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وإذ تــــــدركوإذ تــــــدرك أن الــــــقــــــانـــــون الــــــتــــــأســــــيــــــسي لـالحتـــــــاد
اإلفــريــقي يــنـصr بـX أمــور أخــرىr عــلـى ضــرورة تــعــزيـز
وحـــمـــايــة حـــقـــوق اإلنـــســـان والـــشـــعـــوب ودعم اIـــؤســـســات
والـثقــافـة الد�ـقراطـية وكـفـالــة احلـكم الــرشيـد وسيــادة

القـانـون.
وإذ تــــــعيوإذ تــــــعي أهـــــمــــــيـــــــة احـــــتـــــــرام كــــــــرامــــــة اإلنـــــســـــان
وتـعــزيـز احلـقـوق االقـتـصـاديـة واالجـتمـاعـيـة والـسـيـاسـية
طــــبـــــقــــا ألحـــــكـــــام اIــــيـــــثــــاق اإلفـــــريــــقـي حلــــقــــــوق اإلنــــســــان
والـــشــــعـــــوب والـــــوثـــــائق األخــــــرى ذات الـــصــــــلـــــة بــــشـــأن

حقــوق اإلنسـان.
وإذ تــــضـع في اعـــــتــــبـــــارهــــاوإذ تــــضـع في اعـــــتــــبـــــارهــــا إعالن ســـــنــــة 1990 حــــول
الــتــغــيـيــرات اجلــوهــريـة الــتي حتــدث في الــعــالم وآثــارهـا
بـالـنّــسـبـة إلفــريـقـيــاr وبـرنـامج عــمل الـقـاهــرة لـسـنـة 1994
rإلنـعـاش التـنـمـيـة االقتـصـاديـة واالجتـمـاعـية في إفـريـقـيا
وخطـة العمل Iـكافحـة اإلفالت من العقـاب التي اعتـمدتها
الـدورة الـعاديـة الـتـاسـعة عـشـرة لـلجـنـة اإلفـريقـيـة حلـقوق
اإلنـــســان والـــشـــعـــوب فـي ســـنــة 1996 وأقـــرتـــهـــا بـــعـــد ذلك
الـدورة الــرابـعــة والــسـتــون جملـلس الــوزراءr اIــنـعــقـدة في
Xوالتي تؤكد من ب r1996 ياوندي (الـكاميرون) في سنة
أمـور أخرىr ضـرورة الـتزام الـشعـوب اإلفـريقـية {ـبادىء
احلـكم الـرشـيد وسـيـادة الـقـانـون واحتـرام حـقـوق اإلنـسان
وإشـاعـة الــد�ـقـراطـيـة وحتـقــيق اIـشــاركــة الـشـعـبـيــة في

إطــار عمليـات احلـكم الـرشيد.

وإذ يسـاورها الـقلقوإذ يسـاورها الـقلق إزاء العـواقب الـوخيـمة لـلفـساد
واإلفالت مـن الــــــعـــــقــــــاب عــــــلى االســــــتــــــقــــــرار الـــــســــــيــــــاسي
rواالقـتصادي واالجتـماعي والثـقافي في الدول اإلفـريقية
وآثـاره اIـدمـرة عـلى الـتــنـمـيـة االقـتـصــاديـة واالجـتـمـاعـيـة

للشعوب اإلفريقية.

وإذ تـعترفوإذ تـعترف بأن الـفسـاد يقوض اIـساءلـة والشفـافية
في إدارة الــشـؤون الـعــامـة وكــذلك الـتـنــمـيــة االجـتـمــاعـيـة

واالقتصادية في القارة.

تــدرك احلـــاجـــة إلى مـــعـــاجلـــة األســـبـــاب اجلـــذريـــة وإذ تــدركوإذ 
للفسـاد في القارة.

مـنـها بـضـرورة صـيــاغـة وانـتـهـاج سـيـاسـة واقـتـنـاعـا مـنـهاواقـتـنـاعـا 
rكـهــدف ذي أولـويـة rجــنـائـيــة مـوحــدة عـلى جـنــاح الـســرعـة
حلمـاية اجملتـمع من الفسـادr {ا في ذلك اعتـماد تشـريعات

وإجراءات وقائية مناسبة.

مــــرسرسـوم رئوم رئـاسي اسي رقم رقم 06 -  - 137  م  مـؤرخ في ؤرخ في 11  رب ربـيعيع
r 2006 ــــوافق وافق 10  أب  أبــــريل سريل ســــنـة ةIا Iاألواألوّل عل عـام ام 1427 ا
يــــــــتــــــضــــــــمــنمــن ال الــــــــتّــــــصــــــــديق عـديق عـــــــــلى اتلى اتــــــفــــــــاقاقــــــيــــــــة االحتة االحتــــــاداد
اإلفاإلفــــــريريــــقي Iقي Iــــنـع الع الــــفــــســــاد وماد ومــــــكــــافافــــحــــتـهr اIهr اIــــعــــتــــمــــدةدة

{ابوتو في {ابوتو في 11 يوليو سنـة  يوليو سنـة 2003.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

rإنّ رئيس اجلمهوريّة
- بـــــنـــــــاء عـــــلـى تـــــقــــــريـــــــر وزيــــــر الـــــدّولـــــــةr وزيــــــر

rالشّـؤون اخلـارجيّـة
rادّة 77-9 منهIال سيّما ا rوبناء على الدّستور -

- وبـعـد االطّالع عـلى اتــفـاقـيـة االحتـاد اإلفـريـقي Iـنع
الفـساد ومكـافحـتهr اIـعتمـدة {ابـوتو في 11 يولـيو سـنـة

r2003

يرسم ما يأتي :يرسم ما يأتي :
اIــــــاداIــــــادّة األولـى :ة األولـى : يــــــصــــــدّق عــــــلـى اتـــــفــــــاقـــــيـــــة االحتـــــاد
اإلفـريـقـي Iـنع الـفـسـاد ومـكـافـحـتهr اIـعـتـمـدة {ـابـوتـو في
11 يــولـــيــو ســـنـــة r2003 وتـــنــشـــر في اجلــريـــدة الــرّســـمــيّــة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
اIـاداIـادّة ة 2 : : يـنشـر هـذا اIـرسـوم في اجلريـدة الـرّسـمـيّة

للجمهوريّة اجلزائريّة الدّ�قراطيّة الشّعبيّة.
حرر بـاجلـزائر في 11  ربـيع األوّل عام 1427 اIوافق

10  أبريل سنة 2006.

عبد العزيز بوتفليقةعبد العزيز بوتفليقة
ـــــــــــــــــــــــــــــ

اتفاقية االحتاد اإلفريقي Iنع الفساد ومكافحتهاتفاقية االحتاد اإلفريقي Iنع الفساد ومكافحته

الديبـاجــة :الديبـاجــة :

rإن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقيrإن الدول األعضاء في االحتاد اإلفريقي

إذ تـــضع فـي اعـــتـــبـــارهـــاإذ تـــضع فـي اعـــتـــبـــارهـــا أن الـــقـــانــــون الـــتـــأســــيـــسي
لالحتـاد اإلفريـقي يـعتـرف بـأن احلريـة واIـساواة والـعـدالة
والـسالم والـكـرامــة أهـداف أسـاسـيـة لــتـحـقـيق الــتـطـلـعـات

اIشروعة للشعوب اإلفريقية.
وإذ تـضـــع فـي اعـتبـارهـــا أيـضــــاوإذ تـضـــع فـي اعـتبـارهـــا أيـضــــا أن اIــادّة 3 مــن
الـقـانـون الـتــأسـيـسي اIـذكـورr تــطـلب من الـدول األعـضـاء
تـنسيق وتكـثـيف تعاونها ووحـدتهـا وتماسـكها وجهودهـا
من أجل حتـــــقــــيق ظـــــروف مــــعــــيــــشـــــة أفــــضـل لـــــلــــشــــعـــــوب

اإلفـريقيـة.

اتاتّفاقيفاقيّات واتات واتّفاقات دوليفاقات دوليّـةـة
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تـــعـــنـي عـــبـــارة "الـــكـــسـب غـــيــــر اIـــشـــروع"r"الـــكـــسـب غـــيــــر اIـــشـــروع"r الـــزيـــادة
الــهــائــلــة في األصــول اخلــاصــة بــأي مــوظف عــمــومي أو أي
شــــخص آخـــر ال �ــــكن لـه أو لـــهــــا تــــبـــريــــر دخـــلـه / دخـــلــــهـــا

بصورة معقولة.

