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اتفاقية جملس أورواب حول مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية
ماكولني/ميجليجني18-IXV-2014 ،

ديباجة
إن الدول األعضاء يف جملس أورواب والدول األخرى املوقعة على هذه االتفاقية؛
إذ تعترب أن هدف جملس أورواب هو حتقيق املزيد من الوحدة بني أعضائه؛
وإذ أتخذ بعني االعتبار خطة العمل الصادرة عن قمة رؤساء دول وحكومات جملس أورواب الثالثة
(املنعقدة يف وارسو يومي  16و 17مايو/آذار  )2005واليت أوصت مبواصلة أنشطة جملس أورواب يف
جمال الرايضة؛
وإذ تعترب أنه من الضروري مواصلة جهود إعداد إطار أورويب وعاملي مشرتك من أجل تطوير الرايضة
مبين على مفاهيم الدميقراطية التعددية ومسو القانون وحقوق اإلنسان واألخالق الرايضية؛
ووعيا منها أبن البلدان كلها وأنواع الرايضة مجيعها حيتمل أن تكون معنية ابلتالعب يف املنافسات
الرايضية ،وإذ تشري أن هذه الظاهرة تشكل خطرا ذي أبعاد عاملية على نزاهة الرايضة وتستلزم أجوبة
عاملية يتعني أن حتظى بدعم الدول غري األعضاء يف جملس أورواب؛
وإذ تعرب عن قلقها من مسامهة األنشطة اإلجرامية ،والسيما اجلرمية املنظمة ،يف التالعب ابملنافسات
الرايضية ومن طابعها العابر للحدود الوطنية؛
وإذ تذكر ابتفاقية محاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية ( ،1950رقم  5سلسلة ضمن معاهدات جملس
أورواب)

وبروتوكوالهتا،

واالتفاقية

األوروبية

حول

مكافحة

العنف

وانفالت

اجلماهري

خالل

التظاهرات

الرايضية وخصوصا كرة مبارايت كرة القدم ( ،1985رقم  120ضمن سلسلة معاهدات جملس أورواب)،
واتفاقية مكافحة املنشطات ( ،1989رقم  135ضمن سلسلة معاهدات جملس أورواب) ،واالتفاقية اجلنائية
حول الفساد ( ،1999رقم  173ضمن سلسلة معاهدات جملس أورواب) ،واتفاقية جملس أورواب حول
مكافحة عائدات غسيل األموال النامجة عن اجلرمية وضبطها وحجزها ومتويل اإلرهاب ( ،2005سلسلة
معاهدات جملس أورواب ،رقم )198
وإذ تذكر ابتفاقية يف ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوالهتا ( )2000؛
وإذ تذكر كذلك ابتفاقية يف ملكافحة الفساد ( )2003؛
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وإذ تذكر أبمهية التحقيق ،فعليا ودون أتخري غري مربر ،يف اجلرائم املرتكبة داخل واليتها القضائية؛
وإذ تذكر ابلدور األساسي الذي تضطلع به املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (األنرتبول) واهلادف إىل
تيسري التعاون الفعال بني السلطات املكلفة إبنفاذ القانون والتعاون القضائي؛
وإذ تشري أن على املنظمات الرايضية مسؤولية كشف ومعاقبة كل تالعب يف املنافسات الرايضية يرتكبه
أفراد خاضعون لسلطتها؛
وإذ تشيد ابلنتائج املتحصل عليها حلد الساعة يف مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية؛
واقتناعا منها أن مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية بفعالية يقتضي وجود تعاون وطين ودويل وثيق
وسريع ومتواصل ويعمل بشكل سليم؛
وإذ تضع يف اعتبارها توصيات جلنة وزراء الدول األعضاء يف جملس أورواب التالية :التوصية رقم ()92
 13املعدلة بشأن امليثاق األورويب للرايضة املعدل ،والتوصية رقم ( 9 )2010بشأن مدونة األخالقيات
الرايضية املعدلة ،والتوصية رقم ( 10 )2005بشأن النهوض بنزاهة الرايضة من أجل مكافحة التالعب
يف النتائج ،والسيما املبارايت املدبرة.
وإذ تضع يف اعتبارها أشغال ونتائج املؤمترات التالية:
• الدورة

11

ملؤمتر

الرايضة

وزراء

يف

جملس

أورواب

(املنعقد

يف

أثينا

بتاريخ11

و12

ديسمرب/كانون األول  )2008؛
• الدورة  18للمؤمتر غري الرمسي لوزراء الرايضة يف جملس أورواب (املنعقد يف ابكو بتاريخ 22
سبتمرب/أيلول  )2010حول النهوض ابلنزاهة الرايضية من أجل مكافحة التالعب يف النتائج
الرايضية (املبارايت املدبرة)؛
• الدورة  12ملؤمتر وزراء الرايضة يف جملس أورواب (املنعقد يف بيلجراد بتاريخ  15مارس/آذار
 ،)2012والسيما فيما يتعلق بسن ترسانة قانونية دولية جديدة من أجل مكافحة التالعب يف النتائج
الرايضية؛
• املؤمتر الدويل

