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الديباجة:

اإن الدول العربية املوقعة:
اقتناعًا منها باأن الف�صاد ظاهرة اإجرامية متعددة االأ�صكال ذات اآثار �صلبية على القيم 

االأخالقية واحلياة ال�صيا�صية والنواحي االقت�صادية واالجتماعية.
واإذ ت�صع يف اعتبارها اأن الت�صدي للف�صاد ال يقت�رش دوره على ال�صلطات الر�صمية 
للدولة واإمنا ي�صمل اأي�صاً االأفراد وموؤ�ص�صات املجتمع املدين التي ينبغي اأن توؤدي دوراً 

فّعااًل يف هذا املجال.
ورغبة منها يف تفعيل اجلهود العربية والدولية الرامية اإلى مكافحة الف�صاد والت�صدي 
بت�صليم  يتعلق  ما  ال�صيما  املجال  هذا  يف  الــدويل  التعاون  م�صار  ت�صهيل  ولغر�ص  له 

املجرمني وتقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة, وكذلك ا�صرتداد املمتلكات.
ظاهرة  باعتباره  ومكافحته  الف�صاد  ملنع  العربي  التعاون  �رشورة  على  منها  وتاأكيداً 

عابرة للحدود الوطنية.
والتزامًا منها باملبادئ الدينية ال�صامية واالأخالقية النابعة من االأديان ال�صماوية ومنها 
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ال�رشيعة االإ�صالمية الغراء وباأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق االأمم 
املتحدة واالتفاقيات واملعاهدات العربية واالإقليمية والدولية يف جمال التعاون القانوين 
الدول  تكون  والتي  بالف�صاد  ال�صلة  ذات  اجلرمية  ومكافحة  للوقاية  واالأمني  والق�صائي 

العربية طرفاً فيها ومنها اتفاقية االأمم املتحدة ملكافحة الف�صاد.
قد اتفقت على ما يلي:

املادة الأولى:

تعريفات:
املبنّي  املعنى  التالية  والعبارات  الكلمات  من  بكل  يق�صد  االتفاقية,  هذه  الأغرا�ص 

قرين كل منها:
1- الدولة الطرف:

كل دولة ع�صو يف جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية اأو ان�صمت اإليها 
واأودعت وثائق الت�صديق اأو االن�صمام لدى االأمانة العامة للجامعة.

2- املوظف العمومي:
وفقاً  العمومي  املوظف  حكم  يف  يعترب  من  اأو  عمومية  وظيفة  ي�صغل  �صخ�ص  اأي 
االإدارية,  اأو  الق�صائية  اأو  الت�رشيعية  اأو  التنفيذية  املجاالت  يف  الطرف  الدولة  لقانون 
اأو كان مكلفاً بخدمة عمومية لدى الدولة  اأو موؤقتاً,  اأم منتخباً دائماً  اأكان معيناً  �صواء 

الطرف, باأجر اأم بدون اأجر.
3- املوظف العمومي الأجنبي:

اأي �صخ�ص ي�صغل وظيفة ت�رشيعية اأو تنفيذية اأو اإدارية اأو ق�صائية لدى بلد اأجنبي, 
�صواء اأكان معيناً اأم منتخباً؛ دائماً اأو موؤقتاً, واأي �صخ�ص ميار�ص وظيفة عمومية ل�صالح 
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بلد اأجنبي, اأو ل�صالح جهاز عمومي اأجنبي اأو موؤ�ص�صة عمومية اأجنبية.
4- موظف موؤ�ش�شة دولية عمومية:

اأي موظف مدين دويل اأو اأي �صخ�ص تاأذن له موؤ�ص�صة دولية عمومية باأن يت�رشف 
نيابة عنها.

5- املمتلكات:
املوجودات بكل اأنواعها, �صواء اأكانت مادية اأم غري مادية, منقولة اأم غري منقولة, 
حق  وجود  اأو  املوجودات  تلك  ملكية  تثبت  التي  القانونية  ال�صكوك  اأو  وامل�صتندات 

عليها.
6- العائدات الإجرامية:

اأي ممتلكات متاأنية اأو متح�صل عليها, ب�صكل مبا�رش اأو غري مبا�رش, من ارتكاب اأي 
من اأفعال الف�صاد املجّرمة وفقاً لهذه االتفاقية.

7- التجميد اأو احلجز:
اأو  اأو نقلها,  اأو الت�رشف فيها  اأو تبديلها  اإحالة املمتلكات  فر�ص حظر موؤقت على 
تويل عهدة املمتلكات اأو ال�صيطرة عليها موؤقتاً, بناًء على اأمر �صادر عن حمكمة اأو �صلطة 

خمت�صة اأخرى.
8- امل�شادرة:

التجريد الدائم من املمتلكات باأمر �صادر عن حمكمة اأو �صلطة خمت�صة اأخرى.
9- الت�شليم املراقب:

ال�صماح للعمليات غري امل�رشوعة اأو امل�صبوهة باخلروج من اإقليم دولة اأو اأكرث اأو املرور 
عربه اأو دخوله بعلم من �صلطاته املعنية وحتت مراقبتها, بغية التحري عن اأفعال الف�صاد 

املجّرمة وفقاً الأحكام هذه االتفاقية وك�صف هوية االأ�صخا�ص ال�صالعني يف ارتكابها.
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املادة الثانية:

اأهداف التفاقية:
تهدف هذه االتفاقية اإلى:

اأ�صكاله,  بكل  الف�صاد ومكافحته وك�صفه  الوقاية من  اإلى  الرامية  التدابري  تعزيز    -
و�صائر اجلرائم املت�صلة به ومالحقة مرتكبيها.

وا�صرتداد  وك�صفه  ومكافحته  الف�صاد  من  الوقاية  على  العربي  التعاون  تعزيز   -
املوجودات.

تعزيز النزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة و�صيادة القانون.  -
منع  يف  الفّعالة  امل�صاركة  على  املدين  املجتمع  وموؤ�ص�صات  ــراد  االأف ت�صجيع   -

ومكافحة الف�صاد.

املادة الثالثة:

�شون ال�شيادة:
مع  يتفق  نحو  على  االتفاقية  هذه  مبقت�صى  التزاماتها  االأطــراف  الدول  توؤدي    -1
مبادئ ت�صاوي الدول يف ال�صيادة وال�صالمة االإقليمية وعدم التدخل يف ال�صوؤون 

الداخلية للدول.
ال تبيح هذه االتفاقية لدولة طرف اأن تقوم يف اإقليم دولة طرف اأخرى مبمار�صة    -2
الولية الق�صائية واأداء الوظائف التي يناط اأداوؤها ح�رشاً ب�صلطات تلك الدولة 

االأخرى مبقت�صى قانونها الداخلي.
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املادة الرابعة:

التجرمي:
مع مراعاة اأن و�صف اأفعال الف�صاد املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية يخ�صع لقانون الدولة 
الطرف, تعتمد كل دولة وفقاً لنظامها القانوين ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية وتدابري 

اأخرى لتجرمي االأفعال التالية, عندما ترتكب ق�صداً اأو عمداً:
1- الر�صوة يف الوظائف العمومية.

2- الر�صوة يف �رشكات القطاع العام وال�رشكات امل�صاهمة واجلمعيات واملوؤ�ص�صات 
املعتربة قانوناً ذات نفع عام.

3- الر�صوة يف القطاع اخلا�ص.
4- ر�صوة املوظفني العموميني االأجانب وموظفي املوؤ�ص�صات الدولية العمومية فيما 

يتعلق بت�رشيف االأعمال التجارية الدولية داخل الدولة الطرف.
5- املتاجرة بالنفوذ.

6- اإ�صاءة ا�صتغالل الوظائف العمومية.
7- االإثراء غري امل�رشوع.

8- غ�صل العائدات االإجرامية.
9- اإخفاء العائدات االإجرامية املتح�صلة من االأفعال الواردة يف هذه املادة.

10- اإعاقة �صري العدالة.
11- اختال�ص املمتلكات العامة واال�صتيالء عليها بغري حق.

العام  النفع  ذات  اخلا�صة  واجلمعيات  امل�صاهمة  ال�رشكات  ممتلكات  اختال�ص   -12
والقطاع اخلا�ص.

13- امل�صاركة اأو ال�رشوع يف اجلرائم الواردة يف هذه املادة.
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املادة اخلام�سة:

م�شوؤولية ال�شخ�ص العتباري:
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري, مبا يتفق مع نظامها القانوين, لتقرير 
الواردة يف  اجلرائم  االعتباري عن  لل�صخ�ص  االإدارية  اأو  املدنية  اأو  اجلزائية  امل�صوؤولية 

هذه االتفاقية, دون م�صا�ص بامل�صوؤولية اجلزائية لل�صخ�ص الطبيعي.

املادة ال�ساد�سة:

املالحقة واملحاكمة واجلزاءات:
ل�صلطة  لتكفل  القانوين  لنظامها  وفقاً  الالزمة  التدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ    -1
اأو  بيانات  اأي  على  احل�صول  اأو  االطــالع  حق  املحكمة  اأو  املخت�صة  التحقيق 
اأية  يف  احلقيقة  ك�صف  ذلك  اقت�صى  اإذا  م�رشفية  بح�صابات  تتعلق  معلومات 

جرمية من اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية.
املالئمة,  التدابري  االتفاقية  بهذه  امل�صمولة  اجلرائم  ب�صاأن  طرف  دولة  كل  تتخذ    -2
اإجراءات التحقيق واملحاكمة يف  القانوين ل�صمان ح�صور املتهم  لنظامها  وفقاً 

حال االإفراج عنه مع االأخذ يف االعتبار حقوق الدفاع.
لنظامها القانوين ومبادئها الد�صتورية, ما قد يلزم  تتخذ كل دولة طرف, وفقاً    -3
من تدابري الإر�صاء اأو اإبقاء توازن منا�صب بني اأي ح�صانات اأو امتيازات ممنوحة 
ال�رشورة,  عند  القيام,  واإمكانية  وظائفهم  اأداء  اأجل  من  العموميني  ملوظفيها 
بعمليات حتقيق ومالحقة ومقا�صاة فّعالة يف االأفعال املجرمة وفقاً لهذه االتفاقية.

اأية جرمية من اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية  تخ�صع كل دولة طرف ارتكاب    -4
املقررة  العقوبات  ت�صدد  اأن  على  اجلرمية,  تلك  خطورة  فيها  تراعى  جلزاءات 
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لالأفعال املذكورة, وفقاً الأحكام قانون العقوبات يف حال العود.
تنظر كل دولة طرف مبا يتفق مع قانونها الداخلي – عند االقت�صاء – اتخاذ اأية    -5
عقوبات تبعية اأو تكميلية على املحكوم عليهم بارتكاب اجلرائم امل�صمولة بهذه 

االتفاقية.
حتدد كل دولة طرف – وفقاً لقانونها الداخلي – مدة تقادم طويلة الأية جرمية    -6

م�صمولة بهذه االتفاقية.

املادة ال�سابعة:

التجميد واحلجز وامل�شادرة:
تعتمد كل دولة طرف – اإلى اأق�صى حد ممكن – وفقاً لنظامها القانوين, ما قد    -1

يلزم من تدابري للتمكني من م�صادره:

اأ- العائدات االإجرامية املتاأتية من اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية, اأو ممتلكات   

تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات.