تعني عبارة "قطاع خاص"r"قطاع خاص"r قطاع االقتصاد الوطني
اخلـاضع لــلـمـلـكــيـة اخلـاصــة والـذي حتـكم عــمـلـيـة تــخـصـيص
اIــوارد اإلنــتــاجـيــة فــيه قــوى الــســوق بــدال من الــســلــطـات
العامة والقـطاعات األخرى لالقتصاد التي ال تندرج حتت

القطاع العام أو احلكومة.

الفـساد"r األصـول من أي نوع تعـني عـبارة "عائـدات الفـساد"r"عائـدات 
كـــانـتr ســواء مـــنـــهـــا اIــاديـــة وغـــيـــر اIــاديـــةr اIـــتـــداولــة أو
الثابتةr اIلـموسة أو غير اIلـموسةr وأي سند قانوني أو
وثــيـــقــة قـــانــونــيـــة إلثــبــات مـــلــكـــيــتــهـــا أو إثــبــات الـــفــوائــد
اIـتـعــلـقـة بـهـذه األصــول والـتي   احلـصــول عـلـيـهــا نـتـيـجـة

عمل من أعمال الفساد.

تـــــعــــنـي عــــبــــارة "مــــوظف عـــــمــــومي"r"مــــوظف عـــــمــــومي"r أي مــــوظف أو
موظف دولة أو الوكـاالت التابعـة لها {ا في ذلك من يقع
عـليه االختيار أو يـتم تعيينه أو انـتخابه للقـيام بأنشطة
أو مــهــامّ بــاسم الــدولــة أو خلــدمـــتــهــا عــلى أي مــســتــوى من

مستويات التسلسل الهرمي للسلطة.

تـعــني عــبـارة "الـدولــة الــطـرف اIــطــلـوب مــنــهـا"r"الـدولــة الــطـرف اIــطــلـوب مــنــهـا"r أي
دولـة طـرف يطـلب مـنـها تـسـليم شـخص أو تـقد¡ مـسـاعدة

{وجب هذه االتفاقية.

تــعــني عــبــارة "الــدولــة الــطــرف الــطــالــبــة"r"الــدولــة الــطــرف الــطــالــبــة"r أي دولــة
طـــرف تــــقـــدم طـــلــــبـــا لــــتـــســـلــــيم شــــخص أو احلـــصــــول عـــلى

مساعدة وفقا ألحكام هذه االتفاقية.

تـــعـــني عـــبـــارة "طــرف"r"طــرف"r أي دولـــة عـــضـــو في االحتـــاد
اإلفـريــقي صــدقت عــلى هــذه االتـفــاقـيــة أو انــضـمـت إلـيــهـا
وأودعـت وثــــائق الـــــتــــصــــديـق أو االنــــضــــمــــام لـــــدى رئــــيس

مفوضية االحتاد اإلفريقي.

2 - في هـذه االتـفـاقـيـةr تـشـمل صـيـغـة اإلفـراد اجلـمع
أيضا أو العكس.

اIاداIادّة ة 2
األهــدافاألهــداف

تتمثل أهداف هذه االتفاقية فيما يأتي :
1 - تـشـجــيع وتـعـزيــز قـيـام الـدول األطــراف بـإنـشـاء
اآللـــيــــات الالزمــــة في إفــــريــــقـــيــــا Iــــنع الــــفـــســــاد وضـــبــــطه
واIــعـاقـبـة والــقـضـاء عـلــيه وعـلى اجلـرائـم ذات الـصـلـةr في

القطاعX العامّ واخلاصّ.

وتصمـيما منهاوتصمـيما منها على تعزيـز الشراكة بX احلكومات
وجـمــيع فـئـات اجملـتــمع اIـدني وخــاصـة الـنـســاء والـشـبـاب
ووسـائل اإلعالم والـقـطـاع اخلـاص من أجل مـحـاربـة كـارثة

الفساد.
AHG/ DEC. 126 (XXXIV)ـــــــــقــــــــررIوإذ تـــــــــذكوإذ تـــــــــذكّـــــــــرـــــــــر بـــــــــا
الـصادر عـن الـدورة الـعـاديــة الـرابـعـة والـثالثـI Xؤتـمـر
رؤســــــاء الــــدول واحلـــكــــومـــاتr اIــــنـــعــــقـــدة في واجــــادوجـــو
(بـوركينـا فاسـو) في يونيـو سنة r1998 والـذي يطلب من
األمــX الــعــام الــقــيــامr بــالــتــعــاون مع الــلــجــنــة اإلفــريــقــيــة
حلـقوق اإلنـسان والـشعـوبr بعـقد اجـتماع رفـيع اIـستـوى
لـلخـبـــراء من أجــل بـحث سبــل ووسـائل إزالــة العـقـبات
الــــــتـي حتــــــول دون الــــــتـــــمــــــتـع بــــــاحلـــــقــــــوق االقــــــتــــــصــــــاديـــــة
واالجــتــمــاعـيــة والــثــقــافـيــةr {ــا في ذلك مــكــافـحــة الــفــسـاد
واإلفـالت من الـــــــعــــــقـــــــابr وتــــــقــــــد¡ اقـــــــتــــــراحـــــــات بــــــشــــــأن
الـتشـريـعات اIـنـاسبـــة واإلجــراءات األخـــرى الـتي يجب

اتخاذها في هذا الصدد.
وإذ تذكوإذ تذكّر مجددار مجددا باIقـرر الصادر عن الدورة العادية
السابعة والـثالثI Xؤتمر رؤساء دول وحـكومات منظمة
الــوحــدة اإلفــريــقــيـــة اIــنــعــقــدة في لـــوســاكــا (زامــبــيــا) في
يــولـــيـــو ســـنــة 2001 وكـــذلك اإلعالن الـــذي أقــــرتــه الــدورة
األولـى Iــؤتـــمــر االحتـــاد اإلفــريـــقي اIـــنــعـــقـــدة في دوربـــان
(جنوب إفــريـقيا) في يـوليـو سنـة 2002 حـول الشـراكـة
اجلــــديــــدة  لــتـــنـــمــيـــة إفـــريــقـــيــا (NEPAD) الــــتي دعت إلى

إنشـاء آلية منسقـة Iكافحة الفسـاد بصـورة فعـالـة.

اتاتّفقت على ما يأتي :فقت على ما يأتي :

اIاداIادّة األولىة األولى
التعاريفالتعاريف

1 - لغرض هذه االتفاقية :
تـعــني عـبـارة "رئـيس اIـفــوضـيـة"r"رئـيس اIـفــوضـيـة"r رئـيس مـفــوضـيـة

االحتـاد اإلفريقي.
تــعـنـي كـلــمـة "مـصـادرة"r"مـصـادرة"r أي عــقـوبــة أو إجــراء يـؤدي
إلى احلــرمــان نــهــائــيــا مـن �ــتــلــكــات أو عــوائــد أو وســائل
بـــنـــاءً عــلـى أمـــر من مـــحـــكــمـــة قـــانـــونـــيـــة بــعـــد اســـتـــكـــمــال
إجـــراءات احملـــاكـــمـــة بـــخـــصـــوص عـــمل إجـــرامـي أو أعـــمــال

إجرامية تتعلق بالفساد.
تــعــني كــلــمـة "الــفــسـاد"r "الــفــسـاد"r األعــمــال أو اIــمــارســات {ـا

فيها اجلرائم ذات الصلة التي حترمها هذه االتفاقية.
تـعــني عــبـارة "مــحـكــمـة قــانـونــيـة"r"مــحـكــمـة قــانـونــيـة"r أي مــحـكــمــة يـتم

إنشاؤها {وجب القانون احمللي.
تـنـفـيـذيّ"r"r اجملـلس الـتّـنـفـيـذيّ تـعــني عـبـارة "مـجـلس تـنـفـيـذي"مـجـلس 

