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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
   للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

     2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
   مشروع مقترح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: المكسيك  

ّرف   يتتش ة المكس تقديم ك حكوم رية  ب أن العناصر الجوه تراحها بش اق
ة  ي اتفاقي ا ف راد ادراجه دف   الم ك به اد، وذل ة الفس تحدة لمكافح م الم لة لالم  مقب

اعفة         ي مض ي ف تمع الدول اء المج تحدة وأعض م الم نظمة االم ع م اهمة م المس
ود من أجل مكافحة الفساد، على أن يفهم من ذلك أن               بالحق  المكسيك تحتفظ الجه

 .، آلما اعتبرت تلك التغييرات مناسبةنص اقتراحها أو تعديلهفي تكييف 
  

   اتفاقية االمم المتحدة لمكافحة الفساد  

 1 

 

ذه االتفاقية تعزيز التعاون الدولي على منع الفساد وآشفه              الغرض من ه
ليه   بة ع ته والمعاق ز    . ومكافح رويج وتعزي ا إلى ت عى أيض ي تس تحداث وه  اس

ات الال بة االلي تخذة للمعاق تدابير واالجراءات الم ة ال ن أجل ضمان فعالي ة م زم
ة   ائف عمومي ة وظ ناء ممارس بة أث اد المرتك ال الفس لى أفع ترنة ع ال المق واألفع

 .األفراد، وآذلك أفعال الفساد بين بممارسة هذه الوظائف
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 2 

 

 :ألغراض هذه االتفاقية

 ومأجور ،آل نشاط مؤقت أو دائم    " ظيفة عمومية و"يقصد بتعبير     )أ( 
 مؤسساتها، يقوم به شخص طبيعي باسم الدولة أو في خدمة الدولة أو         ،أو فخري  

 ؛في أي مستوى من السلم الوظيفي

آل شخص موظف من الدولة أو      " موظف عمومي "يقصد بتعبير     )ب( 
فويضه أو نه أو تي بمن فيهم آل شخص جرى اختياره أو تعيأجهزتها،من احدى     

تخابه لكي يضطلع بأنشطة أو وظائف باسم الدولة أو في خدمة الدولة             ويشغل ،ان
 ؛ي أي مستوى من السلم الوظيفي فمنصبا تشريعيا أو اداريا أو قضائيا،

بير      )ج(   وظيفة  يؤديآل شخص   " موظف عمومي أجنبي    "يقصد بتع
ة أو  وع عمومي ن أي ن ؤدي تفويضا م با أو ي ة أو منص غل وظيف لد  لصيش الح ب

 ؛ في ذلك لصالح وآالة عمومية أو منشأة عمومية  بماأجنبي،

بير      )د(  ي   "يقصد بتع  وظيفة عمومية   يؤديآل شخص     " موظف دول
ي منظمة    سواء أآان موظف أو يشغل عمال أو منصبا أو يؤدي تفويضا من أي ف

 ؛ لصالح تلك المنظمةنوع

بير      )ه(  نظمة دولية  "يقصد بتع مي أو دولي  منظمة ذات طابع عمو   " م
ر حكومي، يشمل وجودها أو مجال نشاطها دولتين أو              حكومي، أو خاص أو غي

 أآثر، ويكون مقرها في احدى الدول االطراف في االتفاقية؛

بير   )و(  د بتع لكات" يقص واء   " الممت ا، س ان نوعه ا آ ودات أي الموج
ة،          أ ر مادي ة أم غي انت مادي نقولة أم غير منقولة، و   آ موسة، ملموسة أم غير ملوم
تند أو    أي  و انوني   صك   مس بت   ق  حقوق أخرى ملكية تلك الموجودات أو وجود      يث

 ؛ أو يقصد منه إثباتها أو يتعلق بهافيها

بير      )ز(  ائدات الجريمة   "يقصد بتع تأتى أو يتحصل       " ع لكات ت أي ممت
 ؛فعل مجّرم وفقا لهذه االتفاقيةعليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب 
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نقل  علىحظر مؤقت فرض " الضبط"أو  " التجميد"عبير  يقصد بت  )ح( 
ة أو       اعها للحراس ريكها أو اخض ا أو تح رف فيه لها أو التص لكات أو تبدي الممت

 السيطرة المؤقتة بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛

بير   )ط(  د بتع ادرة"يقص بق،    "المص ثما انط ز حي مل الحج تي تش ، ال
تجريد النهائي من      الممتلكات بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة    ال

 ؛أخرى

بير      )ي(  أي جرم تأتت منه عائدات يمكن     " الجرم االصلي   "يقصد بتع
ي   أن تصبح موضوع جرم       بّين ف  من ]تجريم غسل عائدات الجريمة[ 9المادة م

 .هذه االتفاقية
  

 3 

 

د قد ات التي يكون فيها فعل الفستنطبق هذه االتفاقية على الحاال     ال -1 
ة واحدة، ويكون المجرم الم          ي دول  من رعايا تلك الدولة، و يوجد       زعومارتكب ف

ة، وال  لك الدول ليم ت لى اق رى   ع ة أخ ون أي دول ة تك ة واليمخّول  تهالممارس
ادة  ال ام الم ا الحك ائية وفق ائية[ 18قض ة القض ا]الوالي تثناء م ليه  ، باس نص ع ت

واد   ام الم بادلة  [ 15أحك ة المت اعدة القانوني ن   [ 22 و]المس لومات ع ع المع جم
اد وتبادلها وتحليلها      بيعة الفس تدابير [ 24 و ]التدريب والمساعدة التقنية  [ 23 و ]ط

 .]منعال

نفيذ  -2  راض ت روريا أن ُت    ألغ س ض ة، لي ذه االتفاقي رائم  ه لحق ج
 .بأمالك الدولةأذى  ضررا أو المبّينة فيها

  

 4 

دول االطراف التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية على نحو            -1  ؤدي ال ت
لدول، ومع مبدأ عدم                      ليمية ل يادة والسالمة االق ي الس اواة ف بدأي المس تفق مع م ي

 .التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى
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ة ما         -2  ذه االتفاقي ي ه يبيح لدولة طرف أن تقوم في اقليم دولة       ليس ف
رى بممارس  را       أخ ا حص ناط أداؤه تي ي ائف ال ائية وأداء الوظ ة القض ة الوالي

 .بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخلي
  

 5 

 

ر     -1  ريعية وتدابي ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
 :أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية

ام )أ(  ر   قي خص آخ ي أو ش ف عموم ؤد موظ ة ي ائف عمومي ، ي وظ
ر مباشر،     بول  بشكل مباشر أو غي تماس أو ق ة أو أي    بال ة نقدي  أي شيء ذي قيم
ر مستحقة آال       نافع أخرى غي  أو ه أو المحسوبيات أو المزايا، سواء لصالحهدايام

، أو الوعد بمنحها، مقابل قيام ذلك الموظف أو      آيان آخر لصالح شخص آخر أو       
  وظائفه العمومية؛دائهأامتناعه عن القيام بفعل ما لدى 

 وظائف عمومية بأي شيء     يؤديوعد موظف عمومي أو شخص       )ب( 
نافع أخرى آال        ة أو م ة نقدي أو المحسوبيات أو المزايا، غير مستحقة  هداياذي قيم

نحه اياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء                 ليه أو م أو لصالحه  أو عرضها ع
 أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى        ، مقابل قيامه  آيان آخر لصالح شخص آخر أو     

  وظائفه العمومية؛أدائه

د  )ج(  انب    تعّم ن ج بي، م ي أجن ف عموم د موظ نيها وع أو مواط
بيعيين أو اعتباريين يوجد مكان اقامتهم     ، بأي فيهاأو مسكنهم المعتاد أشخاص ط

 غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص  أخرىشيء ذي قيمة نقدية أو أي منافع  
 أو المحسوبيات أو المزايا، أو عرضها عليه أو منحه          هدايا، آال آيان آخر آخر أو   
ا،  ر، اياه ر مباش كل مباشر أو غي ناعه عن  بش ك الموظف أو امت ام ذل ابل قي مق

دى       ة، ل ة أو تجاري ادية أو مالي لة اقتص لق بمعام ل يتع ام بفع هالقي ه أدائ  وظائف
 العمومية؛

تغالل )د(  اءة اس انب موظفإس ن ج  عمومي أو موظف  الوظائف م
ؤدي وظائف عمومية، أو قيامه أو امتناعه عن القيام بعمل ما          ي أو شخص ي دول

ن أ ه اء  ث غير مشروعة لصالحه أو لصالح     مهامه، بهدف الحصول على منافع       أدائ
  ثالث؛طرف



 

 6 
 

 A/AC.261/IPM/13 

ر مشروع أو  )ه(  راء موظف عمومي بشكل غي ه اث اد موجودات ازدي
ن    روع أث ه المش بير دخل در آ تجاوز بق كل ي ه بش ه وظائف و ال اء أدائ لى نح  ، وع

 يستطيع تبريره بشكل معقول؛

 : أنها تعني منهاالمتاجرة بالنفوذ، التي يفهم )و( 

درة موظف عمومي على ممارسة تأثير غير               ‘1‘   مشروع استغالل ق
 على اتخاذ القرارات داخل أجهزة الدولة أو خارجها ؛ أو

ة الحصول على مزية  تأثير قسري على أطراف ثالثة بغي     ممارسة    ‘2‘  
 ؛لصالح الشخص المعني أو لصالح أطراف ثالثة

ر المشروع من جانب            )ز(  تخدام غي موظف عمومي أو شخص      االس
ؤدي ن       ي وع م الث، ألي ن رف ث الح ط الحه أو لص ة، لص ائف عمومي  وظ

لومات المحفوظة أو       آان ذلك الموظف أو الشخص الذي يؤدي        التي   السريةالمع
 ؛بحكم أدائه وظائفه أو أثناء أدائه تلك الوظائفعليها حصل وظائف عمومية قد 

انب     )ح(  ن ج روع م ر المش تخدام غي ي أو  االس ف عموم ام موظ  قي
ؤدي شخص    ة، لصالحه أو لصالح           ي نوع من  ألي   ثالث،   طرف وظائف عمومي

لكات         ة أو ممت لكات الدول أة أو مؤسسة   ممت فيها، وصل حق ملكية  للدولة أي منش
 ؛ئفه أو أثناء أدائه تلك الوظائفبحكم أدائه وظااليها 

ل أو   )ط(  ل فع ال آ خص يتصرف   إغف انب أي ش ن ج يام  أو شخص
الث   بواسطة    ئة   لجعل  ، أو يعمل آوسيط    طرف ث عمومية تعتمد قرارا يتمكن هي

بموجبه من الحصول بشكل غير مشروع، لصالحه أو لصالح شخص آخر، على       
 ؛ربحأي منفعة أو 

ي، لصالحه )ي(  ام موظف عموم الثقي تحريف  أو لصالح طرف ث  ب
لكات منقولة أو غير منقولة أو أموال أو           أي وجهة   الدولة  سندات تمتلكها ممت

ر التي آان يقصد استخدامها فيها،          أو   ي أغراض غي تخدامها ف رد، الس لكها ف يمت
تها أو ألي  ا أو حراس ته بهدف ادارته م وظيف تلمها بحك د اس ان ق د أن آ سبب بع

