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مر�ســــوم �ســــلطاين
رقــم 2013/64
باملوافقــة علــى ان�ضمــام �سلطنــة عمــان
�إلـــى اتفاقيـــة الأمــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد
نحن قابو�س بن �سعيد		

�سلطان عمان

بعد االطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ، 96/101
وعلى اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
ر�سمنـــا مبـــا هـــو �آت
املــادة الأولـــــى
املوافقة على ان�ضمام �سلطنة عمان �إىل اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد بال�صيغة
املرفقة والتحفظ املرفق .
املــادة الثانيــــة
على جهات االخت�صا�ص اتخاذ �إجراءات االن�ضمام �إىل االتفاقية امل�شار �إليها وفقا لأحكامها
مع مراعاة التحفظ املرفق .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا املر�سوم في اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من تاريخ �صدوره .
�صـدر في  16 :من حمـــــــرم �سنة 1435هـ
املـوافـــــق  20 :من نوفمبــــر �سنة 2013م
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حتفــظ �سلطنـــة عمـــان
على اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة الف�ساد
تتحفــظ ال�سلطن ــة على ن�ص الفق ــرة ( )2من املـ ــادة رقــم ( )66من االتفاقية املذكورة ،
والتي تن�ص على الآتي :
" يعر�ض �أي نزاع ين�ش�أ بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري هذه االتفاقية
�أو تطبيقه ـ ــا  ،وتتع ــذر ت�سويت ــه عن طري ــق التف ــاو�ض فـي غ�ضون فرتة زمنية معقول ــة ،
على التحكيم بناء على طلب �إحدى تلك الدول الأطراف  ،و�إذا مل تتمك ــن تلك الدول
الأطراف  ،بعد (� )6ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكي ــم  ،من االتفاق على تنظيـ ــم
التحكيـ ــم  ،ج ــاز لأي من تلك ال ــدول الأط ــراف �أن حتي ــل النزاع �إىل حمكم ــة الع ــدل
الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة " .

2

اجلريدة الر�سمية العدد ()1035

اتفاقيــة الأمـــم املتحــدة ملكافحــة الف�ســـاد
الديباجـــة
�إن الدول الأطراف فـي هذه االتفاقية ،
�إذ تقلقها خطورة ما يطرحه الف�ساد من م�شاكل وخماطر على ا�ستقرار املجتمعات و�أمنها ،
مما يقو�ض م�ؤ�س�سات الدميقراطية وقيمها والقيم الأخالقية والعدالة  ،ويعر�ض التنمية
امل�ستدامة و�سيادة القانون للخطر ،
و�إذ تقلقها �أي�ضا ال�صالت القائمة بني الف�ساد و�سائر �أ�شكال اجلرمية  ،وخ�صو�صا اجلرمية
املنظمة واجلرمية االقت�صادية  ،مبا فـيها غ�سل الأموال ،
و�إذ تقلقها كذلك حاالت الف�ساد التي تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات  ،ميكن �أن متثل
ن�سبة كبرية من موارد الدول  ،والتي تهدد اال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية امل�ستدامة لتلك
الدول  ،واقتناعا منها ب�أن الف�ساد مل يعد �ش�أنا حمليا بل هو ظاهرة عرب وطنية مت�س كل
املجتمعات واالقت�صادات  ،مما يجعل التعاون الدويل على منعه ومكافحتــه �أمرا �ضروريــا ،
واقتناعا منها �أي�ضا ب�أن اتباع نهج �شامل ومتعدد اجلوانب هو �أمر الزم ملنع الف�ساد
ومكافحته ب�صورة فعالة ،
واقتناعا منها كذلك ب�أن توافر امل�ساعدة التقنية ميكن �أن ي�ؤدي دورا هاما  ،مبا فـي ذلك عن
طريق تدعيم الطاقات وبناء امل�ؤ�س�سات  ،فـي تعزيز قدرة الدول على منع الف�ساد ومكافحته
ب�صورة فعالة ،
واقتناعا منها ب�أن اكت�ساب الرثوة ال�شخ�صية ب�صورة غري م�شروعة ميكن �أن يلحق �ضررا
بالغا بامل�ؤ�س�سات الدميقراطية واالقت�صادات الوطنية و�سيادة القانون ،
و�إذ عقدت العزم على �أن متنع وتك�شف وتردع  ،على نحو �أجنع  ،الإحاالت الدولية للموجودات
املكت�سبة ب�صورة غري م�شروعة  ،و�أن تعزز التعاون الدويل فـي جمال ا�سرتداد املوجودات ،
و�إذ ت�سلم باملبادئ الأ�سا�سية ملراعاة الأ�صول القانونية فـي الإجراءات اجلنائية وفـي الإجراءات
املدنية �أو الإدارية للف�صل فـي حقوق امللكية ،
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و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أن منع الف�ساد والق�ضاء عليه هو م�س�ؤولية تقع على عاتق جميع
الدول  ،و�أنه يجب عليها �أن تتعاون معا بدعم وم�شاركة �أفراد وجماعات خارج نطاق القطــاع
العام  ،كاملجتمــع الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي � ،إذا كان يراد
جلهودها فـي هذا املجال �أن تكون فعالة ،
و�إذ ت�ضع فـي اعتبارها �أي�ضا مبادئ الإدارة ال�سليمة لل�ش�ؤون واملمتلكات العمومية ،
والإن�صــاف وامل�س�ؤولي ــة والت�س ــاوي أ�مـام القانون و�ضرورة �صون النـزاهة وتعزيز ثقافة
تنبذ الف�ساد ،
و�إذ تثني على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكتب الأمم املتحدة
املعني باملخدرات واجلرمية من �أعمال فـي ميدان منع الف�ساد ومكافحته ،
و�إذ ت�ستذكر الأعمال التي ا�ضطلعت بها املنظمات الدولية والإقليمية الأخرى فـي هذا
امليدان  ،مبا فـي ذلك �أن�شطة جمل�س �أوروبا واالحتاد الأوروبي واالحتاد الإفريقي ومنظمة
التعاون والتنمية فـي امليدان االقت�صادي ومنظمة الدول الأمريكية وجمل�س التعاون
اجلمركي (املعروف �أي�ضا با�سم املنظمة العاملية للجمارك) وجامعة الدول العربية ،
و�إذ حتيط علما مع التقدير بال�صكوك املتعددة الأطراف ملنع الف�ساد ومكافحته  ،مبا فـيها
اتفاقية البلدان الأمريكية ملكافحة الف�ساد  ،التي اعتمدتها منظمة الدول الأمريكية فـي
� 29آذار/مار�س  ، 1996واتفاقية مكافحة الف�ساد بني موظفـي اجلماعات الأوروبية �أو موظفـي
الدول الأع�ضاء فـي االحتاد الأوروبـي  ،التي اعتمدها جمل�س االحتاد الأوروبـي فـي � 26أيار/
مايـو  ، 1997واتفاقية مكافحة ر�شو املوظفـني العموميني الأجانب فـي املعامالت التجارية
الدولية  ،التي اعتمدتها منظمــة التعــاون والتنمي ــة فـي امليدان االقت�ص ــادي فـي  21ت�شرين
الثاين/نوفمــرب  ، 1997واتفاقية القانون اجلنائي ب�ش�أن الف�ساد  ،التي اعتمدتها اللجنة
الوزارية ملجل�س �أوروبا فـي  27كانون الثاين/يناير  ، 1999واتفاقية القانون املدين ب�ش�أن
الف�ساد  ،التي اعتمدتـها اللجنة الوزارية ملجل�س �أوروبا فـي  4ت�شرين الثاين/نوفمرب ، 1999
واتفاقية االحتاد الأفريقي ملنع الف�ساد وحماربتــه  ،التي اعتمدها ر�ؤ�ساء دول وحكومات
االحتاد الإفريقي فـي  12متوز/يوليو ، 2003
و�إذ ترحب بدخول اتفاقية الأمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حيز
النفاذ فـي � 29أيلول�/سبتمرب ، 2003
اتفقت على ما يلي :
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الف�صـــل الأول
�أحكــــام عامــــــة
املــادة ( ) 1
بيــــان الأغـــــرا�ض
�أغرا�ض هذه االتفاقية هي :
أ�  -ترويج وتدعيم التدابري الرامية �إىل منع ومكافحة الف�ساد ب�صورة �أكف�أ و�أجنع .
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�ش�ؤون العمومية واملمتلكات العمومية .
املــادة ( ) 2
امل�صطلحات امل�ستخدمة
لأغرا�ض هذه االتفاقية :
أ�  -يق�صــد بتعبري " موظف عمومــي " :
� - 1أي �شخ�ص ي�شغــل من�صبـا ت�شريعيا �أو تنفـيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى دولة
طرف � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،دائما �أم م�ؤقتا  ،مدفوع الأجر �أم غري
مدفوع الأجر  ،ب�صــرف النظر عن �أقدمية ذلك ال�شخ�ص .
� - 2أي �شخـ ــ�ص �آخر ي�ؤدي وظيفــة عمومي ــة  ،مبا فـي ذلك ل�صال ـ ــح جهــاز عمومــي
�أو من�ش�أة عمومية � ،أو يقدم خدمة عمومية  ،ح�سب التعريف الوارد فـي القانون
الداخلي للدولة الطرف وح�سـب ما هو مطبق فـي املجال القانوين ذي ال�صلة
لدى تلك الدولة الطرف .
� - 3أي �شخ�ص �آخر معرف ب�أنه " موظف عمومي " فـي القانــون الداخلــي للدولــة
الطرف  ،بيد �أنه لأغرا�ض بع�ض التدابري املعينة الواردة فـي الف�صل الثاين
من هذه االتفاقية  ،يجوز �أن يق�صد بتعبري " موظف عمومي " �أي �شخ�ص
ي�ؤدي وظيفة عمومية �أو يقدم خدمة عمومية ح�سب التعريف الوارد فـي
القانون الداخلي للدولة الطرف وح�سب ما هو مطبق فـي املجال املعني من
قانون تلك الدولة الطرف .
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ب  -يق�صد بتعبري " موظف عمومي �أجنبــي " �أي �شخ ــ�ص ي�شغ ــل من�صبــا ت�شريعيــا
�أو تنفـيذيا �أو �إداريا �أو ق�ضائيا لدى بلد �أجنبي � ،سواء �أكان معينا �أم منتخبا  ،و�أي
�شخ�ص ميار�س وظيفة عمومية ل�صالح بلد �أجنبي  ،مبا فـي ذلك ل�صالح جهاز
عمومي �أو من�ش�أة عمومية .
ج  -يق�صـ ــد بتعبيـر " موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية " م�ستخدم مدين دويل �أو �أي
�شخ�ص ت�أذن له م�ؤ�س�سة من هذا القبيل ب�أن يت�صرف نيابة عنها .
د  -يق�صد بتعبري " املمتلكات " املوجودات بكل �أنواعها � ،سواء �أكانت مادية �أم غري
مادي ــة  ،منقول ــة �أم غيــر منقول ــة  ،ملمو�س ـ ــة �أم غي ـ ــر ملمو�سـ ـ ـ ــة  ،وامل�ستن ـ ـ ــدات
�أو ال�صكـ ــوك القانونية التي تثبت ملكية تلك املوجودات �أو وجود حق فـيها .
هـ  -يق�صــد بتعبري " العائـدات الإجرامية " �أي ممتلكــات مت�أتيــة �أو متح�صــل عليهــا ،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،من ارتكاب جرم .
و  -يق�صد بتعبري " التجميد " �أو " احلجز " فر�ض حظر م�ؤقت على �إحالة املمتلكات
�أو تبديلها �أو الت�صرف فـيها �أو نقلها � ،أو تويل عهدة املمتلكات �أو ال�سيطرة عليها
م�ؤقتا  ،بناء على �أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
ز  -يق�صد بتعبري " امل�صادرة "  ،التي ت�شمل التجريد حيثما انطبق  ،احلرمان الدائم
من املمتلكات ب�أمر �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة �أخرى .
ح  -يق�صــد بتعبي ــر " اجلرم الأ�صلي " �أي جرم ت�أت ـ ــت منه عائــدات ميكــن �أن ت�صبح
مو�ضوع جرم ح�سب التعريف الوارد فـي املادة ( )23من هذه االتفاقية .
ط  -يق�صد بتعبيـر " الت�سليــم املراقــب " ال�سمــاح ل�شحن ــات غيــر م�شروع ــة �أو م�شبوهة
باخلروج من �إقليم دولة �أو �أكرث �أو املرور عربه �أو دخولــه بعلــم من �سلطاتها
املعنية وحتت مراقبتها  ،بغية التحري عن جرم ما وك�شف هوية الأ�شخا�ص
ال�ضالعني فـي ارتكابه .
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املــادة ( ) 3
نطاق االنطباق
 - 1تنطبــق هــذه االتفاقيــة  ،وفقا لأحكامه ــا  ،على منع الف�ســاد والتحري عنه ومالحقــة
مرتكبيه  ،وعلى جتميد وحجز و�إرجاع العائدات املت�أتية من الأفعال املجرمة وفقا لهذه
االتفاقية .
 - 2لأغرا�ض تنفـيذ هذه االتفاقية  ،لي�س �ضروريا �أن تكون اجلرائم املبينة فـيها قد �أحلقت
�ضررا �أو �أذى ب�أمالك الدولة  ،با�ستثناء ما تن�ص عليه خالفا لذلك .
املــادة ( ) 4
�صــون ال�سيــادة
 - 1ت�ؤدي الدول الأطراف التزاماتها مبقت�ضى هذه االتفاقية على نحو يت�سق مع مبد�أي
ت�ساوي الدول فـي ال�سيادة و�سالمة �أرا�ضيها  ،ومع مبد�أ عدم التدخل فـي ال�ش�ؤون
الداخلية للدول الأخرى .
 - 2ليـ ــ�س فـي هـ ــذه االتفاقيــة ما يبي ـ ــح للدول ـ ــة الطــرف �أن تقـ ــوم فـي �إقليم دولة �أخــرى
مبمار�سة الوالية الق�ضائية و�أداء الوظائف التي يناط �أدا�ؤها ح�صرا ب�سلطات تلك
الدولة الأخرى مبقت�ضى قانونها الداخلي .
الف�صل الثاين
التدابري الوقائية
املــادة ( ) 5
�سيا�سات وممار�سات مكافحة الف�ساد الوقائية
 - 1تق ــوم كل دولـ ــة طرف  ،وفق ــا للمبـ ــادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،بو�ضــع وتنفـيــذ
�أو تر�سيخ �سيا�سات فعالة من�سقة ملكافحة الف�ساد  ،تعزز م�شاركة املجتمع وجت�سد مبادئ
�سيادة القانون وح�سن �إدارة ال�ش�ؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة وال�شفافـية وامل�ساءلة .
 - 2ت�سعى كل دولة طرف �إىل �إر�ساء وترويج ممار�سات فعالة ت�ستهدف منع الف�ساد .
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 - 3ت�سعـ ــى كــل دولــة طرف �إىل إ�جــراء تقييم دوري لل�صكوك القانونية والتدابري الإدارية
ذات ال�صلة  ،بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الف�ساد ومكافحته .
 - 4تتع ــاون الــدول الأطراف فـيما بينه ــا ومع املنظمــات الدولية والإقليمية ذات ال�صلــة ،
ح�سب االقت�ضاء ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامه ــا القانون ــي  ،على تعزي ــز وتطوير
التدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة  ،ويجوز �أن ي�شمل ذلك التعاون امل�شاركة فـي الربامج
وامل�شاريع الدولية الرامية �إىل منع الف�ساد .
املــادة ( ) 6
هيئة �أو هيئات مكافحة الف�ساد الوقائية
 - 1تكفل كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،وجود هيئة �أو هيئات ،
ح�سب االقت�ضاء  ،تتوىل منع الف�ساد  ،بو�سائل مثل :
أ�  -تنفـيذ ال�سيا�سات امل�شار �إليها فـي امل ــادة ( )5من هذه االتفاقيــة  ،والإ�شــراف على
تنفـيذ تلك ال�سيا�سات وتن�سيقه  ،عند االقت�ضاء .
ب  -زيادة املعارف املتعلقة مبنع الف�ساد وتعميمها .
 - 2تق ــوم كل دولـة ط ـ ــرف  ،وفق ــا للمبادئ الأ�سا�سي ــة لنظامهـ ــا القانون ــي  ،مبن ــح الهيئ ـ ــة
�أو الهيئات امل�شار �إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة ما يلزم من اال�ستقاللية  ،لتمكني
تلك الهيئة �أو الهيئـات من اال�ضط ــالع بوظائفها ب�صورة فعالة ومبن�أى عن �أي ت�أثيــر
ال م�سوغ لـه  ،وينبغي توفـري ما يلزم من موارد مادية وموظفـني متخ�ص�صني  ،وكذلك
ما قد يحتاج �إليه ه�ؤالء املوظفون من تدريب لال�ضطالع بوظائفهم .
 - 3تقـ ـ ــوم ك ــل دولــة طــرف ب�إبالغ الأمي ــن الع ــام للأم ــم املتح ــدة با�س ــم وعن ــوان ال�سلط ــة
�أو ال�سلطات التي ميكن �أن ت�ساعد الدول الأطراف الأخرى على و�ضع وتنفـيذ تدابري
حمددة ملنع الف�ساد .
املــادة ( ) 7
القطــاع العــــام
 - 1ت�سع ـ ــى كـ ــل دول ـ ــة طرف  ،حيثم ــا اقت�ضى الأمر ووفق ــا للمب ـ ــادئ الأ�سا�سيـ ــة لنظامهـ ــا
القانوين � ،إىل اعتماد وتر�سيخ وتدعيم نظم لتوظيف امل�ستخدمني املدنيني  ،وغريهم
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من املوظفـني العموميني غري املنتخبني عند االقت�ضاء  ،وا�ستخدامهم وا�ستبقائهم
وترقيتهم و�إحالتهم على التقاعد تت�سم ب�أنها :
أ�  -تقوم على مبادئ الكفاءة وال�شفافـية واملعايري املو�ضوعية  ،مثل اجلدارة والإن�صاف
والأهلية .
ب  -ت�شتمل على �إجراءات منا�سبة الختيار وتدريب �أفراد لتويل املنا�صب العمومية التي
تعترب عر�ضة للف�ساد ب�صفة خا�صة و�ضمان تناوبهم على املنا�صب عند االقت�ضاء .
ج  -ت�شجــع على تقديــم �أجور كافـيــة وو�ضع جــداول �أجور من�صف ــة  ،مع مراعاة م�ستوى
النمو االقت�صادي للدولة الطرف املعنية .
د  -ت�شج ــع على و�ضــع برامج تعليمية وتدريبيــة لتمكيــن �أولئك املوظفـيــن من الوف ــاء
مبتطلبات الأداء ال�صحيح وامل�شرف وال�سليم للوظائف العمومية  ،وتوفر لهم
التدريب املتخ�ص�ص واملنا�سب من �أجل �إذكاء وعيهم مبخاطر الف�ساد املالزمة
لأداء وظائفهم  ،ويجوز �أن ت�شري هذه الربامج �إىل مدونات �أو معايري �سلوكية فـي
املجاالت التي تنطبق عليها .
