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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
 للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد   

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   

 االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
 

   مشروع مقترح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: آولومبيا  
 الديباجة

ألة     ا مس اد فيه د الفس م يع ة ل د أدى إلى حال م االقتصاد ق بار أن َتَعْوُل ي االعت  ف
 محلية وإنما ظاهرة تتعدى الحدود الوطنية،

ا تق ا دد ت أن ن ك ت ال اد الف ا ط ت ال اآل ش ال ة خط أن ش
نال من شرعية المؤسسات العمومية ويقوض المجتمعات والنظم              اد ي أن الفس  ب

)2(

                                                                    
 .، الفقرة الثانية من الديباجة53/176قرار الجمعية العامة  (1)
 ).E/1996/99انظر (انظر اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد  (2)
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ا     ع على عاتق الدول وأن عليها أن تتعاون فيما    أن استئصال الفس د مسؤولية تق
 )2(بينها لتأمين فعالية جهودها المبذولة في هذا المجال،

تي تحدث على نطاق واسع، بدأت تتعلق                 لك ال يما ت اد، وال س  ألن حاالت الفس
لدان   وارد الب ن م بيرة م بة آ ثل نس لة تم ة طائ بالغ مالي يئا بم يئا فش تأثرة، ش  الم

تها        لدان وتنمي لك الب ي لت تقرار السياس ر باالس وال يض لك األم ل ت وألن تحوي
 االقتصادية واالجتماعية ضررا بالغا،

: 

  

 1 

 

 
ذه االتفاقية تعزيز التعاون       ومساعدة الدول األطراف [إن الغرض من ه

نزاه  لى ال جع ع تي تش نظم ال اء ال لى إنش اد ] ةع نع الفس اد[لم ال الفس ] أفع
 .ومكافحته بفعالية أآبر

  

 2 

 
 :ألغراض هذه االتفاقية 

 ؛" [...]أفعال الفساد"يقصد بتعبير  )أ( 

بير   )ب(  د بتع اد   "يقص ال الفس ن أفع تأتية م ودات الم ل الموج " تحوي
 ؛[...]

 ؛" [...]توزيع األموال"يقصد بتعبير  )ج( 

 ؛" [...]اإلثراء غير المشروع"يقصد بتعبير  )د( 

 1 

بير   )ه(   د بتع ي "يقص ف العموم ف "أو " الموظ الموظ
ة"أو " الحكومي  ة العمومي ي " موظف الخدم تخَدم ف آل موظف أو مس
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م من اختير أو ُعين أو انتخب                ا، بمن فيه تابعة له االت ال ة أو الوآ الدول
ًة ع     ام نياب طة أو ومه طالع بأنش ي أي    لالض ا ف ًة له ة أو خدم ن الدول

 )2(درجة من ُسلَّمها الوظيفي؛

 2 

بير   )ه(  د بتع ي "يقص ف العموم ي أو  " الموظ ف عموم ل موظ آ
ريفها في القانون المحلي وحسبما تطبق                   ة حسب تع ة عمومي دم خدم شخص يق
لك           أداء ت ني ب خص المع وم الش تي يق رف ال لدولة الط نائي ل انون الج ي الق ف

 ا؛ الوظيفة فيه

بير  )و(  ريعيا أو  " الموظف"يقصد بتع با تش لد منص ل شخص يتق آ
ّلم الوظيفي أو في أي قسم من األقسام              ا أو قضائيا في أي درجة من الس إداري

ة        لحكومة أو اإلدارة العمومي تابعة ل وينطبق األمر، توسعا، على آل شخص       . ال
م األشخاص    ن فيه ت، بم م أو مؤق اس دائ لى أس مية ع ا رس ؤدي مهام ن ي الذي

ات         ات، أو المؤسس ثل المؤسس بارية، م ئة اعت ة هي أة، أو أي ي منش لون ف يعم
 )3(المالية أو الصناديق أو غيرها من الهيئات العمومية؛

بير   )ز(  د بتع ة "يقص ة العمومي م،    " الوظيف ت أو دائ اط مؤق ل نش آ
بيعي      خص ط ه ش طلع ب ي، يض أجور أو تطوع باري[م ن  ] أو اعت نيابة ع بال

 دمة الدولة أو مؤسساتها في أي درجة من سّلمها الوظيفي؛الدولة أو في خ

بير  )ح(  لكات"يقصد بتع واء " الممت ا، س ان نوعه ا آ ودات، أي الموج
نقولة، ملموسة أو غير ملموسة،              ر م نقولة أو غي ة، م ر مادي ة أو غي انت مادي آ
لك الموجودات أو وجود                   لكية ت بت م تي تث ة ال تندات أو الصكوك القانوني والمس

 )4( فيها؛مصلحة

بير      )ط(  ائدات الجريمة   "يقصد بتع أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل     " ع
 )4(عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛

                                                                    
 .شريع البوسنة والهرسك )3(
قرار الجمعية العامة (انظر اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية    )4(

 ).، المرفق األول55/25
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بير   )ي(  د بتع تجميد"يقص بط"أو " ال نقل   " الض ت ل ر المؤق الحظ
ا أو تحريكها، أو إخضاعها للحراسة أو                   لها أو التصرف فيه لكات أو تبدي الممت

  المؤقتة بموجب أمر صادر عن محكمة أو سلطة مختصة أخرى؛السيطرة

بير  )ك(  د بتع ادرة"يقص بق،   "المص ثما انط ز حي مل الحج تي تش ، ال
لطة           ة أو س ن محكم ادر ع ر ص ب أم لكات بموج ن الممت نهائي م تجريد ال ال

 مختصة أخرى؛

بير      )ل(  أي جرم تأتت منه عائدات يمكن      " الجرم األصلي "يقصد بتع
  من هذه االتفاقية؛5ع جرم آما يرد في المادة أن تصبح موضو

بير      )م(  راقب   "يقصد بتع ليم الم ذي يسمح لشحنات      " التس األسلوب ال
ه أو      رور ب ثر أو الم ة أو أآ ليم دول ر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إق غي
ا     تحري عن جرم م ة ال تها بغي لطاته المختصة وتحت مراقب رفة س له بمع دخو

 العين في ارتكابه؛وآشف هوية األشخاص الض

بير    )ن(  تكامل االقتصادي       "صد بتع ليمية لل نظمة إق منظمة شكلتها  " م
دول األعضاء فيها االختصاص فيما           ا، أعطتها ال نطقة م يادة في م دول ذات س
ًا       ول، ووفق ب األص تها حس ة وخول ذه االتفاقي نظمها ه تي ت ائل ال لق بالمس يتع

توقيع أو التصديق ع            نظامها الداخلي، سلطة ال ليها أو قبولها أو الموافقة عليها  ل
ا  مام إليه ارات إلى  . أو االنض بق اإلش راف "وتنط دول األط ذه  " ال بمقتضى ه

 االتفاقية على تلك المنظمات في حدود نطاق اختصاصها؛

 " [...].المعاملة المشبوهة"يقصد بتعبير  )س( 
  

 3 

 
نص    ا ت تثناء م ة، باس ذه االتفاقي بق ه نع   تنط لى م ك، ع ا لذل ليه خالف  ع

ذه      ليه ه نص ع ا ت ا لم بيها وفق ة مرتك ا ومالحق تحقيق فيه رائم وال تراف الج اق
 .االتفاقية

  

 4 
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لى      -1  ة ع ذه االتفاقي تزاماتها بمقتضى ه راف ال دول األط ؤدي ال ت

دول في السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، و                 بدأي تساوي ال تفق مع م مع نحو ي
 .مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى

ليم     -2  ي إق وم ف ة طرف أن تق بيح لدول ا ي ة م ذه االتفاقي ي ه س ف لي
ا    ناط أداؤه تي ي ائف ال ائية وأداء الوظ ة القض ة الوالي رى بممارس ة أخ دول

 .حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخلي
  

 5 

 

 
ر  -1  ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع

 :أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا

ؤدي مهام رسمية بمزية غير            )أ(  وعد موظف عمومي أو شخص ي
ر مباشر، سواء           ا، بشكل مباشر أو غي نحه إياه ليه أو م مستحقة أو عرضها ع

ئة أخرى، لكي يقوم ذلك                 لصالح الموظف      نفسه أو لصالح شخص آخر أو هي
ه   ته مهام ا ضمن نطاق ممارس ل م ام بفع نع عن القي ا أو يمت ٍل م الموظف بفع

 الرسمية؛

تماس موظف عمومي أو شخص يؤدي مهام رسمية أو قبوله،       )ب(  ال
ر مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص                    بشكل مباشر أو غي

ئة أخر       وم ذلك الموظف بفعٍل ما أو يمتنع عن القيام بفعل          آخر أو هي ى، لكي يق
 ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛

ام          )ج(  ؤدي مه خص ي ي أو ش ف الحكوم ه الموظ وم ب ل يق ل فع آ
ر              زايا غي ه بهدف الحصول على م ه مهام دى أدائ نع عن فعل ل رسمية أو يمت

 مشروعة لصالح الموظف نفسه أو لصالح طرف آخر؛

ن    ا )د(  ن أي م تأتية م لكات الم تيالّيان للممت اء االح تخدام واإلخف الس
 األفعال المشار إليها في هذه المادة؛
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راد لممتلكات الدولة وسوء           )ه(  ن أو األف ن العموميي استخدام الموظفي
 استخدامها واختالسها وتسريبها وتبديدها أو إضاعتها احتياال أو إهماال؛

ة القواعد الخاصة بإ       )و(  سقاط األهلية وتضارب المصالح لدى     مخالف
لية للدولة                  توظيف الداخ ح ال رد ذلك في لوائ ا ي ن آم ن الحكوميي ن الموظفي تعيي

 الطرف؛ 

حصول الموظف العمومي على مزية لصالحه أو لصالح طرف            )ز( 
امالت، أيا آان نوعها، التي تستدعي منه أن يعمل وفقا        ود أو المع آخر في العق

 .مهامهلما يقتضيه منصبه أو 

ر،        )ح(  رف آخ الح ط الحه أو لص ي لص ف العموم تعمال الموظ اس
ر سليم، للنفوذ الذي يتمتع به، والناجم عن الوظيفة أو المهام التي                  على نحو غي
لق بمسألة يتناولها موظف عمومي آخر               زية تتع ة الحصول على م ا، بغي يؤديه

 أو عليه أن يتناولها؛

روة الموظف العمومي بال        )ط(  زايد ث برر أثناء تقلده منصبه لدى  ت م
 الدولة أو في غضون سنتين من ترآه ذلك المنصب؛

رارا أو مرسوما أو حكما        )ي(  ررا أو ق إصدار الموظف العمومي مق
ه أو      نوطة ب ام الم به بمقتضى المه ه واج دم أدائ راحة أو ع انون ص تهك الق ين

 رفضه أو تأخيره أداء ذلك الواجب؛

صدر عن الموظف العمومي في نطاق أي فعل تعسفي أو جائر ي    )ك( 
 المهام الموآولة إليه أو خارج ذلك النطاق؛

تي     )ل(  ائع ال لطة المختصة بالوق ي الس الغ الموظف العموم دم إب ع
 أحاط بها علما والمسؤول رسميا عن التحري عنها أو التحقيق فيها؛ 

ليم، عن معلومات                  )م(  ر س آشف الموظف العمومي، على نحو غي
ائق س     رية واستخدامه، لصالحه أو لصالح طرف آخر، اآتشافا علميا أو           أو وث

بيانات المحجورة أو السرية التي آان على علم                   لومات أو ال ر ذلك من المع غي
 بها بمقتضى المهام المسندة إليه؛

تخَدم أو موظف      )ن(  ل آمس ذي يعم ي، ال تخدام الموظف العموم اس
ة مؤسسة عموم               نفيذي أو عضو في مجلس إدارة أي ة، على نحو غير سليم،      ت ي
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ليها   لعموم حصل ع ة ل ر موجه لومات غي ر، مع لصالحه أو لصالح طرف آخ
ك أثناء تقلده منصبه آموظف           ا وذل ه أو تتصل به ة إلي ام الموآول بمقتضى المه

 عمومي أو في غضون سنتين من ترآه ذلك المنصب؛

ر   )س(  راء غي اذ إج ا أو اتخ رارا آاذب ي إق ف العموم م الموظ  تقدي
 وع أو إسداء مشورة غير أمينة في مسألة قضائية أو إدارية؛مشر

