اجلريدة الر�سمية العدد ()1093

مر�ســــوم �سلطانــــي
رقــم 2015/5
بالت�صديـق علـى االتفاقيـة العربيـة ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
		
نحـن قابـو�س بـن �سعيـد

�سلطـان عمـان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلـ ــى االتفاقي ــة العربي ــة ملكافح ــة جرائ ــم تقنيـ ــة املعلوم ــات التــي وقعــت عليهــا ال�سلطنــة
بتاريخ 2012/2/15م ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
الت�صديق على االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لل�صيغة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
ين�شر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر فـي  17 :من جمادى الأوىل �سنة 1436هـ
املـوافــــق  8 :من مـــــــــــــــــــــار�س �سنة 2015م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطــان عـمـــان
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االتفاقيــة العربيـــة
ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
الديباجــة
�إن الدول العربية املوقعة ،
رغبة منها فـي تعزيز التعاون فـيما بينها ملكافحة جرائم تقنية املعلومــات التــي تهــدد �أمنهــا
وم�صاحلهــا و�سالمــة جمتمعاتهــا  ،واقتناعــا منهــا ب�ضــرورة احلاجة �إىل تبني �سيا�سة
جنائية م�شرتكة تهدف �إىل حماية املجتمع العربي �ضد جرائم تقنية املعلومات ،
و�أخذا باملبادئ الدينية والأخالقية ال�سامية وال �سيما �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية  ،وكذلك
بالرتاث الإن�ساين للأمة العربية التي تنبذ كل �أ�شكال اجلرائم  ،ومع مراعاة النظام العام
لكل دولة ،
والتزاما باملعاهدات واملواثيق العربية والدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان ذات ال�صلة من حيث
�ضمانها واحرتامها وحمايتها ،
فقد اتفقت على ما يلي :
الف�صل الأول
�أحكــام عامــة
املــادة ( ) 1
الهــدف مــن االتفاقيــة
تهدف هذه االتفاقية �إىل تعزيز التعاون وتدعيمه بني الدول العربية فـي جمال مكافحة
جرائــم تقنيــة املعلومــات  ،لــدرء �أخط ــار ه ــذه اجلرائ ــم حفاظ ــا علــى أ�مــن الــدول العربيــة
وم�صاحلها و�سالمة جمتمعاتها و�أفرادها .
املــادة ( ) 2
امل�صطلحـــات
يق�صد بامل�صطلحات التالية فـي هذه االتفاقية التعريف املبني �إزاء كل منها :
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 - 1تقنيــــة املعلومـات :
�أي و�سيلـ ــة مادي ـ ــة �أو معنوي ـ ـ ــة �أو جمموعـ ـ ــة و�سائ ـ ــل مرتابطـ ـ ــة �أو غي ـ ــر مرتابط ـ ــة
ت�ستعمل لتخزيـ ــن املعلومـ ــات وترتيبه ــا وتنظيمها وا�سرتجاعها ومعاجلتها وتطويرها
وتبادلها وفقا للأوامر والتعليمات املخزنة بها وي�شمل ذلك جميع املدخالت واملخرجات
املرتبطة بها �سلكيا �أو ال�سلكيا فـي نظام �أو �شبكة .
 - 2مــــزود اخلدمـــــة :
�أي �شخــ�ص طبيع ــي �أو معن ــوي ع ــام �أو خــا�ص يــزود امل�شرتكي ــن باخلدم ــات للتوا�ص ــل
بوا�سط ــة تقني ــة املعلومـ ــات � ،أو يق ــوم مبعاجلة �أو تخزين املعلوم ــات نياب ــة ع ــن خدم ــة
االت�ص ــاالت �أو م�ستخدميها .
 - 3البيانــات :
كل ما ميكن تخزيــنه ومعاجلــته وتوليده ونقله بوا�سطة تقنــية املعلومــات  ،كالأرقــام
واحلروف والرموز وما �إليها .
 - 4الربنامـج املعلوماتـي :
جمموعة من التعليمات والأوامر  ،قابلــة للتنف ــيذ با�ستخــدام تقنية املعلومات ومعدة
لإجناز مهمة ما .
 - 5النظــام املعلوماتـي :
جمموعة برامج و�أدوات معدة ملعاجلة و�إدارة البيانات واملعلومات .
 - 6ال�شبكة املعلوماتية :
ارتبـاط بيــن �أكثـر مـن نظــام معلوماتــي للح�صـول على املعلومات وتبادلها .
 - 7املوقــــــع :
مك ــان �إتاح ـ ــة املعلوم ــات على ال�شبكـة املعلوماتيــة مــن خ ــالل عنوان حمـدد .
 - 8االلتقـــــاط :
م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها .
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 - 9معلومــات امل�شتــرك :
�أي معلومات موجودة لدى مزود اخلدمة واملتعلقة مب�شرتكي اخلدمات عدا املعلومات
التي ميكن بوا�سطتها معرفة :
�أ  -ن ــوع خدمــة االت�صــاالت امل�ستخدمــة وال�شــروط الفن ــية وفت ــرة اخلدمة .
ب  -هوي ـ ــة امل�شتـ ــرك وعنــوانـ ــه الربي ـ ــدي �أو اجلغراف ــي �أو هاتفـ ـ ــه ومعلومـ ـ ــات الدف ـ ــع
املتوف ـ ــرة بن ـ ــاء علـ ـ ــى اتف ـ ـ ــاق �أو ترتيـ ـ ـ ــب اخلدمــة .
ج � -أي معلوم ــات �أخرى عن موقع تركيب معــدات االتــ�صال بناء على اتفــاق اخلدم ــة .
املــادة ( ) 3
جمــاالت تطبيــق االتفاقيــة
تنطبق هذه االتفاقية  ،ما مل ين�ص على خالف ذلك  ،علـى جرائـم تقنـية املعلومات بهـدف
منعها والتحقيق فـيها ومالحقة مرتكبيها  ،وذلك فـي احلاالت الآتية :
 - 1ارتكبت فـي �أكرث من دولة .
 - 2ارتكب ــت فـ ــي دول ــة وت ــم الإع ــداد �أو التخطيط لها �أو توجيهها �أو الإ�شراف عليها
فـي دولة �أو دول �أخرى .
 - 3ارتكب ــت فـي دول ــة و�ضلعــت فـي ارتكابها جماعة �إجرامية منظمة متار�س �أن�شطة
فـي �أكرث من دولة .
 - 4ارتكبــت فـي دولة وكانت لها �آثار �شديدة فـي دولة �أو دول �أخرى .
املــادة ( ) 4
�صـــون ال�سيــــادة
 - 1تلتزم كل دولة طرف وفقا لنظمها الأ�سا�سية �أو ملبادئها الد�ستورية بتنفـيذ التزاماتها
النا�شئ ــة عــن تطبي ــق هــذه االتفاقـيـة على نحـو يتفـق مع مبـد�أي امل�ساواة فـي ال�سـيادة
الإقليمية للدول  ,وعدم التدخل فـي ال�ش�ؤون الداخلية للدول الأخرى .
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 - 2لي�س فـي هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف �أن تقوم فـي �إقليم دولة �أخرى مبمار�سة
الواليـة الق�ضائي ــة و�أداء الوظائ ــف التــي ينـ ــاط �أدا�ؤهــا ح�ص ــرا ب�سلطـ ــات تلــك الدولــة
الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
الف�صـل الثانـي
التجريــــم
املــادة ( ) 5
التجريــــم
تلتــزم كل دولــة طرف بتجرمي الأفعال املبينة فـي هذا الف�صل  ،وذلك وفقا لت�شريعاتها
و�أنظمتها الداخلية .
املــادة ( ) 6
جرميــة الدخــول غيـر امل�شــروع
 - 1الدخـ ــول �أو البقـ ــاء وكـ ــل ات�ص ــال غيـ ــر م�ش ــروع م ــع ك ــل �أو ج ــزء مــن تقنيــة املعلومات
�أو اال�ستمرار به .
 - 2ت�شــدد العقوبــة �إذا ترتــب علــى هذا الدخول �أو البقاء �أو االت�صال �أو اال�ستمرار بهذا
االت�صال :
أ�  -حم ــو �أو تعدي ــل �أو ت�شويه �أو ن�سخ �أو نقل �أو تدمري للبيانات املحفوظة وللأجهـزة
والأنظمـة الإلكرتونيـة و�شبكـات االت�صال و�إحلاق ال�ضـرر بامل�ستخدمني وامل�ستفـيدين .