 - 2تنظر كل دولة طرف �أي�ضا فـي اعتماد تدابري ت�شريعية و�إدارية منا�سبة  ،مبا يتوافق
مع �أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،لو�ضع معايري
تتعلق بالرت�شيح للمنا�صب العمومية وانتخاب �شاغليها .
 - 3تنظر كل دولة طرف �أي�ضا فـي اتخاذ التدابري الت�شريعية والإدارية املنا�سبة  ،مبا
يت�سق مع �أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،لتعزيز
ال�شفافـية فـي متويل الرت�شيحات النتخاب �شاغلي املنا�صب العمومية وفـي متويل
الأحزاب ال�سيا�سية  ،حيثما انطبق احلال .
 - 4ت�سعى كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي � ،إىل اعتماد وتر�سيخ
وتدعيم نظم تعزز ال�شفافـية ومتنع ت�ضارب امل�صالح .
املــادة ( )8
مدونات قواعد �سلوك للموظفـني العموميني
 - 1من �أجل مكافحة الف�سـ ــاد  ،تعمل كل دول ـ ــة طـ ـ ــرف � ،ضمــن جمل ـ ـ ــة �أمــور  ،على تعزي ــز
النـزاهة والأمانة وامل�س�ؤولية بني موظفـيها العموميني  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لنظامها القانوين .
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 - 2علـ ــى وجـ ـ ــه اخل�صـ ـ ــو�ص  ،ت�سعى كـ ـ ــل دولـ ــة طــرف �إىل �أن تطب ــق � ،ضمن نطاق نظمهــا
امل�ؤ�س�سية والقانونيـ ــة  ،مدونات �أو معايي ــر �سلوكية من �أجل الأداء ال�صحيح وامل�شرف
وال�سليم للوظائف العمومية .
 - 3لأغرا�ض تنفـيذ �أحكام هذه امل ـ ــادة  ،على كل دولة طرف  ،حيثما اقت�ضى الأمر ووفقا
للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين � ،أن حتيط علما باملبادرات ذات ال�صلة التي
اتخذتها املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف  ،ومنها املدونة الدولية
لقواعد �سلوك املوظفـني العموميني  ،الواردة فـي مرفق قرار اجلمعية العامة 59/51
امل�ؤرخ  12كانون الأول /دي�سمرب . 1996
 - 4تنظــر كــل دولة طرف �أي�ضا  ،وفقـ ــا للمبـادئ الأ�سا�سي ــة لقانونهــا الداخل ــي  ،فـي �إر�ســاء
تدابري ونظم تي�سر قيام املوظفـني العموميني ب�إبالغ ال�سلطات املعنية عن �أفعال الف�ساد ،
عندما يتنبهون �إىل مثل هذه الأفعال �أثناء �أداء وظائفهم .
 - 5ت�سع ــى كل دولـ ــة طرف  ،عند االقت�ضاء ووفقـ ــا للمبادئ الأ�سا�سي ــة لقانونه ـ ــا الداخلـ ــي ،
�إىل و�ضع تدابيـ ــر ونظم تلـ ــزم املوظفـيــن العموميني ب�أن يف�صحوا لل�سلطات املعنية عن
�أ�شياء منها ما لهم من �أن�شطة خارجية وعمل وظيفـي وا�ستثمارات وموجودات وهبات
�أو منافع كبرية قد تف�ضي �إىل ت�ضارب فـي امل�صالح مع مهامهم كموظفـني عموميني .
 - 6تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتخذ  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،تدابري
ت�أديبية �أو تدابري �أخرى �ضد املوظفـني العموميني الذين يخالفون املدونات �أو املعايري
املو�ضوعة وفقا لهذه املادة .
املــادة ( ) 9
امل�شرتيات العمومية و�إدارة الأموال العمومية
 - 1تقوم كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،باخلطوات الالزمة
لإن�شاء نظم ا�شرتاء منا�سبة تقوم على ال�شفافـية والتناف�س وعلى معايري املو�ضوعية
فـي اتخاذ القرارات  ،وتت�سم � ،ضمن جملة �أمور  ،بفاعليتها فـي منع الف�ساد  ,وتتناول
هذه النظم  ،التي يجوز �أن تراعى فـي تطبيقها قيم حدية منا�سبة � ،أمورا  ،منها :
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أ�  -توزيع املعلومات املتعلقة ب�إجراءات وعقود اال�شرتاء  ،مبا فـي ذلك املعلومات املتعلقة
بالدعوات �إىل امل�شاركة فـي املناق�صات  ،واملعلومات ذات ال�صلة �أو الوثيقة ال�صلة
ب�إر�ساء العقود  ،توزيع ـ ـ ـ ــا عامـا  ،مما يتي ــح ملقدم ــي العرو�ض املحتمليــن وقتا كافـيـ ــا
لإعداد عرو�ضهم وتقدميها .
ب  -القيام م�سبقا ب�إقرار ون�شر �شروط امل�شاركة  ،مبا فـي ذلك معايي ــر االختيار و�إر�ساء
العقود وقواعد املناق�صة .
ج  -ا�ستخدام معايري مو�ضوعية ومقررة م�سبقا التخاذ القرارات املتعلقة بامل�شرتيات
العمومية  ،تي�سريا للتحقق الحقا من �صحة تطبيق القواعد �أو الإجراءات .
د � -إقامة نظام فعال للمراجعة الداخلية  ،مبا فـي ذلك نظام فعال للطعن � ،ضمانا
لوجود �سبل قانونية للتظلم واالنت�صاف فـي حال عدم اتباع القواعد �أو الإجراءات
املو�ضوعة عمال بهذه الفقرة .
هـ  -اتخاذ تدابري  ،عند االقت�ض ــاء  ،لتنظي ــم الأمور املتعلق ــة بالعاملي ــن امل�س�ؤولي ــن عن
امل�شرتيات  ،مثل الإعالن عن �أي م�صلحة فـي م�شرتيات عمومية معينة  ،و�إجراءات
الفرز  ،واالحتياجات التدريبية .
 - 2تتخـ ـ ــذ كل دولـة طــرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سيــة لنظامهـ ــا القانونــي  ،تدابري منا�سبة
لتعزيز ال�شفافـية وامل�ساءلة فـي �إدارة الأموال العمومية  ،وت�شمل هذه التدابري ما يلي :
أ� � -إجراءات العتماد امليزانية الوطنية .
ب  -الإبالغ عن الإيرادات والنفقات فـي حينها .
ج  -نظاما يت�ضمن معايري للمحا�سبة ومراجعة احل�سابات وما يت�صل بذلك من رقابة .
د  -نظما فعالة وكف�ؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية .
هـ  -اتخاذ تدابري ت�صحيحية  ،عند االقت�ضاء  ،فـي حال عدم االمتثال لال�شرتاطات
املقررة فـي هذه الفقرة .
 - 3تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و�إدارية  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي  ،للمحافظة على �سالمة دفاتر املحا�سبة �أو ال�سجالت �أو البيانات
املالية �أو امل�ستندات الأخرى ذات ال�صلة بالنفقات والإيرادات العمومية وملنع تزوير تلك
امل�ستندات .

11

اجلريدة الر�سمية العدد ()1035

املــادة ( ) 10
�إبــــالغ النــــــا�س
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع مراعاة �ضرورة
مكافحة الف�ساد  ،ما قد يلزم من تدابري لتعزيز ال�شفافـية فـي �إدارتها العمومية  ،مبا فـي
ذلك ما يتعلق بكيفـية تنظيمها وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فـيها  ،عند االقت�ضاء .
ويجوز �أن ت�شمل هذه التدابري ما يلي :
أ�  -اعتماد �إجراءات �أو لوائح متكن عامة النا�س من احل�صول  ،عند االقت�ضاء  ،على
معلومات عن كيفـية تنظيم �إدارتها العمومية وا�شتغالها وعمليات اتخاذ القرارات
فـيها  ،وعن القرارات وال�صكوك القانونية التي تهم عامة النا�س  ،مع �إيالء
املراعاة الواجبة ل�صون حرمتهم وبياناتهم ال�شخ�صية .
ب  -تب�سي ــط الإجـ ــراءات الإداريـ ــة  ،عند االقت�ض ـ ــاء  ،من �أجل تي�سيــر و�صـ ـ ــول الن ــا�س
�إىل ال�سلطات املخت�صة التي تتخذ القرارات .
ج  -ن�شـ ــر معلومـ ـ ــات ميكن �أن ت�ضـم تقاريـ ـ ـ ــر دوريــة عن خماطــر الف�ســاد فـي �إدارتها
العمومية .
املــادة ( ) 11
التدابري املتعلقة باجلهاز الق�ضائي و�أجهزة النيابة العامة
 - 1نظرا لأهميــة ا�ستقالليــة الق�ضــاء وما له من دور حا�سم فـي مكافح ــة الف�ساد  ،تتخــذ
كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين ودون م�سا�س با�ستقاللية
الق�ضاء  ،تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء فر�ص الف�ساد بني �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي ،
ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري قواعد ب�ش�أن �سلوك �أع�ضاء اجلهاز الق�ضائي .
 - 2يجوز ا�ستحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال بالفقرة ()1
من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة فـي الدول الأطراف التي ال ي�شكل فـيها ذلك
اجلهاز جزءا من اجلهاز الق�ضائي  ،ولكن يتمتع با�ستقاللية مماثلة ال�ستقالليته .
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املــادة ( ) 12
القطــــاع اخلـــــا�ص
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،تدابري ملنع �ضلوع
القطاع اخلا�ص فـي الف�ساد  ،ولتعزيز معايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات فـي القطاع
اخلا�ص  ،وتفر�ض عند االقت�ضاء عقوبات مدنية �أو �إدارية �أو جنائية تكون فعالة
ومتنا�سبة ورادعة على عدم االمتثال لهذه التدابري .
 - 2يجوز �أن تت�ضمن التدابري الرامية �إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي :
أ�  -تعزيز التعاون بني �أجهزة �إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلا�ص ذات ال�صلة .
ب  -العمــل على و�ضــع معايري و�إجراءات ت�سته ــدف �صون نزاهة كيانات القطاع اخلــا�ص
ذات ال�صلة  ،مبا فـي ذلك و�ضع مدونات قواعد �سلوك من �أجل قيام املن�ش�آت التجارية
وجميع املهن ذات ال�صلة مبمار�سة �أن�شطتها على وجه �صحيح وم�شرف و�سليم
ومنع ت�ضارب امل�صالح  ،ومن �أجل ترويج ا�ستخدام املمار�سات التجارية احل�سنة بني
املن�ش�آت التجارية وفـي العالقات التعاقدية بني تلك املن�ش�آت والدولة .
ج  -تعزيـ ــز ال�شفافـيـ ــة بني كيان ــات القط ــاع اخل ــا�ص  ،مبا فـي ذلك اتخـ ــاذ تدابيـ ــر عند
االقت�ضاء ب�ش�أن هوية ال�شخ�صيات االعتبارية والطبيعية ال�ضالعة فـي �إن�شاء و�إدارة
ال�شركات .
د  -منع �إ�سـ ــاءة ا�ستخـ ـ ــدام الإج ـ ــراءات التي تنظم ن�شاط كيانات القطاع اخلا�ص  ،مبا
فـي ذلك الإجراءات املتعلقة بالإعانات والرخ�ص التي متنحها ال�سلطات العمومية
للأن�شطة التجارية .
هـ  -منع ت�ضارب امل�صالح بفر�ض قيود  ،ح�سب االقت�ضاء ولفرتة زمنية معقولة  ،على
ممار�سة املوظفـني العموميني ال�سابقني �أن�شطة مهنية � ،أو على عمل املوظفـني
العموميني فـي القطاع اخلا�ص بعد ا�ستقالتهم �أو تقاعدهم  ،عندما تكون لتلك
الأن�شطة �أو ذلك العمل �صلة مبا�شرة بالوظائف التي توالها �أولئك املوظفون
العموميون �أو �أ�شرفوا عليها �أثناء مدة خدمتهم .
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و � -ضمان �أن تكون لدى من�ش�آت القطاع اخلا�ص  ،مع �أخذ بنيتها وحجمها بعني االعتبار ،
�ضوابط كافـية ملراجعة احل�سابات داخليا ت�ساعد على منع �أفعال الف�ساد وك�شفها
و�ضمان �أن تكون ح�سابات من�ش�آت القطاع اخلا�ص هذه وبياناتها املالية الالزمة
خا�ضعة لإجراءات مراجعة ح�سابات وت�صديق مالئمة .
 - 3بغيـ ــة منع الف�س ــاد  ،تتخذ كل دولة طرف ما قد يلـ ــزم من تدابري  ،وفق ــا لقوانينه ــا
الداخلية ولوائحها املتعلقة مب�سك الدفاتر وال�سجالت  ،والك�شف عن البيانات املالية ،
ومعايري املحا�سبة ومراجعة احل�سابات  ،ملنع القيام بالأفعال التالية بغر�ض ارتكاب �أي
من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية :
�أ � -إن�شاء ح�سابات خارج الدفاتر .
ب � -إجراء معامالت دون تدوينها فـي الدفاتر �أو دون تبيينها ب�صورة وافـية .
ج  -ت�سجيل نفقات وهمية .
د  -قيد التزامات مالية دون تبيني غر�ضها على الوجه ال�صحيح .
هـ  -ا�ستخدام م�ستندات زائفة .
و  -الإتالف املتعمد مل�ستندات املحا�سبة قبل املوعد الذي يفر�ضه القانون .
 - 4على كل دولة �أال ت�سمح باقتطاع النفقات التي متثل ر�شاوى من الوعاء ال�ضريبـي  ،لأن
الر�شاوى هي من �أركان الأفعال املجرمة وفقا للمادتني ( )15و ( )16من هذه االتفاقية ،
وكذلك  ،عند االقت�ضاء � ،سائر النفقات املتكبدة فـي تعزيز ال�سلوك الفا�سد .
املــادة ( ) 13
م�شاركـــة املجتمـــع
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة � ،ضمن حدود �إمكاناتها ووفقا للمبادئ الأ�سا�سية
لقانونها الداخلي  ،لت�شجيع �أفراد وجماعات ال ينتمون �إىل القطاع العام  ،مثل املجتمع
الأهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املجتمع املحلي  ،على امل�شاركة الن�شطة
فـي منع الف�ساد وحماربته  ،ولإذكاء وعي النا�س فـيما يتعلق بوجود الف�ساد و�أ�سبابه
وج�سامته وما ميثله من خطر  ،وينبغي تدعيم هذه امل�شاركة بتدابري مثل :
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أ�  -تعزيز ال�شفافـية فـي عمليات اتخاذ القرار وت�شجيع �إ�سهام النا�س فـيها .
ب � -ضمان تي�سر ح�صول النا�س فعليا على املعلومات .
ج  -القيام ب�أن�شطة �إعالمية ت�سهم فـي عدم الت�سامح مع الف�ساد  ،وكذلك برامج توعية
عامة ت�شمل املناهج املدر�سية واجلامعية .
د  -احرتام وتعزيز وحماية حرية التما�س املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتلقيها ون�شرها
وتعميمها  ،ويجوز �إخ�ضاع تلك احلرية لقيود معينة � ،شريطة �أن تقت�صر هذه
القيود على ما ين�ص عليه القانون وما هو �ضروري :
 - 1ملراعاة حقوق الآخرين �أو �سمعتهم .
 - 2حلماية الأمن الوطني �أو النظام العام �أو ل�صون �صحة النا�س �أو �أخالقهم .
 - 2على كل دولة طرف �أن تتخذ التدابري املنا�سبة ل�ضمان تعريف النا�س بهيئات مكافحة
الف�ساد ذات ال�صلة امل�شار �إليها فـي هذه االتفاقية  ،و�أن توفر لهم  ،ح�سب االقت�ضاء ،
�سبل االت�صال بتلك الهيئات لكي يبلغوها  ،مبا فـي ذلك دون بيان هويتهم  ،عن �أي
حوادث قد يرى �أنها ت�شكل فعال جمرما وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 14
تدابري منع غ�سل الأموال
 - 1على كل دولة طرف :
أ� � -أن تن�شئ نظاما داخليا �شامال للرقابة والإ�شراف على امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
غري امل�صرفـية  ،مبا فـي ذلك ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي تقدم
خدمات نظامية �أو غري نظامية فـي جمال �إحالة الأموال �أو كل ما لـه قيمة  ،وعند
االقت�ضاء على الهيئات الأخرى املعر�ضة بوجه خا�ص لغ�سل الأموال � ،ضمن نطاق
اخت�صا�صها  ،من �أجل ردع وك�شف جميع �أ�شكال غ�سل الأموال  ،ويتعني �أن ي�شدد
ذلك النظام على املتطلبات اخلا�صة بتحديد هوية الزبائن واملالكني املنتفعني  ،عند
االقت�ضاء  ،وحفظ ال�سجالت والإبالغ عن املعامالت امل�شبوهة .
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ب � -أن تكفل  ،دون م�سا�س ب�أحكام املادة ( )46من هذه االتفاقية  ،قدرة ال�سلطات
الإدارية والرقابية واملعنية ب�إنفاذ القانون و�سائر ال�سلطات املكر�سة ملكافحة غ�سل
الأموال ( ،مبا فـيها ال�سلطات الق�ضائية  ،حيثما يق�ضي القانون الداخلي بذلك) ،
على التع ــاون وتبادل املعلوم ــات على ال�صعيدي ــن الوطن ــي والدولـ ــي �ضمــن نطاق
ال�شروط التي يفر�ضها قانونها الداخلي  ،و�أن تنظر  ،لتلك الغاية  ،فـي �إن�شاء وحدة
معلومات ا�ستخبارية مالية تعمل كمركز وطني جلمع وحتليل املعلومات املتعلقة
بعمليات غ�سل الأموال املحتملة  ،ولتعميم تلك املعلومات .
 - 2تنظر الدول الأطراف فـي تنفـيذ تدابري قابلة للتطبيق لك�شف ور�صد حركة النقود
وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب حدودها  ،رهنا ب�ضمانات تكفل ا�ستخدام
املعلومات ا�ستخداما �سليما ودون �إعاقة حركة ر�أ�س املال امل�شروع ب�أي �صورة من ال�صور ،
ويجوز �أن ت�شمل تلك التدابري ا�شرتاط قيام الأفراد وامل�ؤ�س�سات التجارية بالإبالغ
عن �إحالة �أي مقادير �ضخمة من النقود وال�صكوك القابلة للتداول ذات ال�صلة عرب
احلدود .
 - 3تنظ ــر الــدول الأطراف فـي تنفـي ــذ تدابري منا�سبة وقابلة للتطبي ــق لإلــزام امل�ؤ�س�ســات
املالية  ،ومنها اجلهات املعنية بتحويل الأموال مبا يلي :
أ�  -ت�ضمني ا�ستمارات الإحالة الإلكرتونية للأموال والر�سائل ذات ال�صلة معلومات
دقيقة ومفـيدة عن امل�صدر .
ب  -االحتفاظ بتلك املعلومات طوال �سل�سلة عمليات الدفع .
ج  -فر�ض فح�ص دقيق على �إحاالت الأموال التي ال حتتوي على معلومات كاملة عن
امل�صدر .