استخدام الموظف العمومي الذي يمارس سلطة قضائية أو مدنية         )ع( 
نفيذيا أو منصبا في هيئة قضائية الصالحية                    ا ت لد منصبا إداري ية أو يتق أو سياس
نوحة له بموجب منصبه الرسمي أو مهامه الرسمية لصالح أو        أو السلطة المم

لك   ض تخابية لت ادة الحظوظ االن ة زي ية بغي رآة سياس ح أو حزب أو ح د مرش
 الجهات؛

اءة الموظف العمومي استعمال منصبه أو وظيفته ألداء مهام             )ف(  إس
 رسمية غير تلك المسندة إليه بموجب القانون؛

ة أو        )ص(  ة مالي لعا ذات قيم اًال أو س رف م ة ط ن دول رض مواط ع
ل       زايا أخرى ع ة م ى موظف عمومي في دولة طرف أخرى لكي   خدمات أو أي

ا               ه فيم ا ضمن نطاق ممارسته مهام ام بفعل م نع عن القي ا أو يمت وم بفعل م يق
 يتعلق بمعاملة مالية أو تجارية؛

لف   )ق(  و مك تجز أو سجين ه روب مح ي ه ير الموظف العموم تيس
 .بمراقبته أو حراسته أو نقله

لزم من تداب                 -2  ا ي ة طرف م تمد أيضا آل دول ر لتجريم من قام     تع ي
ا أو   ة ارتكابه ادة أو محاول ذه الم رَّمة بموجب ه ال المج ن األفع اب أي م بارتك
لفاعل األصلي أو     ريك ل اعل أصلي أو ش ا آف لى ارتكابه تآمر ع تعاون أو ال ال

 .محرض أو شريك أو متدخل بعد الفعل أو شارك بأي طريقة أخرى

م تفعل ذلك بعد         -3  تي ل دول األطراف، ال تمد ال ، رهنا بدساتيرها تع
تجريم الرشوة                      ر ل لزم من تدابي د ي ا ق لية، م نها الداخ ية لقواني بادئ األساس وبالم
لذين يجب اعتبارهما فعلين من أفعال                ر المشروع ال راء غي عبر الوطنية واإلث

 الفساد ألغراض هذه االتفاقية؛

دول األطراف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية           -4  نظر ال ت
رة                 وتداب ه في الفق تجريم السلوك المشار إلي ر أخرى ل ادة الذي        1ي ذه الم  من ه
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رلمانيون    ي؛ أو ب ي دول ف مدن بي أو موظ ي أجن ف عموم ه موظ لع في يض
انب[ نون أو أج رلمانية  ] مواط الس ب ي مج ة[أو أعضاء ف اة أو ]دولي ؛ أو قض

و محاآم      ة [موظف نفوذ سواء آمصدر للنفوذ أو آمستف          ]دولي تاجرة بال يد ؛ أو الم
نه     لة م زايا المتحص ن الم لبية   [م ة والس نفوذ اإليجابي تاجرة بال ل ]الم ؛ أو غس

 )5(.عائدات جرائم الفساد؛ أو الجرائم المحاسبية المتعلقة بجرائم الفساد
  

 6 

 

  
القدر ال           -1  ة طرف، ب تمد آل دول ، لداخليها ا لقانون مناسب ووفقا  تع

ر تشريعية أو       ر فعالة أخرى   تدابي ة أو تدابي باإلضافة إلى التدابير المبينة ، إداري
ادة    ي الم نع         8ف ن وم ن العموميي زاهة الموظفي تعزيز ن ة، ل ذه االتفاقي ن ه  م

 .فسادهم وآشفه والمعاقبة عليه

اذ      -2  لطاتها باتخ ام س مان قي ر لض رف تدابي ة ط ل دول تخذ آ ت
اد الموظفين العموميين وآشف        نع فس ة لم ه والمعاقبة عليه، بما في إجراءات فعال

ة     تقاللية آافي لطات اس لك الس نح ت ك م لولة دونذل ر  للحي تأثير غي ة ال  ممارس
 .السليم على تصرفاتها

  

 7)4( 

 
ة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،              -1  تمد آل دول تع

ر أخ  ريعية وتدابي ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق نائيا م تالية ج ال ال تجريم األفع رى ل
 :عندما ترتكب عمدا

لكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم،          ،1‘ )أ(  ل الممت تحوي
اء أو     ر المشروع لتلك الممتلكات     بغرض إخف ه المصدر غي تموي

                                                                    
 ,Council of Europeللمجلس األوروبي، " اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد      "انظر   )5(

European) (Treaty Series, No. 173. 
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أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب الجرم األصلي الذي                 
 ونية لفعلته؛تأتت منه على اإلفالت من العواقب القان

درها أو      ،2‘  لكات أو مص ة للممت بيعة الحقيقي ه الط اء أو تموي إخف
تها أو ملكيتها أو الحقوق          ا أو حرآ ة التصرف فيه ا أو آيفي مكانه

 المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛

 :ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني )ب( 

ا    ،1‘  لكات أو حيازته اب الممت ت    اآتس لم، وق ع الع تخدامها م أو اس
 تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛

المشارآة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه              ،2‘ 
ا    ة ارتكابه ا، ومحاول لى ارتكابه تآمر ع تواطؤ أو ال ادة، أو ال الم
ورة   داء المش هيله وإس ك وتس لى ذل تحريض ع اعدة وال والمس

 .بشأنه

 : من هذه المادة1 الفقرة ألغراض تنفيذ أو تطبيق -2 

رة            )أ(  ة طرف إلى تطبيق الفق  من هذه المادة على  1تسعى آل دول
 أوسع مجموعة من الجرائم األصلية؛

ل   )ب(  رائم األصلية آ داد الج ي ع ة طرف ف ل دول درج آ رائم ت  الج
ذه االتفاقية       نة في ه أما الدول األطراف التي تحدد تشريعاتها قائمة جرائم  . المبي

ة، آحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم            أصلية م   لك القائم تدرج في ت نة، ف عي
 ؛ بالفسادالمرتبطة

رعية      )ج(  رة الف ، تشمل الجرائم األصلية الجرائم    )ب(ألغراض الفق
نية رف المع لدولة الط ائية ل ة القض ارج الوالي ل وخ بة داخ ر أن . المرتك غي

بة خارج الوالية القضائية للدولة الط       رف ال تكون جرائم أصلية الجرائم المرتك
ان الفعل ذو الصلة فعال إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة التي                  إال إذا آ
ا ويكون فعال إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي               ارتكب فيه

 تنفذ أو تطبق هذه المادة إذا ارتكب فيها؛
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تحد       )د(  م الم ام لألم ن الع رف األمي ة ط ل دول زود آ ن  ت خ م ة بنس
لك القوانين             رات تجرى على ت ادة وبنسخ من أي تغيي ذه الم نّفذة له نها الم قواني

 الحقا، أو بوصف لها؛

رف     )ه(  لدولة الط لي ل لقانون الداخ ية ل بادئ األساس انت الم إذا آ
ك، يجوز النص على أن الجرائم المبينة في الفقرة                  من هذه المادة 1تقتضي ذل

 ين ارتكبوا الجرم األصلي؛ال تنطبق على األشخاص الذ

لم أو القصد أو الغرض، الذي            يمكن أن     )و(  يستدل على عنصر الع
رة    ي الفق بين ف رم م ي أي ج ره ف لزم تواف ات  1ي ن المالبس ادة، م ذه الم ن ه  م

 .الوقائعية الموضوعية
  

 8)4( 

 
 :تحرص آل دولة طرف على -1 

لى       )أ(  راف ع لرقابة واإلش امال ل ليا ش ا داخ ىء نظام أن تنش
ثما يقتضي األمر،           ك، حي ر المصرفية وآذل ة غي المصارف والمؤسسات المالي
اق       من نط وال، ض ل األم اص لغس كل خ ة بش ئات المعرض ائر الهي س

ن أجل  نعاختصاصها، م ك  وآشف جميم دد ذل وال، ويش كال غسل األم ع أش
ن           الغ ع جالت واإلب ظ الس زبون وحف ة ال د هوي بات تحدي لى متطل نظام ع ال

 المعامالت المشبوهة؛

ادتين     )ب(  ام الم الل بأحك ل، دون إخ ذه  28 و17أن تكف ن ه  م
ائر     انون وس اذ الق زة إنف رقابية وأجه ة وال زة اإلداري درة األجه ة، ق االتفاقي

زة المكرسة لمك     وال       األجه ا فيها السلطات القضائية، حيثما      (افحة غسل األم بم
ك        انون الداخلي بذل على التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين      ) يقضي الق

لي، وأن      ا الداخ ها قانونه تي يفرض روط ال اق الش ي ضمن نط ني والدول الوط
ز      ل آمرآ ة تعم تخبارات مالي دة اس اء وح ي إنش ة، ف لك الغاي ا لت نظر، تحقيق ت

 .لجمع وتحليل وتعميم المعلومات عما يحتمل وقوعه من غسل لألموالوطني 
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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      ويجوز أن تشمل تلك التدابير اشتراط قيام  . صورة من الصور     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
ادة    أي م اس ب ادة، ودون مس الدول    الم اب ب ة، ُيه ذه االتفاقي ن ه رى م أخ

تي تتخذها المنظمات اإلقليمية           بادرات ذات الصلة ال األطراف أن تسترشد 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 األجهز         ليمي والث ليمي ودون اإلق ة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون     واإلق

 .وأجهزة الرقابة المالية من أجل مكافحة غسل األموال
  

 9)4( 

 
ع          -1  تفق م ا ي ر، بم ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تمد آ تع

ي         ارآة ف ن المش بارية ع ئات االعت ؤولية الهي اء مس ة، إلرس بادئها القانوني  م
 .المجرمة وفقا لهذه االتفاقيةاألفعال 

ون     -2  وز أن تك رف، يج لدولة الط ة ل بادئ القانوني نا بالم ره
 .مسؤولية الهيئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

ذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين        -3  ال تخل ه
 .الذين ارتكبوا الجرائم

ة طرف، على وجه ال             -4  ل آل دول لهيئات خصوص، إخضاع ا  تكف
ليها  لقى ع تي ت بارية ال نائية أو  االعت زاءات ج ادة، لج ذه الم ا له ؤولية وفق المس

 .غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما في ذلك الجزاءات النقدية
  

 10)4( 
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ا    -1  رم وفق ل مج اب أي فع ة طرف بإخضاع ارتك ل دول تقضي آ

 .ه االتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرملهذ

ة       -2  الحيات قانوني ة ص مان أن أي رف إلى ض ة ط ل دول عى آ تس
ابهم  خاص الرتك ة األش لق بمالحق ا يتع لي فيم ا الداخ تيحها قانونه رية ي تقدي
ة ُتمارس من أجل تحقيق الفعالية القصوى لتدابير                ذه االتفاقي جرائم مشمولة به

انون ا اذ الق ب إنف بار الواج الء االعت ع إي رائم، وم لك الج أن ت تخذ بش تي ت ل
 .لضرورة ردع ارتكابها

ة     -3  ل دول تخذ آ ة، ت ذه االتفاقي ا له رمة وفق ال المج ة األفع ي حال ف
ب        بار الواج الء االعت ع إي لي وم ا الداخ ا لقانونه ة، وفق ر مالئم رف تدابي ط

ة فيم       روط المفروض ي الش راعى ف مانا ألن ُت اع، ض وق الدف لق لحق ا يتع
تئناف ضرورة آفالة           ة أو االس ة المحاآم راج على ذم رارات الخاصة باإلف بالق

 .حضور المدعى عليه في اإلجراءات الجنائية الالحقة

ة      -4  لطاتها المختص ا أو س راعاة محاآمه رف م ة ط ل دول ل آ تكف
ة        ي إمكاني نظر ف دى ال ة ل ذه االتفاقي مولة به رائم المش ورة الج رى خط األخ

 .بكر أو المشروط عن األشخاص المدانين بارتكاب تلك الجرائماإلفراج الم

ة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند االقتضاء،               -5  تحدد آل دول
ذه   أي جرم مشمول به ناءها اإلجراءات الخاصة ب تهل أث لة تس ادم طوي دة تق م

 .االتفاقية، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فّر من وجه العدالة

