
Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria 
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org

األعمـــال التحضــريية
للمفاوضات الرامية إىل وضع
اتفاقية األمم املتحدة
ملكافحة الفساد

V.09-89113—November 2010





 
 

   املعين باملخدرات واجلرميةاألمم املتحدةمكتب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 األعمال التحضريية
 

  للمفاوضات الرامية إىل وضع
 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 األمم املتحدة
 ٢٠١١نيويورك، 



 

 
 
 
 

  ملحوظة
  

حـد هـذه الرمـوز اإلحالـة إىل     ويعـين إيـراد أ    . تتألّف رموز وثائق األمم املتحدة مـن حـروف وأرقـام          
 .إحدى وثائق األمم املتحدة

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 ٢٠١٢يوليه / ومتوزمارس/يف آذارالتصويبان الصادران أُدرج يف هذه النسخة اإللكترونية 
  . باللغة اإلنكليزية فقط، اليت هي ُمتاحة حالياًاألعمال التحضرييةبشأن النسخة الورقية من 

 
 
 
 
 
 
 

 

  . مجيع احلقوق حمفوظة.٢٠١١ يونيه/ حزيراناملتحدة،األمم  ©
ــى         ــضّمنها عل ــيت يت ــادة ال ــة عــرض امل ــشور وال طريق ــستخدمة يف هــذا املن ــسميات امل ال تنطــوي الت

 بلـد    رأي كان من جانب األمانة العامة لألمم املتحدة بشأن املركـز القـانوين أليِّ              اإلعراب عن أيِّ  
   .طات القائمــة فيهــا أو بــشأن تعــيني حــدودها أو ختومهــا     أو إقلــيم أو مدينــة أو منطقــة أو للــسل   

  .وال يعين ذكُر أمساء شركات أو منتجات جتارية إقراَرها من جانب األمم املتحدة
وترسل هـذه الطلبـات إىل أمـني جملـس          . ب بطلبات احلصول على إذن الستنساخ هذا العمل       وُيرحَّ

 Secretary of the Publications Board, United Nations: التــايلاملنـشورات علــى العنــوان  

Headquarters, New York, N.Y. 10017, U.S.A.  الع أيـضاً علـى املوقـع الـشبكي      وميكـن االطّـ
وجيـوز للحكومـات ومؤسـساهتا    . https://unp.un.org/Rights.aspx: للمجلس على العنوان التـايل    

 إليهــا إيــراد املــصدر وإخطــار أن تعيــد استنــساخ هــذا العمــل دون تــصريح مــسبق، غــري أنــه يطلــب
  .األمم املتحدة بذلك

  .قسم اللغة اإلنكليزية واملنشورات واملكتبة، مكتب األمم املتحدة يف فيينا: هذا املنشور من إنتاج
 



 
iii 

 
 

  احملتويات
 
 
 الصفحة

 vii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تصدير
 ix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقّدمة

 ١. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   نص اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد- اجلزء األول
 ٣. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الديباجة 
 ١٣. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام عامة - أوال 
 ١٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بيان األغراض - ١املادة   
 ٢١. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املصطلحات املستخدمة  - ٢املادة   
 ٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نطاق االنطباق - ٣املادة   
 ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صون السيادة - ٤املادة   

 ٧٣.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ئيةالتدابري الوقا - ثانيا 
 ٧٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الوقائية الفساد مكافحة وممارسات سياسات - ٥املادة   
 ٨٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية - ٦املادة   
 ٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطاع العام - ٧املادة   
 ١٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .العمومينيللموظفني  قواعد سلوك اتمدون - ٨املادة   
 ١١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يةالعمومألموال  اإدارةواملشتريات العمومية  - ٩املادة   
 ١٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  الناسإبالغ - ١٠املادة   
 ١٣٧. . . . . . . . . . . . . . .التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة - ١١املادة   
 ١٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطاع اخلاص - ١٢املادة   
 ١٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مشاركة اجملتمع  - ١٣املادة   
 ١٦٥. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غسل األموالمنعتدابري  - ١٤املادة   

 ١٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القانونإنفاذالتجرمي و - ثالثا 
 ١٨١.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رشو املوظفني العموميني الوطنيني - ١٥املادة   
رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية  - ١٦املادة   

 ١٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العمومية
اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ِقبل  - ١٧املادة   

 ١٩٩. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موظف عمومي
 ٢٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املتاجرة بالنفوذ - ١٨املادة   
 ٢١٣. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  استغالل الوظائفإساءة - ١٩املادة   



 
iv 

 الصفحة
 ٢١٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  غري املشروعاإلثراء - ٢٠املادة   
 ٢٢٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الرشوة يف القطاع اخلاص - ٢١املادة   
 ٢٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص - ٢٢املادة   
 ٢٣٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يةجرامغسل العائدات اإل - ٢٣املادة   
 ٢٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلخفاء - ٢٤املادة   
 ٢٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إعاقة سري العدالة - ٢٥املادة   
 ٢٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مسؤولية الشخصيات االعتبارية - ٢٦املادة   
 ٢٦٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املشاركة والشروع - ٢٧املادة   
 ٢٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يجرامالعلم والنية والغرض كأركان للفعل اإل - ٢٨املادة   
 ٢٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقادم - ٢٩املادة   
 ٢٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املالحقة واملقاضاة واجلزاءات - ٣٠املادة   
 ٢٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التجميد واحلجز واملصادرة - ٣١املادة   
 ٣٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية الشهود واخلرباء والضحايا - ٣٢املادة   
 ٣١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . محاية املبلّغني - ٣٣املادة   
 ٣١٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عواقب أفعال الفساد - ٣٤املادة   
 ٣٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعويض عن الضرر - ٣٥املادة   
 ٣٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطات املتخصصة - ٣٦املادة   
 ٣٣١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القانونإنفاذطات التعاون مع سل - ٣٧املادة   
 ٣٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السلطات الوطنيةبني التعاون  - ٣٨املادة   
 ٣٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . القطاع اخلاص والتعاون بني السلطات الوطنية - ٣٩املادة   
 ٣٤٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية املصرفية - ٤٠املادة   
 ٣٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السجل اجلنائي - ٤١املادة   
 ٣٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوالية القضائية - ٤٢املادة   

 ٣٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . يلالتعاون الدو - رابعا 
 ٣٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل - ٤٣املادة   
 ٣٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اجملرمنيتسليم - ٤٤املادة   
 ٣٩٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . نقل األشخاص احملكوم عليهم - ٤٥املادة   
 ٣٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة القانونية املتبادلة - ٤٦املادة   
 ٤٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ات اجلنائيةجراءنقل اإل - ٤٧املادة   
 ٤٥١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  القانونإنفاذالتعاون يف جمال  - ٤٨املادة   
 ٤٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحقيقات املشتركة - ٤٩املادة   
 ٤٦٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اخلاصةأساليب التحري - ٥٠املادة   

 ٤٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . استرداد املوجودات - خامسا 



