االتفاقية العربية لمكافحة الفساد
ـــــ
الديباجـة :
إن الدول العربية الموقعة،
اقتناعا منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلببية لبلا المليأل األية يلة
والحياة السياسية والنواحي اال تصادية واالجتمالية.
وإذ تضللف للي التبارهللا صن التصللد لبفسللاد ال يمتصللر دورل لبللا السللبسات الرسللمية لبدولللة
وإنمللا يشللمل صيضللا األ للراد وممسسللات المجتمللف المللدني التللي ينب للي صن تللمد دورا عللاال للي هللذا
المجال.
ورغبةةة منهللا للي تفعيللل الجهللود العربيللة والدوليللة الراميللة إلللا مكا حللة الفسللاد والتصللد ل ل
ول رض تسهيل مسار التعلاون اللدولي لي هلذا المجلال السليما ملا يتعبلس بتسلبيأل المجلرمين وتملديأل
المسالدة المانونية المتبادلة ،وكذلك استرداد الممتبكات.
وتأكيدا منهلا لبلا ضلرورة التعلاون العربلي لمنلف الفسلاد ومكا حتل بالتبلارل ظلاهرة للابرة
لبحدود الوسنية.
والتزاما منها بالمبادئ الدينية السامية واألية ية النابعة من األديان السماوية ومنها الشريعة
اإلسةمية ال راء وبأهداف ومبادئ ميثاس جامعلة اللدول العربيلة وميثلاس األملأل المتحلدة واالتفا يلات
والمعاهللدات العربيللة واإل بيميللة والدوليللة للي مجللال التعللاون المللانوني والمضللا ي واألمنللي لبو ايللة
ومكا حللة الجريمللة ذات الصللبة بالفسللاد والتللي تكللون الللدول العربيللة سر للا يهللا ومنهللا اتفا يللة األمللأل
المتحدة لمكا حة الفساد.
قد اتفقت على ما يلي:
المادة األولى
تعريفـات
ألغراض هذل االتفا ية ،يمصد بكلل ملن الكبملات والعبلارات التاليلة المعنلا المبلين لرين كلل
منها:
 -1الدولة الطرف:
كللل دولللة لضللو للي جامعللة الللدول العربيللة صللاد ت لبللا هللذل االتفا يللة صو انضللمت إليهللا
وصودلت وثا س التصديس صو االنضماأل لدى األمانة العامة لبجامعة.
 -2الموظف العمومي:
ص شيص يش ل وظيفة لمومية صو من يعتبر ي حكأل الموظف العمومي و ما لمانون الدولة
السرف ي المجلاالت التنفيذيلة صو التشلريعية صو المضلا ية صو اإلداريلة ،سلواء صكلان معينلا صأل منتيبلا
دا ما صو مم تا ،صو كان مكبفا بيدمة لمومية لدى الدولة السرف ،بأجر صأل بدون صجر.
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 -3الموظف العمومي األجنبي:
ص شيص يش ل وظيفة تشريعية صو تنفيذية صو إدارية صو ضا ية لدى ببد صجنبي ،سواء صكان
معينا صأل منتيبا؛ دا ما صو مم تا ،وص شيص يمارس وظيفة لمومية لصلال ببلد صجنبلي ،صو لصلال
جهاز لمومي صجنبي صو ممسسة لمومية صجنبية.
 -4موظف مؤسسة دولية عمومية:
ص موظلف ملدني دوللي صو ص شليص تلأذن لل ممسسلة دوليلة لموميلة بلأن يتصلرف نيابللة
لنها.
 - 5الممتلكات:
الموجلللودات بكلللل صنوالهلللا ،سلللواء صكانلللت ماديلللة صأل غيلللر ماديلللة ،منموللللة صأل غيلللر منموللللة،
والمستندات صو الصكوك المانونية التي تثبت مبكية تبك الموجودات صو وجود حس لبيها.
 - 6العائدات اإلجرامية:
ص ممتبكات متأتية صو متحصل لبيها ،بشكل مباشر صو غير مباشلر ،ملن ارتكلاي ص ملن ص علال
الفساد المجرمة و ما لهذل االتفا ية.
 - 7التجميد أو الحجز:
للرض حظللر مم للت لبللا إحالللة الممتبكللات صو تبللديبها صو التصللرف يهللا صو نمبهللا ،صو تللولي لهللدة
الممتبكات صو السيسرة لبيها مم ـتا ،بناء لبا صمر صادر لن محكمة صو سـبسة ميتصة صيرى.
 - 8المصادرة:
التجريد الدا أل من الممتبكات بأمر صادر لن محكمة صو سبسة ميتصة صيرى.
 -9التسليم المراقب:
السماح لبعمبيات غيلر المشلرولة صو المشلبوهة بلاليرو ملن إ بليأل دوللة صو صكثلر صو الملرور
لبرل صو ديول بعبأل من سبسات المعنية وتحت مرا بتها ،ب يلة التحلر للن ص علال الفسلاد المجرملة
و ما ألحكاأل هذل االتفا ية وكشف هوية األشياص الضالعين ي ارتكابها.
المادة الثانية
أهداف االتفاقـية
-

تهدف هذل االتفا ية إلا:
تعزيز التدابير الرامية إلا الو اية من الفساد ومكا حت وكشلف بكلل صشلكال  ،وسلا ر الجلرا أل
المتصبة ب ومةحمة مرتكبيها.
تعزيز التعاون العربي لبا الو اية من الفساد ومكا حت وكشف واسترداد الموجودات.
تعزيز النزاهة والشفا ية والمساءلة وسيادة المانون.
تشجيف األ راد وممسسات المجتمف المدني لبا المشاركة الفعالة ي منف ومكا حة الفساد.
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المادة الثالثة
صون السـيادة
 -1تلمد اللدول األسللراف التزاماتهلا بممتضللا هلذل االتفا يللة لبلا نحللو يتفلس مللف مبلادئ تسللاو
الدول ي السيادة والسةمة اإل بيمية ولدأل التديل ي الشمون الدايبية لبدول.
 -2ال تبللي هللذل االتفا يللة لدولللة سللرف صن تمللوأل للي إ بلليأل دولللة سللرف صيللرى بممارسللة الواليللة
المضللا ية وصداء الوظللا ف التللي ينللاس صدامهللا حصللرا بسللبسات تبللك الدولللة األيللرى بممتضللا
انونها الدايبي.
المادة الرابعة
التجريـم
مللف مرالللاة صن وصللف ص عللال الفسللاد المجرمللة و مللا لهللذل االتفا يللة ييضللف لمللانون الدولللة
السرف ،تعتمد كل دولة و ما لنظامها المانوني ما د يبزأل من تدابير تشريعية وتدابير صيرى لتجريأل
األ عال التالية ،لندما ترتكي صدا صو لمدا:
 - 1الرشوة ي الوظا ف العمومية.
 -2الرشللوة للي شللركات المسللاو العللاأل والشللركات المسللاهمة والجمعيللات والممسسللات المعتبللرة
انونا ذات نفف لاأل.
 -3الرشوة ي المساو الياص.
 -4رشللوة المللوظفين العمللوميين األجانللي ومللوظفي الممسسللات الدوليللة العموميللة يمللا يتعبللس
بتصريف األلمال التجارية الدولية دايل الدولة السرف.
 -5المتاجرة بالنفوذ.
 -6إساءة است ةل الوظا ف العمومية.
 -7اإلثراء غير المشروو.
 -8غسل العا دات اإلجرامية.
 - 9إيفاء العا دات اإلجرامية المتحصبة من األ عال الواردة ي هذل المادة.
 -11إلا ة سير العدالة.
 -11ايتةس الممتبكات العامة واالستيةء لبيها ب ير حس.
 -12ايتةس ممتبكات الشركات المساهمة والجمعيات الياصة ذات النفف العاأل والمساو الياص.
 -13المشاركة صو الشروو ي الجرا أل الواردة ي هذل المادة.
المادة الخامسة
مسؤولية الشخص االعتباري
تعتمد كل دولة سرف ما د يبزأل من تدابير ،بما يتفس مف نظامها المانوني ،لتمريلر المسلمولية
الجزا يللة صو المدنيللة صو اإلداريللة لبشلليص االلتبللار لللن الجللرا أل الللواردة للي هللذل االتفا يللة ،دون
مساس بالمسمولية الجزا ية لبشيص السبيعي.
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المادة السادسة
المالحقة والمحاكمة والجزاءات
-1
-2
-3

-4
-5
-6

تتيذ كل دولة سرف التدابير الةزمة و ما لنظامها المانوني لتكفل لسبسة التحميس الميتصة صو
المحكمة حس اإلسةو صو الحصول لبا ص بيانات صو معبومات تتعبلس بحسلابات مصلر ية إذا
ا تضا ذلك كشف الحميمة ي صية جريمة من الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية.
تتيذ كل دوللة سلرف بشلأن الجلرا أل المشلمولة بهلذل االتفا يلة التلدابير المة ملة ،و ملا لنظامهلا
المانوني لضمان حضور المتهأل إجراءات التحميس والمحاكمة ي حال اإل لرا لنل ملف األيلذ
ي االلتبار حموس الد او.
تتيللذ كللل دولللة سللرف ،و مللا لنظامهللا المللانوني ومباد هللا الدسللتورية ،مللا للد يبللزأل مللن تللدابير
إلرساء صو إبماء تلوازن مناسلي بلين ص حصلانات صو امتيلازات ممنوحلة لموظفيهلا العملوميين
مللن صجللل صداء وظللا فهأل وإمكانيللة الميللاأل ،لنللد الضللرورة ،بعمبيللات تحميللس ومةحمللة ومماضللاة
عالة ي األ عال المجرمة و ما لهذل االتفا ية.
تيضللف كللل دولللة سللرف ارتكللاي صيللة جريمللة مللن الجللرا أل المشللمولة بهللذل االتفا يللة لجللزاءات
ترالا يها يسورة تبك الجريملة ،لبلا صن تشلدد العموبلات المملررة ل علال الملذكورة ،و ملا
ألحكاأل انون العموبات ي حال العود.
تنظر كل دولة سرف بما يتفس مف انونها الدايبي -لند اال تضاء -اتياذ صيلة لموبلات تبعيلة صو
تكميبية لبا المحكوأل لبيهأل بارتكاي الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية.
تحللدد كللل دولللة سللرف  -و مللا لمانونهللا الللدايبي -مللدة تمللادأل سويبللة أليللة جريمللة مشللمولة بهللذل
االتفا ية.
المادة السابعة
التجميد والحجز والمصادرة

