* �صدرت مبوجب قرار جمل�س الوزراء رقم ( )162وتاريخ 1433-5-24هـ ،ومبوافقة املقام ال�سامي باملر�سوم
رقم م 35-وتاريخ 1433-5-25هـ ،وبتعميم وزير العدل رقم -13ت 4601-وتاريخ 1433-6-8هـ.

الديباجة:
الدول العرب َّية املوقعة ،رغبة منها يف تعزيز التعاون فيما بينها ملكافحة جرائم
�إن َّ
تقن َّية املعلومات التي تُهدِّ د �أمنها وم�صاحلها و�سالمة جمتمعاتها ،واقتنا ًعا منها ب�رضورة
احلاجة �إلى تبني �سيا�سة جنائ َّية م�شرتكة تهدف �إلى حماية املجتمع العربي �ضد جرائم
تقن َّية املعلومات ،و�أخ ًذا باملبادئ الدين َّية والأخالق َّية ال�سامية وال�سيما �أحكام ال�رشيعة
الإ�سالم َّية ،وكذلك بالرتاث الإن�ساين للأ َّمة العرب َّية التي تنبذ كل �أ�شكال اجلرائم ،ومع
مراعاة النظام العام ِل ُك ِّل دولة ،والتزا ًما باملعاهدات واملواثيق العرب َّية والدول َّية امل ُ َت َع ِّلقة
بحقوق الإن�سان ذات ال�صلة من حيث �ضمانها واحرتامها وحمايتها ،فقد اتفقت على
ما يلي:
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الف�صل الأول
�أحكام عامة
املادة الأولى :الهدف من االتفاقية:

تهدف هذه االتفاقية �إلى تعزيز التعاون وتدعيمه بني ال��دول العرب َّية يف جمال
مكافحة جرائم تقن َّية املعلومات ،لدرء �أخطار هذه اجلرائمً ،
حفاظا على �أمن الدول
العرب َّية وم�صاحلها و�سالمة جمتمعاتها و�أفرادها.
املادة الثانية :امل�صطلحات:
يق�صد بامل�صطلحات التالية يف هذه االتفاقية التعريف املبينّ �إزاء كل منها:
تقنية املعلومات� :أ َّية و�سيلة ماد َّية �أو معنو َّية �أو جمموعة و�سائل مرتابطة �أو غري
َّ -1
مرتابطة ت�ستعمل لتخزين املعلومات وترتيبها وتنظيمها وا�سرتجاعها ومعاجلتها
وتطويرها وتبادلها وف ًقا للأوامر وال َّتعليمات املخزنة بها ،وي�شمل ذلك جميع
املدخالت واملخرجات املرتبطة بها �سلك ًيا �أو ال �سلك ًيا يف نظام �أو �شبكة.
 -2م��ز َّود اخلدمة� :أي �شخ�ص طبيعي �أو معنوي عام �أو خا�ص ي��ز ّود امل�شرتكني
تقنية املعلومات� ،أو يقوم مبعاجلة �أو تخزين
باخلدمات للتوا�صل بوا�سطة َّ
املعلومات نيابة عن خدمة االتِّ�صاالت �أو م�ستخدميها.
تقنية املعلومات،
 -3البيانات :كل ما ميكن تخزينه ومعاجلته وتوليده ونقله بوا�سطة َّ
كالأرقام واحلروف والرموز وما �إليها.
 -4الربنامج املعلوماتي :جمموعة من ال َّتعليمات والأوامر ،قابلة للتنفيذ با�ستخدام
تقنية املعلومات ومعدة لإِنجْ از مهمة ما.
َّ
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-5
-6
-7
-8
-9

النظام املعلوماتي :جمموعة برامج و�أدوات معدة ملعاجلة و�إدارة البيانات
واملعلومات.
ال�شبكة املعلوماتية :ارتباط بني �أك�ثر من نظام معلوماتي للح�صول على
املعلومات وتبادلها.
املعلوماتية من خالل عنوان حمدد.
املوقع :مكان �إتاحة املعلومات على ال�شبكة
َّ
االلتقاط :م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها.
معلومات امل�شرتك� :أ َّية معلومات موجودة لدى مز َّود اخلدمة وامل ُ َت َع ِّلقة مب�شرتكي
اخلدمات عدا املعلومات التي ميكن بوا�سطتها معرفة:
�أ -نوع خدمة االتِّ�صاالت امل�ستخدمة وال�رشوط الفن َّية وفرتة اخلدمة.

ب -هوية امل�شرتك وعنوانه الربيدي �أو اجلغرايف �أو هاتفه ومعلومات الدفع
املتوفرة بنا ًء على اتفاق �أو ترتيب اخلدمة.

ج� -أ َّية معلومات �أخرى عن مو�ضع تركيب معدات االتِّ�صال بنا ًء على اتفاق
اخلدمة.

املادة الثالثة :جماالت تطبيق االتفاقية:

ين�ص على خالف ذلك ،على جرائم تقن َّية املعلومات
تنطبق هذه االتفاقية ما مل ّ
بهدف منعها والتحقيق فيها ومالحقة مرتكبيها ،وذلك يف احلاالت الآتية:
 -1ارتكبت يف �أكرث من دولة.
 -2ارتكبت يف دولة وتمَ َّ الإعداد �أو التخطيط لها �أو توجيهها �أو الإ�رشاف عليها يف
دولة �أو دول �أخرى.
إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة يف
 -3ارتكبت يف دولة و�ضلعت يف ارتكابها جماعة � َّ
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�أكرث من دولة.

 -4ارتكبت يف دولة وكانت لها �آثا ٌر �شديدة يف دولة �أو دول �أخرى.
املادة الرابعة� :صون ال�سيادة:
أ�سا�سية �أو ملبادئها الد�ستور َّية بتنفيذ التزاماتها
 -1تلتزم كل دولة طرف وف ًقا لنظمها ال َّ
النا�شئة عن تطبيق هذه االتفاقية على نحو َي َّتفق مع مبد�أي امل�ساواة يف ال�سيادة
الداخلية للدول الأخرى.
إقليمية للدول وعدم التدخل يف ال�ش�ؤون
َّ
ال َّ
 -2لي�س يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف �أن تقوم يف �إقليم دولة �أخرى مبمار�سة
الق�ضائية و�أداء الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح� ًرصا ب�سلطات تلك الدولة
الوالية
َّ
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي.

الف�صل الثاين:
التجــريــــم
املادة اخلام�سة :التجرمي:

تلتزم كل دولة طرف بتجرمي الأفعال املب ّينة يف هذا الف�صل ،وذلك وف ًقا لت�رشيعاتها
و�أن ََّظمتها الداخل َّية.
املادة ال�ساد�سة :جرمية الدخول غري امل�شروع:

تقنية املعلومات
 -1الدخول �أو البقاء وكل اتِّ�صال غري م�رشوع مع كل �أو جزء من َّ
�أو اال�ستمرار به.
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 -2ت�شدد العقوبة �إذا ترتب على هذا الدخول �أو البقاء �أو االتِّ�صال �أو اال�ستمرار
بهذا االتِّ�صال:
�أ -حمو �أو تعديل �أو ت�شويه �أو ن�سخ �أو نقل �أو تدمري للبيانات املحفوظة
وللأجهزة والأنظمة الإلكرتون َّية و�شبكات االتِّ�صال و�إحلاق ال�رضر بامل�ستخدمني
وامل�ستفيدين.