 

 
v 

 الصفحة
 ٤٧٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حكم عام - ٥١املادة   
 ٤٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . العائدات املتأتية من اجلرميةإحالةمنع وكشف  - ٥٢املادة   
 ٥٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تدابري االسترداد املباشر للممتلكات - ٥٣املادة   
 ٥١١ الدويل يف جمال املصادرة من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد  - ٥٤املادة   
 ٥٢١. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعاون الدويل ألغراض املصادرة - ٥٥املادة   
 ٥٤١. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  اخلاصالتعاون - ٥٦املادة   
 ٥٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املوجودات والتصرف فيهاإرجاع - ٥٧املادة   
 ٥٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املاليةوحدة املعلومات االستخبارية  - ٥٨املادة   
 ٥٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .األطرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة  - ٥٩املادة   

 ٥٧٥. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املساعدة التقنية وتبادل املعلومات - سادسا 
 ٥٧٩. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التدريب واملساعدة التقنية - ٦٠املادة  
 ٥٩٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات  - ٦١املادة   
تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة : ابري أخرىتد - ٦٢املادة   

 ٦٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التقنية

 ٦٠٩. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . آليات التنفيذ - سابعا 
 ٦١٣.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يف االتفاقيةاألطرافمؤمتر الدول  - ٦٣املادة   
 ٦٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األمانة - ٦٤املادة   

 ٦٣٣.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أحكام ختامية - ثامنا 
 ٦٣٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ االتفاقية - ٦٥املادة   
 ٦٤١. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زاعاتـتسوية الن - ٦٦املادة   
 ٦٤٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام - ٦٧املادة   
 ٦٤٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بدء النفاذ - ٦٨املادة   
 ٦٤٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التعديل - ٦٩املادة   
 ٦٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االنسحاب - ٧٠املادة   
 ٦٥٥. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الوديع واللغات - ٧١املادة   

 ٦٥٧.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * املواد احملذوفة- اجلزء الثاين
 ٦٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . .العموميني املوظفني رشو ملكافحة حماسبية تدابري - ١٥املادة   
 ٦٦١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تدابري املنع - ١٦املادة   
 ٦٦٥. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الفساد مكافحة تدابري - ١٧املادة   
 ٦٦٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . املنع - ١٨املادة   

________________ 

  . نصوص االتفاقية وليس إىل النص النهائيترقيم املواد يف اجلزء الثاين يشري إىل مشاريع * 



 
vi 

 الصفحة
 ٦٦٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . السرية أو احملجورة املعلومات استخدام - ٢٦املادة   
 ٦٧٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى يةجراماإل األفعال - ٢٩املادة   
 ٦٧٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . احملاسبية اجلرائم - ٣٤ادة امل  
 ٦٨١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ومناسقتها الوطنية للتشريعات التدرجيي التطوير - ٤١املادة   
 ٦٨٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى التعاون تدابري - ٥٧املادة   
 ٦٨٩. . . . . . . . . . . . . . . . تقدمي التقارير والتقييم/]التقنية اهليئة [الفرعية اهليئة -  مكررا٧٦املادة   
 ٦٩٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . األخرى يباتوالترت باالتفاقات العالقة - ٧٩املادة   
 ٧٠١. . . . . وبروتوكوالهتا الفساد ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية بني العالقة -  مكررا٧٩املادة   

 ٧٠٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٥٨/٤  نص قرار اجلمعية العامة - اجلزء الثالث
 ٧٠٥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١ املؤرخ ٥٨/٤   قرار اجلمعية العامة 

 
 
 



 

 
vii 

 
 

  تصدير
 

   اتفاقية الرامية إىل وضع للمفاوضات) الرمسية الوثائق (األعمال التحضريية ىعل املنشور هذا حيتوي
 /تشرين األول ٣١ املؤرخ ٥٨/٤ قرارها يف العامة اجلمعية اعتمدهتا اليت الفساد، ملكافحة املتحدة األمم
  .٢٠٠٣ أكتوبر

 احلكوميــة صةاملخصــ اللجنــة يف املفاوضــات يف احملــرز التقــدم تتبــع هــو املنــشور هــذا مــن والغــرض  
قرارهــا  يف العامــة اجلمعيــة أنـشأهتا  الــيت الفــساد، ملكافحـة  اتفاقيــة بــشأن للتفـاوض  العــضوية املفتوحــة الدوليـة 
 يف العامـة  اجلمعيـة  هبـا  علمـا  أخـذت  الـيت  باالختصاصات ،٢٠٠٠ ديسمرب/كانون األول  ٤  املؤرخ ٥٥/٦١

 خللفيـة  شـاملة  صـورة  تقـدمي  املنـشور إىل   ويهـدف . ٢٠٠٢ ينـاير /كانون الثاين  ٣١ املؤرخ ٥٦/٢٦٠ قرارها
 املخصـصة  اللجنـة  واجهتـها  الـيت  القـضايا  مـن فهـم    الـنص،  تطـور  عـرض  خالل من القارئ، ومتكني االتفاقية
  .لالتفاقية وأفضل متعمق فهم هو توفري املنشور هذا ومن مث فالقصد من. إليها توصلت اليت واحللول
. دورات ســـبع وعقـــدت ،٢٠٠٢ ينـــاير/ون الثـــاينكـــان ٢١ يف أعماهلـــا املخصـــصة اللجنـــة بـــدأت  
) ٢٠٠٣ أكتـوبر /تـشرين الثـاين    ١ - سبتمرب/أيلول ٢٩ فيينا، (السابعة دورهتا املخصصة يف  اللجنة ووضعت
 فيـه  تنظـر  لكـي  العامـة  اجلمعيـة  إىل   إحالتـه  وقـررت  االتفاقية ووافقـت عليـه،     مشروع على األخرية اللمسات
 املخصـصة  اللجنـة   ووافقـت  .٥٦/٢٦٠ اجلمعية لقرار وفقا واخلمسني، ثامنةال دورهتا يف بشأنه إجراء وتتخذ
 فيـه  تنظـر  لكـي " الفـساد  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  اتفاقيـة  "بعنـوان  قـرار  على مشروع  السابعة دورهتا يف أيضا

 إىل املخصــصة اللجنــة قــدمت وأخــريا،. واخلمــسني الثامنــة دورهتــا يف بــشأنه إجــراء وتتخــذ العامــة اجلمعيــة
 ٥٧/١٦٩و ٥٦/٢٦٠ العامـة  اجلمعيـة  لقـراري  وفقـا  السابعة، إىل األوىل دوراهتا أعمال عن تقريرها جلمعيةا

بغية إطـالع اجلمعيـة علـى األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا اللجنـة                  ،٢٠٠٢ ديسمرب/كانون األول  ١٨ املؤرخني
  .بشأهنا جراءإ واختاذ فيها للنظر اجلمعية إىل توصياهتا وتقدمي لواليتها تنفيذا املخصصة
 التعـاون  تعزيـز  إىل الراميـة  ومبادراهتا املتحدة األمم ألعمال تارخيي سرد هذا املنشور  ويرد يف مقدمة    
 مـوجزا  وتتـضمن  الفـساد،  ملكافحـة  وسياسـات فعالـة    اسـتراتيجيات  وضـع  وإىل الفساد على مكافحة  الدويل

