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وعلـــى التفاقيـــة العربيــة ملكافحــة غ�ســل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب املوقعــة فـــي القاهـــرة 

بتاريخ 1432/1/15هـ ، املوافق 2010/12/21م ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة االأولـــــى 

الت�سديق على التفاقية امل�سار اإليها فـي �سيغتها املرفقة .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اإيداع وثيقة الت�سديق على التفاقية وفقا لأحكامها .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 21 من رجـــــــــــب �سنة 1435هـ

املـوافــــق : 21 من مايـــــــــــــو �سنة 2014م
 قابو�س بن �سعيد

�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيــة العربيــة 

ملكافحـة غ�سـل الأمـوال ومتويـل الإرهـاب 

الديباجـــــــة 

اإن الدول العربية املوقعة ، 

اإذ تدرك خطورة ما ينتج عن اأفعال غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من م�شاكل وخماطر 

تقو�ض خطط التنمية القت�شادية وتعرقل جهود ال�شتثمار مما يهدد ال�شتقرار ال�شيا�شي 

والقت�شادي والأمني ، ويخل ب�شيادة القانون . 

واقتناعــا منهــــا اأن هــــذه الأفــعال تعد جرائم عرب وطنية مت�ض كل البلدان واقت�شادياتها ، 

مما يجعل التعاون على الوقاية منها ومكافحتها اأمرا �شروريا . 

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�شلة ومنها ما يتعلق بحقوق الإن�شان وكذلك حق ال�شعوب 

فـي مقاومة الحتالل وتقرير امل�شري . 

قــــد اتفقـــت علــى عقـــد هـــذه التفاقيــة داعيـــة كــل دولة عربيـــة لــــم ت�شـــارك فـــي اإبرامهــــا 

اإىل الن�شمام اإليها . 

البــاب الأول 

اأحكــام عامـــة 

املـــادة الأولـــــى

تعاريـــــف 

لأغرا�ض هذه التفاقية تكون لكل من الكلمات والعبارات التالية املعنى املبني اإزاء كل منها : 

1 - الدولـــة الطـــرف : 

ان�شمت  اأو   ، التفاقية  العربية �شادقت على هذه  الدول  فـي جامعة  كل دولة ع�شو 

اإليها واأودعت وثائق ت�شديقها اأو ان�شمامها لدى الأمانة العامة للجامعة . 
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2 - الأمــــــــوال : 

كــــل ذي قيمـــة ماليـــة من عقار اأو منقول مادي اأو معنوي وجميـــع احلقـــوق املتعلقـــة 

باأي منها وال�شكوك واملحررات املثبتة لكل ما تقدم اأيا كان �شكلها مبا فيها الإلكرتونية 

والرقمية والعملة الوطنية والعمالت الأجنبية والأوراق املالية والتجارية . 

3 - عائــدات اجلرميــة : 

الأمـــوال املتح�شلـــة اأو الناجتـــة اأو العائـــدة بطريق مبا�شر اأو غري مبا�شــر مــن ارتكـــاب 

اأي جرمية من اجلرائم املن�شو�ض عليها فـي الت�شريع الداخلي للدولة الطرف كجرمية 

اأ�شلية واأية فوائد اأو اأرباح اأو مداخيل اأخرى مرتتبة اأو متولدة عن هذه الأموال . 

4 - التجميـد اأو احلجـز اأو التحفـظ : 

فر�ض ح�شر موؤقت على الت�شرف فـي الأموال اأو نقلها اأو تبديلها اأو ال�شيطرة عليها 

وغيـــــر ذلك مـــــن �شــــور الت�شـــرف ، وذلك بنــــاء على اأمــــر �شـــادر مـــن �شلطــــة ق�شائيـــة 

اأو من اأي �شلطـــة خمت�شة وفقــا ملا تن�ض عليــه القوانني والنظم الداخلية لكل دولة 

طرف . 

5 - امل�ســـادرة : 

التجريــد الدائم من الأموال اأو املمتلكـــات بناء علــى حكــم اأو اأمــر �شــادر من �شلطـــة 

ق�شائيــــة اأو مــــن اأي �شلطـــة خمت�شــة وفقا ملا تن�ض عليه القوانني والنظـم الداخليـــة 

لكل دولة طرف . 

6 - املوؤ�س�سات املالية وغري املالية : 

اأي من�شــاأة تــزاول واحـــد اأو اأكرث مــن الأن�شطـــة املالية اأو التجاريـــة اأو القت�شاديـــة ، 

كالبنـــوك اأو حمـــالت ال�شرافــة اأو �شركات ال�شتثمار والتاأمني اأو ال�شركـــات التجاريــة 

اأو املوؤ�ش�شات الفردية اأو الأن�شطة املهنية ، اأو اأي ن�شاط اآخر مماثل . 

7 - ال�سخ�ص العتباري )املعنوي( : 

اأحد الأ�شخــا�ض العتباريــة العامــة اأو اخلا�شـة التي اأ�شفـى عليهـا امل�شــرع ال�شخ�شيـــة 

القانونية ، فيما عدا الدولة والهيئات واملوؤ�ش�شات العامة . 
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8 - غ�ســـل الأمــــوال : 

ارتكاب اأي فعل اأو ال�شروع فيه يق�شد من ورائه اإخفاء اأو متويه اأ�شل حقيقة اأموال 

مكت�شبة خالفــــا ملا تن�ض عليه القوانيـــن والنظم الداخليـــة لكل دولـــة طـــرف وجعلهـــا 

تبدو كاأنها م�شروعة امل�شدر . 

9 - متويـــل الإرهـــاب : 

كليا  ل�شتخدامها  مبا�شرة  غري  اأو  مبا�شرة  بو�شيلة  الأموال  نقل  اأو  تقدمي  اأو  جمع 

العربية ملكافحة  الوارد بالتفاقية  الإرهاب  الإرهاب وفقا لتعريف  اأو جزئيا لتمويل 

الإرهاب مع العلم بذلك . 

املـــادة الثانيــــة

الهـدف مـن التفاقيـة 

تهــدف هــذه التفاقيــة اإلــى تدعيــم التدابيــر الراميــة اإلــى مكافحــة جرائــم غ�شــل الأمــوال 

ومتويل الإرهاب وتعزيز التعاون العربي فـي هذا املجال . 

املـــادة الثالـثــــة 

�ســون ال�سيــادة

توؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�شى هذه التفاقية على نحو يتفق مع مبادئ   - 1

الداخلية  ال�شوؤون  التدخل فـي  الإقليمية وعدم  ال�شيادة وال�شالمة  الدول فـي  ت�شاوي 

للدول الأخرى . 

اأخرى مبمار�شة  دولة طرف  اإقليم  فـي  تقوم  اأن  لدولة طرف  التفاقية  تبيح هذه  ل   - 2

الوليـــة الق�شائيــة واأداء الوظائـــف التي ينـــاط اأداوؤهــا ح�شــرا ب�شلطــات تلــك الدولــة 

الأخرى مبقت�شى قانونها الداخلي . 

البــاب الثانـي 

التدابري الوقائية من غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

املـــادة الرابعــة

الرقابــة والإ�ســراف 

على كل دولة طرف : 



- 4 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

اأن ت�سع نظامـــا داخليا �سامــال للرقابة والإ�سـراف علـى امل�سارف وامل�ؤ�س�ســات املالية   - 1

تقــدم  التــي  العتبــارية  اأو  الطبيعيــة  الأ�سخــا�ص  ذلك  فـي  ، مبا  امل�سرفيــة  غيــر 

خدمات نظاميـة اأو غري نظاميــة فـي جمــال حت�يــل الأمــ�ال اأو كل ما لـــــه قيمة ، 

وعند القت�ساء على الهيئات الأخرى املعر�سة ب�جه خا�ص لغ�سل الأم�ال ، �سمن 

نطاق اخت�سا�سها ، من اأجل ك�سف ومكافحة جميع اأ�سكال غ�سل الأم�ال ومت�يل 

ه�ية  بتحديد  اخلا�سة  املتطلبات  على  النظام  ذلك  ي�سدد  اأن  ويتعني   ، الإرهاب 

العمـــالء وامل�ستفيديــن احلقيقيــني ، عند القت�ســاء ، وحفــظ ال�سجــالت والإبــــالغ 

عن املعامالت امل�سب�هة . 