اخلامس

للوزراء

السامني

واملوظفني

املسؤولني

عن

الرتبية

البدنية

والرايضية

( )MINEPS Vيف منظمة اليونسكو؛
واقتناعا

منها

أن

احلوار

والتعاون

بني

السلطات

العمومية

واملنظمات

الرايضية

ومنظمي

املنافسات

والعاملني يف جمال املراهنات الرايضية ،على الصعيدين الوطين والدويل ،املبين على االحرتام والثقة
املتبادلة ،أساسيان من أجل البحث عن أجوبة جنيعة مشرتكة للتحدايت النامجة عن مشكل التالعب يف
املنافسات الرايضية؛
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وإذ تعرتف أن مسة الرايضة ،القائمة على املنافسة النزيهة والعادلة ، ،هي عدم القدرة التنبؤ ،وأهنا تستلزم
مكافحة كل املمارسات والسلوكات املتعارضة مع األخالقيات بشدة وفعالية.
واقتناعا منها أن التطبيق املنهجي ملبادئ احلكم الرشيد واألخالقيات يف الرايضة من شأنه املسامهة بشكل
ملموس يف القضاء على الفساد والتالعب يف املنافسات الرايضية وغريها من املمارسات اجلديرة
ابلعقاب يف هذا اجملال؛
وإذ تعرتف أن املنظمات الرايضية ،طبقا ملبدأ استقاللية الرايضة ،مسؤولة عن الرايضة وأهنا حتمل على
عاتقها مسؤولية التنظيم الذايت والعقوابت التأديبية يف إطار مكافحة التالعب ابملنافسات الرايضية ،غري
أنه من واجب السلطات العمومية عند االقتضاء محاية نزاهة الرايضة؛
وإذ تعرتف أن تطور أنشطة املراهنات الرايضية ،والسيما عرض املراهنات الرايضية غري القانونية،
يزيد من خماطر هذه التالعبات؛
وإذ تعترب أن التالعب يف املنافسات الرايضية رمبا يكون مرتبطا ابملراهنات الرايضية واجلرائم اجلنائية،
ورمبا ال يكون كذلك ،وأنه من الواجب معاجلة احلاالت مجيعها؛
وإذ تسجل أن الدول تتمتع هبامش تقدير عند إقرار السياسات املتعلقة ابملراهنات الرايضية طبقا للقوانني
السارية املفعول؛
قد اتفقت على ما يلي:
الفصل األول – اهلدف واملبادئ التوجيهية والتعاريف
املادة  – 1اهلدف واملقاصد األساسية
 1هتدف هذه االتفاقية إىل مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية من أجل محاية نزاهة الرايضة
واألخالقيات الرايضية مع احرتام مبدأ استقاللية الرايضة.
 2وتسعى االتفاقية يف سبيل اهلدف السالف الذكر إىل:
أ .الوقاية وطنيا وبشكل عابر للحدود الوطنية من التالعب يف املنافسات الرايضية الوطنية
أو الدولية وكشفه ومعاقبة مرتكبيه؛
ب .النهوض ابلتعاون الوطين والدويل يف جمال مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية،
بني السلطات العمومية املعنية واملنظمات الساهرة على الرايضة واملراهنات الرايضية.
املادة  – 2مبادئ توجيهية
 1حترتم مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية املبادئ التالية:
أ .حقوق اإلنسان؛
ب .الشرعية؛
ت .التناسبية؛
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ث .محاية احلياة اخلاصة واملعطيات ذات الطابع الشخصي.
املادة  – 3تعاريف
ألغراض هذه االتفاقية:
 1تعين عبارة "منافسة رايضية" أي مسابقة رايضية منظمة طبقا لقواعد صادرة عن منظمة رايضية
مسجلة لدى جلنة الرصد اخلاصة هبذه االتفاقية ،طبقا للمادة  2.31ومعرتف هبا لدى منظمة
رايضية دولية أو منظمة رايضية خمتصة أخرى عند االقتضاء.
 2تعين عبارة "منظمة رايضية" أي منظمة ساهرة على تسيري الرايضة أو أحد األنواع الرايضية
بشكل خاص شرط أن تكون مسجلة يف الئحة جلنة الرصد اخلاصة هبذه االتفاقية ،طبقا للمادة
 ،2.31وكذا املنظمات القارية والوطنية املنتسبة إليها عند االقتضاء.
 3تقصد عبارة "منظم منافسات" أي منظمة رايضية وأي شخص آخر ،أاي كانت طبيعته القانونية،
مشرف على تنظيم منافسات رايضية.
 4تعين عبارة "تالعب يف منافسات رايضية" وجود اتفاق أو فعل أو إمهال مقصود هبدف إحداث
تغيري غري عادي يف نتيجة منافسة رايضية أو يف سريها بغية حذف الطابع غري املتوقع هلذه
املنافسة كليا أو جزئيا بغية احلصول شخصيا أو لفائدة الغري على امتياز غري مستحق.
 5حييل مصطلح "مراهنة رايضية" على أي طرح لقيمة نقدية أبمل ربح قيمة نقدية مشروطة بتحقق
أمر غري مؤكد يف املستقبل عالقة مبنافسة رايضية ،والسيما:
أ" .مراهنة رايضية غري قانونية" :أي مراهنة رايضية غري مرخص لنوعها أو فاعلها
مبوجب القانون املطبق يف الوالية القضائية اليت يوجد فيها املستهلك،
ب" .مراهنة رايضية غري عادية" :أي نشاط مراهنة رايضية خباصيات غري مطابقة للمعايري
االعتيادية أو االستباقية هلذا السوق أو متعلقة مبنافسة رايضية يكون سريها ذو خاصيات
غري اعتيادية.
ت" .مراهنة رايضية مشبوهة" :أي نشاط مراهنة رايضية يتبني بناء على أدلة موثقة ودامغة
أنه مرتبط بواقعة تالعب يف املنافسة الرايضية موضوع املراهنة.
 6تقصد عبارة "أطراف املنافسة" أي شخص طبيعي أو اعتباري منتمي إىل إحدى الفئات التالية:
أ" .رايضي" :أي شخص أو جمموعة أشخاص من املشاركني يف املنافسات الرايضية؛
ب.

"املشرفون على أتطري الرايضيني" :أي مدرب أو معاجل أو مدير رايضي أو

وكيل أو موظف فين ابلفريق أو إطار رمسي ابلفريق أو إطار طيب أو شبه طيب من
العاملني مع الرايضيني أو الذين يعاجلون الرايضيني املشاركني يف املنافسة الرايضية
أو الذين يستعدون لذلك وأي شخص آخر من العاملني مع الرايضيني؛
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"إطار

ت.

مالك

رمسي":

اهليئات

املنظمة

والراعية

للمنافسات

الرايضية

أو

املسامهني فيها أو املسريين هلا ،وكذا احلكام وأعضاء جلان التحكيم وأي شخص
معتمد آخر .كما يقصد هذا املصطلح مسريي وأطر أي منظمة رايضية دولية أو
منظمة رايضية خمتصة تعرتف ابملنافسة.
 7حتيل عبارة "معلومات مطلع عليها من الداخل" على أي معلومة متعلقة مبنافسة يف حوزة شخص
حبكم وظيفته يف أحد أنواع الرايضة أو يف منافسة ،ابستثناء املعلومات اليت سبق نشرها أو
الشائعة ،واليت ميكن للمهتمني الوصول إليها بيسر أو تلك املسربة طبقا للتوجيهات والقواعد
املعمول هبا يف املنافسة املعنية.
الفصل الثاين – الوقاية والتعاون وتدابري أخرى
املادة  – 4التنسيق الداخلي
 1تقوم كل دولة طرف بتنسيق سياسات وأنشطة السلطات العمومية املعنية مبكافحة التالعب يف
املنافسات الرايضية.
 2تقوم كل دولة طرف ،داخل دائرة واليتها القضائية ،بتشجيع املنظمات الرايضية ومنظمي
املنافسات