لالحتـاد اإلفريقي.
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شخص آخر أو منحه إياها أو أي منفعة أخرى مثل هدية
أو خدمة أو وعد أو مـيزة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر
مـقـابل الـقيـام أو االمـتـناع عن الـقـيـام بأي عـمل أثـناء أداء

rنوطة بهIهام العامة اIا
جـ) قـــــيــــام مـــــوظف عــــمـــــومي أو أي شـــــخص آخــــر أو
امتـنـاعه عن القـيـام بأي عـمل أثـناء أداء اIـهـام اIنـوطة به
بهدف احلـصول بـصورة غيـر مشـروعة على فـوائد لـنفسه

rأو ألي طرف ثالث
د) قيام مـوظف عمومي أو أي شخص آخـر بتحويل
أي �ـتـلكـات تـمتـلـكهـا الـدولـة أو وكاالتـهـا قد تـسـلمـهـا هذا
اIـوظف بـحكـم منـصـبهr إلى وكـالـة مـستـقـلـة أو فـردr لكي
rتـــســــتـــخـــدم فـي أغـــراض غـــيــــر تـــلك الــــتي خـــصــــصت لـــهـــا

rلصاحله أو لصالح مؤسسة أو لصالح طرف ثالث
هـ) عــرض أو تـــقــد¡ أي مـــنــفــعـــة غــيـــر مــســتـــحــقــة أو
الوعـد بـهـا أو التـمـاسـهـا أو قبـولـهـا - بصـورة مـبـاشرة أو
غـــيــر مـــبــاشـــرة - لـــصــالح أو مـن قــبل أي شـــخص يـــتــولى
إدارة كـيـان تـابع لـلقـطـاع اخلـاص أو يعـمل فـيهr لـنـفسه أو
لـغـيـرهr لـكي يـقـوم بـعـمل أو �ـتـنع عـن الـقـيـام به مـنـتـهـكا

rبذلك ما تفرضه عليه واجباته
و) عـــرض أو تــقـــد¡ أي مـــنــفـــعــة غـــيـــر مــســـتــحـــقــة أو
الوعـد بـهـا أو التـمـاسـهـا أو قبـولـهـا - بصـورة مـبـاشرة أو
غيـر مـبـاشرة - لـصـالح أو من قـبل شخـص يعـلن أو يـؤكد
قــدرته عــلى اســتـخــدام نــفـوذه فـي الـتــأثــيــر بـصــورة غــيـر
سـلـيــمـة عــلى قـرار يـصــدره أي شـخص يــؤدي وظـائـفه في
الــــقــــطــــاع الــــعـــام أو اخلــــاصr مـن أجل احلــــصــــول عـــلـى هـــذه
اIــنــفـعــة غــيـر اIــســتـحــقــة لـنــفــسه أو لــغـيــره وكــذلك طـلب
احلصـول عـلى الـعــرض أو الــوعـد بـتـقـد¡ هــذه اIـنـفـعـة أو
اســـتالمــهــا أو قــبـــولــهــا مــقـــابـل الــنــفـــوذr ســــواء اســتــخــدم
الــــنـــفــــوذ بـــالــــفـــعـل أو حـــقـق الـــنــــفـــوذ اIــــفـــتــــرض الـــنــــتـــائج

rطلـوبـة أم الIا
rشروعIز) الكسب غير ا

حـ) استـخدام أو إخـفاء عـائدات مـستـمدة من أي من
rادّةIشار إليها في هذه اIاألعمال ا

ط) اIـشـاركـة كـعـمـيل رئـيـسي أو شـريـك أو مـحرّض
أو متـدخل بأي طـريقـة في ارتكـاب أي من األعمـال اIشار
إلـــيـــهــا في هـــذه اIـــادّة بـــأي شــكـل من أشـــكــال الـــتـــعــاون أو

اIؤامرة.

2 - تـنـطبـق هذه االتـفـاقيـة أيـضاr بـاالتـفاق اIـتـبادل
بX دولتـX أو أكثر من الـدول األطرافr على أي عمـل أو
�ـارسـة للـفـسـاد واجلــرائم ذات الـصـلـة لم يـتـم وصفـهـا في

هذه االتفاقية.

X2 - تـعــزيــز وتــسـهــيل وتــنــظـيم الــتــعــاون فـيــمــا بـ
الـــدول من أجـل ضـــمـــان فـــعـــالـــيـــة الـــتـــدابـــيـــر واإلجـــراءات
اخلــاصــة {ــنع الــفـســاد واجلــرائم ذات الــصــلـة في إفــريــقــيـا

وضبطها واIعاقبة والقضاء عليها.
X3 - تنـسيق ومواءمـة السـياسات والـتشريـعات ب
الـدول األطـراف ألغــراض مـنع الـفـسـاد وضــبـطه واIـعـاقـبـة

والقضاء عليه في القارّة.
4 - تـعـزيـز الــتـنـمـيـة االجـتـمــاعـيـة واالقـتـصـاديـة عن
طـريق إزالـة الـعــقـبـات الـتي حتـول دون الـتـمـتع بـاحلـقـوق
االقــتــصــاديـــة واالجــتــمــاعــيـــة والــثــقــافــيـــة وكــذلك احلــقــوق

اIدنية والسياسية.
5 - تـوفــيـر الــظـروف اIــنـاســبـة لــتـعــزيـز الــشـفــافـيـة

واIساءلة في إدارة الشؤون العامة.

اIاداIادّة ة 3
اIبــادىءاIبــادىء

تـتـعـهـد الدول األطـراف في هـذه االتـفـاقيـة بـااللـتزام
باIبادىء التالية :

1 - احـــتـــرام اIـــبـــادىء واIـــؤســـســـات الـــد�ـــقـــراطـــيـــة
واIشاركة الشعبية وسيادة القانون واحلكم الرشيد.

2 - احـــــتــــرام حــــقــــوق االنــــســــان والـــــشــــعــــوب طــــبــــقــــا
لـلـمـيـثـاق اإلفـريـقي حلـقـوق اإلنـسـان والـشـعـوب والوثـائق

األخرى ذات الصلة بشأن حقوق اإلنسان.
3 - الشفافية واIساءلة في إدارة الشؤون العامة.

4 - تـــعـــزيـــز الــعـــدالـــة االجـــتـــمـــاعـــيــة مـن أجل كـــفـــالــة
تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.

5 - إدانـــــة ورفـض أعـــــمـــــال الـــــفــــــســـــاد واجلـــــرائم ذات
الصلة واإلفالت من العقاب.

اIاداIادّة ة 4
نطاق التطبيقنطاق التطبيق

1 - تـــنـــطـــبق هـــذه االتـــفـــاقـــيـــة عــلـى أعـــمـــال الـــفـــســاد
واجلرائم ذات الصلة التالية :

أ) الــتـــمــاس مــوظـف عــمــومـي أو أي شــخص آخــر أو
قــبــوله - بــصــورة مــبــاشــرة أو غــيــر مــبــاشــرة - ألي ســلع
ذات قيـمـة نقـدية أو مـنـفعـة أخرى مـثل هـدية أو خـدمة أو
وعـــد أو مــيـــزة لــنـــفــسه أو لـــشــخص أو كـــيــان آخــر مـــقــابل
الـقـيـام أو االمـتـنـاع عن الــقـيـام بـأي عـمل أثـنـاء أداء اIـهـام

rنوطة بهIالعامة ا
ب) عــــرض أي ســـلـع ذات قـــيــــمــــة نـــقــــديـــة - بــــصـــورة
مــبـاشــرة أو غـيــر مــبـاشــرة - عـلى مــوظف عــمـومي أو أي
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أ) حتـويـل أي �ـتــلـكـات أو الــتـخــلّص مـنــهـا مع الــعـلم
بـأن هذه اIمتلـكات تعتـبر عائدات جلـر�ة فساد أو جرائم
ذات صــــلـــة وذلك لـــغــــرض إخـــفـــاء اIـــصـــدر غــــيـــر الـــشـــرعي
لـلـمـمــتـلـكــات أو لـغـرض مــسـاعـدة أي شـخـص مـشـتـرك في
ارتــكـاب اجلــر�ــة عــلى الــتـهــرب من الــعــواقب الــقـانــونــيـة

rترتّبة على فعلهIا
ب) إخـفــاء احلـقـيـقــة بـشـأن طـابـع أو مـصـدر أو مـوقع
اIـمـتـلـكـات الـتي تـعـتـبـر عـائـدات جلـر�ة فـسـاد أو اجلـرائم
ذات الــصــلــة أو الــتــرتــيــبــات اIــتــخــذة لــلــتــخــلّص مـن هـذه
اIــمـــتــلــكــات أو نــقـــلــهــا أو حتــويـل مــلــكــيـــتــهــا أو أي حــقــوق

rمتعلّقة بها
جـ) شــراء أو اقــتــنــاء أو اســتــخــدام أي �ــتــلــكــات مع
الـعلم وقت اسـتالمـهـا بأن هـذه اIـمتـلـكات تـعـتبـر عـائدات

جلر�ة فساد أو جلرائم مرتبطة به.