و�ســـائــر  القــانــ�ن  باإنفــاذ  واملعنيــة  والرقابيــة  الإدارية  ال�سلطـات  قدرة  تكفـل  اأن   - 2

التعــاون  ، علـى  الإرهــاب  الأمـــ�ال ومتــ�يـل  املخت�سـة مبكــافحــة غ�ســل  ال�سلطـات 

وتبـــــادل املعل�مـات على ال�سعيد ال�طني والإقليمي والدويل �سمن نطاق ال�سروط 

التي تفر�سها الق�انني والنظم الداخلية ، واأن تق�م باإن�ساء وحدات حتريات مالية 

تعمل كمركز وطني فـي كل دولة جلمع وحتليل املعل�مات املتعلقة بعمليات غ�سل 

الأم�ال ومت�يل الإرهاب . 

املـــادة اخلام�ســة 

الرقابـة علـى حركـة الأمـوال 

تتخذ الدول الأطراف تدابري منا�سبة لك�سف ور�سد حركة النق�د والأدوات املالية القابلة 

للتداول ذات ال�سلة عرب حدودها ، وفق ال�سمانات التي تكفل ا�ستخدام املعل�مات ا�ستخداما 

�سليما ودون اإعاقة حركة راأ�ص املال امل�سروع باأية �س�رة من ال�س�ر . 

املـــادة ال�ساد�ســة 

التدابيـر الواقعـة على املوؤ�س�سـات املاليـة 

تتخذ الدول الأطراف وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القان�ين تدابري منا�سبة لإلزام 

امل�ؤ�س�سات املالية ، ومنها اجلهات املعنية بتح�يل الأم�ال مبا ياأتي : 

ت�سمني ا�ستمارات التح�يل الإلكرتوين لالأم�ال والر�سائل ذات ال�سلة معل�مات   - 1

دقيقة ومفيدة عن امل�سدر . 
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االحتفاظ بتلك املعلومات وفقا للأحكام الواردة بهذه االتفاقية .   - 2

فـــر�ض مراقبــة دقيقة علــى حتويل االأموال التي ال حتتــوي على معلومـــات كاملــة   - 3

عن امل�صدر . 

احلــر�ض علــى حمايــة املعلومــات االإلكرتونيـــة عــن طريــق اإعــداد برامــج احلمايــة   - 4

املتخ�ص�صــة . 

املـــادة ال�سابعــة 

وحـــدة التحريــات املاليــة

تتخذ كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأ�صا�صية لنظامها القانوين ما يلزم من تدابري ت�صريعية 

الإن�صاء وحدة التحريات املالية واأن تكفل لها ال�صلحيات التي متكنها من املكافحة الفعالة 

باملعاملت  املتعلقة  التقارير  تلقي  ذلك  فـي  مبا  االإرهاب  ومتويل  االأموال  غ�صل  جلرائم 

امل�صبوهة فـي نطاق غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب ولو كان من م�صادر م�صروعة  املالية 

وفح�صها وحتليلها وتعميمها على ال�صلطات املخت�صة . 

املـــادة الثامنــة

اإجراءات املكافحة والتعاون بني الدول الأطراف 

تقوم كل دولة طرف وفقا للمبادئ االأ�صا�صية لنظامها القانوين باإعداد قائمة املوؤ�ص�صات   - 1

املاليـــة التي تتعامـــل فـي النقد واإ�صدار االإر�صادات اللزمة لهذه املوؤ�ص�صــات مبــا تلتزم 

به من اإجراءات فـي اأعمال املكافحة ومنها على وجه اخل�صو�ض : 

التحقــق من هويـــة العمـــلء واالأو�صــاع القانونيـــة لهم وامل�صتفيدين احلقيقيني   اأ - 

مـــن االأ�صخـا�ض الطبيعيني واالعتباريني وعدم جـــواز فتح ح�صابات اأو ربــط ودائع 

اأو قبول اأموال اأو ودائع جمهولة اأو باأ�صماء �صورية اأو وهمية . 

تت�صمن  اأنها  فـي  ي�صتبه  التي  املالية  بالعمليات  املالية  التحريات  وحدات  اإخطار  ب - 

غ�صل االأموال ومتويل االإرهاب . 

م�صك �صجلت وم�صتندات لقيد ما جتريه من العمليات املالية املحلية اأو الدولية  ج - 

تت�صمن البيانات الكافية للتعرف على هذه العمليات واأن حتتفظ بهذه ال�صجلت 

املوؤ�ص�صة  التعامل مع  انتهاء  وامل�صتندات ملدة ال تقل عن خم�ض �صنوات من تاريخ 

املالية اأو من تاريخ قفل احل�صاب وحتديث هذه البيانات ب�صورة دورية . 
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و�شـع هـــذه ال�شجــــالت وامل�شتندات حتت ت�شـــرف ال�شلطــات الق�شائيـــة واجلهــات  د - 

املخت�شة بتطبيق اأحكام مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وذلك عند طلبها 

اأثنـــاء الفحـــ�ض والتحــري وجمــع ال�شتــدللت اأو التحقيــــق اأو املحاكمـــة فـــي اأي 

من اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية . 

حظر الإف�شاح للعمالء اأو امل�شتفيدين اأو لغري ال�شلطات املخت�شة عن اأي اإجراء  هـ - 

من اإجراءات الإخطار اأو التحري اأو الفح�ض التي تتخذ فـي �شاأن املعامالت املالية 

امل�شتبه فـي اأنها تت�شمن غ�شل اأموال اأو متويل اإرهاب ، اأو عن البيانات املتعلقة بها . 

تعمل الدول الأطراف على اأن تتعاون وحدات التحريات املالية بها فيما بينها فـي �شاأن   - 2

�شبط جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب ومالحقة مرتكبيها ولها اأن متد بع�شها 

بالبيانات والتحريات واملعلومات املطلوبة فـي هذا ال�شاأن . 

تتعهد الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات الالزمة ب�شاأن اإجراء مراجعة دورية للن�شو�ض   - 3

القانونية املتعلقة باأعمال مكافحة غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وحتديثها مبا يتفق 

مع املواثيق واللتزامات الدولية ذات ال�شلة . 

اأعمال مكافحة  التقني على  التدريب  فـي جمال  بينها  فيما  الأطراف  الدول  تتعاون   - 4

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب وتقدمي امل�شاعدات الفنية الالزمة لأعمال املكافحة . 

البــاب الثالـث

جترمي غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب 

املـــادة التا�سعــة 

جتريـــم غ�ســل الأمـــوال 

تدابري  من  يلزم  ما   ، القانوين  لنظامها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا   ، طرف  دولة  كل  تتخذ 

ت�شريعية لتجرمي اأي فعل من اأفعال غ�شل الأموال الآتية : 

1 - اكت�شـــاب الأمـــوال اأو حيازتهـــا اأو ا�شتخدامهـــا اأو اإدارتهــــا اأو حفظهـــا اأو تبديلهـــا 

اأو ا�شتثمارها اإذا كانت متح�شلة من اإحدى اجلرائم املن�شو�ض عليها فـي ت�شريع 

الدولة الطرف كجرمية اأ�شلية وذلك بق�شد اإخفاء اأو متويه طبيعتها اأو م�شدرها 

مع العلم باأنها عائدات اإجرامية . 



- 7 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

اجلرائــم  اإحــدى  من  متح�شلــة  كانت  اإذا  نقلها  اأو  الأموال  ا�شتبدال  اأو  حتويل   -  2

املن�شو�ض عليها فـي ت�شريع الدولة الطرف كجرمية اأ�شلية وذلك بق�شد اإخفاء 

اأو متويه طبيعتها اأو م�شدرها مع العلم اأنها عائدات اإجرامية . 

3 - اإخفــاء اأو متــويـه الطبيعــة احلقيقيــة لالأمــوال اأو م�شدرهــا اأو مكانهــا اأو كيفيــة 

الت�شـرف فيها اأو حــركتها اأو ملكيتهــا اأو احلقــوق املتعلقــة بهــا مع العلــم باأن هــذه 

الأموال هي عائدات اإجرامية . 

4 - ال�شرتاك فـي ارتكاب اأي فعل من الأفعال ال�شابقة اأو املحاولة اأو ال�شروع فـي ذلك . 

