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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: ترآيا  
   مكافحة الفساداتفاقية األمم المتحدة ل  

 1 

 

هدف هذه االتفاقية هو منع الفساد وتعزيز التعاون على مكافحة الفساد                 
 .بمزيد من الفعالية
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 :ألغراض هذه االتفاقية 

يعني أي شخص منتَخب أو معّين يعتبر،            " الموظف العمومي " )أ( 
ي، موظفا رسميا يمارس مهام            وفقا لنطاق قانون العقوبات في البلد المعن                 

منصب عمومي أو يقوم بمهام عضو في مؤسسة عمومية في الميادين                                  
 التنفيذية أو التشريعية أو القضائية؛
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يشير التعبير إلى األشغال المضطلع بها             " األشغال العمومية  " )ب( 
 في آل دولة طرف وفي التنظيمات التابعة لها؛

اع الممتلكات، المادية أو غير      تشير إلى جميع أنو    " الموجودات" )ج( 
المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير الملموسة، والمستندات                   
والصكوك القانونية التي تشهد على ملكية تلك الممتلكات أو المستندات ذات                    

 الصلة بتلك الممتلكات؛

تشير إلى النقود أو الصكوك القانونية التي تحل                    " العائدات" )د( 
  النقود وجميع أنواع المستندات التي توّثق ذلك؛محل

يعنيان الحظر المؤقت لنقل البضائع أو         " الضبط"أو  " التجميد" )ه( 
تحويلها أو بيعها أو تحريكها، بناء على أمر صادر عن محكمة أو أي هيئة                         

 مأذونة أخرى، أو وضع البضائع مؤقتا في عهدتها أو رهن مراقبتها؛

 إلى المصادرة الدائمة للموجودات بناء على           تشير" المصادرة" )و( 
أمر من محكمة أو أي هيئة مأذونة أخرى، بما في ذلك تسليمها، حسب ما                            

 .يكون مناسبا
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ُتطّبق هذه االتفاقية على ارتكاب جرائم الفساد ضمن الحدود الوطنية                    
 .وآذلك دوليا

  

 4 

رف التزاماتها ضمن نطاق هذه االتفاقية بما            تؤدي آل دولة ط      -1 
يتسق مع مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وسالمة أقاليمها وعدم التدخل                 

 .في الشؤون الداخلية لغيرها من الدول

ال تمّكن أحكام هذه االتفاقية أي دولة طرف من استخدام سلطة                  -2 
نفيذ مهام وظيفية تكون     الوالية القضائية ضمن إقليم دولة طرف أخرى ومن ت            

 .مخصصة حصرًا لسلطات تلك الدولة األخرى
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 5 

 

تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها من               -1 
التدابير اإلدارية لتجريم األفعال المذآورة في القائمة أدناه، وفقا للمبادئ                            

 :األساسية من قانونها الداخلي

موظف عمومي بمنفعة أو عرضها عليه أو منحه إياها،                  وعد    )أ( 
على نحو مباشر أو غير مباشر، لصالح الموظف نفسه أو لصالح تنظيم ما،                      

 لجعل ذلك الموظف يؤدي واجباته الرسمية أو يمتنع عن أدائها؛

التماس موظف عمومي أو قبوله، على نحو مباشر أو غير                          )ب( 
 لصالح تنظيم ما، لجعل ذلك الموظف         مباشر، منفعة لصالح الموظف نفسه أو       

 يؤدي واجباته الرسمية أو يمتنع عن أدائها؛

التماس موظف عمومي أو قبوله منفعة على افتراض أن ذلك                    )ج( 
يجعل الموظف، على نحو مباشر أو غير مباشر، يؤدي واجبا ال يقع ضمن                       

ع عن  نطاق صفته الرسمية أو أي شيء ليس الموظف مأذونا بأدائه أو االمتنا               
 أدائه؛

القيام على وعي بدور وسيط ألجل الوعد بمنفعة غير مشروعة               )د( 
أو عرضها أو منحها أو التماسها أو قبولها مما هو مذآور في الفقرات                                   

 من هذه الفقرة؛) ج(و ) ب(و ) أ(الفرعية 

توفير المرء منفعة لنفسه أو غيره في األشغال العمومية،                              )ه( 
لة أو دسيسة أو التسّبب بأذى لذلك الشخص أو             باللجوء إلى خداع شخص بحي      

 غيره؛

توفير اعتماد ال تحّوله المصارف أو غيرها من المؤسسات                        )و( 
المالية، أو إيقاف قرض يلزم تحويله، أو الشروع في سلوك من هذا النحو                          

 على وعي؛

توفير المرء منفعة لنفسه أو غيره باستخدام أشياء مؤتمنة أو                      )ز( 
 أو لكي ُتستخدم مؤقتا ولكنها تخص شخصا آخر، في األشغال                  مسلَّمة آمقابل 

 العمومية؛
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وعد أي شخص، يؤآد أو يثبت أنه قادر على ممارسة نفوذ غير               )ح( 
سليم على أي شخص آخر في اتخاذ القرارات، بمزية غير مستحقة أو منحه                     
إياها أو عرضها عليه، عندما ُيرتكب ذلك قصدا على نحو مباشر أو غير                           

، سواء أآانت تلك المزية غير المستحقة لصالحه هو أو لصالح أي                          مباشر
شخص آخر، وآذلك التماس أو تلقي أو قبول العرض أو الوعد بتلك المزية،                   
مقابل ذلك النفوذ، سواء أمورس ذلك النفوذ أم لم ُيمارس وسواء أدى النفوذ                      

 .المفترض أم لم يؤد إلى النتيجة المقصودة

 جميع التدابير التشريعية واإلدارية                تعتمد آل دولة طرف            -2 
الالزمة في تشريعاتها الداخلية لكي تعتبر أي زيادة آبيرة في موجودات أي                    
موظف عمومي، مما يتنافى مع مكاسبه القانونية المستمدة من واجباته وال                       
يكون لديه تفسيرات معقولة بشأن مصدرها، إثراًء غير مشروع ومن ثم                            

