
*   �صدرت مبوجب قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم ))))) وتاريخ ))-)-))))ه�، ومبو�فقة �ملقام �ل�صامي باملر�صوم 
رقم م-)) وتاريخ ))-)-))))ه�، وبتعميم وزير �لعدل رقم ))-ت-)0)) وتاريخ 8-)-))))ه�.
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الديباجة:

جرائم  ملكافحة  بينها  فيما  التعاون  تعزيز  يف  منها  رغبة  املوقعة,  العربيَّة  ول  الدَّ اإن 
د اأمنها وم�شاحلها و�شالمة متمعاتها, واقتناًعا منها ب�رشورة  تقنيَّة املعلومات التي تُهدِّ
احلاجة اإلى تبني �شيا�شة جنائيَّة م�شرتكة تهدف اإلى حماية املجتمع العربي �شد جرائم 
ال�رشيعة  اأحكام  ال�شامية وال�شيما  الدينيَّة واالأخالقيَّة  باملبادئ  واأخًذا  املعلومات,  تقنيَّة 
ة العربيَّة التي تنبذ كل اأ�شكال اجلرائم, ومع  االإ�شالميَّة, وكذلك بالرتاث االإن�شاين لالأمَّ
مراعاة النظام العام ِلُكلِّ دولة, والتزاًما باملعاهدات واملواثيق العربيَّة والدوليَّة املَُتَعلِّقة 
بحقوق االإن�شان ذات ال�شلة من حيث �شمانها واحرتامها وحمايتها, فقد اتفقت على 

ما يلي: 
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الف�صل الأول
اأحكام عامة

املادة االأولى: الهدف من االتفاقية: 

مال  يف  العربيَّة  الــدول  بني  وتدعيمه  التعاون  تعزيز  اإلى  االتفاقية  هذه  تهدف 
الدول  اأمن  على  اجلرائم, حفاًظا  هذه  اأخطار  لدرء  املعلومات,  تقنيَّة  جرائم  مكافحة 

العربيَّة وم�شاحلها و�شالمة متمعاتها واأفرادها.

املادة الثانية: امل�صطلحات:

يق�شد بامل�شطلحات التالية يف هذه االتفاقية التعريف املبنّي اإزاء كل منها: 
تقنيَّة املعلومات: اأيَّة و�شيلة ماديَّة اأو معنويَّة اأو مموعة و�شائل مرتابطة اأو غري    -1

مرتابطة ت�شتعمل لتخزين املعلومات وترتيبها وتنظيمها وا�شرتجاعها ومعاجلتها 
جميع  ذلك  وي�شمل  بها,  املخزنة  والتَّعليمات  لالأوامر  وفًقا  وتبادلها  وتطويرها 

املدخالت واملخرجات املرتبطة بها �شلكًيا اأو ال �شلكًيا يف نظام اأو �شبكة.
امل�شرتكني  يــزّود  خا�ض  اأو  عام  معنوي  اأو  طبيعي  �شخ�ض  اأي  اخلدمة:  د  مــزوَّ   -2

تخزين  اأو  مبعاجلة  يقوم  اأو  املعلومات,  تقنيَّة  بوا�شطة  للتوا�شل  باخلدمات 
املعلومات نيابة عن خدمة االتِّ�شاالت اأو م�شتخدميها.

البيانات: كل ما ميكن تخزينه ومعاجلته وتوليده ونقله بوا�شطة تقنيَّة املعلومات,    -3

كاالأرقام واحلروف والرموز وما اإليها.
الربنامج املعلوماتي: مموعة من التَّعليمات واالأوامر, قابلة للتنفيذ با�شتخدام    -4

تقنيَّة املعلومات ومعدة الإِجْناز مهمة ما.
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البيانات  واإدارة  ملعاجلة  معدة  واأدوات  برامج  مموعة  املعلوماتي:  النظام    -5

واملعلومات.
على  للح�ضول  معلوماتي  نظام  من  �أك��رث  بني  �رتباط  املعلوماتية:  ال�شبكة    -6

املعلومات وتبادلها.
املوقع: مكان اإتاحة املعلومات على ال�شبكة املعلوماتيَّة من خالل عنوان حمدد.   -7

8-  �اللتقاط: م�شاهدة البيانات اأو املعلومات اأو احل�شول عليها.

د اخلدمة واملَُتَعلِّقة مب�شرتكي  معلومات امل�شرتك: اأيَّة معلومات موجودة لدى مزوَّ   -9

اخلدمات عدا املعلومات التي ميكن بوا�شطتها معرفة: 

�أ- نوع خدمة �التِّ�ضاالت �مل�ضتخدمة و�ل�رشوط �لفنيَّة وفرتة �خلدمة.  

الدفع  ومعلومات  هاتفه  اأو  اجلغرايف  اأو  الربيدي  وعنوانه  امل�شرتك  هوية  ب-   

املتوفرة بناًء على اتفاق اأو ترتيب اخلدمة.

اأيَّة معلومات اأخرى عن مو�شع تركيب معدات االتِّ�شال بناًء على اتفاق  ج-   

اخلدمة.

املادة الثالثة: جماالت تطبيق االتفاقية: 

املعلومات  تقنيَّة  جرائم  على  ذلك,  خالف  على  ين�ّض  مل  ما  االتفاقية  هذه  تنطبق 
بهدف منعها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها, وذلك يف احلاالت االآتية: 

ارتكبت يف اأكرث من دولة.   -1

ارتكبت يف دولة ومَتَّ االإعداد اأو التخطيط لها اأو توجيهها اأو االإ�رشاف عليها يف    -2

دولة اأو دول اأخرى.
ارتكبت يف دولة و�شلعت يف ارتكابها جماعة اإجراميَّة منظمة متار�ض اأن�شطة يف    -3
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اأكرث من دولة.
ارتكبت يف دولة وكانت لها اآثاٌر �شديدة يف دولة اأو دول اأخرى.   -4

املادة الرابعة: �صون ال�صيادة: 

تلتزم كل دولة طرف وفًقا لنظمها االأ�شا�شيَّة اأو ملبادئها الد�شتوريَّة بتنفيذ التزاماتها    -1

النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية على نحو َيتَّفق مع مبداأي امل�شاواة يف ال�شيادة 
االإقليميَّة للدول وعدم التدخل يف ال�شوؤون الداخليَّة للدول االأخرى.

لي�ض يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف اأن تقوم يف اإقليم دولة اأخرى مبمار�شة    -2

�لوالية �لق�ضائيَّة و�أد�ء �لوظائف �لتي يناط �أد�وؤها ح�رًش� ب�ضلطات تلك �لدولة 
االأخرى مبقت�شى قانونها الداخلي.

الف�صل الثاين:
التجــريــــم

املادة اخلام�صة: التجرمي: 

تلتزم كل دولة طرف بتجرمي االأفعال املبّينة يف هذا الف�شل, وذلك وفًقا لت�رشيعاتها 
متها الداخليَّة. واأنَظَّ

املادة ال�صاد�صة: جرمية الدخول غري امل�صروع: 

الدخول اأو البقاء وكل اتِّ�شال غري م�رشوع مع كل اأو جزء من تقنيَّة املعلومات    -1

اأو اال�شتمرار به.
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ت�شدد العقوبة اإذا ترتب على هذا الدخول اأو البقاء اأو االتِّ�شال اأو اال�شتمرار    -2

بهذا االتِّ�شال: 

املحفوظة  للبيانات  تدمري  اأو  نقل  اأو  ن�شخ  اأو  ت�شويه  اأو  تعديل  اأو  حمو  اأ- 

ولالأجهزة واالأنظمة االإلكرتونيَّة و�شبكات االتِّ�شال واإحلاق ال�رشر بامل�شتخدمني 

وامل�شتفيدين.

ب- احل�شول على معلومات حكوميَّة �رشيَّة.