ب -احل�صول على معلومات حكوم َّية �رس َّية.
املادة ال�سابعة :جرمية االعرتا�ض غري امل�شروع:

االعرتا�ض املتعمد من دون وجه حق خلط �سري البيانات ب� ِّأي من الو�سائل الفن َّية وقطع
بث �أو ا�ستقبال بيانات تقن َّية املعلومات.
املادة الثامنة :االعتداء على �سالمة البيانات:

تقنية املعلومات ق�صدً ا وبدون
 -1تدمري �أو حمو �أو �إعاقة �أو تعديل �أو حجب بيانات َّ
حق.
وجه ٍّ
 -2للطرف �أن ي�ستلزم لتجرمي الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه
املادة� ،أن تت�سبب ب�رضر ج�سيم.
املادة التا�سعة :جرمية �إ�ساءة ا�ستخدام و�سائل تقن َّية املعلومات:
� -1إنتاج �أو بيع �أو �رشاء �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو توفري:

�أ� -أ َّية �أدوات �أو برامج م�صممة �أو مكيفة لغايات ارتكاب اجلرائم املب ّينة يف املادة
ال�ساد�سة �إلى املادة الثامنة.
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�سر نظام معلومات �أو �شيفرة دخ��ول �أو معلومات م�شابهة يتم
ب -كلمة � ّ

بوا�سطتها دخول نظام معلومات ما بق�صد ا�ستخدامها لأ َّية من اجلرائم املب َّينة يف
املادة ال�ساد�سة �إلى املادة الثامنة.

 -2حيازة �أ َّية �أدوات �أو برامج مذكورة يف الفقرتني �أع�لاه ،بق�صد ا�ستخدامها
لغايات ارتكاب �أي من اجلرائم املذكورة يف املادة ال�ساد�سة �إلى املادة الثامنة.
املادة العا�شرة :جرمية التزوير:

ا�ستخدام و�سائل تقن َّية املعلومات من �أجل تغيري احلقيقة يف البيانات تغي ًريا من �ش�أنه
�إحداث �رضر ،وبن َّية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة.
املادة احلادية ع�شرة :جرمية االحتيال:

الت�سبب ب�إحلاق ال�رضر بامل�ستفيدين وامل�ستخدمني عن ق�صد وبدون وجه حق بن َّية
االحتيال لتحقيق امل�صالح واملنافع بطريقة غري م�رشوعة ،للفاعل �أو للغري ،عن طريق:
� -1إدخال �أو تعديل �أو حمو �أو حجب للمعلومات والبيانات.
 -2التدخل يف وظيفة �أنظمة الت�شغيل و�أنظمة االتِّ�صاالت �أو حماولة تعطيلها �أو
تغيريها.
إلكرتونية.
 -3تعطيل الأجهزة والربامج واملواقع ال
َّ
املادة الثانية ع�شرة :جرمية الإباحية:

إباحية
� -1إنتاج �أو عر�ض �أو توزيع �أو توفري �أو ن�رش �أو �رشاء �أو بيع �أو ا�سترياد مواد � َّ
تقنية املعلومات.
�أو خم ّلة باحلياء بوا�سطة َّ
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إباحية الأطفال والق�ص.
 -2ت�شدد العقوبة على اجلرائم امل ُ َت َع ِّلقة ب� َّ

إباحية للأطفال
 -3ي�شمل الت�شديد الوارد يف الفقرة ( )2من هذه املادة ،حيازة مواد � َّ
تقنية املعلومات �أو و�سيط
والق�صرَّ �أو مواد خم َّلة باحلياء للأطفال والق�ص على َّ
تخزين تلك التقنيات.
املادة الثالثة ع�شرة :اجلرائم الأخرى املرتبطة بالإباحية:
املقامرة واال�ستغالل اجلن�سي.

اخلا�صة:
املادة الرابعة ع�شرة :جرمية االعتداء على حرمة احلياة
َّ
اخلا�صة بوا�سطة تقن َّية املعلومات.
االعتداء على حرمة احلياة َّ
املادة اخلام�سة ع�شرة :اجلرائم املُ َت َع ِّلقة بالإرهاب واملرتكبة بوا�سطة
تقن َّية املعلومات:
إرهابية والدعوة لها.
 -1ن�رش �أفكار ومبادئ جماعات � َّ
 -2متويل العمليات الإرهاب َّية والتدريب عليها وت�سهيل االتِّ�صاالت بني التنظيمات الإرهاب َّية.
إرهابية.
 -3ن�رش طرق �صناعة املتفجرات والتي ت�ستخدم خا�صة يف عمليات � َّ
 -4ن�رش النعرات والفنت واالعتداء على الأديان واملعتقدات.
امل��ادة ال�ساد�سة ع�شرة :اجلرائم املُ َت َع ِّلقة باجلرائم املنظمة واملرتكبة
بوا�سطة تقن َّية املعلومات:
 -1القيام بعمليات غ�سل �أموال �أو طلب امل�ساعدة �أو ن�رش طرق القيام بغ�سل الأموال.
العقلية �أو االجتار بها.
 -2الرتويج للمخدرات وامل�ؤ ِّثرات
َّ
356

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

 -3االجتار بالأ�شخا�ص.

 -4االجتار بالأع�ضاء الب�رش َّية.
 -5االجتار غري امل�رشوع بالأ�سلحة.
املادة ال�سابعة ع�شرة :اجلرائم املُ َت َع ِّلقة بانتهاك ِّ
حق امل�ؤ ِّلف واحلقوق املجاورة:

انتهاك حق امل�ؤ ِّلف كما معرف ح�سب قانون الدولة الطرف ،وذلك �إذا ارتكب
الفعل عن ق�صد ولغري اال�ستعمال ال�شخ�صي ،وانتهاك احلقوق املجاورة حلقِّ امل�ؤ ِّلف
ذات ال�صلة كما هي معرفة ح�سب قانون الدولة الطرف ،وذلك �إذا ارتكب الفعل عن
ق�صد ولغري اال�ستعمال ال�شخ�صي.
املادة الثامنة ع�شرة :اال�ستخدام غري امل�شروع لأدوات الدفع الإلكرتونية:
-1
-2
-3
-4

كل من ز َّور �أو ا�صطنع �أو و�ضع �أي �أجهزة �أو مواد ت�ساعد على تزوير �أو تقليد
و�سلية كانت.
�أي �أداة من �أدوات الدفع ال
إلكرتونية ب� ِّأي َّ
َّ
كل من ا�ستولى على بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع وا�ستعملها �أو قدمها للغري
�أو �س َّهل للغري احل�صول عليها.
تقنية املعلومات يف
كل من ا�ستخدم ال�شبكة
املعلوماتية �أو �إح��دى و�سائل َّ
َّ
الو�صول من دون وجه حق �إلى �أرقام �أو بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع.
كل من قبل �أداة من �أدوات الدفع املز َّورة مع العلم بذلك.