يف   -6  أن توص ائل ب بدأ الق س بالم ا يم ة م ذه االتفاقي ي ه س ف لي
بقة أو     ة المنط وع القانوني ة وتوصيف الدف ذه االتفاقي ا له رمة وفق ال المج األفع
را  وظ حص لوك، محف روعية الس م مش تي تحك رى ال ة األخ بادئ القانوني الم
ة الطرف الداخلي، وبوجوب مالحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليه               انون الدول ا لق

 .وفقا لذلك القانون
  

 11 

 



 

13  
 

A/AC.261/IPM/14

تمد  -1  ة طرف      تع ، إلى أقصى حد ممكن في حدود نظمها              آل دول
 :القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

تأتية من الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، أو         )أ(  ائدات الجرائم الم ع
 تها قيمة تلك العائدات؛الممتلكات التي تعادل قيم

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

ة طرف      ت  -2  ا قد يلزم من تدابير للتمكين من التعرف          تخذ آل دول  م
 اقتفاء أثرها  من هذه المادة أو    1على أي من األصناف المشار إليها في الفقرة             

 .أو تجميدها أو ضبطها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف

ليا، إلى       -3  زئيا أو آ ت، ج رائم أو ُبّدل ائدات الج ت ع إذا ُحول
دال من العائدات، للتدابير المشار          لكات، ب لك الممت لكات أخرى، أخضعت ت ممت

 .إليها في هذه المادة

لكات اآ    -4  رائم بممت ائدات الج لطت ع ادر  إذا اخت ن مص بت م تس
ة المقدرة                    لكات للمصادرة في حدود القيم لك الممت مشروعة، وجب إخضاع ت

 .للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها

لى ذات       -5  ادة، ع ذه الم ي ه ا ف ار إليه تدابير المش ا لل تخضع أيض
راد        رائم، اإلي ائدات الج لى ع بقين ع در المط نفس الق نحو وب نافع  ال ات أو الم

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

 .الجرائم

ادة   -6  ادة والم ذه الم ي ه ة   12ف ل دول ول آ ة، تخ ذه االتفاقي ن ه  م
رى    ة األخ لطاتها المختص ا أو س رف محاآمه جالت  ط تقديم الس ر ب أن تأم
تحفظ عليها            تجارية أو بال ة أو ال وال يجوز للدول األطراف   . المصرفية أو المالي

 .أن ترفض العمل بأحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية

أن    -7  اني ب زام الج ة إل ي إمكاني نظر ف راف أن ت لدول األط وز ل يج
زعومة أو     رائم الم ائدات الج روع لع در المش بين المص رى  ي لكات األخ  الممت

لي     ا الداخ بادئ قانونه ع م زام م ك اإلل تفق ذل ا ي در م المعرضة للمصادرة، بق
 .ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى
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راف        -8  وق األط س حق ا يم ادة بم ذه الم ام ه ير أحك وز تفس ال يج
 .الثالثة الحسنة النية

بأن يكون تحديد وتنفيذ    ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل            -9 
نا     لدولة الطرف وره لي ل انون الداخ ام الق ا ألحك ا وفق ير إليه تي تش تدابير ال ال

 .بتلك األحكام
  

 12 

 
با من دولة طرف أخرى لها          -1  لقى طل تي تت ة الطرف ال على الدول

ة قضائية على جرم مشمول بهذه االتفاقية          أجل مصادرة ما يوجد في      من   ،والي
دات أو               لكات أو مع ائدات جرائم أو ممت ليمها من ع أدوات أخرى مشار إليها  إق

رة      ادة      1في الفق وم، إلى أقصى حد ممكن       11 من الم ة، أن تق ذه االتفاقي  من ه
 :في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

نها أم  )أ(  در م ة لتستص لطاتها المختص لب إلى س ل الط ر 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
لفقرة                  ا ل بة وفق ة الطرف الطال ليم الدول ة في إق ادة   1محكم  من هذه  11 من الم

در تعلقه بعائدات الجرائم أو                    القدر المطلوب، وعلى ق نفيذه ب ة، بهدف ت االتفاقي
لكات أو     دات أو األدوات األخرى المشار إليها في الفقرة       الممت  من المادة 1المع

 .موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلبال و11

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

رائم   ائدات الج لى ع ار   ع رى المش دات أو األدوات األخ لكات أو المع أو الممت
رة       ا في الفق ادة   1إليه رها وتجميدها أو      11 من الم تفاء أث ة واق ذه االتفاقي  من ه

ة     ن الدول ر صادر ع ا بأم ة المطاف إم ي نهاي ضبطها، بغرض مصادرتها ف
رة                 دم بمقتضى الفق بة أو، عمال بطلب مق  من هذه المادة، بأمر     1الطرف الطال

 .ر عن الدولة الطرف متلقية الطلبصاد
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ادة     -3  ام الم ع     17تنطبق أحك ادة، م ذه الم ة على ه ذه االتفاقي  من ه
ال    تالف الح يه اخ ا يقتض راعاة م ي   . م ددة ف لومات المح افة إلى المع وباإلض

 :يلي ، تتضمن الطلبات المقدمة عمال بهذه المادة ما17 من المادة 15الفقرة 

لة ب  )أ(  لب ذي ص ة ط ي حال رة ف فا  ) أ (1الفق 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 يكفي لتمكين الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر المصادرة               الطال

 في إطار قانونها الداخلي؛

رة  )ب(  ة طلب ذي صلة بالفق ي حال ادة، نس) ب (1ف ذه الم ن ه خة م
ذي يستند إليه الطلب والذي هو صادر عن             ا من أمر المصادرة ال بولة قانون مق
ة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق المطلوب لتنفيذ             الدول

 األمر؛

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

راءات    -4  رارات أو اإلج لب الق لقية الط رف مت ة الط تخذ الدول ت
رتين     ي الفق ليها ف ا     2 و 1المنصوص ع ام قانونه ا ألحك ادة وفق ذه الم ن ه  م

تعدد األطراف               نائي أو م رتيب ث اق أو ت ا اإلجرائية أو أي اتف الداخلي وقواعده
 .الطالبة ورهنا بهقد تكون ملتزمة بها تجاه الدولة الطرف 

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

 .تغييرات تدخل الحقا على تلك القوانين واللوائح، أو بوصف لها

اذ التدابير المشار              -6  ة الطرف أن تجعل اتخ  إليها  إذا اختارت الدول
رتين      ادة مشروطا بوجود معاهدة بهذا الشأن، وجب           2 و   1في الفق ذه الم  من ه

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

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

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
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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

  

 13 

[ 

ائدات جرائم أو     -1  ا تصادره من ع ة الطرف في م تتصرف الدول
رة  لكات عمال بالفق ادة 1ممت ن الم ادة  11 م ا  12أو الم ة، وفق ذه االتفاقي من ه

 .لقانونها الداخلي وإجراءاتها اإلدارية

دول  -2  تخذ ال ندما ت ة     ع لب دول لى ط ناء ع ا ب راء م راف إج  األط
لمادة          ا ل لك الدول على سبيل              12طرف أخرى، وفق نظر ت ة، ت ذه االتفاقي  من ه

ذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد            القدر ال ة، ب األولوي
رف   ة الط ادرة إلى الدول لكات المص ادرة أو الممت رائم المص ائدات الج ع

بة، لكي يتس  ائدات   الطال م تعويضات إلى ضحايا الجريمة أو رد ع ا تقدي نى له
 .الجرائم أو الممتلكات هذه إلى أصحابها الشرعيين

لدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من              -3  يجوز ل
لمادتين  ا ل ة طرف أخرى وفق ن 12 و11دول نظر بعي ة، أن ت ذه االتفاقي ن ه  م
بار الخاص في إبرام اتفاقات         اعادة األموال المتأتية من     أو ترتيبات بشأن   االعت

 . من هذه االتفاقية19أفعال فساد إلى بلدانها األصلية وفقا ألحكام المادة 
  

 14)5( 

 
ريان           -1  تأآيد س ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تمد آ تع

لى   ائية ع تها القض ددة والي رائم المح ذه االتفالج االت   بمقتضى ه ي الح ة ف اقي
 :التالية

 عندما ُيرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛  )أ( 
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ة   )ب(  لك الدول لم ت رفع ع فينة ت تن س لى م رتكب الجرم ع ندما ُي أو ع
 .الطرف أو طائرة مسجلة بموجب قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرم

ادة        -2  ام الم نا بأحك الطرف أن  من هذه االتفاقية، يجوز للدولة      4ره
تها القضائية على أي جرم من هذا القبيل في الحاالت             د أيضا سريان والي تؤآ

 :التالية
 عندما ُيرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ )أ( 
رتكب الجرم أحد مواطني تلك الدولة الطرف أو شخص              )ب(  ندما ُي ع

 عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ 

 :أو عندما يكون الجرم )ج( 

لفقرة           ‘1‘  ا ل ال المجرمة وفق دا من األفع ادة   1واح  من هذه 5 من الم
رة       االتفاقية،  ريمة خطي اب ج دف ارتك ليمها به ارج إق رتكب خ وُي

 داخل إقليمها؛

ال المجرمة وفقا للفقرة            ‘2‘  دا من األفع  7 من المادة    ،2‘) ب (1واح
ارج إ     من هذه  رتكب خ ة، وُي ل   االتفاقي اب فع دف ارتك ليمها به ق

ادة  ،1‘) ب( أو ،2‘ أو ،1‘) أ(   1مجّرم وفقا للفقرة  ن الم ذه  7 م ن ه  م
 .االتفاقية داخل إقليمها

رة      -3  ادة      10ألغراض الفق  من هذه االتفاقية، تعتمد آل       15 من الم
لزم من تدابير لتأآيد سريان واليتها القضائية على الجرائم        د ي ا ق ة طرف م دول

ندما يكون الجاني المزعوم موجودا في إقليمها وال              المشمولة    ة، ع ذه االتفاقي به
 . تقوم بتسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي آونه أحد رعاياها

تمد    -4  ة الطرف     تع لزم من تدابير لتأآيد سريان           الدول د ي ا ق أيضا م
اني      ون الج ندما يك ة ع ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج ائية ع تها القض والي

 .عوم موجودا في إقليمها وال تقوم بتسليمهالمز
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

ة قضائية أو                      وم بمالحق ا أو تق دول األطراف األخرى تجري تحقيق ثر من ال أآ
تخذ إجراء قضائيا ب   ذه      ت ه، تتشاور السلطات المختصة في ه شأن السلوك ذات

ن          تخذه م ا ت يق م دف تنس اء، به ب االقتض نها، حس ا بي راف فيم دول األط ال
 .تدابير
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ذه   -6  ول ه ام، ال تح ي الع انون الدول د الق اس بقواع دون المس
ة الطرف سريانها               د الدول نائية تؤآ ة قضائية ج ة دون ممارسة أي والي االتفاقي

 .ا الداخليوفقا لقانونه
  

 15 

 

 
ذه االتفاقية، أو في                   -1  ادة على الجرائم المشمولة به ذه الم تنطبق ه

نطوي على وجود الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم في                 تي ت الحاالت ال
لقية الطلب، شريطة أن يكون الجرم الذي ُيلتمس بشأنه                 ة الطرف مت ليم الدول إق

ليه      با ع ليم معاق ة الطرف الطالبة            التس انون الداخلي لكل من الدول  بمقتضى الق
 .والدولة الطرف متلقية الطلب

لة،   -2  رة منفص رائم خطي دة ج من ع ليم يتض لب التس ان ط إذا آ
لقية الطلب أن                    لدولة الطرف مت ادة، جاز ل ذه الم نها ليس مشموال به وبعض م

 .لةتطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق بتلك الجرائم غير المشمو
بر آل جرم من الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة مدرجا            -3  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

 .برم فيما بينهاالخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين ت
ليم المجرمين مشروطا بوجود     -4  ة طرف، تجعل تس لقت دول 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

دول  -5  لى ال روطا      ع رمين مش ليم المج ل تس تي تجع راف ال  األط
 :بوجود معاهدة

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

تعاون بشأن تسليم المجرم             انوني لل ة هي األساس الق ذه االتفاقي ين مع ستعتبر ه
 سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية؛

ثما اقتضى األمر، إلى إبرام معاهدات بشأن تسليم              )ب(  أن تسعى، حي
المجرمين مع سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه المادة، إذا             
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ليم       أن تس تعاون بش انوني لل اس الق ي األس ة ه ذه االتفاقي بر ه انت ال تعت آ
 .المجرمين