ب- املمتلكات اأو املعدات اأو االأدوات االأخرى التي ا�صتخدمت اأو كانت معدة   

لال�صتخدام يف ارتكاب جرائم م�صمولة بهذه االتفاقية.
التعرف  اإلى  توؤدي  اأن  �صاأنها  تدابري من  يلزم من  قد  ما  دولة طرف  تتخذ كل    -2
على اأي من االأ�صياء امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من هذه املادة اأو اقتفاء اأثرها اأو 

�صبطها اأو جتميدها اأو حجزها بغر�ص م�صادرتها.
اأو كلياً, اإلى ممتلكات اأخرى,  اإذا حّولت العائدات االإجرامية اأو بّدلت, جزئياً    -3
وجب اإخ�صاع تلك املمتلكات, بداًل من العائدات, للتدابري امل�صار اإليها يف هذه 

املادة ولو نقل اجلاين ملكيتها الآخرين.
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اإذا خلطت العائدات االإجرامية مبمتلكات اكت�صبت من م�صادر م�رشوعة, وجب    -4
العائدات,  لتلك  املقّدرة  القيمة  حدود  يف  للم�صادرة  املمتلكات  هذه  اإخ�صاع 

دون م�صا�ص باأي �صالحية تتعلق بتجميدها اأو حجزها.
تخ�صع اأي�صاً للتدابري امل�صار اإليها يف هذه املادة, على النحو ذاته وبالقدر نف�صه    -5
املتاأتية  املادية االأخرى  املنافع  اأو  االإيرادات  العائدات االإجرامية,  املطبقني على 
من العائدات االإجرامية, اأو من املمتلكات التي حّولت هذه العائدات اإليها اأو 

بدلت بها, اأو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات.
6-  يجوز للدول االأطراف اأن تنظر يف اإمكانية اإلزام اجلاين باأن يبنيِّ امل�صدر امل�رشوع 
للعائدات االإجرامية املزعومة اأو املمتلكات االأخرى املعر�صة للم�صادرة, بقدر ما 
يتفق ذلك االإلزام مع مبادئ قانونها الداخلي ومع طبيعة االإجراءات الق�صائية 

واالإجراءات االأخرى.
لتنظيم  اأخرى  وتدابري  ت�رشيعية  تدابري  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تعتمد    -7
واإدارة وا�صتخدام املمتلكات املجمدة اأو املحجوزة اأو امل�صادرة اأو املرتوكة التي 
التدابري  هذه  ت�صمل  اأن  ويجب  الداخلي  لقانونها  وفقاً  اإجرامية,  عائدات  هي 
معايري ب�صاأن اإرجاع املمتلكات امل�صمونة التي تظل حتت ت�رشف ال�صخ�ص الذي 
له حق فيها, كما تنظر دولة طرف يف تدابري تتعلق باإدارة ا�صتخدام املمتلكات 
املرتوكة, وكذا مراعاة اإطالة وتوحيد املهل الزمنية التي يعد انق�صاوؤها تركاً لتلك 

املمتلكات.
ال يجوز تف�صري اأحكام هذه املادة مبا مي�ص حقوق الغري ح�صني النية.   -8
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املادة الثامنة:

التعوي�ص عن الأ�شرار:

تن�ص كل دولة طرف يف قانونها الداخلي على اأن يكون للمت�رشر من جراء فعل من 
اأفعال الف�صاد امل�صمولة بهذه االتفاقية احلق يف رفع دعوى للح�صول على تعوي�ص عن 

تلك االأ�رشار.

املادة التا�سعة:

الولية الق�شائية:

للدولة  الق�صائية  للوالية  االتفاقية  هذه  يف  عليها  املن�صو�ص  اجلرائم  تخ�صع    -1
الطرف يف اأي من االأحوال التالية اإذا:

اأ- ارتكب اجلرم اأو اأي فعل من اأفعال ركنه املادي يف اإقليم الدولة الطرف املعنية.  
ب- ارتكب اجلرم على منت �صفينة ترفع علم الدولة الطرف اأو طائرة م�صجلة   

مبقت�صى قوانينها وقت ارتكاب اجلرم.
ج- ارتكب اجلرم �صد م�صلحة الدولة الطرف اأو اأحد مواطنيها اأو اأحد املقيمني   

فيها.
د- ارتكب اجلرم اأحد مواطني الدولة الطرف اأو اأحد املقيمني فيها اإقامة اعتيادية   

اأو �صخ�ص عدمي اجلن�صية يوجد مكان اإقامته املعتاد يف اإقليمها.
هذه  من  ح(  )الرابعة/  املــادة  مبوجب  املجرمة  االأفعال  اأحد  اجلرم  كان  هـ-   

االتفاقية ويرتكب خارج اإقليمها بهدف ارتكاب فعل جمرم داخل اإقليمها.
و- كان املتهم مواطناً موجوداً يف اإقليم الدولة الطرف وال تقوم بت�صليمه.  
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تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري الإخ�صاع االأفعال املجرمة وفقاً لهذه    -2
االتفاقية لواليتها الق�صائية عندما يكون مرتكب هذه االأفعال موجوداً يف اإقليمها 

وال تقوم بت�صليمه.
اأو علمت  املادة  الق�صائية مبقت�صى هذه  التي متار�ص واليتها  الدولة الطرف  اأبلغت  اإذا    -3
تتخذ  اأو  اأو مالحقة  اأخرى جتري حتقيقاً  اأطراف  دول  اأو  دولة  اأي  اأن  اأخرى,  بطريقة 
اإجراء ق�صائياً ب�صاأن ال�صلوك ذاته وجب على ال�صلطات املعنية يف تلك الدولة اأو الدول 

االأطراف اأن تت�صاور فيما بينها ح�صب االقت�صاء على تن�صيق ما تتخذه من اإجراءات.

املادة العا�صرة:

تدابري الوقاية واملكافحة:

– بو�صع  القانوين  لنظامها  االأ�صا�صية  للمبادئ  – وفقاً  طرف  دولة  كل  تقوم    -1
وتنفيذ وتر�صيخ �صيا�صات فّعالة من�صقة للوقاية من الف�صاد ومكافحته, من �صاأنها 
ال�صوؤون  اإدارة  القانون وح�صن  �صيا�صة  مبادئ  املجتمع وجت�صيد  تعزيز م�صاركة 

واملمتلكات العمومية والنزاهة وال�صفافية وامل�صاءلة.
ت�صعى كل دولة طرف اإلى اإر�صاء �صبل فّعالة تهدف اإلى الوقاية من الف�صاد.   -2

االإدارية  والتدابري  للت�رشيعات  دوري  تقييم  اإجراء  اإلى  طرف  دولة  كل  ت�صعى    -3
ذات ال�صلة بغية تقرير مدى كفايتها للوقاية من الف�صاد ومكافحته.

اعتماد  اإلى  الداخلي  لقانونها  االأ�صا�صية  للمبادئ  وفقاً  طرف  دولة  كل  ت�صعى    -4
وتر�صيخ وتدعيم نظم تقرر ال�صفافية ومتنع ت�صارب امل�صالح بني املوظف واجلهة 

التي يعمل بها, �صواء القطاع العام اأو اخلا�ص.



330
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

والقانونية  املوؤ�ص�صية  نظمها  نطاق  �صمن  تطّبق  اأن  اإلى  طرف  دولة  كل  ت�صعى    -5
مدونات ومعايري �صلوكية من اأجل االأداء ال�صحيح وامل�رشف وال�صليم للوظائف 

العامة.
تنظر كل دولة طرف اأي�صاً, وفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لقانونها الداخلي, يف اإر�صاء    -6
اأفعال  تدابري ونظم تي�رش قيام املوظفني العموميني باإبالغ ال�صلطات املعنية عن 

الف�صاد عند علمهم بها اأثناء اأدائهم لوظائفهم.
ال�صفافية  على  تقوم  نظم  الإن�صاء  الالزمة  باخلطوات  طرف  دولة  كل  ت�صعى    -7
والتناف�ص وعلى معايري مو�صوعية فيما يتعلق بامل�صرتيات العمومية واملناق�صات 

وذلك لغايات منع الف�صاد.
من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تتخذ  اخلا�ص  القطاع  يف  الف�صاد  منع  بغية    -8
تدابري, وفقاً لقوانينها الداخلية ولوائحها املتعلقة مب�صك الدفاتر وال�صجالت, 
ملنع  احل�صابات,  ومراجعة  املحا�صبة  ومعايري  املالية,  البيانات  عن  والك�صف 
لهذه  وفقاً  املجرمة  االأفعال  من  اأي  ارتكاب  بغر�ص  التالية  باالأفعال  القيام 

االتفاقية:
اأ- اإن�صاء ح�صابات خارج الدفاتر.  

ب- اإجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر اأو دون تبيينها ب�صورة وافية.  
ج- ت�صجل نفقات وهمية.  

د- قيد التزامات مالية دون تبيني غر�صها على الوجه ال�صحيح.  
هـ- ا�صتخدام م�صتندات زائفة.  

و- االإتالف املتعمد مل�صتندات املحا�صبة قبل املوعد الذي يفر�صه القانون.  
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تتعاون الدول االأطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�صلة,    -9
ح�صب االقت�صاء ووفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لنظامها القانوين, على تعزيز وتطوير 
التدابري امل�صار اإليها يف هذه املادة. ويجوز اأن ي�صمل ذلك التعاون امل�صاركة يف 

الربامج وامل�صاريع الدولية الرامية اإلى الوقاية من الف�صاد.
10- تكفل كل دولة طرف, وفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لنظامها القانوين, وجود هيئة اأو 

هيئات, ح�صب االقت�صاء, تتولى منع ومكافحة الف�صاد, بو�صائل مثل:
عند  تنفيذها  على  واالإ�ــرشاف  املادة  هذه  يف  اإليها  امل�صار  ال�صيا�صات  تنفيذ  اأ-   

االقت�صاء.
ب- زيادة املعارف املتعلقة بالوقاية من الف�صاد وتعميمها.  

اأو  الهيئة  القانوين, مبنح  لنظامها  للمبادئ االأ�صا�صية  11- تقوم كل دولة طرف, وفقاً 
الهيئات امل�صار اإليها يف الفقرة )10( من هذه املادة ما يلزم من ا�صتقاللية, لتمكني 
تلك الهيئة اأو الهيئات من اال�صطالع بوظائفها ب�صورة فّعالة ومبناأى عن اأي تاأثري ال 
م�صوغ له. وينبغي توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخ�ص�صني, وكذلك 

ما قد يحتاج اإليه هوؤالء املوظفون من تدريب لال�صطالع بوظائفهم.

املادة احلادية ع�صرة:

م�شاركة املجتمع املدين:

تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�صبة لت�صجيع موؤ�ص�صات املجتمع املدين على امل�صاركة 
الفّعالة يف منع الف�صاد ومكافحته وينبغي تدعيم هذه امل�صاركة بتدابري مثل:

توعية املجتمع مبكافحة الف�صاد واأ�صبابه وج�صامته وما ميّثله من خطر على م�صاحله.   -1
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القيام باأن�صطة اإعالمية ت�صهم يف عدم الت�صامح مع الف�صاد وكذلك برامج توعية    -2
ت�صمل املناهج املدر�صية واجلامعية.

تعريف النا�ص بهيئات مكافحة الف�صاد ذات ال�صلة امل�صار اإليها يف هذه االتفاقية    -3
واأن توفر لهم �صبل االت�صال بتلك الهيئات ليتمكنوا من اإبالغها عن اأي حوادث 

قد ُيرى اأنها ت�صكل فعاًل جمرماً وفقاً لهذه االتفاقية.

املادة الثانية ع�صرة:

ا�شتقالل اجلهاز الق�شائي واأجهزة النيابة العامة:

نظراً الأهمية ا�صتقالل الق�صاء وما له من دور حا�صم يف مكافحة الف�صاد, تتخذ كل 
دولة طرف, وفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لنظامها القانوين, كل ما من �صاأنه �صمان وتعزيز 

ا�صتقالل الق�صاء واأع�صاء النيابة العامة وتدعيم نزاهتهم بتوفري احلماية الالزمة لهم.