املادة التا�سعة ع�شرة :ال�شروع واال�شرتاك يف ارتكاب اجلرائم:

 -1اال�شرتاك يف ارتكاب �أ َّية جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا الف�صل مع
وجود َّنية ارتكاب اجلرمية يف قانون الدولة الطرف.
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 -2ال�رشوع يف ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين من هذه االتفاقية.

 -3يجوز ل ِّأي دولة طرف االحتفاظ بحقها يف عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه
كليا �أو جزئ ًيا.
املادة ًّ

املادة الع�شرون :امل�س�ؤولية اجلنائ َّية للأ�شخا�ص الطبيع َّية واملعنو َّية:

تلتزم كل دولة طرف مع مراعاة قانونها الداخلي ،برتتيب امل�س�ؤولية اجلزائ َّية
للأ�شخا�ص االعتبارية عن اجلرائم التي يرتكبها ممُ ثِّلوها با�سمها �أو ل�صاحلها دون الإخالل
بفر�ض العقوبة على ال�شخ�ص الذي يرتكب اجلرمية �شخ�ص ًيا.
امل��ادة احلادية والع�شرون :ت�شديد العقوبات على اجلرائم ال َّتقْليد َّية
املرتكبة بوا�سطة تقن َّية املعلومات:
تلتزم كل دولة طرف بت�شديد العقوبات على اجلرائم ال َّتقْليد َّية يف حال ارتكابها
بوا�سطة تقن َّية املعلومات.

الف�صل الثالث
الأحكام الإجرائ َّية
املادة الثانية والع�شرون :نطاق تطبيق الأحكام الإجرائ َّية:
 -1تلتزم كل دولة طرف ب�أن تتبنى يف قانونها الداخلي الت�رشيعات والإجراءات
ال�رضور َّية لتحديد ال�صالحيات والإج��راءات الواردة يف الف�صل الثالث من
هذه االتفاقية.
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 -2مع مراعاة �أحكام امل��ادة التا�سعة والع�رشين ،على ك ِّ��ل دول��ة ط��رف تطبيق
ال�صالحيات والإجراءات املذكورة يف الفقرة ( )1على:
�أ -اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املواد ال�ساد�سة �إلى التا�سعة ع�رشة من هذه االتفاقية.
ب� -أ َّية جرائم �أخرى ترتكب بوا�سطة تقن َّية املعلومات.

ج -جمع الأد ّلة عن اجلرائم ِب َ�ش ٍّ
كل �إلكرتو ٍّ
ين.

�	-3أ -يجوز ل ِّأي دول��ة طرف االحتفاظ بحقّها يف تطبيق الإج���راءات املذكورة
يف املادة التا�سعة والع�رشين فقط على اجلرائم �أو �أ�صناف اجلرائم املعنية يف
ُطبق عليها
التحفظ ب�رشط �أال يزيد عدد هذه اجلرائم على عدد اجلرائم التي ت َّ
الإج��راءات املذكورة يف املادة الثالثني ،وعلى ّ
كل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني
االعتبار حمدود َّية التحفظ لإتاحة التطبيق الوا�سع للإجراءات املذكورة يف
املادة التا�سعة والع�رشين.
ب -كما يجوز للدولة الطرف �أن حتتفظ بحقّها يف عدم تطبيق تلك الإجراءات
ُك َّلما كانت غري قادرة ب�سبب حمدود َّية الت�رشيع على تطبيقها على االتِّ�صاالت
التقنية:
تقنية معلومات ملز َّود خدمة ،وذلك �إذا كانت َّ
التي تبث بوا�سطة َّ
 -يتم ت�شغيلها ل�صالح جمموعة مغلقة من امل�ستخدمني.

 ال ت�ستخدم �شبكات اتِّ�صال عامة ولي�ست مرتبطة بتقن َّية معلومات �أخرى،�سواء كانت عامة �أو خا�صة.

وعلى ِّ
كل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني االعتبار حمدود َّية التحفظ لإتاحة التطبيق
الوا�سع للإجراءات املذكورة يف املادتني التا�سعة والع�رشين والثالثني.
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املادة الثالثة والع�شرون :التحفظ العاجل على البيانات املخزنة يف تقن َّية املعلومات:

 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة
من �إ�صدار الأمر �أو احل�صول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة مبا يف
وخ�صو�صا
تقنية معلومات
ً
ذلك معلومات تتبع امل�ستخدمني التي خزنت على َّ
�إذا كان هناك اعتقا ٌد �أن تلك املعلومات عر�ضة للفقدان �أو التعديل.
 -2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإج��راءات ال�رضور َّية فيما يتع ّلق بالفقرة ()1
تقنية املعلومات
بوا�سطة �إ�صدار �أمر �إلى �شخ�ص من �أجل حفظ معلومات َّ
املخزنة واملوجودة بحيازته �أو �سيطرته ومن �أجل �إلزامه بحفظ و�صيانة �سالمة
تلك املعلومات ملدة �أق�صاها  90يو ًما قابلة للتجديد ،من �أجل متكني ال�سلطات
املخت�صة من البحث والتق�صي.
 -3تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لإلزام ال�شخ�ص امل�س�ؤول
القانونية
تقنية معلومات للإبقاء على �رس َّية الإجراءات طوال الفرتة
َّ
عن حفظ َّ
املن�صو�ص عليها يف القانون الداخلي.

املادة الرابعة والع�شرون :التحفظ العاجل والك�شف اجلزئي ملعلومات تتبع
امل�ستخدمني:
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإج��راءات ال�رضور َّية فيما يخت�ص مبعلومات تتبع
امل�ستخدمني من �أجل:
� -1ضمان توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع امل�ستخدمني بغ�ض ال َّنظر عن ا�شرتاك
بث تلك االتِّ�صاالت.
واحد �أو �أكرث من مز ِّودي اخلدمة يف ِّ
� -2ضمان الك�شف العاجل لل�سلطات املخت�صة لدى الدولة الطرف �أو ل�شخ�ص
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تعينه تلك ال�سلطات ملقدار ٍ
كاف من معلومات تتبع امل�ستخدمني لتمكني الدولة
بث االتِّ�صاالت.
الطرف من حتديد مز ِّودي اخلدمة وم�سار ِّ
املادة اخلام�سة والع�شرون� :أمر ت�سليم املعلومات:

تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من
�إ�صدار الأوامر �إلى:
عينة يف حيازة ذلك ال�شخ�ص واملخزنة
ّ �	 -1أي �شخ�ص يف �إقليمها لت�سليم معلومات ُم َّ
تقنية معلومات �أو و�سيط تخزين معلومات.
على َّ
�	-2أي مز َّود خدمة يقدم خدماته يف �إقليم الدولة الطرف لت�سليم معلومات امل�شرتك
امل ُ َت َع ِّلقة بتلك اخلدمات يف حوزة مز َّود اخلدمه �أو حتت �سيطرته.
املادة ال�ساد�سة والع�شرون :تفتي�ش املعلومات املخزنة:

 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني �سلطاتها املخت�صة من
التفتي�ش �أو الو�صول �إلى:
�أ -تقن َّية معلومات �أو جزء منها واملعلومات املخزنة فيها �أو املخزنة عليها.

