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 االتفاقية العربية لمكافحة الفساد

 ـــــ
 :الديباجـة 

 إن الدول العربية الموقعة،
منها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعددة األشكال ذات آثار سلبية على القيي  األالقييية لالايياة  اقتناعا

 .السياسية لالنلااي االيتصادية لاالجتماعية
نميا يشيمل  ذ تضع في اعتبارها أن التصدي للفساد ال يقتصر دلره على السيلاات الرسيمية للدللية لاا لاا

 .ضا األفراد لمؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي أن تؤدي دلرًا فعااًل في هذا المجالأي
منهييا فييي تفعيييل الجهييلد العربييية لالدللييية الرامييية إلييى مكافايية الفسيياد لالتصييدي ليي  للغيير   ورغبــة

القانلنيية تسهيل مسار التعالن الدللي في هذا المجال السيما ميا يتعليب بتسيلي  المجيرمين لتقيدي  المسياعدة 
 .المتبادلة، لكذلك استرداد الممتلكات

لتأكييييدًا منهيييا عليييى ضيييرلرة التعيييالن العربيييي لمنيييع الفسييياد لمكافاتييي  باعتبييياره ظييياهرة عيييابرة للايييدلد 
  .اللانية

ـــا منهيييا بالمبيييادن الدينيييية السيييامية لاألالقييييية النابعييية مييين األدييييان السيييمالية لمنهيييا الشيييريعة  والتزام
لاالتفاييييييات  هييييداب لمبييييادن ميثيييياب جامعيييية الييييدلل العربييييية لميثيييياب األميييي  المتاييييدةاإلسييييقمية الغييييرا  لبأ

لالمعاهيييدات العربيييية لاإليليميييية لالدلليييية فيييي مجيييال التعيييالن القيييانلني لالقضيييا ي لاألمنيييي للليايييية لمكافاييية 
لمكافايية  الجريميية ذات الصييلة بالفسيياد لالتييي تكييلن الييدلل العربييية ارفييا فيهييا لمنهييا اتفايييية األميي  المتاييدة

 .الفساد
 :قد اتفقت على ما يلي

 المادة األولى
 تعريفـات

 :ألغرا  هذه االتفايية، يقصد بكل من الكلمات لالعبارات التالية المعنى المبين يرين كل منها
 :الدولة الطرف -1

كييل دلليية عضييل فييي جامعيية الييدلل العربييية صيياديت علييى هييذه االتفايييية أل انضييمت إليهييا لألدعييت 
 .صديب أل االنضما  لدى األمانة العامة للجامعةلثا ب الت

 :الموظف العمومي -2



 722 

أي شيييالش يشيييغل لظيفييية عملميييية أل مييين يعتبييير فيييي اكييي  الملظيييب العميييلمي لفقيييا لقيييانلن الدللييية 
الارب في المجاالت التنفيذية أل التشيريعية أل القضيا ية أل اإلداريية، سيلا  أكيان معينيا أ  منتالبيا دا ميا أل 

 .الدللة الارب، بأجر أ  بدلن أجرمكلفا بالدمة عملمية لدى  مؤيتا، أل كان
 :الموظف العمومي األجنبي -3

أي شالش يشغل لظيفة تشريعية أل تنفيذية أل إدارية أل يضا ية لدى بلد أجنبي، سيلا  أكيان معينيا 
أ  منتالبييياا دا ميييا أل مؤيتيييا، لأي شيييالش يميييارل لظيفييية عملميييية لصيييالا بليييد أجنبيييي، أل لصيييالا جهيييا  

 .عملمي أجنبي أل مؤسسة عملمية أجنبية
 :موظف مؤسسة دولية عمومية -4

 .أي ملظب مدني دللي أل أي شالش تأذن ل  مؤسسة دللية عملمية بأن يتصرب نيابة عنها
 :الممتلكات - 5

الملجلدات بكل أنلاعهيا، سيلا  أكانيت ماديية أ  غيير ماديية، منقللية أ  غيير منقللية، لالمسيتندات أل 
 .انلنية التي تثبت ملكية تلك الملجلدات أل لجلد اب عليهاالصكلك الق

 :العائدات اإلجرامية - 6
أي ممتلكات متأتية أل متاصل عليها، بشكل مباشر أل غير مباشر، من ارتكيا  أي مين أفعيال الفسياد 

 .المجرمة لفقا لهذه االتفايية
 :التجميد أو الحجز - 7

ديلها أل التصيرب فيهيا أل نقلهيا، أل تيللي عهيدة الممتلكيات أل فر  اظر مؤييت عليى إاالية الممتلكيات أل تبي
 .لاة مالتصة أالرىيتا، بنا  على أمر صادر عن ماكمة أل سيالسيارة عليها مؤي

 :المصادرة - 8
 .التجريد الدا   من الممتلكات بأمر صادر عن ماكمة أل سلاة مالتصة أالرى

 :التسليم المراقب -9
أل المشييبلهة بييالالرل  ميين إيلييي  دلليية أل أكثيير أل المييرلر عبييره أل  للعمليييات غييير المشييرلعة السييما 

داللل  بعل  من سلاات  المعنية لتات مرايبتها، بغيية التايري عين أفعيال الفسياد المجرمية لفقيا ألاكيا  هيذه 
 .االتفايية لكشب هلية األشالاش الضالعين في ارتكابها
 

 المادة الثانية
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 أهداف االتفاقـية
 :ية إلىتهدب هذه االتفاي

تع ي  التدابير الرامية إلى اللياية من الفساد لمكافات  لكشف  بكل أشيكال ، لسيا ر الجيرا   المتصيلة  -
 .ب  لمقاقة مرتكبيها

 .تع ي  التعالن العربي على اللياية من الفساد لمكافات  لكشف  لاسترداد الملجلدات -

 .تع ي  الن اهة لالشفافية لالمسا لة لسيادة القانلن -

 .األفراد لمؤسسات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في منع لمكافاة الفساد تشجيع -

 
 المادة الثالثة
 صون السـيادة

تؤدي الدلل األاراب الت اماتهيا بمقتضيى هيذه االتفاييية عليى نايل يتفيب ميع مبيادن تسيالي اليدلل فيي  -2
 .السيادة لالسقمة اإليليمية لعد  التدالل في الشؤلن الدااللية للدلل

ال تبيا هذه االتفايية لدللة ارب أن تقل  في إيلي  دللة ارب أالرى بممارسة اللاليية القضيا ية لأدا   -7
 .اللظا ب التي يناا أداؤها اصرًا بسلاات تلك الدللة األالرى بمقتضى يانلنها الدااللي

 

 المادة الرابعة
 التجريـم

ية يالضع لقيانلن الدللية الايرب، تعتميد مع مراعاة أن لصب أفعال الفساد المجرمة لفقا لهذه االتفاي
كل دللة لفقا لنظامها القانلني ما يد يل   من تدابير تشريعية لتيدابير أاليرى لتجيري  األفعيال التاليية، عنيدما 

 :ترتك  يصدًا أل عمداً 
 .الرشلة في اللظا ب العملمية  - 2
مؤسسييات المعتبييرة يانلنييا ذات الرشييلة فييي شييركات القايياو العييا  لالشييركات المسيياهمة لالجمعيييات لال  -7

 .نفع عا 
 .الرشلة في القااو الالاش- 3
رشيييلة الميييلظفين العميييلميين األجانييي  لميييلظفي المؤسسيييات الدلليييية العملميييية فيميييا يتعليييب بتصيييريب - 4

 .األعمال التجارية الدللية داالل الدللة الارب
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 .المتاجرة بالنفلذ- 5
 .إسا ة استغقل اللظا ب العملمية- 6
 .را  غير المشرلواإلث- 2
 .غسل العا دات اإلجرامية- 2
 . إالفا  العا دات اإلجرامية المتاصلة من األفعال اللاردة في هذه المادة-  2

 .إعاية سير العدالة- 22
 .االتقل الممتلكات العامة لاالستيق  عليها بغير اب- 22
 .العا  لالقااو الالاش االتقل ممتلكات الشركات المساهمة لالجمعيات الالاصة ذات النفع- 27
 .المشاركة أل الشرلو في الجرا   اللاردة في هذه المادة- 23

 
 المادة الخامسة

 مسؤولية الشخص االعتباري
تعتميييد كيييل دللييية ايييرب ميييا ييييد يلييي   مييين تيييدابير، بميييا يتفيييب ميييع نظامهيييا القيييانلني، لتقريييير المسيييؤللية 

الجيييرا   اليييلاردة فيييي هيييذه االتفاييييية، دلن مسيييال الج ا يييية أل المدنيييية أل اإلداريييية للشيييالش االعتبييياري عييين 
 .بالمسؤللية الج ا ية للشالش الابيعي

 
 المادة السادسة

 المالحقة والمحاكمة والجزاءات
تتاليييذ كيييل دللييية ايييرب التيييدابير الق مييية لفقيييا لنظامهيييا القيييانلني لتكفيييل لسيييلاة التاقييييب المالتصييية أل - 2

أل معللمييييات تتعلييييب باسييييابات مصييييرفية إذا الماكميييية اييييب اإلاييييقو أل الاصييييلل علييييى أي بيانييييات 
 .ايتضى ذلك كشب الاقيقة في أية جريمة من الجرا   المشمللة بهذه االتفايية

تتالذ كل دللية ايرب بشيأن الجيرا   المشيمللة بهيذه االتفاييية التيدابير المق مية، لفقيا لنظامهيا القيانلني - 7
اإلفييرا  عنيي  مييع األالييذ فييي االعتبييار لضييمان اضييلر المييته  إجييرا ات التاقيييب لالمااكميية فييي اييال 

 .اقلب الدفاو
تتالييذ كييل دلليية اييرب، لفقييا لنظامهييا القييانلني لمباد هييا الدسييتلرية، مييا يييد يليي   ميين تييدابير إلرسييا  أل - 3

إبقييييا  تييييلا ن مناسيييي  بييييين أي اصييييانات أل امتيييييا ات ممنلايييية لملظفيهييييا العمييييلميين ميييين أجييييل أدا  
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مكانية القيا ، عند الضرل  رة، بعمليات تاقيب لمقاقة لمقاضاة فعالة في األفعال المجرمية لظا فه  لاا
 .لفقا لهذه االتفايية

تالضع كل دللة ايرب ارتكيا  أيية جريمية مين الجيرا   المشيمللة بهيذه االتفاييية لجي ا ات تراعيى فيهيا - 4
لعقلبيات الالرة تلك الجريمة، على أن تشدد العقلبات المقيررة لففعيال الميذكلرة، لفقيا ألاكيا  ييانلن ا

 . في اال العلد
اتاليياذ أييية عقلبييات تبعييية أل  -عنييد االيتضييا  -تنظيير كييل دلليية اييرب بمييا يتفييب مييع يانلنهييا الييدااللي- 5

 .تكميلية على الماكل  عليه  بارتكا  الجرا   المشمللة بهذه االتفايية
 .لة بهذه االتفاييةمدة تقاد  اليلة ألية جريمة مشمل  -لفقًا لقانلنها الدااللي -تادد كل دللة ارب - 6
 

 المادة السابعة
 التجميد والحجز والمصادرة

لفقييا لنظامهييا القييانلني، مييا يييد يليي   ميين تييدابير  -إلييى أيصييى اييد ممكيين  -تعتمييد كييل دلليية اييرب   -2
 :للتمكين من مصادرة

ا ييمية العا دات اإلجرامية المتأتية من الجرا   المشمللة بهذه االتفايية، أل ممتلكيات تعيادل ييمتهي- أ 
 .تلك العا دات

الممتلكييييات أل المعييييدات أل األدلات األالييييرى التييييي اسييييتالدمت أل كانييييت معييييدة لقسييييتالدا  فييييي -  
 .ارتكا  جرا   مشمللة بهذه االتفايية

تتالييذ كييل دلليية اييرب مييا يييد يليي   ميين تييدابير ميين شييأنها أن تييؤدي إلييى التعييرب علييى أي ميين األشيييا  - 7
بغير  هيا أل ضيباها أل تجمييدها أل اج هيا ذه الميادة أل ايتفيا  أثر من هي( 2)المشار إليها في الفقرة 

 .مصادرتها
إذا الليييت العا يييدات اإلجراميييية أل بيييدلت، ج  ييييا أل كلييييا، إليييى ممتلكيييات أاليييرى، لجييي  إالضييياو تليييك - 3