 آخر؛

ام موظف  )ك(  كل  قي ة، بش ائف عمومي ؤدي وظ ي أو شخص ي عموم
 أخرى غير منافعالتماس أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي       مباشر أو غير مباشر، ب     
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ا هو منصوص عليه في القانون،           مشروعة    وق م ة تف بصفتها ضريبة أو أو بكمي
 .سعار، أو دخل أو فائدة، أو راتب أو أجر، أو زيادة في األمساهمة

ة تشكل  -2  اامحاول ه رتك ار الي رم المش ي ب الج رة ف ن ) ج( 1الفق م
، أو التواطؤ في ارتكابه، جرما بالدرجة ذاتها، سواء انطوى ذلك على         هذه المادة 

ة   أم على التواطؤ من أجل     رشو موظف عمومي الحدى الدول األطراف         محاول
 .رشوه

تمد  -3  ة طرف تع ر تشريعية و أخرى   آل دول لزم من تدابي د ي ا ق  م
ارآة تجريم المش أي   ل ريك أو ب تواطئ أو ش اعد أو محرض أو م اعل أو مس  آف

ال               ي ارتكاب أي من األفع   من هذه المادة،1 في الفقرة المشار اليها شكل آخر ف
ا، ل ارتكابه ن أج تواطؤ م ة أو ال مام إلى جمعي ا أو االنض ة ارتكابه  أو محاول
اد، مشارآة                 لمه بالغرض من فعل فس ك سلوك أي شخص يشارك، مع ع وآذل

يطة  ه        نش لى ارتكاب اعدة ع ه أو المس ل أو ادارت ك الفع نظيم ذل ي ت ير ف أو تيس
 .ارتكابه أو تقديم المشورة في ذلكب االذنأو ارتكابه 

ع  -4  رف   تض ة ط ل دول اد     آ ال الفس أن أفع تجازية بش ات اح عقوب
 .تلك األفعالالمجرمة وفقا لهذه المادة، وتراعى فيها فداحة 

ندما يقتضي ارتكاب أ       -5   1رائم المشار اليها في الفقرة        الج  ي من  ع
لم بارتكابه بات الع ادة اث ذه الم ن ه ة ام نارتكابها أو ني ة م   أو الغرض أو الغاي

ا لارتكابه اق ع ا أو االتف تدالل ى ارتكابه ن االس ن المالبسات ، فيمك ك م على ذل
 .الوقائعية الموضوعية

  

 6 

ة طرف         -1  تخذ آل دول ما قد يلزم من تدابير لضمان إمكانية تجميد        ت
ائدات         5المادة في  اليها المشاراألفعال الجريمة المتأتية من   أو مصادرة أداة وع

ة أو الموجودات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات           ذه االتفاقي  أو تطبيق ،من ه
 .نقدية مماثلة لها في األثرعقوبات 
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الى وضع ودعم آليات لمراجعة الحسابات      الدول األطراف   تسعى    -2 
ن أجل  ة أو ردم ة، وفرض جزاءات مدني ي االدارة العمومي اد ف ع وآشف الفس

ة    اد              اضافية اداري ال فس رتكب أفع ويجب أن تشمل  .  على آل موظف عمومي ي
زاءات  ذه الج مل ،ه ا تش أل      فيم لى الم اص أو ع ار خ ي إط بية ف ر تأدي ؛ ، تدابي

ت  ي إطار خاص أو على المأل      وبيخ  وال  الوظيفة أو    أداء عنالمؤقت  االيقاف   وأ؛  ف
ة أو     تفويض المهم ة؛   من   الفصل    وأ؛  ال أو فرض جزاءات اقتصادية؛       وأالوظيف

تجريد المؤقت من        في الخدمة   تفويضاتبوظائف أو مهام أو     االضطالع  هلية  أال
 .العمومية

راجعة ال            -3  ات لم ة طرف وتدعم آلي حسابات من أجل تضع آل دول
ةرد ارج االدارة العمومي اد خ ن ،ع وآشف الفس اع الخاص م ي القط يما ف  والس

ة   ة أو اداري زاءات مدني رض ج ة، وتف ه بالحكوم ث عالقات افيةحي لى اض  ع
ال              ه االفع  من هذه 5في المادة   المبّينة  الشخص الخاضع لجزاءات بسبب ارتكاب

 .االتفاقية

دول األطراف تسعى   -4  تقادم  مضاعفةالى ال ترة ال بقة على ف المنط
نائية      ات الج ي الحاالت التي يكون فيها مرتكبو فعل الفساد           االجراءات والعقوب  ف

ة القضائية للدولة الطرف المعنية، اذا تعذر               ن خارج الوالي لذلك السبب  موجودي
 .محاآمة أو تنفيذ عقوبةاتخاذ اجراءات جنائية أو القيام ب

ة أيضا،        -5  ذه االتفاقي ا بين دولتين أو أآثر من          تنطبق ه اق فيم  باالتف
 .فيهامبّينة أي أفعال فساد أخرى غير على الدول االطراف، 

 غسل  تجريم[ 9 و ]أفعال الفساد [ 5لألغراض المبينة في المادتين       -6 
ائدات الجريمة    ذه االتفاقية،       ]ع ال يعد القصد من الحصول على الممتلكات   من ه

و اس اد ه ل فس ن فع تمدادها م أن أو اس اء ب ية، أو االدع تخدامها ألغراض سياس
ة           بابا آافي ا أس ّد ذاته ي ح ية، ف د ارُتكب ألسباب أو أغراض سياس اد ق فعل الفس

 .العتبار ذلك الفعل جرما سياسيا أو جرما عاديا ذا صلة بجرم سياسي
  

 7 

ون مالئم     ن أن تك تي يمك تدابير ال رف ال ة ط ل دول تخذ آ ردع ت ة ل
اع الخاص  ي القط اد ف ة الفس ل  . ومكافح لى آ رض، يجب ع ك الغ ًا لذل وتحقيق
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رائم   داد الج ي ع تالي ف لوك ال نها إدراج الس ر م تخذ تدابي رف أن ت ة ط دول
 :الجنائية

ام أي شخص طبيعي يعمل لدى آيانات من القطاع الخاص أو              )أ(  قي
ات، بشكل مباشر أو غير مباشر                لك الكيان ّر خدمات في ت  بالتماس أو قبول  يوف

تحقة، لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يقوم أو يمتنع عن                ر مس زية غي م
ة أو      ادية أو مالي لة اقتص لة بمعام تزاماته ذات الص دى أداء ال ل ل ام بفع القي

 تجارية تسفر عن ضرر للكيان المذآور؛

ات من             )ب(  ام عن قصد بوعد أي شخص طبيعي يعمل في آيان القي
اص أو   اع الخ ر        القط ر أو غي كل مباش ات، بش لك الكيان ي ت ات ف ّر خدم يوف

ة أو        تحقة، آالهدي ر مس رى غي زية أخ ة أو م ة نقدي ئ ذي قيم أي ش ر، ب مباش
زية، لصالحه أو لصالح شخص آخر أو آيان آخر،          رامية أو الوعد أو الم اإلآ
ليها أو منحه إياها، مقابل قيام ذلك الشخص أو امتناعه عن القيام            أو عرضها ع

أي فع    ة، تلحق الضرر بذلك              ب ة أو تجاري لة اقتصادية أو مالي ل ذي صلة بمعام
 .الكيان من القطاع الخاص

  

 8 

ر  -1  ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

وة البدنية أو      )أ(   التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير        استخدام الق
تحريض على االدالء بشهادة زور أو للتدخل                   نحها لل مستحقة أو عرضها أو م
رائم     اب ج لق بارتك راءات تتع ي اج ة ف م األدل هادة أو تقدي ي االدالء بالش ف

 مشمولة بهذه االتفاقية؛

ترهيب للتدخل في مم       )ب(  تهديد أو ال بدنية أو ال وة ال ارسة استخدام الق
ي        مية ف ه الرس انون مهام اذ الق ني بانف ف مع ائي أو موظ ف قض أي موظ

 .اجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

دول األطراف في أن تكون            -2  ا يمس حق ال ادة م ذه الم ليس في ه
 .لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

 



 

 10 
 

 A/AC.261/IPM/13 

 

 9 

 

ر  -1  ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم األفعال التالية

ا أو استخدامها مع العلم وقت تلقيها               )أ(  لكات أو حيازته اآتساب ممت
 بأنها عائدات الجريمة؛

ا أو     )ب(  ا أو إبداله رف فيه تها أو التص لكات أو حراس ادارة ممت
ا   لها أو إيداعه تثمارها أو     تحوي تها أو اس لها أو إحال مان أو نق ليمها آض أو تس

لجريمة،   ائدات ل ي ع لكات ه ذه الممت أن ه لم ب ع الع ا، م رها أو إتالفه تحوي
ه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات أو مساعدة أي                اء أو تموي بغرض إخف
ن  نه على االفالت م أتت م ذي ت اب الجرم األصلي ال ي ارتك شخص ضالع ف

 لقانونية لفعلته؛العواقب ا

درها أو      )ج(  لكات أو مص ة للممت بيعة الحقيقي ه الط اء أو تموي اخف
وق    تها أو الحق تها أو مقصدها أو ملكي ا أو حرآ ة التصرف فيه ا أو آيفي مكانه

 المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات للجريمة؛

المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المحددة في هذه المادة، أو              )د( 
ة     ا ا، ومحاول لى ارتكابه تآمر ع ا، أو ال ل ارتكابه ن أج ة م مام إلى جماع النض

ا، واالذن     ير ارتكابه ا، وتيس لى ارتكابه تحريض ع اعدة وال ا والمس ارتكابه
 بارتكابها، واسداء المشورة بشأن ارتكابها؛

ذه        )ه(  ثل ه لجريمة أو تم ائدات ل ن ع تأتية م لكات م ازة ممت حي
تالآها أو اس  ائدات أو ام تها أو  الع ل ملكي تها أو نق ا أو حراس تخدامها أو ادارته

تثمارها أو     تها أو اس لها أو احال مان أو نق ا آض لها أو تقديمه ا أو تحوي إبداله
م يتخذ الشخص الملزم بحكم مهنته أو عمله أو مهمته         ا، اذا ل رها أو اتالفه تحوي

 .أو تفويضه التدابير الالزمة للتأآد من مصدرها المشروع

 : من هذه المادة1 تطبيق أو تنفيذ الفقرة ألغراض -2 

داد الجرائم األصلية، على األقل،                    )أ(  ة طرف في ع درج آل دول ت
 من هذه االتفاقية؛] أفعال الفساد [5األفعال المجّرمة وفقا للمادة 
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رة             )ب(  ة طرف الى تطبيق الفق  من هذه المادة على  1تسعى آل دول
 ة؛أوسع مجموعة ممكنة من الجرائم األصلي

رة  )ج(  راض الفق لية  1ألغ رائم األص مل الج ادة، تش ذه الم ن ه  م
لدولة الطرف المعنية            ة القضائية ل بة داخل وخارج الوالي غير . الجرائم المرتك

رائم     ون ج لدولة الطرف ال تك ائية ل ة القض ارج الوالي بة خ رائم المرتك أن الج
ى الق       راميا بمقتض ال اج لة فع ل ذو الص ان الفع لية إال اذا آ لي أص انون الداخ