والفاعلني

يف

جمال

املراهنات

الرايضية

على

التعاون

يف

مكافحة

التالعب

ابملنافسات الرايضية ،وتكلفهم عند االقتضاء بتنفيذ املقتضيات اليت تعنيهم من هذه االتفاقية.
املادة  – 5تقدير املخاطر وإدارهتا
 1تقوم كل دولة طرف بتحديد املخاطر النامجة عن التالعب يف املنافسات الرايضية وحتليلها
وتقييمها ،وذلك ابلتعاون عند االقتضاء مع املنظمات الرايضية والفاعلني يف املراهنات
الرايضية ومنظمي املنافسات واملنظمات املعنية األخرى.
 2تشجع كل دولة طرف املنظمات الرايضية والفاعلني يف املراهنات الرايضية ومنظمي املنافسات
وأي منظمة معنية أخرى بوضع مساطر وقواعد من شأهنا حماربة التالعب يف املنافسات
الرايضية ،ويتخذ عند االقتضاء التدابري التشريعية وغريها من التدابري الضرورية هلذه الغاية.
املادة  – 6الرتبية والتوعية
 1تتعهد كل دولة طرف بتشجيع التوعية والرتبية والتدريب والبحث من أجل تعزيز جهود مكافحة
التالعب يف املنافسات الرايضية وتقويتها.
املادة  – 7املنظمات الرايضية ومنظمو املنافسات
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 1يتعهد كل طرف بتشجيع املنظمات الرايضية ومنظمي املنافسات على سن وتطبيق قواعد من
أجل مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية ،وكذا تبين مبادئ احلوكمة الرشيدة ،وذلك فيما
يتعلق ب:
أ .الوقاية من تضارب املصاحل ،والسيما:
 منع أطراف املنافسة الرايضية من دخول املراهنات املتعلقة ابملنافسات اليتيشاركون فيها؛
 منع الشطط يف استعمال املعلومات املطلع عليها من الداخل وحظر نشرها؛ب .احرتام املنظمات الرايضية واألعضاء املنتسبني إليها جملموع التزاماهتم

والتعاقدية

وغريها؛
ت .إجبار أطراف املنافسة الرايضية على التبليغ الفوري عن أي نشاط مشبوه وأي حادث أو
حتريض أو تقرب ميكن اعتباره خرقا لقواعد مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية.
 2تقوم كل دولة طرف بتشجيع املنظمات الرايضية على سن وتنفيذ التدابري املناسبة من أجل
ضمان:
أ .مراقبة قوية وفعالة لسري املنافسات الرايضية املعرضة ملخاطر التالعب؛
ب .وضع مقتضيات بشأن التبليغ الفوري عن احلاالت املشبوهة املرتبطة ابلتالعب يف
املنافسات الرايضية لدى السلطات العمومية املختصة أو اهليئة الوطنية؛
ت .وضع آليات فعالة من أجل تيسري تسريب أي معلومة متعلقة ابحلاالت احملتلمة أو احلقيقية
للتالعب يف املنافسات الرايضية ،مبا يف ذلك احلماية املالئمة للمبلغني عن اجلرائم؛
ث .توعية أطراف املنافسة ،والسيما الرايضيني الشباب ،مبخاطر التالعب
الرايضية وجهود مكافحتها عرب الرتبية والتدريب ونشر املعلومات؛
ج .أتخري ما أمكن اختيار األطر الرمسية الساهرة على

املنافسة

يف

الرايضية،

املنافسات
وخصوصا

احلكام.
 3تشجع كل دولة طرف املنظمات الرايضية ،وعربها املنظمات الرايضية الدولية ،على تطبيق
عقوابت وتدابري أتديبية خاصة وفعلية ومتناسبة وردعية عند انتهاك قواعدها الداخلية اخلاصة
مبكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية ،والسيما تلك املنصوص عليها يف الفقرة األوىل
من هذه املادة ،وكذا من أجل ضمان االعرتاف املتبادل ابلعقوابت املفروضة من طرف
األخرى.
ايضيةالدول
والسيمار يف
وتنفيذها،
ايضية
منظمات ر
اجلنائية واملدنية واإلدارية.
املسؤولية
للمنظمات ال
أخرىالتابعة
التأديبية
املسؤولية
 4وال تلغي
املادة  – 8تدابري بشأن متويل املنظمات الرايضية
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،لضمان شفافية متويل
املنظمات الرايضية احلاصلة على دعمها املايل.
 2تدرس كل دولة طرف إمكانية دعم املنظمات الرايضية يف مكافحة التالعب يف املنافسات
الرايضية ،والسيما عرب متويل اآلليات املناسبة.
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 3تدرس كل دولة طرف ،حسب وضعيتها ،فرضية رفض تقدمي املساعدات املالية أو دعوة
املنظمات الرايضية إىل رفض تقدمي املساعدات املالية لفائدة أطراف املنافسة الذين متت
معاقبتهم بسبب التالعب يف املنافسات الرايضية ،وذلك طوال مدة العقوبة.
 4تتخذ كل دولة طرف ،عند احلاجة ،التدابري الضرورية من أجل سحب دعمها ،املايل وغريه ،كليا
أو جزئيا ،يف جمال الرايضة ،من أي منظمة رايضية ال حترتم فعليا القواعد املتعلقة مبكافحة
التالعب يف املنافسات الرايضية.
املادة – 9

تدابري متعلقة هبيئة التنظيم املشرفة على املراهنات أو ابلسلطة أو السلطات املسؤولة

عنها
 1تقوم كل دولة طرف ،وفقا لنظامها القانوين ،بتعيني اهليئة أو اهليئات املكلفة بتنفيذ القواعد املتعلقة
ابملراهنات

الرايضية

وبتطبيق

املالئمة

التدابري

من

أجل

التالعب

حماربة

يف

املنافسات

الرايضية ذات الصلة ابملراهنات الرايضية ،والسيما عند االقتضاء:
أ .تبادل املعلومات يف الوقت املناسب مع السلطات املختصة األخرى أو مع اهليئة الوطنية
خبصوص املراهنات الرايضية غري القانونية أو غري العادية أو املشبوهة ،وكذا بشأن
انتهاك القواعد املشار إليها واملنصوص عليها طبقا هلذه االتفاقية؛
ب .حتديد عرض املراهنات الرايضية ،بعد استشارة

املنظمات

الرايضية

الوطنية والفاعلني

يف املراهنات الرايضية ،وذلك بفرض وجوب استثناء املنافسات الرايضية التالية:
 املنافسات املخصصة ملن تقل أعمارهم عن  18سنة ،أو املنافسات املالحظ عجز يف شروط تنظيمها و/أو رهاانهتا الرايضية؛ت .وضع

املعلومات

املتعلقة

وأغراض

أبنواع

عروض

املراهنات

رهن

إشارة

منظمي

املسابقات بشكل مسبق من أجل دعم جهود احلد من خماطر التالعب هبذه املنافسات
وإدارهتا؛
ث .السهر على االستعمال املنتظم يف املراهنات الرايضية لوسائل السداد اليت تسمح بتقفية
أثر التدفقات املالية عندما تتجاوز سقفا حتدده كل دولة طرف ،مبا يف ذلك مصدروها
واملستفيدون منها ومبالغها املالية.
ج .وضع آليات ،ابلتعاون مع املنظمات الرايضية وبينها ،وعند االقتضاء مبعية الفاعلني يف
املراهنات،