املـــادة العا�ســرة 

جتريـــم متويــل الإرهــاب 

تتخـــذ كـــل دولـــة طـــرف ، وفقــا للمبـــادئ الأ�شا�شيـــة لنظامهــا القانونـــي ، مــا يلزم من تدابري 

ت�شريعية لتجرمي اأي فعل من اأفعال متويل الإرهاب الآتية : 

1 - تقدمي الأموال حتت اأي م�شمى مع العلم باأيلولتها لتمويل الإرهاب .

2 - اكت�شاب اأو جمع الأموال باأية و�شيلة كانت ، بق�شد متويل الإرهاب .

3 - حيازة اأو حفظ اأو اإدارة ا�شتثمار الأموال املعدة لتمويل الإرهاب مع العلم بذلك . 

املـــادة احلاديــة ع�ســرة

م�سوؤوليـة الأ�سخـا�ص العتباريـني

الت�شريعية  التدابري   ، القانوين  لنظامها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا   ، دولة طرف  كل  تتخذ 

الالزمة ملا ياأتي : 

تقريـــــر م�شوؤوليــــــة الأ�شخـــا�ض العتباريــني اإذا ارتكبــــت جرائــــم غ�شــــل الأمــــوال   - 1

اعتباريني وتكون  اأ�شخا�ض  بوا�شطة  امل�شمولة بهذه التفاقية  الإرهاب  اأو متويل 

هذه امل�شوؤولية جنائية )جزائية( اأو مدنية اأو اإدارية . 

لالأ�شخا�ض  )اجلزائية(  اجلنائية  بامل�شوؤولية  م�شا�ض  دون  امل�شوؤولية  هذه  ترتب   - 2

الطبيعيني الذين ارتكبوا هذه اجلرائم . 



- 8 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

املـــادة الثانيــة ع�ســرة 

الوليــــة الق�سائيــــة

تدابري  من  يلزم  ما   ، القانوين  لنظامها  الأ�شا�شية  للمبادئ  وفقا   ، طرف  دولة  كل  تتخذ 

ت�شريعيــــــة لكي تخ�شـــــع لوليتهــــا الق�شائيــــة جرائــــــم غ�شـــــــل الأمـــــوال ومتويــل الإرهاب ، 

اأو ال�شرتاك فيها اأو التحري�ض عليها اأو املحاولة اأو ال�شروع فـي ارتكابها وذلك : 

- عندما ترتكب هذه الأفعال خارج اإقليمها اإ�شرارا مب�شاحلها . 

- عندما يكون اجلاين موجودا على اإقليمها ول تقوم بت�شليمه لكونه اأحد مواطنيها . 

املـــادة الثالثــة ع�ســرة 

التجميـد واحلجـز وامل�سـادرة 

1 - تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�شا�شية لنظامها القانوين ، ما يلزم من تدابري 

لتمكني اجلهة املخت�شة من م�شادرة : 

العائدات الإجرامية املتح�شلة من جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب امل�شمولة  اأ - 

بهذه التفاقية . 

اأي من اجلرائم  اأو كانت معدة لال�شتخدام فـي ارتكاب  الأموال التي ا�شتخدمت  ب - 

املن�شو�ض عليها فـي الفقرة )اأ( من هذه املـــادة . 

املخت�شة لالأموال  ال�شلطات  اإدارة  2 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتنظيم 

املجمدة اأو املحجوزة اأو امل�شادرة . 

3 - اإذا حولــــــــت العائــــــدات الإجراميـــــة اأو بدلـــــت جزئيــا اأو كليـــــا اإىل ممتلكــــــات اأخــــــرى ، 

وجب اإخ�شاع تلك املمتلكات بدل من العائدات للتدابري امل�شار اإليها فـي هذه املـــادة . 

4 - اإذا خلطـــــــت هـــــذه العائـــــدات الإجراميـــة مبمتلكـــات اكت�شبــت مــن م�شــادر م�شروعـــة ، 

وجب اإخ�شاع تلك املمتلكات للم�شادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة ، 

دون م�شا�ض باأي �شالحية تتعلق ب�شبطها اأو بتجميدها . 
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5 - تخ�شـــع للتدابيــــر امل�شـــار اإليهـــا فـي هذه املـــادة وعلـــى ذات النحــــــو والقــــدر ال�شاريــــني 

علــى العائـــدات الإجراميــة ، الإيرادات اأو املنافع الأخـــرى املتاأتيــة مــن هــذه العائـــدات 

الإجرامية اأو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات . 

6 - تتخذ كل دولة طرف ما يلزم لإبرام اتفاقيات مع غريها من الدول الأطراف تنظم 

الأموال  غ�شل  جرائم  فـي  مب�شادرتها  نهائيا  املحكوم  الأموال  ح�شيلة  فـي  الت�شرف 

ومتويــــل الإرهـــــاب مـــــن جهــــات ق�شائيــــة وطنيــــة اأو اأجنبيـــة تت�شمـــن قواعــــد توزيــــع 

تلك احل�شيلة بني اأطراف هذه التفاقيات وفقا لالأحكام التي تن�ض عليها . 

7 - ل يجوز تف�شري اأحكام هذه املـــادة مبا مي�ض حقوق الغري ، ح�شن النية . 

املـــادة الرابعــة ع�ســرة 

التعـاون مـع �سلطـات اإنفـاذ القانـون 

تتخذ كـــل دولة طـــرف ، وفقا للمبــادئ الأ�شا�شية لنظامها القانوين ، التدابري الت�شريعية 

والإدارية الالزمة ملا يلي : 

ت�شجيع اأي من الفاعلني الأ�شليني اأو ال�شركاء فـي ارتكاب اأية جرمية من اجلرائم   - 1

امل�شمولة بهذه التفاقية ، على تقدمي معلومات مفيدة اإىل ال�شلطات املخت�شة ، 

وعلى توفري امل�شاعدة الفعلية لهذه ال�شلطات لأغرا�ض التحقيق والإثبات . 

الإعفاء اأو التخفيف من العقوبات الأ�شلية املقررة جلرائم غ�شل الأموال ومتويل   - 2

الإرهاب امل�شمولة بهذه التفاقية اإذا بادر اأحد "اجلناة" اإىل اإبالغ ال�شلطات املخت�شة 

قبل علمها بها اأو اإذا ح�شل الإبالغ بعد علم ال�شلطات باجلرمية �شريطة اأن يوؤدي 

الإبالغ اإىل �شبط باقي اجلناة اأو بع�شهم اأو �شبط الأموال حمل اجلرمية . 

دولــة  فـي  موجودا  املـــادة  هذه  من   )1( الفقرة  فـي  اإليه  امل�شار  ال�شخــ�ض  كان  اإذا   - 3

طرف  لدولة  املخت�شــة  ال�شلطــات  اإىل  كبيـــر  عون  تقديـــم  على  وقـــادرا   ، طــرف 

اأو ترتيبـــات وفقـــا للمبـــادئ  اتفاقـــات  اإبرام  املعنيتيــن  ، يجـــوز للدولتيـــن  اأخـــرى 

الأ�شا�شية لنظام كل منهما القانوين ، بغر�ض ت�شهيل تطبيق اأحكام الفقرتني )1( 

و)2( من هذه املـــادة . 



- 10 -

اجلريدة الر�سمية العدد )1058(

املـــادة اخلام�ســة ع�ســرة 

ال�سريـــة امل�سرفيـــة

امل�شائل اجلزائية لالأفعال املجرمة  القيام بتحقيقات فـي  تكفل كل دولة طرف فـي جمال 

اإعمال لهذه التفاقية وجود اآليات منا�شبة وفقا لقانونها الداخلي لتذليل العقبات التي قد 

تن�شاأ عن تطبيق قوانني ال�شرية امل�شرفية . 

البــاب الرابـع 

التعــــاون الأمنـــــي 

املـــادة ال�ساد�ســة ع�ســرة 

التدابيـــر الوقائيــــة

الأموال  غ�شل  جرائم  من  للوقاية  الالزمة  التدابري  كافة  باتخاذ  الأطراف  الدول  تلتزم 

، على  الداخلية لكل منها  ، وذلك طبقا للقوانني والأنظمة والإجراءات  ومتويل الإرهاب 

النحو املبني فيما يلي : 

تطويــــر وتعزيــــز الأنظمــــة املت�شلة بالك�شــــف عن جرائــــم غ�شـــل الأمـــــوال ومتويـــــل   - 1

الإرهاب . 