املادة الثالثة ع�صرة:

عواقب اأفعال الف�شاد:

نية,  بح�صن  حقوق  من  االأخرى  االأطراف  اكت�صبته  ملا  الواجب  االعتبار  اإيالء  مع 
تتخذ كل دولة طرف, وفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لقانونها الداخلي, تدابري تتناول عواقب 
الف�صاد. ويف هذا ال�صياق, يجوز للدول االأطراف اأن تعترب الف�صاد عاماًل ذا اأهمية يف 
اتخاذ اإجراءات قانونية الإلغاء اأو ف�صخ العقد اأو �صحب امتياز اأو غري ذلك من ال�صكوك 

املماثلة اأو اتخاذ اأي اإجراء انت�صايف اآخر.



333
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

املادة الرابعة ع�صرة:

حماية املبلغني وال�شهود واخلرباء وال�شحايا:

وال�صحايا  واخلرباء  وال�صهود  للمبلغني  الالزمة  القانونية  احلماية  الطرف  الدولة  توفر 
اأقاربهم  احلماية  هذه  وت�صمل  االتفاقية  هذه  جترمها  باأفعال  تتعلق  ب�صهادة  يدلون  الذين 
واالأ�صخا�ص وثيقي ال�صلة بهم, من اأي انتقام اأو ترهيب حمتمل, ومن و�صائل هذه احلماية:

توفري احلماية لهم يف اأماكن اإقامتهم.   -1
عدم اإف�صاء املعلومات املتعلقة بهويتهم واأماكن تواجدهم.   -2

يكفل  نحو  على  باأقوالهم  وال�صحايا  واخلــرباء  وال�صهود  املبلغون  يديل  اأن    -3
�صالمتهم مثل االإدالء بال�صهادة عرب ا�صتخدام تقنية االت�صاالت.

اتخاذ االإجراءات العقابية بحق كل من اأف�صى معلومات متعلقة بهوية اأو باأماكن    -4
تواجد املبلغني اأو ال�صهود اأو اخلرباء اأو ال�صحايا.

املادة اخلام�صة ع�صرة:

م�شاعدة ال�شحايا:

يتعني على كل دولة طرف اأن ت�صع قواعد اإجرائية مالئمة توفر ل�صحايا اجلرائم    -1
امل�صمولة بهذه االتفاقية �صبل احل�صول على التعوي�ص وجرب االأ�رشار.

عر�ص  اإمكانية  الداخلي,  بقانونها  رهناً  تتيح,  اأن  طرف  دولة  كل  على  يتعني    -2
اآراء ال�صحايا واأخذها بعني االعتبار يف املراحل املنا�صبة من االإجراءات اجلنائية 

املتخذة بحق اجلناة على نحو ال مي�ص بحقوق الدفاع.
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املادة ال�صاد�صة ع�صرة:

التعاون يف جمال اإنفاذ القوانني:

تتعاون الدول االأطراف فيما بينها تعاوناً وثيقاً, مبا يتفق والنظم القانونية واالإدارية 
الداخلية لكل منها, من اأجل تعزيز فاعلية تدابري اإنفاذ القوانني الرامية اإلى منع ومكافحة 

اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية, وذلك من خالل:
اجلرائم  الرتكاب  ت�صتخدم  التي  واالأ�صاليب  الو�صائل  عن  املعلومات  تبادل    -1
امل�صمولة بهذه االتفاقية اأو اإخفائها مبا يف ذلك اجلرائم التي ترتكب با�صتخدام 

التكنولوجيا احلديثة والك�صف املبكر عنها.
التعاون على اإجراءات التحريات ب�صاأن هوية االأ�صخا�ص امل�صتبه يف �صلوعهم    -2
بجرائم م�صمولة بهذه االتفاقية واأماكن وجودهم واأن�صطتهم, وحركة العائدات 

واملمتلكات املتاأتية من ارتكاب تلك اجلرائم.
3-  تبادل اخلرباء.

التعاون على توفري امل�صاعدة التقنية الإعداد برامج اأو عقد دورات تدريبية م�صرتكة, اأو خا�صة    -4
الوقاية ومكافحة  للعاملني يف جمال  الدول االأطراف عند احلاجة  اأو جمموعة من  بدولة 
اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية, بغية تنمية قدراتهم العلمية والعملية ورفع م�صتوى اأدائهم.
عقد حلقات درا�صية وندوات علمية ومكافحة اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية.   -5

اإجراء وتبادل البحوث والدرا�صات واخلربات املتعلقة بالوقاية ومكافحة اجلرائم    -6
امل�صمولة بهذه االتفاقية.

املمار�صات  واأجنح  التحقيق  وتقنيات  الوطنية  الت�رشيعات  عن  بيانات  قاعدة  اإن�صاء    -7
والتجارب ذات ال�صلة يف جمال الوقاية ومكافحة اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية.
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املادة ال�صابعة ع�صرة:

التعاون مع �شلطات اإنفاذ القانون:

اأو  ي�صاركون  الذين  االأ�صخا�ص  لت�صجيع  منا�صبة  تدابري  طرف  دولة  كل  تتخذ    -1
�صاركوا يف ارتكاب جرمية م�صمولة بهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة 
اإلى ال�صلطات املخت�صة الأغرا�ص التحقيق واالإثبات, وعلى توفري م�صاعدة فعلية 
حمددة لل�صلطات املخت�صة ميكن اأن ت�صهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية 

وا�صرتداد تلك العائدات.
تنظر كل دولة طرف يف اأن تتيح, يف احلاالت املنا�صبة, اإمكانية تخفيف عقوبة    -2
جرمية  ب�صاأن  املالحقة  اأو  التحقيق  عمليات  يف  كبرياً  عوناً  يقدم  الذي  املتهم 

م�صمولة بهذه االتفاقية.
للمبادئ  الق�صائية, وفقاً  املالحقة  االإعفاء من  اإمكانية  تنظر كل دولة طرف يف    -3
االأ�صا�صية لقانونها الداخلي, الأي �صخ�ص يقدم عوناً كبرياً يف عمليات التحقيق 

اأو املالحقة ب�صاأن جرمية م�صمولة بهذه االتفاقية.
الرابعة  املادة  يف  عليه  املن�صو�ص  النحو  على  االأ�صخا�ص  اأولئك  حماية  جتري    -4

ع�رشة من هذه االتفاقية, مع مراعاة ما يقت�صيه اختالف احلال.
عندما يكون ال�صخ�ص امل�صار اإليه يف الفقرة 1 من هذه املادة, املوجود يف دولة    -5
طرف, قادراً على تقدمي عون كبري اإلى ال�صلطات املخت�صة لدولة طرف اأخرى, 
يجوز للدولتني الطرفني املعنيتني اأن تنظرا يف اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات, وفقاً 
املعاملة  بتوفري  االأخرى  الطرف  الدولة  قيام  اإمكان  ب�صاأن  الداخلي,  لقانونهما 

املبينة يف الفقرتني 2 و3 من هذه املادة.
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املادة الثامنة ع�صرة:

التعاون بني ال�شلطات الوطنية:

تتخذ كل دولة طرف, وفقاً لقانونها الداخلي, ما قد يلزم من تدابري ل�صمان التعاون 
بني �صلطاتها العمومية, وكذلك موظفيها العموميني من جانب, و�صلطاتها امل�صوؤولة عن 
التحقيق يف االأفعال االإجرامية ومالحقة مرتكبيها من جانب اآخر, على اأن ي�صمل ذلك 

التعاون:
املبادرة باإبالغ �صلطات التحقيق حيثما تكون هناك اأ�صباب وجيهة لالعتقاد باأنه    -1
جرى ارتكاب اأي من االأفعال املجرمة الواردة يف املادة الرابعة من هذه االتفاقية.

تقدمي جميع املعلومات ال�رشورية اإلى �صلطات التحقيق, بناء على طلبها.   -2

املادة التا�صعة ع�صرة:

التعاون بني ال�شلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص:

ل�صمان  تدابري  يلزم من  قد  ما  الداخلي,  لقانونها  وفقاً  دولة طرف,  تتخذ كل    -1
القطاع  وكيانات  واملالحقة  بالتحقيق  املعنية  الوطنية  ال�صلطات  بني  التعاون 
بارتكاب  املتعلقة  باالأمور  يت�صل  فيما  املالية,  املوؤ�ص�صات  وخ�صو�صاً  اخلا�ص, 

اأفعال جمرمة وفقاً لهذه االتفاقية.
تنظر كل دولة طرف يف ت�صجيع رعاياها وغريهم من االأ�صخا�ص الذين يوجد    -2
اإبالغ ال�صلطات الوطنية املعنية بالتحقيق  اإقليمها على  اإقامتهم املعتاد يف  مكان 

واملالحقة عن ارتكاب فعل جمرم وفقاً لهذه االتفاقية.
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املادة الع�صرون:

امل�شاعدة القانونية املتبادلة:

تقدم الدول االأطراف بع�صها اإلى بع�ص اأكرب قدر ممكن من امل�صاعدة القانونية    -1
باجلرائم  املت�صلة  الق�صائية  واالإجــراءات  واملالحقات  التحقيقات  يف  املتبادلة 

امل�صمولة بهذه االتفاقية.
الدولة  قوانني  مبقت�صى  ممكن  وجه  اأت  على  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  تقدم    -2
الطرف متلقية الطلب ومعاهداتها واتفاقياتها وترتيباتها ذات ال�صلة, فيما يتعلق 
بالتحقيقات واملالحقات واالإجراءات الق�صائية اخلا�صة باجلرائم التي يجوز اأن 
يف  االتفاقية,  هذه  من  اخلام�صة  للمادة  وفقاً  اعتباري,  �صخ�ص  عليها  يحا�صب 

الدولة الطرف الطالبة.
من  الأي  املادة  لهذه  وفقاً  تقدم  التي  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  طلب  يجوز    -3

االأغرا�ص التالية:
اأ( احل�صول على اأدلة اأو اأقوال اأ�صخا�ص.  

ب( تبليغ امل�صتندات الق�صائية.  
ج( تنفيذ عمليات التفتي�ص واحلجز والتجميد.  

د( فح�ص االأ�صياء ومعاينة املواقع.  
هـ( تقدمي املعلومات واملواد واالأدلة وتقييمات اخلرباء.  

ال�صجالت  فيها  مبا  ال�صلة,  ذات  وال�صجالت  امل�صتندات  اأ�صول  تقدمي  و(   
ن�صخ  اأو  التجارية,  املن�صاآت  اأو  ال�رشكات  �صجالت  اأو  امل�رشفية  اأو  احلكومية 

م�صدقة منها.
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اأو  االأ�صياء االأخرى  اأو  االأدوات  اأو  املمتلكات  اأو  العائدات االإجرامية  ز( حتديد   
اقتفاء اأثرها الأغرا�ص اإثباتية.

ح( تي�صري مثول االأ�صخا�ص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة.  
ط( اأي نوع اآخر من امل�صاعدة ل يتعار�س مع القانون الداخلي للدولة الطرف   

متلقية الطلب.
ي( الك�صف عن عائدات اجلرمية وجتميدها واقتفاء اأثرها.  

