
 

 الفصل األول
  أحكام عامة

 ١املادة 
  األغراضبيان 

 :أغراض هذه االتفاقية هي       

 د بصورة أكفأ وأجنع؛        ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفسا            )أ ( 

ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة               )ب( 
 الفساد، مبا يف ذلك يف جمال استرداد املوجودات؛              

تعزيز النـزاهة واملساءلة واالدارة السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات                     )ج ( 
 .العمومية 

  
 ٢املاده 

  املصطلحات املستخدمة
 :ألغراض هذه االتفاقية      

أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا          ‘ ١‘": موظف عمومــي      "يقصــد بتعبري     )أ ( 
أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا،                                     

أي   ‘ ٢‘ مدفوع األجر أم غري مدفوع األجر، بصــرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛                   
ص آخر يؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو                         شخ 

يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما                         
أي شخص آخر        ‘ ٣‘هو مطّبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛                           

بيد أنه ألغراض بعض        . نون الداخلي للدولة الطرف        يف القا  " موظف عمومي     "معّرف بأنه    
موظف    "التدابري املعينة الواردة يف الفصل الثاين من هذه االتفاقية، جيوز أن ُيقصد بتعبري                      

أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد يف                    " عمومي  
ال املعين من قانون تلك الدولة       القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو مطّبق يف اجمل         

 الطرف؛  
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أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو          " موظف عمومي أجنيب        "ُيقصد بتعبري    )ب( 
تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص ميارس                        

 عمومية؛  وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة                        

مستخَدم مدين دويل أو أي          " موظف مؤسسة دولية عمومية     "يقصد بتعبري   )ج ( 
 شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛             

املوجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم            " املمتلكات    "يقصد بتعبري   )د ( 
واملستندات أو الصكوك القانونية       غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة،          

 اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛             

،   متحصل عليها   أو  متأتية أي ممتلكات   " اإلجرامية  عائدات  ال "يقصد بتعبري   )ه( 
 ؛  جرم  بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب          

إحالة     على  حظر مؤقت    فرض   " احلجز   "أو  " التجميد   "يقصد بتعبري    )و ( 
تويل عهدة املمتلكات أو السيطرة عليها               أو   نقلها،  أو التصرف فيها أو        تبديلها   لكات أو     املمت

 أخرى؛  خمتصة   أمر صادر عن حمكمة أو سلطة        مؤقتا، بناء على      

، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان الدائم               "املصادرة   "يقصد بتعبري    )ز( 
 أخرى؛  من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة             

أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح               " اجلرم األصلي    "يقصد بتعبري     )ح ( 
  من هذه االتفاقية؛    ٢٣موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة           

السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة              " التسليم املراقب   "يقصد بتعبري    )ط ( 
ــه بعلــم من سلطاهتا املعنية وحتت        باخلروج من إقليم دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخول              

 .مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه                       
  

 ٣ة املاد
   االنطباقنطاق

تنطبق هذه االتفاقية، وفقا ألحكامها، على منع الفساد والتحري عنه                     -١ 
ية من األفعال اجملّرمة وفقا      ومالحقــة مرتكبيه، وعلى جتميد وحجز وارجاع العائدات املتأت                  

 .هلذه االتفاقية  
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قد    املبّينة فيهارائم   تكون اجل   هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن          ألغراض تنفيذ   -٢ 
 .، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك          بأمالك الدولة    أذى  ضررا أو     أحلقت  

  
 ٤املادة 

  صون السيادة
التفاقية على حنو يتسق مع        تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه ا             -١ 

مبدأي تساوي الدول يف السيادة وسالمة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون                             
 .الداخلية للدول األخرى     

ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم يف إقليم دولة أخرى                       -٢  
ا بسلطات تلك الدولة        مبمارسة الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصر                  

 .األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي         
  

 الفصل الثاين
 التدابري الوقائية 

 
 ٥املادة 

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
تقــوم كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ األساســية لــنظامها القــانوين، بوضــع    -١  

زز مشاركة اجملتمع وجتسد مبادئ   وتنفـيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، تع         
 .سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلة

تســعى كــل دولــة طــرف إىل إرســاء وتــرويج ممارســات فعالــة تســتهدف مــنع   -٢  
 .الفساد

تسـعى كـل دولـة طـرف إىل اجـراء تقيـيم دوري للصـكوك القانونية والتدابري              -٣  
 .الدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحتها

تــتعاون الــدول األطــراف فــيما بيــنها ومــع املــنظمات الدولــية واالقليمــية ذات  -٤ 
ــر       ــز وتطوي ــنظامها القــانوين، عــلى تعزي الصــلة، حســب االقتضــاء ووفقــا للمــبادئ األساســية ل

ــادة     ــذه امل ــيها يف ه ــتدابري املشــار ال ــربامج     وجيــوز. ال ــتعاون املشــاركة يف ال ــك ال  أن يشــمل ذل
 .واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد
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 ٦املادة 
  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

تكفـل كــل دولـة طــرف، وفقـا للمــبادئ األساسـية لــنظامها القـانوين، وجــود       -١  
 :هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على      ٥تنفـيذ السياسـات املشـار إلـيها يف املادة            )أ(  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

 .زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها )ب(  

تقـوم كـل دولـة طـرف، وفقـا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مبنح اهليئة              -٢  
 من هذه املادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكني تلك اهليئة     ١ت املشـار إلـيها يف الفقرة        أو اهليـئا  

وينبغي . أو اهليـئات مـن االضـطالع بوظائفهـا بصـورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال مسوغ لـه                  
توفــري مــا يلــزم مــن مــوارد ماديــة وموظفــني متخصصــني، وكذلــك مــا قــد حيــتاج إلــيه هــؤالء     

 .يب لالضطالع بوظائفهماملوظفون من تدر

ــة طــرف بــابالغ األمــني العــام لألمــم املــتحدة باســم وعــنوان       -٣   تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـيت ميكـن أن تسـاعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري            

 .حمددة ملنع الفساد
  
 ٧املادة 

  القطاع العام
ــر و     -١   ــثما اقتضــى األم ــة طــرف، حي ــبادئ األساســية   تســعى كــل دول ــا للم وفق

لـنظامها القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املستخدمني املدنيني، وغريهم من              
املوظفـني العمومـيني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم            

 :على التقاعد تتسم بأهنا

 واملعــايري املوضــوعية، مــثل اجلــدارة    تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية     )أ(  
 واالنصاف واألهلية؛

تشـــتمل عـــلى اجـــراءات مناســـبة الختـــيار وتدريـــب أفـــراد لـــتويل املناصـــب   )ب(  
 العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛
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مـع مــراعاة  تشـجع عـلى تقـدمي أجـور كافـية ووضـع جـداول أجـور منصـفة،           )ج(  
 مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛

تشـجع عـلى وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء      )د(  
ــر هلـــم التدريـــب      ــية، وتوفـ ــائف العمومـ ــليم للوظـ ــبات األداء الصـــحيح واملشـــّرف والسـ مبتطلـ

وجيوز . الزمة ألداء وظائفهم املتخصـص واملناسـب مـن أجـل إذكـاء وعـيهم مبخاطـر الفساد امل               
 .أن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها

تـنظر كـل دولــة طـرف أيضـا يف اعــتماد تدابـري تشـريعية واداريــة مناسـبة، مبــا         -٢  
ايري يـتوافق مـع أهـداف هـذه االتفاقـية ووفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، لوضـع مع                      

 .تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها

تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا يف اختاذ التدابري التشريعية واالدارية املناسبة، مبا               -٣  
يتسـق مـع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيز الشفافية يف              

صـب العمومية ويف متويل األحزاب السياسية، حيثما        متويـل الترشـيحات النـتخاب شـاغلي املنا        
 .انطبق احلال

ــا الداخــلي، إىل        -٤  ــبادئ األساســية لقانوهن ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
 .اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل

  
 ٨املادة 

  العمومينيللموظفني  قواعد سلوك اتمدون
سـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف، ضمن مجلة أمور، على      مـن أجـل مكافحـة الف      -١  

تعزيـز الـنـزاهة واألمانـة واملسـؤولية بـني موظفـيها العمومـيني، وفقـا للمبادئ األساسية لنظامها           
 .القانوين

عــلى وجــه اخلصــوص، تســعى كــل دولــة طــرف إىل أن تطــبق، ضــمن نطــاق   -٢  
ل األداء الصحيح واملشّرف نظمهـا املؤسسـية والقانونـية، مدونـات أو معـايري سـلوكية مـن أجـ               

 .والسليم للوظائف العمومية

ألغـراض تنفـيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر       -٣  
ووفقـا للمـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين، أن حتـيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا              

ــتعددة األطــر    ــية واألقاليمــية وامل ــنظمات االقليم ــية لقواعــد ســلوك    امل ــة الدول ــنها املدون اف، وم
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/  كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩املوظفـني العمومـيني، الـواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة         
 .١٩٩٦ديسمرب 

تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنا الداخلي، يف                    -٤  
بالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد،    إرسـاء تدابـري ونظـم تيسـر قـيام املوظفني العموميني بإ            
 .عندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم

تســعى كــل دولــة طــرف، عــند االقتضــاء ووفقــا للمــبادئ األساســية لقانوهنــا    -٥  
الداخـلي، إىل وضـع تدابـري ونظـم تلـزم املوظفـني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن               

 هلـم مـن أنشـطة خارجـية وعمـل وظـيفي واسـتثمارات وموجودات وهبات أو              أشـياء مـنها مـا     
 .منافع كبرية قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني

ــا     -٦   ــية لقانوهنـ ــبادئ األساسـ ــا للمـ ــة طـــرف يف أن تـــتخذ، وفقـ تـــنظر كـــل دولـ
لذين خيالفون املدونات أو الداخـلي، تدابـري تأديبـية أو تدابـري أخـرى ضـد املوظفني العموميني ا             

 .املعايري املوضوعة وفقا هلذه املادة

 ٩املادة 
  العموميةألموال دارة اااملشتريات العمومية و

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات                    -١  
 املوضوعية يف   الالزمة النشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايري            

وتتناول هذه النظم، اليت      . اختاذ القرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، بفاعليتها يف منع الفساد               
 :جيوز أن تراعى يف تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها             

توزيع املعلومات املتعلقة باجراءات وعقود االشتراء، مبا يف ذلك املعلومات                      )أ (  
املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة                   املتعلقة بالدعوات إىل     

بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إلعداد عروضهم                        
 وتقدميها؛  

القــيام مســبقا بإقــرار ونشــر شــروط املشــاركة، مبــا يف ذلــك معــايري االختــيار     )ب( 
 صة؛وإرساء العقود وقواعد املناق

اســــتخدام معــــايري موضــــوعية ومقــــررة مســــبقا الختــــاذ القــــرارات املــــتعلقة  )ج( 
 باملشتريات العمومية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد أو االجراءات؛



7  
 

إقامـة نظـام فّعـال لـلمراجعة الداخلـية، مبـا يف ذلـك نظام فّعال للطعن، ضمانا           )د( 
ف يف حال عدم اتباع القواعد أو االجراءات املوضوعة   لوجـود سـبل قانونـية للـتظلّم واالنتصـا         

 عمال هبذه الفقرة؛

اختـاذ تدابـري، عـند االقتضـاء، لتنظـيم األمـور املـتعلقة بالعـاملني املسؤولني عن                 )ه(  
املشــتريات، مــثل االعــالن عــن أي مصــلحة يف مشــتريات عمومــية معيــنة، وإجــراءات الفــرز،    

 .واالحتياجات التدريبية

كــل دولــة طــرف، وفقــا للمــبادئ األساســية لــنظامها القــانوين، تدابــري   تــتخذ  -٢  
 :وتشمل هذه التدابري ما يلي. مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية

 اجراءات العتماد امليزانية الوطنية؛ )أ(  

 االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها؛ )ب(  

ري للمحاسـبة ومـراجعة احلسـابات ومـا يتصـل بذلـك من              نظامـا يتضـمن معـاي      )ج(  
 رقابة؛

 نظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛ )د(  

اختـاذ تدابـري تصـحيحية، عـند االقتضـاء، يف حـال عـدم االمتثال لالشتراطات                  )ه(  
 .املقررة يف هذه الفقرة

إدارية، وفقا للمبادئ   تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابري مدنية و                   -٣  
األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، لـلمحافظة عـلى سـالمة دفاتـر احملاسـبة أو السـجالت أو البيانات                     
املالــية أو املســتندات األخــرى ذات الصــلة بالــنفقات وااليــرادات العمومــية وملــنع تزويــر تلــك    

 .املستندات

 ١٠املادة 
  إبالغ الناس

ساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة      تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األ         
 ما مكافحـة الفسـاد، مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لـتعزيز الشـفافية يف إدارهتـا العمومـية، مبا يف ذلك               

 وجيــوز أن .، عــند االقتضــاءفــيها اختــاذ القــراراتعملــيات يــتعلق بكيفــية تنظــيمها واشــتغاهلا و
 :تشمل هذه التدابري ما يلي

 أو لوائـح متكّـن عامــة الـناس مـن احلصـول، عـند االقتضــاء،       اعـتماد إجـراءات   )أ( 
عـلى معلومـات عـن كيفـية تنظـيم إدارهتـا العمومـية واشـتغاهلا وعملـيات اختـاذ القرارات فيها،                    
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وعــن القــرارات والصــكوك القانونــية الــيت هتــم عامــة الــناس، مــع ايــالء املــراعاة الواجــبة لصــون  
 حرمتهم وبياناهتم الشخصية؛

إلجـراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس إىل           تبسـيط ا   )ب( 
 السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛

نشــر معلومــات ميكــن أن تضــم تقاريــر دوريــة عــن خماطــر الفســاد يف إدارهتــا    )ج( 
 .العمومية

  
 ١١املادة 

  التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
مهـية اسـتقاللية القضـاء ومـا له مـن دور حاسـم يف مكافحـة الفسـاد،           نظـرا أل  -١ 

تـتخذ كــل دولـة طــرف، وفقـا للمــبادئ األساسـية لــنظامها القـانوين ودون مســاس باســتقاللية      
وجيــوز أن . القضــاء، تدابــري لتدعــيم الــنـزاهة ودرء فــرص الفســاد بــني أعضــاء اجلهــاز القضــائي 