اIاداIادّة ة 7
مكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلةمكافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة

في اخلدمة العامفي اخلدمة العامّة
مـن أجل مـكــافـحــة الــفـســاد واجلـرائـم ذات الـصــلـة في

اخلدمة العامّةr تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :
1 - مـطــالـبـة اIـوظــفـX الـعـمــومـيـX اIـعــيّـنـX تـقـد¡
إقــرار عن �ـتـلــكـاتــهم وثـرواتـهم عــنـد تــولّي مـهـامّ وظــيـفـة
عامّـة وخالل مـدّة تـولّـيـهم هذه الـوظـيـفـة وبعـد انـتـهـاء مدّة

خدمتهم.
2 - تــــشــــكــــيل جلــــنــــة داخــــلــــيــــة أو جـــهــــاز �ــــاثـل آخـــر
وتكلـيفه بإعـداد مدوّنة سـلوك ومراقـبة تنـفيذهـا وتوعية
اIـوظـفـX الـعـمـومـيـX وتدريـبـهم بـشـأن اIـسـائل اIـتـعـلّـقة

بآداب اIهنة.
3 - اتـخــاذ إجـراءات تــأديـبــيـة وإجــراءات لـلــتـحــقـيق
في الـقـضايـا اIتـعلّـقة بـالفـسـاد واجلرائم ذات الـصلـة بغـية
مـواكبـة الـتكـنـولوجـيـا وزيادة فـعالـيـة اIسـؤولـX في هذا

الصدد.
4 - ضـمـان الشـفـافـيـة والـعدالـة والـفـعـالـية في إدارة

العطاءات وإجراءات التعيX في اخلدمة العامّة.
r5 - مع عــدم اإلخالل بـــأحــكــام الـــتــشــريــعـــات احملــلّــيــة
Xالـعــمـومـيـ Xالـتـأكّــد من أن أي حـصـانــة تـمـنح لــلـمـوظــفـ
التـــشـــكّل عـــقـــبــة عـــنـــد الــتـــحـــقـــيق في ادعـــاءات تـــوجّه ضــد

.XوظفIمحاكمة هؤالء ا

اIاداIادّة ة 8
الكسب غير اIشروعالكسب غير اIشروع

1 - مع عـدم اإلخالل بـأحكـام القـوانـX احمللّـيـةr تلـتزم
الـدول األطـراف بــاتـخـاذ اإلجـراءات الالّزمــة مـا يـثـبت في

قوانينها أن الكسب غير اIشروع جر�ة.

اIاداIادّة ة 5
اإلجراءات التشريعية وغيرهااإلجراءات التشريعية وغيرها

لألغــــراض اIـــنـــصــــوص عـــلـــيــــهـــا في اIـــادّة 2 مـن هـــذه
االتفاقيةr تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :

1 - اعـــتــمـــاد اإلجــراءات الـــتــشـــريــعـــيـــة وغــيـــرهــا من
اإلجــراءات الـالّزمــة جلــعل األعــمــال اIــنــصــوص عــلــيــهــا في
الــفـقـرة 1 من اIـادّة 4 من هـذه االتــفـاقــيـةr مــنـدرجــة ضـمن

اجلرائم اجلنائية.
2 - تـــعـــزيـــز إجـــراءات الـــرقـــابـــة الـــوطـــنـــيـــة من أجل
ضـمـان خــضـوع إنـشــاء وتـشــغـيل أي شـركــات أجـنــبـيـة في
أراضي الــدول األطــراف الحـتــرام الــتــشـريــعــات الـوطــنــيـة

السارية في هذه الدول.
3 - إنـــشـــاء وتــشـــغـــيل وتـــعــزيـــز هـــيــئـــات أو وكــاالت

وطنية مستقلّة Iكافحة الفساد.
4 - اعــــتــــمـــــاد إجــــراءات تــــشـــــريــــعــــيــــة وغـــــيــــرهــــا من
اإلجـراءات إلنـشـاء وتـشـغــيل وتـعـزيـز أنـظـمــة لـلـمـحـاسـبـة
واIـراجـعـة واIـتـابـعـة الـداخـلـيـة وخـاصة لـإليـرادات الـعـامّة
وإيـصـاالت الــضـرائب والـرســوم اجلـمـركـيــة واIـصـروفـات
واإلجــراءات اIــتــعــلّــقــة بـــاســتــخــدام وشــراء وإدارة الــســلع

واخلدمات العامّة.
5 - اعــــتــــمـــــاد إجــــراءات تــــشـــــريــــعــــيــــة وغـــــيــــرهــــا من
اإلجراءات حلـماية الشـاكي والشاهـد في القضـايا اIتـعلّقة
بــــالـــــفــــســـــاد واجلــــرائـم ذات الــــصـــــلــــة {ـــــا في ذلـك حــــمـــــايــــة

هويتهما.
6 - اعـــــتــــمـــــاد اإلجـــــراءات الـالّزمــــة لـــــضـــــمـــــان قـــــيــــام
اIــــواطــــنــــX بــــاإلبالغ عـن حــــاالت الـــفــــســــاد دون خــــوف من

عمليات االنتقام التي قد تترتب على ذلك.
7 - اعتماد إجراءات تشـريعية وطنية بـغية معاقبة
األشـــخـــاص الـــذين يـــقـــدمـــون تـــقـــاريـــر كـــاذبـــة حـــاقـــدة ضــد
أشـخاص أبـريـاء في القـضايا اIتـعلّـقة بـالفساد واجلـرائم

ذات الصلة.
8 - اعتـماد وتعزيـز آليات لـتشجـيع توعيـة السكان
عـلى احـتـرام الـسـلع الـعـامّـة واIـصـلـحـة الـعـامّـة وتـوعـيتـهم
{كافحة الفساد واجلرائم ذات الصلة {ا في ذلك البرامج
الـتـعـلـيـمـيـة في اIـدارس وتـوعـيـة وسـائل اإلعالم وتـعـزيـز

البيئة اIناسبة الحترام آداب اIهنة.

اIاداIادّة ة 6
تبييض عائدات الفسادتبييض عائدات الفساد

تـقـوم الـدول األطــراف بـاعـتـمـاد إجـراءات تـشـريـعـيـة
وغــــــيــــــرهـــــــا من اإلجــــــراءات - إذا لــــــزم - إلدراج األعــــــمــــــال

التالية ضمن األعمال اإلجرامية :
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2 - خلق بيئـة مالئمة تمكّن وسائل اإلعالم واجملتمع
اIـدني وتشجعـهما عـلى حمل احلكومـات على االرتقاء إلى
أعــلى مــســتـــويــات من الــشــفــافـــيــة واIــســؤولــيــة في إدارة

الشؤون العامّة.
3 - ضـــمـــان وتـــوفـــيـــر مــشـــاركـــة اجملـــتـــمع اIـــدني في
عـمـلــيـة اIـراقـبـة والـتـشـاور مع اجملـتـمع اIـدني في تـنـفـيـذ

هذه االتفاقية.
4 - ضــــمـــــان مــــنــح وســـــائل اإلعـالم ســــبـل احلــــصــــول
عـلى اIـعلــومات في حــاالت الفـسـاد واجلـرائم ذات الصـلة
شـــريــطـــة أن ال يــؤثـــر بث مـــثل هــذه اIـــعــلـــومــات بـــصــورة
مــنــاوئـــة عــلى عـــمــلــيــات الـــتــحــقـــيق واحلق في مـــحـــاكــمـــة

عـادلـة.

اIاداIادّة ة 13
االختصاص القضائياالختصاص القضائي

1 - يكـون لكلّ دولـة طرف اخـتـصاص قـضائي بـشأن
أعمال الفساد واجلرائم ذات الصلة في حالة :

rأ) ارتكاب اخملالفة كلّيا أو جزئيا في أراضيها
ب) ارتـــكـــــاب اجلــــرم من قـــــبـل أحــــد مـــواطـــــنــــيــــهــــا
خـــــــارج أراضـــــــيـــــــهـــــــا أو مـن قــــــبـل أي شــــــخـص يـــــــقــــــيـم في

rأراضيها
جـ) وجــــــود اIـــــدّعـى عـــــلـــــيـه بـــــارتــــــكـــــاب اجلــــــر�ـــــة في

rأراضيها وعدم قيامها بتسليمه إلى دولة أخرى
د) في حــــــــالـــــــة ارتـــــــكــــــــاب اجلـــــــر�ـــــــة خــــــــارج نـــــــطـــــــاق
االخـــتــصــاص الـــقــضـــائي لــلـــدولــة الــطـــرف مع تــأثـــيــر هــذه
اجلـــر�ـــة مـن وجـــهـــة نـــظـــر هـــذه األخـــيـــرة عــــلى مـــصـــاحلـــهـــا
احلــيـويـة أو تـسـبـبـهـا في عــواقب أو آثـار ضـارة بـالـنّـسـبـة