ا ويكون فعال اجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة                   تي ارتكب فيه لدولة ال ل
 الطرف التي تنفذ أو تطبق هذه المادة اذا ارتكب فيها؛

ن          )د(  خ م تحدة بنس م الم ام لألم ن الع رف األمي ة ط ل دول زود آ ت
لك ا              رات تجرى على ت ادة وبنسخ من أي تغيي ذه الم نفذة له نها الم لقوانين قواني

 الحقا، أو بوصف لها؛

ندما يستوجب ارتكاب أي من الجرائم المشار اليها في الفقرة             )ه(  ع
ذه المادة اثبات العِِلم أو النية أو الغرض أو الغاية أو االتفاق فيما يتعلق              1  من ه

ة     ات الوقائعي ن المالبس تداللها م ن اس ه يمك رائم، فإن لك الج اب ت بارتك
 .الموضوعية

  

 10 

 :تحرص آل دولة طرف على -1 

ليا شامال للرقابة واإلشراف على المصارف    تنشئ أن   )أ(  ا داخ  نظام
رفية  ر المص ة غي ات المالي بيعيين أو والمؤسس خاص الط لى األش ك ع وآذل

نظمات     ك الم ي ذل ا ف ة، بم نية أو تجاري طة مه ي أنش العين ف باريين الض االعت
ربحية،  ر ال ي عرضة غي تي ه اق   ال وال، ضمن نط ل األم كل خاص لغس  بش

ات  اختصاصها، من أجل ردع وآشف         يشدد ذلك يجب أن غسل األموال، وآلي
ة      د هوي بات تحدي لى متطل نظام ع زبائن ال ن    ال الغ ع جالت واإلب ظ الس وحف

 ؛ أو غير العاديةالمعامالت المشبوهة

ام   )ب(  الل بأحك ل، دون إخ ادة أن تكف اعدة  [15الم ة المس القانوني
بادلة اذ    ] المت زة إنف رقابية وأجه ة وال زة اإلداري درة األجه ة، ق ذه االتفاقي ن ه م



 

 12 
 

 A/AC.261/IPM/13 

وال ة غسل األم زة المكرسة لمكافح ائر األجه انون وس لطات ،الق ا الس ا فيه  بم
ثما يقضي القانون الداخلي بذلك         على التعاون وتبادل المعلومات     ،القضائية، حي

ي ضمن            تي يفرضها قانونها        على الصعيدين الوطني والدول نطاق الشروط ال
ة       تخبارات مالي دة اس اء وح ي إنش ة، ف لك الغاي ا لت نظر، تحقيق لي، وأن ت الداخ

ع  ني لجم ز وط ل آمرآ ود  تعم ن وج ر ع ن خالل تقاري واردة م لومات ال المع
لك     بط ت وال، وض ل األم تمال غس ة، آاح ر عادي بوهة أو غي امالت مش مع

 .تعميمهاالمعلومات وتحليلها، وعند االقتضاء 

د      -2  ة لكشف ورص ر مجدي نفيذ تدابي ي ت راف ف دول األط نظر ال ت
ا، رهنا بوجود                تداول ذات الصلة عبر حدوده لة لل نقد والصكوك القاب حرآة ال
ال    رآة رأس الم ة ح لومات ودون إعاق تخدام المع ن اس ل حس مانات تكف ض

أي صورة من الصور          م ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيا . المشروع ب
نقد   ن ال بيرة م ات الك ل الكمي اإلبالغ عن تحوي تجارية ب راد والمؤسسات ال األف

 .ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عبر الحدود

ذه      -3  ام ه لي بمقتضى أحك رافي داخ ابي وإش ام رق اء نظ دى إنش ل
الدول        اب ب ة، ُيه ذه االتفاقي ن ه رى م ادة أخ أي م اس ب ادة، ودون مس الم

تي تتخذها المنظمات اإلقليمية      األطراف أن تسترش     بادرات ذات الصلة ال د بالم
 .واألقاليمية والمتعددة األطراف لمكافحة غسل األموال

المي  -4  تعاون الع ز ال ر وتعزي راف إلى تطوي دول األط عى ال تس
نائي بين األجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون              ليمي والث ليمي ودون اإلق واإلق

 .ية من أجل مكافحة غسل األموالوأجهزة الرقابة المال
  

 11 

ن األجانب والدوليين                -1  ن العموميي من أجل مكافحة رشو الموظفي
بارية الخاضعة لواليتها القضائية مكافحة فعالة، تتخذ                ئات االعت من جانب الهي

 :تدرج ضمن قوانينها ولوائحهاآل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لكي 

 امساك دفاتر وسجالت حسابات والحفاظ عليها؛ )أ( 



 

13  
 

A/AC.261/IPM/13

راجعة    )ب(  بة وم ر المحاس ر معايي ة ونش بيانات المالي ف ال آش
 الحسابات؛

لية أن تخصم من الضرائب األشياء ذات القيمة النقدية أو            )ج(  نع قاب م
نوحة الرتكاب ال          زايا المم راميات أو الم ا أو االآ نة في الفقرة   الهداي جرائم المبّي

ادة  ) ج (1 ن الم ّجلة      5م ر مس ابات غي اء حس ر انش ة، وحظ ذه االتفاقي ن ه  م
ر محددة على نحو مالئم،                     امالت غي زدوجة أو مع بة م نظم محاس واالحتفاظ ب
ها،   حيح لغرض د ص وم دون تحدي د خص ة وتقيي ات وهمي ن نفق ك تدوي وآذل

و موظفي       دف رش ة به تندات زائف تخدام مس ك اس انب أو  وآذل ن أج ن عموميي
 .اخفاء هذا الرشو

ة أو جنائية فعالة                  -2  ة أو اداري ة طرف جزاءات مدني ر آل دول توف
ر      لحق بالدفات تي ت لك ال تزوير ت ال وال االت اإلغف أن ح ة، بش بية ورادع وتناس

 .والسجالت والحسابات والبيانات المالية لتلك الهيئات االعتبارية
  

 12 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ قانونها               -1 
الداخلي، الثبات مسؤولية الهيئة االعتبارية التي توجد في اقليمها أو التي                           
ُشّكلت وفقا لقوانينها، عندما يرتكب الشخص المسؤول عن ادارتها أو                                 

يمكن أن تكون هذه        و. مراقبتها، بصفته تلك، جرما بمقتضى هذه االتفاقية               
 .المسؤولية جنائية أو مدنية أو ادارية

ال تخل المسؤولية المشار اليها في الفقرة السابقة بالمسؤولية                      -2 
 .الجنائية لألشخاص الطبيعيين الذين يزعم أنهم ارتكبوا الجرائم

تكفل آل دولة طرف، على وجه الخصوص، اخضاع الهيئات                 -3 
 من هذه المادة، لجزاءات        1لمسؤولية وفقا للفقرة      االعتبارية التي تقع عليها ا       

جنائية أو مدنية أو ادارية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات                           
 .النقدية

  

 13 
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تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير                       -1 
أو المضبوطة أو المصادرة      أخرى لتنظيم ادارة واستخدام الممتلكات المجمدة           

التي تمثل عائدات للجرائم، وتكفل ادارة هذه العائدات من قبل هيئة رسمية                        
ويجب أن تشمل هذه التدابير معايير بشأن اعادة                           . تنشأ لذلك الغرض       

آما تنظر آل    . الممتلكات المؤّمنة، التي تظل تحت تصرف من لـه الحق فيها              
رة واستخدام الممتلكات المهجورة وآذلك       دولة طرف في التدابير المتعلقة بادا        

] ستة أشهر مثال  [احترام اآلجال التي يعد انقضاؤها تخليا عن تلك الممتلكات،             
اعتبارا من االشعار بتجميدها أو ضبطها أو مصادرتها، فيما يتعلق                                       

 .فيما يتعلق بالممتلكات الثابتة] سنة واحدة[بالممتلكات المتنقلة و 

تمد    -2  ة طرف     تع ، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها             آل دول
 :القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

ة، أو    )أ(  ذه االتفاقي مولة به رائم مش ن ج تأتية م رائم الم ائدات الج ع
 الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ت     )ب(  تي اس رى ال دات أو األدوات األخ لكات أو المع خدمت أو الممت
 .يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

تمد    -3  ة طرف      تع ما قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف        آل دول
 من هذه المادة أو اقتفاء أثرها     1على أي من األصناف المشار إليها في الفقرة             

 .أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف

ليا، إلى      إذا  -4  زئيا أو آ ت، ج رائم أو ُبّدل ائدات الج ت ع ُحول
دال من العائدات، للتدابير المشار          لكات، ب لك الممت لكات أخرى، أخضعت ت ممت

 .إليها في هذه المادة

ادر      -5  ن مص بت م لكات اآتس رائم بممت ائدات الج لطت ع إذا اخت
ة المق                   لكات للمصادرة في حدود القيم لك الممت درة مشروعة، وجب إخضاع ت
 .للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها

لى ذات       -6  ادة، ع ذه الم ي ه ا ف ار إليه تدابير المش ا لل تخضع أيض
نافع          رادات أو الم رائم، اإلي ائدات الج لى ع بقين ع در المط نفس الق نحو وب ال

تي ُحول          لكات ال ائدات الجرائم، أو من الممت تأتية من ع ائدات األخرى الم ت ع
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ائدات     ا ع لطت به تي اخت لكات ال ن الممت ا، أو م ت به ا أو بدل رائم إليه الج
 .الجرائم

راض   -7  ادة    ألغ ادة والم ذه الم راض    [14ه ي ألغ تعاون الدول ال
ادرة لطاتها      ] المص ا أو س رف محاآمه ة ط ل دول ول آ ة، تخ ذه االتفاقي ن ه م

تقديم السجالت المصرفية أو ال      تجارية  المختصة األخرى أن تأمر ب ة أو ال مالي
 .بضبطهاأو 

نظر في إمكانية إلزام الجاني              -8  لدول األطراف أن ت  المتهم  يجوز ل
ا  ه إياه ي ارتكاب تبه ف ذي يش اد أو ال ال فس ه أفع در بارتكاب بين المص أن ي  ب

ة    رى المعرض لكات األخ زعومة أو الممت رائم الم ائدات الج روع لع المش
زام مع              تفق ذلك اإلل ا ي در م ا الداخلي ومع طبيعة         للمصادرة، بق بادئ قانونه  م
 .اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

راف        -9  وق األط س حق ا يم ادة بم ذه الم ام ه ير أحك وز تفس ال يج
 .الثالثة الحسنة النية

 

 14 

با من دولة طرف أخرى لها          -1  لقى طل تي تت ة الطرف ال على الدول
ة ق   ذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد في            والي ضائية على جرم مشمول به

دات أو               لكات أو مع ائدات جرائم أو ممت ليمها من ع أدوات أخرى مشار إليها  إق
رة      ادة      2في الفق ذه االتفاقية، أن تقوم،        ]المصادرة والضبط    [13 من الم  من ه

 :إلى أقصى حد ممكن في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

ر   )أ(  نها أم در م ة لتستص لطاتها المختص لب إلى س ل الط أن تحي
 مصادرة، ولتنفذ ذلك األمر في حال صدوره؛ أو

ن        )ب(  ادر ع ادرة الص ر المص ة أم لطاتها المختص ل إلى س أن تحي
ة في إقليم الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة            المصادرة  [13 من المادة    2محكم

