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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  
    نص مقترح التفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: النمسا وهولندا  

 لمتحدة لمكافحة الفساداتفاقية األمم ا
  

 الديباجة
 

 خطورة المشاآل التي يطرحها الفساد، والتي يمكن أن تهدد استقرار                                   
المجتمعات وأمنها وأن تقّوض قيم الديمقراطية واألخالق وتعّرض التنمية                      

 االجتماعية واالقتصادية والسياسية للخطر،
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 بضرورة القيام، عند الطلب، بتقديم مساعدة تقنية تهدف الى تحسين نظم                          
 االدارة العمومية وتعزيز المساءلة والشفافية،

 على ما تقوم به لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية والمرآز المعني بمنع                        
مة باألمانة    االجرام الدولي، التابع لمكتب مراقبة المخدرات ومنع الجري                        

 العامة، من أعمال في ميدان مكافحة الفساد والرشوة،

ذا      ي ه رى ف ليمية األخ ة واالق نظمات الدولي ا الم تي اضطلعت به ال ال  األعم
نظمة  ا وم لس أوروب ي ومج اد األوروب طة االتح ك أنش ي ذل ا ف دان، بم المي

ة  مريكية،التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي ومنظمة الدول األ ا اتفاقي ا فيه اد، بم تي اتخذت لمكافحة الفس تعددة األطراف ال بادرات الم  بالم
ة        تجارية الدولي امالت ال ي المع ن األجانب ف ن العموميي مكافحة رشوة الموظفي

نمية في الميدان االقتصادي في                 تعاون والت نظمة ال تمدتها م تي اع  تشرين  21ال
ثاني بر /ال تي     واتف)1(،1977نوفم اد ال ة الفس ريكية لمكافح لدان األم ة الب اقي

ي    ريكية ف دول األم نظمة ال تمدتها م ارس / آذار29اع ة )2(،1996م  واتفاقي
دول األعضاء                   ة أو موظفي ال ن موظفي الجماعات األوروبي اد بي مكافحة الفس

ي       ـي ف اد األوروب لس االتح تمدها مج تي اع ـي ال اد األوروب ي االتح  26ف
ار  ايو   /أي ار بشأن منع ومكافحة الجريمة المنظمة عبر           )3(،1997م وإعالن داآ

تمدته حلقة العمل الوزارية اإلقليمية األفريقية المعنية               ذي اع اد ال الوطنية والفس
نظمة عبر الوطنية والفساد التي عقدت في داآار من             23 الى 21بالجريمة الم

وز ه /تم ن    )4(،1997يولي بر الوط ريمة ع نع الج أن م انيال بش الن م ية  وإع
نية        يوية المع ليمية اآلس ة االق ل الوزاري لقة العم تمدته ح ذي اع تها ال ومكافح

نظمة عبر الوطنية والفساد التي عقدت في مانيال من                25 الى   23بالجريمة الم
ارس /آذار تمدتها      )5(،1998م تي اع اد ال أن الفس نائي بش انون الج ة الق  واتفاقي

                                                                    

.B.18. 

 .E/1996/99انظر الوثيقة   (2) 

 (4)  E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل األول ،. 
 (5)  E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل األول ،. 
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ي     ا ف لس أوروب ة لمج نة الوزاري تمدتها اللج تي اع اد ال انون 27الفس  آ
ناير /ثانيال تمدتها      )6(،1999ي تي اع اد ال أن الفس ي بش انون المدن ة الق  واتفاقي

 )7(،1999نوفمبر / تشرين الثاني4اللجنة الوزارية لمجلس أوروبا في 

 ] اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

 .]53/176 و51/59قرارا الجمعية العامة  :المصدر[

  األحكام العامة -أوال 

1 
 بيان الغرض

 :أغراض هذه االتفاقية هي 

اد   )أ(  ة الفس نع ومكافح رامية الى م تدابير ال ز ال رويج وتعزي ت
 واألفعال اإلجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد بصورة أآثر فعالية؛

تعاون بين الدول األطراف على مكافحة              )ب(  رويج وتيسير ودعم ال ت
 .الفساد

  

 2 

[. 

 "الموظف العمومي" 
 "الشخص االعتباري" 
 "الممتلكات" 
 "عائدات إجرامية" 
 "التجميد أو الضبط" 
 "المصادرة" 
 "الجرم األصلي" 
 "التدابير الوقائية" 

                                                                    

 .174المرجع نفسه، رقم   (7) 
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 .الخ
  

 3 

 

نع       لى م ك، ع ا لذل ليه خالف نص ع ا ت تثناء م ة، باس ذه االتفاقي بق ه تنط
اد على وجه التحديد والتحري عنها                  ال اإلجرامية المتصلة بالفس اد واألفع الفس
ن   ا موظفي العون فيه ان الض ا اذا آ نظر عم رف ال بيها، بص ة مرتك ومالحق

 .عموميين أو آانت قد ارتكبت أثناء مزاولة نشاط تجاري

 4 

 

ذه االتفا    -1  تزاماتها بمقتضى ه راف ال دول األط ؤدي ال لى  ت ة ع قي
دول في السيادة والسالمة اإلقليمية للدول، ومع                  بدأي تساوي ال تفق مع م 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

 .را بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخليحص

ادة  : ريمة    4الم ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ن اتفاقي  م
 ").]اتفاقية الجريمة المنظمة("المنظمة عبر الوطنية 

   
   التدابير الوقائية -ثانيا 

 5 

 دولة طرف استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، ضمانا        تضع آل    -1 
تدابير الضرورية منّسقة وطنيا، من حيث تخطيطها وتنفيذها على               ألن تكون ال

 .السواء
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ود   -2  و موج ا ه م دوري لم راء تقيي دول األطراف الى اج تسعى ال
دى          ن م تحقق م ة ال لة، بغي ة ذات ص ات إداري ة وممارس كوك قانوني ن ص م

 .لفساد واألفعال االجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديدتعرضها لخطر ا

نية   -3  اريع وط م مش وغ وتقيي راف الى ص دول األط عى ال تس
اد    نع الفس رامية الى م لى ال ات الُفض ات والسياس رويج الممارس اء وت وارس

 .واألفعال االجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد

ا لقا   -4  رف، وفق ة ط ل دول ئ آ بة  تنش ئات مناس لي، هي ا الداخ نونه
 :لمكافحة الفساد مثل

تراتيجية        )أ(  تعراض االس تولى اس اد ي ة الفس ني لمكافح از وط جه
  من هذه المادة؛1الوطنية لمكافحة الفساد المشار اليها في الفقرة 

 .مفوضية للخدمة العمومية وأمين مظالم )ب( 

تحد -5  م الم ام لألم ن الع ة طرف األمي ل دول ّلغ آ نوان تب م وع ة باس
لى         رى ع راف األخ دول األط اعد ال نها أن تس تي يمك لطات ال لطة أو الس الس

نـزاهة   أن ال نية بش تراتيجية وط نفيذ اس ع وت ذه  . وض من ه تعين أن تتض وي
 . من هذه المادة4المعلومات أسماء وعناوين الهيئات المشار اليها في الفقرة 

اء، فيم   -6  ب االقتض راف، حس دول األط تعاون ال ع ت نها وم ا بي
نية على تعزيز وتطوير التدابير المشار اليها         ليمية المع ة واالق نظمات الدولي الم

ادة ذه الم ي ه نع  . ف رامية الى م ة ال اريع الدولي ي المش ارآة ف مل المش ذا يش وه
 .الفساد واألفعال االجرامية المتصلة بالفساد على وجه التحديد

رات    : ادة   7 و6 و4 و1الفق  من اتفاقية الجريمة  31 من الم
 ).]مع تغييرات طفيفة(المنظمة 
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 :تسعى الدول األطراف الى اعتماد وصون وتدعيم ما يلي 

نظم حكومية لتعيين الموظفين العموميين تكفل العالنية                                 )أ( 
 واإلنصاف والكفاءة؛
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فين نظم تستند الى معايير موضوعية لتعيين وترقية الموظ                        )ب( 
 العموميين على أساس العالنية والجدارة؛

نظم إلجراء فرز دقيق للموظفين العموميين الذين يعينون في                   )ج( 
 مناصب حساسة؛

نظم توفر مرتبات الئقة وتناسقا في المدفوعات وتيّسر تناوب                  )د( 
 للوظائف بصورة آفؤة؛

لوفاء برامج تثقيفية وتدريبية للموظفين العموميين لتمكينهم من ا            )ه( 
 .بمتطلبات األداء الصحيح واألمين والسليم للوظائف العمومية

المبادئ التوجيهية لمكافحة الفساد وصون النـزاهة بين                :
موظفي العدالة واألمن، التي اقترحت في المنتدى العالمي                         

صون النـزاهة بين موظفي العدالة واألمن الذي        : لمكافحة الفساد 
 1999فبراير  / شباط 26 الى   24 من   عقد في واشنطن العاصمة    

 ).]مقتطفات(
 7 

توافق آل دولة طرف على أن تطبق في نظامها المؤسسي                          -1 
والقانوني معايير سلوآية تكفل األداء الصحيح واألمين والسليم للوظائف                         

وُتلِزم بالمحافظة على    وتستهدف تلك المعايير منع تنازع المصالح           . العمومية
الموارد الموآلة الى الموظفين العموميين فيما يتعلق بأداء وظائفهم                                       

 .واستخدامها على الوجه السليم

تسعى الدول األطراف الى أن تدرج في تلك المعايير العناصر                 -2 
المذآورة في مدونة قواعد السلوك الدولية للموظفين العموميين الواردة في                     

 .فاقيةمرفق هذه االت

اضافة الى ذلك، تضع آل دولة طرف أيضا تدابير ونظما                            -3 
 :تقتضي من الموظفين العموميين