 .تجريمه

لة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية                    تعتمد آل دو        -3 
 1الالزمة في تشريعاتها الداخلية لتجريم أشكال السلوك المذآورة في الفقرة                   

من هذه المادة، عندما ُترتكب تجاه موظف عمومي أجنبي أو عندما تشمل تلك                
 .األفعال موظفا عموميا دوليا

دارية الالزمة  تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإل         -4 
العتبار أي إسهام في ارتكاب الجرائم المبّينة في هذه المادة مشارآة في                             

 .الجريمة

تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة            -5 
لتجريم غسل جميع أنواع العائدات المتحصَّل عليها من الجرائم المبّينة في                       

 . من هذه المادة1الفقرة 

ذ آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة           تتخ -6 
إلتاحة اإلمكانية لتشديد العقوبة وتطبيق طرائق فّعالة لمكافحة الفساد، حينما                  

 . من هذه المادة1يرتكب أحد التنظيمات الجرائم المذآورة في الفقرة 

تعتمد آل دولة طرف، وفقا لقانونها الداخلي، جميع التدابير                       -7 
تشريعية واإلدارية الالزمة لمالحقة ومعاقبة األشخاص الذين يشترآون في               ال

ارتكاب الجرائم المقررة في هذه االتفاقية، ولتوسيع نطاق تطبيق األحكام ذات              
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الصلة من هذه االتفاقية على أولئك األشخاص، بصرف النظر عن وضع                          
ت الموظف العمومي، عندما تنطوي األنشطة االقتصادية أو المعامال                                

المشمولة على استخدام الموارد العمومية أو ينجم عنها نتائج تؤّثر في عموم                   
 .الجمهور أو تهدف إلى توفير خدمات عمومية أو تؤدي إلى ذلك

  

 6 

 

 من هذه االتفاقية، تتخذ        5إضافة إلى التدابير المبّينة في المادة            -1 
ابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير        آل دولة طرف ما يلزم من التد         

الفّعالة، بالقدر الممكن وطبقا لنظامها القانوني، ألجل تعزيز النـزاهة ومنع                     
 .أفعال الفساد وآشفها ومعاقبتها

تتخذ آل دولة طرف جميع التدابير الالزمة، بما في ذلك توفير                 -2 
 الفّعالة المذآورة في الفقرة        االستقالل لمنظماتها العمومية، لكي تتخذ التدابير         

 . من هذه المادة، وآذلك القيام بالتفتيش المحلي الفّعال1

تعتمد آل دولة طرف اللوائح التنظيمية الالزمة لتوفير الشفافية              -3 
فيما يتعلق بالموجودات العمومية ومشتريات الخدمات وقوانين المناقصات                   

تخذ ما يلزم من التدابير في هذا           وجميع النفقات العمومية بغية منع الفساد، وت          
 .الصدد

بغية منع الفساد، تتخذ آل دولة طرف التدابير التشريعية                              -4 
واإلدارية الالزمة لكي يقوم الموظفون العموميون واألشخاص العاديون                         
والهيئات االعتبارية من المعنيين في الشؤون العمومية بإبالغ الدولة بانتظام                 

 .لتي يكونون قد اآتسبوهاعن الموجودات والعائدات ا
  

 7 

تعتمد آل دولة طرف التدابير العقابية أو التشريعية أو اإلدارية                                 
الالزمة، وفقا لمبادئ قانونها الداخلي، بشأن األشخاص االعتباريين في حال                 

 .ة من هذه االتفاقي5إسهامهم في ارتكاب الجرائم المبّينة في المادة 
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 8 

 

ا لكي تمارس سلطتها              -1  ة له تدابير الالزم ة طرف ال تخذ آل دول ت
 : من هذه االتفاقية حينما5القضائية بشأن الجرائم وفقا للمادة 

 ُترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )أ( 

رتكب الجريمة على متن سفينة تحمل علم تلك الدولة الط              )ب(  رف، ُت
ا        ّجلة وفق رة مس تن طائ لى م ا ع ت ارتكابه ي وق ريمة ف رتكب الج نما ُت أو حي

 .لقوانين تلك الدولة الطرف

لطتها      -2  ارس س ا لكي تم ة له تدابير الالزم ة طرف ال نفِّذ آل دول ُت
ود     ال وج ي ح ة ف ذه االتفاقي اق ه ي نط ندرج ف تي ت رائم ال أن الج القضائية بش

د أي          ليمها، وال تعي تهم ضمن إق  شخص من هذا القبيل بناء فحسب على أن           الم
 .ذلك الشخص هو مواطن من الدولة األخرى

ة طرف، عالوة على ذلك، التدابير الالزمة لها لكي               -3  نفِّذ آل دول ُت
لك        تهم بت د الشخص الم ندما يوج رائم ع أن الج ائية بش لطتها القض ارس س تم

 .تعيد أي شخص من هذا القبيل الجرائم ضمن إقليمها، وال

لطتها    -4  تها س ن ممارس نت، حي ة الطرف أو تبّي بهِّت الدول ا ُن إذا م
ائيا       تجوابا قض ا أو اس ري تحقيق ثر تج دة أو أآ رفا واح ة ط ائية، أن دول القض
بشأن الفعل نفسه، على السلطات المعنية في تلك الدولة الطرف أن تتشاور مع             

ن أنشطتهما             ة التنسيق بي ة الطرف األخرى بغي في القضايا السلطات في الدول
 .حسبما يكون مناسبا

ي العام، ال تستبعد هذه                 -5  انون الدول ر الق ع اشتراط احترام معايي م
ا        رف وفق ة ط انب أي دول ن ج أة م ائية منش لطة قض تخدام أي س ة اس االتفاقي

 .لقانونها الداخلي
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 9 

ة طرف عقوبا         -1  رر آل دول ت ُيراعى فيها الضرر الذي تتسّبب      تق
ال، وذلك حين تنظيم الجزاءات بشأن الجرائم المحددة في المادة               ه األفع  من 5ب