-1

-2
-3
-4
-5

تعتمد كل دولة سرف  -إلا ص صا حد ممكن  -و ما لنظامها المانوني ،ملا لد يبلزأل ملن تلدابير
لبتمكين من مصادرة:
ص  -العا للدات اإلجراميللة المتأتيللة مللن الجللرا أل المشللمولة بهللذل االتفا يللة ،صو ممتبكللات تعللادل
يمتها يمة تبك العا دات.
ي -الممتبكات صو المعدات صو األدوات األيرى التي استيدمت صو كانت معلدة لةسلتيداأل لي
ارتكاي جرا أل مشمولة بهذل االتفا ية.
تتيذ كلل دوللة سلرف ملا لد يبلزأل ملن تلدابير ملن شلأنها صن تلمد إللا التعلرف لبلا ص ملن
األشياء المشار إليها ي الفمرة ( )1من هلذل الملادة صو ا تفلاء صثرهلا صو ضلبسها صو تجميلدها صو
حجزها ب رض مصادرتها.
إذا حولت العا دات اإلجرامية صو بدلت ،جز يلا صو كبيلا ،إللا ممتبكلات صيلرى ،وجلي إيضلاو
تبك الممتبكات ،بدال من العا دات ،لبتدابير المشار إليها ي هذل المادة ولو نمل الجلاني مبكيتهلا
آليرين.
إذا يبست العا دات اإلجرامية بممتبكات اكتسبت ملن مصلادر مشلرولة ،وجلي إيضلاو هلذل
الممتبكات لبمصادرة ي حدود الميمة الممدرة لتبك العا دات ،دون مساس بأ صلةحية تتعبلس
بتجميدها صو حجزها.
تيضف صيضا لبتدابير المشار إليها ي هذل المادة ،لبا النحو ذات وبالمدر نفس المسبمين لبلا
العا دات اإلجرامية ،اإليرادات صو المنا ف المادية األيرى المتأتية من العا لدات اإلجراميلة ،صو
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من الممتبكات التي حولت هذل العا دات إليها صو بدلت بها ،صو من الممتبكات التي ايتبست بهلا
تبك العا دات.
 -6يجوز لبدول األسراف صن تنظر ي إمكانية إلزاأل الجاني بأن يبين المصدر المشروو لبعا لدات
اإلجرامية المزلومة صو الممتبكات األيرى المعرضلة لبمصلادرة ،بملدر ملا يتفلس ذللك اإلللزاأل
مف مبادئ انونها الدايبي ومف سبيعة اإلجراءات المضا ية واإلجراءات األيرى.
 -7تعتمد كل دولة سرف ما د يبزأل من تدابير تشلريعية وتلدابير صيلرى لتنظليأل وإدارة واسلتيداأل
الممتبكات المجمدة صو المحجوزة صو المصادرة صو المتروكلة التلي هلي لا لدات إجراميلة ،و ملا
لمانونها الدايبي ويجي صن تشمل هذل التدابير معايير بشأن إرجاو الممتبكلات المضلمونة التلي
تظل تحت تصرف الشيص الذ ل حلس يهلا ،كملا تنظلر كلل دوللة سلرف لي تلدابير تتعبلس
بللادارة اسللتيداأل الممتبكللات المتروكللة ،وكللذا مرالللاة إسالللة وتوحيللد المهللل الزمنيللة التللي يعللد
انمضامها تركا لتبك الممتبكات.
 -8ال يجوز تفسير صحكاأل هذل المادة بما يمس حموس ال ير حسني النية.
المادة الثامنة
التعويـض عن األضـرار
تنص كل دولة سرف ي انونها الدايبي لبا صن يكون لبمتضرر من جراء علل ملن ص علال
الفساد المشمولة بهذل االتفا ية الحس ي ر ف دلوى لبحصول لبا تعويض لن تبك األضرار.
المادة التاسعة
الواليـة القضائيـة
 -1تيضف الجرا أل المنصوص لبيهلا لي هلذل االتفا يلة لبواليلة المضلا ية لبدوللة السلرف لي ص
من األحوال التالية إذا:
ص -ارتكي الجرأل صو ص عل من ص عال ركن الماد ي إ بيأل الدولة السرف المعنية.
ي -ارتكللي الجللرأل لبللا مللتن سللفينة تر للف لبللأل الدولللة السللرف صو سللا رة مسللجبة بممتضللا
وانينها و ت ارتكاي الجرأل.
 ارتكي الجرأل ضد مصبحة الدولة السرف صو صحد مواسنيها صو صحد المميمين يها.د -ارتكلللي الجلللرأل صحلللد ملللواسني الدوللللة السلللرف صو صحلللد المميملللين يهلللا إ املللة التياديلللة
صو شيص لديأل الجنسية يوجد مكان إ امت المعتاد ي إ بيمها.
هـ -كان الجرأل صحد األ عال المجرمة بموجي المادة (الرابعة/ح) ملن هلذل االتفا يلة ويرتكلي
يار إ بيمها بهدف ارتكاي عل مجرأل دايل إ بيمها.
و-كان المتهأل مواسنا موجودا ي إ بيأل الدولة السرف وال تموأل بتسبيم .
 -2تعتمللد كللل دولللة سللرف مللا يبللزأل مللن تللدابير إليضللاو األ عللال المجرمللة و مللا لهللذل االتفا يللة
لواليتها المضا ية لندما يكون مرتكي هذل األ عال موجودا ي إ بيمها وال تموأل بتسبيم .
 -3إذا صبب ت الدولة السرف التا تمارس واليتها المضا ية بممتضا هذل المادة صو لبملت بسريملة
صيرى ،صن ص دولة صو دول صسراف صيرى تجلر تحميملا صو مةحملة صو تتيلذ إجلراء ضلا يا
بشأن السبوك ذات وجي لبا السبسات المعنية ي تبك الدولة صو الدول األسلراف صن تتشلاور
يما بينها حسي اال تضاء لبا تنسيس ما تتيذل من إجراءات.
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المادة العاشرة
تدابير الوقاية والمكافحة
 -1تمللوأل كللل دولللة سللرف  -و مللا لبمبللادئ األساسللية لنظامهللا المللانوني -بوضللف وتنفيللذ وترسللي
سياسات عالة منسمة لبو اية من الفساد ومكا حت  ،من شأنها تعزيز مشاركة المجتمف وتجسيد
مبلللادئ سللليادة الملللانون وحسلللن إدارة الشلللمون والممتبكلللات العموميلللة والنزاهلللة والشلللفا ية
والمساءلة.
 -2تسعا كل دولة سرف إلا إرساء سبل عالة تهدف إلا الو اية من الفساد.
 -3تسعا كل دولة سرف إلا إجراء تمييأل دور لبتشريعات والتدابير اإلدارية ذات الصلبة ب يلة
تمرير مدى كفايتها لبو اية من الفساد ومكا حت .
 -4تسعا كل دولة سرف و ملا لبمبلادئ األساسلية لمانونهلا اللدايبي إللا التملاد وترسلي وتلدليأل
نظللأل تمللرر الشللفا ية وتمنللف تضللاري المصللال بللين الموظللف والجهللة التللي يعمللل بهللا ،سللواء
المساو العاأل صو الياص.
 -5تسللعا كللل دولللة سللرف إلللا صن تسبللس ضللمن نسللاس نظمهللا الممسسللية والمانونيللة مللدونات
ومعايير سبوكية من صجل األداء الصحي والمشرف والسبيأل لبوظا ف العامة.
 -6تنظر كل دولة سرف صيضا ،و ما لبمبادئ األساسية لمانونها الدايبي ،ي إرسلاء تلدابير ونظلأل
تيسر ياأل الموظفين العموميين بابةغ السبسات المعنية لن ص عال الفساد لند لبمهأل بها صثنلاء
صدا هأل لوظا فهأل.
 -7تسعا كل دوللة سلرف بلاليسوات الةزملة إلنشلاء نظلأل تملوأل لبلا الشلفا ية والتنلا س ولبلا
معايير موضولية يما يتعبس بالمشتريات العمومية والمنا صات وذلك ل ايات منف الفساد.
 -8ب ية منف الفساد ي المساو الياص تتيذ كل دولة سرف ما د يبزأل من تدابير ،و ما لموانينهلا
الدايبية ولوا حها المتعبمة بمسك الد اتر والسجةت ،والكشلف للن البيانلات الماليلة ،ومعلايير
المحاسللبة ومراجعللة الحسللابات ،لمنللف الميللاأل باأل عللال التاليللة ب للرض ارتكللاي ص مللن األ عللال
المجرمة و ما لهذل االتفا ية:
ص – إنشاء حسابات يار الد اتر.
ي – إجراء معامةت دون تدوينها ي الد اتر صو دون تبيينها بصورة وا ية.
– تسجيل نفمات وهمية.
د – يد التزامات مالية دون تبيين غرضها لبا الوج الصحي .
هـ  -استيداأل مستندات زا فة.
و – اإلتةف المتعمد لمستندات المحاسبة بل المولد الذ يفرض المانون.
 -9تتعللاون الللدول األسللراف يمللا بينهللا ومللف المنظمللات الدوليللة واإل بيميللة ذات الصللبة ،حسللي
اال تضاء وو ملا لبمبلادئ األساسلية لنظامهلا الملانوني ،لبلا تعزيلز وتسلوير التلدابير المشلار
إليهلللللللا لللللللي هلللللللذل الملللللللادة .ويجلللللللوز صن يشلللللللمل ذللللللللك التعلللللللاون المشلللللللاركة لللللللي
البرامج والمشاريف الدولية الرامية إلا الو اية من الفساد.
 -11تكفل كل دولة سرف ،و ما لبمبادئ األساسية لنظامها المانوني ،وجود هي ة صو هي ات ،حسي