ب -بيئة �أو و�سيط تخزين معلومات تقن َّية معلومات والذي قد تكون معلومات
التقن َّية خمزنة فيه �أو عليه.

 -2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة
عينة �أو جزء منها مبا يتوافق مع
تقنية معلومات ُم َّ
من التفتي�ش �أو الو�صول �إلى َّ
تقنية
الفقرة (� - 1أ) �إذا كان هناك اعتقا ٌد ب�أن املعلومات املطلوبة خمزنة يف َّ
معلومات �أخرى �أو جزء منها يف �إقليمها وكانت هذه املعلومات قابلة للو�صول
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التقنية الأولى فيجوز تو�سيع نطاق التفتي�ش والو�صول
قانونًا �أو متوفرة يف َّ
للتقنية الأخرى.
َّ
املادة ال�سابعة والع�شرون� :ضبط املعلومات املخزنة:

 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة
تقنية املعلومات التي يتم الو�صول �إليها ح�سب
من �ضبط وت�أمني معلومات َّ
الفقرة ( )1من املادة ال�ساد�سة والع�رشين من هذه االتفاقية.
هذه الإجراءات ت�شمل �صالحيات:
�أ� -ضبط وت�أمني تقن َّية املعلومات �أو جزء منها �أو و�سيط تخزين معلومات تقن َّية
املعلومات.

ب -عمل ن�سخة من معلومات تقن َّية املعلومات واالحتفاظ بها.
ج -احلفاظ على �سالمة معلومات تقن َّية املعلومات املخزنة.

د� -إزالة �أو منع الو�صول �إلى تلك املعلومات يف تقن َّية املعلومات التي يتم الو�صول �إليها.

 -2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأوامر �إلى �أي �شخ�ص لديه معرفة بوظيفة تقن َّية املعلومات �أو الإجراءات املط َّبقة حلماية
تقن َّية املعلومات من �أجل تقدمي املعلومات ال�رضور َّية لإمتام تلك الإجراءات املذكورة
يف الفقرتني ( )2 ،1من املادة ال�ساد�سة والع�رشين من هذه االتفاقية.
املادة الثامنة والع�شرون :اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني:
 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من:
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�أ -جمع �أو ت�سجيل بوا�سطة الو�سائل الفن َّية على �إقليم تلك الدولة الطرف.

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

ب� -إلزام مز َّود اخلدمة �ضمن اخت�صا�صه الفني ب�أن:

 -يجمع �أو ي�سجل بوا�سطة الو�سائل الفن َّية على �إقليم تلك الدولة الطرف� ،أو

 يتعاون وي�ساعد ال�سلطات املخت�صة يف جمع وت�سجيل معلومات تتبعامل�ستخدمني ِب َ�ش ٍّ
كل فوري مع االتِّ�صاالت املعن َّية يف �إقليمها والتي تبث
بوا�سطة تقن َّية املعلومات.

�	-2إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف ب�سبب النظام القانوين الداخلي تبني الإجراءات
املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�-1أ) فيمكنها تبني �إج��راءات �أخ��رى بال�شكل
ال�رضوري ل�ضمان اجلمع �أو الت�سجيل الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني
الفنية يف ذلك الإقليم.
املعنية يف �إقليمها با�ستخدام الو�سائل َّ
املرافقة لالتِّ�صاالت َّ
 -3تلتزم كل دولة طرف باتِّخاذ الإجراءات ال�رضور َّية لإلزام مز َّود اخلدمة باالحتفاظ
ب�رس َّية �أ َّية معلومة عند تنفيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.
املادة التا�سعة والع�شرون :اعرتا�ض معلومات املحتوى:

الت�رشيعية وال�رضور َّية فيما يخت�ص
 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإج��راءات
َّ
ب�سل�سلة من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف القانون الداخلي ،لتمكني ال�سلطات
املخت�صة من:
�أ -اجلمع �أو الت�سجيل من خالل الو�سائل الفن َّية على �إقليم الدولة الطرف� ،أو

ب -التعاون وم�ساعدة ال�سلطات املخت�صة يف جمع �أو ت�سجيل معلومات املحتوى
ِب َ�ش ٍّ
كل فوري لالتِّ�صاالت املعن َّية يف �إقليمها والتي تبث بوا�سطة تقن َّية معلومات.
�	-2إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف ب�سبب النظام القانوين الداخلي تبني الإجراءات
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املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�-1أ) فيمكنها تبني �إج��راءات �أخ��رى بال�شكل
ال����ضروري ل�ضمان اجلمع والت�سجيل الفوري ملعلومات املحتوى املرافقة
الفنية يف ذلك الإقليم.
املعنية يف �إقليمها با�ستخدام الو�سائل َّ
لالتِّ�صاالت َّ
 -3تلتزم كل دولة طرف باتِّخاذ الإجراءات ال�رضور َّية لإلزام مز َّود اخلدمة باالحتفاظ
ب�رس َّية �أ َّية معلومة عند تنفيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها يف هذه املادة.

الف�صل الرابع
التعاون القانوين والق�ضائي
املادة الثالثون :االخت�صا�ص:

 -1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية ملد اخت�صا�صها على �أي من
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين من هذه االتفاقية وذلك �إذا ارتكبت
جزئيا �أو حتققت:
كليا �أو ًّ
اجلرمية ًّ
�أ -يف �إقليم الدولة الطرف.

ب -على منت �سفينة حتمل علم الدولة الطرف.
ج -على منت طائرة م�سجلة حتت قوانني الدولة الطرف.

د -من قبل �أحد مواطني الدولة الطرف �إذا كانت اجلرمية يعاقب عليها ح�سب
القانون الداخلي يف مكان ارتكابها �أو �إذ ارتكبت خارج منطقة االخت�صا�ص
الق�ضائي لأ َّية دولة.
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هـ� -إذا كانت اجلرمية مت�س �أحد امل�صالح العليا للدولة.

 -2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية ملد االخت�صا�ص الذي يغطي
اجلرائم املن�صو�ص عليها يف املادة احلادية والثالثني الفقرة ( )1من هذه االتفاقية
يف احلاالت التي يكون فيها اجلاين املزعوم حا� ًرضا يف �إقليم تلك الدولة الطرف
وال يقوم بت�سليمه �إلى طرف �آخر بناء على جن�سيته بعد طلب الت�سليم.
�	-3إذا ا ّدعت �أكرث من دولة طرف باالخت�صا�ص الق�ضائي جلرمية من�صو�ص عليها
يف هذه االتفاقية فيقدم طلب الدولة التي �أخ ّلت اجلرمية ب�أمنها �أو مب�صاحلهاَّ ،ثم
الدولة التي وقعت اجلرمية يف �إقليمهاَّ ،ثم الدولة التي يكون ال�شخ�ص املطلوب
من رعاياها و�إذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�سبق يف طلب الت�سليم.
املادة احلادية والثالثون :ت�سليم املجرمني:

�	-1أ -هذه امل��ادة تنطبق على تبادل املجرمني بني ال��دول الأط��راف على اجلرائم
املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين من هذه االتفاقية ب�رشط �أن تكون تلك
املعنية ب�سلب احلر َّية لفرتة
اجلرائم يعاقب عليها يف قوانني الدول الأط��راف َّ
�أدناها �سنة واحدة �أو بعقوبة �أ�شد.
ب� -إذا انط َّبقت عقوبة �أدنى خمتلفة ح�سب ترتيب متفق عليه �أو ح�سب معاهدة
الد ْنيَا هي التي �سوف تط َّبق.
ت�سليم املجرمني ف� َّإن العقوبة ُّ

� -2أن اجلرائم املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة تعترب جرائم قابلة
لت�سليم املجرمني الذين يرتكبونها يف �أ َّية معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة بني
الدول الأطراف.
ً
م�رشوطا بوجود معاهدة وقامت
�	-3إذ قامت دولة طرف ما بجعل ت�سليم املجرمني
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با�ستالم طلب لت�سليم املجرمني من دولة طرف �أخرى لي�س لديها معاهدة ت�سليم
فيمكن اعتبار هذه االتفاقية ك�أ�سا�س قانوين لت�سليم املجرمني فيما يتع ّلق باجلرائم
املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
	-4الدول الأطراف التي ال ت�شرتط وجود معاهدة لتبادل املجرمني يجب �أن تعترب
اجلرائم املذكورة يف الفقرة ( )1من هذه املادة قابلة لت�سليم املجرمني بني تلك
الدول.
 -5يخ�ضع ت�سليم املجرمني لل�رشوط املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة الطرف
املطبقة مبا يف ذلك الأ�س�س التي
التي يقدم �إليها الطلب �أو ملعاهدات الت�سليم َّ
ميكن للدولة الطرف اال�ستناد عليها لرف�ض ت�سليم املجرمني.
 -6يجوز ِل ُك ِّل دولة طرف من الأط��راف املتعاقدة �أن متتنع عن ت�سليم مواطنيها
وتتعهد يف احلدود التي ميتد �إليها اخت�صا�صها ،بتوجيه االتهام �ضد من يرتكب
منهم لدى �أي من الدول الأطراف الأخرى جرائم معاق ًبا عليها يف قانون كل من
الدولتني بعقوبة �سالبة للحر َّية مدتها �سنة �أو بعقوبة �أ�شد لدى �أي من الطرفني
املتعاقدين وذلك �إذا ما وجهت �إليها الدولة الطرف الأخ��رى طل ًبا باملالحقة
م�صحوبًا بامللفات والوثائق والأ�شياء واملعلومات التي تكون يف حيازتها وحتاط
اجلن�سية يف تاريخ
الدولة الطرف الطالبة عل ًما مبا يتم يف �ش�أن طلبها ،وحتدد
َّ
وقوع اجلرمية املطلوب من �أجلها الت�سليم.
�	-7أ -تلتزم كل دولة طرف وقت التوقيع �أو �إيداع �أداة الت�صديق �أو القبول �أن تقوم
ب�إي�صال ا�سم وعنوان ال�سلطة امل�س�ؤولة عن طلبات ت�سليم املجرمني �أو التوقيف
الإجرائي يف ِّ
ظل غياب معاهدة �إي�صال هذه املعلومات �إلى الأمانة العا َّمة
الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب.
ملجل�س وزراء
الداخلية العرب والأمانة َّ
َّ
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ب -تقوم الأمانة العا َّمة ملجل�س وزارة الداخل َّية العرب والأمانة الفن َّية ملجل�س
وزراء العدل العرب ب�إن�شاء وحتديث �سجل ال�سلطات املعن َّية من قبل الدول
الأطراف وعلى ِّ
كل دولة طرف �أن ت�ضمن �أن تفا�صيل ال�سجل �صحيحة دائ ًما.

املادة الثانية والثالثون :امل�ساعدة املتبادلة:
 -1على جميع الدول الأطراف تبادل امل�ساعدة فيما بينها ب�أق�صى مدى ممكن لغايات
وتقنية املعلومات �أو جلمع
التحقيقات �أو الإجراءات امل ُ َت َع ِّلقة بجرائم معلومات َّ
إلكرتونية يف اجلرائم.
الأد َّلة ال
َّ
 -2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�رضور َّية من �أجل تطبيق االلتزامات
الواردة يف املواد من الرابعة والثالثني �إلى املادة الثانية والأربعني.
 -3يتم تقدمي طلب امل�ساعدة الثنائية واالتِّ�صاالت امل ُ َت َع ِّلقة بها ِب َ�ش ٍّ
كل خطي ،ويجوز
ِل ُك ِّل دولة طرف يف احلاالت الطارئة �أن تقدم هذا الطلب ِب َ�ش ٍّ
عاجل مبا يف ذلك
كل ٍ
الفاك�س �أو الربيد الإلكرتوين على �أن تَ�ض َّمن هذه االتِّ�صاالت القدر املعقول
من الأمن واملرجعية (مبا يف ذلك ا�ستخدام الت�شفري) وت�أكيد الإر�سال ح�سبما
تطلب الدولة الطرف ويجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن
تقبل وت�ستجيب للطلب بو�سيلة عاجلة من االتِّ�صاالت.
 -4با�ستثناء ما يرد فيه ن�ص يف هذا الف�صل ف�إنَّ امل�ساعدة الثنائية خا�ضعة لل�رشوط
املن�صو�ص عليها يف قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أو يف معاهدات
امل�ساعدة املتبادلة مبا يف ذلك الأ�س�س التي ميكن للدولة املطلوب منها امل�ساعدة
االعتماد عليها لرف�ض التعاون .وال يجوز للدولة الطرف املطلوب منها �أن متار�س
حقها يف رف�ض امل�ساعدة فيما يتع ّلق باجلرائم املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين
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فقط بنا ًء على كون الطلب يخ�ص جرمية يعتربها من اجلرائم املال َّية.
 -5حيثما ي�سمح للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة املتبادلة ب�رشط وجود ازدواج َّية
التجرمي ،ف�إن هذا ال�رشط ُيعترب حا�ص ًال بغ�ض النَّظر ع َّما �إذا كانت قوانني الدولة الطرف
ت�صنّف اجلرمية يف نف�س ت�صنيف الدولة الطرف الطالبة وذلك �إذا كان الفعل الذي ميهد
للجرمية التي تطلب امل�ساعدة فيها ُيعترب جرمية بح�سب قوانني الدولة الطرف.
املادة الثالثة والثالثون :املعلومات العر�ضية املتلقاة:

 -1يجوز ل ِّأي دولة طرف � -ضمن حدود قانونها الداخلي  -وبدون طلب م�سبق
�أن تعطي لدولة �أخرى معلومات ح�صلت عليها من خالل حتقيقاتها �إذا اعتربت
�أن ك�شف مثل هذه املعلومات ميكن �أن ت�ساعد الدولة الطرف املر�سلة �إليها
يف �إجراء ال�رشوع �أو القيام بتحقيقات يف اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذه
االتفاقية �أو قد تُ�ؤ ِّدي �إلى طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف.
 -2قبل �إعطاء مثل هذه املعلومات يجوز للدولة الطرف املز َّودة �أن تطلب احلفاظ
على �رس َّية املعلومات ،و�إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف امل�ستقبلة االلتزام بهذا
تقرر بدورها مدى
الطلب يجب عليها �إبالغ الدولة الطرف املز َّودة بذلك التي َّ
�إمكانية التزويد باملعلومات ،و�إذا قبلت الدولة الطرف امل�ستقبلة املعلومات
م�رشوطة بال�رس َّية فيجب �أن تبقى املعلومات بني الطرفني.
املادة الرابعة والثالثون :الإجراءات املُ َت َع ِّلقة بطلبات التعاون وامل�ساعدة املتبادلة:
ُطبق بنود الفقرات ( )9 - 2من هذه املادة يف حالة عدم وجود معاهدة �أو اتفاقية
 -1ت ّ
م�ساعدة متبادلة وتعاون على �أ�سا�س الت�رشيع النافذ بني الدولة الطرف الطالبة
368