ك( ا�صرتداد املمتلكات, وفقاً للمادة ال�صابعة والع�رشين من هذه االتفاقية.  
يجوز لكل دولة طرف اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�رشيعية اأو تدابري اأخرى    -4
لكي يوؤخذ بعي العتبار، ح�صبما تراه منا�صباً من �رشوط واأغرا�س، اأي حكم 
اإدانة �صبق اأن �صدر بحق املتهم يف دولة اأخرى, بغية ا�صتخدام تلك املعلومات 

يف اإجراءات جنائية ذات �صلة بفعل جمرم وفقاً لهذه االتفاقية.
تلقي  و�صالحية  م�صوؤولية  اإليها  ت�صند  مركزية  �صلطة  طرف  دولة  كل  ت�صمى   -5
طلبات امل�صاعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات اأو اإحالتها اإلى ال�صلطات 
ذو  اإقليم خا�ص  اأو  منطقة خا�صة  الطرف  للدولة  كان  لتنفيذها. وحيثما  املعنية 
مركزية  �صلطة  ت�صمي  اأن  لها  جاز  املتبادلة,  القانونية  للم�صاعدة  م�صتقل  نظام 
ال�صلطات  وتكفل  االإقليم.  ذلك  اأو  املنطقة  تلك  يف  ذاتها  املهام  تتولى  منفردة 
اإحالتها ب�رشعة وعلى نحو منا�صب. وحيثما  اأو  املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة 
تقوم ال�صلطة املركزية باإحالة الطلب اإلى �صلطة معنية لتنفيذه, عليها اأن تُ�صجع 
اإبالغ  ويتعنّي  �صليمة.  وبطريقة  ب�رشعة  الطلب  تنفيذ  على  املعنية  ال�صلطة  تلك 
االأمني العام جلامعة الدول العربية با�صم ال�صلطة املركزية امل�صماة لهذا الغر�ص 
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وقت قيام الدولة الطرف باإيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية اأو االن�صمام 
اإلى  اإليها. وتُوجه طلبات امل�صاعدة القانونية املتبادلة واأي مرا�صالت تتعلق بها 
حق  ال�رشط  هذا  مي�س  ول  الأطــراف،  الدول  ت�صميها  التي  املركزية  ال�صلطات 
اإليها عرب  اأن ت�صرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�صالت  اأي دولة طرف يف 
القنوات الدبلوما�صية, اأما يف احلاالت العاجلة, وحيثما تتفق الدولتان الطرفان 
االأمانة  نطاق  يف  القائم  اجلنائية  لل�رشطة  العربي  املكتب  طريق  عن  املعنيتان, 

العامة ملجل�ص وزراء الداخلية العرب, اإن اأمكن ذلك.
يت�صمن طلب امل�صاعدة القانونية املتبادلة:   -6

اأ( هوية ال�صلطة مقدمة الطلب.  
اأو االإجراء الق�صائي الذي يتعلق به  اأو املالحقة  ب( مو�صوع وطبيعة التحقيق   
االإجراء  اأو  املالحقة  اأو  التحقيق  تتولى  التي  ال�صلطة  ووظائف  وا�صم  الطلب, 

الق�صائي.
ج( ملخ�صاً للوقائع ذات ال�صلة باملو�صوع, با�صتثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة   

لغر�ص تبليغ م�صتندات ق�صائية.
الطرف  الدولة  تود  معينة  اإجراءات  اأي  وتفا�صيل  املطلوبة  للم�صاعدة  و�صفاً  د(   

الطالبة اتباعها.
هـ( هوية اأي �صخ�ص معني ومكانه وجن�صيته, اإن اأمكن ذلك.  

و( الغر�ص الذي تطلب من اأجله االأدلة اأو املعلومات اأو التدابري.  
اأنها  يتبنيَّ  عندما  اإ�صافية  معلومات  تطلب  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة    -7

�رشورية لتنفيذ الطلب وفقاً لقانونها الداخلي اأو ميكن اأن ت�صهل ذلك التنفيذ.
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وكذلك  الطلب,  متلقية  الطرف  للدولة  الداخلي  للقانون  وفقاً  الطلب  ينفذ    -8
وفقاً لالإجراءات املحددة يف الطلب, حيثما اأمكن, ما مل يتعار�ص مع القانون 

الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب.
ال يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن تنقل املعلومات اأو االأدلة التي تزّودها بها    -9
مالحقات  اأو  حتقيقات  يف  ت�صتخدمها  اأن  اأو  الطلب,  متلقية  الطرف  الدولة 
اإجراءات ق�صائية غري تلك املذكورة يف الطلب, دون موافقة م�صبقة من  اأو 
الدولة الطرف متلقية الطلب, ولي�ص يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف 
اأدلة مربئة ل�صخ�ص متهم.  اأو  اإجراءاتها معلومات  تف�صي يف  اأن  الطالبة من 
ويف هذه احلالة, على الدولة الطرف الطالبة اأن تخطر الدولة الطرف متلقية 
الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  مع  تت�صاور  واأن  االإف�صاء  حدوث  قبل  الطلب 
اإخطار م�صبق  ا�صتثنائية, توجيه  اإذا ما ُطلب منها ذلك. واإذا تعّذر, يف حال 
وجب على الدولة الطرف الطالبة اأن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك 

االإف�صاء دون اإبطاء.
10- يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن ت�صرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن 
حتافظ على �رشية الطلب وم�صمونه, با�صتثناء القدر الالزم لتنفيذه. واإذا تعّذر 
على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن متتثَّل ل�رشط ال�رشية، وجب عليها اإبالغ 

الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�رشعة.
11- يجوز رف�ص تقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية:

اأ( اإذا مل ُيقدم الطلب وفقاً الأحكام هذه املادة.  
ب( اإذا راأت الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تنفيذ الطلب قد مي�ص ب�صيادتها اأو   
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اأمنها اأو نظامها العام اأو م�صاحلها االأ�صا�صية االأخرى.
ج( اإذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �صلطاتها   
تنفيذ االإجراء املطلوب ب�صاأن اأي جرم مماثل, لو كان ذلك اجلرم خا�صعاً لتحقيق 

اأو مالحقة اأو اإجراءات ق�صائية يف اإطار واليتها الق�صائية.
د( اإذا كانت تلبية الطلب تتعار�ص مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب.  

12- ال يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ص طلب م�صاعدة قانونية متبادلة ملجرد اأن اجلرم 
يعترب اأي�صاً مت�صاًل باأمور مالية.

13- يتعني اإبداء اأ�صباب اأي رف�ص للم�صاعدة القانونية املتبادلة.
14- تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب امل�صاعدة القانونية املتبادلة يف 
اأقرب وقت ممكن, وتراعي اإلى اأق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف 
للدولة  ويجوز  ذاته.  الطلب  يف  اأ�صبابها  تورد  اأن  ُيف�صل  اآجال,  من  الطالبة 
الطرف الطالبة اأن تقدم ا�صتف�صارات معقولة للح�صول على معلومات عن 
حال التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب 
والتقدم اجلاري يف ذلك. وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترد على ما 
تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من ا�صتف�صارات معقولة عن و�صعية الطلب 
الدولة  باإبالغ  الطالبة  الطرف  الدولة  وتقوم  معاجلته.  يف  املحرز  والتقدم 
الطرف متلقية الطلب, على وجه ال�رشعة, عندما تنتهي حاجتها اإلى امل�صاعدة 

امللتم�صة.
ب�صبب  املتبادلة  القانونية  امل�صاعدة  ترجئ  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة   -15

تعار�صها مع حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�صائية جارية.
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م�صاعدة مقدم  لطلب  ا�صتجابتها  الطلب, يف  متلقية  الطرف  الدولة  )اأ( على   -16
مبقت�صى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي, اأن تاأخذ بعني االعتبار اأغرا�ص 

هذه االتفاقية ح�صبما بّينت يف املادة الثانية.
بحجة  املــادة  بهذه  عماًل  امل�صاعدة  تقدمي  ترف�ص  اأن  الطرف  للدولة  يجوز  )ب( 
انتفاء ازدواجية التجرمي. واأن تقدم امل�صاعدة التي ال تنطوي على اإجراء ق�رشي, 
ذات  غري  باأمور  الطلبات  تتعلق  حينما  امل�صاعدة  تلك  تقدمي  رف�ص  لها  ويجوز 
اأهمية, اأو اأمور يكون ما ُيلتم�ص من التعاون اأو امل�صاعدة ب�صاأنها متاحاً مبقت�صى 

اأحكام اأخرى من هذه االتفاقية.
التدابري  اأن تنظر يف اعتماد ما قد تراه �رشورياً من  ج( يجوز لكل دولة طرف   
لكي تتمكن من تقدمي م�صاعدة اأو�صع عماًل بهذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية 

التجرمي.
تنفيذه  اإرجاء  اأو  املادة,  هذه  من   )11( الفقرة  مبقت�صى  طلب  اأي  رف�ص  قبل   -17
مبقت�صى الفقرة )15( من هذه املادة, تت�صاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع 
الدولة الطرف الطالبة للنظر يف اإمكانية تقدمي امل�صاعدة رهناً مبا تراه �رشورياً من 
�رشوط واأحكام. فاإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�صاعدة مرهونة بتلك 

ال�رشوط، وجب عليها المتثال لتلك ال�رشوط.
وُيطلب  دولة طرف  اإقليم  يق�صي عقوبته يف  �صخ�ص حمتجز  اأي  نقل  يجوز   -18
اأو  االأ�صخا�ص  هوية  على  التعرف  الأغرا�ص  اأخــرى  طرف  دولــة  يف  وجــوده 
االإدالء ب�صهادة اأو تقدمي م�صاعدة اأخرى يف احل�صول على اأدلة من اأجل حتقيقات 
اإذا  االتفاقية,  بهذه  م�صمولة  بجرائم  تتعلق  ق�صائية  اإجراءات  اأو  مالحقات  اأو 
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ا�صتويف ال�رشطان التاليان:
اأ( موافقة ذلك ال�صخ�ص بحرية وعن علم.  

ب( اتفاق ال�صلطات املعنية يف الدولتني الطرفني, رهناً مبا قد تراه هاتان الدولتان   
الطرفان منا�صباً من �رشوط.

19- الأغرا�ص الفقرة 18 من هذه املادة:
اإبقاءه قيد االحتجاز  لة  اإليها ال�صخ�ص خموَّ ُينقل  التي  اأ( تكون الدولة الطرف   
وملزمة بذلك, ما مل تطلب الدولة الطرف التي نُقل منها ال�صخ�ص غري ذلك اأو 

تاأذن بغري ذلك.
ب( على الدولة الطرف التي ُينقل اإليها ال�صخ�ص اأن تنفذ, دون اإبطاء, التزامها   
باإرجاعه اإلى عهدة الدولة الطرف التي نقل منها وفقاً ملا ُيتفق عليه م�صبقاً, اأو على 

اأي نحو اآخر, بني ال�صلطات املعنية يف الدولتني الطرفني.
الدولة  على  ت�صرتط  اأن  ال�صخ�س  اإليها  ُينقل  التي  الطرف  للدولة  يجوز  ج( ل   

الطرف التي نقل منها بدء اإجراءات ت�صليم الأجل اإرجاع ذلك ال�صخ�ص.
د( حُت�صب املدة التي يق�صيها ال�صخ�ص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة الطرف   
التي نُقل اإليها �صمن مدة العقوبة املفرو�صة عليه يف الدولة الطرف التي نُقل منها.
للفقرتني )18, 19( من هذه  وفقاً  ُينقل  الذي  ال�صخ�ص  ُيالحق  اأن  يجوز  20- ال 
املادة, اأياً كانت جن�صيته, اأو ُيحتجز اأو ُيعاقب اأو تفر�ص اأي قيود اأخرى على 
حريته ال�صخ�صية يف اإقليم الدولة الطرف التي ينقل اإليها, ب�صبب فعل اأو اأفعال 
توافق  ما مل  منها,  نقل  التي  الطرف  الدولة  اإقليم  ملغادرته  �صابق  اإدانة  اأو حكم 

على ذلك الدولة الطرف التي نقل منها.
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21- ال يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ص تقدمي امل�صاعدة القانونية املتبادلة مبقت�صى هذه 
املادة بحجة ال�رشية امل�رشفية.