  .اهليئة تلك ألعمال ألسسا وضعت واليت املخصصة، اللجنة إنشاء قبل ذتفّاليت ُن لألنشطة
 نـص  تطـور  يعـرض  األوَّل فاجلزء. أجزاء ثالثة إىل املنشور هلذا الرئيسي املنت يف الواردة املواد وتنقسم  
 فيـه  للنظـر  العامـة  اجلمعيـة  إىل النهائيـة  صـيغته  يف املخصصة اللجنة قدمته الذي الفساد مكافحة اتفاقية مشروع
 علـى  حـدة،  علـى  مـادة  لكـل  االتفاقيـة  مشروع لنص املتعاقبة التنقيحات كما حيتوي على    بشأنه، إجراءواختاذ  
 املـصاحبة،  للحواشـي  املناسـبة  التعـديالت  مـع  املخصـصة،  اللجنـة  دورات الصادرة أثنـاء   الوثائق يف املبني النحو

 صـارت  بقـدر مـا تكـون قـد     احلكومـات،  املقدمـة مـن    واملـسامهات  االقتراحـات  فيـه أيـضا    وترد. عند االقتضاء 
 األمانـة  مـن  ةإضـافي  مالحظـات  وأُدرجـت . للنص النهائية الصيغة وضع يف وأسهمت التفاوض عملية من زءاج

 املتعلقـة  أمـا املالحظـات   . املقدمـة واتـساقها    املواد استمرارية وضمان التوضيح لتوفري ضروريا ذلك اعترب حيثما
  .التفاقيةا فصول عناوين أسفل أُدرجت فقد منفردة، مبواد وليس بأكملها، بفصول
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 حمـدد  حكـم  بـشأن  فـصل  فكـل . موحـدة  من مـواد االتفاقيـة ليـست       مادة كل لعرض األساسية والبنية  
 ويعـرض . النهائيـة  وضـع صـيغتها    حـىت  املـادة  تطور اليت تبني  التفاوض لنصوص أوهلا يكرس أبواب، إىل ينقسم
املخصـصة   تكـون اللجنـة   وحيثمـا  عامـة؛ ال اجلمعيـة  بصيغته اليت اعتمـدهتا  املوافق عليه للحكم   النص الثاين الباب

  .امللحوظات تلك على حيتوي ثالث يضاف باب احلكم، مضمون بشأن تفسريية قد وافقت على ملحوظات
 حـذفها  مت ولكـن  التفـاوض  عمليـة  خـالل  أيـضا  نوقشت اليت احملددة ألحكاما أن إىل اإلشارة وجتدر  

" احملذوفـة  املـواد  " بـشأن  األعمـال التحـضريية    من لثاينا اجلزء  إطار يف حدة على معروضة إما  املطاف هناية يف
  .مرتبطة بتلك املواد كانت إذا اليت اعتمدت يف النهاية االتفاقية مبواد باالقتران أو

 وضـع  إىل أدت الـيت  ملفاوضـات بـشأن ا   مماثـل  عـرض مـوجز    علـى  املنـشور  من الثالث اجلزء وحيتوي  
  .٥٨/٤ االتفاقية، أي القرار العامة جلمعيةا اعتمدت به الذي القرار لنص األخرية الصيغة

 حماضـر  تـوافر  تـتح هلـا االسـتفادة مـن        ومن مث مل  . املخصصة حمدودة  للجنة املتاحة املوارد وقد كانت   
 باملخـدرات  املـشروع  غـري  االجتـار  ملكافحـة  اتفاقيـة  العتمـاد  املتحـدة  األمـم  مؤمتر مثل هليئات خالفا موجزة،
 وللتعـويض . الـصلة  ذات جلانـه  وجلـسات  العامـة  جللـساته  موجزة حماضر فرت له الذي تو  العقلية، واملؤثرات

 دورات مـن  دورة كـل  وثـائق  يف ومواقفهـا  األعـضاء  الـدول  مـداوالت  تعكس أن األمانة ذلك، حاولت  عن
  .التفاوض قيد للنصوص لةعة ومفّصموّس حواشي استخدام خالل من املخصصة اللجنة

 جبميــع هــذا العمــل حملتويــات إلكترونيــة نــسخة علــى املنــشور ذاهلــ املرافــق املــدمج القــرص وحيتــوي  
  .املتحدة لألمم الرمسية اللغات

 صـوغ  عـن  أمسـاؤهم مـسؤولني    التالية واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم مكتب موظفو وكان  
 ع املعـين بالفـساد    الفـر  رئـيس  فالسـيس،  دمييتـري : الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية األعمال التحضريية 

ودميوســتينيس  الفــساد؛ ملكافحــة اتفاقيــة بــشأن للتفــاوض املخصــصة اللجنــة وأمــني االقتــصادية واجلــرائم
 ونــشكر. االقتــصادية واجلــرائم بــالفرع املعــين بالفــساد اجلنائيــة والعدالــة اجلرميــة موظــف منــع كريــسيكوس،
 .املشروع هذا إجناز يف الفنية ملسامهتها املتعاقدة، أنايس ديسربيس، بصفة خاصة
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  :الفساد للتصدي خلطر املتحدة األمم مبادرات  - أوال
 األوىل تالسنوا

   
اليت التمست  األوىل وكانت املناقشات. عاما ٣٠ من ألكثر الفساد مبشكلة املتحدة األمم نيتُع

 مسألة السبعينات ملعاجلة منتصف يف املتحدة األمم أطلقتها اليت باجلهود مرتبطة للمشكلة عامليا تصديا
 مدونة ووضع الدولية لتجاريةا معامالت األعمال يف املشروعة غري واملدفوعات الفاسدة املمارسات

 مكانة تدرجييا الفساد اكتسب، اجلهود تلك مع وبالتوازي. الوطنية عرب للشركات السلوك لقواعد
منع اجلرمية  ظلت مؤمترات ولذلك، اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة أعمال األمم جدول يف بارزة

 باألشكال وخصوصا فيما يتعلق، ه بقدر متزايدسنوات تتناول مخس ومعاملة اجملرمني اليت تعقد كل
 .التنمية سياق يف اجلرمية ملنع والتخطيط يجراماإل النشاط من اجلديدة

   
 املتحدة األمم مؤمترات دور: اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف املبكرة املتحدة األمم مبادرات

 اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع

 مؤمترات أعمال جدول على اجلنائية والعدالة اجلرمية منع منظور نم الفساد مشكلة ُوضعت  
 مالءمة دولية بيئة أكثر املنتدى هذا فقد اعُترب. البداية اجملرمني منذ ومعاملة اجلرمية ملنع املتحدة األمم
 العمل وتشجيع فعالة وطنية سياسات وبناء الوعي لزيادة السبل أفضل ومناقشة الفساد مشكلة لتقييم

 بصفتها املؤمترات ووضعيتها املؤمترات طبيعة بسبب ذلك وكان. ملكافحة املشكلة املتضافر دويلال
 العدالة نطاق جماالت كامل من وخرباء مشاركني بني جتمع اليت املتحدة لألمم الوحيدة الرئيسية
 .دولية توجيهية مبادئ ووضع الصلة ذات واخلربات والدراية اآلراء لتبادل اجلنائية

  
  ،اليابان، كيوتو (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع الرابع املتحدة األمم مؤمتر  ‐ ١

