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مر�ســــوم �ســــلطاين

رقــم 2013/64

باملوافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمــان 

اإلـــى اتفاقيـــة الأمــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

بال�سيغة  الف�ساد  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإىل  �سلطنة عمان  ان�سمام  على  املوافقة 

املرفقة والتحفظ املرفق .

املــادة الثانيــــة 

على جهات الخت�سا�ص اتخاذ اإجراءات الن�سمام اإىل التفاقية امل�سار اإليها وفقا لأحكامها 

مع مراعاة التحفظ املرفق .

املــادة الثالثــــة 

ين�سر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر في  : 16 من حمـــــــرم �سنة 1435هـ

املـوافـــــق : 20 من نوفمبــــر �سنة 2013م

قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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حتفــظ �سلطنـــة عمـــان 

على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد

 ، املذكورة  التفاقية  رقــم )66( من  املــــادة  الفقـــرة )2( من  ال�سلطنـــة على ن�ص  تتحفــظ 

والتي تن�ص على الآتي :

" يعر�ص اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول الأطراف ب�ساأن تف�سري هذه التفاقية 

اأو تطبيقهـــــا ، وتتعـــذر ت�سويتـــه عن طريـــق التفـــاو�ص فـي غ�سون فرتة زمنية معقولـــة ، 

الدول  تلك  تتمكـــن  واإذا مل   ، الأطراف  الدول  تلك  اإحدى  على طلب  بناء  التحكيم  على 

تنظيــــم  على  التفاق  من   ، التحكيـــم  طلب  تاريخ  من  اأ�سهر  �ستة   )6( بعد   ، الأطراف 

العـــدل  اإىل حمكمـــة  النزاع  اأن حتيـــل  الأطـــراف  الـــدول  ، جـــاز لأي من تلك  التحكيــــم 

الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة " .
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اتفاقيــة الأمـــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد

الديباجـــة

اإن الدول الأطراف فـي هذه التفاقية  ،

 ، واأمنها  املجتمعات  ا�ستقرار  الف�ساد من م�ساكل وخماطر على  تقلقها خطورة ما يطرحه  اإذ 

مما يقو�ص موؤ�س�سات الدميقراطية وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة ، ويعر�ص التنمية 

امل�ستدامة و�سيادة القانون للخطر ، 

واإذ تقلقها اأي�سا ال�سالت القائمة بني الف�ساد و�سائر اأ�سكال اجلرمية ، وخ�سو�سا اجلرمية 

املنظمة واجلرمية القت�سادية ، مبا فـيها غ�سل الأموال ، 

واإذ تقلقها كذلك حالت الف�ساد التي تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات ، ميكن اأن متثل 

ن�سبة كبرية من موارد الدول ، والتي تهدد ال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية امل�ستدامة لتلك 

الدول ، واقتناعا منها باأن الف�ساد مل يعد �ساأنا حمليا بل هو ظاهرة عرب وطنية مت�ص كل 

املجتمعات والقت�سادات ، مما يجعل التعاون الدويل على منعه ومكافحتــه اأمرا �سروريــا ، 

الف�ساد  ملنع  لزم  اأمر  هو  اجلوانب  ومتعدد  �سامل  نهج  اتباع  باأن  اأي�سا  منها  واقتناعا 

ومكافحته ب�سورة فعالة ، 

واقتناعا منها كذلك باأن توافر امل�ساعدة التقنية ميكن اأن يوؤدي دورا هاما ، مبا فـي ذلك عن 

طريق تدعيم الطاقات وبناء املوؤ�س�سات ، فـي تعزيز قدرة الدول على منع الف�ساد ومكافحته 

ب�سورة فعالة ، 

واقتناعا منها باأن اكت�ساب الرثوة ال�سخ�سية ب�سورة غري م�سروعة ميكن اأن يلحق �سررا 

بالغا باملوؤ�س�سات الدميقراطية والقت�سادات الوطنية و�سيادة القانون ، 

واإذ عقدت العزم على اأن متنع وتك�سف وتردع ، على نحو اأجنع ، الإحالت الدولية للموجودات 

املكت�سبة ب�سورة غري م�سروعة ، واأن تعزز التعاون الدويل فـي جمال ا�سرتداد املوجودات ، 

واإذ ت�سلم باملبادئ الأ�سا�سية ملراعاة الأ�سول القانونية فـي الإجراءات اجلنائية وفـي الإجراءات 

املدنية اأو الإدارية للف�سل فـي حقوق امللكية ، 

3



اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

- 4 -

واإذ ت�سع فـي اعتبارها اأن منع الف�ساد والق�ساء عليه هو م�سوؤولية تقع على عاتق جميع 

الدول ، واأنه يجب عليها اأن تتعاون معا بدعم وم�ساركة اأفراد وجماعات خارج نطاق القطــاع 

العام ، كاملجتمــع الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي ، اإذا كان يراد 

جلهودها فـي هذا املجال اأن تكون فعالة ، 

 ، العمومية  واملمتلكات  لل�سوؤون  ال�سليمة  الإدارة  مبادئ  اأي�سا  اعتبارها  فـي  ت�سع  واإذ 

ثقافة  وتعزيز  النـزاهة  �سون  و�سرورة  القانون  اأمـام  والت�ســـاوي  وامل�سوؤوليـــة  والإن�ســاف 

تنبذ الف�ساد ، 

املتحدة  الأمم  ومكتب  اجلنائية  والعدالة  منع اجلرمية  به جلنة  تقوم  ما  على  تثني  واإذ 

املعني باملخدرات واجلرمية من اأعمال فـي ميدان منع الف�ساد ومكافحته ، 

هذا  فـي  الأخرى  والإقليمية  الدولية  املنظمات  بها  ا�سطلعت  التي  الأعمال  ت�ستذكر  واإذ 

امليدان ، مبا فـي ذلك اأن�سطة جمل�ص اأوروبا والحتاد الأوروبي والحتاد الإفريقي ومنظمة 

التعاون  وجمل�ص  الأمريكية  الدول  ومنظمة  القت�سادي  امليدان  فـي  والتنمية  التعاون 

اجلمركي )املعروف اأي�سا با�سم املنظمة العاملية للجمارك( وجامعة الدول العربية ، 

واإذ حتيط علما مع التقدير بال�سكوك املتعددة الأطراف ملنع الف�ساد ومكافحته ، مبا فـيها 

اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد ، التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية فـي 

29 اآذار/مار�ص 1996 ، واتفاقية مكافحة الف�ساد بني موظفـي اجلماعات الأوروبية اأو موظفـي 

الدول الأع�ساء فـي الحتاد الأوروبـي ، التي اعتمدها جمل�ص الحتاد الأوروبـي فـي 26 اأيار/

مايـو 1997 ، واتفاقية مكافحة ر�سو املوظفـني العموميني الأجانب فـي املعامالت التجارية 

الدولية ، التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنميـــة فـي امليدان القت�ســـادي فـي 21 ت�سرين 

، التي اعتمدتها اللجنة  1997 ، واتفاقية القانون اجلنائي ب�ساأن الف�ساد  الثاين/نوفمــرب 

الوزارية ملجل�ص اأوروبا فـي 27 كانون الثاين/يناير 1999 ، واتفاقية القانون املدين ب�ساأن 

الف�ساد ، التي اعتمدتـها اللجنة الوزارية ملجل�ص اأوروبا فـي 4 ت�سرين الثاين/نوفمرب 1999 ، 

، التي اعتمدها روؤ�ساء دول وحكومات  واتفاقية الحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربتــه 

الحتاد الإفريقي فـي 12 متوز/يوليو 2003 ، 

حيز  الوطنية  عرب  املنظمة  اجلرمية  ملكافحة  املتحدة  الأمم  اتفاقية  بدخول  ترحب  واإذ 

النفاذ فـي 29 اأيلول/�سبتمرب 2003 ،

اتفقت على ما يلي :
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الف�ســـل الأول

اأحكــــام عامــــــة

املــادة ) 1 (

بيــــان الأغـــــرا�س

اأغرا�ص هذه التفاقية هي :

 اأ - ترويج وتدعيم التدابري الرامية اإىل منع ومكافحة الف�ساد ب�سورة اأكفاأ واأجنع .

ب - ترويج وتي�سري ودعم التعاون الدويل وامل�ساعدة التقنية فـي جمال منع ومكافحة 

الف�ساد ، مبا فـي ذلك فـي جمال ا�سرتداد املوجودات .

ج - تعزيز النـزاهة وامل�ساءلة والإدارة ال�سليمة لل�سوؤون العمومية واملمتلكات العمومية .

املــادة ) 2 (

امل�سطلحات امل�ستخدمة

لأغرا�ص هذه التفاقية :

اأ - يق�ســد بتعبري " موظف عمومــي " : 

1 - اأي �سخ�ص ي�سغــل من�سبـا ت�سريعيا اأو تنفـيذيا اأو اإداريا اأو ق�سائيا لدى دولة 

اأم غري  ، مدفوع الأجر  اأم موؤقتا  ، دائما  اأم منتخبا  اأكان معينا  ، �سواء  طرف 

مدفوع الأجر ، ب�ســرف النظر عن اأقدمية ذلك ال�سخ�ص .

2 -  اأي �سخــــ�ص اآخر يوؤدي وظيفــة عموميـــة ، مبا فـي ذلك ل�سالـــــح جهــاز عمومــي 

اأو من�ساأة عمومية ، اأو يقدم خدمة عمومية ، ح�سب التعريف الوارد فـي القانون 

الداخلي للدولة الطرف وح�سـب ما هو مطبق فـي املجال القانوين ذي ال�سلة 

لدى تلك الدولة الطرف .

3 -  اأي �سخ�ص اآخر معرف باأنه " موظف عمومي " فـي القانــون الداخلــي للدولــة 

اأنه لأغرا�ص بع�ص التدابري املعينة الواردة فـي الف�سل الثاين  الطرف ، بيد 

اأي �سخ�ص   " " موظف عمومي  اأن يق�سد بتعبري  من هذه التفاقية ، يجوز 

فـي  الوارد  التعريف  ح�سب  عمومية  خدمة  يقدم  اأو  عمومية  وظيفة  يوؤدي 

القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مطبق فـي املجال املعني من 

قانون تلك الدولة الطرف .
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ب - يق�سد بتعبري " موظف عمومي اأجنبــي " اأي �سخـــ�ص ي�سغـــل من�سبــا ت�سريعيــا 

اأو تنفـيذيا اأو اإداريا اأو ق�سائيا لدى بلد اأجنبي ، �سواء اأكان معينا اأم منتخبا ، واأي 

�سخ�ص ميار�ص وظيفة عمومية ل�سالح بلد اأجنبي ، مبا فـي ذلك ل�سالح جهاز 

عمومي اأو من�ساأة عمومية .

ج - يق�ســــد بتعبيـر " موظف موؤ�س�سة دولية عمومية " م�ستخدم مدين دويل اأو اأي 

�سخ�ص تاأذن له موؤ�س�سة من هذا القبيل باأن يت�سرف نيابة عنها .

اأم غري  اأكانت مادية  ، �سواء  اأنواعها  " املوجودات بكل  املمتلكات   " د - يق�سد بتعبري 

ماديـــة ، منقولـــة اأم غيــر منقولـــة ، ملمو�ســـــة اأم غيـــــر ملمو�ســــــــة ، وامل�ستنـــــــدات 

اأو ال�سكــــوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات اأو وجود حق فـيها .

هـ - يق�ســد بتعبري " العائـدات الإجرامية " اأي ممتلكــات متاأتيــة اأو متح�ســل عليهــا ،  

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، من ارتكاب جرم .

و - يق�سد بتعبري " التجميد " اأو " احلجز " فر�ص حظر موؤقت على اإحالة املمتلكات 

اأو تبديلها اأو الت�سرف فـيها اأو نقلها ، اأو تويل عهدة املمتلكات اأو ال�سيطرة عليها 

موؤقتا ، بناء على اأمر �سادر عن حمكمة اأو �سلطة خمت�سة اأخرى .

ز - يق�سد بتعبري " امل�سادرة " ، التي ت�سمل التجريد حيثما انطبق ، احلرمان الدائم 

من املمتلكات باأمر �سادر عن حمكمة اأو �سلطة خمت�سة اأخرى .

ح - يق�ســد بتعبيـــر " اجلرم الأ�سلي " اأي جرم تاأتـــــت منه عائــدات ميكــن اأن ت�سبح 

مو�سوع جرم ح�سب التعريف الوارد فـي املادة )23( من هذه التفاقية .

ط - يق�سد بتعبيـر " الت�سليــم املراقــب " ال�سمــاح ل�سحنـــات غيــر م�سروعـــة اأو م�سبوهة 

�سلطاتها  من  بعلــم  دخولــه  اأو  عربه  املرور  اأو  اأكرث  اأو  دولة  اإقليم  من  باخلروج 

الأ�سخا�ص  هوية  وك�سف  ما  جرم  عن  التحري  بغية   ، مراقبتها  وحتت  املعنية 

ال�سالعني فـي ارتكابه .
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املــادة ) 3 (

نطاق النطباق

1 - تنطبــق هــذه التفاقيــة ، وفقا لأحكامهـــا ، على منع الف�ســاد والتحري عنه ومالحقــة 

مرتكبيه ، وعلى جتميد وحجز واإرجاع العائدات املتاأتية من الأفعال املجرمة وفقا لهذه 

التفاقية .

2 - لأغرا�ص تنفـيذ هذه التفاقية ، لي�ص �سروريا اأن تكون اجلرائم املبينة فـيها قد اأحلقت 

�سررا اأو اأذى باأمالك الدولة ، با�ستثناء ما تن�ص عليه خالفا لذلك .

املــادة ) 4 (

�ســون ال�سيــادة

1 - توؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�سى هذه التفاقية على نحو يت�سق مع مبداأي 

ال�سوؤون  فـي  التدخل  عدم  مبداأ  ومع   ، اأرا�سيها  و�سالمة  ال�سيادة  فـي  الدول  ت�ساوي 

الداخلية للدول الأخرى .

2 - ليــــ�ص فـي هــــذه التفاقيــة ما يبيـــــح للدولـــــة الطــرف اأن تقــــوم فـي اإقليم دولة اأخــرى 

تلك  ب�سلطات  ح�سرا  اأداوؤها  يناط  التي  الوظائف  واأداء  الق�سائية  الولية  مبمار�سة 

الدولة الأخرى مبقت�سى قانونها الداخلي .

الف�سل الثاين

التدابري الوقائية

املــادة ) 5 (

�سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية

1 - تقـــوم كل دولــــة طرف ، وفقـــا للمبــــادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، بو�ســع وتنفـيــذ 

اأو تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد ، تعزز م�ساركة املجتمع وجت�سد مبادئ 

�سيادة القانون وح�سن اإدارة ال�سوؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة وال�سفافـية وامل�ساءلة .

2 - ت�سعى كل دولة طرف اإىل اإر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد .
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3 - ت�سعــــى كــل دولــة طرف اإىل اإجــراء تقييم دوري لل�سكوك القانونية والتدابري الإدارية 

ذات ال�سلة ، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته .

4 - تتعـــاون الــدول الأطراف فـيما بينهـــا ومع املنظمــات الدولية والإقليمية ذات ال�سلــة ، 

ح�سب القت�ساء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامهـــا القانونـــي ، على تعزيـــز وتطوير 

التدابري امل�سار اإليها فـي هذه املادة ، ويجوز اأن ي�سمل ذلك التعاون امل�ساركة فـي الربامج 

وامل�ساريع الدولية الرامية اإىل منع الف�ساد .

املــادة ) 6 (

هيئة اأو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية

1 - تكفل كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، وجود هيئة اأو هيئات ، 

ح�سب القت�ساء ، تتوىل منع الف�ساد ، بو�سائل مثل :

، والإ�ســراف على  املـــادة )5( من هذه التفاقيــة  اإليها فـي  اأ - تنفـيذ ال�سيا�سات امل�سار 

تنفـيذ تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه ، عند القت�ساء .

ب - زيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها .

2 - تقـــوم كل دولـة طـــــرف ، وفقـــا للمبادئ الأ�سا�سيـــة لنظامهــــا القانونـــي ، مبنـــح الهيئـــــة 

اأو الهيئات امل�سار اإليها فـي الفقرة )1( من هذه املادة ما يلزم من ال�ستقاللية ، لتمكني 

تلك الهيئة اأو الهيئـات من ال�سطـــالع بوظائفها ب�سورة فعالة ومبناأى عن اأي تاأثيــر 

ل م�سوغ لـه ، وينبغي توفـري ما يلزم من موارد مادية وموظفـني متخ�س�سني ، وكذلك 

ما قد يحتاج اإليه هوؤلء املوظفون من تدريب لال�سطالع بوظائفهم .

3 - تقــــــوم كـــل دولــة طــرف باإبالغ الأميـــن العـــام لالأمـــم املتحـــدة با�ســـم وعنـــوان ال�سلطـــة 

اأو ال�سلطات التي ميكن اأن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�سع وتنفـيذ تدابري 

حمددة ملنع الف�ساد .

املــادة ) 7 (

القطــاع العــــام

1 - ت�سعـــــى كــــل دولـــــة طرف ، حيثمـــا اقت�سى الأمر ووفقـــا للمبـــــادئ الأ�سا�سيــــة لنظامهــــا 

القانوين ، اإىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني ، وغريهم 
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وا�ستبقائهم  وا�ستخدامهم   ، القت�ساء  عند  املنتخبني  غري  العموميني  املوظفـني  من 

وترقيتهم واإحالتهم على التقاعد تت�سم باأنها :

اأ - تقوم على مبادئ الكفاءة وال�سفافـية واملعايري املو�سوعية ، مثل اجلدارة والإن�ساف 

والأهلية .

ب - ت�ستمل على اإجراءات منا�سبة لختيار وتدريب اأفراد لتويل املنا�سب العمومية التي 

تعترب عر�سة للف�ساد ب�سفة خا�سة و�سمان تناوبهم على املنا�سب عند القت�ساء .

ج - ت�سجــع على تقديــم اأجور كافـيــة وو�سع جــداول اأجور من�سفـــة ، مع مراعاة م�ستوى 

النمو القت�سادي للدولة الطرف املعنية .

د - ت�سجـــع على و�ســع برامج تعليمية وتدريبيــة لتمكيــن اأولئك املوظفـيــن من الوفـــاء 

لهم  وتوفر   ، العمومية  للوظائف  وال�سليم  وامل�سرف  ال�سحيح  الأداء  مبتطلبات 

املالزمة  الف�ساد  مبخاطر  وعيهم  اإذكاء  اأجل  من  واملنا�سب  املتخ�س�ص  التدريب 

لأداء وظائفهم ، ويجوز اأن ت�سري هذه الربامج اإىل مدونات اأو معايري �سلوكية فـي 

املجالت التي تنطبق عليها .

2 - تنظر كل دولة طرف اأي�سا فـي اعتماد تدابري ت�سريعية واإدارية منا�سبة ، مبا يتوافق 

مع اأهداف هذه التفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، لو�سع معايري 

تتعلق بالرت�سيح للمنا�سب العمومية وانتخاب �ساغليها .

مبا   ، املنا�سبة  والإدارية  الت�سريعية  التدابري  اتخاذ  فـي  اأي�سا  طرف  دولة  كل  تنظر   -  3

يت�سق مع اأهداف هذه التفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، لتعزيز 

متويل  وفـي  العمومية  املنا�سب  �ساغلي  لنتخاب  الرت�سيحات  متويل  فـي  ال�سفافـية 

الأحزاب ال�سيا�سية ، حيثما انطبق احلال .

4 - ت�سعى كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، اإىل اعتماد وتر�سيخ 

وتدعيم نظم تعزز ال�سفافـية ومتنع ت�سارب امل�سالح .