املادة ال�صابعة: جرمية االعرتا�ص غري امل�صروع: 

االعرتا�ض املتعمد من دون وجه حق خلط �شري البيانات باأيِّ من الو�شائل الفنيَّة وقطع 
بث اأو ا�شتقبال بيانات تقنيَّة املعلومات.

املادة الثامنة: االعتداء على �صالمة البيانات: 

تدمري اأو حمو اأو اإعاقة اأو تعديل اأو حجب بيانات تقنيَّة املعلومات ق�شًدا وبدون    -1

. وجه حقٍّ
الفقرة )1( من هذه  املن�شو�ض عليها يف  االأفعال  لتجرمي  ي�شتلزم  اأن  للطرف    -2

املادة, اأن تت�شبب ب�رشر ج�شيم.

املادة التا�صعة: جرمية اإ�صاءة ا�صتخدام و�صائل تقنيَّة املعلومات: 

اإنتاج اأو بيع اأو �رشاء اأو ا�شترياد اأو توزيع اأو توفري:    -1

اأ- اأيَّة اأدوات اأو برامج م�شممة اأو مكيفة لغايات ارتكاب اجلرائم املبّينة يف املادة 

ال�شاد�شة اإلى املادة الثامنة.
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يتم  م�شابهة  معلومات  اأو  دخــول  �شيفرة  اأو  معلومات  نظام  �ــرّش  كلمة  ب-   

بوا�شطتها دخول نظام معلومات ما بق�شد ا�شتخدامها الأيَّة من اجلرائم املبيَّنة يف 

املادة ال�شاد�شة اإلى املادة الثامنة.
ا�شتخدامها  بق�شد  اأعــاله,  الفقرتني  يف  مذكورة  برامج  اأو  اأدوات  اأيَّة  حيازة    -2

لغايات ارتكاب اأي من اجلرائم املذكورة يف املادة ال�شاد�شة اإلى املادة الثامنة.

املادة العا�صرة: جرمية التزوير: 

ا�شتخدام و�شائل تقنيَّة املعلومات من اأجل تغيري احلقيقة يف البيانات تغيرًيا من �شاأنه 
اإحداث �رشر, وبنيَّة ا�شتعمالها كبيانات �شحيحة.

املادة احلادية ع�صرة: جرمية االحتيال: 

بنيَّة  وامل�شتخدمني عن ق�شد وبدون وجه حق  بامل�شتفيدين  ال�رشر  باإحلاق  الت�شبب 
االحتيال لتحقيق امل�شالح واملنافع بطريقة غري م�رشوعة, للفاعل اأو للغري, عن طريق: 

اإدخال اأو تعديل اأو حمو اأو حجب للمعلومات والبيانات.   -1

اأو  تعطيلها  حماولة  اأو  االتِّ�شاالت  واأنظمة  الت�شغيل  اأنظمة  وظيفة  يف  التدخل    -2

تغيريها.
3-  تعطيل االأجهزة والربامج واملواقع االإلكرتونيَّة.

املادة الثانية ع�صرة: جرمية االإباحية: 

1- اإنتاج اأو عر�ض اأو توزيع اأو توفري اأو ن�رش اأو �رشاء اأو بيع اأو ا�شترياد مواد اإباحيَّة 

اأو خمّلة باحلياء بوا�شطة تقنيَّة املعلومات.
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2- ت�شدد العقوبة على اجلرائم املَُتَعلِّقة باإباحيَّة االأطفال والق�رش.

3- ي�شمل الت�شديد الوارد يف الفقرة )2( من هذه املادة, حيازة مواد اإباحيَّة لالأطفال 

والق�رشَّ اأو مواد خملَّة باحلياء لالأطفال والق�رش على تقنيَّة املعلومات اأو و�شيط 
تخزين تلك التقنيات.

املادة الثالثة ع�صرة: اجلرائم االأخرى املرتبطة باالإباحية: 

املقامرة واال�شتغالل اجلن�شي.

ة:  املادة الرابعة ع�صرة: جرمية االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صَّ

ة بوا�شطة تقنيَّة املعلومات. االعتداء على حرمة احلياة اخلا�شَّ

بوا�صطة  واملرتكبة  باالإرهاب  املَُتَعلِّقة  اجلرائم  ع�صرة:  اخلام�صة  املادة 
تقنيَّة املعلومات: 

1- ن�رش اأفكار ومبادئ جماعات اإرهابيَّة والدعوة لها.

2- متويل العمليات االإرهابيَّة والتدريب عليها وت�شهيل االتِّ�شاالت بني التنظيمات االإرهابيَّة.

3- ن�رش طرق �شناعة املتفجرات والتي ت�شتخدم خا�شة يف عمليات اإرهابيَّة.

4- ن�رش النعرات والفنت واالعتداء على االأديان واملعتقدات.

واملرتكبة  املنظمة  باجلرائم  املَُتَعلِّقة  اجلرائم  ع�صرة:  ال�صاد�صة  املــادة 
بوا�صطة تقنيَّة املعلومات: 

1- القيام بعمليات غ�شل اأموال اأو طلب امل�شاعدة اأو ن�رش طرق القيام بغ�شل االأموال.

2- الرتويج للمخدرات واملوؤثِّرات العقليَّة اأو االجتار بها.
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3- االجتار باالأ�شخا�ض.

4- االجتار باالأع�شاء الب�رشيَّة.

5- االجتار غري امل�رشوع باالأ�شلحة.

املادة ال�صابعة ع�صرة: اجلرائم املَُتَعلِّقة بانتهاك حقِّ املوؤلِّف واحلقوق املجاورة: 

ارتكب  اإذا  وذلك  الطرف,  الدولة  قانون  ح�شب  معرف  كما  املوؤلِّف  حق  انتهاك 
املوؤلِّف  املجاورة حلقِّ  ال�شخ�شي, وانتهاك احلقوق  الفعل عن ق�شد ولغري اال�شتعمال 
ذات ال�شلة كما هي معرفة ح�شب قانون الدولة الطرف, وذلك اإذا ارتكب الفعل عن 

ق�شد ولغري اال�شتعمال ال�شخ�شي.

املادة الثامنة ع�صرة: اال�صتخدام غري امل�صروع الأدوات الدفع االإلكرتونية: 

ر اأو ا�شطنع اأو و�شع اأي اأجهزة اأو مواد ت�شاعد على تزوير اأو تقليد  كل من زوَّ   -1

اأي اأداة من اأدوات الدفع االإلكرتونيَّة باأيِّ و�شليَّة كانت.
كل من ا�شتولى على بيانات اأي اأداة من اأدوات الدفع وا�شتعملها اأو قدمها للغري    -2

ل للغري احل�شول عليها. اأو �شهَّ
يف  املعلومات  تقنيَّة  و�شائل  اإحــدى  اأو  املعلوماتيَّة  ال�شبكة  ا�شتخدم  من  كل    -3

الو�شول من دون وجه حق اإلى اأرقام اأو بيانات اأي اأداة من اأدوات الدفع.
رة مع العلم بذلك. كل من قبل اأداة من اأدوات الدفع املزوَّ   -4

املادة التا�صعة ع�صرة: ال�صروع واال�صرتاك يف ارتكاب اجلرائم: 

اال�شرتاك يف ارتكاب اأيَّة جرمية من اجلرائم املن�شو�ض عليها يف هذا الف�شل مع    -1

وجود نيَّة ارتكاب اجلرمية يف قانون الدولة الطرف.
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ال�رشوع يف ارتكاب اجلرائم املن�شو�ض عليها يف الف�شل الثاين من هذه االتفاقية.   -2

الثانية من هذه  يجوز الأيِّ دولة طرف االحتفاظ بحقها يف عدم تطبيق الفقرة    -3

املادة كليًّا اأو جزئًيا.