أن يبّلغوا السلطات المختصة عن أفعال الفساد التي ُترتكب أثناء             )أ( 
 أداء الوظائف العمومية؛
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أن يصرحوا للسلطات المختصة عن أي هدية أو منفعة                                  )ب( 
اجباتهم ووظائفهم آموظفين عموميين، وعن         يحصلون عليها أثناء مزاولة و        

أي عمل أو استثمار آخر قد يشكل تنازعا في المصالح مع وظائفهم آموظفين                 
 .عموميين

تقوم الدول األطراف بإنشاء وصون وتعزيز آليات إلنفاذ                            -4 
وفي هذا الصدد،     .  من هذه المادة      3 و  1المعايير التي أرسيت وفقا للفقرتين           

 في أن تعتمد، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية                  تنظر الدول األطراف    
لقانونها الداخلي، تدابير تأديبية ضد الموظفين العموميين الذين يخالفون تلك                  

 .المعايير

 من المادة الثالثة من اتفاقية البلدان                      2 و   1الفقرتان     :
 ).]مع تغييرات(األمريكية لمكافحة الفساد 

  

 8 

تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من خطوات إلرساء قواعد لالشتراء تقوم               -1 
وتشمل تلك القواعد، ضمن جملة أمور، ما          . على الشفافية والعالنية والتنافس     

 :يلي

 تعميم المعلومات المتعلقة بالمناقصات وإرساء العقود؛ )أ(  

وقواعد لتقديم العروض تكون مقررة           استخدام معايير اختيار         )ب(  
 سلفا وموضوعية، وتتضمن القيم الحّدية المناسبة؛

اشتراط استناد القرارات المتعلقة بالمشتريات العمومية إلى                      )ج(  
أسباب موضوعية وشفافة، بغية تيسير التحقق من التطبيق الصحيح للقواعد                  

 .الحقا

 :ة لضمانتتخذ آل دولة طرف جميع التدابير ذات الصل -2 

وجود قواعد اجرائية شفافة الدارة األموال العمومية، بما في                    )أ( 
 ذلك اعداد الميزانية الوطنية واعتمادها، والتقيد بتلك القواعد؛
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االبالغ عن عمليات اإلنفاق في حينها وتقديم الحسابات في                         )ب( 
 حينها، بما يكفل التمحيص الفعال والموضوعي لألموال العمومية؛

جود صالحيات آافية لمعالجة الوضع في حال عدم االمتثال                 و )ج( 
 .للمتطلبات المقررة وفقا لهذه الفقرة

  

 9 

 

تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من تدابير إلنشاء نظم مناسبة إلبالغ                            
 :ويمكن أن تشمل تلك النظم. الناس

 االبالغ عن احتياجات االدارات واألجهزة الحكومية؛ )أ( 

 .نشر تقارير حكومية سنوية )ب( 
  

 10 

تقوم آل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز تدابير ولوائح                       -1 
ويفترض بتلك التدابير واللوائح        . تنظيمية خاصة بتمويل األحزاب السياسية         

 :التنظيمية

 أن تمنع تنازع المصالح وممارسة التأثير غير السليم؛ )أ( 

 صون نزاهة البنى السياسية الديمقراطية وعملياتها؛ )ب( 

تحريم استخدام األموال المكتسبة من خالل ممارسات غير                        )ج( 
 مشروعة وفاسدة في تمويل األحزاب السياسية؛

ادراج مفهوم الشفافية في تمويل األحزاب السياسية باشتراط                    )د( 
 .االعالن عن التبرعات التي تتجاوز حدا معينا

تضع آل دولة طرف لوائح تنظيمية للجمع بين َتوّلي المناصب                -2 
 .االنتخابية والمسؤوليات في القطاع الخاص، منعا لتنازع المصالح

 من اطار مبادئ الكومنولث       8 الى الفقرة1تستند الفقرة:
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 عن المؤتمر األوروبي الثالث لألجهزة           الصادرة 12االستنتاج  
المتخصصة في مكافحة الفساد، الذي نظمه مجلس أوروبا في                

 .]1998أآتوبر / تشرين األول30 الى 28مدريد من 
  

 11 

 

تسعى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،           -1 
ستقبال للضلوع في ممارسات مفسدة           الى تقليل الفرص المتاحة حاليا أو م                

تتعلق بواحدة أو أآثر من الهيئات االعتبارية المؤسِسة داخل واليتها                                     
. القضائية، وذلك باتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها                              

 :وينبغي أن ترّآز تلك التدابير على

ة العامة  تدعيم التعاون بين أجهزة انفاذ القانون أو أعضاء النياب              )أ( 
 وهيئات القطاع الخاص المعنية، بما فيها المنشآت الصناعية؛

العمل على وضع معايير وقواعد اجرائية بقصد صون نزاهة                  )ب( 
هيئات القطاع الخاص المعنية، وآذلك مدونات قواعد سلوك للمهن ذات                            
الصلة، وخصوصا المحامين وآّتاب العدل والمستشارين الضريبيين                                 

 والمحاسبين؛

إرساء اطار مناسب لإلشراف على المؤسسات المالية يستند الى            )ج( 
مبادئ الشفافية والمساءلة واالدارة السليمة للشرآات ويتمتع بقدرة مناسبة                      

 على التعاون الدولي بشأن المعامالت المالية عبر الحدود؛

منع اساءة استخدام الهيئات االعتبارية في ارتكاب أفعال فساد                  )د( 
رامية ذات صلة بالفساد على وجه التحديد، بوسائل منها انشاء                    أو أفعال إج    

سجالت عمومية عن الهيئات االعتبارية واألشخاص الطبيعيين الضالعين في              
 .انشاء هيئات اعتبارية وادارتها وتمويلها

تسعى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،           -2 
ين الشرآات المؤسسة داخل واليتها القضائية،         الى تعزيز الشفافية والتنافس ب       

وذلك بتجنب أي لوائح تنظيمية قد تكون زائدة عن الحاجة أو ُعرضة الساءة                   
 .االستخدام نتيجة للفساد
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على آل دولة طرف أال تسمح باقتطاع الرشاوى من الوعاء                      -3 
 14 الضريبـي، ألنها من العناصر األساسية لألفعال المجرَّمة بمقتضى المادة             

 . من هذه االتفاقية15أو 

 من اتفاقية     31 من المادة       2 تستند الى الفقرة          1الفقرة    :
 تجّسد مبدأ ازالة القيود          2؛ والفقرة     )معّدلة(الجريمة المنظمة     

 تجّسد المبدأ الوارد في توصية مجلس                 3التنظيمية؛ والفقرة      
طاع منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي بشأن اقت                  

الرشاوى المقدمة الى الموظفين العموميين األجانب من الوعاء             
 .]1996الضريبـي، لسنة 

  

 12 

 

بغية مكافحة الفساد مكافحة فّعالة، تتخذ آل دولة طرف ما قد                     -1 
يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها التنظيمية المتعلقة بحفظ                           

والكشف عن البيانات المالية، ومعايير المحاسبة ومراجعة         الدفاتر والسجالت،   
الحسابات، بغية منع الشرآات الخاضعة لتلك القوانين واللوائح التنظيمية من                 
انشاء حسابات غير دفترية، واجراء معامالت غير مدونة في الدفاتر أو غير                  
مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات وهمية، وقيد التزامات دون تحديد                               

رضها على الوجه الصحيح، وآذلك استخدام مستندات مزّورة، لغرض                       غ
 من هذه    16 أو    15 أو    14ارتكاب أي من األفعال المجرَّمة بمقتضى المادة              

 .االتفاقية أو لغرض اخفاء تلك الجرائم

تفرض آل دولة طرف عقوبات مدنية أو ادارية أو جنائية فعالة               -2 
ير في دفاتر تلك الشرآات وسجالتها        ومناسبة ورادعة على أي إغفال أو تزو         

 .وحساباتها وبياناتها المالية

 من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان              8المادة    :
االقتصادي بشأن مكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب              

 ).]مع تغييرات طفيفة(في المعامالت التجارية الدولية 
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تتخذ آل دولة طرف، ضمن حدود امكانياتها، ما يلزم من التدابير                           
لتشجيع قيام مجتمع أهلي نشط ولزيادة وعي الناس بوجود الفساد وأسبابه                         

وينبغي تدعيم دور المجتمع األهلي بتدابير             . وجسامته والخطر الذي يشكله       
 :مثل

 اشراك الناس في عمليات اتخاذ القرارات؛ )أ( 

 الناس ووسائط االعالم على المعلومات على                   تيسر حصول    )ب( 
 النحو األمثل؛

  من هذه االتفاقية؛23المذآورين في المادة " الُمخبرين"حماية  )ج( 

 دعم الناس لشبكات المنظمات غير الحكومية؛ )د( 

األنشطة االعالمية التي تسهم في عدم التسامح مع الفساد                             )ه( 
 .ا المناهج المدرسيةوآذلك برامج التعليم العامة، بما فيه

 ).]مع تغييرات( من اتفاقية الجريمة المنظمة 31 من المادة 5الفقرة  :

   
   التجريم وانفاذ القانون -ثالثا 

 14 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير                       -1 
 :التالية عندما ترتكب عمداأخرى لتجريم األفعال 

وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو                   )أ( 
منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الموظف نفسه أو                            
لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع                   

 ؛عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية
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التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر،               )ب( 
مزية غير مستحقة، سواء لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو                       
هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما                               

 .ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

من تدابير تشريعية      تعتمد آل دولة طرف أيضا ما قد يلزم                       -2 
 من هذه المادة الذي        1وتدابير أخرى لتجريم السلوك المشار اليه في الفقرة                 