 .الممتلكات، بدال من العا دات، للتدابير المشار إليها في هذه المادة للل نقل الجاني ملكيتها آلالرين
إذا اللاييييت العا ييييدات اإلجرامييييية بممتلكييييات اكتسييييبت ميييين مصييييادر مشييييرلعة، لجيييي  إالضيييياو هييييذه - 4

الممتلكيييات للمصيييادرة فيييي ايييدلد القيمييية المقيييدرة لتليييك العا يييدات، دلن مسيييال بيييأي صيييقاية تتعليييب 
 .بتجميدها أل اج ها
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لمابقييين علييى تالضييع أيضييا للتييدابير المشييار إليهييا فييي هييذه المييادة، علييى الناييل ذاتيي  لبالقييدر نفسيي  ا- 5
العا ييدات اإلجراميييية، اإلييييرادات أل المنييافع الماديييية األاليييرى المتأتيييية ميين العا يييدات اإلجراميييية، أل مييين 
الممتلكييات التييي اللييت هييذه العا ييدات إليهييا أل بييدلت بهييا، أل ميين الممتلكييات التييي االتلاييت بهييا تلييك 

 .العا دات
ي بيييأن يبيييين المصيييدر المشيييرلو للعا يييدات يجيييل  لليييدلل األايييراب أن تنظييير فيييي إمكانيييية إلييي ا  الجيييان- 6

اإلجرامية الم علمة أل الممتلكات األالرى المعرضية للمصيادرة، بقيدر ميا يتفيب ذليك اإللي ا  ميع مبيادن 
 .يانلنها الدااللي لمع ابيعة اإلجرا ات القضا ية لاإلجرا ات األالرى

دارة لاسيتالدا  الممتلكيات تعتمد كل دللة ارب ما يد يل   من تدابير تشريعية لتدابير أالرى لتن- 2 ظيي  لاا
المجميييدة أل الماجيييل ة أل المصيييادرة أل المترلكييية التيييي هيييي عا يييدات إجراميييية، لفقيييا لقانلنهيييا اليييدااللي 
ليجيي  أن تشييمل هييذه التييدابير معييايير بشييأن إرجيياو الممتلكييات المضييملنة التييي تظييل تاييت تصييرب 

تعلييب بييةدارة اسييتالدا  الممتلكييات الشييالش الييذي ليي  اييب فيهييا، كمييا تنظيير كييل دلليية اييرب فييي تييدابير ت
 .المترلكة، لكذا مراعاة إاالة لتلايد المهل ال منية التي يعد انقضاؤها تركا لتلك الممتلكات

 .ال يجل  تفسير أاكا  هذه المادة بما يمل اقلب الغير اسني النية- 2
 

 المادة الثامنة
 التعويـض عن األضـرار

 

على أن يكلن للمتضيرر مين جيرا  فعيل مين أفعيال الفسياد تنش كل دللة ارب في يانلنها الدااللي 
 .المشمللة بهذه االتفايية الاب في رفع دعلى للاصلل على تعلي  عن تلك األضرار

 
 
 

 المادة التاسعة
 الواليـة القضائيـة

تالضيييع الجيييرا   المنصيييلش عليهيييا فيييي هيييذه االتفاييييية لللاليييية القضيييا ية للدللييية الايييرب فيييي أي مييين - 2
 :الية إذااألالال الت
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 .ارتك  الجر  أل أي فعل من أفعال ركن  المادي في إيلي  الدللة الارب المعنية- أ

ارتك  الجر  على متن سيفينة ترفيع علي  الدللية الايرب أل ايا رة مسيجلة بمقتضيى يلانينهيا لييت -  
 .ارتكا  الجر 

 .فيهاارتك  الجر  ضد مصلاة الدللة الارب أل أاد ملاانيها أل أاد المقيمين -  

 ارتكيييييييي  الجيييييييير  أاييييييييد مييييييييلااني الدلليييييييية الاييييييييرب أل أاييييييييد المقيمييييييييين فيهييييييييا إياميييييييية اعتيادييييييييية - د
 .أل شالش عدي  الجنسية يلجد مكان إيامت  المعتاد في إيليمها

ميين هييذه االتفايييية ليرتكيي  الييار  (  /الرابعيية)كييان الجيير  أاييد األفعييال المجرميية بملجيي  المييادة - هي
 .داالل إيليمهاإيليمها بهدب ارتكا  فعل مجر  

 . كان المته  ملاانا ملجلدا في إيلي  الدللة الارب لال تقل  بتسليم -ل
تعتمييد كييل دلليية اييرب مييا يليي   ميين تييدابير إلالضيياو األفعييال المجرميية لفقييا لهييذه االتفايييية للاليتهييا - 7

 . القضا ية عندما يكلن مرتك  هذه األفعال ملجلدا في إيليمها لال تقل  بتسليم 
بلغت الدللة الارب التى تمارل لاليتها القضا ية بمقتضى هذه الميادة أل علميت باريقية أاليرى، إذا أ- 3

أن أي دللة أل دلل أاراب أالرى تجري تاقيقا أل مقاقة أل تتالذ إجرا  يضا يا بشأن السللك ذاتي  
لجيييي  علييييى السييييلاات المعنييييية فييييي تلييييك الدلليييية أل الييييدلل األاييييراب أن تتشييييالر فيمييييا بينهييييا اسيييي  

 .يتضا  على تنسيب ما تتالذه من إجرا اتاال
 

 المادة العاشرة
 تدابير الوقاية والمكافحة

بلضييع لتنفيييذ لترسيييا سياسييات  -لفقييا للمبييادن األساسييية لنظامهييا القييانلني -تقييل  كييل دلليية اييرب  -2
فعالة منسقة لللياية مين الفسياد لمكافاتي ، مين شيأنها تع يي  مشياركة المجتميع لتجسييد مبيادن سييادة 

 . انلن لاسن إدارة الشؤلن لالممتلكات العملمية لالن اهة لالشفافية لالمسا لةالق
 .تسعى كل دللة ارب إلى إرسا  سبل فعالة تهدب إلى اللياية من الفساد -7

تسييعى كييل دلليية اييرب إلييى إجييرا  تقيييي  دلري للتشييريعات لالتييدابير اإلدارييية ذات الصييلة بغييية تقرييير  -3
 .لمكافات  مدى كفايتها لللياية من الفساد
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تسعى كل دللة ارب لفقا للمبادن األساسية لقانلنها الدااللي إلى اعتماد لترسيا لتدعي  نظي  تقيرر  -4
الشيييفافية لتمنيييع تضيييار  المصيييالا بيييين الملظيييب لالجهييية التيييي يعميييل بهيييا، سيييلا  القاييياو العيييا  أل 

 .الالاش

دلنات لمعيييايير تسيييعى كيييل دللييية ايييرب إليييى أن تابيييب ضيييمن ناييياب نظمهيييا المؤسسيييية لالقانلنيييية مييي -5
 .سللكية من أجل األدا  الصايا لالمشرب لالسلي  لللظا ب العامة

تنظر كل دللة ارب أيضا، لفقا للمبيادن األساسيية لقانلنهيا اليدااللي، فيي إرسيا  تيدابير لنظي  تيسير  -6
ييييا  المييلظفين العمييلميين بييةبقت السييلاات المعنييية عيين أفعييال الفسيياد عنييد علمهيي  بهييا أثنييا  أدا هيي  

 .ا فه للظ

تسييعى كييل دلليية اييرب بييالالالات الق ميية إلنشييا  نظيي  تقييل  علييى الشييفافية لالتنييافل لعلييى معييايير  -2
 . ملضلعية فيما يتعلب بالمشتريات العملمية لالمنايصات لذلك لغايات منع الفساد

بغييية منييع الفسيياد فييي القايياو الاليياش تتالييذ كييل دلليية اييرب مييا يييد يليي   ميين تييدابير، لفقييا لقلانينهييا  -2
اللييييية لللا اهييييا المتعلقيييية بمسييييك الييييدفاتر لالسييييجقت، لالكشييييب عيييين البيانييييات المالييييية، لمعييييايير الدا

المااسييبة لمراجعيية الاسييابات، لمنييع القيييا  باألفعييال التالييية بغيير  ارتكييا  أي ميين األفعييال المجرميية 
 : لفقا لهذه االتفايية

 . إنشا  اسابات الار  الدفاتر –أ 
 . في الدفاتر أل دلن تبيينها بصلرة لافيةإجرا  معامقت دلن تدلينها  –  
 . تسجيل نفقات لهمية –  
 . ييد الت امات مالية دلن تبيين غرضها على اللج  الصايا –د 
 . استالدا  مستندات  ا فة -هي 
 . اإلتقب المتعمد لمستندات المااسبة يبل الملعد الذي يفرض  القانلن –ل 

اسيي  االيتضييا  ت الدللييية لاإليليمييية ذات الصييلة، المنظمييا تتعييالن الييدلل األاييراب فيمييا بينهييا لمييع -2
. للفقا للمبادن األساسية لنظامها القانلني، على تع ي  لتالير التدابير المشيار إليهيا فيي هيذه الميادة
 . ليجل  أن يشمل ذلك التعالن المشاركة في البرامج لالمشاريع الدللية الرامية إلى اللياية من الفساد

ة ايييرب، لفقيييا للمبيييادن األساسيييية لنظامهيييا القيييانلني، لجيييلد هي ييية أل هي يييات، اسييي  تكفيييل كيييل دللييي  -22
 : االيتضا ، تتللى منع لمكافاة الفساد، بلسا ل مثل

 . تنفيذ السياسات المشار إليها في هذه المادة لاإلشراب على تنفيذها عند االيتضا   - أ
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 . ا يادة المعارب المتعلقة باللياية من الفساد لتعميمه –  
تقل  كل دللة ارب، لفقا للمبادن األساسية لنظامها القانلني، بمنا الهي ة أل الهي ات المشار إليهيا   -22

من هذه المادة ما يل   من استققلية، لتمكين تليك الهي ية أل الهي يات مين االضياقو ( 22)في الفقرة 
مييا يليي   ميين مييلارد مادييية لينبغييي تييلفير . بلظا فهييا بصييلرة فعاليية لبمنييأى عيين أي تييأثير ال مسييلت ليي 

 . لملظفين متالصصين، لكذلك ما يد ياتا  إلي  هؤال  الملظفلن من تدري  لقضاقو بلظا فه 
 

 المادة الحادية عشرة
 مشاركة المجتمع المدني

تتالذ كل دللية ايرب تيدابير مناسيبة لتشيجيع مؤسسيات المجتميع الميدني عليى المشياركة الفعالية فيي 
 : نبغي تدعي  هذه المشاركة بتدابير مثلمنع الفساد لمكافات  لي

 .تلعية المجتمع بمكافاة الفساد لأسباب  لجسامت  لما يمثل  من الار على مصالا  – 2
القييييا  بأنشييياة إعقميييية تسيييه  فيييي عيييد  التسييياما ميييع الفسييياد لكيييذلك بيييرامج تلعيييية تشيييمل المنييياهج  – 7

 .المدرسية لالجامعية
سياد ذات الصيلة المشيار إليهيا فيي هيذه االتفاييية لأن تيلفر لهي  سيبل تعريب النال بهي ات مكافاة الف-  3

االتصال بتلك الهي ات ليتمكنلا من إبقغها عن أي الادث يد ُيرى أنها تشكل فعًق مجرمًا لفقًا لهيذه 
 .االتفايية

 

 المادة الثانية عشرة 
 استقالل الجهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة

قضا  لما ل  من دلر ااس  في مكافاة الفساد، تتالذ كل دللة ايرب، لفقيا نظرا ألهمية استققل ال
كييل مييا ميين شييأن  ضييمان لتع ييي  اسييتققل القضييا  لأعضييا  النيابيية  ،للمبييادن األساسييية لنظامهييا القييانلني

 .العامة لتدعي  ن اهته  لتلفير الاماية الق مة له 
 المادة الثالثة عشرة
 عواقب أفعال الفساد

عتبييار اللاجيي  لمييا اكتسييبت  األاييراب األالييرى ميين اقييلب باسيين نييية، تتالييذ كييل دلليية مييع إيييق  اال
لفييي هييذا السييياب، يجييل  . اييرب، لفقييا للمبييادن األساسييية لقانلنهييا الييدااللي، تييدابير تتنييالل علاييي  الفسيياد
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أل سيا  للدلل األاراب أن تعتبر الفساد عامق ذا أهمية في اتالاذ إجرا ات يانلنية إللغا  أل فسا العقيد 
 . امتيا  أل غير ذلك من الصكلك المماثلة أل اتالاذ أي إجرا  انتصافي آالر

