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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الثانية
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨-١٧فيينا، 
 ** من جدول األعمال املؤقت٣البند 

الـــنظر يف مشـــروع اتفاقـــية األمـــم املـــتحدة ملكافحـــة      
 ٥٠-٤٠الفساد، مع التركيز بصفة خاصة على املواد        

     والفصول من الرابع إىل الثامن
   االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات       
   ٥٣-٤٠تعديالت على املواد             : مصر    

 اضافة
  

 ٥٣ و ٥١تعديالت على املادتني   
  

 ٥١املادة 
  

 ١٢-١٠الفقرات    
 
 : حبيث يصبح نصها كما يلي١ من اخليار ١٢-١٠تقترح مصر تعديل الفقرات  -١
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 ٥١املادة "
 تسليم اجملرمني"

 
 مل تقــم الدولــة الطــرف الــيت يوجــد اجلــاين املــزعوم يف إقلــيمها        إذا -١٠"  

لسـبب وحيد هو  [بتسـليم ذلـك الشـخص فـيما يـتعلق جبـرم تنطـبق علـيه هـذه املـادة،                 
ــه أحــد رعاياهــا،  ــة الطــرف الــيت تطلــب     ] كون ــناء عــلى طلــب الدول وجــب علــيها، ب

لنحو ذاته كما يف    ه إىل سلطاهتا على ا    ـالتسـليم، أن حتـيل القضـية دون إبطـاء ال مربر ل            
. حالـة أي جـرم آخـر ذي طـابع جسيم مبقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف                

وتــتعاون الــدول األطــراف املعنــية، خصوصــا يف اجلوانــب اإلجرائــية واملــتعلقة باألدلــة، 
 .ضمانا لفعالية تلك املالحقة

ياها عـندما ال جيـيز القـانون الداخـلي للدولـة الطرف تسليم أحد رعا               -١١"  
بــأي صــورة مــن الصــور إال بشــرط أن يعــاد ذلــك الشــخص إىل تلــك الدولــة الطــرف 

 عليه نتيجة للمحاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك          لعقوبـة املفروضـة   لقضـاء ا  
 أن يعتربالدولـة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على  ، توافـق    الشـخص مـن أجـلها     

 . من هذه املادة١٠زام املبني يف الفقرة ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللت

إذا ُرفــض طلــب تســليم مقــدم بغــرض تنفــيذ حكــم قضــائي، وجــب   -١٢"  
عـلى الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وإذا كان            
ذلـك يـتفق ومقتضـيات ذلـك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب، أن تنظر            

لطــرف الطالــب أو مــا تــبقى  ل  الداخــليقــانونال مبقتضــى  املفروضــةالعقوبــةيف تنفــيذ 
 ".هامن

  
 ١٥الفقرة 

 
 ١٥، اذ ال توافق مصر على ما ورد يف الفقرة    ١ من اخليار    ١٥يقـترح حـذف الفقـرة        -٢

وهذا املبدأ ال يتفق وأحكام سائر االتفاقات       . الـيت جعلـت التسـليم اجباريا يف اجلرائم الضريبية         
أبرمــتها مصــر مــع ســائر الــدول العربــية واألجنبــية والــيت جعلــت اجلــرائم الضــريبية الثنائــية الــيت 

 .واجلمركية وجرائم النقد جوازية يف التسليم وليست اجبارية
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 ٥٣املادة 
 
ويتضمن الباب األول   .  يف مخسة أبواب   ٥٣تقـترح مصـر اعـادة جتمـيع فقـرات املـادة              -٣

 املســاعدة -١"، بعــنوان )نص األصــلي يف الــ١١ و١٠ و٣ و٢ و١الفقــرات  (٤-١الفقــرات 
 ٥ و٤ و١٣ و ١٨-١٤الفقرات   (١٧-٥ويتضـمن الـباب الـثاين الفقرات        ". القانونـية املتـبادلة   

ــنص األصــلي  ٢٩ و٢٨ و٢٥ و٢٤ و١٩و ــن ال ــنوان ) م ــاعدة   -٢"، بع ــدمي املس ــراءات تق  اج
 من  ٩و ٨ و ٣-٢١الفقرات   (٢٢-١٨ويتضـمن الـباب الثالـث الفقـرات         ". القانونـية املتـبادلة   
ــنص األصــلي  ــنوان )ال ــبادلة  -٣"، بع ــية املت ــرابع   ".  رفــض املســاعدة القانون ــباب ال ويتضــمن ال