ة، ب   ]والضبط  ذه االتفاقي لقه         من ه در تع القدر المطلوب، وعلى ق نفيذه ب هدف ت
ا     ار إليه رى المش دات أو األدوات األخ لكات أو المع رائم أو الممت ائدات الج بع

رة   ادة 2في الفق ي  ]المصادرة والضبط [13 من الم د ف تي توج ة ال ليم الدول إق
 .الطرف متلقية الطلب
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ة قضائية على        -2  ا والي ة طرف أخرى له لقي طلب من دول ر ت  إث
ة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرف           تخذ الدول ة، ت ذه االتفاقي جرم مشمول به
ار      رى المش دات أو األدوات األخ لكات أو المع رائم أو الممت ائدات الج لى ع ع

رة        ا في الفق  من هذه االتفاقية واقتفاء   ]المصادرة والضبط  [13 من المادة    2إليه
ي  ا أو ضبطها، بغرض مصادرتها ف رها وتجميده ر أث ا بأم ة المطاف إم نهاي

بة أو، عمال بطلب مقدم بمقتضى الفقرة         ة الطرف الطال  من 1صادر عن الدول
 .الدولة الطرف متلقية الطلب هذه المادة، بأمر صادر عن

ادة  -3  ام الم بادلة[ 15تنطبق أحك ة المت اعدة القانوني ذه ] المس ن ه م
ا يقتضيه اختال    راعاة م ع م ادة، م ذه الم ة على ه الاالتفاقي وباإلضافة . ف الح

لومات المحددة في الفقرة        ، تتضمن الطلبات المقدمة   15 من المادة    14 إلى المع
 :يلي عمال بهذه المادة ما

رة    )أ(  لة بالفق لب ذي ص ة ط ي حال فا  ) أ (1ف ادة، وص ذه الم ن ه م
ة الطرف    ا الدول تند إليه تي تس ائع ال ا بالوق راد مصادرتها، وبيان لكات الم للممت

بة يك   في لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة           الطال
 في إطار قانونها الداخلي؛

رة  )ب(  ة طلب ذي صلة بالفق ي حال ادة، نسخة ) ب (1ف ذه الم ن ه م
ذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن             ا من أمر المصادرة ال بولة قانون مق

لوم      ائع ومع ا بالوق بة، وبيان رف الطال ة الط لوب   الدول نطاق المط أن ال ات بش
 لتنفيذ األمر؛

رة             )ج(  ة طلب ذي صلة بالفق  من هذه المادة، بيانا بالوقائع    2في حال
 .التي تستند إليها الدولة الطرف الطالبة وعرضا لإلجراءات المطلوبة

راءات    -4  رارات أو اإلج لب الق لقية الط رف مت ة الط تخذ الدول ت
رتين     ي الفق ليها ف ن2 و 1المنصوص ع ا      م ام قانونه ا ألحك ادة وفق ذه الم  ه

رتيب ثنائي أو متعدد         اق أو ت اهدة أو اتف ا اإلجرائية أو أي مع الداخلي وقواعده
 .ا ورهنا به،األطراف قد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف الطالبة

ن         -5  خ م تحدة بنس م الم ام لألم ن الع رف األمي ة ط ل دول زود آ ت
ذ   ل ه تي تجع ا ال نها ولوائحه ن أي   قواني خ م ول، وبنس افذة المفع ادة ن ه الم

 .تغييرات تدخل الحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها
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اذ التدابير المشار إليها                -6  ة الطرف أن تجعل اتخ إذا اختارت الدول
رتين      ادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب              2 و 1في الفق ذه الم  من ه

ة الطرف أن تعتبر          لك الدول هذه االتفاقية بمثابة األساس التعاهدي الالزم على ت
 .والكافي

رفض التعاون بمقتضى هذه المادة إذا       -7  لدولة الطرف أن ت يجوز ل
 .لم يكن الجرم الذي يتعلق به الطلب جرما مشموال بهذه االتفاقية

وق   -8  س حق ه يم لى أن ر ع ا يفس ادة م ذه الم ام ه ي أحك س ف لي
 .األطراف الثالثة الحسنة النية

نائية أو      -9  بات ث ات أو ترتي رام اتفاق ي إب راف ف دول األط نظر ال ت
 .متعددة األطراف لتعزيز فاعلية التعاون الدولي المقام عمال بهذه المادة

  

 15 

در ممكن من           -1  بر ق دول األطراف، بعضها إلى بعض، أآ دم ال تق
بادلة      ة المت ات واالجراءات القضائية          المساعدة القانوني تحقيقات والمالحق  في ال

بما  ة، حس ذه االتفاقي رائم المشمولة به ا يتصل بالج نائية فيم ر الج نائية وغي الج
ادة   ليه الم نص ع باق  [3ت اق االنط بات   ]نط اء للطل ب االقتض تجيبة حس ، مس

ا الداخلي، صالحيات للتحقيق             ا لقانونه لك، وفق تي تم الصادرة عن السلطات ال
رض   أو ال ة، بغ ذه االتفاقي ي ه نة ف اد المبّي ال الفس لق بأفع ا يتع ة فيم محاآم

ات   ير المالحق ة لتيس رى الالزم ال األخ ام باألعم ة والقي لى أدل ول ع الحص
 .واالجراءات ذات الصلة بالتحقيق في أفعال الفساد أو المحاآمة عليها

ى  -2  ن بمقتض در ممك بر ق بادلة بأآ ة المت اعدة القانوني دم المس تق
ا      قو لة، فيم باتها ذات الص ا وترتي لب واتفاقاته لقية الط رف مت ة الط ن الدول اني

تي    رائم ال لقة بالج راءات القضائية المتع ات واالج تحقيقات والمالحق يتصل بال
ادة     نها بمقتضى الم ؤولية ع بارية المس ئة اعت ل هي وز تحمي ؤولية  [12يج مس

 .ف الطالبةمن هذه االتفاقية في الدولة الطر] الهيئات االعتبارية

بات      -3  ات أو الترتي بقة واالتفاق نية المنط ريعات الوط ا للتش وفق
دول     دم ال نها، تق ا بي ارية فيم ون س ن أن تك تي يمك لة ال رى ذات الص األخ
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بّين       لى ت اعدة ع ن المس ن م در ممك ع ق ض أوس ها إلى بع راف بعض األط
ا       ّرمة وفق ال المج اب األفع ن ارتك تأتية م بة أو الم لكات المكتس ذه الممت له

لكات،       لك الممت ائدات ت ا أو ع ي ارتكابه تخدمة ف لكات المس ة، أو الممت االتفاقي
 .وتعقبها وتجميدها ومصادرتها

يجوز أن ُتطلب المساعدة القانونية المتبادلة، التي تقدم وفقا لهذه            -4 
 :المادة، ألي من األغراض التالية

 الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ )أ( 

  المستندات القضائية؛تبليغ )ب( 

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ )ج( 

 فحص األشياء والمواقع؛ )د( 

 تقديم المعلومات واألدلة والتقييمات التي يقوم بها الخبراء؛ )ه( 

ا  )و(  ا فيه لة، بم جالت ذات الص تندات والس ول المس م أص تقدي
ة أو سجال            ة أو المصرفية أو المالي ت الشرآات أو األعمال،   السجالت الحكومي

 أو نسخ مصدقة عنها؛

لكات أو األدوات أو    )ز(  رائم أو الممت ائدات الج لى ع تعرف ع ال
 ألغراض الحصول على أدلة؛ األشياء األخرى أو اقتفاء أثرها

 تيسير مثول األشخاص طواعية في الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

ان       )ط(  ع الق تعارض م اعدة ال ي ن المس ر م وع آخ لي  أي ن ون الداخ
 .للدولة الطرف متلقية الطلب

تزامات الناشئة عن أية                     -5  ا يخل باالل ادة م ذه الم ام ه ليس في أحك
نائية أو متعددة األطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية                اهدة أخرى، ث مع

 .المتبادلة آليا أو جزئيا

ة      -6  اعدة القانوني م المس رفض تقدي راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 .المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية

ليم دولة                   -7  ته في إق ل أي شخص محتجز أو يقضي عقوب يجوز نق
ة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء            طرف ومطلوب وجوده في دول
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ات أو            ة من أجل تحقيق م مساعدة أخرى في الحصول على أدل بشهادة أو تقدي
ات أو إجراءات قضائية ت        تعلق بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية إذا استوفي  مالحق

 :الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ( 

ا تراه           )ب(  نا بم تين الطرفين، ره اق السلطات المختصة في الدول اتف
 .هاتان الدولتان الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه المادة7ألغراض الفقرة  -8 

لدولة الطر    )أ(  د      يكون ل ه قي ا الشخص سلطة إبقائ نقل إليه تي ي ف ال
نها       ل م تي نق رف ال ة الط لب الدول م تط ا ل ك، م تزام بذل ليها ال تجاز، وع االح

 الشخص غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛

اء،      )ب(  خص، دون إبط ا الش نقل إليه تي ي رف ال ة الط نفذ الدول ت
ا ل نها وفق ل م تي نق ة الطرف ال دة الدول ه إلى عه تزامها بإعادت ليه ال تفق ع ا ي م

 مسبقا، أو بأية صورة أخرى، بين السلطات المختصة في الدولتين الطرفين؛

الب       )ج(  خص أن تط ا الش نقل إليه تي ي رف ال لدولة الط وز ل ال يج
ك   ادة ذل ل إع ن أج ليم م راءات تس بدء إج نها ب ل م تي نق رف ال ة الط الدول

 الشخص؛

د ا     )د(  نقول قي تي يقضيها الشخص الم دة ال ي  ُتحتسب الم الحتجاز ف
ة الطرف       ليه في الدول ة المفروضة ع دة العقوب نها ضمن م ل م تي نق ة ال الدول

 .التي نقل إليها

م توافق على ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما                -9  ا ل م
لفقرتين        ا ل نها، وفق ذه المادة، ال يجوز مالحقة ذلك الشخص، أيا          8 و   7م  من ه

تجازه أو معاقب يته، أو اح انت جنس ته آ لى حري ود أخرى ع ته أو فرض أي قي
ا، بسبب أفعال أو إغفاالت أو أحكام              نقل إليه تي ي ة ال ليم الدول الشخصية، في إق

 .إدانة سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منها

ة      -10  ؤولة ومخول ون مس زية تك لطة مرآ ة طرف س ل دول ن آ تعي
بادلة وتقوم ب            ة المت بات المساعدة القانوني لقي طل تنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها  بت
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وتقع على السلطات المرآزية مسؤولية اعداد      . إلى السلطات المختصة لتنفيذها     
 .وتلقي طلبات المساعدة والتعاون التي تشير اليها هذه االتفاقية

تاج    -11  تطيع إن يلة تس ة وس ن، بأي ثما أمك تابة أو، حي بات آ دم الطل تق
دى الدول     بولة ل لغة مق توب ب تيح   سجل مك لقية الطلب، وبشروط ت ة الطرف مت

تحقق من صحته             ة الطرف أن ت لك الدول ويخطر األمين العام لألمم المتحدة     . لت
بولة لدى آل دولة طرف وقت قيام آل دولة طرف بإيداع            لغات المق لغة أو ال بال