ب  -احل�صول على معلومات حكومية �سرية .
املــادة ( ) 7
جرميــة االعتـرا�ض غيـر امل�شـروع
االعت ــرا�ض املتعمــد بدون وجه حق خلط �سري البيانات ب�أي من الو�سائل الفنية وقطع بث
�أو ا�ستقبال بيانات تقنية املعلومات .
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املــادة ( ) 8
االعتــداء علــى �سالمــة البيانــات
 - 1تدميــر �أو حم ــو �أو �إعاقـ ــة �أو تعديـ ــل �أو حج ــب بيان ــات تقنــية املعلومــات ق�صــدا وبــدون
وجه حق .
 - 2للطرف �أن ي�ستلزم لتجرمي الأفعال املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة ،
�أن تت�سبب ب�ضرر ج�سيم .
املــادة ( ) 9
جرميـة �إ�سـاءة ا�ستخدام و�سائل تقنية املعلومات
� - 1إنتاج �أو بيع �أو �شراء �أو ا�سترياد �أو توزيع �أو توفـري :
أ� � -أي �أدوات �أو برامــج م�صممــة �أو مكيفــة لغايات ارتكاب اجلرائــم املبيــنة فـي املــادة
(� )6إىل املــادة (. )8
ب  -كلمة �سر نظام معلومات �أو �شيفرة دخول �أو معلومات م�شابهة يتم بوا�سطتها
دخول نظام معلومات ما بق�صد ا�ستخدامها لأي من اجلرائم املبينة فـي املــادة ()6
�إىل املــادة (. )8
 - 2حيــازة �أي �أدوات �أو برامــج مذك ــورة فـي الفقرتي ــن �أعــاله  ،بق�ص ــد ا�ستخدامهــا لغايات
ارتكاب �أي من اجلرائم املذكورة فـي املــادة (� )6إىل املــادة (. )8
املــادة ( ) 10
جرميـــة التزويـــر
ا�ستخـدام و�سائـل تقنيـة املعلومـات مـن أ�جـل تغييـر احلقيقـة فـي البيانـات تغيـريا من �ش�أنـه
�إحداث �ضرر  ،وبنية ا�ستعمالها كبيانات �صحيحة .
املــادة ( ) 11
جرميــة االحتيــال
الت�سبب ب�إحلاق ال�ضرر بامل�ستفـيدين وامل�ستخدمني عن ق�صد وبدون وجه حق بنية االحتيال
لتحقيق امل�صالح واملنافع بطريقة غري م�شروعة  ،للفاعل �أو للغري  ،عن طريق :
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� -1إدخال �أو تعديل �أو حمو �أو حجب للمعلومات والبيانات .
 - 2التدخــل ف ــي وظيفــة �أنظم ــة الت�شغي ــل و�أنظم ــة االت�صــاالت �أو حماول ــة تعطيله ــا
�أو تغيريهـا .
 - 3تعطيل الأجهزة والربامج واملواقع الإلكرتونية .
املــادة ( ) 12
جرميـــة الإباحيــة
� - 1إنت ــاج �أو عــر�ض �أو توزي ــع �أو توفـي ــر �أو ن�ش ــر �أو �ش ــراء �أو بي ــع �أو ا�ستي ــراد مــواد �إباحــية
�أو خملة باحلياء بوا�سطة تقنية املعلومات .
 - 2ت�شدد العقوبة على اجلرائم املتعلقة ب�إباحية الأطفال والق�صر .
 - 3ي�شمــل الت�شديد الوارد فـي الفقرة ( )2مــن هــذه املــادة  ،حيــازة مــواد �إباحيــة الأطفـ ــال
والق�صر �أو مــواد خملــة باحلــياء للأطفــال والق�صــر علــى تقنيــة املعلومــات �أو و�ســيط
تخزين تلك التقنيات .
املــادة ( ) 13
الـجرائـم الأخـرى املرتبطـة بالإباحيـة
املقامرة واال�ستغالل اجلن�سي .
املــادة ( ) 14
جرميـة االعتـداء علـى حرمـة احليـاة الـخا�صـة
االعتداء على حرمة احلياة اخلا�صة بوا�سطة تقنية املعلومات .
املــادة ( ) 15
الـجرائم املتعلقة بالإرهاب واملرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
 - 1ن�شر �أفكار ومبادئ جماعات �إرهابية والدعوة لها .
 - 2متويـ ــل العمليــات الإرهابي ــة والتدري ــب عليهــا وت�سهيــل االتــ�صاالت بني التنظيمــات
الإرهابية .
 - 3ن�شر طرق �صناعة املتفجرات والتي ت�ستخدم خا�صة فـي عمليات �إرهابية .
 - 4ن�شر النعرات والفنت واالعتداء على الأديان واملعتقدات .
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املــادة ( ) 16
الـجرائم املتعلقة بالـجرائم املنظمة واملرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
 - 1القيام بعمليات غ�سل �أموال �أو طلب امل�ساعدة �أو ن�شر طرق القيام بغ�سل الأموال .
 - 2الرتويج للمخدرات وامل�ؤثرات العقلية �أو االجتار بها .
 - 3االجتار بالأ�شخا�ص .
 - 4االجتار بالأع�ضاء الب�شرية .
 - 5االجتار غري امل�شروع بالأ�سلحة .
املــادة ( ) 17
الـجرائم املتعلقة بانتهاك حق امل�ؤلف والـحقوق املجاورة
انتهــاك ح ــق امل ؤ�لــف كما هو معرف ح�سب قانون الدولة الطرف  ،وذلك �إذا ارتكب الفعل
عن ق�صــد ولغري اال�ستعمال ال�شخ�صي  ،وانتهاك احلقوق املجاورة حلق امل�ؤلف ذات ال�صلة
كمــا هــي معرف ــة ح�س ــب قانــون الدولــة الطرف  ،وذلــك �إذا ارتكــب الفــعل عــن ق�صــد ولغيــر
اال�ستعمال ال�شخ�صي .
املــادة ( ) 18
اال�ستخـدام غيـر امل�شـروع لأدوات الدفـع الإلكرتونيـة
 - 1كـل مـن زور �أو ا�صطنع �أو و�ضـع �أي �أجهـزة �أو مـواد ت�ساعـد على تزويـر �أو تقليـد �أي �أداة
من �أدوات الدفع الإلكرتونية ب�أي و�سيلة كانت .
 - 2كل من ا�ستوىل على بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع وا�ستعملها �أو قدمها للغري �أو �سهل
للغري احل�صول عليها .
 - 3كل من ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات فـي الو�صول بدون
وجه حق �إىل �أرقام �أو بيانات �أي �أداة من �أدوات الدفع .
 - 4كل من قبل �أداة من �أدوات الدفع املزورة مع العلم بذلك .
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املــادة ( ) 19
ال�شـروع واال�شتـراك فـي ارتكـاب الـجرائـم
 - 1اال�شتـراك فــي ارتكــاب �أي جرميـة من اجلرائ ــم املن�ص ــو�ص عليهـا فـي هذا الف�صـل مع
وجود نية ارتكاب اجلرمية فـي قانون الدولة الطرف .
 - 2ال�شروع فـي ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية .
 - 3يجوز لأي دولة طرف االحتفاظ بحقها فـي عدم تطبيق الفقرة الثانية من هذه املــادة
كليا �أوجزئيا .
املــادة ( ) 20
امل�س�ؤولية اجلنائية للأ�شخا�ص الطبيعية واملعنوية
تلتزم كل دولة طرف  ،مع مراعاة قانونها الداخلي  ،برتتيب امل�س�ؤولية اجلزائية للأ�شخا�ص
االعتبارية عن اجلرائم التي يرتكبها ممثلوها با�سمها �أو ل�صاحلها دون الإخالل بفر�ض
العقوبة على ال�شخ�ص الذي يرتكب اجلرمية �شخ�صيا .
املــادة ( ) 21
ت�شديد العقوبات على اجلرائم التقليدية املرتكبة بوا�سطة تقنية املعلومات
تلتزم كل دولة طرف بت�شديد العقوبات على اجلرائم التقليدية فـي حال ارتكابها بوا�سطة
تقنية املعلومات .
الف�صــل الثالــث
الأحكــام الإجرائيــة
املــادة ( ) 22
نطــاق تطبيــق الأحكــام الإجرائيــة
 - 1تلتزم كل دولة طرف ب�أن تتبنى فـي قانونها الداخلي الت�شريعات والإجراءات ال�ضرورية
لتحديد ال�صالحيات والإجراءات الواردة فـي الف�صل الثالث من هذه االتفاقية .
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 - 2مع مراعاة �أحكام املــادة ( ، )29على كـل دولـة طـرف تطبيــق ال�صالحيــات والإجراءات
املذكورة فـي الفقرة ( )1على :