ليم المجرمين مشروطا  -6  ل تس تي ال تجع دول األطراف ال على ال
ليها هذه المادة جرائم خاضعة                تي تنطبق ع بر الجرائم ال اهدة أن تعت بوجود مع

 .للتسليم فيما بينها

ليها      -7  نص ع تي ي روط ال عا للش رمين خاض ليم المج ون تس يك
لي     اهدات تس لب أو مع لقية الط رف مت لدولة الط لي ل انون الداخ رمين الق م المج

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

 .التسليم

ل  -8  لية، إلى تعجي نها الداخ نا بقواني راف، ره دول األط عى ال تس
ا من           ا يتصل به ليم وتبسيط م أي جرم     إجراءات التس لق ب باتية تتع بات إث متطل

 .تنطبق عليه هذه المادة

ا        -9  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

ت      ليمها، أو أن ت بة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم،             إق ر مناس خذ تدابي
 .متى اقتنعت بأن الظروف تسّوغ ذلك وبأنها ظروف ملحة

تي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها          -10  ة الطرف ال م الدول م تق إذا ل
ا يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه المادة، لسبب وحيد هو                  ليم ذلك الشخص فيم بتس

ا، وجب      ه أحد رعاياه تي تطلب        آون ة الطرف ال ناء على طلب الدول ليها، ب  ع
برر له إلى سلطاتها المختصة بقصد        ل القضية دون إبطاء ال م ليم، أن تحي التس

ة  نحو ذاته                 . المالحق رارها وتضطلع بإجراءاتها على ال لك السلطات ق تخذ ت وت
لك      لي لت انون الداخ يم بمقتضى الق ابع جس ر ذي ط رم آخ ة أي ج ي حال ا ف آم

ة الط  ب      . رفالدول ي الجوان ا ف نية، خصوص راف المع دول األط تعاون ال وت
 .اإلجرائية والمتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية تلك المالحقة

د        -11  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
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م الص         ة الطرف لقضاء الحك ادر عليه نتيجة للمحاآمة أو اإلجراءات التي       الدول
ليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف والدولة الطرف                 لب تس ُط
ليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط              بت تس تي طل ال

بر ذلك التسليم المشروط آافيا للوفاء بااللتزام المبين في الفقرة                10أخرى، يعت
 .ه المادةمن هذ

م قضائي، بحجة             -12  نفيذ حك دم بغرض ت ليم، مق إذا ُرفض طلب تس
لب،       لقية الط رف مت ة الط ا الدول ن رعاي و م ليمه ه لوب تس أن الشخص المط
ان قانونها الداخلي يسمح بذلك             لقية الطلب، إذا آ ة الطرف مت وجب على الدول

ن     لب م لى ط ناء ع انون، وب ك الق تفق ومقتضيات ذل ك ي ان ذل الطرف وإذا آ
الب      انون الطرف الط ادر بمقتضى ق م الص نفيذ الحك ي ت نظر ف الب، أن ت الط

 .الداخلي، أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة المحكوم بها

ن          -13  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

ا في ذ       تي ينص عليها              اإلجراءات، بم وق والضمانات ال ع الحق تع بجمي ك التم ل
 .قانون الدولة الطرف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمها

رض   -14  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

ة            دم بغرض مالحق أن الطلب ق بة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه     ب أو معاق
يته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، أو أن االمتثال للطلب              ته أو جنس أو ديان

 .سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباب

رد أن    -15  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        -16  ليم، تتشاور الدول بل رفض التس ق
تيح لها فرصة وافرة لعرض               بة لكي ت ة الطرف الطال ر، مع الدول اقتضى األم

 .آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتها

نائية    -17  بات ث ات أو ترتي رام اتفاق راف إلى إب دول األط عى ال تس
 .فيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليتهومتعددة األطراف لتن
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 16 

 

 
رام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو              نظر في إب لدول األطراف أن ت يجوز ل

بس أو     ة الح ليهم بعقوب م ع ن يحك ل األشخاص الذي أن نق راف بش تعددة األط م
رائم ابهم ج رية، الرتك ن الح رمان م ن الح رى م كال أخ ذه بأش مولة به  مش

 .االتفاقية، إلى إقليمها لكي يتسنى ألولئك األشخاص إآمال مدة عقوبتهم هناك
  

 17 

 
ن          -1  ن م در ممك بر ق بعض، أآ ها ل راف، بعض دول األط دم ال تق

ات واإلجراءات القضائية                تحقيقات والمالحق بادلة في ال ة المت المساعدة القانوني
ادة     فيم ليه الم نص ع بما ت ة، حس ذه االتفاقي مولة به رائم المش ، 3ا يتصل بالج

نها األخرى تبادليا بمساعدة مماثلة عندما تكون لدى الدولة الطرف              د آل م وتم
رة      ي الفق ه ف ار إلي رم المش ي أن الج تباه ف ة لالش بة دواع معقول أو ) أ (1الطال

ادة     ) ب(  ضحايا تلك الجرائم أو  ذو طابع عبر وطني، بما في ذلك أن         3من الم
ليها   ة ع ا أو األدل ي ارتكابه تعملة ف ا أو األدوات المس ليها أو عائداته هود ع الش
ة الطرف متلقية الطلب وأن جماعة إجرامية منظمة ضالعة في              توجد في الدول

 .ارتكاب الجرم

بادلة بالكامل بمقتضى قوانين الدولة             -2  ة المت دم المساعدة القانوني تق
لقية    ا وترتيباتها ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات    الطرف مت  الطلب واتفاقاته

ل هيئة                  تي يجوز تحمي لقة بالجرائم ال ات واإلجراءات القضائية المتع والمالحق
ادة  ى الم نها بمقتض ؤولية ع بارية المس ة 9اعت ي الدول ة ف ذه االتفاقي ن ه  م

 .الطالبة

لتي تقدم وفقا لهذه  يجوز أن ُتطلب المساعدة القانونية المتبادلة، ا          -3 
 :المادة، ألي من األغراض التالية

 الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ )أ( 

 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 
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 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 سجالت الشرآات أو األعمال،               ة أو المصرفية أو المالي 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( 

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

ن     )ي[(  تأتية م روع الم ر المش أ غي وال ذات المنش ب األم د وتعّق تحدي
 أفعال فساد؛

 .]ةإعادة هذه األموال الى بلدانها األصلي )ك( 

لدولة الطرف، دون مساس بالقانون              -4  يجوز للسلطات المختصة ل
با مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية              لقى طل الداخلي، ودون أن تت
إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن     

نائي            تحريات واإلجراءات الج ام بال لك السلطة على القي ة أو إتمامها أن تساعد ت
ة الطرف األخرى بصوغ طلب عمال              ام الدول د ُتفضي إلى قي ا ق نجاح أو أنه ب

 .بهذه االتفاقية

رة     -5  ال بالفق لومات، عم ة المع ون إحال ادة دون   4تك ذه الم ن ه  م
بعها       تي تت ة ال ي الدول نائية ف راءات ج ريات وإج ن تح ري م ا يج الل بم إخ

دم تلك المعلومات          تي تق وتمتثل السلطات المختصة التي . السلطات المختصة ال
لك المعلومات طي الكتمان، ولو مؤقتا، أو             اء ت لومات ألي طلب بإبق لقى المع تت

ود على استخدامها       بيد أن هذا ال يمنع الدولة الطرف المتلقية من أن     . بفرض قي
تهما   ا م برئ شخص لومات ت راءاتها مع ي إج ي ف وم  . تفش ة، تق لك الحال ي ت وف

لق  رف المت ة الط لك     الدول اء ت بل إفش لة ق رف المحي ة الط ار الدول ية بإخط
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لة إذا ما طلب ذلك                ة الطرف المحي لومات، وتتشاور مع الدول وإذا تعذر،  . المع
امت الدولة الطرف المتلقية بإبالغ                   ه إشعار مسبق، ق تثنائية، توجي ة اس في حال

 .الدولة الطرف المحيلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء

ا          -6  ذه الم ام ه تزامات الناشئة عن أية           ليس في أحك ا يخل باالل دة م
نائية أو متعددة األطراف، تحكم أو ستحكم المساعدة القانونية                اهدة أخرى، ث مع

 .المتبادلة آليا أو جزئيا

رات      -7  ادة على الطلبات المقدمة           29 إلى   9تنطبق الفق ذه الم  من ه
بطة بم       ر مرت نية غي راف المع دول األط انت ال ادة إذا آ ذه الم ال به اهدة عم ع

ة      بادل المساعدة القانوني وإذا آانت تلك الدول األطراف مرتبطة بمعاهدة من . لت
اهدة، ما لم تتفق الدول            لك المع لة في ت ام المقاب بيل، وجب تطبيق األحك ذا الق ه

رات   بيق الفق لى تط نها 29 إلى 9األطراف ع دال م ادة ب ذه الم ن ه جع .  م وُتش
 .رات إذا آانت تسهل التعاونالدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفق

ة      -8  اعدة القانوني م المس رفض تقدي راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 .المتبادلة وفقا لهذه المادة بدعوى السرية المصرفية

ة     -9  اعدة القانوني م المس رفض تقدي راف أن ت لدول األط وز ل يج
تجريم   ة ال تفاء ازدواجي ة ان ادة بحج ذه الم بادلة بمقتضى ه د أن. المت وز بي ه يج

با، أن تقدم المساعدة، بالقدر الذي                رى ذلك مناس ندما ت لقية الطلب، ع لدولة مت ل
رما     ثل ج لوك يم ان الس ا إذا آ نظر عم رف ال رها، بص ب تقدي رره حس تق

 .بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ليم دولة                   -10  ته في إق ل أي شخص محتجز أو يقضي عقوب يجوز نق
ة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء       طرف ومطلوب      وجوده في دول

ات أو            ة من أجل تحقيق م مساعدة أخرى في الحصول على أدل بشهادة أو تقدي
ات أو إجراءات قضائية تتعلق بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية إذا استوفي          مالحق

 :الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ( 

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

 : من هذه المادة10ألغراض الفقرة  -11 
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د          )أ(  ه قي ا الشخص سلطة إبقائ نقل إليه تي ي لدولة الطرف ال يكون ل
نها       ل م تي نق رف ال ة الط لب الدول م تط ا ل ك، م تزام بذل ليها ال تجاز، وع االح

 غير ذلك أو تأذن بغير ذلك؛الشخص 

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

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

نق     )ج(  تي ي رف ال لدولة الط وز ل الب  ال يج خص أن تط ا الش ل إليه
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؛

ي       )د(  د االحتجاز ف نقول قي تي يقضيها الشخص الم دة ال ُتحتسب الم
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        -12  ا ل  ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما        م
لفقرتين       ا ل نها، وفق ادة، ال يجوز مالحقة ذلك الشخص،     11 و10م ذه الم  من ه

انت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته              ا آ أي
ا، بسبب أفعال أو إغفاالت أو أحكام              نقل إليه تي ي ة ال ليم الدول الشخصية، في إق

 .سابقة لمغادرته إقليم الدولة التي نقل منهاإدانة 

ة      -13  ؤولة ومخول ون مس زية تك لطة مرآ ة طرف س ل دول ن آ تعي
بادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها              ة المت بات المساعدة القانوني لقي طل بت

نفيذها       لدولة الطرف منطقة خاصة أو    . إلى السلطات المختصة لت ان ل ثما آ وحي
اص ذو ن ليم خ ن    إق ا أن تعي از له بادلة، ج ة المت اعدة القانوني تقل للمس ام مس ظ

ك     نطقة أو بذل لك الم لق بت ا يتع ا فيم ام ذاته تولى المه نفردة ت زية م لطة مرآ س
ليم لقاة أو     . اإلق بات المت نفيذ الطل المة ت رعة وس زية س لطات المرآ ل الس وتكف
تها لطة م. إحال لب إلى س ة الط زية بإحال لطة المرآ وم الس ثما تق ة وحي ختص

ورة          رعة وبص لب بس نفيذ الط لى ت ة ع لطة المختص لك الس جع ت نفيذه، تش لت
ليمة  م المتحدة باسم السلطة المرآزية المعّينة لهذا              . س ام لألم ن الع ويخطر األمي

