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االتفاقيــة العربيــة
ملكافحـة غ�سـل الأمـوال ومتويـل الإرهـاب
الديباجـــــــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
�إذ تدرك خطورة ما ينتج عن �أفعال غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من م�شاكل وخماطر
تقو�ض خطط التنمية االقت�صادية وتعرقل جهود اال�ستثمار مما يهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالقت�صادي والأمني  ،ويخل ب�سيادة القانون .
واقتناعــا منهـ ــا �أن هـ ــذه الأفــعال تعد جرائم عرب وطنية مت�س كل البلدان واقت�صادياتها ،
مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها �أمرا �ضروريا .
ورغبة فـي تعزيز هذا التعاون فيما بينها للوقاية منها ومكافحتها .
والتزاما مبيثاق الأمم املتحدة  ،وميثاق جامعة الدول العربية  ،وجميع املعاهدات واملواثيق
العربية والدولية الأخرى ذات ال�صلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإن�سان وكذلك حق ال�شعوب
فـي مقاومة االحتالل وتقرير امل�صري .
قـ ــد اتفق ــت علــى عق ــد ه ــذه االتفاقيــة داعي ــة كــل دولة عربي ــة لـ ــم ت�ش ــارك ف ــي �إبرامهـ ــا
�إىل االن�ضمام �إليها .
البــاب الأول
�أحكــام عامـــة
املـــادة الأولـــــى
تعاريـــــف
لأغرا�ض هذه االتفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية املعنى املبني �إزاء كل منها :
 - 1الدولـــة الطـــرف :
كل دولة ع�ضو فـي جامعة الدول العربية �صادقت على هذه االتفاقية � ،أو ان�ضمت
�إليها و�أودعت وثائق ت�صديقها �أو ان�ضمامها لدى الأمانة العامة للجامعة .
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 - 2الأمــــــــوال :
كـ ــل ذي قيم ــة مالي ــة من عقار �أو منقول مادي �أو معنوي وجمي ــع احلق ــوق املتعلق ــة
ب�أي منها وال�صكوك واملحررات املثبتة لكل ما تقدم �أيا كان �شكلها مبا فيها الإلكرتونية
والرقمية والعملة الوطنية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والتجارية .
 - 3عائــدات اجلرميــة :
الأم ــوال املتح�صل ــة �أو الناجت ــة �أو العائ ــدة بطريق مبا�شر �أو غري مبا�شــر مــن ارتك ــاب
�أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الت�شريع الداخلي للدولة الطرف كجرمية
�أ�صلية و�أية فوائد �أو �أرباح �أو مداخيل �أخرى مرتتبة �أو متولدة عن هذه الأموال .
 - 4التجميـد �أو احلجـز �أو التحفـظ :
فر�ض ح�ضر م�ؤقت على الت�صرف فـي الأموال �أو نقلها �أو تبديلها �أو ال�سيطرة عليها
وغي ـ ــر ذلك م ـ ــن �صـ ــور الت�ص ــرف  ،وذلك بنـ ــاء على �أمـ ــر �ص ــادر م ــن �سلطـ ــة ق�ضائي ــة
�أو من �أي �سلط ــة خمت�صة وفقــا ملا تن�ص عليــه القوانني والنظم الداخلية لكل دولة
طرف .
 - 5امل�صـــادرة :
التجريــد الدائم من الأموال �أو املمتلك ــات بناء علــى حكــم �أو �أمــر �صــادر من �سلط ــة
ق�ضائيـ ــة �أو مـ ــن �أي �سلط ــة خمت�صــة وفقا ملا تن�ص عليه القوانني والنظـم الداخلي ــة
لكل دولة طرف .
 - 6امل�ؤ�س�سات املالية وغري املالية :
�أي من�ش ـ�أة تــزاول واح ــد �أو �أكرث مــن الأن�شط ــة املالية �أو التجاري ــة �أو االقت�صادي ــة ،
كالبن ــوك �أو حم ــالت ال�صرافــة �أو �شركات اال�ستثمار والت�أمني �أو ال�شرك ــات التجاريــة
�أو امل�ؤ�س�سات الفردية �أو الأن�شطة املهنية � ،أو �أي ن�شاط �آخر مماثل .
 - 7ال�شخ�ص االعتباري (املعنوي) :
�أحد الأ�شخــا�ص االعتباريــة العامــة �أو اخلا�صـة التي �أ�ضفـى عليهـا امل�شــرع ال�شخ�صي ــة
القانونية  ،فيما عدا الدولة والهيئات وامل�ؤ�س�سات العامة .
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 - 8غ�ســـل الأمــــوال :
ارتكاب �أي فعل �أو ال�شروع فيه يق�صد من ورائه �إخفاء �أو متويه �أ�صل حقيقة �أموال
مكت�سبة خالفـ ــا ملا تن�ص عليه القواني ــن والنظم الداخلي ــة لكل دول ــة ط ــرف وجعله ــا
تبدو ك�أنها م�شروعة امل�صدر .
 - 9متويـــل الإرهـــاب :
جمع �أو تقدمي �أو نقل الأموال بو�سيلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ال�ستخدامها كليا
�أو جزئيا لتمويل الإرهاب وفقا لتعريف الإرهاب الوارد باالتفاقية العربية ملكافحة
الإرهاب مع العلم بذلك .
املـــادة الثانيــــة
الهـدف مـن االتفاقيـة
تهــدف هــذه االتفاقيــة إ�لــى تدعيــم التدابيــر الراميــة �إلــى مكافحــة جرائــم غ�ســل الأمــوال
ومتويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي فـي هذا املجال .
املـــادة الثالـثــــة
�صــون ال�سيــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يتفق مع مبادئ
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة وال�سالمة الإقليمية وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية
للدول الأخرى .
	- 2ال تبيح هذه االتفاقية لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة طرف �أخرى مبمار�سة
الوالي ــة الق�ضائيــة و�أداء الوظائ ــف التي ين ــاط �أدا�ؤهــا ح�صــرا ب�سلطــات تلــك الدولــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
البــاب الثانـي
التدابري الوقائية من غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املـــادة الرابعــة
الرقابــة والإ�شــراف
على كل دولة طرف :
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�	- 1أن ت�ضع نظام ــا داخليا �شامــال للرقابة والإ�شـراف علـى امل�صارف وامل�ؤ�س�ســات املالية
غيــر امل�صرفيــة  ،مبا فـي ذلك الأ�شخــا�ص الطبيعيــة �أو االعتبــارية التــي تقــدم
خدمات نظاميـة �أو غري نظاميــة فـي جمــال حتويــل الأمــوال �أو كل ما ل ـ ــه قيمة ،
وعند االقت�ضاء على الهيئات الأخرى املعر�ضة بوجه خا�ص لغ�سل الأموال � ،ضمن
نطاق اخت�صا�صها  ،من �أجل ك�شف ومكافحة جميع �أ�شكال غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب  ،ويتعني �أن ي�شدد ذلك النظام على املتطلبات اخلا�صة بتحديد هوية
العم ــالء وامل�ستفيديــن احلقيقيــني  ،عند االقت�ضــاء  ،وحفــظ ال�سجــالت والإبـ ــالغ
عن املعامالت امل�شبوهة .