 - 4لدى �إن�شاء نظام رقابي و�إ�شرافـي داخلي مبقت�ضى �أحكام هذه املادة  ،ودون م�سا�س ب�أي
مادة �أخرى من هذه االتفاقية  ،يجدر بالدول الأطراف �أن ت�سرت�شد باملبادرات ذات
ال�صلة التي اتخذتها امل�ؤ�س�سات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف �ضد غ�سل
الأموال .
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 - 5ت�سعى الدول الأطراف �إىل تنمية وتعزيز التعاون العاملي والإقليمي ودون الإقليمي
والثنائي بني ال�سلطات الق�ضائية و�أجهزة �إنفاذ القانون و�أجهزة الرقابة املالية من
�أجل مكافحة غ�سل الأموال .
الف�صل الثالث
التجرمي و�إنفاذ القانون
املــادة ( ) 15
ر�شو املوظفـني العموميني الوطنيني
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال
التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -وعد موظف عمومي مبزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل
مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر ،
لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته
الر�سمية .
ب  -التم ــا�س موظف عموم ــي �أو قبول ـ ــه  ،ب�شكــل مبا�شـ ـ ــر �أو غري مبا�شـ ــر  ،مزي ــة غيـر
م�ستحقة � ،سواء ل�صالح املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم
ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية .
املــادة ( ) 16
ر�شو املوظفـني العموميني الأجانب
وموظفـي امل�ؤ�س�سات الدولية العمومية
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام ،
عمدا  ،بوعد موظف عمومي �أجنبي �أو موظف م�ؤ�س�سة دولية عمومية مبزية غري
م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء ل�صالح
املوظف نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
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عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية  ،من �أجل احل�صول على منفعة جتارية
�أو �أي مزية غري م�ستحقة �أخرى �أو االحتفاظ بها فـيما يتعلق بت�صريف الأعمال
التجارية الدولية .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي اعتمـ ـ ــاد ما ق ــد يلزم من تدابيـ ــر ت�شريعيـ ـ ــة وتدابري �أخ ــرى
لتجرمي قيام موظف عمومي �أجنبي �أو موظف فـي م�ؤ�س�سة دولية عمومية عمدا ،
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شـر  ،بالتما�س �أو قبول مزيــة غري م�ستحقــة � ،سواء ل�صالح
املوظــف نف�ســه �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما �أو ميتنع
عن القيام بفعل ما لدى �أداء واجباته الر�سمية .
املــادة ( ) 17
اختال�س املمتلكات �أو تبديدها �أو ت�سريبها
ب�شكل �آخر من قبل موظف عمومي
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي قيام
موظف عمومــي عمـدا  ،ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،باختال�س �أو تبديد
�أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية عمومية �أو خ�صو�صية �أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة
عهد بها �إليه بحكم موقعه � ،أو ت�سريبها ب�شكل �آخر .
املــادة ( ) 18
املتاجـــرة بالنفــــوذ
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -وعد موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخر ب�أي مزية غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه
�أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،لتحري�ض ذلك املوظف العمومي
�أو ال�شخ�ص على ا�ستغالل نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من �إدارة �أو
�سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة ل�صالح املحر�ض
الأ�صلي على ذلك الفعل �أو ل�صالح �أي �شخ�ص �آخر .
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ب  -قيام موظف عمومي �أو �أي �شخ�ص �آخر  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر  ،بالتما�س
�أو قبول �أي مزية غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي ي�ستغل
ذلك املوظف العمومي �أو ال�شخ�ص نفوذه الفعلي �أو املفرت�ض بهدف احل�صول من
�إدارة �أو �سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري م�ستحقة .
املــادة ( ) 19
�إ�ساءة ا�ستغالل الوظائف
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم
تعمد موظف عمومي �إ�ساءة ا�ستغالل وظائفه �أو موقعه � ،أي قيامه �أو عدم قيامه بفعل
ما  ،لدى اال�ضطالع بوظائفه  ،بغر�ض احل�صول على مزية غري م�ستحقة ل�صاحله هو �أو
ل�صالح �شخ�ص �أو كيان �آخر  ،مما ي�شكل انتهاكا للقوانني .
املــادة ( ) 20
الإثراء غري امل�شروع
تنظر كل دولة طرف  ،رهنا بد�ستورها واملبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،فـي اعتماد
ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي تعمد موظف عمومي �إثراء غيـر
م�شــروع � ،أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال ي�ستطيع تعليلها ب�صورة معقولة قيا�سا �إىل
دخله امل�شروع .
املــادة ( ) 21
الر�شوة فـي القطاع اخلا�ص
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا �أثناء مزاولة �أن�شطة اقت�صادية �أو مالية �أو جتارية :
أ�  -وعد �أي �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة  ،مبزية
غري م�ستحقة �أو عر�ضها عليه �أو منحه �إياها  ،ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر � ،سواء
ل�صالح ال�شخ�ص نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما
�أو ميتنع عن القيام بفعل ما  ،مما ي�شكل �إخالال بواجباته .
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ب  -التما�س �أي �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل لديه ب�أي �صفة ،
�أو قبولـ ــه  ،ب�شك ــل مبا�شـ ــر �أو غري مبا�ش ــر  ،مزية غـي ــر م�ستحقة � ،سواء ل�صالح
ال�شخ�ص نف�سه �أو ل�صالح �شخ�ص �آخر  ،لكي يقوم ذلك ال�شخ�ص بفعل ما  ،مما
ي�شكل �إخالال بواجباته .
املــادة ( ) 22
اختال�س املمتلكات فـي القطاع اخلا�ص
تنظر كل دولة طرف فـي اعتماد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي
تعمد �شخ�ص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلا�ص � ،أو يعمل فـيه ب�أي �صفة � ،أثناء مزاولة ن�شاط
اقت�ص ــادي �أو مال ــي �أو جتــاري  ،اختال�س �أي ممتلكات �أو �أموال �أو �أوراق مالية خ�صو�صية
�أو �أي �أ�شياء �أخرى ذات قيمة عهد بها �إليه بحكم موقعه .
املــادة ( ) 23
غ�سل العائدات الإجرامية
 - 1تعتمــد ك ـ ــل دول ــة طرف  ،وفق ــا للمب ــادئ الأ�سا�سي ــة لقانونهــا الداخل ــي  ،ما قد يل ـ ــزم
من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ� � - 1 -إبدال املمتلكات �أو �إحالتها  ،مـع العلم ب�أنها عائدات �إجرامية  ،بغر�ض �إخفاء
�أو متويه م�صدر تلك املمتلكات غري امل�شروع �أو م�ساعدة �أي �شخ�ص �ضالع فـي
ارتكاب اجلرم الأ�صلي على الإفالت من العواقب القانونية لفعلته .
� - 2إخفاء �أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات �أو م�صدرها �أو مكانها �أو كيفـية
الت�صرف فـيها �أو حركتها �أو ملكيتها �أو احلقوق املتعلقة بها  ،مع العلم ب�أن تلك
املمتلكات هي عائدات �إجرامية .
ب  -ورهنا باملفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين :
 - 1اكت�سـاب املمتلكات �أو حيازتها �أو ا�ستخدامهــا مع العلم  ،وق ــت ا�ستالمهــا  ،ب�أنهــا
عائدات �إجرامية .
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 - 2امل�شاركـ ــة فـي ارتكاب �أي فع ــل جمرم وفقــا لهذه امل ــادة � ،أو التع ــاون �أو الت�آمـر
على ارتكابه  ،وال�شروع فـي ارتكابه وامل�ساعدة والت�شجيع على ذلك وت�سهيله
و�إ�سداء امل�شورة ب�ش�أنه .
 - 2لأغرا�ض تنفـيذ �أو تطبيق الفقرة ( )1من هذه املادة :
أ�  -ت�سعــى كل دولة طرف �إىل تطبيق الفقرة ( )1من هذه املادة على �أو�سع جمموعة
من اجلرائم الأ�صلية .
ب  -تدرج كل دولة طرف فـي عداد اجلرائم الأ�صلية  ،كحد �أدنى  ،جمموعة �شاملة من
الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ج  -لأغرا�ض الفق ــرة الفرعي ــة (ب) أ�ع ــاله  ،ت�شم ــل اجلرائم الأ�صلية اجلرائم املرتكبة
داخل الوالية الق�ضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها  ،غري �أن اجلرائم املرتكبة
خارج الوالية الق�ضائية للدولة الطرف ال متثل جرائم �أ�صلية �إال �إذا كان ال�سلوك
ذو ال�صلة يعترب فعال �إجراميا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة التي ارتكب فـيها
وكان من �ش�أنه �أن يعترب فعال �إجراميا مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف
التي تنفذ �أو تطبق هذه املادة لو كان قد ارتكب هناك .
د  -تزود كل دولة طرف الأمني العام للأمم املتحدة بن�سخ من قوانينها الـمنفذة لهذه
املادة وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل على تلك القوانني الحقا �أو بو�صف لها .
هـ  -يجوز الن�ص على �أن اجلرائم املبينة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة ال ت�سري على
الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا اجلرم الأ�صلي � ،إذا كانت املبادئ الأ�سا�سية للقانون
الداخلي للدولة الطرف تقت�ضي ذلك .
املــادة ( ) 24
الإخفــــــاء
دون م�س ـ ــا�س ب�أحك ــام املـ ــادة ( )23من ه ــذه االتفاقي ــة  ،تنظر كل دول ــة طرف فـي اعتم ــاد
ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي القيام عمدا  ،عقب ارتكاب �أي من
الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية دون امل�شاركـة فـي تلك اجلرائ ــم  ،ب�إخفاء ممتلكـ ــات
�أو موا�صلة االحتفاظ بها عندما يكون ال�شخ�ص املعني على علم ب�أن تلك املمتلكات مت�أتية
من �أي من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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املــادة ( ) 25
�إعاقة �سري العدالة
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتجرمي الأفعال
التالية  ،عندما ترتكب عمدا :
أ�  -ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب �أو الوعد مبزية غري م�ستحقة
�أو عر�ضها �أو منحها للتحري�ض على الإدالء ب�شهادة زور �أو للتدخل فـي الإدالء
بال�شهادة �أو تقدمي الأدلة فـي �إجراءات تتعلق بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية .
ب  -ا�ستخدام القوة البدنية �أو التهديد �أو الرتهيب للتدخل فـي ممار�سة �أي موظف
ق�ضائي �أو معني ب�إنفاذ القانون مهامه الر�سمية فـيما يتعلق بارتكاب �أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،ولي�س فـي هذه الفقرة الفرعية ما مي�س بحق
الدول الأطراف فـي �أن تكون لديها ت�شريعات حتمي فئات �أخرى من املوظفـني
العموميني .
املــادة ( ) 26
م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
 - 1تعتمــد كل دولة طرف ما قد يلــزم مــن تدابيــر  ،تت�سق مـع مبادئهــا القانونيــة  ،لتقريــر
م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية عن امل�شاركة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف  ،يجوز �أن تكون م�س�ؤولية ال�شخ�صيات االعتبارية
جنائية �أو مدنية �أو �إدارية .
 - 3ال متـ ـ ــ�س تلك امل�س�ؤولي ــة بامل�س�ؤولي ـ ـ ــة اجلنائيـ ــة لل�شخ�صي ــات الطبيعيـ ـ ــة التي ارتكب ــت
اجلرائم .
 - 4تكف ــل كل دولـ ــة طرف  ،على وج ـ ــه اخل�صو�ص � ،إخ�ض ـ ــاع ال�شخ�صيــات االعتباريـ ــة التي
تلقى عليها امل�س�ؤولية وفقا لهذه املادة لعقوبات جنائية �أو غري جنائية فعالة ومتنا�سبة
ورادعة  ،مبا فـيها العقوبات النقدية .
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املــادة ( ) 27
امل�شاركــة وال�شـــروع
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم  ،وفقا
لقانونها الداخلي  ،امل�شاركة ب�أي �صفة  ،كطرف متواطئ �أو م�ساعد �أو حمر�ض مثال ،
فـي فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي
جترم  ،وفقا لقانونها الداخلي � ،أي �شروع فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 3تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لكي جترم  ،وفقا
لقانونها الداخلي  ،الإعداد الرتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 28
العلم والنية والغر�ض ك�أركان للفعل الإجرامي
ميكن اال�ست ــدالل من املالب�س ــات الوقائعي ــة املو�ضوعية على توافـ ــر عن�صر العلــم �أو النيـة
�أو الغر�ض ب�صفته ركنا لفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 29
التقـــادم
حتدد كل دولة طرف فـي �إطار قانونها الداخلي  ،عند االقت�ضاء  ،فرتة تقادم طويلة تبد�أ
فـيها الإجراءات الق�ضائية ب�ش�أن �أي فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية  ،وحتدد فرتة تقادم
�أطول �أو تعلق العمل بالتقادم فـي حال �إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة .
املــادة ( ) 30
املالحقة واملقا�ضاة واجلزاءات
 - 1جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمرم وفقا لهذه االتفاقية خا�ضعا لعقوبات تراعى
فـيها ج�سامة ذلك اجلرم .
 - 2تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الد�ستورية  ،ما قد يلزم من
تدابري لإر�ساء �أو �إبقاء توازن منا�سب بني �أي ح�صانات �أو امتيازات ق�ضائية ممنوحة
ملوظفـيها العموميني من �أجل �أداء وظائفهم و�إمكانية القيام  ،عند ال�ضرورة  ،بعمليات
حتقيق ومالحقة ومقا�ضاة فعالة فـي الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
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 - 3ت�سعى كل دولة طرف �إىل �ضمان ممار�سة �أي �صالحيـ ــات قانوني ــة تقديريــة يتيحها
قانونها الداخلي فـيما يتعلق مبالحقة الأ�شخا�ص الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية  ،من �أجل حتقيق الفعالية الق�صوى لتدابري �إنفاذ القانون التي تتخذ ب�ش�أن
تلك اجلرائم  ،ومع �إيالء االعتبار الواجب ل�ضرورة الردع عن ارتكابها .
 - 4فـي حالة الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة ،
وفقا لقانونها الداخلي ومع �إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع  ،ل�ضمان �أن تراعي
ال�شروط املفرو�ضة بخ�صو�ص قرارات الإفراج �إىل حني املحاكمة �أو اال�ستئناف �ضرورة
ح�ضور املدعى عليه فـي الإجراءات اجلنائية الالحقة .
 - 5ت�أخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ج�سامة اجلرائم املعنية لدى النظر فـي �إمكانية
الإفراج املبكر �أو امل�شروط عن الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب تلك اجلرائم .
 - 6تنظر كل دولة طرف  ،مبا يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،فـي �إر�ساء
�إجراءات جتيز لل�سلطة املخت�صة  ،عند االقت�ضاء  ،تنحية املوظف العمومي املتهم
بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية �أو وقفه عن العمل �أو نقله  ،مع مراعاة مبد�أ
افرتا�ض الرباءة .
 - 7تنظ ــر كــل دولـ ــة طرف  ،حينما ت�سوغ ج�سامة اجل ــرم ذلك  ،ومبا يتوافـ ــق مع املب ــادئ
الأ�سا�سيــة لنظامه ــا القانونــي  ،فـي اتخاذ �إج ــراءات لإ�سق ــاط الأهلي ــة  ،ب�أمر ق�ضائ ــي
�أو ب�أي و�سيلة منا�سبة �أخرى  ،ولفرتة زمنية يحددها قانونها الداخلي  ،عن الأ�شخا�ص
املدانني بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،للقيام مبا يلي :
أ�  -تويل من�صب عمومي .
ب  -تويل من�صب فـي من�ش�أة مملوكة كليا �أو جزئيا للدولة .
 - 8ال مت�س الفقرة ( )1من هذه املادة مبمار�سة ال�سلطات املخت�صة �صالحياتها الت�أديبية
جتاه امل�ستخدمني املدنيني .
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 - 9لي�س فـي هذه االتفاقية ما مي�س باملبد�أ القا�ضي ب�أن يكون تو�صيف الأفعال املجرمة
وفقا لهذه االتفاقية وتو�صيف الدفوع القانونية املنطبقة �أو املبادئ القانونية الأخرى
التي حتكم م�شروعية ال�سلوك حمفوظا ح�صرا للقانون الداخلي للدولة الطرف ،
وبوجوب املالحقة واملعاقبة على تلك اجلرائم وفقا لذلك القانون .
 - 10ت�سعى الدول الأطراف �إىل ت�شجيع �إعادة �إدماج الأ�شخا�ص املدانني بارتكاب �أفعال جمرمة
وفقا لهذه االتفاقية فـي جمتمعاتهم .
املــادة ( ) 31
التجميد واحلجز وامل�صادرة
 - 1تتخذ كل دولة طرف � ،إىل �أق�صى مدى ممكن �ضمن نطاق نظامها القانوين الداخلي ،
ما قد يلزم من تدابري للتمكني من م�صادرة :
أ�  -العائدات الإجرامية املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،أو ممتلكات
تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات .
ب  -املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى التي ا�ستخدمت �أو كانت معدة لال�ستخدام
فـي ارتكاب �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية .
 - 2تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من ك�شف �أي من الأ�شياء امل�شار
�إليها فـي الفقرة ( )1من هذه املادة �أو اقتفاء �أثره �أو جتميده �أو حجزه  ،لغر�ض
م�صادرته فـي نهاية املطاف .
 - 3تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية وتدابري
�أخرى لتنظيم �إدارة ال�سلطات املخت�صة للممتلكات املجمدة �أو املحجوزة �أو امل�صادرة ،
امل�شمولة فـي الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة .
� - 4إذا حولت هذه العائدات الإجرامية �إىل ممتلكات �أخرى �أو بدلت بها  ،جزئيا �أو كليا ،
وجب �إخ�ضاع تلك املمتلكات  ،بدال من العائدات  ،للتدابري امل�شار �إليها فـي هذه املادة .
� - 5إذا خلطت هذه العائدات الإجرامية مبمتلكات اكت�سبت من م�صادر م�شروعة  ،وجب
�إخ�ضاع تلك املمتلكات للم�صادرة فـي حدود القيمة املقدرة للعائدات املخلوطة  ،مع عدم
امل�سا�س ب�أي �صالحيات تتعلق بتجميدها �أو حجزها .
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 - 6تخ�ضــع �أي�ضا للتدابي ــر امل�ش ــار �إليها فـي هذه املادة  ،على نف�س النحــو وبنف�س القدر
ال�ساريني على العائدات الإجرامية  ،الإيرادات �أو املنافع الأخرى املت�أتية من هذه
العائــدات الإجرامي ــة � ،أو من املمتلك ــات التي حولت تلك العائدات �إليها �أو بدلت بها ،
�أو من املمتلكات التي اختلطت بها تلك العائدات .
 - 7لأغرا�ض هذه املادة واملادة ( )55من هذه االتفاقية  ،تخـول كل دولــة طرف حماكمه ــا
�أو �سلطاتها املخت�صة الأخرى �أن ت�أمر ب�إتاحة ال�سجالت امل�صرفـية �أو املالية �أو التجارية
�أو بحجزها  ،وال يجوز للدولة الطرف �أن ترف�ض االمتثال لأحكام هذه الفقرة بحجة
ال�سرية امل�صرفـية .