 )١٩٧٠ أغسطس/آب ٢٦‐ ١٧

، اليابان، كيوتو يف عقد الذي، اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع الرابع املتحدة األمم س مؤمتركّر  
 من جدول ١ البند  إطاروقدرا كبريا من مناقشاته، يف اهتمامه، ١٩٧٠ أغسطس/آب ٢٦ إىل ١٧ من

 اجلديدة ، لألشكال"سياسات الدفاع االجتماعي وعالقتها بالتخطيط اإلمنائي"أعماله، املعنون 
 أو "البيضاء الياقات ذوي جرائم "يسمى ما يف الزيادة اخلصوص وجه وعلى اجلرمية، من والناشئة

 هتديدا تغالل النفوذ والفسادواس الرشوة وجود اعُترب، السياق هذا ويف. "نياإلداري املوظفني جرائم"
 تزايد خطورة إىل االنتباه لفت إعالنا باإلمجاع واعتمد املؤمتر. االقتصادية- االجتماعية والتنمية للتقدم
 أنواع عن فضال التقليدية اجلرائم جمموعة مبا يشمل البلدان، من العديد يف اجلرمية مشكلة وأبعاد
 (1).تطوراو براعة والفساد األكثر املنظمة اجلرمية

________________ 

: ١٩٧٠أغسطس / آب٢٦‐ ١٧ مؤمتر األمم املتحدة الرابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، كيوتو، اليابان، انظر  (1) 
  .iii، الصفحة )E.71.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير من إعداد األمانة
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  ، جنيف (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع اخلامس املتحدة األمم مؤمتر  ‐ ٢
 )١٩٧٥ سبتمرب/أيلول ١٢‐ ١

 – وأبعاده جراماإل أشكال يف التغريات"، من جدول أعماله ٥ البند  إطاريف اخلامس، املؤمتر زركّ  
موليا ، الوطين وعرب الوطين دينالصعي على جتاريا بصفتها عمال اجلرمية على، "الوطنية  وعربالوطنية
 العواقب أن املؤمتر على واتفق. أمور مجلة يف، والفساد البيضاء الياقات ذوي خاصا جلرائم اهتماما

 املترتبة العواقب من بكثري أكرب تكون عادة" كعمل جتاري اجلرمية"لظاهرة  واالجتماعية االقتصادية
 تشكل وبالتايل، املمتلكات املرتكبة ضد واجلرائم األشخاص بني العنف من التقليدية األشكال على
 ذوي جرائم ففي حني أن ذلك وعالوة على. الوطنية ولالقتصادات للمجتمع خطورة أكثر هتديدا
 والتنمية الوطين الرفاه املتقدمة فإن البلدان من العديد يف خطرية مشكلة والفساد البيضاء الياقات

 مثل يإجرام سلوك من يتضرر تضررا هائال ميكن أن النامية انالبلد يف بأسره للمجتمع االقتصادية
 (2).األسعار والتواطؤ على حتديد الرشوة

 وبأن اجلرمية من جانب علماء نسبيا أمهلت قد كانت من اجلرائم األنواع تلك بأن وتسليما  
 اجلرمية "بارةع أن املؤمتر إىل أشار، وملتبسة غامضة األحيان من كثري كانت يف املستخدمة التعاريف

املنشود  اهلدف منها مثال، حمددة مبالمح تتسم اجلرائم من متجانسة غري فئات تشري إىل" كعمل جتاري
أو التبادل  الصناعة أو ما من أشكال التجارة شكل واالشتمال على اقتصادية؛ مكاسب حتقيق املتمثل يف
 والصناعة؛ صة باألعمال التجاريةاملشروعة اخلا التقنيات استخدام إساءة أو واستخدام التجاري؛
 ورئي أن جرائم. املعنية اجلرائم ارتكاب يف للمتورطني السياسية السلطة أو/و العالية االجتماعية واملكانة

، أخرى جهة من، جرائم اجلماعات املنظمة أو" املنظمة"اجلرمية  وما يسمى، جهة من، الشركات
 إنفاذأجهزة  إفساد على كالمها تنطويا وميكن عادة أن، والترابط التشابه أوجه من بالعديد تتسمان
 (3).السياسية والسلطة القوانني

 اجلرمية عن املعلومات من مزيد على إىل احلصول، أمور مجلة يف، توصيته يف املؤمتر ودعا  
 ما للممارسات بالنظر إىل، بالفساد املتصلة املسائل حول خاصة  دراساتإجراءوإىل  االقتصادية،

. النامية البلدان يف سيما وال، الدولية والتجارة الوطنية االقتصادات يف للغاية ضار من تأثري دةالفاس

________________ 

تقرير : ١٩٧٥سبتمرب / أيلول١٢‐ ١اخلامس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، جنيف،  مؤمتر األمم املتحدة انظر  (2) 
  .٥١الفصل الثاين، الفقرة ، )والتصويب E.76.IV.2 منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع(أعدته األمانة 

 تسليط يف مفيدة للمؤمتر األعمال التحضريية سبق أن كانت بالفساد، يتعلق وفيما. ٥٢املرجع نفسه، الفقرة   (3) 
الذي  السياسي هي الفساد الفئة األوىل .اهلدف أو الدافع باختالف ختتلفان واسعتني على األقل، فئتني وجود على الضوء

 للحمالت املشروعة غري أو التربعات األصوات، شراء مثل هبا، االحتفاظ أو السياسية السلطة باحلصول على يتعلق أساسا
 املشروعة غري الرعاية أو انتخابه إعادة أو معني مرشح انتخاب حنو املوجهة املشروعة غري األعمال من غري ذلك أو االنتخابية،
 أو للسياسي فقط ليس مايل، كسب بتحقيق املباشرة الصلة ذات الفساد أفعال والفئة الثانية هي املدنية، يف اخلدمة للتعيينات
 غريهم من املسؤولني أو الشرطة رشوة األعمال هذه وتشمل. اإلفساد يف املتورط للشخص أيضا بل مت أفساده الذي املسؤول

 األشغال احلصول على عقود مقابل لسياسيني رشاوى وتقدمي مشروعة، غري أنشطة عن الطرف غض على حلملهم احلكوميني
" الوطنية طنية وعربالو – وأبعاده اإلجرام أشكال يف التغريات "بعنوان األمانة أعدهتا اليت العمل ورقة انظر. العامة

)A/CONF.56/3(، ١٦ الفقرة.  
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 وعرب على الصعيدين الوطين االقتصادية القوة  استعمالإساءة ملكافحة تشريعات إىل وضع دعا كما
 املسامهني مشاركة وزيادة الوطنية؛ وعرب الوطنية املنشآت قبل من التجاري النشاط ممارسة يف الوطين

 إدارية هيئات أو جلان إنشاءو العامة؛ املنشآت يف العاملني مشاركة أو الكربى الشركات شؤون يف
 (4).الدويل الصعيد على مماثلة هيئة إنشاء مع إمكان، وأسواقها املالية باألوراق أخرى تعىن وطنية