 
 المادة الرابعة عشرة

 حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا
تييلفر الدلليية الايييرب الاماييية القانلنييية الق مييية للمبلغييين لالشييهلد لالالبيييرا  لالضيياايا الييذين ييييدللن 

هذه االتفايية لتشمل هذه الاماية أياربه  لاألشالاش لثيقي الصيلة بهي ، مين بشهادة تتعلب بأفعال تجرمها 
 :أي انتقا  أل ترهي  ماتمل، لمن لسا ل هذه الاماية

 .تلفير الاماية له  في أماكن إيامته   -2
 .عد  إفشا  المعللمات المتعلقة بهليته  لأماكن تلاجده - 7
اايا بييييأيلاله  علييييى ناييييل يكفييييل سييييقمته  مثييييل اإلدال  أن يييييدلي المبلغييييلن لالشييييهلد لالالبييييرا  لالضيييي-  3

 .بالشهادة عبر استالدا  تقنية االتصاالت
اتالاذ اإلجرا ات العقابية بايب كيل مين أفشيى معللميات متعلقية بهليية أل بأمياكن تلاجيد المبلغيين أل -  4

 .الشهلد أل الالبرا  أل الضاايا
 

 المادة الخامسة عشرة
 مساعدة الضحايا

كييل دلليية اييرب أن تضييع يلاعييد إجرا ييية مق ميية تييلفر لضيياايا الجييرا   المشييمللة بهييذه  يتعييين علييى- 2
 .االتفايية سبل الاصلل على التعلي  لجبر األضرار

يتعييين علييى كييل دلليية اييرب أن تتيييا، رهنييا بقانلنهييا الييدااللي، إمكانييية عيير  آرا  الضيياايا لأالييذها - 7
ت الجنا يية المتاليذة بايب الجنياة عليى نايل ال يميل بعين االعتبار في المراايل المناسيبة مين اإلجيرا ا

 .باقلب الدفاو
 المادة السادسة عشرة

 التعاون في مجال إنفاذ القوانين
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تتعييالن الييدلل األاييراب فيمييا بينهييا تعالنييا لثيقييا، بمييا يتفييب لاليينظ  القانلنييية لاإلدارييية الدااللييية لكييل 
اميييية إليييى منيييع لمكافاييية الجيييرا   المشيييمللة بهيييذه منهيييا، مييين أجيييل تع يييي  فاعليييية تيييدابير إنفييياذ القيييلانين الر 

 :االتفايية، لذلك من القل
تبييادل المعللمييات عيين اللسييا ل لاألسييالي  التييي تسييتالد  الرتكييا  الجييرا   المشييمللة بهييذه االتفايييية أل - 2

 .إالفا ها بما في ذلك الجرا   التي ترتك  باستالدا  التكنلللجيا الاديثة لالكشب المبكر عنها
عييالن علييى إجييرا ات التاريييات بشييأن هلييية األشييالاش المشييتب  فييي ضييللعه  بجييرا   مشييمللة بهييذه الت- 7

 .االتفايية لأماكن لجلده  لأنشاته ، لاركة العا دات لالممتلكات المتأتية من ارتكا  تلك الجرا  
 .تبادل الالبرا - 3
دريبيية مشيتركة، أل الاصية بدللية التعالن عليى تيلفير المسياعدة التقنيية إلعيداد بيرامج أل عقيد دلرات ت- 4

أل مجملعيية ميين الييدلل األاييراب عنييد الااجيية للعيياملين فييي مجييال اللياييية لمكافايية الجييرا   المشييمللة 
 .بهذه االتفايية، بغية تنمية يدراته  العلمية لالعملية لرفع مستلى أدا ه 

 .ذه االتفاييةعقد القات دراسية لندلات علمية لللياية لمكافاة الجرا   المشمللة به- 5
 .إجرا  لتبادل البالث لالدراسات لالالبرات المتعلقة باللياية لمكافاة الجرا   المشمللة بهذه االتفايية- 6
إنشيييا  ياعيييدة بيانيييات عييين التشيييريعات اللانيييية لتقنييييات التاقييييب لأنجيييا الممارسيييات لالتجيييار  ذات - 2

 .التفاييةالصلة في مجال اللياية لمكافاة الجرا   المشمللة بهذه ا
 

 المادة السابعة عشرة
 التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

تتالذ كل دللة ارب تدابير مناسبة لتشجيع األشالاش الذين يشياركلن أل شياركلا فيي ارتكيا  جريمية - 2
مشييييمللة بهييييذه االتفايييييية علييييى تقييييدي  معللمييييات مفيييييدة إلييييى السييييلاات المالتصيييية ألغييييرا  التاقيييييب 

عدة فعلييية ماييددة للسييلاات المالتصيية يمكيين أن تسييه  فييي ارمييان الجنيياة لاإلثبييات، لعلييى تييلفير مسييا
 .من عا دات الجريمة لاسترداد تلك العا دات

تنظير كيل دللية ايرب فيي أن تتييا، فيي الايياالت المناسيبة، إمكانيية تالفييب عقلبية الميته  اليذي يقييد  - 7
 .االتفايية علنا كبيرًا في عمليات التاقيب أل المقاقة بشأن جريمة مشمللة بهذه
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تنظيير كييل دلليية اييرب فييي إمكانييية اإلعفييا  ميين المقاقيية القضييا ية، لفقييا للمبييادن األساسييية لقانلنهييا - 3
الدااللي، ألي شيالش يقيد  علنيا كبييرًا فيي عملييات التاقييب أل المقاقية بشيأن جريمية مشيمللة بهيذه 

 .االتفايية
الميييادة الرابعييية عشيييرة مييين هيييذه تجيييري امايييية ألل يييك األشيييالاش عليييى النايييل المنصيييلش عليييي  فيييي - 4

 .االتفايية، مع مراعاة ما يقتضي  االتقب الاال
مين هيذه الميادة، الملجيلد فيي دللية ايرب، ييادرا عليى  2عندما يكلن الشالش المشار إليي  فيي الفقيرة - 5

تقييدي  عييلن كبييير إلييى السييلاات المالتصيية لدلليية اييرب أالييرى، يجييل  للييدللتين الاييرفين المعنيتييين أن 
إبرا  اتفاييات أل ترتيبات، لفقا لقانلنهما الدااللي، بشيأن إمكيان يييا  الدللية الايرب األاليرى  تنظرا في

 .من هذه المادة 3ل  7بتلفير المعاملة المبينة في الفقرتين 
 

 المادة الثامنة عشرة
 التعاون بين السلطات الوطنية

لضييمان التعييالن بييين سييلااتها تتالييذ كييل دلليية اييرب، لفقييا لقانلنهييا الييدااللي، مييا يييد يليي   ميين تييدابير 
العملميية، لكيذلك ملظفيهيا العميلميين ميين جاني ، لسيلااتها المسيؤللة عيين التاقييب فيي األفعيال اإلجرامييية 

 : لمقاقة مرتكبيها من جان  آالر، على أن يشمل ذلك التعالن
ارتكيا  أي مين المبادرة بةبقت سلاات التاقيب ايثما تكلن هناك أسبا  لجيهة لقعتقاد بأني  جيرى   - 2

 . األفعال المجرمة اللاردة في المادة الرابعة من هذه االتفايية
 . تقدي  جميع المعللمات الضرلرية إلى سلاات التاقيب، بنا  على البها  – 7

 
 المادة التاسعة عشرة

 والقطاع الخاص التعاون بين السلطات الوطنية
ليي   ميين تييدابير لضييمان التعييالن بييين السييلاات تتالييذ كييل دلليية اييرب، لفقييا لقانلنهييا الييدااللي، مييا يييد ي -2

اللانييية المعنييية بييالتاقيب لالمقاقيية لكيانييات القايياو الاليياش، لالصلصييا المؤسسييات المالييية، فيمييا 
 . يتصل باألملر المتعلقة بارتكا  أفعال مجرمة لفقا لهذه االتفايية
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ان إييامته  المعتياد تنظر كل دللية ايرب فيي تشيجيع رعاياهيا لغييره  مين األشيالاش اليذين يلجيد مكي -7
فييي إيليمهييا علييى إبييقت السييلاات اللانييية المعنييية بييالتاقيب لالمقاقيية عيين ارتكييا  فعييل مجيير  لفقييا 

 . لهذه االتفايية

 
 المادة العشرون

 المساعدة القانونية المتبادلة
تقيييد  اليييدلل األايييراب بعضيييها إليييى بعييي  أكبييير ييييدر ممكييين مييين المسييياعدة القانلنيييية المتبادلييية فيييي  -2

 .يقات لالمقاقات لاإلجرا ات القضا ية المتصلة بالجرا   المشمللة بهذه االتفاييةالتاق

تقد  المساعدة القانلنية المتبادلة على أت  لج  ممكن بمقتضيى ييلانين الدللية الايرب متلقيية الالي   -7
ت لمعاهييييداتها لاتفايياتهييييا لترتيباتهييييا ذات الصييييلة، فيمييييا يتعلييييب بالتاقيقييييات لالمقاقييييات لاإلجييييرا ا

القضا ية الالاصة بالجرا   التي يجل  أن يااس  عليها شالش اعتباري، لفقيا للميادة الالامسية مين 
 .هذه االتفايية، في الدللة الارب الاالبة

 :يجل  ال  المساعدة القانلنية المتبادلة التي تقد  لفقا لهذه المادة ألي من األغرا  التالية -3

 .الاصلل على أدلة أل أيلال أشالاش (أ)
 .تبليغ المستندات القضا ية ( )
 .تنفيذ عمليات التفتيش لالاج  لالتجميد ( )
 .فاش األشيا  لمعاينة الملايع (د)
 .تقدي  المعللمات لالملاد لاألدلة لتقييمات الالبرا  (هي)
تقدي  أصلل المستندات لالسجقت ذات الصلة، بما فيها السيجقت الاكلميية أل المصيرفية أل  (ل)

 .أل المنشآت التجارية، أل نسا مصدية منها سجقت الشركات
تادييييييد العا يييييدات اإلجراميييييية أل الممتلكيييييات أل األدلات أل األشييييييا  األاليييييرى أل ايتفيييييا  أثرهيييييا  ( ) 

 .ألغرا  إثباتية
 .تيسير مثلل األشالاش الاعية في الدللة الارب الاالبة ( )
 .للدللة الارب متلقية الال أي نلو آالر من المساعدة ال يتعار  مع القانلن الدااللي  (ا)
 .الكشب عن عا دات الجريمة لتجميدها لايتفا  أثرها (ي)
 .استرداد الممتلكات، لفقا للمادة السابعة لالعشرين من هذه االتفايية (ك)
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يجييل  لكييل دلليية اييرب أن تعتمييد مييا يييد يليي   ميين تييدابير تشييريعية أل تييدابير أالييرى لكييي يؤالييذ بعييين   -4
اه مناسيبا مين شيرلا لأغيرا ، أي اكي  إدانية سيبب أن صيدر بايب الميته  فيي االعتبار، اسيبما تير 

دلليية أالييرى، بغييية اسييتالدا  تلييك المعللمييات فييي إجييرا ات جنا ييية ذات صييلة بفعييل مجيير  لفقييًا لهييذه 
 .االتفايية

تسمي كل دللة ارب سلاة مرك ية تسيند إليهيا مسيؤللية لصيقاية تلقيي البيات المسياعدة القانلنيية   -5
لايثميا كيان للدللية الايرب . دلة لتنفيذ تلك الالبات أل إاالتهيا إليى السيلاات المعنيية لتنفييذهاالمتبا

مناقيية الاصيية أل إيلييي  اليياش ذل نظييا  مسييتقل للمسيياعدة القانلنييية المتبادليية، جييا  لهييا أن تسييمي 
لمرك يية لتكفيل السيلاات ا. سلاة مرك ية منفردة تتللى المها  ذاتها في تلك المناقة أل ذليك اإليليي 

لايثمييا تقيل  السييلاة المرك ييية بةااليية . تنفييذ الالبييات المتلقيياة أل إاالتهيا بسييرعة لعلييى نايل مناسيي 
الاليي  إلييى سييلاة معنييية لتنفيييذه، عليهييا أن ُتشييجع تلييك السييلاة المعنييية علييى تنفيييذ الاليي  بسييرعة 