اال تضاء ،تتولا منف ومكا حة الفساد ،بوسا ل مثل:
ص  -تنفيذ السياسات المشار إليها ي هذل المادة واإلشراف لبا تنفيذها لند اال تضاء.
ي – زيادة المعارف المتعبمة بالو اية من الفساد وتعميمها.
 -11تمللوأل كللل دولللة سللرف ،و مللا لبمبللادئ األساسللية لنظامهللا المللانوني ،بمللن الهي للة صو الهي للات
المشللار إليهللا للي الفمللرة ( )11مللن هللذل المللادة مللا يبللزأل مللن اسللتمةلية ،لتمكللين تبللك الهي للة صو
الهي ات من االضسةو بوظا فها بصلورة عاللة وبمنلأى للن ص تلأثير ال مسلوغ لل  .وينب لي
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تللو ير مللا يبللزأل مللن مللوارد ماديللة ومللوظفين متيصصللين ،وكللذلك مللا للد يحتللا إلي ل هللمالء
الموظفون من تدريي لةضسةو بوظا فهأل.
المادة الحادية عشرة
مشاركة المجتمع المدني
تتيذ كل دولة سرف تدابير مناسبة لتشجيف ممسسات المجتمف المدني لبا المشاركة الفعالة
ي منف الفساد ومكا حت وينب ي تدليأل هذل المشاركة بتدابير مثل:
 – 1تولية المجتمف بمكا حة الفساد وصسباب وجسامت وما يمثب من يسر لبا مصالح .
 – 2المياأل بأنشسة إلةمية تسهأل ي لدأل التسام مف الفسلاد وكلذلك بلرامج توليلة تشلمل المنلاهج
المدرسية والجامعية.
 - 3تعريف الناس بهي ات مكا حة الفساد ذات الصبة المشار إليها ي هذل االتفا يلة وصن تلو ر لهلأل
سبل االتصلال بتبلك الهي لات ليتمكنلوا ملن إبةغهلا للن ص حلوادى لد يتلرى صنهلا تشلكل علة
مجرما و ما لهذل االتفا ية.
المادة الثانية عشرة
استقالل الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
نظللرا ألهميللة اسللتمةل المضللاء ومللا لل مللن دور حاسللأل للي مكا حللة الفسللاد ،تتيللذ كللل دولللة
سرف ،و ما لبمبادئ األساسية لنظامها المانوني ،كل ما من شلأن ضلمان وتعزيلز اسلتمةل المضلاء
وصلضاء النيابة العامة وتدليأل نزاهتهأل وتو ير الحماية الةزمة لهأل.
المادة الثالثة عشرة
عواقب أفعال الفساد
مف إيةء االلتبلار الواجلي لملا اكتسلبت األسلراف األيلرى ملن حملوس بحسلن نيلة ،تتيلذ كلل
دولللة سللرف ،و مللا لبمبللادئ األساسللية لمانونهللا الللدايبي ،تللدابير تتنللاول لوا للي الفسللاد .و للي هللذا
السياس ،يجوز لبدول األسراف صن تعتبر الفساد لامة ذا صهميلة لي اتيلاذ إجلراءات انونيلة إلل لاء
صو سل العمللد صو سللحي امتيللاز صو غيللر ذلللك مللن الصللكوك المماثبللة صو اتيللاذ ص إجللراء انتصللا ي
آير.
المادة الرابعة عشرة
حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تو ر الدولة السرف الحماية المانونية الةزملة لبمبب لين والشلهود واليبلراء والضلحايا اللذين
يدلون بشهادة تتعبس بأ عال تجرمها هلذل االتفا يلة وتشلمل هلذل الحمايلة ص لاربهأل واألشلياص وثيملي
الصبة بهأل ،من ص انتماأل صو ترهيي محتمل ،ومن وسا ل هذل الحماية:
 -1تو ير الحماية لهأل ي صماكن إ امتهأل.
 -2لدأل إ شاء المعبومات المتعبمة بهويتهأل وصماكن تواجدهأل.
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 - 3صن يللدلي المبب للون والشللهود واليبللراء والضللحايا بللأ والهأل لبللا نحللو يكفللل سللةمتهأل مثللل
اإلدالء بالشهادة لبر استيداأل تمنية االتصاالت.
 - 4اتيللاذ اإلجللراءات العمابيللة بحللس كللل مللن ص شللا معبومللات متعبمللة بهويللة صو بأمللاكن تواجللد
المبب ين صو الشهود صو اليبراء صو الضحايا.
المادة الخامسة عشرة
مساعدة الضحايا
 -1يتعين لبا كل دولة سرف صن تضلف واللد إجرا يلة مة ملة تلو ر لضلحايا الجلرا أل المشلمولة
بهذل االتفا ية سبل الحصول لبا التعويض وجبر األضرار.
 -2يتعين لبلا كلل دوللة سلرف صن تتلي  ،رهنلا بمانونهلا اللدايبي ،إمكانيلة للرض آراء الضلحايا
وصيذها بعين االلتبار ي المراحل المناسبة من اإلجراءات الجنا ية المتيذة بحلس الجنلاة لبلا
نحو ال يمس بحموس الد او.
المادة السادسة عشرة
التعاون في مجال إنفاذ القوانين
تتعاون الدول األسراف يما بينها تعاونا وثيما ،بما يتفس واللنظأل المانونيلة واإلداريلة الدايبيلة
لكل منها ،من صجل تعزيز البية تدابير إنفاذ الموانين الراميلة إللا منلف ومكا حلة الجلرا أل المشلمولة
بهذل االتفا ية ،وذلك من يةل:
 -1تبللادل المعبومللات لللن الوسللا ل واألسللاليي التللي تسللتيدأل الرتكللاي الجللرا أل المشللمولة بهللذل
االتفا ية صو إيفا ها بما لي ذللك الجلرا أل التلي ترتكلي باسلتيداأل التكنولوجيلا الحديثلة والكشلف
المبكر لنها.
 -2التعاون لبا إجراءات التحريات بشأن هوية األشياص المشتب ي ضبولهأل بجرا أل مشلمولة
بهذل االتفا ية وصماكن وجودهأل وصنشستهأل ،وحركلة العا لدات والممتبكلات المتأتيلة ملن ارتكلاي
تبك الجرا أل.
 -3تبادل اليبراء.
 -4التعاون لبا تو ير المسالدة التمنية إللداد برامج صو لمد دورات تدريبية مشتركة ،صو ياصة
بدولللة صو مجمولللة مللن الللدول األسللراف لنللد الحاجللة لبعللامبين للي مجللال الو ايللة ومكا حللة
الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية ،ب ية تنمية دراتهأل العبمية والعمبية ور ف مستوى صدا هأل.
 -5لمد حبمات دراسية وندوات لبمية لبو اية ومكا حة الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية.
 -6إجراء وتبادل البحوى والدراسات واليبرات المتعبمة بالو اية ومكا حة الجرا أل المشمولة بهذل
االتفا ية.
 -7إنشاء الدة بيانلات للن التشلريعات الوسنيلة وتمنيلات التحميلس وصنجل الممارسلات والتجلاري
ذات الصبة ي مجال الو اية ومكا حة الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية.
المادة السابعة عشرة
التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
 -1تتيذ كل دولة سرف تدابير مناسبة لتشجيف األشياص الذين يشاركون صو شاركوا ي ارتكاي
جريمة مشمولة بهلذل االتفا يلة لبلا تملديأل معبوملات مفيلدة إللا السلبسات الميتصلة ألغلراض
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التحميس واإلثبات ،ولبا تو ير مسالدة عبيلة محلددة لبسلبسات الميتصلة يمكلن صن تسلهأل لي
حرمان الجناة من لا دات الجريمة واسترداد تبك العا دات.
تنظر كل دولة سرف ي صن تتي  ،ي الحاالت المناسلبة ،إمكانيلة تيفيلف لموبلة الملتهأل اللذ
يمدأل لونا كبيرا ي لمبيات التحميس صو المةحمة بشأن جريمة مشمولة بهذل االتفا ية.
تنظللر كللل دولللة سللرف للي إمكانيللة اإللفللاء مللن المةحمللة المضللا ية ،و مللا لبمبللادئ األساسللية
لمانونها الدايبي ،أل شيص يمدأل لونا كبيرا ي لمبيات التحميلس صو المةحملة بشلأن جريملة
مشمولة بهذل االتفا ية.
تجر حماية صول ك األشياص لبا النحو المنصوص لبي ي المادة الرابعة لشلرة ملن هلذل
االتفا ية ،مف مرالاة ما يمتضي ايتةف الحال.
لندما يكون الشيص المشار إلي ي الفمرة  1من هذل المادة ،الموجود ي دولة سرف ،ادرا
لبا تمديأل لون كبير إلا السلبسات الميتصلة لدوللة سلرف صيلرى ،يجلوز لبلدولتين السلر ين
المعنيتين صن تنظرا ي إبراأل اتفا يلات صو ترتيبلات ،و ملا لمانونهملا اللدايبي ،بشلأن إمكلان يلاأل
الدولة السرف األيرى بتو ير المعامبة المبينة ي الفمرتين  2و  3من هذل المادة.
المادة الثامنة عشرة
التعاون بين السلطات الوطنية