 .اء اجلهاز القضائيتشمل تلك التدابري قواعد بشأن سلوك أعض

جيوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال                -٢ 
 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول األطراف اليت ال يشكل فيها                       ١ بالفقرة 

 .ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته                    
  

 ١٢ة املاد
  القطاع اخلاص

تـتخذ كـل دولـة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري ملنع          -١ 
ضــلوع القطــاع اخلــاص يف الفســاد، ولــتعزيز معــايري احملاســبة ومــراجعة احلســابات يف القطــاع   
اخلــاص، وتفــرض عــند االقتضــاء عقوبــات مدنــية أو إداريــة أو جنائــية تكــون فّعالــة ومتناســبة    

 .دعة على عدم االمتثال هلذه التدابريورا

 : جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي -٢ 

 تعزيز التعاون بني أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛ )أ( 

العمـل عـلى وضـع معـايري واجـراءات تسـتهدف صون نزاهة كيانات القطاع             )ب( 
لة، مبـا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام املنشآت التجارية              اخلـاص ذات الصـ    

ومجـيع املهـن ذات الصـلة مبمارسـة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب                
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املصـاحل، ومـن أجـل تـرويج اسـتخدام املمارسـات الـتجارية احلسـنة بني املنشآت التجارية ويف                    
  والدولة؛العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت

تعزيـز الشــفافية بــني كـيانات القطــاع اخلــاص، مبــا يف ذلـك اختــاذ تدابــري عــند     )ج( 
 االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة يف انشاء وادارة الشركات؛

منع اساءة استخدام االجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص، مبا                           )د ( 
ملتعلقة باالعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة               يف ذلك االجراءات ا    

 التجارية؛   

منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                 )ه( 
على ممارسة املوظفني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املوظفني العموميني يف                

قاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل صلة               القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو ت      
مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة                            

 خدمتهم؛  

ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع اخلاص، مع أخذ بنيتها وحجمها                         )و (  
 على منع أفعال الفساد         بعني االعتبار، ضوابط كافية ملراجعة احلسابات داخليا تساعد         

وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع اخلاص هذه وبياناهتا املالية الالزمة                        
 .خاضعة الجراءات مراجعة حسابات وتصديق مالئمة           

بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها               -٣  
تر والسجالت، والكشف عن البيانات املالية، ومعايري                الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفا      

التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة            احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال          
 :وفقا هلذه االتفاقية      

 إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ )أ( 

  وافية؛اجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة )ب( 

 تسجيل نفقات ومهية؛ )ج( 

 قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح؛ )د( 

 استخدام مستندات زائفة؛ )ه( 

 .االتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون )و( 
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على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء                           -٤  
 من هذه      ١٦ و١٥الضريبـي، ألن الرشاوى هي من أركان األفعال اجملرَّمة وفقا للمادتني                          

 .االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد                           
 

 ١٣املادة 
  مشاركة اجملتمع

تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـري مناسبة، ضمن حدود امكاناهتا ووفقا للمبادئ                 -١ 
ساسـية لقانوهنـا الداخـلي، لتشجيع أفراد ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع          األ

األهــلي واملــنظمات غــري احلكومــية ومــنظمات اجملــتمع احملــلي، عــلى املشــاركة النشــطة يف مــنع  
الفسـاد وحماربـته، والذكـاء وعـي الـناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله        

 :وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل. طرمن خ

 تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرار وتشجيع اسهام الناس فيها؛ )أ(

 ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على املعلومات؛  )ب(

القـيام بأنشـطة اعالمـية تسـهم يف عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامج                     )ج(
 اجلامعية؛توعية عامة تشمل املناهج املدرسية و

ــتماس املعلومــات املــتعلقة بالفســاد وتلقــيها         )د( ــترام وتعزيــز ومحايــة حــرية ال اح
وجيـوز إخضـاع تلـك احلـرية لقـيود معيـنة، شريطة أن تقتصر هذه القيود                 . ونشـرها وتعمـيمها   

 :على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

 ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ ‘١‘

 .ين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهمحلماية األمن الوط ‘٢‘

عـلى كـل دولـة طـرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئات          -٢ 
مكافحـة الفسـاد ذات الصـلة املشـار الـيها يف هـذه االتفاقـية، وأن توفـر هلم، حسب االقتضاء،                 

 بيان هويتهم، عن أي حوادث قد سـبل االتصـال بتلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون     
 .ُيرى أهنا تشكّل فعال جمّرما وفقا هلذه االتفاقية

  
 ١٤املادة 

   غسل األموالمنعتدابري 
 :على كل دولة طرف -١ 
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 نظامـا داخلـيا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات           تنشـئ أن   )أ(  
أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية ة مبـا يف ذلـك الشخصيات الطبيعي    ،املالـية غـري املصـرفية     

أو غـري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات األخرى         
مجيع وكشف  ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع        خـاص لغسـل األموال،       بوجـه  املعّرضـة 

هوية اخلاصـة بتحديد   ت  تطلـبا امليشـدد ذلـك الـنظام عـلى         ويـتعني أن     أشـكال غسـل األمـوال،     
وحفــظ الســـجالت واإلبــالغ عـــن املعـــامالت   الــزبائن واملـــالكني املنــتفعني، عـــند االقتضـــاء،   

 ؛املشبوهة

 قدرة السلطاتمن هذه االتفاقية،  ٤٦املادة بأحكام مسـاس  أن تكفـل، دون     )ب( 
مبا ( ، األموال املكرسة ملكافحة غسلالسلطاتإنفاذ القانون وسائر واملعنية ب اإلداريـة والرقابـية     

ــك       ــانون الداخــلي بذل ــثما يقضــي الق ــيها الســلطات القضــائية، حي ــبادل   ،)ف ــتعاون وت ــلى ال  ع
املعلومـات عـلى الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا الداخلي،       

 مالية تعمل كمركز وطين جلمع  ية استخبار  معلومات وأن تـنظر، لـتلك الغاية، يف إنشاء وحدة        
 وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات؛

لكشـف ورصد حركة   قابلـة للتطبـيق     تـنظر الـدول األطـراف يف تنفـيذ تدابـري             -٢  
ضمانات تكفل استخدام بد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـرب حدودهـا، رهنا          والـنق 

.  إعاقـة حـركة رأس املـال املشـروع بـأي صورة من الصور     ودوناسـتخداما سـليما     املعلومـات   
إحالة وجيـوز أن تشـمل تلـك الـتدابري اشـتراط قـيام األفـراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن                    

 .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود و من النقأي مقادير ضخمة

 للتطبيق اللزام املؤسسات تـنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة     -٣ 
 :املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي

ــلة     )أ(  ــائل ذات الصـ ــوال والرسـ ــية لألمـ ــة االلكترونـ ــتمارات االحالـ تضـــمني اسـ
 معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

 االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ )ب( 

حــاالت األمــوال الــيت ال حتــتوي عــلى معلومــات   فــرض فحــص دقــيق عــلى ا  )ج( 
 .كاملة عن املُصدر

لـدى إنشـاء نظـام رقـايب وإشـرايف داخـلي مبقتضـى أحكـام هـذه املادة، ودون              -٤ 
باملبادرات أن تسترشد  الدول األطـراف    جيـدر بـ   مسـاس بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه االتفاقـية،               
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غســل  ضــد ية واملــتعددة األطــراف  اإلقليمــية واألقاليمــ اختذهتــا املؤسســات  ذات الصــلة الــيت  
 .األموال

 وتعزيــز الــتعاون العــاملي واإلقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول األطــراف إىل ت  -٥ 
القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل السلطات اإلقلـيمي والثـنائي بني    
 .مكافحة غسل األموال

  
 الفصل الثالث

 التجرمي وإنفاذ القانون
 

 ١٥املادة 
  رشو املوظفني العموميني الوطنيني

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال                    
 :التالية، عندما ترتكب عمدا

وعــد موظــف عمومــي مبــزية غــري مســتحقة أو عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا،   )أ( 
نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كيان آخر،        بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، سـواء لصـاحل املوظـف                

 لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية؛

الـتماس موظـف عمومـي أو قـبولـه، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مزيـة غري                    )ب(  
مســتحقة، ســواء لصــاحل املوظــف نفســه أو لصــاحل شــخص أو كــيان آخــر، لكــي يقــوم ذلــك     

 .ظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسيةاملو
  

 ١٦املادة 
  رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                  -١  
ــية عمومــية مبــزية غــري   القــيام، عمــدا، بوعــد موظــف عمومــي أجــنيب أو موظــف    مؤسســة دول

مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف            
نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام                    

ي مــزية غــري بفعــل مــا لــدى أداء واجــباته الرمســية، مــن أجــل احلصــول عــلى مــنفعة جتاريــة أو أ
 .مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية
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 أخرى وتدابريتـنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية     -٢  
بشكل مباشر   لـتجرمي قـيام موظـف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا،              

أو قبول مزيــة غري مستحقــة، سواء لصاحل املوظــف نفســه أو لصاحل     أو غـري مباشــر، بالتماس       
شـخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء                   

 .واجباته الرمسية
  
 ١٧املادة 

 اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها
  بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي

لـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجرمي قيام                      تعـتمد كـل دو      
موظـف عمومـــي عمــدا، لصـاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد أي               
ممـتلكات أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد                

 .هبا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر
  
 ١٨املادة 

  املتاجرة بالنفوذ
تـنظر كـل دولـة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي              

 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

وعـد موظـف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها               )أ(  
ــت      ــا، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، ل ــنحه إياه ــيه أو م ــك املوظــف العمومــي أو   عل حريض ذل

الشـخص عـلى اسـتغالل نفـوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية           
تابعـة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل             

 أي شخص آخر؛

ــيام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غــري م    )ب(   باشــر، ق
بالــتماس أو قــبول أي مــزية غــري مســتحقة لصــاحله هــو أو لصــاحل شــخص آخــر، لكــي يســتغل 
ذلـك املوظـف العمومـي أو الشـخص نفـوذه الفعـلي أو املفـترض هبـدف احلصـول من إدارة أو                       

 .سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة
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 ١٩املادة 
  اساءة استغالل الوظائف

 طـرف يف اعـتماد مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي           تـنظر كـل دولـة       
جتـّرم تعمـد موظـف عمومـي إسـاءة اسـتغالل وظائفـه أو موقعـه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل                        
مـا، لـدى االضـطالع بوظائفـه، بغـرض احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل                   

 .اننيشخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقو
  
 ٢٠املادة 

  اإلثراء غري املشروع
ــنظامها القــانوين، يف         ــبادئ األساســية ل ــة طــرف، رهــنا بدســتورها وامل ــنظر كــل دول ت

اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر                    
ورة معقولة قياسا إىل دخله     مشـــروع، أي زيـادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بص           

 .املشروع
  
 ٢١املادة 

  الرشوة يف القطاع اخلاص
تـنظر كـل دولـة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي              

 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية

نا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة،         وعـد أي شـخص يديـر كيا        )أ(  
مبـزية غـري مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل          
الشـخص نفسـه أو لصـاحل شـخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام        

 بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته؛

 يديــر كــيانا تابعــا للقطــاع اخلــاص، أو يعمــل لديــه بــأي  الــتماس أي شــخص )ب(  
صــفة، أو قــبولـه، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــزية غــري مســتحقة، ســواء لصــاحل الشــخص  
 .نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته
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 ٢٢املادة 

  اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص
 دولـة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي         تـنظر كـل     

تعمـد شـخص يديـر كـيانا تابعـا للقطـاع اخلـاص، أو يعمـل فـيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط                      
اقتصـادي أو مـايل أو جتـاري، اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي      

 . إليه حبكم موقعهأشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا
  
 ٢٣املادة 

  غسل العائدات االجرامية
تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، مـا قد                      -١  

 : عندما ترتكب عمدا،يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

، بغرض إخفاء   إجراميةائدات  ع العلم بأهنا ع   ـ، م إحالـتها  املمـتلكات أو     إبـدال  ‘١‘)أ(  
غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع       تلـك املمـتلكات     متويـه مصـدر      أو

 يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقـية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية             ‘٢‘  
بأن كيـتها أو احلقـوق املـتعلقة هبـا، مع العلم           التصـرف فـيها أو حركـتها أو مل        

 ؛إجراميةعائدات تلك املمتلكات هي 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

، اســتالمهااكتســاب املمــتلكات أو حــيازهتا أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت   ‘١‘  
 ؛إجراميةبأهنا عائدات 

أو الــتآمر الــتعاون ذه املــادة، أو وفقــا هلــفعــل جمــّرم املشــاركة يف ارتكــاب أي  ‘٢‘  
على ذلك وتسهيله والتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف عـلى ارتكابـه،    

 .وإسداء املشورة بشأنه

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــرة     )أ(   ــيق الفق ــة طــرف إىل تطب ــادة عــلى أوســع   ١تســعى كــل دول  مــن هــذه امل
 رائم األصلية؛جمموعة من اجل
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تـدرج كـل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة               )ب( 
 من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة   أعـاله  )ب(ألغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
ري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية غ.  وخارجها داخـل الواليـة القضائية للدولة الطرف املعنية       

فعال إجراميا يعترب ذو الصلة السلوك  جرائم أصلية إال إذا كان    ثلالقضـائية للدولة الطرف ال مت     
فعــال إجرامــيا وكــان مــن شــأنه أن يعتــرب مبقتضــى القــانون الداخــلي للدولــة الــيت ارتكــب فــيها  
ارتكب لـو كان قد     و ُتطـّبق هـذه املـادة        مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـيت ُتـنفِّذ أ              

 ؛هناك

الـُمْنفذة د كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها     تـزوّ  )د(  
 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على     تسري  ادة ال   من هذه امل  ١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة        )ه( 
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة                ،  األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي         

 .الطرف تقتضي ذلك     

 
 ٢٤املادة 

  اإلخفــــاء
 من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما ٢٣دون مسـاس بأحكـام املادة       

 لتجرمي القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من األفعال         قـد يلـزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى        
اجملّــرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية دون املشــاركة يف تلــك اجلــرائم، باخفــاء ممــتلكات أو مواصــلة         
االحـتفاظ هبـا عـندما يكـون الشـخص املعـين عـلى عـلم بـأن تلك املمتلكات متأتية من أي من                