للدولة الطـرف.
2 - ال يـستــثــنىr {ـــوجب هــــــــذه االتفــاقيــــةr أي
اخـتـصاص جـنـائي تـمـارسه دولـة طــرف طـبقـا لقـوانـينـها

احمللّـية.
3 - بالـرّغم �ا تـنص علـيه أحـكام  الـفقرة 1 من هذه

.Xال يحاكم الشخص على نفس اجلر�ة مرّت rادّةIا

اIاداIادّة ة 14
احلد األدنى من ضمانات احملاكمة العادلةاحلد األدنى من ضمانات احملاكمة العادلة

مع عـــدم اإلخالل بـــأحــكـــام الــقـــانـــون احملــليr يـــنــال أي
rشــخص مــتـهـم بـارتــكــاب أعـمــال فــسـاد وجــرائم ذات صــلـة
مــحــاكــمــة عــادلــة {ــوجـب إجــراءات جــنــائــيــة طــبــقــا لــلــحــد
األدنى من الـــضـــمـــانـــات اIـــنـــصـــوص عـــلـــيـــهــا فـي اIـــيـــثــاق
اإلفـريـقي حلـقـوق اإلنسـان والـشـعـوب أو أي وثـيـقـة دولـية
أخـرى ذات صــلــة بــشـأن حــقــوق اإلنـســان مــعـتــرف بــهـا من

قبل الدول األطراف اIعنية.

2 - بـالـنّـسـبـة لـلـدول األطــراف الـتي تـعـتـبـر الـكـسب
rــشـروع فــعال إجــرامــيــا في ظل قــوانــيــنـهــا احملــلّــيـةIغــيــر ا
يــكـــون هــذا الــفـــعل اإلجــرامـي مــعـــتــبــرا كـــعــمل مـن أعــمــال

الفساد أو اجلرائم ذات الصلة ألغراض هذه االتفاقية.
3 - أيــة دولـــة طــرف لم حتــدد الـــثــراء غــيـــر اIــشــروع
كــجــر�ــة ســتـــقــومr حــســبــمــا تــســمح قــوانــيــنــهــاr بــتــوفــيــر
اIـسـاعـدة والـتـعــاون لـلـدولـة اIـقـدمـة لـلـطـلب فـيـمـا يـتـعـلّق
بـــاجلــر�ـــة حــســـبــمــا هـــو مــنـــصــوص عــلـــيه في أحـــكــام هــذه

االتفاقية.
اIاداIادّة ة 9

سبل احلصول على اIعلوماتسبل احلصول على اIعلومات
تـــقــوم كلّ دولـــة طـــرف بــإقـــرار تـــدابــيـــر تـــشــريـــعـــيــة
وغـيرهـا إلضفـاء الفـعالـيـة على احلق في احلـصول عـلى أية
مـــعــلـــومــات مـــطــلـــوبــة لـــلـــمــســـاعــدة فـي مــكـــافــحـــة الــفـــســاد

واجلرائم ذات الصلة.
اIاداIادّة ة 10

تمويل األحزاب السياسيةتمويل األحزاب السياسية
تـــقــوم كلّ دولـــة طـــرف بــإقـــرار تـــدابــيـــر تـــشــريـــعـــيــة

وغيرها من اإلجراءات بغية :
أ) حتـــر¡ اســتـــخـــدام األمـــوال اIــكـــتـــســبـــة عن طـــريق
اIــمـارســات غـيــر اIـشــروعـة والـفــاسـدة لــتـمــويل األحـزاب

السياسيةr و
ب) دمج مــــبـــــدأ الــــشـــــفــــافـــــيــــة فـي تــــمـــــويل األحــــزاب

السيـاسيـة.
اIاداIادّة ة 11

القطاع اخلاصالقطاع اخلاصّ
تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :

1 - اتـــــخــــــاذ إجـــــراءات تـــــشـــــريــــــعـــــيـــــة وغـــــيــــــرهـــــا من
اإلجــراءات Iـنع ومكــافحــة أعـمال الـفســـاد واجلرائم ذات
الصـلة التي يـرتكبها موظفون في القطاع اخلاصّ أو مـن

قبلـه.
2 - إقـامـة آلـيات لـتـشـجيع مـشـاركـة القـطـاع اخلاصّ
في مــحــاربــة اIــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة واحــتــرام إجـراءات

الصفقات وحقوق اIلكية.
3 - اتــخــاذ أي إجـراءات أخــرى قــد تـكــون الزمــة Iـنع

الشركات من دفع الرشاوى للفوز {نح الصفقات.

اIاداIادّة ة 12
اجملتمع اIدني ووسائل اإلعالماجملتمع اIدني ووسائل اإلعالم

تلتزم الدول األطراف {ا يأتي :
1 - مـشــاركــة كـامــلــة في مــكـافــحــة الـفــســاد واجلـرائم
ذات الـصّـلة وتعمـيم هذه االتفاقـية باIشاركـة الكاملة من

قبل وسائل اإلعالم واجملتمع اIدني بصورة عامّة.
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اIاداIادّة ة 16
مصادرة العائدات والوسائل اIتعلمصادرة العائدات والوسائل اIتعلّقة بالفسادقة بالفساد

1 - تـــــلـــــتــــــزم كلّ دولــــــة طـــــرف بـــــاتــــــخـــــاذ اإلجـــــراءات
التشريعية - حسب االقتضاء - للتمكX �ا يأتي :

أ) قـيـام سـلطـاتـها اخملـتـصـة بالـبـحث عن الـوسائل أو
الــعـــائــدات اIــتــعـــلّــقــة بــأعـــمــال الــفــســـاد والــتــعــرف عـــلــيــهــا
ومــتـــابــعــتــهـــا وإدارتــهــا وجتــمـــيــدهــا أو مــصـــادرتــهــا رهــنــا

rبصدور حكم نهائي بذلك
ب) مصـادرة الـعـائدات أو اIـمـتلـكـات التي تـتـساوى
قيمتها مع الـعائدات التي حتققت نتيجة اجلرائم اIقرّرة

rطبقا لهذه االتفاقية
ج) إعادة حتويل عائدات الفساد.

2 - تـلـتـــزم الـدولـــة الـطـــرف اIـطـلـوب مـنـهـاr بـقــدر
مـا تـســمح به قـوانـيـنــهـا وبـنـاء عـلى طــلب الـدولـة الـطـرف

الطالبةr {صادرة وإرجاع أي شيء :
أ) قــد يــكــون مـطــلــوبــا كــدلــيل عــلى ارتــكــاب اجلــر�ـة

rمـوضـع البحث
ب)   اكــتـسـاب نــتـيــجـة اجلـر�ــة اIـطـلــوب الـتــسـلـيم
بشـأنـهـا ووجـد في حـوزة الـشخـص اIطـلـوب عـنـد اعـتـقاله

أو   اكتشافه بعد ذلك.

3 - يجـوز تسلـيم األشيـاء اIشار إلـيها في الـفقرة 2
من هـــذه اIـــادّة إذا طـــلــبـت ذلك الـــدولـــة الــطـــرف حـــتى في
حـالـة رفض تــسـلـيم الـشــخص اIـطـلـوب أو تـعــذّر تـسـلـيـمه

بسبب وفاته أو اختفائه أو فراره.
4 - عــنــدمـــا تــتــعــرض األشــيــاء اIــذكــورة لــلــحــجــز أو
rـــطـــلـــوب مـــنـــهــاIـــصـــادرة فـي أراضي الـــدولـــة الـــطـــرف اIا
يجوز لهذه الدولـة أن حتتفظ مؤقتا باألشياء اIطلوبة أو
تسـلـمـها إلى الـدولـة الـطـرف الطـالـبـة شريـطـة ردهـا حتى

يتم استكمال اإلجراءات اجلنائية اجلارية.

اIاداIادّة ة 17
السرية اIصرفيةالسرية اIصرفية

1 - تلتـزم كلّ دولة طرف باتخاذ اإلجراءات الالّزمة
لــتــفـــويض مــحــاكــمــهــا أو ســلـــطــاتــهــا اخملــتــصــة األخــرى من
إصـــدار أمــر {ـــصـــادرة أو حـــجــز أي وثـــائق مـــصـــرفـــيــة أو

مالية أو جتارية بهدف تنفيذ أحكام هذه االتفاقية.
2 - تـلــتـزم الــدولـة الـطــالـبــة بـعــدم اسـتــخـدام أي من
اIـعـلـومـات الـتي تـلـقـتـهـا والـتي تـعـتـبـر مـحـفـوظـة في ظل
الــســريـــة اIــصــرفــيــةr فـي أي غــرض آخــر غــيــر اإلجــراءات
الـقـانـونـية الـتي طـلـبت اIـعـلـومات من أجـلـهـاr إالّ {ـوافـقة

الدولة الطرف اIطلوب منها.