تتيللذ كللل دولللة سللرف ،و مللا لمانونهللا الللدايبي ،مللا للد يبللزأل مللن تللدابير لضللمان التعللاون بللين
سللبساتها العموميللة ،وكللذلك موظفيهللا العمللوميين مللن جانللي ،وسللبساتها المسللمولة لللن التحميللس للي
األ عال اإلجرامية ومةحمة مرتكبيها من جاني آير ،لبا صن يشمل ذلك التعاون:
 - 1المبادرة بابةغ سبسات التحميس حيثما تكون هناك صسباي وجيهة لةلتماد بأن جلرى ارتكلاي
ص من األ عال المجرمة الواردة ي المادة الرابعة من هذل االتفا ية.
 – 2تمديأل جميف المعبومات الضرورية إلا سبسات التحميس ،بناء لبا سببها.
المادة التاسعة عشرة
التعاون بين السلطات الوطنية
والقطاع الخاص
 -1تتيللذ كللل دولللة سللرف ،و مللا لمانونهللا الللدايبي ،مللا للد يبللزأل مللن تللدابير لضللمان التعللاون بللين
السلللبسات الوسنيلللة المعنيلللة بلللالتحميس والمةحملللة وكيانلللات المسلللاو اليلللاص ،ويصوصلللا
الممسسات المالية ،يما يتصل باألمور المتعبمة بارتكاي ص عال مجرمة و ما لهذل االتفا ية.
 -2تنظر كل دولة سرف ي تشجيف رلاياها وغيرهأل ملن األشلياص اللذين يوجلد مكلان إ لامتهأل
المعتاد ي إ بيمها لبا إبةغ السبسات الوسنية المعنية بالتحميس والمةحمة للن ارتكلاي علل
مجرأل و ما لهذل االتفا ية.
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المادة العشرون
المساعدة القانونية المتبادلة
-1
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تمدأل الدول األسراف بعضها إلا بعض صكبر در ممكن من المسالدة المانونيلة المتبادللة لي
التحميمات والمةحمات واإلجراءات المضا ية المتصبة بالجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية.
تمدأل المسالدة المانونية المتبادلة لبا صتأل وج ممكن بممتضا لوانين الدوللة السلرف متبميلة
السبللي ومعاهللداتها واتفا ياتهللا وترتيباتهللا ذات الصللبة ،يمللا يتعبللس بالتحميمللات والمةحمللات
واإلجللراءات المضللا ية الياصللة بللالجرا أل التللي يجللوز صن يحاسللي لبيهللا شلليص التبللار ،
و ما لبمادة اليامسة من هذل االتفا ية ،ي الدولة السرف السالبة.
يجوز سبي المسالدة المانونية المتبادلة التي تمدأل و ما لهذل المادة أل من األغراض التالية:
(ص) الحصول لبا صدلة صو ص وال صشياص.
(ي) تببيغ المستندات المضا ية.
( ) تنفيذ لمبيات التفتيش والحجز والتجميد.
(د) حص األشياء ومعاينة الموا ف.
(هـ) تمديأل المعبومات والمواد واألدلة وتمييمات اليبراء.
(و) تملللديأل صصلللول المسلللتندات والسلللجةت ذات الصلللبة ،بملللا يهلللا السلللجةت الحكوميلللة صو
المصر ية صو سجةت الشركات صو المنشآت التجارية ،صو نس مصد ة منها.
( ز) تحديد العا دات اإلجرامية صو الممتبكات صو األدوات صو األشياء األيرى صو ا تفاء صثرهلا
ألغراض إثباتية.
(ح) تيسير مثول األشياص سوالية ي الدولة السرف السالبة.
(س) ص نللوو آيللر مللن المسللالدة ال يتعللارض مللف المللانون الللدايبي لبدولللة السللرف متبميللة
السبي.
( ) الكشف لن لا دات الجريمة وتجميدها وا تفاء صثرها.
(ك) استرداد الممتبكات ،و ما لبمادة السابعة والعشرين من هذل االتفا ية.
يجوز لكل دولة سرف صن تعتمد ما لد يبلزأل ملن تلدابير تشلريعية صو تلدابير صيلرى لكلي يميلذ
بعين االلتبار ،حسبما ترال مناسبا من شروس وصغراض ،ص حكأل إدانة سبس صن صدر بحلس
المتهأل ي دولة صيرى ،ب ية استيداأل تبلك المعبوملات لي إجلراءات جنا يلة ذات صلبة بفعلل
مجرأل و ما لهذل االتفا ية.
تسمي كل دولة سرف سلبسة مركزيلة تسلند إليهلا مسلمولية وصلةحية تبملي سببلات المسلالدة
المانونية المتبادلة وتنفيذ تبك السببات صو إحالتها إلا السلبسات المعنيلة لتنفيلذها .وحيثملا كلان
لبدولة السرف منسملة ياصلة صو إ بليأل يلاص ذو نظلاأل مسلتمل لبمسلالدة المانونيلة المتبادللة،
جاز لها صن تسمي سبسة مركزية منفردة تتولا المهاأل ذاتها ي تبك المنسملة صو ذللك اإل بليأل.
وتكفللل السللبسات المركزيللة تنفيللذ السببللات المتبمللاة صو إحالتهللا بسللرلة ولبللا نحللو مناسللي.
وحيثما تموأل السبسة المركزية باحالة السبي إللا سلبسة معنيلة لتنفيلذل ،لبيهلا صن تتشلجف تبلك
السبسة المعنية لبا تنفيذ السبي بسرلة وبسريمة سبيمة .ويتعين إبةغ األمين العاأل لجامعلة
الدول العربية باسأل السبسة المركزية المسماة لهذا ال رض و لت يلاأل الدوللة السلرف بايلداو
صللك تصللديمها لبللا هللذل االتفا يللة صو االنضللماأل إليهللا .و تتوج ل سببللات المسللالدة المانونيللة
المتبادلة وص مراسةت تتعبس بها إلا السبسات المركزية التي تسميها الدول األسراف ،وال
يمس هذا الشرس حس ص دولة سرف ي صن تشلترس توجيل مثلل هلذل السببلات والمراسلةت
إليهللا لبللر المنللوات الدببوماسللية ،صمللا للي الحللاالت العاجبللة ،وحيثمللا تتفللس الللدولتان السر للان
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المعنيتللان ،لللن سريللس المكتللي العرب لي لبشللرسة الجنا يللة المللا أل للي نسللاس األمانللة العامللة
لمجبس وزراء الدايبية العري ،إن صمكن ذلك.
 - 6يتضمن سبي المسالدة المانونية المتبادلة:
( ص ) هوية السبسة ممدمة السبي.
(ي) موضوو وسبيعة التحميس صو المةحمة صو اإلجراء المضا ي الذ يتعبس بـ
السبي ،واسأل ووظا ف السبسة التي تتولا التحميس صو المةحمة صو اإلجراء المضا ي.
( ) مبيصا لبو ا ف ذات الصبة بالموضوو ،باستثناء ملا يتعبلس بالسببلات الممدملة ل لرض
تببيغ مستندات ضا ية.
( د) وصفا لبمسلالدة المسبوبلة وتفاصليل ص إجلراءات معينلة تلود الدوللة السلرف السالبلة
إتبالها.
(هـ) هوية ص شيص معني ومكان وجنسيت  ،إن صمكن ذلك.
( و) ال رض الذ تسبي من صجب األدلة صو المعبومات صو التدابير.
 -7لبدولة السرف متبمية السبي صن تسبي معبوملات إضلا ية لنلدما يتبلين صنهلا ضلرورية لتنفيلذ
السبي و ما لمانونها الدايبي صو يمكن صن تسهل ذلك التنفيذ.
 - 8ينفللذ السبللي و مللا لبمللانون الللدايبي لبدولللة السللرف متبميللة السبللي ،وكللذلك و مللا ل جللراءات
المحددة ي السبي ،حيثما صمكن ،ما لأل يتعارض ملف الملانون اللدايبي لبدوللة السلرف متبميلة
السبي.
 -9ال يجوز لبدولة السرف السالبة صن تنمل المعبومات صو األدلة التي تزودهلا بهلا الدوللة السلرف
متبميللة السبللي ،صو صن تسللتيدمها للي تحميمللات صو مةحمللات صو إجللراءات ضللا ية غيللر تبللك
المذكورة ي السبي ،دون موا مة مسلبمة ملن الدوللة السلرف متبميلة السبلي .ولليس لي هلذل
الفمرة ما يمنف الدولة السلرف السالبلة ملن صن تفشلي لي إجراءاتهلا معبوملات صو صدللة مبر لة
لشيص متهأل .و ي هذل الحالة ،لبا الدولة السرف السالبة صن تيسر الدولة السلرف متبميلة
السبي بل حدوى اإل شاء وصن تتشاور ملف الدوللة السلرف متبميلة السبلي إذا ملا ت
سبلي منهلا
ذلك .وإذا تعذر ،ي حال استثنا ية ،توجي إيسار مسبس وجي لبا الدوللة السلرف السالبلة
صن تببغ الدولة السرف متبمية السبي بذلك اإل شاء دون إبساء.
 -11يجوز لبدولة السرف السالبلة صن تشلترس لبلا الدوللة السلرف متبميلة السبلي صن تحلا ظ لبلا
سرية السبي ومضمون  ،باستثناء المدر الةزأل لتنفيذل .وإذا تعذر لبا الدولة السرف متبميلة
السبي صن تمتثل لشرس السرية ،وجي لبيهلا إبلةغ الدوللة السلرف السالبلة بلذلك لبلا وجل
السرلة.
 -11يجوز ر ض تمديأل المسالدة المانونية المتبادلة ي الحاالت التالية:
( ص ) إذا لأل يتمدأل السبي و ما ألحكاأل هذل المادة.
(ي) إذا رصت الدولة السلرف متبميلة السبلي صن تنفيلذ السبلي لد يملس بسليادتها صو صمنهلا صو
نظامها العاأل صو مصالحها األساسية األيرى.
( ) إذا كللان المللانون الللدايبي لبدولللة السللرف متبميللة السبللي يحظللر لبللا سللبساتها تنفيللذ
اإلجللراء المسبللوي بشللأن ص جللرأل مماثللل ،لللو كللان ذلللك الجللرأل ياضللعا لتحميللس صو
مةحمة صو إجراءات ضا ية ي إسار واليتها المضا ية.
( د) إذا كانت تببية السبي تتعارض مف النظاأل المانوني لبدولة السرف متبمية السبي.
 -12ال يجللوز لبدولللة السللرف صن تللر ض سبللي مسللالدة انونيللة متبادلللة لمجللرد صن الجللرأل يعتبللر
صيضا متصة بأمور مالية.
 -13يتعين إبداء صسباي ص ر ض لبمسالدة المانونية المتبادلة.
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 -14تموأل الدولة السرف متبميلة السبلي بتنفيلذ سبلي المسلالدة المانونيلة المتبادللة لي ص لري و لت
ممكن ،وترالي إلا ص صا مدى ممكن ما تمترح الدولة السرف السالبلة ملن آجلال ،يتفضلل
صن تورد صسبابها ي السبي ذات  .ويجوز لبدولة السرف السالبة صن تمدأل استفسلارات معموللة
لبحصول لبا معبومات لن حال التدابير التي اتيلذتها الدوللة السلرف متبميلة السبلي لتببيلة
ذلك السبي والتمدأل الجلار لي ذللك .ولبلا الدوللة السلرف متبميلة السبلي صن تلرد لبلا ملا
تتبمال من الدولة السرف السالبة من استفسارات معمولة لن وضعية السبي والتملدأل المحلرز
ي معالجت  .وتموأل الدولة السرف السالبة بلابةغ الدوللة السلرف متبميلة السبلي ،لبلا وجل
السرلة ،لندما تنتهي حاجتها إلا المسالدة المبتمسة.
 -15لبدولللة السللرف متبميللة السبللي صن ترج ل المسللالدة المانونيللة المتبادلللة بسللبي تعارضللها مللف
تحميمات صو مةحمات صو إجراءات ضا ية جارية.
 ( -16ص ) لبا الدوللة السلرف متبميلة السبلي ،لي اسلتجابتها لسبلي مسلالدة مملدأل بممتضلا هلذل
المللادة دون تللوا ر ازدواجيللة التجللريأل ،صن تأيللذ بعللين االلتبللار صغللراض هللذل االتفا يللة
حسبما بينت ي المادة الثانية.
(ي) يجلللوز لبدوللللة السلللرف صن تلللر ض تملللديأل المسلللالدة لملللة بهلللذل الملللادة بحجلللة انتفلللاء
ازدواجية التجريأل .وصن تمدأل المسالدة التي ال تنسو لبا إجلراء سلر  ،ويجلوز لهلا
ر ض تمديأل تبك المسالدة حينما تتعبس السببات بأمور غير ذات صهمية ،صو صمور يكلون
مللا يتبللتمس مللن التعللاون صو المسللالدة بشللأنها متاحللا بممتضللا صحكللاأل صيللرى مللن هللذل
االتفا ية.
( ) يجوز لكل دولة سرف صن تنظر ي التماد ما د ترال ضروريا من التدابير لكي تتمكن
من تمديأل مسالدة صوسف لمة بهذل المادة ي حال انتفاء ازدواجية التجريأل.
 -17بل ر ض ص سبي بممتضا الفمرة ( )11من هذل الملادة ،صو إرجلاء تنفيلذل بممتضلا الفملرة
( )15من هذل المادة ،تتشاور الدولة السرف متبمية السبي مف الدولة السرف السالبلة لبنظلر
ي إمكانية تملديأل المسلالدة رهنلا بملا تلرال ضلروريا ملن شلروس وصحكلاأل .لاذا ببلت الدوللة
السرف السالبة تبك المسالدة مرهونة بتبك الشروس ،وجي لبيها االمتثال لتبك الشروس.
 -18يجوز نمل ص شليص محتجلز صو يمضلي لموبتل لي إ بليأل دوللة سلرف ويتسبلي وجلودل لي
دولللة سللرف صيللرى ألغللراض التعللرف لبللا هويللة األشللياص صو اإلدالء بشللهادة صو تمللديأل
مسالدة صيرى ي الحصول لبا صدلة من صجلل تحميملات صو مةحملات صو إجلراءات ضلا ية
تتعبس بجرا أل مشمولة بهذل االتفا ية ،إذا استو ي الشرسان التاليان:
( ص ) موا مة ذلك الشيص بحرية ولن لبأل.
(ي) اتفللاس السللبسات المعنيللة للي الللدولتين السللر ين ،رهنللا بمللا للد تللرال هاتللان الللدولتان
السر ان مناسبا من شروس.
 -19ألغراض الفمرة  18من هذل المادة:
( ص ) تكللون الدولللة السللرف التللي يتنمللل إليهللا الشلليص ميولللة إبمللاءل يللد االحتجللاز ومبزمللة
بذلك ،ما لأل تسبي الدولة السرف التي تنمل منها الشيص غير ذلك صو تأذن ب ير ذلك.
(ي) لبا الدولة السرف التي يتنمل إليها الشليص صن تنفلذ ،دون إبسلاء ،التزامهلا بارجالل
إلا لهدة الدولة السرف التي نملل منهلا و ملا لملا يتتفلس لبيل مسلبما ،صو لبلا ص نحلو
آير ،بين السبسات المعنية ي الدولتين السر ين.
( ) ال يجوز لبدولة السرف التي ينمل إليها الشيص صن تشترس لبلا الدوللة السلرف التلي
نمل منها بدء إجراءات تسبيأل ألجل إرجاو ذلك الشيص.
(د) تتحسي المدة التي يمضيها الشيص المنمول يد االحتجاز ي الدولة السرف التلي نملل
إليها ضمن مدة العموبة المفروضة لبي ي الدولة السرف التي نمل منها.
12
األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية www.arablegalnet.org