من

أجل

منع

أطراف

املنافسة

من

املشاركة

يف

املراهنات

املتعلقة

ابملنافسات الرايضية عندما يكون يف ذلك خرق للقواعد الرايضية والقوانني السارية
املفعول؛ املراهنات ،وفقا للقوانني الداخلية ،على املنافسات اليت صدر بشأهنا اإلنذار
ح .تعليق
املالئم.
 2تبلغ كل دولة طرف األمانة العامة جمللس أورواب أبمساء وعنوانني اهليئات أو السلطات
املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة.
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املادة  – 10الفاعلون يف جمال املراهنات الرايضية
 1تقوم كل دولة طرف ابختاذ التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،للوقاية من
تضارب املصاحل والشطط يف استعمال املعلومات املطلع عليها من الداخل على يد أشخاص
طبيعيني أو اعتباريني مشاركني يف تقدمي عروض املراهنات الرايضية ،والسيما عرب احلد
من:
أ .مراهنة أي شخص طبيعي أو اعتباري منخرط يف عرض املراهنات الرايضي على
منتوجاته الذاتية؛
ب .استغالل صفة راعي أو مالك حصص يف منظمة رايضية من أجل تسهيل التالعب يف
منافسة أو من أجل الشطط يف استعمال معلومات مطلع عليها من الداخل؛
ت .منع أطراف املنافسة من املشاركة يف حتديد جدول حصص املراهنات املقرتح اخلاص
ابملنافسات اليت يشاركون فيها؛
ث .منع أي فاعل مراهنات ،يشرف على مراقبة أحد منظمي أو أطراف املنافسة ،وكذا أي
فاعل مراهنات يشرف على مراقبته منظم أو طرف منافسة ،من طرح مراهنات رايضية
على املنافسة اليت يشارك فيها هذا املنظم أو هذا الطرف.
 2حتث كل دولة طرف الفاعلني يف املراهنات الرايضية ،وعربهم املنظمات الدولية للفاعلني يف
املراهنات الرايضية ،على توعية مالكها وموظفيها بتبعات التالعب يف املنافسات الرايضية
وتشجيعهم على مكافحة هذه الظاهرة عرب الرتبية والتدريب ونشر املعلومات.
 3تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية وغريها من التدابري الضرورية ،إلجبار الفاعلني يف
املراهنات الرايضية على التبليغ حاال عن املراهنات غري العادية أو املشبوهة لدى هيئة
التنظيم أو السلطة أو السلطات املسؤولة أو لدى اهليئة الوطنية.
املادة  – 11مكافحة املراهنات الرايضية غري القانونية
 1يتعني على كل دولة طرف دراسة الوسائل األنسب ملكافحة املراهنات الرايضية غري القانونية من
أجل حماربة التالعب يف املنافسات الرايضية ،كما جيب عليها اختاذ تدابري حترتم القوانني
السارية املفعول داخل الوالية القضائية املعنية ،ومن بينها:
أ .اإلغالق أو احلد املباشر وغري املباشر

من

الوصول

إىل

الفاعلني

يف

املراهنات

الرايضية غري القانونية عن بعد ،وكذا إغالق فاعلي املراهنات غري القانونية املمتلكني
لشبكة مادية داخل دائرة واليتها القضائية؛
ب .جتميد التدفقات املالية بني الفاعلني يف املراهنات الرايضية غري القانونية واملستهلكني؛
ت .حظر الدعاية للفاعلني يف املراهنات الرايضية غري القانونية؛
ث .توعية املستهلكني ابملخاطر النامجة عن املراهنات الرايضية غري القانونية.
الفصل الثالث – تبادل املعلومات
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املادة  – 12تبادل املعلومات بني السلطات العمومية املختصة واملنظمات الرايضية والفاعلني يف
املراهنات الرايضية
 1دون اإلخالل مبقتضيات املادة  ،14تسهر كل دولة طرف ،على الصعيدين الوطين والدويل،
وطبقا لتشريعاهتا الداخلية ،على تيسري تبادل املعلومات بني السلطات العمومية واملنظمات
الرايضية ومنظمي املنافسات والفاعلني يف املراهنات الرايضية املعنية واهليئات الوطنية.
وتتعهد كل دولة طرف على وجه اخلصوص بوضع آليات للتواصل بشأن املعلومات ذات
الصلة،

والسيما

مد

منظمي

املنافسات

مبعلومات

قبلية

حول

أنواع

وأغراض

عروض

املراهنات ،عندما حيتمل أن تساعد هذه املعلومات يف تقييم املخاطر الواردة يف املادة 5
ويف فتح أو إجراء حتقيقات أو مالحقات متعلقة ابلتالعب يف املنافسات الرايضية.
 2يبلغ مستلم هذا النوع من املعلومات عند الطلب ،طبقا للتشريعات الداخلية ودون أتخري ،املنظمة
أو اهليئة اليت أحاطته هبا علما مبا اختذه من تدابري عقب استالمه للمعلومات.
 3تدرس كل دولة طرف اإلمكانيات املتاحة لتطوير أو تعزيز التعاون وتبادل املعلومات يف جمال
مكافحة املراهنات الرايضية غري القانونية ،كما نصت على ذلك املادة  11من هذه االتفاقية.
املادة  – 13اهليئة الوطنية
 1حتدد كل دولة طرف هيئة وطنية مكلفة مبكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية .طبقا
للتشريعات الداخلية لكل دولة طرف ،تضطلع اهليئة الوطنية أبدوار منها:
أ .مركز معلومات يسهر على جتميع املعلومات ذات الصلة مبكافحة التالعب يف املنافسات
الرايضية ونقلها إىل املنظمات والسلطات املناسبة؛
ب .تنسيق جهود مكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية؛
ت .استقبال وجتميع وحتليل املعلومات املتصلة

ابملراهنات

غري

العادية

واملشبوهة

يف

املنافسات الرايضية الدائرة فوق تراب الدولة الطرف وإصدار اإلنذارات عند االقتضاء؛
ث .نقل املعلومات املتعلقة مبخالفات القوانني أو القواعد الرايضية موضوع هذه االتفاقية
املمكنة إىل السلطات العمومية أو املنظمات الرايضية و/أو الفاعلني يف املراهنات
الرايضية؛
ج .التعاون مع أي منظمة أو هيئة ذات صلة على الصعيدين الوطين والدويل ،مبا يف ذلك
اهليئات الوطنية التابعة لدول أخرى.
 2تطلع كل دولة طرف األمانة العامة جمللس أورواب على اسم وعناوين اهليئة الوطنية.
املادة  – 14محاية املعطيات الشخصية
1

تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الالزمة ،بغية ضمان احرتام
تدابري مكافحة

التالعب يف املنافسات الرايضية مجيعها للقوانني والتشريعات الوطنية
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والدولية
2

املتصلة

حبماية

ذات

املعطيات

الطابع

الشخصي،

والسيما

خالل

تبادل

املعلومات املنصوص عليه يف هذه االتفاقية.
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها التدابري الالزمة ،لتضمن تبين السلطات
العمومية واملنظمات املشار إليها يف هذه االتفاقية التدابري الضرورية من أجل احرتام
مبادئ الشرعية والتطابق والتالؤم والدقة ،وكذا أن أمن املعطيات وحقوق األشخاص
املعنيني مكفوالن عندما تقوم بتجميع ومعاجلة وتبادل املعطيات الشخصية ،أاي كانت