 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية
  
 ٢٥املادة 

  إعاقة سري العدالة
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال                    

 :التالية، عندما ترتكب عمدا

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو     )أ( 
ــتدخ     ــتحريض عــلى اإلدالء بشــهادة زور أو لل ــنحها لل ل يف اإلدالء بالشــهادة أو عرضــها أو م

 تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛
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اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف      )ب( 
قضــائي أو معــين بإنفــاذ القــانون مهامــه الرمســية فــيما يــتعلق بارتكــاب أفعــال جمــّرمة وفقــا هلــذه  

ولــيس يف هــذه الفقــرة الفرعــية مــا ميــس حبــق الــدول األطــراف يف أن تكــون لديهــا    . االتفاقــية
 .تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني

  
 ٢٦املادة 

  مسؤولية الشخصيات االعتبارية
ق مع مبادئها القانونية،    ستتتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابري،                   -١ 
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية عن املشاركة يفخصيات االعتبارية الشمسؤولية لتقرير 

الشخصيات رهـنا باملـبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية             -٢ 
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاالعتبارية 

للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت املسـؤولية باملسؤولية اجلنائية   متـس تلـك     ال   -٣ 
 .جلرائما

 الشخصـــياتتكفـــل كـــل دولـــة طـــرف، عـــلى وجـــه اخلصـــوص، إخضـــاع   -٤ 
ات جنائــية أو غـري جنائــية فّعالــة  لعقوبــاملســؤولية وفقـا هلــذه املـادة   ة الــيت تلقـى علــيها  االعتـباري 

 .نقديةال فيها العقوباتومتناسبة ورادعة، مبا 
  

 ٢٧املادة 

  املشاركة والشروع
م مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي       تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـز              -١ 

جتــّرم، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي، املشــاركة بــأي صــفة، كطــرف متواطــئ أو مســاعد أو حمــرض  
 .مثال، يف فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 وتدابــري تدابــري تشــريعيةجيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن    -٢ 
ــا الدا    ــا لقانوهن ــذه     أخــرى لكــي جتــّرم، وفق ــا هل خــلي، أي شــروع يف ارتكــاب فعــل جمــّرم وفق

 .االتفاقية

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي                     -٣ 
 .جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 



 18 
 

 ٢٨املادة 
  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي

كـن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو           مي 
 .الغرض بصفته ركنا لفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

  
 ٢٩املادة 
  التقادم

حتـدد كـل دولـة طـرف يف اطـار قانوهنـا الداخـلي، عـند االقتضاء، ، فترة تقادم طويلة                      
أن أي فعل جمرَّم وفقا هلذه االتفاقية، وحتدد فترة تقادم أطول     تـبدأ فيها االجراءات القضائية بش     

 .أو تعلّق العمل بالتقادم يف حال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة

 ٣٠املادة 

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
ــية خاضــعا         -١  ــذه االتفاق ــا هل ــّرم وفق ـــل جم ــة طــرف ارتكــاب فع ــل كــل دول جتع

 .ة ذلك اجلرملعقوبات ُتراعى فيها جسام

تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا لـنظامها القـانوين ومـبادئها الدسـتورية، ما قد                     -٢ 
بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة  يلـزم مـن تدابـري إلرسـاء أو إبقـاء توازن مناسب          

ملوظفـيها العمومـيني مـن أجـل أداء وظـائفهم وإمكانـية القـيام، عـند الضرورة، بعمليات حتقيق                
 . ومقاضاة فعالة يف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقيةومالحقة

تســعى كــل دولــة طــرف إىل ضــمان ممارســة أي صــالحيات قانونــية تقديــرية   -٣ 
يتــيحها قانوهنــا الداخــلي فــيما يــتعلق مبالحقــة األشــخاص الرتكــاهبم أفعــاال جمــّرمة وفقــا هلــذه    

ذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، االتفاقـية، مـن أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفا       
 .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاهبا

يف حالـة األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية، تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابــري            -٤ 
 يراعلضمان أن ت  ، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع،              مناسـبة 

قـرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة أو االستئناف ضرورة حضور   خبصـوص    املفروضـة    الشـروط 
 .املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 لـدى النظر يف  بعـني االعتـبار جسـامة اجلـرائم املعنـية        كـل دولـة طـرف       تـأخذ    -٥ 
 .ائماجلرر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك إمكانية اإلفراج املبكّ
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تـنظر كـل دولـة طـرف، مبـا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف                  -٦ 
إرســاء إجــراءات جتــيز للســلطة املختصــة، عــند االقتضــاء، تنحــية املوظــف العمومــي املــتهم          
بارتكـاب فعـل جمـرم وفقـا هلـذه االتفاقـية أو وقفـه عـن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض              

 .الرباءة

ظر كـل دولـة طـرف، حيـنما تسـّوغ جسـامة اجلـرم ذلـك، ومبـا يتوافق مع                 تـن  -٧ 
املـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين، يف اختـاذ إجـراءات إلسـقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي                    
وسـيلة مناسـبة أخرى، ولفترة زمنية حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني بارتكاب              

 :تفاقية، للقيام مبا يليأفعال جمّرمة وفقا هلذه اال

 تويل منصب عمومي؛ )أ( 

 .تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة )ب( 

ــادة مبمارســة الســلطات املختصــة صــالحياهتا     ١ال متــس الفقــرة   -٨   مــن هــذه امل
 .التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني

األفعال ون توصـيف    القاضـي بـأن يكـ     لـيس يف هـذه االتفاقـية مـا ميـس باملـبدأ               -٩ 
طبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت ن الدفوع القانونية امل  توصيفاجملـّرمة وفقـا هلذه االتفاقية و      

الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب  الداخلي ل لقانون  ل حصـرا    احتكـم مشـروعية السـلوك حمفوظـ       
 .وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك واملعاقبة على 

اف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب     تسـعى الدول األطر    -١٠ 
 .أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

  
 ٣١املادة 

  التجميد واحلجز واملصادرة
تـتخذ كـل دولـة طـرف، إىل أقصـى مـدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين          -١ 

 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

عـائدات اإلجرامـية املتأتـية مـن أفعـال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، أو ممتلكات             ال )أ( 
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

املمـتلكات أو املعـدات أو األدوات األخـرى الـيت اسُتخدمت أو كانت معّدة                )ب( 
 .لالستخدام يف ارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية
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قـد يلـزم مـن تدابـري للـتمكني مـن كشف أي من       تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا         -٢ 
 مـن هـذه املـادة أو اقـتفاء أثـره أو جتمـيده أو حجزه، لغرض           ١األشـياء املشـار إلـيها يف الفقـرة          

 .مصادرته يف هناية املطاف

تـتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية             -٣ 
ت املختصـة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة،         وتدابـري أخـرى لتنظـيم ادارة السـلطا        

 . من هذه املادة٢ و١املشمولة يف الفقرتني 

إذا ُحّولـت هـذه العـائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو بدلت هبا، جزئيا      -٤ 
أو كلـيا، وجـب إخضـاع تلـك املمـتلكات، بـدال مـن العـائدات، للـتدابري املشـار إليها يف هذه                     

 .املادة

ــادر     -٥  ــتلكات اكُتســـبت مـــن مصـ ــية مبمـ ــائدات اإلجرامـ إذا ُخلطـــت هـــذه العـ
ــائدات       مشــروعة، وجــب إخضــاع تلــك املمــتلكات للمصــادرة يف حــدود القــيمة املقــّدرة للع

 .املخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

فـس الـنحو وبنفس    ُتخضـع أيضـا للـتدابري املشـار إلـيها يف هـذه املـادة، عـلى ن                  -٦ 
ــية مــن هــذه         ــنافع األخــرى املتأت ــرادات أو امل ــية، اإلي ــائدات اإلجرام القــدر الســاريني عــلى الع
العـائدات االجرامـية، أو مـن املمـتلكات الـيت ُحّولـت تلك العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من               

 .املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات

 مـن هـذه االتفاقـية، ختـوِّل كـل دولـة طرف             ٥٥ألغـراض هـذه املـادة واملـادة          -٧ 
حماكمهـــا أو ســـلطاهتا املختصـــة األخـــرى أن تأمـــر بإتاحـــة الســـجالت املصـــرفية أو املالـــية أو  

وال جيـوز للدولـة الطـرف أن تـرفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة               . الـتجارية أو حبجـزها    
 .السرية املصرفية

ــنظر يف إمك  -٨  ــزام اجلــاين بــأن يبــّين املصــدر   جيــوز للــدول األطــراف أن ت ــية إل ان
املشـروع هلـذه العـائدات االجرامـية املـزعومة أو للممـتلكات األخـرى اخلاضـعة للمصادرة، ما                   

قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية      املبادئ األساسية ل  مع  دام ذلـك اإللـزام يتوافق       
 .واإلجراءات األخرى

 . حسنة النيةثالثةقوق أطراف حبادة مبا ميس  أحكام هذه املتأويلال جيوز  -٩ 
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حتديد وتنفيذ التدابري يكون بـأن  القاضـي  لـيس يف هـذه املـادة مـا ميـس باملـبدأ            -١٠ 
ــيها   ــيت تشــري إل ــع ال ــتوافقني م ــة الطــرف     م ــانون الداخــلي للدول ــام الق تلك  وخاضــعني لــ  أحك

 .األحكام
  

 ٣٢املادة 

  محاية الشهود واخلرباء والضحايا
وضمن   تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي،   كـل دولـة طرف    تـتخذ    -١ 

تتعلق بأفعال جمّرمة    بشهادة   واخلرباء الذين ُيْدلون  لشهود  للتوفري محاية فّعالة    ،  حـدود إمكانياهتا  
 االقتضاء، من  عنداالتفاقـية وكذلـك ألقـارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم          وفقـا هلـذه     

 .يب حمتملأي انتقام أو تره

 مـن هـذه املادة، ودون مساس       ١اة يف الفقـرة      الـتدابري املـتوخّ    تشـمل جيـوز أن     -٢ 
 : حماكمة حسب األصولحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

 لـتوفري احلمايـة اجلسـدية ألولـئك األشـخاص، كالقيام مثال،          ءاتإجـرا إرسـاء    )أ( 
 بعدم إفشاء  ، عـند االقتضـاء،    مـتهم والسـماح   بـالقدر الـالزم واملمكـن عملـيا، بتغـيري أمـاكن إقا            

 أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن تهم املعلومات املتعلقة هبوي

على حنو للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم   تتيح  خاصـة باألدلـة     توفـري قواعـد      )ب( 
جــيا ، كالســماح مــثال بــاإلدالء بالشــهادة باســتخدام تكنولو أولــئك األشــخاصيكفــل ســالمة 
 . وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة مثلاالتصاالت،

تــنظر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن  -٣ 
 . من هذه املادة١ يف الفقرة املشار اليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

 .تسري أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا -٤ 

تتـيح كـل دولـة طـرف، رهـنا بقانوهنا الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل            -٥ 
الضـحايا وأخذهـا بعـني االعتبار يف املراحل املناسبة من االجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة،     

 .على حنو ال ميس حبقوق الدفاع
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 ٣٣املادة 

  محاية املبلّغني
ظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة         تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب ن         

لتوفري احلماية من أي معاملة ال مسّوغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة،                  
 .بابالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية                  

  
 ٣٤املادة 

  عواقب أفعال الفساد
سـبته األطـراف الثالثة من حقوق حبسن نّية، تتخذ          مـع إيـالء االعتـبار الواجـب ملـا اكت           

ويف . كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري تتناول عواقب الفساد            
هـذا السـياق، جيـوز للـدول األطـراف أن تعترب الفساد عامال ذا أمهية يف اختاذ اجراءات قانونية                    

ذلـك مـن الصـكوك املماثلـة أو اختاذ أي اجراء     إللغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتـياز أو غـري         
 .انتصايف آخر

  
 ٣٥املادة 

  التعويض عن الضرر
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لضمان                                

حق الكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد                            
 .ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض         املسؤولني عن إحداث      

  
 ٣٦املادة 

  السلطات املتخصصة
تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين، مـا قـد يلزم من                          

تدابـري لضـمان وجـود هيـئة أو هيـئات متخصصـة أو أشـخاص متخصصني يف مكافحة الفساد            
يــئات أو هــؤالء األشــخاص مــا يلــزم مــن   ومتــنح تلــك اهليــئة أو اهل . مــن خــالل إنفــاذ القــانون 

االســتقاللية، وفقــا للمــبادئ األساســية للــنظام القــانوين للدولــة الطــرف، لكــي يســتطيعوا أداء    
وينـبغي تـزويد هـؤالء األشخاص أو موظفي        . وظـائفهم بفعالـية ودون أي تـأثري ال مسـوغ لــه            

 .داء مهامهمتلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية أل
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 ٣٧املادة 
  التعاون مع سلطات انفاذ القانون

تـتخذ كـل دولـة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو      -١ 
شـاركوا يف ارتكـاب فعـل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقـية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات           

فعلـية حمـددة للسلطات املختصة   املختصـة ألغـراض التحقـيق واالثـبات، وعـلى توفـري مسـاعدة             
 .ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسترداد تلك العائدات

ــية ختفــيف      -٢  ــيح، يف احلــاالت املناســبة، إمكان ــة طــرف يف أن تت ــنظر كــل دول ت
عقوبـة املـتهم الـذي يقـدم عونـا كـبريا يف عملـيات التحقـيق أو املالحقـة بشـأن فعل جمّرم وفقا                   

 .التفاقيةهلذه ا

تـنظر كـل دولـة طـرف يف إمكانـية مـنح احلصانة من املالحقة القضائية، وفقا               -٣ 
للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، ألي شـخص يقـدم عونـا كـبريا يف عمليات التحقيق أو                     

 .املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 من  ٣٢ه يف املادة    جتـري محايـة أولـئك األشـخاص عـلى الـنحو املنصوص علي              -٤ 
 .هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

 مـن هـذه املـادة، املوجود يف    ١عـندما يكـون الشـخص املشـار الـيه يف الفقـرة           -٥ 
دولـة طـرف، قـادرا عـلى تقـدمي عـون كـبري إىل السـلطات املختصـة لدولة طرف أخرى، جيوز               