-21

-21
-22

-23

-24

-25

-26

ال يجوز صن يتةحس الشيص الذ يتنمل و ملا لبفملرتين ( )18،19ملن هلذل الملادة ،صيلا كانلت
جنسلليت  ،صو يتحتجللز صو يتعا للي صو تفللرض ص يللود صيللرى لبللا حريتل الشيصللية للي إ بلليأل
الدولة السرف التي ينمل إليها ،بسبي عل صو ص عال صو حكأل إدانة سابس لم ادرت إ بيأل الدولة
السرف التي نمل منها ،ما لأل توا س لبا ذلك الدولة السرف التي نمل منها.
ال يجوز لبدوللة السلرف صن تلر ض تملديأل المسلالدة المانونيلة المتبادللة بممتضلا هلذل الملادة
بحجة السرية المصر ية.
لندما يكون شيص ما موجودا ي إ بيأل دولة سرف ويتراد سلماو ص والل  ،كشلاهد صو يبيلر،
صماأل السبسات المضا ية لدولة سرف صيرى ،ويكون ذلك ممكنا ومتسما مف المبادئ األساسية
لبمانون الدايبي ،يجوز لبدوللة السلرف األوللا صن تسلم  ،بنلاء لبلا سبلي الدوللة األيلرى،
بعمد جبسة االستماو لن سريس البى المباشر ،إذا لأل يكن ممكنا صو مستحسنا مثول الشيص
المعين شيصيا ي إ بيأل الدولة السرف السالبة .ويجوز لبلدولتين السلر ين صن تتفملا لبلا صن
تتولا إدارة جبسة االستماو سبسة ضا ية تابعة لبدولة السرف السالبة وصن تحضرها سبسة
ضا ية تابعة لبدولة السرف متبمية السبي.
لبسبسات المعنية لدى الدوللة السلرف ،دون مسلاس بالملانون اللدايبي ،ودون صن تتبملا سببلا
مسبما ،صن ترسلل معبوملات ذات صلبة بمسلا ل جنا يلة إللا سلبسة ميتصلة لي دوللة سلرف
صيرى ،حيثما تعتمد صن هذل المعبومات يمكلن صن تسلالد تبلك السلبسة لبلا الميلاأل بالتحريلات
واإلجراءات الجنا ية صو إتمامها بنجاح ،صو د تفضي إلا تمديأل الدولة السرف األيلرى سببلا
بممتضا هذل االتفا ية.
تترسل المعبومات بممتضا الفمرة ( )5من هلذل الملادة دون مسلاس بملا يجلر ملن تحريلات
وإجراءات جنا ية ي الدولة التي تتبف لها السبسات المعنية التي تمدأل تبك المعبومات .ولبلا
السبسات الميتصلة التلي تتبملا المعبوملات صن تمتثلل أل سبلي بابملاء تبلك المعبوملات سلي
الكتمللان ،وإن مم تللا ،صو بفللرض يللود لبللا اسللتيدامها .بيللد صن هللذا ال يمنللف الدولللة السللرف
المتبمية من صن تفشي ي سياس إجراءاتها معبومات تبلرئ شيصلا متهملا .و لي تبلك الحاللة،
تمللوأل الدولللة السللرف المتبميللة باشللعار الدولللة السللرف المرسللبة بللل إ شللاء تبللك المعبومللات،
وتتشاور مف الدولة السرف المرسبة ،إذا ما سبي إليها ذلك ،وإذا تعذر ،ي حاللة اسلتثنا ية،
توجي إشعار مسبس ،وجي لبا الدول السرف المتبمية إبةغ الدوللة السلرف المرسلبة بلذلك
اإل شاء دون إبساء.
دون مساس بتسبيس الفمرة ( )21من هذل المادة ،ال يجوز مةحملة صو احتجلاز صو معا بلة ص
شاهد صو يبير صو شيص آير يوا س ،بناء لبا سبلي الدوللة السلرف السالبلة ،لبلا اإلدالء
بشللهادة للي إجللراءات ضللا ية ،صو لبللا المسللالدة للي تحريللات صو مةحمللات صو إجللراءات
ضا ية ي إ بيأل الدولة السرف السالبة ،صو إيضال أل إجراء آير يميد حريتل الشيصلية
ي ذلك اإل بيأل ،بسبي ص عل صو إغفال صو حكلأل إدانلة سلابس لم ادرتل إ بليأل الدوللة السلرف
متبميللة السبللي .وينتهللي ضللمان لللدأل التعللرض هللذا متللا بمللي الشللاهد صو اليبيللر صو الشلليص
اآلير بمحض ايتيارل ي إ بليأل الدوللة السلرف السالبلة بعلد صن تكلون لد صتيحلت لل رصلة
الم للادرة يللةل مللدة يمسللة لشللر يومللا متصللبة ،صو ص مللدة تتفللس لبيهللا الللدولتان السر للان،
التبارا من التاري الذ ص تببلغ يل رسلميا بلأن وجلودل للأل يعلد الزملا لبسلبسات المضلا ية ،صو
متا لاد إلا ذلك اإل بيأل بمحض ايتيارل بعد صن يكون د غادرل.
تتحمللل الدولللة السللرف متبميللة السبللي التكللاليف العاديللة لتنفيللذ السبللي ،مللا لللأل تتفللس الللدولتان
السر ان المعنيتان لبا غير ذلك .وإذا كانت تببية السبي تستبزأل صو ستستبزأل نفمات ضليمة
صو غير لادية ،وجي لبا الدولتين السر ين المعنيتين صن تتشاورا لتحديد الشروس واألحكاأل
التي سينفذ السبي بممتضاها ،وكذلك كيفية تحمل تبك التكاليف.
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 ( -27ص ) تو ر الدولة السرف متبمية السبي لبدولة السرف السالبة نسيا مملا يوجلد لي حوزتهلا
من سجةت صو مسلتندات صو معبوملات حكوميلة يسلم انونهلا اللدايبي باتاحتهلا لعاملة
الناس.
ي) يجللوز لبدولللة السللرف متبميللة السبللي ،حسللي تمللديرها ،صن تمللدأل إلللا الدولللة السللرف
السالبة ،كبيا صو جز يا صو رهنا بما ترال مناسبا من شروس ،نسليا ملن ص سلجةت صو
مسللتندات صو معبومللات حكوميللة موجللودة للي حوزتهللا وال يسللم انونهللا الللدايبي
باتاحتها لعامة الناس.
 -28تسبللس صحكللاأل هللذل المللادة لبللا سببللات المسللالدة المانونيللة للي حللال مللا إذا كانللت تبللك الللدول
األسراف غير مرتبسة بمعاهدة لتبادل المسالدة المانونية .صما إذا كانت تبك الدول األسراف
مرتبسة بمعاهدة من هذا المبيلل ،وجلي تسبيلس صحكلاأل تبلك المعاهلدة ولبلا اللدول األسلراف
تسبيس هذل المادة إذا كانت تسهل التعاون.
المادة الحادية والعشرون
التعاون ألغراض المصادرة
-1

-2

-3

لبا الدولة السرف التي تتبما سببا من دوللة سلرف صيلرى لهلا واليلة ضلا ية لبلا جريملة
مشللمولة بهللذل االتفا يللة مللن صجللل مصللادرة مللا يوجللد للي إ بيمهللا مللن لا للدات إجراميللة صو
ممتبكللات صو معللدات صو صدوات صيللرى مشللار إليهللا للي الفمللرة  1مللن المللادة السللابعة مللن هللذل
االتفا ية ،صن تموأل ،إلا ص صا مدى ممكن ي إسار نظامها المانوني الدايبي ،بأ مما يبي:
( ص ) صن تحيل السبي إلا سبساتها الميتصة لتستصدر منها صمر مصلادرة ،وصن تضلف ذللك
األمر موضف النفاذ ي حال صدورل.
(ي) صن تحيل إلا سبساتها الميتصة صمر المصلادرة الصلادر للن محكملة لي إ بليأل الدوللة
السرف السالبة ،بهدف إنفاذل بالمدر المسبوي.
إثر تبمي سبي من دولة سرف صيرى لها والية ضا ية لبا جريمة مشلمولة بهلذل االتفا يلة،
تتيلللذ الدوللللة السلللرف متبميلللة السبلللي تلللدابير لكشلللف العا لللدات اإلجراميلللة صو الممتبكلللات صو
المعدات صو األدوات األيرى المشار إليها ي الفمرة ( )1من المادة السابعة من هذل االتفا يلة
وا تفاء صثرها وتجميدها صو حجزها ،ب رض مصادرتها بأمر صلادر إملا للن الدوللة السلرف
السالبة وإما لن الدولة السرف متبمية السبي لمة بسبي ممدأل بممتضا الفمرة ( )1ملن هلذل
المادة.
تنسبللس صحكللاأل المللادة العشللرون مللن هللذل االتفا يللة لبللا هللذل المللادة ،مللف مرالللاة مللا يمتضللي
ايتةف الحال .وباإلضا ة إللا المعبوملات المحلددة لي الفملرة ( )5ملن الملادة العشلرين ملن
هللللللللذل االتفا يللللللللة ،يتعللللللللين صن تتضللللللللمن السببللللللللات الممدمللللللللة لمللللللللة بهللللللللذل المللللللللادة
ما يبي:
( ص ) ي حلال سبلي ذ صلبة بلالفمرة ( ( )1ص ) ملن هلذل الملادة ،وصلفا لبممتبكلات الملراد
مصللادرتها بمللا للي ذلللك مكللان الممتبكللات و يمتهللا الممللدرة ،حيثمللا تكللون ذات صللبة،
وبيانا بالو ا ف التي استندت إليها الدولة السلرف السالبلة يكفلي لتمكلين الدوللة السلرف
متبمية السبي من استصدار األمر ي إسار انونها الدايبي.
(ي) ي حال سبي ذ صبة بالفمرة ( /1ي) من هذل المادة ،نسية ممبوللة انونلا ملن صملر
المصادرة الذ يستند إلي السبي والصادر لن الدولة السرف السالبة ،وبيانا بالو ا ف
ومعبومات لن المدى المسبوي لتنفيذ األمر ،وبيانا يحدد التدابير التلي اتيلذتها الدوللة
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-5
-6
-7
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-9

السرف السالبة لتوجيل إيسلار مناسلي لبسلرف الثاللى حسلن النيلة ولضلمان مراللاة
األصول المانونية ،وبيانا بأن صمر المصادرة نها ي؛
( ) ي حال سبي ذ صبة بالفمرة ( )2من هذل المادة  ،بيانا بالو لا ف التلا اسلتندت إليهلا
الدولة السرف السالبة ووصفا ل جراءات المسبوبة ،ونسية ممبوللة انونلا ملن األملر
الذ استند إلي السبي ،حيثما كان متاحا.
تمللوأل الدولللة السللرف متبميللة السبللي باتيللاذ المللرارات صو اإلجللراءات المنصللوص لبيهللا للي
الفمللرتين ( 1و  )2مللن هللذل المللادة و مللا ألحكللاأل انونهللا الللدايبي و والللدها اإلجرا يللة صو ص
اتفاس صو ترتيي ثنا ي صو متعلدد األسلراف لد تكلون مبتزملة بل تجلال الدوللة السلرف السالبلة
ورهنا بتبك األحكاأل والموالد صو ذلك االتفاس صو الترتيي.
تموأل كل دولة سرف بتزويد األمين العاأل لجامعة الدول العربيلة بنسل ملن وانينهلا ولوا حهلا
التي تضف هذل المادة موضف النفاذ ،وبنس من ص ت ييلرات تلديل الحملا لبلا تبلك الملوانين
والبوا  ،صو بوصف لها.
إذا ايتارت الدولة السرف صن تجعل اتياذ التدابير المشار إليها ي الفمرتين (1و )2من هلذل
المادة مشروسا بوجود معاهدة بهذا الشأن ،لبلا تبلك الدوللة السلرف صن تعتبلر هلذل االتفا يلة
بمثابة األساس التعاهد الةزأل والكا ي.
يجوز صيضا ر ض التعاون بممتضا هلذل الملادة صو إل لاء التلدابير المم تلة إذا للأل تتبلس الدوللة
السرف متبمية السبي صدلة كا ية ي حينها صو إذا كانت الممتبكات ذات يمة ال يعتد بها.
بل و ف ص تدبير مم ت اتيذ لمة بهذل المادة ،لبا الدولة السرف متبمية السبلي صن تتلي
لبدولللة السللرف السالبللة ،حيثمللا صمكللن ذلللك ،رصللة لعللرض مللا لللديها مللن صسللباي تسللتدلي
مواصبة ذلك التدبير.
ال يجوز تأويل صحكاأل هذل المادة بما يمس بحموس صسراف ثالثة حسنة النية.
المادة الثانية والعشرون
نقـل اإلجـراءات الجنائيـة