اة المرك ييية المسييماة ليتعييين إبييقت األمييين العييا  لجامعيية الييدلل العربييية باسيي  السييل. لباريقيية سييليمة
. لهذا الغر  ليت ييا  الدللة الارب بةييداو صيك تصيديقها عليى هيذه االتفاييية أل االنضيما  إليهيا

لُتلجيي  البييات المسيياعدة القانلنييية المتبادليية لأي مراسييقت تتعلييب بهييا إلييى السييلاات المرك ييية التييي 
أن تشييترا تلجييي  مثييل هييذه تسييميها الييدلل األاييراب، لال يمييل هييذا الشييرا اييب أي دلليية اييرب فييي 

الالبات لالمراسقت إليها عبر القنلات الدبللماسية، أما في الااالت العاجلة، لايثما تتفيب اليدللتان 
الارفييان المعنيتيييان، عيين ارييييب المكتيي  العربيييي للشييراة الجنا يييية القييا   فيييي نايياب األمانييية العامييية 

 .لمجلل ل را  الدااللية العر ، إن أمكن ذلك
 :ال  المساعدة القانلنية المتبادلة يتضمن  - 6

 .هلية السلاة مقدمة الال  (أ ) 
   يملضلو لابيعة التاقيب أل المقاقة أل اإلجرا  القضا ي الذي يتعلب ب ( )

 .الال ، لاس  للظا ب السلاة التي تتللى التاقيب أل المقاقة أل اإلجرا  القضا ي
تثنا  مييا يتعلييب بالالبييات المقدميية لغيير  تبليييغ ملالصييا للليييا ع ذات الصييلة بالملضييلو، باسيي ( )

 .مستندات يضا ية
 .لصفا للمساعدة الماللبة لتفاصيل أي إجرا ات معينة تلد الدللة الارب الاالبة إتباعها (د) 
 .هلية أي شالش معني لمكان  لجنسيت ، إن أمكن ذلك  (هي)
 .يرالغر  الذي تال  من أجل  األدلة أل المعللمات أل التداب (ل) 
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للدللية الايرب متلقييية الالي  أن تالي  معللمييات إضيافية عنييدما يتبيين أنهيا ضييرلرية لتنفييذ الاليي    -2
 .لفقا لقانلنها الدااللي أل يمكن أن تسهل ذلك التنفيذ

ينفذ الال  لفقا للقانلن الدااللي للدللة الارب متلقية الال ، لكيذلك لفقيا لرجيرا ات المايددة فيي   - 2
 .كن، ما ل  يتعار  مع القانلن الدااللي للدللة الارب متلقية الال الال ، ايثما أم

ال يجل  للدللة الارب الاالبة أن تنقل المعللمات أل األدلية التيي ت لدهيا بهيا الدللية الايرب متلقيية   -2
الاليي ، أل أن تسييتالدمها فييي تاقيقييات أل مقاقييات أل إجييرا ات يضييا ية غييير تلييك المييذكلرة فييي 

للييل فيي هيذه الفقيرة ميا يمنيع الدللية . فقة مسيبقة مين الدللية الايرب متلقيية الالي الال ، دلن ملا
لفيييي هيييذه . الايييرب الاالبييية مييين أن تفشيييي فيييي إجرا اتهيييا معللميييات أل أدلييية مبر ييية لشيييالش ميييته 

الاالة، على الدللة الارب الاالبة أن تالار الدللة الارب متلقية الالي  يبيل ايدلث اإلفشيا  لأن 
ذا تعييذر، فييي اييال اسييتثنا ية، . ة الاييرب متلقييية الاليي  إذا مييا ُاليي  منهييا ذلييكتتشييالر مييع الدلليي لاا

تلجي  إالاار مسبب لج  عليى الدللية الايرب الاالبية أن تبليغ الدللية الايرب متلقيية الالي  بيذلك 
 .اإلفشا  دلن إباا 

ى سييرية يجييل  للدلليية الاييرب الاالبيية أن تشييترا علييى الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  أن تاييافظ عليي -22
ذا تعييذر علييى الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  أن . الاليي  لمضييملن ، باسييتثنا  القييدر الييق   لتنفيييذه لاا

 .تمتثل لشرا السرية، لج  عليها إبقت الدللة الارب الاالبة بذلك على لج  السرعة

 :يجل  رف  تقدي  المساعدة القانلنية المتبادلة في الااالت التالية -22

 .قد  الال  لفقا ألاكا  هذه المادةإذا ل  يُ  (أ ) 
إذا رأت الدللة الايرب متلقيية الالي  أن تنفييذ الالي  ييد يميل بسييادتها أل أمنهيا أل نظامهيا  ( )

 .العا  أل مصالاها األساسية األالرى
إذا كييان القييانلن الييدااللي للدلليية الاييرب متلقييية الاليي  ياظيير علييى سييلااتها تنفيييذ اإلجييرا   ( )

جر  مماثيل، ليل كيان ذليك الجير  الاضيعا لتاقييب أل مقاقية أل إجيرا ات  المالل  بشأن أي
 .يضا ية في إاار لاليتها القضا ية

 .إذا كانت تلبية الال  تتعار  مع النظا  القانلني للدللة الارب متلقية الال  (د) 
أيضيييا ال يجيييل  للدللييية الايييرب أن تيييرف  الييي  مسييياعدة يانلنيييية متبادلييية لمجيييرد أن الجييير  يعتبييير  -27

 .متصق بأملر مالية

 .يتعين إبدا  أسبا  أي رف  للمساعدة القانلنية المتبادلة -23
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تقيل  الدلليية الايرب متلقييية الاليي  بتنفييذ اليي  المسيياعدة القانلنيية المتبادليية فييي أيير  ليييت ممكيين،  -24
سيبابها لتراعي إلى أيصى مدى ممكن ما تقترا  الدللة الارب الاالبة من آجال، ُيفضل أن تلرد أ

ليجل  للدللة الارب الاالبة أن تقد  استفسارات معقللة للاصلل عليى معللميات . في الال  ذات 
عن اال التيدابير التيي اتاليذتها الدللية الايرب متلقيية الالي  لتلبيية ذليك الالي  لالتقيد  الجياري فيي 

الاالبيية ميين لعلييى الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  أن تييرد علييى مييا تتلقيياه ميين الدلليية الاييرب . ذلييك
لتقيل  الدللية الايرب الاالبية . استفسارات معقللية عين لضيعية الالي  لالتقيد  الماير  فيي معالجتي 

بيييةبقت الدللييية الايييرب متلقيييية الالييي ، عليييى لجييي  السيييرعة، عنيييدما تنتهيييي ااجتهيييا إليييى المسييياعدة 
 .الملتمسة

بسيب  تعارضيها ميع تاقيقيات أل للدللة الارب متلقية الال  أن ترجئ المساعدة القانلنية المتبادلة  -25
 .مقاقات أل إجرا ات يضا ية جارية

علييى الدلليية الاييرب متلقييية الاليي ، فييي اسييتجابتها لاليي  مسيياعدة مقييد  بمقتضييى هييذه المييادة ( أ )  -26
دلن تلافر ا دلاجيية التجيري ، أن تأاليذ بعيين االعتبيار أغيرا  هيذه االتفاييية اسيبما بينيت فيي 

 . المادة الثانية

ل  للدللييية الايييرب أن تيييرف  تقيييدي  المسييياعدة عميييق بهيييذه الميييادة باجييية انتفيييا  ا دلاجيييية يجييي ( )
لأن تقييد  المسيياعدة التييي ال تناييلي علييى إجييرا  يسييري، ليجييل  لهييا رفيي  تقييدي  تلييك . التجييري 

المساعدة اينما تتعلب الالبات بأملر غير ذات أهمية، أل أملر يكلن ميا ُيليتمل مين التعيالن 
 .أنها متااا بمقتضى أاكا  أالرى من هذه االتفاييةأل المساعدة بش

يجيل  لكيل دللية اييرب أن تنظير فيي اعتمياد مييا ييد تيراه ضيرلريا ميين التيدابير لكيي تيتمكن ميين  ( )
 .تقدي  مساعدة ألسع عمق بهذه المادة في اال انتفا  ا دلاجية التجري 

( 25)ا  تنفيييذه بمقتضييى الفقييرة ميين هييذه المييادة، أل إرجيي( 22)يبييل رفيي  أي اليي  بمقتضييى الفقييرة  -22
من هذه المادة، تتشالر الدللية الايرب متلقيية الالي  ميع الدللية الايرب الاالبية للنظير فيي إمكانيية 

فييةذا يبلييت الدلليية الاييرب الاالبيية تلييك . تقييدي  المسيياعدة رهنييا بمييا تييراه ضييرلريا ميين شييرلا لأاكييا 
 .ك الشرلاالمساعدة مرهلنة بتلك الشرلا، لج  عليها االمتثال لتل

يجييل  نقييل أي شييالش ماتجيي  أل يقضييي عقلبتيي  فييي إيلييي  دلليية اييرب لُياليي  لجييلده فييي دلليية  -22
ارب أالرى ألغرا  التعرب على هلية األشالاش أل اإلدال  بشهادة أل تقدي  مساعدة أالرى فيي 
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 الاصلل على أدلة من أجل تاقيقات أل مقاقات أل إجرا ات يضا ية تتعلب بجيرا   مشيمللة بهيذه
 :االتفايية، إذا استلفي الشراان التاليان

 .ملافقة ذلك الشالش بارية لعن عل   (أ ) 
اتفاب السلاات المعنية في الدللتين الارفين، رهنا بما يد تراه هاتان اليدللتان الارفيان مناسيبا   ( )

 .من شرلا

 :من هذه المادة 22ألغرا  الفقرة   -22

إليهيا الشيالش مالللية إبقيا ه يييد االاتجيا  لمل مية بيذلك، ميا تكلن الدللة الايرب التيي ُينقيل  (أ ) 
 .ل  تال  الدللة الارب التي ُنقل منها الشالش غير ذلك أل تأذن بغير ذلك

علييى الدلليية الاييرب التييي ُينقييل إليهييا الشييالش أن تنفييذ، دلن إباييا ، الت امهييا بةرجاعيي  إلييى  ( )
يي  مسيبقا، أل عليى أي نايل آالير، بيين عهدة الدللية الايرب التيي نقيل منهيا لفقيا لميا ُيتفيب عل

 .السلاات المعنية في الدللتين الارفين
ال يجييل  للدلليية الاييرب التييي ينقييل إليهييا الشييالش أن تشييترا علييى الدلليية الاييرب التييي نقييل  ( )

 .منها بد  إجرا ات تسلي  ألجل إرجاو ذلك الشالش
لدللية الايرب التيي نقيل إليهيا ُتاس  المدة التي يقضيها الشالش المنقلل يييد االاتجيا  فيي ا (د)

 .ضمن مدة العقلبة المفرلضة علي  في الدللة الارب التي نقل منها

من هذه المادة، أييا كانيت جنسييت ، ( 22،22)ال يجل  أن ُيقاب الشالش الذي ُينقل لفقا للفقرتين   -72
الايرب التيي  أل ُياتج  أل ُيعاي  أل تفر  أي ييلد أالرى على اريتي  الشالصيية فيي إيليي  الدللية

ينقل إليها، بسب  فعل أل أفعيال أل اكي  إدانية سيابب لمغادرتي  إيليي  الدللية الايرب التيي نقيل منهيا، 
 .ما ل  تلافب على ذلك الدللة الارب التي نقل منها

ال يجييل  للدلليية الاييرب أن تييرف  تقييدي  المسيياعدة القانلنييية المتبادليية بمقتضييى هييذه المييادة باجيية   -72
 .يةالسرية المصرف

عنييدما يكييلن شييالش مييا ملجييلدًا فييي إيلييي  دلليية اييرب لُيييراد سييماو أيلاليي ، كشيياهد أل البييير، أمييا    -77
لمبييادن األساسييية للقييانلن السييلاات القضييا ية لدلليية اييرب أالييرى، ليكييلن ذلييك ممكنييا لمتسييقا مييع ا

اليييدااللي، يجيييل  للدللييية الايييرب األلليييى أن تسيييما، بنيييا  عليييى الييي  الدللييية األاليييرى، بعقيييد جلسييية 
االستماو عن اريب البث المباشر، إذا ل  يكن ممكنا أل مستاسنا مثيلل الشيالش المعيين شالصييا 