ام اتفاقــات أو ترتيــبات، وفقــا لقانوهنمــا الداخــلي، للدولــتني الطــرفني املعنيــتني أن تــنظرا يف ابــر
 من هذه ٣ و ٢بشـأن إمكـان قـيام الدولـة الطـرف األخـرى بـتوفري املعاملـة املبيـنة يف الفقرتني            

 .املادة
  
 ٣٨املادة 

  السلطات الوطنيةبني التعاون 
ون تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعا               

بــني ســلطاهتا العمومــية، وكذلــك موظفــيها العمومــيني، مــن جانــب، وســلطاهتا املســؤولة عــن   
وجيـوز أن يشمل ذلك  . التحقـيق يف األفعـال اإلجرامـية ومالحقـة مرتكبـيها، مـن جانـب آخـر          

 :التعاون
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املــبادرة بــإبالغ الســلطات األخــرية، حيــثما تكــون هــناك أســباب وجـــيهة          )أ( 
 مــن هــذه ٢٣ و٢١ و١٥ب أي مــن األفعــال اجملــّرمة وفقــا لــلمواد لالعــتقاد بأنــه جــرى ارتكــا

 االتفاقية ؛ أو

 .تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها )ب( 
  

 ٣٩املادة 
  القطاع اخلاص والتعاون بني السلطات الوطنية

تدابري لتشجيع تـتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من             -١ 
الـتعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا            

 .املؤسسات املالية، فيما يتصل باألمور املتعلقة بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية

تــنظر كــل دولــة طــرف، يف تشــجيع رعاياهــا وغريهــم مــن األشــخاص الذيــن  -٢ 
ن إقامتهم املعتاد يف اقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة       يوجـد مكا  

 .عن ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
  

 ٤٠املادة 
  السرية املصرفية

تكفـل كـل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمّرمة وفقا            
مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ        هلـذه االتفاقـية، وجـود آلـيات         

 .عن تطبيق قوانني السرية املصرفية
  

 ٤١املادة 

  السجل اجلنائي
جيـوز لكـل دولـة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي                

حكم إدانة سبق أن صدر  يؤخـذ بعـني االعتـبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي              
حبـق اجلـاين املـزعوم يف دولـة أخـرى، بغـية اسـتخدام تلـك املعلومات يف اجراءات جنائية ذات                     

 .صلة بفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
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 ٤٢املادة 

  الوالية القضائية
تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما         -١ 

 : وفقا هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتنيجرمته من أفعال

 عندما ُيرتكب اجلرم يف اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 

عـندما يرتكـب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة         )ب( 
 .مسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم

ه االتفاقــية، جيــوز للدولــة الطــرف أن ُتخضــع  مــن هــذ٤رهــنا بأحكــام املــادة  -٢ 
 :أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التالية

 عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 

ــة الطــرف أو شــخص عــدمي      )ب(  عــندما َيرتكــب اجلــرم أحــد مواطــين تلــك الدول
 تاد يف اقليمها؛ أواجلنسية يوجد مكان اقامته املع

من ‘ ٢‘) ب (١عـندما يكـون اجلـرم واحـدا مـن األفعـال اجملّرمة وفقا للفقرة                 )ج( 
 ١ من هذه االتفاقية وُيرتكب خارج اقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم وفقا للفقــرة              ٢٣املـادة   

  من هذه االتفاقية داخل اقليمها؛ أو٢٣من املادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ(

 .ندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرفع )د( 

 من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من            ٤٤ألغـراض املـادة      -٣ 
تدابــري الخضــاع األفعــال اجملــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية لواليــتها القضــائية عــندما يكــون اجلــاين    

 .يهااملزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطن

جيــوز لكــل دولــة طــرف أيضــا أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن تدابــري الخضــاع      -٤ 
األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية لواليـتها القضـائية عـندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف                   

 .اقليمها وال تقوم بتسليمه

 ٢ أو ١إذا أُبلغـت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة          -٥ 
مـن هـذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة         
أو تــتخذ إجــراء قضــائيا بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب عــلى الســلطات املعنــية يف تلــك الــدول     

 .األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات
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د القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة    دون مسـاس بقواع    -٦ 
 .أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  
 الفصل الرابع

 التعاون الدويل 
  

 ٤٣املادة 

  التعاون الدويل
 مــن ٥٠ إىل ٤٤تــتعاون الــدول األطــراف يف املســائل اجلنائــية، وفقــا لــلمواد   -١ 

وتـنظر الـدول األطـراف، حيـثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوين        . االتفاقـية هـذه   
ــية     الداخــلي، يف مســاعدة بعضــها الــبعض، يف التحقــيقات واالجــراءات اخلاصــة باملســائل املدن

 .واالدارية ذات الصلة بالفساد

ــتجرمي وجــب       -٢  ــر ازدواجــية ال ــدويل، كــلما اشــترط تواف ــتعاون ال يف مســائل ال
عتـبار ذلـك الشرط مستوىف بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب              ا

تـدرج اجلـرم املعـين ضمن نفس فئة اجلرائم اليت تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم                 
يف تسـميته نفـس املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم    

 .م الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة يعترب فعال إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفنيعليه اجلر
  

 ٤٤املادة 
  اجملرمنيتسليم

 
ــادة عــلى   تن -١  ــا هلــ  طــبق هــذه امل ــية األفعــال اجملــّرمة وفق عــندما يكــون  ذه االتفاق

ن يف إقلـيم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أ        موجـودا   الشـخص موضـوع طلـب التسـليم         
القانون الداخلي لكل   جرما خاضعا للعقاب مبقتضى     يكـون اجلـرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم         

 .من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

 مـن هـذه املـادة، جيـوز للدولـة الطرف اليت      ١عـلى الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            -٢ 
بب أي من اجلرائم املشمولة     يسـمح قانوهنـا بذلـك أن توافـق عـلى طلـب تسليم شخص ما بس                

 .هبذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي
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إذا مشـل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل        -٣ 
خاضـعا للتسـليم مبقتضـى هـذه املـادة ويكـون بعضـها غـري خاضـع للتسـليم بسبب مدة احلبس                      

لة بأفعـال جمـّرمة وفقا هلذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية           املفروضـة علـيها ولكـن هلـا صـ         
 .الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم

يعتـرب كـل مـن اجلـرائم الـيت تنطـبق علـيها هـذه املـادة مدرجا يف عداد اجلرائم              -٤ 
وتتعهد الدول . اخلاضـعة للتسـليم يف أي معـاهدة لتسـليم اجملـرمني قائمـة بـني الـدول األطـراف            

األطـراف بـادراج تلـك اجلـرائم يف عـداد اجلـرائم اخلاضـعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم                    
وال جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يسمح قانوهنا بذلك أن تعترب أيا من األفعال اجملّرمة         . فـيما بيـنها   

 .سليموفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للت

 طلب  ، مشروطا بوجود معاهدة   رمني جتعل تسليم اجمل   ،إذا تلقـت دولـة طـرف       -٥ 
تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى ال ترتـبط معهـا مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية          

 .طبق عليه هذه املادةجرم تنأي خيص األساس القانوين للتسليم فيما 

 :يم مشروطا بوجود معاهدةتسلالجتعل  الدولة الطرف اليت على -٦ 

أن تـبلّغ األمـني العـام لألمـم املـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه                  )أ( 
األساس  االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، مبـا إذا كانـت ستعترب هذه االتفاقية                   

 ؛تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقيةالالقانوين للتعاون بشأن 

أن تسـعى، حيـثما اقتضـى األمـر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول          و )ب( 
األطـراف يف هـذه االتفاقـية بغـية تنفـيذ هـذه املـادة، إذا كانـت ال تعتـرب هـذه االتفاقية األساس                 

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

ن تعترب تسليم مشروطا بوجود معاهدة أالعـلى الـدول األطـراف اليت ال جتعل           -٧ 
 .لتسليم فيما بينهاجرائم خاضعة لطبق عليها هذه املادة تناليت اجلرائم 

تســليم للشــروط الــيت يــنص علــيها القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف  ضــع الخي -٨ 
  الدنــيالعقوبــةة باط املــتعلقو، مبــا يف ذلــك الشــر ســاريةتســليم الالمتلقــية الطلــب أو معــاهدات 

يت جيـوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض      تسـليم واألسـباب الـ     املشـترطة لل  
 .التسليم

ــية، إىل    -٩  ــنها الداخل ــدول األطــراف، رهــنا بقواني إجــراءات بتعجــيل التســعى ال
 .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص  ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 
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عاهداهتا ، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي ومجيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب      -١٠ 
لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب               املـتعلقة با  
املوجــود يف إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــري مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات  وتســليمه 

 .ةّح ذلك وبأهنا ظروف ملتدعيالتسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقـم الدولـة الطـرف الـيت يوجـد اجلـاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك                     -١١ 
 وجب عليهامواطنيها، أحـد  جملـرد كونـه   طـبق علـيه هـذه املـادة       ُبجـرم تن  الشـخص فـيما يـتعلق       

ــيام ــب التســليم،       الق ــة الطــرف الــيت تطل ــلى طلــب الدول ــة ، بــناء ع القضــية دون إبطــاء  بإحال
وتــتخذ وتــتخذ تلــك الســلطات قــرارها . بقصــد املالحقــةاملختصــة لطاهتا ه إىل ســـــ لســّوغم ال

القانون الداخلي مبوجـب   يعتـرب خطـريا   آخـر   جـرم   حالـة أي    ذات االجـراءات الـيت تـتخذها يف         
ــة الطــرف   ــتلك الدول ــية      . ل ــب اإلجرائ ــية، خصوصــا يف اجلوان ــدول األطــراف املعن ــتعاون ال وت

 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةوا

ــة الطــرف تســليم أحــد       -١٢  ــانون الداخــلي للدول ــيهاعــندما ال جيــيز الق أو  مواطن
لعقوبــة إال بشــرط أن يعــاد ذلــك الشــخص إىل تلــك الدولــة الطــرف لقضــاء ا       التخــلي عــنه  

 وتتفق ،حملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها         بعـد ا   علـيه    املفروضـة 
قد  اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما الدولـة الطـرف والدولـة الطرف     تلـك   

ن يف  تـريانه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـرب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبيّ                  
 . من هذه املادة١١الفقرة 

حبجة أن الشخص  غـرض تنفـيذ حكم قضائي     لم  إذا ُرفـض طلـب تسـليم مقـدَّ         -١٣ 
الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، وجب على الدولة الطرف             مواطـين املطلـوب تسـليمه هـو مـن         

قتضــيات ذلــك القــانون، أن وفقــا ملمتلقــية الطلــب، إذا كــان قانوهنــا الداخــلي يســمح بذلــك و 
 قانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذ، يف  ة الطرف الطالب   الدولـة   بـناء عـلى طلـب مـن        ،تـنظر 

 .هاأو ما تبقى منللدولة الطرف الطالبة  الداخلي

اليت اجلرائم  إجـراءات فـيما يـتعلق بـأي من         بشـأنه ُتكفـل ألي شـخص ُتـتخذ         -١٤ 
طـبق علـيها هـذه املـادة معاملـة منصـفة يف كـل مـراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع                تن

ــيها     ــنص عل ــيت ي ــانون الاحلقــوق والضــمانات ال ــك    الداخــلي لق ــيت يوجــد ذل ــة الطــرف ال لدول
 .الشخص يف إقليمها

جيـوز تفسـري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا   ال   -١٥ 
غرض مالحقة لم عتقاد أن الطلب قدّ ال وجيهة   أسبابكـان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب        
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أو آرائـــه اإلثـــين أو معاقــبة شـــخص بســـبب جنســـه أو عـــرقه أو ديانـــته أو جنســـيته أو أصـــله  
 هذهسـيلحق ضـررا بوضـعية ذلك الشخص ألي سبب من            السياسـية، أو أن االمتـثال للطلـب         

 .األسباب

جرما يعترب  اجلرم  أن  جملرد   أن تـرفض طلـب تسـليم          األطـراف  ال جيـوز للـدول     -١٦ 
 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٧ 
لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافـية  ا فرصـة  األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتـيح هلـ          

 .داعمة الدعائها

ــتعددة      -١٨  ــية ومـ ــبات ثنائـ ــات أو ترتيـ ــرام اتفاقـ ــراف إىل إبـ ــدول األطـ ــعى الـ تسـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 

  
 ٤٥املادة 

  نقل األشخاص احملكوم عليهم
تيـــبات ثنائـــية أو مـــتعددة جيـــوز للـــدول األطـــراف أن تـــنظر يف إبـــرام اتفاقـــات أو تر  

األطــراف بشــأن نقــل األشــخاص الذيــن حيكــم علــيهم بعقوبــة احلــبس أو بأشــكال أخــرى مــن  
 أولئك يكملذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي أفعاال جمّرمة وفقا هل  احلـرمان مـن احلرية، الرتكاهبم       
 .األشخاص مدة عقوبتهم هناك

 
 ٤٦املادة 

  املساعدة القانونية املتبادلة
تقــدِّم الــدول األطــراف بعضــها إىل بعــض أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة          -١ 

القانونـية املتـبادلة يف التحقـيقات واملالحقـات واالجـراءات القضـائية املتصـلة باجلرائم املشمولة         
 .هبذه االتفاقية

تقـدَّم املسـاعدة القانونـية املتـبادلة عـلى أمت وجـه ممكـن مبقتضـى قوانني الدولة                    -٢ 
قــية الطلــب ومعاهداهتــا واتفاقاهتــا وترتيــباهتا ذات الصــلة، فــيما يــتعلق بالتحقــيقات  الطــرف متل

ــيها شخصــية      واملالحقــات واالجــراءات القضــائية اخلاصــة باجلــرائم الــيت جيــوز أن حتاســب عل
 . من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة٢٦اعتبارية، وفقا للمادة 
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م وفقـا هلــذه املــادة ألي مــن  تــبادلة الــيت تقــدَّجيـوز طلــب املســاعدة القانونـية امل   -٣ 
 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ )أ( 