و�شائر  القانون  اإنفاذ  واأجهزة  والرقابية  والإدارية  الأمنية  الأجهزة  قدرة  دعم   - 2

الأجهزة املعنية مبكافحة جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب والتعاون وتبادل 

املعلومات فيما بينها . 

3 - اإن�شاء وتطوير وحت�شني برامج تدريبية خا�شة للعاملني فـي اأجهزتها املعنية مبنع 

ومكافحـــــة اجلرائـــم امل�شمولـــة بهــــذه التفاقيـــة ، على اأن تتنـــاول تلك الربامــــج 

على وجه اخل�شو�ض ما يلي : 

الطرق امل�شتخدمة فـي الوقاية من اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية واأ�شاليب    اأ - 

منعها قبل وقوعها . 

الأ�شاليــــــب التي ي�شتخدمهــــــــا الأ�شخـــــا�ض امل�شتبــــه ب�شلوعهــــم فـي اجلرائـــــــم   ب - 

امل�شمولة بهذه التفاقية . 
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طــرق مراقبــة حركــة املمنوعــات والعــائــدات الإجراميــة واملمتلكــات واملعـــدات  ج - 

العائدات  تلك  اأو متويه  اإخفاء  اأو  نقل  فـي  امل�شتخدمة  الأدوات  وغريها من 

واملمتلكات واملعدات . 

د - الو�شائل امل�شتحدثة فـي جمال ك�شف ومكافحة جرائم غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب .

قيام كل دولة من الدول الأطراف باإن�شاء قاعدة بيانات جلمع وحتليل املعلومات   - 4

اخلا�شة بجرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب مبا فـي ذلك املعلومات املقدمة 

من الدول واملنظمات الإقليمية والدولية ، وو�شع قوائم متكاملة فـي هذا النطاق 

والحتفاظ بها وحتديثها . 

تبــادل املعلومـات مع الــدول الأطـراف فـي مـجال جـرائـم غ�شـل الأمـوال ومتويـل   - 5

الإرهاب . 

تعزيز اأن�شطة الإعالم الأمني وتن�شيقها مع الأن�شطة الإعالمية فـي كل دولة وفقا   - 6

ل�شيا�شتها الإعالمية ، وذلك لدعم اجلهود الرامية للتوعية من خماطر جرائم 

غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب بالتعاون مع موؤ�ش�شات املجتمع املدين واملوؤ�ش�شات 

الأخرى ذات ال�شلة . 

املـــادة ال�سابعــة ع�ســرة

تدابيـــر املكافحــــة 

الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�شل  جلرائم  الفعالة  املكافحة  لتحقيق  الأطراف  الدول  تعمل 

على ما يلي : 

الإرهاب وحماكمتهم وفقا  الأموال ومتويل  القب�ض على مرتكبي جرائم غ�شل   -  1

اأو التفاقيات الثنائية  اأو ت�شليمهم وفقا لأحكام هذه التفاقية  للقانون الوطني 

بني الدولتني الطالبة واملطلوب منها الت�شليم . 

2 - اإقامة تعاون فعال بني الأجهزة املعنية وبني الأفراد ملواجهة جرائم غ�شل الأموال 

وت�شجيعهـــم  حلثهـــم  منا�شبـــة  وحوافـــز  �شمانـــات  وتوفـيــر   ، الإرهـــاب  ومتويـــل 

علــى الإبــالغ عــن هذه اجلرائم وتقدمي املعلومات التي ت�شاعد فـي الك�شف عنها 

والقب�ض على مرتكبيها . 
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3 - تـاأمني حمـاية فعـالــة للعاملــني فـي ميـدان العدالــة اجلنائيــة ومل�صادر املعلومـــات 

وال�صهود فـي جرائم غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب . 

املـــادة الثامنــة ع�شــرة

تبــادل املعلومــــات 

تتعاون الدول الأطراف فـي مكافحة جرائم غ�صل الأموال ومتويل الإرهاب ، طبقا للقوانني 

والأنظمة والإجراءات الداخلية لكل دولة ، وذلك على النحو التايل : 

1 - تعزيز تبادل املعلومات فـيما بينها حول : 

اأ - هـويــة الأ�صخــا�ص امل�صتبــه فـي �صلوعهــم فـي تلــك اجلرائــم واأمــاكن وجــودهـم 

واأن�صطتهم . 

ب - الو�صائل والأ�صاليب التي ت�صتخدم فـي ارتكاب تلك اجلرائم . 

والتقنيات  بالو�صائل  الإرهاب  ومتويل  الأموال  غ�صل  جرائم  عائدات  حركة   - ج 

امل�صتخدمة اأو املراد ا�صتخدامها فـي ارتكاب تلك اجلرائم . 

2 - تتعهد كل من الدول الأطراف باإخطار اأية دولة طرف اأخرى على وجه ال�صرعة 

ومتويل  الأموال  غ�صل  جرائم  من  جرمية  اأية  عن  لديها  املتوفرة  باملعلومات 

الإرهاب تقع فـي اإقليمها ت�صتهدف امل�صا�ص مب�صالح تلك الدولة اأو مبواطنيها ، 

على اأن تبني فـي ذلك الإخطــار ما اأحــاط باجلرميــة من ظروف واجلناة فـيها 

واملجنــــي عليهــــم و�صحاياهـــا والآثــــار الناجمـــة عنهـــا والأ�صاليــــب امل�صتخدمـــــة 

فـي ارتكابها ، وذلك وفقا للقوانني والأنظمة املطبقة فـي كل دولة . 

3 - تتعهد الدول الأطراف باملحافظة على �صرية املعلومات املتبادلة فـيما بينها وعدم 

تزويد اأية دولة غري طرف اأو جهة اأخرى بها ، دون اأخذ املوافقة امل�صبقة للدولة 

م�صدر املعلومات . 

املـــادة التا�شعــة ع�شـرة

التحريــــــات 

1 - تتعهد الدول الأطراف بتعزيز التعاون فـيما بينها وتقدمي امل�صاعدة فـي جمال 

اإجـــــراءات التحـــري والقبــــ�ص علـــى الهاربـــني من املتهمـــني اأو املحكــــوم عليهــــــم 
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فـي جرائــــم غ�شـــل الأمــــوال ومتويـــل الإرهــاب وكفالة تقديــم اأي �شخــ�ض ي�شــارك 

فـي هذه اجلرائم اأو تدبريها اأو الإعداد لها اأو ارتكابها اأو دعمها اإىل العدالة وفقا 

للنظم والقوانني الداخلية لكل دولة . 

2 - تزويــد كل دولــة طــرف باأق�شـى قـدر من امل�شاعــدة فـيما يت�شــل باإجـراء التحــريــات 

وال�شتدللت املتعلقــة بجــرائم غـــ�شل الأمــــوال ومتويل الإرهـــاب وي�شمـــل ذلك 

امل�شاعـــدة على ح�شــول كل منهــا على مــا لدى الأخرى مــن اأدلــة لزمــة ملبا�شـــرة 

التحقيقات اجلنائية والإجراءات القانونية . 

املـــادة الع�ســرون

تبـــادل اخلبــرات والدرا�ســات والبحــوث 

1 - تتعاون الدول الأطراف على تبادل اخلربات فـيما بينها فـي جمال الوقاية ومكافحة 

جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب . 

بتحليل  ال�شلة  ذات  والبحوث  الدرا�شات  وتبادل  اإجراء  على  الأطراف  الدول  تتعاون   -  2

الجتاهـــات ال�شائـــــدة فـــي جرائـــم غ�شــــل الأمـــوال ومتويــل الإرهــاب وظروف ارتكابها 

وكيفـية مواجهتها . 