 - 8يجوز للدول الأطراف �أن تنظر فـي �إمكانية �إلزام اجلاين ب�أن يبني امل�صدر امل�شروع
له ـ ــذه العائ ــدات الإجرامي ــة املزعوم ـ ــة �أو للممتلكــات الأخ ــرى اخلا�ضعـة للم�صـادرة ،
ما دام ذلك الإلزام يتوافق مع املبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي ومع طبيعة الإجراءات
الق�ضائية والإجراءات الأخرى .
 - 9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
 -10لي�س فـي هذه املــادة ما ميــ�س باملبــد�أ القا�ضي ب�أن يكــون حتديــد وتنفـي ــذ التدابيــر التي
ت�شري �إليها متوافقني مع �أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف وخا�ضعني لتلك
الأحكام .
املــادة ( ) 32
حماية ال�شهود واخلرباء وال�ضحايا
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي  ،و�ضمن حدود
�إمكانياتها  ،لتوفـري حماية فعالة لل�شهود واخلرباء الذين يدلون ب�شهادة تتعلق ب�أفعال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية وكذلك لأقاربهم و�سائر الأ�شخا�ص الوثيقي ال�صلة بهم
عند االقت�ضاء  ،من �أي انتقام �أو ترهيب حمتمل .
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 - 2يجوز �أن ت�شمل التدابري املتوخاة فـي الفقرة ( )1من هذه املادة  ،ودون م�سا�س بحقوق
املدعى عليه  ،مبا فـي ذلك حقه فـي حماكمة ح�سب الأ�صول :
�أ � -إر�ساء �إجراءات لتوفـري احلماية اجل�سدية لأولئك الأ�شخا�ص  ،كالقيام مثال  ،بالقدر
الالزم واملمكن عمليا  ،بتغيري �أماكن �إقامتهم وال�سماح  ،عند االقت�ضاء  ،بعدم �إف�شاء
املعلومات املتعلقة بهويتهم و�أماكن تواجدهم �أو بفر�ض قيود على �إف�شائها .
ب  -توفـري قواعد خا�صة بالأدلة تتيح لل�شهود واخلرباء �أن يدلوا ب�أقوالهم على
نحو يكفل �سالمة �أولئك الأ�شخا�ص  ،كال�سماح مثال بالإدالء بال�شهادة با�ستخدام
تكنولوجيا االت�صاالت  ،مثل و�صالت الفـيديو �أو غريها من الو�سائل املالئمة .
 - 3تنظر الدول الأطراف فـي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات مع دول �أخرى ب�ش�أن تغيري �أماكن
�إقامة الأ�شخا�ص امل�شار �إليهم فـي الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 4ت�سري �أحكام هذه املادة �أي�ضا على ال�ضحايا �إذا كانوا �شهودا .
 - 5تتيح كل دولة طرف  ،رهنا بقانونها الداخلي � ،إمكانية عر�ض �آراء و�شواغل ال�ضحايا
و�أخذها بعني االعتبار فـي املراحل املنا�سبة من الإجراءات اجلنائية املتخذة �ضد اجلناة ،
على نحو ال مي�س بحقوق الدفاع .
املــادة ( ) 33
حمايــة املبلغيــن
تنظر كل دولة طرف فـي �أن تدخل فـي �صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري منا�سبة
لتوفـري احلماية من �أي معاملة ال م�سوغ لها لأي �شخ�ص يقوم  ،بح�سن نية ولأ�سباب
وجيهة  ،ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة ب�أي وقائع تتعلق ب�أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 34
عواقــب �أفعــال الف�ســاد
مع �إيالء االعتبار 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 �أن تعترب الف�ساد عامال ذا �أهمية فـي اتخاذ �إجراءات
قانوني ــة لإلغاء �أو ف�س ــخ عقــد �أو �سحب امتياز �أو غري ذلك من ال�صكوك املماثلة �أو اتخاذ
�أي �إجراء انت�صافـي �آخر .
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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 �أو الأ�شخا�ص الذين �أ�صابهم �ضرر نتيجة لفعل ف�ساد فـي رفع دعوى ق�ضائية �ضد
امل�س�ؤولني عن �إحداث ذلك ال�ضرر  ،بغية احل�صول على تعوي�ض .
املــادة ( ) 36
ال�سلطــــات املتخ�ص�صـــة
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين  ،ما قد يلزم من تدابري
ل�ضمان وجود هيئة �أو هيئات متخ�ص�صة �أو �أ�شخا�ص متخ�ص�صني فـي مكافحة الف�ساد
من خالل �إنفاذ القانون  ,ومتنح تلك الهيئة �أو الهيئات �أو ه�ؤالء الأ�شخا�ص ما يلزم من
اال�ستقاللية  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية للنظام القانوين للدولة الطرف  ،لكي ي�ستطيعوا
�أداء وظائفه ــم بفعالية ودون �أي ت�أثي ــر ال م�سـ ــوغ لـه  ,وينبغي تزويـ ــد ه ـ ـ�ؤالء الأ�شخ ــا�ص
�أو موظفـي تلك الهيئة �أو الهيئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية لأداء مهامهم .
املــادة ( ) 37
التعاون مع �سلطات �إنفاذ القانون
 - 1تتخذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة لت�شجيع الأ�شخــا�ص الذين ي�شارك ــون �أو �شاركــوا
فـي ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفـيدة �إىل ال�سلطات
املخت�صة لأغرا�ض التحقيق والإثبات  ،وعلى توفـري م�ساعدة فعلية حمددة لل�سلطات
املخت�صة ميكن �أن ت�سهم فـي حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية وا�سرتداد تلك
العائدات .
 - 2تنظر كل دولة طرف فـي �أن تتيح  ،فـي احلاالت املنا�سبة � ،إمكانية تخفـيف عقوبة املتهم
الذي يقدم عونا كبريا فـي عمليات التحقيق �أو املالحقة ب�ش�أن فعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية .
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 - 3تنظر كل دولة طرف فـي �إمكانية منح احل�صانة من املالحقة الق�ضائية  ،وفقا للمبادئ
الأ�سا�سي ــة لقانونها الداخل ــي  ،لأي �شخـ ــ�ص يقدم عونـا كبيـ ــرا فـي عملي ــات التحقيق
�أو املالحقة ب�ش�أن فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
 - 4جتري حماي ــة �أولئك الأ�شخ ــا�ص على النحو املن�صـو�ص عليــه فـي املـ ــادة ( )32من هذه
االتفاقية  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه اختالف احلال .
 - 5عن ــدما يكــون ال�شخ ــ�ص امل�ش ــار �إليه فـي الفقـ ــرة ( )1من هذه امل ــادة  ،املوجود فـي دول ـ ــة
طرف  ،قادرا على تقدمي عون كبري �إىل ال�سلطات املخت�صة لدولة طرف �أخرى  ،يجوز
للدولتني الطرفـني املعنيتني �أن تنظرا فـي �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات  ،وفقا لقانونهما
الداخلي  ،ب�شـ ـ�أن �إمكـ ـ ــان قيام الدولة الطرف الأخرى بتوفـري املعاملة املبينة فـي
الفقرتني ( )2و ( )3من هذه املادة .
املــادة ( ) 38
التعاون بني ال�سلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم من تدابري لت�شجيع التعاون
بني �سلطاتها العمومية  ،وكذلك موظفـيها العموميني  ،من جانب  ،و�سلطاتها امل�س�ؤولة
عن التحقيق فـي الأفعال الإجرامية ومالحقة مرتكبيها  ،من جانب �آخر  ،ويجوز �أن
ي�شمل ذلك التعاون :
أ�  -املبادرة ب�إبالغ ال�سلطات الأخرية  ،حيثما تكون هناك �أ�سباب وجيهة لالعتقاد
ب�أنه جرى ارتكاب �أي من الأفعال املجرمة وفقا للمواد ( )15و ( )21و ( )23من هذه
االتفاقية � ،أو
ب  -تقدمي جميع املعلومات ال�ضرورية �إىل ال�سلطات الأخرية  ،بناء على طلبها .
املــادة ( ) 39
التعاون بني ال�سلطات الوطنية والقطاع اخلا�ص
 - 1تتخ ــذ كل دولـ ـ ــة ط ــرف  ،وفقا لقانونهـا الداخلـ ـ ــي  ،ما قد يلــزم من تدابيـ ــر لت�شجيـ ــع
التعاون بني ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلا�ص ،
وخ�صو�صا امل�ؤ�س�سات املالية  ،فـيما يت�صل بالأمور املتعلقة بارتكاب �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية .
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 -2تنظر كل دولة طرف  ،فـي ت�شجيع رعاياها وغريهم من الأ�شخا�ص الذين يوجد
مكان �إقامتهم املعتاد فـي �إقليمها على �إبالغ ال�سلطات الوطنية املعنية بالتحقيق
واملالحقة عن ارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 40
ال�سرية امل�صرفية
تكفل كل دولة طرف  ،فـي حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية فـي �أفعال جمرمة وفقا
لهذه االتفاقية  ،وجود �آليات منا�سبة فـي نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات
التي قد تن�ش�أ عن تطبيق قوانني ال�سرية امل�صرفية .
املــادة ( ) 41
ال�سجل اجلنائي
يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري ت�شريعية �أو تدابري �أخرى لكي
ي�ؤخذ بعني االعتبار  ،ح�سبما تراه منا�سبا من �شروط و�أغرا�ض � ،أي حكم �إدانة �سبق �أن
�صدر بحق اجلاين املزعوم في دولة �أخرى  ،بغية ا�ستخدام تلك املعلومات في �إجراءات
جنائية ذات �صلة بفعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية .
املــادة ( ) 42
الواليـة الق�ضـائيـة
 - 1تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تخ�ضع لواليتها الق�ضائية ما
جرمته من �أفعال وفقا لهذه االتفاقية في احلالتني التاليتني :
أ�  -عندما يرتكب اجلرم في �إقليم تلك الدولة الطرف � ،أو
ب  -عندما يرتكب اجلرم على منت �سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف �أو
طائرة م�سجلة مبقت�ضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم .
 - 2رهنا ب�أحكام املادة ( )4من هذه االتفاقية  ،يجوز للدولة الطرف �أن تخ�ضع �أي�ضا
�أي جرم من هذا القبيل لواليتها الق�ضائية في احلاالت التالية :
أ�  -عندما يرتكب اجلرم �ضد �أحد مواطني تلك الدولة الطرف � ،أو
ب  -عندما يرتكب اجلرم �أحد مواطني تلك الدولة الطرف �أو �شخ�ص عدمي
اجلن�سية يوجد مكان �إقامته املعتاد في �إقليمها � ،أو
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ج  -عندما يكون اجلرم واحدا من الأفعال املجرمة وفقا للفقرة ( 1ب) " "2من
املادة ( )23من هذه االتفاقية ويرتكب خارج �إقليمها بهدف ارتكاب فعل
جمرم وفقا للفقــرة �( 1أ) "� "1أو "� "2أو (ب) ""1من املادة ( )23من هذه
االتفاقية داخل �إقليمها � ،أو
د  -عندما يرتكب اجلرم �ضد الدولة الطرف .
	- 3لأغرا�ض املادة ( )44من هذه االتفاقية  ،تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من
تدابري لإخ�ضاع الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق�ضائية عندما
يكون اجلاين املزعوم موجودا في �إقليمها وال تقوم بت�سليمه ملجرد كونه �أحد
مواطنيها .
 - 4يجوز لكل دولة طرف �أي�ضا �أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإخ�ضاع الأفعال
املجرمة وفقا لهذه االتفاقية لواليتها الق�ضائية عندما يكون اجلاين املزعوم
موجودا في �إقليمها وال تقوم بت�سليمه .
�	- 5إذا �أبلغت الدولة الطرف التي متار�س واليتها الق�ضائية مبقت�ضى الفقرة (� )1أو
( )2من هذه املادة � ،أو علمت بطريقة �أخرى � ،أن �أي دول �أطراف �أخرى جتري
حتقيقا �أو مالحقة �أو تتخذ �إجراء ق�ضائيا ب�ش�أن ال�سلوك ذاته  ،وجب على
ال�سلطات املعنية في تلك الدول الأطراف �أن تت�شاور فيما بينها  ،ح�سب االقت�ضاء ،
بهدف تن�سيق ما تتخذه من �إجراءات .
 - 6دون م�سا�س بقواعد القانون الدويل العام  ،ال حتول هذه االتفاقية دون ممار�سة
�أي والية جنائية ت�ؤكد الدولة الطرف �سريانها وفقا لقانونها الداخلي .
الف�صـل الرابــع
التعــاون الدولــي
املــادة ( ) 43
التعــــاون الــدولـــي
 - 1تتعاون الدول الأطراف في امل�سائل اجلنائية  ،وفقا للمواد (� )44إىل ( )50من هذه
االتفاقية  .وتنظر الدول الأطراف  ،حيثما كان ذلك منا�سبا ومت�سقا مع نظامها
القانوين الداخلي  ،في م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،في التحقيقات والإجراءات
اخلا�صة بامل�سائل املدنية والإدارية ذات ال�صلة بالف�ساد .
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 - 2في م�سائل التعاون الدويل  ،كلما ا�شرتط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار
ذلك ال�شرط م�ستوفى ب�صرف النظر عما �إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية
الطلب تدرج اجلرم املعني �ضمن نف�س فئة اجلرائم التي تدرجه فيها الدولة
الطرف الطالبة �أو ت�ستخدم في ت�سميته نف�س امل�صطلح الذي ت�ستخدمه الدولة
الطرف الطالبة � ،إذا كان ال�سلوك الذي يقوم عليه اجلرم الذي تلتم�س ب�ش�أنه
امل�ساعدة يعترب فعال �إجراميا في قوانني كلتا الدولتني الطرفني .
املــادة ( ) 44
ت�سليم املجرمني
 - 1تنطبق هذه املادة على الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية عندما يكون ال�شخ�ص
مو�ضوع طلب الت�سليم موجودا في �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب � ،شريطة
�أن يكون اجلرم الذي يلتم�س ب�ش�أنه الت�سليم جرما خا�ضعا للعقاب مبقت�ضى
القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية
الطلب .
 - 2علــى الرغ ــم مــن �أحك ــام الفقــرة ( )1من هذه املــادة  ،يجوز للدول ــة الط ــرف التي
ي�سمح قانونها بذلك �أن توافق على طلب ت�سليم �شخ�ص ما ب�سبب �أي من اجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية والتي ال يعاقب عليها مبوجب قانونها الداخلي .
� - 3إذا �شمل طلب الت�سليم عدة جرائم منف�صلــة يكــون جــرم واحــد منها على الأقل
خا�ضعا للت�سليم مبقت�ضى هذه املادة ويكون بع�ضها غري خا�ضع للت�سليم ب�سبب
مـدة احلبـ�س املفرو�ضــة عليها ولكن لها �صلــة ب�أفعال جمرم ــة وفقــا له ــذه
االتفاقية  ،جاز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطبق هذه املادة �أي�ضا فيما
يخ�ص تلك اجلرائم .
 - 4يعتبــر كل من اجلرائــم التي تنطبــق عليهـا هذه امل ــادة مدرجــا في عــداد اجلرائــم
اخلا�ضعة للت�سليم في �أي معاهدة لت�سليم املجرمني قائمة بني الدول الأطراف .
وتتعهد الدول الأطراف ب�إدراج تلك اجلرائم في عداد اجلرائم اخلا�ضعة للت�سليم
في كل معاهدة ت�سليم تربم فيما بينها  ،وال يجوز للدولة الطرف التي ي�سمح
قانونها بذلك �أن تعترب �أيا من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية جرما
�سيا�سيا �إذا ما اتخذت هذه االتفاقية �أ�سا�سا للت�سليم .
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� - 5إذا تلقت دولة طرف  ،جتعل ت�سليم املجرمني م�شروطا بوجود معاهدة  ،طلب
ت�سليم من دولة طرف �أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة ت�سليم  ،جاز لها �أن تعترب
هذه االتفاقية الأ�سا�س القانوين للت�سليم فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه هذه
املادة .
 - 6على الدولة الطرف التي جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة :
أ� �	-أن تبلغ الأمني العام للأمم املتحدة  ،وقت �إيداعها �صك الت�صديق على هذه
االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها  ،مبا �إذا كانت �ستعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم مع �سائر الدول الأطراف
في هذه االتفاقية .
ب  -و�أن ت�سعى  ،حيثما اقت�ضى الأمر � ،إىل �إبرام معاهدات ت�سليم مع �سائر الدول
الأطراف في هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة � ،إذا كانت ال تعترب هذه
االتفاقية الأ�سا�س القانوين للتعاون ب�ش�أن الت�سليم .
 - 7على الدول الأطراف التي ال جتعل الت�سليم م�شروطا بوجود معاهدة �أن تعترب
اجلرائم التي تنطبق عليها هذه املادة جرائم خا�ضعة للت�سليم فيما بينها .
 - 8يخ�ضع الت�سليم لل�شروط التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف
متلقية الطلب �أو معاهدات الت�سليم ال�سارية  ،مبا في ذلك ال�شروط املتعلقة
بالعقوبة الدنيا امل�شرتطة للت�سليم والأ�سباب التي يجوز للدولة الطرف متلقية
الطلب �أن ت�ستند �إليها في رف�ض الت�سليم .
 - 9ت�سعى الدول الأطراف  ،رهنا بقوانينها الداخلية � ،إىل التعجيل ب�إجراءات الت�سليم
وتب�سيط ما يت�صل بها من متطلبات �إثباتية فيما يخ�ص �أي جرم تنطبق عليه
هذه املادة .
 - 10يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،رهنا ب�أحكام قانونها الداخلي ومعاهــداتهــا
املتعلقة بالت�سليم  ،وبناء على طلب من الــدولة الطـرف الطالبــة � ،أن حتتجز
ال�شخ�ص املطلوب ت�سليمه واملوجود في �إقليمها � ،أو �أن تتخذ تدابري منا�سبة
�أخرى ل�ضمان ح�ضوره �إجراءات الت�سليم  ،متى اقتنعت ب�أن الظروف ت�ستدعي
ذلك وب�أنها ظروف ملحة .
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�	- 11إذا مل تقم الدولة الطرف التي يوجد اجلاين املزعوم في �إقليمها بت�سليم ذلك
ال�شخ�ص فيما يتعلق بجرم تنطبق عليه هذه املادة ملجرد كونه �أحد مواطنيها ،
وجب عليها القيام  ،بناء على طلب الدولة الطرف التي تطلب الت�سليم  ،ب�إحالة
الق�ضية دون �إبطاء ال م�سوغ لـه �إىل �سلطاتها املخت�صة بق�صد املالحقة  ،وتتخذ
تلك ال�سلطات قرارها وتتخذ ذات الإجراءات التي تتخذها في حالة �أي جرم �آخر
يعترب خطريا مبوجب القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف  ،وتتعاون الدول
الأطراف املعنية  ،خ�صو�صا في اجلوانب الإجرائية والإثباتية � ،ضمانا لفعالية
تلك املالحقة .