 .هذه االتفاقية

ا الداخلي،                    -2  ه قانونه ذي يسمح ب القدر ال ة طرف، ب ترك آل دول ت
ة    ذه االتفاقي ي نطاق ه ندرج ف تي ت رائم ال أن الج ات بش ر تصريف المحاآم أم

 .خصصة في مثل هذه القضاياللمحاآم المت

ا الداخلي،                   -3  ه قانونه ذي يسمح ب القدر ال ة طرف، ب تمد آل دول تع
ون        ترك الموظف وب أن ي لى وج نص ع تي ت ة ال نظيمية الالزم لوائح الت ال
لهم     ة عم ذه االتفاقي اق ه ي نط ندرج ف رائم ت اب ج تهمون بارتك ون الم العمومي

 .حتى نهاية المحاآمة، حيثما تقتضي الضرورة ذلك

ا الداخلي،                   -4  ه قانونه ذي يسمح ب القدر ال ة طرف، ب تمد آل دول تع
نظيمية الضرورية لها ألجل الحفاظ على مدة التقادم بانقضاء الزمن               لوائح الت ال
ات الخاصة بالجرائم التي تندرج في نطاق هذه االتفاقية         بشأن القضايا والعقوب

 .تلك الجرائمواسعة ما أمكن، بما يتناسب مع األضرار التي تسببها 

ّببها      -5  تي يس لبية ال تائج الس بار الن ي االعت ة طرف ف ل دول تضع آ
رائم    ن بالج ن األشخاص المداني و ع بّكر أو العف راج الم م اإلف ن تقيي اد حي الفس

 .المشمولة بهذه االتفاقية

 10 

ة       -1  ريعية واإلداري تدابير التش ع ال راف جمي دول األط تمد ال تع
 :الزمة التي تمكِّن من ضبط ما يليال

ة      )أ(  ابل قيم تي تق ودات ال ريمة أو الموج ائدات الج واع ع ع أن جمي
 العائدات المستمدة من الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية؛
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تجات أو الوسائل المقابلة لما ُخصص أو ُأنفق ألجل               )ب(  م أو المن القي
ة، أو   ذه االتفاقي مولة به رائم المش اب الج اب ارتك ي ارتك ُتخدمت ف تي اس ال

 .الجريمة أو الناجمة عن الجريمة

تبانة       -2  مان اس رورية لض تدابير الض راف ال دول األط تخذ ال ت
رة               وارد وصفها في الفق ائدات ال  من هذه المادة، أو اقتفاء     1الموجودات أو الع

 .أثرها أو تجميدها أو مصادرتها

ائدات المو  -3  ودات أو الع ت الموج ا ُحّول رة  إذا م ي الفق  1صوفة ف
ادة أو ُدمجت مع موجودات أو عائدات قانونية، ُتضبط الموجودات               ذه الم من ه

 .المقابلة أو ُتصادر

ه       -4  مح ب ذي تس القدر ال ادرة، ب ون ق راف أن تك دول األط لى ال ع
زام الشخص المتهم بأن يبّين المصدر القانوني          لي، على إل ا الداخ بادئ قانونه م

ودات لعائدات أو الموج ودات  ل ريمة أو أي موج ن الج بة م ا مكتس تبه بأنه  المش
 .أخرى تكون خاضعة للضبط

ادة بطريقة تمس بحقوق األطراف الثالثة                -5  ذه الم ام ه ر أحك ال ُتفّس
 .الحسنة النية

  

 11 

على آل دولة طرف عند تلقي طلب من دولة طرف أخرى                          -1 
 : من هذه االتفاقية10 من المادة 1مبّينة في الفقرة بشأن األغراض ال

أن تحيل الطلب إلى مسؤوليها المأذونين بغية الحصول على                     )أ( 
 أمر ضبط؛ أو

في حال آون الموجودات الخاضعة للطلب موجودة ضمن                         )ب( 
إقليمها، أن تحيل أمر الضبط الصادر عن المسؤولين المأذونين في الدولة                        

موظفيها المأذونين التابعين لها ألجل تطبيق الضبط على            الطرف الطالبة إلى     
 .تلك الموجودات

على الدولة الطرف التي ُيتحصَّل فيها على الموجودات ضمن                 -2 
 من  1نطاق هذه االتفاقية والتي يقع فيها مكان الموجودات المذآورة في الفقرة              
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انة تلك الموجودات    من هذه االتفاقية، أن تتخذ التدابير الالزمة الستب          10المادة  
مصادرتها ألجل ضبطها بناء على طلب دولة             تجميدها أو  اقتفاء أثرها أو    أو

 .طرف أخرى

 من هذه المادة وفقا      2 و 1ُتنّفذ أوامر الضبط المبّينة في الفقرتين          -3 
للقواعد القانونية واألحكام اإلجرائية في الدول األطراف المعنية، أو أحكام أي             

 .متعددة األطراف، معمول بها بشأن هذه المسألة اتفاقات ثنائية أو
  

 12 

 10على الدولة الطرف التي تضبط موجودات مبّينة في المادة                 -1 
من هذه االتفاقية، بناء على طلب دولة طرف أخرى، أن ُتعيدها إلى الدولة                         

ة التي تم الحصول من خاللها على            الطرف التي ارُتكبت في إقليمها الجريم          
 .الموجودات التي ُضبطت على هذا النحو

 10 من المادة       1في حال ضبط الموجودات المبّينة في الفقرة                -2 
من هذه االتفاقية، تتخذ الدول األطراف التدابير الالزمة لتحويل تلك                                     

هزة الموجودات إلى ضحايا الجريمة أو إلى مالكيها القانونيين أو إلى األج                        
التي تعمل على مكافحة الفساد في الدولة التي ارُتكبت فيها الجريمة التي من                    

 .خاللها تم الحصول على الموجودات التي ُضبطت على هذا النحو
  

 13 

في حال وجود أشخاص ارتكبوا جرائم مشمولة بهذه االتفاقية                   -1 
 تسليمهم، ُينفَّذ التسليم شريطة أن             في إقليم الدولة الطرف التي ُيطلب إليها               