اأقواله,  �صماع  وُيراد  طرف  دولة  اإقليم  يف  موجوداً  ما  �صخ�ص  يكون  عندما   -22
ك�صاهد اأو خبري, اأمام ال�صلطات الق�صائية لدولة طرف اأخرى, ويكون ذلك ممكناً 
ومت�صقاً مع املبادئ االأ�صا�صية للقانون الداخلي, يجوز للدولة الطرف االأولى اأن 
ت�صمح, بناء على طلب الدولة االأخرى, بعقد جل�صة اال�صتماع عن طريق البث 
املبا�رش, اإذا مل يكن ممكناً اأو م�صتح�صناً مثول ال�صخ�ص املعني �صخ�صياً يف اإقليم 

الدولة الطرف الطالبة.
ويجوز للدولتني الطرفني اأن تتفقا على اأن تتولى اإدارة جل�صة اال�صتماع �صلطة 
للدولة  تابعة  ق�صائية  �صلطة  حت�رشها  واأن  الطالبة  الطرف  للدولة  تابعة  ق�صائية 

الطرف متلقية الطلب.
بالقانون الداخلي, ودون  23- لل�صلطات املعنية لدى الدولة الطرف, دون م�صا�ص 
اأن تتلقى طلباً م�صبقاً, اأن تر�صل معلومات ذات �صلة مب�صائل جنائية اإلى �صلطة 
خمت�صة يف دولة طرف اأخرى, حيثما تعتقد اأن هذه املعلومات ميكن اأن ت�صاعد 
تلك ال�صلطة على القيام بالتحريات واالإجراءات اجلنائية اأو اإمتامها بنجاح, اأو 

قد تف�صي اإلى تقدمي الدولة الطرف االأخرى طلباً مبقت�صى هذه االتفاقية.
24- تُر�صل املعلومات مبقت�صى الفقرة )5( من هذه املادة دون م�صا�ص مبا يجري من 
حتريات واإجراءات جنائية يف الدولة التي تتبع لها ال�صلطات املعنية التي تقدم 
متتثل  اأن  املعلومات  تتلقى  التي  املخت�صة  ال�صلطات  وعلى  املعلومات.  تلك 
الأي طلب باإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان, واإن موؤقتاً, اأو بفر�ص قيود على 
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ا�صتخدامها. بيد اأن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من اأن تف�صي يف �صياق 
اإجراءاتها معلومات تربئ �صخ�صاً متهماً. ويف تلك احلالة, تقوم الدولة الطرف 
املتلقية باإ�صعار الدولة الطرف املر�صلة قبل اإف�صاء تلك املعلومات, وتت�صاور مع 
الدولة الطرف املر�صلة, اإذا ما طلب اإليها ذلك, واإذا تعّذر, يف حالة ا�صتثنائية, 
الطرف  الدولة  اإبالغ  املتلقية  الطرف  الدول  اإ�صعار م�صبق, وجب على  توجيه 

املر�صلة بذلك االإف�صاء دون اإبطاء.
25- دون م�صا�ص بتطبيق الفقرة )20( من هذه املادة, ال يجوز مالحقة اأو احتجاز 
الدولة  طلب  على  بناء  يوافق,  اآخر  �صخ�ص  اأو  خبري  اأو  �صاهد  اأي  معاقبة  اأو 
اأو على امل�صاعدة  الطرف الطالبة, على االإدالء ب�صهادة يف اإجراءات ق�صائية, 
يف حتريات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�صائية يف اإقليم الدولة الطرف الطالبة, 
اأو اإخ�صاعه الأي اإجراء اآخر يقيد حريته ال�صخ�صية يف ذلك االإقليم, ب�صبب اأي 
فعل اأو اإغفال اأو حكم اإدانة �صابق ملغادرته اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب. 
ال�صخ�ص  اأو  اخلبري  اأو  ال�صاهد  بقي  متى  هذا  التعر�ص  عدم  �صمان  وينتهي 
االآخر مبح�ص اختياره يف اإقليم الدولة الطرف الطالبة بعد اأن تكون قد اأتيحت 
له فر�صة املغادرة خالل مدة خم�صة ع�رش يوماً مت�صلة, اأو اأي مدة تتفق عليها 
الدولتان الطرفان, اعتباراً من التاريخ الذي اأُبلغ فيه ر�صمياً باأن وجوده مل يعد 
الزماً لل�صلطات الق�صائية, اأو متى عاد اإلى ذلك االإقليم مبح�ص اختياره بعد اأن 

يكون قد غادره.
26- تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب, ما مل تتفق 
الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك, واإذا كانت تلبية الطلب ت�صتلزم اأو 
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�صت�صتلزم نفقات �صخمة اأو غري عادية, وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني 
اأن تت�صاورا لتحديد ال�رشوط والأحكام التي �صينفذ الطلب مبقت�صاها، وكذلك 

كيفية حتمل تلك التكاليف.
يوجد  مما  ن�صخاً  الطالبة  الطرف  للدولة  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  توفر  اأ(   -27
قانونها  ي�صمح  حكومية  معلومات  اأو  م�صتندات  اأو  �صجالت  من  حوزتها  يف 

الداخلي باإتاحتها لعامة النا�ص.
ب( يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب, ح�صب تقديرها, اأن تقدم اإلى الدولة   
الطرف الطالبة، كلياً اأو جزئياً اأو رهناً مبا تراه منا�صباً من �رشوط، ن�صخاً من اأي 
ي�صمح  وال  حوزتها  يف  موجودة  حكومية  معلومات  اأو  م�صتندات  اأو  �صجالت 

قانونها الداخلي باإتاحتها لعامة النا�ص.
28- تطبَّق اأحكام هذه املادة على طلبات امل�صاعدة القانونية يف حال ما اإذا كانت تلك 
كانت  اإذا  اأما  القانونية.  امل�صاعدة  لتبادل  مبعاهدة  مرتبطة  غري  االأطراف  الدول 
تلك الدول الطرف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل, وجب تطبيق اأحكام تلك 

املعاهدة وعلى الدول االأطراف تطبيق هذه املادة اإذا كانت ت�صهل التعاون.

املادة احلادية والع�صرون:

التعاون لأغرا�ص امل�شادرة:

على الدولة الطرف التي تتلقى طلباً من دولة طرف اأخرى لها والية ق�صائية على    -1
جرمية م�صمولة بهذه االتفاقية من اأجل م�صادرة ما يوجد يف اإقليمها من عائدات 
اإجرامية اأو ممتلكات اأو معدات اأو اأدوات اأخرى م�صار اإليها يف الفقرة 1 من املادة 
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نظامها  اإطار  مدى ممكن يف  اأق�صى  اإلى  تقوم,  اأن  االتفاقية,  هذه  من  ال�صابعة 
القانوين الداخلي, باأي مما يلي:

اأ( اأن حتيل الطلب اإلى �صلطاتها املخت�صة لت�صت�صدر منها اأمر م�صادرة, واأن ت�صع   
ذلك االأمر مو�صع النفاذ يف حال �صدوره.

ب( اأن حتيل اإلى �صلطاتها املخت�صة اأمر امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة يف اإقليم   
الدولة الطرف الطالبة, بهدف اإنفاذه بالقدر املطلوب.

اإثر تلقي طلب من دولة طرف اأخرى لها والية ق�صائية على جرمية م�صمولة بهذه    -2
االتفاقية, تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لك�صف العائدات االإجرامية 
اأو املمتلكات اأو املعدات اأو االأدوات االأخرى امل�صار اإليها يف الفقرة )1( من املادة 
ال�صابعة من هذه االتفاقية واقتفاء اأثرها وجتميدها اأو حجزها, بغر�ص م�صادرتها 
باأمر �صادر اإما عن الدولة الطرف الطالبة واإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب 

عماًل بطلب مقدم مبقت�صى الفقرة )1( من هذه املادة.
اأحكام املادة الع�رشون من هذه االتفاقية على هذه املادة, مع مراعاة ما  تنطبق    -3
اإلى املعلومات املحددة يف الفقرة )5( من  يقت�صيه اختالف احلال. وباالإ�صافة 
املادة الع�رشين من هذه االتفاقية, يتعنّي اأن تت�صمن الطلبات املقدمة عماًل بهذه 

املادة ما يلي:
للممتلكات  املادة, و�صفاً  )اأ( من هذه  بالفقرة )1(  اأ( يف حال طلب ذي �صلة   
املراد م�صادرتها مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة, حيثما تكون ذات 
لتمكني  يكفي  الطالبة  الطرف  الدولة  اإليها  ا�صتندت  التي  بالوقائع  وبياناً  �صلة, 

الدولة الطرف متلقية الطلب من ا�صت�صدار االأمر يف اإطار قانونها الداخلي.
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ب( يف حال طلب ذي �صلة بالفقرة )1/ب( من هذه املادة, ن�صخة مقبولة قانوناً   
من اأمر امل�صادرة الذي ي�صتند اإليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة, 
وبياناً بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ االأمر, وبياناً يحدد التدابري 
التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اإخطار منا�صب للطرف الثالث ح�صن 

النية ول�صمان مراعاة االأ�صول القانونية, وبياناً باأن اأمر امل�صادرة نهائي.
ج( يف حال طلب ذي �صلة بالفقرة )2( من هذه املادة, بياناً بالوقائع التي ا�صتندت   
اإليها الدولة الطرف الطالبة وو�صفاً لالإجراءات املطلوبة, ون�صخة مقبولة قانوناً 

من االأمر الذي ا�صتند اإليه الطلب, حيثما كان متاحاً.
تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب باتخاذ القرارات اأو االإجراءات املن�صو�ص    -4
الداخلي  قانونها  الأحكام  وفقاً  املــادة  هذه  من  و2(   1( الفقرتني  يف  عليها 
وقواعدها االإجرائية اأو اأي اتفاق اأو ترتيب ثنائي اأو متعدد االأطراف قد تكون 
اأو ذلك  بتلك االأحكام والقواعد  ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهناً 

االتفاق اأو الرتتيب.
من  بن�صخ  العربية  الــدول  جلامعة  العام  االأمــني  بتزويد  طرف  دولة  كل  تقوم   -5
قوانينها ولوائحها التي ت�صع هذه املادة مو�صع النفاذ, وبن�صخ من اأي تغيريات 

تدخل الحقاً على تلك القوانني واللوائح, اأو بو�صف لها.
الفقرتني  يف  اإليها  امل�صار  التدابري  اتخاذ  جتعل  اأن  الطرف  الدولة  اختارت  اإذا    -6
)1 و2( من هذه املادة م�رشوطاً بوجود معاهدة بهذا ال�صاأن, على تلك الدولة 

الطرف اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأ�صا�ص التعاهدي الالزم والكايف.
يجوز اأي�صاً رف�ص التعاون مبقت�صى هذه املادة اأو اإلغاء التدابري املوؤقتة اإذا مل تتلق الدولة    -7
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الطرف متلقية الطلب اأدلة كافية يف حينها اأو اإذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد بها.
قبل وقف اأي تدبري موؤقت اتخذ عماًل بهذه املادة, على الدولة الطرف متلقية    -8
ما  لعر�ص  فر�صة  ذلك,  اأمكن  حيثما  الطالبة,  الطرف  للدولة  تتيح  اأن  الطلب 

لديها من اأ�صباب ت�صتدعي موا�صلة ذلك التدبري.
ال يجوز تاأويل اأحكام هذه املادة مبا مي�ص بحقوق اأطراف ثالثة ح�صنة النية.   -9

املادة الثانية والع�صرون:

نقل الإجراءات اجلنائية:

وفقاً  بفعل جمرم  املتعلقة  املالحقة  اإجراءات  نقل  اإمكانية  االأطراف يف  الدول  تنظر 
لهذه االتفاقية اإلى بع�صها البع�ص, بهدف تركيز تلك املالحقة, يف احلاالت التي يعترب فيها 

ذلك النقل يف �صالح �صري العدالة, وخ�صو�صاً عندما يتعلق االأمر بعدة واليات ق�صائية.