    
 القوانني إنفاذب املكلفني للموظفني السلوك قواعد مدونة  ‐ ٣

 يف أن يعمد،، )٢٩- د (٣٢١٨ قرارها من ٣ الفقرة يف، اخلامس املؤمتر من العامة اجلمعية طلبت  
 عمال ومكافحتها اجلرمية منع جلنة املقدمة من املدخالت أعماله، ومع مراعاة جدول من ٣ البند إطار
 مدونة ياغةص ملسألة عاجل اهتمام إيالء إىل، )٥٤- د (١٧٩٤ واالجتماعي االقتصادي اجمللس بقرار
 مشروع يف املؤمتر ونظر. القوانني إنفاذب األجهزة املعنية من وما يتصل هبا الشرطة ألخالقيات دولية
 للمؤمتر  التحضري إطاريف (5)الشرطة خرباء من فريق عامل الذي وضعه الشرطة آلداب مهنة الدولية املدونة
 ملدونات أخالقيات أخرى مناذج ا نظر يفكم (6)،عمله ورقات إلحدى الثالث املرفق بوصفه إليه وقُدم

 املسألة هذه لدراسة خرباء جلنة أن تنشئ العامة اجلمعية أن يطلب من املؤمتر وقرر. القوانني إنفاذأجهزة 
 .اللجنة لكي تستخدمها أولية وثائق قليميةاإل اجملموعات أن تضع إمكانية يف وأن تنظر

 دولية مدونة وضع مسألة عن اخلامس املؤمتر تقرير يف، الثالثني دورهتا يف، العامة اجلمعية ونظرت  
 قرار اجلمعية يف ومكافحتها، اجلرمية منع جلنة وطلبت القوانني، إنفاذب املكلفني املوظفني سلوك لقواعد
اخلامس  إىل املؤمتر املقدمة املقترحات إىل، أمور مجلة يف، باالستناد، تضع أن ،)٣٠- د (٣٤٥٣

وأن  القوانني، إنفاذاملكلفني ب للموظفني السلوك لقواعد مدونة مشروع، إليها صلتو اليت واالستنتاجات
 االجتماعية التنمية جلنة عن طريق، والثالثني الثانية دورهتا يف اجلمعية إىل املدونة املذكور مشروع تقدم

 إنفاذكلفني بامل للموظفني السلوك قواعد ملدونة النهائي النص وقُدم. واالجتماعي االقتصادي واجمللس
  (7).٣٤/١٦٩ قرارها يف اجلمعية واعتمدته والثالثني، الرابعة دورهتا يف اجلمعية القوانني إىل

 وعلى. الفساد تعريف إىل يشري املتحدة لألمم صك أول هي املدونة أن إىل اإلشارة وجتدر  
  :يلي ما ٧ املادة على التعليق من) ب (الفرعية الفقرة توضح، اخلصوص وجه

 يكون أن فينبغي الوطين، للقانون خاضعا يكون أن جيب الذمة إفساد تعريف كان نلئو"  
 هبذه يتعلق فيما أو بواجباته، املرء اضطالع لدى ما فعل إغفال أو ارتكاب يشمل أنه مفهوما

 هذه من أي تلقِّي أو قُبلت، أو طُلبت سواء حوافز أو وعود أو هلدايا استجابة الواجبات،
 ".إغفاله أو الفعل ارتكاب يتم أن ما مشروع، غري بشكل األشياء

________________ 

  .٨، الفصل األول، الفقرة ...مؤمتر األمم املتحدة اخلامسانظر   (4) 
  .١٩٧٥يناير / كانون الثاين١٠ إىل ٧انعقد يف وارينطون، فريجينيا، الواليات املتحدة األمريكية، من   (5) 
 The emerging roles of the police and other law enforcement"انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بعنوان   (6) 

agencies, with special reference to changing expectations and minimum standards of performance) "A/CONF.56/5.(  
  .مرفق بذلك القرار أحكام املدونة والتعليق على كل منها  (7) 
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  ، راكاساك (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع السادس املتحدة األمم مؤمتر  ‐ ٤
 )١٩٨٠ سبتمرب/أيلول ٥ ‐  أغسطس/آب ٢٥

 استعمال إساءةو اجلرمية"، من جدول أعماله ٥ البند  إطاريف الفساد قضايا يف السادس املؤمتر نظر  
 اجلرائم يف، أمور مجلة يف، النظر جرى، السياق ذلك ويف". القانون طائلة خارج وجمرمون جرائم: السلطة

 العالية السياسية أو االقتصادية هلا بسبب املكانة عن التصدي نسبيا عاجزة القوانني إنفاذ وكاالت اليت تكون
. واحملاكمة عليها  عنهاغبالاإلاحتمال  حبيث تقلل من فيها كانت ارتكبت اليت الظروف ألن أو، ملرتكبيها
املغاالة  عن فضال، العامة أو استغالهلا للمنفعة الذاتية األموال واختالس والفساد، الرشوة اجلرائم هذه وتشمل

 (8).ةالتقييدي التجارية واملمارسات ويف قيم الفواتري يف األسعار

على  النامية البلدان نأ الواضح من كان قد أصبح، السادس فيه املؤمتر عقد الذي الوقت وحبلول  
 إلمكانية االستغالل وعرضة، والفساد الرشوة مثل، الوطين االقتصاد تضر اليت للجرائم عرضة وجه اخلصوص

 (9).هوفوقن نطاق القانو خارج الذين يبدو أهنم يعملون األقوياء التجاريني الشركاء جانب من االقتصادي

ومؤذية ومكلفة  صعبة مشكلة باعتبارها الشركات جرائم املؤمتر يف جرت اليت املداوالت وحددت  
 وأُويل اعتبار جدي. شىت املستويات على متضافرة تدابري اختاذ إىل ودعت، اإلنسان رفاه تعوق بوجه خاص،

 بالنظر إىل وذلك أيضا، االقتصادية للقوة استخدامها إساءةو الوطنية عرب الشركات تطرحها اليت للمشاكل
 العديد واعترب (10).بفعالية معها على التعامل، النامية البلدان سيما وال، املتضررة دولال من العديد قدرة عدم
مع ، عاملي أساس على الشركات جرائم مكافحة عنصرا ضروريا يف الدويل التعاون املؤمتر يف املشاركني من

وضع  إىل حاجة وجود على أيضا وُشدد. الصدد هذا يف األعضاء الدول خمتلف جتارب من االستفادة
 ودراسة  جتميعإجراءب بدءا، العامل أحناء مجيع يف الشركات جرائم ومنع وردع ملكافحة دولية استراتيجية

 آثار هلا اليت باجلرائم يتعلق فيما وخصوصا، اجملال هذا يف والدولية الوطنية القانونية لألطر على الفور وحتليل
واالقتصادية تنطوي يف كثري من األحيان على  العمومية السلطة استعمال إساءة أن أيضا ولوحظ. وطنية عرب

  (11).أشكاهلا بكل الظاهرة هذه ملكافحة والدولية الوطنية اجلهود تضافر متس احلاجة إىل ولذلك، الفساد
 إساءةب املتعلقة اجلرائم جوانب خمتلف حول املعلومات وتبادل جلمع امللحة احلاجة على املؤمتر واتفق  
 الوطنية ذات القوانني وإصالح واإلقليمي؛ العاملي الصعيدين على اجلرائم هذه ومبرتكيب السلطة استعمال
استغالل السلطة  مكافحة آليات وحتسني وتوسيع؛ كافيا تناوال اجلرائم تلك كي تتناول، االقتضاء عند، الصلة