�أ  -اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي امل ــواد (� )6إىل ( )19من هذه االتفاقية .
ب � -أي جرائم �أخرى ترتكب بوا�سطة تقنية املعلومات .
ج  -جمع الأدلة عن اجلرائم ب�شكل �إلكرتوين .
� - 3أ  -يجـ ـ ــوز لأي دولـ ــة طـ ـ ــرف االحتف ــاظ بحقهـ ـ ـ ــا ف ــي تطبي ـ ــق الإجـ ـ ــراءات املذك ـ ــورة
فـي املــادة ( )29فقط على اجلرائم �أو �أ�صنــاف اجلرائم املعنية فـي التحفظ ب�شرط
�أال يزيـد عـدد هذه اجلرائم على عدد اجلرائم التي تطبق عليها الإجراءات املذكورة
فـي املــادة ( ، )30وعلى كـل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني االعتبار حمدوديـة التحفظ
لإتاحــة التطبيــق الوا�سـع للإجراءات املذكورة فـي املــادة (. )29
ب  -كما يجوز للدولة الطرف �أن حتتفظ بحقها فـي عدم تطبيق تلك الإجراءات كلما
كانت غري قادرة ب�سبب حمدودية الت�شريع على تطبيقها على االت�صاالت التي تبث
بوا�سطة تقنية املعلومات ملزود اخلدمة  ،وذلك �إذا كانت التقنية :
 يتم ت�شغيلها ل�صالح جمموعة مغلقة من امل�ستخدمني . ال ت�ستخــدم �شبكــات اتــ�صال عامــة ولي�ســت مرتبطــة بتقنيـة معلومـات �أخـرى�سواء كانت عامة �أو خا�صة .
وعلى كل دولة طرف �أن ت�أخذ بعني االعتبار حمدودية التحفظ لإتاحة التطبيق
الوا�سع للإجراءات املذكورة فـي املادتني ( )29و (. )30
املــادة ( ) 23
التحفظ العاجل على البيانات املخزنة فـي تقنية املعلومات
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأمر �أو احل�صول على احلفظ العاجل للمعلومات املخزنة مبا فـي ذلك معلومات تتبع
امل�ستخدمني والتي خزنت على تقنية املعلومات وخ�صو�صا �إذا كان هناك اعتقاد �أن تلك
املعلومات عر�ضة للفقدان �أو التعديل .
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 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية فـيما يتعلق بالفقرة ( )1بوا�سطة
�إ�صــدار �أمـر �إىل �شخـ�ص من �أجـل حفـظ معلومـات تقنية املعلومات املخزنة واملوجودة
بحيازت ــه �أو �سيطرت ــه وم ــن أ�ج ــل �إلزامـ ــه بحفـ ــظ و�صيانـ ــة �سالمـ ــة تلــك املعلوم ــات
ملـ ــدة �أق�صــاهــا ( )90ت�سعون يوم ــا قابلـ ــة للتجديـ ــد  ،مـ ــن �أج ــل متكي ــن ال�سلطـ ــات
املخت�ص ـ ــة مــن البحــث والتق�صي .
 - 3تلتزم كـل دولـة طـرف بتبـني الإجـراءات ال�ضروريـة لإلزام ال�شخـ�ص امل�سـ�ؤول عـن حفـظ
تقنية املعلومات للإبقاء على �سرية الإجراءات طوال الفرتة القانونية املن�صو�ص عليها
فـي القانون الداخلي .
املــادة ( ) 24
التحفظ العاجل والك�شف الـجزئي ملعلومات تتبع امل�ستخدمني
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية فـيما يخت�ص مبعلومات تتبع امل�ستخدمني
من �أجل :
� - 1ضمان توفر احلفظ العاجل ملعلومات تتبع امل�ستخدمني بغ�ض النظر عن ا�شرتاك
واحد �أو �أكرث من مزودي اخلدمة فـي بث تلك االت�صاالت .
� - 2ضمان الك�شف العاجل لل�سلطات املخت�صة لدى الدولة الطرف �أو ل�شخ�ص تعينه
تلك ال�سلطات ملقدار كاف من معلومات تتبع امل�ستخدمني لتمكني الدولة الطرف
من حتديد مزودي اخلدمة وم�سار بث االت�صاالت .
املــادة ( ) 25
�أمــر ت�سليــم املعلومــات
تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأوامر �إىل :
� - 1أي �شخـ ــ�ص فـ ــي �إقليمه ــا لت�سلي ــم معلوم ــات معين ــة ف ــي حي ــازة ذل ــك ال�شخــ�ص
واملخزنة على تقنية املعلومات �أو و�سيط تخزين املعلومات .
� - 2أي م ــزود خدمــة يق ــدم خدمات ــه فــي �إقلي ــم الدولــة الطــرف لت�سليـ ــم معلوم ــات
امل�شرتك املتعلقة بتلك اخلدمات فـي حوزة مزود اخلدمة �أو حتت �سيطرته .
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املــادة ( ) 26
تفتيــ�ش املعلومــات املخزنــة
 - 1تلت ــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتب ــني الإجــراءات ال�ض ــروري ــة لتمك ـ ـي ــن �سلطاته ـ ــا املخت�صـ ــة
من التفتي�ش �أو الو�صول �إىل :
أ�  -تقنية املعلومات �أو جزء منها واملعلومات املخزنة فـيها �أو املخزنة عليها .
ب  -بيئة �أو و�سيط تخزين معلومات تقنية املعلومات والذي قد تكون معلومات التقنية
خمزنة فـيه �أو عليه .
 - 2تلتـ ــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتبن ــي الإجـ ــراءات ال�ضروريـ ــة لتمكي ـ ــن ال�سلطـ ــات املخت�ص ــة
م ــن التفتي ــ�ش �أو الو�ص ــول �إىل تقنية معلومات معينة �أو جزء منها مبا يتوافق مع
الفقرة (� - 1أ) �إذا كان هناك اعتقاد ب�أن املعلومات املطلوبة خمزنة فـي تقنية معلومات
�أخرى �أو جزء منها فـي �إقليمها وكانت هذه املعلومات قابلة للو�صول قانونا �أو متوفرة
فـي التقنية الأوىل فـيجوز تو�سيع نطاق التفتي�ش والو�صول للتقنية الأخرى .
املــادة ( ) 27
�ضبــط املعلومــات املخزنــة
 - 1تلت ـ ــزم كـ ــل دولـ ــة ط ــرف بتبنـ ــي الإج ــراءات ال�ضروريـ ــة لتمكي ــن ال�سلط ــات املختــ�صة
من �ضبط وت�أمني معلومات تقنية املعلومات التي يتم الو�صول �إليها ح�سب الفقرة ()1
من املــادة ( )26من هذه االتفاقية .
هــذه الإجــراءات ت�شمــل �صالحيــات :
أ� � -ضبــط وت أ�مــني تقنية املعلومات �أو جـ ــزء منــها �أو و�سيــط تخزيــن معلومـات
تقنـية املعلومات .
ب  -عمل ن�سخة من معلومات تقنية املعلومات واالحتفاظ بها .
ج  -احلفاظ على �سالمة معلومات تقنية املعلومات املخزنة .
د � -إزال ــة �أو من ــع الو�صـ ــول �إل ــى تلــك املعلومـ ــات ف ـ ــي تقني ـ ــة املعلومـ ــات الت ــي يتـ ــم
الو�صول �إليها .
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 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من �إ�صدار
الأوامـر �إىل �أي �شخــ�ص لديــه معرفــة بوظيفــة تقنيــة املعلومات �أو الإجراءات املطبقة
حلماية تقنية املعلومات من �أجل تقدمي املعلومات ال�ضرورية لإمتام تلك الإجراءات
املذكورة فـي الفقرتني ( )2 , 1من املــادة ( )26من هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 28
اجلمـع الفـوري ملعلومـات تتبـع امل�ستخدميـن
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية لتمكني ال�سلطات املخت�صة من :
�أ  -جمع �أو ت�سجيل بوا�سطة الو�سائل الفنية على �إقليم تلك الدولة الطرف .
ب � -إلزام مزود اخلدمة �ضمن اخت�صا�صه الفني ب�أن :
 يجمع �أو ي�سجل بوا�سطة الو�سائل الفنية على �إقليم تلك الدولة الطرف � ،أو يتع ــاون وي�ساعـ ــد ال�سلطـ ــات املخت�ص ــة فـ ــي جم ــع وت�سجيـ ــل معلومـ ــات تتبـ ــعامل�ستخدمني ب�شكل فوري مع االت�صاالت املعنية فـي �إقليمها والتي تبث بوا�سطة
تقنية املعلومات .