ة:  املادة الع�صرون: امل�صوؤولية اجلنائيَّة لالأ�صخا�ص الطبيعيَّة واملعنويَّ

اجلزائيَّة  امل�شوؤولية  برتتيب  الداخلي,  قانونها  مراعاة  مع  طرف  دولة  كل  تلتزم 
لالأ�ضخا�س �العتبارية عن �جلر�ئم �لتي يرتكبها مُمثِّلوها با�ضمها �أو ل�ضاحلها دون �الإخالل 

بفر�ض العقوبة على ال�شخ�ض الذي يرتكب اجلرمية �شخ�شًيا.

ة  ْقليديَّ التَّ اجلرائم  على  العقوبات  ت�صديد  والع�صرون:  احلادية  املــادة 
املرتكبة بوا�صطة تقنيَّة املعلومات: 

ارتكابها  التَّْقليديَّة يف حال  اجلرائم  العقوبات على  بت�شديد  دولة طرف  تلتزم كل 
بوا�شطة تقنيَّة املعلومات.

الف�صل الثالث
الأحكام الإجرائيَّة

املادة الثانية والع�صرون: نطاق تطبيق االأحكام االإجرائيَّة: 

تلتزم كل دولة طرف باأن تتبنى يف قانونها الداخلي الت�رشيعات واالإجراءات    -1

من  الثالث  الف�شل  يف  الواردة  واالإجــراءات  ال�شالحيات  لتحديد  ال�رشوريَّة 
هذه االتفاقية.
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تطبيق  طــرف  دولــة  كــلِّ  على  والع�رشين,  التا�شعة  ــادة  امل اأحكام  مراعاة  مع    -2

ال�شالحيات واالإجراءات املذكورة يف الفقرة )1( على: 

اأ- اجلرائم املن�شو�ض عليها يف املواد ال�شاد�شة اإلى التا�شعة ع�رشة من هذه االتفاقية.

ب- اأيَّة جرائم اأخرى ترتكب بوا�شطة تقنيَّة املعلومات.

. ج- جمع االأدّلة عن اجلرائم ِب�َشكلٍّ اإلكرتوينٍّ
املذكورة  االإجـــراءات  تطبيق  يف  بحّقها  االحتفاظ  طرف  دولــة  الأيِّ  يجوز  اأ-    -3

يف  املعنية  اجلرائم  اأ�شناف  اأو  اجلرائم  على  فقط  والع�رشين  التا�شعة  املادة  يف 
تُطبَّق عليها  التي  اأال يزيد عدد هذه اجلرائم على عدد اجلرائم  �لتحفظ ب�رشط 
بعني  تاأخذ  اأن  كّل دولة طرف  الثالثني, وعلى  املادة  املذكورة يف  االإجــراءات 
يف  املذكورة  لالإجراءات  الوا�شع  التطبيق  الإتاحة  التحفظ  حمدوديَّة  االعتبار 

املادة التا�شعة والع�رشين.
ب- كما يجوز للدولة الطرف اأن حتتفظ بحّقها يف عدم تطبيق تلك االإجراءات   
ُكلَّما كانت غري قادرة ب�شبب حمدوديَّة الت�رشيع على تطبيقها على االتِّ�شاالت 

د خدمة, وذلك اإذا كانت التقنيَّة:  التي تبث بوا�شطة تقنيَّة معلومات ملزوَّ

- يتم ت�شغيلها ل�شالح مموعة مغلقة من امل�شتخدمني.

اأخرى,  معلومات  بتقنيَّة  مرتبطة  ولي�شت  عامة  اتِّ�شال  �شبكات  ت�شتخدم  ال   -

�شواء كانت عامة اأو خا�شة.
التطبيق  الإتاحة  التحفظ  حمدوديَّة  االعتبار  بعني  تاأخذ  اأن  طرف  دولة  كلِّ  وعلى 

الوا�شع لالإجراءات املذكورة يف املادتني التا�شعة والع�رشين والثالثني.
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املادة الثالثة والع�صرون: التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقنيَّة املعلومات: 

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة    -1

يف  مبا  املخزنة  للمعلومات  العاجل  احلفظ  على  احل�شول  اأو  االأمر  اإ�شدار  من 
ا  ذلك معلومات تتبع امل�شتخدمني التي خزنت على تقنيَّة معلومات وخ�شو�شً

اإذا كان هناك اعتقاٌد اأن تلك املعلومات عر�شة للفقدان اأو التعديل.
 )1( بالفقرة  يتعّلق  فيما  ال�رشوريَّة  ــراءات  االإج بتبني  طرف  دولة  كل  تلتزم    -2

املعلومات  تقنيَّة  معلومات  حفظ  اأجل  من  �شخ�ض  اإلى  اأمر  اإ�شدار  بوا�شطة 
�شالمة  بحفظ و�شيانة  اإلزامه  اأجل  �شيطرته ومن  اأو  بحيازته  املخزنة واملوجودة 
تلك املعلومات ملدة اأق�شاها 90 يوًما قابلة للتجديد, من اأجل متكني ال�شلطات 

املخت�شة من البحث والتق�شي.
امل�شوؤول  ال�شخ�ض  ال�رشوريَّة الإلزام  االإجراءات  بتبني  تلتزم كل دولة طرف    -3

عن حفظ تقنيَّة معلومات لالإبقاء على �رشيَّة االإجراءات طوال الفرتة القانونيَّة 
املن�شو�ض عليها يف القانون الداخلي.

املادة الرابعة والع�صرون: التحفظ العاجل والك�صف اجلزئي ملعلومات تتبع 
امل�صتخدمني: 

تتبع  مبعلومات  يخت�ض  فيما  ال�رشوريَّة  االإجــراءات  بتبني  طرف  دولة  كل  تلتزم 
امل�شتخدمني من اأجل: 

�شمان توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع امل�شتخدمني بغ�ض النَّظر عن ا�شرتاك    -1

دي اخلدمة يف بِثّ تلك االتِّ�شاالت. واحد اأو اأكرث من مزوِّ
ل�شخ�ض  اأو  الطرف  الدولة  لدى  املخت�شة  لل�شلطات  العاجل  الك�شف  �شمان    -2



361
جملة الق�ضائية - العدد اخلام�س - حمرم  1434هـ

تعينه تلك ال�شلطات ملقدار كاٍف من معلومات تتبع امل�شتخدمني لتمكني الدولة 
دي اخلدمة وم�شار بثِّ االتِّ�شاالت. الطرف من حتديد مزوِّ

املادة اخلام�صة والع�صرون: اأمر ت�صليم املعلومات: 

بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة من  تلتزم كل دولة طرف 
اإ�شدار االأوامر اإلى: 

اأّي �شخ�ض يف اإقليمها لت�شليم معلومات ُمعيَّنة يف حيازة ذلك ال�شخ�ض واملخزنة    -1

على تقنيَّة معلومات اأو و�شيط تخزين معلومات.
د خدمة يقدم خدماته يف اإقليم الدولة الطرف لت�شليم معلومات امل�شرتك  اأي مزوَّ   -2

د اخلدمه اأو حتت �شيطرته. املَُتَعلِّقة بتلك اخلدمات يف حوزة مزوَّ

املادة ال�صاد�صة والع�صرون: تفتي�ص املعلومات املخزنة: 

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني �شلطاتها املخت�شة من    -1

التفتي�ض اأو الو�شول اإلى: 

اأ- تقنيَّة معلومات اأو جزء منها واملعلومات املخزنة فيها اأو املخزنة عليها.

ب- بيئة اأو و�شيط تخزين معلومات تقنيَّة معلومات والذي قد تكون معلومات 

التقنيَّة خمزنة فيه اأو عليه.
تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة    -2

من التفتي�ض اأو الو�شول اإلى تقنيَّة معلومات ُمعيَّنة اأو جزء منها مبا يتوافق مع 
تقنيَّة  املطلوبة خمزنة يف  املعلومات  باأن  اعتقاٌد  هناك  كان  اإذا  اأ(   - الفقرة )1 
معلومات اأخرى اأو جزء منها يف اإقليمها وكانت هذه املعلومات قابلة للو�شول 
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والو�شول  التفتي�ض  نطاق  تو�شيع  فيجوز  االأولى  التقنيَّة  يف  متوفرة  اأو  قانونًا 
للتقنيَّة االأخرى.