تكون الجريمة التي ُقّدم بشأنها طلب التسليم جريمة في الدولتين الطرفين                           
 .الطالبة ومتلقية الطلب معا

ُتعتبر الجريمة التي ُتطبق بشأنها هذه المادة جريمة تندرج في                   -2 
ول وعلى الد   . جميع أنواع اتفاقات التسليم القائمة بين الدول األطراف                          

األطراف أن ُتدرج الجرائم القابلة لتسليم مرتكبيها في االتفاقات التي تبرمها                   
 .فيما بينها
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ُينفَّذ تسليم المجرمين طبقا للقواعد القانونية لدى الدولتين                              -3 
 .الطرفين الطالبة ومتلقية الطلب

في حال تلقي دولة طرف تجعل تسليم المجرمين مشروطا                          -4 
ة من دولة طرف ليس لديها اتفاق معها بشأن تسليم                 بوجود اتفاق، طلب إعاد     

المجرمين، عليها أن تعتبر هذه االتفاقية أساسا قانونيا آافيا للتسليم بشأن                            
 .الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية

من خالل التزام الدولة الطرف متلقية الطلب بقانونها الداخلي                  -5 
 تقتنع فيها الدولة الطالبة بأن             واتفاقاتها الخاصة بالتسليم، في الحاالت التي            

الوضع حرج وعاجل وعندما تطلب الدولة الطرف الطالبة ذلك، على تلك                        
الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ التدابير المناسبة، بما في ذلك المراقبة،                  
لضمان حضور الشخص المطلوب تسليمه والذي هو في عهدتها، طوال                           

 .إجراءات التسليم

 التسليم المطلوب ألجل تنفيذ العقوبات المشمولة              إذا ما ُرفض     -6 
بهذه االتفاقية بناء على أن الشخص الُمطالب بتسليمه هو مواطن من الدولة                      
الطرف متلقية الطلب، ُينّفذ التسليم، بالقدر الذي يسمح به قانون الدولة الطرف              

 وفقا  متلقية الطلب، عندما يتسنى أن يجري إنفاذ العقوبة الصادرة أو بقيتها،                   
للقانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة، في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب،              

 .بناء على طلب تقّدمه الدولة الطرف الطالبة
  

 14 

اعدة   -1  واع المس ع أن بعض جمي ها ل راف بعض دول األط ّدم ال تق
تحقيق في الج            ناء ال ة أث ة الالزم رائم المشمولة بهذه االتفاقية ومالحقتها القانوني

نح المساعدة القانونية بشأن اإلجراءات القانونية نفسها المستمرة          . القضائية  وُتم
 . في إقليمي الدولتين الطرفين المعنيتين استنادا إلى مبدأ التبادل

ذه         -2  اق ه من نط تالية ض االت ال ة المج اعدة القانوني مل المس تش
 :االتفاقية

  األدلة والحصول على إفادات من األشخاص؛جمع )أ( 
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 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 

ة القضائية  )ج(  تحقيق والمالحق ناء ال ة أث بحث الالزم ر ال اذ تدابي اتخ
 وإنفاذ عمليات الضبط؛

 فحص األشياء والمواقع؛ )د( 

 تبادل تقارير الخبراء؛ )ه( 

 ّدقة عنها؛تبادل أصول جميع أنواع المستندات أو نسخ مص )و( 

لى أن       )ز(  رى، ع تندات األخ لومات والمس واع المع ع أن بادل جمي ت
 .يجري ذلك طبقًا لقانون الدولة الطرف الطالبة

ة   -3  ا الدول رى فيه تي ت االت ال ي الح ة ف اعدة القانوني ّدم المس ُتق
ة     تحقيق أو المالحق دا لل يكون مفي تندات س لومات والمس م المع الطرف أن تقدي

 .ين تجريهما دولة طرف أخرى، حتى ولو لم ُيقّدم طلب بذلكالقضائية اللذ

لومات  -4  لك المع ل ت بة أن تحي رف الطال لدولة الط وز ل ال يج
ة       ن الدول لى إذن م ول ع رى دون الحص رف أخ ة ط تندات إلى دول والمس

 .الطرف متلقية الطلب

ا يمس بااللتزامات الناشئة عن أي                    -5  ادة م ذه الم ام ه ليس في أحك
 .أخرى، ثنائية أو متعددة األطراف، تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلةاتفاقية 

ة   -6  ادة بحج ذه الم بيق ه نع تط راف أن تم لدول األط وز ل ال يج
 .السرية المصرفية

ذه المادة عندما ال                 -7  ة بموجب ه بات المقدم ثال للطل ال يجوز االمت
تين الط       ن الدول ي أي م ريمة ف لب ج ع الط لوك موض بر الس بة يعت رف الطال

لب  لقية الط اعدة     . ومت دم المس لب أن تق لقية الط رف مت لدولة الط وز ل ويج
بة، بصرف   ة الطرف الطال ي الدول رما ف بر ج ا يعت لوك م ان س ة إذا آ القانوني
م    لي أم ل ا المح رما بمقتضى قانونه بر ج لوك يعت ك الس ان ذل ا إذا آ نظر عم ال

 .يكن

ن في إقليم دولة              -8  ل أشخاص موجودي طرف ُتطلب منهم   يجوز نق
تعّرف أو اإلدالء بشهادة أو في جمع األدلة الالزمة للتحقيق أو                 المساعدة في ال
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ي     بة ف ة ومرتَك ذه االتفاقي مولة به ريمة مش لق بج ا يتع ائية، فيم ة القض المالحق
 :دولة طرف أخرى، إذا اسُتوفي الشرطان التاليان

 موافقة الشخص على ذلك طوعا؛ )أ( 

 . المختصين في الدولتين الطرفيناتفاق الموظفين )ب( 

 : من هذه المادة8ألغراض الفقرة  -9 

ه قيد                    )أ(  ا الشخص سلطة إبقائ نقل إليه تي ُي لدولة الطرف ال يكون ل
نها  ل م تي ُنق ة الطرف ال م تطلب الدول ا ل ك، م تزام بذل ليها االل تجاز، وع االح