 -12عندما ال يجيز القانون الداخلي للدولة الطرف ت�سليم �أحد مواطنيها �أو التخلي
عنه �إال ب�شرط �أن يعاد ذلك ال�شخ�ص �إىل تلك الدولة الطرف لق�ضاء العقوبة
املفرو�ضة عليه بعد املحاكمة �أو الإجراءات التي طلب ت�سليم ذلك ال�شخ�ص من
�أجلها  ،وتتفق تلك الدولة الطرف والدولة الطرف التي طلبت ت�سليم ال�شخ�ص
على هذا اخليار وعلى ما قد تريانه منا�سبا من �شروط �أخرى  ،يعترب ذلك
الت�سليم امل�شروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني في الفقرة ( )11من هذه املادة .
�	-13إذا رف�ض طلب ت�سليم مقدم لغر�ض تنفيذ حكم ق�ضائي بحجة �أن ال�شخ�ص
املطلوب ت�سليمه هو من مواطني الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وجب على
الدولة الطرف متلقية الطلب � ،إذا كان قانونها الداخلي ي�سمح بذلك ووفقا
ملقت�ضيات ذلك القانون � ،أن تنظر  ،بناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة ،
في �إنفاذ العقوبة املفرو�ضة مبقت�ضى القانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة
�أو ما تبقى منها .
 -14تكفل لأي �شخ�ص تتخذ ب�ش�أنه �إجراءات فيما يتعلق ب�أي من اجلرائم التي تنطبق
عليها هذه املادة معاملة من�صفة في كل مراحل الإجراءات  ،مبا في ذلك التمتع
بجميع احلقوق وال�ضمانات التي ين�ص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف
التي يوجد ذلك ال�شخ�ص في �إقليمها .
 -15ال يجوز تف�سري �أي حكم في هذه االتفاقية على �أنه يفر�ض التزاما بالت�سليم �إذا
كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب �أ�سباب وجيهة العتقاد �أن الطلب قدم
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لغر�ض مالحقة �أو معاقبة �شخ�ص ب�سبب جن�سه �أو عرقه �أو ديانته �أو جن�سيته �أو
�أ�صله الإثني �أو �آرائه ال�سيا�سية � ،أو �أن االمتثال للطلب �سيلحق �ضررا بو�ضعية
ذلك ال�شخ�ص لأي �سبب من هذه الأ�سباب .
 -16ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب ت�سليم ملجرد �أن اجلرم يعترب جرما
يتعلق �أي�ضا ب�أمور مالية .
 -17قبل رف�ض الت�سليم  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب  ،حيثما اقت�ضى الأمر ،
مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح لها فر�صة وافية لعر�ض �آرائها وتقدمي
معلومات داعمة لإدعائها .
 -18ت�سعى الدول الأطراف �إىل �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف
لتنفيذ الت�سليم �أو لتعزيز فاعليته .
املــادة ( ) 45
نقل الأ�شخا�ص املحكوم عليهم
يجوز للدول الأطراف �أن تنظر في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن نقل الأ�شخا�ص الذين يحكم عليهم بعقوبة احلب�س �أو ب�أ�شكال �أخرى من احلرمان
من احلرية  ،الرتكابهم �أفعاال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية � ،إىل �إقليمها لكي يكمل �أولئك
الأ�شخا�ص مدة عقوبتهم هناك .
املــادة ( ) 46
امل�ساعدة القانونية املتبادلة
 - 1تقدم الدول الأطراف بع�ضها �إىل بع�ض �أكرب قدر ممكن من امل�ساعدة القانونية
املتبادلة في التحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائية املت�صلة باجلرائم
امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2تقدم امل�ساعدة القانونية املتبادلة على �أمت وجه ممكن مبقت�ضى قوانني الدولة
الط ــرف متلق ــية الطلــب ومعــاهداتهــا واتفاقــاتـها وترتي ــباتهــا ذات ال�صـ ــلة ،
فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات والإجراءات الق�ضائيــة اخلا�ص ــة باجلرائ ــم
التــي يج ــوز �أن حت ــا�س ــب عليهــا �شخ�صيــة اعتبارية  ،وفقـ ــا للمــادة ( )26م ــن هذه
االتفاقية  ،في الدولة الطرف الطالبة .
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 - 3يجوز طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة التي تقدم وفقا لهذه املادة لأي من
الأغرا�ض التالية :
أ�  -احل�صول على �أدلة �أو �أقوال �أ�شخا�ص .
ب  -تبليغ امل�ستندات الق�ضائية .
ج  -تنفيذ عمليات التفتي�ش واحلجز والتجميد .
د  -فح�ص الأ�شياء واملواقع .
ﻫ  -تقدمي املعلومات واملواد والأدلة وتقييمات اخلرباء .
و  -تق ــديــم �أ�صـ ــول امل�ستـن ــدات وال�سج ــالت ذات ال�صلـ ــة  ،مبا فيهـ ــا ال�سجـ ـ ــالت
احلكومية �أو امل�صرفية �أو املالية �أو �سجالت ال�شركات �أو املن�ش�آت التجارية ،
�أو ن�سخ م�صدقة منها .
ز  -حتديد العائدات الإجرامية �أو املمتلكات �أو الأدوات �أو الأ�شياء الأخرى �أو
اقتفاء �أثرها لأغرا�ض �إثباتية .
ح  -تي�سري مثول الأ�شخا�ص طواعية في الدولة الطرف الطالبة .
ط � -أي نوع �آخر من امل�ساعدة ال يتعار�ض مع القانون الداخلي للدولة الطرف
متلقية الطلب .
ي  -ا�ستبانة عائدات اجلرمية وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من هذه االتفاقية
وجتميدها واقتفاء �أثرها .
ك  -ا�سرتداد املوجودات  ،وفقا لأحكام الف�صل اخلام�س من هذه االتفاقية .
 - 4يجوز لل�سلطات املعنية لدى الدولة الطرف  ،دون م�سا�س بالقانون الداخلي ،
ودون �أن تتلقى طلبا م�سبقا � ،أن تر�سل معلومات ذات �صلة مب�سائل جنائية �إىل
�سلطة خمت�صة في دولة طرف �أخرى  ،حيثما تعتقد �أن هذه املعلومات ميكن
�أن ت�ساعد تلك ال�سلطة على القيام بالتحريات والإجراءات اجلنائية �أو �إمتامها
بنجاح � ،أو قد تف�ضي �إىل تقدمي الدولة الطرف الأخرى طلبا مبقت�ضى هذه
االتفاقية .
 - 5تر�سل املعلومات مبقت�ضى الفقرة ( )4من هذه املادة دون م�سا�س مبا يجري من
حتريات و�إجراءات جنائية في الدولة التي تتبع لها ال�سلطات املعنية التي تقدم
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تلك املعلومات  ،وعلى ال�سلطات املخت�صة التي تتلقى املعلومات �أن متتثل لأي طلب
ب�إبقـاء تلك املعلومات طي الكتمان  ،و�إن م�ؤقتا � ،أو بفر�ض قيود على ا�ستخدامها ،
بيد �أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من �أن تف�شي في �سياق �إجراءاتها
معلومات تربئ �شخ�صا متهما  ،وفـي تلك احلالة  ،تقوم الدولة الطرف املتلقية
ب�إ�شعار الدولة الطرف املر�سلة قبل �إف�شاء تلك املعلومات  ،وتت�شاور مع الدولة
الطرف املر�سلة � ،إذا ما طلب �إليها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،في حالة ا�ستثنائية  ،توجيه
�إ�شعار م�سبق  ،وجب على الدولة الطرف املتلقية �إبــالغ الدولة الطرف املر�سلة
بذلك الإف�شاء دون �إبطاء .
 - 6ال يجوز �أن مت�س �أحكام هذه املادة بااللتزامات النا�شئة عن �أي معاهدة �أخرى ،
ثنائية �أو متعددة الأطراف  ،حتكم �أو �ستحكم  ،كليا �أو جزئيا  ،امل�ساعدة القانونية
املتبادلة .
 - 7تطبق الفقرات (� )9إىل ( )29من هذه املادة على الطلبات املقدمة مبقت�ضى هذه
املادة �إذا كانت الدول الأطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل امل�ساعدة
القانونية � .أما �إذا كانت تلك الدول الأطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل ،
وجب تطبيق الأحكام املقابلة في تلك املعاهدة  ،ما مل تتفق الدول الأطراف على
تطبيق الفقرات (� )9إىل ( )29من هذه املادة بدال منها  ،وت�شجع الدول الأطراف
ب�شدة على تطبيق هذه الفقرات �إذا كانت ت�سهل التعاون .
 - 8ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة مبقت�ضى
هذه املادة بحجة ال�سرية امل�صرفية .
 - 9أ�  -على الدولة الطرف متلقية الطلب  ،في ا�ستجابتها لطلب م�ساعدة مقدم
مبقت�ضى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي � ،أن ت�أخذ بعني االعتبار
�أغرا�ض هذه االتفاقية ح�سبما بينت في املادة (، )1
ب  -يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض تقدمي امل�ساعدة عمال بهذه املادة بحجة
انتف ــاء ازدواجية التجرمي  ،بيد �أنه يتعني على الدولة الطرف متلقية
الطلب  ،مبا يتوافق مع املفاهيم الأ�سا�سية لنظامها القانوين � ،أن تقدم
امل�ساعدة التي ال تنطوي على �إجراء ق�سري  ،ويجوز رف�ض تقدمي تلك
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امل�ساعدة حينما تتعلق الطلبات ب�أمور تافهة � ،أو �أمور يكون ما يلتم�س من
التعاون �أو امل�ساعدة ب�ش�أنها متاحا مبقت�ضى �أحكام �أخرى من هذه االتفاقية .
ج  -يجوز لكل دولة طرف �أن تنظر في اعتماد ما قد تراه �ضروريا من التدابري
لكي تتمكن من تقدمي م�ساعدة �أو�سع عمال بهذه املادة في حال انتفاء
ازدواجية التجرمي .
 -10يجوز نقل �أي �شخ�ص حمتجز �أو يق�ضي عقوبته في �إقليم دولة طرف ويطلب
وجوده في دولة طرف �أخرى لأغرا�ض التعرف �أو الإدالء ب�شهادة �أو تقدمي
م�ساعدة �أخرى في احل�صول على �أدلة من �أجل حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات
ق�ضائية تتعلق بجرائم م�شمولة بهذه االتفاقية � ،إذا ا�ستوفي ال�شرطان التاليان :
أ�  -موافقة ذلك ال�شخ�ص بحرية وعن علم .
ب  -اتفاق ال�سلطات املعنية في الدولتني الطرفني  ،رهنا مبا قد تراه هاتان
الدولتان الطرفان منا�سبا من �شروط .
	-11لأغرا�ض الفقرة ( )10من هذه املادة :
أ�  -تكون الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص خمولة �إبقاءه قيد االحتجاز
وملزمة بذلك  ،ما مل تطلب الدولة الطرف التي نقل منها ال�شخ�ص غري
ذلك �أو ت�أذن بغري ذلك .
ب  -على الدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن تنفذ  ،دون �إبطاء  ،التزامها
ب�إرجاعــه �إىل عه ــدة الدولــة الطــرف التي نقل منها وفقا ملا يتفق عليه
م�سبقا � ،أو على �أي نحو �آخر  ،بني ال�سلطات املعنية في الدولتني الطرفني .
ج  -ال يجوز للدولة الطرف التي ينقل �إليها ال�شخ�ص �أن ت�شرتط على الدولة
الطرف التي نقل منها بدء �إجراءات ت�سليم لأجل �إرجاع ذلك ال�شخ�ص .
د  -حتت�سب املدة التي يق�ضيها ال�شخ�ص املنقول قيد االحتجاز في الدولة التي
نقل �إليها �ضمن مدة العقوبة املفرو�ضة عليه في الدولة الطرف التي نقل
منها .
 -12ال يجـوز �أن يالحــق ال�شخـ�ص الذي ينقل وفقا للفقرتني ( )10و ( )11من هذه
املادة � ،أيا كانت جن�سيته � ،أو يحتجز �أو يعاقب �أو تفر�ض �أي قيود �أخرى على
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حريته ال�شخ�صية في �إقليم الدولة التي ينقل �إليها  ،ب�سبب فعل �أو �إغفال �أو حكم
�إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة التي نقل منها  ،ما مل توافق على ذلك الدولة
الطرف التي نقل منها .
 -13ت�سمي كل دولة طرف �سلطة مركزية ت�سند �إليها م�س�ؤولية و�صالحية تلقي
طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات �أو �إحالتها �إىل ال�سلطات
املعنية لتنفيذها  ،وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خا�صة �أو �إقليم خا�ص ذو
نظام م�ستقل للم�ساعدة القانونية املتبادلة  ،جاز لها �أن ت�سمي �سلطة مركزية
منفردة تتوىل املهام ذاتها في تلك املنطقة �أو ذلك الإقليم  ،وتكفل ال�سلطات
املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة �أو �إحالتها ب�سرعة وعلى نحو منا�سب  ،وحيثما
تقوم ال�سلطة املركزية ب�إحالة الطلب �إىل �سلطة معنية لتنفيذه  ،عليها �أن ت�شجع
تلك ال�سلطة املعنية على تنفيذ الطلب ب�سرعة وبطريقة �سليمة  ،ويتعني �إبالغ
الأمني العام للأمم املتحدة با�سم ال�سلطة املركزية امل�سماة لهذا الغر�ض وقت قيام
الدولة الطرف ب�إيداع �صك ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو
االن�ضمام �إليها  ،وتوجه طلبات امل�ساعدة القانونية املتبادلة و�أي مرا�سالت تتعلق
بها �إىل ال�سلطات املركزية التي ت�سميها الدول الأطراف  ،وال مي�س هذا ال�شرط
حق �أي دولة طرف في �أن ت�شرتط توجيه مثل هذه الطلبات واملرا�سالت �إليها
عرب القنوات الدبلوما�سية � ،أما في احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان
الطرفان املعنيتان  ،فعن طريق املنظمة الدولية لل�شرطة اجلنائية � ،إن �أمكن ذلك .
 -14تقدم الطلبات كتابة �أو  ،حيثما �أمكن  ،ب�أي و�سيلة كفيلة ب�أن تنتج �سجال مكتوبا ،
بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وفـي ظروف تتيح لتلك الدولة
الطرف �أن تتحقق من �صحته  ،ويتعني �إبالغ الأمني العام للأمم املتحدة باللغة
�أو اللغات املقبولة لدى الدولة الطرف وقت قيام كل دولة طرف ب�إيداع �صك
ت�صديقها على هذه االتفاقية �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها � ،أما في
احلاالت العاجلة  ،وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك  ،فيجوز �أن تقدم
الطلبات �شفويا  ،على �أن ت�ؤكد كتابة على الفور .
 -15يت�ضمن طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة :
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أ�  -هوية ال�سلطة مقدمة الطلب .
ب  -مو�ضوع وطبيعة التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء الق�ضائي الذي يتعلق به
الطلب  ،وا�سم ووظائف ال�سلطة التي تتوىل التحقيق �أو املالحقة �أو الإجراء
الق�ضائي .
ج  -ملخ�صا للوقائع ذات ال�صلة باملو�ضوع  ،با�ستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة
لغر�ض تبليغ م�ستندات ق�ضائية .
د  -و�صفا للم�ساعدة امللتم�سة وتفا�صيل �أي �إجراءات معينة تود الدولة الطرف
الطالبة اتباعها .
ﻫ  -هوية �أي �شخ�ص معني ومكانه وجن�سيته  ،حيثما �أمكن ذلك .
و  -الغر�ض الذي تلتم�س من �أجله الأدلة �أو املعلومات �أو التدابري .
 -16يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن تطلب معلومات �إ�ضافية عندما يتبني
�أنها �ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانونها الداخلي �أو ميكن �أن ت�سهل ذلك
التنفيذ .
 -17ينفذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب  ،وكذلك
وفقا للإجراءات املحددة في الطلب  ،حيثما �أمكن  ،ما مل يتعار�ض مع القانون
الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب .
 -18عندما يكون �شخ�ص ما موجودا في �إقليم دولة طرف ويراد �سماع �أقواله  ،ك�شاهد
�أو خبري � ،أمام ال�سلطات الق�ضائية لدولة طرف �أخرى  ،ويكون ذلك ممكنا
ومت�سقا مع املبادئ الأ�سا�سية للقانون الداخلي  ،يجوز للدولة الطرف الأوىل �أن
ت�سمح  ،بناء على طلب الدولة الأخرى  ،بعقد جل�سة اال�ستماع عن طريق االئتمار
بوا�سطة الفيديو � ،إذا مل يكن ممكنا �أو م�ست�صوبا مثول ال�شخ�ص املعني �شخ�صيا
في �إقليم الدولة الطرف الطالبة  ،ويجوز للدولتني الطرفني �أن تتفقا على �أن
تتوىل �إدارة جل�سة اال�ستماع �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة و�أن
حت�ضرها �سلطة ق�ضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب .
 -19ال يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن تنقل املعلومات �أو الأدلة التي تزودها بها
الدولة الطرف متلقية الطلب � ،أو �أن ت�ستخدمها في حتقيقات �أو مالحقات �أو
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�إجراءات ق�ضائية غري تلك املذكورة في الطلب  ،دون موافقة م�سبقة من الدولة
الطرف متلقية الطلب  ،ولي�س في هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة
من �أن تف�شي في �إجراءاتها معلومات �أو �أدلة مربئة ل�شخ�ص متهم  ،وفـي هذه
احلالة  ،على الدولة الطرف الطالبة �أن ت�شعر الدولة الطرف متلقية الطلب
قبل حدوث الإف�شاء و�أن تت�شاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب �إذا ما طلب
منها ذلك  ،و�إذا تعذر  ،في حالة ا�ستثنائية  ،توجيه �إ�شعار م�سبق  ،وجب على
الدولة الطرف الطالبة �أن تبلغ الدولة الطرف متلقية الطلب بذلك الإف�شاء
دون �إبطاء .
 -20يجوز للدولة الطرف الطالبة �أن ت�شرتط على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن
حتافظ على �سرية الطلب وم�ضمونه  ،با�ستثناء القدر الالزم لتنفيذه  ،و�إذا تعذر
على الدولة الطرف متلقية الطلب �أن متتثل ل�شرط ال�سرية  ،وجب عليها �إبالغ
الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه ال�سرعة .
 -21يجوز رف�ض تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة في احلاالت التالية :
أ� �	-إذا مل يقدم الطلب وفقا لأحكام هذه املادة .
ب �	-إذا ر�أت الدولة الطرف متلقية الطلب �أن تنفيذ الطلب قد مي�س ب�سيادتها �أو
�أمنها �أو نظامها العام �أو م�صاحلها الأ�سا�سية الأخرى .
ج �	-إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب يحظر على �سلطاتها
تنفيذ الإجراء املطلوب ب�ش�أن �أي جرم مماثل  ،لو كان ذلك اجلرم خا�ضعا
لتحقيق �أو مالحقة �أو �إجراءات ق�ضائية في �إطار واليتها الق�ضائية .
د �	-إذا كانت تلبية الطلب تتعار�ض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية
الطلب فيما يتعلق بامل�ساعدة القانونية املتبادلة .