ة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو                   ام آل دول الغرض وقت قي
ا    مام إليه رارها أو االنض بولها أو إق بات . ق ه طل ة  وتوج اعدة القانوني  المس
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نها الدول                    تي تعي زية ال ا إلى السلطات المرآ لق به بادلة وأي مراسالت تتع المت
ذا الشرط حق أية دولة طرف في أن تشترط توجيه مثل     . األطراف  وال يمس ه

االت   ي الح ية، وف نوات الدبلوماس بر الق ا ع الت إليه بات والمراس ذه الطل ه
تان الطر         تفق الدول ثما ت لة، وحي فان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية      العاج

 .للشرطة الجنائية، إن أمكن ذلك

تاج    -14  تطيع إن يلة تس ة وس ن، بأي ثما أمك تابة أو، حي بات آ دم الطل تق
تيح        لقية الطلب، وبشروط ت ة الطرف مت دى الدول بولة ل لغة مق توب ب سجل مك

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

ذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها          وفي . صك تصديقها على ه
دم      وز أن تق ك، يج لى ذل رفان ع تان الط تفق الدول ثما ت لة، وحي االت العاج الح

 .على الفورالطلبات شفويا، على أن ُتؤآد آتابة 

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -15 

 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؛

لوقائع ذات  )ج(  ا ل لق   ملخص ا يتع تثناء م وع، باس لة بالموض  الص
 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( 

 .المعلومات أو التدابيرالغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو  )و( 

لقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية                -16  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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لدولة الطرف مت   -17  لي ل لقانون الداخ ا ل لب وفق نفيذ الط ون ت لقية يك
لدولة     لي ل انون الداخ ع الق تعارض م ذي ال ي القدر ال ون، ب لب، وأن يك الط

 .الطرف متلقية الطلب وعند اإلمكان، وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب

وال شخص موجود في إقليم دولة طرف،                -18  تعين سماع أق ندما ي ع
ون    رى، ويك ة طرف أخ لطات القضائية لدول ام الس بير، أم اهد أو خ بصفة ش
لدولة   وز ل لي، يج لقانون الداخ ية ل بادىء األساس ع الم تفقا م نا وم ك ممك ذل
ناء على طلب الدولة األخرى، بعقد جلسة استماع                  الطرف األولى أن تسمح، ب
م يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص المعني بنفسه            و إذا ل عن طريق الفيدي

بة    رف الطال ة الط ليم الدول ي إق راف أن  . ف لدول األط وز ل لى أن  ويج تفق ع ت
بة وأن  لدولة الطرف الطال ة ل لطة قضائية تابع تماع س تولى إدارة جلسة االس ت

 .تحضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

ة       -19  لومات أو األدل نقل المع بة أن ت رف الطال لدولة الط وز ل ال يج
ا الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها في          زودها به تي ت تحقيقات أو 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 معلومات أو أدلة تؤدي إلى تبرئة               الطرف الطال
تهم    ة األخيرة، تقوم الدولة        . شخص م الطرف الطالبة بإخطار الدولة    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

لقية           رف مت ة الط إبالغ الدول بة ب رف الطال ة الط امت الدول بق، ق عار مس إش
 .اءالطلب، دون إبطاء، بحدوث اإلفش

رف       -20  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 لشرط السرية،               . لت ة الطرف مت ذر على الدول وإذا تع
 .أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعة

 :ز رفض تقديم المساعدة القانونية المتبادلةيجو -21 

 إذا لم يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه المادة؛ )أ( 
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د يمس   )ب(  لب ق نفيذ الط لب أن ت لقية الط ة الطرف مت إذا رأت الدول
 سيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها األساسية األخرى؛

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

 القضائية؛

تعارض مع         )د(  انت االستجابة للطلب ت انون الداخلي  إذا آ للدولة  الق
 .المساعدة القانونية المتبادلةالطرف متلقية الطلب فيما يتعلق ب

ة     -22  اعدة قانوني لب مس رفض ط راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 .متبادلة لمجرد اعتبار أن الجرم ينطوي أيضا على مسائل مالية

 .تبدي أسباب أي رفض لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة -23 

اعدة القان    -24  لب المس لب ط لقية الط رف مت ة الط نفذ الدول ة ت وني
د      ن أي مواعي د ممك راعي إلى أقصى ح ن، وت ت ممك رب وق ي أق بادلة ف المت
ورد أسبابها على األفضل في الطلب           بة وت ة الطرف الطال ترحها الدول ة تق نهائي

ه  ة الطرف متلقية الطلب للطلبات المعقولة التي تتلقاها من         . ذات وتستجيب الدول
ي معا   تقدم المحرز ف بة بشأن ال ة الطرف الطال ة الطلبالدول ة . لج لغ الدول وتب

بة الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي               الطرف الطال
 .حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ة      -25  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             -26  تتشاور الدول
رة  رة   21الفق نفيذه بمقتضى الفق أجيل ت بل ت ادة، أو ق ذه الم ن ه ذه 25 م 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    . ره  الطالبة  ف

 .المساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروط

رة         -27   من هذه المادة، ال يجوز مالحقة 12دون مساس بانطباق الفق
رف          ة الط لب الدول لى ط ناء ع ق، ب ر يواف خص آخ بير أو ش اهد أو خ أي ش
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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
احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر أو معاقبته أو إخضاعه ألي          
إجراء آخر يقيد حريته الشخصية في إقليم ذلك الطرف، بخصوص أي فعل أو             

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

ليم  د أن تكون قد أتيحت له فرصة المغادرة خالل       إق بة، بع ة الطرف الطال الدول
رفان،          تان الط ليها الدول تفق ع دة ت ة م لة، أو أي ا متص ر يوم ة عش دة خمس م

ه ر     لغ في ذي أب تاريخ ال ن ال بارا م ن      اعت لوبا م د مط م يع وده ل أن وج ميا ب س
د أن        تياره بع ليم بمحض اخ ه إلى اإلق ال عودت ي ح ائية، أو ف لطات القض الس

 .يكون قد غادره

نفيذ   -28  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           الطلب تس    ات ضخمة أو غي تلزم نفق تلزم أو ستس
لب     ينفذ الط تي س ام ال روط واألحك تحديد الش اورا ل تين أن تتش رفين المعني الط

 .بمقتضاها، وآذلك آيفية تحمل تلك التكاليف

لقية الطلب للدولة الطرف الطالبة       )أ( -29  ة الطرف مت ر الدول توف
ائق           ة الموجودة في حوزتها        نسخا من السجالت أو الوث لومات الحكومي أو المع

 والتي يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس؛

لدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إلى         )ب(  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

لوما  ائق أو مع ن أي سجالت أو وث خا م ا  نس ي حوزته ودة ف ة، موج ت حكومي
 .وال يسمح قانونها الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

د      -30  ة عق ي إمكاني اء، ف ب االقتض راف، حس دول األط نظر ال ت
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
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تعددة     نائية أو م بات ث ات أو ترتي رام اتفاق ي إب راف ف دول األط نظر ال ت

ز للسلطات      ئات تحقيق مشترآة،            األطراف تجي نية أن تنشئ هي  المختصة المع
راءات   ات أو إج ات أو مالحق ع تحقيق ي موض تي ه ائل ال لق بالمس ا يتع فيم

ثر  ة أو أآ ي دول ائية ف ذه،   . قض بات آه ات أو ترتي ود اتفاق دم وج ال ع ي ح وف
ام بالتحقيقات المشترآة باالتفاق في آل حالة على حدة            وتكفل الدول  . يجوز القي

راف ا ك         األط يجري ذل تي س رف ال ة الط يادة الدول تام لس ترام ال نية االح لمع
 .التحقيق داخل إقليمها

  

 21 

 
روط     -1  ا للش ا ووفق دود إمكانياته رف، ضمن ح ة ط ل دول وم آ تق

نظامها      ية ل بادئ األساس انت الم لي، إذا آ ا الداخ ي قانونه ليها ف المنصوص ع
م  لي تس انوني الداخ تخدام     الق ة االس ر إلتاح ن تدابي لزم م ا ي اذ م ك، باتخ ح بذل

راقب، وآذلك ما تراه مناسبا من استخدام أساليب                ليم الم المناسب ألسلوب التس
رها من أشكال المراقبة،                ترونية أو غي بة اإللك ثل المراق تحر خاصة أخرى، م
رض   ليمها لغ ل إق ة داخ لطاتها المختص انب س ن ج تترة، م ليات المس والعم

 .مكافحة فعالةالفساد ة مكافح

تحري عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، ُتشّجع الدول        -2  ة ال بغي
ة ثنائية أو                     بات مالئم ات أو ترتي ند االقتضاء، اتفاق برم، ع األطراف على أن ت
تعاون    ياق ال ي س ذه ف تحري الخاصة ه اليب ال تخدام أس تعددة األطراف الس م

ي   عيد الدول لى الص ا  . ع راعى تمام بات    وي ات أو الترتي لك االتفاق رام ت ي إب ف
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تقيد الصارم    نفيذها ال ي ت راعى ف يادة، وي ي الس دول ف اوي ال بدأ تس نفيذها م وت
 .بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات

في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين في الفقرة       -3 
ا يقضي باستخدام أساليب التحري          2 تخذ م ادة، ُي ذه الم  الخاصة هذه على  من ه

رارات لكل حالة على حدة، ويجوز أن تراعى فيها، عند                   ي من ق الصعيد الدول
ائية    ة القض ة الوالي لقة بممارس تفاهمات المتع ة وال بات المالي الضرورة، الترتي

 .من جانب الدول األطراف المعنية

رارات       -4  مل الق نية، أن تش راف المع دول األط ة ال وز، بموافق يج
تي تقضي با رائق   ال ي ط لى الصعيد الدول راقب ع ليم الم لوب التس تخدام أس س

ا بمواصلة السير سالمة أو إزالتها                     ثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح له م
 .أو إبدالها آليا أو جزئيا

  

 22 

 
رى    ا إلى األخ نقل إحداه ة أن ت ي إمكاني راف ف دول األط نظر ال ت

راءات المالحق تي    إج االت ال ي الح ة، ف ذه االتفاقي مول به رم مش لقة بج ة المتع
دل، وخصوصا عندما يتعلق              ة الع نقل في صالح سالمة إقام ا ذلك ال بر فيه يعت

 .األمر بعدة واليات قضائية، وذلك بهدف ترآيز المالحقة
  

 23 

 
تمد     لزم من تدابير تشريعية أو تدا               تع د ي ا ق ة طرف م بير أخرى آل دول

ذي    لغرض ال روط، ول ن ش ا م راه مالئم ا ت ا لم بار، وفق ن االعت أخذ بعي ي ت لك
ة         ي دول زعوم ف اني الم ق الج ابقا بح در س ة ص م إدان ا، أي حك بره مالئم تعت
رم    نائية ذات صلة بج راءات ج ي إج لومات ف لك المع تخدام ت ة اس رى، بغي أخ

 .مشمول بهذه االتفاقية
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 24 

 

 
ر أخرى            ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع

 :لتجريم األفعال التالية جنائيا، عندما ترتكب عمدا
وة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير             )أ(  استخدام الق

تحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل                   نحها لل مستحقة أو عرضها أو م
ي اإل رائم    ف اب ج لق بارتك راءات تتع ي إج ة ف م األدل هادة أو تقدي دالء بالش

 مشمولة بهذه االتفاقية؛
تهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة                )ب(  بدنية أو ال وة ال استخدام الق

ي        مية ف ه الرس انون مهام اذ الق ني بإنف ف مع ائي أو موظ ف قض أي موظ
ذه االتفا             لق بارتكاب جرائم مشمولة به ة إجراءات تتع وليس في هذه الفقرة     . قي

ا يمس حق الدول األطراف في أن تكون لديها تشريعات تحمي فئات          رعية م الف
 .أخرى من الموظفين العموميين

  

 25 

 

 
ة في حدود إمكانياتها لتوفير                 -1  ر مالئم ة طرف تدابي تخذ آل دول ت

نائ  ي اإلجراءات الج ون ف ن يدل هود الذي ة للش ة فعال هادة بخصوص حماي ية بش
ي   ائر األشخاص الوثيق اربهم وس ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به رائم المش الج

 .الصلة بهم، حسب االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل

رة            -2  توخاة في الفق تدابير الم ن ال  من هذه  1يجوز أن يكون من بي
ي   ه ف ك حق ي ذل ا ف ليه، بم دعى ع وق الم ادة، ودون مساس بحق الضمانات الم