 الشخص خالف ذلك أو تأذن بغير ذلك؛

ة الطرف ا       )ب(  د الدول ا الشخص، دون إبطاء، ذلك           تعي نقل إليه تي ُي ل
ذي ُأتفق عليه مسبقا أو سيجري االتفاق عليه مع الدولة                  الشخص في الموعد ال

 الطرف التي ُنقل منها؛

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

 ص؛الشخ

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

 .التي نقل منها

ائيًا أو    -10  ة الشخص قض وال، مالحق ن األح ال م أي ح وز، ب ال يج
ود أخرى على حريته الشخصي        ته أو فرض قي ة، في الحاالت احتجازه أو معاقب

رتين   ي الفق ورة ف ة    9 و8المذآ ك الدول لى ذل ق ع م تواف ا ل ادة، م ذه الم ن ه  م
 .الطرف التي ُنقل منها ذلك الشخص

ة      -11  ؤولة ومخوَّل ون مس زية تك لطة مرآ رف س ة ط ل دول ن آ تعّي
 .بتلقي طلبات المساعدة القانونية وإحالة تلك الطلبات أو تنفيذها

تاب  -12  بات آ ّدم الطل لب ُتق ّدم الط ذي يق لد ال لغة الب ي . ًة وب وز ف ويج
 .الحاالت الطارئة تقديم تلك الطلبات شفويا، على أن يجري تأآيدها آتابة

 :يتضمن الطلب ما يلي -13 
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 اسم السلطة الطالبة؛ )أ( 

لقين       )ب(  ائية المتع ة القض تحقيق والمالحق ي لل وع الرئيس الموض
  أو المالحقة القضائية؛بالطلب، واسم السلطة التي تتولى التحقيق

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

رف      )د(  ة الط وّد الدول ذي ت راء ال ة واإلج اعدة الملتمس فا للمس وص
 الطالبة اتباعه؛

 معلومات مثل هوية الشخص المعني وعنوانه؛ )ه( 

 .لذي ُتلتمس ألجله المعلومات أو المستند أو اإلجراءالغرض ا )و( 

لقية   -14  ة مت لى الدول ترط ع بة أن تش رف الطال لدولة الط وز ل يج
الطلب أن تحافظ على سرية عناصر الطلب ومعالمه الرئيسية، باستثناء القدر             

 .الالزم لتنفيذه

االت         -15  ي الح بادلة ف ة المت اعدة القانوني م المس ض تقدي وز رف يج
 :اليةالت

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

نفيذ  )ب(  س ت تمال أن يم لب اح لقية الط رف مت ة الط إذا رأت الدول
 الطلب باستقاللها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الحيوية األخرى؛

ب    )ج(  رت بموج د حظ لب ق لقية الط رف مت ة الط انت الدول إذا آ
نف      ا الداخلي ت يذ اإلجراء المطلوب، في حال خضوع جرم مماثل لمالحقة  قانونه

 أو إجراءات قضائية في إطار واليتها القضائية؛

نظام   )د(  ينتهك ال بادلة س ة المت اعدة القانوني نفيذ طلب المس ان ت إذا آ
 .القانوني للدولة الطرف متلقية الطلب

باب ذ  -16  بّين أس بادلة، ُت ة المت اعدة القانوني ال رفض المس ي ح ك ف ل
 .الرفض

ّدم الدولة الطرف متلقية الطلب المساعدة القانونية المتبادلة في           -17  تق
أقرب وقت ممكن وفي حدود أي موعد زمني محدد مقترح، وتراعي ذلك إلى      
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نها الدولة الطالبة، ويفضل أن يكون ذلك مبّينًا في             تي تبّي أقصى حد لألسباب ال
ة الطرف متلقية الطلب      . الطلب   لما تتلقاه من الدولة الطالبة من وتستجيب الدول

لب ة الط ي معالج رز ف تقدم المح ن ال ة ع ارات معقول ة . استفس وم الدول وتق
 .الطالبة بإبالغ الدولة متلقية الطلب فور انتهاء حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ة      -18  اعدة القانوني أجيل المس لب ت لقية الط رف مت لدولة الط وز ل يج
اس أن    لى أس بادلة ع ات أو      المت ع تحقيق تعارض م ن أن ت اعدة يمك ذه المس ه

 .مالحقات أو إجراءات قضائية جارية

رة         -19  نفيذ الفق ذه المادة، ال يجوز مالحقة         10دون المساس بت  من ه
لى         هادته أو ع لى اإلدالء بش ق ع ر يواف خص آخ بير أو أي ش اهد أو خ أي ش

ة أو في إجراء قضائي في إقليم                الدولة الطالبة، المساعدة في تحقيق أو مالحق
ر أو        خص اآلخ بير أو الش اهد أو الخ ك الش تجاز ذل بها، أو اح لى طل ناء ع وب
أي شكل آخر بسبب أي فعل أو إغفال أو                        ته الشخصية ب د حري ته أو تقيي معاقب

دول الطرف الطالبة              ليم ال رآه إق ة يسبق ت م إدان وينتهي ضمان األمان هذا    . حك
ا من تقديم إشعار                رسمي بأن السلطات القضائية    في غضون خمسة عشر يوم

د بحاجة إلى حضور الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر، أو في نهاية               م تع ل
بير أو الشخص اآلخر   اهد أو الخ ي الش تان الطرفان، إذا بق ا الدول ترة تحدده ف
ه بمحض   ة عودت بة أو في حال ة الطرف الطال ليم الدول ي إق تياره ف بمحض اخ

 . اختياره بعد مغادرته

نفيذ    ت -20  ة لت نفقات العادي لب ال لقية الط رف مت ة الط تحمل الدول
ك   ر ذل لى غي تان ع رفان المعني تان الط تفق الدول م ت ا ل لب، م تلزم . الط وإن اس