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

واملطلوب منها� ،أما يف حال وجودها فال تُط ِّبق الفقرات امل�شار �إليها �إال �إذا
املعنية على تطبيقها كاملة �أو ِب َ�ش ٍّ
جزئي.
كل
اتفقت الأطراف َّ
ٍّ
�	-2أ -على ِّ
كل دولة طرف حتديد �سلطة مركز َّية تكون م�س�ؤولة عن �إر�سال و�إجابة
املعنية
طلبات امل�ساعدة املتبادلة وتنفيذ هذه الطلبات و�إي�صالها �إلى ال�سلطات َّ
لتنفيذها.
ب -على ال�سلطات املركز َّية �أن تت�صل ببع�ضها مبا�رشة.

ج -على ِّ
كل دولة طرف  -وقت التوقيع �أو �إيداع �أدوات الت�صديق �أو القبول �أو
املوافقة � -أن تت�صل بالأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء الداخل َّية العرب والأمانة الفن َّية

ملجل�س وزراء العدل العرب وتنقل �إليهما �أ�سماء وعناوين ال�سلطات املحددة
خ�صي�صا لغايات هذه الفقرة.
ً

د -تقوم الأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء الداخل َّية العرب والأمانة الفن َّية ملجل�س وزراء
العدل العرب ب�إن�شاء وحتديث �سجل لل�سلطات املركز َّية واملُع َّينة من قبل الدول
الأطراف .وعلى ٍّ
كل دولة طرف �أن تت�أ َّكد من �أن التفا�صيل املوجودة يف ال�سجل

�صحيحة دائ ًما.
 -3يتم تنفيذ مطالب امل�ساعدة املتبادلة يف هذه املادة ح�سب الإجراءات املحددة
من قبل الدولة الطرف الطالبة لها با�ستثناء حالة عدم التوافق مع قانون الدولة
الطرف املطلوب منها امل�ساعدة.
 -4يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن ت�ؤجل الإجراءات امل ُ َّتخ َذة ب�ش�أن
اجلنائية التي جتري من
الطلب �إذا كانت هذه الإجراءات تُ�ؤ ِّثر على التحقيقات
َّ
قبل �سلطاتها.
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 -5قبل رف�ض �أو ت�أجيل امل�ساعدة يجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
جزئيا
بعد ا�ست�شارة الدولة الطرف الطالبة لها �أن َّ
تقرر فيما �إذ �سيتم تلبية الطلب ًّ
�أو يكون خا�ض ًعا لل�رشوط التي قد تراها �رضور َّية.
 -6تلتزم الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن تعلم الدولة الطرف الطالبة
لها بنتيجة تنفيذ الطلب ،و�إذا تمَ َّ رف�ض �أو ت�أجيل الطلب يجب �إعطاء �أ�سباب
هذا الرف�ض �أو الت�أجيل ،ويجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن
تعلم الدولة الطرف الطالبة لها بالأ�سباب التي متنع تنفيذ الطلب ِب َ�ش ٍّ
نهائي �أو
كل ٍّ
الأ�سباب التي ت�ؤخره ِب َ�ش ٍّ
كل كب ٍري.
 -7يجوز للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تطلب من الطرف املطلوب منها
امل�ساعدة الإبقاء على �رسية حقيقة وم�ضمون �أي طلب يندرج يف هذا الف�صل ما
عدا القدر الكايف لتنفيذ الطلب ،و�إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف املطلوب منها
امل�ساعدة االلتزام بهذا الطلب لل�رس َّية يجب عليها �إعالم الدولة الطرف الطالبة
�ستقرر مدى �إمكانية تنفيذ الطلب.
التي َّ
�	-8أ -يف احلاالت العاجلة يجوز �إر�سال طلبات امل�ساعدة املتبادلة مبا�رشة �إلى ال�سلطات
الق�ضائ َّية يف الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة من نظريتها يف الدولة الطرف
الطالبة لها ،ويف مثل هذه احلاالت يجب �إر�سال ن�سخة يف نف�س الوقت من ال�سلطة
املركز َّية يف الدولة الطرف الطالبة �إلى نظريتها يف الدولة الطرف املطلوب منها.
ب -يجوز عمل االتِّ�صاالت وتقدمي الطلبات ح�سب هذه الفقرة بوا�سطة الإنرتبول.

ج -حيثما يتم تقدمي طلب ح�سب الفقرة (�أ) ومل تكن ال�سلطة خمت�صة بال َّتعامل مع
الطلب فيجب عليها �إحالة الطلب �إلى ال�سلطة املخت�صة و�إعالم الدولة الطرف
الطالبة للم�ساعدة مبا�رشة بذلك.
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د� -أن االتِّ�صاالت والطلبات التي تتم ح�سب هذه الفقرة التي ال ت�شمل الإجراء
الق�رسي ميكن بثها مبا�رشة من قبل ال�سلطات املخت�صة يف الدولة الطرف الطالبة
للم�ساعدة �إلى نظريتها يف الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة.

هـ -يجوز ِل ُك ِّل دولة طرف ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو
االن�ضمام �إبالغ الأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء الداخل َّية العرب والأمانة الفن َّية
ملجل�س وزراء العدل العرب ب�أن الطلبات ح�سب هذه الفقرة يجب توجيهها �إلى

ال�سلطة املركز َّية لغايات الفعال َّية.
املادة اخلام�سة والثالثون :رف�ض امل�ساعدة:

يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة  -بالإ�ضافة �إلى �أ�س�س الرف�ض املن�صو�ص
عليها يف املادة الثانية والثالثني الفقرة (� )4أن ترف�ض امل�ساعدة �إذا:
 -1كان الطلب متعل ًقا بجرمية يعتربها قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
�سيا�سية.
جرمية
َّ
 -2اعترب �أن تنفيذ الطلب ميكن �أن ّ
ي�شكل انتها ًكا ل�سيادته �أو �أمنه �أو نظامه �أو م�صاحله
أ�سا�سية.
ال َّ
املادة ال�ساد�سة والثالثون :ال�سر َّية وحدود اال�ستخدام:

 -1عندما ال يكون هناك معاهدة �أو اتفاق للم�ساعدة املتبادلة على �أ�سا�س الت�رشيع
ال�ساري بني الدول الأطراف الطالبة واملطلوب منها فيجب تطبيق بنود هذه
املادة وال يتم تطبيقها �إذا وجدت مثل هذه االتفاقية �أو املعاهدة �إال �إذا اتفقت
املعنية على تطبيق �أي من فقرات هذه املادة �أو ك ّلها.
الدول الأطراف َّ
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 -2يجوز للدولة الطرف املطلوب منها توفري املعلومات �أو املواد املوجودة يف الطلب ب�رشط:

�أ -احلفاظ على عن�رص ال�رس َّية للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة وال يتم االلتزام
بالطلب يف غياب هذا العن�رص.