 :اإلجرائية
ئك    )أ(  دية ألول ة الجس توفير الحماي رائية ل د إج ع قواع وض

الزم والممكن عمليا، بتغيير أماآن إقامتهم،                القدر ال ثال، ب ام م األشخاص، آالقي
اآن     تهم وأم لقة بهوي لومات المتع اء المع دم إفش اء بع ند االقتض ماح ع والس

 وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛
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ر  )ب(   قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على نحو يكفل         توفي
نولوجيا        تخدام تك هادة باس اإلدالء بالش ثال ب ماح م اهد، آالس المة الش س

 .االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو غيرها من الوسائل المالئمة
ع دول       -3  بات م ات أو ترتي رام اتفاق ي إب راف ف دول األط نظر ال ت

أن تغي رة أخرى بش ي الفق ن ف ة األشخاص المذآوري اآن إقام ر أم ذه 1ي ن ه  م
 .المادة

م   -4  ث آونه ن حي لى الضحايا م ك ع ادة آذل ذه الم ام ه تنطبق أحك
 .شهودا

  

 26 

ة في حدود إمكانياتها لتوفير                 -1  ر مالئم ة طرف تدابي تخذ آل دول ت
رائم ال  حايا الج ة لض اعدة والحماي ي   المس ا ف ة، خصوص ذه االتفاقي مولة به مش

 .حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب

حايا          -2  ر لض ة توف رائية مالئم د إج رف قواع ة ط ل دول ع آ تض
بر  تعويض وج لى ال ول ع بل الحص ة س ذه االتفاقي مولة به رائم المش الج

 .األضرار

ة عرض    -3  لي، إمكاني ا الداخ نا بقانونه ة طرف، ره ل دول تيح آ ت
ن        آر بة م راحل المناس ي الم بار ف ن االعت ا بعي واغلهم وأخذه حايا وش اء الض

 .اإلجراءات الجنائية المتخذة بحق الجناة، على نحو ال يمس بحقوق الدفاع
  

 27 

 
تدابير المالئمة لتشجيع األشخاص الذين               -1   ة طرف ال تخذ آل دول ت

ناء على هذه االتفاقية على              يشارآو  ن أو شارآوا في ارتكاب أي جرم محدد ب
ترداد     ي اس اهم ف زة المختصة يمكن أن تس نة لألجه لية ومعي اعدة فع ر مس توفي

 .عائدات الجريمة
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االت    -2   ي الح لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح راف ف دول األط نظر ال ت
دم عون    ذي يق تهم ال خص الم ة الش ف عقوب بة، إلى تخفي ي المناس بيرًا ف ًا آ

 .إجراءات التحقيق أو المالحقة بشأن جرم مشمول بهذه االتفاقية

ة   -3   ن المالحق نح الحصانة م ة م ي إمكاني دول األطراف ف نظر ال ت
رم         أن ج ة بش تحقيق أو المالحق ليات ال ي عم بيرًا ف ًا آ دم عون خص يق ألي ش

 .ليةمشمول بهذه االتفاقية، وفقًا للمبادئ األساسية لقوانينها الداخ

نحو المنصوص عليه في                -4   ئك األشخاص على ال ة أول تكون حماي
 . من هذه االتفاقية25المادة 

رة  -5   ي الفق ه ف ار إلي ون الشخص المش ندما يك ادة 1ع ذه الم ن ه  م
م عون آبير إلى األجهزة المختصة                     ادرًا على تقدي ة طرف وق موجودًا في دول

ة طرف أخرى، يجوز للدولتين الطرفين          دى دول  المعنيتين أن تنظرا في إبرام      ل
ا الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة الطرف              ًا لقانونهم بات، وفق ات أو ترتي اتفاق

 . من هذه المادة3 و2األخرى بتوفير المعاملة المبينة في الفقرتيـن 
  

 28 

 
دول األطراف فيما بينها تعاونا          -1   تعاون ال  هاوثيقا، بما يتفق ونظم   ت

لية، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية             ة الداخ ة واإلداري القانوني
ة  ذه االتفاقي مولة به رائم المش ة الج لى  . إلى مكافح رف، ع ة ط ل دول تمد آ وتع

 :وجه الخصوص، تدابير فعالة من أجل

ر      )أ(   زتها ودوائ لطاتها وأجه ن س ال بي نوات االتص ز ق ها تعزي
بادل        ير ت ل تيس ن أج رورة، م ند الض نوات ع لك الق اء ت ة، وإنش المختص
ذه   مولة به رائم المش ل جوانب الج ريعة عن آ ة وس لومات بصورة مأمون المع

ا في  ة، بم رى   االتفاقي رامية أخ طة إج أي أنش التها ب ا ص دول ه ، إذا رأت ال
 ؛األطراف المعنية ذلك مناسبا

ر  )ب(   راف األخ دول األط ع ال تعاون م رائم ال لق بالج ا يتع ى، فيم
 :المشمولة بهذه االتفاقية، على إجراء تحريات بشأن



 

 34 
 

 A/AC.261/IPM/14 

تبه في ضلوعهم في تلك الجرائم وأماآن                ‘1‘   ة األشخاص المش هوي
  وأنشطتهم، أو أماآن األشخاص اآلخرين المعنيين؛تواجدهم

ائدات   الحرآة    ‘2‘    أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب تلك      اإلجراميةع
 ؛الجرائم

دات أو األدوات األخرى المستخدمة أو          ‘3‘   لكات أو المع حرآة الممت
 المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

واد  )ج(   ات الم ناف أو آمي توفير األص اء، ب ند االقتض ام، ع القي
 الالزمة ألغراض التحليل أو التحقيق؛

رها    )د(   زتها ودوائ لطاتها وأجه ن س ال بي يق الفع هيل التنس تس
ي ذلك       ا ف براء، بم رهم من الخ لين وغي بادل العام ن المختصة، وتشجيع ت  تعيي

دول األطراف  ضباط اتصال ن ال نائية بي بات ث ات أو ترتي ود اتفاق نا بوج ، ره
 ؛المعنية

ائل         )ه(   ن الوس رى ع راف األخ دول األط ع ال لومات م بادل المع ت
نظ      رامية الم ات اإلج تخدمها الجماع تي تس ددة ال اليب المح ي  واألس ا ف مة، بم

ات   تخدام هوي نقل، واس ائط ال دروب ووس ال، ال ى الح ب مقتض ك، وحس ذل
 مزيفة، أو وثائق مزورة أو مزيفة، أو وسائل أخرى إلخفاء أنشطتها؛

ة       )و(   ر اإلداري ة وغي تدابير اإلداري يق ال لومات وتنس بادل المع ت
ذه  مولة به رائم المش بكر عن الج تخذة حسب االقتضاء لغرض الكشف الم  الم

 .االتفاقية

ي    -2   دول األطراف ف نظر ال نفاذ، ت ة موضع ال ذه االتفاقي لوضع ه
بات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون المباشر بين            ات أو ترتي رام اتفاق إب
ات أو الترتيبات حيثما                    لك االتفاق ل ت انون، وفي تعدي اذ الق نية بإنف زتها المع أجه

ناك بين الدول األ         . وجدت  م تكن ه طراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من      وإذا ل
ة أساس   ذه االتفاقي بر ه راف أن تعت از لألط بيل، ج ذا الق تعاون  اه ال لل ي مج ف

ة        ذه االتفاقي مولة به رائم المش لق بالج ا يتع انون فيم اذ الق دول  . إنف تفيد ال وتس
ات أو الترتيبات،                 األطراف  ة من االتفاق تفادة تام لما اقتضت الضرورة، اس ، آ
ا      ا فيه زتها المعنية              بم ن أجه تعاون بي تعزيز ال ليمية، ل ة أو اإلق نظمات الدولي الم

 .بإنفاذ القانون
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ا  -3   دود إمكانياته ي ح تعاون، ف راف إلى ال دول األط عى ال تس
 .ألفعال الفساد التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثةللتصدي 

  

 29 

 

 
 أو صوغ أو   استهالل، على   الزمقدر ال بال طرف،   تعمل آل دولة     -1  

رامج تدريب خاص        بمن  للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون،        ةتحسين ب
م ن    فيه رهم م ارك وغي و الجم تحقيق وموظف اة ال ة وقض نيابة العام اء ال  أعض

ة         ذه االتفاقي مولة به رائم المش ة الج ف ومكافح نع وآش لفين بم لين المك . العام
تتناول تلك  يتعين أن   و.  تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم       ويجوز أن  

 :البرامج، 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
 وآشفها ومكافحتها؛

دروب  )ب(   نيات ال خاص   والتق تخدمها األش تي يس ي  ال تبه ف المش
ذه االتفاقية، بما في ذلك داخل دول العبور،               ضلوعهم في الجرائم المشمولة به

 والتدابير المضادة المناسبة؛

 مراقبة حرآة الممنوعات؛ )ج(  

ف  )د(   د آش رآة ورص ائداتالح راميةع لكات أو  االج  أو الممت
ن األدوات   رها م دات أو غي نيات المع ا  والتق ل أو إخف ي نق تخدمة ف ء أو المس

رها من األدوات، وآذلك                    دات أو غي لكات أو المع ائدات أو الممت لك الع ه ت تموي
نيات  رائم      التق ن الج رها م وال وغي ل األم رائم غس ة ج ي مكافح تخدمة ف المس
 المالية؛

 جمع األدلة؛ )ه(  

  المراقبة في المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛تقنيات )و(  

اليب ا     )ز(   دات واألس اذ القانون، بما في ذلك المراقبة         المع ثة إلنف لحدي
 اإللكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛
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التي ترتكب باستخدام الجريمة  الطرائق المستخدمة في مكافحة          )ح(  
 الحواسيب أو شبكات االتصاالت أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛

 .ضحايا والشهودالطرائق المستخدمة في حماية ال )ط(  

دول األطراف بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج          -2   تساعد ال
ث  ب  يةبح  1 تستهدف تقاسم الخبرة في المجاالت المشار إليها في الفقرة         ية وتدري

ادة ذه الم ن ه ة،. م ذه الغاي تخدموله رات  تس اء، المؤتم ند االقتض ا، ع  أيض
تعزيز      ة ل ليمية والدولي ية اإلق لقات الدراس ول    والح نقاش ح ز ال تعاون وحف ال

بور           اآل دول الع ك مش ي ذل ا ف ترآا، بم اغال مش ثل ش تي تم اآل ال المش
 .واحتياجاتها الخاصة

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 . بتيس مل ه ويجوز أن يش

اعدة التق  تدريب والمس بادل  ال ارة وت لغوي وإع تدريب ال ليننية ال ي العام  ف
 . التي لها مسؤوليات ذات صلةالسلطات أو األجهزة المرآزية

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

ي   نة ف ادة ممك طاألزي لياتنش بيةة العم ار  ية والتدري ي إط ا ف طلع به  المض
بات الثنائية                   ات أو الترتي ليمية، وفي إطار سائر االتفاق ة واإلق نظمات الدولي الم

 .والمتعددة األطراف ذات الصلة
  

 30 

 
دول األط   -1   تخذ ال ذه     ت ثل له نفيذ األم لى الت اعد ع ر تس راف تدابي

تعاون الدولي، آخذة في اعتبارها ما لل                 ان، من خالل ال در اإلمك ة ق  فساداالتفاقي
 .خصوصا وفي التنمية المستدامة عمومامن آثار سلبية في المجتمع 

ودا    -2   راف جه دول األط بذل ال ددةت يق  مح ان وبالتنس در اإلمك ، ق
 :منظمات الدولية واإلقليمية، من أجلفيما بينها وآذلك مع ال
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ا )أ(   ز تعاونه ناميةتعزي لدان ال ع الب لف األ م لى مخت ة صعدة ع ، بغي
 ؛الفساد ومكافحتهتدعيم قدرة تلك البلدان على منع 

م  )ب(   ة لدع ة المقدم ة والمادي اعدة المالي ادة المس ودزي لدان جه  الب
ن  نامية م لال ة أج اد  مكافح ة، وإلالفس ة فعال ذه مكافح نفيذ ه لى ت تها ع عان

 االتفاقية بنجاح؛

لدان     )ج(   نامية والب لدان ال نية إلى الب اعدة التق م المس ذات تقدي
ا تحتاج إليه              الااالقتصادات    بية م تقالية، لمساعدتها على تل تنفيذ هذه  من أجل   ن