املــادة ) 8(

مدونات قواعد �سلوك للموظفـني العموميني

1  - من اأجل مكافحة الف�ســــاد ، تعمل كل دولـــــة طــــــرف ، �سمــن جملـــــــة اأمــور ، على تعزيـــز 

الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقا   ، العموميني  موظفـيها  بني  وامل�سوؤولية  والأمانة  النـزاهة 

لنظامها القانوين .
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2  - علــــى وجــــــه اخل�ســــــو�ص ، ت�سعى كــــــل دولــــة طــرف اإىل اأن تطبـــق ، �سمن نطاق نظمهــا 

املوؤ�س�سية والقانونيــــة ، مدونات اأو معاييـــر �سلوكية من اأجل الأداء ال�سحيح وامل�سرف 

وال�سليم للوظائف العمومية .

3 - لأغرا�ص تنفـيذ اأحكام هذه املـــــادة ، على كل دولة طرف ، حيثما اقت�سى الأمر ووفقا 

التي  ال�سلة  ذات  باملبادرات  علما  حتيط  اأن   ، القانوين  لنظامها  الأ�سا�سية  للمبادئ 

الدولية  املدونة  ، ومنها  الأطراف  واملتعددة  والأقاليمية  الإقليمية  املنظمات  اتخذتها 

لقواعد �سلوك املوظفـني العموميني ، الواردة فـي مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51 

املوؤرخ 12 كانون الأول/ دي�سمرب 1996 .

4 - تنظــر كــل دولة طرف اأي�سا ، وفقــــا للمبـادئ الأ�سا�سيـــة لقانونهــا الداخلـــي ، فـي اإر�ســاء 

تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفـني العموميني باإبالغ ال�سلطات املعنية عن اأفعال الف�ساد ، 

عندما يتنبهون اإىل مثل هذه الأفعال اأثناء اأداء وظائفهم .

5  - ت�سعـــى كل دولــــة طرف ، عند القت�ساء ووفقــــا للمبادئ الأ�سا�سيـــة لقانونهـــــا الداخلــــي ، 

اإىل و�سع تدابيــــر ونظم تلــــزم املوظفـيــن العموميني باأن يف�سحوا لل�سلطات املعنية عن 

اأ�سياء منها ما لهم من اأن�سطة خارجية وعمل وظيفـي وا�ستثمارات وموجودات وهبات 

اأو منافع كبرية قد تف�سي اإىل ت�سارب فـي امل�سالح مع مهامهم كموظفـني عموميني .

6 - تنظر كل دولة طرف فـي اأن تتخذ ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، تدابري 

تاأديبية اأو تدابري اأخرى �سد املوظفـني العموميني الذين يخالفون املدونات اأو املعايري 

املو�سوعة وفقا لهذه املادة .

املــادة ) 9 (

امل�سرتيات العمومية واإدارة الأموال العمومية

1 - تقوم كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، باخلطوات الالزمة 

لإن�ساء نظم ا�سرتاء منا�سبة تقوم على ال�سفافـية والتناف�ص وعلى معايري املو�سوعية 

فـي اتخاذ القرارات ، وتت�سم ، �سمن جملة اأمور ، بفاعليتها فـي منع الف�ساد ، وتتناول 

هذه النظم ، التي يجوز اأن تراعى فـي تطبيقها قيم حدية منا�سبة ، اأمورا ، منها :
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 اأ - توزيع املعلومات املتعلقة باإجراءات وعقود ال�سرتاء ، مبا فـي ذلك املعلومات املتعلقة 

ال�سلة  الوثيقة  اأو  ال�سلة  ذات  واملعلومات   ، املناق�سات  فـي  امل�ساركة  اإىل  بالدعوات 

باإر�ساء العقود ، توزيعـــــــــا عامـا ، مما يتيـــح ملقدمـــي العرو�ص املحتمليــن وقتا كافـيــــا 

لإعداد عرو�سهم وتقدميها .

ب - القيام م�سبقا باإقرار ون�سر �سروط امل�ساركة ، مبا فـي ذلك معاييـــر الختيار واإر�ساء 

العقود وقواعد املناق�سة .

ج - ا�ستخدام معايري مو�سوعية ومقررة م�سبقا لتخاذ القرارات املتعلقة بامل�سرتيات 

العمومية ، تي�سريا للتحقق لحقا من �سحة تطبيق القواعد اأو الإجراءات .

اإقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية ، مبا فـي ذلك نظام فعال للطعن ، �سمانا  د - 

لوجود �سبل قانونية للتظلم والنت�ساف فـي حال عدم اتباع القواعد اأو الإجراءات 

املو�سوعة عمال بهذه الفقرة .

هـ - اتخاذ تدابري ، عند القت�ســـاء ، لتنظيـــم الأمور املتعلقـــة بالعامليـــن امل�سوؤوليـــن عن 

امل�سرتيات ، مثل الإعالن عن اأي م�سلحة فـي م�سرتيات عمومية معينة ، واإجراءات 

الفرز ، والحتياجات التدريبية .

2 - تتخــــــذ كل دولـة طــرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سيــة لنظامهــــا القانونــي ، تدابري منا�سبة 

لتعزيز ال�سفافـية وامل�ساءلة فـي اإدارة الأموال العمومية ، وت�سمل هذه التدابري ما يلي :

 اأ - اإجراءات لعتماد امليزانية الوطنية .

ب - الإبالغ عن الإيرادات والنفقات فـي حينها .

ج - نظاما يت�سمن معايري للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�سل بذلك من رقابة .

د - نظما فعالة وكفوؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية .

، فـي حال عدم المتثال لال�سرتاطات  هـ - اتخاذ تدابري ت�سحيحية ، عند القت�ساء 

املقررة فـي هذه الفقرة .

3 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية واإدارية ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية 

البيانات  اأو  ال�سجالت  اأو  املحا�سبة  ، للمحافظة على �سالمة دفاتر  الداخلي  لقانونها 

املالية اأو امل�ستندات الأخرى ذات ال�سلة بالنفقات والإيرادات العمومية وملنع تزوير تلك 

امل�ستندات .
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املــادة ) 10 (

اإبــــالغ النــــــا�س

�سرورة  مراعاة  ومع  الداخلي  لقانونها  الأ�سا�سية  للمبادئ  وفقا   ، طرف  دولة  كل  تتخذ 

مكافحة الف�ساد ، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز ال�سفافـية فـي اإدارتها العمومية ، مبا فـي 

ذلك ما يتعلق بكيفـية تنظيمها وا�ستغالها وعمليات اتخاذ القرارات فـيها ، عند القت�ساء . 

ويجوز اأن ت�سمل هذه التدابري ما يلي :

 اأ - اعتماد اإجراءات اأو لوائح متكن عامة النا�ص من احل�سول ، عند القت�ساء ، على 

معلومات عن كيفـية تنظيم اإدارتها العمومية وا�ستغالها وعمليات اتخاذ القرارات 

اإيالء  مع   ، النا�ص  عامة  تهم  التي  القانونية  وال�سكوك  القرارات  وعن   ، فـيها 

املراعاة الواجبة ل�سون حرمتهم وبياناتهم ال�سخ�سية .

ب - تب�سيـــط الإجــــراءات الإداريــــة ، عند القت�ســـــاء ، من اأجل تي�سيــر و�ســــــول النـــا�ص 

اإىل ال�سلطات املخت�سة التي تتخذ القرارات .

ج - ن�ســــر معلومــــــات ميكن اأن ت�سـم تقاريــــــــر دوريــة عن خماطــر الف�ســاد فـي اإدارتها 

العمومية .

املــادة ) 11 (

التدابري املتعلقة باجلهاز الق�سائي واأجهزة النيابة العامة

1 - نظرا لأهميــة ا�ستقالليــة الق�ســاء وما له من دور حا�سم فـي مكافحـــة الف�ساد ، تتخــذ 

كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�ص با�ستقاللية 

 ، اأع�ساء اجلهاز الق�سائي  النـزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني  ، تدابري لتدعيم  الق�ساء 

ويجوز اأن ت�سمل تلك التدابري قواعد ب�ساأن �سلوك اأع�ساء اجلهاز الق�سائي .

2 - يجوز ا�ستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال بالفقرة )1( 

من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة فـي الدول الأطراف التي ل ي�سكل فـيها ذلك 

اجلهاز جزءا من اجلهاز الق�سائي ، ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة ل�ستقالليته .
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املــادة ) 12 (

القطــــاع اخلـــــا�س

1 - تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، تدابري ملنع �سلوع 

القطاع اخلا�ص فـي الف�ساد ، ولتعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات فـي القطاع 

فعالة  تكون  جنائية  اأو  اإدارية  اأو  مدنية  عقوبات  القت�ساء  عند  وتفر�ص   ، اخلا�ص 

ومتنا�سبة ورادعة على عدم المتثال لهذه التدابري .

2 - يجوز اأن تت�سمن التدابري الرامية اإىل حتقيق هذه الغايات ما يلي : 

 اأ - تعزيز التعاون بني اأجهزة اإنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�سلة .

ب - العمــل على و�ســع معايري واإجراءات ت�ستهـــدف �سون نزاهة كيانات القطاع اخلــا�ص 

ذات ال�سلة ، مبا فـي ذلك و�سع مدونات قواعد �سلوك من اأجل قيام املن�ساآت التجارية 

و�سليم  وم�سرف  �سحيح  وجه  على  اأن�سطتها  مبمار�سة  ال�سلة  ذات  املهن  وجميع 

ومنع ت�سارب امل�سالح ، ومن اأجل ترويج ا�ستخدام املمار�سات التجارية احل�سنة بني 

املن�ساآت التجارية وفـي العالقات التعاقدية بني تلك املن�ساآت والدولة .

ج - تعزيــــز ال�سفافـيــــة بني كيانـــات القطـــاع اخلـــا�ص ، مبا فـي ذلك اتخــــاذ تدابيــــر عند 

القت�ساء ب�ساأن هوية ال�سخ�سيات العتبارية والطبيعية ال�سالعة فـي اإن�ساء واإدارة 

ال�سركات .

د - منع اإ�ســــاءة ا�ستخــــــدام الإجـــــراءات التي تنظم ن�ساط كيانات القطاع اخلا�ص ، مبا 

فـي ذلك الإجراءات املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية 

لالأن�سطة التجارية .

هـ - منع ت�سارب امل�سالح بفر�ص قيود ، ح�سب القت�ساء ولفرتة زمنية معقولة ، على 

املوظفـني  عمل  على  اأو   ، مهنية  اأن�سطة  ال�سابقني  العموميني  املوظفـني  ممار�سة 

، عندما تكون لتلك  اأو تقاعدهم  ا�ستقالتهم  بعد  القطاع اخلا�ص  فـي  العموميني 

املوظفون  اأولئك  تولها  التي  بالوظائف  مبا�سرة  �سلة  العمل  ذلك  اأو  الأن�سطة 

العموميون اأو اأ�سرفوا عليها اأثناء مدة خدمتهم .
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و - �سمان اأن تكون لدى من�ساآت القطاع اخلا�ص ، مع اأخذ بنيتها وحجمها بعني العتبار ، 

وك�سفها  الف�ساد  اأفعال  ت�ساعد على منع  داخليا  ملراجعة احل�سابات  كافـية  �سوابط 

الالزمة  املالية  وبياناتها  هذه  اخلا�ص  القطاع  من�ساآت  ح�سابات  تكون  اأن  و�سمان 

خا�سعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�سديق مالئمة .

3 - بغيــــة منع الف�ســـاد ، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلــــزم من تدابري ، وفقـــا لقوانينهـــا 

الداخلية ولوائحها املتعلقة مب�سك الدفاتر وال�سجالت ، والك�سف عن البيانات املالية ، 

ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات ، ملنع القيام بالأفعال التالية بغر�ص ارتكاب اأي 

من الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية :

  اأ - اإن�ساء ح�سابات خارج الدفاتر .

ب - اإجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر اأو دون تبيينها ب�سورة وافـية .

 ج - ت�سجيل نفقات وهمية .

 د - قيد التزامات مالية دون تبيني غر�سها على الوجه ال�سحيح .

هـ - ا�ستخدام م�ستندات زائفة .

و  - الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�سه القانون .

4 - على كل دولة األ ت�سمح باقتطاع النفقات التي متثل ر�ساوى من الوعاء ال�سريبـي ، لأن 

الر�ساوى هي من اأركان الأفعال املجرمة وفقا للمادتني )15( و )16( من هذه التفاقية ، 

وكذلك ، عند القت�ساء ، �سائر النفقات املتكبدة فـي تعزيز ال�سلوك الفا�سد .

املــادة ) 13 (

م�ساركـــة املجتمـــع

1 - تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة ، �سمن حدود اإمكاناتها ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية 

لقانونها الداخلي ، لت�سجيع اأفراد وجماعات ل ينتمون اإىل القطاع العام ، مثل املجتمع 

الن�سطة  امل�ساركة  على   ، املحلي  املجتمع  ومنظمات  احلكومية  غري  واملنظمات  الأهلي 

واأ�سبابه  الف�ساد  يتعلق بوجود  فـيما  النا�ص  ، ولإذكاء وعي  الف�ساد وحماربته  فـي منع 

وج�سامته وما ميثله من خطر ، وينبغي تدعيم هذه امل�ساركة بتدابري مثل :
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اأ - تعزيز ال�سفافـية فـي عمليات اتخاذ القرار وت�سجيع اإ�سهام النا�ص فـيها .

ب - �سمان تي�سر ح�سول النا�ص فعليا على املعلومات .

ج - القيام باأن�سطة اإعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد ، وكذلك برامج توعية 

عامة ت�سمل املناهج املدر�سية واجلامعية .

د - احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�ص املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�سرها 

هذه  تقت�سر  اأن  �سريطة   ، معينة  لقيود  احلرية  تلك  اإخ�ساع  ويجوز   ، وتعميمها 

القيود على ما ين�ص عليه القانون وما هو �سروري :

1 - ملراعاة حقوق الآخرين اأو �سمعتهم .

2 - حلماية الأمن الوطني اأو النظام العام اأو ل�سون �سحة النا�ص اأو اأخالقهم .

2 - على كل دولة طرف اأن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�سمان تعريف النا�ص بهيئات مكافحة 

الف�ساد ذات ال�سلة امل�سار اإليها فـي هذه التفاقية ، واأن توفر لهم ، ح�سب القت�ساء ، 

اأي  ، عن  بيان هويتهم  ، مبا فـي ذلك دون  الهيئات لكي يبلغوها  �سبل الت�سال بتلك 

حوادث قد يرى اأنها ت�سكل فعال جمرما وفقا لهذه التفاقية .

املــادة ) 14 (

تدابري منع غ�سل الأموال

1 - على كل دولة طرف :

اأن تن�سئ نظاما داخليا �سامال للرقابة والإ�سراف على امل�سارف واملوؤ�س�سات املالية  اأ - 

تقدم  التي  العتبارية  اأو  الطبيعية  ال�سخ�سيات  ذلك  فـي  مبا   ، امل�سرفـية  غري 

خدمات نظامية اأو غري نظامية فـي جمال اإحالة الأموال اأو كل ما لـه قيمة ، وعند 

القت�ساء على الهيئات الأخرى املعر�سة بوجه خا�ص لغ�سل الأموال ، �سمن نطاق 

اأن ي�سدد  ، ويتعني  اأ�سكال غ�سل الأموال  اأجل ردع وك�سف جميع  اخت�سا�سها ، من 

ذلك النظام على املتطلبات اخلا�سة بتحديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني ، عند 

القت�ساء ، وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�سبوهة .
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ال�سلطات  قدرة   ، التفاقية  هذه  من   )46( املادة  باأحكام  م�سا�ص  دون   ، تكفل  اأن   - ب 

غ�سل  ملكافحة  املكر�سة  ال�سلطات  و�سائر  القانون  باإنفاذ  واملعنية  والرقابية  الإدارية 

الأموال ، )مبا فـيها ال�سلطات الق�سائية ، حيثما يق�سي القانون الداخلي بذلك( ، 

على التعـــاون وتبادل املعلومـــات على ال�سعيديـــن الوطنـــي والدولــــي �سمــن نطاق 

ال�سروط التي يفر�سها قانونها الداخلي ، واأن تنظر ، لتلك الغاية ، فـي اإن�ساء وحدة 

املتعلقة  املعلومات  ا�ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل  معلومات 

بعمليات غ�سل الأموال املحتملة ، ولتعميم تلك املعلومات .

2 - تنظر الدول الأطراف فـي تنفـيذ تدابري قابلة للتطبيق لك�سف ور�سد حركة النقود 

ا�ستخدام  ، رهنا ب�سمانات تكفل  القابلة للتداول ذات ال�سلة عرب حدودها  وال�سكوك 

 ، ال�سور  باأي �سورة من  امل�سروع  املال  راأ�ص  اإعاقة حركة  �سليما ودون  ا�ستخداما  املعلومات 

بالإبالغ  التجارية  واملوؤ�س�سات  الأفراد  قيام  ا�سرتاط  التدابري  تلك  ت�سمل  اأن  ويجوز 

اأي مقادير �سخمة من النقود وال�سكوك القابلة للتداول ذات ال�سلة عرب  اإحالة  عن 

احلدود .

3 - تنظـــر الــدول الأطراف فـي تنفـيـــذ تدابري منا�سبة وقابلة للتطبيـــق لإلــزام املوؤ�س�ســات 

املالية ، ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا يلي :

ال�سلة معلومات  ذات  والر�سائل  الإلكرتونية لالأموال  الإحالة  ا�ستمارات  - ت�سمني  اأ 

دقيقة ومفـيدة عن امل�سدر .

ب - الحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع .

ج - فر�ص فح�ص دقيق على اإحالت الأموال التي ل حتتوي على معلومات كاملة عن 

امل�سدر .

4 - لدى اإن�ساء نظام رقابي واإ�سرافـي داخلي مبقت�سى اأحكام هذه املادة ، ودون م�سا�ص باأي 

ذات  باملبادرات  ت�سرت�سد  اأن  الأطراف  بالدول  ، يجدر  التفاقية  اأخرى من هذه  مادة 

غ�سل  �سد  الأطراف  واملتعددة  والأقاليمية  الإقليمية  املوؤ�س�سات  اتخذتها  التي  ال�سلة 

الأموال .
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الإقليمي  والإقليمي ودون  العاملي  التعاون  تنمية وتعزيز  اإىل  الأطراف  الدول  ت�سعى   -  5

من  املالية  الرقابة  واأجهزة  القانون  اإنفاذ  واأجهزة  الق�سائية  ال�سلطات  بني  والثنائي 

اأجل مكافحة غ�سل الأموال .

الف�سل الثالث

التجرمي واإنفاذ القانون

املــادة ) 15 (

ر�سو املوظفـني العموميني الوطنيني

اأخرى لتجرمي الأفعال  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري 

التالية ، عندما ترتكب عمدا :

اأ - وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة اأو عر�سها عليه اأو منحه اإياها ، ب�سكل 

مبا�سر اأو غري مبا�سر ، �سواء ل�سالح املوظف نف�سه اأو ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، 

لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته 

الر�سمية .

ب - التمـــا�ص موظف عمومـــي اأو قبولـــــه ، ب�سكــل مبا�ســــــر اأو غري مبا�ســــر ، مزيـــة غيـر 

م�ستحقة ، �سواء ل�سالح املوظف نف�سه اأو ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، لكي يقوم 

ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�سمية .