 الضمانات اخلاصة   -٤"، بعنوان   ) مـن الـنص األصلي     ٢٧ و ١٢الفقـرتان    (٢٤ و ٢٣الفقـرتني   
 ٧ و ٦الفقــــرات   (٢٧-٢٥ويتضـمن الباب اخلامس الفقــرات      ". باملسـاعدة القانونـية املتـبادلة     

ــنوان )الــنص األصــلي  مــن ٣٠و ــيات بشــأن    -٥"، بع ــية بغريهــا مــن االتفاق  صــلة هــذه االتفاق
 يف الــنص األصــلي لــتفادي   ٢٦ومــن املقــترح حــذف الفقــرة    ". املســاعدة القانونــية املتــبادلة  

 من ١٢ و١١الفقرتان ( مـن الـنص األصـلي    ٥ و٤االزدواجـية والـتكرار مـع أحكـام الفقـرتني         
وقد أصبح نص   . فادي تكـرار ما ذكر يف فقرات أخرى        لـت  ٢٠وحـذف الفقـرة     ) الـنص احلـايل   
 :املادة كما يلي

  
 ٥٣املادة "

 املساعدة القانونية املتبادلة"
 

  املساعدة القانونية املتبادلة-١"
 

تقـدم الـدول األطـراف، بعضها لبعض، أكرب قدر ممكن من املساعدة              -١"  
ت القضـــائية فـــيما يتصـــل القانونـــية املتـــبادلة يف التحقـــيقات واملالحقـــات واإلجـــراءا 

ــية    ــذه االتفاق ــارباجلــرائم املشــمولة هب ــات  يف اط ــب    اتفاق ــية الطل ــة الطــرف متلق  الدول
 بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات    يـتعلق ترتيـباهتا ذات الصـلة، فـيما         و )١(قوانيـنها و

 [...]هيئة اعتبارية مبقتضى املادة ميكن أن تسأل عنها  باجلـرائم الـيت    اخلاصـة القضـائية   
 )٢(. الطالبة الطرف من هذه االتفاقية يف الدولة]مسؤولية اهليئات االعتبارية[

__________ 
 .تيبات ذات الصلةالدول األطراف إىل االتفاقات والتر" قوانني"يقترح اضافة  (1) 
 . اجلديدة١ من النص األصلي لتصبحا الفقرة ٢ و١يقترح دمج الفقرتني   (2) 
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ــبادلة، الــيت تقــدم وفقــا هلــذه      -٢"   ــية املت جيــوز أن ُتطلــب املســاعدة القانون
 : ألي من األغراض التالية يف اطار النظام القانوين للدولة،املادة،

 احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ )أ("  

 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب("  

  والتجميد؛واحلجزتنفيذ عمليات التفتيش  )ج("  

 فحص األشياء واملواقع؛ )د("  

 تقدمي املعلومات واألدلة وتقييمات اخلرباء؛ )ه("  

تقـدمي أصـول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت            )و("  
قة سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدّ    أو املصـرفية أو املالـية أو         )٣(الداريـة ا

 عنها؛

ــتعّر )ز("   ــلى الـ ــائدات الف عـ ــيةعـ ــتلكات أو األدوات أو االجرامـ  أو املمـ
 ألغراض احلصول على أدلة؛ األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛ )ح("  

 يـتعارض مع القانون الداخلي للدولة       أي نـوع آخـر مـن املسـاعدة ال          )ط("  
 ؛الطرف متلقية الطلب

حتديـد وتعقّـب األمـوال ذات املصـدر غـري املشروع املتأتية من أفعال                )ي"(  
 فساد؛

 )٤(.اعادة تلك األموال اىل بلداهنا األصلية )ك"(  

 يف إقليم دولة طرف     ةجيـوز نقـل أي شـخص حمـتجز أو يقضـي عقوب             -٣"  
ة طـرف أخـرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي            وجـوده يف دولـ     ويطلـب 

مسـاعدة أخـرى يف احلصـول عـلى أدلـة مـن أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات                   
 :قضائية تتعلق جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية إذا استويف الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ("  