ن تتيييللى إدارة جلسييية ليجيييل  لليييدللتين الايييرفين أن تتفقيييا عليييى أ. فيييي إيليييي  الدللييية الايييرب الاالبييية
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االسييتماو سيييلاة يضيييا ية تابعييية للدلليية الايييرب الاالبييية لأن تاضيييرها سييلاة يضيييا ية تابعييية للدللييية 
 .الارب متلقية الال 

للسلاات المعنيية ليدى الدللية الايرب، دلن مسيال بالقيانلن اليدااللي، لدلن أن تتلقيى البيا مسيبقا،   -73
سييلاة مالتصيية فييي دلليية اييرب أالييرى، ايثمييا  أن ترسييل معللمييات ذات صييلة بمسييا ل جنا ييية إلييى

تعتقيد أن هييذه المعللمييات يمكيين أن تسياعد تلييك السييلاة علييى القييا  بالتاريييات لاإلجييرا ات الجنا ييية 
 .أل إتمامها بنجا ، أل يد تفضي إلى تقدي  الدللة الارب األالرى البا بمقتضى هذه االتفايية

جيرا ات من هذه ( 5)ُترسل المعللمات بمقتضى الفقرة - 74 المادة دلن مسال بميا يجيري مين تارييات لاا
لعليييى السيييلاات . جنا يييية فيييي الدللييية التيييي تتبيييع لهيييا السيييلاات المعنيييية التيييي تقيييد  تليييك المعللميييات

ن  المالتصييية التيييي تتلقيييى المعللميييات أن تمتثيييل ألي الييي  بةبقيييا  تليييك المعللميييات ايييي الكتميييان، لاا
ا ال يمنييع الدلليية الاييرب المتلقييية ميين أن تفشييي بيييد أن هييذ. مؤيتييا، أل بفيير  ييييلد علييى اسييتالدامها

لفييي تلييك الااليية، تقييل  الدلليية الاييرب المتلقييية . فييي سييياب إجرا اتهييا معللمييات تبييرن شالصييا متهمييا
بةشعار الدللة الارب المرسلة يبل إفشا  تلك المعللمات، لتتشالر ميع الدللية الايرب المرسيلة، إذا 

ذا تعذر، في االة  استثنا ية، تلجي  إشعار مسيبب، لجي  عليى اليدلل الايرب ما ال  إليها ذلك، لاا
 .المتلقية إبقت الدللة الارب المرسلة بذلك اإلفشا  دلن إباا 

من هيذه الميادة، ال يجيل  مقاقية أل ااتجيا  أل معايبية أي شياهد ( 72)دلن مسال بتابيب الفقرة   -75
لبية، عليى اإلدال  بشيهادة فيي أل البير أل شيالش آالير يلافيب، بنيا  عليى الي  الدللية الايرب الاا

إجرا ات يضا ية، أل على المساعدة في تاريات أل مقاقات أل إجرا ات يضيا ية فيي إيليي  الدللية 
الاييرب الاالبيية، أل إالضيياع  ألي إجييرا  آاليير يقيييد اريتيي  الشالصييية فييي ذلييك اإليلييي ، بسييب  أي 

لينتهي ضيمان عيد  . تلقية الال فعل أل إغفال أل اك  إدانة سابب لمغادرت  إيلي  الدللة الارب م
التعييير  هيييذا متيييى بقيييي الشييياهد أل الالبيييير أل الشيييالش اآلالييير بماييي  االتيييياره فيييي إيليييي  الدللييية 
الارب الاالبة بعد أن تكلن يد أتيات ل  فرصة المغادرة القل مدة المسة عشر يلميا متصيلة، أل 

بليغ فيي  رسيميا بيأن لجيلده لي  يعيد أي مدة تتفب عليهيا اليدللتان الارفيان، اعتبيارا مين التياريا اليذي أُ 
 .ال ما للسلاات القضا ية، أل متى عاد إلى ذلك اإليلي  بما  االتياره بعد أن يكلن يد غادره

تتامييل الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  التكيياليب العادييية لتنفيييذ الاليي ، مييا ليي  تتفييب الييدللتان الارفييان - 76
ذا كانت تلبية الال . المعنيتان على غير ذلك تستل   أل ستستل   نفقات ضالمة أل غير عاديية،  لاا
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لجييي  عليييى اليييدللتين الايييرفين المعنيتيييين أن تتشيييالرا لتادييييد الشيييرلا لاألاكيييا  التيييي سيييينفذ الالييي  
 .بمقتضاها، لكذلك كيفية تامل تلك التكاليب

ميين  تييلفر الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  للدلليية الاييرب الاالبيية نسييالا ممييا يلجييد فييي ال تهييا (أ )  -72
 .سجقت أل مستندات أل معللمات اكلمية يسما يانلنها الدااللي بةتااتها لعامة النال

يجل  للدللة الارب متلقية الال ، اس  تقديرها، أن تقد  إلى الدللة الايرب الاالبية، كلييا  ( 
أل ج  يييييا أل رهنييييا بمييييا تييييراه مناسييييبا ميييين شييييرلا، نسييييالا ميييين أي سييييجقت أل مسييييتندات أل 

 .ملجلدة في ال تها لال يسما يانلنها الدااللي بةتااتها لعامة النال معللمات اكلمية

تابب أاكا  هذه الميادة عليى البيات المسياعدة القانلنيية فيي ايال ميا إذا كانيت تليك اليدلل األايراب  -72
أما إذا كانت تلك الدلل األاراب مرتباية بمعاهيدة . غير مرتباة بمعاهدة لتبادل المساعدة القانلنية

القبيييل، لجيي  تابيييب أاكييا  تلييك المعاهييدة لعلييى الييدلل األاييراب تابيييب هييذه المييادة إذا ميين هييذا 
 .كانت تسهل التعالن

 
 المادة الحادية والعشرون
 التعاون ألغراض المصادرة

على الدللة الايرب التيي تتلقيى البيا مين دللية ايرب أاليرى لهيا لاليية يضيا ية عليى جريمية مشيمللة - 2
ادرة ما يلجد في إيليمها مين عا يدات إجراميية أل ممتلكيات أل معيدات أل بهذه االتفايية من أجل مص

ميين المييادة السييابعة ميين هييذه االتفايييية، أن تقييل ، إلييى أيصييى  2أدلات أالييرى مشييار إليهييا فييي الفقييرة 
 :مدى ممكن في إاار نظامها القانلني الدااللي، بأي مما يلي

منهيا أمير مصيادرة، لأن تضيع ذليك األمير أن تايل الال  إلى سلااتها المالتصة لتستصدر  (أ ) 
 .ملضع النفاذ في اال صدلره

أن تايل إلى سلااتها المالتصة أمر المصادرة الصادر عن ماكمية فيي إيليي  الدللية الايرب  ( )
 .الاالبة، بهدب إنفاذه بالقدر المالل 

تفاييية، تتالييذ إثير تلقيي الي  مين دللية اييرب أاليرى لهيا لاليية يضيا ية علييى جريمية مشيمللة بهيذه اال- 7
الدللة الارب متلقية الال  تدابير لكشب العا دات اإلجرامية أل الممتلكيات أل المعيدات أل األدلات 

مين الميادة السيابعة مين هيذه االتفاييية لايتفيا  أثرهيا لتجمييدها أل ( 2)األالرى المشار إليها في الفقيرة 
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مييا عيين الدلليية الاييرب اج هييا، بغيير  مصييادرتها بييأمر صييادر إمييا عيين الدلليية الاييرب الاال بيية لاا
 .من هذه المادة( 2)متلقية الال  عمق بال  مقد  بمقتضى الفقرة 

تنابييب أاكييا  المييادة العشييرلن ميين هييذه االتفايييية علييى هييذه المييادة، مييع مراعيياة مييا يقتضييي  االييتقب - 3
تفايييية، ميين المييادة العشييرين ميين هييذه اال( 5)لباإلضييافة إلييى المعللمييات الماييددة فييي الفقييرة . الاييال

 :يتعين أن تتضمن الالبات المقدمة عمق بهذه المادة ما يلي
من هذه المادة، لصفا للممتلكات الميراد مصيادرتها ( أ ( ) 2)في اال ال  ذي صلة بالفقرة  (أ ) 

بمييا فييي ذلييك مكييان الممتلكييات لييمتهييا المقييدرة، ايثمييا تكييلن ذات صييلة، لبيانييا بالليييا ع التييي 
الارب الاالبة يكفي لتمكين الدللة الارب متلقية الالي  مين استصيدار استندت إليها الدللة 

 .األمر في إاار يانلنها الدااللي
مييين هيييذه الميييادة، نسيييالة مقبللييية يانلنيييا مييين أمييير (  / 2)فيييي ايييال الييي  ذي صيييلة بيييالفقرة  ( )

المصيييادرة اليييذي يسيييتند إليييي  الالييي  لالصيييادر عييين الدللييية الايييرب الاالبييية، لبيانيييا باللييييا ع 
لميييات عييين الميييدى الماليييل  لتنفييييذ األمييير، لبيانيييا يايييدد التيييدابير التيييي اتاليييذتها الدللييية لمعل

الارب الاالبية لتلجيي  إالايار مناسي  للايرب الثاليث اسين النيية للضيمان مراعياة األصيلل 
 القانلنية، لبيانا بأن أمر المصادرة نها يا

يا ع التيى اسيتندت إليهيا الدللية من هذه المادة ، بيانا بالل ( 7)في اال ال  ذي صلة بالفقرة  ( )
الارب الاالبة للصفا لرجرا ات الماللبة، لنسالة مقبللة يانلنا من األمر الذي اسيتند إليي  

 .الال ، ايثما كان متااا
ل  2)تقل  الدللة الارب متلقية الال  باتالاذ القرارات أل اإلجرا ات المنصلش عليها في الفقيرتين - 4

اكا  يانلنهيا اليدااللي ليلاعيدها اإلجرا يية أل أي اتفياب أل ترتيي  ثنيا ي أل من هذه المادة لفقا أل( 7
متعدد األاراب يد تكلن ملت مة ب  تجاه الدللة الارب الاالبة لرهنا بتليك األاكيا  لالقلاعيد أل ذليك 

 .االتفاب أل الترتي 
نينهييا لللا اهييا التييي تقييل  كييل دلليية اييرب بت ليييد األمييين العييا  لجامعيية الييدلل العربييية بنسييا ميين يلا- 5

تضع هذه المادة ملضع النفاذ، لبنسا مين أي تغيييرات تيدالل الاقيا عليى تليك القيلانين لالليلا ا، أل 
 .بلصب لها
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مين هيذه الميادة ( 7ل2)إذا االتارت الدللة الارب أن تجعل اتالاذ التدابير المشار إليهيا فيي الفقيرتين - 6
دللة الارب أن تعتبر هيذه االتفاييية بمثابية األسيال مشرلاا بلجلد معاهدة بهذا الشأن، على تلك ال

 .التعاهدي الق   لالكافي
يجل  أيضا رف  التعالن بمقتضى هذه الميادة أل إلغيا  التيدابير المؤيتية إذا لي  تتليب الدللية الايرب - 2

 .متلقية الال  أدلة كافية في اينها أل إذا كانت الممتلكات ذات ييمة ال يعتد بها
ي تدبير مؤيت اتالذ عمق بهذه المادة، على الدللة الارب متلقية الال  أن تتييا للدللية يبل ليب أ- 2

الايييرب الاالبييية، ايثميييا أمكييين ذليييك، فرصييية لعييير  ميييا ليييديها مييين أسيييبا  تسيييتدعي ملاصيييلة ذليييك 
 .التدبير

 .ال يجل  تأليل أاكا  هذه المادة بما يمل باقلب أاراب ثالثة اسنة النية- 2
 

 العشرونالمادة الثانية و 
 نقـل اإلجـراءات الجنائيـة

تنظر الدلل األاراب في إمكانية نقل إجرا ات المقاقة المتعلقة بفعل مجر  لفقا لهذه االتفايية إليى 
بعضييها الييبع ، بهييدب تركييي  تلييك المقاقيية، فييي الايياالت التييي يعتبيير فيهييا ذلييك النقييل فييي صييالا سييير 

 .يات يضا يةالعدالة، لالصلصا عندما يتعلب األمر بعدة لال
 

 المادة الثالثة والعشرون
 تسليم المجرمين

تعتبر كل من الجرا   التي تنابب عليها هذه االتفايية مدرجة في عيداد الجيرا   الالاضيعة للتسيلي  فيي  -2
لتتعهيد اليدلل األايراب بيةدرا  تليك الجيرا   . أي معاهدة لتسلي  المجيرمين يا مية بيين اليدلل األايراب