�	- 2أن تكفـل قدرة ال�سلطـات الإدارية والرقابيــة واملعنيــة ب�إنفــاذ القــانــون و�س ــائــر
ال�سلطـات املخت�صـة مبكــافحــة غ�ســل الأم ــوال ومتــويـل الإرهــاب  ،علـى التعــاون
وتب ـ ــادل املعلومـات على ال�صعيد الوطني والإقليمي والدويل �ضمن نطاق ال�شروط
التي تفر�ضها القوانني والنظم الداخلية  ،و�أن تقوم ب�إن�شاء وحدات حتريات مالية
تعمل كمركز وطني فـي كل دولة جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب .
املـــادة اخلام�ســة
الرقابـة علـى حركـة الأمـوال
تتخذ الدول الأطراف تدابري منا�سبة لك�شف ور�صد حركة النقود والأدوات املالية القابلة
للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها  ،وفق ال�ضمانات التي تكفل ا�ستخدام املعلومات ا�ستخداما
�سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أية �صورة من ال�صور .
املـــادة ال�ساد�ســة
التدابيـر الواقعـة على امل�ؤ�س�سـات املاليـة
تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين تدابري منا�سبة لإلزام
امل�ؤ�س�سات املالية  ،ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا ي�أتي :
 - 1ت�ضمني ا�ستمارات التحويل الإلكرتوين للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات
دقيقة ومفيدة عن امل�صدر .
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 - 2االحتفاظ بتلك املعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه االتفاقية .
 - 3ف ــر�ض مراقبــة دقيقة علــى حتويل الأموال التي ال حتتــوي على معلوم ــات كاملــة
عن امل�صدر .
 - 4احلــر�ص علــى حمايــة املعلومــات الإلكرتوني ــة عــن طريــق إ�عــداد برامــج احلمايــة
املتخ�ص�صــة .
املـــادة ال�سابعــة
وحـــدة التحريــات املاليــة
تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ما يلزم من تدابري ت�شريعية
لإن�شاء وحدة التحريات املالية و�أن تكفل لها ال�صالحيات التي متكنها من املكافحة الفعالة
جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك تلقي التقارير املتعلقة باملعامالت
املالية امل�شبوهة فـي نطاق غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ولو كان من م�صادر م�شروعة
وفح�صها وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة .
املـــادة الثامنــة
�إجراءات املكافحة والتعاون بني الدول الأطراف
 - 1تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ب�إعداد قائمة امل�ؤ�س�سات
املالي ــة التي تتعام ــل فـي النقد و�إ�صدار الإر�شادات الالزمة لهذه امل�ؤ�س�ســات مبــا تلتزم
به من �إجراءات فـي �أعمال املكافحة ومنها على وجه اخل�صو�ص :
أ�  -التحقــق من هوي ــة العم ــالء والأو�ضــاع القانوني ــة لهم وامل�ستفيدين احلقيقيني
م ــن الأ�شخـا�ص الطبيعيني واالعتباريني وعدم ج ــواز فتح ح�سابات �أو ربــط ودائع
�أو قبول �أموال �أو ودائع جمهولة �أو ب�أ�سماء �صورية �أو وهمية .
ب �	-إخطار وحدات التحريات املالية بالعمليات املالية التي ي�شتبه فـي �أنها تت�ضمن
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
ج  -م�سك �سجالت وم�ستندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية املحلية �أو الدولية
تت�ضمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات و�أن حتتفظ بهذه ال�سجالت
وامل�ستندات ملدة ال تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ انتهاء التعامل مع امل�ؤ�س�سة
املالية �أو من تاريخ قفل احل�ساب وحتديث هذه البيانات ب�صورة دورية .
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د  -و�ضـع ه ــذه ال�سجـ ــالت وامل�ستندات حتت ت�ص ــرف ال�سلطــات الق�ضائي ــة واجلهــات
املخت�صة بتطبيق �أحكام مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك عند طلبها
�أثن ــاء الفح ــ�ص والتحــري وجمــع اال�ستــدالالت �أو التحقيـ ــق �أو املحاكم ــة ف ــي �أي
من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
هـ  -حظر الإف�صاح للعمالء �أو امل�ستفيدين �أو لغري ال�سلطات املخت�صة عن �أي �إجراء
من �إجراءات الإخطار �أو التحري �أو الفح�ص التي تتخذ فـي �ش�أن املعامالت املالية
امل�شتبه فـي �أنها تت�ضمن غ�سل �أموال �أو متويل �إرهاب � ،أو عن البيانات املتعلقة بها .
 - 2تعمل الدول الأطراف على �أن تتعاون وحدات التحريات املالية بها فيما بينها فـي �ش�أن
�ضبط جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب ومالحقة مرتكبيها ولها �أن متد بع�ضها
بالبيانات والتحريات واملعلومات املطلوبة فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�ش�أن �إجراء مراجعة دورية للن�صو�ص
القانونية املتعلقة ب�أعمال مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وحتديثها مبا يتفق
مع املواثيق وااللتزامات الدولية ذات ال�صلة .
 - 4تتعاون الدول الأطراف فيما بينها فـي جمال التدريب التقني على �أعمال مكافحة
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وتقدمي امل�ساعدات الفنية الالزمة لأعمال املكافحة .
البــاب الثالـث
جترمي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
املـــادة التا�سعــة
جتريـــم غ�ســل الأمـــوال
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
ت�شريعية لتجرمي �أي فعل من �أفعال غ�سل الأموال الآتية :
 - 1اكت�س ــاب الأم ــوال �أو حيازته ــا �أو ا�ستخدامه ــا �أو �إدارتهـ ــا �أو حفظه ــا �أو تبديله ــا
�أو ا�ستثمارها �إذا كانت متح�صلة من �إحدى اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي ت�شريع
الدولة الطرف كجرمية �أ�صلية وذلك بق�صد �إخفاء �أو متويه طبيعتها �أو م�صدرها
مع العلم ب�أنها عائدات �إجرامية .
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 - 2حتويل �أو ا�ستبدال الأموال �أو نقلها �إذا كانت متح�صلــة من �إحــدى اجلرائــم
املن�صو�ص عليها فـي ت�شريع الدولة الطرف كجرمية �أ�صلية وذلك بق�صد �إخفاء
�أو متويه طبيعتها �أو م�صدرها مع العلم �أنها عائدات �إجرامية .
� - 3إخفــاء �أو متــويـه الطبيعــة احلقيقيــة للأمــوال �أو م�صدرهــا �أو مكانهــا �أو كيفيــة
الت�صـرف فيها �أو حــركتها �أو ملكيتهــا �أو احلقــوق املتعلقــة بهــا مع العلــم ب�أن هــذه
الأموال هي عائدات �إجرامية .
 - 4اال�شرتاك فـي ارتكاب �أي فعل من الأفعال ال�سابقة �أو املحاولة �أو ال�شروع فـي ذلك .
املـــادة العا�شــرة
جتريـــم متويــل الإرهــاب
تتخ ــذ ك ــل دول ــة ط ــرف  ،وفقــا للمب ــادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهــا القانون ــي  ،مــا يلزم من تدابري
ت�شريعية لتجرمي �أي فعل من �أفعال متويل الإرهاب الآتية :
 - 1تقدمي الأموال حتت �أي م�سمى مع العلم ب�أيلولتها لتمويل الإرهاب .