تنظللر الللدول األسللراف للي إمكانيللة نمللل إجللراءات المةحمللة المتعبمللة بفعللل مجللرأل و مللا لهللذل
االتفا ية إلا بعضها البعض ،بهدف تركيز تبلك المةحملة ،لي الحلاالت التلي يعتبلر يهلا ذللك النملل
ي صال سير العدالة ،ويصوصا لندما يتعبس األمر بعدة واليات ضا ية.
المادة الثالثة والعشرون
تسليم المجرمين
 -1تعتبر كلل ملن الجلرا أل التلي تنسبلس لبيهلا هلذل االتفا يلة مدرجلة لي للداد الجلرا أل الياضلعة
لبتسبيأل ي ص معاهدة لتسبيأل المجرمين ا مة بلين اللدول األسلراف .وتتعهلد اللدول األسلراف
بادرا تبك الجرا أل ي لداد الجرا أل الياضعة لبتسبيأل ي كل معاهدة تسلبيأل تبلرأل يملا بينهلا.
وال يجوز لبدولة السلرف التلي يسلم انونهلا بلذلك صن تعتبلر صيلا ملن الجلرا أل المشلمولة بهلذل
االتفا ية جرما سياسيا إذا ما اتيذت هذل االتفا ية صساسا لبتسبيأل.
 -2تنسبس هذل المادة لبا الجرا أل المشمولة بهذل االتفا ية لندما يكلون الشليص موضلوو سبلي
التسبيأل موجودا ي إ بليأل الدوللة السلرف متبميلة السبلي ،شلريسة صن يكلون الفعلل اللذ يسبلي
بشللأن التسللبيأل مجرمللا بممتضللا المللانون الللدايبي لكللل مللن الدولللة السللرف السالبللة والدولللة
السرف متبمية السبي.
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 -3استثناء من صحكاأل الفمرة ( )2من هذل المادة ،يجلوز لبدوللة السلرف التلي يسلم انونهلا بلذلك
صن توا س لبا سبي تسبيأل شيص ما بسلبي ص ملن الجلرا أل المشلمولة بهلذل االتفا يلة وللو للأل
يكن الفعل مجرما بموجي انونها الدايبي.
 -4إذا شمل سبي التسبيأل لدة جرا أل منفصبة يكون جلرأل واحلد منهلا لبلا األ لل ياضلعا لبتسلبيأل
بممتضا هذل المادة ويكون بعضها غير ياضلف لبتسلبيأل بسلبي ملدة الحلبس المفروضلة لبيهلا
ولكن لها صبة بجريملة مشلمولة بهلذل االتفا يلة ،جلاز لبدوللة السلرف متبميلة السبلي صن تسبلس
هذل المادة صيضا يما ييص تبك الجرا أل.
 -5إذا تبمت دولة سرف  -تجعل تسبيأل المجرمين مشروسا بوجود معاهدة  -سبي تسبيأل من دولة
سرف صيرى ال ترتبس معها بمعاهدة تسبيأل ،جاز لها صن تعتبر هذل االتفا ية األسلاس الملانوني
لبتسبيأل يما ييص ص جرأل تنسبس لبي هذل المادة.
 -6لبا الدولة السرف التي تجعل التسبيأل مشروسا بوجود معاهدة:
( ص ) صن تببللغ األمللين العللاأل لجامعللة الللدول العربيللة ،و للت إيللدالها صللك التصللديس لبللا هللذل
االتفا ية صو االنضماأل إليها ،بما إذا كانت ستعتبر هذل االتفا ية األساس المانوني لبتعاون
بشأن التسبيأل مف سا ر الدول األسراف ي هذل االتفا ية.
(ي) صن تسعا ،حيثما ا تضا األمر ،إللا إبلراأل معاهلدات تسلبيأل ملف سلا ر اللدول األسلراف
ي هذل االتفا ية ب ية تنفيذ هذل المادة ،إذا كانت ال تعتبر هذل االتفا ية األساس المانوني
لبتعاون بشأن التسبيأل.
 -7لبللا الدولللة السللرف التللي ال تجعللل التسللبيأل مشللروسا بوجللود معاهللدة صن تعتبللر الجللرا أل التللي
تنسبس لبيها هذل المادة جرا أل ياضعة لبتسبيأل يما بينها.
 -8ييضللف التسللبيأل لبشللروس التللي يللنص لبيهللا المللانون الللدايبي لبدولللة السللرف متبميللة السبللي صو
معاهللدة التسللبيأل السللارية ،بمللا للي ذلللك الشللروس المتعبمللة بالعموبللة الللدنيا المشللترسة لبتسللبيأل
واألسباي التي يجوز لبدولة السرف متبمية السبي صن تستند إليها ي ر ض التسبيأل.
 -9تسللعا الدولللة السللرف ،رهنللا بموانينهللا الدايبيللة ،إلللا التعجيللل بللاجراءات التسللبيأل وتبسلليس مللا
يتصل بها من متسببات إثباتية يما ييص ص جرأل تنسبس لبي هذل المادة.
 -11يجللوز لبدولللة السللرف متبميللة السبللي ،رهنللا بأحكللاأل انونهللا الللدايبي ومعاهللداتها المتعبمللة
بالتسبيأل ،وبناء لبا سبي من الدولة السرف السالبة ،صن تحتجز الشليص المسبلوي تسلبيم
والموجود ي إ بيمها ،صو صن تتيذ تدابير مناسبة صيرى لضمان حضلورل إجلراءات التسلبيأل،
متا ا تنعت بأن الظروف تستدلي ذلك وبأنها ظروف مبحة.
 -11إذا لأل تمأل الدولة السرف التي يوجلد مرتكلي األ علال لي إ بيمهلا بتسلبيأل ذللك الشليص يملا
يتعبس بجرأل تنسبلس لبيل هلذل الملادة لمجلرد كونل صحلد مواسنيهلا ،وجلي لبيهلا الميلاأل ،بنلاء
لبا سبي الدولة السرف التلي تسبلي التسلبيأل ،باحاللة المضلية دون إبسلاء ال مسلوغ لل إللا
سبساتها الميتصة بمصد المةحمة .وتتيذ تبك السبسات رارها وتتيذ ذات اإلجراءات التي
تتيذها ي حالة ص جرأل آير يعتبر يسيلرا بموجلي الملانون اللدايبي لتبلك الدوللة السلرف.
وتتعللاون الللدول األسللراف المعنيللة ،يصوصللا للي الجوانللي اإلجرا يللة واإلثباتيللة ،ضللمانا
لفعالية تبك المةحمة.
 -12لنللدما ال يجيللز المللانون الللدايبي لبدولللة السللرف تسللبيأل صحللد مواسنيهللا صو التيبللي لن ل إال
بشرس صن يعاد ذلك الشليص إللا تبلك الدوللة السلرف لمضلاء العموبلة المفروضلة لبيل بعلد
المحاكمة صو اإلجراءات التي سبي تسبيأل ذلك الشيص من صجبها ،وتتفس تبك الدولة السلرف
والدولة السرف التي سببت تسبيأل الشيص لبا هذا الييار ولبلا ملا لد تريانل مناسلبا ملن
شروس صيرى ،يعتبر ذللك التسلبيأل المشلروس كا يلا لبو لاء بلااللتزاأل المبلين لي الفملرة ()11
من هذل المادة.
16
األمانة العامة جلامعة الدول العربية – إدارة الشؤون القانونية – الشبكة القانونية العربية www.arablegalnet.org

-13

-14

-15

-16
-17

إذا تر ض سبي تسبيأل ممدأل ل رض تنفيذ حكلأل ضلا ي بحجلة صن الشليص المسبلوي تسلبيم
هو من مواسني الدولة السرف متبمية السبي ،وجي لبيهلا ،إذا كلان انونهلا اللدايبي يسلم
بذلك وو ما لممتضيات ذلك المانون ،صن تنظر ،بنلاء لبلا سبلي ملن الدوللة السلرف السالبلة،
للي إنفللاذ العموبللة المفروضللة بممتضللا المللانون الللدايبي لبدولللة السللرف السالبللة صو مللا تبمللا
منها.
ت
تتكفل أل شيص تتيذ بشأن إجراءات يما يتعبس بأ ملن الجلرا أل التلي تنسبلس لبيهلا هلذل
المللادة معامبللة منصللفة للي كللل مراحللل اإلجللراءات ،بمللا للي ذلللك التمتللف بجميللف الحمللوس
والضمانات التي ينص لبيها المانون اللدايبي لبدوللة السلرف التلي يوجلد ذللك الشليص لي
إ بيمها.
ال يجللوز تفسللير ص حكللأل للي هللذل االتفا يللة لبللا صنل يفللرض التزامللا بالتسللبيأل إذا كللان لللدى
الدولة السرف متبمية السبي صسلبابا وجيهلة تجعبهلا تعتملد صن السبلي لدأل ل لرض مةحملة صو
معا بللة شلليص بسللبي جنس ل صو لر ل صو ديانت ل صو جنسلليت صو صصللب اإلثنللي صو آرا ل صو
موا ف السياسية ،صو صن االمتثال لبسبي سيبحس ضررا بوضعية ذلك الشيص أل سبي من
هذل األسباي.
ال يجوز لبدولة السرف صن تر ض سبي تسبيأل بحجلة صن الجلرأل يعتبلر جرملا يتعبلس بلأمور
مالية.
بل ر ض التسبيأل ،تتشاور الدولة السرف متبمية السبلي ،حيثملا ا تضلا األملر ،ملف الدوللة
السرف السالبة لكي تتي لها رصة وا ية لعرض آرا ها وتمديأل معبومات دالمة لسببها.
المادة الرابعة والعشرون
نقل األشخاص المحكوم عليهم

