
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE CRIMINAL LAW 

CONVENTION ON CORRUPTION 

Strasbourg, 15.V.2003 
 
The Treaty of Lisbon amending the Treaty 
on European Union and the Treaty 
establishing the European Community 
entered into force on 1 December 2009. As a 
consequence, as from that date, any 
reference to the European Community shall 
be read as the European Union. 
 
The member States of the Council of Europe 
and the other States signatory hereto, 
 
Considering that it is desirable to 
supplement the Criminal Law Convention on 
Corruption (ETS No. 173, hereafter “the 
Convention”) in order to prevent and fight 
against corruption; 
 
Considering also that the present Protocol 
will allow the broader implementation of 
the 1996 Programme of Action against 
Corruption, 
 
Have agreed as follows: 

 
CHAPTER I 

Use of terms 
 

Article 1 
Use of terms 

 
For the purpose of this Protocol: 
 
1 The term “arbitrator” shall be 

understood by reference to the national 
law of the States Parties to this Protocol, 

ل اإلضافي إلتفاقية القانون الجنائي والبروتوك
 ادــــــالفسأن ـــــــــبش

 ۱٥/٥/۲۰۰۳ستراسبورغ 

وربي والمعاهدة لمعاهدة اإلتحاد األ لشبونه الُمعدله ةإتفاقي

 ۱حيز التنفيذ في  خلتد التيو هاألوربي ةالُمؤسسه للجماع

للجماعة  أي إشارهعتباراً من ذلك التاريخ ا. ۲۰۰۹سبتمبر 

 .اإلتحاد األوربي تصبح نصهايجب أن  األوربيه

في المجلس األوربي والدول األخرى الموقعة الدول األعضاء 

 ا البروتوكول،علي هذ

عتبار أنه من المرغوب فيه إستكمال إتفاقية اإلأخذاً في 

هدات سلسل المعات ۱۷۳رقم (القانون الجنائي بشأن الفساد 

من أجل منع ") هاإلتفاقي"األوربية، والمشار إليها فيما بعد بـ 

 ؛ومكافحة الفساد

ل وروتوكــــــأن البأيضــــــاً ار ـــــعتبإلا أخـــذاً في

 لعمل ضد الفسادابرنامج  سيسمح بتنفيذ واسع ل الـــــراهن

 ،۱۹۹٦لعام 

 :أتفقا على ما يلي

 القسم األول

 ستخدام المصطلحاتإ
 
 ۱ مادة

 إستخدام المصطلحات

 :ألغراض هذا البروتوكول

فهم بالرجوع يُ ب أن ـــيج" كمـــــــحمُ "مصطلح  ۱

ي ــراف فــــــــدول األطـــــــلل وطنيــــــانون الـــــلقل

العربية إلى  رجمتُ 
 بمعرفه

محمد حشيش  
 "محام"

Translated into 

Arabic by 

Mohamed Hashish 
“Attorney-at-Law” 
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but shall in any case include a person 
who by virtue of an arbitration 
agreement is called upon to render a 
legally binding decision in a dispute 
submitted to him/her by the parties to 
the agreement. 
 

2 The term “arbitration agreement” means 
an agreement recognised by the national 
law whereby the parties agree to submit 
a dispute for a decision by an arbitrator. 

 
3 The term “juror” shall be understood by 

reference to the national law of the 
States Parties to this Protocol but shall in 
any case include a lay person acting as a 
member of a collegial body which has 
the responsibility of deciding on the guilt 
of an accused person in the framework 
of a trial. 
 

4 In the case of proceedings involving a 
foreign arbitrator or juror, the 
prosecuting State may apply the 
definition of arbitrator or juror only in 
so far as that definition is compatible 
with its national law. 