املــادة ) 16 (

ر�سو املوظفـني العموميني الأجانب 

وموظفـي املوؤ�س�سات الدولية العمومية

  ، اأخرى لتجرمي القيام  1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري 

غري  مبزية  عمومية  دولية  موؤ�س�سة  موظف  اأو  اأجنبي  عمومي  موظف  بوعد   ، عمدا 

م�ستحقة اأو عر�سها عليه اأو منحه اإياها ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، �سواء ل�سالح 

املوظف نف�سه اأو ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع 
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عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�سمية ، من اأجل احل�سول على منفعة جتارية 

الأعمال  بت�سريف  يتعلق  فـيما  بها  الحتفاظ  اأو  اأخرى  م�ستحقة  غري  مزية  اأي  اأو 

التجارية الدولية .

2 - تنظر كل دولة طرف فـي اعتمــــــاد ما قـــد يلزم من تدابيــــر ت�سريعيــــــة وتدابري اأخـــرى 

 ، عمدا  دولية عمومية  موؤ�س�سة  فـي  اأو موظف  اأجنبي  عمومي  موظف  قيام  لتجرمي 

ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سـر ، بالتما�ص اأو قبول مزيــة غري م�ستحقــة ، �سواء ل�سالح 

املوظــف نف�ســه اأو ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما اأو ميتنع 

عن القيام بفعل ما لدى اأداء واجباته الر�سمية .

املــادة ) 17 (

اختال�س املمتلكات اأو تبديدها اأو ت�سريبها

ب�سكل اآخر من قبل موظف عمومي

قيام  لتجرمي  اأخرى  وتدابري  ت�سريعية  تدابري  من  يلزم  قد  ما  طرف  دولة  كل  تعتمد 

موظف عمومــي عمـدا ، ل�ساحله هو اأو ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، باختال�ص اأو تبديد 

اأي ممتلكات اأو اأموال اأو اأوراق مالية عمومية اأو خ�سو�سية اأو اأي اأ�سياء اأخرى ذات قيمة 

عهد بها اإليه بحكم موقعه ، اأو ت�سريبها ب�سكل اآخر .

املــادة ) 18 (

املتاجـــرة بالنفــــوذ

تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي 

الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا :

اأ - وعد موظف عمومي اأو اأي �سخ�ص اآخر باأي مزية غري م�ستحقة اأو عر�سها عليه 

اأو منحه اإياها ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، لتحري�ص ذلك املوظف العمومي 

اأو ال�سخ�ص على ا�ستغالل نفوذه الفعلي اأو املفرت�ص بهدف احل�سول من اإدارة اأو 

�سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة ل�سالح املحر�ص 

الأ�سلي على ذلك الفعل اأو ل�سالح اأي �سخ�ص اآخر .
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ب - قيام موظف عمومي اأو اأي �سخ�ص اآخر ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، بالتما�ص 

اأو قبول اأي مزية غري م�ستحقة ل�ساحله هو اأو ل�سالح �سخ�ص اآخر ، لكي ي�ستغل 

ذلك املوظف العمومي اأو ال�سخ�ص نفوذه الفعلي اأو املفرت�ص بهدف احل�سول من 

اإدارة اأو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة .

املــادة ) 19 (

اإ�ساءة ا�ستغالل الوظائف

تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لكي جترم 

اأو عدم قيامه بفعل  اأي قيامه   ، اأو موقعه  اإ�ساءة ا�ستغالل وظائفه  تعمد موظف عمومي 

ما ، لدى ال�سطالع بوظائفه ، بغر�ص احل�سول على مزية غري م�ستحقة ل�ساحله هو اأو 

ل�سالح �سخ�ص اأو كيان اآخر ، مما ي�سكل انتهاكا للقوانني .

املــادة ) 20 (

الإثراء غري امل�سروع

تنظر كل دولة طرف ، رهنا بد�ستورها واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، فـي اعتماد 

ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي تعمد موظف عمومي اإثراء غيـر 

م�ســروع ، اأي زيادة موجوداته زيادة كبرية ل ي�ستطيع تعليلها ب�سورة معقولة قيا�سا اإىل 

دخله امل�سروع .

املــادة ) 21 (

الر�سوة فـي القطاع اخلا�س

تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي 

الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا اأثناء مزاولة اأن�سطة اقت�سادية اأو مالية اأو جتارية :

 اأ - وعد اأي �سخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص ، اأو يعمل لديه باأي �سفة ، مبزية 

غري م�ستحقة اأو عر�سها عليه اأو منحه اإياها ، ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر ، �سواء 

ل�سالح ال�سخ�ص نف�سه اأو ل�سالح �سخ�ص اآخر ، لكي يقوم ذلك ال�سخ�ص بفعل ما 

اأو ميتنع عن القيام بفعل ما ، مما ي�سكل اإخالل بواجباته .
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ب - التما�ص اأي �سخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص ، اأو يعمل لديه باأي �سفة ، 

اأو قبولــــه ، ب�سكـــل مبا�ســــر اأو غري مبا�ســـر ، مزية غـيـــر م�ستحقة ، �سواء ل�سالح 

ال�سخ�ص نف�سه اأو ل�سالح �سخ�ص اآخر ، لكي يقوم ذلك ال�سخ�ص بفعل ما ، مما 

ي�سكل اإخالل بواجباته .

املــادة ) 22 (

اختال�س املمتلكات فـي القطاع اخلا�س

تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي 

تعمد �سخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص ، اأو يعمل فـيه باأي �سفة ، اأثناء مزاولة ن�ساط 

اقت�ســـادي اأو مالـــي اأو جتــاري ، اختال�ص اأي ممتلكات اأو اأموال اأو اأوراق مالية خ�سو�سية 

اأو اأي اأ�سياء اأخرى ذات قيمة عهد بها اإليه بحكم موقعه .

املــادة ) 23 (

غ�سل العائدات الإجرامية

1 - تعتمــد كـــــل دولـــة طرف ، وفقـــا للمبـــادئ الأ�سا�سيـــة لقانونهــا الداخلـــي ، ما قد يلـــــزم 

من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي الأفعال التالية ، عندما ترتكب عمدا :

اإخفاء  اإجرامية ، بغر�ص  ، مـع العلم باأنها عائدات  اإحالتها  اأو  اإبدال املمتلكات  اأ - 1 - 

اأو متويه م�سدر تلك املمتلكات غري امل�سروع اأو م�ساعدة اأي �سخ�ص �سالع فـي 

ارتكاب اجلرم الأ�سلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته .

2 - اإخفاء اأو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات اأو م�سدرها اأو مكانها اأو كيفـية 

الت�سرف فـيها اأو حركتها اأو ملكيتها اأو احلقوق املتعلقة بها ، مع العلم باأن تلك 

املمتلكات هي عائدات اإجرامية .

ب - ورهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين :

1 - اكت�سـاب املمتلكات اأو حيازتها اأو ا�ستخدامهــا مع العلم ، وقـــت ا�ستالمهــا ، باأنهــا 

عائدات اإجرامية .
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2 - امل�ساركــــة فـي ارتكاب اأي فعـــل جمرم وفقــا لهذه املـــادة ، اأو التعـــاون اأو التاآمـر 

وت�سهيله  ذلك  على  والت�سجيع  وامل�ساعدة  ارتكابه  فـي  وال�سروع   ، ارتكابه  على 

واإ�سداء امل�سورة ب�ساأنه .

2 - لأغرا�ص تنفـيذ اأو تطبيق الفقرة )1( من هذه املادة :

 اأ - ت�سعــى كل دولة طرف اإىل تطبيق الفقرة )1( من هذه املادة على اأو�سع جمموعة 

من اجلرائم الأ�سلية .

ب - تدرج كل دولة طرف فـي عداد اجلرائم الأ�سلية ، كحد اأدنى ، جمموعة �ساملة من 

الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية .

ج  - لأغرا�ص الفقـــرة الفرعيـــة )ب( اأعـــاله ، ت�سمـــل اجلرائم الأ�سلية اجلرائم املرتكبة 

داخل الولية الق�سائية للدولة الطرف املعنية وخارجها ، غري اأن اجلرائم املرتكبة 

خارج الولية الق�سائية للدولة الطرف ل متثل جرائم اأ�سلية اإل اإذا كان ال�سلوك 

ذو ال�سلة يعترب فعال اإجراميا مبقت�سى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فـيها 

وكان من �ساأنه اأن يعترب فعال اإجراميا مبقت�سى القانون الداخلي للدولة الطرف 

التي تنفذ اأو تطبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك .

د - تزود كل دولة طرف الأمني العام لالأمم املتحدة بن�سخ من قوانينها الـمنفذة لهذه 

املادة وبن�سخ من اأي تغيريات تدخل على تلك القوانني لحقا اأو بو�سف لها .

هـ - يجوز الن�ص على اأن اجلرائم املبينة فـي الفقرة )1( من هذه املادة ل ت�سري على 

للقانون  الأ�سا�سية  املبادئ  كانت  اإذا   ، الأ�سلي  اجلرم  ارتكبوا  الذين  الأ�سخا�ص 

الداخلي للدولة الطرف تقت�سي ذلك .

املــادة ) 24 (

الإخفــــــاء

دون م�ســـــا�ص باأحكـــام املــــادة )23( من هـــذه التفاقيـــة ، تنظر كل دولـــة طرف فـي اعتمـــاد 

ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لتجرمي القيام عمدا ، عقب ارتكاب اأي من 

الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية دون امل�ساركـة فـي تلك اجلرائـــم ، باإخفاء ممتلكــــات 

اأو موا�سلة الحتفاظ بها عندما يكون ال�سخ�ص املعني على علم باأن تلك املمتلكات متاأتية 

من اأي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية .
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املــادة ) 25 (

اإعاقة �سري العدالة

اأخرى لتجرمي الأفعال  تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري 

التالية ، عندما ترتكب عمدا :

اأو الوعد مبزية غري م�ستحقة  اأو الرتهيب  اأو التهديد  اأ - ا�ستخدام القوة البدنية 

اأو للتدخل فـي الإدلء  اأو منحها للتحري�ص على الإدلء ب�سهادة زور  اأو عر�سها 

بال�سهادة اأو تقدمي الأدلة فـي اإجراءات تتعلق بارتكاب اأفعال جمرمة وفقا لهذه 

التفاقية .

ب - ا�ستخدام القوة البدنية اأو التهديد اأو الرتهيب للتدخل فـي ممار�سة اأي موظف 

اأفعال  بارتكاب  يتعلق  فـيما  الر�سمية  مهامه  القانون  باإنفاذ  معني  اأو  ق�سائي 

بحق  مي�ص  ما  الفرعية  الفقرة  هذه  فـي  ولي�ص   ، التفاقية  لهذه  وفقا  جمرمة 

اأن تكون لديها ت�سريعات حتمي فئات اأخرى من املوظفـني  الدول الأطراف فـي 

العموميني .

املــادة ) 26 (

م�سوؤولية ال�سخ�سيات العتبارية

1 - تعتمــد كل دولة طرف ما قد يلــزم مــن تدابيــر ، تت�سق مـع مبادئهــا القانونيــة ، لتقريــر 

م�سوؤولية ال�سخ�سيات العتبارية عن امل�ساركة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية .

2 - رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف ، يجوز اأن تكون م�سوؤولية ال�سخ�سيات العتبارية 

جنائية اأو مدنية اأو اإدارية .

3 - ل متــــــ�ص تلك امل�سوؤوليـــة بامل�سوؤوليـــــــة اجلنائيــــة لل�سخ�سيـــات الطبيعيــــــة التي ارتكبـــت 

اجلرائم .

4 - تكفـــل كل دولــــة طرف ، على وجـــــه اخل�سو�ص ، اإخ�ســـــاع ال�سخ�سيــات العتباريــــة التي 

تلقى عليها امل�سوؤولية وفقا لهذه املادة لعقوبات جنائية اأو غري جنائية فعالة ومتنا�سبة 

ورادعة ، مبا فـيها العقوبات النقدية .
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املــادة ) 27 (

امل�ساركــة وال�ســـروع

1 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لكي جترم ، وفقا 

لقانونها الداخلي ، امل�ساركة باأي �سفة ، كطرف متواطئ اأو م�ساعد اأو حمر�ص مثال ، 

فـي فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

2 - يجوز لكل دولة طرف اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لكي 

جترم ، وفقا لقانونها الداخلي ، اأي �سروع فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

3 - تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري اأخرى لكي جترم ، وفقا 

لقانونها الداخلي ، الإعداد لرتكاب فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

املــادة ) 28 (

العلم والنية والغر�س كاأركان للفعل الإجرامي

ميكن ال�ستـــدلل من املالب�ســـات الوقائعيـــة املو�سوعية على توافــــر عن�سر العلــم اأو النيـة 

اأو الغر�ص ب�سفته ركنا لفعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

املــادة ) 29 (

التقـــادم

حتدد كل دولة طرف فـي اإطار قانونها الداخلي ، عند القت�ساء ، فرتة تقادم طويلة تبداأ 

فـيها الإجراءات الق�سائية ب�ساأن اأي فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية ، وحتدد فرتة تقادم 

اأطول اأو تعلق العمل بالتقادم فـي حال اإفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة .

املــادة ) 30 (

املالحقة واملقا�ساة واجلزاءات

1 - جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمرم وفقا لهذه التفاقية خا�سعا لعقوبات تراعى 

فـيها ج�سامة ذلك اجلرم .

2 - تتخذ كل دولة طرف ، وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستورية ، ما قد يلزم من 

تدابري لإر�ساء اأو اإبقاء توازن منا�سب بني اأي ح�سانات اأو امتيازات ق�سائية ممنوحة 

ملوظفـيها العموميني من اأجل اأداء وظائفهم واإمكانية القيام ، عند ال�سرورة ، بعمليات 

حتقيق ومالحقة ومقا�ساة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية .
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3 - ت�سعى كل دولة طرف اإىل �سمان ممار�سة اأي �سالحيــــات قانونيـــة تقديريــة يتيحها 

قانونها الداخلي فـيما يتعلق مبالحقة الأ�سخا�ص لرتكابهم اأفعال جمرمة وفقا لهذه 

التفاقية ، من اأجل حتقيق الفعالية الق�سوى لتدابري اإنفاذ القانون التي تتخذ ب�ساأن 

تلك اجلرائم ، ومع اإيالء العتبار الواجب ل�سرورة الردع عن ارتكابها .

4 - فـي حالة الأفعال املجرمة وفقا لهذه التفاقية ، تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة ، 

وفقا لقانونها الداخلي ومع اإيالء العتبار الواجب حلقوق الدفاع ، ل�سمان اأن تراعي 

ال�سروط املفرو�سة بخ�سو�ص قرارات الإفراج اإىل حني املحاكمة اأو ال�ستئناف �سرورة 

ح�سور املدعى عليه فـي الإجراءات اجلنائية الالحقة .

5 - تاأخذ كل دولة طرف بعني العتبار ج�سامة اجلرائم املعنية لدى النظر فـي اإمكانية 

الإفراج املبكر اأو امل�سروط عن الأ�سخا�ص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم .

6 - تنظر كل دولة طرف ، مبا يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ، فـي اإر�ساء 

املتهم  العمومي  املوظف  تنحية   ، القت�ساء  عند   ، املخت�سة  لل�سلطة  جتيز  اإجراءات 

بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية اأو وقفه عن العمل اأو نقله ، مع مراعاة مبداأ 

افرتا�ص الرباءة .

7 - تنظـــر كــل دولــــة طرف ، حينما ت�سوغ ج�سامة اجلـــرم ذلك ، ومبا يتوافــــق مع املبـــادئ 

الأ�سا�سيــة لنظامهـــا القانونــي ، فـي اتخاذ اإجـــراءات لإ�سقـــاط الأهليـــة ، باأمر ق�سائـــي 

اأو باأي و�سيلة منا�سبة اأخرى ، ولفرتة زمنية يحددها قانونها الداخلي ، عن الأ�سخا�ص 

املدانني بارتكاب اأفعال جمرمة وفقا لهذه التفاقية ، للقيام مبا يلي :

اأ - تويل من�سب عمومي .

ب - تويل من�سب فـي من�ساأة مملوكة كليا اأو جزئيا للدولة .

8 - ل مت�ص الفقرة )1( من هذه املادة مبمار�سة ال�سلطات املخت�سة �سالحياتها التاأديبية 

جتاه امل�ستخدمني املدنيني .
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9 - لي�ص فـي هذه التفاقية ما مي�ص باملبداأ القا�سي باأن يكون تو�سيف الأفعال املجرمة 

وفقا لهذه التفاقية وتو�سيف الدفوع القانونية املنطبقة اأو املبادئ القانونية الأخرى 

 ، الطرف  للدولة  الداخلي  للقانون  ح�سرا  حمفوظا  ال�سلوك  م�سروعية  حتكم  التي 

وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك اجلرائم وفقا لذلك القانون .

10 - ت�سعى الدول الأطراف اإىل ت�سجيع اإعادة اإدماج الأ�سخا�ص املدانني بارتكاب اأفعال جمرمة 

وفقا لهذه التفاقية فـي جمتمعاتهم .

املــادة ) 31 (

التجميد واحلجز وامل�سادرة

1 - تتخذ كل دولة طرف ، اإىل اأق�سى مدى ممكن �سمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ، 

ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�سادرة :

اأ - العائدات الإجرامية املتاأتية من اأفعال جمرمة وفقا لهذه التفاقية ، اأو ممتلكات 

تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .

ب - املمتلكات اأو املعدات اأو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت اأو كانت معدة لال�ستخدام 

فـي ارتكاب اأفعال جمرمة وفقا لهذه التفاقية .

2 - تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من ك�سف اأي من الأ�سياء امل�سار 

لغر�ص   ، حجزه  اأو  جتميده  اأو  اأثره  اقتفاء  اأو  املادة  هذه  من   )1( الفقرة  فـي  اإليها 

م�سادرته فـي نهاية املطاف .

3 - تتخذ كل دولة طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، ما قد يلزم من تدابري ت�سريعية وتدابري 

 ، اأو امل�سادرة  اأو املحجوزة  اإدارة ال�سلطات املخت�سة للممتلكات املجمدة  اأخرى لتنظيم 

امل�سمولة فـي الفقرتني )1( و )2( من هذه املادة .

4 - اإذا حولت هذه العائدات الإجرامية اإىل ممتلكات اأخرى اأو بدلت بها ، جزئيا اأو كليا ، 

وجب اإخ�ساع تلك املمتلكات ، بدل من العائدات ، للتدابري امل�سار اإليها فـي هذه املادة .

5 - اإذا خلطت هذه العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�سادر م�سروعة ، وجب 

اإخ�ساع تلك املمتلكات للم�سادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة ، مع عدم 

امل�سا�ص باأي �سالحيات تتعلق بتجميدها اأو حجزها .
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6 - تخ�ســع اأي�سا للتدابيـــر امل�ســـار اإليها فـي هذه املادة ، على نف�ص النحــو وبنف�ص القدر 

هذه  من  املتاأتية  الأخرى  املنافع  اأو  الإيرادات   ، الإجرامية  العائدات  على  ال�ساريني 

العائــدات الإجراميـــة ، اأو من املمتلكـــات التي حولت تلك العائدات اإليها اأو بدلت بها ، 

اأو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .

7 - لأغرا�ص هذه املادة واملادة )55( من هذه التفاقية ، تخـول كل دولــة طرف حماكمهـــا 

اأو �سلطاتها املخت�سة الأخرى اأن تاأمر باإتاحة ال�سجالت امل�سرفـية اأو املالية اأو التجارية 

اأو بحجزها ، ول يجوز للدولة الطرف اأن ترف�ص المتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة 

ال�سرية امل�سرفـية .

امل�سروع  امل�سدر  باأن يبني  اإلزام اجلاين  اإمكانية  فـي  تنظر  اأن  الأطراف  للدول  - يجوز   8

لهـــــذه العائـــدات الإجراميـــة املزعومـــــة اأو للممتلكــات الأخـــرى اخلا�سعـة للم�سـادرة ، 

ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات 

الق�سائية والإجراءات الأخرى .