 - 2اكت�ساب �أو جمع الأموال ب�أية و�سيلة كانت  ،بق�صد متويل الإرهاب .
 - 3حيازة �أو حفظ �أو �إدارة ا�ستثمار الأموال املعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك .
املـــادة احلاديــة ع�شــرة
م�س�ؤوليـة الأ�شخـا�ص االعتباريـني
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،التدابري الت�شريعية
الالزمة ملا ي�أتي :
 - 1تقري ـ ــر م�س�ؤوليـ ـ ــة الأ�شخ ــا�ص االعتباريــني �إذا ارتكبـ ــت جرائـ ــم غ�سـ ــل الأمـ ــوال
�أو متويل الإرهاب امل�شمولة بهذه االتفاقية بوا�سطة �أ�شخا�ص اعتباريني وتكون
هذه امل�س�ؤولية جنائية (جزائية) �أو مدنية �أو �إدارية .
 - 2ترتب هذه امل�س�ؤولية دون م�سا�س بامل�س�ؤولية اجلنائية (اجلزائية) للأ�شخا�ص
الطبيعيني الذين ارتكبوا هذه اجلرائم .
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املـــادة الثانيــة ع�شــرة
الواليــــة الق�ضائيــــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
ت�شريعيـ ـ ــة لكي تخ�ض ـ ــع لواليتهـ ــا الق�ضائيـ ــة جرائـ ـ ــم غ�س ـ ـ ــل الأم ـ ــوال ومتويــل الإرهاب ،
�أو اال�شرتاك فيها �أو التحري�ض عليها �أو املحاولة �أو ال�شروع فـي ارتكابها وذلك :
 عندما ترتكب هذه الأفعال خارج �إقليمها �إ�ضرارا مب�صاحلها . عندما يكون اجلاين موجودا على �إقليمها وال تقوم بت�سليمه لكونه �أحد مواطنيها .املـــادة الثالثــة ع�شــرة
التجميـد واحلجـز وامل�صـادرة
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما يلزم من تدابري
لتمكني اجلهة املخت�صة من م�صادرة :
�أ  -العائدات الإجرامية املتح�صلة من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شمولة
بهذه االتفاقية .
ب  -الأموال التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام فـي ارتكاب �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي الفقرة (�أ) من هذه امل ــادة .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتنظيم �إدارة ال�سلطات املخت�صة للأموال
املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة .
� - 3إذا حولـ ـ ـ ــت العائـ ـ ــدات الإجرامي ـ ــة �أو بدل ـ ــت جزئيــا �أو كلي ـ ــا �إىل ممتلكـ ـ ــات �أخـ ـ ــرى ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات بدال من العائدات للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه امل ــادة .
� - 4إذا خلط ـ ـ ــت ه ـ ــذه العائ ـ ــدات الإجرامي ــة مبمتلك ــات اكت�سبــت مــن م�صــادر م�شروع ــة ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة ،
دون م�سا�س ب�أي �صالحية تتعلق ب�ضبطها �أو بتجميدها .
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 - 5تخ�ض ــع للتدابيـ ــر امل�ش ــار �إليه ــا فـي هذه امل ــادة وعل ــى ذات النحـ ـ ــو والقـ ــدر ال�ساريـ ــني
علــى العائ ــدات الإجراميــة  ،الإيرادات �أو املنافع الأخ ــرى املت�أتيــة مــن هــذه العائ ــدات
الإجرامية �أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 - 6تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غريها من الدول الأطراف تنظم
الت�صرف فـي ح�صيلة الأموال املحكوم نهائيا مب�صادرتها فـي جرائم غ�سل الأموال
ومتويـ ــل الإره ـ ــاب م ـ ــن جهـ ــات ق�ضائيـ ــة وطنيـ ــة �أو �أجنبي ــة تت�ضم ــن قواعـ ــد توزيـ ــع
تلك احل�صيلة بني �أطراف هذه االتفاقيات وفقا للأحكام التي تن�ص عليها .
 - 7ال يجوز تف�سري �أحكام هذه امل ــادة مبا مي�س حقوق الغري  ،ح�سن النية .
املـــادة الرابعــة ع�شــرة
التعـاون مـع �سلطـات �إنفـاذ القانـون
تتخذ ك ــل دولة ط ــرف  ،وفقا للمبــادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،التدابري الت�شريعية
والإدارية الالزمة ملا يلي :
 - 1ت�شجيع �أي من الفاعلني الأ�صليني �أو ال�شركاء فـي ارتكاب �أية جرمية من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،على تقدمي معلومات مفيدة �إىل ال�سلطات املخت�صة ،
وعلى توفري امل�ساعدة الفعلية لهذه ال�سلطات لأغرا�ض التحقيق والإثبات .
 - 2الإعفاء �أو التخفيف من العقوبات الأ�صلية املقررة جلرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب امل�شمولة بهذه االتفاقية �إذا بادر �أحد "اجلناة" �إىل �إبالغ ال�سلطات املخت�صة
قبل علمها بها �أو �إذا ح�صل الإبالغ بعد علم ال�سلطات باجلرمية �شريطة �أن ي�ؤدي
الإبالغ �إىل �ضبط باقي اجلناة �أو بع�ضهم �أو �ضبط الأموال حمل اجلرمية .
�	- 3إذا كان ال�شخــ�ص امل�شار �إليه فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة موجودا فـي دولــة
طــرف  ،وق ــادرا على تقدي ــم عون كبي ــر �إىل ال�سلطــات املخت�صــة لدولة طرف
�أخ ــرى  ،يج ــوز للدولتي ــن املعنيتيــن �إبرام اتفاق ــات �أو ترتيب ــات وفق ــا للمب ــادئ
الأ�سا�سية لنظام كل منهما القانوين  ،بغر�ض ت�سهيل تطبيق �أحكام الفقرتني ()1
و( )2من هذه امل ــادة .
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املـــادة اخلام�ســة ع�شــرة
ال�سريـــة امل�صرفيـــة
تكفل كل دولة طرف فـي جمال القيام بتحقيقات فـي امل�سائل اجلزائية للأفعال املجرمة
�إعماال لهذه االتفاقية وجود �آليات منا�سبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد
تن�ش�أ عن تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية .
البــاب الرابـع
التعــــاون الأمنـــــي
املـــادة ال�ساد�ســة ع�شــرة
التدابيـــر الوقائيــــة
تلتزم الدول الأطراف باتخاذ كافة التدابري الالزمة للوقاية من جرائم غ�سل الأموال
ومتويل الإرهاب  ،وذلك طبقا للقوانني والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل منها  ،على
النحو املبني فيما يلي :
 - 1تطويـ ــر وتعزيـ ــز الأنظمـ ــة املت�صلة بالك�شـ ــف عن جرائـ ــم غ�س ــل الأم ـ ــوال ومتوي ـ ــل
الإرهاب .
 - 2دعم قدرة الأجهزة الأمنية والإدارية والرقابية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�سائر
الأجهزة املعنية مبكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب والتعاون وتبادل
املعلومات فيما بينها .
� - 3إن�شاء وتطوير وحت�سني برامج تدريبية خا�صة للعاملني فـي �أجهزتها املعنية مبنع
ومكافح ـ ــة اجلرائ ــم امل�شمول ــة بهـ ــذه االتفاقي ــة  ،على �أن تتن ــاول تلك الربامـ ــج
على وجه اخل�صو�ص ما يلي :
�أ  -الطرق امل�ستخدمة فـي الوقاية من اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية و�أ�ساليب
منعها قبل وقوعها .