ا         رفان فيم تان الط اور الدول ة، تتش ر عادي خمة أو غي ات ض لب نفق نفيذ الط ت
ك آي  ُينّفذ الطلب بمقتضاها، وآذل تي س ام ال تحديد الشروط واألحك نهما ل ة بي في

 .تحمل تلك التكاليف

 :على الدولة متلقية الطلب -21 

ائق أو  )أ(  جالت أو الوث بة الس رف الطال لدولة الط ر ل أن توّف
لي   ا الداخ ز قانونه تي يجي ا وال ي حوزته ودة ف ة الموج لومات الحكومي المع

 إفشاءها لعامة الناس؛
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ليا أو  )ب(  رها، آ ب تقدي بة، حس رف الطال ة الط ّدم إلى الدول  أن تق
ا     ي حوزته ودة ف ة الموج لومات الحكومي ائق أو المع جالت أو الوث زئيا، الس ج

 .والتي ال يجيز قانونها الداخلي إفشاءها لعامة الناس

بات         -22  ات أو ترتي رام اتفاق ة إب ي إمكاني راف ف دول األط نظر ال ت
ة    ليا، بغي ادة عم ذه الم ام ه ول أحك اذ مفع تعددة األطراف ألجل إنف نائية أو م ث

 .غراضها أو تعزيز أحكامها، حسب الضرورةأداء أ
  

 15 

 

تعددة       نائية أو م بات ث ات أو ترتي برم اتفاق راف أن ت لدول األط وز ل يج
راءات    ات أو إج تحقيقات أو مالحق ع ل تي تخض ائل ال أن المس راف بش األط

ة واحدة أو أآثر؛ ويجوز للسلطات المختصة إن         نّفذ في دول شاء هيئات قضائية ُت
بات آهذه، يجوز القيام                . تحقيق مشترآة    ات أو ترتي وفي حال عدم وجود اتفاق

اق على القضايا آل على حدة           ترآة باالتف تحقيقات مش وتكفل الدول األطراف   . ب
ك          يجرى ذل تي س رف ال ة الط تقالل الدول يادة واس تام لس ترام ال نية االح المع

 .التحقيق فيها
  

 16 

ا     -1  ية لقانونه بادئ األساس انت الم رف، إذا آ ة ط ل دول وم آ تق
تخدام    لطاتها االس تيح لس تي ت ة ال تدابير الالزم اذ ال ك، باتخ مح بذل لي تس الداخ
بة األخرى          نيات المراق رها من تق ترونية وغي بة اإللك المناسب ألساليب المراق

ة اآن المالئم ي األم ليمها وف ل إق تترة داخ ليات المس ة والعم رض مكافح  لغ
ة، وبموجب الشروط التي ينص                   ة مكافحة فّعال ذه االتفاقي الجرائم المشمولة به

 .عليها قانونها الداخلي

تحري عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، ُتشجَّع الدول              -2  ة ال بغي
راف   تعددة األط نائية والم بات الث ات والترتي برم االتفاق لى أن ت راف ع األط

ة الستخدام    تحري الخاصة هذه على الصعيد الدولي في سياق     الالزم اليب ال  أس
تعاون  نّفذ تلك االتفاقات والترتيبات بموجب االلتزام التام بمبادئ المساواة          . ال وُت
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لك     ام ت تقّيد الصارم بأحك بيقها ال ي تط راعى ف دول، وُي تقالل ال يادة واس ي س ف
 .االتفاقات والترتيبات

ات أو تر      -3  بّين في      في حال عدم وجود اتفاق نحو الم بات على ال تي
رة  تحري الخاصة  2الفق اليب ال تخدام أس ا يقضي باس تخذ م ادة، ُي ذه الم ن ه  م

راعى   لى أن ي دة، ع لى ح ة ع رارات لكل حال ن ق ي م لى الصعيد الدول ذه ع ه
لدولة الطرف المعنية واآلثار                 ة القضائية ل ترام الوالي ند الضرورة، اح ا، ع فيه

 .المالية المترتبة عليها
  

 17 

ذا النحو لتوفير حماية              ر من ه لزم من تدابي ا ي ة طرف م تمد آل دول تع
 :فّعالة ومالئمة لكل من

ن يبّلغون عن جرائم مقررة وفقا للمادة      )أ(   من هذه 5األشخاص الذي
تعاونون بأسلوب آخر            ن ي ة، أو الذي مع السلطات التي تتولى التحري أو      االتفاقي

 المالحقة القضائية؛

 .الشهود الذين يدلون بشهاداتهم بشأن هذه الجرائم )ب( 
  

 18 

ة القضائية لجريمة ما مشمولة بهذه االتفاقية، تنظر              لق بالمالحق ا يتع فيم
ة إلى دولة أ                 ل اإلجراءات من دول دول األطراف في نق خرى لغرض ترآيز   ال

ة، وخاصة في القضايا التي تعني أآثر من والية قانونية واحدة، عندما      المالحق
 .ترى تلك الدول أن ذلك النقل سيكون في صالح سالمة إقامة العدل

 19 

تحقيق الجنائي بشأن أي جريمة تشملها هذه االتفاقية، وبغية                في سياق ال
لوما    تخدام المع ان أي حكم بإدانة المتهم قد صدر سابقا في دولة      اس ا إذا آ ت عم
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تيح مراعاة                       ر أخرى ت ر تشريعية أو تدابي ة طرف تدابي تمد آل دول أخرى، تع
 .تلك السجالت عند االقتضاء

  

 20 

نظمها    -1  ا ل ا، ووفق ا وثيق نها تعاون ا بي دول األطراف فيم تعاون ال ت
ة الداخلية، من أجل تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية            الق ة واإلداري انوني

ة ذه االتفاقي رائم المشمولة به ة الج ر . إلى مكافح ة طرف تدابي ل دول تمد آ وتع
 :فّعالة، وخاصة في الشؤون التالية

با، إيجاد قنوات لالتصال              )أ(  نية مناس دول األطراف المع إذا رأت ال
لطات وا  ن الس ة     بي ريقة مأمون لومات بط بادل المع ة ت ر إلتاح زة والدوائ ألجه