� - 2إذا لــم ت�ستطــع الدول ــة الطــرف ب�ســبب النظ ــام القانــوين الداخ ـلــي تبــني الإجــراءات
املن�صــو�ص عليها فـي الفقــرة (� -1أ) فـيمكنها تبني �إجراءات �أخرى بال�شكل ال�ضروري
ل�ضمــان اجلمــع �أو الت�سجيــل الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني املرافقة لالت�صاالت
املعنية فـي �إقليمها با�ستخدام الو�سائل الفنية فـي ذلك الإقليم .
 - 3تلتزم كل دولة طرف باتخاذ الإجراءات ال�ضرورية لإلزام مزود اخلدمة باالحتفاظ
ب�سرية �أي معلومة عند تنفـيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
املــادة ( ) 29
اعتــرا�ض معلومــات املحتــوى
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات الت�شريعية وال�ضرورية فـيما يخت�ص ب�سل�سلة
من اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي القانون الداخلي  ،لتمكني ال�سلطات املخت�صة من :
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أ�  -اجلمع �أو الت�سجيل من خالل الو�سائل الفنية على �إقليم الدولة الطرف � ،أو
ب  -التعاون وم�ساعدة ال�سلطات املخت�صة فـي جمع �أو ت�سجيل معلومات املحتوى
ب�شك ــل ف ــوري لالت�ص ــاالت املعني ــة فـي �إقليمه ــا والت ــي تبــث بوا�سطــة تقن ــية
املعلومات .
� - 2إذا لـ ــم ت�ستطـ ــع الدولـ ــة الط ــرف ب�سب ــب النظـام القانونـي الداخلـي تبن ــي الإجــراءات
املن�صــو�ص عليها فـي الفقــرة (  -1أ� ) فـيمكنها تبني �إجراءات �أخرى بال�شكل ال�ضروري
ل�ضم ــان اجلم ــع والت�سجيـ ــل الفــوري ملعلومــات املحتــوى املرافق ــة لالت�ص ــاالت املعني ـ ــة
فـي �إقليمها با�ستخدام الو�سائل الفنية فـي ذلك الإقليم .
 - 3تلتــزم كــل دولــة طــرف باتخـاذ الإجراءات ال�ضروريــة لإلزام مزود اخلدمة باالحتفاظ
ب�سرية �أي معلومة عند تنفـيذ ال�صالحيات املن�صو�ص عليها فـي هذه املــادة .
الف�صــل الرابــع
التعــاون القانــوين والق�ضــائي
املــادة ( ) 30
االخت�صـــا�ص
 - 1تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية ملد اخت�صا�صها على �أي من اجلرائم
املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية وذلك �إذا ارتكبت اجلرمية كليا
�أو جزئيا �أو حتققت :
أ�  -فـي �إقليم الدولة الطرف .
ب  -على منت �سفـينة حتمل علم الدولة الطرف .
ج  -على منت طائرة م�سجلة حتت قوانني الدولة الطرف .
د  -مــن قبــل �أحــد مواطنــي الدولــة الطـرف �إذا كانـت اجلرميــة يعاقــب عليها ح�ســب
القانــون الداخلــي فــي مكــان ارتكابهــا �أو �إذا ارتكبــت خــارج منطقــة االخت�صــا�ص
الق�ضائي لأي دولة .
هـ � -إذا كانت اجلرمية مت�س �أحد امل�صالح العليا للدولة .
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 - 2تلتــزم ك ــل دول ــة ط ــرف بتبن ــي الإج ــراءات ال�ضروري ــة مل ــد االختــ�صا�ص ال ــذي يغــطي
اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي املــادة ( )31الفقرة ( )1من هذه االتفاقية فـي احلاالت
التي يكون فـيهــا اجلانـي املزعــوم حا�ضــرا فــي �إقليــم تلــك الدولــة الط ــرف وال يقوم
بت�سليمه �إىل طرف �آخر بناء على جن�سيته بعد طلب الت�سليم .
� - 3إذا ادعت �أكرث من دولة طرف باالخت�صا�ص الق�ضائي جلرمية من�صو�ص عليها فـي هذه
االتفاقية فـيقدم طلب الدولــة التـي �أخلت اجلرمية ب�أمنها �أو مب�صاحلها ثم الدولة
التي وقعت اجلرمية فـي �إقليمها ثم الدولة التي يكون ال�شخ�ص املطلوب من رعاياها
و�إذا احتدت الظروف فتقدم الدولة الأ�سبق فـي طلب الت�سليم .
املــادة ( ) 31
ت�سليــم املجرميــن
� - 1أ -هذه املــادة تنطبق على تبادل املجرمني بني الدول الأطراف على اجلرائم املن�صو�ص
عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية ب�شرط �أن تكون تلك اجلرائم يعاقب
عليه ــا فـ ــي قواني ــن ال ــدول الأط ــراف املعني ــة ب�سلــب احلرية لفرتة �أدناها �سنة واحدة
�أو بعقوبة �أ�شد .
ب � -إذا انطبقت عقوبة �أدنى خمتلفة ح�سب ترتيب متفق عليه �أو ح�سب معاهــدة ت�سليــم
املجرمني ف�إن العقوبة الدنيا هي التي �سوف تطبق .
� - 2إن اجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة تعتربجرائم قابلة لت�سليم
املجرميــن الذيــن يرتكبونهــا ف ــي �أي معاهــدة لت�سلــيم املجرميــن قائمــة بيــن الــدول
الأطراف .
� - 3إذا قامــت دولـة طــرف ما بجــعل ت�سليــم املجرميــن م�شـروطا بوجــود معاهــدة وقامــت
با�ستــالم طلــب لت�سليــم املجرميــن مـن دولة طــرف �أخــرى لي�س لديــها معاهـدة ت�سليم
فيمكن اعتبار هذه االتفاقية ك�أ�سا�س قانوين لت�سليم املجرمني فـيما يتعلق باجلرائم
املذكورة فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة .
 - 4الدول الأطراف التي ال ت�شرتط وجود معاهدة لتبادل املجرمني يجب �أن تعترب اجلرائم
املذكورة فـي الفقرة ( )1من هذه املــادة قابلة لت�سليم املجرمني بني تلك الدول .
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 - 5يخ�ضع ت�سليم املجرمني لل�شروط املن�صو�ص عليها فـي قانــون الدولــة الطــرف التــي
يقــدم �إليهــا الطلــب �أو ملعاهــدات الت�سلــيم املطبـقة ب ـمـا فــي ذلــك الأ�س ــ�س الت ــي ميك ــن
للدولة الطرف اال�ستناد عليها لرف�ض ت�سليم املجرمني .
 - 6يج ــوز لك ــل دول ــة ط ــرف م ــن الأط ــراف املتعاق ــدة �أن متتن ــع عــن ت�سليــم مواطنيــها
وتتعهــد ف ــي احلــدود التي ميتــد �إليــها اخت�صا�صهــا  ،بتوجــيه االتـهام �ضد من يرتكب
منهــم ل ــدى �أي م ــن ال ــدول الأط ــراف الأخــرى جرائــم معاقبــا عليهــا ف ــي قان ــون ك ــل
من الدولتني بعقوبة �سالبة للحرية مدتها �سنة �أو بعقوبة �أ�شد لدى �أي من الطرفـني
املتعاقدين وذلك �إذا ما وجهت �إليها الدولة الطرف الأخرى طلبا باملالحقة م�صحوبا
بامللفات والوثائق والأ�شياء واملعلومات التي تكون فـي حيازتها وحتاط الدولة الطرف
الطالبــة علــما مبــا يتــم ف ــي �ش ـ�أن طلبهــا  ،وحتدد اجلن�سية من تاريخ وقوع اجلرمية
املطلوب من �أجلها الت�سليم .
� - 7أ -تلتــزم كــل دولــة ط ــرف وق ــت التوقيــع �أو �إيــداع �أداة الت�صدي ـ ــق �أو القبــول �أن تقـ ــوم
ب�إي�صــال ا�ســم وعنــوان ال�سلطــة امل�س�ؤولــة عــن طلبــات ت�سليــم املجرميــن �أو التوقيــف
الإجرائي فـي ظل غياب معاهدة �إي�صـال هـذه املعلومـات �إلـى الأمانـة العامـة ملجـل�س
وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية ملجل�س وزراء العدل العرب .
ب  -تق ــوم الأمانــة العامــة ملجلــ�س وزراء الداخليــة العــرب والأمانــة الفنــية ملجلــ�س وزراء