وبالمثل، تنظر آل    . يضلع فيه موظف عمومي أجنبي أو موظف مدني دولي             
 .دولة طرف في تجريم أشكال الفساد األخرى

تعتمد آل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير لتجريم                                -3 
 .ف متواطئ في فعل ُمجرَّم بمقتضى هذه المادةالمشارآة آطر

 ).]مع تغييرات( من اتفاقية الجريمة المنظمة 8المادة  :

  

 15 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير                       -1 
اولة النشاط    أخرى لتجريم األفعال التالية عندما ترتكب عمدا أثناء مز                              

 :التجاري

وعد أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع الخاص، أو يعمل                )أ( 
لديها بأي صفة آانت، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،                       
بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص                    

ع عن القيام بفعل     آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتن               
 ما ضمن نطاق ممارسته واجباته؛

التماس أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع الخاص، أو                       )ب( 
يعمل لديها بأي صفة آانت، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير                
مستحقة، سواء لصالح الشخص نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى،                  

ا أو يمتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق                    لكي يقوم ذلك الشخص بفعل م            
 .ممارسته واجباته
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تعتمد آل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابير تشريعية                             -2 
وتدابير أخرى لتجريم المشارآة آطرف متواطئ في فعل ُمجرَّم بمقتضى                       

 . من هذه المادة1الفقرة 

ون  من اتفاقية القان       8 و  7 الى المادتين        1تستند الفقرة       :
الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن مجلس أوروبا، مع أن                             

 8صيغتها ُآّيفت بحيث تالئم المصطلحات الواردة في المادة                    
 من  3 فتماثل الفقرة     2من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ وأما الفقرة          

 . من اتفاقية الجريمة المنظمة8المادة 

 .]ة الى حد بعيدينبغي إدراك أن هذا النص يوسع نطاق االتفاقي: 

  

 16 

تعتمد آل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،              -1 
ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية عندما                          

 :ترتكب عمدا

بأنها عائدات     تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم                           ‘1‘ )أ(  
اجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع           
لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب             
الجرم األصلي الذي تأّتت منه على اإلفالت من العواقب              

 القانونية لفعلته؛

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها                ‘2‘   
لتصرف فيها أو حرآتها أو ملكيتها أو        أو مكانها أو آيفية ا     

 .الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات اجرامية

 :ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني )ب(  

اآتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم،                    ‘1‘   
 وقت تلقيها، بأنها عائدات اجرامية؛

 من األفعال المجّرمة وفقا لهذه         المشارآة في ارتكاب أي      ‘2‘   
المادة أو التواطؤ أو التآمر على ارتكابها، ومحاولة                         
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ارتكابها والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله                         
 .واسداء المشورة بشأنه

يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم                            -2  
مالبسات الوقائعية   من هذه المادة، من ال      1توافره في أي جرم مبين في الفقرة          

 .الموضوعية

 من هذه المادة، تدرج آل            1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة             -3  
دولة طرف في عداد الجرائم األصلية جميع األفعال المجرَّمة بمقتضى هذه                     

 .االتفاقية

 ).]مع تغييرات( من اتفاقية الجريمة المنظمة 6المادة  :

  

 17[ 

 

 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد الصادرة عن                    12تتضمن المادة     : 
بيد أنه يمكن القول      . مجلس أوروبا وصفا للمتاجرة بالنفوذ بأنها فعل اجرامي           

ان أحكام التجريم العامة الواردة أعاله تشمل بالفعل معظم الحاالت المرتآة في               
 يتبين أنه من الصعب التمييز بوضوح         والمفهوم غامض أيضا وقد    . تلك المادة 

 .]بين األنشطة االجرامية وأنشطة اللوبي المعتادة

  

 18 

تتخذ آل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي،                 -1  
ما قد يلزم من تدابير لتقرير مسؤولية الهيئات االعتبارية عـن المشارآة فـي                   

 . من هذه االتفاقية16 و15 و14لجرائم المبينة في المواد ا
وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، يجوز أن            -2  

 .تكون مسؤولية الهيئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو ادارية
ال تمس هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية لألشخاص                                 -3  

 .الجرائمالطبيعيين الذين ارتكبوا 
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تكفل آل دولة طرف، على وجه الخصوص، إخضاع الهيئات                 -4  
االعتبارية التي تلقى عليها المسؤولية بمقتضى هذه المادة لجزاءات جنائية أو                

 .غير جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة، بما فيها جزاءات نقدية

 19  ).]مع تغييرات( من اتفاقية الجريمة المنظمة 10المادة  :

 

تتخذ آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود أشخاص                            
ويتعين أن يتمتع هؤالء     . متخصصين أو هيئات متخصصة في مكافحة الفساد         

بما يلزم من االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة                                
 فعالة ودون أي ضغط ال             الطرف، لكي يستطيعوا القيام بوظائفهم بصورة            

وتضمن آل دولة طرف حصول موظفي تلك الهيئات على ما يكفي               . داعي له 
 .من التدريب والموارد المالية ألداء مهامهم

 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد                        20المادة      :
نصر الهام المتعلق بوجود ما يكفي من                    تتضمن هذه المادة العامة الع             :  ).مع تغييرات(الصادرة عن مجلس أوروبا 

. الموظفين المتخصصين لمكافحة الفساد، وآذلك اشتراط االستقالليه الالزمة              
ويمكن توسيع هذا الحكم بحيث يشير الى انشاء وصون وتعزيز مؤسسات                        

 .]لمكافحة الفساد أو أمناء للمظالم، إذا اتفقت اآلراء عموما على فعل ذلك

  

 20 

 والمقاضاة والجزاءات 

على آل دولة طرف أن تجعل ارتكاب أي فعـل مـجرَّم وفقا                         -1  
 من هذه االتفاقية خاضعا لجزاءات جنائية تراعى فيها               16 و 15 و 14للمواد  

 .خطورة ذلك الجرم

تسعى آل دولة طرف الى ضمان ممارسة أي صالحيات                            -2  
علق بمالحقة األشخاص         قانونية تقديرية يتيحها قانونها الداخلي فيما يت                         

الرتكابهم جرائم مشمولة بهذه االتفاقية، من أجل تحقيق الفعالية القصوى                          
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لتدابير انفاذ القانون التي تتخذ بشأن تلك الجرائم، ومع ايالء االعتبار الواجب                 
 .لضرورة ردع ارتكابها

تنظر الدول األطراف في امكانية القيام، بأمر قضائي أو بأية                     -3  
سبة لفترة زمنية معقولة، بإسقاط أهلية األشخاص المدانين بجرائم                 وسيلة منا  

مشمولة بهذه االتفاقية للعمل آمديرين لهيئات اعتبارية مؤسسة داخل والياتها               
القضائية وبإنشاء سجل وطني باألشخاص الذين ُأسقطت أهليتهم للعمل                             

 .آمديرين للهيئات االعتبارية

 اعادة ادماج األشخاص           تسعى الدول األطراف الى تعزيز               -4  
 .المدانين بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية في مجتمعاتهم

تحدد آل دولة طرف في اطار قانونها الداخلي، عند االقتضاء،                -5  
 من هذه     16 و  15 و  14مدة تقادم تنطبق على األفعال المجرَّمة وفقا للمواد                  

ويتعين . ل ومالحقتها االتفاقية وتتيح فترة زمنية آافية للتحقيق في تلك األفعا               
أن تكون تلك الفترة أطول في الحاالت التي يكون فيها الجاني المزعوم قد                          

 .أفلت من العدالة

 من هذه المادة بممارسة السلطات المختصة              1ال تمس الفقرة        -6  
. صالحياتها التأديبية ضد الموظفين العموميين أو الموظفين المدنيين الدوليين             

 الجنائية الواجب فرضها، يجوز للمحاآم الجنائية                    ولدى تقرير الجزاءات      
الوطنية، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، أن تضع في اعتبارها أي                     

 .جزاء تأديبـي سبق فرضه على الشخص نفسه للسلوك ذاته

ليس في هذه االتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف                                -7  
تفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة أو             األفعال المجرَّمة وفقا لهذه اال         

المبادئ القانونية األخرى التي تحكم مشروعية السلوك، محفوظ حصرا                           
للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب مالحقة تلك الجرائم والمعاقبة عليها                

 .وفقا لذلك القانون

 4 من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ وأخذت الفقرة           11المادة   :
 من اتفاقية الجريمة المنظمة؛ وتستند       31 من المادة     3من الفقرة   

 من اتفاقية االتحاد األوروبي      5 من المادة     2 الى الفقرة     6الفقرة  
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بشأن مكافحة الفساد بين موظفي الجماعات األوروبية أو                           
 .]موظفي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

  

 21 

 

 دولة طرف، الى أقصى مدى ممكن ضمن نطاق                        تتخذ آل   -1  
 :نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

العائدات اإلجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية،            )أ(  
 أو ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

خرى التي استخدمت أو       الممتلكات أو المعدات أو األدوات األ            )ب(  
 .يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

تتخذ آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من آشف أي                -2  
 من هذه المادة أو اقتفاء أثره أو تجميده أو                        1شيء مشار اليه في الفقرة             

 .ضبطه، بغرض مصادرته في نهاية المطاف

عائدات الجرائم أو بّدلت، جزئيا أو آليا، الى                          اذا ُحّولت         -3  
ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدال من العائدات، للتدابير                     

 .المشار اليها في هذه المادة

اذا اختلطت العائدات االجرامية بممتلكات اآتسبت من مصادر              -4  
مقّدرة مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة ال                  
 .للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو ضبطها

تخضع أيضا للتدابير المشار اليها في هذه المادة، على ذات                         -5  
النحو وبنفس القدر المطبقين على العائدات االجرامية، االيرادات أو المنافع                   