 .صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها

 : المساعدة القانونية المتبادلةيتضمن طلب -12 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

ائي    )ب(  راء القض ة أو اإلج تحقيق أو المالحق بيعة ال وع وط موض
ه الطلب، واسم ووظائف السلطة التي تتولى التحقيق أو المالحقة         لق ب ذي يتع ال

 أو اإلجراء القضائي؛

تثناء   )ج(  وع، باس لة بالموض لوقائع ذات الص ا ل لق  ملخص ا يتع  م
 بالطلبات المقدمة لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

ن تود الدولة            )د(  وصفا للمساعدة الملتمسة وتفاصيل أي إجراء معي
 الطرف الطالبة اتباعه؛

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

 .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو المعلومات أو التدابير )و( 

ة     -13  اعدة القانوني لب المس لب ط لقية الط رف مت ة الط نفذ الدول ت
ن         ه ممك ل وج لى أآم ك ع ي ذل راعي ف ن، وت ت ممك رب وق ي أق بادلة ف المت
ن المفضل أن      تي م بة وال ة الطرف الطال ترحها الدول تي تق نية ال ال الزم اآلج

 .تكون محددة في الطلب

ه السر      -14  عارا على وج بة اش ة الطرف الطال ندما توجه الدول عة ع
 .تنتهي حاجتها الى المساعدة المطلوبة

لقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية                -15  لدولة الطرف مت يجوز ل
ا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي، أو عندما يكون               بين أنه ندما يت ع

 .من شأن تلك المعلومات أن تسهل ذلك التنفيذ
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بة أن تط -16  رف الطال لدولة الط وز ل ة يج ن حال لومات ع لب مع
ن       لب وع ك الط بية ذل لب لتل لقية الط رف مت ة الط ا الدول تي اتخذته تدابير ال ال

ذي أحرزته في ذلك الخصوص         تقدم ال ة الطرف متلقية الطلب    . ال وعلى الدول
ا        بة فيم رف الطال ة الط ن الدول لقاها م تي تت ة ال بات المعقول تجيب للطل أن تس

 .لك الطلبيخص التقدم الذي أحرزته في معالجة ذ

لقية    -17  لدولة الطرف مت لي ل لقانون الداخ ا ل لب وفق نفيذ الط ون ت يك
لدولة الطرف                     انون الداخلي ل تعارض مع الق ذي ال ي القدر ال ون، ب الطلب، ويك

 .متلقية الطلب وعند اإلمكان، وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب

لومات أو      -18  نقل المع بة أن ت رف الطال لدولة الط وز ل ة ال يج األدل
ا الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في تحقيقات أو          زودها به تي ت ال
ة      لب، دون موافق ي الط ورة ف لك المذآ ر ت ائية غي راءات قض ات أو إج مالحق

لقية الطلب            ة الطرف مت بقة من الدول ذه الفقرة ما يمنع الدولة          . مس وليس في ه
بة من أن تفشي في إجراءاتها معلوم              ات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة الطرف الطال

تهم    ة األخيرة، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة           . شخص م وفي الحال
رف        ة الط ع الدول اور م اء وأن تتش دوث اإلفش بل ح لب ق لقية الط رف مت الط

ك نها ذل ا طلب م لقية الطلب، إذا م ه . مت تثنائية، توجي ة اس ي حال ذر، ف وإذا تع
ة ال    امت الدول بق، ق عار مس لقية      إش رف مت ة الط إبالغ الدول بة ب رف الطال ط

 .الطلب، دون إبطاء، بحدوث اإلفشاء

رف       -19  ة الط لى الدول ترط ع بة أن تش رف الطال لدولة الط وز ل يج
در الالزم                   تثناء الق لقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باس مت

نفيذه  لقية الطلب أن تمتثل ل              . لت ة الطرف مت ذر على الدول شرط السرية، وإذا تع
 .أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة

 :يجوز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلة -20 

 إذا لم يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه المادة؛ )أ( 

د يمس   )ب(  لب ق نفيذ الط لب أن ت لقية الط ة الطرف مت إذا رأت الدول
 الحها األساسية األخرى؛سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مص

لقية الطلب  )ج(  لدولة الطرف مت انون الداخلي ل ان من شأن الق إذا آ
نفيذ اإلجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو آان                أن يحظر على سلطاتها ت
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ة أو إجراءات قضائية في إطار واليتها              تحقيق أو مالحق ذلك الجرم خاضعا ل
 القضائية؛

انت االستجابة لل      )د(  انوني للدولة           إذا آ نظام الق تعارض مع ال طلب ت
 .الطرف متلقية الطلب فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة

ة     -21  اعدة قانوني لب مس رفض ط راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 . ضريبيةمتبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل

 .نية المتبادلة أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانوىتبد -22 

ة      -23  اعدة القانوني أجيل المس لب ت لقية الط رف مت لدولة الط وز ل يج
ائية    راءات قض ات أو إج ات أو مالحق ع تحقيق تعارض م ا ت بادلة لكونه المت

 .جارية

ة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب بمقتضى             -24  تتشاور الدول
رة  نفيذه بمقتضى 20الفق أجيل ت بل ت ادة، أو ق ذه الم ن ه رة  م ذه 23 الفق ن ه  م

اعدة     م المس ن تقدي ان يمك ا إذا آ نظر فيم بة لل ة الطرف الطال ع الدول ادة، م الم
ام              راه ضروريا من شروط وأحك ا ت نا بم إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة      . ره ف

 .المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروط

رة         -25  ذه ال  9دون مساس بانطباق الفق ادة، ال يجوز مالحقة    من ه م
رف          ة الط لب الدول لى ط ناء ع ق، ب ر يواف خص آخ بير أو ش اهد أو خ أي ش
ي      اعدة ف لى المس ائية، أو ع راءات قض ي إج هادته ف لى اإلدالء بش بة، ع الطال
ات أو إجراءات قضائية في إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو                  تحريات أو مالحق

آلخر أو معاقبته أو إخضاعه ألي  احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص ا        
إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو             

ة الطرف متلقية الطلب               ليم الدول ه إق ة سبق مغادرت م إدان ال أو حك وينتهي . إغف
ذا الضمان إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر بمحض اختياره في                    ه

ليم  ة الطرف الطا     إق د أن تكون قد أتيحت       الدول بة، بع له فرصة المغادرة خالل     ل
رفان،          تان الط ليها الدول تفق ع دة ت ة م لة، أو أي ا متص ر يوم ة عش دة خمس م
ن            لوبا م د مط م يع وده ل أن وج ميا ب ه رس لغ في ذي أب تاريخ ال ن ال بارا م اعت
د أن        تياره بع ليم بمحض اخ ه إلى اإلق ال عودت ي ح ائية، أو ف لطات القض الس

 .رهيكون قد غاد
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نفيذ   -26  ة لت تكاليف العادي لب ال لقية الط رف مت ة الط تحمل الدول ت
تفق الدولتان الطرفان المعنيتان على غير ذلك              م ت ا ل وإذا آانت تلبية   . الطلب، م

ر عادية، وجب على الدولتين               ات ضخمة أو غي تلزم نفق تلزم أو ستس الطلب تس
ام   روط واألحك تحديد الش اورا ل تين أن تتش رفين المعني لب  الط ينفذ الط تي س  ال

 .بمقتضاها، وآذلك آيفية تحمل تلك التكاليف

لقية الطلب للدولة الطرف الطالبة       )أ( -27  ة الطرف مت ر الدول توف
ة الموجودة في حوزتها                  لومات الحكومي ائق أو المع نسخا من السجالت أو الوث

 والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

لدولة ال     )ب(  طرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى    يجوز ل
روط،     ن ش با م راه مناس ا ت نا بم زئيا أو ره ليا أو ج بة، آ ة الطرف الطال الدول
ا    ي حوزته ودة ف ة، موج لومات حكومي ائق أو مع ن أي سجالت أو وث خا م نس

 .وال يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

ب االقتض   -28  راف، حس دول األط نظر ال د  ت ة عق ي إمكاني اء، ف
ن   توخاة م دم األغراض الم تعددة األطراف تخ نائية أو م بات ث ات أو ترتي اتفاق

 .أحكام هذه المادة، أو تضعها موضع التطبيق العملي، أو تعززها
  

 16 

تتصرف الدول األطراف في عائدات الجرائم أو الممتلكات التي            -1 
 14 من المادة       1أو الفقرة     ] المصادرة والضبط   [13 تصادرها عمال بالمادة    

 .من هذه االتفاقية] التعاون الدولي ألغراض المصادرة[

تعتمد آل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،               -2 
قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لوضع أحكام قانونية تمّكن                           ما   

السلطات المرآزية أو الهيئات التي لديها مسؤوليات في ذلك الخصوص                           
بتقاسم عائدات الجرائم مع دول أخرى أطراف في هذه االتفاقية في الحاالت                    

 .التي ال يسفر فيها ذلك عن ضرر يلحق بممتلكات تلك الدول
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ف الدولة الطرف التي تطبق قراراتها الخاصة بشأن                      تتصر -3 
المصادرة، أو قرارات دولة طرف أخرى، أسفرت عن حكم نهائي فيما يتعلق               

ويجوز لتلك الدولة   . بعائدات الجريمة، في تلك الممتلكات وفقا لتشريعاتها هي          
الطرف، بالقدر الذي تجيزه قوانينها وفي الظروف التي تعتبرها مالئمة، أن                   

 تلك الممتلكات آليا أو جزئيا إلى دولة طرف أخرى آانت قد شارآت في                  تنقل
 .التحقيقات أو االجراءات القضائية ذات الصلة

يجوز للدول األطراف، عند اتخاذ اجراء بناء على طلب مقدم                   -4 
التعاون  [14و] المصادرة والضبط  [13من دولة طرف أخرى وفقا للمادتين          

 هذه االتفاقية، أن تنظر في ابرام اتفاقات أو              من] الدولي ألغراض المصادرة   
ترتيبات لكي تتقاسم فيما بينها، على أساس منتظم أو حسب آل حالة على                           
حدة، تلك العائدات المتأتية من الجريمة أو تلك الممتلكات أو األموال المتأتية                   
من بيع تلك العائدات المتأتية من الجريمة أو تلك الممتلكات، وفقا لقانونها                          

 من هذه      3الداخلي أو اجراءاتها االدارية، مع عدم المساس بأحكام الفقرة                       
 .المادة

  

 17 

 16 و 14 و 13بالرغم من األحكام المنصوص عليها في المواد            -1 
م من تدابير لتمكين سلطاتها      من هذه االتفاقية، تعتمد آل دولة طرف ما قد يلز            

المرآزية أو هيئاتها التي لها مسؤوليات ذات صلة، من أن تعيد إلى البلد                              
األصلي الممتلكات التي تشكل عائدات للجريمة والتي تم الحصول عليها على               

 .نحو يضر بذلك البلد

في تلك الحاالت، لن تخضع الممتلكات لنظام االقتسام بين                           -2 
 .الدولة متلقية الطلبالدولة الطالبة و

  

 18 
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ريان           -1  تأآيد س ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تمد آ تع
رمة       ال المج لى األفع ائية ع تها القض لمواد   والي ا ل اد  [5وفق ال الفس  8و] أفع