الع ــدل الع ــرب ب�إن ــ�شاء وحتديــث �سجــل ال�سلطــات املعنيــة مـن قبــل ال ــدول الأطــراف
وعلى كل دولة طرف �أن ت�ضمن �أن تفا�صيل ال�سجل �صحيحة دائما .
املــادة ( ) 32
امل�ساعــدة املتبادلــة
 - 1على جميع الدول الأطراف تبادل امل�ساعدة فـيما بينها ب�أق�صـى مــدى ممكــن لغايات
التحقيقات �أو الإجراءات املتعلقة بجرائم معلومات وتقنية املعلومات �أو جلمع الأدلة
الإلكرتونية فـي اجلرائم .
 - 2تلتزم كل دولة طرف بتبني الإجراءات ال�ضرورية من �أجل تطبيق االلتزامات الواردة
فـي املواد من (� )34إىل املــادة (. )42
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 - 3يتم تقدمي طلب امل�ساعدة الثنائية واالت�صاالت املتعلقـة بهــا ب�شكــل خطــي  ،ويجــوز
لكــل دولــة طــرف فـي احلــاالت الطارئة �أن تقدم هذا الطلب ب�شكل عاجل مبا فـي ذلك
الفاكـ ــ�س �أو الربي ـ ــد الإلكرتون ـ ــي عل ــى �أن ت�ض ـ ـمـن هـ ــذه االت�صـ ــاالت الق ـ ــدر املعقـ ــول
مــن الأمــن واملرجعي ــة ( بــما ف ــي ذلــك ا�ستخ ــدام الت�شفـي ــر ) وت�أكي ــد الإر�س ــال ح�سبــما
تطلــب الدولــة الطــرف ويجــب على الدولة الطرف املطلــوب منهـا امل�ساعدة �أن تقبل
وت�ستجيب للطلب بو�سيلة عاجلة من االت�صاالت .
 - 4با�ستثناء ما يرد فـيه ن�ص فـي هذا الف�صل ف�إن امل�ساعدة الثنائية خا�ضعة لل�شروط
املن�صو�ص عليها فـي قانـون الدولـة الطـرف املطلـوب منها امل�ساعــدة �أو فـي معاهــدات
امل�ساعــدة املتبادلــة بــما فــي ذلك الأ�س�س التي ميكن للدولة الطرف املطلوب منها
امل�ساع ــدة االعتم ــاد علي ــها لرفــ�ض التـعاون  .وال يجوز للدولة الطرف املطلوب منها
�أن متار�س حقها فـي رف�ض امل�ساعدة فـيما يتعلق باجلرائم املن�صو�ص عليها فـي الف�صل
الثاين فقط بناء على كون الطلب يخ�ص جرمية يعتربها من اجلرائم املالية .
 - 5حيثما ي�سمح للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة املتبادلة ب�شرط وجود ازدواجية
التجرمي  ،ف�إن هذا ال�شرط يعترب حا�صال بغ�ض النظر عما �إذا كانت قوانني الدولة
الطــرف ت�صنــف اجلرميــة فـي نفـ�س ت�صنيـف الدولـة الطـرف الطالـبة وذلك �إذا كان
الفعل الذي ميهد للجرمية التي تطلب امل�ساعدة فـيها يعترب جرمية بح�سب قوانني
الدولة الطرف .
املــادة ( ) 33
املعلومــات العر�ضيــة املتلقــاة
 - 1يجوز لأي دولة طرف � -ضمن حدود قانونها الداخلي  -وبدون طلب م�سبق �أن تعطي
لدولة �أخرى معلومات ح�صلت عليها من خالل حتقيقاتها �إذا اعتربت �أن ك�شف مثل
ه ــذه املعلوم ــات ميك ــن �أن ت�ساع ــد الدول ــة الطــرف املر�سلــة �إليهــا فـي �إجــراء ال�شــروع
�أو القي ــام بتحقيق ــات ف ــي اجلرائــم املن�ص ــو�ص عليــها فــي هذه االتفاقــية �أو قد ت�ؤدي
�إىل طلب للتعاون من قبل تلك الدولة الطرف .
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 - 2قبل �إعطاء مثل هذه املعلومات يجوز للدولة الطرف املزودة �أن تطلب احلفاظ على �سرية
املعلومــات  ,و�إذا لــم ت�ستطــع الدولــة الطــرف امل�ستقبل ــة االلتــزام به ــذا الطل ــب يجـ ــب
عليها �إبالغ الدولة الطرف املزودة بذلك والتي تقرر بدورها مدى �إمكانية التزويد
باملعلومـات  ،و�إذا قبلـت الدولـة الطرف امل�ستقبلة املعلومات م�شروطة بال�سرية فـيجب
�أن تبقى املعلومات بني الطرفـني .
املــادة ( ) 34
الإجراءات املتعلقة بطلبات التعاون وامل�ساعدة املتبادلة
 - 1تطبــق بنـود الفقـرات ( )9 - 2من هذه املــادة فـي حالة عدم وجــود معاهــدة �أو اتفاقيــة
م�ساعدة متبادلة وتعاون علـى �أ�ســا�س الت�شريـع النافـذ بيــن الدولــة الطــرف الطالبــة
واملطلــوب منهــا � ،أما فـي حــال وجودهــا فال تطبــق الفقرات امل�شار �إليها �إال �إذا اتفقت
الأطراف املعنية على تطبيقها كاملة �أو ب�شكل جزئي .
� - 2أ -على كل دولة طرف حتديد �سلطة مركزية تكون م�س�ؤولة عن �إر�سال و�إجابة طلبات
امل�ساعدة املتبادلة وتنفـيذ هذه الطلبات و�إي�صالها �إىل ال�سلطات املعنية لتنفـيذها .
ب  -على ال�سلطات املركزية �أن تت�صل ببع�ضها مبا�شرة .
ج  -على كل دولة طرف  -وقت التوقيع �أو �إيداع �أدوات الت�صديق �أو القبول �أو املوافقة -
�أن تت�صــل بالأمانــة العامــة ملجلــ�س وزراء الداخلي ــة العرب والأمانــة الفنــية ملجلــ�س
وزراء العدل العرب وتنقل �إليهما �أ�سماء وعناوين ال�سلطات املحددة خ�صي�صا لغايات
هذه الفقرة .
د  -تقوم الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية ملجل�س وزراء
العــدل العــرب ب�إن�شــاء وحتديــث �سجــل لل�سلطــات املركزيــة واملعيــنة مــن قـبل الـدول
الأطــراف  .وعلــى كــل دولــة طــرف �أن تت�أكــد من �أن التفا�صــيل املوجـودة فـي ال�سجل
�صحيحة دائما .
 - 3يتم تنفـيذ مطالب امل�ساعدة املتبادلة فـي هذه املــادة ح�سب الإجراءات املحددة من قبل
الدولـة الطـرف الطالبـة لهـا با�ستثنـاء حالـة عـدم التوافـق مـع قانـون الدولــة الطــرف
املطلوب منها امل�ساعدة .
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 - 4يجوز للدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن ت�ؤجل الإجراءات املتخذة ب�ش�أن الطلب
�إذا كانت هذه الإجراءات ت�ؤثر على التحقيقات اجلنائية التي جترى من قبل �سلطاتها .
 - 5قبل رف�ض �أو ت�أجيل امل�ساعدة يجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة بعد
ا�ست�شـ ــارة الدولـ ــة الط ــرف الطالب ــة له ــا �أن تق ــرر فـيمــا �إذا �سيتــم تلبيــة الطلب جزئيا
�أو يكون خا�ضعا لل�شروط التي قد تراها �ضرورية .
 - 6تلتــزم الدولــة الطــرف املطلــوب منهــا امل�ساعــدة �أن تعلم الدولة الطرف الطالبة لها
بنتيجة تنفـيذ الطلب  ,و�إذا مت رف�ض �أو ت�أجيل الطلب يجب �إعطاء �أ�سباب هذا الرف�ض
�أو الت�أجيل  ،ويجب على الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة �أن تعلم الدولة الطرف
الطالبة لها بالأ�سباب التي متنع تنفـيذ الطلب ب�شكل نهائي �أو الأ�ســباب التـي ت�ؤخـره
ب�شكل كبري .
 - 7يجوز للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تطلب من الدولــة الطــرف املطلــوب منهــا
امل�ساعدة الإبقــاء علــى �سريــة حقيقــة وم�ضمون �أي طلب يندرج فـي هذا الف�صل ما عدا
القدر الكافـي لتنفـيذ الطلب  ,و�إذا مل ت�ستطع الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
االلت ــزام به ــذا الطل ــب لل�سري ــة يجــب عليهــا �إعــالم الدولــة الطـ ــرف الطالبـ ــة والتــي
�ستقــرر مــدى �إمكانية تنفـيذ الطلب .
� - 8أ  -فـي احلاالت العاجلة يجوز �إر�سال طلبات امل�ساعدة املتبادلة مبا�شرة �إىل ال�سلطات