املادة ال�صابعة والع�صرون: �صبط املعلومات املخزنة: 

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة    -1

ح�شب  اإليها  الو�شول  يتم  التي  املعلومات  تقنيَّة  معلومات  وتاأمني  �شبط  من 
الفقرة )1( من املادة ال�شاد�شة والع�رشين من هذه االتفاقية.

هذه االإجراءات ت�شمل �شالحيات: 

اأو و�شيط تخزين معلومات تقنيَّة  اأو جزء منها  اأ- �شبط وتاأمني تقنيَّة املعلومات 

املعلومات.

ب- عمل ن�شخة من معلومات تقنيَّة املعلومات واالحتفاظ بها.

ج- احلفاظ على �شالمة معلومات تقنيَّة املعلومات املخزنة.

د- اإزالة اأو منع الو�شول اإلى تلك املعلومات يف تقنيَّة املعلومات التي يتم الو�شول اإليها.
تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة من اإ�شدار    -2

االأوامر اإلى اأي �شخ�ض لديه معرفة بوظيفة تقنيَّة املعلومات اأو االإجراءات املطبَّقة حلماية 
تقنيَّة املعلومات من اأجل تقدمي املعلومات ال�رشوريَّة الإمتام تلك االإجراءات املذكورة 

يف الفقرتني )1, 2( من املادة ال�شاد�شة والع�رشين من هذه االتفاقية.

املادة الثامنة والع�صرون: اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�صتخدمني: 

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة لتمكني ال�شلطات املخت�شة من:    -1

اأ- جمع اأو ت�شجيل بوا�شطة الو�شائل الفنيَّة على اإقليم تلك الدولة الطرف.
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د اخلدمة �شمن اخت�شا�شه الفني باأن:  ب- اإلزام مزوَّ

- يجمع اأو ي�شجل بوا�شطة الو�شائل الفنيَّة على اإقليم تلك الدولة الطرف, اأو 

تتبع  معلومات  وت�شجيل  جمع  يف  املخت�شة  ال�شلطات  وي�شاعد  يتعاون   -

تبث  والتي  اإقليمها  يف  املعنيَّة  االتِّ�شاالت  مع  فوري  ِب�َشكلٍّ  امل�شتخدمني 

بوا�شطة تقنيَّة املعلومات.
اإذا مل ت�شتطع الدولة الطرف ب�شبب النظام القانوين الداخلي تبني االإجراءات    -2

بال�شكل  اأخــرى  ــراءات  اإج تبني  فيمكنها  )1-اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ض 
امل�شتخدمني  تتبع  ملعلومات  الفوري  الت�شجيل  اأو  اجلمع  ل�شمان  ال�رشوري 
املرافقة لالتِّ�شاالت املعنيَّة يف اإقليمها با�شتخدام الو�شائل الفنيَّة يف ذلك االإقليم.
د اخلدمة باالحتفاظ  تلتزم كل دولة طرف باتِّخاذ االإجراءات ال�رشوريَّة الإلزام مزوَّ   -3

ب�رشيَّة اأيَّة معلومة عند تنفيذ ال�شالحيات املن�شو�ض عليها يف هذه املادة.

املادة التا�صعة والع�صرون: اعرتا�ص معلومات املحتوى: 

يخت�ض  فيما  وال�رشوريَّة  الت�رشيعيَّة  االإجــراءات  بتبني  طرف  دولة  كل  تلتزم    -1

ب�شل�شلة من اجلرائم املن�شو�ض عليها يف القانون الداخلي, لتمكني ال�شلطات 
املخت�شة من: 

اأ- اجلمع اأو الت�شجيل من خالل الو�شائل الفنيَّة على اإقليم الدولة الطرف, اأو

ب- التعاون وم�شاعدة ال�شلطات املخت�شة يف جمع اأو ت�شجيل معلومات املحتوى 

ِب�َشكلٍّ فوري لالتِّ�شاالت املعنيَّة يف اإقليمها والتي تبث بوا�شطة تقنيَّة معلومات.
اإذا مل ت�شتطع الدولة الطرف ب�شبب النظام القانوين الداخلي تبني االإجراءات    -2
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بال�شكل  اأخــرى  ــراءات  اإج تبني  فيمكنها  )1-اأ(  الفقرة  يف  عليها  املن�شو�ض 
املرافقة  املحتوى  ملعلومات  الفوري  والت�شجيل  اجلمع  ل�شمان  الــ�ــرشوري 

لالتِّ�شاالت املعنيَّة يف اإقليمها با�شتخدام الو�شائل الفنيَّة يف ذلك االإقليم.
د اخلدمة باالحتفاظ  تلتزم كل دولة طرف باتِّخاذ االإجراءات ال�رشوريَّة الإلزام مزوَّ   -3

ب�رشيَّة اأيَّة معلومة عند تنفيذ ال�شالحيات املن�شو�ض عليها يف هذه املادة.

الف�صل الرابع
التعاون القانوين والق�صائي

املادة الثالثون: االخت�صا�ص: 

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة ملد اخت�شا�شها على اأي من    -1

اجلرائم املن�شو�ض عليها يف الف�شل الثاين من هذه االتفاقية وذلك اإذا ارتكبت 
اجلرمية كليًّا اأو جزئيًّا اأو حتققت: 

اأ- يف اإقليم الدولة الطرف.

ب- على منت �شفينة حتمل علم الدولة الطرف.

ج- على منت طائرة م�شجلة حتت قوانني الدولة الطرف.

ح�شب  عليها  يعاقب  اجلرمية  كانت  اإذا  الطرف  الدولة  مواطني  اأحد  قبل  من  د- 

االخت�شا�ض  منطقة  خارج  ارتكبت  اإذ  اأو  ارتكابها  مكان  يف  الداخلي  القانون 

الق�شائي الأيَّة دولة.
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هـ- اإذا كانت اجلرمية مت�ض اأحد امل�شالح العليا للدولة.
تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة ملد االخت�شا�ض الذي يغطي    -2

اجلرائم املن�شو�ض عليها يف املادة احلادية والثالثني الفقرة )1( من هذه االتفاقية 
يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين املزعوم حا�رًشا يف اإقليم تلك الدولة الطرف 

وال يقوم بت�شليمه اإلى طرف اآخر بناء على جن�شيته بعد طلب الت�شليم.
عليها  من�شو�ض  جلرمية  الق�شائي  باالخت�شا�ض  طرف  دولة  من  اأكرث  اّدعت  اإذا    -3

يف هذه االتفاقية فيقدم طلب الدولة التي اأخّلت اجلرمية باأمنها اأو مب�شاحلها, ثمَّ 
الدولة التي وقعت اجلرمية يف اإقليمها, ثمَّ الدولة التي يكون ال�شخ�ض املطلوب 

من رعاياها واإذا احتدت الظروف فتقدم الدولة االأ�شبق يف طلب الت�شليم.

املادة احلادية والثالثون: ت�صليم املجرمني: 

اجلرائم  على  االأطــراف  الــدول  بني  املجرمني  تبادل  على  تنطبق  املــادة  هذه  اأ-    -1

تلك  تكون  �أن  ب�رشط  االتفاقية  هذه  من  الثاين  الف�شل  يف  عليها  املن�شو�ض 
لفرتة  احلريَّة  ب�شلب  املعنيَّة  االأطــراف  الدول  قوانني  يف  عليها  يعاقب  اجلرائم 

اأدناها �شنة واحدة اأو بعقوبة اأ�شد.