األفعال واجتاهاهتا  هذه وأمناط، اجملرمني وتصنيف، اجلرائم تلك أسباب  حبوث عنإجراءو غري املشروع؛

________________ 

سبتمرب / أيلول٥ –أغسطس / آب ٢٥دة السادس ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، كاراكاس، مؤمتر األمم املتحانظر   (8) 
  .١٥٩، الفصل الرابع، الباب باء، الفقرة )E.81.IV.4منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير من إعداد األمانة: ١٩٨٠
 New perspectives in crime prevention and criminal justice and"انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بعنوان   (9) 

development: the role of international cooperation) "A/CONF.87/10( ٥٩، الفقرة.  
يف هذا الصدد، وضعت يف االعتبار العملية املوازية اليت تقوم هبا األمم املتحدة لوضع معايري وقواعد للشركات   (10) 

  .ضة أعالهعرب الوطنية، واملعرو
  .١٦٧- ١٦٤، الفصل الرابع، الباب باء، الفقرات ...مؤمتر األمم املتحدة السادسانظر   (11) 
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 وتنفيذ السياسات جمال صوغ يف الدويل التعاون وتعزيز؛ الحتوائها الالزمة التدابري عن فضال، ودينامياهتا
 دولية اتفاقات وضع أن واعترب (12).االقتصادية باجلرائم يتعلق فيما وخصوصا، الفعالة العمل استراتيجيات

 وكذلك، أمرا جوهريا االقتصادية بتلك اجلرائم يتعلق فيما الدولية التجارية للمعامالت الدنيا املعايري بشأن
 (13).عالساب املؤمتر يف اهلامة املشكلة هذه يف النظر مواصلة

    
  ،إيطاليا، ميالنو (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع السابع املتحدة األمم مؤمتر  ‐ ٥

 )١٩٨٥ سبتمرب/أيلول ٦ ‐  أغسطس/آب ٢٦

 جراملإل اجلديدة األبعاد "أعماله، جدول من ٣ البند  إطاريف الفساد مسألة السابع تناول املؤمتر  
بدرجة  متفشية أصبحت هذه الظاهرة بأن أُقر أن سبق وقد". املستقبل حتديات: التنمية سياق يف اجلرمية ومنع
 واعُترب أن. العمومية دارةاإل حتميا من عناصر باعتبارها عنصرا إليها تنظر السكان من كبرية قطاعات جتعل
 وتولِّد السياسية دارةاإل يف اجلمهور ثقة ُتضعف وبذلك، احلكومات مصداقية تقوض أن ميكن الظروف هذه

فساد  حتمية االستسالم بشأن إىل املطاف هناية يف فتؤدي، املواطنني بني واالنتهازية قدرا كبريا من التشكك
 (14).يف االقتصاد واالزدهار واالستقرار الرفاه االجتماعي من حالة حتقيق والعجز عن اجملتمع

 على التنمية عميق سليب من أثر جرامما لإل على املشاركني بني كامل شبه اتفاق هناك وكان  
 ترتكبه ما تفشي إىل جانب، االقتصادية اجلرمية الصدد بأن انتشار هذا يف وُسلم. االقتصادية- االجتماعية
 التنمية برامج يعرقل االقتصادية، للسلطة استعمال إساءةو ورشوة وطنية معينة من فساد وعرب وطنية شركات
 (15).النامية البلدان يف سيما ال خطري، حنو على الوطنية

امة قوإ التنمية سياق يف اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع التوجيهية املبادئ من بسلسلة املؤمتر وأوصى  
 حسب، والدويل واإلقليمي الوطين ت على الصعيداجراءمن أجل اختاذ اإل جديد، دويل اقتصادي نظام

 على بلد كل يف والتقاليد والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية للظروف االعتبار إيالء مع، االقتضاء
 احلكومات دعا املؤمتر كما. الداخلية شؤوهنا يف التدخل وعدم الدول بني السيادة يف املساواة مبادئ أساس
 .بالسياسات املتعلقة ومن التوجيهات ما هو مالئم من التشريعات صوغ يف املبادئ بتلك االسترشاد إىل

________________ 

  .٣٥املرجع نفسه، الفصل األول، الباب جيم، الصفحة   (12) 
وجدير بالذكر أيضا أن إحدى املهام امللحة اليت اقترحتها االجتماعات التحضريية للمؤمتر كانت . املرجع نفسه  (13) 

ضع مبادئ توجيهية وقواعد هتدف إىل منع ومكافحة اإلساءات عرب الوطنية الستعمال القوة االقتصادية، وتوفري معايري ميكن و
وقيل يف هذا الصدد إنه . يف هذا اجملال" القواعد الدنيا"وُحث على وضع نوع من . للدول أن تقّيم جهودها على أساسها
ن االتفاقات امللزمة غري ممكن بعد فإن اعتماد مدونات دولية لقواعد السلوك ميكن أن عندما يكون إبرام االتفاقيات وغريها م

يضفي الطابع الرمسي على توافق اآلراء الدويل بشأن املمارسات املقبولة وينظمه وأن ُيعطي االمتثال لذلك التوافق وزنا 
 Crime and the abuse of power: offences and offenders beyond the"انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بعنوان . معنويا

reach of the law) "A/CONF.87/6( ٨٨، الفقرة.  
 New dimensions of criminality and crime prevention in the"انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بعنوان   (14) 

context of development: challenges for the future) "A/CONF.121/20و Corr.1( ٢٧، الفقرة.  
سبتمرب / أيلول٦ –أغسطس / آب٢٦مؤمتر األمم املتحدة السابع ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، ميالنو، انظر   (15) 
  .٦١، الفصل الرابع، الباب ألف، الفقرة )A.86.IV.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (تقرير من إعداد األمانة: ١٩٨٥
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 عمل تنظم اليت القوانني وتعزيز إىل استعراض االقتصادية باجلرمية املتعلقة التوجيهية املبادئ أحد ودعا  
االقتصادية  ائماجلر يف منع القوانني تلك فعالية لضمان، االقتضاء حبسب، األعمال التجارية مؤسسات
ات إجراءوغريها من  احملاسبية اتجراءباإل ذوي إملام واضطالع قضاة مرتكبيها؛ ومالحقة فيها والتحقيق

 للمسؤولني الكايف التدريب وتوفري االقتصادية؛ املعقدة املتعلقة باجلرائم القضايا يف األعمال التجارية بالفصل
 (16).املناط هبا ذلك مرتكبيها وللوكاالت ومالحقة  فيهااالقتصادية والتحقيق اجلرائم املناط هبم منع

 الواجب االعتبار إيالء ضرورة على مشددا، الشركات مسؤولية إىل قضايا آخر توجيهي مبدأ وأشار  
 الذين أو، شركة أو منشأة أو مؤسسة نيابة عن تصرفوا الذين لألشخاص فقط ليس اجلنائية املسؤولية لفرض

