

فـي موعد اأق�ساه �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه التفاقية . وبعد ذلك ، تعقد اجتماعات 

منتظمة ملوؤمتر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املوؤمتر .

يعتمــــد موؤمتــــر الــــدول الأطـــراف نظامـــا داخليــا وقواعد حتكــم �سري الأن�سطة املبينة   - 3

فـي هذه املادة وت�سمل قواعد ب�ساأن قبول املراقبني وم�ساركتهم وت�سديد النفقات املتكبدة 

فـي ال�سطالع بتلك الأن�سطة .

يتفـــق موؤمتر الـــدول الأطراف على اأن�سطة واإجـــراءات وطـــرائق عمــل لتحقيــق اأهــداف   - 4

التفاقية مبا فـي ذلك :

اأ - تي�سيـــر تبـــادل املعلومـــات بيـــن الـــدول الأطـــراف عـــن منـــط واجتاهـــات الف�ســـاد 

وعن املمار�سات الناجحة فـي منعه ومكافحته وفـي اإرجاع العائدات الإجرامية ، 

بو�سائل منها ن�سر املعلومات ذات ال�سلة .

ب - التعـــاون مــع املنظمــات والآليــات الدوليــة والإقليميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة 

ذات ال�سلــة .

ج - ا�ستخدام املعلومات ذات ال�سلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى 

من اأجل مكافحة الف�ساد ومنعه .

د - ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه التفاقية من جانب الدول الأطراف فيها .

هـ - تقدمي تو�سيات لتح�سني هذه التفاقية وحت�سني تنفيذها .

و - الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ 

هذه التفاقية والإي�ساء مبا قد يراه �سروريا من اإجراءات فـي هذا ال�ساأن .
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يكت�سب موؤمتر الدول الأطراف املعرفة الالزمة بالتدابري التي تتخذها الدول الأطراف   - 5

لتنفيذ هـــذه التفاقيــــة ، وال�سعوبــــات التي تواجههــــا فـي ذلك ، من خـــالل املعلومــــات 

التي تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ين�سئه موؤمتر الدول الأطراف من اآليات 

ا�ستعرا�ض تكميلية .

تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف مبعلومات عن براجمها وخططها وممار�ساتها   - 6

وكذلك عن تدابريها الت�سريعية والإدارية الرامية اإىل تنفيذ هذه التفاقية ، ح�سبما 

يق�سي به موؤمتر الدول الأطراف . وينظر موؤمتر الدول الأطراف فـي اأجنع ال�سبل 

لتلقــي املعلومــــات واتخــــاذ الإجراءات املبنيــــة عليها ، مبــــا فــــي ذلك املعلومـــــات املتلقــــــاة 

مــن الــــدول الأطـــــراف ومـــــن املنظمــــات الدوليــــــة . ويجــــوز للموؤمتــــر اأي�سا اأن ينظــــر 

فـي امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات ال�سلة ، املعتمدة ح�سب الأ�سول 

وفقا لالإجراءات التي يقررها املوؤمتر .

ين�سئ موؤمتـــر الـــدول الأطـــراف ، اإذا مـــا راأى �ســـرورة لذلك اأي اآليــــة اأو هيئــــة منا�سبــــة   - 7

للم�ساعدة على تنفيذ التفاقية تنفيذا فعال .

املــادة الرابعـة والثالثـون 

الأمانــــــــــــة

تتولــى الأمانــة العامة جلامعــة الدول العربيــــة توفري اخلدمـــات املنا�سبة ملوؤمتــر الدول   - 1

الأطراف فـي التفاقية .

تقوم الأمانة مبا يلي :  - 2

الـــدول الأطراف على ال�سطـــالع بالأن�سطة املبينة فـي هــذه  م�ساعـــدة موؤمتـــر  اأ - 

التفاقيــة ، واتخـــاذ الرتتيبـــات لعقــــد دورات موؤمتر الـــدول الأطــراف وتوفيــــر 

اخلدمات الالزمة لها .

م�ساعدة الدول الأطراف ، عند الطلب ، على تقدمي املعلومات اإىل موؤمتر الدول  ب - 

الأطراف وفقا للفقرات )4 ، 5 ، 6( من املادة الثالثة والثالثني من هذه التفاقية .