ك العالقات مع األنشطة اإلجرامية األخرى، وإنشائها عند        ا في ذل وسريعة، بم
 االقتضاء، فيما يتعلق بجميع الجوانب اإلجرامية المشمولة بهذه االتفاقية؛

ذه الشؤون عند إجراء                 )ب(  دول األطراف في ه ع سائر ال تعاون م ال
 :قيقات في الجرائم المشمولة بهذه االتفاقيةالتح

اآن   ‘1‘  رائم وأم لك الج ابهم ت ي ارتك تبه ف خاص المش ة األش هوي
رين       خاص اآلخ ود األش اآن وج طتهم، وأم م وأنش وجوده

 المعنيين؛

 حرآة العائدات واألصول المحصلة من ارتكاب تلك الجرائم؛ ‘2‘ 

لكات أو المعدات أو األدوات األ         ‘3‘  خرى المستخدمة أو   حرآة الممت
 المراد استخدامها في ارتكاب الجرائم أو المتأتية منها؛

ئاتها ودوائرها، وتشجيع           )ج(  لطاتها وهي ن س ال بي إتاحة التنسيق الفّع
ك تعيين ضباط اتصال، رهنا             ا في ذل رهم من الخبراء، بم لين وغي بادل العام ت

 معنية؛بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بين الدول األطراف ال

ائل     )د(  أن الوس رى بش راف األخ دول األط ع ال لومات م بادل المع ت
ك الهويات المزّيفة، واستخدام وثائق مزورة أو            ا في ذل ددة، بم واألساليب المح
رائم       لقة بالج طة المتع اء األنش ائل إخف ن وس رها م زّيفة أو غي رة أو م مغّي

 المشمولة بهذه االتفاقية؛
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لومات وتنسيق      )ه(  بادل المع رها من التدابير    ت ة وغي تدابير اإلداري  ال
 .المالئمة المتخذة للكشف المبكر عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية

ذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف في إبرام اتفاقات              -2  نفيذ ه ة ت بغي
زتها       ن أجه ر بي تعاون المباش أن ال راف بش تعددة األط نائية أو م بات ث أو ترتي

نية ب نية المع ند  الوط بات ع ات أو الترتي لك االتفاق ر ت ي تطوي انون، وف اذ الق إنف
ا دول         . وجوده ن ال بيل بي ذا الق ن ه بات م ات أو ترتي ود اتفاق دم وج ند ع وع

نية، يجوز لألطراف أن تعتبر هذه االتفاقية أساسا آافيا للتعاون           األطراف المع
ذه االت  مولة به رائم المش ص الج ا يخ انون فيم اذ الق لى إنف بادل ع ةالمت . فاقي

ذه           ن ه ة م تفادة تام رورة، اس ت الض لما اقتض راف، آ دول األط تفيد ال وتس
انون،   اذ الق نية بإنف زتها المع ن أجه تعاون بي تعزيز ال بات، ل ات أو الترتي االتفاق

 .بما فيها المنظمات الدولية أو اإلقليمية

ا، من أجل معالجة                 -3  دول األطراف، في حدود إمكاناته تعاون ال ت
 .كب باستخدام التكنولوجيا الحديثةالفساد المرت
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تهالل أو    -1  لى اس اء، ع ب االقتض رف، حس ة ط ل دول ل آ تعم
رامج تدريب خاصة للعاملين فيها على إنفاذ القوانين، بمن            ر أو تحسين ب تطوي

تحقيق ومفتشو المالية وموظفو ال                  ة وقضاة ال نيابة العام م أعضاء ال جمارك فيه
نع الجرائم المشمولة بهذه                   د وم لفين بمكافحة وتحدي لين المك رهم من العام وغي

ة  لك البرامج إعارة الموظفين وتبادلهم          . االتفاقي وُتوّجه تلك  . ويجوز أن تشمل ت
ا   لي، إلى م انون الداخ ه الق ا يسمح ب در م ه الخصوص وبق لى وج برامج، ع ال

 :يلي

رائم المشمولة بهذه االتفاقية    الطرائق المستخدمة في مكافحة الج        )أ( 
 وآشفها ومنعها؛

ا فيها دول العبور، والتقنيات التي يستخدمها األفراد            )ب(  دروب، بم ال
ذه االتفاقية، والتدابير المضادة                  تبه في ضلوعهم في الجرائم المشمولة به المش

 المالئمة؛
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لكات وعائدات الجرائم، وحرآة تلك الممتلكات            )ج(  بع ممت د وتّت تحدي
د     و رائم؛ وتحدي ن الج ئة ع ن األدوات الناش رها م دات وغي ائدات والمع الع

اليب      كلها، وأس ر ش ا أو تغيي لها أو إخفائه ي نق تخدمة ف اليب المس د األس ورص
 مكافحة غسل األموال وغيرها من الجرائم المالية؛

 جمع األدلة؛ )د( 

 أساليب المراقبة في مناطق التجارة الحرة والموانئ الحرة؛ )ه( 

بة       )و(  ك المراق ي ذل ا ف ثة، بم انون الحدي اذ الق اليب إنف دات وأس مع
 اإللكترونية والتسليم المراقب والعمليات المستترة؛

بعة في مكافحة جرائم الفساد الدولية المرتكبة عن              )ز(  اليب المت األس
نولوجيات    ن التك رها م ال وغي بكات االتص يب وش تعمال الحواس ريق اس ط

 الحديثة؛

 .المستعملة في حماية الضحايا والشهودالطرائق  )ح( 

دول األطراف بعضها بعضا في تخطيط وتنفيذ برامج            -2  تساعد ال
برة في المجاالت المشار إليها في الفقرة                  م الخ  1بحث وتدريب تستهدف تقاس

اء،      ند االقتض تعين، ع ة، تس ذه الغاي ق ه ل تحقي ن أج ادة، وم ذه الم ن ه م
ية اإل   لقات الدراس رات والح أن      بالمؤتم ات بش راء مناقش ة إلج ليمية والدولي ق