ب- اإذا انطبَّقت عقوبة اأدنى خمتلفة ح�شب ترتيب متفق عليه اأو ح�شب معاهدة 

ْنيَا هي التي �شوف تطبَّق. ت�شليم املجرمني فاإنَّ العقوبة الدُّ
قابلة  تعترب جرائم  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  عليها يف  املن�شو�ض  اجلرائم  اأن    -2

بني  قائمة  املجرمني  لت�شليم  معاهدة  اأيَّة  يف  يرتكبونها  الذين  املجرمني  لت�شليم 
الدول االأطراف.

اإذ قامت دولة طرف ما بجعل ت�شليم املجرمني م�رشوًطا بوجود معاهدة وقامت    -3
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با�شتالم طلب لت�شليم املجرمني من دولة طرف اأخرى لي�ض لديها معاهدة ت�شليم 
فيمكن اعتبار هذه االتفاقية كاأ�شا�ض قانوين لت�شليم املجرمني فيما يتعّلق باجلرائم 

املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة.
�لدول �الأطر�ف �لتي ال ت�ضرتط وجود معاهدة لتبادل �ملجرمني يجب �أن تعترب    -4

اجلرائم املذكورة يف الفقرة )1( من هذه املادة قابلة لت�شليم املجرمني بني تلك 
الدول.

�لطرف  �لدولة  قانون  يف  عليها  �ملن�ضو�س  لل�رشوط  �ملجرمني  ت�ضليم  يخ�ضع    -5

التي يقدم اإليها الطلب اأو ملعاهدات الت�شليم املطبَّقة مبا يف ذلك االأ�ش�ض التي 
ميكن للدولة الطرف اال�شتناد عليها لرف�ض ت�شليم املجرمني.

مواطنيها  ت�شليم  عن  متتنع  اأن  املتعاقدة  االأطــراف  من  طرف  دولة  ِلُكلِّ  يجوز    -6

وتتعهد يف احلدود التي ميتد اإليها اخت�شا�شها, بتوجيه االتهام �شد من يرتكب 
منهم لدى اأي من الدول االأطراف االأخرى جرائم معاقًبا عليها يف قانون كل من 
الدولتني بعقوبة �شالبة للحريَّة مدتها �شنة اأو بعقوبة اأ�شد لدى اأي من الطرفني 
باملالحقة  طلًبا  االأخــرى  الطرف  الدولة  اإليها  وجهت  ما  اإذا  وذلك  املتعاقدين 
م�ضحوبًا بامللفات و�لوثائق و�الأ�ضياء و�ملعلومات �لتي تكون يف حيازتها وحتاط 
تاريخ  يف  اجلن�شيَّة  وحتدد  طلبها,  �شاأن  يف  يتم  مبا  علًما  الطالبة  الطرف  الدولة 

وقوع اجلرمية املطلوب من اأجلها الت�شليم.
اأ- تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع اأو اإيداع اأداة الت�شديق اأو القبول اأن تقوم    -7

باإي�شال ا�شم وعنوان ال�شلطة امل�شوؤولة عن طلبات ت�شليم املجرمني اأو التوقيف 
ة  العامَّ االأمانة  اإلى  املعلومات  هذه  اإي�شال  معاهدة  غياب  ظلِّ  يف  االإجرائي 

ملجل�ض وزراء الداخليَّة العرب واالأمانة الفنيَّة ملجل�ض وزراء العدل العرب.
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ملجل�ض  الفنيَّة  واالأمانة  العرب  الداخليَّة  وزارة  ملجل�ض  ة  العامَّ االأمانة  تقوم  ب- 

الدول  قبل  من  املعنيَّة  ال�شلطات  �شجل  وحتديث  باإن�شاء  العرب  العدل  وزراء 

االأطراف وعلى كلِّ دولة طرف اأن ت�شمن اأن تفا�شيل ال�شجل �شحيحة دائًما.

املادة الثانية والثالثون: امل�صاعدة املتبادلة: 

على جميع �لدول �الأطر�ف تبادل �مل�ضاعدة فيما بينها باأق�ضى مدى ممكن لغايات    -1

التحقيقات اأو االإجراءات املَُتَعلِّقة بجرائم معلومات وتقنيَّة املعلومات اأو جلمع 
االأدلَّة االإلكرتونيَّة يف اجلرائم.

تلتزم كل دولة طرف بتبني االإجراءات ال�رشوريَّة من اأجل تطبيق االلتزامات    -2

الواردة يف املواد من الرابعة والثالثني اإلى املادة الثانية واالأربعني.
يتم تقدمي طلب امل�شاعدة الثنائية واالتِّ�شاالت املَُتَعلِّقة بها ِب�َشكلٍّ خطي, ويجوز    -3

ِلُكلِّ دولة طرف يف احلاالت الطارئة اأن تقدم هذا الطلب ِب�َشكلٍّ عاجٍل مبا يف ذلك 
املعقول  القدر  ن هذه االتِّ�شاالت  تَ�شمَّ اأن  االإلكرتوين على  الربيد  اأو  الفاك�ض 
ح�شبما  االإر�شال  وتاأكيد  الت�شفري(  ا�شتخدام  ذلك  يف  )مبا  واملرجعية  االأمن  من 
اأن  امل�شاعدة  منها  املطلوب  الطرف  الدولة  الطرف ويجب على  الدولة  تطلب 

تقبل وت�شتجيب للطلب بو�شيلة عاجلة من االتِّ�شاالت.
لل�رشوط  خا�ضعة  الثنائية  امل�شاعدة  فاإنَّ  الف�شل  ن�ض يف هذا  فيه  يرد  ما  با�شتثناء    -4

املن�شو�ض عليها يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة اأو يف معاهدات 
امل�شاعدة  للدولة املطلوب منها  التي ميكن  االأ�ش�ض  املتبادلة مبا يف ذلك  امل�شاعدة 
االعتماد عليها لرف�ض التعاون. وال يجوز للدولة الطرف املطلوب منها اأن متار�ض 
حقها يف رف�ض امل�شاعدة فيما يتعّلق باجلرائم املن�شو�ض عليها يف الف�شل الثاين 
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فقط بناًء على كون الطلب يخ�ض جرمية يعتربها من اجلرائم املاليَّة.
�زدو�جيَّة  ب�رشط وجود  �ملتبادلة  �مل�ضاعدة  منها  �ملطلوب  �لطرف  للدولة  ي�ضمح  حيثما    -5

ا اإذا كانت قوانني الدولة الطرف  �لتجرمي، فاإن هذ� �ل�رشط ُيعترب حا�شاًل بغ�ض النَّظر عمَّ
ت�شّنف اجلرمية يف نف�ض ت�شنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك اإذا كان الفعل الذي ميهد 

للجرمية التي تطلب امل�شاعدة فيها ُيعترب جرمية بح�شب قوانني الدولة الطرف.

املادة الثالثة والثالثون: املعلومات العر�صية املتلقاة: 

يجوز الأيِّ دولة طرف - �شمن حدود قانونها الداخلي - وبدون طلب م�شبق    -1

اأن تعطي لدولة اأخرى معلومات ح�شلت عليها من خالل حتقيقاتها اإذا اعتربت 
اإليها  املر�شلة  الطرف  الدولة  ت�شاعد  اأن  ميكن  املعلومات  هذه  مثل  ك�شف  اأن 
املن�شو�ض عليها يف هذه  بتحقيقات يف اجلرائم  القيام  اأو  ال�رشوع  اإجراء  يف 

االتفاقية اأو قد تُوؤدِّي اإلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.
دة اأن تطلب احلفاظ  قبل اإعطاء مثل هذه املعلومات يجوز للدولة الطرف املزوَّ   -2

بهذا  امل�شتقبلة االلتزام  الطرف  الدولة  ت�شتطع  املعلومات, واإذا مل  على �رشيَّة 
ر بدورها مدى  دة بذلك التي تقرَّ الطلب يجب عليها اإبالغ الدولة الطرف املزوَّ
املعلومات  امل�شتقبلة  الطرف  الدولة  قبلت  واإذا  باملعلومات,  التزويد  اإمكانية 

م�رشوطة بال�رشيَّة فيجب اأن تبقى املعلومات بني الطرفني.