اIاداIادّة ة 15
التسلـيمالتسلـيم

1 - تـــطـــبّق هـــذه اIـــادّة عـــلى اجلـــرائم الـــتي تـــقـــرّرهــا
الدول األطراف طبقا لهذه االتفاقية.

2 - تـــــعـــــتــــــبـــــر اجلـــــرائـم الـــــواقــــــعـــــة في نــــــطـــــاق هـــــذه
االتـــفـــاقـــيـــةr مـــدرجـــة ضـــمن الـــقـــوانـــX الـــداخـــلـــيـــة لـــلــدول
األطـراف كــجـرائم تـسـتــوجب تـسـلـيـم مـرتـكـبـيــهـا. وتـلـتـزم
الــدول األطــراف بــإدراج هـذه اجلــرائم كــجــرائم تــســتـوجب
Xتـســلـيم مــرتـكــبـيــهـا فـي إطـار مــعـاهــدات تـســلـيم اجملــرمـ

اIبرمة فيما بينها.
3 - عندما تتـلقى دولة طرف تشترط وجود معاهدة
لـتـسلـيم اجملرمـrX طـلبـا للـتـسلـيم من دولـة طرف لم تـبرم
مــعـهــا مــثل هـذه اIــعــاهـدةr يــجــوز اعـتــبـار هــذه االتــفـاقــيـة
كسنـد قانوني بـالنّسبـة جلميع اجلـرائم التي تغطـيها هذه

االتفاقية.
4 - تـــعــــتـــــرف الــــدول األطــــــراف الــــتي ال تــــشــــتــــرط
وجـود مـعــاهـدة لـتـسـلــيم اجملـرمـrX فــيـمـا بـيـنــهـاr بـاجلـرائم
الــتي تـنــطــبق عــلـيــهــا هـذه االتــفــاقـيــة كــجـرائم تــســتـوجب

التسليم.
5 - تلتزم الـدول األطراف بتسليم أي شخص مدعي
عـلـيـه أو ثـبـتت هـذه الـتـهـمـة ضـدّه بـارتـكـاب أعـمـال فـســاد
أوجـرائم ذات صـلـة في أراضي دولـة طـرف أخـرى وتـطـلب
إحـدى الـدول األطـراف األخـرى تـسـليـمهr طـبـقـا لـقـوانـيـنـها
احمللّيـة أو أي معاهـدات قابلة لـلتطـبيق بشأن الـتسليم أو
وفـقا ألي اتفـاقيات أو تـرتيـبات قائـمة فيـما بـينهـا بشأن

التسلـيم.
6 - عــنــدمــا تــرفض دولـــة طــرف يــقــيم في أراضــيــهــا
شـخص اتهم بـارتـكـاب اجلـر�ة أو ثـبتـت التـهمـة ضده في
أراضـيـهـا تسـلـيم هـذا الـشخـص على أسـاس وقـوع اجلـر�ة
في نــطـاق اخـتـصـاصـهـا الـقـضـائيr تـلـتـزم الـدولـة الـطــرف
اIـطلـوب مـنهــا الـتسـلــيم بعــرض الـقضـيـة دون أي تأخـير
عـلى السلطات اخملـتصة فيـها لغرض احملـاكـمة مـا لم تتفق
مــع الــدولـــة الــطــــرف الـــطـــالــبـــة عــلـى خالف ذلكr وتــقــوم

بإبالغ الدولة الطرف الطالبة بالنتـائج النهائيـة.
7 - مـع مــــراعـــــاة أحــــكـــــام قــــوانـــــيــــنـــــهــــا احملـــــلّــــيــــة وأي
معـاهدات قـابـلة لـلـتطـبيـق بشـأن التـسـليمr يـجـوز للـدولة
الطرف اIطلـوب منهاr بعد التأكد من أن الظروف تسمح
بـــذلك ومن مـــدى إحلــاح هـــذه الــظــروفr وبـــنــاء عـــلى طــلب
الـــدولــة الـــطــرف الـــطـــالــبـــةr أن تــضع الـــشـــخص اIــطـــلــوب
تـسلـيمـه واIوجـود في أراضيـهـا رهن احلجـزr أو تتـخذ أي
إجــراءات مـنــاســبـة أخــرى لـضــمـان حــضــور هـذا الــشـخص

أثناء إجراءات التسليم.
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اIاداIادّة ة 19
التعاون الدوليالتعاون الدولي

بـــروح الـــتــعـــاون الــدوليr تـــلــتـــزم الـــدول األطـــراف
{ــا يــأتـي  :

1 - الـتعاون مع البـلدان األصليـة للشركـات اIتعدّدة
اجلـنـســيـات عـلى إضـفـاء طـابع اجلـرائم اجلـنـائـيـة ومـعـاقـبـة
�ـارســة الــعـمــوالت الــســريـة أو أي شــكل آخــر من أشــكـال
اIمارسات التي تتسم بالفساد خالل العمليات التجارية

الدولية ومنعها.

2 - تـــــعــــــزيـــــــز الـــــتــــعـــــــاون اإلقــــلــــــيـــــمي والـــــقـــــــاري
والـــــدولـي Iـــــنع �ـــــارســـــات الـــــفـــــســـــاد خـالل الـــــعـــــمـــــلـــــيــــات

التجـاريـة الدولية.

3 - تــشـجــيع جـمــيع الــبـلـدان عــلى اتــخـاذ اإلجـراءات
التشريعيـة الالّزمة Iنع اIوظفX العموميX من التمتع
بـاIــمــتــلــكـات الــتي اكــتــســبــوهــا عن طــريق الــرشـوة وذلك
بـتـجمـيد حـسـاباتـهم اIـصرفـية في اخلـارج وتـسهـيل إعادة
اIـبـالـغ اخملـتـلـســة أو اIـكـتــسـبـة بــصـورة غـيـر شــرعـيـة إلى

بلدانها األصلية.

rالـية الــدوليـةIـنظـمات اI4 - العـمـل عن كثب مع ا
اإلقـلـيمـيــة واإلقلـيـميـــة الـفــرعـيــة لـلقـضـــاء عـلى الـفـساد
في برامج اIساعـدات اإل®ائية والتعــــاون وذلك بتحديد
قواعد صـــارمة لـألهليـة وحسـن اإلدارة لـلمترشحX فـي

اإلطــار العـــامّ لسياساتها اإل®ائية.

5 - الــتــعــاون طــبــقــا ألحــكــام اIــواثــيق الــدولــيــة ذات
الـــصــلـــة بـــشــأن الـــتـــعــاون الـــدولي في اIـــســـائل اجلـــنــائـــيــة
ألغــراض الـــتـــحـــقـــيــقـــات واإلجـــراءات اIـــتــعـــلّـــقـــة بــاجلـــرائم

اجلنائية التي تندرج في نطاق هذه االتفاقية.

اIاداIادّة ة 20
السلطات الوطنيةالسلطات الوطنية

1 - ألغـــراض الــــتــــعــــاون واIــــســــاعـــدات الــــقــــانــــونــــيـــة
rــنــصــوص عــلــيــهــا في أحــكــام هــذه االتــفــاقــيــةIــتــبـادلــة اIا
تــلــتـــزم كـل دولـــة طـــرف بــإبالغ رئــيـس اIــفــوضــيــةr عــنــد
تـوقــيع أو إيـداع وثـائق الـتــصـديقr بـالـسـلـطـة أو الـوكـالـة
الـوطــنـيـة اخملـتــصـة بـاجلــرائم اIـنـدرجــة في نـطــاق اIـادّة 4

(1) من هذه االتفاقية.

2 - تكون الـسلـطات أو الـوكاالت الـوطنـية مـسؤولة
عن تـــقـــد¡ الـــطـــلـــبـــات واســـتالمـــهـــا بـــخـــصـــوص اIـــســـاعــدة

والتعاون اIشار إليهما في هذه االتفاقية.

3 - تـــلــتـــزم الـــدول األطـــراف بـــعـــدم اتـــخـــاذ الـــســـريــة
اIــصــرفــيـة ذريــعــة لـتــبــريـر رفــضــهـا الــتــعـاون بــخــصـوص
اجلـرائم اIـتـعـلّـقـة بـالـفـسـاد واجلـرائم ذات الـصـلـة {قـتـضى

هذه االتفاقية.
4 - تـلتـزم الدول األطـراف بإبـرام اتـفاقـيات ثـنائـية
لـــرفع الــســـريــة اIــصــرفـــيــة بــشـــأن احلــســابــات اIـــصــرفــيــة
اIـــشــــكـــوك فـــيــــهـــاr و{ـــنـح الـــســـلــــطـــات اخملـــتــــصـــة احلق في
احلــــصــــول عــــلى أي دلــــيـل يــــوجــــد في حــــوزة اIــــصــــارف أو

اIؤسسات اIالية {وجب التغطية القضائية.