ة   [ ير العدال لة س ريم عرق ريمة    [9و] تج ائدات الج ل ع ريم غس ذه م] تج ن ه
 :ت التاليةاالتفاقية في الحاال

 أوالدولة الطرف؛ ضد تلك رتكب الجرم ُيعندما  )أ( 

 عندما ُيرتكب الجرم أحد رعايا تلك الدولة الطرف؛ أو )ب( 

 عندما ُيرتكب الجرم في اقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )ج( 

ة          )د(  لك الدول لم ت رفع ع فينة ت تن س لى م رم ع رتكب الج ندما ُي ع
جلة بموجب قو  رة مس ة  الطرف أو طائ لك الدول ن ت اب الطرف اني ت ارتك وق

 .الجرم

ادة        -2  ام الم نا بأحك يادة   [ 4ره ة الس ذه االتفاقية، يجوز      ] حماي من ه
تها القضائية على أي جرم من هذا                      د أيضا سريان والي لدولة الطرف أن تؤآ ل

 :القبيل في الحاالت التالية

  أوتلك الدولة الطرف؛رعايا عندما ُيرتكب الجرم ضد أحد  )أ( 

ندما  )ب(  ته يع ان إقام د مك ية يوج م الجنس رتكب الجرم شخص عدي
 أوالمعتاد في إقليمها؛ 

رم  )ج(  ون الج ندما يك لفقرة    ع ا ل رمة وفق ال المج ن األفع دا م  1واح
ادة ) ج( ن الم اد [ 5 م ال الفس ة، ] أفع ذه االتفاقي ن ه ليمها  م ارج إق رتكب خ  وُي

ر ف            ويكون  لدولة الطرف أث ليم الوطني ل ه في االق ) أ (1عل مجّرم وفقا للفقرة ل
 .من هذا االتفاقية] تجريم غسل عائدات الجريمة [9من المادة ) ج(أو ) ب(أو 

وز ل -3  ة طرف يج ل دول تمد ك ا أن تع ر  أيض ن تدابي لزم م د ي ا ق م
ندما  ة، ع ذه االتفاقي رائم المشمولة به تها القضائية على الج ريان والي تأآيد س ل

ي إقليمها وال تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة      يكون الجاني المزعوم موجودا ف       
 .وحيدة هي آونه أحد رعاياها

لق بجريمة فساد يرتكبها              -4  ا يتع ات فيم تحريات والمالحق تخضع ال
ة     ل دول دى آ بقة ل بادئ المنط لقواعد والم ي ل ي أو موظف دول موظف عموم

بارات المصلحة االقتصادية الوطنية أو باأل              . طرف  تأثر باعت ثر وال يجب أن ت
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بيعيين أو    خاص الط ة األش رى أو بهوي ة أخ ات بدول لحق بالعالق د ي ذي ق ال
 .االعتباريين المتورطين

ة الطرف التي تمارس واليتها القضائية بمقتضى             -5  لغت الدول إذا ُأب
رة  دة أو     2 أو 1الفق ة واح رى، أن دول ريقة أخ لمت بط ادة، أو ع ذه الم ن ه  م

دول األطراف األخرى تجري تح             ثر من ال ة قضائية أو         أآ وم بمالحق ا أو تق قيق
ه، تشاور              تخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذات  السلطات المختصة في هذه     تت

ن           تخذه م ا ت يق م دف تنس اء، به ب االقتض نها، حس ا بي راف فيم دول األط ال
 .تدابير

ذه   -6  ول ه ام، ال تح ي الع انون الدول د الق اس بقواع دون المس
ة قض          ة دون ممارسة أي والي ة الطرف سريانها       االتفاقي د الدول نائية تؤآ ائية ج

 .وفقا لقانونها الداخلي
 

 19 

 

ة     -1  ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج ادة ع ذه الم بق ه ي  وتنط ف
تي      ا ال   الحاالت ال في موجودا شخص الذي هو موضوع طلب التسليم  يكون فيه

لقية الطلب، شريطة أن ي             ة الطرف مت ليم الدول كون الجرم الذي ُيلتمس بشأنه     إق
ة الطرف الطالبة                    انون الداخلي لكل من الدول ليه بمقتضى الق با ع ليم معاق التس

 .والدولة الطرف متلقية الطلب

بر آل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا             -2  يعت
داد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية             بين في ع

دول األطراف    وتتعهد الدول األطراف بإدراج تلك الجرائم في عداد الجرائم         . ال
ليم المجرمين تبرم فيما بينها                اهدة لتس ة مع ليم في أي  وألغراض .الخاضعة للتس

رما          ة ج ذه االتفاقي ي ه نة ف رائم المبي ن الج بر أي م رمين، ال يعت ليم المج تس
 .سياسيا

لي   -3  ة طرف، تجعل تس لقت دول م المجرمين مشروطا بوجود إذا ت
ليم      اهدة لتس ا بمع بط معه رى ال ترت ة طرف أخ ن دول ليم م لب تس اهدة، ط مع
بر هذه االتفاقية األساس القانوني للتسليم فيما يتعلق          ا أن تعت المجرمين، جاز له

 .بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة
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روطا         -4  رمين مش ليم المج ل تس تي تجع راف ال دول األط لى ال ع
 :عاهدةبوجود م

ام لألمم المتحدة، وقت إيداعها صك التصديق              )أ(  ن الع ّلغ األمي أن تب
انت    ا إذا آ ا، بم مام إليه رارها أو االنض بولها أو إق ة أو ق ذه االتفاقي لى ه ع
ة األساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين مع سائر               ذه االتفاقي ستعتبر ه

 الدول األطراف في هذه االتفاقية؛

ثما اقتضى األمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم            أن   )ب(  تسعى، حي
المجرمين مع سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا               

 .آانت ال تعتبر هذه االتفاقية األساس القانوني للتعاون بشأن تسليم المجرمين

ليم المجرمين مشرو  -5  ل تس تي ال تجع دول األطراف ال لى ال طا ع
ليها هذه المادة جرائم خاضعة                  تي تنطبق ع بر الجرائم ال اهدة أن تعت بوجود مع

 .للتسليم فيما بينها

ليها      -6  نص ع تي ي روط ال عا للش رمين خاض ليم المج ون تس يك
رمين       ليم المج اهدات تس لب أو مع لقية الط رف مت لدولة الط لي ل انون الداخ الق

الحد األ      لق ب ي ذلك الشرط المتع ا ف ليم  المنطبقة، بم لعقوبة المسوغة للتس دنى ل
ا في رفض                       تند إليه لقية الطلب أن تس لدولة الطرف مت تي يجوز ل واألسباب ال

 .التسليم

ل  -7  لية، إلى تعجي نها الداخ نا بقواني راف، ره دول األط عى ال تس
أي جرم                 لق ب باتية تتع بات إث ا من متطل ا يتصل به ليم وتبسيط م إجراءات التس

 .تنطبق عليه هذه المادة

ا        -8  ام قانونه نا بأحك لب، ره لقية الط رف مت لدولة الط وز ل يج
ناء على طلب من                   ليم المجرمين، وب اهدات لتس ه من مع بط ب ا ترت الداخلي وم
ي    ود ف ليمه والموج لوب تس تجز الشخص المط بة، أن تح ة الطرف الطال الدول
بة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم،                   ر مناس تخذ تدابي ليمها، أو أن ت إق

 . اقتنعت بأن الظروف تسّوغ ذلك وبأنها ظروف ملحةمتى

تي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها           -9  ة الطرف ال م الدول م تق إذا ل
ادة، وجب عليها،              ذه الم ليه ه لق بجرم تنطبق ع ا يتع ليم ذلك الشخص فيم بتس
ناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب التسليم، أن تحيل القضية دون إبطاء              ب
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برر       ة   ال م د المالحق ة بقص لطاتها المختص لطات   . له إلى س لك الس تخذ ت وت
ة أي جرم آخر ذي                   ا في حال ه آم نحو ذات رارها وتضطلع بإجراءاتها على ال ق

رف     ة الط لك الدول لي لت انون الداخ يم بمقتضى الق ابع جس دول  . ط تعاون ال وت
نية، خصوصا في الجوانب اإلجرائية والمتعلقة باألدلة، ضمانا               األطراف المع

 .لفعالية تلك المالحقة

د        -10  ليم أح رف تس لدولة الط لي ل انون الداخ ز الق ندما ال يجي ع
لك       ك الشخص إلى ت اد ذل رط أن يع ور إال بش ن الص ورة م أي ص ا ب رعاياه
م الصادر عليه نتيجة للمحاآمة أو اإلجراءات التي                ة الطرف لقضاء الحك الدول

ليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدو             لب تس لة الطرف والدولة الطرف    ُط
ليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط                بت تس تي طل ال

لوفاء بااللتزام المبين في الفقرة                    ا ل ليم المشروط آافي بر ذلك التس  9أخرى، يعت
 .من هذه المادة

م قضائي، بحجة              -11  نفيذ حك دم بغرض ت ليم، مق إذا ُرفض طلب تس
ل  لوب تس لب،    أن الشخص المط لقية الط رف مت ة الط ا الدول ن رعاي و م يمه ه

ان قانونها الداخلي يسمح بذلك               لقية الطلب، إذا آ ة الطرف مت وجب على الدول
ن الطرف      لب م لى ط ناء ع انون، وب ك الق تفق ومقتضيات ذل ك ي ان ذل وإذا آ

نظر  م الصادر بمقتضى    الطالب، أن ت نفيذ الحك ي ت انون الالف لق طرف داخلي ل
 .يذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بهاالطالب، أو تنف

ن          -12  أي م لق ب ا يتع راءات فيم ه إج تخذ بحق خص ُت ل ألي ش ُتكف
راحل          ل م ي آ فة ف لة منص ادة معام ذه الم ليها ه بق ع تي تنط رائم ال الج
تي ينص عليها                     وق والضمانات ال ع الحق تع بجمي ا في ذلك التم اإلجراءات، بم

 .ص في إقليمهاقانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخ

رض   -13  ه يف لى أن ة ع ذه االتفاقي ي ه م ف ير أي حك وز تفس ال يج
ليم إذا آان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة لالعتقاد               تزاما بالتس ال
بة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه                ة أو معاق دم بغرض مالحق أن الطلب ق ب

يته أو أصله العرقي أو آرائه السيا             ته أو جنس سية، أو أن االمتثال للطلب أو ديان
 .سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباب
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رد أن    -14  ليم لمج لب تس رفض ط راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 .الجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل مالية

ة الطرف متلقية الطلب، حيثما        -15  ليم، تتشاور الدول بل رفض التس ق
ر، مع الدول        تيح لها فرصة وافرة لعرض       اقتضى األم بة لكي ت ة الطرف الطال

 .آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها

نائية    -16  بات ث ات أو ترتي رام اتفاق راف إلى إب دول األط عى ال تس
 .ومتعددة األطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته

  

 20 

 

لدولة ا -1  وز ل رية ال يج تذرع بالس لب أن ت لقية الط رف مت لط
ة الطرف الطالبة                بها الدول تي تطل ر المساعدة ال رفض توفي وعلى . المصرفية ل

لي، أو      ا الداخ ًا لقانونه ادة وفق ذه الم بق ه لب أن تط لقية الط ة الطرف مت الدول
ا اإلجرائية أو االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو المتعددة األطراف التي               أحكامه