لال يجييل  للدلليية الاييرب . ضييعة للتسييلي  فييي كييل معاهييدة تسييلي  تبيير  فيمييا بينهييافييي عييداد الجييرا   الالا
التي يسما يانلنها بذلك أن تعتبر أيا من الجرا   المشمللة بهذه االتفايية جرما سياسيا إذا ما اتالذت 

 .هذه االتفايية أساسا للتسلي 

لن الشيالش ملضيلو الي  التسيلي  تنابب هذه المادة على الجرا   المشمللة بهذه االتفاييية عنيدما يكي -7
ملجييلدًا فييي إيلييي  الدلليية الاييرب متلقييية الاليي ، شييرياة أن يكييلن الفعييل الييذي ياليي  بشييأن  التسييلي  

 .مجرما بمقتضى القانلن الدااللي لكل من الدللة الارب الاالبة لالدللة الارب متلقية الال 
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لارب التي يسما يانلنها بيذلك أن تلافيب من هذه المادة، يجل  للدللة ا( 7)استثنا  من أاكا  الفقرة  -3
على ال  تسلي  شالش ما بسب  أي من الجرا   المشمللة بهذه االتفايية لليل لي  يكين الفعيل مجرميا 

 .بملج  يانلنها الدااللي

إذا شمل ال  التسلي  عدة جرا   منفصلة يكلن جر  لااد منها على األيل الاضعا للتسلي  بمقتضيى  -4
غيير الاضيع للتسيلي  بسيب  ميدة الايبل المفرلضية عليهيا للكين لهيا صيلة  هذه المادة ليكيلن بعضيها

بجريميية مشييمللة بهييذه االتفايييية، جييا  للدلليية الاييرب متلقييية الاليي  أن تابييب هييذه المييادة أيضييا فيمييا 
 .يالش تلك الجرا  

اليي  تسييلي  ميين دللييية  -تجعييل تسييلي  المجييرمين مشييرلاا بلجييلد معاهييدة  -إذا تلقييت دلليية اييرب  -5
ال ترتبا معها بمعاهدة تسلي ، جا  لها أن تعتبر هذه االتفايية األسال القيانلني للتسيلي  ارب أالرى 

 .فيما يالش أي جر  تنابب علي  هذه المادة

 :على الدللة الارب التي تجعل التسلي  مشرلاا بلجلد معاهدة -6

ذه االتفاييية أن تبلغ األميين العيا  لجامعية اليدلل العربيية، لييت إييداعها صيك التصيديب عليى هي (أ ) 
أل االنضما  إليها، بما إذا كانت ستعتبر هذه االتفايية األسال القيانلني للتعيالن بشيأن التسيلي  

 .مع سا ر الدلل األاراب في هذه االتفايية
أن تسعى، ايثما ايتضى األمر، إلى إبرا  معاهيدات تسيلي  ميع سيا ر اليدلل األايراب فيي هيذه  ( )

ادة، إذا كانييت ال تعتبيير هييذه االتفايييية األسييال القييانلني للتعييالن االتفايييية بغييية تنفيييذ هييذه الميي
 .بشأن التسلي 

علييى الدلليية الاييرب التييي ال تجعييل التسييلي  مشييرلاا بلجييلد معاهييدة أن تعتبيير الجييرا   التييي تنابييب  -2
 .عليها هذه المادة جرا   الاضعة للتسلي  فيما بينها

االلي للدلليية الاييرب متلقييية الاليي  أل معاهييدة يالضييع التسييلي  للشييرلا التييي ييينش عليهييا القييانلن الييد -2
التسلي  السارية، بما في ذلك الشرلا المتعلقة بالعقلبة الدنيا المشيتراة للتسيلي  لاألسيبا  التيي يجيل  

 .للدللة الارب متلقية الال  أن تستند إليها في رف  التسلي 

ات التسيلي  لتبسييا ميا يتصيل بهيا تسعى الدللة الارب، رهنا بقلانينهيا الداالليية، إليى التعجييل بيةجرا  -2
 .من متالبات إثباتية فيما يالش أي جر  تنابب علي  هذه المادة

يجييل  للدلليية الاييرب متلقييية الاليي ، رهنييا بأاكييا  يانلنهييا الييدااللي لمعاهييداتها المتعلقيية بالتسييلي ،   -22
فييي  لبنييا  علييى اليي  ميين الدلليية الاييرب الاالبيية، أن تاتجيي  الشييالش المالييل  تسييليم  لالملجييلد
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إيليمهيييا، أل أن تتاليييذ تيييدابير مناسيييبة أاليييرى لضيييمان اضيييلره إجيييرا ات التسيييلي ، متيييى ايتنعيييت بيييأن 
 .الظرلب تستدعي ذلك لبأنها ظرلب ملاة

إذا لي  تقيي  الدلليية الاييرب التييي يلجييد مرتكيي  األفعييال فييي إيليمهييا بتسييلي  ذلييك الشييالش فيمييا يتعلييب   -22
انيها، لج  عليها القيا ، بنا  عليى الي  الدللية بجر  تنابب علي  هذه المادة لمجرد كلن  أاد ملا

الارب التي تال  التسيلي ، بةاالية القضيية دلن إبايا  ال مسيلت لي  إليى سيلااتها المالتصية بقصيد 
لتتاليذ تليك السيلاات يرارهيا لتتاليذ ذات اإلجيرا ات التيي تتاليذها فيي االية أي جير  آالير . المقاقة

لتتعيييالن اليييدلل األايييراب المعنيييية، . الدللييية الايييربيعتبييير الاييييرًا بملجييي  القيييانلن اليييدااللي لتليييك 
 .الصلصا في الجلان  اإلجرا ية لاإلثباتية، ضمانا لفعالية تلك المقاقة

عنييدما ال يجييي  القييانلن الييدااللي للدلليية الاييرب تسييلي  أاييد ملاانيهييا أل التاللييي عنيي  إال بشييرا أن   -27
لضييية عليييي  بعيييد المااكمييية أل يعييياد ذليييك الشيييالش إليييى تليييك الدللييية الايييرب لقضيييا  العقلبييية المفر 

اإلجييرا ات التييي اليي  تسييلي  ذلييك الشييالش ميين أجلهييا، لتتفييب تلييك الدلليية الاييرب لالدلليية الاييرب 
التييي البييت تسييلي  الشييالش علييى هييذا الاليييار لعلييى مييا يييد تريانيي  مناسييبا ميين شييرلا أالييرى، يعتبيير 

 .هذه المادة من( 22)ذلك التسلي  المشرلا كافيا لللفا  بااللت ا  المبين في الفقرة 

إذا ُرف  ال  تسلي  مقد  لغر  تنفيذ اك  يضا ي باجة أن الشالش الماليل  تسيليم  هيل مين  -23
مييلااني الدلليية الاييرب متلقييية الاليي ، لجيي  عليهييا، إذا كييان يانلنهييا الييدااللي يسييما بييذلك للفقييا 

العقلبيية لمقتضيييات ذلييك القييانلن، أن تنظيير، بنييا  علييى اليي  ميين الدلليية الاييرب الاالبيية، فييي إنفيياذ 
 .المفرلضة بمقتضى القانلن الدااللي للدللة الارب الاالبة أل ما تبقى منها

ُتكفل ألي شالش تُتالذ بشأن  إجيرا ات فيميا يتعليب بيأي مين الجيرا   التيي تنابيب عليهيا هيذه الميادة  -24
معامليية منصييفة فييي كييل مرااييل اإلجييرا ات، بمييا فييي ذلييك التمتييع بجميييع الاقييلب لالضييمانات التييي 

 .ا القانلن الدااللي للدللة الارب التي يلجد ذلك الشالش في إيليمهاينش عليه

ال يجييل  تفسييير أي اكيي  فييي هييذه االتفايييية علييى أنيي  يفيير  الت امييا بالتسييلي  إذا كييان لييدى الدلليية   -25
الارب متلقية الال  أسبابا لجيهة تجعلها تعتقد أن الالي  ييد  لغير  مقاقية أل معايبية شيالش 

ديانتيي  أل جنسيييت  أل أصييل  اإلثنييي أل آرا يي  أل ملايفيي  السياسييية، أل أن بسييب  جنسيي  أل عرييي  أل 
 .االمتثال للال  سيلاب ضررًا بلضعية ذلك الشالش ألي سب  من هذه األسبا 

 .ال يجل  للدللة الارب أن ترف  ال  تسلي  باجة أن الجر  يعتبر جرما يتعلب بأملر مالية  -26
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متلقية الالي ، ايثميا ايتضيى األمير، ميع الدللية الايرب  يبل رف  التسلي ، تتشالر الدللة الارب  -22
 .الاالبة لكي تتيا لها فرصة لافية لعر  آرا ها لتقدي  معللمات داعمة لالبها

 
 المادة الرابعة والعشرون

 نقل األشخاص المحكوم عليهم
أن نقييل يجييل  للدلليية الاييرب أن تنظيير فييي إبييرا  اتفاييييات أل ترتيبييات ثنا ييية أل متعييددة األاييراب بشيي

األشالاش اليذين ياكي  علييه  بعقلبية الايبل أل بأشيكال أاليرى مين الارميان مين الاريية، الرتكيابه  أفعياال 
 .مجرمة لفقا لهذه االتفايية، إلى إيليمها لكي يكمل ألل ك األشالاش مدة عقلبته  هناك

 
 المادة الخامسة والعشرون

 التحقيقات المشتركة
تجيييي  للسيييلاات  األايييرابات أل ترتيبيييات ثنا يييية أل متعيييددة يييياتفاي إبيييرا تنظييير اليييدلل األايييراب فيييي 

هييي ملضييع تاقيقييات أل مقاقييات أل  التيييالمعنييية أن تنشييئ لجييان تاقيييب مشييتركة، فيمييا يتعلييب بيياألملر 
أل ترتيبيات مين هيذا القبييل، يجيل   اتفاييياتلاادة أل أكثر لفي االة عد  لجلد  ةإجرا ات يضا ية في دلل

الايرب المعنيية مراعياة االاتيرا  التيا  لسييادة  ةلتكفيل الدللي. ركة باالتفاب اسي  الااليةالقيا  بتاقيقات مشت
 . إيليمهاسيجري ذلك التاقيب داالل  التيالدللة الارب 

 
 المادة السادسة والعشرون
 أساليب التحري الخاصة

ن اييدلد ميين أجييل مكافايية الفسيياد بصييلرة فعاليية، تقييل  كييل دلليية اييرب لفقييًا لقانلنهييا الييدااللي، لضييم -2
إمكانياتهييا، باتاليياذ مييا يييد يليي   ميين تييدابير لتمكييين سييلااتها المالتصيية ميين اسييتالدا  أسييلل  التسييلي  
المرايييي  عليييى النايييل المناسييي  لكيييذلك، ايثميييا تيييراه مناسيييبا، إتبييياو أسيييالي  تاييير الاصييية كالترصيييد 

، لكذلك لقبيلل اإللكترلني لغيره من أشكال الترصد لالعمليات السرية، استالداما مناسبا داالل إيليمها
 .المااك  ما يستمد من تلك األسالي  من أدلة

لغييير  التايييري عييين الجيييرا   المشيييمللة بهيييذه االتفاييييية، تشيييجع اليييدلل األايييراب عليييى أن تبييير ، عنيييد  -7
الضرلرة، اتفاييات أل ترتيبات ثنا ية أل متعيددة األايراب مناسيبة السيتالدا  أسيالي  التايري الالاصية 
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لتبير  تليك االتفايييات أل الترتيبيات لتنفيذ باالمتثيال التيا  . لصعيد الدلليتلك في سياب التعالن على ا
لمبييييدأ تسييييالي الييييدلل فييييي السيييييادة، ليراعييييى فييييي تنفيييييذها التقيييييد الصييييار  بأاكييييا  تلييييك االتفاييييييات أل 

 .الترتيبات

رارات من هذه المادة، تتاليذ القي( 7)في االة عد  لجلد اتفايية أل ترتي  على النال المبين في الفقرة  -3
المتعلقة باستالدا  أسالي  التاري الالاصية هيذه عليى الصيعيد اليدللي تبعيا للاالية، ليجيل  أن تراعيى 
فيها، عنيد الضيرلرة، الترتيبيات الماليية لالتفاهميات المتعلقية بممارسية اللاليية القضيا ية مين يبيل اليدلل 

