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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2014/28
بالت�صديق على االتفاقية العربية ملكافحة الف�ساد
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وع ـل ــى االتفاقيـ ــة العربيـ ــة ملكافحــة الف�س ــاد املوقع ــة فـي القاهـ ــرة بتاريـ ــخ 1432/1/15هـ ،
املوافق 2010/12/21م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها فـي �صيغتها املرفقة .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص �إيداع وثيقة الت�صديق على االتفاقية وفقا لأحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر 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
�إن الدول العربية املوقعة ،
اقتناعــا منها ب�أن الف�ســاد ظاهرة �إجرامية متعددة الأ�شكال ذات �آثار �سلبية على القيم
الأخالقية واحلياة ال�سيا�سية والنواحي االقت�صادية واالجتماعية .
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن الت�صدي للف�ساد ال يقت�صر دوره على ال�سلطات الر�سمية للدولة
و�إمن ـ ــا ي�شمـ ــل �أي�ضـ ــا الأف ــراد وم�ؤ�س�س ــات املجتمع املدين التي ينبغ ــي �أن ت ـ ـ�ؤدي دورا فعـ ــاال
فـي هذا املجال .
ورغبة منها فـي تفعيل اجلهود العربية والدولية الرامية �إىل مكافحة الف�ساد والت�صدي له
ولغر�ض ت�سهيل م�سار التعاون الدويل فـي هذا املجال ال�سيما ما يتعلق بت�سليم املجرمني
وتقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة  ،وكذلك ا�سرتداد املمتلكات .
وت�أكيدا منها على �ضرورة 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�شريعة الإ�سالمية الغراء وب�أهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم
املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات العربية والإقليمية والدولية فـي جمال التعاون القانوين
والق�ضائي والأمني للوقاية ومكافحة اجلرمية ذات ال�صلة بالف�ساد والتي تكون الدول
العربية طرفا فيها ومنها اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد .
قد اتفقت على ما يلي :

املــادة الأولـــــى
تعريفــــــات

لأغـ ــرا�ض ه ــذه االتفاقيــة  ،يق�صــد بكل من الكلمات والعبارات التالية املعنــى املبــني قريـ ــن
كل منها :
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 - 1الدولــة الطــرف :
كل دولة ع�ضو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية �أو ان�ضمت
�إليها و�أودعت وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة للجامعة .
 - 2املوظـف العمومـي :
�أي �شخ�ص ي�شغل وظيفة عمومية �أو من يعترب فـي حكم املوظف العمومي وفقا
لقان ـ ــون الدولـ ــة الطـ ــرف ف ـ ــي املج ــاالت التنفيذي ــة �أو الت�شريعيـ ــة �أو الق�ضائي ـ ــة
�أو الإداري ــة � ،ســواء �أكــان معينــا �أو منتخبــا دائما �أو م�ؤقتا � ،أو كان مكلــفا بخدمــة
عمومية لدى الدولة الطرف  ،ب�أجر �أم بدون �أجر .
 - 3املوظف العمومي الأجنبي :
�أي �شخ ــ�ص ي�شغ ــل وظيفــة ت�شريعيــة �أو تنفيذيــة �أو �إداريــة �أو ق�ضائــية ل ــدى بل ــد
�أجنبي � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،دائما �أو م�ؤقتا  ،و�أي �شخ�ص ميار�س وظيفة
عمومية ل�صالح بلد �أجنبي � ،أو ل�صالح جهاز عمومي �أجنبي �أو م�ؤ�س�سة عمومية
�أجنبية .
 - 4موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية :
�أي موظف مدين دويل �أو �أي �شخ�ص ت�أذن له م�ؤ�س�سة دولية عمومية ب�أن يت�صرف
نيابة عنها .
 - 5املمتلكـــــات :
املوج ــودات بكـ ــل �أنواعه ــا � ،س ــواء �أكانــت ماديــة �أم غي ــر ماديــة  ،منقول ــة �أم غيـ ــر
منقولـ ــة  ،وامل�ستن ــدات �أو ال�صك ــوك القانوني ــة الت ــي تثبــت ملكــية تلك املوج ـ ــودات
�أو وجود حق عليها .
 - 6العائدات الإجرامية :
�أي ممتلكات مت�أتية �أو متح�صل عليها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،من ارتكاب
�أي من �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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 - 7التجميــد �أو احلجـــز :
ف ــر�ض حظ ــر م�ؤق ــت على �إحال ــة املمتلك ــات �أو تبديلهــا �أو الت�صرف فيها �أو نقلهـا ،
�أو تويل عهدة املمتلكات �أو ال�سيطرة عليها م�ؤقتا  ،بناء على �أمر �صادر عن حمكمة
�أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
 - 8امل�صـــــــادرة :
التجريد الدائم من املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
 - 9الت�سليــم املراقــب :
ال�سم ــاح للعمليـ ــات غري امل�شروعة �أو امل�شبوهــة باخلروج من �إقليــم دولة �أو �أك ــرث
�أو املرور عربه �أو دخوله بعلم من �سلطاته املعنية وحتت مراقبتها  ،بغية التحري
عن �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لأحكام هذه االتفاقية وك�شف هوية الأ�شخا�ص
ال�ضالعني فـي ارتكابها .
املــادة الثانيـــــة
�أهـــداف االتفاقيـــة
تهدف هذه االتفاقية �إىل :
 تعزيز التدابري الرامية �إىل الوقاية من الف�ساد ومكافحته وك�شفه بكل �أ�شكاله ،و�سائر اجلرائم املت�صلة به ومالحقة مرتكبيها .
 تعزي ــز التعاون العرب ــي علــى الوقاي ــة من الف�ســاد ومكافحتــه وك�شفـ ــه وا�ستـ ــرداداملوجودات .
 تعزيز النزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة و�سيادة القانون . ت�شجيع الأفراد وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�شاركة الفعالة فـي منع ومكافحةالف�ساد .
املــادة الثالثـــــة
�صــــون ال�سيـــــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية
للدول .
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	- 2ال تبيح هذه االتفاقية لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة طرف �أخرى مبمار�سة
الوالي ــة الق�ضائيـ ــة و�أداء الوظائـ ــف التي ينــاط �أدا�ؤها ح�ص ــرا ب�سلط ــات تلك الدولـ ـ ــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
املــادة الرابعـــة
التجريـــــــم
مع مراعاة �أن و�صف �أفعال الف�ساد املجرمة وفقا لهذه االتفاقية يخ�ضع لقانون الدولة
الطرف  ،تعتمد كل دولة وفقا لنظامها القانوين ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخرى لتجرمي الأفعال التالية  ،عندما ترتكب ق�صدا �أو عمدا :
 -1الر�شوة فـي الوظائف العمومية .
 -2الر�ش ــوة ف ــي �شركات القط ــاع العــام وال�شركــات امل�ساهمــة واجلمعي ــات وامل�ؤ�س�س ــات
املعتربة قانونا ذات نفع عام .
 -3الر�شوة فـي القطاع اخلا�ص .
 -4ر�شوة املوظفني العموميني الأجانب وموظفـي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية فيما
يتعلق بت�صريف الأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف .
 -5املتاجرة بالنفوذ .
�	-6إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف العمومية .
 -7الإثراء غري امل�شروع .
 -8غ�سل العائدات الإجرامية .
�	-9إخفاء العائدات الإجرامية املتح�صلة من الأفعال الواردة فـي هذه املادة .
�	-10إعاقة �سري العدالة .
 -11اختال�س املمتلكات العامة واال�ستيالء عليها بغري حق .
 -12اختـ ــال�س ممتلك ــات ال�شرك ــات امل�ساهمـ ــة واجلمعي ــات اخلا�ص ــة ذات النف ــع الع ـ ــام
والقطاع اخلا�ص .
 -13امل�شاركة �أو ال�شروع فـي اجلرائم الواردة فـي هذه املادة .
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املــادة اخلام�سـة
م�س�ؤوليـــة ال�شخـــ�ص االعتبــاري
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  ،مبا يتفق مع نظامها القانوين  ،لتقرير
امل�س�ؤولية اجلزائية �أو املدنية �أو الإدارية لل�شخ�ص االعتباري عن اجلرائم الواردة فـي هذه
االتفاقية  ،دون م�سا�س بامل�س�ؤولية اجلزائية لل�شخ�ص الطبيعي .
املــادة ال�ساد�سـة
املالحقــة واملحاكمــة واجلــزاءات
 - 1تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة وفقا لنظامها القانوين لتكفل ل�سلطة التحقيق
املخت�صة �أو املحكمة حق االطالع �أو احل�صول على �أي بيانات �أو معلومات تتعلق بح�سابات
م�صرفية �إذا اقت�ضى ذلك ك�شف احلقيقة فـي �أية جرمية من اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية التدابري املالئمة  ،وفقا
لنظامها القانوين ل�ضمان ح�ضور املتهم �إجراءات التحقيق واملحاكمة فـي حال الإفراج
عنه مع الأخذ فـي االعتبار حقوق الدفاع .
 - 3تتخ ــذ ك ــل دولة ط ــرف  ،وفقا لنظامهـ ــا القانونــي ومبادئها الد�ستورية  ،ما قد يلزم من
تدابري لإر�ساء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ممنوحة ملوظفيها
العموميني من �أجل �أداء وظائفهم و�إمكانية القيام  ،عند ال�ضرورة  ،بعمليات حتقيق
ومالحقة ومقا�ضاة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 4تخ�ضــع ك ــل دولــة طــرف ارتكــاب �أية جرمية من اجلرائــم امل�شمولــة بهــذه االتفاقي ــة
جلزاءات تراعى فيها خطورة تلك اجلرمية  ،على �أن ت�شدد العقوبات املقررة للأفعال
املذكورة  ،وفقا لأحكام قانون العقوبات فـي حال العود .
 - 5تنظر كل دولة طرف مبا يتفق مع قانونها الداخلي  -عند االقت�ضاء  -اتخاذ �أية عقوبات
تبعية �أو تكميلية على املحكوم عليهم بارتكاب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 6حتدد كل دولة طرف  -وفقا لقانونها الداخلي  -مدة تقادم طويلة لأية جرمية م�شمولة
بهذه االتفاقية .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

املــادة ال�سابعـة
التجميـد واحلجـز وامل�صــادرة
 -1تعتم ــد ك ــل دولة طرف � -إىل �أق�ص ــى حد ممكن  -وفــقا لنظامها القانوين  ،مــا قد يل ــزم
من تدابري للتمكني من م�صادرة :
�أ  -العائدات الإجرامية املت�أتية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية � ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .
ب  -املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام
فـي ارتكاب جرائم م�شمولة بهذه االتفاقية .
 -2تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إىل التعرف على �أي
مـ ــن الأ�شيـ ــاء امل ــ�شار �إلي ــها فـي الفق ــرة ( )1من ه ــذه امل ــادة �أو اقتفــاء �أثرها �أو �ضبطها
�أو جتميدها �أو حجزها بغر�ض م�صادرتها .
� -3إذا حولت العائدات الإجرامية �أو بدلت  ،جزئيا �أو كليا � ،إىل ممتلكات �أخرى  ،وجب
�إخ�ضاع تلك املمتلكات  ،بدال من العائدات  ،للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة ولو نقل
اجلاين ملكيتها لآخرين .
� -4إذا خلطت العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�صادر م�شروعة  ،وجب �إخ�ضاع
هذه املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة لتلك العائدات  ،دون م�سا�س ب�أي
�صالحية تتعلق بتجميدها �أو حجزها .
 -5تخ�ضع �أي�ضا للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة  ،على النحو ذاته وبالقدر نف�سه
املطبقني على العائدات الإجرامية  ،الإيرادات �أو املنافع املادية الأخرى املت�أتية من
العائ ــدات الإجرامي ــة � ،أو من املمتلكــات التي حولت هذه العائدات �إليهــا �أو بدلت بهــا ،
�أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 -6يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إمكانية �إلزام اجلاين ب�أن يبني امل�صدر امل�شروع
للعائدات الإجرامية املزعومة �أو املمتلكات الأخرى املعر�ضة للم�صادرة  ،بقدر ما يتفق
ذلك الإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات الق�ضائية والإجراءات
الأخرى .
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 - 7تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتنظيم و�إدارة
وا�ستخدام املمتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة �أو املرتوكة التي هي عائدات
�إجرامية  ،وفقا لقانونها الداخلي ويجب �أن ت�شمل هذه التدابري معايري ب�ش�أن �إرجاع
املمتلكات امل�ضمونة التي تظل حتت ت�صرف ال�شخ�ص الذي له حق فيها  ،كما تنظر كل
دولة طرف فـي تدابري تتعلق ب�إدارة ا�ستخدام املمتلكات املرتوكة  ،وكذا مراعاة �إطالة
وتوحيد املهل الزمنية التي يعد انق�ضا�ؤها تركا لتلك املمتلكات .
	- 8ال يجوز تف�سري �أحكام هذه املادة مبا مي�س حقوق الغري ح�سني النية .
املــادة الثامنـة
التعويـ�ض عــن الأ�ضــرار
تن�ص كل دولة طرف فـي قانونها الداخلي على �أن يكون للمت�ضرر من جراء فعل من �أفعال
الف�ساد امل�شمولة بهذه االتفاقية احلق فـي رفع دعوى للح�صول على تعوي�ض عن تلك
الأ�ضرار .
املــادة التا�سعــة
الواليــــة الق�ضائيــــة
 - 1تخ�ضع اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي هذه االتفاقية للوالية الق�ضائية للدولة الطرف
فـي �أي من الأحوال التالية �إذا :
أ�  -ارتكب اجلرم �أو �أي فعل من �أفعال ركنه املادي فـي �إقليم الدولة الطرف املعنية .
ب  -ارتكــب اجل ــرم على منت �سفينــة ترفــع علم الدولة الط ــرف �أو طائ ــرة م�سجل ــة
مبقت�ضى قوانينها وقت ارتكاب اجلرم .
ج  -ارتكب اجلرم �ضد م�صلحة الدولة الطرف �أو �أحد مواطنيها �أو �أحد املقيمني فيها .
د  -ارتكــب اجلــرم �أح ــد مواطني الدولة الط ــرف �أو �أحد املقيمني فيها �إقامة اعتيادي ــة
�أو �شخ�ص عدمي اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد فـي �إقليمها .
هـ  -كان اجلرم �أحد الأفعال املجرمة مبوجب املادة ( الرابعة/ح ) من هذه االتفاقية
ويرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل جمرم داخل �إقليمها .
و  -كان املتهم مواطنا موجودا فـي �إقليم الدولة الطرف وال تقوم بت�سليمه .
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 -2تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لإخ�ضاع الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية
لواليتها الق�ضائية عندما يكون مرتكب هذه الأفعال موجودا فـي �إقليمها وال تقوم
بت�سليمه .
� -3إذا �أبلغت الدولة الطرف التي متار�س واليتها الق�ضائية مبقت�ضى هذه املادة �أو علمت
بطريقة �أخرى � ،أن �أي دولة �أو دول �أطراف �أخرى جتري حتقيقا �أو مالحقة �أو تتخذ
�إجراء ق�ضائيا ب�ش�أن ال�سلوك ذاته وجب على ال�سلطات املعنية فـي تلك الدولة �أو الدول
الأطراف �أن تت�شاور فيما بينها ح�سب االقت�ضاء على تن�سيق ما تتخذه من �إجراءات .
املــادة العا�شـرة
تدابيـر الوقايــة واملكافحــة
 - 1تقوم كل دولة طرف  -وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  -بو�ضع وتنفيذ
وتر�سيــخ �سيا�س ــات فعالة من�سقة للوقايـة من الف�ســاد ومكافحتــه  ،من �ش�أنهــا تعزي ــز
م�شارك ــة املجتمــع وجت�سيــد مبــادئ �سيادة القانــون وح�سن �إدارة ال�ش ـ�ؤون واملمتلك ــات
العمومية والنزاهة وال�شفافية وامل�ساءلة .
 - 2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء �سبل فعالة تهدف �إىل الوقاية من الف�ساد .
 - 3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إجراء تقييم دوري للت�شريعات والتدابري الإدارية ذات ال�صلة
بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الف�ساد ومكافحته .
 - 4ت�سعى كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي �إىل اعتماد وتر�سيخ
وتدعي ــم نظــم تقرر ال�شفافيــة ومتنع ت�ضارب امل�صالـح بني املوظف واجلهــة التي يعمــل
بها � ،سواء القطاع العام �أو اخلا�ص .
 - 5ت�سعى كل دولة طرف �إىل �أن تطبق �ضمن نطاق نظمها امل�ؤ�س�سية والقانونية مدونات
ومعايري �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�شرف وال�سليم للوظائف العامة .
 - 6تنظر كل دولة طرف �أي�ضا  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،فـي �إر�ساء
تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد
عند علمهم بها �أثناء �أدائهم لوظائفهم .
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 - 7ت�سعى كل دولة طرف باخلطوات الالزمة لإن�شاء نظم تقوم على ال�شفافية والتناف�س
وعلى معايري مو�ضوعية فيما يتعلق بامل�شرتيات العمومية واملناق�صات وذلك لغايات
منع الف�ساد .
 - 8بغية منع الف�ساد فـي القطاع اخلا�ص تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ،
وفق ــا لقوانينه ــا الداخليــة ولوائحها املتعلقة مب�س ــك الدفاتر وال�سج ــالت  ،والك�ش ــف
عن البيانات املالية  ،ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات  ،ملنع القيام بالأفعال
التالية بغر�ض ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية :
�أ � -إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر .
ب � -إجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافية .
ج  -ت�سجيل نفقات وهمية .
د  -قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح .
هـ  -ا�ستخدام م�ستندات زائفة .
و -الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون .
 - 9تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة ،
ح�سب االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،على تعزيز وتطوير
التدابي ــر امل�شـ ــار �إليهـ ــا فـ ــي ه ــذه املـ ــادة  .ويجـ ــوز �أن ي�شمـ ــل ذلك التعـ ــاون امل�شارك ـ ــة
فـي الربامج وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل الوقاية من الف�ساد .
 - 10تكفـ ــل كـ ــل دول ــة طـ ــرف  ،وفقـ ــا للمبـ ــادئ الأ�سا�ســية لنظامهــا القانونــي  ،وجود هيئ ــة
�أو هيئات  ،ح�سب االقت�ضاء  ،تتوىل منع ومكافحة الف�ساد  ،بو�سائل مثل :
أ�  -تنفيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها فـي هذه املادة والإ�شراف على تنفيذها عند االقت�ضاء .
ب  -زيادة املعارف املتعلقة بالوقاية من الف�ساد وتعميمها .
 - 11تق ــوم كـ ــل دول ــة طـ ــرف  ،وفق ــا للمب ــادئ الأ�سا�سية لنظامهــا القانونــي  ،مبنح الهي ــئة
�أو الهيئات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )10من هذه املادة ما يلزم من ا�ستقاللية  ،لتمكني
تلك الهيئة �أو الهيئات من اال�ضطالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى عن �أي ت�أثري
ال م�سوغ له  .وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخ�ص�صني  ،وكذلك
ما قد يحتاج �إليه ه�ؤالء املوظفون من تدريب لال�ضطالع بوظائفهم .
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املــادة احلادية ع�شـرة
م�شاركــة املجتمــع املدنــي
تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين على امل�شاركة
الفعالة فـي منع الف�ساد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل :
 - 1توعيـ ــة املجتمــع مبكافحـ ــة الف�س ــاد و�أ�سباب ــه وج�سامت ـ ــه ومـ ــا ميثل ــه م ــن خطـ ــر
على م�صاحله .
 - 2القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد وكذلك برامج توعية
ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية .
 - 3تعريف النا�س بهيئات مكافحة الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار �إليها فـي هذه االتفاقية
و�أن توفر لهم �سبل االت�صال بتلك الهيئات ليتمكنوا من �إبالغها عن �أي حوادث
قد يرى �أنها ت�شكل فعال جمرما وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة الثانيـة ع�شــرة
ا�ستقالل اجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
نظرا لأهمية ا�ستقالل الق�ضاء وما له من دور حا�سم فـي مكافحة الف�ساد  ،تتخذ كل
دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،كل ما من �ش�أنه �ضمان وتعزيز
ا�ستقالل الق�ضاء و�أع�ضاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم وتوفري احلماية الالزمة لهم .