املادة الرابعة والثالثون: االإجراءات املَُتَعلِّقة بطلبات التعاون وامل�صاعدة املتبادلة: 

تُطّبق بنود الفقرات )2 - 9( من هذه املادة يف حالة عدم وجود معاهدة اأو اتفاقية    -1

م�شاعدة متبادلة وتعاون على اأ�شا�ض الت�رشيع النافذ بني الدولة الطرف الطالبة 
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اإذا  اإال  اإليها  امل�شار  الفقرات  تُطبِّق  فال  وجودها  حال  يف  اأما  منها,  واملطلوب 
. اتفقت االأطراف املعنيَّة على تطبيقها كاملة اأو ِب�َشكلٍّ جزئيٍّ

اأ- على كلِّ دولة طرف حتديد �شلطة مركزيَّة تكون م�شوؤولة عن اإر�شال واإجابة    -2

املعنيَّة  ال�شلطات  اإلى  واإي�شالها  الطلبات  املتبادلة وتنفيذ هذه  امل�شاعدة  طلبات 
لتنفيذها.

ب- على ال�شلطات املركزيَّة اأن تت�شل ببع�شها مبا�رشة.

ج- على كلِّ دولة طرف - وقت التوقيع اأو اإيداع اأدوات الت�شديق اأو القبول اأو 

ة ملجل�ض وزراء الداخليَّة العرب واالأمانة الفنيَّة  املوافقة - اأن تت�شل باالأمانة العامَّ

املحددة  ال�شلطات  وعناوين  اأ�شماء  اإليهما  وتنقل  العرب  العدل  وزراء  ملجل�ض 

ا لغايات هذه الفقرة. خ�شي�شً

ة ملجل�ض وزراء الداخليَّة العرب واالأمانة الفنيَّة ملجل�ض وزراء  د- تقوم االأمانة العامَّ

العدل العرب باإن�شاء وحتديث �شجل لل�شلطات املركزيَّة واملُعيَّنة من قبل الدول 

د من اأن التفا�شيل املوجودة يف ال�شجل  االأطراف. وعلى كلٍّ دولة طرف اأن تتاأكَّ

�شحيحة دائًما.
املحددة  االإجراءات  املادة ح�شب  املتبادلة يف هذه  امل�شاعدة  مطالب  تنفيذ  يتم    -3

من قبل الدولة الطرف الطالبة لها با�شتثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة 
الطرف املطلوب منها امل�شاعدة.

يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة اأن توؤجل االإجراءات املُتَّخَذة ب�شاأن    -4

الطلب اإذا كانت هذه االإجراءات تُوؤثِّر على التحقيقات اجلنائيَّة التي جتري من 
قبل �شلطاتها.
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قبل رف�ض اأو تاأجيل امل�شاعدة يجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة    -5

ر فيما اإذ �شيتم تلبية الطلب جزئيًّا  بعد ا�شت�شارة الدولة الطرف الطالبة لها اأن تقرَّ
�أو يكون خا�ضًعا لل�رشوط �لتي قد تر�ها �رشوريَّة.

الطالبة  الطرف  الدولة  تعلم  اأن  امل�شاعدة  منها  املطلوب  الطرف  الدولة  تلتزم    -6

اأ�شباب  اإعطاء  تاأجيل الطلب يجب  اأو  مَتَّ رف�ض  تنفيذ الطلب, واإذا  بنتيجة  لها 
هذا الرف�ض اأو التاأجيل, ويجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة اأن 
تعلم الدولة الطرف الطالبة لها باالأ�شباب التي متنع تنفيذ الطلب ِب�َشكلٍّ نهائيٍّ اأو 

االأ�شباب التي توؤخره ِب�َشكلٍّ كبرٍي.
منها  املطلوب  الطرف  من  تطلب  اأن  للم�شاعدة  الطالبة  الطرف  للدولة  يجوز    -7

امل�شاعدة االإبقاء على �رشية حقيقة وم�شمون اأي طلب يندرج يف هذا الف�شل ما 
عدا القدر الكايف لتنفيذ الطلب, واإذا مل ت�شتطع الدولة الطرف املطلوب منها 
امل�شاعدة االلتزام بهذا الطلب لل�رشيَّة يجب عليها اإعالم الدولة الطرف الطالبة 

ر مدى اإمكانية تنفيذ الطلب. التي �شتقرَّ
اأ- يف احلاالت العاجلة يجوز اإر�شال طلبات امل�شاعدة املتبادلة مبا�رشة اإلى ال�شلطات    -8

الق�شائيَّة يف الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة من نظريتها يف الدولة الطرف 
الطالبة لها, ويف مثل هذه احلاالت يجب اإر�شال ن�شخة يف نف�ض الوقت من ال�شلطة 

املركزيَّة يف الدولة الطرف الطالبة اإلى نظريتها يف الدولة الطرف املطلوب منها.

ب- يجوز عمل االتِّ�شاالت وتقدمي الطلبات ح�شب هذه الفقرة بوا�شطة االإنرتبول.

ج- حيثما يتم تقدمي طلب ح�شب الفقرة )اأ( ومل تكن ال�شلطة خمت�شة بالتَّعامل مع 

الطلب فيجب عليها اإحالة الطلب اإلى ال�شلطة املخت�شة واإعالم الدولة الطرف 

الطالبة للم�شاعدة مبا�رشة بذلك.
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د- اأن االتِّ�شاالت والطلبات التي تتم ح�شب هذه الفقرة التي ال ت�شمل االإجراء 

الق�رشي ميكن بثها مبا�رشة من قبل ال�شلطات املخت�شة يف الدولة الطرف الطالبة 

للم�شاعدة اإلى نظريتها يف الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة.

اأو  االإقرار  اأو  القبول  اأو  الت�شديق  اأو  التوقيع  دولة طرف, وقت  ِلُكلِّ  يجوز  هـ- 

الفنيَّة  واالأمانة  العرب  الداخليَّة  وزراء  ملجل�ض  ة  العامَّ االأمانة  اإبالغ  االن�شمام 

ملجل�ض وزراء العدل العرب باأن الطلبات ح�شب هذه الفقرة يجب توجيهها اإلى 

ال�شلطة املركزيَّة لغايات الفعاليَّة.

املادة اخلام�صة والثالثون: رف�ص امل�صاعدة: 

يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة - باالإ�شافة اإلى اأ�ش�ض الرف�ض املن�شو�ض 
عليها يف املادة الثانية والثالثني الفقرة )4( اأن ترف�ض امل�شاعدة اإذا: 

كان الطلب متعلًقا بجرمية يعتربها قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�شاعدة    -1

جرمية �شيا�شيَّة.
اعترب اأن تنفيذ الطلب ميكن اأن ي�شّكل انتهاًكا ل�شيادته اأو اأمنه اأو نظامه اأو م�شاحله    -2

االأ�شا�شيَّة.

املادة ال�صاد�صة والثالثون: ال�صريَّة وحدود اال�صتخدام: 

الت�رشيع  اأ�شا�ض  املتبادلة على  للم�شاعدة  اتفاق  اأو  1- عندما ال يكون هناك معاهدة 

هذه  بنود  تطبيق  فيجب  منها  واملطلوب  الطالبة  االأطراف  الدول  بني  ال�شاري 
اتفقت  اإذا  اإال  املعاهدة  اأو  االتفاقية  اإذا وجدت مثل هذه  تطبيقها  يتم  املادة وال 

الدول االأطراف املعنيَّة على تطبيق اأي من فقرات هذه املادة اأو كّلها.
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2- يجوز للدولة �لطرف �ملطلوب منها توفري �ملعلومات �أو �ملو�د �ملوجودة يف �لطلب ب�رشط: 

اأ- احلفاظ على عن�رش ال�رشيَّة للدولة الطرف الطالبة للم�شاعدة وال يتم االلتزام 

بالطلب يف غياب هذا العن�رش.