اIاداIادّة ة 18
التعاون واIساعدة القانونية اIتبادلةالتعاون واIساعدة القانونية اIتبادلة

1 - طــبــقـا لــقــوانــيـنــهــا احملــلّـيــة واIــعــاهـدات الــقــابــلـة
للتطبيقr تلتزم الدول األطراف بتحقيق أكبر قدر �كن
من الـتــعـاون الـفـني وتـقــد¡ اIـسـاعـدات فـيـمــا بـيـنـهـا عـنـد
الــقـــيــام فــورا بـــبــحث الـــطــلــبـــات اIــقـــدّمــة من الــســـلــطــات
اخملـوّلـة {ـقـتـضى قـوانـيـنـهـا الـوطـنـيـة Iـنع أعـمـال الـفـسـاد
واجلــرائـم ذات الــصــلــة والـكــشـف عــنــهــا والــتـحــقــيـق فــيــهـا

واIعاقبة عليها.
2 - فـي حـــالــــة إقـــامــــة دولـــتــــX طـــرفــــX أو عـــدة دول
أطـــراف عـالقــات فـــيـــمـــا بــيـــنـــهـــا عــلـى أســـاس تــشـــريـــعــات
مــوحّـــدة أو أنــظـــمــة مــعـــيّــنــةr يـــجــوز أن يـــكــون لــهـــا خــيــار
تـنظيم مـثـل هـذه العالقات اIـتبادلـة دون اإلخالل بأحكـام

هذه االتفاقية.
3 - تــلــتـزم الــدول األطـراف بــالـتــعــاون فـيــمـا بــيـنــهـا
عـــلى إجـــراء دراســـات وأبـــحـــاث وتـــبـــادلـــهـــا حـــول كـــيـــفـــيــة
مــكـافــحـة الــفـســاد واجلـرائم ذات الــصـلــة وتـبــادل اخلـبـرات

اIتعلّقة {نع الفساد ومكافحته واجلرائم ذات الصلة.
r4 - تـلـتــزم الـدول األطـراف بـالــتـعـاون فــيـمـا بــيـنـهـا
كــلّـمــا أمـكنr عـلـى تـقـد¡ أي مــسـاعـدات فــنـيــة مـتـاحــة عـنـد
وضع الــبــرامج ومــدونـات الــســلـوكr أو عــلى الــقـيــامr عــنـد
اللزوم ولـصالح العـاملX فـيهـاr بتنـظيم دورات تدريـبية
مـشتركة بـX دولة أو عدة دول في مجـال مكافحـة الفساد

واجلرائم ذات الصلة.
5 - ال تــــؤثــــر أحــــكــــام هــــذه اIـــــادّة عــــلى االلــــتــــزامــــات
اIــنـــصـــوص عـــلـــيــهـــا في أي مـــعـــاهـــدات أخــرى ثـــنـــائـــيــة أو
مــتــعــددة األطـــراف حتــكم - كــلّــيــا أو جــزئــيــا - اIــســاعــدات

القانونية اIتبادلة في اIسائل اجلنائية.
6 - ال تــنص هــذه اIـادّة عــلى أي أحــكــام تــمــنع الـدول
األطــــراف من أن تــــقــــدّم إحــــداهـــــا لألخــــرى أفــــضل أشــــكــــال
اIــســاعـــدات الــقــانــونــيــة اIــتــبــادلـــة اIــســمــوح بــهــا في ظل

قوانينها احمللّية.
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5 - تكون وظائف اجمللس على النحو اآلتي :

أ) تـــعـــزيـــز وتـــشـــجـــيـع اتـــخـــاذ وتـــطـــبـــيق اإلجـــراءات
rنع الفساد في القارّةI الالّزمة

ب) جـــمـع الـــوثـــائـق واIـــعـــلـــومـــات بــــخـــصـــوص طـــابع
rالفساد واجلرائم ذات الصلة ونطاقه في إفريقيا

جـ) إيـجـاد األسـالـيب الالّزمـة لـتـحـلـيل طـابع الـفـساد
واجلــــرائـم ذات الــــصـــــلــــة ونـــــطــــاقـه في إفـــــريــــقـــــيــــا ونـــــشــــر
اIـعــلــومـات وتــوعــيـة اجلــمــهـور بــاآلثــار الـســلــبـيــة لــلـفــسـاد

rواجلرائم ذات الصلة

د) تــقــد¡ الـنــصح لــلــحـكــومــات حــول كـيــفــيـة مــعــاجلـة
كـارثـة الفـسـاد في نـطاق اخـتـصـاصاتـهـا القـضـائـية احملـلّـية

rواجلرائم ذات الصلة

هـ) جـــمـع اIـــعــلـــومـــات وحتـــلـــيـل ســـلـــوك وتـــصـــرفــات
الـشــركـات اIـتــعـدّدة اجلـنــسـيــات الـتي تـعــمل في إفـريــقـيـا
ونــشـر هــذه اIــعـلــومــات بـX الــســلــطـات الــوطــنـيــة كــمـا  

rادّة 18 (1) من هذه االتفاقيةIحتديدها في ا

و) تـطويـر وتـعـزيز اعـتـمـاد مدونـات سـلـوك متـسـقة
rXالعمومي Xللموظف

ز) إقــامــة شــراكـــات مع الــلّــجــنــة اإلفـــريــقــيــة حلــقــوق
اإلنسـان والشعـوب واجملتـمع اIدني اإلفـريقي واIنـظمات
احلــكـومـيــة واحلـكــومـيـة اIــشـتــركـة وغـيــر احلـكــومـيـة بــغـيـة
تـسـهـيل احلــوار في مـجـال مـكـافـحـة الـفـسـاد واجلـرائم ذات

rالصلة

حـ) تقـد¡ الـتـقـاريـر بـانتـظـام إلى اجملـلس الـتّـنـفـيذيّ
حــول الـتقـدّم الـذي حتــرزه كـل دولـة طـــرف في االمـتـثال

rألحكام هذه االتفاقية

ط) القـيام بأي مـهام أخرى تـتعـلّق بالفـساد واجلرائم
ذات الـــصّــــلـــة قـــد تـــكــــلّـــفـه بـــهــــا أجـــهــــزة صـــنـع ســـيـــاســات

االحتـاد اإلفـريقي.

6 - يعتمد اجمللس قواعد اإلجراءات اخلاصة به.

7 - تلتـزم الدول األطراف بـإبالغ اجمللس في غضون
ســنــة من دخــول هـذه االتــفــاقـيــة حــيّـز الــتّــنـفــيــذr بـالــتــقـدّم
احملـرز في تـنـفـيـذهـا. وبـعـد ذلكr تـكـفل كل دولـة طـرف من
خالل إجـراءاتهـا ذات الـصلـةr قـيام الـسـلطـات أو الـوكاالت
الـوطــنـيــة Iـكـافــحـة الـفــسـاد بــتـقـد¡ الــتـقـاريــر إلى اجملـلس
مـــرّة كلّ ســنـــة عــلى األقلّ قـــبل انــعـــقــاد الــدورات الـــعــاديــة

ألجهزة توجيه السياسات في االحتاد اإلفريقي.

3 - تـقوم السلـطات أو الوكـاالت الوطنيـة باالتصال
مباشرة فيما بينها ألغراض هذه االتفاقية.

4 - يــــســــمـح لــــلــــســــلــــطـــــات أو الــــوكــــاالت الــــوطــــنــــيــــة
بــاالسـتـقالل الـالّزم بـغـيــة تـمـكــيـنـهــا من االضـطالع بــاIـهـامّ

اIنوطة بها بصورة فعّالة.

5 - تـــــلـــــتـــــزم الـــــدول األطــــراف بـــــاتـــــخـــــاذ اإلجــــراءات
الالّزمـــة من أجل كـــفـــالــة تـــخـــصــيـص ســلـــطـــات أو وكــاالت
وطــنـيـة Iـكـافـحــة الـفـسـاد واجلـرائـم ذات الـصـلـة عن طـريق
القـيـامr بـX أمـور أخرىr بـضـمـان تـدريب الـعامـلـX فـيـها
ومــنـحــهم احلــوافــز الــضـروريــة لــتـمــكــيــنـهم مـن االضـطالع

باIهامّ اIنوطة بهم.