املــادة الثالثـة ع�شــرة
عواقــب �أفعــال الف�ســاد
مع �إيالء االعتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الأخرى من حقوق بح�سن نية  ،تتخذ كل
دول ــة طــرف  ،وفق ــا للمــبادئ الأ�سا�سيــة لقانونها الداخلــي  ،تدابيـر تتــناول عواقب الف�س ــاد .
وفـي هذا ال�سياق  ،يجوز للدول الأطراف �أن تعترب الف�ساد عامال ذا �أهمية فـي اتخاذ
�إج ــراءات قانونيــة لإلغاء �أو ف�سخ العقد �أو �سحــب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكــوك املماثلــة
�أو اتخاذ �أي �إجراء انت�صافـي �آخر .
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املــادة الرابعـة ع�شــرة
حماية املبلغني وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
توفر الدولة الطرف احلماية القانونية الالزمة للمبلغني وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال جترمها هذه االتفاقية وت�شمل هذه احلماية �أقاربهم
والأ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  ،من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل  ،ومن و�سائل هذه
احلماية :
 - 1توفري احلماية لهم فـي �أماكن �إقامتهم .
 - 2عدم �إف�شاء املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم .
�	- 3أن يديل املبلغون وال�شهود واخلرباء وال�ضحايا ب�أقوالهم على نحو يكفل �سالمتهم
مثل الإدالء بال�شهادة عرب ا�ستخدام تقنية االت�صاالت .
 - 4اتخاذ الإجراءات العقابية بحق كل من �أف�شى معلومات متعلقة بهوية �أو ب�أماكن
تواجد املبلغني �أو ال�شهود �أو اخلرباء �أو ال�ضحايا .
املــادة اخلام�سـة ع�شــرة
م�ساعـــدة ال�ضحايــــا
 - 1يتعني على كل دولة طرف �أن ت�ضع قواعد �إجرائية مالئمة توفر ل�ضحايا اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية �سبل احل�صول على التعوي�ض وجرب الأ�ضرار .
 - 2يتعني على كل دولــة طــرف �أن تتيــح  ،رهنا بقانونها الداخلــي � ،إمكانية عر�ض �آراء
ال�ضحايا و�أخذها بعني االعتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة
بحق اجلناة على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع .
املــادة ال�ساد�سـة ع�شــرة
التعـاون فـي جمـال �إنفـاذ القوانـني
تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا  ،مبا يتفق والنظم القانونية والإدارية
الداخلية لكــل منهــا  ،مــن أ�جــل تعزيز فاعلية تدابري �إنفــاذ القوانني الراميــة �إلــى من ــع
ومكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،وذلك من خالل :
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 - 1تبـ ــادل املعلومـ ــات عن الو�سائ ــل والأ�سالي ــب الت ــي ت�ستخ ــدم الرتكـ ــاب اجلرائـ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقية �أو �إخفائها مبا فـي ذلك اجلرائم التي ترتكب با�ستخدام
التكنولوجيا احلديثة والك�شف املبكر عنها .
 - 2التعاون على �إجراءات التحريات ب�ش�أن هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه فـي �ضلوعهم
بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية و�أماكن وجودهم و�أن�شطتهم  ،وحركة العائدات
واملمتلكات املت�أتية من ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 3تبادل اخلرباء .
 - 4التعـ ــاون عل ــى توفيــر امل�ساع ــدة التقنيــة لإعداد برامــج �أو عقــد دورات تدريبي ـ ــة
م�شرتكة � ،أو خا�صة بدولة �أو جمموعة من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني
ف ــي جمــال الوقاي ــة ومكافحــة اجلرائــم امل�شمولــة بهذه االتفاقيــة  ،بغي ــة تنمي ــة
قدراتهم العلمية والعملية ورفع م�ستوى �أدائهم .
 - 5عقد حلقات درا�سية وندوات علمية للوقاية ومكافحة اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
�	- 6إجراء وتبادل البحوث والدرا�سات واخلربات املتعلقة بالوقاية ومكافحة اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
� - 7إن�شاء قاعدة بيانات عن الت�شريعات الوطنية وتقنيات التحقيق و�أجنح املمار�سات
والتج ــارب ذات ال�صلــة فـي جم ــال الوقايــة ومكافحــة اجلرائــم امل�شمولـ ــة بهـ ــذه
االتفاقية .
املــادة ال�سابعـة ع�شــرة
التعـاون مـع �سلطـات �إنفـاذ القانـون
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخا�ص الذين ي�شاركون �أو �شاركوا
فـي ارتكاب جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات
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املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات  ،وعلى توفري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات
املخت�صة ميكن �أن ت�سهم فـي حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية وا�سرتداد تلك
العائدات .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتيح  ،فـي احلاالت املنا�سبة � ،إمكانية تخفيف عقوبة املتهم
الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن جرمية م�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 3تنظـر كــل دولــة ط ــرف فـي �إمكانية الإعفـ ــاء من املالحقة الق�ضائية  ،وفق ــا للمب ــادئ
الأ�سا�سيـ ــة لقانونهـ ــا الداخل ــي  ،لأي �شخ ــ�ص يق ــدم عونــا كبيــرا فـي عمليــات التحقيــق
�أو املالحقة ب�ش�أن جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 4جت ــري حمايــة �أولئك الأ�شخــا�ص على النحو املن�صو�ص عليــه فـي املــادة الرابعــة ع�شــرة
من هذه االتفاقية  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .
 - 5عندمــا يكون ال�شخ�ص امل�شــار �إليه فـي الفقــرة ( )1من هذه املادة  ،املوجود فـي دولة
طرف  ،قادرا على تقدمي عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى ،
يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني �أن تنظرا فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات  ،وفقا
لقانونهما الداخلـي  ،ب�ش�أن �إمكان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفري املعاملة املبينة
فـي الفقرتني ( )2و( )3من هذه املادة .
املــادة الثامنـة ع�شــرة
التعـاون بني ال�سلطـات الوطنيــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري ل�ضمان التعاون
ب ــني �سلطاتهــا العموميــة  ،وكذلك موظفيهــا العموميني من جانــب  ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة
عن التحقيق فـي الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها من جانب �آخر  ،على �أن ي�شمل
ذلك التعاون :
 - 1املبادرة ب�إبالغ �سلطات التحقيق حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد ب�أنه
جرى ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة الواردة فـي املادة الرابعة من هذه االتفاقية .
 - 2تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل �سلطات التحقيق  ،بناء على طلبها .
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املــادة التا�سعـة ع�شــرة
التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
 -1تتخــذ ك ــل دولـ ــة ط ــرف  ،وفق ــا لقانونه ــا الداخلي  ،م ــا ق ــد يل ــزم م ــن تدابي ــر ل�ضم ــان
التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ،
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات املالية  ،فيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية .
 -2تنظر كل دولة طرف فـي ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد مكان
�إقامتهم املعتاد فـي �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة
عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة الع�شــــــرون
امل�ساعـدة القانونيـة املتبادلــة
 - 1تقدم الدول الأطراف بع�ضها �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية املتبادلة
فـي التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية .
 - 2تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �أمت وجه ممكن مبقت�ضى قوانني الدولة الطرف
متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات ال�صلة  ،فيما يتعلق بالتحقيقات
واملالحقات والإجراءات الق�ضائية اخلا�صة باجلرائم التي يجوز �أن يحا�سب عليها
�شخ�ص اعتباري  ،وفقا للمادة اخلام�سة من هذه االتفاقية  ،فـي الدولة الطرف الطالبة .
 - 3يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم وفقا لهذه املادة لأي من الأغرا�ض
التالية :
�أ  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال �أ�شخا�ص .
ب  -تبليغ امل�ستندات الق�ضائية .
ج  -تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد .
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د  -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع .
هـ  -تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء .
و  -تقديــم �أ�ص ــول امل�ستندات وال�سجالت ذات ال�صلة  ،مبا فيها ال�سجــالت احلكوميــة
�أو امل�صرفية �أو �سجالت ال�شركات �أو املن�ش�آت التجارية � ،أو ن�سخ م�صدقة منها .
ز  -حتديد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو اقتفاء
�أثرها لأغرا�ض �إثباتية .
ح  -تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية فـي الدولة الطرف الطالبة .
ط �	-أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية
الطلب .
ي  -الك�شف عن عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء �أثرها .
ك  -ا�سرتداد املمتلكات  ،وفقا للمادة ال�سابعة والع�شرين من هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي
ي�ؤخــذ بعــني االعتبار  ،ح�سبما تراه منا�سبا من �شروط و�أغرا�ض � ،أي حكــم �إدانة �سبــق
�أن �صدر بحق املتهم فـي دولة �أخرى  ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات فـي �إجراءات جنائية
ذات �صلة بفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 5ت�سمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي طلبات
امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات املعنية
لتنفيذها  .وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو نظام م�ستقل
للم�ساعدة القانونية املتبادلة  ،جاز لها �أن ت�سمي �سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام
ذاتها فـي تلك املنطقة �أو ذلك الإقليم  .وتكفل ال�سلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة
�أو �إحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب  .وحيثما تقوم ال�سلطة املركزية ب�إحالة الطلب
�إىل �سلطة معنية لتنفيذه  ،عليها �أن ت�شجع تلك ال�سلطة املعنية على تنفيذ الطلب
ب�سرعة وبطريقة �سليمة  .ويتعني �إبالغ الأمني العام جلامعة الدول العربية با�سم
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ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام الدولة الطرف ب�إيداع �صك ت�صديقها
على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها  .وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أي
مرا�سالت تتعلق بها �إىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف  ،وال مي�س هذا
ال�شرط حق �أي دولة طرف فـي �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت �إليها
عرب القنوات الدبلوما�سية � ،أما فـي احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان
املعنيتان  ،عن طريق املكتب العربي لل�شرطة اجلنائية القائم فـي نطاق الأمانة العامة
ملجل�س وزراء الداخلية العرب � ،إن �أمكن ذلك .
 - 6يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :
�أ  -هوية ال�سلطة مقدمة الطلب .
ب  -مو�ض ــوع وطبيع ــة التحقي ــق �أو املالحق ــة �أو الإجـ ــراء الق�ضائ ــي ال ــذي يتعلـ ــق ب ـ ــه
الطلــب  ،وا�ســم ووظائــف ال�سلطــة التي تتوىل التحقيق �أو املالحق ــة �أو الإجـ ــراء
الق�ضائي .