ب  -الأ�ساليـ ـ ــب التي ي�ستخدمهـ ـ ـ ــا الأ�شخ ـ ــا�ص امل�شتبـ ــه ب�ضلوعهـ ــم فـي اجلرائ ـ ـ ــم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
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ج  -طــرق مراقبــة حركــة املمنوعــات والعــائــدات الإجراميــة واملمتلكــات واملع ــدات
وغريها من الأدوات امل�ستخدمة فـي نقل �أو �إخفاء �أو متويه تلك العائدات
واملمتلكات واملعدات .
د  -الو�سائل امل�ستحدثة فـي جمال ك�شف ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب .
 - 4قيام كل دولة من الدول الأطراف ب�إن�شاء قاعدة بيانات جلمع وحتليل املعلومات
اخلا�صة بجرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك املعلومات املقدمة
من الدول واملنظمات الإقليمية والدولية  ،وو�ضع قوائم متكاملة فـي هذا النطاق
واالحتفاظ بها وحتديثها .
 - 5تبــادل املعلومـات مع الــدول الأطـراف فـي مـجال جـرائـم غ�سـل الأمـوال ومتويـل
الإرهاب .
 - 6تعزيز �أن�شطة الإعالم الأمني وتن�سيقها مع الأن�شطة الإعالمية فـي كل دولة وفقا
ل�سيا�ستها الإعالمية  ،وذلك لدعم اجلهود الرامية للتوعية من خماطر جرائم
غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون مع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات
الأخرى ذات ال�صلة .
املـــادة ال�سابعــة ع�شــرة
تدابيـــر املكافحــــة
تعمل الدول الأطراف لتحقيق املكافحة الفعالة جلرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
على ما يلي :
 - 1القب�ض على مرتكبي جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب وحماكمتهم وفقا
للقانون الوطني �أو ت�سليمهم وفقا لأحكام هذه االتفاقية �أو االتفاقيات الثنائية
بني الدولتني الطالبة واملطلوب منها الت�سليم .
� - 2إقامة تعاون فعال بني الأجهزة املعنية وبني الأفراد ملواجهة جرائم غ�سل الأموال
ومتوي ــل الإره ــاب  ،وتوفـيــر �ضمان ــات وحواف ــز منا�سب ــة حلثه ــم وت�شجيعه ــم
علــى الإبــالغ عــن هذه اجلرائم وتقدمي املعلومات التي ت�ساعد فـي الك�شف عنها
والقب�ض على مرتكبيها .
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 - 3تـ�أمني حمـاية فعـالــة للعاملــني فـي ميـدان العدالــة اجلنائيــة ومل�صادر املعلوم ــات
وال�شهود فـي جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
املـــادة الثامنــة ع�شــرة
تبــادل املعلومــــات
تتعاون الدول الأطراف فـي مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب  ،طبقا للقوانني
والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة  ،وذلك على النحو التايل :
 - 1تعزيز تبادل املعلومات فـيما بينها حول :
أ�  -هـويــة الأ�شخــا�ص امل�شتبــه فـي �ضلوعهــم فـي تلــك اجلرائــم و أ�مــاكن وجــودهـم
و�أن�شطتهم .
ب  -الو�سائل والأ�ساليب التي ت�ستخدم فـي ارتكاب تلك اجلرائم .
ج  -حركة عائدات جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب بالو�سائل والتقنيات
امل�ستخدمة �أو املراد ا�ستخدامها فـي ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 2تتعهد كل من الدول الأطراف ب�إخطار �أية دولة طرف �أخرى على وجه ال�سرعة
باملعلومات املتوفرة لديها عن �أية جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب تقع فـي �إقليمها ت�ستهدف امل�سا�س مب�صالح تلك الدولة �أو مبواطنيها ،
على �أن تبني فـي ذلك الإخطــار ما �أحــاط باجلرميــة من ظروف واجلناة فـيها
واملجنـ ــي عليهـ ــم و�ضحاياه ــا والآثـ ــار الناجم ــة عنه ــا والأ�ساليـ ــب امل�ستخدم ـ ــة
فـي ارتكابها  ،وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املطبقة فـي كل دولة .
 - 3تتعهد الدول الأطراف باملحافظة على �سرية املعلومات املتبادلة فـيما بينها وعدم
تزويد �أية دولة غري طرف �أو جهة �أخرى بها  ،دون �أخذ املوافقة امل�سبقة للدولة
م�صدر املعلومات .
املـــادة التا�سعــة ع�شـرة
التحريــــــات
 - 1تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فـيما بينها وتقدمي امل�ساعدة فـي جمال
إ�ج ـ ــراءات التح ــري والقبـ ــ�ض عل ــى الهارب ــني من املتهم ــني �أو املحكـ ــوم عليهـ ـ ــم
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فـي جرائـ ــم غ�س ــل الأمـ ــوال ومتوي ــل الإرهــاب وكفالة تقديــم �أي �شخــ�ص ي�شــارك
فـي هذه اجلرائم �أو تدبريها �أو الإعداد لها �أو ارتكابها �أو دعمها �إىل العدالة وفقا
للنظم والقوانني الداخلية لكل دولة .
 - 2تزويــد كل دولــة طــرف ب�أق�صـى قـدر من امل�ساعــدة فـيما يت�صــل ب إ�جـراء التحــريــات
واال�ستدالالت املتعلقــة بجــرائم غ ــ�سل الأمـ ــوال ومتويل الإره ــاب وي�شم ــل ذلك
امل�ساع ــدة على ح�صــول كل منهــا على مــا لدى الأخرى مــن �أدلــة الزمــة ملبا�ش ــرة
التحقيقات اجلنائية والإجراءات القانونية .
املـــادة الع�شــرون
تبـــادل اخلبــرات والدرا�ســات والبحــوث
 - 1تتعاون الدول الأطراف على تبادل اخلربات فـيما بينها فـي جمال الوقاية ومكافحة
جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2تتعاون الدول الأطراف على �إجراء وتبادل الدرا�سات والبحوث ذات ال�صلة بتحليل
االجتاه ــات ال�سائ ـ ــدة ف ــي جرائ ــم غ�سـ ــل الأم ــوال ومتويــل الإرهــاب وظروف ارتكابها
وكيفـية مواجهتها .
املـــادة احلاديــة والع�شــرون
التعاون فـي جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية
تتعـاون الــدول الأطــراف فـي حــدود امكانياتهــا على توفـيــر امل�ساعــدات التقنيــة لتخطي ــط
و إ�ع ــداد وتنفـي ــذ برام ــج �أو عق ــد دورات تدريبي ــة م�شرتك ــة �أو خا�ص ــة بدول ــة �أو جمموعــة
من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني فـي جمال مكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل
الإرهاب وتبادل اخلربات فـيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع م�ستوى الأداء .
املـــادة الثانيــة والع�شــرون
دعـــم التعـــاون العربـــي الـــدويل
ت�سعى الدول الأطراف �إىل تطوير وتعزيز التعاون العربي الدويل والإقليمي فـي جمال
منع ومكافحة جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب من خالل ما يلي :
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 - 1دعــم التن�سيــق والتعــاون امل�شتــرك بــني الــدول الأطــراف وبــني املنظمــات الدوليــة
والإقليمية املعنية فـي هذا املجال .