املـــادة احلاديــة والع�ســرون

التعاون فـي جمال التدريب وامل�ساعدة التقنية 

تتعـاون الــدول الأطــراف فـي حــدود امكانياتهــا على توفـيــر امل�شاعــدات التقنيــة لتخطيـــط 

واإعـــداد وتنفـيـــذ برامـــج اأو عقـــد دورات تدريبيـــة م�شرتكـــة اأو خا�شـــة بدولـــة اأو جمموعــة 

من الدول الأطراف عند احلاجة للعاملني فـي جمال مكافحة جرائم غ�شل الأموال ومتويل 

الإرهاب وتبادل اخلربات فـيما بينها وتنمية القدرات العلمية والعملية ورفع م�شتوى الأداء . 

املـــادة الثانيــة والع�ســرون

دعـــم التعـــاون العربـــي الـــدويل 

فـي جمال  والإقليمي  الدويل  العربي  التعاون  وتعزيز  اإىل تطوير  الأطراف  الدول  ت�شعى 

منع ومكافحة جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب من خالل ما يلي : 
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دعــم التن�شيــق والتعــاون امل�شتــرك بــني الــدول الأطــراف وبــني املنظمــات الدوليــة   - 1

والإقليمية املعنية فـي هذا املجال . 

تبادل املعلومات واخلربات مع الدول الأخرى واملنظمات الدولية والإقليمية ب�شاأن   - 2

امل�شتجـــدات فـي جمــال جرائـــم غ�شـــل الأمــوال ومتويــل الإرهــاب وكيفـيـــة الوقايـــة 

منها ومكافحتها . 

تاأكيد امل�شاركة فـي املوؤمترات والندوات واحللقات العلمية التي تعقدها املنظمات   - 3

الدولية والإقليمية فـي جمال جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب . 

البــاب اخلامـ�ص 

التعـاون القانونـي والق�سائـي 

املـــادة الثالثــة والع�ســرون

امل�ساعــدة القانونيــة املتبادلـــة

اأكرب قدر  اأن تقدم كل منها لالأخرى  1 - تلتزم الدول الأطراف وفقا لنظامها القانوين 

من امل�شاعـــدة القانونيـــة املتبادلـــة فـي املالحقـــات واإجـــراءات ال�شتــدلل والتحقيقـــات 

والإجراءات الق�شائية الأخرى فـيما يتعلق بجرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب . 

2 - للدول الأطراف اأن تطلب فيما بينها امل�شاعدة القانونية املتبادلة لأي من الأغرا�ض 

الآتية : 

اأ - �شبـــط الأمــــوال واملمتلكــــات املتح�شلــــة من اجلرائــــم امل�شمولــــة بهذه التفاقيــــة 

اأو حجزها اأو جتميدها اأو م�شادرتها اأو ت�شليمها . 

ب - القيام باإجراءات التفتي�ض . 

ج - فح�ض الأ�شياء ومعاينة املواقع . 

د - احل�شول على اأدلة اأو اأقوال من الأ�شخا�ض وتلقي تقارير اخلرباء . 

هـ - تبادل �شحف احلالة اجلنائية وتبليغ امل�شتندات الق�شائية عموما . 

و - ك�شــف املتح�شــالت اأو املمتلكــات اأو الأدوات اأو الأ�شيـــاء الأخـــرى اأو اقتفــــاء اأثرهــا 

لأغرا�ض احل�شول على اأدلة . 
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ز - ت�شهيــل مثــول الأ�شخــا�ض فـي الدولــة الطــرف التــي تطلــب ذلك من اأجــل �شمـــاع 

�شهادتهم اأو اأقوالهم فـي اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية . 

ح - اأي �شكل من اأ�شكال امل�شاعدة مبا ل يتعار�ض مع قانون الدولة الطرف متلقية 

الطلب . 

الداخلي  قانونها  مع  يتعار�ض  ل  فيما  طرف  دولة  كل  فـي  املخت�شة  لل�شلطات  يجوز   - 3

�شلطة  اإىل  جنائية  مب�شائل  متعلقة  معلومات  حتيل  اأن  م�شبقا  طلبا  تتلقى  اأن  ودون 

خمت�شة فـي دولة طرف اأخرى متى قدرت اأن هذه املعلومات قد ت�شاعد تلك ال�شلطة 

فـي القيام بالتحريات اأو ا�شتكمالها اأو اتخاذ الإجراءات اجلنائية ، ويتعني على ال�شلطة 

املخت�شة التي تتلقى املعلومات اأن متتثل لأي طلب باإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان 

ب�شكل دائم اأو موؤقت اأو بفر�ض قيود على ا�شتخدامها . 

اأو الواقعة  امل�شاعدة القانونية على نحو دقيق يحدد فيه نطاق اجلرمية  ي�شاغ طلب   - 4

امل�شاعدة على وجه اخل�شو�ض  يت�شمن طلب  اأن  ويتعني   ، امل�شاعدة  الإجراء حمل  اأو 

البيانات الآتية : 

�شفة ال�شلطة املخت�شة .   اأ - 

مو�شوع وطبيعة التحقيق اأو املالحقة اأو الإجراءات التي يتعلق بها الطلب و�شفة  ب - 

ال�شلطة التي تتوىل التحقيق اأو املالحقة . 

ن�شخ ر�شمية من اأوراق التحقيقات اأو الأحكام ال�شادرة فـي املو�شوع ذات ال�شلة .   ج - 

الطالبة  الدولة  تود  اآخر  اإجراء  اأي  وتفا�شيل  املطلوبة  القانونية  امل�شاعدة  بيان  د - 

اتباعه . 

اأخرى  معلومات  واأية  وجوده  ومكان  وجن�شيته  الطلب  مو�شوع  ال�شخ�ض  هوية  هـ - 

اإ�شافية تفيد فـي الو�شول اإليه . 

املـــادة الرابعــة والع�ســرون 

ال�سلطـــة املركزيــــة 

تعني كل دولة طرف �شلطة مركزية ت�شند اإليها م�شوؤولية و�شالحية تلقي طلبات امل�شاعدة 

القانونية املتبادلة واإحالتها لل�شلطات املخت�شة لتخاذ الإجراءات الالزمة لتنفيذها . 
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املـــادة اخلام�ســة والع�ســرون 

حـالت رفـ�ص امل�ساعـدة القانونيـة 

يجوز للدولـــة الطـــرف متلقية الطلــب رف�ض تقدمي امل�شاعدة القانونيــة فـي احلـــالت   - 1

الآتية : 

اإذا كـــان تنفيــذ طلــب امل�شاعــدة مي�ض �شيادتهــا اأو اأمنهــا اأو يتعــار�ض مع نظامهـــا  اأ - 

القانوين . 

اإذا كان تنفيذ امل�شاعدة يتعار�ض مع التحقيقات اأو الإجراءات القائمة على اأر�شها  ب - 

اأو مع حكم ق�شائي �شادر فـي اإقليمها . 

امل�شرفية وفقا لأحكام  ال�شرية  امل�شاعدة رف�شها بحجة  للدولة متلقية طلب  ليجوز   - 2

املـــادة )15( . 

املـــادة ال�ساد�ســة والع�ســرون 

تكاليـف تنفيـذ طلـب امل�ساعـدة 

تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ما مل تتفق الدول 

الأطراف على غري ذلك ، واإذا كانت تلبية الطلب ت�شتلزم نفقات �شخمة اأو غري عادية وجب 

الطلب  �شينفذ  التي  والأحكام  ال�شروط  لتحديد  تت�شاور  اأن  املعنية  الأطراف  الدول  على 

مبقت�شاها وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف . 

املـــادة ال�سابعــة والع�ســرون 

العتـراف بالأحكــام اجلزائيــة 

يتعني على كل دولة طرف اأن تعرتف بالأحكام اجلزائية ال�شادرة عن حماكم دولة طرف 

اأخرى ب�شاأن اإحدى اجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية ما مل يتعار�ض ذلك مع اأحكام النظام 

العام اأو القانون ، وت�شتثنى من ذلك ما ياأتي : 

قانون  فـي  املقررة  الطعن  اأوجه  باأحد  فيها  للطعن  قابلة  زالت  ما  التي  الأحكام   - 1

الدولة التي �شدر احلكم من اإحدى حماكمها . 