__________ 
 ".السجالت االدارية"بعبارة  " السجالت احلكومية"يقترح االستعاضة عن عبارة  (3) 
 .لفرعيتنيواالبقاء على هاتني الفقرتني ا) ك(و) ي(يقترح حذف القوسني املعقوفني حول الفقرتني الفرعيتني  (4) 
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ة يف الدولـتني الطـرفني، رهـنا مبا تراه هاتان           اتفـاق السـلطات املختصـ      )ب("  
 .الدولتان الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة٣ألغراض الفقرة  -٤"  

سلطة [ الطرف اليت ينقل إليها الشخص  على الدولة ] يكـون للدولـة   [ )أ("  
ليت قـيد االحتجاز، وعليها التزام بذلك، ما مل تطلب الدولة الطرف ا    إبقـاءه    )٥(]إبقائـه 

  ذلك أو تأذن بغري ذلك؛خالفنقل منها الشخص 

ذ الدولـة الطـرف الـيت يـنقل إلـيها الشخص، دون إبطاء، التزامها               تـنفّ  )ب("  
ملا يتفق  تفق عليه مسبقا، أو     ابإعادتـه إىل عهـدة الدولـة الطـرف اليت نقل منها وفقا ملا               

ال جيــوز للدولــة  و، بــني الســلطات املختصــة يف الدولــتني الطــرفني؛علــيه خالفــا لذلــك
ــبدء        ــة الطــرف الــيت نقــل مــنها ب ــيها الشــخص أن تطالــب الدول ــنقل إل الطــرف الــيت ي

 )٦(إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة  )ج"(  
 .منهاليت نقل ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف االيها اليت نقل 

  
  اجراءات تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة-٢"

 
تقــدم الطلــبات كــتابة أو، حيــثما أمكــن، بأيــة وســيلة تســتطيع إنــتاج  -٥"  

 لـدى الدولـة الطرف متلقية   )٧(بـاحدى لغـات هـذه االتفاقـية املعـتمدة     سـجل مكـتوب     
خيطـر األمني  و. الطلـب، وبشـروط تتـيح لـتلك الدولـة الطـرف أن تـتحقق مـن صـحته                 

 تلكالعـام لألمـم املـتحدة باللغـة أو اللغـات املقـبولة لـدى كـل دولـة طرف وقت قيام                
دولـة بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هـذه االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضمام                      ال

ويف احلــاالت العاجلــة، وحيــثما تــتفق الدولــتان الطــرفان عــلى ذلــك، جيــوز أن   . إلــيها
 . على أن ُتؤكد كتابة على الفورتقدم الطلبات شفويا،

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -٦"  

__________ 
 .يقترح ادراج النص الوارد بني أقواس معقوفة (5) 
 ).ج(و) ب(يقترح ادماج الفقرتني الفرعيتني  (6) 
باحدى لغات هذه االتفاقية املعتمدة "بعبارة " بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف "يقترح االستعاضة عن عبارة  (7) 

 ".لدى الدولة الطرف
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 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ("  

ــذي      )ب("   ــة أو اإلجــراء القضــائي ال ــيعة التحقــيق أو املالحق موضــوع وطب
يـتعلق بـه الطلـب، واسـم ووظـائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء                  

 ي؛القضائ

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة باملوضـوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات              )ج("  
 املقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

وصـفا للمسـاعدة امللتمسـة وتفاصـيل أي إجـراء تـود الدولـة الطرف                 )د("  
 ؛ على وجه التحديدالطالبة اتباعه

ته، ومكانـــه وجنســـي )٨(]الشـــخص املعــين [معــين  هويــة أي شـــخص   )ه("  
 حيثما أمكن ذلك؛

 .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري )و("  

ــات إضــافية       -٧"   ــب معلوم ــية الطلــب أن تطل ــة الطــرف متلق جيــوز للدول
عـندما يتـبني أهنـا ضـرورية لتنفـيذ الطلـب وفقـا لقانوهنـا الداخلي، أو عندما يكون من            

 .فيذشأن تلك املعلومات أن تسهل ذلك التن

  الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،                      ُينفّذ   -٨"  
وفقا لإلجراءات احملددة يف الطلب حيثما أمكن، طاملا كان ذلك ال                                  وكذلك  