 .األاراب المعنية

ارات المتعلقة باسيتالدا  أسيلل  التسيلي  المرايي  يجل ، بملافقة الدلل األاراب المعنية، أن تشمل القر  -4
علييى الصييعيد الييدللي ارا ييب مثييل اعتييرا  سييبيل البضييا ع أل األمييلال لالسييما  لهييا بملاصييلة السييير 

 .سالمة أل إ التها أل إبدالها كليا أل ج  يا

 
 المادة السابعة والعشرون

 اسـترداد الممتلكات
ذه االتفايية، لعلى الدلل األاراب أن تمد بعضيها اليبع  يعد استرداد الممتلكات مبدأ أساسيًا في ه
 .بأكبر يدر من العلن لالمساعدة في هذا المجال

 
 المادة الثامنة والعشرون

 منع وكشف إحالة العائدات اإلجرامية
تتالذ كل دللية ايرب، ميا ييد يلي   مين تيدابير، لفقيا لقانلنهيا اليدااللي، إللي ا  المؤسسيات الماليية اللايعية  -2

يتها القضا ية بأن تتاقب من هليية العميق  لأن تتاليذ الايلات معقللية لتادييد هليية الميالكين ضمن لال
المنتفعين باألملال الملدعة في اسابات عالية القيمة، لبأن تجري فاصيا دييقيا للاسيابات التيي يالي  

عملمييية فتاهييا أل ياييتفظ بهييا ميين يبييل، أل نيابيية عيين، أفييراد مكلفييين أل سييبب أن كلفييلا بييأدا  لظييا ب 
ليصم  ذليك الفايش اليدييب بصيلرة معقللية تتييا . هامة أل أفراد أسره  أل أشالاش لثيقي الصلة به 

كشب المعامقت المشبلهة بغر  إبقت السلاات المالتصة عنها، لال ينبغي أن يؤلل على أني  يثنيي 
 . المؤسسات المالية عن التعامل مع أي عميل شرعي أل ياظر عليها ذلك
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ة ارب، لفقا لقانلنهيا اليدااللي لاسترشيادًا بالمبيادرات ذات الصيلة التيى اتاليذتها المنظميات تقل  كل دلل -7
 : يلي بماب لمكافاة غسل األملال،  اإليليمية لالدللية المتعددة األارا

إصدار إرشادات بشأن أنلاو الشالصيات الابيعية أل االعتباريية التيي يتلييع مين المؤسسيات  - أ
هيييا القضيييا ية أن تابيييب الفايييش اليييدييب عليييى اسييياباتها، لأنيييلاو الماليييية القا مييية ضيييمن لاليت

الاسابات لالمعامقت التي يتليع أن تلليها عناية الاصة، لتدابير فتا الاسابات لاالاتفياظ 
 .بها لمسك دفاترها التي يتليع أن تتالذها بشأن تلك الاسابات

تضييا  لبنييا  علييى اليي  إبييقت المؤسسييات المالييية القا ميية ضييمن لاليتهييا القضييا ية، عنييد االي -  
دللة ارب أالرى أل بنا  على مبادرة منها هي، هلية شالصيات ابيعية أل اعتباريية معينية 
يتليييع ميين تلييك المؤسسييات أن تابييب الفاييش الييدييب علييى اسيياباتها، إضييافة إلييى تلييك التييي 

 . يمكن للمؤسسات المالية أن تادد هليتها بشكل آالر

ظ مؤسسيياتها المالييية، لفتييرة  منييية مناسييبة، بسييجقت لافييية تتالييذ كييل دلليية اييرب تييدابير تضييمن ااتفييا -3
ميين هييذه المييادة، علييى أن ( 2)للاسييابات لالمعييامقت التييي تتعلييب باألشييالاش المييذكلرين فييي الفقييرة 

تتضمن، كايد أدنيى، معللميات عين هليية العمييل، كميا تتضيمن، ييدر اإلمكيان، معللميات عين هليية 
 . المالك المنتفع

ت إاالية العا يدات المتأتيية مين أفعيال مجرمية لفقيا لهيذه االتفاييية، تتاليذ كيل بهدب منع لكشب عمليا -4
دللية ايرب تيدابير مناسيبة لفعالية لكيي تمنيع، بمسياعدة أجه تهيا الريابيية لاإلشيرافية، إنشيا  مصييارب 

لفضييق عيين ذلييك، يجييل  . ليييل لهييا اضييلر مييادي لال تنتسيي  إلييى مجملعيية مالييية الاضييعة للريابيية
نظر في إل ا  مؤسساتها المالية برف  الداللل أل االستمرار فيي عقيية مصيرب للدلل األاراب أن ت

مراسل مع تليك المؤسسيات، لبتجني  إيامية أي عقييات ميع مؤسسيات ماليية أجنبيية تسيما لمصيارب 
 . ليل لها اضلر مادي لال تنتس  إلى مجملعة مالية الاضعة للريابة، باستالدا  اساباتها

نظييي  فعالييية إلييييرار الذمييية الماليييية، لفقيييا لقانلنهيييا اليييدااللي، بشيييأن تنظييير كيييل دللييية ايييرب فيييي إنشيييا   -5
لتنظيير كييل دلليية . المييلظفين العمييلميين المعنيييين، لتيينش علييى عقلبييات مق ميية علييى عييد  االمتثييال

ارب أيضا في اتالاذ ما يد يلي   مين تيدابير للسيما  لسيلااتها المالتصية بتقاسي  تليك المعللميات ميع 
األاييراب األالييرى، عنييدما يكييلن ذلييك ضييرلريا للتاقيييب فييي العا ييدات السييلاات المالتصيية فييي الييدلل 

 .المتأتية من أفعال مجرمة لفقا لهذه االتفايية لالماالبة بها لاستردادها



 325 

تنظييير كيييل دللييية ايييرب فيييي اتالييياذ ميييا ييييد يلييي   مييين تيييدابير، لفقيييا لقانلنهيييا اليييدااللي، إللييي ا  الميييلظفين  -6
  ميالي فيي بليد أجنبيي أل سيلاة تليييع أل بسيجقت العملميين المعنيين الذين له  مصلاة فيي اسيا

مق مييية فيميييا يتعليييب بتليييك الاسيييابات بيييأن يبلغيييلا السيييلاات المعنيييية عييين تليييك العقيييية لأن ياتفظيييلا 
ليتعيييين أن تييينش تليييك التيييدابير أيضيييا عليييى جييي ا ات مناسيييبة عليييى عيييد  . بسيييجقت مق مييية بشيييأنها

 .االمتثال

 
 المادة التاسعة والعشرون

 اصالتعاون الخ
تسييعى كييل دلليية اييرب، دلن إالييقل بقانلنهييا الييدااللي، إلييى اتاليياذ تييدابير تجييي  لهييا أن تايييل، دلن 
مسال بتاقيقاتها أل مقاقتها أل إجرا اتها القضا ية، معللمات عن العا دات اإلجرامية لفقا لهيذه االتفاييية 

يسيياعد الدلليية الاييرب  إلييى دلليية اييرب أالييرى دلن اليي  مسييبب، عنييدما تييرى أن إفشييا  تلييك المعللمييات يييد
المتلقييية علييى اسييتدالل أل إجييرا  تاقيقييات أل مقاقييات أل إجييرا ات يضييا ية أل يييد يييؤدي إلييى تقييدي  تلييك 

 .الدللة الارب البا بمقتضى هذه المادة
 

 المادة الثالثون
 إرجاع الممتلكات والتصرف فيها

الاادييية لالعشييرين ميين هييذه مييا تصييادره دلليية اييرب ميين ممتلكييات عمييق بالمييادة السييابعة أل المييادة  -2
مين هييذه ( 3)االتفاييية يتصيرب فييي  بايرب منهييا إرجياو الدلليية الايرب تليك الممتلكييات، عميق بييالفقرة

 . المادة، إلى مالكيها الشرعيين، لفقا ألاكا  هذه االتفايية ليانلنها الدااللي
ميين تييدابير تشييريعية تعتمييد كييل دلليية اييرب، لفقييا للمبييادن األساسييية لقانلنهييا الييدااللي، مييا يييد يليي    -7

لتدابير أالرى لتمكين سلااتها المالتصة، عندما تتالذ إجرا  ما بنا  على ال  دللية ايرب أاليرى، 
من إرجاو الممتلكات المصادرة، لفقا ألاكا  هذه االتفايية، لمع مراعاة اقلب الارب الثالث اسن 

 . النية

من هذه المادة، على ( 7ل  2)لالفقرتين  لفقا للمادتين العشرين لالاادية لالعشرين من هذه االتفايية -3
 : الدللة الارب متلقية الال 
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في اال االتقل أميلال عملميية فعليية أل اكميية أل غسيل تليك األميلال عليى النايل المشيار  - أ
ميين المييادة الرابعيية ميين هييذه االتفايييية، عنييدما تنفييذ المصييادرة (   ، ك ، ل)إلييي  فييي الفقييرات 

لاسييتنادا إلييى اكيي  نهييا ي صييادر فييي الدلليية الاييرب الاالبيية،  لفقييا للمييادة الاادييية لالعشييرلن
لهيل اشيتراا يمكين للدلليية الايرب متلقيية الالي  أن تسييتبعده لأن ترجيع الممتلكيات المصييادرة 

 . إلى الدللة الارب الاالبة
في اال عا دات أي جر  آالر مشملل بهذه االتفاييية، عنيدما تكيلن المصيادرة ييد نفيذت لفقيا  -  

لالعشيييرين مييين هيييذه االتفاييييية، لاسيييتنادا إليييى اكييي  نهيييا ي صيييادر فيييي الدللييية  للميييادة الااديييية
الايييرب الاالبييية، لهيييل اشيييتراا يمكييين للدللييية الايييرب متلقيييية الالييي  أن تسيييتبعده، أن ترجيييع 
الممتلكييات المصييادرة إلييى الدلليية الاييرب الاالبيية، عنييدما تثبييت الدلليية الاييرب الاالبيية للدلليية 

ملكيتهيييا السيييابقة لتليييك الممتلكيييات المصيييادرة أل عنيييدما  الايييرب متلقيييية الالييي  بشيييكل معقيييلل
تعتييرب الدلليية الاييرب متلقييية الاليي  بالضييرر الييذي لاييب بالدلليية الاييرب الاالبيية كأسييال 

 . إلرجاو الممتلكات المصادرة

فييي جميييع الايياالت األالييرى، أن تنظيير علييى لجيي  األلللييية فييي إرجيياو الممتلكييات المصييادرة   - 
لبيية، أل إرجيياو تليك الممتلكييات إلييى أصياابها الشييرعيين السييابقين، أل إليى الدلليية الايرب الاا
 . تعلي  ضاايا الجريمة

يجل  للدللة الارب متلقية الال ، عند االيتضا ، ما ل  تقرر الدلل األاراب القب ذلك، أن تقتاع  -4
ة إليى إرجياو نفقات معقللة تكبدتها في عمليات التاقيب أل المقاقة أل اإلجيرا ات القضيا ية المفضيي

 . الممتلكات المصادرة أل أن تتصرب فيها بمقتضى هذه المادة
يجييل  للييدلل األاييراب، عنييد االيتضييا ، أن تنظيير بلجيي  اليياش فييي إبييرا  اتفاييييات أل ترتيبييات متفييب  -5

 . عليها، تبعا للاالة، من أجل التصرب نها يا في الممتلكات المصادرة
 
 
 
 

 المادة الحادية والثالثون
 ب والمساعدة التقنيةالتدري
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تقل  كل دللة ارب، بالقدر الق  ، باسيتاداث أل تايلير أل تاسيين بيرامج تيدري  الاصية لملظفيهيا  -2
ليمكيين أن تتنييالل تلييك البييرامج التدريبييية، ضييمن جمليية أمييلر، . المسييؤللين عيين منييع الفسيياد لمكافاتيي 

 : المجاالت التالية
ب فيي  أل المعايبية عليي  لمكافاتي ، بميا فيي لضع تيدابير فعالية لمنيع الفسياد لالكشيب لالتاقيي - أ

 .ذلك استعمال أسالي  جمع األدلة لالتاقيب
 . بنا  القدرات في مجال صياغة لتالايا سياسة إستراتيجية لمكافاة الفساد -  