املادة الثالثة والع�صرون:

ت�شليم املجرمني:

تعترب كل من اجلرائم التي تنطبق عليها هذه االتفاقية مدرجة يف عداد اجلرائم    -1
اخلا�صعة للت�صليم يف اأي معاهدة لت�صليم املجرمني قائمة بني الدول االأطراف. 
وتتعهد الدول االأطراف باإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلا�صعة للت�صليم 
ي�صمح  التي  الطرف  للدولة  يجوز  بينها. وال  فيما  تربم  ت�صليم  معاهدة  يف كل 
قانونها بذلك اأن تعترب اأياً من اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية جرماً �صيا�صياً اإذا ما 

اتخذت هذه االتفاقية اأ�صا�صاً للت�صليم.



350
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

ال�صخ�ص  االتفاقية عندما يكون  بهذه  امل�صمولة  املادة على اجلرائم  تنطبق هذه    -2
مو�صوع طلب الت�صليم موجوداً يف اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب, �رشيطة 
الداخلي  القانون  مبقت�صى  الت�صليم جمرماً  ب�صاأنه  الفعل الذي يطلب  اأن يكون 

لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب.
ا�صتثناء من اأحكام الفقرة )2( من هذه املادة, يجوز للدولة الطرف التي ي�صمح    -3
اجلرائم  من  اأي  ب�صبب  ما  �صخ�ص  ت�صليم  طلب  على  توافق  اأن  بذلك  قانونها 

امل�صمولة بهذه االتفاقية ولو مل يكن الفعل جمرماً مبوجب قانونها الداخلي.
على  منها  واحد  جرم  يكون  منف�صلة  جرائم  عدة  الت�صليم  طلب  �صمل  اإذا    -4
االأقل خا�صعاً للت�صليم مبقت�صى هذه املادة ويكون بع�صها غري خا�صع للت�صليم 
بهذه  م�صمولة  بجرمية  �صلة  لها  ولكن  عليها  املفرو�صة  احلب�ص  مدة  ب�صبب 
فيما  اأي�صاً  املادة  تطبق هذه  اأن  الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  االتفاقية, جاز 

يخ�ص تلك اجلرائم.
اإذا تلقت دولة طرف – جتعل ت�صليم املجرمني م�رشوطاً بوجود معاهدة – طلب    -5
ت�صليم من دولة طرف اأخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�صليم, جاز لها اأن تعترب هذه 

االتفاقية االأ�صا�ص القانوين للت�صليم فيما يخ�ص اأي جرم تنطبق عليه هذه املادة.
على الدولة الطرف اأن جتعل الت�صليم م�رشوطاً بوجود معاهدة:   -6

الت�صديق  �صك  اإيداعها  وقت  العربية,  الدول  جلامعة  العام  االأمني  تبلغ  اأن  اأ (   
على هذه االتفاقية اأو االن�صمام اإليها, مبا اإذا كانت �صتعترب هذه االتفاقية االأ�صا�ص 

القانوين للتعاون ب�صاأن الت�صليم مع �صائر الدول االأطراف يف هذه االتفاقية.
ب ( اأن ت�صعى, حيثما اقت�صى االأمر, اإلى اإبرام معاهدات ت�صليم مع �صائر الدول   
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االأطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة, اإذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية 
االأ�صا�ص القانوين للتعاون ب�صاأن الت�صليم.

تعترب  اأن  معاهدة  بوجود  م�رشوطاً  الت�صليم  جتعل  ال  التي  الطرف  الدولة  على    -7
اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�صعة للت�صليم فيما بينها.

الطرف  للدولة  الداخلي  القانون  عليها  ين�س  التي  لل�رشوط  الت�صليم  يخ�صع    -8
متلقية الطلب اأو معاهدة الت�صليم ال�صارية، مبا يف ذلك ال�رشوط املتعلقة بالعقوبة 
الدنيا امل�صرتطة للت�صليم واالأ�صباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن 

ت�صتند اإليها يف رف�ص الت�صليم.
باإجراءات  التعجيل  اإلى  الداخلية,  بقوانينها  رهناً  الطرف,  الدولة  ت�صعى    -9
الت�صليم وتب�صيط ما يت�صل بها من متطلبات اإثباتية فيما يخ�ص اأي جرم تنطبق 

عليه هذه املادة.
10- يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب, رهناً باأحكام قانونها الداخلي ومعاهداتها 
حتتجز  اأن  الطالبة,  الطرف  الدولة  من  طلب  على  وبناًء  بالت�صليم,  املتعلقة 
منا�صبة  تدابري  تتخذ  اأن  اأو  اإقليمها,  يف  واملوجود  ت�صليمه  املطلوب  ال�صخ�ص 
اأخرى ل�صمان ح�صوره اإجراءات الت�صليم, متى اقتنعت باأن الظروف ت�صتدعي 

ذلك وباأنها ظروف ملحة.
ذلك  بت�صليم  اإقليمها  يف  االأفعال  مرتكب  يوجد  التي  الطرف  الدولة  تقم  مل  اإذا   -11
ال�صخ�ص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه اأحد مواطنيها, وجب 
باإحالة الق�صية  عليها القيام, بناًء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�صليم, 
دون اإبطاء ال م�صوغ له اإلى �صلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة. وتتخذ تلك ال�صلطات 
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قرارها وتتخذ ذات االإجراءات التي تتخذها يف حالة اأي جرم اآخر يعترب خطرياً 
مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف. وتتعاون الدول االأطراف املعنية, 

خ�صو�صاً يف اجلوانب االإجرائية واالإثباتية, �صماناً لفعالية تلك املالحقة.
12- عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�صليم اأحد مواطنيها اأو التخلي 
عنه اإل ب�رشط اأن يعاد ذلك ال�صخ�س اإلى تلك الدولة الطرف لق�صاء العقوبة 
املفرو�صة عليه بعد املحاكمة اأو االإجراءات التي طلب ت�صليم ذلك ال�صخ�ص من 
اأجلها, وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�صليم ال�صخ�ص 
على هذا اخليار وعلى ما قد تريانه منا�صباً من �رشوط اأخرى، يعترب ذلك الت�صليم 

امل�رشوط كافياً للوفاء باللتزام املبينّ يف الفقرة )11( من هذه املادة.
ال�صخ�ص  اأن  تنفيذ حكم ق�صائي بحجة  لغر�ص  ت�صليم مقدم  ُرف�ص طلب  اإذا   -13
املطلوب ت�صليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب, وجب عليها, 
اإذا كان قانونها الداخلي ي�صمح بذلك ووفقاً ملقت�صيات ذلك القانون, اأن تنظر, 
بناًء على طلب من الدولة الطرف الطالبة, يف اإنفاذ العقوبة املفرو�صة مبقت�صى 

القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة اأو ما تبقى منها.
14- تُكفل الأي �صخ�ص تُتخذ ب�صاأنه اإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم التي تنطبق 
عليها هذه املادة معاملة من�صفة يف كل مراحل االإجراءات, مبا يف ذلك التمتع 
بجميع احلقوق وال�صمانات التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف 

التي يوجد ذلك ال�صخ�ص يف اإقليمها.
15- ال يجوز تف�صري اأي حكم يف هذه االتفاقية على اأنه يفر�ص التزاماً بالت�صليم اإذا 
الطلب  اأن  تعتقد  اأ�صباباً وجيهة جتعلها  الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  كان لدى 
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قدم لغر�ص مالحقة اأو معاقبة �صخ�ص ب�صبب جن�صه اأو عرقه اأو ديانته اأو جن�صيته 
�صيلحق  للطلب  االمتثال  اأن  اأو  ال�صيا�صية,  مواقفه  اأو  اآرائه  اأو  االثني  اأ�صله  اأو 

�رشراً بو�صعية ذلك ال�صخ�ص الأي �صبب من هذه االأ�صباب.
يعترب جرماً  اجلرم  اأن  ت�صليم بحجة  ترف�ص طلب  اأن  الطرف  للدولة  16- ال يجوز 

يتعلق باأمور مالية.
اقت�صى  حيثما  الطلب,  متلقية  الطرف  الدولة  تت�صاور  الت�صليم,  رف�ص  قبل   -17
االأمر, مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ص اآرائها وتقدمي 

معلومات داعمة لطلبها.

املادة الرابعة والع�صرون:

نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم:

يجوز للدولة الطرف اأن تنظر يف اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف 
ب�صاأن نقل االأ�صخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�ص اأو باأ�صكال اأخرى من احلرمان 
من احلرية, الرتكابهم اأفعااًل جمرمة وفقاً لهذه االتفاقية, اإلى اإقليمها لكي يكمل اأولئك 

االأ�صخا�ص مدة عقوبتهم هناك.

املادة اخلام�صة والع�صرون:

التحقيقات امل�شرتكة:

تنظر الدول االأطراف يف اإبرام اتفاقيات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف جتيز 
التي هي مو�صع  باالأمور  يتعلق  فيما  تن�صئ جلان حتقيق م�صرتكة,  اأن  املعنية  لل�صلطات 
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عدم  حالة  ويف  اأكرث  اأو  واحدة  دولة  يف  ق�صائية  اإجــراءات  اأو  مالحقات  اأو  حتقيقات 
وجود اتفاقيات اأو ترتيبات من هذا القبيل, يجوز القيام بتحقيقات م�صرتكة باالتفاق 
ح�صب احلالة. وتكفل الدولة الطرف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�صيادة الدولة الطرف 

التي �صيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها.

املادة ال�صاد�صة والع�صرون:

اأ�شاليب التحري اخلا�شة:

لقانونها  وفقاً  طرف  دولة  كل  تقوم  فّعالة,  ب�صورة  الف�صاد  مكافحة  اأجل  من    -1
الداخلي, و�صمن حدود اإمكانياتها, باتخاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني �صلطاتها 
املخت�صة من ا�صتخدام اأ�صلوب الت�صليم املراقب على النحو املنا�صب وكذلك 
االإلكرتوين وغريه من  كالرت�صد  اأ�صاليب حتٍر خا�صة  اتباع  منا�صباً,  تراه  حيثما 
اإقليمها, وكذلك  داخل  منا�صباً  ا�صتخداماً  ال�رشية,  والعمليات  الرت�صد  اأ�صكال 

لقبول املحاكم ما ي�صتمد من تلك االأ�صاليب من اأدلة.
لغر�ص التحري عن اجلرائم امل�صمولة بهذه االتفاقية, ت�صجع الدول االأطراف    -2
االأطراف  اأو متعددة  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقيات  ال�رشورة,  اأن تربم, عند  على 
منا�صبة ال�صتخدام اأ�صاليب التحري اخلا�صة تلك يف �صياق التعاون على ال�صعيد 
الدويل. وتربم تلك االتفاقيات اأو الرتتيبات وتنفذ باالمتثال التام ملبداأ ت�صاوي 
الدول يف ال�صيادة ويراعى يف تنفيذها التقيد ال�صارم باأحكام تلك االتفاقيات 

اأو الرتتيبات.
يف حالة عدم وجود اتفاقية اأو ترتيب على النحو املبنيَّ يف الفقرة )2( من هذه    -3
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على  اخلا�صة هذه  التحري  اأ�صاليب  با�صتخدام  املتعلقة  القرارات  تتخذ  املادة, 
ال�صعيد الدويل تبعاً للحالة, ويجوز اأن تراعى فيها, عند ال�رشورة, الرتتيبات 
االأطراف  الدول  ِقبل  من  الق�صائية  الوالية  مبمار�صة  املتعلقة  والتفاهمات  املالية 

املعنية.
يجوز, مبوافقة الدول االأطراف املعنية, اأن ت�صمل القرارات املتعلقة با�صتخدام    -4
�صبيل  اعرتا�ص  مثل  طرائق  الــدويل  ال�صعيد  على  املراقب  الت�صليم  اأ�صلوب 
الب�صائع اأو االأموال وال�صماح لها مبوا�صلة ال�صري �صاملة اأو اإزالتها اأو اإبدالها كلياً 

اأو جزئياً.