9 - ل يجوز تاأويل اأحكام هذه املادة مبا مي�ص بحقوق اأطراف ثالثة ح�سنة النية .

10- لي�ص فـي هذه املــادة ما ميــ�ص باملبــداأ القا�سي باأن يكــون حتديــد وتنفـيـــذ التدابيــر التي 

لتلك  وخا�سعني  الطرف  للدولة  الداخلي  القانون  اأحكام  مع  متوافقني  اإليها  ت�سري 

الأحكام .

املــادة ) 32 (

حماية ال�سهود واخلرباء وال�سحايا

1 - تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي ، و�سمن حدود 

اإمكانياتها ، لتوفـري حماية فعالة لل�سهود واخلرباء الذين يدلون ب�سهادة تتعلق باأفعال 

جمرمة وفقا لهذه التفاقية وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�سخا�ص الوثيقي ال�سلة بهم 

عند القت�ساء ، من اأي انتقام اأو ترهيب حمتمل .
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2 - يجوز اأن ت�سمل التدابري املتوخاة فـي الفقرة )1( من هذه املادة ، ودون م�سا�ص بحقوق 

املدعى عليه ، مبا فـي ذلك حقه فـي حماكمة ح�سب الأ�سول :

اأ - اإر�ساء اإجراءات لتوفـري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�سخا�ص ، كالقيام مثال ، بالقدر 

الالزم واملمكن عمليا ، بتغيري اأماكن اإقامتهم وال�سماح ، عند القت�ساء ، بعدم اإف�ساء 

املعلومات املتعلقة بهويتهم واأماكن تواجدهم اأو بفر�ص قيود على اإف�سائها .

على  باأقوالهم  يدلوا  اأن  واخلرباء  لل�سهود  تتيح  بالأدلة  خا�سة  قواعد  توفـري   - ب 

نحو يكفل �سالمة اأولئك الأ�سخا�ص ، كال�سماح مثال بالإدلء بال�سهادة با�ستخدام 

تكنولوجيا الت�سالت ، مثل و�سالت الفـيديو اأو غريها من الو�سائل املالئمة .

3 - تنظر الدول الأطراف فـي اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات مع دول اأخرى ب�ساأن تغيري اأماكن 

اإقامة الأ�سخا�ص امل�سار اإليهم فـي الفقرة )1( من هذه املادة .

4 - ت�سري اأحكام هذه املادة اأي�سا على ال�سحايا اإذا كانوا �سهودا .

5 - تتيح كل دولة طرف ، رهنا بقانونها الداخلي ، اإمكانية عر�ص اآراء و�سواغل ال�سحايا 

واأخذها بعني العتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة �سد اجلناة ، 

على نحو ل مي�ص بحقوق الدفاع .

املــادة ) 33 (

حمايــة املبلغيــن

تنظر كل دولة طرف فـي اأن تدخل فـي �سلب نظامها القانوين الداخلي تدابري منا�سبة 

ولأ�سباب  نية  بح�سن   ، يقوم  �سخ�ص  لأي  لها  م�سوغ  ل  معاملة  اأي  من  احلماية  لتوفـري 

وجيهة ، باإبالغ ال�سلطات املخت�سة باأي وقائع تتعلق باأفعال جمرمة وفقا لهذه التفاقية .

املــادة ) 34 (

عواقــب اأفعــال الف�ســاد

مع اإيالء العتبار الواجب ملا اكت�سبته الأطراف الثالثة من حقوق بح�سن نية ، تتخذ كل 

دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، تدابري تتناول عواقب الف�ساد ، وفـي 

هذا ال�سياق ، يجوز للدول الأطراف اأن تعترب الف�ساد عامال ذا اأهمية فـي اتخاذ اإجراءات 

قانونيـــة لإلغاء اأو ف�ســـخ عقــد اأو �سحب امتياز اأو غري ذلك من ال�سكوك املماثلة اأو اتخاذ 

اأي اإجراء انت�سافـي اآخر .
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املــادة ) 35 (

التعويـــ�ض عـــن ال�ضـــرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ، وفقا ملبادئ قانونها الداخلي ، ل�ضمان حق 

الكيانات اأو الأ�ضخا�ص الذين اأ�ضابهم �ضرر نتيجة لفعل ف�ضاد فـي رفع دعوى ق�ضائية �ضد 

امل�ضوؤولني عن اإحداث ذلك ال�ضرر ، بغية احل�ضول على تعوي�ص .

املــادة ) 36 (

ال�صلطــــات املتخ�ص�صـــة

تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ الأ�ضا�ضية لنظامها القانوين ، ما قد يلزم من تدابري 

الف�ضاد  مكافحة  فـي  متخ�ض�ضني  اأ�ضخا�ص  اأو  متخ�ض�ضة  هيئات  اأو  هيئة  وجود  ل�ضمان 

من خالل اإنفاذ القانون ، ومتنح تلك الهيئة اأو الهيئات اأو هوؤلء الأ�ضخا�ص ما يلزم من 

ال�ضتقاللية ، وفقا للمبادئ الأ�ضا�ضية للنظام القانوين للدولة الطرف ، لكي ي�ضتطيعوا 

اأداء وظائفهـــم بفعالية ودون اأي تاأثيـــر ل م�ضــــوغ لـه ، وينبغي تزويــــد هــــوؤلء الأ�ضخـــا�ص 

اأو موظفـي تلك الهيئة اأو الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية لأداء مهامهم .

املــادة ) 37 (

التعاون مع �صلطات اإنفاذ القانون

1 - تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�ضبة لت�ضجيع الأ�ضخــا�ص الذين ي�ضاركـــون اأو �ضاركــوا 

فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية على تقدمي معلومات مفـيدة اإىل ال�ضلطات 

املخت�ضة لأغرا�ص التحقيق والإثبات ، وعلى توفـري م�ضاعدة فعلية حمددة لل�ضلطات 

تلك  وا�ضرتداد  اجلرمية  عائدات  من  اجلناة  حرمان  فـي  ت�ضهم  اأن  ميكن  املخت�ضة 

العائدات .

2 - تنظر كل دولة طرف فـي اأن تتيح ، فـي احلالت املنا�ضبة ، اإمكانية تخفـيف عقوبة املتهم 

الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق اأو املالحقة ب�ضاأن فعل جمرم وفقا لهذه 

التفاقية .
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3 - تنظر كل دولة طرف فـي اإمكانية منح احل�سانة من املالحقة الق�سائية ، وفقا للمبادئ 

الأ�سا�سيـــة لقانونها الداخلـــي ، لأي �سخــــ�ص يقدم عونـا كبيــــرا فـي عمليـــات التحقيق 

اأو املالحقة ب�ساأن فعل جمرم وفقا لهذه التفاقية .

4 - جتري حمايـــة اأولئك الأ�سخـــا�ص على النحو املن�سـو�ص عليــه فـي املــــادة )32( من هذه 

التفاقية ، مع مراعاة ما يقت�سيه اختالف احلال .

5 - عنـــدما يكــون ال�سخـــ�ص امل�ســـار اإليه فـي الفقــــرة )1( من هذه املـــادة ، املوجود فـي دولـــــة 

طرف ، قادرا على تقدمي عون كبري اإىل ال�سلطات املخت�سة لدولة طرف اأخرى ، يجوز 

للدولتني الطرفـني املعنيتني اأن تنظرا فـي اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ، وفقا لقانونهما 

فـي  املبينة  املعاملة  بتوفـري  الأخرى  الطرف  الدولة  قيام  اإمكــــــان  ب�ســـاأن   ، الداخلي 

الفقرتني )2( و )3( من هذه املادة .

املــادة ) 38 (

التعاون بني ال�سلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف ، وفقا لقانونها الداخلي ، ما قد يلزم من تدابري لت�سجيع التعاون 

بني �سلطاتها العمومية ، وكذلك موظفـيها العموميني ، من جانب ، و�سلطاتها امل�سوؤولة 

اأن  ويجوز   ، اآخر  جانب  من   ، مرتكبيها  ومالحقة  الإجرامية  الأفعال  فـي  التحقيق  عن 

ي�سمل ذلك التعاون :

اأ�سباب وجيهة لالعتقاد  ، حيثما تكون هناك  الأخرية  ال�سلطات  باإبالغ  املبادرة   - اأ   

باأنه جرى ارتكاب اأي من الأفعال املجرمة وفقا للمواد )15( و )21( و )23( من هذه 

التفاقية  ، اأو

ب - تقدمي جميع املعلومات ال�سرورية اإىل ال�سلطات الأخرية ، بناء على طلبها .

املــادة ) 39 (

التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�س

1 - تتخـــذ كل دولــــــة طـــرف ، وفقا لقانونهـا الداخلــــــي ، ما قد يلــزم من تدابيــــر لت�سجيــــع 

التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ، 

وخ�سو�سا املوؤ�س�سات املالية ، فـيما يت�سل بالأمور املتعلقة بارتكاب اأفعال جمرمة وفقا 

لهذه التفاقية .
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تنظر كل دولة طرف ، فـي ت�سجيع رعاياها وغريهم من الأ�سخا�ص الذين يوجد   -2

مكان اإقامتهم املعتاد فـي اإقليمها على اإبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق 

واملالحقة عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .

املــادة ) 40 (

ال�صرية امل�صرفية

تكفل كل دولة طرف ، فـي حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية فـي اأفعال جمرمة وفقا 

العقبات  الداخلي لتذليل  القانوين  اآليات منا�سبة فـي نظامها  ، وجود  لهذه االتفاقية 

التي قد تن�ساأ عن تطبيق قوانني ال�سرية امل�سرفية .

املــادة ) 41 ( 

ال�سجل اجلنائي

اأخرى لكي  اأو تدابري  ت�سريعية  يلزم من تدابري  اأن تعتمد ما قد  يجوز لكل دولة طرف 

اإدانة �سبق اأن  يوؤخذ بعني االعتبار ، ح�سبما تراه منا�سبا من �سروط واأغرا�ض ، اأي حكم 

اإجراءات  في  املعلومات  تلك  ا�ستخدام  بغية   ، اأخرى  دولة  في  املزعوم  اجلاين  بحق  �سدر 

جنائية ذات �سلة بفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .

 املــادة ) 42 ( 

الواليـة الق�سـائيـة

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تخ�سع لواليتها الق�سائية ما   - 1

جرمته من اأفعال وفقا لهذه االتفاقية في احلالتني التاليتني :

عندما يرتكب اجلرم في اإقليم تلك الدولة الطرف ، اأو اأ  -  

اأو  الطرف  الدولة  تلك  علم  ترفع  �سفينة  منت  على  اجلرم  يرتكب  عندما   - ب 

طائرة م�سجلة مبقت�سى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم .

رهنا باأحكام املادة )4( من هذه االتفاقية ، يجوز للدولة الطرف اأن تخ�سع اأي�سا   - 2

اأي جرم من هذا القبيل لواليتها الق�سائية في احلاالت التالية :

عندما يرتكب اجلرم �سد اأحد مواطني تلك الدولة الطرف ، اأو  اأ  -  

عدمي  �سخ�ض  اأو  الطرف  الدولة  تلك  مواطني  اأحد  اجلرم  يرتكب  عندما  ب -  

اجلن�سية يوجد مكان اإقامته املعتاد في اإقليمها ، اأو
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ج - عندما يكون اجلرم واحدا من االأفعال املجرمة وفقا للفقرة 1 )ب( "2" من 

فعل  ارتكاب  بهدف  اإقليمها  خارج  ويرتكب  االتفاقية  هذه  من   )23( املادة 

هذه  من   )23( املادة  "1"من  )ب(  اأو   "2" اأو   "1" )اأ(   1 للفقــرة  وفقا  جمرم 

االتفاقية داخل اإقليمها ، اأو

عندما يرتكب اجلرم �سد الدولة الطرف . د -  

الأغرا�ض املادة )44( من هذه االتفاقية ، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من   - 3

تدابري الإخ�ساع االأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق�سائية عندما 

اأحد  كونه  ملجرد  بت�سليمه  تقوم  وال  اإقليمها  في  موجودا  املزعوم  اجلاين  يكون 

مواطنيها .

اأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري الإخ�ساع االأفعال  اأي�سا  يجوز لكل دولة طرف   - 4

املزعوم  اجلاين  يكون  عندما  الق�سائية  لواليتها  االتفاقية  لهذه  وفقا  املجرمة 

موجودا في اإقليمها وال تقوم بت�سليمه .

اإذا اأبلغت الدولة الطرف التي متار�ض واليتها الق�سائية مبقت�سى الفقرة )1( اأو   - 5

)2( من هذه املادة ، اأو علمت بطريقة اأخرى ، اأن اأي دول اأطراف اأخرى جتري 

على  وجب   ، ذاته  ال�سلوك  ب�ساأن  ق�سائيا  اإجراء  تتخذ  اأو  مالحقة  اأو  حتقيقا 

ال�سلطات املعنية في تلك الدول االأطراف اأن تت�ساور فيما بينها ، ح�سب االقت�ساء ، 

بهدف تن�سيق ما تتخذه من اإجراءات .

دون م�سا�ض بقواعد القانون الدويل العام ، ال حتول هذه االتفاقية دون ممار�سة   - 6

اأي والية جنائية توؤكد الدولة الطرف �سريانها وفقا لقانونها الداخلي .

 الف�سـل الرابــع

التعــاون الدولــي  

املــادة ) 43 ( 

التعــــاون الــدولـــي

تتعاون الدول االأطراف في امل�سائل اجلنائية ، وفقا للمواد )44( اإىل )50( من هذه   - 1

االتفاقية . وتنظر الدول االأطراف ، حيثما كان ذلك منا�سبا ومت�سقا مع نظامها 

واالإجراءات  التحقيقات  في   ، البع�ض  بع�سها  م�ساعدة  في   ، الداخلي  القانوين 

اخلا�سة بامل�سائل املدنية واالإدارية ذات ال�سلة بالف�ساد .
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في م�سائل التعاون الدويل ، كلما ا�سرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار   - 2

ذلك ال�سرط م�ستوفى ب�سرف النظر عما اإذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية 

الدولة  فيها  تدرجه  التي  اجلرائم  فئة  نف�ض  �سمن  املعني  اجلرم  تدرج  الطلب 

الطرف الطالبة اأو ت�ستخدم في ت�سميته نف�ض امل�سطلح الذي ت�ستخدمه الدولة 

ب�ساأنه  الذي تلتم�ض  الذي يقوم عليه اجلرم  ال�سلوك  اإذا كان   ، الطالبة  الطرف 

امل�ساعدة يعترب فعال اإجراميا في قوانني كلتا الدولتني الطرفني .

املــادة ) 44 ( 

ت�سليم املجرمني

1 - تنطبق هذه املادة على االأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون ال�سخ�ض 

مو�سوع طلب الت�سليم موجودا في اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، �سريطة 

مبقت�سى  للعقاب  خا�سعا  جرما  الت�سليم  ب�ساأنه  يلتم�ض  الذي  اجلرم  يكون  اأن 

متلقية  الطرف  والدولة  الطالبة  الطرف  الدولة  من  لكل  الداخلي  القانون 

الطلب .

 2 - علــى الرغـــم مــن اأحكـــام الفقــرة )1( من هذه املــادة ، يجوز للدولـــة الطـــرف التي 

ي�سمح قانونها بذلك اأن توافق على طلب ت�سليم �سخ�ض ما ب�سبب اأي من اجلرائم 

امل�سمولة بهذه االتفاقية والتي ال يعاقب عليها مبوجب قانونها الداخلي .

 3 - اإذا �سمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�سلــة يكــون جــرم واحــد منها على االأقل 

خا�سعا للت�سليم مبقت�سى هذه املادة ويكون بع�سها غري خا�سع للت�سليم ب�سبب 

لهـــذه  وفقــا  جمرمـــة  باأفعال  �سلــة  لها  ولكن  عليها  املفرو�ســة  احلبـ�ض  مـدة 

فيما  اأي�سا  املادة  اأن تطبق هذه  الطلب  الطرف متلقية  للدولة  ، جاز  االتفاقية 

يخ�ض تلك اجلرائم .

 4 - يعتبــر كل من اجلرائــم التي تنطبــق عليهـا هذه املـــادة مدرجــا في عــداد اجلرائــم 

اخلا�سعة للت�سليم في اأي معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة بني الدول االأطراف . 

وتتعهد الدول االأطراف باإدراج تلك اجلرائم في عداد اجلرائم اخلا�سعة للت�سليم 

التي ي�سمح  ، وال يجوز للدولة الطرف  في كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها 

جرما  االتفاقية  لهذه  وفقا  املجرمة  االأفعال  من  اأيا  تعترب  اأن  بذلك  قانونها 

�سيا�سيا اإذا ما اتخذت هذه االتفاقية اأ�سا�سا للت�سليم .
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، طلب  املجرمني م�سروطا بوجود معاهدة  ت�سليم  ، جتعل  تلقت دولة طرف  اإذا   - 5

ت�سليم من دولة طرف اأخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�سليم ، جاز لها اأن تعترب 

هذه االتفاقية االأ�سا�ض القانوين للت�سليم فيما يخ�ض اأي جرم تنطبق عليه هذه 

املادة .

على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة :  - 6

اأن تبلغ االأمني العام لالأمم املتحدة ، وقت اإيداعها �سك الت�سديق على هذه   اأ -  

االتفاقية اأو قبولها اأو اإقرارها اأو االن�سمام اإليها ، مبا اإذا كانت �ستعترب هذه 

االتفاقية االأ�سا�ض القانوين للتعاون ب�ساأن الت�سليم مع �سائر الدول االأطراف 

في هذه االتفاقية .

واأن ت�سعى ، حيثما اقت�سى االأمر ، اإىل اإبرام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول  ب -  

االأطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة ، اإذا كانت ال تعترب هذه 

االتفاقية االأ�سا�ض القانوين للتعاون ب�ساأن الت�سليم .

اأن تعترب  على الدول االأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�سروطا بوجود معاهدة   - 7

اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�سعة للت�سليم فيما بينها .

الطرف  للدولة  الداخلي  القانون  عليها  ين�ض  التي  لل�سروط  الت�سليم  يخ�سع   - 8

املتعلقة  ال�سروط  ذلك  في  مبا   ، ال�سارية  الت�سليم  معاهدات  اأو  الطلب  متلقية 

بالعقوبة الدنيا امل�سرتطة للت�سليم واالأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية 

الطلب اأن ت�ستند اإليها في رف�ض الت�سليم .

ت�سعى الدول االأطراف ، رهنا بقوانينها الداخلية ، اإىل التعجيل باإجراءات الت�سليم   - 9

اأي جرم تنطبق عليه  اإثباتية فيما يخ�ض  وتب�سيط ما يت�سل بها من متطلبات 

هذه املادة .

10 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، رهنا باأحكام قانونها الداخلي ومعاهــداتهــا 

اأن حتتجز   ، الطالبــة  الطـرف  الــدولة  من  على طلب  وبناء   ، بالت�سليم  املتعلقة 

منا�سبة  تدابري  تتخذ  اأن  اأو   ، اإقليمها  في  واملوجود  ت�سليمه  املطلوب  ال�سخ�ض 

باأن الظروف ت�ستدعي  اقتنعت  ، متى  الت�سليم  اإجراءات  اأخرى ل�سمان ح�سوره 

ذلك وباأنها ظروف ملحة .
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اإقليمها بت�سليم ذلك  اإذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد اجلاين املزعوم في   - 11

ال�سخ�ض فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه اأحد مواطنيها ، 

وجب عليها القيام ، بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم ، باإحالة 

الق�سية دون اإبطاء ال م�سوغ لـه اإىل �سلطاتها املخت�سة بق�سد املالحقة ، وتتخذ 

تلك ال�سلطات قرارها وتتخذ ذات االإجراءات التي تتخذها في حالة اأي جرم اآخر 

يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف ، وتتعاون الدول 

االأطراف املعنية ، خ�سو�سا في اجلوانب االإجرائية واالإثباتية ، �سمانا لفعالية 

تلك املالحقة .

عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم اأحد مواطنيها اأو التخلي   -12

اإىل تلك الدولة الطرف لق�ساء العقوبة  اأن يعاد ذلك ال�سخ�ض  اإال ب�سرط  عنه 

املفرو�سة عليه بعد املحاكمة اأو االإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�سخ�ض من 

اأجلها ، وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�سليم ال�سخ�ض 

ذلك  يعترب   ، اأخرى  �سروط  من  منا�سبا  تريانه  قد  ما  وعلى  اخليار  هذا  على 

الت�سليم امل�سروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني في الفقرة )11( من هذه املادة .

ال�سخ�ض  اأن  بحجة  ق�سائي  حكم  تنفيذ  لغر�ض  مقدم  ت�سليم  طلب  رف�ض  اإذا   -13

على  وجب   ، الطلب  متلقية  الطرف  الدولة  مواطني  من  هو  ت�سليمه  املطلوب 

ووفقا  بذلك  ي�سمح  الداخلي  قانونها  كان  اإذا   ، الطلب  متلقية  الطرف  الدولة 

ملقت�سيات ذلك القانون ، اأن تنظر ، بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة ، 

في اإنفاذ العقوبة املفرو�سة مبقت�سى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة 

اأو ما تبقى منها .

تكفل الأي �سخ�ض تتخذ ب�ساأنه اإجراءات فيما يتعلق باأي من اجلرائم التي تنطبق   -14

عليها هذه املادة معاملة من�سفة في كل مراحل االإجراءات ، مبا في ذلك التمتع 

بجميع احلقوق وال�سمانات التي ين�ض عليها القانون الداخلي للدولة الطرف 

التي يوجد ذلك ال�سخ�ض في اإقليمها .

ال يجوز تف�سري اأي حكم في هذه االتفاقية على اأنه يفر�ض التزاما بالت�سليم اإذا   -15

اأن الطلب قدم  اأ�سباب وجيهة العتقاد  كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 
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لغر�ض مالحقة اأو معاقبة �سخ�ض ب�سبب جن�سه اأو عرقه اأو ديانته اأو جن�سيته اأو 

اأن االمتثال للطلب �سيلحق �سررا بو�سعية  اأو  اآرائه ال�سيا�سية ،  اأو  اأ�سله االإثني 

ذلك ال�سخ�ض الأي �سبب من هذه االأ�سباب .

يعترب جرما  اأن اجلرم  ت�سليم ملجرد  اأن ترف�ض طلب  االأطراف  للدول  16- ال يجوز 

يتعلق اأي�سا باأمور مالية .

17- قبل رف�ض الت�سليم ، تت�ساور الدولة الطرف متلقية الطلب ، حيثما اقت�سى االأمر ، 

وتقدمي  اآرائها  لعر�ض  وافية  لها فر�سة  تتيح  لكي  الطالبة  الطرف  الدولة  مع 

معلومات داعمة الإدعائها .

االأطراف  ثنائية ومتعددة  اأو ترتيبات  اتفاقات  اإبرام  اإىل  االأطراف  الدول  ت�سعى   -18

لتنفيذ الت�سليم اأو لتعزيز فاعليته .

 املــادة ) 45 (  

نقل الأ�سخا�ص املحكوم عليهم

يجوز للدول االأطراف اأن تنظر في اإبرام اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف 

ب�ساأن نقل االأ�سخا�ض الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�ض اأو باأ�سكال اأخرى من احلرمان 

من احلرية ، الرتكابهم اأفعاال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية ، اإىل اإقليمها لكي يكمل اأولئك 

االأ�سخا�ض مدة عقوبتهم هناك .

املــادة ) 46 ( 

امل�ساعدة القانونية املتبادلة

تقدم الدول االأطراف بع�سها اإىل بع�ض اأكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية   - 1

باجلرائم  املت�سلة  الق�سائية  واالإجراءات  واملالحقات  التحقيقات  في  املتبادلة 

امل�سمولة بهذه االتفاقية .

تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على اأمت وجه ممكن مبقت�سى قوانني الدولة   - 2

 ، ال�ســــلة  ذات  وترتيـــباتهــا  واتفاقــاتـها  ومعــاهداتهــا  الطلــب  متلقـــية  الطـــرف 

فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات واالإجراءات الق�سائيــة اخلا�ســـة باجلرائـــم 

التــي يجـــوز اأن حتـــا�ســـب عليهــا �سخ�سيــة اعتبارية ، وفقــــا للمــادة )26( مـــن هذه 

االتفاقية ، في الدولة الطرف الطالبة .
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من  الأي  املادة  لهذه  وفقا  تقدم  التي  املتبادلة  القانونية  امل�ساعدة  طلب  يجوز   - 3

االأغرا�ض التالية :

  اأ - احل�سول على اأدلة اأو اأقوال اأ�سخا�ض .

ب - تبليغ امل�ستندات الق�سائية .

ج  - تنفيذ عمليات التفتي�ض واحلجز والتجميد .

 د - فح�ض االأ�سياء واملواقع .

ه  - تقدمي املعلومات واملواد واالأدلة وتقييمات اخلرباء .

و -  تقـــديــم اأ�ســــول امل�ستـنـــدات وال�سجـــالت ذات ال�سلــــة ، مبا فيهــــا ال�سجــــــالت 

احلكومية اأو امل�سرفية اأو املالية اأو �سجالت ال�سركات اأو املن�ساآت التجارية ، 

اأو ن�سخ م�سدقة منها .

اأو  االأخرى  االأ�سياء  اأو  االأدوات  اأو  املمتلكات  اأو  االإجرامية  العائدات  حتديد   - ز 

اقتفاء اأثرها الأغرا�ض اإثباتية .

ح -  تي�سري مثول االأ�سخا�ض طواعية في الدولة الطرف الطالبة .

ط - اأي نوع اآخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف 

متلقية الطلب .

ي - ا�ستبانة عائدات اجلرمية وفقا الأحكام الف�سل اخلام�ض من هذه االتفاقية 

وجتميدها واقتفاء اأثرها .

ك -  ا�سرتداد املوجودات ، وفقا الأحكام الف�سل اخلام�ض من هذه االتفاقية .

 ، الداخلي  بالقانون  م�سا�ض  دون   ، الطرف  الدولة  لدى  املعنية  لل�سلطات  يجوز   - 4

ودون اأن تتلقى طلبا م�سبقا ، اأن تر�سل معلومات ذات �سلة مب�سائل جنائية اإىل 

ميكن  املعلومات  هذه  اأن  تعتقد  حيثما   ، اأخرى  طرف  دولة  في  خمت�سة  �سلطة 

اأن ت�ساعد تلك ال�سلطة على القيام بالتحريات واالإجراءات اجلنائية اأو اإمتامها 

االأخرى طلبا مبقت�سى هذه  الطرف  الدولة  تقدمي  اإىل  تف�سي  قد  اأو   ، بنجاح 

االتفاقية .

تر�سل املعلومات مبقت�سى الفقرة )4( من هذه املادة دون م�سا�ض مبا يجري من   - 5

حتريات واإجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم 
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تلك املعلومات ، وعلى ال�سلطات املخت�سة التي تتلقى املعلومات اأن متتثل الأي طلب 

باإبقـاء تلك املعلومات طي الكتمان ، واإن موؤقتا ، اأو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها ، 

اإجراءاتها  �سياق  في  تف�سي  اأن  املتلقية من  الطرف  الدولة  اأن هذا ال مينع  بيد 

معلومات تربئ �سخ�سا متهما ، وفـي تلك احلالة ، تقوم الدولة الطرف املتلقية 

الدولة  ، وتت�ساور مع  املعلومات  اإف�ساء تلك  املر�سلة قبل  الدولة الطرف  باإ�سعار 

الطرف املر�سلة ، اإذا ما طلب اإليها ذلك ، واإذا تعذر ، في حالة ا�ستثنائية ، توجيه 

اإبــالغ الدولة الطرف املر�سلة  اإ�سعار م�سبق ، وجب على الدولة الطرف املتلقية 

بذلك االإف�ساء دون اإبطاء .

ال يجوز اأن مت�ض اأحكام هذه املادة بااللتزامات النا�سئة عن اأي معاهدة اأخرى ،   - 6

ثنائية اأو متعددة االأطراف ، حتكم اأو �ستحكم ، كليا اأو جزئيا ، امل�ساعدة القانونية 

املتبادلة .

تطبق الفقرات )9( اإىل )29( من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقت�سى هذه   - 7

امل�ساعدة  لتبادل  مبعاهدة  مرتبطة  غري  املعنية  االأطراف  الدول  كانت  اإذا  املادة 

القانونية . اأما اإذا كانت تلك الدول االأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل ، 

وجب تطبيق االأحكام املقابلة في تلك املعاهدة ، ما مل تتفق الدول االأطراف على 

تطبيق الفقرات )9( اإىل )29( من هذه املادة بدال منها ، وت�سجع الدول االأطراف 

ب�سدة على تطبيق هذه الفقرات اإذا كانت ت�سهل التعاون .

ال يجوز للدول االأطراف اأن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�سى   - 8

هذه املادة بحجة ال�سرية امل�سرفية .

ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم  ، في  اأ - على الدولة الطرف متلقية الطلب    - 9

مبقت�سى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي ، اأن تاأخذ بعني االعتبار 

اأغرا�ض هذه االتفاقية ح�سبما بينت في املادة )1( ،

املادة بحجة  امل�ساعدة عمال بهذه  اأن ترف�ض تقدمي  يجوز للدول االأطراف  ب - 

متلقية  الطرف  الدولة  على  يتعني  اأنه  بيد   ، التجرمي  ازدواجية  انتفـــاء 

تقدم  اأن   ، القانوين  لنظامها  االأ�سا�سية  املفاهيم  مع  يتوافق  مبا   ، الطلب 

تلك  تقدمي  رف�ض  ويجوز   ، ق�سري  اإجراء  على  تنطوي  ال  التي  امل�ساعدة 
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امل�ساعدة حينما تتعلق الطلبات باأمور تافهة ، اأو اأمور يكون ما يلتم�ض من 

التعاون اأو امل�ساعدة ب�ساأنها متاحا مبقت�سى اأحكام اأخرى من هذه االتفاقية .

يجوز لكل دولة طرف اأن تنظر في اعتماد ما قد تراه �سروريا من التدابري  ج -  

انتفاء  حال  في  املادة  بهذه  عمال  اأو�سع  م�ساعدة  تقدمي  من  تتمكن  لكي 

ازدواجية التجرمي .

اإقليم دولة طرف ويطلب  اأو يق�سي عقوبته في  اأي �سخ�ض حمتجز  10- يجوز نقل 

تقدمي  اأو  ب�سهادة  االإدالء  اأو  التعرف  الأغرا�ض  اأخرى  طرف  دولة  في  وجوده 

م�ساعدة اأخرى في احل�سول على اأدلة من اأجل حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات 

ق�سائية تتعلق بجرائم م�سمولة بهذه االتفاقية ، اإذا ا�ستوفي ال�سرطان التاليان :

موافقة ذلك ال�سخ�ض بحرية وعن علم .  اأ  -  

هاتان  تراه  قد  مبا  رهنا   ، الطرفني  الدولتني  في  املعنية  ال�سلطات  اتفاق  ب -  

الدولتان الطرفان منا�سبا من �سروط .

الأغرا�ض الفقرة )10( من هذه املادة :  -11

تكون الدولة الطرف التي ينقل اإليها ال�سخ�ض خمولة اإبقاءه قيد االحتجاز   اأ -  

وملزمة بذلك ، ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�سخ�ض غري 

ذلك اأو تاأذن بغري ذلك .

على الدولة الطرف التي ينقل اإليها ال�سخ�ض اأن تنفذ ، دون اإبطاء ، التزامها  ب -  

عليه  يتفق  ملا  وفقا  منها  نقل  التي  الطــرف  الدولــة  عهـــدة  اإىل  باإرجاعــه 

م�سبقا ، اأو على اأي نحو اآخر ، بني ال�سلطات املعنية في الدولتني الطرفني .

ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل اإليها ال�سخ�ض اأن ت�سرتط على الدولة  ج -  

الطرف التي نقل منها بدء اإجراءات ت�سليم الأجل اإرجاع ذلك ال�سخ�ض .

حتت�سب املدة التي يق�سيها ال�سخ�ض املنقول قيد االحتجاز في الدولة التي  د -  

نقل اإليها �سمن مدة العقوبة املفرو�سة عليه في الدولة الطرف التي نقل 

منها .

ال يجـوز اأن يالحــق ال�سخـ�ض الذي ينقل وفقا للفقرتني )10( و )11( من هذه   -12

على  اأخرى  قيود  اأي  تفر�ض  اأو  يعاقب  اأو  يحتجز  اأو   ، كانت جن�سيته  اأيا   ، املادة 
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حريته ال�سخ�سية في اإقليم الدولة التي ينقل اإليها ، ب�سبب فعل اأو اإغفال اأو حكم 

اإدانة �سابق ملغادرته اإقليم الدولة التي نقل منها ، ما مل توافق على ذلك الدولة 

الطرف التي نقل منها .

تلقي  و�سالحية  م�سوؤولية  اإليها  ت�سند  مركزية  �سلطة  طرف  دولة  كل  ت�سمي   -13

طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات اأو اإحالتها اإىل ال�سلطات 

املعنية لتنفيذها ، وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�سة اأو اإقليم خا�ض ذو 

�سلطة مركزية  ت�سمي  اأن  لها  ، جاز  املتبادلة  القانونية  للم�ساعدة  نظام م�ستقل 

ال�سلطات  وتكفل   ، االإقليم  ذلك  اأو  املنطقة  تلك  في  ذاتها  املهام  تتوىل  منفردة 

، وحيثما  اإحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب  اأو  املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة 

تقوم ال�سلطة املركزية باإحالة الطلب اإىل �سلطة معنية لتنفيذه ، عليها اأن ت�سجع 

تلك ال�سلطة املعنية على تنفيذ الطلب ب�سرعة وبطريقة �سليمة ، ويتعني اإبالغ 

االأمني العام لالأمم املتحدة با�سم ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام 

الدولة الطرف باإيداع �سك ت�سديقها على هذه االتفاقية اأو قبولها اأو اإقرارها اأو 

االن�سمام اإليها ، وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة واأي مرا�سالت تتعلق 

بها اإىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول االأطراف ، وال مي�ض هذا ال�سرط 

اإليها  اأن ت�سرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت  اأي دولة طرف في  حق 

الدولتان  تتفق  وحيثما   ، العاجلة  احلاالت  في  اأما   ، الدبلوما�سية  القنوات  عرب 

الطرفان املعنيتان ، فعن طريق املنظمة الدولية لل�سرطة اجلنائية ، اإن اأمكن ذلك .

14- تقدم الطلبات كتابة اأو ، حيثما اأمكن ، باأي و�سيلة كفيلة باأن تنتج �سجال مكتوبا ، 

بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب ، وفـي ظروف تتيح لتلك الدولة 

الطرف اأن تتحقق من �سحته ، ويتعني اإبالغ االأمني العام لالأمم املتحدة باللغة 

�سك  باإيداع  طرف  دولة  كل  قيام  وقت  الطرف  الدولة  لدى  املقبولة  اللغات  اأو 

اأما في   ، اإليها  اأو االن�سمام  اإقرارها  اأو  اأو قبولها  ت�سديقها على هذه االتفاقية 

احلاالت العاجلة ، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك ، فيجوز اأن تقدم 

الطلبات �سفويا ، على اأن توؤكد كتابة على الفور .

يت�سمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :  -15
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هوية ال�سلطة مقدمة الطلب .  اأ -  

مو�سوع وطبيعة التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراء الق�سائي الذي يتعلق به  ب -  

الطلب ، وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق اأو املالحقة اأو االإجراء 

الق�سائي .

ملخ�سا للوقائع ذات ال�سلة باملو�سوع ، با�ستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة  ج -  

لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�سائية .

و�سفا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�سيل اأي اإجراءات معينة تود الدولة الطرف  د -  

الطالبة اتباعها .

هوية اأي �سخ�ض معني ومكانه وجن�سيته ، حيثما اأمكن ذلك . ه -  

الغر�ض الذي تلتم�ض من اأجله االأدلة اأو املعلومات اأو التدابري . و -  

اإ�سافية عندما يتبني  اأن تطلب معلومات  يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب   -16

ذلك  ت�سهل  اأن  ميكن  اأو  الداخلي  لقانونها  وفقا  الطلب  لتنفيذ  �سرورية  اأنها 

التنفيذ .

وكذلك   ، الطلب  متلقية  الطرف  للدولة  الداخلي  للقانون  وفقا  الطلب  ينفذ   -17

وفقا لالإجراءات املحددة في الطلب ، حيثما اأمكن ، ما مل يتعار�ض مع القانون 

الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب .

عندما يكون �سخ�ض ما موجودا في اإقليم دولة طرف ويراد �سماع اأقواله ، ك�ساهد   -18

ممكنا  ذلك  ويكون   ، اأخرى  طرف  لدولة  الق�سائية  ال�سلطات  اأمام   ، خبري  اأو 

ومت�سقا مع املبادئ االأ�سا�سية للقانون الداخلي ، يجوز للدولة الطرف االأوىل اأن 

ت�سمح ، بناء على طلب الدولة االأخرى ، بعقد جل�سة اال�ستماع عن طريق االئتمار 

بوا�سطة الفيديو ، اإذا مل يكن ممكنا اأو م�ست�سوبا مثول ال�سخ�ض املعني �سخ�سيا 

في اإقليم الدولة الطرف الطالبة ، ويجوز للدولتني الطرفني اأن تتفقا على اأن 

واأن  الطالبة  الطرف  للدولة  تابعة  �سلطة ق�سائية  اال�ستماع  اإدارة جل�سة  تتوىل 

حت�سرها �سلطة ق�سائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب .

بها  تزودها  التي  االأدلة  اأو  املعلومات  تنقل  اأن  الطالبة  الطرف  للدولة  يجوز  ال   -19

الدولة الطرف متلقية الطلب ، اأو اأن ت�ستخدمها في حتقيقات اأو مالحقات اأو 
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اإجراءات ق�سائية غري تلك املذكورة في الطلب ، دون موافقة م�سبقة من الدولة 

الطرف متلقية الطلب ، ولي�ض في هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة 

اأدلة مربئة ل�سخ�ض متهم ، وفـي هذه  اأو  من اأن تف�سي في اإجراءاتها معلومات 

الطلب  الطرف متلقية  الدولة  ت�سعر  اأن  الطالبة  الطرف  الدولة  ، على  احلالة 

اإذا ما طلب  قبل حدوث االإف�ساء واأن تت�ساور مع الدولة الطرف متلقية الطلب 

، وجب على  م�سبق  اإ�سعار  توجيه   ، ا�ستثنائية  ، في حالة  تعذر  واإذا   ، ذلك  منها 

االإف�ساء  بذلك  الطلب  الطرف متلقية  الدولة  تبلغ  اأن  الطالبة  الطرف  الدولة 

دون اإبطاء .

يجوز للدولة الطرف الطالبة اأن ت�سرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن   -20

حتافظ على �سرية الطلب وم�سمونه ، با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه ، واإذا تعذر 

على الدولة الطرف متلقية الطلب اأن متتثل ل�سرط ال�سرية ، وجب عليها اإبالغ 

الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .

يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة في احلاالت التالية :  -21

اإذا مل يقدم الطلب وفقا الأحكام هذه املادة .   اأ -  

اإذا راأت الدولة الطرف متلقية الطلب اأن تنفيذ الطلب قد مي�ض ب�سيادتها اأو  ب -  

اأمنها اأو نظامها العام اأو م�ساحلها االأ�سا�سية االأخرى .

اإذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها  ج -  

، لو كان ذلك اجلرم خا�سعا  اأي جرم مماثل  تنفيذ االإجراء املطلوب ب�ساأن 

لتحقيق اأو مالحقة اأو اإجراءات ق�سائية في اإطار واليتها الق�سائية .

اإذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية  د -  

الطلب فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة .

اأن  ملجرد  متبادلة  قانونية  م�ساعدة  طلب  ترف�ض  اأن  االأطراف  للدول  يجوز  ال   -22

اجلرم يعترب اأي�سا مت�سال باأمور مالية .

يتعني اإبداء اأ�سباب اأي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .  -23

تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة في   -24

اأقرب وقت ممكن ، وتراعي اإىل اأق�سى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف 
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الطالبة من اآجال ، يف�سل اأن تورد اأ�سبابها في الطلب ذاته ، ويجوز للدولة الطرف 

الطالبة اأن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�سول على معلومات عن حالة التدابري 

التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري 

في ذلك ، وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترد على ما تتلقاه من الدولة 

الطرف الطالبة من ا�ستف�سارات معقولة عن و�سعية الطلب والتقدم املحرز في 

معاجلته ، وتقوم الدولة الطرف الطالبة باإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ، 

على وجه ال�سرعة ، عندما تنتهي حاجتها اإىل امل�ساعدة امللتم�سة .

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب   -25

تعار�سها مع حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية جارية .

قبل رف�ض اأي طلب مبقت�سى الفقرة )21( من هذه املادة ، اأو اإرجاء تنفيذه مبقت�سى   -26

الفقرة )25( من هذه املادة ، تت�ساور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة 

الطرف الطالبة للنظر في اإمكانية تقدمي امل�ساعدة رهنا مبا تراه �سروريا من 

�سروط واأحكام ، فاإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك 

ال�سروط ، وجب عليها االمتثال لتلك ال�سروط .

دون م�سا�ض بتطبيق الفقرة )12( من هذه املادة ، ال يجوز مالحقة اأو احتجاز اأو   -27

معاقبة اأي �ساهد اأو خبري اأو �سخ�ض اآخر يوافق ، بناء على طلب الدولة الطرف 

الطالبة ، على االإدالء ب�سهادة في اإجراءات ق�سائية ، اأو على امل�ساعدة في حتريات 

اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية في اإقليم الدولة الطرف الطالبة ، اأو اإخ�ساعه 

اأو  فعل  اأي  ب�سبب   ، االإقليم  ذلك  في  ال�سخ�سية  حريته  يقيد  اآخر  اإجراء  الأي 

اإغفال اأو حكم اإدانة �سابق ملغادرته اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب ، وينتهي 

�سمان عدم التعر�ض هذا متى بقي ال�ساهد اأو اخلبري اأو ال�سخ�ض االآخر مبح�ض 

اأتيحت له فر�سة  اأن تكون قد  ، بعد  الطالبة  اإقليم الدولة الطرف  اختياره في 

املغادرة خـالل مدة خم�ســـة ع�سر يوما مت�سلـــة ، اأو اأي مـــدة تتفق عليها الدولتان 

يعد الزما  باأن وجوده مل  ر�سميا  فيه  اأبلغ  الذي  التاريخ  اعتبارا من   ، الطرفان 

لل�سلطات الق�سائية ، اأو متى عاد اإىل ذلك االإقليم مبح�ض اختياره بعد اأن يكون 

قد غادره .
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تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب ، ما مل   -28

تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك ، واإذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم 

اأو �ست�ستلزم نفقات �سخمة اأو غري عادية ، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني 

اأن تت�ساورا لتحديد ال�سروط واالأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ساها ، وكذلك 

كيفية حتمل تلك التكاليف .

29- اأ - توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة ن�سخا مما يوجد 

اأو معلومات حكومية ي�سمح قانونها  اأو م�ستندات  في حوزتها من �سجالت 

الداخلي باإتاحتها لعامة النا�ض .

يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، ح�سب تقديرها ، اأن تقدم اإىل الدولة  ب -  

الطرف الطالبة ، كليا اأو جزئيا اأو رهنا مبا تراه منا�سبا من �سروط ، ن�سخا 

من اأي �سجالت اأو م�ستندات اأو معلومات حكومية موجودة في حوزتها وال 

ي�سمح قانونها الداخلي باإتاحتها لعامة النا�ض .

اأو ترتيبات  تنظر الدول االأطراف ، ح�سب االقت�ساء ، في اإمكانية عقد اتفاقات   -30

النفاذ  مو�سع  ت�سعها  اأو  املادة  هذه  اأغرا�ض  تخدم  االأطراف  متعددة  اأو  ثنائية 

العملي اأو تعزز اأحكامها .

املــادة ) 47 ( 

نقل الإجراءات اجلنائية

تنظر الدول االأطراف في اإمكانية نقل اإجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه 

االتفاقية اإىل بع�سها البع�ض ، بهدف تركيز تلك املالحقة ، في احلاالت التي يعترب فيها 

واليات  بعدة  االأمر  يتعلق  عندما  وخ�سو�سا   ، العدالة  �سري  ح�سن  �سالح  في  النقل  ذلك 

ق�سائية .

املــادة ) 48 ( 

التعاون في جمال اإنفاذ القانون

نظمها  مع  يتوافق  مبا   ، وثيقا  تعاونا  بينها  فيما  االأطراف  الدول  تتعاون   -1

اأجل  من  القانون  اإنفاذ  تدابري  فاعلية  تعزز  كي   ، الداخلية  واالإدارية  القانونية 
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مكافحة اجلــرائم امل�سمـــولة بهذه االتفاقيــة ، وتتخذ الدول االأطراف ، على وجــه 

اخل�سو�ض ، تدابري فعالة الأجل :

واإن�ساء   ، املعنية  ودوائرها  واأجهزتها  �سلطاتها  بني  االت�سال  قنوات  تعزيز  اأ -  

تلك القنوات عند ال�سرورة ، من اأجل تي�سري تبادل املعلومات بطريقة اآمنة 

و�سريعة عن كل جوانب اجلرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية ، مبا فيها �سالتها 

باالأن�سطة االإجرامية االأخرى ، اإذا راأت الدول االأطراف املعنية ذلك منا�سبا .

التعاون مع الدول االأطراف االأخرى ، فيما يتعلق باجلرائم امل�سمولة بهذه  ب -  

االتفاقية ، على اإجراء حتريات ب�ساأن :

1 - هوية االأ�سخا�ض امل�ستبه في �سلوعهم في تلك اجلرائم واأماكن تواجدهم 

واأن�سطتهم ، اأو اأماكن االأ�سخا�ض املعنيني االآخرين .

2 - حركة العائدات االإجرامية اأو املمتلكات املتاأتية من ارتكاب تلك اجلرائم .

املــــراد  اأو  امل�ستخدمــة  اأو االأدوات االأخـــرى  املعــدات  اأو  املمتـلكــات  3 - حـــركة 

ا�ستخدامها في ارتكاب تلك اجلرائم .

املواد  من  الالزمة  الكميات  اأو  االأ�سناف  بتوفري   ، االقت�ساء  عند   ، القيام  ج -  

الأغرا�ض التحليل اأو التحقيق . 

تبادل املعلومات ، عند االقت�ساء ، مع الدول االأطراف االأخرى ب�ساأن و�سائل  د - 

وطرائق معينة ت�ستخدم في ارتكاب اجلرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية ، مبا 

في ذلك ا�ستخدام هويات زائفة اأو وثائق مزورة اأو حمورة اأو زائفة اأو غريها 

من و�سائل اإخفاء االأن�سطة .

ت�سهيل التن�سيق الفعال بني �سلطاتها واأجهزتها ودوائرها املعنية ، وت�سجيع  ه -  

تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء ، مبا في ذلك تعيني �سباط ات�سال ، 

رهنا بوجود اتفاقات اأو ترتيبات ثنائية بني الدول االأطراف املعنية .

تبادل املعلومات وتن�سيق ما يتخذ من تدابري اإدارية وتدابري اأخرى ، ح�سب  و -  

االقت�ساء ، لغر�ض الك�سف املبكر عن اجلرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية .

بغية و�سع هذه االتفاقية مو�سع النفاذ ، تنظر الدول االأطراف في اإبرام اتفاقات   - 2

اأو ترتيبات ثنائية اأو متعددة االأطراف ب�ساأن التعاون املبا�سر بني اأجهزتها املعنية 
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باإنفاذ القانون ، وفـي تعديل تلك االتفاقات اأو الرتتيبات في حال وجودها ، واإذا 

مل تكن هناك بني الدول االأطراف املعنية اتفاقات اأو ترتيبات من هذا القبيل ، 

جاز للدول االأطراف اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأ�سا�س للتعاون املتبادل في 

الدول  وت�ستفيد   ، االتفاقية  بهذه  امل�سمولة  ب�ساأن اجلرائم  القانون  اإنفاذ  جمال 

االأطراف ، كلما اقت�ست ال�سرورة ، ا�ستفادة تامة من االتفاقات اأو الرتتيبات ، مبا 

فيها املنظمات الدولية اأو االإقليمية ، لتعزيز التعاون بني اأجهزتها املعنية باإنفاذ 

القانون .

3 - ت�سعـى الـدول االأطــراف اإىل التـعــاون ، �سمــــــن حدود اإمكانياتهــــا ، على الت�ســـــدي 

للجرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية ، التي ترتكب با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة .

املــادة ) 49 ( 

التحقيقات امل�شرتكة

جتيز  االأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  اإبرام  في  االأطراف  الدول  تنظر 

لل�سلطات املعنية اأن تن�سئ هيئات حتقيق م�سرتكة ، فيما يتعلق باالأمور التي هي مو�سع 

حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية في دولة واحدة اأو اأكرث  ، وفـي حال عدم وجود 

ح�سب  باالتفاق  م�سرتكة  بتحقيقات  القيام  يجوز   ، القبيل  هذا  من  ترتيبات  اأو  اتفاقات 

احلالة ، وتكفل الدول االأطراف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي 

�سيجري ذلك التحقيق داخل اإقليمها .

 املــادة ) 50 (  

اأ�شاليب التحري اخلا�شة

من اأجل مكافحة الف�ساد مكافحة فعالة ، تقوم كل دولة طرف ، بقدر ما ت�سمح   - 1

به املبادئ االأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي ، و�سمن حدود اإمكانياتها ووفقا 

لل�سروط املن�سو�س عليها في قانونها الداخلي ، باتخاذ ما قد يلزم من تدابري 

لتمكني �سلطاتها املخت�سة من ا�ستخدام اأ�سلوب الت�سلم املراقب على النحو املنا�سب 

اأ�ساليب حتر خا�سة كالرت�سد االإلكرتوين  ، اتباع  وكذلك ، حيثما تراه منا�سبا 

وغريه من اأ�سكال الرت�سد والعمليات ال�سرية ، ا�ستخداما منا�سبا داخل اإقليمها ، 

وكذلك لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك االأ�ساليب من اأدلة .
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لغر�ض التحري عن اجلرائم امل�سمولة بهذه االتفاقية ، ت�سجع الدول االأطراف   - 2

االأطراف  اأو متعددة  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات   ، ال�سرورة  ، عند  اأن تربم  على 

منا�سبة ال�ستخدام اأ�ساليب التحري اخلا�سة تلك في �سياق التعاون على ال�سعيد 

الدويل ، وتربم تلك االتفاقات اأو الرتتيبات وتنفذ باالمتثال التام ملبداأ ت�ساوي 

الدول في ال�سيادة ، ويراعى في تنفيذها التقيد ال�سارم باأحكام تلك االتفاقات اأو 

الرتتيبات .

في حال عـــدم وجود اتفـــاق اأو ترتيـــب على النحو املبني في الفقرة )2( من هذه   - 3

على  هذه  اخلا�سة  التحري  اأ�ساليب  با�ستخدام  املتعلقة  القرارات  تتخذ   ، املادة 

ال�سعيد الدويل تبعا للحالة ، ويجوز اأن تراعى فيها ، عند ال�سرورة ، الرتتيبات 

املالية والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�سائية من قبل الدول االأطراف 

املعنية .

يجوز ، مبوافقة الدول االأطراف املعنية ، اأن ت�سمل القرارات املتعلقة با�ستخدام   - 4

اأ�سلوب الت�سليم املراقب على ال�سعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�سائع 

اأو االأموال وال�سماح لها مبوا�سلة ال�سري �ساملة اأو اإزالتها اأو اإبدالها كليا اأو جزئيا .

 الف�سل اخلام�ص

ا�سرتداد املوجودات

املــادة ) 51 ( 

حكــم عــــام

ا�سرتداد املوجودات مبقت�سى هذا الف�سل هو مبداأ اأ�سا�سي في هذه االتفاقية ، وعلى الدول 

االأطراف اأن متد بع�سها البع�ض باأكرب قدر من العون وامل�ساعدة في هذا املجال .

املــادة ) 52 ( 

منع وك�سف اإحالة العائدات املتاأتية من اجلرمية

تتخذ كل دولة طرف ، دون اإخالل باملادة )14( من هذه االتفاقية ، ما قد يلزم من   - 1

تدابري ، وفقا لقانونها الداخلي ، الإلزام املوؤ�س�سات املالية الواقعة �سمن واليتها 

لتحديد  معقولة  خطوات  تتخذ  وباأن  الزبائن  هوية  من  تتحقق  باأن  الق�سائية 

هوية املالكني املنتفعني لالأموال املودعة في ح�سابات عالية القيمة ، وباأن جتري 
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فح�سـا دقيقا للح�سـابات التي يطـلب فتحها اأو يحتفظ بها من قبل ، اأو نيابـة عــن 

اأفــــراد مكلفيـــن اأو �سبـــــق اأن كلفـــوا باأداء وظائف عمومية هامة اأو اأفــــــراد اأ�سرهــم 

، وي�سمم ذلك الفح�ض الدقيق ب�سورة معقولة  اأ�سخا�ض وثيقي ال�سلة بهم  اأو 

تتيح ك�سف املعامالت امل�سبوهة بغر�ض اإبالغ ال�سلطات املخت�سة عنهــا ، وال ينبغي 

اأن يوؤول على اأنه يثني املوؤ�س�سات املالية عن التعامل مع اأي زبون �سرعي اأو يحظر 

عليها ذلك .

تي�سريا لتنفيذ التدابري املن�سو�ض عليها في الفقرة )1( من هذه املادة ، تقوم كل   - 2

دولة طرف ، وفقا لقانونها الداخلي وم�ستلهمة املبادرات ذات ال�سلة التي اتخذتها 

املنظمات االإقليمية واالأقاليمية واملتعددة االأطراف ملكافحة غ�سل االأموال ، مبا 

يلي :

اإ�سدار اإر�سادات ب�ساأن اأنواع ال�سخ�سيات الطبيعية اأو االعتبارية التي يتوقع   اأ -  

الفح�ض  تطبق  اأن  الق�سائية  واليتها  �سمن  القائمة  املالية  املوؤ�س�سات  من 

الدقيق على ح�ساباتها ، واأنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع اأن توليها 

عناية خا�سة ، وتدابري فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي 

يتوقع اأن تتخذها ب�ساأن تلك احل�سابات .

االقت�ساء  عند   ، الق�سائية  واليتها  �سمن  القائمة  املالية  املوؤ�س�سات  اإبالغ  ب -  

بهوية   ، هي  منها  مبادرة  على  بناء  اأو  اأخرى  طرف  دولة  طلب  على  وبناء 

تطبق  اأن  املوؤ�س�سات  تلك  من  يتوقع  معينة  اعتبارية  اأو  طبيعية  �سخ�سيات 

للموؤ�س�سات  ميكن  التي  تلك  اإىل  اإ�سافة   ، ح�ساباتها  على  الدقيق  الفح�ض 

املالية اأن حتدد هويتها ب�سكل اآخر .

3 -  في �سياق الفقرة الفرعية 2 )اأ( من هذه املادة ، تنفذ كل دولة طرف تدابري ت�سمن 

للح�سابات  وافية  ب�سجالت   ، منا�سبة  زمنية  لفرتة   ، املالية  موؤ�س�ساتها  احتفاظ 

واملعامالت التي تتعلق باالأ�سخا�ض املذكورين في الفقرة )1( من هذه املادة ، على 

اأن تت�سمــن ، كحــد اأدنى ، معلومات عن هوية الزبون ، كما تت�سمن ، قدر االإمكان ، 

معلومات عن هوية املالك املنتفع .
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بهدف منع وك�سف عمليات اإحالة العائدات املتاأتية من اأفعال جمرمة وفقا لهذه   - 4

مب�ساعدة   ، متنع  لكي  وفعالة  منا�سبة  تدابري  طرف  دولة  كل  تنفذ   ، االتفاقية 

اأجهزتها الرقابية واالإ�سرافية ، اإن�ساء م�سارف لي�ض لها ح�سور مادي وال تنت�سب 

اإىل جمموعة مالية خا�سعة للرقابة ، وف�سال عن ذلك ، يجوز للدول االأطراف 

عالقة  في  اال�ستمرار  اأو  الدخول  برف�ض  املالية  موؤ�س�ساتها  اإلزام  في  تنظر  اأن 

موؤ�س�سات  مع  عالقات  اأي  اإقامة  وبتجنب   ، املوؤ�س�سات  تلك  مع  مرا�سل  م�سرف 

مالية اأجنبية ت�سمح مل�سارف لي�ض لها ح�سور مادي ، وال تنت�سب اإىل جمموعة 

مالية خا�سعة للرقابة ، با�ستخدام ح�ساباتها .

تنظر كل دولة طرف في اإن�ساء نظم فعالة الإقرار الذمة املالية ، وفقا لقانونها   - 5

الداخلي ، ب�ساأن املوظفني العموميني املعنيني ، وتن�ض على عقوبات مالئمة على 

تدابري  يلزم من  قد  ما  اتخاذ  في  اأي�سا  دولة طرف  كل  وتنظر   ، االمتثال  عدم 

في  املخت�سة  ال�سلطات  مع  املعلومات  تلك  بتقا�سم  املخت�سة  ل�سلطاتها  لل�سماح 

العائدات  في  للتحقيق  �سروريا  ذلك  يكون  عندما   ، االأخرى  االأطراف  الدول 

املتاأتية من اأفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .

6 -  تنظــــــر كــــل دولــــة طــرف في اتخـــاذ مــا قـــد يلـــــــــزم مــن تدابيــــر ، وفقــــا لقـــانـــونهــــا 

لهم م�سلحة في ح�ساب  الذين  املعنيني  العموميني  املوظفني  الإلزام   ، الداخلي 

مايل في بلد اأجنبي اأو �سلطة توقيع اأو �سلطة اأخرى على ذلك احل�ساب باأن يبلغوا 

يتعلق  ب�سجالت مالئمة فيما  واأن يحتفظوا  العالقة  تلك  املعنية عن  ال�سلطات 

بتلك احل�سابات ، ويتعني اأن تن�ض تلك التدابري اأي�سا على جزاءات منا�سبة على 

عدم االمتثال .