3

طبيعة هذه
التبادالت .طرف مقتضيات يف قوانني بغية سهر السلطات العمومية واملنظمات
كل دولة
تسن
املنصوص عليها يف هذه االتفاقية كون تبادل البياانت ألغراض هذه االتفاقية ال يتجاوز

4

احلد األدىن الضروري من أجل حتقيق األهداف املصرح هبا عند التبادل.
تدعو كل دولة طرف خمتلف السلطات العمومية واملنظمات املنصوص عليها يف هذه
االتفاقية إىل وضع الوسائل الفنية الضرورية من أجل ضمان أمن املعطيات املتبادلة
وضمان مصداقيتها ونزاهتها ،وكذا من أجل إجياد أنظمة لتبادل املعطيات وحتديد

مستعمليها والسهر على نزاهتها.
الفصل الرابع – القانون اجلنائي املوضوعي والتعاون يف جمال التنفيذ
املادة  – 15خمالفات جنائية مرتبطة ابلتالعب يف املنافسات الرايضية
 1تسهر كل دولة طرف على مساح قوانينها الداخلية مبعاقبة التالعب يف املنافسات الرايضية
جنائيا ،وذلك عندما تشمل الوقائع عناصر اإلكراه والفساد واالحتيال كما هي معرفة يف
تشريعاهتا الداخلية.
املادة  – 16غسيل األموال املتأتية من اجلرائم اجلنائية املتعلقة ابلتالعب يف املنافسات الرايضية
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الالزمة ،من أجل اعتبار األفعال
الواردة يف املادة  ،9الفقرتني األوىل والثانية ،من اتفاقية جملس أورواب حول مكافحة عائدات
غسيل األموال النامجة عن اجلرمية وضبطها وحجزها ومتويل اإلرهاب ( ،2005سلسلة
معاهدات جملس أورواب ،رقم  ،)198وكذا املادة  ،6الفقرة األوىل ،من اتفاقية األمم املتحدة
حول مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية ( )2003أو املادة  ،23الفقرة األوىل ،من اتفاقية
األمم ملكافحة الفساد ( ،)2003جرائم جنائية يف قوانينها الداخلية ،وذلك طبق الشروط
املنصوص عليها هلذه الغاية ،عندما تكون اجلرمية الرئيسية مصدر الربح واحدة من اجلرائم
املنصوص عليها يف املادتني  15و 17من هذه االتفاقية ،ويف مجيع احلاالت إذا تعلق األمر
حباالت االبتزاز والفساد واالحتيال.
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 2عندما تقوم كل دولة طرف بتحديد شرحية اجلرائم املشكلة للجرائم الرئيسية املشار إليها يف الفقرة
السابقة ،تقرر حسب قوانينها الداخلية كيفية تعريف هذه اجلرائم وطبيعة العناصر اليت جتعل
منها جرائم خطرية.
 3تبادر كل دولة طرف إىل إدراج التالعب يف املنافسات الرايضية يف إطار الوقاية من غسيل
األموال،

وذلك

عرب

مطالبة

الفاعلني

يف

املراهنات

الرايضية

بتطبيق

واجبات

احليطة

الضرورية إزاء املستهلكني وحبفظ السجالت والتصاريح.
املادة  – 17التحريض
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،العتبار أي حتريض
متعمد على ارتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املادة  15من هذه االتفاقية جرمية جنائية
يف قوانينها الداخلية.
املادة  – 18مسؤولية األشخاص االعتباريني
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،العتبار األشخاص
االعتباريني مسؤولني عن اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه
االتفاقية ،وذلك عندما ترتكب هذه اجلرائم حلساهبم على يد أي شخص طبيعي له صالحيات
إدارة داخل هذا الشخص االعتباري ،سواء تصرف بصفة فردية أو بصفته عضوا يف أحد
هيئاته ،وذلك بناء على األسس التالية:
أ .صالحية متثيل الشخص االعتباري؛
ب .صالحية اختاذ القرارات ابسم الشخص االعتباري؛
ت .صالحية مزاولة مهام املراقبة داخل الشخص االعتباري.
 2تكون مسؤولية الشخص االعتباري إما جنائية أو مدنية أو إدارية حسب املبادئ القانونية للدولة
3

الطرف.
عالوة على احلاالت املنصوص عليها يف الفقرة األوىل ،تتخذ كل دولة طرف التدابري الكفيلة
بضمان حتمل الشخص االعتباري للمسؤولية عندما يؤدي غياب التفتيش أو املراقبة على يد
شخص طبيعي من أولئك املنصوص عليهم يف الفقرة األوىل إىل ارتكاب واحدة من اجلرائم
املنصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية حلساب الشخص االعتباري

املذكور على يد شخص طبيعي متصرف حتت سلطته.
 4ال تلغي هذه املسؤولية مسؤوليةَ األشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرمية.
الفصل اخلامس – االختصاص والقانون اجلنائي املسطري والردع
املادة  – 19االختصاص
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 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،أو غريها من التدابري الضرورية ،لفرض اختصاصها يف
كل خمالفة منصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية ،وذلك كلما ارتكبت
اجلرمية:
أ .فوق أراضيها؛
ب .أو على منت سفينة رافعة علمها؛
ت .أو على منت طائرة مسجلة مبوجب قوانينها الداخلية؛
ث .وكان اجلاين من رعاايها أو كان مقيما بصفة اعتيادية فوق أراضيها.
 2ميكن ألي دولة أو لالحتاد األورويب ،عند التوقيع أو عند إيداع صك التصديق أو القبول أو
املوافقة أو االنضمام ،وإبعالن موجه إىل األمني العام جمللس أورواب إعالن حتفظها أو
حتفظه حبق تطبيق مقتضيات الفقرة األوىل ،البند ث من هذه املادة أو عدم تطبيقها إال يف
حاالت أو ظروف معينة.
 3تتخذ األطراف التدابري التشريعية ،أو غريها من التدابري الضرورية ،لفرض اختصاصها يف كل
جرمية منصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية ،يف احلاالت اليت يكون
فيها املتهم ابرتكاب اجلرمية موجودا فوق أراضيها ويستحيل تسليمه إىل طرف آخر بسبب
جنسيته.
 4عندما تطالب عدة أطراف ابالختصاص يف جرمية مفرتض قيامها منصوص عليها يف املواد 15
و 16و 17من هذه االتفاقية ،تتشاور األطراف املعنية عند االقتضاء لتحديد الطرف األفضل
قدرة على إجراء املتابعات.
 5دون اإلخالل ابلقواعد العامة للقانون الدويل ،فإن هذه االتفاقية ال تستبعد أي اختصاص جنائي
ميارسه أحد األطراف وفقا لقانونه الداخلي.
املادة  – 20احلفاظ على األدلة اإللكرتونية
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،أو غريها من التدابري الضرورية ،للحفاظ على األدلة
اإللكرتونية،
احلفاظ
املعلوماتية

والسيما

والنشر

بفضل

السريع

املخزنة،

احملافظة

للبياانت

والتجميع

السريعة

املتصلة

الفوري

بتبادل

للبياانت

على

البياانت

املعلوماتية

املخزنة،

وأوامر

إنتاج

وتفتيش

وحجز

واعرتاض

تلك

املرتبطة

ابملضمون،

وكذا
البياانت
طبقا

لقوانينها الداخلية ،خالل التحقيقات اخلاصة ابجلرائم املنصوص عليها يف املواد  15و16
و 17من هذه االتفاقية.
املادة  – 21تدابري احلماية
 1تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،بقصد ضمان محاية
فعلية:
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أ.