 - 2تبادل املعلومات واخلربات مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية والإقليمية ب�ش�أن
امل�ستج ــدات فـي جمــال جرائ ــم غ�س ــل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب وكيفـي ــة الوقاي ــة
منها ومكافحتها .
 - 3ت�أكيد امل�شاركة فـي امل�ؤمترات والندوات واحللقات العلمية التي تعقدها املنظمات
الدولية والإقليمية فـي جمال جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
البــاب اخلامـ�س
التعـاون القانونـي والق�ضائـي
املـــادة الثالثــة والع�شــرون
امل�ساعــدة القانونيــة املتبادلـــة
 - 1تلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوين �أن تقدم كل منها للأخرى �أكرب قدر
من امل�ساع ــدة القانوني ــة املتبادل ــة فـي املالحق ــات و�إج ــراءات اال�ستــدالل والتحقيق ــات
والإجراءات الق�ضائية الأخرى فـيما يتعلق بجرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2للدول الأطراف �أن تطلب فيما بينها امل�ساعدة القانونية املتبادلة لأي من الأغرا�ض
الآتية :
�أ � -ضب ــط الأمـ ــوال واملمتلكـ ــات املتح�صلـ ــة من اجلرائـ ــم امل�شمولـ ــة بهذه االتفاقيـ ــة
�أو حجزها �أو جتميدها �أو م�صادرتها �أو ت�سليمها .
ب  -القيام ب�إجراءات التفتي�ش .
ج  -فح�ص الأ�شياء ومعاينة املواقع .
د  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال من الأ�شخا�ص وتلقي تقارير اخلرباء .
هـ  -تبادل �صحف احلالة اجلنائية وتبليغ امل�ستندات الق�ضائية عموما .
و  -ك�شــف املتح�صــالت �أو املمتلكــات �أو الأدوات �أو الأ�شي ــاء الأخ ــرى �أو اقتفـ ــاء �أثرهــا
لأغرا�ض احل�صول على �أدلة .
- 14 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

ز  -ت�سهيــل مثــول الأ�شخــا�ص فـي الدولــة الطــرف التــي تطلــب ذلك من �أجــل �سم ــاع
�شهادتهم �أو �أقوالهم فـي اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
ح � -أي �شكل من �أ�شكال امل�ساعدة مبا ال يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف متلقية
الطلب .
 - 3يجوز لل�سلطات املخت�صة فـي كل دولة طرف فيما ال يتعار�ض مع قانونها الداخلي
ودون �أن تتلقى طلبا م�سبقا �أن حتيل معلومات متعلقة مب�سائل جنائية �إىل �سلطة
خمت�صة فـي دولة طرف �أخرى متى قدرت �أن هذه املعلومات قد ت�ساعد تلك ال�سلطة
فـي القيام بالتحريات �أو ا�ستكمالها �أو اتخاذ الإجراءات اجلنائية  ،ويتعني على ال�سلطة
املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب ب�إبقاء تلك املعلومات طي الكتمان
ب�شكل دائم �أو م�ؤقت �أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها .
 - 4ي�صاغ طلب امل�ساعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق اجلرمية �أو الواقعة
�أو الإجراء حمل امل�ساعدة  ،ويتعني �أن يت�ضمن طلب امل�ساعدة على وجه اخل�صو�ص
البيانات الآتية :
أ� � -صفة ال�سلطة املخت�صة .
ب  -مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب و�صفة
ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة .
ج  -ن�سخ ر�سمية من �أوراق التحقيقات �أو الأحكام ال�صادرة فـي املو�ضوع ذات ال�صلة .
د  -بيان امل�ساعدة القانونية املطلوبة وتفا�صيل �أي �إجراء �آخر تود الدولة الطالبة
اتباعه .
هـ  -هوية ال�شخ�ص مو�ضوع الطلب وجن�سيته ومكان وجوده و�أية معلومات �أخرى
�إ�ضافية تفيد فـي الو�صول �إليه .
املـــادة الرابعــة والع�شــرون
ال�سلطـــة املركزيــــة
تعني كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي طلبات امل�ساعدة
القانونية املتبادلة و�إحالتها لل�سلطات املخت�صة التخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها .
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املـــادة اخلام�ســة والع�شــرون
حـاالت رفـ�ض امل�ساعـدة القانونيـة
 - 1يجوز للدول ــة الط ــرف متلقية الطلــب رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونيــة فـي احل ــاالت
الآتية :
�أ �	-إذا ك ــان تنفيــذ طلــب امل�ساعــدة مي�س �سيادتهــا �أو �أمنهــا �أو يتعــار�ض مع نظامه ــا
القانوين .
ب �	-إذا كان تنفيذ امل�ساعدة يتعار�ض مع التحقيقات �أو الإجراءات القائمة على �أر�ضها
�أو مع حكم ق�ضائي �صادر فـي �إقليمها .
	- 2اليجوز للدولة متلقية طلب امل�ساعدة رف�ضها بحجة ال�سرية امل�صرفية وفقا لأحكام
امل ــادة (. )15
املـــادة ال�ساد�ســة والع�شــرون
تكاليـف تنفيـذ طلـب امل�ساعـدة
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما مل تتفق الدول
الأطراف على غري ذلك  ،و�إذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم نفقات �ضخمة �أو غري عادية وجب
على الدول الأطراف املعنية �أن تت�شاور لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب
مبقت�ضاها وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف .
املـــادة ال�سابعــة والع�شــرون
االعتـراف بالأحكــام اجلزائيــة
يتعني على كل دولة طرف �أن تعرتف بالأحكام اجلزائية ال�صادرة عن حماكم دولة طرف
�أخرى ب�ش�أن �إحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية ما مل يتعار�ض ذلك مع �أحكام النظام
العام �أو القانون  ،وت�ستثنى من ذلك ما ي�أتي :
 - 1الأحكام التي ما زالت قابلة للطعن فيها ب�أحد �أوجه الطعن املقررة فـي قانون
الدولة التي �صدر احلكم من �إحدى حماكمها .
 - 2الأحكام ال�صادرة فـي جرمية تدخل �أ�صال �ضمن الوالية الق�ضائية للدولة املطلوب
منها امل�ساعدة متى با�شرت فيها �أيا من �إجراءات التحقيق �أو املحاكمة .
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املـــادة الثامنــة والع�شــرون
التعــاون لأغــرا�ض امل�صــادرة
 - 1علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقـى طلبــا مــن دولــة طــرف �أخــرى لهــا والي ــة ق�ضائي ــة
علــى جرمي ــة م�شمولـة بهــذه االتفاقي ــة مــن �أجــل م�ص ــادرة مــا يوجــد فـ ــي �إقليمه ــا
من عائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى � ،أن تقوم مبا يلي :
�أ � -إحال ــة الطل ــب �إىل �سلطاته ــا املخت�صـ ــة لت�ست�ص ــدر منهـ ــا �أم ــر �أو حك ــم م�ص ــادرة ،
و�أن ت�ضع ذلك مو�ضع النفاذ فـي حالة �صدوره .
ب � -إحالة �أمر �أو حكم امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة فـي �إقليم الدولة الطرف الطالبة
�إىل �سلطاتها املخت�صة  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب .
 - 2تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف �أو �أكرث لها والية ق�ضائية
على جرمية م�شمولة بهذه االتفاقية  ،التدابري الالزمة للك�شف عن عائدات اجلرمية
�أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها .
 - 3ي�شرتط فـي الطلب املن�صو�ص عليه فـي الفقرة ( )1من هذه امل ــادة ما ي�أتي :
�أ  -فـي حالة طلب امل�صادرة  ،و�صف املمتلكات املراد م�صادرتها مبا فـي ذلك مكانها
وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون ذات �صلة  ،وبيان بالوقائع التي ا�ستندت �إليها
الدول ــة الطــرف الطالبــة مبــا يكف ــي لتمكيــن الدولــة الطرف متلقية الطلب
من ا�ست�صدار الأمر �أو احلكم فـي �إطار قانونها الداخلي .
ب  -فـي حال ــة طلــب ذي �صلــة بالبنــد (/1ب) من هذه امل ــادة  ،ن�سخــة مقبول ــة قانون ــا
من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف الطالبة ،
وبيانــا يح ــدد التدابي ــر التي اتخذته ــا الدول ــة الطــرف الطالب ــة لتوجي ــه �إ�شعــار
منا�سب للغري ح�سن النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا ب�أن �أمر
امل�صادرة نهائي .
ج  -فـي حالة طلب ذي �صلة بالبند ( )2من هذه امل ــادة  ،بيان بالوقائع والن�صو�ص
لجــراءات
القانوني ــة التي ا�ستن ــدت �إليهــا الدول ــة الط ــرف الطالب ــة وو�ص ــف ل إ
املطلوبة  ،ون�سخة مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب .
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�	- 4إذا اختارت الدولة الطرف �أن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار �إليها فـي الفقرتني (1و)2
من هذه امل ــادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة الطرف �أن تعترب
هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 5يجوز �أي�ضا رف�ض التعاون مبقت�ضى هذه امل ــادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل تتلق
الدول ــة الطــرف متلقيــة الطلب �أدلة كافية فـي حينها �أو �إذا كانت املمتلكات ذات قيمة
ال يعتد بها .
 - 6قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه امل ــادة  ،على الدولة الطرف متلقية الطلب
�أن تتيح للدولة الطرف الطالبة  ،فر�صة لعر�ض ما لديها من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة
ذلك التدبري .
	- 7ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه امل ــادة مبا مي�س بحقوق الغري ح�سن النية .
املـــادة التا�سعــة والع�شــرون
التعــاون لأغـرا�ض ا�ستـرداد املوجـودات
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لل�سماح :
 - 1لدول ــة ط ــرف �أخ ــرى برف ــع دع ــوى ق�ضائي ــة �أم ــام حماكمه ــا ال�ستـ ــرداد �أمـ ــوال
�أو ممتلكات متح�صلة من جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب .
 - 2ال�سماح ب�إنفاذ �أمر �أو حكم م�صادرة �صادر عن حمكمة فـي دولة طرف فـي هذه
االتفاقية .
 - 3ملحاكمهــا �أو �سلطاتهــا املخت�صــة عندمــا يتعيــن عليهــا اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة
�أن تعرتف مبطالبة دولة طرف فـي هذه االتفاقية ب�أموال �أو ممتلكات اكت�سبت
من جرمية من جرائم غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب باعتبارها مالكة �شرعية
لها .
املـــادة الثالثــون
نقـل الإجـراءات اجلزائيـة
تنظر الدول الأطراف فـي �إمكانية نقل �أي من الإجراءات املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،فـي احلاالت التي يعترب فيها ذلك النقل فـي �صالح ح�سن
�سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات ق�ضائية .
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املـــادة احلاديــة والثالثــون
ت�سليـم املتهميـن واملحكـوم عليهـم
 - 1يتم ت�سليم املجرمني واملحكوم عليهم باجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية وفقا للنظام
القانونــي للدولــة متلقية الطلب �إذا كان ال�شخ�ص مو�ضوع طلب الت�سليم موجودا
فـي �إقليم الدولة املطلوب منها  ،ب�شرط �أن يكون الفعل الذي يطلب ب�ش�أنه الت�سليم
جمرما مبقت�ضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة املطلوب منها .
� - 2إذا ا�شتمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلة  ،وكانت جرمية واحدة منها على الأقل
خا�ضعة للت�سليم  ،وبع�ضها غري خا�ضع له  ،ولها �صلة بجرمية م�شمولة بهذه االتفاقية ،
فيجوز للدولة املطلوب منها �أن تطبق �أحكام الفقرة ( )1من هذه امل ــادة فيما يتعلق
بتلك اجلرائم .
 - 3تع ــد اجلرائـ ــم الت ــي ي�س ــري عليهـ ــا �أحكـ ــام الفقرتـني ( )2 ، 1م ــن ه ــذه امل ـ ــادة مدرج ـ ــة
فـ ــي ع ــداد اجلرائ ــم اخلا�ضع ــة للت�سلي ــم  ،فـي �أي معاهدة لت�سليم املجرم ــني قائمـ ــة
بــني الدول الأط ــراف  ،على �أن تتعهد الدول الأطــراف ب�إدراج تلك اجلرائ ــم فـي عـ ــداد
اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم فـي �أية معاهدة ت�سليم تعقد فيما بينها .
� - 4إذا تلقـ ــت دولة ط ــرف  ،جتعــل ت�سليم املجرم ــني م�شروط ــا بوج ـ ـ ــود معاهـ ــدة  ،طلـ ــب
ت�سليم من دولة طرف �أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�سليم  ،فيجوز لها �أن تعترب
هــذه االتفاقيــة الأ�سـ ــا�س القانونــي للت�سليــم ف ــي اجلرائــم التي ت�ســري عليهــا �أحكــام
هذه االتفاقية .
 - 5على الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعد اجلرائم
التي ت�سري عليها �أحكام هذه االتفاقية  ،جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
املـــادة الثانيــة والثالثــون
تبـــادل طلبـــات الت�سليـــم
يكـ ــون تبـ ــادل طلبـ ــات الت�سليـ ــم بني اجلهـ ــات املخت�ص ــة فـ ـ ــي ال ـ ـ ــدول الأطـ ــراف مبا�شـ ــرة ،
�أو عن طريق وزارات العدل بها �أو ما يقوم مقامها � ،أو بالطرق الدبلوما�سية .
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املـــادة الثالثــة والثالثــون
م�ستنــدات طلــب الت�سليـــم
 - 1يقدم طلب الت�سليم كتابة ويرفق به ما ي�أتي :
�أ � -أ�صل حكم الإدانة �أو �أمر القب�ض �أو �أية �أوراق �أخرى لها نف�س القوة �صادرة طبقا
للأو�ضاع املقررة فـي قانون الدولة الطالبة � ،أو �صورة ر�سمية لها .
ب  -بيان مف�صل باجلرائم املطلوب الت�سليم من �أجلها  ،يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها
وتكييفهــا القانونــي  ،مع الإ�شارة �إىل الن�صو�ص القانونية املطبقة عليها  ،و�صورة
منها .
ج � -أو�صاف ال�شخ�ص املطلوب ب�صورة دقيقة  ،والبيانات الأخرى التي حتدد �شخ�صه
وجن�سيته وهويته .