املادة ال�صابعة والع�صرون:

ا�شرتداد املمتلكات:

يعد ا�صرتداد املمتلكات مبداأ اأ�صا�صياً يف هذه االتفاقية, وعلى الدول االأطراف اأن متد 
بع�صها البع�ص باأكرب قدر من العون وامل�صاعدة يف هذا املجال.

املادة الثامنة والع�صرون:

منع وك�شف اإحالة العائدات الإجرامية:

الداخلي, الإلزام  لقانونها  تتخذ كل دولة طرف, ما قد يلزم من تدابري, وفقاً    -1
املوؤ�ص�صات املالية الواقعة �صمن واليتها الق�صائية باأن تتحقق من هوية العمالء 
واأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني املنتفعني باالأموال املودعة يف 
ح�صابات عالية القيمة, وباأن جتري فح�صاً دقيقاً للح�صابات التي يطلب فتحها اأو 



356
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

يحتفظ بها من قبل, اأو نيابة عن, اأفراد مكلفني اأو �صبق اأن كلفوا باأداء وظائف 
ذلك  وي�صمم  بهم.  ال�صلة  وثيقي  اأ�صخا�ص  اأو  اأ�رشهم  اأفراد  اأو  هامة  عمومية 
الفح�ص الدقيق ب�صورة معقولة تتيح ك�صف املعامالت امل�صبوهة بغر�ص اإبالغ 
ال�صلطات املخت�صة عنها, وال ينبغي اأن يوؤول على اأنه يثني املوؤ�ص�صات املالية عن 

التعامل مع اأي عميل �رشعي اأو يحظر عليها ذلك.
تقوم كل دولة طرف, وفقاً لقانونها الداخلي وا�صرت�صاداً باملبادرات ذات ال�صلة    -2
غ�صل  ملكافحة  االأطــراف  املتعددة  والدولية  االإقليمية  املنظمات  اتخذتها  التي 

االأموال, مبا يلي:
اأ- اإ�صدار اإر�صادات ب�صاأن اأنواع ال�صخ�صيات الطبيعية اأو االعتبارية التي يتوقع   
الدقيق  الفح�ص  تطبق  اأن  الق�صائية  واليتها  �صمن  القائمة  املالية  املوؤ�ص�صات  من 
على ح�صاباتها, واأنواع احل�صابات واملعامالت التي يتوقع اأن توليها عناية خا�صة, 
تتخذها  اأن  يتوقع  التي  دفاترها  وم�صك  بها  واالحتفاظ  احل�صابات  فتح  وتدابري 

ب�صاأن تلك احل�صابات.
ب- اإبالغ املوؤ�ص�صات املالية القائمة �صمن واليتها الق�صائية, عند االقت�صاء وبناء   
�صخ�صيات  هوية  هي  منها  مبادرة  على  بناء  اأو  اأخــرى  طرف  دولة  طلب  على 
الدقيق  الفح�ص  تطبق  اأن  املوؤ�ص�صات  تلك  من  يتوقع  معينة  اعتبارية  اأو  طبيعية 
اأن حتدد هويتها  املالية  للموؤ�ص�صات  التي ميكن  تلك  اإلى  اإ�صافة  على ح�صاباتها, 

ب�صكل اآخر.
تتخذ كل دولة طرف تدابري ت�صمن احتفاظ موؤ�ص�صاتها املالية, لفرتة زمنية منا�صبة,    -3
ب�صجالت وافية للح�صابات واملعامالت التي تتعلق باالأ�صخا�ص املذكورين يف 



357
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

الفقرة )1( من هذه املادة, على اأن تت�صمن, كحد اأدنى, معلومات عن هوية 
العميل, كما تت�صمن, قدر االإمكان, معلومات عن هوية املالك املنتفع.

لهذه  وفقاً  جمرمة  اأفعال  من  املتاأتية  العائدات  اإحالة  عمليات  وك�صف  منع  بهدف    -4
االتفاقية, تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�صبة وفّعالة لكي متنع, مب�صاعدة اأجهزتها الرقابية 
مالية  جمموعة  اإلى  تنت�صب  وال  مادي  ح�صور  لها  لي�ص  م�صارف  اإن�صاء  واالإ�رشافية, 
خا�صعة للرقابة, وف�صاًل عن ذلك, يجوز للدول االأطراف اأن تنظر يف اإلزام موؤ�ص�صاتها 
املوؤ�ص�صات,  تلك  مع  مرا�صل  م�رشف  عالقة  يف  اال�صتمرار  اأو  الدخول  برف�ص  املالية 
وبتجنب اإقامة اأي عالقات مع موؤ�ص�صات مالية اأجنبية ت�صمح مل�صارف لي�ص لها ح�صور 

مادي وال تنت�صب اإلى جمموعة مالية خا�صعة للرقابة, با�صتخدام ح�صاباتها.
لقانونها  وفقاً  املالية,  الذمة  الإقرار  فّعالة  نظم  اإن�صاء  يف  طرف  دولة  كل  تنظر    -5
الداخلي, ب�صاأن املوظفني العموميني املعنيني, وتن�ص على عقوبات مالئمة على 
تدابري  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ  يف  اأي�صاً  طرف  دولة  كل  وتنظر  االمتثال.  عدم 
لل�صماح ل�صلطاتها املخت�صة بتقا�صم تلك املعلومات مع ال�صلطات املخت�صة يف 
العائدات  يف  للتحقيق  �رشورياً  ذلك  يكون  عندما  االأخرى,  االأطراف  الدول 

املتاأتية من اأفعال جمرمة وفقاً لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�صرتدادها.
تنظر كل دولة طرف يف اتخاذ ما قد يلزم من تدابري, وفقاً لقانونها الداخلي,    -6
مايل يف  م�صلحة يف ح�صاب  لهم  الذين  املعنيني  العموميني  املوظفني  الإلزام 
بلد اأجنبي اأو �صلطة توقيع اأو ب�صجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احل�صابات باأن 
يبلغوا ال�صلطات املعنية عن تلك العالقة واأن يحتفظوا ب�صجالت مالئمة ب�صاأنها. 

ويتعنّي اأن تن�ص تلك التدابري اأي�صاً على جزاءات منا�صبة على عدم االمتثال.
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املادة التا�صعة والع�صرون:

التعاون اخلا�ص:

اأن  لها  تدابري جتيز  اتخاذ  اإلى  الداخلي,  بقانونها  االإخالل  ت�صعى كل دولة طرف, دون 
حتيل, دون م�صا�ص بتحقيقاتها اأو مالحقتها اأو اإجراءاتها الق�صائية, معلومات عن العائدات 
االإجرامية وفقاً لهذه االتفاقية اإلى دولة طرف اأخرى دون طلب م�صبق, عندما ترى اأن اإف�صاء 
تلك املعلومات قد ي�صاعد الدولة الطرف املتلقية على ا�صتدالل اأو اإجراء حتقيقات اأو مالحقة 

اأو اإجراءات ق�صائية اأو قد يوؤدي اإلى تقدمي تلك الدولة الطرف طلباً مبقت�صى هذه املادة.

املادة الثالثون:

اإرجاع املمتلكات والت�شرف فيها:

ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عماًل باملادة ال�صابعة اأو املادة احلادية والع�رشين    -1
من هذه االتفاقية يت�رشف فيه بطرق منها اإرجاع الدولة الطرف تلك املمتلكات, 
هذه  الأحكام  وفقاً  ال�رشعيني,  مالكيها  اإلى  املادة,  هذه  من   )3( بالفقرة  عماًل 

االتفاقية وقانونها الداخلي.
تعتمد كل دولة طرف, وفقاً للمبادئ االأ�صا�صية لقانونها الداخلي, ما قد يلزم من   -2
تدابري ت�رشيعية وتدابري اأخرى لتمكني �صلطاتها املخت�صة, عندما تتخذ اإجراء ما 
بناء على طلب دولة طرف اأخرى, من اإرجاع املمتلكات امل�صادرة, وفقاً الأحكام 

هذه االتفاقية, ومع مراعاة حقوق الطرف الثالث ح�صن النّية.
وفقاً للمادتني الع�رشين واحلادية والع�رشين من هذه االتفاقية والفقرتني )1 و2(    -3

من هذه املادة, على الدولة الطرف متلقية الطلب:
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اأ - يف حال اختال�ص اأموال عمومية فعلية اأو حكمية اأو غ�صل تلك االأموال على   
النحو امل�صار اإليه يف الفقرات )ح, ك, ل( من املادة الرابعة من هذه االتفاقية, 
عندما تنفذ امل�صادرة وفقاً للمادة احلادية والع�رشين وا�صتناداً اإلى حكم نهائي �صادر 
يف الدولة الطرف الطالبة، وهو ا�صرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن 

ت�صتبعده واأن ترجع املمتلكات امل�صادرة اإلى الدولة الطرف الطالبة.
تكون  عندما  االتفاقية,  بهذه  م�صمول  اآخــر  جرم  اأي  عائدات  حال  يف  ب -   
وا�صتناداً  االتفاقية,  هذه  من  والع�رشين  احلادية  للمادة  وفقاً  نفذت  قد  امل�صادرة 
للدولة  ميكن  ا�صرتاط  وهو  الطالبة،  الطرف  الدولة  يف  �صادر  نهائي  حكم  اإلى 
الدولة  اإلى  امل�صادرة  املمتلكات  ترجع  اأن  ت�صتبعده,  اأن  الطلب  متلقية  الطرف 
الطرف الطالبة, عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب 
ب�صكل معقول ملكيتها ال�صابقة لتلك املمتلكات امل�صادرة اأو عندما تعرتف الدولة 
الطرف متلقية الطلب بال�رشر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كاأ�صا�ص الإرجاع 

املمتلكات امل�صادرة.
ج- يف جميع احلاالت االأخرى, اأن تنظر على وجه االأولوية يف اإرجاع املمتلكات   
اأ�صحابها  اإلى  املمتلكات  تلك  اإرجاع  اأو  الطالبة,  الطرف  الدولة  اإلى  امل�صادرة 

ال�رشعيني ال�صابقني, اأو تعوي�ص �صحايا اجلرمية.
يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب, عند االقت�صاء, ما مل تقرر الدول االأطراف    -4
خالل ذلك, اأن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها يف عمليات التحقيق اأو املالحقة 
اأو االإجراءات الق�صائية املف�صية اإلى اإرجاع املمتلكات امل�صادرة اأو اأن تت�رشف 

فيها مبقت�صى هذه املادة.
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يجوز للدول االأطراف, عند االقت�صاء, اأن تنظر بوجه خا�ص يف اإبرام اتفاقيات اأو    -5
ترتيبات متفق عليها, تبعاً للحالة, من اأجل الت�رشف نهائياً يف املمتلكات امل�صادرة.

املادة احلادية والثالثون:

التدريب وامل�شاعدة التقنية:

برامج  حت�صني  اأو  تطوير  اأو  با�صتحداث  الالزم,  بالقدر  طرف,  دولة  كل  تقوم    -1
تدريب خا�صة ملوظفيها امل�صوؤولني عن منع الف�صاد ومكافحته. وميكن اأن تتناول 

تلك الربامج التدريبية, �صمن جملة اأمور, املجاالت التالية:
عليه  املعاقبة  اأو  فيه  والتحقيق  والك�صف  الف�صاد  ملنع  فّعالة  تدابري  و�صع  اأ -   

ومكافحته, مبا يف ذلك ا�صتعمال اأ�صاليب جمع االأدلة والتحقيق.
ب - بناء القدرات يف جمال �صياغة وتخطيط �صيا�صة اإ�صرتاتيجية ملكافحة الف�صاد.  

القانونية  امل�صاعدة  ب�صاأن  طلبات  اإعداد  على  املخت�صة  ال�صلطات  تدريب  ج-   
املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية.

د- تقييم وتدعيم املوؤ�ص�صات واإدارة اخلدمات العمومية واإدارة االأموال العمومية   
مبا يف ذلك امل�صرتيات العمومية, والقطاع اخلا�ص.