 
CHAPTER II 

Measures to be taken at national level 
 

Article 2 
Active bribery of domestic arbitrators 

 
Each Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its 
domestic law, when committed 
intentionally, the promising, offering or 
giving by any person, directly or indirectly, 
of any undue advantage to an arbitrator 

أن  الــــــأي ح علىيجب ن ــــــهذا البروتوكول، ولك

إلصدار اق تحكيم ــــإتفبناًء علي مدعو الشخص الشمل ي

إليها من أطرف /قانوناً في نزاع قدم إليه اً ملزم اً رارـــــق

 .هذا األتفاق

 وجببمُ عترف به تفاق مُ إيعني " تفاق التحكيما"مصطلح  ۲

فق األطراف علي إحالة تُ ا الذي بموجبه لقانون الوطنيا

 .نزاع لمحكم إلتخاذ قرار فيهال

للقانون  جوعبالرُ يفهم يجب أن " حلفمُ "مصطلح   ۳

يجب لكن  ،في هذا البروتوكول لدول األعضاءالوطني ل

 اً عضوبصفته  عاديالشخص الشمل على أي حال أن ي

 إدانة يها مسئولية إتخاذ القرار فيلدمجمعة في هيئة 

 .محاكمةالمتهم في إطار شخص 

كم أو ـــــــــحمُ  تورطجراءات التي اإلفي حـــالة  ٤

صاحبة اإلدعاء  دولهــــــ، يجوز للأجنبي لفــــــــحمُ 

حلف بالقدر حكم أو المُ أن تطبق تعريف المُ  العام

 .المتناسب مع قانونها الوطني

 القسم الثاني

 إتخاذها علي الصعيد الوطني التي يتعينير التداب
 ۲ مادة

 هالمعروض حكمين الوطنيينرشوة المُ 

التدابير التشريعيه واألخرى تلك  عتمادإكل طرف  يتعين على

بموجب قانونها جنائية جرائم قرار التي قد تكون ضرورية إل

أو إعطاء أى  أو عرض وعدعمداً، رتكب دما يالوطني، عن

، أى ميزه غير ةأو غير مباشر ةمباشر بصورةشخص، 

بموجب القانون الوطني  اهامهم/مهامهحكم يمارس لمُ  مستحقه
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exercising his/her functions under the 
national law on arbitration of the Party, for 
himself or herself or for anyone else, for him 
or for her to act or refrain from acting in the 
exercise of his or her functions. 
 

Article 3 
Passive bribery of domestic arbitrators 

 
Each Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its 
domestic law, when committed 
intentionally, the request or receipt by an 
arbitrator exercising his/her functions 
under the national law on arbitration of the 
Party, directly or indirectly, of any undue 
advantage for himself or herself or for 
anyone else, or the acceptance of an offer or 
promise of such an advantage, to act or 
refrain from acting in the exercise of his or 
her functions. 
 

Article 4 
Bribery of foreign arbitrators 

 
Each Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its 
domestic law the conduct referred to in 
Articles 2 and 3, when involving an 
arbitrator exercising his/her functions 
under the national law on arbitration of any 
other State. 
 

Article 5 
Bribery of domestic jurors 

 
Each Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its 

طرف، لنفسه أو لنفسها أو لشخص أخر، له لالتحكيم لشأن في 

 مهامهعمل من ممارسة متناع عن باإلللقيام بعمل أو أو لها 

 .مهامهاأو

 
 ۳ مادة

 المتلقاه الوطنيينحكمين المُ  شوةر

عتماد تلك التدابير التشريعيه واألخرى رف ايتعين على كل ط

ائم جنائية بموجب قانونها التي قد تكون ضرورية إلقرار جر

حكم يمارس تلق مُ  ، طلب أورتكب عمداً الوطني، عندما ي

، طرفلوجب القانون الوطني بشأن التحكيم لبمُ  مهامها/مهامه

، ألي ميزه غير مستحقه له أو ورة مباشرة أو غير مباشرةبصُ 

عرض أو الوعد بهذه خر، أو قبول ها أو ألي شخص آل

ممارسة عمل من إلمتناع عن ام بعمل أو باـــ، للقيالميزه

 .مهامه أو مهامها

 ٤ مادة

 حكمين األجانبالمُ  رشوة

 إعتماد تلك التدابير التشريعيه واألخرىيتعين على كل طرف 

التي قد تكون ضرورية إلقرار جرائم جنائية بموجب قانونها 

، عند ۳و  ۲لسلوك المشار إليه في المواد باإلشارة لوطني ال

وجب القانون الوطني مهامها بمُ /حكم يمارس مهامهتورط مُ 

 .للتحكيم ألي دولة أخرى

 ٥ مادة

 محليحلف مُ  ةشور

 دابير التشريعيهـــــاد التــــعتمإرف ـــل طــــــــيتعين على ك

قرار جرائم روريه إلـــــــــــواألخرى التي قد تكون ض
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domestic law the conduct referred to in 
Articles 2 and 3, when involving any person 
acting as a juror within its judicial system. 
 