ي ُحّولت العائدات اليها    األخرى المتأتية من تلك العائدات، أو من الممتلكات الت          
 .أو بّدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات

 من هذه االتفاقية، تخوِّل آل            33ألغراض هذه المادة والمادة           -6  
دولة طرف محاآمها أو سلطاتها المختصة األخرى أن تأمر بتقديم السجالت                  

ال يجوز للدول األطراف أن        و. المصرفية أو المالية أو التجارية أو بضبطها           
 .ترفض العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية
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أن    -7  اني ب زام الج ة إل ي إمكاني نظر ف راف أن ت لدول األط وز ل يج
رى       لكات أخ زعومة أو لممت رامية م ائدات إج روع لع در المش بين المص ي

زام                تفق ذلك اإلل ا ي در م ا الداخلي ومع  مع مبادئ قانونه  عرضة للمصادرة، بق
 .طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

وز  -8  أويلال يج راف       ت وق األط س حق ا يم ادة بم ذه الم ام ه  أحك
 .الثالثة الحسنة النية

ليس في هذه المادة ما يمس بالمبدأ القائل بأن يكون تحديد وتنفيذ               -9 
ا    ير إليه تي تش تدابير ال ع ال قا م ل   متس انون الداخ ام الق رف  أحك لدولة الط  ي ل

 .تلك األحكامل وخاضعا

 .] من اتفاقية الجريمة المنظمة12المادة  :

  

 22 

تتخذ آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لضمان تعاون السلطات                           
ي، مع   العمومية، وآذلك أي موظف عمومي، بالتعاون، وفقا لقانونها الداخل                 

 :سلطاتها المسؤولة عن التحقيق في األفعال االجرامية ومالحقتها

بإبالغ السلطات األخيرة، بمبادرة منها، حيثما تكون هناك                          )أ(  
 16 و 15 و 14أسباب وجيهة لالعتقاد بأن أيا من األفعال المجّرمة وفقا للمواد              

 من هذه االتفاقية قد ارتكبت؛ أو

 الضرورية للسلطات األخيرة، بناء              بتوفير جميع المعلومات       )ب(  
 .على طلبها

 من اتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد                        21المادة      :
على الرغم من أن اتفاقية الجريمة المنظمة ال تتضمن مادة تخص التعاون                    :  .الصادرة عن مجلس أوروبا

ى حذو مجلس   مع السلطات الوطنية وفيما بينها، يبدو أن من المشروع أن يحذ             
وبغية مكافحة الممارسات الفاسدة، يلزم        . أوروبا في حالة الجرائم قيد البحث         

وفي هذا الصدد، يمكن         . إتاحة جميع المواد ألغراض التحقيق والمالحقة               
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الصدد، يمكن اإلشارة الى ضرورة التعاون الوثيق مع عدة سلطات، منها                         
 .]السلطات المالية

  

 23 

 

ة طرف          -1   تخذ آل دول  ، ما يلزم من تدابيرحدود إمكانياتهاضمن ت
ة        ة فعال توفير حماي ِبرين "ل   الذين ُيْدلون  لشهود في اإلجراءات الجنائية    وا" للُمخ

ائر    اربهم وس ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به رائم المش هادة بخصوص الج بش
م،  لة به ي الص خاص الوثيق نداألش تقام   ع ن أي ان اء، م رهيب  االقتض أو ت

 .محتمل

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

 :اإلجرائية

ئك    )أ(   دية ألول ة الجس توفير الحماي رائية ل د إج ع قواع وض
الزم والممكن عملي            القدر ال ثال، ب ام م ا، بتغيير أماآن إقامتهم،    األشخاص، آالقي

اآن                تهم وأم لقة بهوي لومات المتع دم إفشاء المع  أو بفرض   تواجدهموالسماح بع
 ؛، حيثما اقتضى األمر ذلكقيود على إفشائها

ر قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على نحو يكفل            )ب(   توفي
المة   ِبر"س ه   أو " الُمخ اإلدالء بالش ثال ب ماح م اهد، آالس تخدام الش ادة باس

 . وصالت الفيديو أو غيرها من الوسائل المالئمة مثلتكنولوجيا االتصاالت،

ع دول       -3   بات م ات أو ترتي رام اتفاق ي إب راف ف دول األط نظر ال ت
رة   ي الفق ن ف ة األشخاص المذآوري اآن إقام ر أم أن تغيي ذه 1أخرى بش ن ه  م

 .المادة

ادة -4   ذه الم ام ه بق أحك لى الضحا أيضاتنط م  ع ث آونه ن حي يا م
 .شهودا

 ).]مع تغييرات طفيفة( من اتفاقية الجريمة المنظمة 24المادة  :
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 24 

االت    -1  ي الح لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح ة طرف ف ل دول نظر آ ت
ا    دم عون ذي يق تهم ال خص الم ة الش ف عقوب بة، إلى تخفي ي المناس بيرا ف  آ

 . مشمول بهذه االتفاقيةجرمإجراءات التحقيق أو المالحقة بشأن 

ة   -2  ن المالحق نح الحصانة م ة م ي إمكاني ة طرف ف ل دول نظر آ ت
ة       تحقيق أو المالحق ليات ال ي عم بيرا ف ا آ دم عون خص يق أنألي ش رم بش  ج

 . األساسية لقانونها الداخليئمشمول بهذه االتفاقية، وفقا للمباد

نحو المنصوص عليه في              تك  -3  ئك األشخاص على ال ة أول ون حماي
 .من هذه االتفاقية 23 المادة

 .] من اتفاقية الجريمة المنظمة26المادة  :

  

 25 

 

تخذ    -1   ة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأآيد سريان واليتها           ت آل دول
رَّ   ال المج لى األفع ائية ع ى القض واد مة بمقتض ذه  15 و14 و13الم ن ه  م

 :االتفاقية في الحاالت التالية

رم    )أ(   رتكب الج ندما ُي نه   ع زء م ه أو ج ة   آل لك الدول ليم ت ي إق ف
  أوالطرف؛

ة          )ب(   لك الدول لم ت رفع ع فينة ت تن س لى م رم ع رتكب الج ندما ُي ع
 . قوانين تلك الدولة وقت ارتكاب الجرمفي إطارالطرف أو طائرة مسجلة 

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

 :التالية

  أوعندما ُيرتكب الجرم ضد أحد مواطني تلك الدولة الطرف؛ )أ(  

ر  )ب(   لك الدولة الطرف أو شخص عديم          َي تكب الجرم أحد مواطني ت
 .لجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمهاا
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ادة      -3   ة،        26ألغراض الم ذه االتفاقي تخذ  من ه  آل دولة طرف ما   ت
تأآيد سريان واليتها القضائية على الجرائم المشمولة بهذه                  ر ل لزم من تدابي د ي ق
ليم     وم بتس ليمها وال تق ي إق ودا ف زعوم موج اني الم ون الج ندما يك ة، ع االتفاقي

 .مواطنيهاخص بحجة وحيدة هي آونه أحد ذلك الش

تخذ  -4   ة طرف      ت د يلزم من تدابير لتأآيد سريان           أيضا   آل دول ا ق  م
اني      ون الج ندما يك ة ع ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج ائية ع تها القض والي

 .المزعوم موجودا في إقليمها وال تقوم بتسليمه

ة الطرف التي تمارس والي         -5   لغت الدول تها القضائية بمقتضى   إذا ُأب
رة    أن واحدة أو أآثر من    ب من هذه المادة، أو علمت بطريقة أخرى،          2 أو   1الفق

تخذ   ائية أو ت ة قض وم بمالحق ا أو تق ري تحقيق رى تج راف األخ دول األط ال
ه، لوك ذات أن الس ي  وجب أنإجراء قضائيا بش لطات المختصة ف اور الس  تتش

نها، حسب اال             ا بي دول األطراف فيم ذه ال قتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من      ه
 .تدابير

ذه   -6   ول ه ام، ال تح ي الع انون الدول د الق اس بقواع دون المس
ا         ريانها وفق رف س ة الط د الدول نائية تؤآ ة ج ة أي والي ة دون ممارس االتفاقي

 .لقانونها الداخلي

 . من اتفاقية الجريمة المنظمة15المادة  :

نظر في تضمين         :  ذا الجزء من االتفاقية اشارات الى تدابير إدارية    يمكن ال . ه
وعلى وجه الخصوص، يمكن االشارة الى تعليق أو الغاء الرخص أو األذون            
م   لية تقدي م األه ت أو الدائ قاط المؤق ة أو الى االس درها الحكوم تي تص ال

 .]العروض فيما يتعلق بالعقود الحكومية

   
   التعاون الدولي  -رابعا 

 26 

ة،            -1  ذه االتفاقي ادة على الجرائم المشمولة به ذه الم عندما تنطبق ه
ون  ليم      يك لب التس وع ط و موض ذي ه خص ال ودا الش ة   موج ليم الدول ي إق ف
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ليم       أنه التس تمس بش ذي ُيل رم ال ون الج ريطة أن يك لب، ش لقية الط رف مت الط
ي  لعقاب ف ة الطرف خاضعا ل ن الدول ل م لي لك انون الداخ ة الق بة والدول  الطال
 .الطرف متلقية الطلب

دة جرائم خطيرة منفصلة              -2  ليم يتضمن ع ان طلب التس   وآان إذا آ
نها  ربعض م لب أن   غي لقية الط لدولة الطرف مت از ل ادة، ج ذه الم مول به  مش

 .الجرائم غير المشمولةبتطبق هذه المادة أيضا فيما يتعلق 

بر آل جرم من الجرائم التي تنطبق عل           -3  يها هذه المادة مدرجا 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
 .الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينها

ة طرف، تجعل ت   -4  لقت دول ليم المجرمين مشروطا بوجود  إذا ت س
ليم     اهدة لتس ا بمع بط معه رى ال ترت ة طرف أخ ن دول ليم م لب تس اهدة، ط مع

ة          ذه االتفاقي بر ه ا أن تعت انوني للتسليم فيما   هي  المجرمين، جاز له األساس الق
 .يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

لى  -5  ة طرف ع ل دول ود آ روطا بوج ليم المجرمين مش ل تس تجع
 :اهدةمع

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 المجرمين مع              انوني لل ة هي األساس الق ذه االتفاقي ستعتبر ه

 سائر الدول األطراف في هذه االتفاقية؛

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

 .المجرمين

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

 .للتسليم فيما بينها



 

23  
 

A/AC.261/IPM/4

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

لق    رط المتع ك الش ي ذل ا ف بقة، بم ةل باالمنط اعقوب ليم   الدني وغة للتس  المس
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
بات  ا من متطل ا يتصل به ليم وتبسيط م باتيةإإجراءات التس اث أي ي  فيم لق ب تع

 .دةجرم تنطبق عليه هذه الما

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 الموج لوب تس تجز الشخص المط بة، أن تح رف الطال ة الط الدول
بة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم،                  ر مناس تخذ تدابي ليمها، أو أن ت  إق

 .ةمتى اقتنعت بأن الظروف تسّوغ ذلك وبأنها ظروف ملّح

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
تي تطلب              ة الطرف ال ناء على طلب الدول ليها، ب ا، وجب ع ه أحد رعاياه آون

ل  ل القضية دون إبطاء ال مبرر ل         التس ه إلى سلطاتها المختصة بقصد ـيم، أن تحي
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
رف  ة الط ي الجو    . الدول ا ف نية، خصوص راف المع دول األط تعاون ال ب وت ان

 .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

ة الطرف لقضاء ا       ة المفروضة   الدول  عليه نتيجة للمحاآمة أو اإلجراءات      لعقوب
تي ُط ة ال ة الطرف والدول ذه الدول تفق ه لها وت ك الشخص من أج ليم ذل لب تس

تي طلبت تسليم الشخص على هذا الخيار وعلى ما تريانه مناسبا من               الطرف ال
بين في                      تزام الم لوفاء باالل ا ل ليم المشروط آافي بر ذلك التس شروط أخرى، يعت

 . من هذه المادة10الفقرة 
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تنفيذ حكم قضائي، بحجة أن     إذا ُرفض طلب تسليم مقدم بغرض          -12 
ة الطرف متلقية الطلب، وجب                  ا الدول ليمه هو من رعاي الشخص المطلوب تس
ك وإذا   لي يسمح بذل ا الداخ ان قانونه لقية الطلب، إذا آ ة الطرف مت على الدول
تفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف الطالب،                 ان ذلك ي آ

نفيذ   ي ت نظر ف ة المفروأن ت ةالعقوب ى ض انونال بمقتض ليق لطرف ل  الداخ
 .هاالطالب أو ما تبقى من

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
تي ينص عليها                     وق والضمانات ال ع الحق تع بجمي ا في ذلك التم اإلجراءات، بم

 .رف التي يوجد ذلك الشخص في إقليمهاقانون الدولة الط

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

دّ      أن الطلب ق بة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه          ب ة أو معاق م بغرض مالحق
له يته أو أص ته أو جنس ية، أو  أو ديان ه السياس رقي أو آرائ ثال ب الع أن االمت

 .للطلب 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
 .ضريبيةالجرم يعتبر أيضا منطويا على مسائل 

ة الطرف متلقية الطلب، حيث       -16  ليم، تتشاور الدول بل رفض التس ما ق
تيح لها فرصة وافرة لعرض               بة لكي ت ة الطرف الطال ر، مع الدول اقتضى األم

 .هائآرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعا

نائية    -17  بات ث ات أو ترتي رام اتفاق راف إلى إب دول األط عى ال تس
 .ومتعددة األطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليته

 .]قية الجريمة المنظمة من اتفا16المادة  :

  

 27 

نظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة                    لدول األطراف أن ت يجوز ل
كال    ة الحبس أو بأش ليهم بعقوب م ع ن يحك ل األشخاص الذي أن نق األطراف بش
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ابهم جرائم مشمولة بهذه اال                تفاقية، إلى  أخرى من الحرمان من الحرية، الرتك
 .إقليمها لكي يتسنى ألولئك األشخاص إآمال مدة عقوبتهم هناك

 .] من اتفاقية الجريمة المنظمة17المادة  :

  

 28 

ن          -1  ن م در ممك بر ق بعض، أآ ها ل راف، بعض دول األط دم ال تق
تحقيقات وال           بادلة في ال ة المت ات واإلجراءات القضائية     المساعدة القانوني مالحق
ا يتصل بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية،            ضحايا تلك الجرائم   عندما تكون   فيم

ا أو األدوات المستعملة في ارتكابها أو أدلة               ليها أو عائداته  إثباتهاأو الشهود ع
 . في الدولة الطرف متلقية الطلبموجودة

بادلة          -2  ة المت دم المساعدة القانوني   أتم وجه ممكن، في اطار     على تق
ات ا   اتفاق لة، فيم باتها ذات الص لب وترتي لقية الط رف مت ة الط لق الدول  يتع

راءات القضائية   ات واإلج تحقيقات والمالحق وز  الخاصةبال تي يج رائم ال  بالج
بارية المسؤولية عنها بمقتضى المادة         ئة اعت ل هي  من هذه االتفاقية في 18تحمي

 . الطالبة الطرفالدولة

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

 الحصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛ )أ( 

 تبليغ المستندات القضائية؛ )ب( 

 تنفيذ عمليات التفتيش والضبط والتجميد؛ )ج( 

 فحص األشياء والمواقع؛ )د( 

 مات واألدلة وتقييمات الخبراء؛تقديم المعلو )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؛
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لى   )ز(  تعرف ع ائدات الال راميةع لكات أو األدوات أو االج  أو الممت
 ألغراض الحصول على أدلة؛ فاء أثرهااألشياء األخرى أو اقت

 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

لدولة الطرف، دون مساس بالقانون              -4  يجوز للسلطات المختصة ل
لقى طل        با مسبقا، أن تحيل معلومات متعلقة بمسائل جنائية      الداخلي، ودون أن تت

إلى سلطة مختصة في دولة طرف أخرى حيثما ترى أن هذه المعلومات يمكن     
نائية أو إتمامها             تحريات واإلجراءات الج ام بال لك السلطة على القي أن تساعد ت

نجاح  ة الطرف األخرى بصوغ طلب عمال                ،ب ام الدول د ُتفضي إلى قي ا ق  أو أنه
 .التفاقيةبهذه ا

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            اء ت لومات ألي طلب بإبق لقى المع ، ولو مؤقتا، أو 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

لك        اء ت بل إفش لة ق رف المحي ة الط ار الدول لقية بإخط رف المت ة الط الدول
ة الطرف المحي            لومات، وتتشاور مع الدول وإذا تعذر،  . لة إذا ما طلب ذلك    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  ادة م ذه الم ام ه تزامات الناشئة عن أية    يمس ليس في أحك  باالل
نائية أو متعددة األطراف، تحكم أو س            اهدة أخرى، ث تحكم المساعدة القانونية   مع

 .المتبادلة آليا أو جزئيا

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

ة      بادل المساعدة القانوني وإذا آانت تلك الدول األطراف مرتبطة بمعاهدة من . لت
ذا ال   اهدة، ما لم تتفق الدول         ه لك المع لة في ت ام المقاب بيل، وجب تطبيق األحك ق
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رات   بيق الفق لى تط نها 29 إلى 9األطراف ع دال م ادة ب ذه الم ن ه جَّ.  م ع وُتش
 .الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا آانت تسهل التعاون

اعدة القانون    -8  م المس رفض تقدي راف أن ت لدول األط وز ل ة ال يج ي
 . السرية المصرفيةبحجةالمتبادلة وفقا لهذه المادة 

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 وز . المت ه يج د أن بي

لدولة رفل اعدة،       الط دم المس با، أن تق ك مناس رى ذل ندما ت لب، ع لقية الط  مت
ذ    القدر ال رره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا آان السلوك           ب   المعنيي تق

 .يمثل جرما بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

تجز أو يقضي عقوب  -10  ل أي شخص مح ة ةيجوز نق ليم دول ي إق  ف
لبطرف  تعرف أو اإلدالء   ويط راض ال رى ألغ ة طرف أخ ي دول وده ف  وج

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

 :الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ( 

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

 : من هذه المادة10ألغراض الفقرة  -11 

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

  ذلك أو تأذن بغير ذلك؛خالفالشخص 

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

بقا، أو  ك  مس ا لذل ليه خالف تفق ع ا ي تين   لم ي الدول ة ف لطات المختص ن الس ، بي
 الطرفين؛
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الب       )ج(  خص أن تط ا الش نقل إليه تي ي رف ال لدولة الط وز ل ال يج
راءات بدء إج نها ب ل م تي نق رف ال ة الط ك الدول ادة ذل ل إع ن أج ليم م  تس

 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 ذلك الدولة الطرف التي يتقرر نقل شخص ما                -12  ا ل 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
تي    ة ال ليم الدول ي إق نقل الشخصية، ف ا، بسبب أ ُي م إليه ال أو حك ي فعل أو إغف

 .مغادرته إقليم الدولة التي نقل منهاادانة سبق 

ة طرف س تعّي -13  ل دول ؤولة ومخوّ ن آ ون مس زية تك ة لطة مرآ ل
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
ا أن تعيّ     از له بادلة، ج ة المت اعدة القانوني تقل للمس ام مس اص ذو نظ ليم خ ن إق