ج  -ملخ�ص ــا للوقائ ــع ذات ال�صل ــة باملو�ضــوع  ،با�ستثن ــاء م ــا يتعل ــق بالطلب ــات املقدمـ ــة
لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية .
د  -و�صف ــا للم�ساعــدة املطلوبــة وتفا�صيــل �أي �إجــراءات معينــة ت ــود الدولـ ــة الطـرف
الطالبة اتباعها .
هـ  -هوية �أي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته � ،إن �أمكن ذلك .
و  -الغر�ض الذي تطلب من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري .
 - 7للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطلب معلومات �إ�ضافية عندما يتبني �أنها �ضرورية
لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو ميكن �أن ت�سهل ذلك التنفيذ .
 - 8ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب  ،وكذلك وفقا
للإجراءات املحددة فـي الطلب  ،حيثما �أمكن  ،ما مل يتعار�ض مع القانون الداخلي
للدولة الطرف متلقية الطلب .
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	- 9ال يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تنقل املعلومات �أو الأدلة التي تزودها بها الدولة
الطرف متلقية الطلب � ،أو �أن ت�ستخدمها فـي حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات
ق�ضائية غري تلك املذكورة فـي الطلب  ،دون موافقة م�سبقة من الدولة الطرف
متلقيـ ـ ـ ــة الطلـ ــب  .وليـ ـ ــ�س فـي ه ـ ـ ــذه الفق ـ ــرة م ـ ــا مينع الدولـ ــة الط ــرف الطالب ــة
م ــن �أن تف�شي فـي �إجراءاتها معلومات �أو �أدلة مربئة ل�شخ�ص متهم  .وفـي هذه احلالة ،
على الدولة الطرف الطالبة �أن تخطر الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حـ ــدوث
الإف�شـ ــاء و�أن تت�شــاور مع الدول ــة الطرف متلقية الطلــب �إذا ما طلــب منهــا ذلــك .
و�إذا تعذر  ،فـي حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إخطار م�سبق وجب على الدولة الطرف
الطالبة �أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 10يجـ ــوز للدول ــة الطــرف الطالــبة �أن ت�شرتط على الدول ــة الط ــرف متلقي ــة الط ــلب
�أن حتافظ على �سرية الطلب وم�ضمونه  ،با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه  .و�إذا تعذر
على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن متتثل ل�شرط ال�سرية  ،وجب عليها �إبالغ
الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .
 - 11يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة فـي احلاالت التالية :
�أ � -إذا مل يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة .
ب �	-إذا ر�أت الدولـ ــة الط ــرف متلقيـ ــة الطلب �أن تنفيذ الطل ــب قـ ــد مي ــ�س ب�سيادته ــا
�أو �أمنها �أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى .
ج �	-إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها
تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ش�أن �أي جرم مماثل  ،لو كان ذلك اجلرم خا�ضعا
لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات ق�ضائية فـي �إطار واليتها الق�ضائية .
د �	-إذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية
الطلب .
	- 12ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد �أن اجلرم
يعترب �أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية .
 - 13يتعني �إبداء �أ�سباب �أي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .
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 - 14تق ــوم الدولــة الطرف متلقيـ ــة الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانوني ــة املتبادلـ ــة
فـي �أقرب وقت ممكن  ،وتراعي �إىل �أق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف
الطالبة من �آجال  ،يف�ضل �أن تورد �أ�سبابها فـي الطلب ذاته  .ويجوز للدولة الطرف
الطالبة �أن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�صول على معلومات عن حال التدابري التي
اتخذتهـ ــا الدول ــة الطــرف متلقي ـ ــة الطلـب لتلبيـ ــة ذلك الطلـ ــب والتق ـ ــدم اجل ـ ــاري
فـي ذلك  .وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترد على ما تتلقاه من الدولة
الطـ ــرف الطالبـ ــة من ا�ستف�س ــارات معقولـ ــة عن و�ضعي ــة الطل ــب والتق ــدم املح ــرز
فـي معاجلته  .وتقوم الدولة الطرف الطالبة ب�إبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ،
على وجه ال�سرعة  ،عندما تنتهي حاجتها �إىل امل�ساعدة امللتم�سة .
 - 15للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب تعار�ضها
مع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية جارية .
 - 16أ�  -على الدولة الطرف متلقية الطلب  ،فـي ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم مبقت�ضى
ه ــذه امل ــادة دون توافـ ــر ازدواجيـ ـ ــة التجري ــم � ،أن ت�أخـ ــذ بعـ ـ ــني االعتب ــار �أغـ ــرا�ض
هذه االتفاقية ح�سبما بينت فـي املادة الثانية .
ب  -يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه املادة بحجة انتفاء
ازدواجية التجرمي  .و�أن تقدم امل�ساعدة التي ال تنطوي على �إجراء ق�سري  ،ويجوز
لها رف�ض تقدمي تلك امل�ساعدة حينما تتعلق الطلبات ب�أمور غري ذات �أهمية ،
�أو �أمور يكـ ـ ــون مـ ــا يلتم ــ�س من التعــاون �أو امل�ساع ــدة ب�ش�أنهـ ــا متاحا مبقت�ضى
�أحكـ ــام �أخـ ــرى من هذه االتفاقية .
ج  -يجوز لكل دولة طرف �أن تنظر فـي اعتماد ما قد تراه �ضروريا من التدابري لكي
تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عمال بهذه املادة فـي حال انتفاء ازدواجية
التجرمي .
 - 17قبل رف�ض �أي طلب مبقت�ضى الفقرة ( )11من هذه املادة � ،أو �إرجاء تنفيذه مبقت�ضى
الفقرة ( )15من هذه املادة  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف
الطالب ــة للنظـ ــر فـي �إمكانيــة تقديــم امل�ساعدة رهنا مبا تراه �ضروري ــا م ــن �شـ ــروط
و�أحكام  .ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك ال�شروط ،
وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط .
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 - 18يجوز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته فـي �إقليم دولة طرف ويطلب وجوده
فـي دول ــة ط ــرف �أخرى لأغ ــرا�ض التعرف على هوية الأ�شخ ــا�ص �أو الإدالء ب�شه ــادة
�أو تقدمي م�ساعدة �أخرى فـي احل�صول على �أدلة من �أجل حتقيقات �أو مالحقات
�أو �إجراءات ق�ضائية تتعلق بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية � ،إذا ا�ستوفـي ال�شرطان
الآتيان :
أ�  -موافقة ذلك ال�شخ�ص بحرية وعن علم .
ب  -اتفاق ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني  ،رهنا مبا قد تراه هاتان الدولتان
الطرفان منا�سبا من �شروط .
 - 19لأغرا�ض الفقرة ( )18من هذه املادة :
�أ  -تكون الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص خمولة �إبقاءه قيد االحتجاز
وملزمة بذلك  ،ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�شخ�ص غري ذلك
�أو ت�أذن بغري ذلك .
ب  -على الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تنفذ  ،دون �إبطاء  ،التزامها
ب�إرجاعـ ــه �إىل عه ــدة الدولــة الطرف التي نقل منها وفقــا ملا يتفق عليه م�سبقـا ،
�أو على �أي نحو �آخر  ،بني ال�سلطات املعنية فـي الدولتني الطرفني .
ج 	-ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن ت�شرتط على الدولة
الطرف التي نقل منها بدء �إجراءات ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك ال�شخ�ص .
د  -حت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املنقول قيد االحتجاز فـي الدولة الطرف
التي نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه فـي الدولة الطرف التي نقل
منها .
 - 20ال يج ـ ــوز �أن يـ ــالحــق ال�شخـ ــ�ص الــذي ينقــل وفقــا للفقرتيــن ( )19 ، 18مــن هــذه
املادة � ،أيا كانت جن�سيته � ،أو يحتجز �أو يعاقب �أو تفر�ض �أي قيود �أخرى على حريته
ال�شخ�صية فـي �إقليم الدولة الطرف التي ينقل �إليها  ،ب�سبب فعل �أو �أفعال �أو حكم
�إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف التي نقل منها  ،ما مل توافق على ذلك
الدولة الطرف التي نقل منها .

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

	- 21ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�ضى هذه
املادة بحجة ال�سرية امل�صرفية .
 - 22عندم ــا يك ــون �شخــ�ص ما موجودا فـي �إقليم دولة طرف ويــراد �سماع �أقوال ــه  ،ك�شاهــد
�أو خبري � ،أمام ال�سلطات الق�ضائية لدولة طرف �أخرى  ،ويكون ذلك ممكنا ومت�سقا
مع املبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي  ،يجوز للدولة الطرف الأوىل �أن ت�سمح  ،بناء
على طلب الدولة الأخرى  ،بعقد جل�سة اال�ستماع عن طريق البث املبا�شر � ،إذا مل يكن
ممكنا �أو م�ستح�سنا مثول ال�شخ�ص املعني �شخ�صيا فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة .
ويجوز للدولتني الطرفني �أن تتفقا على �أن تتوىل �إدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة
ق�ضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة و�أن حت�ضرها �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة
الطرف متلقية الطلب .
 - 23لل�سلطات املعنية لدى الدولة الطرف  ،دون م�سا�س بالقانون الداخلي  ،ودون �أن
تتلقى طلبا م�سبقا � ،أن تر�سل معلومات ذات �صلة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة خمت�صة
فـي دولة طرف �أخرى  ،حيثما تعتقد �أن هذه املعلومات ميكن �أن ت�ساعد تلك ال�سلطة
على القيام بالتحريات والإجراءات اجلنائية �أو �إمتامها بنجاح � ،أو قد تف�ضي �إىل
تقدمي الدولة الطرف الأخرى طلبا مبقت�ضى هذه االتفاقية .