ألي شخص يقدم ،بنية حسنة وبناء على شكوك معقولة ،معلومات متصلة ابجلرائم
الواردة يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية ،أو يتعاون بطريقة أخرى مع السلطات

املكلفة ابلتحقيقات واملتابعات؛
ب .للذين يدلون بشهادات متصلة جبرائم مماثلة؛
ت .وألعضاء أسرة األشخاص املذكورين يف البندين أ و ب.
الفصل السادس – العقوابت والتدابري
املادة  – 22عقوابت جنائية ضد األشخاص الطبيعيني
تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية ،أو غريها من التدابري

1

الضرورية ،لتكون األفعال اجملرمة مبوجب املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية ،واليت
يرتكبها أشخاص طبيعيون ،خاضعة لعقوابت فعلية ومتناسبة ورادعة ،والسيما عقوابت نقدية،
ابلنظر إىل خطورهتا .وتتضمن هذه العقوابت عند االقتضاء عقوابت سالبة للحرية تفتح
اجملال لتسليم اجملرمني طبقا للقوانني الداخلية للدولة الطرف.
املادة  – 23عقوابت ضد األشخاص االعتباريني
تتخذ

1

كل

دولة

طرف

التدابري

التشريعية،

وغريها

من

التدابري

الضرورية ،ليخضع األشخاص االعتباريون ذوو املسؤولية طبقا للمادة  18لعقوابت فعلية
ومتناسبة ورادعة ،والسيما عقوابت نقدية وتدابري أخرى من قبيل:
تدابري املنع املؤقت أو النهائي من ممارسة األنشطة التجارية؛
أ.
الوضع حتت احلراسة القضائية؛
ب.
تدابري حل الكيان قضائيا.
ت.
املادة  – 24العقوابت اإلدارية
تتخذ كل دولة طرف عند االقتضاء ،يف احلاالت اخلاضعة لتشريعاهتا

1

الداخلية ،التدابري التشريعية ،وغريها من التدابري الضرورية ،لتكون اجلرائم القائمة طبقا هلذه
االتفاقية

خاضعة

لتدابري

وعقوابت

فعلية

ومتناسبة

ورادعة،

ابعتبارها

خمالفات

للقوانني

املعمول هبا لدى السلطات اإلدارية ،على أن يكون القرار قابل للطعن لدى سلطة قضائية
2

خمتصة.

تسهر كل دولة طرف على تطبيق تدابري إدارية ،ميكن أن تكون من

اختصاص ه يئة التنظيم املكلفة ابملراهنات أو إىل اهليئة أو اهليئات املسؤولة طبقا للتشريعات
الداخلية.
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املادة  – 25احلجز واملصادرة
تتخذ

1

دولة

كل

طرف

الضرورية ،طبقا لقوانينها الداخلية ،للسماح حبجز ومصادر:
املمتلكات والواثئق وغريها
أ.

التدابري
من

التشريعية،
األدوات

من

وغريها

أو

املستعملة

التدابري
املخصصة

الرتكاب اجلرائم املنصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية؛
منتجات هذه اجلرائم أو ممتلكات تعادل قيمتها هذه املنتجات.
ب.
الفصل السابع – التعاون الدويل يف اجملال القضائي وغريه
املادة  – 26تدابري التعاون الدويل يف اجملال اجلنائي
يتعاون األطراف قدر اإلمكان ،وفقا ألحكام هذه االتفاقية ،على تطبيق

1

الصكوك الدولية واإلقليمية ذات الصلة املطبقة ،وكذا الرتتيبات القائمة على تشريعات موحدة
أو متبادلة والقوانني الداخلية ،من أجل إجناز التحقيقات واملتابعات واملساطر القضائية
املتصلة ابجلرائم املنصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية ،مبا يف ذلك
2

تلك املتعلقة ابحلجز واملصادرة.
تتعاون األطراف فيما بينها قدر اإلمكان ،طبقا للصكوك الدولية
واإلقليمية

والثنائية

املطبقة

جمال

يف

ترحيل

اجملرمني

واملساعدة

القضائية

يف

اجملال

اجلنائي ،وكذا طبقا لقوانينها الداخلية ،خبصوص اجلرائم املنصوص عليها يف املواد 15
3

و 16و 17من هذه االتفاقية.
يف

جمال

التعاون

الدويل،

عندما

تطرح

ازدواجية

التجرمي كشرط،

يعترب أن الشرط قائم بغض النظر إن كانت تشريعات البلد املطلوب منه تستعمل نفس تصنيف
اجلرائم ونفس املصطلحات املستعملة يف البلد املطالب أو ال ،عندما تكون الوقائع املشكلة
ألركان اجلرمية موضوع طلب التعاون القضائي أو الرتحيل جرمية جنائية مبوجب تشريعات
4

الطرفني.

إذا

استلمت

دولة

طرف

تشرتط

وجود

اتفاقية

للرتحيل

والتعاون

القضائي يف اجملال اجلنائي طلب ترحيل أو مساعدة قضائية يف اجملال اجلنائي من دولة
طرف مل تربم معها اتفاقية مماثلة ،ميكنها ،يف إطار احرتام التزاماهتا مبوجب القانون الدويل
وكذا الشروط املنصوص عليها يف القانون الدويل للدولة الطرف املطلوب منها ،اعتبار هذه
االتفاقية قاعدة قانونية للرتحيل أو املساعدة القضائية يف اجملال اجلنائي خبصوص اجلرائم
املنصوص عليها يف املواد  15و 16و 17من هذه االتفاقية.
املادة  – 27تدابري التعاون الدويل يف جمال الوقاية

14

تتعهد كل دولة طرف بتضمني الوقاية من التالعب يف املنافسات

1

الرايضية ومكافحته عند االقتضاء يف برامج املساعدة اليت تضعها رهن إشارة دول أخرى.
املادة  – 28التعاون الدويل مع املنظمات الرايضية الدولية
تتعاون كل دولة طرف ،طبقا لقوانينها الداخلية ،مع املنظمات الرايضية

1

الدولية ملكافحة التالعب يف املنافسات الرايضية.
الفصل الثامن – الرصد
املادة  – 29إبالغ املعلومات
تبلغ كل دولة طرف األمني العام جمللس أورواب ،بلغة من اللغات

1

الرمسية للمجلس ،بكل املعلومات ذات الصلة املتعلقة ابلتشريعات وبقية التدابري املتخذة بغية
االمتثال ملقتضيات هذه االتفاقية.
املادة  – 30جلنة الرصد
1

يتم تنصيب جلنة مكلفة ابلرصد ألغراض هذه االتفاقية.