ة  ا   . االتفاقي ة   وتحقيق ذه الغاي دول األطراف إلى تقديم تبرعات آافية        له ، تسعى ال
تظمة    ذا الغرض في آلية تمويل       ومن دا له ألمم ل تابعةإلى حساب يخصص تحدي

تحدة  نظر            . الم لدول األطراف أيضا أن ت ، وفقا  على وجه الخصوص    ويجوز ل
ام هذه االتفاقية، في التبرع            ا الداخلي وألحك بنسبة للحساب المذآور آنفًا    لقانونه

رائم أو المم     ائدات الج ة ع ادل قيم ا يع وال، أو مم ن األم ئوية م تي  م لكات ال ت
 ؛تصادر وفقا ألحكام هذه االتفاقية

ة، حسب االقتضاء، على          )د(   دول والمؤسسات المالي تشجيع سائر ال
ا لهذه المادة وإقناعها بذلك، خصوصا                  بذولة وفق ود الم ا في الجه االنضمام إليه
ة   نامية بغي لدان ال ثة للب دات الحدي تدريب والمع رامج ال ن ب زيد م توفير الم ب

 .ى تحقيق أهداف هذه االتفاقيةمساعدتها عل

ذه التدابير، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات            -3   اذ ه يكون اتخ
ر ذلك من ترتيبات التعاون المالي على              بية أو بغي ة بشأن المساعدة األجن القائم

 .الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو الدولي

بات ث       -4   ات أو ترتي برم اتفاق راف أن ت لدول األط وز ل نائية أو يج
ة     اعدة المادي أن المس راف بش تعددة األط تيةم بار  ،واللوجس ن االعت ذة بعي   آخ

ي    تعاون الدول ائل ال ة وس ة لضمان فعالي ة الالزم بات المالي المنصوص الترتي
 .وآشفه ومكافحتهالفساد في هذه االتفاقية ولمنع عليها 

  

 31 
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اريع -1   ر مش دول األطراف إلى تطوي نية وتقييمتسعى ال اها الوط  ه
 .هاوتعزيزالفساد وإرساء أفضل الممارسات والسياسات الرامية إلى منع 

دول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،           -2   تسعى ال
تي تتاح  الحد من الفرص       إلى   لكي  في الوقت الحاضر أو في المستقبل للجناة     ال
ائدات          واشارآ ي الجرائم، باتخاذ ما يلزم من التدابير       في األسواق المشروعة بع

تدابير األخرى          ة أو ال بغي أن ترآز     . التشريعية أو اإلداري  التدابير على   تلكوين
 :ما يلي

اذ القانون أو أعضاء النيابة العامة                )أ(   زة إنف ن أجه تعاون بي م ال تدعي
 وبين الهيئات الخاصة المعنية، بما فيها قطاع الصناعة؛

ز  )ب(   ع معتعزي ر ووض اذ ايي المة اتخ ون س د ص راءات بقص إج
نية،  ئات الخاصة المع ة والهي ئات العام د فضًال عن الهي ات لقواع وضع مدون
ا    لة، وخصوص لمهن ذات الص لوك ل براء  لالس دل وخ تاب الع لمحامين وآ

 الضرائب االستشاريين والمحاسبين؛

تغالل    )ج(   اءة اس نع إس ناة م ئات     الج ريها الهي تي تج ات ال  للمناقص
 عامة ولإلعانات والرخص التي تمنحها الهيئات العامة للنشاط التجاري؛ال

اءة استخدام       )د(   نع إس لهيئات االعتبارية ؛ ويجوز أن تشمل      الجناة ل م
 :هذه التدابير

خاص        ‘1‘   بارية واألش ئات االعت ن الهي ة ع جالت عام اء س إنش
ا    بارية وإدارته ئات اعت اء هي ي إنش العين ف بيعيين الض الط

 لها؛وتموي

ة أو أي              ‘2‘   ام، بأمر صادر عن محكم ة القي  وسيلة ةاستحداث إمكاني
بة،    ة      و أخرى مناس نية معقول ترة زم لية األشخاص    ،لف  بإسقاط أه

رين للهيئات               لعمل آمدي ة ل ذه االتفاقي ن بجرائم مشمولة به المداني
 االعتبارية المنشأة ضمن نطاق واليتها القضائية؛

ألشخاص الذين أسقطت أهليتهم إنشاء سجالت وطنية عن ا ‘3‘  
 للعمل آمديرين للهيئات االعتبارية؛
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تجاري لضمان مراعاة رجال األعمال             ‘4‘   ات للسلوك ال وضع مدون
 لمبدأ الشفافية في أعمالهم؛

 وضع مدونات للسلوك موجهة للموظفين العموميين؛ ‘5‘  

لى        ‘6‘   تيار ع تهدف االخ ني تس ار المه لقة بالمس د متع ع قواع وض
 اس الجدارة، والهيكل المهني، وتقاعد الموظفين؛أس

واردة في السجالت المشار إليها في الفقرتين             ‘7‘   لومات ال بادل المع ت
تين  ئات المختصة  ‘3‘ و‘1‘) د(الفرعي ع الهي رة م ذه الفق ن ه  م

 .في الدول األطراف األخرى

خاص      -3   اج األش ادة إدم ز إع راف إلى تعزي دول األط عى ال تس
 .أفعال إجرامية مشمولة بهذه االتفاقية في المجتمعالمدانين ب

كوك      -4   م دوري للص راء تقيي راف إلى إج دول األط عى ال تس
تها   دى قابلي تبانة م ة اس ة ذات الصلة بغي ة القائم ة والممارسات اإلداري القانوني

 .الجناة من جانب تعمالإلساءة االس

ادة وع           -5   دول األطراف إلى زي الفساد جود   الجماهير بو  يتسعى ال
امته و     بابه وجس ليه من أخطار         وأس نطوي ع ا ي ويجوز نشر المعلومات من      . م

ان ذلك مناسبا، بحيث تشمل تدابير                 ثما آ رية حي خالل وسائط اإلعالم الجماهي
 .ترمي إلى تعزيز مشارآة الجماهير في منع هذه الجريمة ومكافحتها

تحدة با -6   م الم ام لألم ن الع ة طرف األمي ل دول لغ آ نوان تب م وع س
لى         رى ع راف األخ دول األط اعد ال نها أن تس تي يمك لطات ال لطة أو الس الس

 .الفسادوضع تدابير لمنع 

ع    -7   نها وم ا بي اء، فيم ب االقتض راف، حس دول األط تعاون ال ت
تدابير المشار إليها في هذه            ز ال نية على تعزي ليمية المع ة واإلق نظمات الدولي الم

ر    ادة وتطوي ذا يشمل     . هاالم المشارآة في المشاريع الدولية الرامية إلى منع        وه
اد  أن، الفس تماعيا     آ ة اج ئات المهمش ل الف تي تجع روف ال أة الظ ف وط  تخف

 .الفسادعرضة ألفعال 
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 32)2( 

 

 
ق   ع        تواف ر لوض نفيذ تدابي ة ت ي إمكاني نظر ف لى ال راف ع دول األط  ال

 :المؤسسيةوصون وتدعيم ما يلي في إطار نظمها 

ليم للوظائف               )أ(   ن والس ل األداء الصحيح واألمي لوآية تكف ر س معايي
ة  نازع المصالح وُتلِزم بالمحافظة على              . العمومي نع ت ر م لك المعايي وتستهدف ت

ائفهم       أداء وظ لق ب ا يتع ن فيم ن الحكوميي لة الى الموظفي وارد الموآ الم
ليم  ه الس لى الوج تخدامها ع ر ون. واس ا تدابي ع أيض ن وتض ي م ا تقتض ظم

تي         اد ال ال الفس ن أفع ة ع لطات المختص ّلغوا الس ن أن يب ن الحكوميي الموظفي
ة    ائف العمومي ناء أداء الوظ رتكب أث لى    . ُت تدابير ع لك ال اعد ت بغي أن تس وين

 المحافظة على ثقة الناس بنزاهة الموظفين المدنيين واإلجراءات الحكومية؛

 ية؛آليات إلنفاذ هذه المعايير السلوآ )ب(  

م       )ج(   ن إدراآه مان حس ن لض لموظفين الحكوميي ليمات ل تع
 للمسؤوليات المنوطة بهم والقواعد السلوآية التي تسري على أنشطتهم؛

ة    )د(   ام عمومي رادات األشخاص المضطلعين بمه جيل إي ة تس أنظم
م والتزاماتهم وفقاًً لما ينص عليه القانون،              في إطار بعض المناصب وموارده

  تلك التسجيالت حيثما يكون مالئمًا؛وأنظمة نشر

ل   )ه(   ث تكف رائها بحي ات وش لع والخدم تئجار الس ة الس م حكومي نظ
 عالنية تلك النظم وعدالتها وآفاءتها؛

ة من               )و(   بة الحكومي ة ونظم المراق رادات الحكومي نظم تحصيل اإلي
 أجل آبح جماح الفساد؛

لة الضريبية التفضيلي    )ز(   رفض المعام ن ت رد أو قواني ة لصالح أي ف
نفقات المسجلة التي تشكل انتهاآا لقوانين الدول األطراف             شرآة بالنسبة إلى ال

 المتعلقة بمكافحة الفساد؛

دون      )ح(   ن يفي نين الذي ن والمواط ن العموميي ة الموظفي ة لحماي أنظم
ا في ذلك أنظمة لحماية هويتهم، وفقًا لدستور                     ة، بم اد عن حسن ني ال الفس بأفع

  والمبادئ األساسية من القانون المحلي فيها؛بلدانهم
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اد          )ط(   ال الفس نع أفع ثة لم ات حدي نفيذ آلي دف ت بة به زة للمراق أجه
 وآشفها ومعاقبتها واستئصالها؛

انب،   )ي(   ليين واألج ن المح ن الحكوميي وة الموظفي ردع رش ائل ل وس
ة         رآات العمومي ي الش جالت ف ر والس ظ الدفات من حف تي تض ات ال ثل اآللي  م

تجمعات بحيث تفيد بتفاصيل معقولة ودقيقة عن عمليات شراء                واع ال وسائر أن
ا، وتنطوي على مراقبة الحسابات الداخلية لتمكين الموظفين من             وارد وبيعه الم

 آشف أفعال الفساد؛

ر   )ك(   نظمات غي ي والم تمع المدن ارآة المج جيع مش ات لتش آلي
 الحكومية في الجهود المبذولة لمنع الفساد؛

ة      )ل(   بار العالق ن االعت أخذ بعي تي ت نع ال ر الم زيد من تدابي بحث الم
 .بين التعويض المنصف واالستقامة في أداء خدمة عمومية

  

 33 

 
نهوض   -1   ربوية لل اليب ت الل أس ن خ راف، م دول األط زز ال تع

م األخالق   لوك والقي اف الس رفة، استكش ًا   بالمع جع أيض تيعابها، وتش ة واس ي
ارات واعتماد تصرفات من شأنها أن تحض على مراعاة المبادئ         اآتساب المه

 .الواردة في هذه االتفاقية

رية      -2   ارات البش ز المه ليات تعزي راف بعم دول األط بادر ال ت
 .لتحسين مستوى ثقافتها التنظيمية

ئات   -3   ع هي تعاون م ة، بال بات توجيهي ة وآتي د أدل تحدة تع م الم األم
تعددة األطراف، من أجل إتاحة نماذج تمكن الدول                 زة الم نية وسائر األجه المع
ي صفوف   م ف يخ القي رامية إلى ترس لية ال ليات الداخ ز العم ن تعزي األطراف م
م   اف القي ربوية الستكش تراتيجيات ت ع اس ن، ووض ن العموميي الموظفي

 .واستيعابها

ز افتر  -4   راف مراآ دول األط ئ ال ي  تنش ورة ف داء المش ية إلس اض
تفاعل فيما بينها من             ترنت وت ات وتسهر على تشغيلها عبر اإلن مجال األخالقي
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ن الذين لديهم تساؤالت أو                 لموظفين العموميي لجمهور ول ر الخدمات ل أجل توفي
انوني   ي أو ق ابع أخالق اآل ذات ط بذولة   . مش ود الم ز الجه لك المراآ م ت وتدع

ي ا ة ف القيم األخالقي نهوض ب رتقي لل أدوات ت ة ب تزويد اإلدارة العام تمع ول لمج
 .بالشفافية