ب- عدم ا�شتخدام املعلومات يف حتقيقات اأخرى غري الواردة يف الطلب.
 )2( �لفقرة  يف  �ل��و�رد  بال�رشط  �اللتز�م  �لطالبة  �لطرف  �لدولة  ت�ضتطع  مل  اإذا   -3

اإمكانية  مدى  بعدها  ر  �شتقرَّ التي  االأخرى  الطرف  الدولة  اإعالم  عليها  فيجب 
توفري �ملعلومات، و�إذ� قبلت �لدولة �لطرف �لطالبة بهذ� �ل�رشط فهو ملزم لها.

4- اأي دولة طرف توفر �ملعلومات �أو �ملو�د بح�ضب �ل�رشط يف �لفقرة )2( لتوفري املعلومات 

يجوز لها اأن تطلب من الدولة الطرف االأخرى اأن تربر ا�شتخدام املعلومات اأو املواد.

املادة ال�صابعة والثالثون: احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة على اأنظمة املعلومات: 

العاجل  احلفظ  على  احل�شول  اأخرى  طرف  دولة  من  تطلب  اأن  طرف  دولة  الأيِّ    -1

تود  ما  بخ�شو�ض  اإقليمها  �شمن  تقع  املعلومات  تقنيَّة  على  املخزنة  للمعلومات 
املتبادلة للبحث  ب�شاأنه للم�شاعدة  اأن تقدم طلًبا  الطالبة للم�شاعدة  الدولة الطرف 

و�شبط وتاأمني وك�شف املعلومات.
يجب اأن يحدد طلب احلفظ ح�شب الفقرة )1( ما يلي:    -2

ال�شلطة التي تطلب احلفظ. اأ- 

ب-اجلرمية مو�شوع التحقيق وملخ�ض للوقائع.

ج- معلومات تقنيَّة املعلومات التي يجب حفظها وعالقتها باجلرمية.

د- اأيَّة معلومة متوفرة لتحديد امل�شوؤول عن املعلومات املخزنة اأو موقع تقنيَّة املعلومات.
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هـ- موجبات طلب احلفظ.

اأو  الو�شول  اأو  للبحث  الثنائية  امل�شاعدة  طلب  بت�شليم  الطرف  الدولة  رغبة  و- 

ال�شبط اأو تاأمني اأو ك�شف معلومات تقنيَّة املعلومات املخزنة.
تتخذ  اأن  فعليها  اأخرى  دولة  من  الطلب  االأطــراف  الدول  اإحدى  ا�شتالم  عند    -3

بح�شب  عاجٍل  ِب�َشكلٍّ  املحددة  املعلومات  حلفظ  املنا�شبة  ــراءات  االإج جميع 
قانونها �لد�خلي، ولغايات �ال�ضتجابة �إلى �لطلب فال ُي�ضرَتط وجود �زدو�جيَّة 

التجرمي للقيام باحلفظ.
�مل�ضاعدة  لطلب  لال�ضتجابة  �لتجرمي  �زدو�جيَّة  وجود  ت�ضرتط  طرف  دولة  اأي    -4

يجوز لها يف حاالت اجلرائم عدا املن�شو�ض عليها يف الف�شل الثاين من هذه 
االتفاقية, اأن حتتفظ بحقها برف�ض طلب احلفظ ح�شب هذه املادة, اإذ كان هناك 

�ضبٌب لالعتقاد باأنه لن يتم تلبية �رشط �زدو�جيَّة �لتجرمي يف وقت �لك�ضف.
باالإ�شافة لذلك, ميكن رف�ض طلب احلفظ اإذا:    -5

اأ- تعّلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �شيا�شيَّة.

د �شيادتها اأو اأمنها  ب- اعتبار الدولة الطرف املطلوب منها باأن تنفيذ الطلب قد ُيهدِّ

اأو نظامها اأو م�شاحلها.
التوفر  ي�شمن  لن  احلفظ  باأن  امل�شاعدة  منها  املطلوب  الطرف  الدولة  تعتقد  حيثما    -6

د �رشيَّة حتقيقات الدولة الطرف الطالبة لها اأو �شالمتها  امل�شتقبلي للمعلومات اأو �شيُهدِّ
فيجب عليها اإعالم الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى اإمكانية تنفيذ الطلب.
يكون  اأن  يجب   )1( الفقرة  املذكور يف  للطلب  اال�شتجابة  ناجم عن  اأي حفظ   -7

ت�شليم  الطالبة من  الطرف  الدولة  اأجل متكني  يوًما من  تقل عن )60(  لفرتة ال 
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طلب البحث اأو الو�شول اأو ال�شبط اأو التاأمني اأو الك�شف للمعلومات. وبعد 
القرار  ح�شب  املعلومات  بحفظ  اال�شتمرار  يجب  الطلب  هذا  مثل  ا�شتالم 

اخلا�ض بالطلب.

املادة الثامنة والثالثون: الك�صف العاجل ملعلومات تتبع امل�صتخدمني املحفوظة

1- حيثما تكت�شف الدولة الطرف املطلوب منها - يف �شياق تنفيذ الطلب ح�شب املادة 

ة باتِّ�شاالت ُمعيَّنة -  ال�شابعة والثالثني حلفظ معلومات تتبع امل�شتخدمني اخلا�شَّ
د خدمة يف دولة اأخرى قد ا�شرتك يف بث االتِّ�شال فيجب على الدولة  باأن مزوَّ
الطرف املطلوب منها اأن تك�شف للدولة الطرف الطالبة قدًرا كافًيا من معلومات 

د اخلدمة وم�شار بث االتِّ�شاالت. تتبع امل�شتخدمني من اأجل حتديد مزوَّ
2- ميكن تعليق ك�شف معلومات تتبع امل�شتخدمني ح�شب الفقرة )1( اإذا: 

اأ- تعّلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �شيا�شيَّة.

د �شالمتها اأو  ب- اعتربت الدولة الطرف املطلوب منها باأن تنفيذ الطلب قد ُيهدِّ

اأمنها اأو نظامها اأو م�شاحلها.

بالو�صول  املَُتَعلِّقة  الثنائية  وامل�صاعدة  التعاون  والثالثون:  التا�صعة  املادة 
اإلى معلومات تقنيَّة املعلومات املخزنة: 

اأو  الو�شول  اأو  البحث  اأخرى  طرف  دولة  من  تطلب  اأن  طرف  دولة  الأيِّ  يجوز   -1

ال�شبط اأو التاأمني اأو الك�شف ملعلومات تقنية املعلومات املخزنة والواقعة �شمن 
اأرا�شي الدولة الطرف املطلوب منها مبا يف ذلك املعلومات التي مَتَّ حفظها بح�شب 

املادة ال�شابعة والثالثني.
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وفًقا  الطالبة  الطرف  للدولة  ت�شتجيب  باأن  منها  املطلوب  الطرف  الدولة  تلتزم   -2

لالأحكام الواردة يف هذه االتفاقية.
العالقة  ذات  املعلومات  كانت  اإذا  عاجل  اأ�شا�ض  على  الطلب  على  االإجابة  تتم   -3

عر�شه للفقدان اأو التعديل.

املادة االأربعون: الو�صول اإلى معلومات تقنيَّة املعلومات عرب احلدود: 

يجوز الأيِّ دولة طرف, وبدون احل�شول على تفوي�ض من دولة طرف اأخرى: 
اإلى معلومات تقنيَّة املعلومات املتوفرة للعامة )م�شدر مفتوح( بغ�ض  1- اأن ت�شل 

النَّظر عن املوقع اجلغرايف للمعلومات.
2- اأن ت�شل اأو ت�شتقبل - من خالل تقنيَّة املعلومات يف اإقليمها - معلومات تقنيَّة 

املعلومات املوجودة لدى الدولة الطرف االأخرى وذلك اإذا كانت حا�شلة على 
املوافقة الطوعيَّة والقانونيَّة من ال�شخ�ض الذي ميلك ال�شلطة القانونيَّة لك�شف 

املعلومات اإلى تلك الدولة الطرف بوا�شطة تقنيَّة املعلومات املذكورة.