الق�ضائيــة فــي الدولــة الطــرف املطل ــوب منه ــا امل�ساع ــدة من نظريته ــا فــي الدول ــة
الطرف الطالبة لها  ،وفـي مثل هذه احلاالت يجب �إر�سال ن�سخة فـي نف�س الوقت
من ال�سلطة املركزية فـي الدولة الطرف الطالبة �إىل نظريتها فـي الدولة الطرف
املطلوب منها .
ب  -يجوز عمل االت�صاالت وتقدمي الطلبات ح�سب هذه الفقرة بوا�سطة الإنرتبول .
ج  -حيثما يتم تقدمي طلب ح�سب الفقرة (�أ) ولــم تكــن ال�سلطــة خمت�صــة بالتعامــل مع
الطلــب فـيجــب عليــها �إحالـة الطلب �إىل ال�سلطة املخت�صة و�إعالم الدولة الطرف
الطالبة للم�ساعدة مبا�شرة بذلك .
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د� -إن االت�صاالت والطلـبــات الت ــي تتــم ح�سـ ــب هــذه الفقــرة والتــي ال ت�شمـ ــل الإجــراء
الق�سري ميكن بثها مبا�شرة من قبل ال�سلطات املخت�صة فـي الدولة الطرف الطالبة
للم�ساعدة �إىل نظريتها فـي الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة .
هـ  -يجـوز لكــل دولة طرف  ،وقت التوقيع �أو الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام
�إبالغ الأمانـة العامـة ملجلـ�س وزراء الداخليـة العـرب والأمانــة الفنيــة ملجلـ�س وزراء
العدل العرب ب�أن الطلبات ح�سب هذه الفقرة يجب توجيهها �إىل ال�سلطة املركزية
لغايات الفعالية .
املــادة ( ) 35
رفـــ�ض امل�ساعـــدة
يجـوز للدولـة الطـرف املطلـوب منهـا امل�ساعـدة  -بالإ�ضافـة �إىل �أ�سـ�س الرفـ�ض املن�صـو�ص
عليها فـي املــادة ( )32الفقرة (� - )4أن ترف�ض امل�ساعدة �إذا :
 - 1كان الطلب متعلقا بجرمية يعتربها قانون الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة
جرمية �سيا�سية .
 - 2اعترب �أن تنفـيذ الطلب ميكن �أن ي�شكل انتهاكا ل�سيادته �أو �أمنه �أو نظامه �أو م�صاحله
الأ�سا�سية .
املــادة ( ) 36
ال�سريـة وحـدود اال�ستخـدام
 - 1عندما ال يكون هناك معاهدة �أو اتفاق للم�ساعدة املتبادلة على �أ�سا�س الت�شريع ال�ساري
بني الدول الأطراف الطالبــة واملطلــوب منــها فـيجــب تطبــيق بنــود هــذه املــادة وال
يتـ ــم تطبيقها �إذا وجدت مثل هذه االتفاقية �أو املعاهدة �إال �إذا اتفقت الدول الأطراف
املعنية على تطبيق �أي من فقرات هذه املــادة �أو كلها .
 - 2يجــوز للدولــة الطـرف املطلوب منهـا توفـري املعلومات �أو املواد املوجودة فـي الطلــب
ب�شرط :
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أ�  -احلـفاظ علـى عن�صـر ال�سرية للدولة الطرف الطالبة للم�ساعدة وال يتم االلتزام
بالطلب فـي غياب هذا العن�صر .
ب  -عدم ا�ستخدام املعلومات فـي حتقيقات �أخرى غري الواردة فـي الطلب .
� - 3إذا لــم ت�ستط ــع الدولـة الطــرف الطالبـة االلتــزام بال�ش ـ ــرط ال ــوارد ف ــي الفقــرة ()2
فـيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الأخرى والتي �ستقرر بعدها مدى �إمكانية توفـري
املعلومات  ،و�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة بهذا ال�شرط فهو ملزم لها .
� - 4أي دولة طرف توفر املعلومات �أو املواد بح�سب ال�شرط فـي الفقرة ( )2لتوفـري املعلومات
يجوز لها �أن تطلب من الدولة الطرف الأخرى �أن تربر ا�ستخدام املعلومات �أو املواد .
املــادة ( ) 37
احلفـظ العاجـل للمعلومـات املخزنـة علـى �أنظمـة املعلومـات
 - 1لأي دول ــة ط ــرف �أن تطلــب م ــن دولـ ــة طــرف �أخــرى احل�ص ــول علــى احلفــظ العاج ــل
للمعلومات املخزنة على تقنية املعلومات تقع �ضمن �إقليمها بخ�صو�ص ما تود الدولة
الطرف الطالبة للم�ساعدة �أن تقدم طلبا ب�ش�أنه للم�ساعدة املتبادلة للبحث و�ضبط
وت�أمني وك�شف املعلومات .
 - 2يجب �أن يحدد طلب احلفظ ح�سب الفقرة ( )1ما يلي :
أ�  -ال�سلطة التي تطلب احلفظ .
ب  -اجلرمية مو�ضوع التحقيق وملخ�صا للوقائع .
ج  -معلومات تقنية املعلومات التي يجب حفظها وعالقتها باجلرمية .
د � -أي معلومــات متوفــرة لتحديــد امل�س�ؤول عن املعلومــات املخزنــة �أو موقــع تقنيــة
املعلومات .
هـ  -موجبات طلب احلفظ .
و  -رغبــة الدول ـ ــة الط ــرف بت�سلي ــم طل ــب امل�ساعـ ــدة الثنائيـ ــة للبحـ ـ ــث �أو الو�ص ــول
�أو ال�ضبط �أو ت�أمني �أو ك�شف معلومات تقنية املعلومات املخزنة .
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 - 3عند ا�ستالم �إحدى الدول الأطراف الطلب من دولة طرف �أخرى فعليها �أن تتخذ جميع
الإجراءات املنا�سبة حلفظ املعلومات املحددة ب�شكل عاجل بح�سب قانونها الداخلي ،
ولغايات اال�ستجابة �إىل الطلب فال ي�شرتط وجود ازدواجية التجرمي للقيام باحلفظ .
� - 4أي دولة طرف ت�شرتط وجود ازدواجية التجرمي لال�ستجابة لطلب امل�ساعدة يجوز
لها فـي حاالت اجلرائم عدا املن�صو�ص عليها فـي الف�صل الثاين من هذه االتفاقية ،
�أن حتتفظ بحقها برف�ض طلب احلفظ ح�سب هذه املــادة �إذا كان هناك �سبب لالعتقاد
ب�أنه لن يتم تلبية �شرط ازدواجية التجرمي فـي وقت الك�شف .
 - 5بالإ�ضافة لذلك  ،ميكن رف�ض طلب احلفظ �إذا :
أ�  -تعلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�سية .
ب  -اعتـ ــبار الدولـ ــة الطـ ــرف املطلـ ــوب منهـ ــا ب ـ ـ�أن تنفـ ــيذ الط ـلـب قـ ــد يه ــدد �سيادته ــا
�أو �أمنها �أو نظامها �أو م�صاحلها .
 - 6حيثما تعتقد الدولة الطرف املطلوب منها امل�ساعدة ب�أن احلفظ لن ي�ضمن التوفر
امل�ستقبلـ ـ ــي للمعلومـ ــات �أو �سيه ـ ــدد �سري ـ ـ ــة حتقيق ـ ــات الدولـ ـ ــة الطـ ـ ــرف الطالبـ ـ ــة
لها �أو �سالمتها فـيجب عليها �إعالم الدولة الطرف الطالبة لها لتحدد بعدها مدى
�إمكانية تنفـيذ الطلب .
� - 7أي حف ــظ ناجــم عــن اال�ستجابـة للطلب املذكــور فـي الفقــرة ( )1يجــب �أن يكــون لفتــرة
ال تقـ ــل عـ ــن (� )60ستني يوم ــا من �أجل متكني الدولــة الطــرف الطالبــة مــن ت�سليــم
طلب البحـث �أو الو�صول �أو ال�ضبـط �أو الت�أميـن �أو الك�شــف للمعلومــات  .وب ـعــد ا�ست ـ ــالم
مثــل هــذا الطلب يجب اال�ستمرار بحفظ املعلومات ح�سب القرار اخلا�ص بالطلب .
املــادة ( ) 38
الك�شــف العاجــل ملعلومــات تتبــع امل�ستخدميــن املحفوظــة
 - 1حيثم ــا تكت�شف الدولــة الطــرف املطل ــوب منهــا  -فـي �سي ــاق تنف ـيـ ــذ الطلـ ـ ـ ــب ح�سـ ـ ــب
املــادة ( )37حلفظ معلومات تتبع امل�ستخدمني اخلا�صة بات�صاالت معينة  -ب�أن مزود
خدمة فـي دولة �أخرى قد ا�شرتك فـي بث االت�صال فـيجب على الدولة الطرف
املطلــوب منهــا �أن تك�شــف للدولــة الطــرف الطالبــة قــدرا كافـيــا مــن معلومــات تتبــع
امل�ستخدمني من �أجل حتديد مزود اخلدمة وم�سار بث االت�صاالت .
-22-