Article 6 
Bribery of foreign jurors 

 
Each Party shall adopt such legislative and 
other measures as may be necessary to 
establish as criminal offences under its 
domestic law the conduct referred to in 
Articles 2 and 3, when involving any person 
acting as a juror within the judicial system 
of any other State. 
 

CHAPTER III 
Monitoring of implementation and final 

provisions 

 
Article 7 

Monitoring of implementation 

 
The Group of States against Corruption 
(GRECO) shall monitor the implementation 
of this Protocol by the Parties. 
 

Article 8 
Relationship to the Convention 

 
1 As between the States Parties the 

provisions of Articles 2 to 6 of this 
Protocol shall be regarded as additional 
articles to the Convention. 

 
2 The provisions of the Convention shall 

apply to the extent that they are 
compatible with the provisions of this 
Protocol. 

 

لسلوك المشار باإلشارة لها الوطني ــــــب قانونــبموج جنائيه

حلف يعمل كمُ تورط أي شخص  د، عن۳و  ۲إليه في المواد 

 .نظامها القضائي ضمن

 ٦ مادة

 حلف أجنبيرشوة مُ 

دابير ــــاد تلك التــــعتمين على كل طرف إـــــيتع

 روريهــــــــي قد تكون ضــــريعيه واألخرى التـــالتش

انون ـــــوجب القـــــــبم ائيهـــرائم جنــــــرار جــــإلق

، ۳و ۲إليه في المواد  باإلشارة للسلوك المشار، ليــــالمح

حلف ضمن النظام القضائي ص يعمل كمُ ــــعند تورط أي شخ

 .لدولة أخرى

 القسم الثالث

 همراقبة التنفيذ واألحكام الختامي

 ۷ مادة

 مراقبة التنفيذ
 

مراقبة تنفيذ ) جريكو(يتعين علي مجموعة الدول ضد الفساد 

 .األطراف لهذا البروتوكول

 ۸ مادة

 باإلتفاقيه الصله

جب فيمــــــــــا بين الـــــدول األطـــــــــراف، يـــــ ۱

من هذا  ٦إلى  ۲من عتبار أحكام المــــــواد ا

 .مواد إضافيه لإلتفاقيهالبروتوكول 

 فاقيهــــــبيق أحــــــــــكام اإلتــــــــــــــيجــــــب تطــــ ۲

إلـــــــــــى الحـــــــــد المتناسب مع أحكام هذا 

 .البروتوكول
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Article 9 
Declarations and reservations 

 
1 If a Party has made a declaration in 

accordance with Article 36 of the 
Convention, it may make a similar 
declaration relating to Articles 4 and 6 of 
this Protocol at the time of signature or 
when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or 
accession. 

 
2 If a Party has made a reservation in 

accordance with Article 37, paragraph 1, 
of the Convention restricting the 
application of the passive bribery 
offences defined in Article 5 of the 
Convention, it may make a similar 
reservation concerning Articles 4 and 6 
of this Protocol at the time of signature 
or when depositing its instrument of 
ratification, acceptance, approval or 
accession. Any other reservation made 
by a Party, in accordance with Article 37 
of the Convention shall be applicable 
also to this Protocol, unless that Party 
otherwise declares at the time of 
signature or when depositing its 
instrument of ratification, acceptance, 
approval or accession. 