 - 2اذا وجدت الدولة املطلوب منها الت�سليم � ،أن هناك حاجة �إىل �إي�ضاحات تكميلية للتحقق
من توافر ال�شروط املن�صو�ص عليها فـي هذه امل ــادة  ،فلها �أن تخطر الدولة الطالبة
ال�ستكمال هذه الإي�ضاحات خالل مدة حتددها لهذا الغر�ض .
املـــادة الرابعــة والثالثــون
التوقيـــف امل�ؤقـــــت
 - 1لل�سلطة الق�ضائية فـي الدولة الطالبة � ،أن تطلب من الدولة املطلوب منها كتابة ،
حب�س (توقيف) ال�شخ�ص م�ؤقتا �إىل حني و�صول طلب الت�سليم .
 - 2يجوز للدولة املطلوب منها الت�سليم �أن ت�صدر قرارا بحب�س (توقيف) ال�شخ�ص املطلوب
م�ؤقتا .
	- 3ال يجــوز حبــ�س (توقيــف) ال�شخــ�ص املطلــوب ت�سليمــه مــدة تزيــد علــى ثالثيــن يوما
من تاريخ �إلقاء القب�ض عليه � ،إذا مل يقدم طلب الت�سليم م�صحوبا بامل�ستندات املن�صو�ص
عليها فـي امل ــادة ( )33من هذه االتفاقية .
�	- 4إذا وجــدت الدولــة املطلــوب منهــا الت�سليــم � ،أن طلــب الت�سلــم تتوافــر في ــه ال�شــروط
املن�صو�ص عليها فـي امل ــادة ( )33من هذه االتفاقية  ،فتتوىل ال�سلطات املخت�صة لديها
تنفيذ طلب الت�سليم وفقا لقانونها  ،على �أن حتيط الدولة الطالبة مبا اتخذ فـي �ش�أن
الطلب من �إجراءات دون ت�أخري .
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	- 5ال يجوز �أن تزيد مدة احلب�س امل�ؤقت على �ستني يوما من تاريخ ورود طلب الت�سليم .
 - 6يجوز الإفراج عن ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه خالل �ستني يوما ب�شرط �أن تتخذ الدولة
املطلوب منها الت�سليم التدابري ال�ضرورية ملنع فراره .
	- 7ال يحــول الإفــراج امل�ؤقــت عــن املطلــوب ت�سليمــه دون القبــ�ض عليــه وت�سليمــه �إذا طلـبت
الدولة طالبة الت�سليم ذلك .
املـــادة اخلام�ســة والثالثــون
تعــدد طلبــات الت�سليــم
� - 1إذا تعددت طلبات الت�سليم عن جرمية واحدة �أو عدة جرائم خمتلفة فيقدم طلب
الدولة التي �أ�ضرت اجلرمية ب�أمنها �أو م�صاحلها اجلوهرية ثم الدولة التي وقعت
اجلرمي ــة علــى �إقليمه ــا ثــم الدول ــة التــي يك ــون ال�شخــ�ص املطل ــوب م ــن رعاياهــا ،
و�إذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�سبق فـي طلب الت�سليم .
 - 2ال يجوز لأي دولة طرف ت�سليم �شخ�ص م�سلم �إليها من دولة طرف �أخرى �إىل دولة
غري طرف �إال مبوافقة الدولة التي قامت بت�سليمه .
املـــادة ال�ساد�ســة والثالثــون
الإنابــــة الق�ضائيــــة
 - 1يجب �أن تت�ضمن طلبات الإنابة الق�ضائية البيانات الآتية :
أ�  -اجلهة املخت�صة ال�صادر عنها الطلب .
ب  -مو�ضوع الطلب و�سببه .
ج  -حتديد هوية ال�شخ�ص املعني بالإنابة بكل دقة .
د  -بيان اجلرمية التي تطلب الإنابة ب�سببها  ،وتكييفها القانوين  ،والعقوبة املقررة
على ارتكابها  ،و�صورة من الن�صو�ص القانونية املطبقة فـي الدولة الطالبة .
 - 2يوجه طلب الإنابة الق�ضائية من وزارة العدل �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة الطالبة
�إىل وزارة العدل �أو ما يقوم مقامها فـي الدولة املطلوب منها  ،ويجوز �أن يوجه الطلب
مبا�شـ ــرة م ـ ــن ال�سلط ـ ــات الق�ضائيـ ــة فـي الدولـ ــة الطالبــة �إلــى ال�سلط ــات الق�ضائيـ ــة
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فـي الدولة املطلوب منها مع �إر�سال �صورة من هذه الإنابة �إىل وزارة العدل فـي الدولة
املطلوب منها  ،وميكن �أن يوجه الطلب مبا�شرة من اجلهات الق�ضائية فـي الدولة
الطالب ــة �إلــى اجله ــة املخت�ص ــة فـي الدولة املطل ــوب منهــا  ،وذلك م ــن خ ــالل الطـ ــرق
الدبلوما�سية �أو �أية طرق �أخرى معتمدة من الدول الأطراف فـي هذا ال�ش�أن .
 - 3يتعني �أن تكون طلبات الإنابة الق�ضائية وامل�ستندات امل�صاحبة لها موقعا عليها وخمتومة
من �سلطة خمت�صة �أو معتمدة منها .
� - 4إذا كانت اجلهة التي تلقت طلب الإنابة الق�ضائية غري خمت�صة مببا�شرته  ،تعني عليها
�إحالته تلقائيا �إىل اجلهة املخت�صة فـي دولتها  ،وفـي حالة ما �إذا �أر�سل الطلب بالطريق
املبا�شر  ،ف�إنها حتيط الدولة الطالبة علما بنف�س الطريق .
 - 5فـي حال رف�ض الإنابة الق�ضائية يتعني �أن يبلغ للدولة الطالبة مع بيان �سبب الرف�ض
�إن �أمكن .
 - 6يكون للإجراء الذي يتم بطريق الإنابة الق�ضائية وفقا لأحكام هذه االتفاقية الأثر
القانوين ذاته كما لو مت من اجلهة املخت�صة لدى الطرف املتعاقد الطالب .
املـــادة ال�سابعــة والثالثــون
ح�صانــة ال�شهـــود واخلبــراء
 - 1ال يجوز توقيع �أي جزاء �أو تدبري ينطوي على �إكراه ال�شاهد �أو اخلبري الذي مل ميتثل
للتكليف باحل�ضور  ،ولو ت�ضمنت ورقة التكليف باحل�ضور بيان جزاء التخلف .
� - 2إذا ح�ضر ال�شاهد �أو اخلبري طواعية �إىل �إقليم الدولة الطالبة  ،فيتم تكليفه باحل�ضور
وفق �أحكام الت�شريع الداخلي لهذه الدولة .
 - 3ال يجوز �أن يحاكم �أو يحب�س �أو يخ�ضع لأي قيد على حريته فـي �إقليم الدولة الطالبة
�أي �شاهد �أو خبري � -أيا كانت جن�سيته  -يح�ضر �أمام اجلهات الق�ضائية لتلك الدولة
بناء على تكليف باحل�ضور عن �أفعال �أو �أحكام �أخرى غري م�شار �إليها فـي ورقة التكليف
باحل�ضور  ،و�سابقة على مغادرته �أرا�ضي الدولة املطلوب منها .