تيييدري  السيييلاات المالتصيييية عليييى إعييييداد البيييات بشييييأن المسييياعدة القانلنييييية المتبادلييية تفييييي   - 
 .بمتالبات االتفايية

دارة األميييلال العملميييية بميييا فيييي ذليييك تقييييي  -د دارة الاليييدمات العملميييية لاا   لتيييدعي  المؤسسيييات لاا
 .المشتريات العملمية، لالقااو الالاش

رجاو تلك العا دات  -هي  .منع لمكافاة إاالة العا دات اإلجرامية لفقا لهذه االتفايية لاا
 .كشب لتجميد إاالة العا دات اإلجرامية  -ل
 .مية لاألسالي  المستالدمة في إاالة تلك العا دات أل إالفا ها أل تمليههاالعا دات اإلجرا  –  
دارية مق مة لفعالة لتيسير إرجاو العا دات اإلجرامية  –    .استالدا  آليات لأسالي  يانلنية لاا
 .الارا ب المتبعة في اماية الضاايا لالشهلد الذين يتعالنلن مع السلاات القضا ية  -ا

 . تابيب الللا ا اللانية لالدللية  التدري  على  –ي 
تنظيير الييدلل األاييراب فييي مسيياعدة بعضييها الييبع ، عنييد الاليي ، علييى إجييرا  تقييمييات لدراسييات - 7

لبايييلث بشيييأن أنيييلاو الفسييياد لأسيييباب  لآثييياره لتكاليفييي  فيييي بليييدانها، لكيييي تضيييع، بمشييياركة السيييلاات 
 .المالتصة لالمجتمع، استراتيجيات لالاا عمل لمكافاة الفساد

تيسيرا السيترداد العا يدات اإلجراميية، يجيل  لليدلل األايراب أن تتعيالن عليى ت لييد بعضيها اليبع    -3
 . بأسما  الالبرا  الذين يمكن أن يساعدلا على تاقيب ذلك الهدب

 
 
 

 المادة الثانية والثالثون
 جمع المعلومات المتعلقة بالفساد
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 وتبادلها وتحليلها 
بتاليييل اتجاهييات الفسيياد السييا دة داالييل إيليمهييا، لكييذلك الظييرلب  تنظيير كييل دلليية اييرب فييي القيييا ، -2

 . التى ترتك  فيها جرا   الفساد
تنظيير الييدلل األاييراب فييي تاييلير اإلاصييا ات لالالبييرة التاليلييية بشييأن الفسيياد لالمعللمييات لتقاسيي   -7

اإليليميية، تلك اإلاصا ات لالالبرة التاليليية لالمعللميات فيميا بينهيا لمين اليقل المنظميات الدلليية ل 
بغييية إيجيياد معييايير لمنهجيييات مشييتركة يييدر اإلمكييان لكييذلك المعللمييات عيين الممارسييات الفضييلى 

 . لمنع الفساد لمكافات 

 تتنظيير كييل دلليية اييرب فييي رصييد سياسيياتها لتييدابيرها الفعلييية لمكافايية الفسيياد لفييي إجييرا  تقييمييا -3
 . لفاعلية تلك السياسات لالتدابير لكفا تها

 

 ة والثالثونالمادة الثالث
 مؤتمر الدول األطراف

ُينشأ بمقتضى هذه االتفايية مؤتمر لليدلل األايراب مين أجيل تاسيين ييدرة اليدلل األايراب لتعالنهيا  -2
 .على تاقيب األهداب المبينة في هذه االتفايية لمن أجل تشجيع تنفيذها لاستعراض 

دلل األايراب فيي ملعيد أيصياه سينة يتللى األمين العا  لجامعة الدلل العربية الدعلة لعقد ميؤتمر الي -7
لبعد ذلك، ُتعقيد اجتماعيات منتظمية لميؤتمر اليدلل األايراب لفقيًا . لاادة بعد بد  نفاذ هذه االتفايية

 .للنظا  الدااللي الذي يعتمده المؤتمر

يعتميييد ميييؤتمر اليييدلل األايييراب نظاميييًا دااللييييًا ليلاعيييد تاكييي  سيييير األنشييياة المبينييية فيييي هيييذه الميييادة  -3
د بشيييأن يبيييلل الميييرايبين لمشييياركته  لتسيييديد النفقيييات المتكبيييدة فيييي االضييياقو بتليييك لتشيييمل يلاعييي

 .األنشاة

جيرا ات لارا يب عميل لتاقييب أهيداب االتفاييية بميا فيي  -4 يتفب مؤتمر الدلل األاراب عليى أنشياة لاا
 :ذلك

تيسييير تبييادل المعللمييات بييين الييدلل األاييراب عيين نمييا لاتجاهييات الفسيياد لعيين الممارسييات - أ 
اجايية فييي منعيي  لمكافاتيي  لفييي إرجيياو العا ييدات اإلجرامييية، بلسييا ل منهييا نشيير المعللمييات الن

 . ذات الصلة
 .التعالن مع المنظمات لاآلليات الدللية لاإليليمية لالمنظمات غير الاكلمية ذات الصلة-  
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جيييل اسيييتالدا  المعللميييات ذات الصيييلة التيييي تعيييدها اآللييييات الدلليييية لاإليليميييية األاليييرى مييين أ-   
 .مكافاة الفساد لمنع 

 .استعرا  تنفيذ هذه االتفايية من جان  الدلل األاراب فيها- د 
 .تقدي  تلصيات لتاسين هذه االتفايية لتاسين تنفيذها- هي
اإلاااة علمًا بااتياجات الدلل األاراب من المساعدة التقنيية فيميا يتعليب بتنفييذ هيذه االتفاييية - ل 

 .ريًا من إجرا ات في هذا الشأنلاإليصا  بما يد يراه ضرل 

يكتسيي  مييؤتمر الييدلل األاييراب المعرفيية الق ميية بالتييدابير التييي تتالييذها الييدلل األاييراب لتنفيييذ هييذه  -5
االتفايييية، لالصييعلبات التييي تلاجههييا فييي ذلييك، ميين الييقل المعللمييات التييي تقييدمها تلييك الييدلل لميين 

 .ا  تكميليةالقل ما يد ينش   مؤتمر الدلل األاراب من آليات استعر 

تقييل  كييل دلليية اييرب بت ليييد الييدلل األاييراب بمعللمييات عيين برامجهييا لالااهييا لممارسيياتها لكييذلك  -6
عيين تييدابيرها التشييريعية لاإلدارييية الرامييية إلييى تنفيييذ هييذه االتفايييية، اسييبما يقضييي بيي  مييؤتمر الييدلل 

اإلجرا ات المبنيية  لينظر مؤتمر الدلل األاراب في أنجع السبل لتلقي المعللمات لاتالاذ. األاراب
ليجيل  للميؤتمر . عليها، بما في ذلك المعللمات المتلقاة من الدلل األاراب لمن المنظمات الدلليية

أيضًا أن ينظر في المساهمات المتلقاة من المنظميات غيير الاكلميية ذات الصيلة، المعتميدة اسي  
 .األصلل لفقًا لرجرا ات التي يقررها المؤتمر

ألاييراب، إذا مييا رأى ضييرلرة لييذلك، أي آلييية أل هي يية مناسييبة للمسيياعدة علييى ينشييئ مييؤتمر الييدلل ا -2
 .تنفيذ االتفايية تنفيذًا فعاالً 

 
 
 
 
 

 المادة الرابعة والثالثون
 األمانة

تتييللى األمانيية العاميية لجامعيية الييدلل العربييية تييلفير الالييدمات المناسييبة لمييؤتمر الييدلل األاييراب فييي  -2
 .االتفايية
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 :يتقل  األمانة بما يل -7

مسياعدة ميؤتمر الييدلل األايراب عليى االضيياقو باألنشياة المبينية فييي هيذه االتفاييية، لاتاليياذ - أ 
 .الترتيبات لعقد دلرات مؤتمر الدلل األاراب لتلفير الالدمات الق مة لها

مساعدة الدلل األاراب، عند الال ، على تقدي  المعللميات إليى ميؤتمر اليدلل األايراب لفقيا -   
 .من المادة الثالثة لالثقثين من هذه االتفايية( 6 ،5 ،4)للفقرات

 .ضمان التنسيب الضرلري مع أمانات المنظمات الدللية لاإليليمية ذات الصلة - 
 

 المادة الخامسة والثالثون
 األحكام الختامية

تعمييل الجهييات المالتصيية لييدى الييدلل األاييراب علييى اتاليياذ اإلجييرا ات الدااللييية الق ميية للضييع هييذه  -2
 . ايية ملضع التنفيذاالتف

تكييييلن هييييذه االتفايييييية ماييييق للتصييييديب عليهييييا أل االنضييييما  إليهييييا ميييين الييييدلل العربييييية لتييييلدو لثييييا ب  -7
التصديب أل االنضما  ليدى األمانية العامية لجامعية اليدلل العربيية فيي ملعيد أيصياه ثقثيلن يلميا مين 

ل األعضييا  لأمييانتي مجلسييي تيياريا التصييديب أل االنضييما ، لعلييى األمانيية العاميية إبييقت سييا ر الييدل 
 . ل را  العدل لالدااللية العر  بكل إيداو لتلك اللثا ب لتاريال 

تسييري هييذه االتفايييية بعييد مضييي ثقثييين يلمييا ميين تيياريا إيييداو لثييا ب التصييديب عليهييا ميين سييبع دلل  -3
 . عربية

إليهيا بعيد يجل  ألية دللة عضل في جامعة اليدلل العربيية غيير مليعية عليى هيذه االتفاييية أن تنضي   -4
سريانها لدالللها اي  النفاذ، لتعتبر الدللة ارفا فيها بمضي ثقثين يلما على إيداو لثيقة التصديب 

 . أل االنضما  لدى األمانة العامة لجامعة الدلل العربية

تنظييير اليييدلل األايييراب، اسييي  االيتضيييا ، فيييي إمكانيييية عقيييد اتفايييييات أل ترتيبيييات ثنا يييية أل متعيييددة  -5
 .أغرا  هذه االتفايية أل تضعها ملضع النفاذ العملي أل تع   أاكامهااألاراب تالد  

يجيل  للدللية الاييرب أن تقتير  تعييديل أي نيش ميين نصيلش هيذه االتفايييية لتايلي  إلييى األميين العييا   -6
لجامعيية الييدلل العربييية الييذي يقييل  بةبقغيي  إلييى مييؤتمر الييدلل األاييراب فييي االتفايييية، ليبييذل المييؤتمر 

 .إلى إجماو الدلل األاراب بشأن التعديلجهده في التلصل 
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من هذه المادة الاضعا للتصديب علي  أل القبيلل أل اإلييرار ( 6)يكلن التعديل الذي يعتمد لفقا للفقرة  -2
من جان  الدلل األاراب لعند إيرار هذا التعيديل مين ميؤتمر اليدلل األايراب يصيبا مل ميًا فيي ايب 

 .الدلل األاراب

تنسييا  ميين هييذه االتفايييية بنييا  علييى اليي  كتييابي ترسييل  إلييى أمييين عييا  يجييل  ألييية دلليية اييرب أن   -2
جامعة الدللة العربية، ليرت  االنساا  أثره بعد مضي ستة أشهر مين تياريا اسيتق  الالي ، لتظيل 
أاكييا  هييذه االتفايييية نافييذة بالنسييبة إلييى البييات التسييلي  التييي يييدمت الييقل تلييك المييدة للييل اصييل هييذا 

 . التسلي  بعدها
 

هـ 15/1/1432رت هذه االتفاقية باللغة العربية بمدينة القاهرة في جمهورية مصر العربية في حر 
األمانـة الفنيـة )م من أصل واحد مـودع باألمانـة العامـة لجامعـة الـدول العربيـة 21/12/2212، الموافق 

ــدل العــرب ــو وزراء الع ــو وزراء ال(لمجل ــة العامــة لمجل ــة لتصــل تســلم لتمان ــة ، ونســخة مطابق داخلي
 .العرب، وتسلم كذلك نسخة مطابقة لتصل لكل دولة من الدول األطراف

 

ثباتـــام لمـــا تقـــدم، قـــام أصـــحاب الســــمو  وزراء الداخليـــة والعــــدل العـــرب، بتوقيـــع هـــذه  والمعـــاليوا 
 .االتفاقية، نيابـة عن دولهم

 