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

و         رعة وبص لب بس نفيذ الط لى ت ة ع لطة المختص لك الس جع ت نفيذه، تش رة 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 ة   وتوّج. ق اعدة القانوني بات المس ه طل

ا إلى السلطات            لق به بادلة وأي مراسالت تتع تي تعيّ      المت زية ال نها الدول   المرآ
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 الطرفان المعنيتان، عن طريق المنظمة الدولية               تفق الدول ثما ت لة، وحي العاج

 .ن ذلكللشرطة الجنائية، إن أمك

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
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تحقق من صحته             ة الطرف أن ت لك الدول ويخطر األمين العام لألمم المتحدة     . لت
ام    ت قي ة طرف وق ل دول دى آ بولة ل لغات المق لغة أو ال لكبال إيداع ال ت ة ب دول

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

 .الطلبات شفويا، على أن ُتؤآد آتابة على الفور

 :يتضمن طلب المساعدة القانونية المتبادلة -15 

 ية السلطة مقدمة الطلب؛هو )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؛

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

ة        )د(  ود الدول راء ت يل أي إج ة وتفاص اعدة الملتمس فا للمس وص
 ؛ على وجه التحديدالطرف الطالبة اتباعه

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

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

لقية        -16  لدولة الطرف مت  الطلب أن تطلب معلومات إضافية        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

 الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،              ُينفذ    -17 
مكن، طالما آان ذلك ال         وفقا لإلجراءات المحددة في الطلب حيثما أ              وآذلك

 .يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية 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

باد         تفقا مع الم نا وم دولة الطرف  األساسية للقانون الداخلي، يجوز للئذلك ممك
ن       تماع ع ة اس د جلس رى، بعق ة األخ لب الدول لى ط ناء ع مح، ب األولى أن تس

تمار بواسطة    طريق  م يكن ممكنا أو مستصوبا مثول الشخص            االئ و إذا ل  الفيدي
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بة  ة الطرف الطال ليم الدول ي إق ه ف ني بنفس وز . المع رفين ويج تين الط أن للدول
تفق  تولى إدارة جلسة االستماع سلطة        ات  قضائية تابعة للدولة الطرف   على أن ت

 .الطالبة وأن 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 تحقيقات أو          زودها به تي ت ال

ر ت   ائية غي راءات قض ات أو إج ة   مالحق لب، دون موافق ي الط ورة ف لك المذآ
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    وم الدولة الطرف الطالبة      . شخص م رة، تق ة األخي  الدولة  باشعاروفي الحال

لقية ا  رف مت رف      الط ة الط ع الدول اور م اء وأن تتش دوث اإلفش بل ح لب ق لط
ك نها ذل ا طلب م لقية الطلب، إذا م ه . مت تثنائية، توجي ة اس ي حال ذر، ف وإذا تع

 الدولة الطرف متلقية أن تبلغ  الدولة الطرف الطالبة     وجب على   إشعار مسبق،     
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء الطلب 

ت    -20  بة أن تش رف الطال لدولة الط وز ل رف   يج ة الط لى الدول رط ع
در الالزم                   تثناء الق لقية الطلب أن تحافظ على سرية الطلب ومضمونه، باس مت

نفيذه  ذّ  . لت لقية الطلب أن تمتثل لشرط السرية،             وإذا تع ة الطرف مت ر على الدول
 . الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعةوجب عليها إبالغ

 : المتبادلةيجوز رفض تقديم المساعدة القانونية -21 

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

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

لقية الطلب  )ج(  لدولة الطرف مت انون الداخلي ل ان من شأن الق إذا آ
نفيذ اإلجراء المطلوب بشأن أي جرم مماثل، لو آان         أن يحظر على س       لطاتها ت

ة أو إجراءات قضائية في إطار واليتها              تحقيق أو مالحق ذلك الجرم خاضعا ل
 القضائية؛

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



 

31  
 

A/AC.261/IPM/4

ة     -22  اعدة قانوني لب مس رفض ط راف أن ت لدول األط وز ل ال يج
 .ضريبيةعلى مسائل منطويا أيضا يعتبر متبادلة لمجرد أن الجرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية المتبادلةىبدُت -23 

وم  -24  ة الطرف متلقية الطلب      تق  طلب المساعدة القانونية    بتنفيذ  الدول
ت م  رب وق ي أق بادلة ف د   المت ن أي مواعي د ممك راعي إلى أقصى ح ن، وت مك

ة الطرف الطالبة وتورد أسبابها          ترحها الدول ة تق  على األفضل في الطلب     ،نهائي
ه لب   . ذات لقية الط رف مت ة الط تجيب الدول رف   وتس ة الط ن الدول لقاه م ا تت لم

ة        بة من استفسارات معقول تقدم المحرز في معالجة الطلب         عن  الطال  وتقوم.  ال
ر ة الط بةالدول إبالغف الطال ه    ب لى وج لب، ع لقية الط رف مت ة الط  الدول

 .السرعة، عندما تنتهي حاجتها إلى المساعدة الملتمسة

ة      -25  اعدة القانوني أجيل المس لب ت لقية الط رف مت لدولة الط وز ل يج
بادلة ببالمت ائية   هاعارضت  بس راءات قض ات أو إج ات أو مالحق ع تحقيق  م
 .جارية

ومت -26  ة الطرف ق لب بمقتضى   الدول بل رفض ط لب، ق لقية الط مت
رة  رة   21الفق نفيذه بمقتضى الفق أجيل ت بل ت ادة، أو ق ذه الم ن ه ذه 25 م ن ه  م
ادة،  لنظر فيما إذا آان يمكن تقديم    ا  بغية  مع الدولة الطرف الطالبة      بالتشاور  الم

اعدة  رهونةالمس ام  م روط وأحك ن ش راه ضروريا م ا ت ة  .  بم لت الدول إذا قب ف
بة  لكالطرف الطال رهونة المساعدة   ت لك  ب م ثال لت ليها االمت الشروط، وجب ع

 .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
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                تحريا  ت أو مالحق
احتجاز ذلك الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر أو معاقبته أو إخضاعه ألي          

ك الطرف،    ليم ذل ي إق ته الشخصية ف د حري ر يقي راء آخ ببإج ل أو بس  أي فع
ة الطرف متلقية ال               ليم الدول ه إق ة سبق مغادرت م إدان ال أو حك وينتهي . طلبإغف

ذا    ضمان   إذا بقي الشاهد أو الخبير أو الشخص اآلخر بمحض اختياره            األمن ه
ليم   ادرة            في إق د أتيحت له فرصة المغ د أن تكون ق بة، بع ة الطرف الطال الدول
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دة خمسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،                  خالل م
مي      ه رس لغ في ذي أب تاريخ ال ن ال بارا م ن     اعت لوبا م د مط م يع وده ل أن وج ا ب

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 تستلز    ات ضخمة أو غي تلزم نفق م 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 أو            ة الموجودة في حوزتها       نسخا من السجالت أو الوث لومات الحكومي 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

ائق أو معلومات ح             كومية موجودة في حوزتها وال  نسخا من أي سجالت أو وث
 .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

 .] من اتفاقية الجريمة المنظمة18المادة  :

  

 29 

رى    ا إلى األخ نقل إحداه ة أن ت ي إمكاني راف ف دول األط نظر ال ت
تي      االت ال ي الح ة، ف ذه االتفاقي مول به رم مش لقة بج ة المتع راءات المالحق إج

ي صالح   نقل ف ك ال ا ذل بر فيه ةيعت ير العدال لق ، خصوصا عحسن س ندما يتع
 .األمر بعدة واليات قضائية، وذلك بهدف ترآيز المالحقة
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 30 

دول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، بما يتفق ونظم            -1  تعاون ال  هات
لية، من أجل          ة الداخ ة واإلداري تعزيز فاعلية تدابير إنفاذ القانون الرامية  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

رها        )أ(  زتها ودوائ لطاتها وأجه ن س ال بي نوات االتص ز ق تعزي
باد       ير ت ل تيس ن أج رورة، م ند الض نوات ع لك الق اء ت ة، وإنش ل المختص

ذه   مولة به رائم المش ل جوانب الج ة وسريعة عن آ 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

رائم    )ب(  لق بالج ا يتع رى، فيم راف األخ دول األط ع ال تعاون م ال
 :ات بشأنالمشمولة بهذه االتفاقية، على إجراء تحري

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

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

دات أو األدوات األخرى المستخدمة أ      ‘3‘   لكات أو المع و 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
ا في ذلك         براء، بم رهم من الخ لين وغي بادل العام ن  تعييالمختصة، وتشجيع ت

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

نظر ال  -2  نفاذ، ت ة موضع ال ذه االتفاقي ي لوضع ه دول األطراف ف
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 األطراف المعنية اتفاقات أو ترتيبات من              . وجدت  م تكن ه وإذا ل
از لألط  بيل، ج ذا الق ة أساس ه ذه االتفاقي بر ه تعاون  اراف أن تعت 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

زته                ن أجه تعاون بي تعزيز ال ليمية، ل ة أو اإلق نظمات الدولي ا الم ا فيه ا المعنية بم
 .بإنفاذ القانون

ا  -3  دود إمكانياته ي ح تعاون، ف راف إلى ال دول األط عى ال تس
ال اإلجرامية ذات الصلة بالفساد على وجه التحديد التي            للتصدي لل   اد واألفع فس

 .ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثة

 ).]مع تغييرات طفيفة( من اتفاقية الجريمة المنظمة 27المادة  :

  

 31 

تعددة     نائية أو م بات ث ات أو ترتي رام اتفاق ي إب راف ف دول األط نظر ال ت
ئات تحقيق مشترآة،                   نية أن تنشئ هي ز للسلطات المختصة المع األطراف تجي