وذلك ، ذاهتا املنشأة أو أو الشركة للمؤسسة أيضا بل، تنفيذية سلطة أو السياسات كانت هلم سلطة تقرير
 (17).عليه تعاقب ية أوجراماإل تعزيز األنشطة أن متنع شأهنا من مناسبة تدابري بوضع

معادال للعقاب  االقتصادية اجلرائم على كي يأيت العقاب ممكن جهد كل ببذل كذلك املؤمتر وأوصى  
مناسبة يف إصدار  وممارسات سياسات وذلك باتباع اخلطورة، من الدرجة اليت هلا نفس لتقليديةا على اجلرائم

ضد  التقليدية اجلرائم اليت تفرض على العقوبات بني غري مربر تفاوت أي على القضاء بغية، ألحكاما
 هذا لى بلوغوعمال ع. االقتصادية اجلديدة من اجلرمية األشكال املمتلكات والعقوبات اليت تفرض على

حيثما ال  االقتصادية اجلرائم على أنسب تفرض جزاءات أو بعقوبات األخذ ينبغي أنه على ُشدد، اهلدف
 (18).اجلرائم املذكورة وخطورهتا نطاق مع القائمة التدابري تتناسب

 قوباتالع وشدة طبيعة حتديد أن يؤخذ يف االعتبار، عند بأنه ينبغي التوجيه من املزيد مقُّد وأخريا،  
. اجملرم ذنب ودرجة للجرمية واحملتمل الضرر الناتج من كل وما يتصل هبا من جرائم، االقتصادية اجلرائم على
تكون  أن تضمن ةبطريق، الشديدة منها وال سيما، االقتصادية العقوبات بأنه ينبغي حتديد فئات أيضا وُسلم

عن  للمسؤولني املالية املوارد أخذ مع، ء على السواءواجملرمني األثريا الفقراء للمجرمني درجة ردعها متساوية
إىل  األول، املقام يف القانونية، والتدابري هتدف اجلزاءات أن ينبغي، ذلك على وعالوة. اجلرم بعني االعتبار

 (19).اجلرائم هذه اكتسبت عن طريق اقتصادية أو مالية مزايا أية احلرمان من
      

 الفساد ري دولية ملكافحةمعاي لوضع الطريق متهيد  - ثانيا
  

  / كانون األول١٥- ١١، الهاي (احلكومي الفساد عن األقاليمية الدراسية احللقة  - ألف
  )١٩٨٩ ديسمرب

 فرع منع نظم، اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع الثامن املتحدة األمم ملؤمتر التحضريية األنشطة  إطاريف  
 حلقة، العامة لألمانة التابعة التنمية، من أجل التقين التعاون ةإدار مع بالتعاون، اجلنائية والعدالة اجلرمية
 ١٥إىل  ١١ من الفترة يف الهاي يف هولندا حكومة استضافتها، احلكومي الفساد عن أقاليمية دراسية

________________ 

  .٨املرجع نفسه، الفصل األول، الباب باء، املرفق، الفقرة   (16) 
  .٩املرجع نفسه، الفقرة   (17) 
  .١٠املرجع نفسه، الفقرة   (18) 
  .١١املرجع نفسه، الفقرة   (19) 
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 من  بلدا ناميا١٨من  املستوى رفيعو مسؤولون الدراسية احللقة وحضر. ١٩٨٩ ديسمرب/كانون األول
 أكادميية، ومؤسسات حكومية، غري النمو، ومنظمات متقدمة بلدان ٨ من راقبونوم املناطق، مجيع

، الفساد ملكافحة لدليل األول املشروع موُعّم. مظامل أمناء ومكاتب الفساد، مستقلة ملكافحة وهيئات
 .عليه  للتعليق،الثامن املؤمتر إىل لتقدميه عّدأُالذي كان قد 

 باجلرمية وعالقاته عواقبه وأسبابه احلكومي الفساد أشكال حول متعمقة مناقشات الندوة ومشلت  
 الظاهرة هذه ملنع مناسبة اتإجراءب املشاركون وأوصى. الفساد ملكافحة القائمة التدابري وتقييم املنظمة،

 الدويل التعاون دور على الضوء ُسلط، نفسه الوقت ويف. والدويل واإلقليمي الوطين الصعيد على ومكافحتها
يف هذا  نفاذمرتكبيها وعلى اإل عليها ومعاقبة واملقاضاة والتحقيق فيها وكشفها الفاسدة املمارسات منع يف

من  التقين التعاون وتسهيل واخلربات املعلومات حتسني ضرورة على وُشدد. العامة دارةاإل نظام الصدد يف
 الوطنية للحدود العابر للفساد صديللت دولية اتفاقية إبرام ُنظر يف إمكانية، وأخريا. النامية أجل البلدان

 (20).العامة اخلدمة آلداب دولية ومدونة
    
   - أغسطس/آب ٢٧، هافانا (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع الثامن املتحدة األمم مؤمتر  -باء

 )١٩٩٠ سبتمرب/أيلول ٧

 والعدالة اجلرمية منع "أعماله جدول من ٣ البند  إطاريف بالفساد املتصلة القضايا الثامن املؤمتر حبث  
 مداوالت ألغراض األمانة أعدهتا اليت العمل ورقة ويف". وآفاقه الدويل التعاون واقع: التنمية سياق يف اجلنائية
 وأن عواقبه، اجملتمعات مجيع منه وتعاين، وطين بقدر أكرب ذا طابع عرب أصبح الفساد أن على ُشدد، املؤمتر

 أساسا التركيز مع الفعالة، للمكافحة قوية سياسية إرادة تلزم ولذلك. ميةالنا البلدان يف بكثري أشد وخامة
 ملصادرة وضع أحكام يتضمن أن ميكن الذي، الدويل التعاون وتعزيز الوطنية التشريعات مواءمة على

 (21).تلك العائدات غسل ملنع اختاذ تدابري جانب إىل، الفساد ممارسات من املتأتية العائدات

 A/CONF.144/8( الفساد ملكافحة العملية للتدابري دليل مشروع املؤمتر على معروضا وكان  
 املؤمتر يف املشاركون واعترب. ١٩٩٠/٢٣ واالجتماعي اجمللس االقتصادي لقرار استجابة أُعد، )Corr.1و

أن  كذلك واقُترح (22).الفساد ضد كفاحها يف األعضاء الدول يساعد أن شأنه من مفيدا منوذجا الدليل
 تتوىل وأن، واملنظمات األفراد ميتثل هلا السلوك لقواعد مدونة، الوطنية اخلربات إىل باالستناد، تستحدث

 كنموذج استعمال تلك املدونة أنه ميكن إىل أيضا وأشري. الصدد هذا يف الدور القيادي املتحدة األمم

________________ 

 Corruption inانظر منشور إدارة التعاون التقين من أجل التنمية ومركز التنمية الجتماعية والشؤون اإلنسانية،   (20) 

Government: Report of an Interregional Seminar, The Hague, Netherlands, 11-15 December 1989 (TCD/SEM.90/2 – 