يجوز لبدولة السرف صن تنظر ي إبراأل اتفا يات صو ترتيبات ثنا ية صو متعددة األسراف بشأن
نمللل األشللياص الللذين يحكللأل لبلليهأل بعموبللة الحللبس صو بأشللكال صيللرى مللن الحرمللان مللن الحريللة،
الرتكابهأل ص عاال مجرمة و ما لهذل االتفا ية ،إللا إ بيمهلا لكلي يكملل صول لك األشلياص ملدة لملوبتهأل
هناك.
المادة الخامسة والعشرون
التحقيقات المشتركة
تنظللر الللدول األسللراف للي إبللراأل اتفا يللات صو ترتيبللات ثنا يللة صو متعللددة األسللراف تجيللز
لبسبسات المعنية صن تنش لجان تحميس مشتركة ،يما يتعبس بلاألمور التلي هلي موضلف تحميملات صو
مةحمات صو إجراءات ضا ية ي دولة واحدة صو صكثلر و لي حاللة للدأل وجلود اتفا يلات صو ترتيبلات
من هذا المبيل ،يجوز المياأل بتحميمات مشتركة باالتفاس حسي الحالة .وتكفل الدوللة السلرف المعنيلة
مرالاة االحتراأل التاأل لسيادة الدولة السرف التي سيجر ذلك التحميس دايل إ بيمها.
المادة السادسة والعشرون
أساليب التحري الخاصة
 -1من صجل مكا حة الفساد بصورة عالة ،تملوأل كلل دوللة سلرف و ملا لمانونهلا اللدايبي ،وضلمن
حدود إمكانياتها ،باتياذ ما د يبزأل من تدابير لتمكين سبساتها الميتصلة ملن اسلتيداأل صسلبوي
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التسبيأل المرا ي لبا النحو المناسي وكلذلك ،حيثملا تلرال مناسلبا ،إتبلاو صسلاليي تحلر ياصلة
كالترصد اإللكتروني وغيرل ملن صشلكال الترصلد والعمبيلات السلرية ،اسلتيداما مناسلبا دايلل
إ بيمها ،وكذلك لمبول المحاكأل ما يستمد من تبك األساليي من صدلة.
 -2ل رض التحر لن الجرا أل المشمولة بهذل االتفا يلة ،تشلجف اللدول األسلراف لبلا صن تبلرأل،
لنللد الضللرورة ،اتفا يللات صو ترتيبللات ثنا يللة صو متعللددة األسللراف مناسللبة السللتيداأل صسللاليي
التحللر الياصللة تبللك للي سللياس التعللاون لبللا الصللعيد الللدولي .وتبللرأل تبللك االتفا يللات صو
الترتيبللات وتنفللذ باالمتثللال التللاأل لمبللدص تسللاو الللدول للي السلليادة ،ويرالللا للي تنفيللذها التميللد
الصارأل بأحكاأل تبك االتفا يات صو الترتيبات.
 -3ي حالة لدأل وجود اتفا ية صو ترتيي لبا النحو المبين ي الفملرة ( )2ملن هلذل الملادة ،تتيلذ
المرارات المتعبمة باستيداأل صسلاليي التحلر الياصلة هلذل لبلا الصلعيد اللدولي تبعلا لبحاللة،
ويجللوز صن ترالللا يهللا ،لنللد الضللرورة ،الترتيبللات الماليللة والتفاهمللات المتعبمللة بممارسللة
الوالية المضا ية من بل الدول األسراف المعنية.
 -4يجوز ،بموا مة الدول األسراف المعنية ،صن تشمل المرارات المتعبمة باستيداأل صسبوي التسلبيأل
المرا ي لبا الصعيد الدولي سرا س مثلل التلراض سلبيل البضلا ف صو األملوال والسلماح لهلا
بمواصبة السير سالمة صو إزالتها صو إبدالها كبيا صو جز يا.
المادة السابعة والعشرون
اسـترداد الممتلكات
يعد استرداد الممتبكات مبدص صساسيا ي هذل االتفا ية ،ولبا اللدول األسلراف صن تملد بعضلها
البعض بأكبر در من العون والمسالدة ي هذا المجال.
المادة الثامنة والعشرون
منع وكشف إحالة العائدات اإلجرامية
 -1تتيذ كل دولة سرف ،ما د يبزأل من تلدابير ،و ملا لمانونهلا اللدايبي ،إلللزاأل الممسسلات الماليلة
الوا عة ضمن واليتها المضا ية بأن تتحمس من هوية العمةء وصن تتيذ يسلوات معموللة لتحديلد
هوية المالكين المنتفعين باألموال المودلة ي حسابات لالية الميملة ،وبلأن تجلر حصلا د يملا
لبحسابات التي يسبي تحها صو يحتفظ بها من بل ،صو نيابة لن ،ص راد مكبفين صو سبس صن كبفوا
بللأداء وظللا ف لموميللة هامللة صو ص للراد صسللرهأل صو صشللياص وثيمللي الصللبة بهللأل .ويصللمأل ذلللك
الفحللص الللد يس بصللورة معمولللة تتللي كشللف المعللامةت المشللبوهة ب للرض إبللةغ السللبسات
الميتصة لنها ،وال ينب ي صن يمول لبا صن يثني الممسسات المالية لن التعامل مف ص لميلل
شرلي صو يحظر لبيها ذلك.
 -2تموأل كل دوللة سلرف ،و ملا لمانونهلا اللدايبي واسترشلادا بالمبلادرات ذات الصلبة التلا اتيلذتها
المنظمللللللللات اإل بيميللللللللة والدوليللللللللة المتعللللللللددة األسللللللللراف لمكا حللللللللة غسللللللللل األمللللللللوال،
بما يبي:
ص -إصللدار إرشللادات بشللأن صنللواو الشيصلليات السبيعيللة صو االلتباريللة التللي يتو للف مللن
الممسسللات الماليللة الما مللة ضللمن واليتهللا المضللا ية صن تسبللس الفحللص الللد يس لبللا
حساباتها ،وصنواو الحسابات والمعامةت التي يتو ف صن توليها لناية ياصة ،وتلدابير
للت الحسللابات واالحتفللاظ بهللا ومسللك د اترهللا التللي يتو للف صن تتيللذها بشللأن تبللك
الحسابات.
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ي -إبةغ الممسسات المالية الما ملة ضلمن واليتهلا المضلا ية ،لنلد اال تضلاء وبنلاء لبلا
سبي دولة سرف صيرى صو بناء لبا مبلادرة منهلا هلي ،هويلة شيصليات سبيعيلة صو
التبارية معينة يتو ف ملن تبلك الممسسلات صن تسبلس الفحلص اللد يس لبلا حسلاباتها،
إضا ة إلا تبك التي يمكن لبممسسات المالية صن تحدد هويتها بشكل آير.
تتيذ كل دولة سرف تدابير تضمن احتفاظ ممسساتها المالية ،لفتلرة زمنيلة مناسلبة ،بسلجةت
وا يللة لبحسللابات والمعللامةت التللي تتعبللس باألشللياص المللذكورين للي الفمللرة ( )1مللن هللذل
المادة ،لبا صن تتضمن ،كحد صدنا ،معبومات لن هوية العميل ،كما تتضلمن ،لدر اإلمكلان،
معبومات لن هوية المالك المنتفف.
بهدف منف وكشف لمبيات إحالة العا دات المتأتية من ص عال مجرمة و ما لهذل االتفا ية ،تتيلذ
كل دولة سرف تدابير مناسبة و عالة لكي تمنف ،بمسالدة صجهزتها الر ابية واإلشرا ية ،إنشاء
مصارف ليس لها حضور ماد وال تنتسي إلا مجمولة مالية ياضعة لبر ابة .و ضلة للن
ذللللك ،يجلللوز لبلللدول األسلللراف صن تنظلللر لللي إللللزاأل ممسسلللاتها الماليلللة بلللر ض اللللديول صو
االستمرار لي لة لة مصلرف مراسلل ملف تبلك الممسسلات ،وبتجنلي إ املة ص لة لات ملف
ممسسات مالية صجنبية تسم لمصارف ليس لها حضور ماد وال تنتسي إلا مجمولة مالية
ياضعة لبر ابة ،باستيداأل حساباتها.
تنظر كل دولة سرف ي إنشاء نظأل عالة إل رار الذمة المالية ،و ملا لمانونهلا اللدايبي ،بشلأن
الموظفين العموميين المعنيين ،وتنص لبا لموبلات مة ملة لبلا للدأل االمتثلال .وتنظلر كلل
دوللة سلرف صيضلا لي اتيلاذ ملا لد يبلزأل ملن تلدابير لبسلماح لسلبساتها الميتصلة بتماسلأل تبللك
المعبومات مف السبسات الميتصة ي الدول األسراف األيلرى ،لنلدما يكلون ذللك ضلروريا
لبتحميس ي العا دات المتأتية من ص عال مجرمة و ما لهذل االتفا ية والمسالبة بها واستردادها.
تنظر كل دولة سرف ي اتياذ ما د يبزأل من تدابير ،و ما لمانونها الدايبي ،إللزاأل الموظفين
العمللوميين المعنيللين الللذين لهللأل مصلبحة للي حسللاي مللالي للي ببللد صجنبللي صو سللبسة تو يللف صو
بسجةت مة مة يما يتعبس بتبك الحسابات بأن يبب وا السبسات المعنيلة للن تبلك العة لة وصن
يحتفظوا بسجةت مةءمة بشأنها .ويتعين صن تنص تبك التلدابير صيضلا لبلا جلزاءات مناسلبة
لبا لدأل االمتثال.
المادة التاسعة والعشرون
التعاون الخاص

تسعا كل دولة سرف ،دون إيةل بمانونها الدايبي ،إللا اتيلاذ تلدابير تجيلز لهلا صن تحيلل،
دون مساس بتحميماتها صو مةحمتها صو إجراءاتها المضا ية ،معبومات للن العا لدات اإلجراميلة و ملا
لهذل االتفا ية إلا دوللة سلرف صيلرى دون سبلي مسلبس ،لنلدما تلرى صن إ شلاء تبلك المعبوملات لد
يسالد الدولة السرف المتبمية لبا استدالل صو إجراء تحميمات صو مةحمات صو إجراءات ضلا ية صو
د يمد إلا تمديأل تبك الدولة السرف سببا بممتضا هذل المادة.
المادة الثالثون
إرجاع الممتلكات والتصرف فيها
 -1ما تصادرل دولة سرف من ممتبكات لمة بالملادة السلابعة صو الملادة الحاديلة والعشلرين ملن
هلللذل االتفا يلللة يتصلللرف يللل بسلللرس منهلللا إرجلللاو الدوللللة السلللرف تبلللك الممتبكلللات ،لملللة
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بللالفمرة( )3مللن هللذل المللادة ،إلللا مالكيهللا الشللرليين ،و مللا ألحكللاأل هللذل االتفا يللة و انونهللا
الدايبي.
 -2تعتمللد كللل دولللة سللرف ،و مللا لبمبللادئ األساسللية لمانونهللا الللدايبي ،مللا للد يبللزأل مللن تللدابير
تشريعية وتدابير صيرى لتمكين سلبساتها الميتصلة ،لنلدما تتيلذ إجلراء ملا بنلاء لبلا سبلي
دولللة سللرف صيللرى ،مللن إرجللاو الممتبكللات المصللادرة ،و مللا ألحكللاأل هللذل االتفا يللة ،ومللف
مرالاة حموس السرف الثالى حسن النية.
 -3و ما لبملادتين العشلرين والحاديلة والعشلرين ملن هلذل االتفا يلة والفملرتين ( 1و  )2ملن هلذل
المادة ،لبا الدولة السرف متبمية السبي:
ص -ي حال ايلتةس صملوال لموميلة عبيلة صو حكميلة صو غسلل تبلك األملوال لبلا النحلو
المشار إلي ي الفمرات (ح  ،ك  ،ل) من المادة الرابعة من هذل االتفا ية ،لندما تنفلذ
المصادرة و ما لبمادة الحادية والعشرون واسلتنادا إللا حكلأل نهلا ي صلادر لي الدوللة
السللرف السالبللة ،وهللو اشللتراس يمكللن لبدولللة السللرف متبميللة السبللي صن تسللتبعدل وصن
ترجف الممتبكات المصادرة إلا الدولة السرف السالبة.
ي -للي حللال لا للدات ص جللرأل آيللر مشللمول بهللذل االتفا يللة ،لنللدما تكللون المصللادرة للد
نفذت و ما لبمادة الحادية والعشرين من هذل االتفا ية ،واستنادا إلا حكأل نها ي صلادر
للي الدولللة السللرف السالبللة ،وهللو اشللتراس يمكللن لبدولللة السللرف متبميللة السبللي صن
تسللتبعدل ،صن ترجللف الممتبكللات المصللادرة إلللا الدولللة السللرف السالبللة ،لنللدما تثبللت
الدولة السرف السالبة لبدولة السرف متبمية السبي بشكل معمول مبكيتها السابمة لتبلك
الممتبكات المصلادرة صو لنلدما تعتلرف الدوللة السلرف متبميلة السبلي بالضلرر اللذ
لحس بالدولة السرف السالبة كأساس إلرجاو الممتبكات المصادرة.
 للي جميللف الحللاالت األيللرى ،صن تنظللر لبللا وج ل األولويللة للي إرجللاو الممتبكللاتالمصلللادرة إللللا الدوللللة السلللرف السالبلللة ،صو إرجلللاو تبلللك الممتبكلللات إللللا صصلللحابها
الشرليين السابمين ،صو تعويض ضحايا الجريمة.
 -4يجوز لبدولة السرف متبمية السبي ،لند اال تضاء ،ما لأل تمرر الدول األسراف يةف ذلك ،صن
تمتسلللف نفملللات معموللللة تكبلللدتها لللي لمبيلللات التحميلللس صو المةحملللة صو اإلجلللراءات المضلللا ية
المفضية إلا إرجاو الممتبكات المصادرة صو صن تتصرف يها بممتضا هذل المادة.
 -5يجوز لبدول األسلراف ،لنلد اال تضلاء ،صن تنظلر بوجل يلاص لي إبلراأل اتفا يلات صو ترتيبلات
متفس لبيها ،تبعا لبحالة ،من صجل التصرف نها يا ي الممتبكات المصادرة.
المادة الحادية والثالثون
التدريب والمساعدة التقنية
 -1تموأل كل دولة سرف ،بالملدر اللةزأل ،باسلتحداى صو تسلوير صو تحسلين بلرامج تلدريي ياصلة
لموظفيهللا المسللمولين لللن منللف الفسللاد ومكا حتل  .ويمكللن صن تتنللاول تبللك البللرامج التدريبيللة،
ضمن جمبة صمور ،المجاالت التالية:
وضف تدابير عالة لمنف الفساد والكشف والتحميس ي صو المعا بة لبي ومكا حت  ،بما
ص-
ي ذلك استعمال صساليي جمف األدلة والتحميس.
ي -بناء المدرات ي مجال صياغة وتيسيس سياسة إستراتيجية لمكا حة الفساد.
 تدريي السبسات الميتصة لبا إلداد سببات بشأن المسلالدة المانونيلة المتبادللة تفليبمتسببات االتفا ية.
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تمييأل وتدليأل الممسسات وإدارة اليدمات العموميلة وإدارة األملوال العموميلة بملا لي
د-
ذلك المشتريات العمومية ،والمساو الياص.
هـ -منف ومكا حة إحالة العا دات اإلجرامية و ما لهذل االتفا ية وإرجاو تبك العا دات.
و -كشف وتجميد إحالة العا دات اإلجرامية.
ز – العا لدات اإلجراميللة واألسللاليي المسللتيدمة للي إحالللة تبللك العا للدات صو إيفا هللا صو
تمويهها.
ح – اسللتيداأل آليللات وصسللاليي انونيللة وإداريللة مة مللة و عالللة لتيسللير إرجللاو العا للدات
اإلجرامية.
س -السرا س المتبعة ي حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مف السبسات المضا ية.
– التدريي لبا تسبيس البوا الوسنية والدولية .
تنظللر الللدول األسللراف للي مسللالدة بعضللها الللبعض ،لنللد السبللي ،لبللا إجللراء تمييمللات
ودراسللات وبحللوى بشللأن صنللواو الفسللاد وصسللباب وآثللارل وتكاليف ل للي ببللدانها ،لكللي تضللف،
بمشاركة السبسات الميتصة والمجتمف ،استراتيجيات ويسس لمل لمكا حة الفساد.
تيسيرا السترداد العا دات اإلجرامية ،يجوز لبدول األسراف صن تتعاون لبلا تزويلد بعضلها
البعض بأسماء اليبراء الذين يمكن صن يسالدوا لبا تحميس ذلك الهدف.
المادة الثانية والثالثون
جمع المعلومات المتعلقة بالفساد
وتبادلها وتحليلها