لق  ا يتع ايافيم راءات  بالقض ات أو إج ات أو مالحق ع تحقيق ي موض تي ه  ال
ة ي دول ائية ف دةقض ثر واح بات  وف.  أو أآ ات أو ترتي ود اتفاق دم وج ال ع ي ح

ة على حدة             اق في آل حال تحقيقات مشترآة باالتف ام ب ذه، يجوز القي وتكفل . آه
نية االحترام التام لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك             دول األطراف المع ال

 .التحقيق داخل إقليمها

 .] من اتفاقية الجريمة المنظمة19المادة  :
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 32 

ام، بالتشاور مع األوساط العلمية             -1  ة طرف في القي نظر آل دول ت
ائدة في           ة، بتحليل االتجاهات الس الفساد واألفعال االجرامية التي لها     واألآاديمي

ليمها         اد داخل اق رتكب فيها هذه األفعال   صلة خاصة بالفس تي ت ، ، والظروف ال
 .وآذلك الجماعات المحترفة الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة

بر    -2  ر الخ ي تطوي راف ف دول األط نظر ال لقة  اتت لية المتع  التحلي
ي با اد وف ا صلة خاصة بالفس تي له رامية ال ال االج اد وباألفع لك  وتقاُسلفس م ت

بر الل الم  اتالخ ن خ نها وم ا بي ليمية  فيم ة واإلق ا . نظمات الدولي كوتحقيق  لذل
نهجيات مشترآة وتطبيقها حسب                 ر وم اريف ومعايي بغي وضع تع الغرض، ين

 .االقتضاء

لية        -3  رها الفع اتها وتدابي د سياس ي رص رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
تي لها صلة خاصة بالفساد           لمكافحة    ال االجرامية ال اد واألفع ، وفي إجراء   الفس

 .السياسات والتدابير وآفاءتهاتقييمات لفعالية تلك 

 ).]مع تغييرات طفيفة( من اتفاقية الجريمة المنظمة 28المادة  :

  

 33 

با من دولة طرف أخرى لها          -1  لقى طل تي تت ة الطرف ال على الدول
ذه االتفاقية من أجل مصادرة ما               ة قضائية على جرم مشمول به يوجد في 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       21 من الم ة، أن تق ذه االتفاقي  من ه

 :في إطار نظامها القانوني الداخلي، بما يلي

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

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  21 من الم
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القدر المطلوب،         نفيذه ب ة، بهدف ت  أو  اجرامية بعائدات    طالما آان متعلقا   االتفاقي
دات أو  لكات أو مع رة  مأخرى  دواتأممت ي الفق ا ف ار إليه ادة 1ش ن الم  21 م

 .موجودة في إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب

ة قضائية على         -2  ا والي ة طرف أخرى له لقي طلب من دول ر ت إث
ة الطرف متلقية الطلب تدابير للتعرّ          تخذ الدول ة، ت ذه االتفاقي ف جرم مشمول به

ائدات   العلى    ات أو األدوات األخرى المشار      أو الممتلكات أو المعد    االجراميةع
رة        ا في الفق ادة      1إليه تفاء أثرها وتجميدها أو            21 من الم ة واق ذه االتفاقي  من ه

ة     ن الدول ر صادر ع ا بأم ة المطاف إم ي نهاي ضبطها، بغرض مصادرتها ف
بة   رف الطال االط لب    وإم لقية الط رف مت ة الط ن الدول دم    ع لب مق ال بط  عم
 . من هذه المادة1بمقتضى الفقرة 

ادة     -3  ام الم ع     28تنطبق 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 ما28 من المادة 15الفقرة 

رة    )أ(  لة بالفق لب ذي ص ة ط ي حال ف ) أ (1ف ادة، وص ذه الم ن ه ا م
ائع التي        ا بالوق راد مصادرتها، وبيان لكات الم  إليها الدولة الطرف  استندتللممت

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، نسخة ) ب (1ف ذه الم ن ه م
بولة قانو ر المصانيمق ن أم ذي ا م تنددرة ال ذي اس لب وال ه الط ن صدر  إلي ع

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

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

تخ -4  راءات   ت رارات أو اإلج لب الق لقية الط رف مت ة الط ذ الدول
رتين      ي الفق ليها ف وص ع ا     2 و1المنص 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
ة الطرف الطالبة ورهنا                اه الدول ه تج تزمة ب د تكون مل د بتلك األحكام والقواعق

 .أو ذلك االتفاق أو الترتيب
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وم -5  ة طرفتق ل دول تزويد آ تحدة بنسخ  ب م الم ام لألم ن الع  األمي
ن أي      خ م ول، وبنس افذة المفع ادة ن ذه الم ل ه تي تجع ا ال نها ولوائحه ن قواني م

 . لهابعرضتغييرات تدخل الحقا على تلك القوانين واللوائح، أو 

ة الطرف أن تجعل اتخ            -6  اذ التدابير المشار 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
 .لق به الطلب جرما مشموال بهذه االتفاقيةلم يكن الجرم الذي يتع

ؤوَّل -8  لى أنه    ال ت ادة ع ذه الم ام ه س ت ا أحك راف  بم وق األط حق
 .الثالثة الحسنة النية

دول األطراف في إبرام معاهدات أو اتفاقات أو ترتيبات         -9  نظر ال ت
ي        تعاون الدول لية ال تعزيز فاع تعددة األطراف ل نائية أو م ه  ث  عمال المضطلع ب

 . المادةبهذه

 . من اتفاقية الجريمة المنظمة13المادة  :

تعاون :  كلة ال ل لمش اد ح ر األولى إليج ادة العناص ذه الم تويات ه ر مح توف
لد أجنبي           ة مختلسة الى ب وال عمومي ل أم ة تحوي ي في حال وقد يكون من . الدول

ثال                  ل االجراءات م نظر في عناصر اضافية تعّج د ال لوية في  اعطاء أو  ( المفي
ز         اء مرآ انون؛ وانش اذ الق لطات انف ن س ر بي ال مباش ة اتص لة أو اقام المعام

لومات؛ وادراج   بادل المع تعمال     "لت ي اس ي ف از الحكوم اء الجه ف أعض تعس
 ).]آجرم اضافي" السلطة

  

 34 

ة الطرف في ما تصا          -1   أو  اجراميةدره من عائداتتتصرف الدول
ادة        لكات عمال بالم رة     21ممت ادة   1، أو الفق ذه االتفاقية، وفقا   33 من الم  من ه

 .لقانونها الداخلي وإجراءاتها اإلدارية
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ة        -2  لب دول لى ط ناء ع ا ب راء م راف إج دول األط تخذ ال ندما ت ع
لمادة    ا ل بي    33طرف أخرى وفق دول على س لك ال نظر ت ة، ت ذه االتفاقي ل  من ه

ذي يسمح به قانونها الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، في رد            القدر ال ة، ب األولوي
ائدات ال بة، لكي               االجرامية  ع ة الطرف الطال لكات المصادرة إلى الدول  أو الممت

ريمة أو رد     حايا الج ات إلى ض م تعويض ا تقدي نى له لكيتس ائدات أو ال  ت ع
لكات إلى أصحابها الشرعيين       ة األ      الممت ة المختلسة،      أو، في حال وال العمومي م

 .رد تلك األموال الى الصناديق العمومية ذات الصلة

لدولة الطرف، عند اتخاذ إجراء بناء على طلب مقدم من              -3  يجوز ل
لمادتين  ا ل ة طرف أخرى وفق ن 33 و21دول نظر بعي ة، أن ت ذه االتفاقي ن ه  م

 :االعتبار الخاص في إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن
ة    الت  )أ(  لك ال  برع بقيم ائدات   ت لكا االجرامية ع  أو باألموال ت أو الممت

ع ن بي تأتية م لكالم نها،ال  ت زء م لكات، أو بج ائدات أو الممت اب  إلى اع لحس
لفقرة  ا ل ادة ) ج (2المخصص وفق ن الم ئات 36م ة وإلى الهي ذه االتفاقي ن ه   م

 ؛لفسادلحكومية المتخصصة في مكافحة ا ا-الدولية 
ام )ب(  لكاقتس ائداتال  ت راميةع وال  االج لكات، أو األم  أو الممت

ع      تأتية من بي عائدات أو الممتلكات، وفقا لقانونها الداخلي أو إجراءاتها     ال  تلك الم
ة، مع دول أطراف أخرى، على أساس منتظم أو حسب آل حالة          على اإلداري

 .حدة

ادة    : نظمة مع تغيير طفيف             14الم ة الجريمة الم  من اتفاقي
 .] بغية ادراج األموال العمومية المختلسة2قرة في الف

  

 35 

 أو صوغ أو  استهالل، على   الزمقدر ال بالتعمل آل دولة طرف،        -1 
رامج تدريب خاص        بمن  للعاملين في أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون،      ةتحسين ب

م تحقيق ومو  فيه اة ال ة وقض نيابة العام اء ال ن   أعض رهم م ارك وغي و الجم ظف
ة         ذه االتفاقي مولة به رائم المش ة الج ف ومكافح نع وآش لفين بم لين المك . العام

بادلهم    ن وت ارة الموظفي برامج إع لك ال مل ت وز أن تش تعين أن و. ويج ناول ي تت
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ا         انون الداخلي، م ه الق ا يسمح ب در م برامج، على وجه الخصوص وبق لك ال ت
 :يلي

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

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

 والتدابير المضادة المناسبة؛

ف  )ج(  د آش رآة ورص ائداتالح راميةع لكا االج ت أو  أو الممت
ن األدوات   رها م دات أو غي نيات  المع اء أو    والتق ل أو إخف ي نق تخدمة ف 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؛ )د( 