اجلريدة الر�سمية العدد ()1093

 - 2ميكن تعليق ك�شف معلومات تتبع امل�ستخدمني ح�سب الفقرة (� )1إذا :
أ�  -تعلق الطلب بجرمية تعتربها الدولة الطرف املطلوب منها جرمية �سيا�سية .
ب  -اعتربت الدولــة الطــرف املطلـ ــوب منـ ــها ب ـ ـ�أن تنف ــيذ الطل ــب ق ــد يه ــدد �س ــالمتها
�أو �أمنها �أو نظامها �أو م�صاحلها .
املــادة ( ) 39
التعــــاون وامل�ساعــــدة الثنائيـــة
املتعلقـة بالو�صـول �إلـى معلومـات تقنيـة املعلومـات املخزنـة
 - 1يجوز لأي دولة طرف �أن تطلب من دولة طرف �أخرى البحث �أو الو�صول �أو ال�ضبط
�أو الت�أمني �أو الك�شف ملعلومات تقنية املعلومات املخزنة والواقعة �ضمن �أرا�ضي الدولة
الطــرف املطلــوب منها مبا فـي ذلك املعلومات التي مت حفظــها بح�ســب املــادة (. )37
 - 2تلت ــزم الدول ــة الط ــرف املطل ــوب منه ــا ب�أن ت�ستجي ــب للدول ــة الطــرف الطالبــة وفقــا
للأحكام الواردة فـي هذه االتفاقية .
 - 3تتــم الإجابـة علـى الطـلب علــى �أ�س ــا�س عاجـل �إذا كانــت املعلومــات ذات العالقــة عر�ضــة
للفقدان �أو التعديل .
املــادة ( ) 40
الو�صول �إىل معلومات تقنية املعلومات عرب احلدود
يجوز لأي دولة طرف  ،وبدون احل�صول على تفوي�ض من دولة طرف �أخرى :
� - 1أن ت�صل �إىل معلومات تقنية املعلومات املتوفــرة للعامــة (م�صــدر مفتــوح ) بغــ�ض
النظر عن املوقع اجلغرافـي للمعلومات .
� - 2أن ت�صـل �أو ت�ستقبــل  -من خالل تقنية املعلومــات فـي �إقليمها  -معلومات تقنية
املعلوم ــات املوجـ ــودة ل ــدى الدولـ ــة الطـ ــرف الأخـ ــرى وذلـ ــك �إذا كان ـ ــت حا�صل ــة
على املوافقة الطوعية والقانونيــة من ال�شخــ�ص الذي ميلك ال�سلـطة القانونيــة
لك�شف املعلومات �إىل تلك الدولة الطرف بوا�سطة تقنية املعلومات املذكورة .
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املــادة ( ) 41
التعــاون وامل�ساعــدة الثنائيــة
بخ�صـو�ص اجلمـع الفـوري ملعلومـات تتبـع امل�ستخدمـني
 - 1علـى الــدول الأطــراف توفـي ــر امل�ساعـ ــدة الثنائي ــة لبع�ضه ــا البع ــ�ض بخ�صــو�ص اجلم ــع
الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني امل�صاحبة الت�صاالت معينة فـي �أقاليمها والتي تبث
بوا�سطة تقنية املعلومات .
 - 2على كل دولة طرف توفـري تلك امل�ساعدة على الأقل بالن�سبة للجرائم التي يتوفر فـيها
اجلمع الفوري ملعلومات تتبع امل�ستخدمني ملثيلتها من الق�ضايا الداخلية .
املــادة ( ) 42
التعاون وامل�ساعدة الثنائية فـيما يخ�ص املعلومات املتعلقة باملحتوى
تلتــزم الــدول الأطـراف بتوفـري امل�ساعــدة الثنائيــة لبع�ضهــا فـيمــا يتعلــق باجلمــع الف ــوري
ملعلومات املحتوى الت�صاالت معينة تبث بوا�سطة تقنية املعلومات �إىل احلد امل�سموح بح�سب
املعاهدات املطبقة والقوانني املحلية .
املــادة ( ) 43
جهــــاز متخ�صــ�ص
 - 1تكفــل كل دولــة طــرف  ،وفقــا للمبــادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهــا القانونــي  ،وجــود جهــاز
متخ�ص�ص ومتفرغ على مدار ال�ساعة ل�ضمان توفـري امل�ساعدة الفورية لغايات التحقيق
�أو الإجراءات املتعلق ــة بجرائــم تقنيــة املعلومــات �أو جلمــع الأدلــة ب�شكل ـهـا الإلكرتون ــي
فـي جرمية معينة ويجب �أن ت�شمل مثل هذه امل�ساعدة ت�سهيل �أو تنفـيذ :
أ�  -توفـري امل�شورة الفنية .
ب  -حفظ املعلومات ا�ستنادا للمادتني( )37و (. )38
ج  -جمع الأدلة و�إعطاء املعلومات القانونية وحتديد مكان امل�شبوهني .
 - 2أ�  -يجب �أن يكون لدى ذلك اجلهـاز فــي �أي دولـة طـرف القـدرة على االتــ�صاالت مع
اجلهاز املماثل فـي دولة طرف �أخرى ب�صورة عاجلة .
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ب � -إذا لــم يكــن اجلهاز املذكور املعني من قبل �أي دولة طرف جزءا من �سلطات تلك
الدولة الطرف امل�س�ؤولة عن امل�ساعدة الثنائية الدولية فـيجب على ذلك اجلهاز
�ضمان القدرة على التن�سيق مع تلك ال�سلطات ب�صورة عاجلة .
 - 3على كل دولة طرف �ضمان توفر العن�صر الب�شري الكفء من �أجل ت�سهيل عمل اجلهاز
املذكور �أعاله .
الف�صــل اخلامــ�س
�أحكـــــام ختاميــــــة
 - 1تعمل اجلهات املخت�صة لدى الدول الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية الالزمة
لو�ضع هذه االتفاقية مو�ضع التنفـيذ .
 - 2تكون هذه االتفاقية حمال للت�صديق عليها �أو قبولها �أو �إقرارهـا من الـدول املوقعــة ،
وت ــودع وثائــق الت�صديــق �أو الق ــبول �أو الإق ــرار ل ــدى الأمانـ ــة العامة جلامع ــة ال ـ ــدول
العربية فــي موعد �أق�صاه ( )30ثالثون يوما من تاريـخ الت�صديـق �أو القبول �أو الإقرار ،
وعلى الأمانـ ــة العامـ ــة �إبـ ــالغ �سائـ ــر الـدول الأع ــ�ض ــاء والأمانــة العامــة ملجل ــ�س وزراء
الداخلية العرب بكل �إيداع لتلك الوثائق وتاريخه .