 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل )ج( 

 فحص األشياء واملواقع؛ )د( 

 اخلرباء؛واملواد واألدلة وتقييمات تقدمي املعلومات  )ه( 

ــيها الســـجالت     )و(  ــا فـ ــلة، مبـ ــتندات والســـجالت ذات الصـ ــول املسـ تقـــدمي أصـ
قة ، أو نسخ مصّدملنشآت التجاريةاحلكومـية أو املصـرفية أو املالـية أو سـجالت الشركات أو ا          

 نها؛م

أو املمـتلكات أو األدوات أو األشـياء األخرى أو   اإلجرامـية   عـائدات   حتديـد ال   )ز( 
 ؛إثباتيةألغراض  اقتفاء أثرها

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

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

ــية      )ي(  اســتبانة عــائدات اجلــرمية وفقــا ألحكــام الفصــل اخلــامس مــن هــذه االتفاق
 وجتميدها واقتفاء أثرها؛

 . وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقيةاسترداد املوجودات، )ك( 

لدولـة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي،  دى ا لـ عنـية جيـوز للسـلطات امل     -٤ 
 خمتصةمبسائل جنائية إىل سلطة     ذات صـلة     معلومـات    ترسـل ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبقا، أن          

ك السلطة على أن هـذه املعلومـات ميكـن أن تسـاعد تلـ     تعـتقد   حيـثما  ،يف دولـة طـرف أخـرى      
ــنجاح     ــا ب ــية أو إمتامه ــتحريات واإلجــراءات اجلنائ ــيام بال ــد ُتفضــي إىل  ،الق ــدمي  أو ق ــة تق الدول

 .هذه االتفاقيةقتضى  مباالطرف األخرى طلب

مبا جيري من مساس  مـن هذه املادة دون  ٤الفقـرة  مبقتضـى  املعلومـات  ُترسـل    -٥ 
.  اليت تقدم تلك املعلوماتاملعنيةلسلطات ا ا هلحتـريات وإجـراءات جنائـية يف الدولـة الـيت تتـبع            

طي  ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات  أن متتثلاليت تتلقى املعلومات  املختصـة    السـلطات    عـلى و



31  
 

بــيد أن هــذا ال ميــنع الدولــة الطــرف . مؤقــتا، أو بفــرض قــيود عــلى اســتخدامهاالكــتمان، وإن 
ويف تلك احلالة، تقوم . صا متهماإجراءاهتا معلومات تربئ شخسياق املتلقـية مـن أن تفشي يف       
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع املرسلةار الدولة الطرف   شـع الدولـة الطـرف املتلقـية بإ      

 وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار. ذلكالـيها   إذا مـا طلـب       ملرِسـلة، الدولـة الطـرف ا    
 بذلك اإلفشاء دون املرسلةلطرف الغ الدولة اــ الدولـة الطـرف املتلقـية إب    وجـب عـلى   مسـبق،   
 .إبطاء

ــاهدة     ال جيــوز أن متــس   -٦  ــتزامات الناشــئة عــن أي مع ــادة باالل أحكــام هــذه امل
 املســاعدة القانونــية ، كلــيا أو جزئــيا،أخــرى، ثنائــية أو مــتعددة األطــراف، حتكــم أو ســتحكم 

 .املتبادلة

هذه مبقتضى مة  مـن هـذه املـادة على الطلبات املقد   ٢٩ إىل ٩طـبق الفقـرات    ُت -٧ 
إذا أما . املـادة إذا كانـت الـدول األطـراف املعنـية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية       

كانـت تلـك الـدول األطـراف مرتـبطة مبعـاهدة مـن هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة                    
ن هذه املادة  م٢٩ إىل ٩يف تلـك املعـاهدة، مـا مل تـتفق الـدول األطـراف على تطبيق الفقرات            

ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّ    شــجَُّتو. بــدال مــنها  ــدول األطــراف بشــدة عــلى تطب ل ع ال
 .التعاون

مبقتضى ال جيـوز للـدول األطـراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة                -٨ 
 . السرية املصرفيةجةهذه املادة حب

ــة الطــرف متلقــية الطلــب، يف اســتجابت   )أ (-٩  ها لطلــب مســاعدة مقــّدم  عــلى الدول
مبقتضـى هـذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية               

 ؛١حسبما ُبينت يف املادة 

جيـوز للـدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمال هبذه املادة حبجة انتفاء            )ب( 
رف متلقـية الطلـب، مبا يتوافق مع املفاهيم         بـيد أنـه يـتعني عـلى الدولـة الطـ           . ازدواجـية الـتجرمي   

وجيوز رفض . األساسـية لـنظامها القانوين، أن تقدم املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري   
تقـدمي تلـك املسـاعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما ُيلتمس من التعاون       

 هذه االتفاقية؛أو املساعدة بشأهنا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من 

جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تـنظر يف اعـتماد مـا قـد تـراه ضـروريا من التدابري                )ج( 
 .لكي تتمكن من تقدمي مساعدة أوسع عمال هبذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي
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ب ُيطلجيـوز نقـل أي شـخص حمـتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و          -١٠ 
ألغـراض الـتعرف أو اإلدالء بشـهادة أو تقدمي مساعدة أخرى    وجـوده يف دولـة طـرف أخـرى        

جبــرائم يف احلصــول عــلى أدلــة مــن أجــل حتقــيقات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية تــتعلق    
 : إذا استويف الشرطان التاليان،مشمولة هبذه االتفاقية

 وعن علم؛حبّرية موافقة ذلك الشخص  )أ( 

تراه هاتان الدولتان قد  الطرفني، رهنا مبا ة يف الدولـتني عنـي اتفـاق السـلطات امل     )ب( 
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة  -١١ 

 قـيد االحتجاز خمولـة ابقـاءه     نقل إلـيها الشـخص      لدولـة الطـرف الـيت يُـ       اكـون   ت )أ( 
قـل مـنها الشـخص غري ذلك أو تأذن بغري         ، مـا مل تطلـب الدولـة الطـرف الـيت نُ            وملـزمة بذلـك   

 لك؛ذ

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن نقل إلـيها الشـخص  الدولـة الطـرف الـيت يُـ    عـلى    )ب( 
على أي حنو   تفق عليه مسبقا، أو     ه إىل عهـدة الدولـة الطـرف الـيت نقـل مـنها وفقـا ملا يُ                 رجاعـ بإ

  يف الدولتني الطرفني؛عنية، بني السلطات املآخر

ــة تشــترط عــلى  أن ال جيــوز للدولــة الطــرف الــيت يــنقل إلــيها الشــخص   )ج(  الدول
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألالطرف اليت نقل منها بدء إجراءات تسليم 

ُتحتسـب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل      )د( 
 .امنهها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إلي

 مـن هذه  ١١ و١٠للفقـرتني   ذي ُيـنقل وفقـا      ال جيـوز أن ُيالَحـق الشـخص الـ          -١٢ 
ــت جنســيته، أو    ــا كان ــادة، أي ــته   ُيحــتجز أو ُيعاقَــب أو ُتفــرض   امل ــيود أخــرى عــلى حري أي ق

 إدانة سابق ملغادرته  حكمأو أو إغفالفعل الشخصـية يف إقلـيم الدولـة الـيت ينقل إليها، بسبب             
 .الطرف اليت نقل منهاما مل توافق على ذلك الدولة ، إقليم الدولة اليت نقل منها

تلقي تسند إليها مسؤولية وصالحية   مركزية    كـل دولـة طـرف سـلطة        سـّمي ُت -١٣ 
ــية         ــتها إىل الســلطات املعن ــبات أو إحال ــك الطل ــيذ تل ــبادلة وتنف ــية املت ــبات املســاعدة القانون طل

وحيــثما كــان للدولــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقلــيم خــاص ذو نظــام مســتقل          .لتنفــيذها
  سـلطة مركـزية مـنفردة تـتوىل املهـام ذاهتا يف     تسـمي لقانونـية املتـبادلة، جـاز هلـا أن        للمسـاعدة ا  

 وتكفــل الســلطات املركــزية تنفــيذ الطلــبات املــتلقاة أو إحالــتها. تلـك املــنطقة أو ذلــك اإلقلــيم 
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وحيــثما تقــوم الســلطة املركــزية بإحالــة الطلــب إىل ســلطة معنــية . بســرعة وعــلى حنــو مناســب
.  ســليمةبطــريقةع تلــك الســلطة املعنــية عــلى تنفــيذ الطلــب بســرعة و جَِّشــُتن علــيها ألتنفــيذه، 

 هلذا الغرض وقت قيام     سماة األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية امل        يـتعني إبـالغ   و
طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هـذه االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضمام                     الدولـة   ال

ــيها ــبا وُت. إل ــا إىل الســلطات     وجــه طل ــتعلق هب ــبادلة وأي مراســالت ت ــية املت ت املســاعدة القانون
ــة طــرف يف أن   . ها الــدول األطــرافســمياملركــزية الــيت ت وال ميــس هــذا الشــرط حــق أي دول

يف احلاالت أما واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،  تشـترط توجـيه مـثل هـذه الطلبات        
عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،  فلطرفان املعنيتان،   العاجلـة، وحيـثما تـتفق الدولتان ا       

 .إن أمكن ذلك

 كفـيلة بأن تنتج سجال    قـدم الطلـبات كـتابة أو، حيـثما أمكـن، بـأي وسـيلة              ُت -١٤ 
 تتــيح لــتلك الدولــة  يف ظــروف بلغــة مقــبولة لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، و  ا،مكــتوب

 األمــني العــام لألمــم املــتحدة باللغــة أو اللغــات غيــتعني إبــالو. الطــرف أن تــتحقق مــن صــحته
طـرف وقـت قـيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هذه                     الدولـة   الاملقـبولة لـدى     

ــيها    ــرارها أو االنضــمام إل ــبوهلا أو إق ــية أو ق ــتفق    .االتفاق ــثما ت ــة، وحي ــا يف احلــاالت العاجل  أم
فويا، عــلى أن تؤكَّــد كــتابة عــلى الدولــتان الطــرفان عــلى ذلــك، فــيجوز أن تقــدَّم الطلــبات شــ

 .الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -١٥ 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

موضــوع وطبــيعة التحقــيق أو املالحقــة أو اإلجــراء القضــائي الــذي يــتعلق بــه   )ب( 
 ئي؛الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضا

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة باملوضـوع، باسـتثناء مـا يتعلق بالطلبات املقدمة                 )ج( 
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف  ة معيـن  اتمسـة وتفاصـيل أي إجـراء      وصـفا للمسـاعدة امللتَ     )د( 
 ؛االطالبة اتباعه

  حيثما أمكن ذلك؛،هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته )ه( 

 .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريض الذي ُتالغر )و( 
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ن جيـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّ                -١٦ 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنأهنا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 

وكذلك متلقية الطلب،   الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة الطرف            نفَّذ  يـ  -١٧ 
يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ، حيـثما أمكن، ما مل      وفقـا لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب        

 .الطرف متلقية الطلب

وُيـراد مساع أقواله،     يف إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   شـخص   يكـون   عـندما    -١٨ 
 متسقاكنا و أو خـبري، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخرى، ويكون ذلك مم                كشـاهد   
 األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب  ئمـع املـباد   

 إذا مل يكن ممكنا     ، الفيديو  االئتمار بواسطة  ستماع عن طريق  الالدولـة األخـرى، بعقـد جلسة ا       
لتني للدووجيوز .  يف إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة   شخصـيا أو مستصـوبا مـثول الشـخص املعـين          

 عـلى أن تــتوىل إدارة جلسـة االســتماع سـلطة قضــائية تابعـة للدولــة الطــرف     اأن تــتفقالطـرفني  
 .الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

 املعلومـات أو األدلة اليت تزودها هبا        تـنقل ال جيـوز للدولـة الطـرف الطالـبة أن            -١٩ 
و أن تســتخدمها يف حتقـــيقات أو مالحقــات أو إجـــراءات   الدولــة الطـــرف متلقــية الطلـــب، أ  

. قضـائية غـري تلـك املذكـورة يف الطلـب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب                  
ولـيس يف هـذه الفقـرة مـا ميـنع الدولـة الطـرف الطالـبة مـن أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو            

ــة، هــذه ويف . شــخص مــتهممــربئة لأدلــة  ــبة  الدعــلىاحلال ــة الطــرف الطال ــة  أن تشــعرول  الدول
الطـرف متلقـية الطلـب قـبل حـدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا                

 الدولة  وجب على وإذا تعـذر، يف حالـة استثنائية، توجيه إشعار مسبق،           . لـب مـنها ذلـك     مـا طُ  
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

جيـوز للدولـة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن               -٢٠ 
ر عـلى الدولة  وإذا تعـذّ . ية الطلـب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـالزم لتنفـيذه          حتـافظ عـلى سـرّ     

 الدولــة الطــرف الطالــبة وجــب علــيها إبــالغالطــرف متلقــية الطلــب أن متتــثل لشــرط الســرية، 
 .جه السرعةبذلك على و

 : يف احلاالت التاليةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة -٢١ 

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قّدإذا مل ُي )أ( 

سيادهتا أو  بإذا رأت الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد ميس                  )ب( 
 أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛
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إذا كـان القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب حيظر على سلطاهتا              )ج( 
خاضعا لتحقيق أو مالحقة اجلرم مماثل، لو كان ذلك جرم  تنفـيذ اإلجـراء املطلـوب بشـأن أي          

 أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

ف متلقــية لطلــب تــتعارض مــع الــنظام القــانوين للدولــة الطــرتلبــية اإذا كانــت  )د( 
 .الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيـوز للـدول األطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة جملرد أن           -٢٢ 
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب اجلرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء -٢٣ 

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف       بتنفيذ طلب الدولـة الطرف متلقية ال     تقـوم  -٢٤ 
مــن  تقــترحه الدولــة الطــرف الطالــبة  مــا ممكــن مــدىأقــرب وقــت ممكــن، وتــراعي إىل أقصــى  

ــورد أســباهبا آجــال، ُيفضــل أن   ــه  ت ــب ذات ــبة أن تقــدم     . يف الطل وجيــوز للدولــة الطــرف الطال
 اختذهتـا الدولـة الطرف    استفسـارات معقولـة للحصـول عـلى معلومـات عـن حالـة الـتدابري الـيت                 