 
3 No other reservation may be made. 
 

Article 10 
Signature and entry into force 

 
1 This Protocol shall be open for signature 

by States which have signed the 
Convention. These States may express 
their consent to be bound by: 

 

 ۹ مادة

 اإلعالنات والتحفظات

 ۳٦اً ألحكام المادة عالن وفققيام الطرف باإلحالة في  ۱

فيما  مشابهالقيام بإعالن لهذا الطرف ، يجوز من اإلتفاقيه

من هذا البروتوكول وقت التوقيع  ٦و  ٤واد يتعلق بالم

أو القبول أو الموافقة أو  التصديقوثيقة أو عند إيداع 

 .نضماماإل

وفقاً قيام الطرف بالتــــــــحفظ في حـــــــــالة  ۲

 من اإلتفاقيه ۳۷ألحــــــــكام الفقـــرة األولي من المادة 

في المادة عرفه المتالقاه المُ  شوهبتقييد تطبيق جريمة الرِ 

، يجوز لهذا الطرف القيام بتحفظ مشابه من اإلتفاقيه ٥

من هذا البروتوكول وقت  ٦و  ٤فيما يتعلق بالمادة 

التوقيع عليه أو عند إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو 

 آخر قام به طرف وفقاً  أي تحفظ. الموافقة أو اإلنضمام

يجب تطبيقه أيضاً علي  من اإلتفاقيه ۳۷حكام المادة أل

هذا البروتوكول، إال إذا أعلن هذا الطرف خالف ذلك 

التصديق أو القبول أو  التوقيع أو إيداع وثيقة وقت

 .الموافقة أو اإلنضمام

 .خرىآال يجوز القيام بأي تحفظات  ۳

 ۱۰ مادة

 التوقيع ودخول حيز التنفيذ

علي وقيع للدول الموقعه يتعين أن يتاح هذا البوتوكول للت ۱

لهذه الدول اإلعراب عن  وزـــــــــــــــجي. اإلتفاقيه

 :باإللتزام بـ  موافقتها
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A. signature without reservation as to 
ratification, acceptance or approval;  
 
or 

 
B. signature subject to ratification, 

acceptance or approval, followed by 
ratification, acceptance or approval. 

 
2 Instruments of ratification, acceptance 

or approval shall be deposited with the 
Secretary General of the Council of 
Europe. 

 
3 This Protocol shall enter into force on 

the first day of the month following the 
expiry of a period of three months after 
the date on which five States have 
expressed their consent to be bound by 
the Protocol in accordance with the 
provisions of paragraphs 1 and 2, and 
only after the Convention itself has 
entered into force. 

 
4 In respect of any signatory State which 

subsequently expresses its consent to be 
bound by it, the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month 
following the expiry of a period of three 
months after the date of the expression 
of its consent to be bound by the 
Protocol in accordance with the 
provisions of paragraphs 1 and 2. 

 
5 A signatory State may not ratify, accept 

or approve this Protocol without having, 
simultaneously or previously, expressed 
its consent to be bound by the 
Convention. 

 
 