 - 24تر�سـ ــل املعلومـ ــات مبقت�ضـ ــى الفق ــرة ( )5م ــن ه ــذه املادة دون م�س ــا�س مب ــا يجـ ــري
من حتريات و�إجراءات جنائية فـي الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم
تلك املعلومات  .وعلى ال�سلطات املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب
ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان  ،و�إن م�ؤقتا � ،أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها  .بيد
�أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من �أن تف�شي فـي �سياق �إجراءاتها معلومات
تربئ �شخ�صا متهما  .وفـي تلك احلالة  ،تقوم الدولة الطرف املتلقية ب�إ�شعار الدولة
الطرف املر�سلة قبل �إف�شاء تلك املعلومات  ،وتت�شاور مع الدولة الطرف املر�سلة � ،إذا
ما طلب �إليها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،فـي حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إ�شعار م�سبق  ،وجب على
الدولة الطرف املتلقية �إبالغ الدولة الطرف املر�سلة بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 25دون م�س ــا�س بتطبيـ ــق الفق ــرة ( )20م ــن ه ــذه املادة  ،ال يجوز مالحق ــة �أو احتج ــاز
�أو معاقبة �أي �شاهد �أو خبري �أو �شخ�ص �آخر يوافق  ،بناء على طلب الدولة الطرف
الطالبة  ،على الإدالء ب�شهادة فـي �إجراءات ق�ضائية � ،أو على امل�ساعدة فـي حتريات
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�أو مالحقات �أو �إجــراءات ق�ضائية فـي �إقليم الدولة الطرف الطالب ــة � ،أو �إخ�ضاع ــه
لأي �إجـ ــراء �آخر يقيد حريته ال�شخ�صية فـي ذلك الإقليم  ،ب�سبب �أي فعل �أو �إغفــال
�أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب  .وينتهي �ضمان عدم
التع ــر�ض ه ــذا مت ــى بقـ ــي ال�شاهـ ــد �أو اخلبيـ ــر �أو ال�شخـ ــ�ص الآخر مبح�ض اختي ــاره
فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�صة املغادرة خالل
مدة خم�سة ع�شر يوما مت�صلة � ،أو �أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان  ،اعتبارا
من التاريخ الذي �أبلغ فيه ر�سميا ب�أن وج ــوده لـ ــم ي ــعد الزما لل�سلط ــات الق�ضائيـ ــة ،
�أو متى عاد �إىل ذلك الإقليم مبح�ض اختياره بعد �أن يكون قد غادره .
 - 26تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب  ،ما مل تتف ــق
الدولت ــان الطرفـ ــان املعنيت ــان علـ ــى غيـ ــر ذلك  .و�إذا كانـ ــت تلبيـ ــة الطلـ ــب ت�ستلـ ـ ــزم
�أو �ست�ستل ــزم نفق ــات �ضخمــة �أو غري عادية  ،وج ــب عل ــى الدولت ــني الطرفني املعنيتني
�أن تت�شاورا لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ضاها  ،وكذلك كيفية
حتمل تلك التكاليف .
 - 27أ�  -توفـ ــر الدولـ ــة الط ــرف متلقية الطلب للدول ــة الطرف الطالبة ن�سخ ــا مما يوجد
فـي حوزتها من �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية ي�سمح قانونها الداخلي
ب�إتاحتها لعامة النا�س .
ب  -يجــوز للدولــة الطــرف متلقيــة الطلــب  ،ح�ســب تقديرهــا � ،أن تقــدم �إلــى الدول ــة
الطرف الطالبة  ،كليا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تراه منا�سبا من �شروط  ،ن�سخا من �أي
�سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية موجودة فـي حوزتها وال ي�سمح قانونها
الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
 - 28تطبق �أحكام هذه املادة على طلبات امل�ساعدة القانونية فـي حال ما �إذا كانت تلك الدول
الأطراف غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة القانونية � .أما �إذا كانت تلك الدول
الأط ــراف مرتبط ــة مبعاهــدة من هذا القبيــل  ،وجب تطبيق �أحكام تلك املعاهـ ــدة
وعلى الدول الأطراف تطبيق هذه املادة �إذا كانت ت�سهل التعاون .
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املــادة احلـادية والع�شـرون
التعــاون لأغــرا�ض امل�صــادرة
 - 1علـ ــى الدول ــة الط ــرف الت ــي تتلقــى طلبا من دولة طرف �أخرى لهـ ــا والي ـ ــة ق�ضائي ــة
على جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية من �أجل م�صادرة ما يوجد فـي �إقليمها من
عائ ـ ــدات �إجرامي ــة �أو ممتلك ــات �أو مع ــدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها فـي الفقرة ()1
من املادة ال�سابعة من هذه االتفاقية � ،أن تقوم �إىل �أق�صى مدى ممكن فـي �إطار نظامها
القانوين الداخلي  ،ب�أي مما يلي :
أ� �	-أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها املخت�صة لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة  ،و�أن ت�ضع
ذلك الأمر مو�ضع النفاذ فـي حال �صدوره .
ب �	-أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة �أمر امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة فـي �إقليم الدولة
الطرف الطالبة  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب .
� -2إثر تلقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على جرمية م�شمولة بهذه
االتفاقية  ،تتخ ــذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكــ�شف العائدات الإجراميـ ــة
�أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من املادة ال�سابعة
من هذه االتفاقية واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها  ،بغر�ض م�صادرتها ب�أمر �صادر
�إما عن الدولة الطرف الطالبة و�إما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب
مقدم مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 -3تنطبق �أحكام املادة الع�شرين من هذه االتفاقية على هذه املادة  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختالف احلال  .وبالإ�ضافة �إىل املعلومات املحددة فـي الفقرة ( )5من املادة الع�شرين
من هذه االتفاقية  ،يتعني �أن تت�ضمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة ما يلي :
أ�  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة (�( )1أ) من هذه املادة  ،و�صفا للممتلكات املراد
م�صادرتها مبا فـي ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون ذات �صلة ،
وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفـي لتمكني الدولة
الطرف متلقية الطلب من ا�ست�صدار الأمر فـي �إطار قانونها الداخلي .
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ب  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة (/1ب) من هذه املادة  ،ن�سخة مقبولة قانونا
من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة ،
وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر  ،وبيانا يحدد التدابري
التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه �إخطار منا�سب للطرف الثالث
ح�سن النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا ب�أن �أمر امل�صادرة نهائي .
ج  -فـي حال طلب ذي �صلة بالفقرة ( )2من هذه املادة  ،بيانا بالوقائع التي ا�ستندت
�إليها الدولة الطرف الطالبة وو�صفا للإجراءات املطلوبة  ،ون�سخة مقبولة قانونا
من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب  ،حيثما كان متاحا .
 - 4تق ــوم الدول ــة الطــرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات �أو الإجراءات املن�صــو�ص عليهــا
فـي الفقرتني ( 1و )2من هذه املادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي وقواعدها الإجرائية
�أو �أي اتفاق �أو ترتيب ثنائي �أو متعدد الأطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة
الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد �أو ذلك االتفاق �أو الرتتيب .
 - 5تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�سخ من قوانينها
ولوائحها التي ت�ضع هذه املادة مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل الحقا
على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
�	- 6إذا اختارت الدولة الطرف �أن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرتني ( 1و)2
من هذه املادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة الطرف �أن تعترب
هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 7يجوز �أي�ضا رف�ض التعاون مبقت�ضى هذه املادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل تتلق
الدول ــة الط ــرف متلقي ــة الطلب �أدلة كافية فـي حينها �أو �إذا كانــت املمتلكــات ذات قيمة
ال يعتد بها .
 - 8قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب
�أن تتيـ ــح للدول ـ ــة الط ـ ــرف الطالب ــة  ،حيثـ ــما �أمكـ ــن ذلك  ،فر�صــة لعـ ــر�ض مـ ــا لدي ــها
من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة ذلك التدبري .
 -9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
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املــادة الثانيـة والع�شـرون
نقل الإجراءات اجلنائية
تنظر الدول الأطراف فـي �إمكانية نقل �إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،بهدف تركيز تلك املالحقة  ،فـي احلاالت التي يعترب فيها
ذلك النقل فـي �صالح �سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية .
املــادة الثالثـة والع�شـرون
ت�سليـــم املجرمـــني
 - 1تعترب ك ــل من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه االتفاقيــة مدرجة فـي عداد اجلرائم
اخلا�ضعــة للت�سليــم فـي �أي معاه ــدة لت�سليم املجرمني قائمة بــني ال ــدول الأطـ ــراف .
وتتعهـ ــد ال ــدول الأط ــراف بـ ـ�إدراج تلك اجلرائ ــم فـي عــداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليــم
فـي كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها  .وال يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها
بذلك �أن تعترب �أيا من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية جرما �سيا�سيا �إذا ما اتخذت
هذه االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم .
 - 2تنطبق هذه املادة على اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية عندما يكون ال�شخ�ص مو�ضوع
طلب الت�سليم موجودا فـي �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب � ،شريطة �أن يكون
الفعل الذي يطلب ب�ش�أنه الت�سليم جمرما مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من الدولة
الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب .
 - 3ا�ستثناء من �أحكام الفقرة ( )2من هذه املادة  ،يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح قانونها
بذلك �أن توافق على طلب ت�سليم �شخ�ص ما ب�سبب �أي من اجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية ولو مل يكن الفعل جمرما مبوجب قانونها الداخلي .
� - 4إذا �شمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلة يكون جرم واحد منها على الأقل خا�ضعا
للت�سليم مبقت�ضى هذه املادة ويكون بع�ضها غري خا�ضع للت�سليم ب�سبب مدة احلب�س
املفرو�ضة عليها ولكن لها �صلة بجرمية م�شمولة بهذه االتفاقية  ،جاز للدولة الطرف
متلقية الطلب �أن تطبق هذه املادة �أي�ضا فيما يخ�ص تلك اجلرائم .
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�	- 5إذا تلقت دولة طرف  -جتعل ت�سليم املجرمني م�شروطا بوجود معاهدة  -طلب ت�سليم
من دولة طرف �أخ ــرى ال ترتب ــط مع ــها مبعاهدة ت�سليم  ،جاز لهــا �أن تعتب ــر هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه املادة .
 - 6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة :
أ� �	-أن تبلــغ الأميــن العــام جلامعــة الدول العربيــة  ،وقــت �إيداعهــا �صــك الت�صديق
على هذه االتفاقية �أو االن�ضمام �إليها  ،مبا �إذا كانت �ستعترب هذه االتفاقية
الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم مع �سائر الدول الأطراف فـي هذه
االتفاقية .