2

تكون كل دولة طرف ممثلة داخل جلنة الرصد مبندوب أو أكثر،
وخصوصا

3

ممثلي

السلطات

العمومية

املكلفة

ابلرايضة

وإنفاذ

القوانني

وتنظيم

املراهنات.

ومتتلك كل دولة طرف صوت واحدا داخل اللجنة.
تعمل كل من اجلمعية الربملانية جمللس أورواب ،وكذا اللجان بني
احلكومات الدولية ذات الصلة التابعة جمللس أورواب على تعيني ممثل لدى جلنة الرصد من
أجل املسامهة يف وضع مقاربة متعددة القطاعات والتخصصات .جيوز للجنة الرصد ،عند
الضرورة وابإلمجاع ،دعوة أي دولة غري طرف يف االتفاقية وأي منظمة أو هيئة دولية
حلضور جلساهتا بصفة مالحظ .ويشارك املمثلون املعنيون مبوجب هذه الفقرة يف اجتماعات

4

جلنة الرصد دون امتالك حق التصويت.
تعقد جلنة الرصد اجتماعاهتا بدعوة من األمني العام جمللس أورواب.
وجتتمع للمرة األوىل يف أقرب وقت ويف أجل أقصاه سنة واحدة بعد دخول االتفاقية حيز

5

التنفيذ .وجيتمع أيضا بطلب من ثلث الدول األطراف على األقل أو من األمني العام.
تعتمد اللجنة قواعد العمل اخلاص هبا ابإلمجاع.
تقوم

6

األمانة

العامة

االضطالع مبهامها.

15

جمللس

أورواب

مبساعدة

جلنة

الرصد

على

املادة  – 31مهام جلنة الرصد
تسهر جلنة الرصد على تتبع تنفيذ هذه االتفاقية.

1
2
3

يتعني

على

الرصد

جلنة

وتعديل

تبين

املنظمات

الئحة

الرايضية

املنصوص عليها يف املادة  ،3,2وكذا ضمان نشرها بطريقة مالئمة.
تقوم جلنة الرصد أيضا مبا يلي:
بعث توصيات خبصوص التدابري الكفيلة بتنفيذ مقتضيات هذه االتفاقية،

أ.

والسيما يف جمال التعاون الدويل ،إىل األطراف؛
بعث توصيات إىل
ب.
القيام

التفسريية ،وبعد

مبشاورات

األطراف،

قبلية

املراهنات الرايضية ،والسيما خبصوص:
الشروط الواجب
-

عند

االقتضاء،

بعد

نشر

الواثئق

مع ممثلي املنظمات الرايضية والفاعلني

يف

والفاعلني

يف

توفرها

املنظمات

يف

الرايضية

املراهنات الرايضية من أجل االستفادة من تبادل املعلومات املنصوص عليه يف
املادة  12.1من هذه االتفاقية؛
الوسائل األخرى الكفيلة بتحسني التعاون العملي ما بني السلطات
العمومية ذات الصلة واملنظمات الرايضية والفاعلني يف املراهنات ،كما هو
منصوص عليه يف هذه االتفاقية؛
ضمان وصول
-

املعلومات

املنظمات

إىل

الدولية

املختصة

وكذا

اجلمهور العريض خبصوص اجلهود املبذولة يف إطار هذه االتفاقية؛
إبداء الرأي إىل جلنة الوزراء عندما تطلب أي دولة غري عضو يف
جملس أورواب احلصول على دعوة جملس الوزراء للتوقيع على االتفاقية طبقا
للمادة .32.2
جيوز

4
5

مببادرة منها.

للجنة الرصد

عند

قيامها

مبهامها

تنظيم اجتماعات

للخرباء

تنظم جلنة الرصد زايرات إىل الدول األطراف بعد حصوهلا على

املوافقة القبلية من الدولة املعنية.
الفصل التاسع – مقتضيات ختامية
املادة  – 32التوقيع على االتفاقية ودخوهلا حيز التنفيذ
تفتح هذه االتفاقية لتوقيع الدول األعضاء يف جملس أورواب وبقية الدول

1
األطراف

يف

االتفاقية

الثقافية

األوروبية

واالحتاد

األورويب

شاركت يف صياغتها أو تلك احلاصلة على صفة مالحظ لدى جملس أورواب.
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والدول

غري

األعضاء

اليت

تفتح هذه االتفاقية لتوقيع الدول غري األعضاء يف جملس أورواب بدعوة

2

من جلنة الوزراء .يتم اختاذ قرار دعوة دولة غري عضو للتوقيع على االتفاقية مبوجب قرار
تتخذه األغلبية املنصوص عليها يف املادة  – 20ث من النظام األساسي جمللس أورواب،
وابلتصويت ابإلمجاع ملمثلي الدول املتعاقدة اليت تتمتع حبق العضوية يف جلنة الوزراء،
3

وذلك بعد استشارة جلنة الرصد عقب تنصيبها.
تطرح هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو املوافقة .وتودع صكوك
التصديق أو القبول أو املوافقة لدى األمني العام جمللس أورواب.
تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ يف اليوم األول من الشهر الذي يلي

4

انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد التاريخ الذي تكون قد أعربت فيه مخسة دول موقعة ،منها ثالثة
على األقل من أعضاء جملس أورواب ،عن موافقتها على االلتزام ابالتفاقية وفقا ألحكام
5

الفقرات  1و 2و.3

إذا أعربت دولة موقعة أو االحتاد األورويب عن موافقتها على االلتزام

ابالتفاقية ،فإن االتفاقية تدخل حيز التنفيذ ابلنسبة هلا يف اليوم األول من الشهر الذي يلي
انقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تريخ التعبري عن نية االلتزام هبا ،طبقا ألحكام الفقرات  1و2
6

و.3

تساهم كل دولة طرف غري عضو يف جملس أورواب يف متويل جلنة

الرصد وفق ما حتدده جلنة الوزراء ابلتشاور مع الطرف املعين.
املادة  – 33آاثر االتفاقية والعالقة مع صكوك دولية أخرى
ال متس هذه االتفاقية ابحلقوق وااللتزامات الناشئة عن أحكام غريها من

1

االتفاقيات الدولية املتعددة األطراف اليت اخنرطت فيها الدول األطراف يف هذه االتفاقية.

وال

تعدل هذه االتفاقية على وجه اخلصوص احلقوق والواجبات املرتتبة عن الصكوك األخرى
املربمة قبلها املتعلقة مبكافحة املنشطات واملتضمنة ألحكام بشأن املسائل اليت حتكمها هذه
2

االتفاقية.

وتكمل هذه االتفاقية على وجه اخلصوص عند االقتضاء املعاهدات

املتعددة األطراف أو الثنائية املطبقة املوجودة بني األطراف ،والسيما أحكام:
االتفاقية األوروبية لتسليم املطلوبني للعدالة ( ،1957سلسلة معاهدات
أ.
جملس أورواب رقم )24؛
ب.