 -1تنظللر كللل دولللة سللرف لي الميللاأل ،بتحبيللل اتجاهللات الفسللاد السللا دة دايللل إ بيمهللا ،وكللذلك
الظروف التا ترتكي يها جرا أل الفساد.
 -2تنظر الدول األسراف لي تسلوير اإلحصلاءات واليبلرة التحبيبيلة بشلأن الفسلاد والمعبوملات
وتماسللأل تبللك اإلحصللاءات واليبللرة التحبيبيللة والمعبومللات يمللا بينهللا ومللن يللةل المنظمللات
الدولية واإل بيمية ،ب يلة إيجلاد معلايير ومنهجيلات مشلتركة لدر اإلمكلان وكلذلك المعبوملات
لن الممارسات الفضبا لمنف الفساد ومكا حت .
 -3تنظللر كللل دولللة سللرف للي رصللد سياسللاتها وتللدابيرها الفعبيللة لمكا حللة الفسللاد و للي إجللراء
تمييمات لفالبية تبك السياسات والتدابير وكفاءتها.
المادة الثالثة والثالثون
مؤتمر الدول األطراف
 -1يتنشأ بممتضا هذل االتفا ية ممتمر لبدول األسلراف ملن صجلل تحسلين لدرة اللدول األسلراف
وتعاونهلللا لبلللا تحميلللس األهلللداف المبينلللة لللي هلللذل االتفا يلللة وملللن صجلللل تشلللجيف تنفيلللذها
واستعراض .
 -2يتلولا األملين العلاأل لجامعلة اللدول العربيلة الللدلوة لعملد ملمتمر اللدول األسلراف لي مولللد
ص صال سنة واحدة بعلد بلدء نفلاذ هلذل االتفا يلة .وبعلد ذللك ،تتعملد اجتماللات منتظملة لملمتمر
الدول األسراف و ما لبنظاأل الدايبي الذ يعتمدل الممتمر.
 -3يعتمد ممتمر الدول األسراف نظاما دايبيا و والد تحكأل سير األنشسة المبينة ي هذل المادة
وتشللمل والللد بشللأن بللول المللرا بين ومشللاركتهأل وتسللديد النفمللات المتكبللدة للي االضللسةو
بتبك األنشسة.
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يتفس ممتمر الدول األسراف لبا صنشسة وإجراءات وسرا س لمل لتحميلس صهلداف االتفا يلة
بما ي ذلك:
ص  -تيسلللير تبلللادل المعبوملللات بلللين اللللدول األسلللراف للللن نملللس واتجاهلللات الفسلللاد وللللن
الممارسللات الناجحللة للي منع ل ومكا حتل و للي إرجللاو العا للدات اإلجراميللة ،بوسللا ل
منها نشر المعبومات ذات الصبة.
ي -التعللاون مللف المنظمللات واآلليللات الدوليللة واإل بيميللة والمنظمللات غيللر الحكوميللة ذات
الصبة.
 اسللتيداأل المعبومللات ذات الصللبة التللي تعللدها اآلليللات الدوليللة واإل بيميللة األيللرى مللنصجل مكا حة الفساد ومنع .
د  -استعراض تنفيذ هذل االتفا ية من جاني الدول األسراف يها.
هـ -تمديأل توصيات لتحسين هذل االتفا ية وتحسين تنفيذها.
و  -اإلحاسة لبما باحتياجلات اللدول األسلراف ملن المسلالدة التمنيلة يملا يتعبلس بتنفيلذ هلذل
االتفا ية واإليصاء بما د يرال ضروريا من إجراءات ي هذا الشأن.
يكتسي ممتمر الدول األسراف المعر ة الةزمة بالتدابير التي تتيذها الدول األسراف لتنفيلذ
هذل االتفا ية ،والصلعوبات التلي تواجههلا لي ذللك ،ملن يلةل المعبوملات التلي تملدمها تبلك
الدول ومن يةل ما د ينش ممتمر الدول األسراف من آليات استعراض تكميبية.
تموأل كل دولة سرف بتزويد الدول األسراف بمعبومات لن برامجها ويسسهلا وممارسلاتها
وكذلك لن تدابيرها التشريعية واإلدارية الرامية إلا تنفيلذ هلذل االتفا يلة ،حسلبما يمضلي بل
ممتمر الدول األسراف .وينظلر ملمتمر اللدول األسلراف لي صنجلف السلبل لتبملي المعبوملات
واتياذ اإلجراءات المبنية لبيها ،بما ي ذلك المعبوملات المتبملاة ملن اللدول األسلراف وملن
المنظملات الدوليللة .ويجللوز لبمللمتمر صيضللا صن ينظلر للي المسللاهمات المتبمللاة مللن المنظمللات
غير الحكومية ذات الصبة ،المعتمدة حسي األصول و ما ل جراءات التي يمررها الممتمر.
ينش ممتمر الدول األسراف ،إذا ما رصى ضرورة لذلك ،ص آلية صو هي لة مناسلبة لبمسلالدة
لبا تنفيذ االتفا ية تنفيذا عاال.
المادة الرابعة والثالثون
األمانة

 -1تتولا األمانة العامة لجامعة الدول العربية تو ير اليدمات المناسبة لملمتمر اللدول األسلراف
ي االتفا ية.
 -2تموأل األمانة بما يبي:
ص  -مسالدة ممتمر الدول األسلراف لبلا االضلسةو باألنشلسة المبينلة لي هلذل االتفا يلة،
واتياذ الترتيبات لعمد دورات ممتمر الدول األسراف وتو ير اليدمات الةزمة لها.
ي  -مسللالدة الللدول األسللراف ،لنللد السبللي ،لبللا تمللديأل المعبومللات إلللا مللمتمر الللدول
األسراف و ما لبفمرات( )6 ،5 ،4من المادة الثالثة والثةثين من هذل االتفا ية.
 -ضمان التنسيس الضرور مف صمانات المنظمات الدولية واإل بيمية ذات الصبة.
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تعمل الجهات الميتصة لدى الدول األسراف لبا اتياذ اإلجراءات الدايبيلة الةزملة لوضلف
هذل االتفا ية موضف التنفيذ.
تكون هذل االتفا ية محة لبتصديس لبيها صو االنضلماأل إليهلا ملن اللدول العربيلة وتلودو وثلا س
التصديس صو االنضماأل لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية ي مولد ص صال ثةثون يوملا
من تاري التصديس صو االنضماأل ،ولبا األمانة العامة إبلةغ سلا ر اللدول األلضلاء وصملانتي
مجبسي وزراء العدل والدايبية العري بكل إيداو لتبك الوثا س وتاريي .
تسر هذل االتفا ية بعد مضي ثةثين يوما من تلاري إيلداو وثلا س التصلديس لبيهلا ملن سلبف
دول لربية.
يجوز ألية دولة لضو ي جامعة الدول العربية غير مو عة لبا هذل االتفا ية صن تنضأل إليهلا
بعد سريانها وديولها حيز النفلاذ ،وتعتبلر الدوللة سر لا يهلا بمضلي ثةثلين يوملا لبلا إيلداو
وثيمة التصديس صو االنضماأل لدى األمانة العامة لجامعة الدول العربية.
تنظللر الللدول األسللراف ،حسللي اال تضللاء ،للي إمكانيللة لمللد اتفا يللات صو ترتيبللات ثنا يللة صو
متعللددة األسللراف تيللدأل صغللراض هللذل االتفا يللة صو تضللعها موضللف النفللاذ العمبللي صو تعللزز
صحكامها.
يجوز لبدولة السرف صن تمترح تعديل ص نص من نصوص هذل االتفا يلة وتحيبل إللا األملين
العللاأل لجامعللة الللدول العربيللة الللذ يمللوأل بابةغل إلللا مللمتمر الللدول األسللراف للي االتفا يللة،
ويبذل الممتمر جهدل ي التوصل إلا إجماو الدول األسراف بشأن التعديل.
يكون التعديل الذ يعتمد و ما لبفمرة ( )6من هذل المادة ياضعا لبتصلديس لبيل صو المبلول صو
اإل للرار مللن جانللي الللدول األسللراف ولنللد إ للرار هللذا التعللديل مللن مللمتمر الللدول األسللراف
يصب مبزما ي حس الدول األسراف.
يجوز ألية دولة سرف صن تنسحي من هذل االتفا ية بناء لبلا سبلي كتلابي ترسلب إللا صملين
لاأل جامعة الدولة العربية ،ويرتي االنسلحاي صثلرل بعلد مضلي سلتة صشلهر ملن تلاري اسلتةأل
السبي ،وتظل صحكاأل هذل االتفا ية نا ذة بالنسبة إلا سببات التسبيأل التي دمت يةل تبك المدة
ولو حصل هذا التسبيأل بعدها.

حةةررت هةةذت االتفاقيةةة باللغةةة العربيةةة بمدينةةة القةةاهرة فةةي جمهوريةةة مصةةر العربيةةة فةةي
1432/1/15هـ  ،الموافق 2212/12/21م من أصل واحد مودع باألمانة العامة لجامعةة الةدول
العربية (األمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب) ،ونسخة مطابقة لألصل تسلم لألمانةة العامةة
لمجلس وزراء الداخلية العرب ،وتسلم كذلك نسخة مطابقة لألصل لكل دولة من الدول األطراف.
وإثباتا ً لما تقدم ،قام أصحاب السـمو والمعالي وزراء الداخلية والعـدل العرب ،بتوقيع هذت
االتفاقية ،نيابـة عن دولهم.
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