اجلمع  بخ�صو�ص  الثنائية  وامل�صاعدة  التعاون  واالأربعون:  احلادية  املادة 
الفوري ملعلومات تتبع امل�صتخدمني: 

البع�ض بخ�شو�ض اجلمع  لبع�شها  الثنائية  امل�شاعدة  االأطراف توفري  الدول  1- على 

اأقاليمها  يف  ُمعيَّنة  التِّ�شاالت  امل�شاحبة  امل�شتخدمني  تتبع  ملعلومات  الفوري 
والتي تبث بوا�شطة تقنيَّة املعلومات.

2- على كلِّ دولة طرف توفري تلك امل�شاعدة على االأقل بالنِّ�شبة للجرائم التي يتوافر 

فيها اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�شتخدمني ملثيلتها من الق�شايا الداخليَّة.
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املادة الثانية واالأربعون: التعاون وامل�صاعدة الثنائية فيما يخ�ص املعلومات 
املَُتَعلِّقة باملحتوى: 

الثنائية لبع�شها فيما يتعّلق باجلمع الفوري  تلتزم الدول االأطراف بتوفري امل�شاعدة 
ملعلومات املحتوى التِّ�شاالت معينة تبث بوا�شطة تقنيَّة املعلومات اإلى احلّد امل�شموح 

بح�شب املعاهدات املطبَّقة والقوانني املحليَّة.

املادة الثالثة واالأربعون: جهاز متخ�ص�ص: 

جهاز  وجود  القانوين,  لنظامها  االأ�شا�شيَّة  للمبادئ  وفًقا  طرف,  دولة  كل  تَكفل   -1

لغايات  الفوريَّة  امل�شاعدة  توفري  ل�شمان  ال�شاعة  متخ�ش�ض ومتفرغ على مدار 
التحقيق اأو االإجراءات املَُتَعلِّقة بجرائم تقنيَّة املعلومات اأو جلمع االأدلَّة ب�شكلها 
االإلكرتوين يف جرمية ُمعيَّنة ويجب اأن ت�شمل مثل هذه امل�شاعدة ت�شهيل اأو تنفيذ: 

اأ- توفري امل�شورة الفنيَّة.

ب- حفظ املعلومات ا�شتناًدا للمادتني ال�شابعة والثالثني والثامنة والثالثني.

ج- جمع االأدلَّة واإعطاء املعلومات القانونيَّة وحتديد مكان امل�شبوهني.
2- اأ- يجب اأن يكون لدى ذلك اجلهاز يف اأي دولة طرف القدرة على االتِّ�شاالت مع 

اجلهاز املماثل يف دولة طرف اأخرى ب�شورة عاجلة.

ب- اإذا مل يكن اجلهاز املذكور املعنّي من قبل اأي دولة طرف جزًءا من �شلطات 

ذلك  على  فيجب  الدوليَّة  الثنائية  امل�شاعدة  عن  امل�شوؤولة  الطرف  الدولة  تلك 

اجلهاز �شمان القدرة على التن�شيق مع تلك ال�شلطات ب�شورة عاجلة.
3- على كلِّ دولة طرف �شمان توفر العن�رش الب�رشي الكفء من اأجل ت�شهيل عمل 

اجلهاز املذكور اأعاله.
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الف�صل اخلام�س
اأحكام ختامية

الداخليَّة  االإجراءات  اتِّخاذ  االأطراف على  الدول  لدى  املخت�شة  اجلهات  تعمل   -1

الالزمة لو�شع هذه االتفاقية مو�شع التنفيذ.
2- تكون هذه االتفاقية حماًل للت�شديق عليها اأو قبولها اأو اإقرارها من الدول املوقعة, 

ة جلامعة الدول  اأو االإقرار لدى االأمانة العامَّ وتودع وثائق الت�شديق اأو القبول 
العربيَّة يف موعد اأق�شاه ثالثون يوًما من تاريخ الت�شديق اأو القبول اأو االإقرار, 
ة ملجل�ض وزراء  اإبالغ �شائر الدول االأع�شاء واالأمانة العامَّ ة  وعلى االأمانة العامَّ

الداخليَّة العرب ِبكلِّ اإيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
3- ت�رشي هذه االتفاقية بعد م�شي ثالثني يوًما من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديق عليها 

اأو قبولها اأو اإقرارها من �شبع دول عربيَّة.
4- يجوز الأيَّة دولة من دول اجلامعة العربيَّة غري املوقعة على هذه االتفاقية اأن تن�شم 

اأو  الت�شديق  وثيقة  اإيداع  د  مبُجرَّ االتفاقية  هذه  يف  طرًفا  الدولة  وتُعترب  اإليها, 
ة جلامعة الدول العربيَّة, وم�شي  القبول اأو االإقرار اأو االن�شمام لدى االأمانة العامَّ

ثالثني يوًما على تاريخ االإيداع.
ت عليه الفقرة )3( من املادة التا�شعة ع�رشة, اإذا تعار�شت اأحكام  5- مع مراعاة ما ن�شّ

حتقيًقا  االأكرث  الن�ض  يطّبق  �شابقة  خا�شة  اتفاقية  اأيَّة  اأحكام  مع  االتفاقية  هذه 
ملكافحة جرائم تقنيَّة املعلومات.

6- ال يجوز الأيَّة دولة من الدول االأطراف اأن تبدي اأي حتفظ ينطوي على خمالفة 

لن�شو�ض هذه االتفاقية اأو خروج على اأهدافها.
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7- يجوز للدولة الطرف اأن تقرتح تعديل اأّي ن�ضٍّ من ن�شو�ض هذه االتفاقية وحتيله 

اإلى االأمني العام جلامعة الدول العربيَّة الذي يقوم باإبالغه اإلى الدول االأطراف 
الدول االأطراف, وي�شبح هذا  ثلثي  باأغلبيَّة  باعتماده  يف االتفاقية التِّخاذ قرار 
التعديل نافًذا بعد م�شي ثالثني يوًما من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديق اأو القبول 

ة جلامعة الدول العربيَّة. اأو االإقرار من �شبع دول اأطراف لدى االأمانة العامَّ
8- ميكن الأيَّة دولة طرف اأن تن�شحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�شله 

اإلى االأمني العام جلامعة الدول العربيَّة.
ويرتب االن�شحاب اأثره بعد م�شي �شتة اأ�شهر من تاريخ اإر�شال الطلب اإلى االأمني 

العام جلامعة الدول العربيَّة.

يف  العربيَّة  م�رش  جمهورية  يف  القاهرة  مبدينة  العربيَّة  باللغة  االتفاقية  هذه  حررت 
ة جلامعة  العامَّ باالأمانة  اأ�شل واحد مودع  املوافق 21-12-2010م من  15-1-1432هـ, 
لالأ�شل  مطابقة  ون�شخة  العرب(,  العدل  وزراء  ملجل�ض  الفنيَّة  )االأمانة  العربيَّة  الدول 
مطابقة  ن�شخة  كذلك  وت�شلم  العرب,  الداخليَّة  وزراء  ملجل�ض  ة  العامَّ لالأمانة  ت�شلم 

لالأ�شل ِلُكلِّ دولة من الدول االأطراف.
العرب,  والعدل  الداخليَّة  وزراء  واملعايل  ال�شمو  اأ�شحاب  قام  تقدم,  ملا  واإثباتًا 

بتوقيع هذه االتفاقية, نيابة عن دولهم.