ب �	-أن ت�سعى  ،حيثما اقت�ضى الأمر � ،إىل �إبرام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول
الأطراف فـي هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة � ،إذا كانت ال تعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم .
 - 7على الدولة الطرف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعترب اجلرائم
التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
 - 8يخ�ضع الت�سليم لل�شروط التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية
الطلب �أو معاهدة الت�سليم ال�سارية  ،مبا فـي ذلك ال�شروط املتعلقة بالعقوبة الدنيا
امل�شرتطة للت�سليم والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ت�ستند
�إليها فـي رف�ض الت�سليم .
 - 9ت�سعى الدولة الطرف  ،رهنا بقوانينها الداخلية � ،إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم
وتب�سيط ما يت�صل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه
املادة .
 - 10يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،رهنا ب�أحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها
املتعلقة بالت�سليم  ،وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة � ،أن حتتجز ال�شخ�ص
املطلوب ت�سليمه واملوجود فـي �إقليمها � ،أو �أن تتخذ تدابري منا�سبة �أخرى ل�ضمان
ح�ضوره �إجراءات الت�سليم  ،متى اقتنعت ب�أن الظروف ت�ستدعي ذلك وب�أنها ظروف
ملحة .
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�	- 11إذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد مرتكب الأفعال فـي �إقليمها بت�سليم ذلك
ال�شخ�ص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه �أحد مواطنيها  ،وجب
عليها القيام  ،بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم  ،ب�إحالة الق�ضية
دون �إبطاء ال م�سوغ له �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة  .وتتخذ تلك ال�سلطات
قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها فـي حالة �أي جرم �آخر يعترب خطريا
مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف  .وتتعاون الدول الأطراف املعنية ،
خ�صو�صا فـي اجلوانب الإجرائية والإثباتية � ،ضمانا لفعالية تلك املالحقة .
 - 12عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم �أحد مواطنيها �أو التخلي عنه
�إال ب�شرط �أن يعاد ذلك ال�شخ�ص �إىل تلك الدولة الطرف لق�ضاء العقوبة املفرو�ضة
عليه بعد املحاكمة �أو الإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�شخ�ص من �أجلها  ،وتتفق
تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�سليم ال�شخ�ص على هذا اخليار
وعلى ما قد تريانه منا�سبا من �شروط �أخرى  ،يعترب ذلك الت�سليم امل�شروط كافيا
للوفاء بااللتزام املبني فـي الفقرة ( )11من هذه املادة .
�	- 13إذا رف�ض طلب ت�سليم مقدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�ضائي بحجة �أن ال�شخ�ص املطلوب
ت�سليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وجب عليها � ،إذا كان قانونها
الداخلـ ــي ي�سمـ ــح بذلك ووفقـ ــا ملقت�ضي ــات ذلك القانــون � ،أن تنظر  ،بن ــاء عــلى طلـ ــب
من الدولة الطرف الطالبة  ،فـي �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ضى القانون الداخلي
للدولة الطرف الطالبة �أو ما تبقى منها .
 - 14تكفل لأي �شخ�ص تتخذ ب�ش�أنه �إجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم التي تنطبق
عليها هذه املادة معاملة من�صفة فـي كل مراحل الإجراءات  ،مبا فـي ذلك التمتع
بجمي ــع احلق ــوق وال�ضمان ــات الت ــي ينــ�ص عليها القان ــون الداخلــي للدول ــة الط ــرف
التي يوجد ذلك ال�شخ�ص فـي �إقليمها .
	- 15ال يجـ ـ ــوز تف�سيـ ــر �أي حكـ ــم فـي ه ــذه االتفاقيـ ــة على �أن ــه يف ــر�ض التزام ـ ــا بالت�سليـ ــم
�إذا كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب �أ�سبابا وجيهة جتعلها تعتقد �أن الطلب
قدم لغـر�ض مالحقة �أو معاقبـ ــة �شخــ�ص ب�سبب جن�سه �أو عرقـ ــه �أو ديانت ــه �أو جن�سيته
�أو �أ�صله الإثني �أو �آرائه �أو مواقفه ال�سيا�سية � ،أو �أن االمتثال للطلب �سيلحق �ضررا
بو�ضعية ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من هذه الأ�سباب .
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 - 16ال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض طلب ت�سليم بحجة �أن اجلرم يعترب جرما يتعلق
ب�أمور مالية .
 - 17قبل رف�ض الت�سليم  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب  ،حيثما اقت�ضى الأمر  ،مع
الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ض �آرائها وتقدمي معلومات
داعمة لطلبها .
املــادة الرابعـة والع�شـرون
نقـل الأ�شخـا�ص املحكـوم عليهـم
يجوز للدولة الطرف �أن تنظر فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�س �أو ب�أ�شكال �أخرى من احلرمان
من احلرية  ،الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،إىل �إقليمها لكي يكمل �أولئك
الأ�شخا�ص مدة عقوبتهم هناك .
املــادة اخلام�سـة والع�شـرون
التحقيقـــات امل�شرتكـــة
تنظر الدول الأطراف فـي �إبرام اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف جتيز
لل�سلطات املعنية �أن تن�شئ جلان حتقيق م�شرتكة  ،فيما يتعلق بالأمور التي هي مو�ضع
حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية فـي دولة واحدة �أو �أكرث وفـي حالة عدم وجود
اتفاقيات �أو ترتيبات من هذا القبيل  ،يجوز القيام بتحقيقات م�شرتكة باالتفاق ح�سب
احلالة  .وتكفل الدولة الطرف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي
�سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها .
املــادة ال�ساد�سـة والع�شـرون
�أ�ساليـب التحــري اخلا�صــة
 - 1من �أجل مكافحة الف�ساد ب�صورة فعالة  ،تقوم كل دولة طرف وفقا لقانونها الداخلي ،
و�ضمن حدود �إمكانياتها  ،باتخاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني �سلطاتها املخت�صة من
ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سليم املراقب على النحو املنا�سب وكذلك  ،حيثما تراه منا�سبا ،
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اتباع �أ�ساليب حتر خا�صة كالرت�صد الإلكرتوين وغريه من �أ�شكال الرت�صد والعمليات
ال�سرية  ،ا�ستخداما منا�سبا داخل �إقليمها  ،وكذلك لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك
الأ�ساليب من �أدلة .
 - 2لغ ــر�ض التح ــري ع ــن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقيــة  ،ت�شجـ ــع الـ ــدول الأط ــراف
على �أن تربم  ،عند ال�ضرورة اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف منا�سبة
ال�ستخ ــدام �أ�ساليـب التحري اخلا�صــة تلك فـي �سياق التعاون على ال�صعيد الدويل .
وتب ــرم تـ ــلك االتفاق ــيات �أو الرتتيبـ ــات وتنف ــذ باالمتث ــال التـ ــام ملبد أ� ت�س ـ ــاوي ال ـ ــدول
فـي ال�سيادة  ،ويراعى فـي تنفيذها التقيد ال�صارم ب�أحكام تلك االتفاقيات �أو الرتتيبات .
 - 3فـي حالة عدم وجود اتفاقية �أو ترتيب على النحو املبني فـي الفقرة ( )2من هذه املادة ،
تتخذ القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على ال�صعيد الدويل
تبعا للحالة  ،ويجوز �أن تراعى فيها  ،عند ال�ضرورة  ،الرتتيبات املالية والتفاهمات
املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من قبل الدول الأطراف املعنية .
 - 4يجوز مبوافقة الدول الأطراف املعنية � ،أن ت�شمل القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�سلوب
الت�سليم املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع �أو الأموال
وال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا �أو جزئيا .
املــادة ال�سابعـة والع�شـرون
ا�ستــرداد املمتلكـــات
يعد ا�سرتداد املمتلكات مبد�أ �أ�سا�سيا فـي هذه االتفاقية  ،وعلى الدول الأطراف �أن متد
بع�ضها البع�ض ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة فـي هذا املجال .
املــادة الثامنـة والع�شـرون
منع وك�شف �إحالة العائدات الإجرامية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،ما قد يلزم من تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام امل�ؤ�س�سات
املالية الواقعة �ضمن واليتها الق�ضائية ب�أن تتحقق من هوية العمالء و�أن تتخذ خطوات
معقولـ ــة لتحديـ ــد هوي ــة املالك ــني املنتفعــني بالأم ــوال املودع ــة ف ــي ح�ساب ـ ــات عاليـ ــة
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القيم ــة  ،وب ـ ـ�أن جت ــري فح�ص ــا دقيقا للح�سابات التي يطلـ ــب فتحهـ ــا �أو يحتف ــظ بها
من قبـ ــل � ،أو نيابة عــن � ،أفراد مكلفني �أو �سبق �أن كلفوا ب ـ ـ�أداء وظائف عمومية هامـ ــة
�أو �أفراد �أ�سرهم �أو �أ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  .وي�صمم ذلك الفح�ص الدقيق ب�صورة
معقولـ ــة تتيـ ــح ك�شـ ــف املعام ــالت امل�شبوه ــة بغر�ض إ�ب ــالغ ال�سلطات املخت�ص ــة عنه ــا ،
وال ينبغ ــي �أن يـ ـ�ؤول علـ ــى �أنه يثنــي امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل مع �أي عميــل �شرع ــي
�أو يحظر عليها ذلك .
 - 2تقوم كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي وا�سرت�شادا باملبادرات ذات ال�صلة التي
اتخذته ـ ــا املنظم ـ ــات الإقليميـ ــة والدوليـ ــة املتعددة الأط ــراف ملكافحــة غ�سل الأمـوال ،
مبا يلي :
أ� � -إ�صـ ــدار �إر�شـ ــادات ب�ش ـ�أن �أنواع ال�شخ�صيات الطبيعيــة �أو االعتباريــة التي يتوقـ ــع
من امل�ؤ�س�سة املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية �أن تطبق الفح�ص الدقيق
على ح�ساباتها  ،و�أنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع �أن توليها عناية خا�صة ،
وتدابري فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي يتوقع �أن تتخذها
ب�ش�أن تلك احل�سابات .