 -22ال يجوز للدول الأطراف �أن ترف�ض طلب م�ساعدة قانونية متبادلة ملجرد �أن
اجلرم يعترب �أي�ضا مت�صال ب�أمور مالية .
 -23يتعني �إبداء �أ�سباب �أي رف�ض للم�ساعدة القانونية املتبادلة .
 -24تقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بتنفيذ طلب امل�ساعدة القانونية املتبادلة في
�أقرب وقت ممكن  ،وتراعي �إىل �أق�صى مدى ممكن ما تقرتحه الدولة الطرف
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الطالبة من �آجال  ،يف�ضل �أن تورد �أ�سبابها في الطلب ذاته  ،ويجوز للدولة الطرف
الطالبة �أن تقدم ا�ستف�سارات معقولة للح�صول على معلومات عن حالة التدابري
التي اتخذتها الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري
في ذلك  ،وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترد على ما تتلقاه من الدولة
الطرف الطالبة من ا�ستف�سارات معقولة عن و�ضعية الطلب والتقدم املحرز في
معاجلته  ،وتقوم الدولة الطرف الطالبة ب�إبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب ،
على وجه ال�سرعة  ،عندما تنتهي حاجتها �إىل امل�ساعدة امللتم�سة .
 -25يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ترجئ امل�ساعدة القانونية املتبادلة ب�سبب
تعار�ضها مع حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية جارية .
 -26قبل رف�ض �أي طلب مبقت�ضى الفقرة ( )21من هذه املادة � ،أو �إرجاء تنفيذه مبقت�ضى
الفقرة ( )25من هذه املادة  ،تت�شاور الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة
الطرف الطالبة للنظر في �إمكانية تقدمي امل�ساعدة رهنا مبا تراه �ضروريا من
�شروط و�أحكام  ،ف�إذا قبلت الدولة الطرف الطالبة تلك امل�ساعدة مرهونة بتلك
ال�شروط  ،وجب عليها االمتثال لتلك ال�شروط .
 -27دون م�سا�س بتطبيق الفقرة ( )12من هذه املادة  ،ال يجوز مالحقة �أو احتجاز �أو
معاقبة �أي �شاهد �أو خبري �أو �شخ�ص �آخر يوافق  ،بناء على طلب الدولة الطرف
الطالبة  ،على الإدالء ب�شهادة في �إجراءات ق�ضائية � ،أو على امل�ساعدة في حتريات
�أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية في �إقليم الدولة الطرف الطالبة � ،أو �إخ�ضاعه
لأي �إجراء �آخر يقيد حريته ال�شخ�صية في ذلك الإقليم  ،ب�سبب �أي فعل �أو
�إغفال �أو حكم �إدانة �سابق ملغادرته �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب  ،وينتهي
�ضمان عدم التعر�ض هذا متى بقي ال�شاهد �أو اخلبري �أو ال�شخ�ص الآخر مبح�ض
اختياره في �إقليم الدولة الطرف الطالبة  ،بعد �أن تكون قد �أتيحت له فر�صة
املغادرة خـالل مدة خم�س ــة ع�شر يوما مت�صل ــة � ،أو �أي م ــدة تتفق عليها الدولتان
الطرفان  ،اعتبارا من التاريخ الذي �أبلغ فيه ر�سميا ب�أن وجوده مل يعد الزما
لل�سلطات الق�ضائية � ،أو متى عاد �إىل ذلك الإقليم مبح�ض اختياره بعد �أن يكون
قد غادره .
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 -28تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب  ،ما مل
تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك  ،و�إذا كانت تلبية الطلب ت�ستلزم
�أو �ست�ستلزم نفقات �ضخمة �أو غري عادية  ،وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني
�أن تت�شاورا لتحديد ال�شروط والأحكام التي �سينفذ الطلب مبقت�ضاها  ،وكذلك
كيفية حتمل تلك التكاليف .
 -29أ�  -توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة ن�سخا مما يوجد
في حوزتها من �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية ي�سمح قانونها
الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
ب  -يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،ح�سب تقديرها � ،أن تقدم �إىل الدولة
الطرف الطالبة  ،كليا �أو جزئيا �أو رهنا مبا تراه منا�سبا من �شروط  ،ن�سخا
من �أي �سجالت �أو م�ستندات �أو معلومات حكومية موجودة في حوزتها وال
ي�سمح قانونها الداخلي ب�إتاحتها لعامة النا�س .
 -30تنظر الدول الأطراف  ،ح�سب االقت�ضاء  ،في �إمكانية عقد اتفاقات �أو ترتيبات
ثنائية �أو متعددة الأطراف تخدم �أغرا�ض هذه املادة �أو ت�ضعها مو�ضع النفاذ
العملي �أو تعزز �أحكامها .
املــادة ( ) 47
نقل الإجراءات اجلنائية
تنظر الدول الأطراف في �إمكانية نقل �إجراءات املالحقة املتعلقة بفعل جمرم وفقا لهذه
االتفاقية �إىل بع�ضها البع�ض  ،بهدف تركيز تلك املالحقة  ،في احلاالت التي يعترب فيها
ذلك النقل في �صالح ح�سن �سري العدالة  ،وخ�صو�صا عندما يتعلق الأمر بعدة واليات
ق�ضائية .
املــادة ( ) 48
التعاون في جمال �إنفاذ القانون
 -1تتعاون الدول الأطراف فيما بينها تعاونا وثيقا  ،مبا يتوافق مع نظمها
القانونية والإدارية الداخلية  ،كي تعزز فاعلية تدابري �إنفاذ القانون من �أجل
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مكافحة اجلــرائم امل�شم ــولة بهذه االتفاقيــة  ،وتتخذ الدول الأطراف  ،على وجــه
اخل�صو�ص  ،تدابري فعالة لأجل :
أ�  -تعزيز قنوات االت�صال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املعنية  ،و�إن�شاء
تلك القنوات عند ال�ضرورة  ،من �أجل تي�سري تبادل املعلومات بطريقة �آمنة
و�سريعة عن كل جوانب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،مبا فيها �صالتها
بالأن�شطة الإجرامية الأخرى � ،إذا ر�أت الدول الأطراف املعنية ذلك منا�سبا .
ب  -التعاون مع الدول الأطراف الأخرى  ،فيما يتعلق باجلرائم امل�شمولة بهذه
االتفاقية  ،على �إجراء حتريات ب�ش�أن :
 - 1هوية الأ�شخا�ص امل�شتبه في �ضلوعهم في تلك اجلرائم و�أماكن تواجدهم
و�أن�شطتهم � ،أو �أماكن الأ�شخا�ص املعنيني الآخرين .
 - 2حركة العائدات الإجرامية �أو املمتلكات املت�أتية من ارتكاب تلك اجلرائم .
 - 3ح ــركة املمتـلكــات �أو املعــدات �أو الأدوات الأخ ــرى امل�ستخدمــة �أو املـ ــراد
ا�ستخدامها في ارتكاب تلك اجلرائم .
ج  -القيام  ،عند االقت�ضاء  ،بتوفري الأ�صناف �أو الكميات الالزمة من املواد
لأغرا�ض التحليل �أو التحقيق .
د  -تبادل املعلومات  ،عند االقت�ضاء  ،مع الدول الأطراف الأخرى ب�ش�أن و�سائل
وطرائق معينة ت�ستخدم في ارتكاب اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،مبا
في ذلك ا�ستخدام هويات زائفة �أو وثائق مزورة �أو حمورة �أو زائفة �أو غريها
من و�سائل �إخفاء الأن�شطة .
ﻫ  -ت�سهيل التن�سيق الفعال بني �سلطاتها و�أجهزتها ودوائرها املعنية  ،وت�شجيع
تبادل العاملني وغريهم من اخلرباء  ،مبا في ذلك تعيني �ضباط ات�صال ،
رهنا بوجود اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية بني الدول الأطراف املعنية .
و  -تبادل املعلومات وتن�سيق ما يتخذ من تدابري �إدارية وتدابري �أخرى  ،ح�سب
االقت�ضاء  ،لغر�ض الك�شف املبكر عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية .
 - 2بغية و�ضع هذه االتفاقية مو�ضع النفاذ  ،تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات
�أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف ب�ش�أن التعاون املبا�شر بني �أجهزتها املعنية
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ب�إنفاذ القانون  ،وفـي تعديل تلك االتفاقات �أو الرتتيبات في حال وجودها  ،و�إذا
مل تكن هناك بني الدول الأطراف املعنية اتفاقات �أو ترتيبات من هذا القبيل ،
جاز للدول الأطراف �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س للتعاون املتبادل في
جمال �إنفاذ القانون ب�ش�أن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،وت�ستفيد الدول
الأطراف  ،كلما اقت�ضت ال�ضرورة  ،ا�ستفادة تامة من االتفاقات �أو الرتتيبات  ،مبا
فيها املنظمات الدولية �أو الإقليمية  ،لتعزيز التعاون بني �أجهزتها املعنية ب�إنفاذ
القانون .
 - 3ت�سعـى الـدول الأطــراف �إىل التـعــاون � ،ضمـ ـ ــن حدود �إمكانياتهـ ــا  ،على الت�ص ـ ــدي
للجرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،التي ترتكب با�ستخدام التكنولوجيا احلديثة .
املــادة ( ) 49
التحقيقات امل�شرتكة
تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف جتيز
لل�سلطات املعنية �أن تن�شئ هيئات حتقيق م�شرتكة  ،فيما يتعلق بالأمور التي هي مو�ضع
حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية في دولة واحدة �أو �أكرث  ،وفـي حال عدم وجود
اتفاقات �أو ترتيبات من هذا القبيل  ،يجوز القيام بتحقيقات م�شرتكة باالتفاق ح�سب
احلالة  ،وتكفل الدول الأطراف املعنية مراعاة االحرتام التام ل�سيادة الدولة الطرف التي
�سيجري ذلك التحقيق داخل �إقليمها .
املــادة ( ) 50
�أ�ساليب التحري اخلا�صة
 - 1من �أجل مكافحة الف�ساد مكافحة فعالة  ،تقوم كل دولة طرف  ،بقدر ما ت�سمح
به املبادئ الأ�سا�سية لنظامها القانوين الداخلي  ،و�ضمن حدود �إمكانياتها ووفقا
لل�شروط املن�صو�ص عليها في قانونها الداخلي  ،باتخاذ ما قد يلزم من تدابري
لتمكني �سلطاتها املخت�صة من ا�ستخدام �أ�سلوب الت�سلم املراقب على النحو املنا�سب
وكذلك  ،حيثما تراه منا�سبا  ،اتباع �أ�ساليب حتر خا�صة كالرت�صد الإلكرتوين
وغريه من �أ�شكال الرت�صد والعمليات ال�سرية  ،ا�ستخداما منا�سبا داخل �إقليمها ،
وكذلك لقبول املحاكم ما ي�ستمد من تلك الأ�ساليب من �أدلة .
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 - 2لغر�ض التحري عن اجلرائم امل�شمولة بهذه االتفاقية  ،ت�شجع الدول الأطراف
على �أن تربم  ،عند ال�ضرورة  ،اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
منا�سبة ال�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة تلك في �سياق التعاون على ال�صعيد
الدويل  ،وتربم تلك االتفاقات �أو الرتتيبات وتنفذ باالمتثال التام ملبد أ� ت�ساوي
الدول في ال�سيادة  ،ويراعى في تنفيذها التقيد ال�صارم ب�أحكام تلك االتفاقات �أو
الرتتيبات .
 - 3في حال ع ــدم وجود اتف ــاق �أو ترتي ــب على النحو املبني في الفقرة ( )2من هذه
املادة  ،تتخذ القرارات املتعلقة با�ستخدام �أ�ساليب التحري اخلا�صة هذه على
ال�صعيد الدويل تبعا للحالة  ،ويجوز �أن تراعى فيها  ،عند ال�ضرورة  ،الرتتيبات
املالية والتفاهمات املتعلقة مبمار�سة الوالية الق�ضائية من قبل الدول الأطراف
املعنية .
 - 4يجوز  ،مبوافقة الدول الأطراف املعنية � ،أن ت�شمل القرارات املتعلقة با�ستخدام
�أ�سلوب الت�سليم املراقب على ال�صعيد الدويل طرائق مثل اعرتا�ض �سبيل الب�ضائع
�أو الأموال وال�سماح لها مبوا�صلة ال�سري �ساملة �أو �إزالتها �أو �إبدالها كليا �أو جزئيا .
الف�صل اخلام�س
ا�سرتداد املوجودات
املــادة ( ) 51
حكــم عــــام
ا�سرتداد املوجودات مبقت�ضى هذا الف�صل هو مبد�أ �أ�سا�سي في هذه االتفاقية  ،وعلى الدول
الأطراف �أن متد بع�ضها البع�ض ب�أكرب قدر من العون وامل�ساعدة في هذا املجال .
املــادة ( ) 52
منع وك�شف �إحالة العائدات املت�أتية من اجلرمية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،دون �إخالل باملادة ( )14من هذه االتفاقية  ،ما قد يلزم من
تدابري  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،لإلزام امل�ؤ�س�سات املالية الواقعة �ضمن واليتها
الق�ضائية ب�أن تتحقق من هوية الزبائن وب�أن تتخذ خطوات معقولة لتحديد
هوية املالكني املنتفعني للأموال املودعة في ح�سابات عالية القيمة  ،وب�أن جتري
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فح�صـا دقيقا للح�سـابات التي يطـلب فتحها �أو يحتفظ بها من قبل � ،أو نيابـة عــن
أ�فـ ــراد مكلفي ــن �أو �سب ـ ــق �أن كلف ــوا ب�أداء وظائف عمومية هامة �أو �أفـ ـ ــراد �أ�سرهــم
�أو �أ�شخا�ص وثيقي ال�صلة بهم  ،وي�صمم ذلك الفح�ص الدقيق ب�صورة معقولة
تتيح ك�شف املعامالت امل�شبوهة بغر�ض �إبالغ ال�سلطات املخت�صة عنهــا  ،وال ينبغي
�أن ي�ؤول على �أنه يثني امل�ؤ�س�سات املالية عن التعامل مع �أي زبون �شرعي �أو يحظر
عليها ذلك .
 - 2تي�سريا لتنفيذ التدابري املن�صو�ص عليها في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،تقوم كل
دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي وم�ستلهمة املبادرات ذات ال�صلة التي اتخذتها
املنظمات الإقليمية والأقاليمية واملتعددة الأطراف ملكافحة غ�سل الأموال  ،مبا
يلي :
أ� �	-إ�صدار �إر�شادات ب�ش�أن �أنواع ال�شخ�صيات الطبيعية �أو االعتبارية التي يتوقع
من امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية �أن تطبق الفح�ص
الدقيق على ح�ساباتها  ،و�أنواع احل�سابات واملعامالت التي يتوقع �أن توليها
عناية خا�صة  ،وتدابري فتح احل�سابات واالحتفاظ بها وم�سك دفاترها التي
يتوقع �أن تتخذها ب�ش�أن تلك احل�سابات .
ب �	-إبالغ امل�ؤ�س�سات املالية القائمة �ضمن واليتها الق�ضائية  ،عند االقت�ضاء
وبناء على طلب دولة طرف �أخرى �أو بناء على مبادرة منها هي  ،بهوية
�شخ�صيات طبيعية �أو اعتبارية معينة يتوقع من تلك امل�ؤ�س�سات �أن تطبق
الفح�ص الدقيق على ح�ساباتها � ،إ�ضافة �إىل تلك التي ميكن للم�ؤ�س�سات
املالية �أن حتدد هويتها ب�شكل �آخر .
 - 3في �سياق الفقرة الفرعية �( 2أ) من هذه املادة  ،تنفذ كل دولة طرف تدابري ت�ضمن
احتفاظ م�ؤ�س�ساتها املالية  ،لفرتة زمنية منا�سبة  ،ب�سجالت وافية للح�سابات
واملعامالت التي تتعلق بالأ�شخا�ص املذكورين في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،على
�أن تت�ضمــن  ،كحــد �أدنى  ،معلومات عن هوية الزبون  ،كما تت�ضمن  ،قدر الإمكان ،
معلومات عن هوية املالك املنتفع .
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 - 4بهدف منع وك�شف عمليات �إحالة العائدات املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه
االتفاقية  ،تنفذ كل دولة طرف تدابري منا�سبة وفعالة لكي متنع  ،مب�ساعدة
�أجهزتها الرقابية والإ�شرافية � ،إن�شاء م�صارف لي�س لها ح�ضور مادي وال تنت�سب
�إىل جمموعة مالية خا�ضعة للرقابة  ،وف�ضال عن ذلك  ،يجوز للدول الأطراف
�أن تنظر في �إلزام م�ؤ�س�ساتها املالية برف�ض الدخول �أو اال�ستمرار في عالقة
م�صرف مرا�سل مع تلك امل�ؤ�س�سات  ،وبتجنب �إقامة �أي عالقات مع م�ؤ�س�سات
مالية �أجنبية ت�سمح مل�صارف لي�س لها ح�ضور مادي  ،وال تنت�سب �إىل جمموعة
مالية خا�ضعة للرقابة  ،با�ستخدام ح�ساباتها .
 - 5تنظر كل دولة طرف في �إن�شاء نظم فعالة لإقرار الذمة املالية  ،وفقا لقانونها
الداخلي  ،ب�ش�أن املوظفني العموميني املعنيني  ،وتن�ص على عقوبات مالئمة على
عدم االمتثال  ،وتنظر كل دولة طرف �أي�ضا في اتخاذ ما قد يلزم من تدابري
لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتقا�سم تلك املعلومات مع ال�سلطات املخت�صة في
الدول الأطراف الأخرى  ،عندما يكون ذلك �ضروريا للتحقيق في العائدات
املت�أتية من �أفعال جمرمة وفقا لهذه االتفاقية واملطالبة بها وا�سرتدادها .
 - 6تنظـ ـ ــر كـ ــل دولـ ــة طــرف في اتخ ــاذ مــا ق ــد يل ـ ـ ـ ــزم مــن تدابيـ ــر  ،وفقـ ــا لق ــان ــونهـ ــا
الداخلي  ،لإلزام املوظفني العموميني املعنيني الذين لهم م�صلحة في ح�ساب
مايل في بلد �أجنبي �أو �سلطة توقيع �أو �سلطة �أخرى على ذلك احل�ساب ب�أن يبلغوا
ال�سلطات املعنية عن تلك العالقة و�أن يحتفظوا ب�سجالت مالئمة فيما يتعلق
بتلك احل�سابات  ،ويتعني �أن تن�ص تلك التدابري �أي�ضا على جزاءات منا�سبة على
عدم االمتثال .
املــادة ( ) 53
تدابري اال�سرتداد املبا�شر للممتلكات
على كل دولة طرف  ،وفقا لقانونها الداخلي :
أ� � -أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح لدولة طرف �أخرى برفع دعوى
مدنية �أمام حماكمها لتثبيت حق في ممتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم
وفقا لهذه االتفاقية �أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات .
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ب �	-أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن ملحاكمها ب�أن ت�أمر من ارتكب �أفعاال
جمرمة وفقا لهذه االتفاقية بدفع تعوي�ض لدولة طرف �أخرى ت�ضررت من
تلك اجلرائم .