هـ- منع ومكافحة اإحالة العائدات االإجرامية وفقاً لهذه االتفاقية واإرجاع تلك   
العائدات.

و- ك�صف وجتميد اإحالة العائدات االإجرامية.  
اأو  العائدات  تلك  اإحالة  يف  امل�صتخدمة  واالأ�صاليب  االإجرامية  العائدات  ز-   

اإخفائها اأو متويهها.
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اإرجاع  لتي�صري  وفّعالة  مالئمة  واإداريــة  قانونية  واأ�صاليب  اآليات  ا�صتخدام  ح-   
العائدات االإجرامية.

ط- الطرائق املتبعة يف حماية ال�صحايا وال�صهود الذين يتعاونون مع ال�صلطات   
الق�صائية.

ي- التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية.  
اإجراء  على  الطلب,  عند  البع�ص,  بع�صها  م�صاعدة  يف  االأطراف  الدول  تنظر    -2
يف  وتكاليفه  واآثاره  واأ�صبابه  الف�صاد  اأنواع  ب�صاأن  وبحوث  ودرا�صات  تقييمات 
اإ�صرتاتيجيات  واملجتمع,  املخت�صة  ال�صلطات  مب�صاركة  ت�صع,  لكي  بلدانها, 

وخطط عمل ملكافحة الف�صاد.
تي�صرياً ال�صرتداد العائدات االإجرامية, يجوز للدول االأطراف اأن تتعاون على تزويد    -3

بع�صها البع�ص باأ�صماء اخلرباء الذين ميكن اأن ي�صاعدوا على حتقيق ذلك الهدف.

املادة الثانية والثالثون:

جمع املعلومات املتعلقة بالف�شاد وتبادلها وحتليلها:

تنظر كل دولة طرف يف القيام, بتحليل اجتاهات الف�صاد ال�صائدة داخل اإقليمها,    -1
وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�صاد.

الف�صاد  ب�صاأن  التحليلية  واخلربة  االإح�صاءات  تطوير  االأطراف يف  الدول  تنظر    -2
واملعلومات وتقا�صم تلك االإح�صاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها 
ومن خالل املنظمات الدولية واالإقليمية, بغية اإيجاد معايري ومنهجيات م�صرتكة 
قدر االإمكان وكذلك املعلومات عن املمار�صات الف�صلى ملنع الف�صاد ومكافحته.
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تنظر كل دولة طرف يف ر�صد �صيا�صاتها وتدابريها الفعلية ملكافحة الف�صاد ويف    -3
اإجراء تقييمات لفاعلية تلك ال�صيا�صات والتدابري وكفاءتها.

املادة الثالثة والثالثون:

موؤمتر الدول الأطراف:

ُين�صاأ مبقت�صى هذه االتفاقية موؤمتر للدول االأطراف من اأجل حت�صني قدرة الدول    -1
اأجل  ومن  االتفاقية  هذه  يف  املبينة  االأهــداف  حتقيق  على  وتعاونها  االأطــراف 

ت�صجيع تنفيذها وا�صتعرا�صه.
يتولى االأمني العام جلامعة الدول العربية الدعوة لعقد موؤمتر الدول االأطراف    -2
تُعقد  ذلك,  وبعد  االتفاقية.  هذه  نفاذ  بدء  بعد  واحدة  �صنة  اأق�صاه  موعد  يف 
للنظام الداخلي الذي يعتمده  اجتماعات منتظمة ملوؤمتر الدول االأطراف وفقاً 

املوؤمتر.
يعتمد موؤمتر الدول االأطراف نظاماً داخلياً وقواعد حتكم �صري االأن�صطة املبينة يف    -3
النفقات  وت�صديد  وم�صاركتهم  املراقبني  قبول  ب�صاأن  قواعد  وت�صمل  املادة  هذه 

املتكبَّدة يف اال�صطالع بتلك االأن�صطة.
لتحقيق  عمل  وطرائق  واإجــراءات  اأن�صطة  على  االأطــراف  الدول  موؤمتر  يتفق    -4

اأهداف االتفاقية مبا يف ذلك:
اأ - تي�صري تبادل املعلومات بني الدول االأطراف عن منط واجتاهات الف�صاد وعن   
املمار�صات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف اإرجاع العائدات االإجرامية, بو�صائل 

منها ن�رش املعلومات ذات ال�صلة.
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ب - التعاون مع املنظمات واالآليات الدولية واالإقليمية واملنظمات غري احلكومية   
ذات ال�صلة.

واالإقليمية  الدولية  االآليات  تعدها  التي  ال�صلة  ذات  املعلومات  ا�صتخدام  ج-   
االأخرى من اأجل مكافحة الف�صاد ومنعه.

د- ا�صتعرا�ص تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول االأطراف فيها.  
هـ- تقدمي تو�صيات لتح�صني هذه االتفاقية وحت�صني تنفيذها.  

يتعلق  فيما  التقنية  امل�صاعدة  من  االأطراف  الدول  باحتياجات  علماً  االإحاطة  و-   
بتنفيذ هذه االتفاقية واالإي�صاء مبا قد يراه �رشورياً من اإجراءات يف هذا ال�صاأن.

الدول  تتخذها  التي  بالتدابري  الالزمة  املعرفة  االأطراف  الدول  موؤمتر  يكت�صب    -5
من  ذلــك,  يف  تواجهها  التي  وال�صعوبات  االتفاقية,  هذه  لتنفيذ  ــراف  االأط
خالل املعلومات التي تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ين�صئه موؤمتر الدول 

االأطراف من اآليات ا�صتعرا�ص تكميلية.
براجمها  عن  مبعلومات  االأطـــراف  ــدول  ال بتزويد  طــرف  دولــة  كل  تقوم    -6
اإلى  الرامية  واالإدارية  الت�رشيعية  تدابريها  عن  وكذلك  وممار�صاتها  وخططها 
تنفيذ هذه االتفاقية, ح�صبما يق�صي به موؤمتر الدول االأطراف. وينظر موؤمتر 
الدول االأطراف يف اأجنع ال�صبل لتلقي املعلومات واتخاذ االإجراءات املبنية 
املنظمات  ومن  االأطــراف  الدول  من  املتلقاة  املعلومات  ذلك  يف  مبا  عليها, 
الدولية. ويجوز للموؤمتر اأي�صاً اأن ينظر يف امل�صاهمات املتلقاة من املنظمات 
غري احلكومية ذات ال�صلة, املعتمدة ح�صب االأ�صول وفقاً لالإجراءات التي 

يقررها املوؤمتر.



364
جملة الق�ضائية - العدد الرابع - رجب  1433هـ

ين�صئ موؤمتر الدول االأطراف, اإذا ما راأى �رشورة لذلك, اأي اآلية اأو هيئة منا�صبة    -7
للم�صاعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذاً فّعااًل.

املادة الرابعة والثالثون:

الأمانة:

تتولى االأمانة العامة جلامعة الدول العربية توفري اخلدمات املنا�صبة ملوؤمتر الدول    -1
االأطراف يف االتفاقية.

تقوم االأمانة مبا يلي:  -2
هذه  يف  املبينة  باالأن�صطة  اال�صطالع  على  االأطــراف  الدول  موؤمتر  م�صاعدة  اأ -   
االتفاقية, واتخاذ الرتتيبات لعقد دورات موؤمتر الدول االأطراف وتوفري اخلدمات 

الالزمة لها.
موؤمتر  اإلى  املعلومات  تقدمي  على  الطلب,  عند  االأطــراف,  الدول  م�صاعدة  ب -   
هذه  من  والثالثني  الثالثة  املادة  من   )6  ,5  ,4( للفقرات  وفقاً  االأطــراف  الدول 

االتفاقية.
ج- �صمان التن�صيق ال�رشوري مع اأمانات املنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�صلة.  

املادة اخلام�سة والثالثون:

الأحكام اخلتامية:

تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول االأطراف على اتخاذ االإجراءات الداخلية    -1
الالزمة لو�صع هذه االتفاقية مو�صع التنفيذ.
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تكون هذه االتفاقية حماًل للت�صديق عليها اأو االن�صمام اإليها من الدول العربية   -2
اأو االن�صمام لدى االأمانة العامة جلامعة الدول العربية  وتودع وثائق الت�صديق 
يف موعد اأق�صاه ثالثون يوماً من تاريخ الت�صديق اأو االن�صمام, وعلى االأمانة 
والداخلية  العدل  وزراء  جمل�ص  واأمانتي  االأع�صاء  الدول  �صائر  اإبالغ  العامة 

العرب بكل اإيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
الت�صديق  وثائق  اإيداع  تاريخ  من  يوماً  بعد م�صي ثالثني  االتفاقية  ت�رشي هذه    -3

عليها من �صبع دول عربية.
يجوز الأية دولة ع�صو يف جامعة الدول العربية غري موّقعة على هذه االتفاقية اأن تن�صم    -4
اإليها بعد �رشيانها ودخولها حيز النفاذ, وتعترب الدولة طرفاً فيها مب�صي ثالثني يوماً على 

اإيداع وثيقة الت�صديق اأو االن�صمام لدى االأمانة العامة جلامعة الدول العربية.
تنظر الدول االأطراف, ح�صب االقت�صاء, يف اإمكانية عقد اتفاقيات اأو ترتيبات    -5
ثنائية اأو متعددة االأطراف تخدم اأغرا�ص هذه االتفاقية اأو ت�صعها مو�صع النفاذ 

العملي اأو تعزز اأحكامها.
االتفاقية  هذه  ن�صو�ص  من  ن�ص  اأي  تعديل  تقرتح  اأن  الطرف  للدولة  يجوز    -6
موؤمتر  اإلى  باإبالغه  يقوم  الذي  العربية  الدول  جلامعة  العام  االأمني  اإلى  وحتيله 
اإجماع  اإلى  التو�صل  يف  جهده  املوؤمتر  ويبذل  االتفاقية,  يف  االأطــراف  الدول 

الدول االأطراف ب�صاأن التعديل.
للت�صديق  املادة خا�صعاً  للفقرة )6( من هذه  يعتمد وفقاً  الذي  التعديل  يكون    -7
عليه اأو القبول اأو االإقرار من جانب الدول االأطراف وعند اإقرار هذا التعديل 

من موؤمتر الدول االأطراف ي�صبح ملزماً يف حق الدول االأطراف.
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يجوز الأية دولة طرف اأن تن�صحب من هذه االتفاقية بناًء على طلب كتابي تر�صله    -8
�صتة  بعد م�صي  اأثره  االن�صحاب  العربية, ويرتب  الدول  اأمني عام جامعة  اإلى 
اأ�صهر من تاريخ ا�صتالم الطلب, وتظل اأحكام هذه االتفاقية نافذة بالن�صبة اإلى 

طلبات الت�صليم التي قدمت خالل تلك املدة ولو ح�صل هذا الت�صليم بعدها.
العربية يف  م�رش  القاهرة يف جمهورية  مبدينة  العربية  باللغة  االتفاقية  هذه  حررت 
العامة  باالأمانة  مودع  واحد  اأ�صل  من  2010/12/21م  املوافق  ـــ,  1432/1/15ه
مطابقة  ون�صخة  العرب(,  العدل  وزراء  ملجل�ص  الفنية  )االأمانة  العربية  الدول  جلامعة 
ن�صخة  كذلك  وت�صّلم  العرب,  الداخلية  وزراء  ملجل�ص  العامة  لالأمانة  ت�صلم  لالأ�صل 

مطابقة لالأ�صل لكل دولة من الدول االأطراف.
العرب,  والعدل  الداخلية  وزراء  واملعايل  ال�صمو  اأ�صحاب  قام  تقدم,  ملا  واإثباتاً 

بتوقيع هذه االتفاقية, نيابة عن دولهم.