املــادة ) 53 (

تدابري ال�سرتداد املبا�سر للممتلكات

على كل دولة طرف ، وفقا لقانونها الداخلي :

دعوى  برفع  اأخرى  لدولة طرف  لل�سماح  تدابري  يلزم من  قد  ما  تتخذ  اأن   - اأ   

مدنية اأمام حماكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم 

وفقا لهذه االتفاقية اأو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات .
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اأفعاال  اأن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تاأذن ملحاكمها باأن تاأمر من ارتكب  ب -  

جمرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي�ض لدولة طرف اأخرى ت�سررت من 

تلك اجلرائم .

 ، املخت�سة  ل�سلطاتها  اأو  ملحاكمها  تاأذن  تدابري  من  يلزم  قد  ما  تتخذ  اأن   - ج 

عندما يتعني عليها اتخاذ قرار ب�ساأن امل�سادرة ، باأن تعرتف مبطالبة دولة 

طرف اأخرى مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية ، 

باعتبارها مالكة �سرعية لها .

املــادة ) 54 (

 اآليات ا�سرتداد املمتلكات من خالل التعاون

الدويل في جمال امل�سادرة

اأجل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة  1 - على كل دولة طرف ، من 

)55( من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا 

لهذه االتفاقية اأو ارتبطت به اأن تقوم ، وفقا لقانونها الداخلي ، مبا يلي :

اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�سة باإنفاذ اأمر م�سادرة  اأ -  

�سادر عن حمكمة في دولة طرف اأخرى .

تكون  عندما   ، املخت�سة  ل�سلطاتها  لل�سماح  تدابري  من  يلزم  قد  ما  اتخاذ  ب -  

لديها والية ق�سائية ، باأن تاأمر مب�سادرة تلك املمتلكات ذات املن�ساأ االأجنبي 

من خالل قرار ق�سائي ب�ساأن جرم غ�سل اأموال اأو اأي جرم اآخر يندرج �سمن 

واليتها الق�سائية اأو من خالل اإجراءات اأخرى ياأذن بها قانونها الداخلي .

النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح مب�سادرة تلك املمتلكات دون  ج -  

اإدانة جنائية في احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب الوفاة 

اأو الفرار اأو الغياب اأو في حاالت اأخرى منا�سبة .

2 - علـى كل دولــة طرف ، لكـي تتمكــن من تقديـم امل�ساعدة القانونيــة املتبادلــة بناء 

على طلب مقدم عمال بالفقرة )2( من املادة )55( من هذه االتفاقية ، اأن تقوم ، 

وفقا لقانونها الداخلي ، مبا يلي:

اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�سة بتجميد اأو حجز   اأ -  

املمتلكات ، بناء على اأمر جتميد اأو حجز �سادر عن حمكمة اأو �سلطة خمت�سة 

الطرف  الدولة  العتقاد  معقوال  اأ�سا�سا  يوفر  الطالبة  الطرف  الدولة  في 

متلقية الطلب باأن هناك اأ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وباأن 
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تلك املمتلكات �ستخ�سع في نهاية املطاف الأمر م�سادرة الأغرا�ض الفقرة )1( 

)اأ( من هذه املادة .

اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�سة بتجميد اأو حجز  ب -  

الطرف  الدولة  العتقاد  معقوال  اأ�سا�سا  يوفر  طلب  على  بناء   ، املمتلكات 

متلقية الطلب باأن هناك اأ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وباأن 

تلك املمتلكات �ستخ�سع في نهاية املطاف الأمر م�سادرة الأغرا�ض الفقرة )1( 

)اأ( من هذه املادة .

النظر في اتخاذ تدابري اإ�سافية لل�سماح ل�سلطاتها املخت�سة باأن حتافظ على  ج -  

ذي  اتهام جنائي  اأو  توقيف  على  بناء  ، مثال  اأجل م�سادرتها  املمتلكات من 

�سلة باحتياز تلك املمتلكات .

املــادة ) 55 (

التعاون الدويل لأغرا�ص امل�سادرة

1 -  على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف اأخرى لها والية ق�سائية 

على فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية من اأجل م�سادرة ما يوجد في اإقليمها من 

الفقرة  اإليها في  اأخرى م�سار  اأدوات  اأو  اأو معدات  اأو ممتلكات  اإجرامية  عائدات 

)1( من املادة )31( من هذه االتفاقية ، اأن تقوم ، اإىل اأق�سى مدى ممكن في اإطار 

نظامها القانوين الداخلي ، مبا يلي :

اأن حتيل الطلب اإىل �سلطاتها املخت�سة لت�ست�سدر منها اأمر م�سادرة ، واأن  اأ -  

ت�سع ذلك االأمر مو�سع النفاذ في حال �سدوره . 

اأو اأن حتيل اإىل �سلطاتها املخت�سة اأمر امل�سادرة ال�سادر عن حمكمة في اإقليم  ب -  

املادة )31( والفقرة )1( )اأ(  الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة )1( من 

من املادة )54( من هذه االتفاقية ، بهدف اإنفاذه بالقدر املطلوب ، طاملا كان 

متعلقا بعائدات اإجرامية اأو ممتلكات اأو معدات اأو اأدوات اأخرى م�سار اإليها 

في الفقرة )1( من املادة )31( موجودة في اإقليم الدولة الطرف متلقية الطلب .

2 -  اإثر تلقي طلب من دولة طرف اأخرى لها والية ق�سائية على فعل جمرم وفقا 

العائدات  لك�سف  تدابري  الطلب  الطرف متلقية  الدولة  تتخذ   ، االتفاقية  لهذه 
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االإجرامية اأو املمتلكات اأو املعدات اأو االأدوات االأخرى امل�سار اإليها في الفقرة )1( 

من املادة )31( من هذه االتفاقية واقتفاء اأثرها وجتميدها اأو حجزها ، بغر�ض 

م�سادرتها في نهاية املطاف باأمر �سادر اإما عن الدولة الطرف الطالبة واإما عن 

الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقت�سى الفقرة )1( من هذه املادة .

3 - تنطبق اأحكام املادة )46( من هذه االتفاقية على هذه املادة ، مع مراعاة ما يقت�سيه 

اختـالف احلال ، وباالإ�سافة اإىل املعلـــومــات املحـــددة في الفقـــرة )15( من املــــادة 

)46( ، يتعني اأن تت�سمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة :

في حالة طلب ذي �سلة بالفقرة )1( )اأ( من هذه املادة ، و�سفا للممتلكات   اأ -  

املراد م�سادرتها مبا في ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة ، حيثما تكون 

ذات �سلة ، وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت اإليها الدولة الطرف الطالبة يكفي 

لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من ا�ست�سدار االأمر في اإطار قانونها 

الداخلي .

ن�سخة مقبولة   ، املادة  بالفقرة )1( )ب( من هذه  في حالة طلب ذي �سلة  ب -  

قانونا من اأمر امل�سادرة الذي ي�ستند اإليه الطلب وال�سادر عن الدولة الطرف 

الطالبة ، وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ االأمر ، وبيانا 

يحدد التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه اإ�سعار منا�سب 

لالأطراف الثالثة احل�سنة النية ول�سمان مراعاة االأ�سول القانونية ، وبيانا 

باأن اأمر امل�سادرة نهائي .

التي  بالوقائع  بيانا   ، املادة  )2( من هذه  بالفقرة  �سلة  ذي  في حالة طلب  ج -  

ا�ستندت اإليها الدولة الطرف الطالبة وو�سفا لالإجراءات املطلوبة ، ون�سخة 

مقبولة قانونا من االأمر الذي ا�ستند اإليه الطلب ، حيثما كان متاحا .

4 - تقــوم الدولــة الطــرف متلقيـة الطلــب باتخاذ القـــرارات اأو االإجـــراءات املن�ســو�ض 

الداخلي  قانونها  الأحكام  وفقا  املادة  هذه  من   )2( و   )1( الفقرتني  في  عليها 

اأو متعدد االأطراف قد تكون  اأو ترتيب ثنائي  اتفاق  اأي  اأو  وقواعدها االإجرائية 

ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك االأحكام والقواعد اأو ذلك 

االتفاق اأو الرتتيب .
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5 - تقـوم كــل دولة طـرف بتزويــد االأمني العــام لالأمـم املتحــدة بن�ســخ من قوانينهـــــا 

تدخل  تغيريات  اأي  من  وبن�سخ   ، النفاذ  مو�سع  املادة  هذه  ت�سع  التي  ولوائحها 

الحقا على تلك القوانني واللوائح ، اأو بو�سف لها .

6  - اإذا اختــارت الدولــة الطــرف اأن جتعــل اتخــاذ التدابيــر امل�سـار اإليها في الفقرتني 

)1( و )2( من هذه املادة م�سروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ساأن ، على تلك الدولة 

الطرف اأن تعترب هذه االتفاقية مبثابة االأ�سا�ض التعاهدي الالزم والكافـي .

7 - يجــوز اأي�ســا رف�ض التعــاون مبقت�ســى هذه املــادة اأو اإلغاء التدابري املوؤقتة اإذا مل 

تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب اأدلة كافية اأو في حينها اأو اإذا كانت املمتلكات 

ذات قيمة ال يعتد بها .

8 - قبل وقف اأي تدبري موؤقت اتخذ عمال بهذه املادة ، على الدولة الطرف متلقية 

الطلب اأن تتيح للدولة الطرف الطالبة ، حيثما اأمكن ذلك ، فر�سة لعر�ض ما 

لديها من اأ�سباب ت�ستدعي موا�سلة ذلك التدبري .

9 - ال يجوز تاأويل اأحكام هذه املادة مبا مي�ض بحقوق اأطراف ثالثة ح�سنة النية .

املــادة ) 56 (

التعاون اخلا�ص

اأن  ، اإىل اتخاذ تدابري جتيز لهـــا  اإخـــالل بقانونها الداخلي  ت�سعـى كل دولة طــرف ، دون 

عن  معلومات   ، الق�سائية  اإجراءاتها  اأو  مالحقاتها  اأو  بتحقيقاتها  م�سا�ض  دون   ، حتيل 

دون  اأخرى  طرف  دولة  اإىل  االتفاقية  لهذه  وفقا  املجرمة  االأفعال  من  املتاأتية  العائدات 

طلب م�سبق ، عندما ترى اأن اإف�ساء تلك املعلومات قد ي�ساعد الدولة الطرف املتلقية على 

ا�ستهالل اأو اإجراء حتقيقات اأو مالحقات اأو اإجراءات ق�سائية اأو قد يوؤدي اإىل تقدمي تلك 

الدولة الطرف طلبا مبقت�سى هذا الف�سل من االتفاقية .

املــادة ) 57 (

اإرجاع املوجودات والت�سرف فيها

املادة )55( من هذه  اأو  باملادة )31(  1 - ما ت�سادره دولة طرف من ممتلكات عمال 

االتفاقية يت�سرف فيه بطرائق منها اإرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات ، 

عمال بالفقرة )3( من هذه املادة ، اإىل مالكيها ال�سرعيني ال�سابقني ، وفقا الأحكام 

هذه االتفاقية وقانونها الداخلي .
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2 - تعتمد كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ االأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، ما قد يلزم 

، عندما تتخذ  اأخرى لتمكني �سلطاتها املخت�سة   من تدابري ت�سريعية وتدابري 

اإجراء ما بناء على طلب دولة طرف اأخرى ، من اإرجاع املمتلكات امل�سادرة ، وفقا 

الأحكام هذه االتفاقية ، ومع مراعاة حقوق االأطراف الثالثة احل�سنة النية .

3- وفقا للمادتني )46( و)55( من هذه االتفاقية والفقرتني )1( و )2( من هذه املادة ، 

على الدولة الطرف متلقية الطلب :

 اأ -  فـي حـالــة اختــال�ض اأمـوال عمومية اأو غ�ســــل اأموال عمومية خمتل�سة على 

النحو امل�سار اإليه في املادتني )17( و )23( من هذه االتفاقية ، عندما تنفذ 

امل�سادرة وفقا للمادة )55( وا�ستنادا اإىل حكم نهائي �سادر في الدولة الطرف 

الطالبة ، وهو ا�سرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب اأن ت�ستبعده ، 

اأن ترجع املمتلكات امل�سادرة اإىل الدولة الطرف الطالبة .

في حالة عائدات اأي جرم اآخر م�سمول بهذه االتفاقية ، عندما تكون امل�سادرة  ب -  

نهائي  اإىل حكم  وا�ستنادا   ، االتفاقية  للمادة )55( من هذه  قد نفذت وفقا 

الطرف  للدولة  ميكن  ا�سرتاط  وهو   ، الطالبة  الطرف  الدولة  في  �سادر 

متلقية الطلب اأن ت�ستبعده ، اأن ترجع املمتلكات امل�سادرة اإىل الدولة الطرف 

الطالبــة ، عندمـــا تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة للدولــة الطــرف متلقيــة 

عندما  اأو  امل�سادرة  املمتلكات  لتلك  ال�سابقة  ملكيتها  معقول  ب�سكل  الطلب 

تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بال�سرر الذي حلق بالدولة الطرف 

الطالبة كاأ�سا�ض الإرجاع املمتلكات امل�سادرة .

في جميع احلاالت االأخرى ، اأن تنظر على وجه االأولوية في اإرجاع املمتلكات  ج -  

امل�سادرة اإىل الدولة الطرف الطالبة ، اأو اإرجاع تلك املمتلكات اإىل اأ�سحابها 

ال�سرعيني ال�سابقني ، اأو تعوي�ض �سحايا اجلرمية .

4 - يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب ، عند االقت�ساء ، ما مل تقرر الدول االأطراف 

خالف ذلك ، اأن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق اأو املالحقة 

اأو االإجراءات الق�سائية املف�سية اإىل اإرجاع املمتلكات امل�سادرة اأو اأن تت�سرف فيها 

مبقت�سى هذه املادة .
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اإبرام  في  بوجه خا�ض  تنظر  اأن   ، االقت�ساء  ، عند  اأي�سا  االأطراف  للدول  يجوز   - 5

في  نهائيا  الت�سرف  اأجل  من   ، للحالة  تبعا   ، عليها  متفق  ترتيبات  اأو  اتفاقات 

املمتلكات امل�سادرة .

املــادة ) 58 (

وحدة املعلومات ال�ستخبارية املالية

املجرمة  االأفعال  اإحالة عائدات  تتعاون معا على منع ومكافحة  اأن  االأطراف  الدول  على 

وفقا لهــذه االتفاقية وعلى تعزيز �سبل وو�سائل ا�سرتداد تلك العائدات ، واأن تنظر ، لتلك 

التقارير  تلقي  عن  م�سوؤولة  تكون  مالية  ا�ستخبارية  معلومات  وحدة  اإن�ساء  في   ، الغاية 

املتعلقة باملعامالت املالية امل�سبوهة وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�سة .

املــادة ) 59 (

 التفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف

لتعزيز  االأطراف  متعددة  اأو  ثنائية  ترتيبات  اأو  اتفاقات  اإبرام  في  االأطراف  الدول  تنظر 

فاعلية التعاون الدويل امل�سطلع به عمال بهذا الف�سل من االتفاقية .

 الف�سل ال�ساد�ص

امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات

املــادة ) 60 (

التدريب وامل�ساعدة التقنية

برامج  اأو حت�سني  تطوير  اأو  با�ستحداث   ، الالزم  بالقدر   ، دولة طرف  كل  تقوم   - 1

تدريب خا�سة ملوظفيها امل�سوؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته ، وميكن اأن تتناول 

تلك الربامج التدريبية ، �سمن جملة اأمور ، املجاالت التالية :

عليــه  املعاقبة  اأو  فيــه  والتحقيــق  وك�سفــه  الف�سـاد  ملـنع  فعالـة  تدابيـر  و�سـع   اأ -  

ومكافحته ، مبا في ذلك ا�ستعمال اأ�ساليب جمع االأدلة والتحقيق .

بناء القدرات في جمال �سوغ وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد . ب -  

القانونية  امل�ساعدة  ب�ساأن  طلبات  اإعداد  على  املخت�سة  ال�سلطات  تدريب  ج -  

املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية .

االأمــــوال  واإدارة  العمــوميــة  اخلــدمــات  واإدارة  املوؤ�س�ســـــات  وتدعيــــم  تقييـم  د  -  

العمومية ، مبا في ذلك امل�سرتيات العمومية ، والقطاع اخلا�ض .
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منع ومكافحة اإحالة عائدات االأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية واإرجاع  ه -  

تلك العائدات .

ك�سف وجتميد اإحالة عائدات االأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية . و  -  

واالأ�ساليب  االتفاقية  لهذه  وفقا  املجرمة  االأفعال  عائدات  حركة  مراقبة  ز  -  

امل�ستخدمة في اإحالة تلك العائدات اأو اإخفائها اأو متويهها .

اإرجاع  لتي�سري  وفعالة  مالئمة  واإدارية  قانونية  واأ�ساليب  اآليات  ا�ستحداث  ح -  

عائدات االأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .

الطرائق املتبعة في حماية ال�سحايا وال�سهود الذين يتعاونون مع ال�سلطات  ط -  

الق�سائية .

التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات . ي -  

تنظر الدول االأطراف في اأن تقدم اإىل بع�سها البع�ض ، ح�سب قدراتها ، اأكرب قدر   - 2

، في خططها  النامية  البلدان  ل�سالح  ، وخ�سو�سا  التقنية  امل�ساعدة  ممكن من 

وبراجمها الرامية اإىل مكافحة الف�ساد ، مبا في ذلك الدعم املادي والتدريب في 

املجاالت امل�سار اإليها في الفقرة )1( من هذه املادة ، والتدريب وامل�ساعدة ، وتبادل 

اخلربات واملعارف املتخ�س�سة ذات ال�سلة التي �ستي�سر التعاون الدويل بني الدول 

االأطراف في جمايل ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .

تعزز الدول االأطراف ، بالقدر الالزم ، جهودها الرامية اإىل حتقيق اأق�سى زيادة   - 3

الدولية  املنظمات  في  بها  امل�سطلع  والتدريبية  العملياتية  االأن�سطة  في  ممكنة 

ذات  االأطراف  واملتعددة  الثنائية  الرتتيبات  اأو  االتفاقات  اإطار  وفـي  واالإقليمية 

ال�سلة .

اإجراء  على   ، الطلب  عند   ، البع�ض  بع�سها  م�ساعدة  في  االأطراف  الدول  تنظر   - 4

وتكاليفــــه في  واآثــاره  واأ�سبابــه  الف�سـاد  اأنـواع  ب�ســاأن  ودرا�ســات وبحـوث  تقييــمات 

ا�سرتاتيجيات   ، واملجتمع  املخت�سة  ال�سلطات  مب�ساركة   ، ت�سع  لكي   ، بلدانها 

وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .

للدول  ، يجوز  االتفاقية  لهذه  املجرمة وفقا  االأفعال  تي�سريا ال�سرتداد عائدات   - 5

االأطراف اأن تتعاون على تزويد بع�سها البع�ض باأ�سماء اخلرباء الذين ميكن اأن 

ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .
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تنظر الدول االأطراف في ا�ستخدام املوؤمترات واحللقات الدرا�سية االإقليمية ودون   - 6

امل�ساكل  مناق�سة  وحلفز  التقنية  وامل�ساعدة  التعاون  لتعزيز  والدولية  االإقليمية 

التي متثل �ساغال م�سرتكا ، مبا في ذلك امل�ساكل واالحتياجات اخلا�سة للبلدان 

النامية والبلدان ذات االقت�سادات االنتقالية .

تنظر الدول االأطراف في اإن�ساء اآليات طوعية بهدف امل�ساهمة ماليا في اجلهود   - 7

التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات االقت�سادات االنتقالية لتطبيق هذه 

االتفاقية من خالل برامج وم�ساريع امل�ساعدة التقنية .