ج � -أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري ت�أذن ملحاكمها �أو ل�سلطاتها املخت�صة ،
عندما يتعني عليها اتخاذ قرار ب�ش�أن امل�صادرة  ،ب�أن تعرتف مبطالبة دولة
طرف �أخرى مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية ،
باعتبارها مالكة �شرعية لها .
املــادة ( ) 54
�آليات ا�سرتداد املمتلكات من خالل التعاون
الدويل في جمال امل�صادرة
 - 1على كل دولة طرف  ،من �أجل تقدمي امل�ساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة
( )55من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكت�سبت بارتكاب فعل جمرم وفقا
لهذه االتفاقية �أو ارتبطت به �أن تقوم  ،وفقا لقانونها الداخلي  ،مبا يلي :
أ�  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�إنفاذ �أمر م�صادرة
�صادر عن حمكمة في دولة طرف �أخرى .
ب  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة  ،عندما تكون
لديها والية ق�ضائية  ،ب�أن ت�أمر مب�صادرة تلك املمتلكات ذات املن� أش� الأجنبي
من خالل قرار ق�ضائي ب�ش�أن جرم غ�سل �أموال �أو �أي جرم �آخر يندرج �ضمن
واليتها الق�ضائية �أو من خالل �إجراءات �أخرى ي�أذن بها قانونها الداخلي .
ج  -النظر في اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح مب�صادرة تلك املمتلكات دون
�إدانة جنائية في احلاالت التي ال ميكن فيها مالحقة اجلاين ب�سبب الوفاة
�أو الفرار �أو الغياب �أو في حاالت �أخرى منا�سبة .
 - 2علـى كل دولــة طرف  ،لكـي تتمكــن من تقديـم امل�ساعدة القانونيــة املتبادلــة بناء
على طلب مقدم عمال بالفقرة ( )2من املادة ( )55من هذه االتفاقية � ،أن تقوم ،
وفقا لقانونها الداخلي  ،مبا يلي:
أ�  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز
املمتلكات  ،بناء على �أمر جتميد �أو حجز �صادر عن حمكمة �أو �سلطة خمت�صة
في الدولة الطرف الطالبة يوفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف
متلقية الطلب ب�أن هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أن
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تلك املمتلكات �ستخ�ضع في نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض الفقرة ()1
(�أ) من هذه املادة .
ب  -اتخاذ ما قد يلزم من تدابري لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة بتجميد �أو حجز
املمتلكات  ،بناء على طلب يوفر �أ�سا�سا معقوال العتقاد الدولة الطرف
متلقية الطلب ب�أن هناك �أ�سبابا كافية التخاذ تدابري من هذا القبيل وب�أن
تلك املمتلكات �ستخ�ضع في نهاية املطاف لأمر م�صادرة لأغرا�ض الفقرة ()1
(�أ) من هذه املادة .
ج  -النظر في اتخاذ تدابري �إ�ضافية لل�سماح ل�سلطاتها املخت�صة ب�أن حتافظ على
املمتلكات من �أجل م�صادرتها  ،مثال بناء على توقيف �أو اتهام جنائي ذي
�صلة باحتياز تلك املمتلكات .
املــادة ( ) 55
التعاون الدويل لأغرا�ض امل�صادرة
 - 1على الدولة الطرف التي تتلقى طلبا من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية
على فعل جمرم وفقا لهذه االتفاقية من �أجل م�صادرة ما يوجد في �إقليمها من
عائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها في الفقرة
( )1من املادة ( )31من هذه االتفاقية � ،أن تقوم � ،إىل �أق�صى مدى ممكن في �إطار
نظامها القانوين الداخلي  ،مبا يلي :
أ� �	-أن حتيل الطلب �إىل �سلطاتها املخت�صة لت�ست�صدر منها �أمر م�صادرة  ،و�أن
ت�ضع ذلك الأمر مو�ضع النفاذ في حال �صدوره .
ب �	-أو �أن حتيل �إىل �سلطاتها املخت�صة �أمر امل�صادرة ال�صادر عن حمكمة في �إقليم
الدولة الطرف الطالبة وفقا للفقرة ( )1من املادة ( )31والفقرة (�( )1أ)
من املادة ( )54من هذه االتفاقية  ،بهدف �إنفاذه بالقدر املطلوب  ،طاملا كان
متعلقا بعائدات �إجرامية �أو ممتلكات �أو معدات �أو �أدوات �أخرى م�شار �إليها
في الفقرة ( )1من املادة ( )31موجودة في �إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب .
� - 2إثر تلقي طلب من دولة طرف �أخرى لها والية ق�ضائية على فعل جمرم وفقا
لهذه االتفاقية  ،تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لك�شف العائدات
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الإجرامية �أو املمتلكات �أو املعدات �أو الأدوات الأخرى امل�شار �إليها في الفقرة ()1
من املادة ( )31من هذه االتفاقية واقتفاء �أثرها وجتميدها �أو حجزها  ،بغر�ض
م�صادرتها في نهاية املطاف ب�أمر �صادر �إما عن الدولة الطرف الطالبة و�إما عن
الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقت�ضى الفقرة ( )1من هذه املادة .
 - 3تنطبق �أحكام املادة ( )46من هذه االتفاقية على هذه املادة  ،مع مراعاة ما يقت�ضيه
اختـالف احلال  ،وبالإ�ضافة �إىل املعل ــومــات املح ــددة في الفق ــرة ( )15من املـ ــادة
( ، )46يتعني �أن تت�ضمن الطلبات املقدمة عمال بهذه املادة :
أ�  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة (�( )1أ) من هذه املادة  ،و�صفا للممتلكات
املراد م�صادرتها مبا في ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقدرة  ،حيثما تكون
ذات �صلة  ،وبيانا بالوقائع التي ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي
لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من ا�ست�صدار الأمر في �إطار قانونها
الداخلي .
ب  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة (( )1ب) من هذه املادة  ،ن�سخة مقبولة
قانونا من �أمر امل�صادرة الذي ي�ستند �إليه الطلب وال�صادر عن الدولة الطرف
الطالبة  ،وبيانا بالوقائع ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ الأمر  ،وبيانا
يحدد التدابري التي اتخذتها الدولة الطرف الطالبة لتوجيه �إ�شعار منا�سب
للأطراف الثالثة احل�سنة النية ول�ضمان مراعاة الأ�صول القانونية  ،وبيانا
ب�أن �أمر امل�صادرة نهائي .
ج  -في حالة طلب ذي �صلة بالفقرة ( )2من هذه املادة  ،بيانا بالوقائع التي
ا�ستندت �إليها الدولة الطرف الطالبة وو�صفا للإجراءات املطلوبة  ،ون�سخة
مقبولة قانونا من الأمر الذي ا�ستند �إليه الطلب  ،حيثما كان متاحا .
 - 4تقــوم الدولــة الطــرف متلقيـة الطلــب باتخاذ الق ــرارات �أو ا إلج ــراءات املن�صــو�ص
عليها في الفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة وفقا لأحكام قانونها الداخلي
وقواعدها الإجرائية �أو �أي اتفاق �أو ترتيب ثنائي �أو متعدد الأطراف قد تكون
ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا بتلك الأحكام والقواعد �أو ذلك
االتفاق �أو الرتتيب .
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 - 5تقـوم كــل دولة طـرف بتزويــد الأمني العــام للأمـم املتحــدة بن�ســخ من قوانينه ـ ــا
ولوائحها التي ت�ضع هذه املادة مو�ضع النفاذ  ،وبن�سخ من �أي تغيريات تدخل
الحقا على تلك القوانني واللوائح � ،أو بو�صف لها .
� - 6إذا اختــارت الدولــة الطــرف �أن جتعــل اتخــاذ التدابيــر امل�شـار �إليها في الفقرتني
( )1و ( )2من هذه املادة م�شروطا بوجود معاهدة بهذا ال�ش�أن  ،على تلك الدولة
الطرف �أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة الأ�سا�س التعاهدي الالزم والكافـي .
 - 7يجــوز �أي�ضــا رف�ض التعــاون مبقت�ضــى هذه املــادة �أو �إلغاء التدابري امل�ؤقتة �إذا مل
تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب �أدلة كافية �أو في حينها �أو �إذا كانت املمتلكات
ذات قيمة ال يعتد بها .
 - 8قبل وقف �أي تدبري م�ؤقت اتخذ عمال بهذه املادة  ،على الدولة الطرف متلقية
الطلب �أن تتيح للدولة الطرف الطالبة  ،حيثما �أمكن ذلك  ،فر�صة لعر�ض ما
لديها من �أ�سباب ت�ستدعي موا�صلة ذلك التدبري .
 - 9ال يجوز ت�أويل �أحكام هذه املادة مبا مي�س بحقوق �أطراف ثالثة ح�سنة النية .
املــادة ( ) 56
التعاون اخلا�ص
ت�سعـى كل دولة طــرف  ،دون �إخ ــالل بقانونها الداخلي � ،إىل اتخاذ تدابري جتيز له ــا �أن
حتيل  ،دون م�سا�س بتحقيقاتها �أو مالحقاتها �أو �إجراءاتها الق�ضائية  ،معلومات عن
العائدات املت�أتية من الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية �إىل دولة طرف �أخرى دون
طلب م�سبق  ،عندما ترى �أن �إف�شاء تلك املعلومات قد ي�ساعد الدولة الطرف املتلقية على
ا�ستهالل �أو �إجراء حتقيقات �أو مالحقات �أو �إجراءات ق�ضائية �أو قد ي�ؤدي �إىل تقدمي تلك
الدولة الطرف طلبا مبقت�ضى هذا الف�صل من االتفاقية .
املــادة ( ) 57
�إرجاع املوجودات والت�صرف فيها
 - 1ما ت�صادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة (� )31أو املادة ( )55من هذه
االتفاقية يت�صرف فيه بطرائق منها �إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات ،
عمال بالفقرة ( )3من هذه املادة � ،إىل مالكيها ال�شرعيني ال�سابقني  ،وفقا لأحكام
هذه االتفاقية وقانونها الداخلي .
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 - 2تعتمد كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،ما قد يلزم
من تدابري ت�شريعية وتدابري �أخرى لتمكني �سلطاتها املخت�صة  ،عندما تتخذ
�إجراء ما بناء على طلب دولة طرف �أخرى  ،من �إرجاع املمتلكات امل�صادرة  ،وفقا
لأحكام هذه االتفاقية  ،ومع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة احل�سنة النية .
 -3وفقا للمادتني ( )46و( )55من هذه االتفاقية والفقرتني ( )1و ( )2من هذه املادة ،
على الدولة الطرف متلقية الطلب :
أ�  -فـي حـالــة اختــال�س أ�مـوال عمومية �أو غ�سـ ــل �أموال عمومية خمتل�سة على
النحو امل�شار �إليه في املادتني ( )17و ( )23من هذه االتفاقية  ،عندما تنفذ
امل�صادرة وفقا للمادة ( )55وا�ستنادا �إىل حكم نهائي �صادر في الدولة الطرف
الطالبة  ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب �أن ت�ستبعده ،
�أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة .
ب  -في حالة عائدات �أي جرم �آخر م�شمول بهذه االتفاقية  ،عندما تكون امل�صادرة
قد نفذت وفقا للمادة ( )55من هذه االتفاقية  ،وا�ستنادا �إىل حكم نهائي
�صادر في الدولة الطرف الطالبة  ،وهو ا�شرتاط ميكن للدولة الطرف
متلقية الطلب �أن ت�ستبعده � ،أن ترجع املمتلكات امل�صادرة �إىل الدولة الطرف
الطالبــة  ،عندم ــا تثبــت الدولــة الطــرف الطالبــة للدولــة الطــرف متلقيــة
الطلب ب�شكل معقول ملكيتها ال�سابقة لتلك املمتلكات امل�صادرة �أو عندما
تعرتف الدولة الطرف متلقية الطلب بال�ضرر الذي حلق بالدولة الطرف
الطالبة ك�أ�سا�س لإرجاع املمتلكات امل�صادرة .
ج  -في جميع احلاالت الأخرى � ،أن تنظر على وجه الأولوية في �إرجاع املمتلكات
امل�صادرة �إىل الدولة الطرف الطالبة � ،أو �إرجاع تلك املمتلكات �إىل �أ�صحابها
ال�شرعيني ال�سابقني � ،أو تعوي�ض �ضحايا اجلرمية .
 - 4يجوز للدولة الطرف متلقية الطلب  ،عند االقت�ضاء  ،ما مل تقرر الدول الأطراف
خالف ذلك � ،أن تقتطع نفقات معقولة تكبدتها في عمليات التحقيق �أو املالحقة
�أو الإجراءات الق�ضائية املف�ضية �إىل �إرجاع املمتلكات امل�صادرة �أو �أن تت�صرف فيها
مبقت�ضى هذه املادة .
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 - 5يجوز للدول الأطراف �أي�ضا  ،عند االقت�ضاء � ،أن تنظر بوجه خا�ص في �إبرام
اتفاقات �أو ترتيبات متفق عليها  ،تبعا للحالة  ،من �أجل الت�صرف نهائيا في
املمتلكات امل�صادرة .
املــادة ( ) 58
وحدة املعلومات اال�ستخبارية املالية
على الدول الأطراف �أن تتعاون معا على منع ومكافحة �إحالة عائدات الأفعال املجرمة
وفقا لهــذه االتفاقية وعلى تعزيز �سبل وو�سائل ا�سرتداد تلك العائدات  ،و�أن تنظر  ،لتلك
الغاية  ،في �إن�شاء وحدة معلومات ا�ستخبارية مالية تكون م�س�ؤولة عن تلقي التقارير
املتعلقة باملعامالت املالية امل�شبوهة وحتليلها وتعميمها على ال�سلطات املخت�صة .
املــادة ( ) 59
االتفاقات والرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف
تنظر الدول الأطراف في �إبرام اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف لتعزيز
فاعلية التعاون الدويل امل�ضطلع به عمال بهذا الف�صل من االتفاقية .
الف�صل ال�ساد�س
امل�ساعدة التقنية وتبادل املعلومات
املــادة ( ) 60
التدريب وامل�ساعدة التقنية
 - 1تقوم كل دولة طرف  ،بالقدر الالزم  ،با�ستحداث �أو تطوير �أو حت�سني برامج
تدريب خا�صة ملوظفيها امل�س�ؤولني عن منع الف�ساد ومكافحته  ،وميكن �أن تتناول
تلك الربامج التدريبية � ،ضمن جملة �أمور  ،املجاالت التالية :
أ�  -و�ضـع تدابيـر فعالـة ملـنع الف�سـاد وك�شفــه والتحقيــق فيــه �أو املعاقبة عليــه
ومكافحته  ،مبا في ذلك ا�ستعمال �أ�ساليب جمع الأدلة والتحقيق .
ب  -بناء القدرات في جمال �صوغ وتخطيط �سيا�سة ا�سرتاتيجية ملكافحة الف�ساد .
ج  -تدريب ال�سلطات املخت�صة على �إعداد طلبات ب�ش�أن امل�ساعدة القانونية
املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية .
د  -تقييـم وتدعيـ ــم امل�ؤ�س�س ـ ــات و�إدارة اخلــدمــات العمــوميــة و�إدارة الأمـ ــوال
العمومية  ،مبا في ذلك امل�شرتيات العمومية  ،والقطاع اخلا�ص .
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ﻫ  -منع ومكافحة �إحالة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية و�إرجاع
تلك العائدات .
و  -ك�شف وجتميد �إحالة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ز  -مراقبة حركة عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية والأ�ساليب
امل�ستخدمة في �إحالة تلك العائدات �أو �إخفائها �أو متويهها .
ح  -ا�ستحداث �آليات و�أ�ساليب قانونية و�إدارية مالئمة وفعالة لتي�سري �إرجاع
عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية .
ط  -الطرائق املتبعة في حماية ال�ضحايا وال�شهود الذين يتعاونون مع ال�سلطات
الق�ضائية .
ي  -التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات .
 - 2تنظر الدول الأطراف في �أن تقدم �إىل بع�ضها البع�ض  ،ح�سب قدراتها � ،أكرب قدر
ممكن من امل�ساعدة التقنية  ،وخ�صو�صا ل�صالح البلدان النامية  ،في خططها
وبراجمها الرامية �إىل مكافحة الف�ساد  ،مبا في ذلك الدعم املادي والتدريب في
املجاالت امل�شار �إليها في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،والتدريب وامل�ساعدة  ،وتبادل
اخلربات واملعارف املتخ�ص�صة ذات ال�صلة التي �ستي�سر التعاون الدويل بني الدول
الأطراف في جمايل ت�سليم املجرمني وامل�ساعدة القانونية املتبادلة .
 - 3تعزز الدول الأطراف  ،بالقدر الالزم  ،جهودها الرامية �إىل حتقيق �أق�صى زيادة
ممكنة في الأن�شطة العملياتية والتدريبية امل�ضطلع بها في املنظمات الدولية
والإقليمية وفـي �إطار االتفاقات �أو الرتتيبات الثنائية واملتعددة الأطراف ذات
ال�صلة .
 - 4تنظر الدول الأطراف في م�ساعدة بع�ضها البع�ض  ،عند الطلب  ،على �إجراء
تقييــمات ودرا�ســات وبحـوث ب�ش ـ�أن أ�نـواع الف�سـاد و�أ�سبابــه و�آثــاره وتكاليفـ ــه في
بلدانها  ،لكي ت�ضع  ،مب�شاركة ال�سلطات املخت�صة واملجتمع  ،ا�سرتاتيجيات
وخطط عمل ملكافحة الف�ساد .
 - 5تي�سريا ال�سرتداد عائدات الأفعال املجرمة وفقا لهذه االتفاقية  ،يجوز للدول
الأطراف �أن تتعاون على تزويد بع�ضها البع�ض ب�أ�سماء اخلرباء الذين ميكن �أن
ي�ساعدوا على حتقيق ذلك الهدف .
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 - 6تنظر الدول الأطراف في ا�ستخدام امل�ؤمترات واحللقات الدرا�سية الإقليمية ودون
الإقليمية والدولية لتعزيز التعاون وامل�ساعدة التقنية وحلفز مناق�شة امل�شاكل
التي متثل �شاغال م�شرتكا  ،مبا في ذلك امل�شاكل واالحتياجات اخلا�صة للبلدان
النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية .
 - 7تنظر الدول الأطراف في �إن�شاء �آليات طوعية بهدف امل�ساهمة ماليا في اجلهود
التي تبذلها البلدان النامية والبلدان ذات االقت�صادات االنتقالية لتطبيق هذه
االتفاقية من خالل برامج وم�شاريع امل�ساعدة التقنية .
 - 8تنظر كل دولة طرف في تقدمي تربعات �إىل مكتب الأمم املتحدة املعني باملخدرات
واجلرمية بغر�ض القيام  ،من خالل املكتب  ،بتعزيز الربامج وامل�شاريع امل�ضطلع
بها في البلدان النامية بهدف تنفيذ هذه االتفاقية .
املــادة ( ) 61
جمع املعلومات املتعلقة بالف�ساد وتبادلها وحتليلها
 - 1تنظر كل دولة طرف في القيام  ،بالت�شاور مع اخلرباء  ،بتحليل اجتاهات الف�ساد
ال�سائدة داخل �إقليمها  ،وكذلك الظروف التي ترتكب فيها جرائم الف�ساد .