التـــــــــــوقيع بــــــــــــــدون تحـــــــــــفظ  . أ

 .بالتصديق أو القبول أو الموافقه

 أو

التــــــــــــوقيع بشــــــــــــــــرط التصـــــــــــديق  . ب

 ، متبوعاً وافقهــــــــــأو القبـــــــــول أو المـ

 .بالتصديق أو القبول أو الموافقه

وثـــــــــــيقة التصــــــــــــديق أو القـــــــــــــــــــــبول  ۲

األمين العام للمجلس  الموافقة يجب أن يتم إيداعها لدى أو

 .األوربي

يتعـــــــــــين دخــــــــــول هذا البرتوكول حيز التنفيذ في  ۳

هر الالحــــــق ـــــــــن الشـــــــــــــــــــوم األول ماليـــ

ر ــــــشهأ ةالثــــــــــثـــــــــــــــــــدة هاء مـــــــــــإلنت

س ـــــــــــــــعبير خمــــــخ تـــاريــــــــــــد تـــــــــبع

تزام بالبروتوكول ـــــــباإللموافقتهم ـــــــــــن دول ع

 عد دخول اإلتفاقيهوفقط ب ۲و  ۱حكام الفقرات وفقاً أل

 .حيز التنفيذ

الموقعه والتي  علق بالدولهفيمـــــــــــــــــــا يتـــــــــــــ ٤

باإللتزام  موافقتهاسبــــــــــــق أن عــــــــــــبرت عـــــن 

بالبرتوكول، يتعين دخول البرتوكول حيز التنفيذ في 

الحق إلنتهاء مدة ثالثة أشهر اليوم األول من الشهر ال

بعد تاريخ إفادتها باإللتزام بالبروتوكول وفقاً ألحكام 

 .۲و  ۱الفقرات 

وز للدولة الموقعة التصديق أو قبول أو ــــــــــــال يج ٥

نفس في  عبيرتالالموافقة علي هذا البرتوكول بدون 

موافقتها علي اإللتزام وقت الحق عن الوقت أو في 

 .باإلتفاقيه
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Article 11 
Accession to the Protocol 

 
1 Any State or the European Community 

having acceded to the Convention may 
accede to this Protocol after it has 
entered into force. 

 
2 In respect of any State or the European 

Community acceding to the Protocol, it 
shall enter into force on the first day of 
the month following the expiry of a 
period of three months after the date of 
the deposit of an instrument of accession 
with the Secretary General of the Council 
of Europe. 

 
Article 12 

Territorial application 
 
1 Any State or the European Community 

may, at the time of signature or when 
depositing its instrument of ratification, 
acceptance, approval or accession, 
specify the territory or territories to 
which this Protocol shall apply. 

 
2 Any Party may, at any later date, by 

declaration addressed to the Secretary 
General of the Council of Europe, extend 
the application of this Protocol to any 
other territory or territories specified in 
the declaration and for whose 
international relations it is responsible 
or on whose behalf it is authorised to 
give undertakings. In respect of such 
territory the Protocol shall enter into 
force on the first day of the month 
following the expiry of a period of three 
months after the date of receipt of such 
declaration by the Secretary General. 

 ۱۱ ادةم

 اإلنضمام للبروتوكول

التي  ه أو الجماعه األوربيهـــــي دوليــــــــــجوز أل ۱

اإلنضمام لهذا البرتوكول بعد  إنضمت إلي اإلتفاقيه

 .دخوله حيز التنفيذ

 أو الجماعه األوربيه المنضمين يتعلق بأي دولهفيما  ۲

للبروتوكول، يتعين دخول البروتوكول حيز التنفيذ في 

أشهر  ةإلنتهاء مدة ثالثل من الشهر الالحق اليوم األو

بعد تاريخ إيداع وثيقة اإلنضمام لدي األمين العام 

 .للمجلس األوربي

 ۱۲ مادة

 التطبيق اإلقليمي

وقت التوقيع أو  األوربيه أو الجماعه ألي دولهيجوز  ۱

اإليداع لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو 

تطبيق  يتعينقاليم التي تحديد اإلقليم أو األاإلنضمام، 

 .عليها/البروتوكول عليه

، في أي وقت الحق، ألي طرف جوزـــــــــــــــــي ۲

باإلعالن الموجه لألمين العام للمجلس األوربي، توسيع 

أو  طبيق هذا البروتوكول ألي أقليماق تـــــــــــــــنط

مسئول عن المن محدداً في اإلعالن أقاليم اخرى 

فيما . عطاء تعهداتالمصرح له إلية أو العالقات الدو

يز التنفيذ األقليم، يتعين دخول البروتوكول حيتعلق بذلك 

ثالثة مدة في اليوم األول من الشهر الالحق لتاريخ انتهاء 

 .ستالم األمين العام لهذا اإلعالنأشهر بعد تاريخ ا



Additional Protocol to the Criminal Law Convention on Corruption البروتوكول اإلضافي إلتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد  

Page | 8 ۸|هصفح  

3 Any declaration made in pursuance of 
the two preceding paragraphs may, in 
respect of any territory mentioned in 
such declaration, be withdrawn by 
means of a notification addressed to the 
Secretary General of the Council of 
Europe. Such withdrawal shall become 
effective on the first day of the month 
following the expiry of a period of three 
months after the date of receipt of the 
notification by the Secretary General. 

 
Article 13 

Denunciation 
 
1 Any Party may, at any time, denounce 

this Protocol by means of a notification 
addressed to the Secretary General of 
the Council of Europe. 