 - 3ت�سري هذه االتفاقية بعـد م�ضــي ( )30ثالثني يوما من تاريخ �إيداع وثائق الت�صديق
عليها �أو قبولها �أو �إقرارها من (� )7سبع دول عربية .
 - 4يجوز لأي دولة من دول اجلامعة العربية غري املوقعة على هذه االتفاقية �أن تن�ضم
�إليـ ــها  ،وتعتـ ــرب الدولـ ــة طرفـ ــا ف ـ ــي هـ ــذه االتفاقيـ ــة مبج ــرد �إيــداع وثيقة الت�صديق
�أو القبول �أو الإقرار �أواالن�ضمام لدى الأمانة العامة جلامعة الدول العربيـة  ،وم�ضـي
( )30ثالثيــن يوما على تاريخ الإيداع .
 - 5مع مراعاة ما نـ�صت عليه الفقرة ( )3مــن املــادة (� ، )19إذا تعار�ضــت �أحكـ ــام هذه
االتفاقية مع �أحكام �أي اتفاقية خا�صة �سابقة يطبق الن�ص الأكرث حتقيقا ملكافحة
جرائم تقنية املعلومات .
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 - 6ال يجــوز لأي دولــة مـن الـدول الأطــراف �أن تب ــدي �أي حتفــظ ينطــوي عل ــى خمالف ــة
لن�صو�ص هذه االتفاقية �أو خروج على �أهدافها .
 - 7يجـ ـ ــوز للدولــة الطــرف �أن تقتـ ـ ــرح تعديــل �أي ن ـ ــ�ص من ن�ص ـ ــو�ص هـ ــذه االتفاقيـ ــة
وحتيله �إىل الأميــن العــام جلامعــة الــدول العربيــة ال ــذي يقــوم ب�إبالغه �إىل الـ ــدول
الأطــراف ف ــي االتفاقيــة التخــاذ قــرار باعتم ــاده ب�أغلبيــة ثلث ــي الــدول الأطــراف ،
وي�صبــح هذا التعديل نافــذا بعـ ــد م�ض ــي ( )30ثالثيــن يومــا مــن تاري ــخ �إي ــداع وثائ ــق
الت�صدي ــق �أو القب ــول �أو الإق ــرار مــن (� )7سبـ ــع دول أ�ط ــراف لدى الأمان ــة العامة
جلامعة الدول العربية .
 - 8ميك ــن لأي دول ــة طــرف �أن تن�سحــب مـن هــذه االتفاقيــة بنــاء على طلـب كتابـي تر�سلـه
�إىل الأمني العام جلامعة الدول العربية .
ويرت ـ ــب االن�سح ـ ــاب �أثـره بعـد مـ�ض ــي (� )6ستـ ـ ــة �أ�شهـ ــر من تاريـ ـ ــخ �إر�سـ ـ ــال الطلـ ـ ــب
إ�لــى الأميــن العام جلامعة الدول العربية .
ح ــررت ه ــذه االتفاقيــة باللغــة العربيــة مبدينــة القاهــرة فـي جمهوريـ ــة م�ص ــر العربي ــة
ف ــي 1432/1/15هـ املوافق 2010/12/21م من �أ�صل واحد مودع بالأمانة العامة جلامعة
الــدول العربيــة (الأمانـة الفنيــة ملجلــ�س وزراء العــدل العرب)  ،ون�سخــة مطابقــة للأ�صـل
ت�سلـم للأمان ــة العامـ ــة ملجــل�س وزراء الداخلي ــة الع ــرب  ،وت�سلــم كذلك ن�ســخة مطابقــة
للأ�صل لكل دولة من الدول الأطراف .
و�إثبات ــا ملـ ــا تقـ ـ ــدم  ،ق ـ ـ ــام �أ�صحـ ــاب ال�سم ـ ــو واملعالـ ــي وزراء الداخلي ـ ـ ــة والع ـ ــدل الع ـ ــرب ،
بتوقيــع هــذه االتفاقــية  ،نيابــة عــن دولهــم .
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قائمــة الــدول العربيــة املوقعــة وامل�صدقــة
علـى االتفاقيـة العربيـة ملكافحـة جرائـم تقنيـة املعلومـات
 - 1وافــق عليهــا جمل�س ــا وزراء الداخليــة والعــدل العــرب فـي اجتماعهم ــا امل�شت ــرك املنعقـ ــد
مبقـ ـ ــر الأمان ـ ـ ــة العامـ ـ ـ ــة جلامعــة الـ ــدول العربي ـ ــة بالقاه ـ ـ ــرة بتاريـ ــخ 1432/1/15هـ
املواف ـ ــق 2010/12/21م .
 - 2ت�سري هذه االتفاقية بعد م�ضـي ( )30ثالثني يوما مــن تاريـخ �إيـداع وثائق الت�صديـق
عليها �أو قبولها �أو �إق ـ ــرارها م ــن (� )7سبــع دول عربي ــة مبوجب الفقرة ( )3من الف�صل
اخلام�س منها .
تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع �أو القبـــــول
�أو الإقـــــرار

الدولــــــــــــة
اململكـ ــة الأردني ــة الها�شميـ ــة

2010/12/21

دولة الإمــارات العربيــة املتحــدة

2010/12/21

مملكـ ــة البحري ـ ــن

2010/12/21

اجلمهوريـ ــة التون�سيـ ــة

2010/12/21

اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية ال�شعبية

2010/12/21

جمهوريـ ــة جيبوتـ ـ ــي
اململكـة العربيــة ال�سعوديــة

2010/12/21

جمهوري ـ ــة ال�سـ ــودان

2010/12/21

اجلمهوري ــة العربي ــة ال�سوري ــة

2010/12/21
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تاريخ الت�صديق
تاريخ التوقيع �أو القبـــــول
�أو الإقـــــرار

الدولــــــــــــة
جمهوري ــة ال�صومـ ــال
جمهوري ــة الع ـ ـ ــراق

2010/12/21

�سلطن ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان

2012/2/15

دول ـ ــة فل�سط ـ ـ ــني

2010/12/21

دول ـ ـ ــة قط ـ ـ ـ ــر

2010/12/21

جمهوريــة جــزر القمــر املتحــدة
2010/12/21

دول ـ ـ ـ ـ ـ ــة الكويـ ـ ـ ـ ـ ــت
اجلمهوريــة اللبنانيــة
دول ـ ـ ــة ليبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا

2010/12/21

جمهوريـة م�صــر العربيــة

2010/12/21

اململكـ ـ ـ ـ ــة املغربيـ ـ ـ ـ ــة

2010/12/21

اجلمهوريـة الإ�سالميــة املوريتانيــة

2010/12/21

اجلمهوريـ ـ ـ ــة اليمنيـ ـ ـ ــة

2010/12/21
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