 - 4تنق�ضي احل�صانة املن�صو�ص عليها فـي هذه امل ــادة �إذا بقى ال�شاهد �أو اخلبري املطلوب
فـي �إقليم الدولة الطالبة ثالثني يوما متعاقبة �أو املدة التي يتفق عليها الطرفان ،
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بالرغم من قدرت ــه على مغادرت ــه بعد �أن �أ�صب ــح وجــوده غري مطل ــوب من اجلهــات
الق�ضائية � ،أو �إذا عاد �إىل �إقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته .
املـــادة الثامنــة والثالثــون
حمايــــة ال�شهـــود واخلبــــراء
تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لكفالة حماية ال�شاهد �أو اخلبري
من �أية عالنية ت�ؤدي �إىل تعري�ضه �أو �أ�سرته �أو �أمالكه للخطر الناجت عن الإدالء ب�شهادته
�أو بخربته  ،وعلى الأخ�ص :
 - 1كفالة �سرية تاريخ ومكان و�صوله �إىل الدولة الطالبة  ،وو�سيلة ذلك .
 - 2كفالة �سرية حمل �إقامته وتنقالته و�أماكن تواجده .
 - 3تتعهــد الدول ــة الطالب ــة بتوفيــر احلماي ــة الأمنيــة الالزمــة التــي تقت�ضيهــا حالــة
ال�شاه ــد �أو اخلبي ــر و�أ�سرت ــه  ،وظ ــروف الق�ضي ــة املطل ــوب فيه ــا  ،و�أن ــواع املخاط ــر
املتوقعة .
املـــادة التا�سعــة والثالثــون
نقـــل ال�شهـــود واخلبـــراء
� - 1إذا كان ال�شاهد �أو اخلبري املطلوب مثوله �أمام الدولة الطالبة حمبو�سا فـي الدولة
املطلوب منها  ،يجرى نقله م�ؤقتا �إىل املكان الذي �ستعقد فيه اجلل�سة املطلوب �سماع
�شهادته �أو خربته فيها  ،وذلك بال�شروط وفـي املواعيد التي حتددها الدولة املطلوب
منها  ،ويجوز رف�ض النقل :
أ� � -إذا رف�ض ال�شاهد �أو اخلبري املحبو�س .
ب � -إذا كان وجوده �ضروريا من �أجل �إجراءات جنائية تتخذ فـي �إقليم الدولة املطلوب
منها .
ج � -إذا كان نقله من �ش�أنه �إطالة �أمد حب�سه .
د � -إذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله .
 - 2يظـ ــل ال�شاهـ ــد �أو اخلبي ـ ــر املنقـ ــول حمبو�سـ ــا فـي �إقليم الدولة الطالبة �إىل حني �إعادته
�إىل الدولة املطلوب منها  ،ما مل تطلب الدولة الأخرية �إطالق �سراحه .
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املـــادة الأربعــون
نفقـات �سفـر و�إقامـة ال�شهـود واخلبـراء
� - 1إذا ر�أت الدولة الطالبة �أن حل�ضور ال�شاهد �أو اخلبري �أمام �سلطتها الق�ضائية �أهمية
خا�صة  ،ف�إنه يتعني �أن ت�شري �إىل ذلك فـي طلبها  ،و�أن ي�شتمل الطلب �أو التكليف
باحل�ضور على بيان تقريبي بنفقات ال�سفر والإقامة وعلى تعهدها بدفعها  ،وتقوم
الدولة املطلوب منها تكليف ال�شاهد �أو اخلبري باحل�ضور  ،وب�إحاطة الدولة الطالبة
باجلواب .
 - 2يتقا�ضى ال�شاهد ما فاته من �أجر �أو ك�سب من الطرف املتعاقد الطالب  ،كما يحق
للخبري املطالبة ب�أتعابه نظري الإدالء بر�أيه  ،ويحدد ذلك كله بناء على التعريفات
والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الطالب .
البــاب ال�سـاد�س
�أحكــام ختاميــة
املـــادة احلاديــة والأربعــون
 - 1تك ـ ــون هـذه االتفاقيــة حمــال للت�صديــق عليهـ ــا م ــن الـ ــدول املــوقع ــة  ،وت ــودع وثائـق
الت�صديق �أو االن�ضمـام لــدى الأمانــة العامــة جلامعــة الـدول العربية فـي موعد �أق�صاه
ثالثــون يوما من تاريخ الت�صديق �أو االن�ضمام  ،وعلى الأمانة العامة �إبالغ �سائر الدول
الأع�ضاء  ،بكل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية بعد م�ضي ثالثني يوما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق عليها
�أو االن�ضمام �إليها من �سبع دول عربية .
	- 3ال تنفذ هذه االتفاقية بحق �أية دولة عربية �أخرى � ،إال بعد �إيداع وثيقة الت�صديق
عليها �أو االن�ضمام �إليها لدى الأمانة العامة للجامعة  ،وم�ضي ثالثني يوما من تاريخ
الإيداع .
 - 4يجـوز للدول ــة الط ــرف �أن تقرتح تعدي ــل �أي نــ�ص مــن ن�صـو�ص هذه االتفاقية وحتيلــه
إ�ل ــى الأم ــني الع ــام جلامعـة الدول العربيــة الــذي يقــوم ب�إبالغــه �إىل الدول الأطــراف
- 24 -

اجلريدة الر�سمية العدد ()1058

فـي االتفاقية التخاذ قرار باعتماده ب�أغلبية ثلثي الدول الأطراف  ،وي�صبح هذا التعديل
نافـ ــذا بعد م�ضي ثالثني يومـ ــا من تاريخ �إيداع وثائق الت�صدي ـ ــق �أو القبول �أو الإق ــرار
من �سبع دول �أطراف لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية .
	- 5ال يجــوز لأيــة دولــة طــرف �أن تن�سحــب مــن هــذه االتفاقيــة � ،إال بنــاء علـى طلــب كتابــي
تر�سله �إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية .
 - 6يرتب االن�سحاب �أثره بعد م�ضي �ستة �أ�شهر من تاريخ �إر�سال الطلب � ،إىل �أمني عام
جامعة الدول العربية وتظل �أحكام هذه االتفاقية نافذة فـي �ش�أن الطلبات التي قدمت
قبل انق�ضاء هذه املدة .
 - 7تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�سخ من قوانينها
ولوائحها التي ت�ضع االتفاقية مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل الحقا
على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
ح ـ ــررت هذه االتفاقيـ ــة باللــغة العربية مبدين ــة القاه ــرة فـي جمهوري ــة م�ص ــر العربيـ ــة
فـي 1432/1/15هـ  ،املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الدول العربية (الأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب)  ،ون�سخة مطابقة للأ�صل ت�سلم
للأمان ــة العام ــة ملجل ــ�س وزراء الداخليــة العرب  ،وت�سل ــم ك ــذلك ن�سخ ــة مطابق ــة للأ�ص ــل
لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثبات ـ ــا مل ـ ــا تقـ ـ ــدم  ،قـ ـ ــام �أ�صحـ ـ ــاب ال�سمـ ـ ــو واملعالـ ـ ــي وزراء الداخلي ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ــرب ،
بتوقي ــع ه ــذه االتفاقيـ ــة  ،نيابـ ــة ع ــن دولهـ ــم .
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