الأحكام ال�شادرة فـي جرمية تدخل اأ�شال �شمن الولية الق�شائية للدولة املطلوب   - 2

منها امل�شاعدة متى با�شرت فيها اأيا من اإجراءات التحقيق اأو املحاكمة . 
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املـــادة الثامنــة والع�ســرون 

التعــاون لأغــرا�ص امل�ســادرة 

1 - علــى الدولــة الطــرف التــي تتلقـى طلبــا مــن دولــة طــرف اأخــرى لهــا وليـــة ق�شائيـــة 

اإقليمهـــا    فــــي  اأجــل م�شـــادرة مــا يوجــد  علــى جرميـــة م�شمولـة بهــذه التفاقيـــة مــن 

من عائدات اإجرامية اأو ممتلكات اأو معدات اأو اأدوات اأخرى ، اأن تقوم مبا يلي : 

 اأ - اإحالـــة الطلـــب اإىل �شلطاتهـــا املخت�شــــة لت�شت�شـــدر منهــــا اأمـــر اأو حكـــم م�شـــادرة ، 

واأن ت�شع ذلك مو�شع النفاذ فـي حالة �شدوره . 

ب - اإحالة اأمر اأو حكم امل�شادرة ال�شادر عن حمكمة فـي اإقليم الدولة الطرف الطالبة 

اإىل �شلطاتها املخت�شة ، بهدف اإنفاذه بالقدر املطلوب . 

2 - تتخذ الدولة الطرف عند تلقيها الطلب من دولة طرف اأو اأكرث لها ولية ق�شائية 

على جرمية م�شمولة بهذه التفاقية ، التدابري الالزمة للك�شف عن عائدات اجلرمية 

اأو املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات الأخرى واقتفاء اأثرها وجتميدها اأو حجزها . 

3 - ي�شرتط فـي الطلب املن�شو�ض عليه فـي الفقرة )1( من هذه املـــادة ما ياأتي : 

اأ - فـي حالة طلب امل�شادرة ، و�شف املمتلكات املراد م�شادرتها مبا فـي ذلك مكانها 

اإليها  ا�شتندت  التي  بالوقائع  وبيان   ، �شلة  ذات  تكون  حيثما   ، املقدرة  وقيمتها 

الطلب  الطرف متلقية  الدولــة  لتمكيــن  يكفـــي  الطالبــة مبــا  الطــرف  الدولـــة 

من ا�شت�شدار الأمر اأو احلكم فـي اإطار قانونها الداخلي . 

ب - فـي حالـــة طلــب ذي �شلــة بالبنــد )1/ب( من هذه املـــادة ، ن�شخــة مقبولـــة قانونـــا 

من اأمر امل�شادرة الذي ي�شتند اإليه الطلب وال�شادر عن الدولة الطرف الطالبة ، 

وبيانــا يحـــدد التدابيـــر التي اتخذتهـــا الدولـــة الطــرف الطالبـــة لتوجيـــه اإ�شعــار 

منا�شب للغري ح�شن النية ول�شمان مراعاة الأ�شول القانونية ، وبيانا باأن اأمر 

امل�شادرة نهائي . 

ج - فـي حالة طلب ذي �شلة بالبند )2( من هذه املـــادة ، بيان بالوقائع والن�شو�ض 

القانونيـــة التي ا�شتنـــدت اإليهــا الدولـــة الطـــرف الطالبـــة وو�شـــف لالإجــراءات 

املطلوبة ، ون�شخة مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�شتند اإليه الطلب . 
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اإذا اختارت الدولة الطرف اأن جتعل اتخاذ التدابري امل�شار اإليها فـي الفقرتني )1و2(   - 4

من هذه املـــادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�شاأن ، على تلك الدولة الطرف اأن تعترب 

هذه التفاقية مبثابة الأ�شا�ض التعاهدي الالزم والكافـي . 

اإذا مل تتلق  املوؤقتة  التدابري  اإلغاء  اأو  املـــادة  التعاون مبقت�شى هذه  اأي�شا رف�ض  يجوز   - 5

الدولـــة الطــرف متلقيــة الطلب اأدلة كافية فـي حينها اأو اإذا كانت املمتلكات ذات قيمة 

ل يعتد بها . 

6 - قبل وقف اأي تدبري موؤقت اتخذ عمال بهذه املـــادة ، على الدولة الطرف متلقية الطلب 

اأن تتيح للدولة الطرف الطالبة ، فر�شة لعر�ض ما لديها من اأ�شباب ت�شتدعي موا�شلة 

ذلك التدبري . 

ل يجوز تاأويل اأحكام هذه املـــادة مبا مي�ض بحقوق الغري ح�شن النية .   - 7

املـــادة التا�سعــة والع�ســرون

التعــاون لأغـرا�ص ا�ستـرداد املوجـودات 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لل�شماح : 

1 - لدولـــة طـــرف اأخـــرى برفـــع دعـــوى ق�شائيـــة اأمـــام حماكمهـــا ل�شتــــرداد اأمــــوال 

اأو ممتلكات متح�شلة من جرمية من جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب . 

2 - ال�شماح باإنفاذ اأمر اأو حكم م�شادرة �شادر عن حمكمة فـي دولة طرف فـي هذه 

التفاقية . 

3 - ملحاكمهــا اأو �شلطاتهــا املخت�شــة عندمــا يتعيــن عليهــا اتخاذ قرار ب�شاأن امل�شادرة 

اأن تعرتف مبطالبة دولة طرف فـي هذه التفاقية باأموال اأو ممتلكات اكت�شبت 

من جرمية من جرائم غ�شل الأموال ومتويل الإرهاب باعتبارها مالكة �شرعية 

لها . 

املـــادة الثالثــون

نقـل الإجـراءات اجلزائيـة

تنظر الدول الأطراف فـي اإمكانية نقل اأي من الإجراءات املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه 

التفاقية اإىل بع�شها البع�ض ، فـي احلالت التي يعترب فيها ذلك النقل فـي �شالح ح�شن 

�شري العدالة ، وخ�شو�شا عندما يتعلق الأمر بعدة وليات ق�شائية . 
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املـــادة احلاديــة والثالثــون

ت�سليـم املتهميـن واملحكـوم عليهـم 

1 - يتم ت�شليم املجرمني واملحكوم عليهم باجلرائم امل�شمولة بهذه التفاقية وفقا للنظام 

موجودا  الت�شليم  طلب  مو�شوع  ال�شخ�ض  كان  اإذا  الطلب  متلقية  للدولــة  القانونــي 

فـي اإقليم الدولة املطلوب منها ، ب�شرط اأن يكون الفعل الذي يطلب ب�شاأنه الت�شليم 

جمرما مبقت�شى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة املطلوب منها . 

2 - اإذا ا�شتمل طلب الت�شليم عدة جرائم منف�شلة ، وكانت جرمية واحدة منها على الأقل 

 ، ، ولها �شلة بجرمية م�شمولة بهذه التفاقية  ، وبع�شها غري خا�شع له  خا�شعة للت�شليم 

املـــادة فيما يتعلق  اأحكام الفقرة )1( من هذه  اأن تطبق  فيجوز للدولة املطلوب منها 

بتلك اجلرائم . 

3 - تعـــد اجلرائــــم التـــي ي�شـــري عليهــــا اأحكــــام الفقرتـني )1 ، 2( مـــن هـــذه املـــــادة مدرجـــــة 

فــــي عـــداد اجلرائـــم اخلا�شعـــة للت�شليـــم ، فـي اأي معاهدة لت�شليم املجرمـــني قائمــــة 

بــني الدول الأطـــراف ، على اأن تتعهد الدول الأطــراف باإدراج تلك اجلرائـــم فـي عــــداد 

اجلرائم اخلا�شعة للت�شليم فـي اأية معاهدة ت�شليم تعقد فيما بينها . 

4 - اإذا تلقــــت دولة طـــرف ، جتعــل ت�شليم املجرمـــني م�شروطـــا بوجـــــــود معاهــــدة ، طلــــب 

ت�شليم من دولة طرف اأخرى ل ترتبط معها مبعاهدة ت�شليم ، فيجوز لها اأن تعترب 

هــذه التفاقيــة الأ�شــــا�ض القانونــي للت�شليــم فـــي اجلرائــم التي ت�شــري عليهــا اأحكــام 

هذه التفاقية . 

5 - على الدول الأطراف التي ل جتعل الت�شليم م�شروطا بوجود معاهدة اأن تعد اجلرائم 

التي ت�شري عليها اأحكام هذه التفاقية ، جرائم خا�شعة للت�شليم فيما بينها . 