 - 2تنظر الدول الأطراف في تطوير الإح�صاءات واخلربة التحليلية ب�ش�أن الف�ساد
واملعلومات وتقا�سم تلك الإح�صاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها
ومن خالل املنظمات الدولية والإقليمية  ،بغية �إيجاد تعاريف ومعايري ومنهجيات
م�شرتكــة قــدر الإمكــان وكــذلك معلومــات عن املمار�سات الف�ضلى ملنــع الف�سـ ــاد
ومكافحته .
 - 3تنظ ــر كـ ــل دولــة طــرف في ر�صد �سيا�ساتــها وتدابريهــا الفعليـة ملكافحــة الف�ســاد
وفـي �إجراء تقييمات لفعالية تلك ال�سيا�سات والتدابري وكفاءتها .
املــادة ( ) 62
تدابري �أخرى  :تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقت�صادية وامل�ساعدة التقنية :
 - 1تتخذ الدول الأطراف تدابري ت�ساعد على التنفيذ الأمثل لهذه االتفاقية قدر
الإمكان  ،من خالل التعاون الدويل � ،آخذة في اعتبارها ما للف�ساد من �آثار �سلبية
في املجتمع عموما وفـي التنمية امل�ستدامة خ�صو�صا .
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 - 2تبذل الدول الأطراف  ،قدر الإمكان وبالتن�سيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات
الدولية والإقليمية  ،جهودا ملمو�سة من �أجل :
أ�  -تعزيز تعاونها مع البلدان النامية على خمتلف الأ�صعدة  ،بغية تدعيم قدرة
تلك البلدان على منع الف�ساد ومكافحته .
ب  -زيادة امل�ساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم ما تبذلـه البلدان النامية من
جهود ملنع ومكافحة الف�ساد ب�صورة فعالة  ،ولإعانتها على تنفيذ هذه
االتفاقية بنجاح .
ج  -تقديــم امل�ساعــدة التقنيـة إ�لـى البلــدان الناميـة والبلــدان ذات االقت�صــادات
االنتقاليـ ــة  ،مل�ساعدته ــا علــى تلبيــة مــا حتتــاج �إلي ــه م ــن �أجــل تنفيــذ هـ ــذه
االتفاقية  ،وحتقيقا لتلك الغاية  ،ت�سعى الدول الأطراف �إىل تقدمي تربعات
كافية ومنتظمة �إىل ح�ساب خم�ص�ص حتديدا لذلك الغر�ض في �آلية متويل
لمــم املتحــدة  ،ويج ــوز للــدول الأطـ ــراف �أي�ضا �أن تنظــر على وج ــه
تابعة ل أ
اخل�صو�ص  ،وفقا لقانونها الداخلي ولأحكام هذه االتفاقية  ،في التربع
لذلك احل�ساب بن�سبة مئوية من الأموال � ،أو من القيمة املعادلة للعائدات
الإجرامية �أو املمتلكات التي ت�صادرها وفقا لأحكام هذه االتفاقية .
د  -ت�شجيــع �سائــر الدول وامل�ؤ�س�سات املاليــة  ،ح�سب االقت�ض ــاء  ،على االن�ضمـ ــام
�إليها في اجلهود املبذولة وفقا لهذه املادة و�إقناعها بذلك  ،وخ�صو�صا بتوفري
املزيد من برامج التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية مل�ساعدتها على
حتقيق �أهداف هذه االتفاقية .
 - 3تتخذ هذه التدابي ــر  ،قــدر الإمك ــان  ،دون م�س ــا�س بااللت ــزامات القائمـ ـ ــة ب�ش�أن
امل�ساعدة الأجنبية �أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على ال�صعيد الثنائي
�أو الإقليمي �أو الدويل .
 - 4يجوز للدول الأطراف �أن تربم اتفاقات �أو ترتيبات ثنائية �أو متعددة الأطراف
ب�ش�أن امل�ساعدة املادية واللوج�ستية � ،آخذة بعني االعتبار الرتتيبات املالية الالزمة
ل�ضمان فعالية و�سائل التعاون الدويل التي تن�ص عليها هذه االتفاقية  ،وملنع
الف�ساد وك�شفه ومكافحته .

57

اجلريدة الر�سمية العدد ()1035

الف�صل ال�سابع
�آليات التنفيذ
املــادة ( ) 63
م�ؤمتر الدول الأطراف في االتفاقية
 - 1ين� أش� مبقت�ضى هذا ال�صك م�ؤمتر للدول الأطراف في االتفاقية من �أجل حت�سني
قدرة الدول الأطراف وتعاونها على حتقيق الأهداف املبينة في هذه االتفاقية
ومن �أجل ت�شجيع تنفيذها وا�ستعرا�ضه .
 - 2يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة عقد م�ؤمتر الدول الأطراف في موعد �أق�صاه
�سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،وبعد ذلك  ،تعقد اجتماعات منتظمة
مل�ؤمتر الدول الأطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده امل�ؤمتر .
 - 3يعتمد م�ؤمتر الدول الأطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم �سري الأن�شطة املبينة
في هذه املادة  ،وت�شمل قواعد ب�ش�أن قبول املراقبني وم�شاركتهم وت�سديد النفقات
املتكبدة في اال�ضطالع بتلك الأن�شطة .
 - 4يتفق م�ؤمتر الدول الأطراف على �أن�شطة و�إجراءات وطرائق عمل لتحقيق
الأهداف املبينة في الفقرة ( )1من هذه املادة  ،مبا في ذلك :
أ�  -تي�سري الأن�شطة التي تقوم بها الدول الأطراف مبقت�ضى املادتني ( )60و ()62
والف�صول الثاين �إىل اخلام�س من هذه االتفاقية  ،بو�سائل منها الت�شجيع
على جمع التربعات .
ب  -تي�سري تبادل املعلومات بني الدول الأطراف عن �أمناط واجتاهات الف�ساد
وعـ ـ ــن املمار�س ـ ــات الناجح ــة في منع ــه ومكافحت ــه وفــي �إرج ــاع الع ــائــدات
الإجراميـ ــة  ،بو�سائ ــل منها ن�شــر املعلوم ــات ذات ال�صلة ح�سبمــا ه ــو مذكور
في هذه املادة .
ج  -التعاون مع املنظمات والآليات الدولية والإقليمية واملنظمات غري احلكومية
ذات ال�صلة .
د  -ا�ستخدام املعلومات ذات ال�صلة التي تعدها الآليات الدولية والإقليمية الأخرى
من �أجل مكافحة الف�ساد ومنعه ا�ستخداما منا�سبا بغية جتنب ازدواج العمل
دون �ضرورة .
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ﻫ  -ا�ستعرا�ض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول الأطراف فيها .
و  -تقدمي تو�صيات لتح�سني هذه االتفاقية وحت�سني تنفيذها .
ز  -الإحاطة علما باحتياجات الدول الأطراف من امل�ساعدة التقنية فيما يتعلق
بتنفيذ هذه االتفاقية والإي�صاء مبا قد يراه �ضروريا من �إجراءات في هذا
ال�ش�أن .
	- 5لأغرا�ض الفقرة ( )4من هذه املادة  ،يكت�سب م�ؤمتر الدول الأطراف املعرفة
الالزم ــة بالتدابي ــر الت ــي تتخذه ــا ال ــدول الأط ــراف لتنف ــيذ ه ــذه االتفاقيـ ــة ،
وال�صعوبات التي تواجهها في ذلك  ،من خالل املعلومات التي تقدمها تلك الدول
ومن خالل ما قد ين�شئه م�ؤمتر الدول الأطراف من �آليات ا�ستعرا�ض تكميلية .
 - 6تقوم كل دولة طرف بتزويد م�ؤمتر الدول الأطراف مبعلومات عن براجمها
وخططها وممار�ساتها وكذلك عن تدابريها الت�شريعية والإدارية الرامية �إىل
تنفيذ هذه االتفاقية  ،ح�سبما يق�ضي به م�ؤمتر الأطراف  ،وينظر م�ؤمتر الدول
الأطراف في �أجنع ال�سبل لتلقي املعلومات واتخاذ الإجراءات املبنية عليها  ،مبا
في ذلك املعلومات املتلقاة من الدول الأطراف ومن املنظمات الدولية  ،ويجوز
للم�ؤمتر �أي�ضا �أن ينظر في امل�ساهمات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات
ال�صلة  ،املعتمدة ح�سب الأ�صول وفقا للإجراءات التي يقررها امل�ؤمتر .
 - 7عمال بالفقرات (� )4إلى ( )6من هذه املادة  ،ين�شئ م�ؤمتر الدول الأطراف � ،إذا ما
ر�أى �ضرورة لذلك � ،أي �آلية �أو هيئة منا�سبة للم�ساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال .
املــادة ( ) 64
الأمانة
 - 1يتوىل الأمني العام للأمم املتحدة توفري خدمات الأمانة املنا�سبة مل�ؤمتر الدول
الأطراف في االتفاقية .
 - 2تقوم الأمانة مبا يلي :
أ�  -م�ساعدة م�ؤمتر الدول الأطراف على اال�ضطالع بالأن�شطة املبينة في املادة
( )63من هذه االتفاقية  ،واتخاذ الرتتيبات لعقد دورات م�ؤمتر الدول
الأطراف وتوفري اخلدمات الالزمة لها .
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ب  -م�ساعدة الدول الأطراف  ،عند الطلب  ،على تقدمي املعلومات �إىل م�ؤمتر
الدول الأطراف ح�سبما تتوخاه الفقرتان ( )5و( )6من املادة ( )63من هذه
االتفاقية .
ج � -ضمان التن�سيق ال�ضروري مع �أمانات املنظمات الدولية والإقليمية ذات ال�صلة .
الف�صل الثامن
�أحكام ختامية
املــادة ( ) 65
تنفيذ االتفاقية
 - 1تتخذ كل دولة طرف  ،وفقا للمبادئ الأ�سا�سية لقانونها الداخلي  ،ما يلزم من
تدابي ــر  ،مب ــا فيه ــا التدابيـ ــر الت�شريعي ــة والإداري ــة  ،ل�ضم ــان تنفي ــذ التزاماتهـ ـ ــا
مبقت�ضى هذه االتفاقية .
 - 2يجوز لكل دولة طرف �أن تعتمد تدابري �أكرث �صرامة �أو �شدة من التدابري
املن�صو�ص عليها في هذه االتفاقية من �أجل منع الف�ساد ومكافحته .
املــادة ( ) 66
ت�سوية النـزاعات
 - 1ت�سعــى الــدول الأطــراف �إىل ت�سويــة النـزاعــات املتعلقــة بتف�سيــر �أو تطبي ــق ه ــذه
االتفاقية عن طريق التفاو�ض .
 - 2يعر�ض �أي نزاع ين� أش� بني دولتني �أو �أكرث من الدول الأطراف ب�ش�أن تف�سري هذه
االتفاقية �أو تطبيقها  ،وتتعذر ت�سويته عن طريق التفاو�ض في غ�ضون فرتة
زمنية معقولة  ،على التحكيم بناء على طلب �إحدى تلك الدول الأطراف  ،و�إذا
مل تتمكن تلك الدول الأطراف  ،بعد �ستة �أ�شهر من تاريخ طلب التحكيم  ،من
االتفاق على تنظيم التحكيم  ،جاز لأي من تلك الدول الأطراف �أن حتيل النـزاع
�إىل حمكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأ�سا�سي للمحكمة .
 - 3يجوز لكل دولة طرف �أن تعلن  ،وقت التوقيع على هذه االتفاقية �أو الت�صديق
عليها �أو قبولها �أو �إقرارها �أو االن�ضمام �إليها � ،أنها ال تعترب نف�سها ملزمة بالفقرة
( )2م ــن هــذه امل ــادة  ،وال تكــون الـ ــدول الأطــراف الأخــرى ملزمــة بالفق ــرة ()2
من هذه املادة جتاه �أي دولة طرف �أبدت حتفظا من هذا القبيل .
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 - 4يجوز لأي دولة طرف �أبدت حتفظا وفقا للفقرة ( )3من هذه املادة �أن ت�سحب
ذلك التحفظ في �أي وقت ب�إ�شعار يوجه �إىل الأمني العام للأمم املتحدة .
املــادة ( ) 67
التوقيع والت�صديق والقبول والإقرار واالن�ضمام
 - 1يفتــح بــاب التوقيــع على هذه االتفاقية �أم ــام جميع ال ــدول من � 9إلـ ــى  11كانـ ــون
الأول/دي�سمرب 2003م في مرييدا  ،املك�سيك  ،ثم في مقر الأمم املتحدة بنيويورك
حتى  9كانون الأول/دي�سمرب 2005م .
 - 2يفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية �أي�ضا �أمام منظمات التكامل االقت�صادي
الإقليمية � ،شريطة �أن تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء في �أي
منظمة من هذا القبيل قد وقعت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة ( )1من هذه
املادة .
 - 3تخ�ضــع ه ــذه االتفاقية للت�صديـق �أو القبول �أو الإقرار  ,وتودع �صك ــوك الت�صديق
�أو القبول �أو الإقرار لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ,ويجوز لأي منظمة �إقليمية
للتكامل االقت�صادي �أن تودع �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها �إذا كانت قد
فعلت ذلك دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها  ,وتعلن تلك املنظمة
في �صك ت�صديقها �أو قبولها �أو �إقرارها عن نطاق اخت�صا�صها فيما يتعلق بامل�سائل
التي حتكمها هذه االتفاقية  ,وتقوم تلك املنظمة �أي�ضا ب�إبالغ الوديع ب�أي تغيري
ذي �صلة في نطاق اخت�صا�صها .
 - 4يفتح باب االن�ضمام �إىل هذه االتفاقية �أمام �أي دولة �أو �أي منظمة �إقليمية للتكامل
االقت�صادي تكون دولة واحدة على الأقل من الدول الأع�ضاء فيها طرفا في هذه
االتفاقية  ،وتودع �صكوك االن�ضمام لدى الأمني العام للأمم املتحدة  ،وتعلن
املنظمة الإقليمية للتكامل االقت�صادي  ،وقت ان�ضمامها  ،عن نطاق اخت�صا�صها
فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها هذه االتفاقية  ،وتقوم تلك املنظمة �أي�ضا ب�إبالغ
الوديع ب�أي تغيري ذي �صلة في نطاق اخت�صا�صها .
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املــادة ( ) 68
بدء النفاذ
 - 1يبد أ� نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الت�سعني من تاريخ �إيداع ال�صك الثالثني من
�صكوك الت�صديق �أو القبول �أو الإقرار �أو االن�ضمام  ,ولأغرا�ض هذه الفقرة ،
ال يعترب �أي �صك تودعه منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي �صكا �إ�ضافيا �إىل
ال�صكوك التي �أودعتها الدول الأع�ضاء في تلك املنظمة .
 - 2بالن�سبة لكل دولة �أو منظمة �إقليمية للتكامل االقت�صادي ت�صدق على هذه
االتفاقية �أو تقبلها �أو تقرها �أو تن�ضم �إليها  ،بعد �إيداع ال�صك الثالثني املتعلق
بذلك الإجراء  ،يبد�أ نفاذ هذه االتفاقية في اليوم الثالثني من تاريخ �إيداع تلك
الدولة �أو املنظمة ال�صك ذا ال�صلة �أو في تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية عمال
بالفقرة ( )1من هذه املادة � ،أيهما كان الالحق .
املــادة ( ) 69
التعديل
 -1بعد انق�ضاء خم�س �سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية  ،يجوز للدولة الطرف
�أن تقرتح تعديال لها وحتيله �إىل الأمني العام للأمم املتحدة  ،الذي يقوم عندئذ
ب إ�بــالغ الدول الأطراف وم ؤ�مت ــر الدول الأطــراف في االتفاقية بالتعدي ــل
املقت ــرح  ،بغر�ض النظر في االقرتاح واتخاذ قرار ب�ش�أنه  ،ويبذل م�ؤمتر الدول
الأطراف ق�صارى جهده للتو�صل �إىل توافق في الآراء ب�ش�أن كل تعديل  ،و�إذا ما
ا�ستنفدت كل اجلهود الرامية �إىل حتقيق توافق الآراء دون �أن يت�سنى التو�صل �إىل
اتفاق  ،يلزم العتماد التعديل  ،كملج�أ �أخري  ،توافر �أغلبية ثلثي �أ�صوات الدول
الأطراف احلا�ضرة وامل�صوتة في اجتماع م�ؤمتر الدول الأطراف .
 - 2متار�س منظمات التكامل االقت�صادي الإقليمية  ،في الأمور التي تندرج �ضمن
نطاق اخت�صا�صها  ،حقها في الت�صويت في �إطار هذه املادة بعدد من الأ�صوات
م�ساو لعدد دولها الأع�ضاء التي هي �أطراف في االتفاقية  ،وال يجوز لتلك
املنظمات �أن متار�س حقها في الت�صويت �إذا مار�ست الدول الأع�ضاء فيها ذلك
احلق  ،والعك�س بالعك�س .
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 - 3يك ــون التعدي ــل ال ــذي يعتمد وفقا للفقرة ( )1من ه ــذه املـ ــادة خا�ضعــا للت�صديــق
�أو القبول �أو الإقرار من جانب الدول الأطراف .
 - 4يبد أ� نفاذ التعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة ( )1من هذه املادة  ،بالن�سبة لأي دولة
طرف  ،بعد ت�سعني يوما من تاريخ �إيداع تلك الدولة الطرف �صك ت�صديقها على
ذلك التعديل �أو قبوله �أو �إقراره لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
 - 5عندما يبد�أ نفاذ التعديل  ،ي�صبح ملزما للدول الأطراف التي �أبدت قبولها
االلتزام به  ،وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة ب�أحكام هذه االتفاقية وب�أي
تعديالت �سابقة تكون قد �صدقت عليها �أو قبلتها �أو �أقرتها .
املــادة ( ) 70
االن�سحـــــاب
 - 1يج ــوز لأي دول ــة ط ــرف �أن تن�سح ــب من هذه االتفاقيـ ــة بتوجي ــه �إ�شعـ ــار كتابـ ــي
�إىل الأمني العام للأمم املتحدة  ،وي�صبح هذا االن�سحاب نافذا بعد �سنة واحدة
من تاريخ ا�ستالم الأمني العام ذلك الإ�شعار .
 - 2ال تعود منظمة التكامل االقت�صادي الإقليمية طرفا في هذه االتفاقية عندما
تن�سحب من االتفاقية جميع الدول الأع�ضاء في تلك املنظمة .
املــادة ( ) 71
الوديع واللغات
 - 1ي�سمى الأمني العام للأمم املتحدة وديعا لهذه االتفاقية .
 - 2يودع �أ�صل هذه االتفاقية  ،التي تت�ساوى ن�صو�صها الإ�سبانية والإجنليزية والرو�سية
وال�صينية والعربية والفرن�سية في احلجية  ،لدى الأمني العام للأمم املتحدة .
و�إثباتا ملا تقدم  ،قام املفو�ضون املوقعون �أدناه  ،املخولون ذلك ح�سب الأ�صول من جانب
حكوماتهم  ،بالتوقيع على هذه االتفاقية .
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