 
2 Such denunciation shall become effective 

on the first day of the month following 
the expiry of a period of three months 
after the date of receipt of the 
notification by the Secretary General. 

 
3 Denunciation of the Convention 

automatically entails denunciation of 
this Protocol. 

 
Article 14 

Notification 
 
The Secretary General of the Council of 
Europe shall notify the member States of the 
Council of Europe and any State, or the 
European Community, having acceded to 
this Protocol of: 
 
A. any signature of this Protocol; 
 

تم يـــــــــــــجوز سحــــــــــب أي إعــــــــــالن  ۳

، فــــــــيما يتعلق بأي السابقتينـــاً للفقـــــــــــرتين وفقـــــ

إقــــــــــليم تـــــــــم ذكـــــــره في هذا اإلعالن وذلك 

. بإخـــــــــطار موجهه لألمين العام للمجلس األوربي

في اليوم األول من مفعالً السحب هذا  يكونيتعين أن 

بعد تاريخ إستالم الشهر الالحق إلنتهاء مدة ثالثة أشهر 

 .األمين العام لإلخطار

 ۱۳ مادة

 اإلنسحاب

هذا  اإلنسحابيــــــــــجوز ألي طرف، في أي وقت،  ۱

لألمين العام  موجهالبروتوكول عن طريق إخطار 

 .للمجلس األوربي

فعال في اليوم األول من  اإلنسحابيتعين أن يكون هذا  ۲

ستالم يخ انتهاء مدة ثالثة أشهر بعد تارالشهر الالحق إل

 .األمين العام لإلخطار

هذا من يستتبعه اإلنسحاب اإلنسحاب من اإلتفاقية  ۳

 .البروتوكول بشكل تلقائي

 ۱٤ مادة

 اإلخطار

عام ـــــــــــــين الــــــــــــلى األمـــــــــعين عـــــــــيت

األعضاء للمجلس  الدولي إخطار ـــــجلس األوربـــللم

جماعة األوربية المنضمين لهذا أو ال األوربي وأي دوله

 :باآلتيالبروتوكول 

 ؛أي توقيع علي هذا البروتوكول . أ
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B. the deposit of any instrument of 
ratification, acceptance, approval or 
accession; 

 
C. any date of entry into force of this 

Protocol in accordance with Articles 10, 
11 and 12; 

 
D. any declaration or reservation made 

under Articles 9 and 12; 
 
E. any other act, notification or 

communication relating to this Protocol. 
 
In witness whereof the undersigned, being 
duly authorised thereto, have signed this 
Protocol. 
 
Done at Strasbourg, this 15th day of May 
2003, in English and in French, both texts 
being equally authentic, in a single copy 
which shall be deposited in the archives of 
the Council of Europe. The Secretary 
General of the Council of Europe shall 
transmit certified copies to each of the 
signatory and acceding Parties. 

إيـــــــــــــــداع أي وثيقة تصديق أو قبول أو موافقة أو  . ب

 ؛إنضمام

أي تاريخ لدخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ وفقاً  . ت

 ؛۱۲و  ۱۱و  ۱۰ألحكام المواد 

ــــــــــــــــــــحفظ تــم أي إعـــــــــــــــــــالن أو تــــــ . ث

 ؛۱۲و  ۹وفقاً للمواد 

أي فـــــــــعل أو إخــــــــــــــطار أو اتصـــــــــــال  . ج

 .متعلق بهذا البروتوكول

إشـــــــــــــــــــــهاداً لـــــــــــــــــــما تــــــــقدم الموقعون 

ذا توقيع ه، المـــــــــرخص لهم بذلك ، قاموا بالأدناه

 .البروتوكول

، باللغة ۲۰۰۳مايو  ۱٥، في تاريخه ستراسبورغحرر في 

، في  النصين لديهما نفس الحجيهوكال نجليزية والفرنسيهاإل

نسخه واحدة والتي يتعين حفظها في أرشيفات المجلس 

ل إرسا يتعين علي األمين العام للمجلس األوربي. األوربي

 .ضمييننسخ معتمدة لكل األعضاء الموقعين والمن

 