املـــادة الثانيــة والثالثــون

تبـــادل طلبـــات الت�سليـــم 

يكــــون تبــــادل طلبــــات الت�شليــــم بني اجلهــــات املخت�شـــة فــــــي الـــــــدول الأطــــراف مبا�شــــرة ، 

اأو عن طريق وزارات العدل بها اأو ما يقوم مقامها ، اأو بالطرق الدبلوما�شية . 
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املـــادة الثالثــة والثالثــون

م�ستنــدات طلــب الت�سليـــم 

1 - يقدم طلب الت�شليم كتابة ويرفق به ما ياأتي : 

 اأ - اأ�شل حكم الإدانة اأو اأمر القب�ض اأو اأية اأوراق اأخرى لها نف�ض القوة �شادرة طبقا 

لالأو�شاع املقررة فـي قانون الدولة الطالبة ، اأو �شورة ر�شمية لها . 

 ب - بيان مف�شل باجلرائم املطلوب الت�شليم من اأجلها ، يحدد فيه زمان ومكان ارتكابها 

وتكييفهــا القانونــي ، مع الإ�شارة اإىل الن�شو�ض القانونية املطبقة عليها ، و�شورة 

منها . 

ج - اأو�شاف ال�شخ�ض املطلوب ب�شورة دقيقة ، والبيانات الأخرى التي حتدد �شخ�شه 

وجن�شيته وهويته . 

2 - اذا وجدت الدولة املطلوب منها الت�شليم ، اأن هناك حاجة اإىل اإي�شاحات تكميلية للتحقق 

من توافر ال�شروط املن�شو�ض عليها فـي هذه املـــادة ، فلها اأن تخطر الدولة الطالبة 

ل�شتكمال هذه الإي�شاحات خالل مدة حتددها لهذا الغر�ض . 

املـــادة الرابعــة والثالثــون

التوقيـــف املوؤقـــــت 

 ، املطلوب منها كتابة  الدولة  اأن تطلب من   ، الطالبة  الدولة  فـي  الق�شائية  لل�شلطة   - 1

حب�ض )توقيف( ال�شخ�ض موؤقتا اإىل حني و�شول طلب الت�شليم . 

يجوز للدولة املطلوب منها الت�شليم اأن ت�شدر قرارا بحب�ض )توقيف( ال�شخ�ض املطلوب   - 2

موؤقتا . 

ل يجــوز حبــ�ض )توقيــف( ال�شخــ�ض املطلــوب ت�شليمــه مــدة تزيــد علــى ثالثيــن يوما   - 3

من تاريخ اإلقاء القب�ض عليه ، اإذا مل يقدم طلب الت�شليم م�شحوبا بامل�شتندات املن�شو�ض 

عليها فـي املـــادة )33( من هذه التفاقية . 

اإذا وجــدت الدولــة املطلــوب منهــا الت�شليــم ، اأن طلــب الت�شلــم تتوافــر فيـــه ال�شــروط   - 4

املن�شو�ض عليها فـي املـــادة )33( من هذه التفاقية ، فتتوىل ال�شلطات املخت�شة لديها 

تنفيذ طلب الت�شليم وفقا لقانونها ، على اأن حتيط الدولة الطالبة مبا اتخذ فـي �شاأن 

الطلب من اإجراءات دون تاأخري . 
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ل يجوز اأن تزيد مدة احلب�ض املوؤقت على �شتني يوما من تاريخ ورود طلب الت�شليم .   - 5

يجوز الإفراج عن ال�شخ�ض املطلوب ت�شليمه خالل �شتني يوما ب�شرط اأن تتخذ الدولة   - 6

املطلوب منها الت�شليم التدابري ال�شرورية ملنع فراره . 

ل يحــول الإفــراج املوؤقــت عــن املطلــوب ت�شليمــه دون القبــ�ض عليــه وت�شليمــه اإذا طلـبت   - 7

الدولة طالبة الت�شليم ذلك . 

املـــادة اخلام�ســة والثالثــون

تعــدد طلبــات الت�سليــم 

طلب  فيقدم  خمتلفة  جرائم  عدة  اأو  واحدة  جرمية  عن  الت�شليم  طلبات  تعددت  اإذا   -  1

التي وقعت  الدولة  ثم  اأو م�شاحلها اجلوهرية  باأمنها  اأ�شرت اجلرمية  التي  الدولة 

 ، املطلـــوب مـــن رعاياهــا  ال�شخــ�ض  يكـــون  التــي  الدولـــة  ثــم  اإقليمهـــا  اجلرميـــة علــى 

واإذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�شبق فـي طلب الت�شليم . 

2 - ل يجوز لأي دولة طرف ت�شليم �شخ�ض م�شلم اإليها من دولة طرف اأخرى اإىل دولة 

غري طرف اإل مبوافقة الدولة التي قامت بت�شليمه . 

املـــادة ال�ساد�ســة والثالثــون

الإنابــــة الق�سائيــــة 

1 - يجب اأن تت�شمن طلبات الإنابة الق�شائية البيانات الآتية : 

  اأ - اجلهة املخت�شة ال�شادر عنها الطلب . 

ب - مو�شوع الطلب و�شببه . 

 ج - حتديد هوية ال�شخ�ض املعني بالإنابة بكل دقة . 

 د - بيان اجلرمية التي تطلب الإنابة ب�شببها ، وتكييفها القانوين ، والعقوبة املقررة 

على ارتكابها ، و�شورة من الن�شو�ض القانونية املطبقة فـي الدولة الطالبة . 

2 - يوجه طلب الإنابة الق�شائية من وزارة العدل اأو ما يقوم مقامها فـي الدولة الطالبة 

اإىل وزارة العدل اأو ما يقوم مقامها فـي الدولة املطلوب منها ، ويجوز اأن يوجه الطلب 

مبا�شــــرة مـــــن ال�شلطـــــات الق�شائيــــة فـي الدولــــة الطالبــة اإلــى ال�شلطـــات الق�شائيــــة 
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فـي الدولة املطلوب منها مع اإر�شال �شورة من هذه الإنابة اإىل وزارة العدل فـي الدولة 

الدولة  فـي  الق�شائية  اجلهات  مبا�شرة من  الطلب  يوجه  اأن  ، وميكن  منها  املطلوب 

الطالبـــة اإلــى اجلهـــة املخت�شـــة فـي الدولة املطلـــوب منهــا ، وذلك مـــن خـــالل الطــــرق 

الدبلوما�شية اأو اأية طرق اأخرى معتمدة من الدول الأطراف فـي هذا ال�شاأن . 

3 - يتعني اأن تكون طلبات الإنابة الق�شائية وامل�شتندات امل�شاحبة لها موقعا عليها وخمتومة 

من �شلطة خمت�شة اأو معتمدة منها . 

4 - اإذا كانت اجلهة التي تلقت طلب الإنابة الق�شائية غري خمت�شة مببا�شرته ، تعني عليها 

اإحالته تلقائيا اإىل اجلهة املخت�شة فـي دولتها ، وفـي حالة ما اإذا اأر�شل الطلب بالطريق 

املبا�شر ، فاإنها حتيط الدولة الطالبة علما بنف�ض الطريق . 

5 - فـي حال رف�ض الإنابة الق�شائية يتعني اأن يبلغ للدولة الطالبة مع بيان �شبب الرف�ض 

اإن اأمكن . 

6 - يكون لالإجراء الذي يتم بطريق الإنابة الق�شائية وفقا لأحكام هذه التفاقية الأثر 

القانوين ذاته كما لو مت من اجلهة املخت�شة لدى الطرف املتعاقد الطالب . 

املـــادة ال�سابعــة والثالثــون

ح�سانــة ال�سهـــود واخلبــراء

1 - ل يجوز توقيع اأي جزاء اأو تدبري ينطوي على اإكراه ال�شاهد اأو اخلبري الذي مل ميتثل 

للتكليف باحل�شور ، ولو ت�شمنت ورقة التكليف باحل�شور بيان جزاء التخلف . 

2 - اإذا ح�شر ال�شاهد اأو اخلبري طواعية اإىل اإقليم الدولة الطالبة ، فيتم تكليفه باحل�شور 

وفق اأحكام الت�شريع الداخلي لهذه الدولة . 