 

 34 

 
ذا مؤتمر لألطراف في االتفاقية من أجل تحسين         -1   أ بموجب ه ُينش

ة     لى مكافح راف ع دول األط درة ال ادق ة    الفس ذه االتفاقي نفيذ ه ز ت  وتعزي
 .واستعراضه

ام لألم -2   ن الع اد يدعو األمي تحدة مؤتمر األطراف إلى االنعق م الم
ة ذه االتفاقي اذ ه دء نف د ب دة بع نة واح اه س د أقص ي موع ر . ف تمد مؤتم ويع

نة في الفقرتين                  م األنشطة المبي ليا وقواعد تحك ا داخ  من  4  و 3األطراف نظام
ادة   ذه الم لك        ، ه ام بت دى القي بدة ل نفقات المتك ديد ال ي ذلك قواعد بشأن تس ا ف بم
 .األنشطة

تفق مؤتمر األطراف على آليات إلنجاز األهداف المذآورة في             -3   ي
 : من هذه المادة، بما في ذلك ما يلي1 الفقرة

واد           )أ(   دول األطراف بمقتضى الم ا ال وم به تي تق تيسير األنشطة ال
ا في ذلك بوسائل منها التشجيع على جمع                31 و 30 و 29 ة، بم ذه االتفاقي  من ه

 التبرعات؛

ب   )ب(   اط       تيسير ت دول األطراف عن أنم ن ال لومات بي اد ادل المع الفس
  وعن الممارسات الناجحة في مكافحته؛هواتجاهات

ة ذات    )ج(   ر الحكومي ليمية وغي ة واإلق نظمات الدولي ع الم تعاون م ال
 الصلة؛

 االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛ )د(  

 .فيذهاتقديم توصيات لتحسين هذه االتفاقية وتحسين تن )ه(  
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تين   -4   رتين الفرعي راض الفق ادة،  ) ه(و) د (3ألغ ذه الم ن ه م
دول    تخذها ال تي ت تدابير ال ة بال رفة الالزم لى المع ر األطراف ع يحصل مؤتم
ة، والصعوبات التي تواجهها أثناء القيام بذلك، من           ذه االتفاقي نفيذ ه األطراف لت

دول األطراف، ومن خالل               ة من ال لومات المقدم ما قد ينشئه مؤتمر خالل المع
 .األطراف من آليات استعراض تكميلية

ن       -5   لومات ع راف مع ر األط رف إلى مؤتم ة ط ل دول دم آ تق
ة   ريعية واإلداري رها التش ن تدابي ك ع اتها وآذل ا وممارس رامجها وخططه ب

 .الرامية إلى تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي به مؤتمر األطراف
  

 35 

 

 
م المتحدة خدمات األمانة الالزمة لمؤتمر           ي -1   ام لألم ن الع ر األمي وف

 .األطراف في االتفاقية

 :على األمانة -2  

نة    )أ(   طة المبي لى االضطالع باألنش راف ع ر األط اعد مؤتم أن تس
ادة       من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤتمر األطراف          34في الم

 ا؛وأن توفر الخدمات الالزمة له

ر        )ب(   لى توفي بها، ع لى طل ناء ع راف، ب دول األط اعد ال أن تس
رة                  توخى في الفق بما هو م لومات لمؤتمر األطراف، حس  34 من المادة    5المع

 من هذه االتفاقية؛

ات المنظمات الدولية واإلقليمية         )ج(   الزم مع أمان ل التنسيق ال أن تكف
 .ذات الصلة
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 36 

 

 
ا في ذلك التدابير                    ت  -1   ر، بم لزم من تدابي ا ي ة طرف م تخذ آل دول

نفيذ    لي، لضمان ت ا الداخ ية لقانونه بادئ األساس ا للم ة، وفق ريعية واإلداري التش
 .التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية

تجّرم في القانون الداخلي لكل دولة طرف األفعال المجّرمة وفقا          -2  
لمواد    ذه االتفاق     22 و 7و 5ل نظر عن طابعها عبر الوطني          من ه ة، بصرف ال ي

 من  1أو عن ضلوع جماعة إجرامية منظمة فيها على النحو المبين في الفقرة                 
ادة    ذه االتفاقية، باستثناء الحاالت التي تشترط فيها المادة           3الم  من هذه 5 من ه

 .االتفاقية ضلوع جماعة إجرامية منظمة

ة طرف أن تعتمد تدابير أ     -3   آثر صرامة أو شدة من يجوز لكل دول
 . ومكافحتهالفسادالتدابير المنصوص عليها في هذه االتفاقية من أجل منع 

  

 37 

 

 
لقة بتفسير أو          -1   نزاعات المتع دول األطراف إلى تسوية ال تسعى ال

 .تطبيق هذه االتفاقية، من خالل التفاوض

تين أو أآ            -2   ن دول أ بي زاع ينش ثر من الدول األطراف  يعرض أي ن
تعذر تسويته عن طريق التفاوض في            ة، وت ذه االتفاقي بشأن تفسير أو تطبيق ه

ة  نية معقول ترة زم دول  ،غضون ف لك ال ناء على طلب إحدى ت تحكيم ب  على ال
لك الدول األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب               . األطراف  تمكن ت م ت وإذا ل

اق على تنظيم التحكي         تحكيم، من االتف م، جاز ألي من تلك الدول األطراف أن  ال
 .تحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمة

ة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على                -3   يجوز لكل دول
ها          بر نفس ا ال تعت ا، أنه مام إليه رارها أو االنض بولها أو إق ة أو ق ذه االتفاقي ه

رة   لزمة بالفق ن2م ادة  م ذه الم رى   .  ه راف األخ دول األط زام ال وز إل وال يج
 . من هذه المادة تجاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ2بالفقرة 
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ة طرف تبدي تحفظا وفقا للفقرة            -4    من هذه المادة 3يجوز ألي دول
م           ام لألم ن الع ه إلى األمي عار يوج ت بإش ي أي وق تحفظ ف ك ال حب ذل أن تس

 .المتحدة
  

 38 

 
ع الدول من              -1   ام جمي ة أم ذه االتفاقي توقيع على ه اب ال تح ب  [...]يف

 .[...]، ثم في مقر األمم المتحدة بنيويورك حتى [...] في [...]إلى 

نظمات     -2   ام الم ا أم ة أيض ذه االتفاقي لى ه توقيع ع اب ال تح ب ُيف
تكامل اال  ليمية لل ن      اإلق ل م لى األق دة ع ة واح ون دول ريطة أن تك ادي ش قتص

دول األعضاء في تلك المنظمة قد وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة                 من 1ال
 .هذه المادة

رار -3   بول أو اإلق ديق أو الق ة للتص ذه االتفاقي ع ه ودع . تخض وت
ويجوز . صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار لدى األمين العام لألمم المتحدة             

بولها أو    ودع صك تصديقها أو ق تكامل االقتصادي أن ت ليمية لل نظمة إق ألي م
دول األعضاء  ل من ال دة على األق ة واح ك دول لت ذل د فع انت ق رارها إذا آ إق

ا اق  . فيه رارها نط بولها أو إق ديقها أو ق ك تص ي ص نظمة ف لك الم لن ت وتع
ذه االتفا            ا ه تي تحكمه لق بالمسائل ال ا يتع ة اختصاصها فيم لغ أيضا تلك   . قي وتب
 .المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها

نظمة      -4   ة أو أي م ة ألي دول ذه االتفاقي مام إلى ه اب االنض تح ب يف
ل من الدول األعضاء                    ة واحدة على األق تكامل االقتصادي تكون دول ليمية لل إق

ة        ذه االتفاقي ا طرفا في ه ودع صكوك االنضمام لدى األ  . فيه مين العام لألمم وت
تحدة  تكامل االقتصادي، وقت انضمامها، نطاق            . الم ليمية لل نظمة اإلق لن الم وتع

ة             ذه االتفاقي ا ه تي تحكمه لق بالمسائل ال ا يتع لغ أيضا تلك   . اختصاصها فيم وتب
 .المنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة في نطاق اختصاصها
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ذه االتف     -1   اذ ه بدأ نف وم التسعين من تاريخ إيداع الصك     ي ة في الي اقي

بول أو اإلقرار أو االنضمام        ن من صكوك التصديق أو الق وألغراض . األربعي
نظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا                   بر أي صك تودعه م رة، ال يعت ذه الفق ه

 .إضافيا إلى الصكوك التي أودعتها الدول األعضاء في تلك المنظمة

ذ -2   اذ ه بدأ نف ليمية ي نظمة إق ة أو م ل دول بة لك ة، بالنس ه االتفاقي
م         رها أو تنض لها أو تق ة أو تقب ذه االتفاقي لى ه دق ع ادي تص تكامل االقتص لل
لك اإلجراءات، في اليوم              أي من ت لق ب ن المتع داع الصك األربعي د إي ا، بع إليه

 .الثالثين من تاريخ إيداع تلك الدولة أو المنظمة ذلك الصك
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ة، يجوز   -1   ذه االتفاقي اذ ه دء نف لى ب نوات ع د انقضاء خمس س بع

ام        ن الع تراح إلى األمي ذا االق دم ه ا، وأن تق ترح تعديال له لدولة الطرف أن تق ل
ناء عليه بإبالغ الدول األطراف ومؤتمر األطراف                 وم ب ذي يق تحدة، ال م الم لألم

نظر في اال              ترح بغرض ال تعديل المق ة بال . قتراح واتخاذ قرار بشأنه   في االتفاقي
بذل مؤتمر األطراف قصارى جهده للتوصل إلى توافق في اآلراء بشأن آل               وي

ل  ق اآلراء دون أن  . تعدي ق تواف رامية إلى تحقي 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 ا         ثي أصوات ال بية ثل ألطراف الحاضرة والمصوتة في اجتماع مؤتمر        أغل
 .األطراف

ائل       -2   ي المس ادي، ف تكامل االقتص ليمية لل نظمات اإلق ارس الم تم
ندرج ضمن نطاق اختصاصها، حقها في التصويت في إطار هذه المادة                تي ت ال

ا     دول األعضاء فيه دد ال او لع ن األصوات مس دد م ا بع ي ابإدالئه راف ف ألط
ة  نظمات أن تمارس حقها في التصويت إذا مارست     وال يج  . االتفاقي لك الم وز لت

 .الدول األعضاء فيها ذلك الحق، والعكس بالعكس

لفقرة      -3   ا ل تمد وفق ل يع ون أي تعدي عا    1يك ادة خاض ذه الم ن ه  م
 .للتصديق أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف
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لفقرة     -4   ا ل تمد وفق ل يع اذ أي تعدي بدأ نف ذ 1ي ن ه ا   م ادة، فيم ه الم
اريخ إيداع تلك الدولة الطرف               ا من ت د تسعين يوم ة طرف، بع أي دول لق ب يتع

راره  له أو إق تعديل أو قبو ك ال لى ذل م  صك تصديقها ع ام لألم ن الع دى األمي ل
 .المتحدة

تي   -5   لدول األطراف ال لزما ل ل، يصبح م اذ أي تعدي بدأ نف ندما ي ع
ه          تزام ب بولها االل لدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام      وتظل ا   .أعربت عن ق

 .هذه االتفاقية وبأي تعديالت سابقة تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرتها
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لدولة الطرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار             -1   يجوز ل

تحدة م الم ام لألم ن الع تابي إلى األمي د . آ افذا بع ذا االنسحاب ن نة ويصبح ه س
 .واحدة من تاريخ استالم األمين العام ذلك اإلشعار

ذه       -2   ي ه رفا ف ادي ط تكامل االقتص ليمية لل نظمة إق ود أي م ال تع
 .االتفاقية عندما تنسحب من االتفاقية جميع الدول األعضاء في تلك المنظمة

رة  -3   ة بمقتضى الفق ذه االتفاقي ن ه تتبع االنسحاب م ذه 1يس ن ه  م
 .اب من أي بروتوآوالت ملحقة بهاالمادة االنسح
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 .يسّمى األمين العام لألمم المتحدة وديعا لهذه االتفاقية -1  

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

 .مم المتحدةالعام لأل

ّد  ا تق باتا لم ام المفّوموإث ون الموّق، ق اه، المخّوض ون أدن ب ع ك حس ون ذل ل
 .األصول من جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه االتفاقية
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