 .مها مع الدولة الطرف الطالبةتبر

لومات تحظى                 -2  دم استخدام أي مع بة بع ة الطرف الطال لَزم الدول ُت
ذي        راء ال ر اإلج ر غي رفية ألي غرض آخ رية المص ار الس ي إط ة ف بالحماي

 .لم تأذن لها بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب طلبت المعلومات من أجله، ما

نها     -3  راف قواني دول األط زز ال تخدام   ُتع لولة دون اس دف الحي به
لة       ا ص تي له ة ال نائية أو اإلداري تحريات الج لة ال رفية لعرق رية المص الس

 .بموضوع هذه االتفاقية
  

 21 

 

توفير       -1  ة ل ر مالئم رف تدابي ة ط ل دول تخذ آ ان والت ة األم حماي
هود  ال ة للش برين وا    فعال رائم والمخ ن ج ّلغون ع ن يب خاص الذي براء واألش لخ

ي اإلجراءات  ون ف ن يدل ة الذي رائم القضائية أو اإلداري هادة بخصوص الج بش
خاص الوثيق    ائر األش اربهم وس ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به لة يالمش  الص

تمل       رهيب مح تقام أو ت ن أي ان اء، م ب االقتض م، حس ة   .به ل دول تمد آ  وتع
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ة لأل    ان والحماي توفير األم ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ن ط خاص الذي ش
رائم         ن ج ّلغون ع ن يب خاص الذي هود واألش لطات والش ع الس تعاونون م ي
لمالحقة والمقاضاة والمعاقبة على                 ون بشهادة ل ن يدل والمخبرين والخبراء الذي

 .أفعال الفساد

ك على الضحايا             -2  ادة آذل ذه الم ام ه الذين هم أشخاص تنطبق أحك
 .من حيث آونهم شهوداطبيعيون 

 22 

ام، بالتشاور مع الخبراء، بتحليل                   -1  ة طرف في القي نظر آل دول ت
اد داخل إقليمها، والظروف التي يعمل فيها الفساد،            ائدة في الفس االتجاهات الس
اد واألشكال التي                   ذا الفس راد الضالعين في ه ك الجماعات الضالعة واألف وآذل

 .ئل المستخدمة فيهيتخذها والوسا

لقة    -2  لية المتع برة التحلي ر الخ ي تطوي راف ف دول األط نظر ال ت
ة         نظمات الدولي الل الم ن خ نها وم ا بي برة فيم لك الخ م ت اد وتقاس ال الفس بأفع

ليمية  ر ومنهجيات               . واإلق اريف ومعايي بغي وضع تع ك الغرض، ين ًا لذل وتحقيق
 .مشترآة وتطبيقها حسب االقتضاء

دول  -3  نظر ال لية      ت رها الفع اتها وتدابي د سياس ي رص راف ف  األط
 .لمكافحة الفساد، وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وآفاءتها

تعاون         -4  ن ال در م بر ق بعض بأآ ها ال راف بعض دول األط د ال تم
ردع أفعال الفساد وآشفها                    ة ل ثر السبل والوسائل فعالي بادل بشأن أآ ني المت التق

تحري في   ليها     وال بة ع ا والمعاق ليها أن ترّوج تبادل           . ه ك الغرض، ع ًا لذل وتحقيق
ناجحة من خالل اتفاقات            تجارب ال لومات عن أفضل الممارسات وعن ال المع
ة        ات الالزم هار اآللي ة إش ة بغي اتها المختص ئاتها ومؤسس تماعات لهي واج
تمامًا خاص      رس اه ليها أن تك اد، وع ة الفس ر مكافح ين اإلداري وتدابي ًا للتحس

ة        ي مكافح ارآة ف ن المش لي م تمع األه تمكين المج لة ب ائل الكفي بل والوس للس
 .الفساد

لومات عن   -5  تعميم المع ز ل اء مرآ ي إنش دول األطراف ف نظر ال ت
اد  ة الفس ات لمكافح ل الممارس تماس  . أفض ن ال ؤوًال ع ز مس ون المرآ ويك
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ا وت     ا وإدارته لقيها وجمعه اد وت ة الفس ي مكافح ناجحة ف تجارب ال م ال قدي
ا      نها وتعميمه لومات ع الغ الدول األطراف            . المع ويكون مسؤوًال أيضًا عن إب

 من 4 إلى  1عن األنشطة والتقدم المحرز في التدابير المشار إليها في الفقرات             
ادة ذه الم ذا  . ه رًا له يتي مق نة مكسيكوس ل مدي ي جع دول األطراف ف نظر ال وت

 .رسات لمكافحة الفسادالمرآز من أجل تعميم المعلومات عن أفضل المما
  

 23 

 

ة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو             -1  تعمل آل دول
ر  ين ب ب اتحس ددة مج تدري انون،    مح اذ الق نية بإنف زتها المع ي أجه لين ف للعام

رهم من                    ارك وغي و الجم تحقيق وموظف ة وقضاة ال نيابة العام نهم أعضاء ال وم
ل ة       العام ذه االتفاقي مولة به رائم المش ة الج ف ومكافح نع وآش لفين بم . ين المك

وتتناول تلك البرامج،   . ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم         
 :على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

ة      )أ(  ذه االتفاقي مولة به رائم المش نع الج ي م تخدمة ف رائق المس الط
 شفها ومكافحتها؛وآ

ي   )ب(  ي ضلوعهم ف تبه ف تخدمها األشخاص المش تي يس اليب ال األس
 الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية؛

رها   )ج(  لكات أو غي رائم أو الممت ائدات الج رآة ع بة ح آشف ومراق
اليب المستخدمة في نقل أو إخفاء أو تمويه تلك العائدات أو               من األدوات واألس

رها   لكات أو غي ك ال الممت ن األدوات، وآذل رائقم ة   ط ي مكافح تخدمة ف  المس
 جرائم غسل األموال وغيرها من الجرائم المالية؛

 جمع األدلة؛ )د( 

ة  )ه(  ي مكافح تخدمة ف رتكب الطرائق المس ذي ي اد ال تخدام الفس باس
ر ذلك من أشكال                    لكية أو غي لكية والالس الحواسيب أو شبكات االتصاالت الس

 التكنولوجيا الحديثة؛

هود  )و(  ة الضحايا والش ي حماي تخدمة ف رائق المس  واألشخاص الط
 .الذين يبّلغون عن جرائم والمخبرين والخبراء
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دول األطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج         -2  تساعد ال
 1بحث وتدريب تستهدف تقاسم الخبرة في المجاالت المشار إليها في الفقرة                  

ادة  ذه الم ن ه ك ال . م ا لذل رضوتحقيق اء،   غ ند االقتض ا، ع تعين أيض ، تس
ز   ب تعاون وحف تعزيز ال ة ل ليمية والدولي ية اإلق لقات الدراس رات والح المؤتم

 .النقاش حول المشاآل التي تمثل شاغال مشترآا

لين     -3  نية الكفي اعدة التق تدريب والمس راف ال دول األط جع ال تش
بادلة  ة المت اعدة القانوني رمين والمس ليم المج ير تس ذا وي. بتيس مل ه وز أن يش ج

ن     ن الذي بادل الموظفي ارة وت لغوي وإع تدريب ال نية ال اعدة التق تدريب والمس ال
 .يتولون مسؤوليات ذات صلة في السلطات أو األجهزة المرآزية

راف  -4  تعددة األط نائية والم بات الث ات أو الترتي ة االتفاق ي حال ف
ود ا               الزم، الجه القدر ال دول األطراف، ب ة، تعزز ال تحقيق أآبر     القائم بذولة ل لم

ليات والتدريب المضطلع بها في إطار المنظمات                 نة في أنشطة العم ادة ممك زي
تعددة   نائية والم بات الث ات أو الترتي ائر االتفاق ي إطار س ليمية، وف ة واإلق الدولي

 .األطراف ذات الصلة
 

 24 

 

نة في المادة          ظر الدول األطراف    من هذه االتفاقية، تن    1لألغراض المبي
ا        ار نظمه ي إط رى ف ة أو أخ ريعية أو إداري ر تش بيق تدابي لية تط ي قاب ف

 :المؤسسية إلنشاء وصون وتعزيز ما يلي

ن        )أ(  ن عموميي ن موظفي در ع ذي يص اد ال ردع الفس نـزاهة، ول ال
نـزاهة      اء وال ة والوف روعية واألمان س المش االت تم ال أو إغف طة أفع بواس

ع        تي تق ة ال على عاتقهم لدى ممارسة وظيفتهم أو شغل منصبهم أو أداء         والفعالي
ليه       بة ع ازاة أو المعاق اء، المج ند االقتض اد، وع ذا الفس ف ه هم وآش . تفويض

تدابير إنشاء نظم للخدمة المدنية آمسار وظيفي وآليات          ذه ال ويمكن أن تشمل ه
ة  ة واألقدمي دة الخدم ة م نهم ومعالج ن وتعيي ن العموميي تيار الموظفي الخ

رامات  و زاءات والغ ز والج آت والحواف تقييمات المنصفة والواضحة والمكاف ال
 ومؤشرات قياس النتائج وما إلى ذلك؛
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ن    )ب(  دف ردع الموظفي لطاتها به انب س ن ج ال م تدخل الفع ال
ا في ذلك منح تلك السلطات              ليه، بم بة ع اد وآشفه والمعاق ن عن الفس العموميي

ن     ؤولين ع ردع المس ًا ل تقالًال آافي ي أداء     اس ز ف ر جائ وذ غي ة أي نف  ممارس
 واجباتهم؛

ة على نحو صحيح               )ج(  ر السلوك بشأن أداء الوظائف العمومي معايي
ق رف والئ الح  . ومش نازع المص لولة دون ت ر إلى الحي لك المعايي دف ت وته

ن في             ن العموميي ا إلى الموظفي ود به وارد المعه والتوصية بحفظ واستخدام الم
ًا واس  ائفهم حفظ نأداء وظ ر  . تخدامًا مالئمي ر تدابي ا يجب أن تضع المعايي آم

اد  ال الفس إبالغ السلطات المختصة بأفع ن ب ن العموميي ًا تطالب الموظفي ونظم
رقابية  ئات ال رية الهي ترويج ح ا ل ك نظم ة، وآذل ائف العمومي ي أداء الوظ ف

تقاللها ي  . واس ناس ف ة ال لى ثق اظ ع لى الحف اعد ع تدابير أن تس ذه ال بغي له وين
 هة موظفي الخدمة المدنية والعمليات الحكومية؛نزا

ة لكي يؤدي               )د(  ر السلوك الالزم ة ومعايي ات القواعد األخالقي مدون
ًا ّرفًا والئق راد أنشطتهم أداًء صحيحًا ومش نع . األف ر إلى م ذه المعايي وتهدف ه

نازع المصالح سواء فيما بين األفراد أو بين األفراد والموظفين العموميين             و . ت
الغ عن  يج رّوج اإلب ًا ت ر ونظم ر تدابي ات والمعايي ذه المدون تحدث ه ب أن تس

ا    راد فيم ات األف ي عالق تي تحدث ف اد ال ال الفس روعة وأفع ر المش ال غي األفع
 بينهم وفي العالقات بين األفراد والموظفين العموميين؛