3 - ل يجوز اأن يحاكم اأو يحب�ض اأو يخ�شع لأي قيد على حريته فـي اإقليم الدولة الطالبة 

اأي �شاهد اأو خبري - اأيا كانت جن�شيته - يح�شر اأمام اجلهات الق�شائية لتلك الدولة 

بناء على تكليف باحل�شور عن اأفعال اأو اأحكام اأخرى غري م�شار اإليها فـي ورقة التكليف 

باحل�شور ، و�شابقة على مغادرته اأرا�شي الدولة املطلوب منها . 

4 - تنق�شي احل�شانة املن�شو�ض عليها فـي هذه املـــادة اإذا بقى ال�شاهد اأو اخلبري املطلوب 

فـي اإقليم الدولة الطالبة ثالثني يوما متعاقبة اأو املدة التي يتفق عليها الطرفان ، 
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اأ�شبـــح وجــوده غري مطلـــوب من اجلهــات  اأن  بالرغم من قدرتـــه على مغادرتـــه بعد 

الق�شائية ، اأو اإذا عاد اإىل اإقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته . 

املـــادة الثامنــة والثالثــون

حمايــــة ال�سهـــود واخلبــــراء 

تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لكفالة حماية ال�شاهد اأو اخلبري 

من اأية عالنية توؤدي اإىل تعري�شه اأو اأ�شرته اأو اأمالكه للخطر الناجت عن الإدلء ب�شهادته 

اأو بخربته ، وعلى الأخ�ض : 

كفالة �شرية تاريخ ومكان و�شوله اإىل الدولة الطالبة ، وو�شيلة ذلك .   - 1

كفالة �شرية حمل اإقامته وتنقالته واأماكن تواجده .   - 2

تتعهــد الدولـــة الطالبـــة بتوفيــر احلمايـــة الأمنيــة الالزمــة التــي تقت�شيهــا حالــة   - 3

ال�شاهـــد اأو اخلبيـــر واأ�شرتـــه ، وظـــروف الق�شيـــة املطلـــوب فيهـــا ، واأنـــواع املخاطـــر 

املتوقعة . 

املـــادة التا�سعــة والثالثــون

نقـــل ال�سهـــود واخلبـــراء

اأمام الدولة الطالبة حمبو�شا فـي الدولة  اأو اخلبري املطلوب مثوله  اإذا كان ال�شاهد   - 1

املطلوب منها ، يجرى نقله موؤقتا اإىل املكان الذي �شتعقد فيه اجلل�شة املطلوب �شماع 

�شهادته اأو خربته فيها ، وذلك بال�شروط وفـي املواعيد التي حتددها الدولة املطلوب 

منها ، ويجوز رف�ض النقل : 

  اأ - اإذا رف�ض ال�شاهد اأو اخلبري املحبو�ض . 

ب - اإذا كان وجوده �شروريا من اأجل اإجراءات جنائية تتخذ فـي اإقليم الدولة املطلوب 

منها . 

 ج - اإذا كان نقله من �شاأنه اإطالة اأمد حب�شه . 

 د - اإذا كانت هناك اعتبارات حتول دون نقله . 

2 - يظــــل ال�شاهــــد اأو اخلبيـــــر املنقــــول حمبو�شــــا فـي اإقليم الدولة الطالبة اإىل حني اإعادته 

اإىل الدولة املطلوب منها ، ما مل تطلب الدولة الأخرية اإطالق �شراحه . 
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املـــادة الأربعــون

نفقـات �سفـر واإقامـة ال�سهـود واخلبـراء 

1 - اإذا راأت الدولة الطالبة اأن حل�شور ال�شاهد اأو اخلبري اأمام �شلطتها الق�شائية اأهمية 

التكليف  اأو  الطلب  ي�شتمل  واأن   ، طلبها  فـي  ذلك  اإىل  ت�شري  اأن  يتعني  فاإنه   ، خا�شة 

وتقوم   ، بدفعها  تعهدها  والإقامة وعلى  ال�شفر  بنفقات  تقريبي  بيان  باحل�شور على 

الدولة املطلوب منها تكليف ال�شاهد اأو اخلبري باحل�شور ، وباإحاطة الدولة الطالبة 

باجلواب . 

، كما يحق  املتعاقد الطالب  اأو ك�شب من الطرف  اأجر  ال�شاهد ما فاته من  2 - يتقا�شى 

التعريفات  بناء على  كله  ذلك  ، ويحدد  براأيه  الإدلء  باأتعابه نظري  املطالبة  للخبري 

والأنظمة املعمول بها لدى الطرف املتعاقد الطالب . 

البــاب ال�سـاد�ص

اأحكــام ختاميــة

املـــادة احلاديــة والأربعــون

تكـــــون هـذه التفاقيــة حمــال للت�شديــق عليهــــا مـــن الــــدول املــوقعـــة ، وتـــودع وثائـق   - 1

الت�شديق اأو الن�شمـام لــدى الأمانــة العامــة جلامعــة الـدول العربية فـي موعد اأق�شاه 

ثالثــون يوما من تاريخ الت�شديق اأو الن�شمام ، وعلى الأمانة العامة اإبالغ �شائر الدول 

الأع�شاء ، بكل اإيداع لتلك الوثائق وتاريخه . 

ت�شري هذه التفاقية بعد م�شي ثالثني يوما من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديق عليها   - 2

اأو الن�شمام اإليها من �شبع دول عربية . 

الت�شديق  وثيقة  اإيداع  بعد  اإل   ، اأخرى  دولة عربية  اأية  بحق  التفاقية  تنفذ هذه  ل   - 3

عليها اأو الن�شمام اإليها لدى الأمانة العامة للجامعة ، وم�شي ثالثني يوما من تاريخ 

الإيداع . 

يجـوز للدولـــة الطـــرف اأن تقرتح تعديـــل اأي نــ�ض مــن ن�شـو�ض هذه التفاقية وحتيلــه   - 4

اإلـــى الأمـــني العـــام جلامعـة الدول العربيــة الــذي يقــوم باإبالغــه اإىل الدول الأطــراف  
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فـي التفاقية لتخاذ قرار باعتماده باأغلبية ثلثي الدول الأطراف ، وي�شبح هذا التعديل 

نافــــذا بعد م�شي ثالثني يومــــا من تاريخ اإيداع وثائق الت�شديـــــق اأو القبول اأو الإقـــرار 

من �شبع دول اأطراف لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربية . 

ل يجــوز لأيــة دولــة طــرف اأن تن�شحــب مــن هــذه التفاقيــة ، اإل بنــاء علـى طلــب كتابــي   - 5

تر�شله اإىل الأمني العام جلامعة الدول العربية . 

اأمني عام  ، اإىل  اإر�شال الطلب  اأ�شهر من تاريخ  اأثره بعد م�شي �شتة  يرتب الن�شحاب   - 6

جامعة الدول العربية وتظل اأحكام هذه التفاقية نافذة فـي �شاأن الطلبات التي قدمت 

قبل انق�شاء هذه املدة . 

تقوم كل دولة طرف بتزويد الأمني العام جلامعة الدول العربية بن�شخ من قوانينها   - 7

اأي تغيريات تدخل لحقا  ، وبن�شخ من  النفاذ  التفاقية مو�شع  التي ت�شع  ولوائحها 

على تلك القوانني واللوائح ، اأو بو�شف لها . 

حـــــررت هذه التفاقيــــة باللــغة العربية مبدينـــة القاهـــرة فـي جمهوريـــة م�شـــر العربيــــة 

فـي 1432/1/15هـ ، املوافق 2010/12/21م من اأ�شل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة 

الدول العربية )الأمانة الفنية ملجل�ض وزراء العدل العرب( ، ون�شخة مطابقة لالأ�شل ت�شلم 

لالأمانـــة العامـــة ملجلـــ�ض وزراء الداخليــة العرب ، وت�شلـــم كـــذلك ن�شخـــة مطابقـــة لالأ�شـــل 

لكل دولة من الدول الأطراف . 

واإثباتـــــا ملـــــا تقــــــدم ، قــــــام اأ�شحــــــاب ال�شمــــــو واملعالــــــي وزراء الداخليـــــة والعـــــدل العـــــرب ، 

بتوقيـــع هـــذه التفاقيــــة ، نيابــــة عـــن دولهــــم . 