اIاداIادّة ة 21

العالقة مع االتفاقيات األخرىالعالقة مع االتفاقيات األخرى

مـع مـراعـاة أحكـام الـفقرة 2 من اIادّة r4 تـبطل هذه
rاالتـفاقـيـة بـالـنّـسبـة لـلـدول األطـراف الـتي تنـطـبق عـلـيـها
أحــكـــام أي مــعــــاهــدة أو اتــفــاقــيـــة ثــنـــائــيــة حتـــكم الــفــســـاد
واجلـــرائم ذات الــصـــلــة مــبـــرمــة بـــX دولــتــX أو أكـــثــر من

الدول األطراف.

اIاداIادّة ة 22

آلية اIتابعةآلية اIتابعة

1 - يـــتم إنـــشـــاء مــجـــلس اســـتـــشـــاري حــول الـــفـــســـاد
داخـل االحتـاد اإلفــريقي.

2 - يــــتــــكـــــوّن اجملـــــلـس من 11 عــــضــــوا يــــنــــتــــخــــبــــهـم
Xاجملــــلـــس الـــتـّــــنـــــفـــــيــــــذيّ لالتـــــحــــــاد اإلفــــريــــقي مـن بــــ
قـائمــة مـن اخلبـــراء غيــر اIـتحـيـزيـن الذيـن يـتمـتّعـون
بــأعـــلى مــســتـــوى مـن الـنــــزاهــــة والــكـــفــــاءة اIــعــــتـــرف
بـــهـــــا في اIـــســائـل اIــتـــعـــلّــقـــة {ــنـع الــفـــســــاد ومــكـــافـــحــته
واجلـــرائم ذات الصلــــة تقتـرحهم الـدول األطـــراف. وعند
انـــــتــــــخــــــاب أعـــــضـــــــاء هــــــذا اجملـــــــلـسr يـــــــضـــــمــن اجملــــــلــس
الـــتــنّـــفــيـــذيّ تــمـــثــيـال مــتـــكــافـــئــا بـــX اجلــنـــســـX وتــمـــثــيال

جغــرافيا عـادال.

3 - يــــقــــوم أعــــضـــــاء اجملــــلس بــــأعـــــمــــالــــهم بـــــصــــفــــتــــهم
الشخصيــة.

4 - يــتـمّ تــعــيــX أعــضــاء اجملــلس Iــدّة ســنــتــX قــابــلــة
للتجديد مرّة واحدة.
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اIاداIادّة ة 26
االنسحاب من االتفاقيةاالنسحاب من االتفاقية

1 - يجوز ألي دولة طـرف أن تنسحب مـن االتفاقية
احلــالـيــة بـإرســال إشــعـار إلى رئــيس اIــفـوّضــيـةr ويــصـبح
هـــذا االنــســـحــاب ســـاريــا بـــعــد ســـتــة (6) أشـــهــر مـن تــاريخ

استالم اإلشعار من قبل رئيس اIفوّضية.

Xيـســتـمــر الـتــعـاون بـ r2 - بــعـد عــمـلــيـة االنــسـحــاب
الــدول األطـــراف والــدولـــة الــطـــرف الــتي انـــســحـــبت جتــاه
جميع الطلبـات اIقدّمة للحصـول على اIساعدة أو تسليم

اجملرمX قبل سريان موعد االنسحاب.

اIاداIادّة ة 27
اإليـداعاإليـداع

1 - تــودع هــذه االتــفـــاقــيــة والــتــعــديالت عــلــيــهــا لــدى
رئيس اIفوّضية.

2 - يـــقـــوم رئـــيس اIـــفـــوّضـــيـــة بــإبـالغ جـــمــيـع الــدول
األطراف بالـتوقـيعـات والتصـديقـات واالنضـمام إلى هذه
االتـــفـــاقـــيـــةr وتــــاريخ دخـــول االتـــفــــاقـــيـــة حـــيّـــز الـــتّـــنـــفـــيــذ
وطـلبـات الـتـعـديالت التي تـقـدمـهـا الدول وكـذلك اIـوافـقة

عليهـا أو رفضهـا.

r3 - بـــعـــد دخـــول هـــذه االتــفـــاقـــيـــة حـــيّــز الــتّــنـــفــيــذ
يــقـــوم رئــيــس اIـــفــــوّضـــيــة بـتــســجـــيــلـــهــــا لــدى األمـــيــن
الـــعــامّ لأل° اIــتـــحــدة طــبــقـــا لــلــمــادّة 102 من مــيــثــاق األ°

اIتحدة.

اIاداIادّة ة 28
النصوص اIعتمدةالنصوص اIعتمدة

rتـــودع الـــنـــســخــــة األصــلـــــيــة من هـــــذه االتــفـــــاقـــيـــة
الــــتـي تــــعـــــتـــــبـــــر نـــصـــــوصــــهــــا الــــعــــربــــيّــــة واإلجنــــلــــيــــزيـــة
والـفـرنسـيـة والـبـرتغـالـيـة متـسـاويـة احلجّـيـةr لـدى رئيس

اIفوّضية.

إثـبـاتـا Iـا تقـدّمr فـإنـناr نـحن رؤسـاء دول وحـكـومات
rـفـوّضــون حـسب األصـولIأو �ـثــلـونــا ا rاالحتـاد اإلفــريـقي

قد اعتمدنا هذه االتفاقية.

اعـتمدتهـا الـدورة العـاديــة الثانيــة Iؤتمـر االحتــاد
rاإلفــريقي

مابوتو في 11 يوليو سنة 2003.

أحكام نهائيةأحكام نهائية

اIاداIادّة ة 23
rاالنضمام rالتصديق rالتوقيعrاالنضمام rالتصديق rالتوقيع

والدخول حيوالدخول حيّز التز التّنفيذنفيذ

1 - تــفــتح هـــذه االتــفـــاقــيـــة أمــــام الـــدول األعــضــــاء
فـي االحتــاد اإلفــريقي لـلتـوقـيع أو التصــديـق عليهـا أو

االنضمـام إليهـا.

X2 - تـدخل هـذه االتـفـاقـيـة حـيّـز الـتّـنـفـيـذ بـعـد ثالثـ
(30) يـــومـــا مـن تـــاريخ إيـــداع الـــوثـــيـــقـــة اخلـــامـــســـة عـــشــرة

للتصديق عليها أو االنضمام إليها.

3 - تدخل االتفاقـية حيّز التّنفيذ في كل دولة طرف
صدّقت عـليها أو انـضمت إليـها بعـد تاريخ إيداع الـوثيقة
(30) Xبـعـد مـضي ثالث rاخلامـسـة عـشـرة للـتـصـديق عـلـيهـا
يـوما من تاريخ قيـام هذه الدولة بـإيداع وثيقـة التصديق

أو االنضمــام.

اIاداIادّة ة 24
التحفالتحفّظـاتظـات

1 - يجـوز ألي دولة طـرفr عنـد اعتـماد االتـفاقـية أو
توقـيعـها أو الـتصـديق علـيهـا أو االنضـمام إلـيهـاr أن تقدّم
أي حتـفّـظـات بـخـصـوصـهـا شـريـطـة أن تـتـعـلّق الـتـحـفّـظـات
بــحـكم مـعـيّن أو أكــثـر من أحـكـام االتـفــاقـيـة وأالّ تـتـعـارض

مع موضوع االتفاقية وأهدافها.
2 - يجـوز ألي دولة طـرف قـدّمت حتفّـظـا أن تسـحبه
حـاIا تسـمح الظروف بـذلك. ويتم سحب هـذا التحفّظ عن

طريق إشعار توجّهه إلى رئيس اIفوّضية.

اIاداIادّة ة 25
التعديالتالتعديالت

1 - يـجـوز تـعـديل هـذه االتـفـاقـيـة إذا قـدّمـت أي دولة
طرف طلبا كتابيا بذلك إلى رئيس اIفوّضية.

2 - يـــقــوم رئـــيس اIـــفـــوّضـــيـــة بـــتــوزيـع الـــتــعـــديالت
اIـقـتـرحـة عـلى جـمــيع الـدول األطـراف. وال يـتم بـحث هـذه
الــتـعـديالت من قــبل الـدول األطــراف إالّ بـعـد مــضي فـتـرة

ستة (6) أشهر على تاريخ توزيعها.

3 - تـصـبح الـتعـديالت سـاريـة اIفـعـول بـعد اIـوافـقة
علـيها من قـبـل أغلـبيـة ثـلثي الدول األعـضــاء في االحتـاد

اإلفـريقي.
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