  المناطق التجارية الحرة والموانئ الحرة؛ المراقبة فيتقنيات )ه( 

اذ القانون، بما في ذلك المراقبة              )و(  ثة إلنف اليب الحدي دات واألس المع
 اإللكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛

الفساد واألفعال االجرامية التي الطرائق المستخدمة في مكافحة       )ز( 
اد ة بالفس لة خاص ا ص تخدله رتكب باس تي ت بكات  ال يب أو ش ام الحواس

 االتصاالت أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛

 .الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود )ح( 

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

ذ ن ه ادةم ة،. ه الم ذه الغاي تخدموله رات  تس اء، المؤتم ند االقتض ا، ع  أيض
ول          نقاش ح ز ال تعاون وحف تعزيز ال ة ل ليمية والدولي ية اإلق لقات الدراس والح
بور           اآل دول الع ك مش ي ذل ا ف ترآا، بم اغال مش ثل ش تي تم اآل ال المش

 .واحتياجاتها الخاصة
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ني    -3  اعدة التق تدريب والمس راف ال دول األط جع ال لين تش ة الكفي
بادلة  ة المت اعدة القانوني رمين والمس ليم المج ير تس ذا . بتيس مل ه ويجوز أن يش

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

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

ي   نة ف ادة ممك لياتاألزي طة العم بيةنش 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

 ).]مع تغييرات طفيفة( من اتفاقية الجريمة المنظمة 29المادة  :

  

 36 

ذه        -1  ثل له نفيذ األم لى الت اعد ع ر تس راف تدابي دول األط تخذ ال ت
تعاون الدولي،               ان، من خالل ال در اإلمك ة ق  فسادآخذة في اعتبارها ما لل االتفاقي

 .خصوصا وفي التنمية المستدامة عمومامن آثار سلبية في المجتمع 

ان وبالتنسيق   -2  در اإلمك ة، ق ودا ملموس دول األطراف جه بذل ال ت
 :فيما بينها وآذلك مع المنظمات الدولية واإلقليمية، من أجل

ا    )أ(  ز تعاونه نامية      تعزي لدان ال لف األ      مع الب  ، بغية   دةصع على مخت
لدان على منع             لك الب درة ت م ق ومكافحة الفساد واألفعال االجرامية التي لها      تدعي

 ؛صلة خاصة بالفساد

م  )ب(  ة لدع ة المقدم ة والمادي اعدة المالي ادة المس ودزي لدان جه  الب
ن   نامية م لال ة أج ة       مكافح لة خاص ا ص تي له رامية ال ال االج اد واألفع الفس

 عانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛ مكافحة فعالة، وإلبالفساد

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
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تظمة إ   ذا الغرض في آلية تمويل     ومن دا له ألمم ل تابعةلى حساب يخصص تحدي
 المتحدة؛

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

ن    لدان ال ثة للب دات الحدي تدريب والمع رامج ال ن ب زيد م توفير الم ة ب امية بغي
 .مساعدتها على تحقيق أهداف هذه االتفاقية

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

برم ا    -4  راف أن ت لدول األط وز ل نائية أو   يج بات ث ات أو ترتي تفاق
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 رها الترتي تي توف ال
نع     ة ولم ذه االتفاقي ي ه ة       ف لة خاص ا ص تي له رامية ال ال االج اد واألفع الفس

 .تها وآشفها ومكافحبالفساد

 ).]مع تغييرات طفيفة( من اتفاقية الجريمة المنظمة 30المادة  :

  
 األحكام الختامية -خامسا 

 .]تستكمل فيما بعد[
  

 37 

  

 38 

  

 39 
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 المرفق
 المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

  مبادئ عامة -أوال 
الوظيفة العمومية هي منصب يقوم على الثقة، وينطوي على واجب                     -1 

لذلك، يتوخى الموظفون العموميون في         . العمل على خدمة المصلحة العامة         
عّبر عنها من خالل مؤسسات      عملهم المصالح العامة لبلدهم فحسب، آما هو م          

وال يجوز لهم فعل ذلك لكسب منافع مالية أو مادية أخرى               . الحكم الديمقراطية 
 .ألنفسهم أو ألسرهم أو ألصدقائهم

يحرص الموظفون العموميون على أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة                        -2
ت ويسعون في آل وق     . وفاعلية ونـزاهة، وفقا للقوانين أو السياسات االدارية          

الى التيقن من أن الموارد العمومية التي يتولون مسؤوليتها تدار بأآثر                                  
 .األساليب فعالية وآفاءة

يتوخى الموظفون العموميون اليقظة واإلنصاف والحياد في أداء                           -3
مهامهم، وخاصة في عالقاتهم مع الناس، وال يجوز لهم في أي وقت أن يولوا                  

 مسّوغ، أو أن يمارسوا تميزا ضد أي         معاملة تفضيلية ألي جماعة أو فرد دون       
جماعة أو فرد، أو أن يتعسفوا في استعمال السلطة والصالحية المخّولتين لهم                

وعند أداء األعمال العمومية، بما في ذلك التعيينات في                        . بأي شكل آخر     
الوظائف العمومية أو منح العقود أو التوصية بأفراد للحصول على مكافآت أو              

 .و الوظائف العمومية باختباراتهم على أساس الجدارةمنافع، يقوم شاغل
  

  تضارب المصالح وفقدان األهلية -ثانيا 
لدوا       -4 ارآوا في أي صفقة أو أن يتق ن أن يش لموظفين العموميي ال يجوز ل

ة أو أي         ة أو تجاري لحة مالي م أي مص ون له ة، أو أن تك ب أو وظيف أي منص
ع مقتض      تعارض م ا ي رى، بم لة أخ لحة مماث امهم  مص تهم ومه يات وظيف

 .وواجباتهم أو أدائها

ا   -5 بهم، ووفق يه مناص ذي تقتض القدر ال ون، ب ون العمومي لن الموظف يع
ة، أو ما                      ة ومالي م من مصالح تجاري ا لديه ة، عم لقوانين أو السياسات االداري ل
د ينشأ عنها تضارب محتمل في            الي، ق تحقيق آسب م ه من أنشطة ل يقومون ب
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تزم ال  . المصالح  ون، في حاالت احتمال أو تصّور حدوث      ويل ون العمومي موظف
تخذة     تدابير الم الحهم الخاصة، بال باتهم ومص ن واج الح بي ي المص تضارب ف

 .للحد من تضارب المصالح أو ازالته

تزام مالي          -6 ن أن يضعوا أنفسهم تحت أي ال لموظفين العموميي ال يجوز ل
نظمات خا        راد خارجيين أو م اه أف تزام آخر تج د تسعى الى التأثير   أو ال ة ق رجي

 .عليهم في أداء واجباتهم الرسمية

تخدموا  -7 ات أن يس ي أي وقت من األوق ن ف لموظفين العموميي ال يجوز ل
ا  تي يحوزونه ة ال لومات العمومي ات أو المع لكات أو الخدم وال أو الممت األم

ك، استخداما غير سليم للقيام                   تيجة لذل باتهم الرسمية أو ن ناء أداء واج بأنشطة أث
 .ال تتصل بعملهم الرسمي

ا     -8 انون أو تحدده يها الق تي يرس تدابير ال ون لل ون العمومي ثل الموظف يمت
تغالل      مية، باس بهم الرس رك مناص د ت وا، بع تى ال يقوم ة ح ات االداري السياس

 .مناصبهم السابقة على وجه غير سليم
  

  المساءلة -ثالثا 
ن     -9 اءلة ع ون للمس ون العمومي ع الموظف ام   يخض الهم أم راراتهم وأفع  ق

 .الناس، ويجب أن يتقبلوا أي تدقيق مناسب لطبيعة وظائفهم

ذي     -10 القدر ال ع مناصبهم وب توافق م ا ي ون، بم ون العمومي ثل الموظف يمت
الن أو   يات االع ة، لمقتض ات االداري انون والسياس يه الق ه أو يقتض مح ب يس

تزاماتهم الشخصية، وعن م        م وال وجودات والتزامات  اإلفصاح عن موجوداته
 .أزواجهم وزوجاتهم وُمعاليهم إن أمكن ذلك

  
  العالنية -رابعا 

أن        -11 ان بش در االمك ة ق ون العالني ون العمومي توخى الموظف بغي أن ي ين
ا  ون به تي يقوم ال ال تخذونها واألفع تي ي رارات ال ع الق نوا . جمي بغي أن يبّي وين

راراتهم، وأال يفرضو         اذ ق ة التخ ودا على المعلومات إال اذا   األسباب الداعي ا قي
 .آان في ذلك خدمة للمصلحة العامة
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  المعلومات السرية -خامسا 
ا في حوزتهم من                -12 ن أن يحافظوا على سرية م ن العموميي على الموظفي

ني أو أداء الواجب أو    ريع الوط تض التش م يق ا ل ابع سري م لومات ذات ط مع
راحة    ك ص الف ذل ة خ بات العدال ري . متطل رك    وتس د ت ا بع ود أيض لك القي ت

 .الخدمة
  

  النشاط السياسي -سادسا 
ة، أن   -13 لقوانين والسياسات االداري ا ل ن، وفق لموظفين العموميي ال يجوز ل

أنه أن    ن ش ر م اط آخ اط سياسي أو نش أي نش تهم ب اق وظيف ارج نط وا خ يقوم
 .يزعزع ثقة الناس في قدرتهم على أداء مهامهم وواجباتهم بدون تحّيـز

ة  : ة العام رار الجمعي رفق ق تكمل بعناصر 51/59م ، واس
ن  ذت م ائف    "أخ اغلي الوظ لوك ش م س تي تحك والن ال بادئ ن م
 ).]1999المملكة المتحدة، " (العمومية
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