 الدولــة الطــرف متلقــية  عــلىو. متلقــية الطلــب لتلبــية ذلــك الطلــب والــتقدم اجلــاري يف ذلــك  
عن وضعية  أن تـرد عـلى مـا تـتلقاه مـن الدولـة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة        الطلـب   
طرف متلقية  الدولة ال  بإبالغ  الدولـة الطرف الطالبة    وتقـوم . تهالـتقدم احملـرز يف معاجلـ      و الطلـب 

 .الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

ــية الطلــب    -٢٥  ــة الطــرف متلق ــبادلة أن ترجــئ جيــوز للدول ــية املت  املســاعدة القانون
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت بسبب

 تنفــيذه إرجــاءادة، أو  مــن هــذه املــ٢١لــب مبقتضــى الفقــرة أي طقـبل رفــض   -٢٦ 
 الدولـة الطـرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف   تشـاور ت  مـن هـذه املـادة،   ٢٥مبقتضـى الفقـرة    

فإذا قبلت . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنااملساعدة يف امكانـية تقدمي  لـنظر    ل الطالـبة 
متــثال لــتلك الشــروط، وجــب علــيها االبــتلك  مــرهونة املســاعدة  تلــكالدولــة الطــرف الطالــبة

 .الشروط

احتجاز  و مـن هـذه املادة، ال جيوز مالحقة أ     ١٢الفقـرة   بتطبـيق   دون مسـاس     -٢٧ 
شـاهد أو خـبري أو شـخص آخـر يوافـق، بـناء على طلب الدولة الطرف الطالبة،        أو معاقـبة أي     

ــلى اإلدالء بشــهاد  ــات أو     ةع ــريات أو مالحق ــلى املســاعدة يف حت ــراءات قضــائية، أو ع  يف إج
د حريته ضـائية يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو إخضـاعه ألي إجـراء آخـر يقـيّ            إجـراءات ق  

غادرتــه إقلــيم ســابق مل أي فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة  بســببقلــيم، ذلــك اإلالشخصــية يف 
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 بقي الشاهد أو اخلبري أو      مىت  عدم التعّرض هذا   وينتهي ضمان . الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب       
الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له   ره يف إقلـيم الشـخص اآلخـر مبحـض اختـيا    

فرصـة املغـادرة خـالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،                   
مىت لسلطات القضائية، أو الزما لبلـغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد       اعتـبارا مـن الـتاريخ الـذي أُ        

 .تياره بعد أن يكون قد غادرهاإلقليم مبحض اخذلك إىل عاد 

ل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل       تـتحمّ  -٢٨ 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم       . تـتفق الدولـتان الطـرفان املعنيـتان عـلى غري ذلك           

را لــتحديد نفقــات ضــخمة أو غــري عاديــة، وجــب عــلى الدولــتني الطــرفني املعنيــتني أن تتشــاو  
 .ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمالشروط واألحكام اليت سُي

ا يوجد توفـر الدولـة الطـرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم         )أ( -٢٩ 
أو معلومـات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها  مسـتندات   سـجالت أو  يف حوزهتـا مـن    
 لعامة الناس؛

جيــوز للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حســب تقديــرها، أن تقــدم إىل الدولــة   )ب( 
الطـرف الطالـبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو                 

 أو معلومــات حكومــية موجــودة يف حوزهتــا وال يســمح قانوهنــا الداخــلي بإتاحــتها   مســتندات
 .لعامة الناس

طـــراف، حســـب االقتضـــاء، يف إمكانـــية عقـــد اتفاقـــات أو  تـــنظر الـــدول األ -٣٠ 
 العملي أو   نفاذترتيـبات ثنائـية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال              

 . أحكامهاتعزز
  

 ٤٧املادة 
  نقل اإلجراءات اجلنائية

ذه قا هل بفعل جمّرم وف   إجراءات املالحقة املتعلقة     نقلتـنظر الـدول األطراف يف إمكانية         
 يف احلـاالت الـيت يعتـرب فـيها ذلـك      ،املالحقـة تلـك  ، هبـدف تركـيز    إىل بعضـها الـبعض  االتفاقـية 

 .خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائيةو، حسن سري العدالةالنقل يف صاحل 
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 ٤٨املادة 
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون

  ها نظميتوافق مع   قا، مبا  تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثي       -١ 
اجلرائم    مكافحة    من أجل   تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون        كي  القانونية واإلدارية الداخلية،    

 :جل أل، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة          الدول األطراف     وتتخذ   .املشمولة هبذه االتفاقية    

 وإنشاء تلك     تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية،          )أ ( 
 وسريعة عن كل  بطريقة آمنة القنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات        

، إذا    ها صالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى         املشمولة هبذه االتفاقية، مبا في       اجلرائم  جوانب 
 ؛ رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا         

 املشمولة هبذه       اجلرائم  علق ب التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يت              )ب( 
 :االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن         

  تواجدهم    وأماكن   اجلرائم  األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك             هوية ‘١‘ 
 اآلخرين؛   املعنيني وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص         

 ؛ اجلرائم   أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك         االجراميةعائدات   ال حركة  ‘٢‘ 

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد                حركة  ‘٣‘ 
 ؛ جلرائم استخدامها يف ارتكاب تلك ا         

من املواد    كميات الالزمة      ال القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو             )ج ( 
  ألغراض التحليل أو التحقيق؛      

وسائل    تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن                 )د ( 
وطرائق معينة ُتستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام                         

 هوّيات زائفة أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة؛                       

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية، وتشجيع                   )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو           تعيني ضباط اتصال     وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك              تبادل العاملني  

 ؛ ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية    

حسب   تدابري أخرى،      تدابري إدارية و   ما ُيتخذ من     تبادل املعلومات وتنسيق     )و ( 
 .ر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية        لغرض الكشف املبكّ      ، االقتضاء  
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وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام            ية بغ -٢ 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ                         

وإذا مل تكن هناك بني      . يف حال وجودها   القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات           
ألطراف أن تعترب       لدول ا  ة اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز ل            الدول األطراف املعني    

املشمولة هبذه     بشأن اجلرائم    يف جمال إنفاذ القانون      للتعاون املتبادل      مبثابة األساس  هذه االتفاقية  
، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو             األطراف   وتستفيد الدول   . االتفاقية

يها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ                الترتيبات، مبا ف   
 .القانون 

لتصدي     ا ، على    حدود إمكانياهتا      ضمن تسعى الدول األطراف إىل التعاون،             -٣ 
 .للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية، اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة                  

  
 ٤٩املادة 

  ركةالتحقيقات املشت
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز                     

 اليت هي موضع       باألمور للسلطات املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق           
ويف حال عدم وجود       .  أو أكثر    واحدة حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة             

  .الة احل  حسب ، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق           ن هذا القبيل     ماتفاقات أو ترتيبات     
الدولة الطرف اليت سيجري ذلك               االحترام التام لسيادة      مراعاة  وتكفل الدول األطراف املعنية        

 .التحقيق داخل إقليمها    
  

 ٥٠املادة 
   اخلاصةأساليب التحري

 طرف، بقدر ما         من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة               -١ 
تسمح به املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا ووفقا                         
للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا                              
املختصة من استخدام أسلوب التسلم املراقب على النحو املناسب وكذلك، حيثما تراه                                

با، إتباع أساليب حتر خاصة كالترصد االلكتروين وغريه من أشكال الترصد والعمليات                             مناس
السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك األساليب                                

 .من أدلة  
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ع الدول األطراف       املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّ         اجلرائم   التحري عن     لغرض    -٢ 
الستخدام      مناسبة   ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف            الضرورة   عند  على أن تربم،      

تلك االتفاقات أو        وُتربم  . يف سياق التعاون على الصعيد الدويل          أساليب التحري اخلاصة تلك        
راعى يف تنفيذها التقيد        بدأ تساوي الدول يف السيادة، ويُ           وُتنفذ باالمتثال التام مل    الترتيبات  

 .كام تلك االتفاقات أو الترتيبات       الصارم بأح   

 من هذه    ٢ن يف الفقرة   يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبيّ        -٣ 
باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل                    القرارات املتعلقة    تخذ   ُتاملادة،  
لتفامهات املتعلقة     راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية وا             حالة، وجيوز أن تُ       ل  لتبعا

 .مبمارسة الوالية القضائية من ِقبل الدول األطراف املعنية            

 باستخدام     تعلقة جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل               -٤ 
  أو األموال   أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع                  

 . ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا           السماح هلا مبواصلة السري      و
  

 الفصل اخلامس
   استرداد املوجودات

 ٥١املادة 
  حكم عام

استرداد املوجودات مبقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي يف هذه االتفاقية، وعلى                     
 .الدول األطراف أن متّد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا اجملال                       

  
 ٥٢ة املاد

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية
 مـن هـذه االتفاقـية، مـا قد          ١٤تـتخذ كـل دولـة طـرف، دون إخـالل باملـادة               -١  

يلـزم مـن تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية         
لــة لـتحديد هويــة املــالكني املنــتفعني  بـأن تــتحقق مــن هويـة الــزبائن وبــأن تـتخذ خطــوات معقو   

لألمـوال املودعـة يف حسـابات عالـية القـيمة، وبـأن جتـري فحصـا دقـيقا للحسابات اليت يطلب            
فـتحها أو حيـتفظ هبـا مـن قـبل، أو نـيابة عـن، أفـراد مكلّفـني أو سـبق أن كلّفـوا بـأداء وظائف                      

 ذلك الفحص الدقيق   ويصّمم. عمومـية هامـة أو أفـراد أسـرهم أو أشـخاص وثـيقي الصـلة هبـم                 
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بصـورة معقولـة تتـيح كشـف املعـامالت املشـبوهة بغـرض إبالغ السلطات املختصة عنها، وال             
ينـبغي أن يـؤول على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها       

 .ذلك

وم كل   من هذه املادة، تق    ١تيسـريا لتنفـيذ الـتدابري املنصـوص عليها يف الفقرة             -٢ 
دولـة طـرف، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي ومسـتلهمة املـبادرات ذات الصـلة الـيت اختذهتـا املنظمات                     

 :اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي

إصـدار إرشـادات بشـأن أنـواع الشخصـيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع                )أ( 
ائمـة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا،  مـن املؤسسـات املالـية الق     

ــتوقع أن تولــيها عــناية خاصــة، وتدابــري فــتح احلســابات     وأنــواع احلســابات واملعــامالت الــيت ُي
 واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛

تها القضائية، عند االقتضاء وبناء إبـالغ املؤسسـات املالـية القائمـة ضـمن والي           )ب( 
عــلى طلــب دولــة طــرف أخــرى أو بــناء عــلى مــبادرة مــنها هــي، هبويــة شخصــيات طبيعــية أو  
اعتـبارية معيـنة ُيـتوقع مـن تلـك املؤسسات أن تطّبق الفحص الدقيق علي حساباهتا، إضافة إىل                 

 .تلك اليت ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخر

مـن هـذه املـادة، تـنفّذ كـل دولـة طرف تدابري              ) أ (٢ق الفقـرة الفرعـية      يف سـيا   -٣ 
تضـمن احـتفاظ مؤسسـاهتا املالـية، لفـترة زمنـية مناسـبة، بسجالت وافية للحسابات واملعامالت               

 مـن هـذه املـادة، عـلى أن تتضمن، كحد أدىن،         ١الـيت تـتعلق باألشـخاص املذكوريـن يف الفقـرة            
 .تضمن، قدر االمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفعمعلومات عن هوية الزبون، كما ت

هبـدف مـنع وكشـف عملـيات إحالـة العـائدات املتأتـية مـن أفعـال جمّرمة وفقا            -٤ 
هلـذه االتفاقـية، تـنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة لكي متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابية          

تنتســب إىل جمموعــة مالــية خاضــعة واإلشــرافية، إنشــاء مصــارف لــيس هلــا حضــور مــادي وال  
وفضـال عـن ذلـك، جيـوز للـدول األطـراف أن تـنظر يف إلـزام مؤسسـاهتا املالـية برفض                . للـرقابة 

الدخــول أو االســتمرار يف عالقــة مصــرف مراســل مــع تلــك املؤسســات، وبتجنــب إقامــة أي    
 عالقـات مـع مؤسسـات مالـية أجنبـية تسـمح ملصارف ليس هلا حضور مادي، وال تنتسب إىل       

 .جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا

تـنظر كـل دولـة طـرف يف إنشـاء نظـم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا              -٥ 
. الداخـلي، بشـأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال             

تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم وتـنظر كـل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من              
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تلــك املعلومــات مــع الســلطات املختصــة يف الــدول األطــراف األخــرى، عــندما يكــون ذلــك      
ــا          ــبة هب ــية واملطال ــذه االتفاق ــا هل ــّرمة وفق ــال جم ــن أفع ــية م ــائدات املتأت ــيق يف الع ضــروريا للتحق

 .واستردادها

بري، وفقا لقانوهنا الداخلي، تـنظر كـل دولـة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدا           -٦ 
إللـزام املوظفـني العمومـيني املعنـيني الذيـن هلـم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة         
توقـيع أو سـلطة أخـرى عـلى ذلـك احلسـاب بـأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة وأن                    

لـك التدابري أيضا  ويـتعني أن تـنص ت  . حيـتفظوا بسـجالت مالئمـة فـيما يـتعلق بـتلك احلسـابات          
 .على جزاءات مناسبة على عدم االمتثال

 
 ٥٣املادة 

  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات
 :على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي 

أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لدولـة طـرف أخـرى بـرفع دعوى                   )أ( 
رتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية مدنـية أمـام حماكمهـا لتثبيـت حق يف ممتلكات اكتسبت با         

 أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛

أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تـأذن حملاكمهـا بـأن تأمر من ارتكب أفعاال                         )ب( 
 جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم؛

اكمها أو لسلطاهتا املختصة، عندما أن تـتخذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تـأذن حمل                )ج( 
يــتعني علــيها اختــاذ قــرار بشــأن املصــادرة، بــأن تعــترف مبطالــبة دولــة طــرف أخــرى مبمــتلكات 

 .اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا
 
 ٥٤املادة 

  من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد 
  ادرةالدويل يف جمال املص

عـلى كـل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة          -١ 
 مـن هـذه االتفاقـية فـيما يـتعلق مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية             ٥٥

 :أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي
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ماح لسـلطاهتا املختصـة بإنفاذ أمر مصادرة        اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـ              )أ( 
 صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛

اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لسلطاهتا املختصة، عندما تكون لديها                 )ب( 
واليـة قضـائية، بـأن تأمـر مبصـادرة تلـك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي         

ــتها القضــائية أو مــن خــالل    بشــأن جــرم غســل أمــوال أو أي جــرم   ــندرج ضــمن والي  آخــر ي
 اجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي؛

الـنظر يف اختـاذ مـا قـد يلـزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون                   )ج( 
إدانـة جنائـية يف احلـاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو     

 .أخرى مناسبةيف حاالت 

عـلى كـل دولـة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء              -٢ 
 مـن هـذه االتفاقـية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا           ٥٥ مـن املـادة      ٢عـلى طلـب مقـدم عمـال بالفقـرة           

 :الداخلي، مبا يلي

 اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجمــيد أو حجــز   )أ( 
املمـتلكات، بـناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف        
الطالـبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ               
تدابـري مـن هـذا القبـيل وبـأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض                   

 من هذه املادة؛) أ (١رة الفق

اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للســماح لســلطاهتا املختصــة بتجمــيد أو حجــز    )ب( 
املمـتلكات، بـناء عـلى طلـب يوفـر أساسـا معقـوال العـتقاد الدولـة الطـرف متلقـية الطلب بأن                        

طاف هـناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية امل          
 من هذه املادة؛) أ (١ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 

الــنظر يف اختــاذ تدابــري إضــافية للســماح لســلطاهتا املختصــة بــأن حتــافظ عــلى     )ج( 
املمـتلكات مـن أجـل مصـادرهتا، مـثال بـناء عـلى توقيف أو اهتام جنائي ذي صلة باحتياز تلك                  

 .املمتلكات
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 ٥٥املادة 
  رةالتعاون الدويل ألغراض املصاد

عـلى الدولـة الطـرف الـيت تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية         -١ 
 إجراميةذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات   فعـل جمـّرم وفقا هل     عـلى   

ــيها يف الفقــرة   أو ممــتلكات أو معــدات أو  مــن هــذه ٣١ مــن املــادة ١أدوات أخــرى مشــار إل
 : ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يليمدى إىل أقصى االتفاقية، أن تقوم،

 أن تضع لتستصدر منها أمر مصادرة، و    املختصة  أن حتـيل الطلـب إىل سلطاهتا         )أ( 
 يف حال صدوره؛ موضع النفاذ ذلك األمر 

أمـر املصـادرة الصـادر عـن حمكمـة يف إقليم       املختصـة   أو أن حتـيل إىل سـلطاهتا         )ب( 
مـن هــذه   ٥٤مـن املـادة   ) أ (١ والفقــرة ٣١ مـن املـادة   ١لفقـرة   ل الطالـبة وفقــا الدولـة الطـرف  

 أو ممتلكات أو إجرامية بعائدات  طاملـا كـان مـتعلقا    بـالقدر املطلـوب،    إنفـاذه االتفاقـية، هبـدف     
موجــودة يف إقلــيم الدولــة   ٣١ مــن املــادة ١شــار إلــيها يف الفقــرة  مأخــرى  دواتأمعــدات أو 

 ؛الطرف متلقية الطلب

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا                      -٢ 
هلذه االتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكشف العائدات االجرامية أو                    

 من هذه     ٣١ من املادة    ١املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار اليها يف الفقرة                    
ا وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما                             االتفاقية واقتفاء أثره    

عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقتضى                     
 . من هذه املادة    ١الفقرة  

 مـن هـذه االتفاقـية عـلى هـذه املـادة، مـع مراعاة ما                 ٤٦ املـادة تنطـبق أحكـام      -٣ 
يتعني ،  ٤٦ من املادة    ١٥الفقرة   وباإلضـافة إىل املعلومـات احملددة يف      . حلـال يقتضـيه اخـتالف ا    

 :تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادةأن 

 للممــتلكات امــن هــذه املــادة، وصــف) أ (١يف حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ( 
 اوبيان صلة،   حيثما تكون ذات    مبـا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقّدرة،        املـراد مصـادرهتا   

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب         اسـتندت  بالوقـائع الـيت   
 ؛مر يف إطار قانوهنا الداخلياألمن استصدار 

ا نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو   ) ب (١يف حالـة طلـب ذي صلة بالفقرة          )ب( 
 بالوقائع اعن الدولة الطرف الطالبة، وبياندر والصا إليه الطلب   يستندمـن أمـر املصـادرة الـذي         
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، وبـيانا حيـدد الـتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف       املطلـوب لتنفـيذ األمـر     عـن املـدى     ومعلومـات   
الطالـبة لتوجـيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية،           

 ؛وبيانا بأن أمر املصادرة هنائي

 استندت بالوقائع اليت   ا من هذه املادة، بيان    ٢ حالـة طلب ذي صلة بالفقرة        يف )ج( 
، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي        لإلجراءات املطلوبة  وصفاإلـيها الدولة الطرف الطالبة و     

 .استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا

املنصوص القرارات أو اإلجراءات باختاذ  الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب      قـوم ت -٤ 
 مـن هـذه املـادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو    ٢ و١علـيها يف الفقـرتني     

أي اتفـاق أو ترتيـب ثـنائي أو مـتعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة                     
 .بتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيبورهنا 

 األمـني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها         بـتزويد   كـل دولـة طـرف      تقـوم  -٥ 
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك    موضع النفاذ  هذه املادة    تضـع ولوائحهـا الـيت     

 . هلابوصفالقوانني واللوائح، أو 

 ١إذا اخـتارت الدولـة الطـرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني                 -٦ 
مشـروطا بوجـود معـاهدة هبـذا الشـأن، عـلى تلـك الدولة الطرف أن تعترب         دة مـن هـذه املـا      ٢و

 .هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف

جيـوز أيضـا رفـض الـتعاون مبقتضـى هـذه املـادة أو إلغـاء الـتدابري املؤقــتة إذا مل           -٧ 
كانت املمتلكات ذات قيمة تـتلق الدولـة الطـرف متلقـية الطلب أدلة كافية أو يف حينها أو إذا        

 .ال يعتد هبا

قـبل وقـف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية                 -٨ 
الطلـب أن تتـيح للدولـة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب     

 .تستدعي مواصلة ذلك التدبري

 .حسنة النيةحبقوق أطراف ثالثة س مي مبا أحكام هذه املادةال جيوز تأويل  -٩ 
  

 ٥٦املادة 
   اخلاصالتعاون

تسـعى كـل دولـة طـرف، دون اخـالل بقانوهنـا الداخـلي، إىل اختـاذ تدابـري جتيز هلا أن                 
حتــيل، دون مســاس بتحقــيقاهتا أو مالحقاهتــا أو إجــراءاهتا القضــائية، معلومــات عــن العــائدات  
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ه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما       املتأتـية مـن األفعـال اجملّرمة وفقا هلذ        
تــرى أن إفشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد الدولــة الطــرف املتلقــية عــلى اســتهالل أو إجــراء    
حتقـيقات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية أو قـد يـؤدي إىل تقـدمي تلك الدولة الطرف طلبا                 

 .مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية
  

 ٥٧املادة 
   املوجودات والتصرف فيهاعإرجا

 من هذه ٥٥ أو املادة ٣١مـا تصـادره دولـة طـرف من ممتلكات عمال باملادة             -١  
االتفاقـية يتصـرف فـيه بطـرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات، عمال بالفقرة      

ــية وق     ٣ انوهنــا  مــن هــذه املــادة، إىل مالكــيها الشــرعيني الســابقني، وفقــا ألحكــام هــذه االتفاق
 .الداخلي

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، مـا قد                      -٢ 
يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء                
عـلى طلـب دولـة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية،                

 .اعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّيةومع مر

 من هذه املادة، ٢ و١ مـن هـذه االتفاقـية والفقرتني      ٥٥ و ٤٦وفقـا لـلمادتني      -٣ 
 :على الدولة الطرف متلقية الطلب

يف حالـة اخـتالس أمـوال عمومـية أو غسـل أموال عمومية خمتلسة على النحو             )أ( 
 ٥٥فاقــية، عــندما تــنفذ املصــادرة وفقــا لــلمادة   مــن هــذه االت٢٣ و١٧املشــار إلــيه يف املــادتني 

واسـتنادا إىل حكـم هنـائي صـادر يف الدولـة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف                   
 متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

عـــندما تكـــون يف حالـــة عـــائدات أي جـــرم آخـــر مشـــمول هبـــذه االتفاقـــية،  )ب( 
 مـن هـذه االتفاقـية، واسـتنادا إىل حكـم هنائي صادر يف               ٥٥املصـادرة قـد نفـذت وفقـا لـلمادة           

الدولــة الطــرف الطالــبة، وهــو اشــتراط ميكــن للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب أن تســتبعده، أن   
تــرجع املمــتلكات املصــادرة إىل الدولــة الطــرف الطالــبة، عــندما تثبــت الدولــة الطــرف الطالــبة   

ولـة الطـرف متلقـية الطلـب بشـكل معقـول ملكيـتها السـابقة لـتلك املمتلكات املصادرة أو                      للد
ــبة         ــة الطــرف الطال ــذي حلــق بالدول ــية الطلــب بالضــرر ال ــة الطــرف متلق ــترف الدول عــندما تع

 كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة؛
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ات يف مجـيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلك             )ج( 
املصــادرة إىل الدولــة الطـــرف الطالــبة، أو إرجـــاع تلــك املمـــتلكات إىل أصــحاهبا الشـــرعيني      

 .السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية

ــا مل تقــرر الــدول          -٤  ــند االقتضــاء، م جيــوز للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، ع
حقة أو األطـراف خـالف ذلـك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املال            

اإلجـراءات القضـائية املفضـية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيها مبقتضى هذه     
 .املادة

جيـوز للـدول األطـراف أيضـا، عـند االقتضـاء، أن تـنظر بوجـه خاص يف إبرام           -٥ 
اتفاقــات أو ترتيــبات مــتفق علــيها، تــبعا لـــلحالة، مــن أجــل التصــرف هنائــيا يف املمـــتلكات          

 .املصادرة
  
 ٥٨املادة 

  وحدة املعلومات االستخبارية املالية
على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال                    

اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك                   
ن مسؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة        الغاية، يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكو             

 .باملعامالت املالية املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة              
  

 ٥٩املادة 
  االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف

تـنظر الـدول األطـراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز            
 .هبذا الفصل من االتفاقية عمال املضطلع بهن الدويل فاعلية التعاو
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 الفصل السادس
   املساعدة التقنية وتبادل املعلومات

 ٦٠املادة 
  التدريب واملساعدة التقنية

تقوم كل دولة طرف، بالقدر الالزم، باستحداث أو تطوير أو حتسني برامج                   -١ 
وميكن أن تتناول تلك الربامج       . فحته  تدريب خاصة ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد ومكا         

 :التدريبية، ضمن مجلة أمور، اجملاالت التالية           

وضع تدابري فّعالة ملنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو املعاقبة عليه                     )أ ( 
 ومكافحته، مبا يف ذلك استعمال أساليب مجع األدلة والتحقيق؛                    

 جية ملكافحة الفساد؛      بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسة استراتي            )ب( 

تدريب السلطات املختصة على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية               )ج ( 
 املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية؛     

تقييم وتدعيم املؤسسات وإدارة اخلدمات العمومية وإدارة األموال                 )د ( 
 العمومية، مبا يف ذلك املشتريات العمومية، والقطاع اخلاص؛                 

فحة إحالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وارجاع                   منع ومكا   )ه( 
 تلك العائدات؛     

 كشف وجتميد احالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛                  )و ( 

مراقبة حركة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية واألساليب                )ز( 
 أو متويهها؛   املستخدمة يف إحالة تلك العائدات أو إخفائها             

استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية مالئمة وفّعالة لتيسري إرجاع                        )ح ( 
 عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛          

الطرائق املتبعة يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات              )ط ( 
 القضائية؛  

 .ة وعلى اللغات     التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولي       )ي ( 

تنظر الدول األطراف يف أن تقدم إىل بعضها البعض، حسب قدراهتا، أكرب                   -٢ 
 لصاحل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية          قدر ممكن من املساعدة التقنية، وخصوصا       
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  ١ إىل مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار إليها يف الفقرة                             
ساعدة، وتبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة اليت                   من هذه املادة، والتدريب وامل       

ستيّسر التعاون الدويل بني الدول األطراف يف جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية                     
 .املتبادلة

تعزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة                             -٣ 
ممكنة يف األنشطة العملياتية والتدريبية املضطلع هبا يف املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار                         

 .االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة               

تنظر الدول األطراف يف مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء                         -٤ 
اد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا، لكي                    تقييمات ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفس            

 .تضع، مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع، استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفساد                          

تيسريا السترداد عائدات األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، جيوز للدول                    -٥ 
كن أن يساعدوا على        األطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين مي                      

 .حتقيق ذلك اهلدف     

تنظر الدول األطراف يف استخدام املؤمترات واحللقات الدراسية اإلقليمية                    -٦ 
ودون اإلقليمية والدولية لتعزيز التعاون واملساعدة التقنية وحلفز مناقشة املشاكل اليت متثل                  

النامية والبلدان ذات     شاغال مشتركا، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة للبلدان               
 .االقتصادات االنتقالية    

تنظر الدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود                        -٧ 
اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل              

 .برامج ومشاريع املساعدة التقنية      

لة طرف يف تقدمي تربعات إىل مكتب األمم املتحدة املعين                تنظر كل دو -٨ 
باملخدرات واجلرمية بغرض القيام، من خالل املكتب، بتعزيز الربامج واملشاريع املضطلع هبا                           

 .يف البلدان النامية هبدف تنفيذ هذه االتفاقية           
  

 ٦١املادة 
  املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات 

ــنظر كــل  -١  ــيل اجتاهــات     ت ــيام، بالتشــاور مــع اخلــرباء، بتحل ــة طــرف يف الق  دول
 .الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفساد
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تـنظر الـدول األطـراف يف تطويـر االحصاءات واخلربة التحليلية بشأن الفساد               -٢ 
علومـات فـيما بيـنها ومـن خالل        واملعلومـات وتقاسـم تلـك االحصـاءات واخلـربة التحليلـية وامل            