ب -عدم ا�ستخدام املعلومات يف حتقيقات �أخرى غري الواردة يف الطلب.

� -3إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف الطالبة االلتزام بال�رشط ال��وارد يف الفقرة ()2
�ستقرر بعدها مدى �إمكانية
فيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الأخرى التي َّ
توفري املعلومات ،و�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا ال�رشط فهو ملزم لها.
� -4أي دولة طرف توفر املعلومات �أو املواد بح�سب ال�رشط يف الفقرة ( )2لتوفري املعلومات
يجوز لها �أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى �أن تربر ا�ستخدام املعلومات �أو املواد.
املادة ال�سابعة والثالثون :احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة على �أنظمة املعلومات:

 -1ل ِّأي دولة طرف �أن تطلب من دولة طرف �أخرى احل�صول على احلفظ العاجل
للمعلومات املخزنة على تقن َّية املعلومات تقع �ضمن �إقليمها بخ�صو�ص ما تود
الدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تقدم طل ًبا ب�ش�أنه للم�ساعدة املتبادلة للبحث
و�ضبط وت�أمني وك�شف املعلومات.
 -2يجب �أن يحدد طلب احلفظ ح�سب الفقرة ( )1ما يلي:
�أ -ال�سلطة التي تطلب احلفظ.
ب-اجلرمية مو�ضوع التحقيق وملخ�ص للوقائع.
ج -معلومات تقن َّية املعلومات التي يجب حفظها وعالقتها باجلرمية.

د� -أ َّية معلومة متوفرة لتحديد امل�س�ؤول عن املعلومات املخزنة �أو موقع تقن َّية املعلومات.
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هـ -موجبات طلب احلفظ.

و -رغبة الدولة الطرف بت�سليم طلب امل�ساعدة الثنائية للبحث �أو الو�صول �أو
ال�ضبط �أو ت�أمني �أو ك�شف معلومات تقن َّية املعلومات املخزنة.

 -3عند ا�ستالم �إحدى الدول الأط��راف الطلب من دولة �أخرى فعليها �أن تتخذ
جميع الإج��راءات املنا�سبة حلفظ املعلومات املحددة ِب َ�ش ٍّ
عاجل بح�سب
كل
ٍ
ازدواجية
قانونها الداخلي ،ولغايات اال�ستجابة �إلى الطلب فال ُي�شترَ ط وجود
َّ
التجرمي للقيام باحلفظ.
ازدواجية التجرمي لال�ستجابة لطلب امل�ساعدة
�	-4أي دولة طرف ت�شرتط وجود
َّ
يجوز لها يف حاالت اجلرائم عدا املن�صو�ص عليها يف الف�صل الثاين من هذه
االتفاقية� ،أن حتتفظ بحقها برف�ض طلب احلفظ ح�سب هذه املادة� ،إذ كان هناك
ازدواجية التجرمي يف وقت الك�شف.
�سبب لالعتقاد ب�أنه لن يتم تلبية �رشط
ٌ
َّ
 -5بالإ�ضافة لذلك ،ميكن رف�ض طلب احلفظ �إذا:
�أ -تع ّلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�س َّية.
ب -اعتبار الدولة الطرف املطلوب منها ب�أن تنفيذ الطلب قد ُيهدِّ د �سيادتها �أو �أمنها
�أو نظامها �أو م�صاحلها.

 -6حيثما تعتقد الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة ب�أن احلفظ لن ي�ضمن التوفر
امل�ستقبلي للمعلومات �أو �سيُهدِّد �رس َّية حتقيقات الدولة الطرف الطالبة لها �أو �سالمتها
فيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى �إمكانية تنفيذ الطلب.
� -7أي حفظ ناجم عن اال�ستجابة للطلب املذكور يف الفقرة ( )1يجب �أن يكون
لفرتة ال تقل عن ( )60يو ًما من �أجل متكني الدولة الطرف الطالبة من ت�سليم
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طلب البحث �أو الو�صول �أو ال�ضبط �أو الت�أمني �أو الك�شف للمعلومات .وبعد
ا�ستالم مثل هذا الطلب يجب اال�ستمرار بحفظ املعلومات ح�سب القرار
اخلا�ص بالطلب.
املادة الثامنة والثالثون :الك�شف العاجل ملعلومات تتبع امل�ستخدمني املحفوظة
 -1حيثما تكت�شف الدولة الطرف املطلوب منها  -يف �سياق تنفيذ الطلب ح�سب املادة
عينة -
ال�سابعة والثالثني حلفظ معلومات تتبع امل�ستخدمني َّ
اخلا�صة باتِّ�صاالت ُم َّ
ب�أن مز َّود خدمة يف دولة �أخرى قد ا�شرتك يف بث االتِّ�صال فيجب على الدولة
الطرف املطلوب منها �أن تك�شف للدولة الطرف الطالبة قد ًرا كاف ًيا من معلومات
تتبع امل�ستخدمني من �أجل حتديد مز َّود اخلدمة وم�سار بث االتِّ�صاالت.
 -2ميكن تعليق ك�شف معلومات تتبع امل�ستخدمني ح�سب الفقرة (� )1إذا:
�أ -تع ّلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�س َّية.
ب -اعتربت الدولة الطرف املطلوب منها ب�أن تنفيذ الطلب قد ُيهدِّ د �سالمتها �أو
�أمنها �أو نظامها �أو م�صاحلها.

املادة التا�سعة والثالثون :التعاون وامل�ساعدة الثنائية املُ َت َع ِّلقة بالو�صول
�إلى معلومات تقن َّية املعلومات املخزنة:
 -1يجوز ل ِّأي دولة طرف �أن تطلب من دولة طرف �أخرى البحث �أو الو�صول �أو
ال�ضبط �أو الت�أمني �أو الك�شف ملعلومات تقنية املعلومات املخزنة والواقعة �ضمن
�أرا�ضي الدولة الطرف املطلوب منها مبا يف ذلك املعلومات التي تمَ َّ حفظها بح�سب
املادة ال�سابعة والثالثني.
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 -2تلتزم الدولة الطرف املطلوب منها ب�أن ت�ستجيب للدولة الطرف الطالبة وف ًقا
للأحكام الواردة يف هذه االتفاقية.
 -3تتم الإجابة على الطلب على �أ�سا�س عاجل �إذا كانت املعلومات ذات العالقة
عر�ضه للفقدان �أو التعديل.
املادة الأربعون :الو�صول �إلى معلومات تقن َّية املعلومات عرب احلدود:

يجوز ل ِّأي دولة طرف ،وبدون احل�صول على تفوي�ض من دولة طرف �أخرى:
تقنية املعلومات املتوفرة للعامة (م�صدر مفتوح) بغ�ض
� -1أن ت�صل �إلى معلومات َّ
ال َّنظر عن املوقع اجلغرايف للمعلومات.
تقنية
تقنية املعلومات يف �إقليمها  -معلومات َّ
� -2أن ت�صل �أو ت�ستقبل  -من خالل َّ
املعلومات املوجودة لدى الدولة الطرف الأخرى وذلك �إذا كانت حا�صلة على
القانونية لك�شف
والقانونية من ال�شخ�ص الذي ميلك ال�سلطة
الطوعية
املوافقة
َّ
َّ
َّ
تقنية املعلومات املذكورة.
املعلومات �إلى تلك الدولة الطرف بوا�سطة َّ

املادة احلادية والأربعون :التعاون وامل�ساعدة الثنائية بخ�صو�ص اجلمع
الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني:
 -1على الدول الأطراف توفري امل�ساعدة الثنائية لبع�ضها البع�ض بخ�صو�ص اجلمع
عينة يف �أقاليمها
الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني امل�صاحبة التِّ�صاالت ُم َّ
تقنية املعلومات.
والتي تبث بوا�سطة َّ
 -2على ِّ
كل دولة طرف توفري تلك امل�ساعدة على الأقل بال ِّن�سبة للجرائم التي يتوافر
الداخلية.
فيها اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني ملثيلتها من الق�ضايا
َّ
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املادة الثانية والأربعون :التعاون وامل�ساعدة الثنائية فيما يخ�ص املعلومات
املُ َت َع ِّلقة باملحتوى:
تلتزم الدول الأطراف بتوفري امل�ساعدة الثنائية لبع�ضها فيما يتع ّلق باجلمع الفوري
احلد امل�سموح
ملعلومات املحتوى التِّ�صاالت معينة تبث بوا�سطة تقن َّية املعلومات �إلى ّ
بح�سب املعاهدات املط َّبقة والقوانني املحل َّية.
املادة الثالثة والأربعون :جهاز متخ�ص�ص:

أ�سا�سية لنظامها القانوين ،وجود جهاز
 -1تَكفل كل دولة طرف ،وف ًقا للمبادئ ال َّ
متخ�ص�ص ومتفرغ على مدار ال�ساعة ل�ضمان توفري امل�ساعدة الفور َّية لغايات
تقنية املعلومات �أو جلمع الأد َّلة ب�شكلها
التحقيق �أو الإجراءات امل ُ َت َع ِّلقة بجرائم َّ
عينة ويجب �أن ت�شمل مثل هذه امل�ساعدة ت�سهيل �أو تنفيذ:
الإلكرتوين يف جرمية ُم َّ
�أ -توفري امل�شورة الفن َّية.

ب -حفظ املعلومات ا�ستنا ًدا للمادتني ال�سابعة والثالثني والثامنة والثالثني.
ج -جمع الأد َّلة و�إعطاء املعلومات القانون َّية وحتديد مكان امل�شبوهني.

� -2أ -يجب �أن يكون لدى ذلك اجلهاز يف �أي دولة طرف القدرة على االتِّ�صاالت مع
اجلهاز املماثل يف دولة طرف �أخرى ب�صورة عاجلة.
ب� -إذا مل يكن اجلهاز املذكور املعينّ من قبل �أي دولة طرف جز ًءا من �سلطات
تلك الدولة الطرف امل�س�ؤولة عن امل�ساعدة الثنائية الدول َّية فيجب على ذلك
اجلهاز �ضمان القدرة على التن�سيق مع تلك ال�سلطات ب�صورة عاجلة.

 -3على ِّ
كل دولة طرف �ضمان توفر العن�رص الب�رشي الكفء من �أجل ت�سهيل عمل
اجلهاز املذكور �أعاله.
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الف�صل اخلام�س
�أحكام ختامية
الداخلية
 -1تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتِّخاذ الإجراءات
َّ
الالزمة لو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع التنفيذ.
 -2تكون هذه االتفاقية حم ًال للت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من الدول املوقعة،
وتودع وثائق الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار لدى الأمانة العا َّمة جلامعة الدول
العربية يف موعد �أق�صاه ثالثون يو ًما من تاريخ الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار،
َّ
وعلى الأمانة العا َّمة �إبالغ �سائر الدول الأع�ضاء والأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء
الداخلية العرب ِب ِّ
كل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه.
َّ
 -3ت�رسي هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يو ًما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق عليها
عربية.
�أو قبولها �أو �إقرارها من �سبع دول َّ
العربية غري املوقعة على هذه االتفاقية �أن تن�ضم
 -4يجوز لأ َّية دولة من دول اجلامعة
َّ
جرد �إيداع وثيقة الت�صديق �أو
�إليها ،وتُعترب الدولة طر ًفا يف هذه االتفاقية مبُ َّ
العربية ،وم�ضي
القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام لدى الأمانة العا َّمة جلامعة الدول َّ
ثالثني يو ًما على تاريخ الإيداع.
ن�صت عليه الفقرة ( )3من املادة التا�سعة ع�رشة� ،إذا تعار�ضت �أحكام
 -5مع مراعاة ما ّ
يطبق الن�ص الأكرث حتقي ًقا
هذه االتفاقية مع �أحكام �أ َّية اتفاقية خا�صة �سابقة ّ
تقنية املعلومات.
ملكافحة جرائم َّ
 -6ال يجوز لأ َّية دولة من الدول الأطراف �أن تبدي �أي حتفظ ينطوي على خمالفة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها.
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ن�ص من ن�صو�ص هذه االتفاقية وحتيله
 -7يجوز للدولة الطرف �أن تقرتح تعديل � ّأي ٍّ
العربية الذي يقوم ب�إبالغه �إلى الدول الأطراف
�إلى الأمني العام جلامعة الدول
َّ
أغلبية ثلثي الدول الأطراف ،وي�صبح هذا
يف االتفاقية التِّخاذ قرار باعتماده ب� َّ
التعديل ً
نافذا بعد م�ضي ثالثني يو ًما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق �أو القبول
العربية.
�أو الإقرار من �سبع دول �أطراف لدى الأمانة العا َّمة جلامعة الدول
َّ
 -8ميكن لأ َّية دولة طرف �أن تن�سحب من هذه االتفاقية بناء على طلب كتابي تر�سله
العربية.
�إلى الأمني العام جلامعة الدول
َّ
ويرتب االن�سحاب �أثره بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال الطلب �إلى الأمني
العام جلامعة الدول العرب َّية.
حررت هذه االتفاقية باللغة العرب َّية مبدينة القاهرة يف جمهورية م�رص العرب َّية يف
1432-1-15هـ ،املوافق 2010-12-21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العا َّمة جلامعة
الدول العرب َّية (الأمانة الفن َّية ملجل�س وزراء العدل العرب) ،ون�سخة مطابقة للأ�صل
ت�سلم للأمانة العا َّمة ملجل�س وزراء الداخل َّية العرب ،وت�سلم كذلك ن�سخة مطابقة
للأ�صل ِل ُك ِّل دولة من الدول الأطراف.
و�إثباتًا ملا تقدم ،قام �أ�صحاب ال�سمو واملعايل وزراء الداخل َّية والعدل العرب،
بتوقيع هذه االتفاقية ،نيابة عن دولهم.
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