 .يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب                       

ــة طــرف،      -٩"   ــتعني مســاع أقــوال شــخص موجــود يف إقلــيم دول عــندما ي
اهد أو خـبري، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخـرى، ويكـون ذلك              بصـفة شـ   

 األساسـية للقـانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن           ئممكـنا ومـتفقا مـع املـباد       
 األخــرى، بعقــد جلســة اســتماع عــن طــريقالطــرف تســمح، بــناء عــلى طلــب الدولــة 

مثول الشخص املعين بنفسه     الفـيديو إذا مل يكـن ممكـنا أو مستصـوبا             االئـتمار بواسـطة   
  على أن تتوىل إدارة اأن تتفق للدولتني الطرفني   وجيوز  . يف إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة      

ــبة وأن حتضــرها ســلطة       ــة الطــرف الطال جلســة االســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدول
 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

__________ 
 ".الشخص املعين"بعبارة " أي شخص معين"يقترح االستعاضة عن عبارة  (8) 
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لة بتلقي   مسؤولة وخموّ  ن كـل دولـة طـرف سـلطة مركـزية تكـون            تعـيّ  -١٠"  
طلـــبات املســـاعدة القانونـــية املتـــبادلة وتقـــوم بتنفـــيذ تلـــك الطلـــبات أو بإحالـــتها إىل  

وحيــثما كــان للدولــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقلــيم   . الســلطات املختصــة لتنفــيذها
ن سلطة مركزية   خـاص ذو نظـام مسـتقل للمسـاعدة القانونـية املتبادلة، جاز هلا أن تعيّ               

وخيطـر األمني   .  املهـام ذاهتـا فـيما يـتعلق بـتلك املـنطقة أو بذلـك اإلقلـيم                 مـنفردة تـتوىل   
العـام لألمـم املـتحدة باسـم السـلطة املركـزية املعّيـنة هلـذا الغـرض وقـت قيام كل دولة                       
طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هـذه االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضمام                      

ة طــرف يف أن تشــترط توجــيه مــثل هــذه  ق أيــة دولــحبــوال ميــس هــذا الشــرط  . إلــيها
الطلـبات واملراسـالت إلـيها عـرب القـنوات الدبلوماسية، ويف احلاالت العاجلة، وحيثما               
تـتفق الدولـتان الطرفان املعنيتان، عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن              

 )٩(.ذلك

نون جيــوز للســلطات املختصــة للدولــة الطــرف، دون مســاس بالقــا       -١١"  
الداخـلي، ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبقا، أن حتـيل معلومـات متعلقة مبسائل جنائية إىل                   
سـلطة خمتصـة يف دولـة طـرف أخـرى حيـثما ترى أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد                    

 أو أهنا قد    ،تلـك السـلطة على القيام بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح           
 .ف األخرى بصوغ طلب عمال هبذه االتفاقيةُتفضي إىل قيام الدولة الطر

ــرة     -١٢"   ــات، عمــال بالفق ــة املعلوم ــادة دون   ١١تكــون إحال ــذه امل ــن ه  م
ــبعها الســلطات        ــة الــيت تت ــية يف الدول ــا جيــري مــن حتــريات وإجــراءات جنائ إخــالل مب

ومتتـثل السـلطات املختصة اليت تتلقى املعلومات        . املختصـة الـيت تقـدم تلـك املعلومـات         
ب بإبقــاء تلــك املعلومــات طــي الكــتمان، ولــو مؤقــتا، أو بفــرض قــيود عــلى   ألي طلــ

بــيد أن هــذا ال ميــنع الدولــة الطــرف املتلقــية مــن أن تفشــي يف إجــراءاهتا   . اســتخدامها
ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية بإخطار      . معلومـات تـربئ شخصـا مـتهما       

ات، وتتشاور مع الدولة الطرف احمليلة      الدولـة الطـرف احملـيلة قـبل إفشـاء تلـك املعلومـ             
ر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت          وإذا تعـذّ  . ذلـك إلـيها   إذا مـا طلـب      

 .الدولة الطرف املتلقية بإبالغ الدولة الطرف احمليلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء

ــة الــيت     -١٣"   ــنقل املعلومــات أو األدل ــبة أن ت ــة الطــرف الطال ال جيــوز للدول
زودها هبـا الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات              تـ 

__________ 
 .يقترح تعديل هذه الفقرة حبذف العبارات اليت متثل تكرارا ملا ورد يف فقرات أخرى (9) 
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أو إجـراءات قضـائية غـري تلــك املذكـورة يف الطلـب، دون موافقــة مسـبقة مـن الدولــة        
 )١٠(.الطرف متلقية الطلب

 طلـب املساعدة القانونية      بتنفـيذ   الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب        تقـوم  -١٤"  
قــت ممكــن، وتــراعي إىل أقصــى حــد ممكــن أي مواعــيد هنائــية        املتــبادلة يف أقــرب و 

.  عـــلى األفضـــل يف الطلـــب ذاتـــه،تقـــترحها الدولـــة الطـــرف الطالـــبة وتـــورد أســـباهبا
ملــا تــتلقاه مــن الدولــة الطــرف الطالــبة مــن  وتســتجيب الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب 

 الطرف الطالبة  الدولة   وتقوم.  التقدم احملرز يف معاجلة الطلب     عن استفسـارات معقولـة   
 الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، عـلى وجـه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل                  بـإبالغ 

 .املساعدة امللتمسة

 جيـوز للدولـة الطـرف متلقية الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة       -١٥"  
بشأن الطلب   [ مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية        هاعارضت بسـبب 

 )١١(.]املساعدةموضوع 

تـــتحمل الدولـــة الطـــرف متلقـــية الطلـــب التكالـــيف العاديـــة لتنفـــيذ   -١٦"  
ــتان عــلى غــري ذلــك     ــتان الطــرفان املعني ــتفق الدول ــية . الطلــب، مــا مل ت وإذا كانــت تلب

ــتني       ــة، وجــب عــلى الدول الطلــب تســتلزم أو ستســتلزم نفقــات ضــخمة أو غــري عادي
ــتحديد الشـــ   ــاورا لـ ــتني أن تتشـ ــرفني املعنيـ ــينفذ الطلـــب   الطـ ــام الـــيت سـ روط واألحكـ
 .مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف

  "١٧- 

للدولة الطرف الطالبة نسخا   :  متلقية الطلب  )١٢(الدولـة الطرف  توفـر    )أ("  
مـن السـجالت أو الوثـائق أو املعلومـات احلكومـية املوجـودة يف حوزهتـا والـيت يسمح            

 ؛قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

، حسـب تقديـرها، أن تقدم إىل   للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب    جيـوز    )ب("  
الدولـة الطـرف الطالـبة، كلـيا أو جزئـيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من                

__________ 
 من النص األصلي    ٤يقترح حذف اجلمل الثالث املتبقية من الفقرة ألهنا متثل ازدواجا وتكرارا ملضمون الفقرة   (10) 

 ). اجلديدة١١الفقرة (
 .لزيادة الوضوح" بشأن الطلب موضوع املساعدة"دراج عبارة يقترح ا (11) 
 ).ب(و) أ ( إىل بداية الفقرتني الفرعيتني ١٧يقترح نقل العبارة االستهاللية للفقرة   (12) 
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أي سـجالت أو وثـائق أو معلومـات حكومـية موجـودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا                  
 .الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

  
 ساعدة القانونية املتبادلة رفض امل-٣"

 
 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة -١٨"  

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛ )أ("  

ــد ميــس      )ب("   ــة الطــرف متلقــية الطلــب أن تنفــيذ الطلــب ق إذا رأت الدول
 سيادهتا أو أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

إذا كـان مـن شـأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن               )ج("  
حيظـر عـلى سـلطاهتا تنفيذ اإلجراء املطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم                 

 خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

ــنظام ال   )د("   ــتعارض مــع ال ــة إذا كانــت االســتجابة للطلــب ت قــانوين للدول
 .الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض طلــب مســاعدة قانونــية متــبادلة  -١٩"  
 )١٣(.]مالية[ضريبية على مسائل منطويا أيضا يعترب جملرد أن اجلرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةىبدُت -٢٠"  

ال جيـوز للـدول األطـراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة              -٢١"  
 . السرية املصرفيةحبجةوفقا هلذه املادة 

جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاعدة القانونــية املتــبادلة   -٢٢"  
تلقية  م  الطرف بيد أنه جيوز للدولة   . مبقتضـى هـذه املـادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي         

الطلــب، عــندما تــرى ذلــك مناســبا، أن تقــدم املســاعدة، بــالقدر الــذي تقــرره حســب 
ــنظر عمــا إذا كــان الســلوك    ميــثل جــرما مبقتضــى القــانون   املعــينتقديــرها، بصــرف ال

 .الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب
  

__________ 
 ".مالية"يقترح ادراج كلمة  (13) 
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  الضمانات اخلاصة باملساعدة القانونية املتبادلة-٤"
 

 ذلــك الدولــة الطــرف الــيت يــتقرر نقــل شــخص مــا مــا مل توافــق عــلى -٢٣"  
 مــن هــذه املــادة، ال جيــوز مالحقــة ذلــك الشــخص، أيــا   ٤ و٣مــنها، وفقــا للفقــرتني  

كانـــت جنســـيته، أو احـــتجازه أو معاقبـــته أو فـــرض أي قـــيود أخـــرى عـــلى حريـــته  
ي فعل أو امتناع أو حكم ادانة       إليها، بسبب أ  ُيـنقل   الشخصـية، يف إقلـيم الدولـة الـيت          

 .مغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها سبق

 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أي        ٢٣دون مسـاس بانطباق الفقرة       -٢٤"  
شـاهد أو خـبري أو شـخص آخـر يوافـق، بـناء عـلى طلب الدولة الطرف الطالبة، على                  
اإلدالء بشـهادته يف إجـراءات قضـائية، أو عـلى املسـاعدة يف حتريات أو مالحقات أو                  

 قضـائية يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو اخلبري          إجـراءات 
أو الشـخص اآلخـر أو معاقبـته أو إخضـاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف                  

 أو حكــم إدانــة ســبق مغادرتــه إقلــيم امتــناع أي فعــل أو بســببإقلــيم ذلــك الطــرف، 
ــة الطــرف متلقــية الطلــب  إذا بقــي الشــاهد أو اخلــبري أو   الضــمان هــذاوينــتهي . الدول

الدولـة الطـرف الطالـبة، بعـد أن تكون قد            الشـخص اآلخـر مبحـض اختـياره يف إقلـيم          
ه فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها              ـت ل ــ أتيح

ا الدولـتان الطـرفان، اعتـبارا مـن التاريخ الذي أبلغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد مطلوب     
مـن السـلطات القضـائية، أو يف حـال عودتـه إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون                   

 .قد غادره
  

  صلة هذه االتفاقية بغريها من االتفاقيات-٥"
 بشأن املساعدة القانونية املتبادلة

 
ــا    -٢٥"   ــادة م ــيس يف أحكــام هــذه امل ــة   ميــسل ــتزامات الناشــئة عــن أي  باالل

عددة األطــراف، حتكــم أو ســتحكم املســاعدة القانونــية  معــاهدة أخــرى، ثنائــية أو مــت 
 .املتبادلة كليا أو جزئيا

 من هذه املادة على الطلبات املقدمة عمال  ٢٦ إىل   ٣تنطـبق الفقرات     -٢٦"  
هبــذه املــادة إذا كانــت الــدول األطــراف املعنــية غــري مرتــبطة مبعــاهدة لتــبادل املســاعدة  

ف مرتـبطة مبعـاهدة من هذا القبيل، وجب         وإذا كانـت تلـك الـدول األطـرا        . القانونـية 
تطبــيق األحكــام املقابلــة يف تلــك املعــاهدة، مــا مل تــتفق الــدول األطــراف عــلى تطبــيق  
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ع الدول األطراف بشدة على     وُتشـجَّ .  مـن هـذه املـادة بـدال مـنها          ٢٦ إىل   ٣الفقـرات   
 .تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون

 االقتضـاء، يف إمكانـية عقد اتفاقات        تـنظر الـدول األطـراف، حسـب        -٢٧"  
أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف ختـدم األغراض املتوخاة من أحكام هذه املادة                  

 ".أو تضعها موضع التطبيق العملي أو تعززها
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