�سمان التن�سيق ال�سروري مع اأمانات املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�سلة . ج - 
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املــادة اخلام�سـة والثالثـون 

الأحكـــام اخلتاميــــة

تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية الالزمة   - 1

لو�صع هذه التفاقية مو�صع التنفيذ .

تكون هذه التفاقية حمال للت�صديق عليها اأو الن�صمام اإليها من الدول العربية وتودع   - 2

اأو الن�صمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية فـي موعد  وثائق الت�صديق 

اإبالغ  العامة  الأمانة  وعلى   ، الن�صمام  اأو  الت�صديق  تاريخ  من  يوما  ثالثون  اأق�صاه 

�صائر الدول الأع�صاء واأمانتي جمل�صي وزراء العدل والداخلية العرب بكل اإيداع لتلك 

الوثائق وتاريخه .

ت�صـري هذه التفاقية بعد م�صي ثالثني يوما من تاريخ اإيـــداع وثائــق الت�صديــق عليها   - 3

من �صبع دول عربية .

يجــــوز لأيـــة دولة ع�صــو فـي جامعة الدول العربيــة غيــر موقعــة على هذه التفاقيـــة   - 4

اأن تن�صــــم اإليهــــا بعد �صريانها ودخولها حيز النفاذ ، وتعترب الدولة طرفا فيها مب�صي 

العامــــة  الأمانــــة  لــــدى  الن�صمام  اأو  الت�صديـــق  وثيقــــة  اإيــداع  علـــى  يومـــا  ثالثـني 

جلامعة الدول العربية .

تنظر الدول الأطراف ، ح�صب القت�صاء ، فـي اإمكانية عقد اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية   - 5

اأو متعـــددة الأطـــراف تخـــدم اأغـــرا�ض هذه التفاقيــة اأو ت�صعـــها مو�صـــع النفـــاذ العملــي 

اأو تعزز اأحكامها .

يجــوز للدولــة الطــرف اأن تقتــرح تعديــل اأي نــ�ض مــن ن�صــو�ض هــذه التفاقية وحتيله   - 6

اإىل الأمني العام جلامعة الدول العربية الذي يقوم باإبالغه اإىل موؤمتر الدول الأطراف 

ب�صاأن  الأطراف  الدول  اإجماع  اإىل  التو�صل  فـي  جهده  املوؤمتر  ويبذل   ، التفاقية  فـي 

التعديل .
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عليه  للت�سديق  خا�سعا  املادة  هذه  من   )6( للفقرة  وفقا  يعتمد  الذي  التعديل  يكون   - 7

اأو القبول اأو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند اإقرار هذا التعديل من موؤمتر 

الدول الأطراف ي�سبح ملزما فـي حق الدول الأطراف .

يجــــوز لأيــــة دولـــة طـــرف اأن تن�سحب من هذه التفاقية بــناء على طلـــب كتابي تر�سلـــه   - 8

اإىل اأمني عام جامعة الـدول العربية ، ويرتـــــب الن�سحـــاب اأثـــره بعــد م�سي �ستـــة اأ�سهر 

من تاريخ ا�ستالم الطلب ، وتظل اأحكام هذه التفاقية نافذة بالن�سبة اإىل طلبات الت�سليم 

التي قدمت خالل تلك املدة ولو ح�سل هذا الت�سليم بعدها .

حـــــررت هــــذه التفاقيـــة باللغة العربيـــة مبدينـــة القاهـــرة فـي جمهورية م�ســـر العربيــــة 

فـي 1432/1/15هـ ، املوافق 2010/12/21م من اأ�سل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة 

الدول العربية )الأمانة الفنية ملجل�ض وزراء العدل العرب( ، ون�سخة مطابقة لالأ�سل ت�سلم 

لالأمانــــة العامــــة ملجلـــ�ض وزراء الداخليـــة العــرب ، وت�سلــم كـــذلك ن�سخة مطابقـــة لالأ�ســـل 

لكل دولة من الدول الأطراف .

 ، العــــرب  والعــــدل  الداخليـــة  وزراء  واملعالــــي  ال�سمــــو  اأ�سحــاب  قـــــام   ، تقـــــدم  ملـــــا  واإثباتــــا 

بتوقيـع هــذه التفاقيــة نيابــة عــن دولهم .