املـنظمات الدولـية واإلقليمـية، بغـية إجيـاد تعـاريف ومعـايري ومنهجـيات مشتركة قدر اإلمكان                   
 .وكذلك معلومات عن املمارسات الفضلى ملنع الفساد ومكافحته

تـنظر كـل دولـة طـرف يف رصـد سياسـاهتا وتدابريهـا الفعلـية ملكافحة الفساد             -٣ 
 .عالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتاويف إجراء تقييمات لف

  
 ٦٢املادة 

 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى
  التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

التنفيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر        ساعد على    ت تدابري  تتخذ الدول األطراف      -١ 
 من آثار سلبية يف اجملتمع        ساد ف من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل              ،اإلمكان  
 .خصوصا   ويف التنمية املستدامة     عموما 

 قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع                ، تبذل الدول األطراف     -٢ 
 :املنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموسة من أجل          

 ، بغية تدعيم قدرة       صعدة   على خمتلف األ    مع البلدان النامية    تعزيز تعاوهنا   )أ ( 
 الفساد ومكافحة؛      ك البلدان على منع      تل

 جهود البلدان النامية من      ما تبذلـه    زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم             )ب( 
 وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛          الفساد بصورة فعالة،        مكافحة    ملنع و

قتصادات     ذات اال  تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان            )ج ( 
لتلك   وحتقيقا   . تنفيذ هذه االتفاقية     من أجل   نتقالية، ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج إليه             الا

صص حتديدا    خم ، تسعى الدول األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب                  الغاية
  وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على            . ألمم املتحدة    ل تابعة  الغرض يف آلية متويل      لذلك  

وجه اخلصوص، وفقا لقانوهنا الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب                                 
بنسبة مئوية من األموال، أو من القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو املمتلكات اليت                   

 تصادرها وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛           
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 االنضمام     تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على                    )د ( 
خصوصا بتوفري املزيد من برامج      و إليها يف اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك،             

 .ساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية            ملالتدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية        

 هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن                  تتخذ -٣ 
ة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو                        املساعد 
 .الدويل  

جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف                         -٤ 
ة  الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالي         آخذة بعني االعتبار   ،واللوجستية   بشأن املساعدة املادية    
 . ومكافحته     هوكشف  الفساد   وملنع   ،  هذه االتفاقية   اليت تنص عليها   وسائل التعاون الدويل      

  
 الفصل السابع
   آليات التنفيذ

 ٦٣املادة 
  مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية

ُينشـأ مبقتضـى هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني               -١  
ا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع        قـدرة الـدول األطراف وتعاوهن     

 .تنفيذها واستعراضه

يـتوىل األمـني العـام لألمم املتحدة عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد أقصاه         -٢  
وبعـد ذلك، ُتعقد اجتماعات منتظمة ملؤمتر الدول        . سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هـذه االتفاقـية             

 . الداخلي الذي يعتمده املؤمتراألطراف وفقا للنظام

يعـتمد مؤمتـر الدول األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم سري األنشطة املبينة               -٣  
يف هـذه املـادة، وتشـمل قواعـد بشـأن قبول املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف       

 .االضطالع بتلك األنشطة

راءات وطـرائق عمل لتحقيق     يـتفق مؤمتـر الـدول األطـراف عـلى أنشـطة وإجـ              -٤  
 : من هذه املادة، مبا يف ذلك١األهداف املبينة يف الفقرة 

 ٦٢ و٦٠تيســري األنشــطة الــيت تقــوم هبــا الــدول األطــراف مبقتضــى املــادتني      )أ(  
 والفصول الثاين إىل اخلامس من هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛
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مات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن   تيسـري تبادل املعلو    )ب(  
املمارسـات الـناجحة يف مـنعه ومكافحـته ويف إرجـاع العـائدات االجرامـية، بوسائل منها نشر                    

 املعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور يف هذه املادة؛

ية الـتعاون مـع املـنظمات واآللـيات الدولـية واإلقليمية واملنظمات غري احلكوم               )ج(  
 ذات الصلة؛

اســـتخدام املعلومـــات ذات الصـــلة الـــيت تعدهـــا اآللـــيات الدولـــية واإلقليمـــية   )د(  
األخـرى مــن أجـل مكافحــة الفسـاد ومــنعه اسـتخداما مناســبا بغـية جتنــب ازدواج العمــل دون      

 ضرورة؛ 

 استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها؛ )ه(  

 ني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها؛تقدمي توصيات لتحس )و(  

اإلحاطـة عـلما باحتـياجات الـدول األطـراف مـن املسـاعدة التقنية فيما يتعلق               )ز(  
 .بتنفيذ هذه االتفاقية وااليصاء مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف هذا الشأن

 مـن هـذه املـادة، يكتسـب مؤمتـر الـدول األطـراف املعـرفة         ٤ألغـراض الفقـرة    -٥  
مـة بالـتدابري الـيت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها               الالز

يف ذلـك، مـن خـالل املعلومـات الـيت تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر الدول            
 .األطراف من آليات استعراض تكميلية

 عن براجمها تقـوم كـل دولـة طـرف بـتزويد مؤمتـر الـدول األطـراف مبعلومات            -٦  
وخططهـا وممارسـاهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية،             

ــر األطــراف    ــه مؤمت ــتلقي     . حســبما يقضــي ب ــدول األطــراف يف أجنــع الســبل ل ــر ال ــنظر مؤمت وي
 األطراف املعلومـات واختـاذ اإلجـراءات املبنـية علـيها، مبـا يف ذلك املعلومات املتلقاة من الدول               

وجيـوز لـلمؤمتر أيضا أن ينظر يف املسامهات املتلقاة من املنظمات غري             . ومـن املـنظمات الدولـية     
 .احلكومية ذات الصلة، املعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات اليت يقررها املؤمتر

 من هذه املادة، ينشئ مؤمتر الدول األطراف، إذا ما         ٦ اىل   ٤عمـال بالفقرات     -٧  
 . لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاالرأى ضرورة
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 ٦٤املادة 
  األمانة

يـتوىل األمـني العـام لألمـم املـتحدة توفري خدمات األمانة املناسبة ملؤمتر الدول                 -١  
 .األطراف يف االتفاقية

 :تقوم األمانة مبا يلي -٢  

 ٦٣على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   مسـاعدة مؤمتر الدول األطراف       )أ(  
مــن هــذه االتفاقــية، واختــاذ الترتيــبات لعقــد دورات مؤمتــر الــدول األطــراف وتوفــري اخلدمــات   

 الالزمة هلا؛

ــدول األطــراف، عــند الطلــب، عــلى تقــدمي املعلومــات إىل مؤمتــر      )ب(   مســاعدة ال
  من هذه االتفاقية؛٦٣  من املادة٦ و٥الدول األطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 

ــية ذات       )ج(   ــية واإلقليم ــنظمات الدول ــات امل ــع أمان ضــمان التنســيق الضــروري م
 .الصلة

  
 الفصل الثامن
   أحكام ختامية

 ٦٥املادة 
  تنفيذ االتفاقية

يلزم   وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخلي، ما          ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١ 
 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقيةاالتشريعية والتدابري فيها المن تدابري، مبا 

جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــري أكــثر صــرامة أو شــدة مــن الــتدابري   -٢ 
 . ومكافحتهالفساداملنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

  
 ٦٦املادة 
  زاعاتـتسوية الن

زاعات املـتعلقة بتفسـري أو تطبـيق هذه    ـتسـعى الـدول األطـراف إىل تسـوية الـن       -١ 
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 
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يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولـتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري        -٢ 
 ،ر تسـويته عن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولة          ، وتـتعذّ   أو تطبـيقها   هـذه االتفاقـية   

وإذا مل تــتمكن تلــك الــدول . األطــرافعــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول   
األطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز                

 وفقا   يقدم ع إىل حمكمـة العـدل الدولـية بطلـب         لـنـزا ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتـيل ا            
 .للنظام األساسي للمحكمة

ع على هذه االتفاقية أو التصديق   جيـوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقي         -٣ 
  من هذه٢أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، أهنـا ال تعتـرب نفسـها ملـزمة بالفقرة               علـيها   
 مــن هــذه املــادة جتــاه أي دولــة ٢بالفقــرة ملــزمة  الــدول األطــراف األخــرى تكــونوال . املــادة

 .أبدت حتفظا من هذا القبيلطرف 

 من هذه املادة أن تسحب      ٣ حتفظا وفقا للفقرة     تأبدجيـوز ألي دولة طرف       -٤ 
 .ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج

 ٦٧املادة 

  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
 كانون ١١ إىل ٩فـتح بـاب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول من             ُي -١ 
 ٩، مث يف مقـــر األمــم املــتحدة بنــيويورك حـــىت    مرييــدا، املكســيك   يف ٢٠٠٣ديســمرب  /األول

 .٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول

لتكامل االقتصادي  اُيفـتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
من هذا  منظمة   أي شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء يف             ،اإلقليمـية 

 . من هذه املادة١ت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة عوقّالقبيل قد 

وتودع صكوك التصديق   . ختضـع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار         -٣ 
وجيــوز ألي مــنظمة إقليمــية للــتكامل . أو القــبول أو اإلقــرار لــدى األمــني العــام لألمــم املــتحدة

إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة  االقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبوهلا أو إقــرارها  
وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا       . واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيها            

 تلك  تقومو.  نطـاق اختصاصـها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية            عـن  أو إقـرارها  
 .ذي صلة يف نطاق اختصاصهاتغيري  الوديع بأي  أيضا بإبالغاملنظمة

ي دولـة أو أي مـنظمة إقليمية        أمـام أ  فـتح بـاب االنضـمام إىل هـذه االتفاقـية            ُي -٤ 
للـتكامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فـيها طـرفا يف هذه                
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وتعلن املنظمة اإلقليمية   . وتـودع صـكوك االنضـمام لدى األمني العام لألمم املتحدة          . االتفاقـية 
نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها   عن  وقت انضمامها،   للـتكامل االقتصـادي،     

ذي صــلة يف نطــاق  تغــيري الوديــع بــأي  أيضــا بــإبالغ   تلــك املــنظمة  وتقــوم. هــذه االتفاقــية 
 .اختصاصها

  
 ٦٨املادة 

  بدء النفاذ
الثالثني ي الـيوم التسـعني مـن تاريخ إيداع الصك        ـيـبدأ نفـاذ هـذه االتفاقـية فـ          -١ 

وألغراض هذه الفقرة، ال يعترب أي   .  التصـديق أو القـبول أو اإلقـرار أو االنضـمام           مـن صـكوك   
صـك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول               

 .األعضاء يف تلك املنظمة

بالنسـبة لكـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل االقتصـادي تصدق على هذه                   -٢ 
 اإلجراء، بذلكاملتعلق الثالثني قـية أو تقبـلها أو تقـرها أو تنضـم إلـيها، بعد إيداع الصك        االتفا

 ذا  يـبدأ نفـاذ هـذه االتفاقـية يف الـيوم الـثالثني مـن تـاريخ إيـداع تلـك الدولة أو املنظمة الصك                        
ــية عمــال بالفقــرة      ــدء نفــاذ هــذه االتفاق ــاريخ ب  مــن هــذه املــادة، أيهمــا كــان   ١الصــلة أو يف ت

 .حقالال
  

 ٦٩املادة 
  التعديل

بعـد انقضـاء مخـس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف          -١ 
 بإبالغ الدول عندئذإىل األمـني العـام لألمـم املتحدة، الذي يقوم            وحتـيله    أن تقـترح تعديـال هلـا      

 االقــتراح  بغــرض الــنظر يف،األطــراف يف االتفاقــية بالــتعديل املقــترح الــدول األطــراف ومؤمتــر 
األطراف قصارى جهده للتوصل إىل توافق يف اآلراء   الدول  ويـبذل مؤمتـر     . واختـاذ قـرار بشـأنه     
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن يتسىن   . بشـأن كـل تعديل    

لدول عـتماد الـتعديل، كمـلجأ أخـري، توافـر أغلبـية ثلـثي أصـوات ا         يلـزم ال  التوصـل إىل اتفـاق،      
 .األطرافالدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر 

 اليت تندرج ضمن األمور، يف    االقليمـية  متـارس مـنظمات الـتكامل االقتصـادي        -٢ 
 هـذه املـادة بعـدد مـن األصـوات مسـاو لعدد       يف إطـار نطـاق اختصاصـها، حقهـا يف التصـويت      
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وز لــتلك املـنظمات أن متــارس حقهــا يف  وال جيــ. طــراف يف االتفاقـية الـيت هــي أ  األعضــاء ادوهلـ 
 .التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس

 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو ١يعتمد وفقا للفقرة   الذي  تعديل  اليكـون    -٣ 
 .القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي بالنسبة أل  مـن هذه املادة،      ١يعـتمد وفقـا للفقـرة       الـتعديل الـذي     يـبدأ نفـاذ      -٤ 
دولـة طـرف، بعـد تسعني يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك              

 .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبوهلا دتعديل، يصــبح ملــزما للــدول األطــراف الــيت أبــالــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
ل األطــراف األخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه االتفاقــية وبــأي تعديــالت   وتظــل الــدو.االلــتزام بــه

 . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
 

 ٧٠املادة 
  االنسحاب

دولـة طـرف أن تنسـحب مـن هـذه االتفاقـية بتوجـيه إشعار كتايب                 ألي  جيـوز    -١  
 واحــدة مــن تــاريخ ويصــبح هــذا االنســحاب نــافذا بعــد ســنة. إىل األمــني العــام لألمــم املــتحدة
 .استالم األمني العام ذلك اإلشعار

طـرفا يف هذه االتفاقية عندما تنسحب       االقليمـية   لـتكامل االقتصـادي     اال تعـود مـنظمة       -٢ 
 .من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

  
 ٧١املادة 

  الوديع واللغات
 .االتفاقيةى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه سمَُّي -١  

ــيزية      -٢  يــودع أصــل هــذه االتفاقــية، الــيت تتســاوى نصوصــها اإلســبانية واإلنكل
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

لـون ذلـك حسـب األصـول من جانب     عـون أدنـاه، املخوّ  ضـون املوقّ  ، قـام املفوّ   موإثـباتا ملـا تقـدّ      
 .لتوقيع على هذه االتفاقيةحكوماهتم، با
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