تنظر كل دولة طرف في تقدمي تربعات اإىل مكتب االأمم املتحدة املعني باملخدرات   - 8

واجلرمية بغر�ض القيام ، من خالل املكتب ، بتعزيز الربامج وامل�ساريع امل�سطلع 

بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية .

املــادة ) 61 (

جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها

تنظر كل دولة طرف في القيام ، بالت�ساور مع اخلرباء ، بتحليل اجتاهات الف�ساد   - 1

ال�سائدة داخل اإقليمها ، وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .

تنظر الدول االأطراف في تطوير االإح�ساءات واخلربة التحليلية ب�ساأن الف�ساد   - 2

بينها  فيما  واملعلومات  التحليلية  واخلربة  االإح�ساءات  تلك  وتقا�سم  واملعلومات 

ومن خالل املنظمات الدولية واالإقليمية ، بغية اإيجاد تعاريف ومعايري ومنهجيات 

م�سرتكــة قــدر االإمكــان وكــذلك معلومــات عن املمار�سات الف�سلى ملنــع الف�ســــاد 

ومكافحته .

تنظـــر كــــل دولــة طــرف في ر�سد �سيا�ساتــها وتدابريهــا الفعليـة ملكافحــة الف�ســاد   - 3

وفـي اإجراء تقييمات لفعالية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .

املــادة ) 62 (

تدابري اأخرى : تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقت�سادية وامل�ساعدة التقنية :

االتفاقية قدر  لهذه  االأمثل  التنفيذ  ت�ساعد على  تدابري  االأطراف  الدول  تتخذ   - 1

االإمكان ، من خالل التعاون الدويل ، اآخذة في اعتبارها ما للف�ساد من اآثار �سلبية 

في املجتمع عموما وفـي التنمية امل�ستدامة خ�سو�سا .
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تبذل الدول االأطراف ، قدر االإمكان وبالتن�سيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات   - 2

الدولية واالإقليمية ، جهودا ملمو�سة من اأجل :

تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على خمتلف االأ�سعدة  ، بغية تدعيم قدرة   اأ -  

تلك البلدان على منع الف�ساد ومكافحته .

النامية من  البلدان  تبذلـه  املقدمة لدعم ما  واملادية  املالية  امل�ساعدة  زيادة  ب -  

هذه  تنفيذ  على  والإعانتها   ، فعالة  ب�سورة  الف�ساد  ومكافحة  ملنع  جهود 

االتفاقية بنجاح .

االقت�ســادات  ذات  والبلــدان  الناميـة  البلــدان  اإلـى  التقنيـة  امل�ساعــدة  تقديــم  ج -  

االنتقاليــــة ، مل�ساعدتهـــا علــى تلبيــة مــا حتتــاج اإليـــه مـــن اأجــل تنفيــذ هــــذه 

االتفاقية ، وحتقيقا لتلك الغاية ، ت�سعى الدول االأطراف اإىل تقدمي تربعات 

كافية ومنتظمة اإىل ح�ساب خم�س�ض حتديدا لذلك الغر�ض في اآلية متويل 

تابعة لالأمــم املتحــدة ، ويجـــوز للــدول االأطــــراف اأي�سا اأن تنظــر على وجـــه 

التربع  في   ، االتفاقية  هذه  والأحكام  الداخلي  لقانونها  وفقا   ، اخل�سو�ض 

لذلك احل�ساب بن�سبة مئوية من االأموال ، اأو من القيمة املعادلة للعائدات 

االإجرامية اأو املمتلكات التي ت�سادرها وفقا الأحكام هذه االتفاقية .

ت�سجيــع �سائــر الدول واملوؤ�س�سات املاليــة ، ح�سب االقت�ســـاء ، على االن�سمــــام  د -  

اإليها في اجلهود املبذولة وفقا لهذه املادة واإقناعها بذلك ، وخ�سو�سا بتوفري 

املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية مل�ساعدتها على 

حتقيق اأهداف هذه االتفاقية .

تتخذ هذه التدابيـــر ، قــدر االإمكـــان ، دون م�ســـا�ض بااللتـــزامات القائمــــــة ب�ساأن   - 3

امل�ساعدة االأجنبية اأو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على ال�سعيد الثنائي 

اأو االإقليمي اأو الدويل .

اأو متعددة االأطراف  اأو ترتيبات ثنائية  اتفاقات  اأن تربم  يجوز للدول االأطراف   - 4

ب�ساأن امل�ساعدة املادية واللوج�ستية ، اآخذة بعني االعتبار الرتتيبات املالية الالزمة 

وملنع   ، االتفاقية  عليها هذه  تن�ض  التي  الدويل  التعاون  و�سائل  فعالية  ل�سمان 

الف�ساد وك�سفه ومكافحته .

57



اجلريدة الر�سمية العدد )1035(

 الف�سل ال�سابع

اآليات التنفيذ

 املــادة ) 63 ( 

موؤمتر الدول الأطراف في التفاقية

ين�ساأ مبقت�سى هذا ال�سك موؤمتر للدول االأطراف في االتفاقية من اأجل حت�سني   - 1

املبينة في هذه االتفاقية  االأهداف  االأطراف وتعاونها على حتقيق  الدول  قدرة 

ومن اأجل ت�سجيع تنفيذها وا�ستعرا�سه .

يتوىل االأمني العام لالأمم املتحدة عقد موؤمتر الدول االأطراف في موعد اأق�ساه   - 2

�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية ، وبعد ذلك ، تعقد اجتماعات منتظمة 

ملوؤمتر الدول االأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املوؤمتر .

يعتمد موؤمتر الدول االأطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم �سري االأن�سطة املبينة   - 3

في هذه املادة ، وت�سمل قواعد ب�ساأن قبول املراقبني وم�ساركتهم وت�سديد النفقات 

املتكبدة في اال�سطالع بتلك االأن�سطة .

لتحقيق  عمل  وطرائق  واإجراءات  اأن�سطة  على  االأطراف  الدول  موؤمتر  يتفق   - 4

االأهداف املبينة في الفقرة )1( من هذه املادة ، مبا في ذلك :

اأ -  تي�سري االأن�سطة التي تقوم بها الدول االأطراف مبقت�سى املادتني )60( و )62( 

والف�سول الثاين اإىل اخلام�ض من هذه االتفاقية ، بو�سائل منها الت�سجيع 

على جمع التربعات .

الف�ساد  واجتاهات  اأمناط  االأطراف عن  الدول  املعلومات بني  تبادل  تي�سري  ب -  

العـــائــدات  اإرجـــاع  وفــي  الناجحـــة في منعـــه ومكافحتـــه  املمار�ســـــات  وعــــــن 

االإجراميــــة ، بو�سائـــل منها ن�ســر املعلومـــات ذات ال�سلة ح�سبمــا هـــو مذكور 

في هذه املادة .

التعاون مع املنظمات واالآليات الدولية واالإقليمية واملنظمات غري احلكومية  ج -  

ذات ال�سلة .

ا�ستخدام املعلومات ذات ال�سلة التي تعدها االآليات الدولية واالإقليمية االأخرى  د -  

من اأجل مكافحة الف�ساد ومنعه ا�ستخداما منا�سبا بغية جتنب ازدواج العمل 

دون  �سرورة .
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ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول االأطراف فيها . ه -  

تقدمي تو�سيات لتح�سني هذه االتفاقية وحت�سني تنفيذها . و -  

االإحاطة علما باحتياجات الدول االأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق  ز -  

بتنفيذ هذه االتفاقية واالإي�ساء مبا قد يراه �سروريا من اإجراءات في هذا 

ال�ساأن .

املعرفة  االأطراف  الدول  موؤمتر  يكت�سب   ، املادة  هذه  من   )4( الفقرة  الأغرا�ض   - 5

الالزمـــة بالتدابيـــر التـــي تتخذهـــا الـــدول االأطـــراف لتنفـــيذ هـــذه االتفاقيــــة ، 

وال�سعوبات التي تواجهها في ذلك ، من خالل املعلومات التي تقدمها تلك الدول 

ومن خالل ما قد ين�سئه موؤمتر الدول االأطراف من اآليات ا�ستعرا�ض تكميلية .

براجمها  عن  مبعلومات  االأطراف  الدول  موؤمتر  بتزويد  طرف  دولة  كل  تقوم   - 6

اإىل  الرامية  واالإدارية  الت�سريعية  تدابريها  عن  وكذلك  وممار�ساتها  وخططها 

تنفيذ هذه االتفاقية ، ح�سبما يق�سي به موؤمتر االأطراف ، وينظر موؤمتر الدول 

االأطراف في اأجنع ال�سبل لتلقي املعلومات واتخاذ االإجراءات املبنية عليها ، مبا 

في ذلك املعلومات املتلقاة من الدول االأطراف ومن املنظمات الدولية ، ويجوز 

للموؤمتر اأي�سا اأن ينظر في امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات 

ال�سلة ، املعتمدة ح�سب االأ�سول وفقا لالإجراءات التي يقررها املوؤمتر .

عمال بالفقرات )4( اإلى )6( من هذه املادة ، ين�سئ موؤمتر الدول االأطراف ، اإذا ما   - 7

راأى �سرورة لذلك ، اأي اآلية اأو هيئة منا�سبة للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .

 املــادة ) 64 (

الأمانة

يتوىل االأمني العام لالأمم املتحدة توفري خدمات االأمانة املنا�سبة ملوؤمتر الدول   - 1

االأطراف في االتفاقية .

تقوم االأمانة مبا يلي :  - 2

م�ساعدة موؤمتر الدول االأطراف على اال�سطالع باالأن�سطة املبينة في املادة   اأ -  

الدول  موؤمتر  دورات  لعقد  الرتتيبات  واتخاذ   ، االتفاقية  هذه  من   )63(

االأطراف وتوفري اخلدمات الالزمة لها .
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م�ساعدة الدول االأطراف ، عند الطلب ، على تقدمي املعلومات اإىل موؤمتر  ب -  

)63( من هذه  املادة  و)6( من   )5( الفقرتان  تتوخاه  االأطراف ح�سبما  الدول 

االتفاقية .

�سمان التن�سيق ال�سروري مع اأمانات املنظمات الدولية واالإقليمية ذات ال�سلة . ج -  

 الف�سل الثامن

اأحكام ختامية

 املــادة ) 65 ( 

تنفيذ التفاقية

تتخذ كل دولة طرف ، وفقا للمبادئ االأ�سا�سية لقانونها الداخلي ، ما يلزم من   - 1

تدابيـــر ، مبـــا فيهـــا التدابيــــر الت�سريعيـــة واالإداريـــة ، ل�سمـــان تنفيـــذ التزاماتهــــــا 

مبقت�سى هذه االتفاقية .

التدابري  من  �سدة  اأو  �سرامة  اأكرث  تدابري  تعتمد  اأن  طرف  دولة  لكل  يجوز   - 2

املن�سو�ض عليها في هذه االتفاقية من اأجل منع الف�ساد ومكافحته .

 املــادة ) 66 ( 

ت�سوية النـزاعات

ت�سعــى الــدول االأطــراف اإىل ت�سويــة النـزاعــات املتعلقــة بتف�سيــر اأو تطبيـــق هـــذه   - 1

االتفاقية عن طريق التفاو�ض .

 2 - يعر�ض اأي نزاع ين�ساأ بني دولتني اأو اأكرث من الدول االأطراف ب�ساأن تف�سري هذه 

فرتة  غ�سون  في  التفاو�ض  طريق  عن  ت�سويته  وتتعذر   ، تطبيقها  اأو  االتفاقية 

زمنية معقولة ، على التحكيم بناء على طلب اإحدى تلك الدول االأطراف ، واإذا 

مل تتمكن تلك الدول االأطراف ، بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ طلب التحكيم ، من 

االتفاق على تنظيم التحكيم ، جاز الأي من تلك الدول االأطراف اأن حتيل النـزاع 

اإىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام االأ�سا�سي للمحكمة .

3 - يجوز لكل دولة طرف اأن تعلن ، وقت التوقيع على هذه االتفاقية اأو الت�سديق 

عليها اأو قبولها اأو اإقرارها اأو االن�سمام اإليها ، اأنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة 

)2( مـــن هــذه املـــادة ، وال تكــون الــــدول االأطــراف االأخــرى ملزمــة بالفقـــرة )2( 

من هذه املادة جتاه اأي دولة طرف اأبدت حتفظا من هذا القبيل .
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اأن ت�سحب  اأبدت حتفظا وفقا للفقرة )3( من هذه املادة  4 - يجوز الأي دولة طرف 

ذلك التحفظ في اأي وقت باإ�سعار يوجه اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة .

املــادة ) 67 (

 التوقيع والت�سديق والقبول والإقرار والن�سمام

يفتــح بــاب التوقيــع على هذه االتفاقية اأمـــام جميع الـــدول من 9 اإلــــى 11 كانــــون   - 1

االأول/دي�سمرب  2003م في مرييدا ، املك�سيك ، ثم في مقر االأمم املتحدة بنيويورك 

حتى 9 كانون االأول/دي�سمرب 2005م .

التكامل االقت�سادي  اأمام منظمات  اأي�سا  التوقيع على هذه االتفاقية  باب  يفتح   - 2

االإقليمية ، �سريطة اأن تكون دولة واحدة على االأقل من الدول االأع�ساء في اأي 

منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة )1( من هذه 

املادة .

تخ�ســع هـــذه االتفاقية للت�سديـق اأو القبول اأو االإقرار ، وتودع �سكـــوك الت�سديق   - 3

اأو القبول اأو االإقرار لدى االأمني العام لالأمم املتحدة ، ويجوز الأي منظمة اإقليمية 

كانت قد  اإذا  اإقرارها  اأو  اأو قبولها  تودع �سك ت�سديقها  اأن  االقت�سادي  للتكامل 

فعلت ذلك دولة واحدة على االأقل من الدول االأع�ساء فيها ، وتعلن تلك املنظمة 

في �سك ت�سديقها اأو قبولها اأو اإقرارها عن نطاق اخت�سا�سها فيما يتعلق بامل�سائل 

التي حتكمها هذه االتفاقية ، وتقوم تلك املنظمة اأي�سا باإبالغ الوديع باأي تغيري 

ذي �سلة في نطاق اخت�سا�سها .

يفتح باب االن�سمام اإىل هذه االتفاقية اأمام اأي دولة اأو اأي منظمة اإقليمية للتكامل   - 4

االقت�سادي تكون دولة واحدة على االأقل من الدول االأع�ساء فيها طرفا في هذه 

وتعلن   ، املتحدة  لالأمم  العام  االأمني  لدى  االن�سمام  �سكوك  وتودع   ، االتفاقية 

املنظمة االإقليمية للتكامل االقت�سادي ، وقت ان�سمامها ، عن نطاق اخت�سا�سها 

فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه االتفاقية ، وتقوم تلك املنظمة اأي�سا باإبالغ 

الوديع باأي تغيري ذي �سلة في نطاق اخت�سا�سها .
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املــادة ) 68 (

بدء النفاذ

يبداأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الت�سعني من تاريخ اإيداع ال�سك الثالثني من   - 1

 ، الفقرة  هذه  والأغرا�ض   ، االن�سمام  اأو  االإقرار  اأو  القبول  اأو  الت�سديق  �سكوك 

اإ�سافيا اإىل  اإقليمية للتكامل االقت�سادي �سكا  اأي �سك تودعه منظمة  ال يعترب 

ال�سكوك التي اأودعتها الدول االأع�ساء في تلك املنظمة .

هذه  على  ت�سدق  االقت�سادي  للتكامل  اإقليمية  منظمة  اأو  دولة  لكل  بالن�سبة   - 2

االتفاقية اأو تقبلها اأو تقرها اأو تن�سم اإليها ، بعد اإيداع ال�سك الثالثني املتعلق 

بذلك االإجراء ، يبداأ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثني من تاريخ اإيداع تلك 

االتفاقية عمال  نفاذ هذه  بدء  تاريخ  اأو في  ال�سلة  ذا  ال�سك  املنظمة  اأو  الدولة 

بالفقرة )1( من هذه املادة ، اأيهما كان الالحق .

املــادة ) 69 (

التعديل

بعد انق�ساء خم�ض �سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية ، يجوز للدولة الطرف   -1

اأن تقرتح تعديال لها وحتيله اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة ، الذي يقوم عندئذ 

بالتعديـــل  االتفاقية  في  االأطــراف  الدول  وموؤمتـــر  االأطراف  الدول  باإبــالغ 

املقتـــرح ، بغر�ض النظر في االقرتاح واتخاذ قرار ب�ساأنه ، ويبذل موؤمتر الدول 

االأطراف ق�سارى جهده للتو�سل اإىل توافق في االآراء ب�ساأن كل تعديل ، واإذا ما 

ا�ستنفدت كل اجلهود الرامية اإىل حتقيق توافق االآراء دون اأن يت�سنى التو�سل اإىل 

اتفاق ، يلزم العتماد التعديل ، كملجاأ اأخري ، توافر اأغلبية ثلثي اأ�سوات الدول 

االأطراف احلا�سرة وامل�سوتة في اجتماع موؤمتر الدول االأطراف .

التي تندرج �سمن  االأمور  ، في  االإقليمية  التكامل االقت�سادي  متار�ض منظمات   - 2

االأ�سوات  املادة بعدد من  اإطار هذه  الت�سويت في  ، حقها في  نطاق اخت�سا�سها 

لتلك  يجوز  وال   ، االتفاقية  في  اأطراف  هي  التي  االأع�ساء  دولها  لعدد  م�ساو 

ذلك  فيها  االأع�ساء  الدول  مار�ست  اإذا  الت�سويت  في  اأن متار�ض حقها  املنظمات 

احلق ، والعك�ض بالعك�ض .
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يكـــون التعديـــل الـــذي يعتمد وفقا للفقرة )1( من هـــذه املــــادة خا�سعــا للت�سديــق   - 3

اأو القبول اأو االإقرار من جانب الدول االأطراف .

يبداأ نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة )1( من هذه املادة ، بالن�سبة الأي دولة   - 4

طرف ، بعد ت�سعني يوما من تاريخ اإيداع تلك الدولة الطرف �سك ت�سديقها على 

ذلك التعديل اأو قبوله اأو اإقراره لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

قبولها  اأبدت  التي  االأطراف  للدول  ملزما  ي�سبح   ، التعديل  نفاذ  يبداأ  عندما   - 5

االلتزام به ، وتظل الدول االأطراف االأخرى ملزمة باأحكام هذه االتفاقية وباأي 

تعديالت �سابقة تكون قد �سدقت عليها اأو قبلتها اأو اأقرتها .

 املــادة ) 70 (

الن�سحـــــاب

يجـــوز الأي دولـــة طـــرف اأن تن�سحـــب من هذه االتفاقيــــة بتوجيـــه اإ�سعــــار كتابــــي   - 1

اإىل االأمني العام لالأمم املتحدة ، وي�سبح هذا االن�سحاب نافذا بعد �سنة واحدة 

من تاريخ ا�ستالم االأمني العام ذلك االإ�سعار .

االتفاقية عندما  االإقليمية طرفا في هذه  االقت�سادي  التكامل  تعود منظمة  ال   - 2

تن�سحب من االتفاقية جميع الدول االأع�ساء في تلك املنظمة .

املــادة ) 71 (

الوديع واللغات

ي�سمى االأمني العام لالأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية .  - 1

يودع اأ�سل هذه االتفاقية ، التي تت�ساوى ن�سو�سها االإ�سبانية واالإجنليزية والرو�سية   - 2

وال�سينية والعربية والفرن�سية في احلجية ، لدى االأمني العام لالأمم املتحدة .

واإثباتا ملا تقدم ، قام املفو�سون املوقعون اأدناه ، املخولون ذلك ح�سب االأ�سول من جانب 

حكوماتهم ، بالتوقيع على هذه االتفاقية .
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