االتفاقية

األوروبية

بشأن

املساعدة

املتبادلة

يف

املسائل

اجلنائية

( ،1959سلسلة معاهدات جملس أورواب رقم  )30؛
اتفاقية جملس أورواب املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها
ت.
ومصادرهتا ( ،1990سلسلة معاهدات جملس أورواب رقم  )141؛
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اتفاقية جملس أورواب املتعلقة بغسل عائدات اجلرمية وكشفها وضبطها

ث.

ومصادرهتا وعلى متويل اإلرهاب ( ،2005سلسلة معاهدات جملس أورواب رقم  )198؛
جيوز لألطراف يف هذه االتفاقية التوقيع على معاهدات ثنائية أو متعددة

3

األطراف خبصوص القضااي اليت تسري عليها هذه االتفاقية من أجل استكمال مقتضياهتا
4

وتعزيزها أو من أجل تيسري تطبيق مبادئها.
إذا قام طرفان أو أكثر ابلفعل إببرام معاهدة متعلقة ابملسائل اليت
حتكمها هذه االتفاقية ،أو قاموا بتنظيم عالقاهتم خبصوصها بشكل خمتلف ،جيوز هلم كذلك
تطبيق مقتضيات املعاهدة املذكورة أو تنظيم عالقاهتم بناء عليها .ويتعني رغم ذلك على
األطراف اليت تقرر تنظيم عالقاهتا املتصلة مبوضوع هذه االتفاقية بشكل خمتلف عما هو

5

منصوص فيها أال تكون متعارضة مع أهدافها ومبادئها.
ال متس هذه االتفاقية يف شيء حقوق األطراف وقيودهم والتزاماهتم
مسؤولياهتم.

املادة  – 34شروط وضماانت
تسهر كل دولة طرف ،عند تقنني وتنفيذ وتطبيق السلطات واملساطر

1

املنصوص عليها من الفصل الثاين إىل الفصل السابع ،على خضوعها للشروط والضماانت
املنصوص عليها يف قوانينها الداخلية ،مبا يضمن محاية مالئمة حلقوق اإلنسان واحلرايت،
والسيما احلقوق املرتتبة عن الواجبات املتعهد هبا مبوجب اتفاقية محاية حقوق اإلنسان
واحلرايت األساسية والعهد الدويل املتعلق ابحلقوق املدنية والسياسية الصادر عن األمم
املتحدة يف ( )1966وبقية الصكوك الدولية اخلاصة حبقوق اإلنسان .وجيب أن تنص هذه
2

وتشملبية .هذه الشروط والضماانت ،إذا اقتضت ذلك طبيعة املسطرة أو
القوانني الداخلية على مبدأ التناس
السلطة

3

املعنية،

املراقبة

القضائية

وغريها

من

أشكال

املراقبة

املستقلة

وتعليل

التطبيق

وحتديد جمال تطبيق السلطة أو املسطرة املعنية ومدته.
مع مراعاة املصلحة العامة ،والسيما اإلدارة الرشيدة للعدالة ،تدرس
كل دولة طرف آاثر الصالحيات واملساطر الواردة يف االتفاقية على حقوق األغيار
ومسؤولياهتم ومصاحلهم املشروعة.

املادة  – 35التطبيق اإلقليمي
ميكن ألي دولة أو لالحتاد األورويب ،عند التوقيع أو إيداع صك

1

التصديق أو القبول أو املوافقة أو االنضمام أن حتدد أن اإلقليم أو األقاليم اليت ستطبق عليها
هذه االتفاقية.
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جيوز ألي دولة طرف ،يف أي وقت بعد ذلك ومن خالل إعالن موجه

2

إىل األمني العام جمللس أورواب ،توسيع نطاق تطبيق هذه االتفاقية إىل أي إقليم آخر حتدده يف
ذلك اإلعالن وتكون مسؤولة عن العالقات الدولية بذلك اإلقليم أو مرخص هلا ابختاذ التزامات
نيابة عنه .وتدخل االتفاقية حيز التنفيذ ابلنسبة هلذا اإلقليم يف اليوم األول من الشهر املوايل
3

النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد تريخ استالم األمني العام لإلعالن املذكور.
ميكن سحب أي إعالن يصدر مبوجب الفقرتني السابقتني ،فيما خيص
أي إقليم حمدد يف ذلك اإلعالن ،من خالل إشعار موجه إىل األمني العام جمللس أورواب.
ويصبح هذا االنسحاب انفذا يف اليوم األول من الشهر املوايل النقضاء فرتة ثالثة أشهر بعد
تريخ استالم األمني العام لذلك اإلشعار.

املادة  – 36بند الفيدرالية
جيوز

1

للدولة

الفيدرالية

االحتفاظ

حبق

الوفاء

ابلواجبات

املنصوص

عليها يف الفصول الثاين والرابع واخلامس والسادس من هذه االتفاقية ،تطبيقا للمبادئ
الدستورية اليت حتكم العالقات بني حكومتها املركزية والدول املشكلة هلا أو اهليئات اإلقليمية
2

املماثلة ،شريطة أن تكون هلا صالحية التعاون على أساس الفصلني الثالث والسابع.
إذا حتفظت الدولة الفيدرالية طبقا للفقرة األوىل ،ال جيوز هلا استعمال
مقتضيات مثل هذا التحفظ من أجل إلغاء أو تقليص مهم يف التزاماهتا مبوجب الفصلني الثالث
والسابع .ويف احلاالت مجيعها ،يتعني عليها ختصيص الوسائل املوسعة والفعلية الكفيلة بتنفيذ

3

التدابري املشار إليها.

فيما خيص أحكام هذه االتفاقية اخلاضعة لالختصاص التشريعي لكل

واحد من الدول املشكلة أو اهليئات اإلقليمية املماثلة ،واليت ال جيوز هلا مبوجب النظام
الدستوري للفيدرالية اختاذ تدابري تشريعية ،تقوم احلكومة الفيدرالية بتبليغ األحكام املذكورة،
مبعية رأي إجيايب ،إىل السلطات املختصة يف الدول املشكلة هلا ،وتشجعها على اختاذ
التدابري املناسبة من أجل التنفيذ.
املادة  – 37التحفظات
1

ميكن ألي دولة طرف أو لالحتاد األورويب ،عند التوقيع أو عند إيداع
صك التصديق أو القبول أو املوافقة ،وإبعالن موجه إىل األمني العام ،إعالن التحفظات
املنصوص عليها يف املادة  ،19الفقرة الثانية ،ويف املادة  ،36الفقرة األوىل .وال جيوز

2

التحفظ على أي من أحكام االتفاقية األخرى.
جيوز ألي دولة طرف سحب حتفظها كليا أو جزئيا إبعالن موجه إىل
األمني العام جمللس أورواب .إذا حدد اإلعالن ترخيا لدخول سحب التحفظ حيز التنفيذ ،وكان
19

هذا التاريخ بعد تريخ استالم األمني العام لإلعالن ،يصري سحب االعرتاف ساري املفعول
يف هذا التاريخ الالحق.
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