جيع          بور، ولتش دول الع ة ب اآل الخاص ك المش ي ذل ا ف بادلة، بم اآل المت المش
 .التعاون

دول األطراف التدريب والمساعدة التقنية التي تؤّثر في             -3  تشجِّع ال
بادلة          ة المت ليم المجرمين والمساعدة القانوني ويجوز أن يشمل هذا التدريب      . تس

اعد توّلون      والمس ن ي ن الذي بادل الموظفي ارة وت لغوي وإع تدريب ال نية ال ة التق
 .مهمات مشابهة في إطار السلطات أو األجهزة المرآزية

تعددة األطراف،                  -4  نائية أو م بات ث ات أو ترتي في حال وجود اتفاق
دول األطراف، بالقدر الالزم، الجهود التي تبذلها من أجل تحقيق أآبر             ّزز ال تع

در ممكن م      ا في إطار المنظمات               ق تدريب المضطلع به ليات وال ن أنشطة العم
تعددة    نائية والم بات الث ات والترتي ار االتفاق ي إط ليمية، وف ة واإلق الدولي

 .األطراف
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ة طرف إمكانيات تقاسم اإليرادات التي حصلت عليها من            تنشد آل دول
ذه    مولة به رائم المش د الج ا ض رى   آفاحه راف األخ دول األط ع ال ة، م االتفاقي

رائم لك الج تي تضررت مصالحها بسبب ت لدان . ال ّدم الب ك، تق لى ذل عالوة ع
زودها     نامية وت لدان ال بذلها الب تي ت نمية ال ود الت الزم لجه م ال تقدمة الدع الم

 .بالوسائل الالزمة لمكافحة الفساد الدولي مكافحة فّعالة
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وم ال -1  ات  تق ل السياس جيع أفض تطوير وتش راف ب دول األط
نية في   اريع الوط ز وتحسين المش اد وتعزي نع الفس رامية إلى م والممارسات ال

 .هذا الخصوص

ا     -2  ية لقانونه بادئ األساس بقا للم راف، ط دول األط عى ال تس
تدابير التشريعية واإلدارية وغيرها من التدابير                اذ ال الداخلي، وعن طريق اتخ

رى ال لجماعات     األخ تقبال ل ا ومس تاحة حالي رص الم ليل الف بة، إلى تق مناس
لدخول في األسواق المشروعة بعائدات الجرائم              نظمة ل وينبغي . اإلجرامية الم

 :لهذه التدابير الوقائية أن ترّآز على ما يلي

اع    )أ(  ا قط ا فيه ة، بم ات الخاص ن المؤسس تعاون بي م ال تدعي
  أو أعضاء النيابة العامة؛الصناعة، وبين أجهزة إنفاذ القانون

ة  )ب(  ة سالمة المؤسسات العام ية بقصد حماي وضع إجراءات قياس
لمهن ذات        لوك ل د الس ات لقواع ع مدون نية، ووض ة المع ات الخاص والمؤسس
اليين ومدققي              دول والمستشارين الم تاب الع امين والك الصلة، وخصوصا المح

 ة ووسائط اإلعالم؛الحسابات واإلداريين العاملين في منظمات الصحاف

راءات     )ج(  نظمة إلج رامية الم ات اإلج تغالل الجماع اءة اس نع إس م
نحها        تي تم ز ال ُرَخص والحواف ة وال لطات العام ّبقها الس تي تط ات ال المناقص

 السلطات العامة لألنشطة التجارية؛
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ذه   )د(  مل ه بارية، ويجوز أن تش ئات االعت تخدام الهي اءة اس نع إس م
 :يلي التدابير ما

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

 وتمويلها؛

مولة      ‘2‘  رائم مش ن بج خاص المداني نع األش ة لم تحداث اإلمكاني اس
ة من العمل آمديري شرآات أو غيرها من الهيئات               ذه االتفاقي به

ت  رى لف بارية األخ ر صادر  االعت طة أم ة، بواس نية معقول رة زم
 عن محكمة أو بأي إجراء مناسب آخر؛

إنشاء سجالت عامة عن األفراد الذين ُمنعوا من العمل آمديرين             ‘3‘ 
 لهيئات اعتبارية؛

ي  ‘4‘  ا ف ار إليه جالت المش ي الس واردة ف لومات ال بادل المع ت
 .من هذه الفقرة‘ 2‘و ‘ 1‘) د(الفقرتـين الفرعيتين 

ة      ت -3  كوك القانوني م الص ادة تقيي ا بإع راف دوري دول األط وم ال ق
تها   ن قابلي ن مواط ل تعيي ن أج لة م ة ذات الص ة القائم ات اإلداري والممارس

 .إلساءة استغاللها من جانب الجماعات اإلجرامية المنظمة

اد       -4  ود الفس ام بوج ي الع ادة الوع راف إلى زي دول األط عى ال تس
ذ   ر ال بابه والخط ي وأس ريمة الدول ذه الج ّكله ه ن  . ي تش لومات ع ر المع وُتنش

رمي إلى        ر ت من تدابي با، وتتض ك مناس ان ذل ثما آ الم حي ائط اإلع ريق وس ط
 .تشجيع مشارآة الجماهير في منع هذه الجرائم ومكافحتها

ة         -5  نظمات الدولي ع الم نها وم ا بي راف فيم دول األط ق ال تنّس
ند االقتضاء، الجهود ا          نية، ع ليمية المع لرامية إلى وضع وتشجيع التدابير     واإلق

 .المشار إليها في هذه المادة
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راف        راء اإلش لطة إج ة بس ئة مفّوض راف هي دول األط ئ ال تنش
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واد إضافية بشأن تنفيذ االتفاقية، وفض المنازعات،               :  سيجري إعداد مسودة م
تعديل واالنسحاب                ة وال نفيذ والفعالي تأييد والت ة وال توقيع والتصديق والموافق وال

داع و   لمواد ذات الصلة من اتفاقيات                واإلي بار ل ن االعت األخذ بعي ك ب لغة، وذل ال
 .دولية أخرى
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