ب � -إب ــالغ امل�ؤ�س�س ــات املالي ــة القائم ــة �ضمـ ــن واليتهـ ــا الق�ضائيـ ــة  ،عن ــد االقت�ض ــاء
وب ـ ـنــاء علــى طل ــب دول ــة طــرف أ�خــرى �أو بنــاء عل ــى مبـ ـ ــادرة منهـ ــا ه ـ ــي  ،هوي ــة
�شخ�صي ــات طبيعية �أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك امل�ؤ�س�سات �أن تطبق الفح�ص
الدقيق على ح�ساباتها � ،إ�ضافة �إىل تلك التي ميكن للم�ؤ�س�سات املالية �أن حتدد
هويتها ب�شكل �آخر .
 - 3تتخـ ــذ ك ــل دول ــة ط ــرف تدابي ــر ت�ضمــن احتفاظ م�ؤ�س�ساتهــا املاليــة  ،لفت ــرة زمنيــة
منا�سبـ ــة  ،ب�سجـ ــالت وافيــة للح�ساب ــات واملعامالت التي تتعلق بالأ�شخ ــا�ص املذكوري ــن
فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،على �أن تت�ضمن  ،كحد �أدنى  ،معلومات عن هوية العميل ،
كما تت�ضمن  ،قدر الإمكان  ،معلومات عن هوية املالك املنتفع .
 - 4بهــدف منــع وك�شــف عمليــات �إحالــة العائــدات املت�أتيــة مــن �أفعــال جمرمــة وفقــا لهــذه
االتفاقية  ،تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفعالة لكي متنع  ،مب�ساعدة �أجهزتها

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

الرقابية والإ�شرافية � ،إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة
مالية خا�ضعة للرقابة  .وف�ضال عن ذلك  ،يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إلزام
م�ؤ�س�ساتها املالية برف�ض الدخول �أو اال�ستمرار فـي عالقة م�صرف مرا�سل مع تلك
امل�ؤ�س�سات  ،وبتجنب �إقامة �أي عالقات مع م�ؤ�س�سات مالية �أجنبية ت�سمح مل�صارف لي�س
لها ح�ضور مادي وال تنت�سب �إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة  ،با�ستخدام ح�ساباتها .
 - 5تنظ ــر كل دولـ ــة ط ــرف فـي �إن�ش ــاء نظم فعالة لإقرار الذمة املاليــة  ،وفق ــا لقانونه ــا
الداخل ـ ــي  ،ب�ش ـ ـ ـ�أن املوظف ـ ــني العمومي ــني املعنيـ ـ ــني  ،وتن ــ�ص علـ ـ ــى عقوب ـ ـ ــات مالئم ـ ــة
علــى عـدم االمتث ــال  .وتنظر كل دولة طــرف �أي�ضا فـي اتخـ ــاذ مـ ــا قد يلزم من تدابي ــر
لل�سم ـ ــاح ل�سلطاتها املخت�صة بتقا�سم تلك املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة فـي الدول
الأطراف الأخرى  ،عندما يكون ذلك �ضروريا للتحقيق فـي العائدات املت�أتية من �أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .
 - 6تنظر كل دولة طرف فـي اتخاذ ما قد يلزم من تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام
املوظفيــن العمومييــن املعنييــن الذيــن لهــم م�صلحــة ف ــي ح�ســاب مالـي فــي بلــد �أجنبي
�أو �سلطة توقيع �أو ب�سجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احل�سابات ب�أن يبلغوا ال�سلطات
املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظوا ب�سجالت مالئمة ب�ش�أنها  .ويتعني �أن تن�ص تلك
التدابري �أي�ضا على جزاءات منا�سبة على عدم االمتثال .
املــادة التا�سعـة والع�شـرون
التعــــاون اخلــــا�ص
ت�سعـ ــى ك ـ ــل دولة ط ــرف  ،دون �إخـ ــالل بقانونه ــا الداخلي � ،إل ــى اتخـ ــاذ تداب ــري جتيز لهـ ــا
�أن حتي ــل  ،دون م�س ــا�س بتحقيقات ــها �أو مالحقته ــا �أو �إجراءاته ــا الق�ضائي ــة  ،معلوم ــات
عن العائدات الإجرامية وفقا لهذه االتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون طلب م�سبق ،
عندم ــا تــرى �أن �إف�شاء تلك املعلومـ ــات قد ي�ساعد الدولة الط ــرف املتلقية على ا�ست ــدالل
�أو �إجراء حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية �أو قد ي�ؤدي �إىل تقدمي تلك الدولة
الطرف طلبا مبقت�ضى هذه املادة .
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املــادة الثالثـــــــون
�إرجـاع املمتلكـات والت�صـرف فيهـا
 -1ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة ال�سابعة �أو املادة احلادية والع�شرين
من هذه االتفاقية يت�صرف فيه بطرق منها �إرجاع الدولة الطرف تلك املمتلكات ،
عمال بالفقرة ( )3من هذه املادة � ،إىل مالكيها ال�شرعيني  ،وفقا لأحكام هذه االتفاقية
وقانونها الداخلي .
 - 2تعتم ــد كـ ــل دولة ط ـ ــرف  ،وفقـ ــا للمب ــادئ الأ�سا�سيــة لقانونهــا الداخلي  ،ما قد يلـ ــزم
مــن تدابيــر ت�شريعيــة وتدابيــر �أخــرى لتمكيــن �سلطاتهــا املخت�صــة  ،عندمــا تتخــذ
�إجراء ما بناء على طلب دولة طرف �أخرى  ،من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة  ،وفقا لأحكام
هذه االتفاقية  ،ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث ح�سن النية .
 - 3وفقا للم ــادتني الع�شري ــن واحلاديــة والع�شرين من هــذه االتفاقيــة والفقرتني ( 1و)2
من هذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب :
�أ  -فـي حال اختال�س �أموال عمومية فعلية �أو حكمية �أو غ�سل تلك الأموال على النحو
امل�شار �إليه فـي الفقرات (ح  ،ك  ،ل) من املادة الرابعة من هذه االتفاقية  ،عندما
تنف ـ ــذ امل�صـ ــادرة وفق ــا للمادة احلادي ــة والع�شرين وا�ستنادا �إىل حك ــم نهائي �صــادر
فـي الدولة الط ــرف الطالب ــة  ،وه ــو ا�شت ــراط ميكن للدولة الطرف متلقي ــة
الطلب �أن ت�ستبع ــده و�أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة .
ب  -فـي حال عائدات �أي جرم �آخر م�شمول بهذه االتفاقية  ،عندما تكون امل�صادرة
قد نفذت وفقا للمادة احلادية والع�شرين من هذه االتفاقية  ،وا�ستنادا �إىل حكم
نهائي �صادر فـ ــي الدول ــة الطرف الطالبة  ،وه ــو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف
متلقية الطل ــب �أن ت�ستبعده � ،أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبة  ،عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب
ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لت ــلك املمتلكــات امل�صادرة �أو عندم ــا تعرتف الدولة
الطــرف متلقيــة الطل ـ ــب بال�ضـ ــرر ال ــذي حلــق بالدولة الطرف الطالبة ك�أ�سا�س
لإرجاع املمتلكات امل�صادرة .
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ج  -فـي جميع احلاالت الأخرى � ،أن تنظر على وجه الأولوية فـي �إرجاع املمتلكات
امل�صادرة �إلـ ــى الدول ــة الط ــرف الطالب ــة � ،أو �إرج ــاع تلك املمتلك ــات �إلــى �أ�صحاب ــها
ال�شرع ـ ــيني ال�سابقني � ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .
 - 4يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،عند االقت�ضاء  ،ما ل ــم تقــرر الدول الأط ــراف
خ ـ ــالف ذلك � ،أن تقتطـ ــع نفقات معقولة تكبدتهــا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقـ ــة
�أو الإجــراءات الق�ضائية املف�ضيــة �إىل �إرج ــاع املمتلكات امل�صادرة �أو �أن تت�صرف فيها
مبقت�ضى هذه املادة .
 - 5يج ــوز للــدول الأطــراف  ،عند االقت�ضاء � ،أن تنظر بوج ـ ــه خ ـ ــا�ص فـي �إبـ ــرام اتفاقي ـ ــات
�أو ترتيبات متفق عليها  ،تبعا للحالة  ،من �أجل الت�صرف نهائيا فـي املمتلكات امل�صادرة .
املــادة احلاديـة والثالثـون
التدريــب وامل�ساعــدة التقنيــة
 -1تقوم كل دولة طرف  ،بالقدر الالزم  ،با�ستحداث �أو تطوير �أو حت�سني برامج تدريب
خا�صة ملوظفيها امل�س�ؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته  .وميكن �أن تتناول تلك الربامج
التدريبية � ،ضمن جملة �أمور  ،املجاالت التالية :
�أ -و�ضـ ــع تدابـ ــري فعال ــة ملن ــع الف�س ــاد والك�شــف والتحقي ــق في ــه �أو املعاقبـ ــة عليـ ــه
ومكافحته  ،مبا فـي ذلك ا�ستعمال �أ�ساليب جمع الأدلة والتحقيق .
ب  -بناء القدرات فـي جمال �صياغة وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد .
ج  -تدريب ال�سلطات املخت�صة على �إعداد طلبات ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية املتبادلة
تفـي مبتطلبات االتفاقية .
د  -تقييم وتدعيم امل�ؤ�س�سات و�إدارة اخلدمات العمومية و�إدارة الأموال العمومية مبا
فـي ذلك امل�شرتيات العمومية  ،والقطاع اخلا�ص .
هـ  -من ــع ومكافح ــة �إحال ــة العائ ــدات الإجرامية وفق ــا لهـ ــذه االتفاقي ــة و�إرجـ ــاع تلك
العائدات .
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و  -ك�شف وجتميد �إحالة العائدات الإجرامية .
ز  -العائ ــدات الإجراميــة والأ�ساليب امل�ستخدمة فـي �إحالة تلك العائــدات �أو �إخفائها
�أو متويهها .
ح  -ا�ستخدام �آليات و�أ�ساليب قانونية و�إدارية مالئمة وفعالة لتي�سري �إرجاع العائدات
الإجرامية .
ط  -الطــرائق املتبع ــة فـي حماي ــة ال�ضحاي ــا وال�شه ــود الذين يتعاون ــون مــع ال�سلط ــات
الق�ضائية .
ي  -التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية .
 - 2تنظر الدول الأطراف فـي م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،عند الطلب  ،على �إجراء تقييمات
ودرا�سات وبحوث ب�ش�أن �أنواع الف�ساد و�أ�سبابه و�آثاره وتكاليفه فـي بلدانها  ،لكي ت�ضع ،
مب�شاركة ال�سلطات املخت�صة واملجتمع  ،ا�سرتاتيجيات وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .
 - 3تي�سريا ال�سرتداد العائدات الإجرامية  ،يجوز للدول الأطراف �أن تتعاون على تزويد
بع�ضها البع�ض ب�أ�سماء اخلرباء الذين ميكن �أن ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .
املــادة الثانيـة والثالثـون
جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها
 - 1تنظــر ك ــل دولة ط ــرف فـي القيــام  ،بتحليل اجتاه ــات الف�ساد ال�سائـ ــدة داخــل �إقليمها ،
وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .
 - 2تنظ ــر ال ــدول الأط ــراف فـي تطوي ــر الإح�ص ــاءات واخلب ــرة التحليلي ــة ب�شـ ـ�أن الف�سـ ــاد
واملعلومـ ــات وتقا�سـ ــم تلـك الإح�صـاءات واخلبــرة التحليليــة واملعلوم ــات فيمــا بينه ــا
ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية  ،بغية �إيجاد معايري ومنهجيات م�شرتكة قدر
الإمكان وكذلك املعلومات عن املمار�سات الف�ضلى ملنع الف�ساد ومكافحته .
 - 3تنظر كل دولة طرف فـي ر�صد �سيا�ساتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الف�ساد وفـي �إجراء
تقييمات لفاعلية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .
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املــادة الثالثـة والثالثـون
م�ؤمتــر الــدول الأطــراف
 - 1ين� أش� مبقت�ضى هذه االتفاقية م�ؤمتر للدول الأطراف من �أجل حت�سني قدرة الدول
الأطراف وتعاونها على حتقيق الأهداف املبينة فـي هذه االتفاقية ومن �أجل ت�شجيع
تنفيذها وا�ستعرا�ضه .
 - 2يتولــى الأم ــني العــام جلامع ــة الدولة العربية الدعوة لعق ــد م�ؤمت ــر ال ــدول الأطراف
فـي موعد �أق�صاه �سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  .وبعد ذلك  ،تعقد اجتماعات
منتظمة مل�ؤمتر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده امل�ؤمتر .
 - 3يعتمـ ــد م�ؤمتـ ــر الـ ــدول الأط ــراف نظام ــا داخليــا وقواعد حتكــم �سري الأن�شطة املبينة
فـي هذه املادة وت�شمل قواعد ب�ش�أن قبول املراقبني وم�شاركتهم وت�سديد النفقات املتكبدة
فـي اال�ضطالع بتلك الأن�شطة .
 - 4يتف ــق م�ؤمتر ال ــدول الأطراف على �أن�شطة و�إج ــراءات وط ــرائق عمــل لتحقيــق �أهــداف
االتفاقية مبا فـي ذلك :
أ�  -تي�سي ــر تب ــادل املعلوم ــات بي ــن ال ــدول الأط ــراف ع ــن من ــط واجتاه ــات الف�س ــاد
وعن املمار�سات الناجحة فـي منعه ومكافحته وفـي �إرجاع العائدات الإجرامية ،
بو�سائل منها ن�شر املعلومات ذات ال�صلة .
ب  -التع ــاون مــع املنظمــات والآليــات الدوليــة والإقليميــة واملنظمــات غيــر احلكوميــة
ذات ال�صلــة .
ج  -ا�ستخدام املعلومات ذات ال�صلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى
من �أجل مكافحة الف�ساد ومنعه .
د  -ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها .
هـ  -تقدمي تو�صيات لتح�سني هذه االتفاقية وحت�سني تنفيذها .
و  -الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ
هذه االتفاقية والإي�صاء مبا قد يراه �ضروريا من �إجراءات فـي هذا ال�ش�أن .
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 - 5يكت�سب م�ؤمتر الدول الأطراف املعرفة الالزمة بالتدابري التي تتخذها الدول الأطراف
لتنفيذ ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،وال�صعوبـ ــات التي تواجههـ ــا فـي ذلك  ،من خ ــالل املعلومـ ــات
التي تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ين�شئه م�ؤمتر الدول الأطراف من �آليات
ا�ستعرا�ض تكميلية .
 - 6تقوم كل دولة طرف بتزويد الدول الأطراف مبعلومات عن براجمها وخططها وممار�ساتها
وكذلك عن تدابريها الت�شريعية والإدارية الرامية �إىل تنفيذ هذه االتفاقية  ،ح�سبما
يق�ضي به م�ؤمتر الدول الأطراف  .وينظر م�ؤمتر الدول الأطراف فـي �أجنع ال�سبل
لتلقــي املعلومـ ــات واتخـ ــاذ الإجراءات املبنيـ ــة عليها  ،مبـ ــا فـ ــي ذلك املعلوم ـ ــات املتلقـ ـ ــاة
مــن الـ ــدول الأط ـ ــراف وم ـ ــن املنظمـ ــات الدوليـ ـ ــة  .ويجـ ــوز للم�ؤمتـ ــر �أي�ضا �أن ينظـ ــر
فـي امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات ال�صلة  ،املعتمدة ح�سب الأ�صول
وفقا للإجراءات التي يقررها امل�ؤمتر .
 - 7ين�شئ م�ؤمت ــر ال ــدول الأط ــراف � ،إذا م ــا ر�أى �ض ــرورة لذلك �أي �آليـ ــة �أو هيئـ ــة منا�سبـ ــة
للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .
املــادة الرابعـة والثالثـون
الأمانــــــــــــة
 - 1تتولــى الأمانــة العامة جلامعــة الدول العربيـ ــة توفري اخلدم ــات املنا�سبة مل�ؤمتــر الدول
الأطراف فـي االتفاقية .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
أ�  -م�ساع ــدة م ؤ�مت ــر ال ــدول الأطراف على اال�ضط ــالع بالأن�شطة املبينة فـي هــذه
االتفاقيــة  ،واتخ ــاذ الرتتيب ــات لعقـ ــد دورات م�ؤمتر ال ــدول الأطــراف وتوفيـ ــر
اخلدمات الالزمة لها .
ب  -م�ساعدة الدول الأطراف  ،عند الطلب  ،على تقدمي املعلومات �إىل م�ؤمتر الدول
الأطراف وفقا للفقرات ( )6 ، 5 ، 4من املادة الثالثة والثالثني من هذه االتفاقية .
ج � -ضمان التن�سيق ال�ضروري مع �أمانات املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة .
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املــادة اخلام�سـة والثالثـون
الأحكـــام اخلتاميــــة
 - 1تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية الالزمة
لو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع التنفيذ .
 - 2تكون هذه االتفاقية حمال للت�صديق عليها �أو االن�ضمام �إليها من الدول العربية وتودع
وثائق الت�صديق �أو االن�ضمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية فـي موعد
�أق�صاه ثالثون يوما من تاريخ الت�صديق �أو االن�ضمام  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ
�سائر الدول الأع�ضاء و�أمانتي جمل�سي وزراء العدل والداخلية العرب بكل �إيداع لتلك
الوثائق وتاريخه .
 - 3ت�سـري هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يوما من تاريخ �إي ــداع وثائــق الت�صديــق عليها
من �سبع دول عربية .
 - 4يجـ ــوز لأي ــة دولة ع�ضــو فـي جامعة الدول العربيــة غيــر موقعــة على هذه االتفاقي ــة
�أن تن�ضـ ــم �إليهـ ــا بعد �سريانها ودخولها حيز النفاذ  ،وتعترب الدولة طرفا فيها مب�ضي
ثالثـني يوم ــا عل ــى إ�يــداع وثيقـ ــة الت�صدي ــق �أو االن�ضمام لـ ــدى الأمانـ ــة العامـ ــة
جلامعة الدول العربية .
 - 5تنظر الدول الأطراف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،فـي �إمكانية عقد اتفاقيات �أو ترتيبات ثنائية
�أو متع ــددة الأط ــراف تخ ــدم �أغ ــرا�ض هذه االتفاقيــة �أو ت�ضع ــها مو�ض ــع النف ــاذ العملــي
�أو تعزز �أحكامها .
 - 6يجــوز للدولــة الطــرف �أن تقتــرح تعديــل �أي نــ�ص مــن ن�صــو�ص هــذه االتفاقية وحتيله
�إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية الذي يقوم ب�إبالغه �إىل م�ؤمتر الدول الأطراف
فـي االتفاقية  ،ويبذل امل�ؤمتر جهده فـي التو�صل �إىل �إجماع الدول الأطراف ب�ش�أن
التعديل .
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 - 7يكون التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ( )6من هذه املادة خا�ضعا للت�صديق عليه
�أو القبول �أو الإقرار من جانب الدول الأطراف وعند �إقرار هذا التعديل من م�ؤمتر
الدول الأطراف ي�صبح ملزما فـي حق الدول الأطراف .
 - 8يجـ ــوز لأيـ ــة دول ــة ط ــرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية بــناء على طل ــب كتابي تر�سل ــه
�إىل �أمني عام جامعة الـدول العربية  ،ويرت ـ ــب االن�سح ــاب �أث ــره بعــد م�ضي �ست ــة �أ�شهر
من تاريخ ا�ستالم الطلب  ،وتظل �أحكام هذه االتفاقية نافذة بالن�سبة �إىل طلبات الت�سليم
التي قدمت خالل تلك املدة ولو ح�صل هذا الت�سليم بعدها .
ح ـ ــررت هـ ــذه االتفاقي ــة باللغة العربي ــة مبدين ــة القاه ــرة فـي جمهورية م�ص ــر العربيـ ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب)  ،ون�سخة مطابقة للأ�صل ت�سلم
للأمانـ ــة العامـ ــة ملجل ــ�س وزراء الداخلي ــة العــرب  ،وت�سلــم ك ــذلك ن�سخة مطابق ــة للأ�ص ــل
لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثباتـ ــا مل ـ ــا تق ـ ــدم  ،ق ـ ــام �أ�صحــاب ال�سمـ ــو واملعالـ ــي وزراء الداخلي ــة والعـ ــدل العـ ــرب ،
بتوقيـع هــذه االتفاقيــة نيابــة عــن دولهم .