 آليات إنفاذ معايير السلوك اآلنفة الذآر؛ )ه( 

ن )و(  ليمات إلى الموظفي حيح  تع م الص مان الفه ن لض  الحكوميي
 لمسؤولياتهم والقواعد األخالقية التي تحكم أنشطتهم؛

نظم لتسجيل الدخل واألصول والخصوم فيما يخص األشخاص            )ز( 
ند   انون، وع ا الق تي يحدده ائف ال ي الوظ ة ف ائف عمومي ؤدون وظ ن ي الذي

 االقتضاء، لجعل هذا التسجيل علنيًا؛

تئجار    )ح(  ليات اس م لعم ل     نظ تي تكف رائها ال ات وش لع والخدم  الس
ذه النظم وإنصافها وفعاليتها       نية ه وعلى هذه النظم أن تنظر في أن تقيد إلى         . عل

أقصى حد ممكن منح الموظفين العموميين صالحيات تقديرية فيما يتعلق بمنح             
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الحيات   ارم للص د الص ات للرص ك آلي ة وآذل رارات إداري راخيص وق ت
 التقديرية القائمة؛

ك         )ط(  اد، وآذل ردع الفس ل ت بة الدخ يل ومراق ة لتحص م حكومي نظ
ة لدافعي الضرائب بشأن الخطوات والتدابير           ة وآني توفير مساعدة فعال ات ل آلي

 الواجب اتخاذها في معامالتهم مع السلطات الضريبية؛

ك        )ي(  ا في ذل ة، بم فافية في إدارة الشؤون العمومي رّوج الش ات ت آلي
ن السلطات و    ات بي لومات       العالق زامي، مع ر على أساس إل ناس، وتوف ة ال عام

 عن نتائج الخطوات والتدابير المتخذة في معالجتها؛

رد أو     )ك(  لة الضريبية إزاء أي ف ي المعام اة ف ر المحاب ن تحظ قواني
ن            تهاآًا لقواني ثل ان و يم لى نح ل ع تي تحّص نفقات ال لق بال ا يتع ة فيم مؤسس

 مكافحة الفساد لدى الدول األطراف؛

رهم من         )ل(  ن وغي لموظفين العموميي ة ل ان والحماي توفير األم نظم ل
اد، والشهود والمخبرين                   ال الفس ة، عن أفع ّلغون، بحسن ني ن يب األشخاص الذي
زعم   ن ي راد الذي راءات القضائية ضد األف ي اإلج ارآون ف ن يش براء الذي والخ

ال فساد       بوا أفع م ارتك رها والمبادئ  بما في ذلك حماية هوياتهم، وفقًا لدساتي      . أنه
لية      نها الداخ ية لقواني نظم أن تنشئ أيضًا اآلليات الالزمة             . األساس لك ال وعلى ت

ن    الغ ع لى اإلب نين ع جيع المواط ن وتش ن العموميي ي الموظفي ثقة ف تعزيز ال ل
 أفعال الفساد؛

اد     )م(  ال الفس نع أفع ات عصرية لم نفيذ آلي دف ت رافية به ئات إش هي
 ها؛وآشفها والمعاقبة والقضاء علي

نيين      )ن(  ن الوط ن العموميي و الموظفي نع رش ة لم ات رادع آلي
ات لضمان إمساك الشرآات التجارية وسائر أنواع                 ثًال آلي نها م انب، وم واألج
ازة    يل حي ن التفص ول م القدر المعق د ب جالت تجس ر وس ات دفات الجمعي
أن     ة بش لية آافي ة داخ راءات رقابي ا، وتتضمن إج ودات والتصرف فيه الموج

 بة من أجل تمكين مسؤوليها من آشف أفعال الفساد؛المحاس

يات       )س(  تعددة الجنس رآات الم ن الش لومات ع بادل المع ات لت آلي
تي ربما ارتكبت أفعاًال غير مشروعة أو غير الئقة                والشرآات عبر الوطنية ال

 أو جرائم إدارية أثناء مناقصة حكومية في أي دولة طرف؛
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ة لتشجيع المجتمع        )ع(  ات فعال  المدني والمنظمات غير الحكومية      آلي
اد، وذلك مثًال من خالل إشراك             نع الفس بذولة لم ود الم على المشارآة في الجه
اذ القرارات، ومن خالل لجان المراقبة، ومن                ليات اتخ المجتمع األهلي في عم
خالل إشراآه في عمليات المناقصة العمومية، ومن خالل حرية الوصول إلى              

 المعلومات؛

نظ  )ف(  تي تأخذ في الحسبان           ال نع ال ر الم زيد من تدابي تماد م ر في اع
 .العالقة بين التعويض العادل واالستقامة في الخدمة العمومية

  

 25 

ر  -1  ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
بيعيين أ     خاص الط ق األش مان ح رى لض م    أخ ت به ن لحق باريين الذي و االعت

اد في رفع دعوى مدنية للحصول على تعويضات                   ّراء عمل فس أضرار من ج
 .عن تلك األضرار

اد تشكل داعيًا آافيًا إلبطال               -2  ال الفس ة طرف أن أفع ل آل دول تكف
 .عقد أو مناقصة عمومية أو امتياز أو غير ذلك من السندات القانونية

  

 26 

ذا مؤتمر لألطراف في االتفاقية من أجل تحسين        -1  أ بموجب ه ُينش
ة  لى مكافح دول األطراف ع درة ال ليه ق اد والقضاء ع ذه الفس نفيذ ه ز ت وتعزي

 . من خالل برنامج متابعة منتظمةاالتفاقية واستعراضه

اد  -2  تحدة مؤتمر األطراف إلى االنعق م الم ام لألم ن الع يدعو األمي
 ويقوم مؤتمر األطراف .في موعد أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية        

 :بما يلي

تعراض  )أ(  ن أجل االس تعددة األطراف م نوية م ات س يجري تقييم
 الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛

 يقدم توصيات لتحسين تنفيذها؛ )ب( 
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 ييّسر تبادل المعلومات فيما بين الدول األطراف؛ )ج( 

 شجع على حشد التبرعات لتمويل برنامج المتابعة المنتظمة؛ي )د( 

وًا على تنفيذ هذه                   )ه(  لدان نم ل الب رّوج إلنشاء صندوق مساعدة أق ي
 .االتفاقية

راف      -3  ر األط رف إلى مؤتم ة ط ل دول دم آ ن   تق به م ا يطل م
اتها    ا وممارس رامجها وخططه ن ب لومات ع تائجها مع ن ون ك ع تدابير وآذل ال

ة   التشريعية واإل   ، وهي معلومات   تنفيذ هذه االتفاقية  التي اعتمدتها من أجل     داري
 .يحتاج إليها لبرنامج المتابعة المنتظمة اآلنف الذآر

  

 27 

 

م المتحدة خدمات األمانة الالزمة لمؤتمر           -1  ام لألم ن الع ر األمي يوف
 .األطراف في االتفاقية

 :على األمانة -2 

ر  )أ(  اعد مؤتم نة  أن تس طة المبي لى االضطالع باألنش راف ع األط
ادة  ي الم ة [ 26ف ي االتفاقي راف ف ر األط ة، وأن تضع  ] مؤتم ذه االتفاقي ن ه م

 الترتيبات لدورات مؤتمر األطراف وأن توفر الخدمات الالزمة لها؛

ر       )ب(  لى توفي بها، ع لى طل ناء ع راف، ب دول األط اعد ال أن تس
بما هو          لومات لمؤتمر األطراف، حس رة        المع توخى في الفق  26 من المادة    3 م

  من هذه االتفاقية؛]مؤتمر األطراف في االتفاقية[

ات المنظمات الدولية واإلقليمية        )ج(  الزم مع أمان ل التنسيق ال أن تكف
 .ذات الصلة

  

 28 

ام            -1  ة أم ذه االتفاقي توقيع على ه اب ال تح ب ع الدول من  يف  ...][جمي
 ]....[ ثم في مقر األمم المتحدة بنيويورك حتى ،]…[ في ...][إلى 
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رار -2  بول أو اإلق ديق أو الق ة للتص ذه االتفاقي ع ه ودع . تخض وت
 .صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمين العام لألمم المتحدة

ذه االتفاقية ألي دولة            -3  اب االنضمام إلى ه تح ب  وتودع صكوك   .يف
 .االنضمام لدى األمين العام لألمم المتحدة

  

 29 

 

وم التسعين من تاريخ إيداع الصك                   -1  ة في الي ذه االتفاقي اذ ه بدأ نف ي
 .من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام[...] 

ذه        -2  لى ه دق ع ة تص ل دول بة لك ة، بالنس ذه االتفاقي اذ ه بدأ نف ي
د إيداع الصك         ا، بع رها أو تنضم إليه لها أو تق ة أو تقب  المتعلق بأي  [...]االتفاقي

 .من تلك اإلجراءات، في اليوم الثالثين من تاريخ إيداع تلك الدولة ذلك الصك
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ة، يجوز   -1  ذه االتفاقي اذ ه دء نف لى ب نوات ع د انقضاء خمس س بع
ترح تعديال      لدولة الطرف أن تق ام     ل ن الع تراح إلى األمي ذا االق دم ه ا، وأن تق له

ناء عليه بإبالغ الدول األطراف ومؤتمر األطراف                 وم ب ذي يق تحدة، ال م الم لألم
نظر في االقتراح واتخاذ قرار بشأنه                ترح بغرض ال تعديل المق ة بال . في االتفاقي

بذل مؤتمر األطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن آل               وي
ل تعد ق اآلراء دون أن    . ي رامية إلى تحقيق تواف ود ال تنفدت آل الجه ا اس وإذا م

لجأ أخير، توافر                   تعديل، آم تماد ال اق، يشترط ألجل اع يتسنى التوصل إلى اتف
دول األطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر                 ثي أصوات ال بية ثل أغل

 .األطراف

لفقرة      -2  ا ل تمد وفق ل يع ون أي تعدي ذه  1يك ن ه عا   م ادة خاض الم
 .للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

لفقرة     -3  ا ل تمد وفق ل يع اذ أي تعدي بدأ نف ا   1ي ادة، فيم ذه الم ن ه  م
د  ة طرف، بع أي دول لق ب ة الطرف [...] يتع لك الدول داع ت اريخ إي ن ت ا م يوم
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تعديل أو                       تحدة صك تصديقها على ذلك ال م الم ام لألم ن الع دى األمي قبوله أو ل
 .إقراره

تي   -4  لدول األطراف ال لزما ل ل، يصبح م اذ أي تعدي بدأ نف ندما ي ع
ه          تزام ب بولها االل  وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام        .أعربت عن ق

 .هذه االتفاقية وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها
  

 31 

 

لدولة الطرف        أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار آتابي         يجوز ل
تحدة   م الم ام لألم ن الع دة   . إلى األمي نة واح د س افذا بع ذا االنسحاب ن ويصبح ه

 .من تاريخ استالم األمين العام ذلك اإلشعار
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 .يسّمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية -1 

ودع أص  -2  بانية     ي ها اإلس اوى نصوص تي تتس ة، ال ذه االتفاقي ل ه
ة، لدى األمين             ربية والفرنسية في الحجي ليزية والروسية والصينية والع واإلنك

 .العام لألمم المتحدة

دم       ا تق باتا لم ام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون ذلك حسب         وإث ، ق
 .األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه االتفاقية
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