INT-89-R56).  
 Crime prevention and criminal justice in the context of"انظر ورقة العمل اليت أعدهتا األمانة بعنوان   (21) 

development: realities and perspectives of international cooperation) "A/CONF.144/5( ٢٥- ١٩، الفقرات.  
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 وااللتزامات األهداف على بيان أيضا لتشتم بل العامة دارةاإل قيم تقتصر على بيان ال أكثر حتديدا ملبادرات
 (23).يللمجتمع احملل داريةاإل

 إدارية آليات األعضاء تنشئ الدول بأن، "احلكومي الفساد "بعنوان، ٧ قراره يف املؤمتر وأوصى  
 مدى  النظر يفإعادة إىل األعضاء الدول ودعا السلطة؛ استعمال إساءة أو الفاسدة املمارسات ملنع وتنظيمية

 ولألعمال الفساد أشكال جلميع التصدي أجل من، اإلجرائية التشريعات ذلك يف مبا، اجلنائية قوانينها ةكفاي
 الردع تكفل جزاءات إىل فرض إمكانية اللجوء وتوفري، الفاسدة األنشطة تسهيل أو مساعدة اليت يقصد هبا

 عن املسؤولني كشفلل كافية موارد وختصيص اتإجراء اعتماد على األعضاء الدول وحث الكايف؛
 املكتسبة من واملمتلكات األموال ملصادرة قانونية نصوص  ووضع،وإدانتهم الفاسدين والتحقيق معهم

  .الفاسدة املمارسات
 دولية مدونة مشروع وضع اجلنائية والعدالة اجلرمية منع املؤمتر من فرع طلب، نفسه القرار ويف  
 واملنظمات احلكومات وأن يلتمس آراء؛ التاسع املؤمتر إىل وتقدميه العموميني للموظفني السلوك لقواعد

 العملية التدابري دليل يف الواردة التدابري بشأن املهنية واجلمعيات احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية
العموميني ومواصلة  للموظفني السلوك قواعد مدونة مشروع وضع يف لالستفادة منها الفساد ملكافحة
 قيد الفساد مسألة أن ُتبقي ومكافحتها اجلرمية منع جلنة وطلب من تسهيل اعتماده؛ هبدف وذلك، تطويره

 (24).القرار هبذا اليت ُيضطلع هبا عمال اجلهود التاسع نتائج املؤمتر إىل وأن تقدم املستمر االستعراض

 والعدالة اجلرمية عيف جمال من الدويل التعاون "املعنون، ٤٥/١٠٧ القرار العامة اجلمعية واعتمدت  
كما  الفساد، مكافحة تدابري بشأن الثامن املؤمتر توصيات أكدت فيه الذي، "التنمية سياق يف اجلنائية

 للقضاة املتخصص التدريب وتوفري املواد فيما يتعلق بوضع اجلنائية والعدالة اجلرمية فرع منع أكدت والية
 .العامني واملدعني

    
 اإلنسان حقوق  اضطلعت هبا جلنةاليت املوازية األعمال  -جيم

  التدليسياإلثراء "املعنون، ١٩٩٢/٥٠ اإلنسان القرار حقوق جلنة اعتمدت، الثامن املؤمتر أعقاب يف  
هذا  يف املشتركون والوكالء ذلك، عن املسؤولة والعوامل، العامة املصلحة على حساب الدولة مسؤويل لكبار
 التدليسي اإلثراء مكافحة العمل بعزم على ضرورة على فيه شددت الذي، " التدليسي يف كافة البلداناإلثراء

هذه  منع وكذلك ، اخلارج األموال املختلسة هبذه الطريقة إىل ونقل الدولة مسؤويل لكبار املشروع غري أو
 .تنميتها أمام عقبة وتشكل العامل أحناء مجيع يف البلدان يف الدميقراطي بالنظام ختل اليت املمارسات

، وتعزيزها اإلنسان حقوق حلماية الفرعية اعتمدت اللجنة الحقة مرحلة يف أنه إىل اإلشارة وجتدر  
يف  األعمال مؤسسات من وغريها الوطنية عرب الشركات مبسؤوليات املتعلقة القواعد، ٢٠٠٣ أغسطس/آب يف

 ورجال النقابات مع ربالتشاو وقد أُعدت القواعد.  (E/CN.14/Sub.2/2003/12/Rev.2)اإلنسان حقوق جمال
________________ 

: ١٩٩٠سبتمرب / أيلول٧ –أغسطس / آب٢٧مؤمتر األمم املتحدة الثامن ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، هافانا، انظر   (23) 
  .٧٢الباب ألف، الفقرة ، الفصل الرابع، )A.91.IV.2منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع (تقرير من إعداد األمانة العامة 

  .٧- املرجع نفسه، الفصل األول، الباب جيم  (24) 



 

 
xx 

ما  "ضمن اإلنسان حقوق جمال األعمال يف مسؤوليات منشآت وتتناول احلكومية، غري واملنظمات األعمال
 واحلفاظ الفساد باجتناب االلتزام املسؤوليات هذه وتشمل ."ونفوذ يف ميادين اختصاصها نشاط متارسه من

 نتيجة معيارية صيغة يف وضعت ولكنها، الشركات أو لللدو قانونا ملزمة ليست والقواعد (25).الشفافية على
 جتسد القائمة اليت اإلنسان حقوق قوانني ومبادئ ومعظمها مستمد من، املتحدة لألمم تشاورية رمسية لعملية

  .جمال التنمية يف القانون معايري ومتثل والشركات على احلكومات وسياسية التزامات معنوية
    

 اجلنائية والعدالة ميةاجلر منع جلنة إنشاء  -دال

حيث ، اجلنائية والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة لربنامج األمم جديد عهد بداية أيضا الثامن املؤمتر شهد  
 لألمم فعال برنامج بوضع املعين الوزاري إىل انعقاد االجتماع، توصية املؤمتر بناء على، العام دعا األمني

 ١٩٩١ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ إىل ٢١ من باريس يف املعقود، اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف املتحدة
 ).Corr.1 وA/46/703انظر (

 مقابلة أي الدويل اجملتمع يواجهها اليت الرئيسية التحديات من أن على ُشدد، االجتماع ذلك ويف  
 إنفاذو اجلنائية العدالة وطاقات سلطات قدرات يف مماثلة بزيادات اجلرائم مرتكيب قدرات وطاقات يف زيادات
 اجلديدة اخلطرية باألشكال يتعلق فيما السريعة التطورات مكافحة أجل من، أنه على كذلك وُشدد. القوانني

تظهر فيها  بدأتاليت  لبلداناو النامية للبلدان إضافية موارد يلزم أن تتاح، للجرمية الوطنية عرب واجلوانب
 األولويات وحتديد الدولية اجلهود لتنسيق اجلهة املركزية باعتبارها تحدةامل األمم بدور واعُترف. الدميقراطية
  .واملوارد االحتياجات للمواءمة بني كدار مقاصة والعمل

 والعدالة اجلرمية ملنع املتحدة األمم برنامج عمل وبرنامج مبادئ إعالن باريس اجتماع ووضع  
 وقررت. ٤٦/١٥٢ قرارها يف ١٩٩١ ديسمرب/ن األولكانو يف العامة وافقت عليه اجلمعية الذي، اجلنائية
 تقدمي حنو طاقاته وأن يوجه، أولوية ذات حمددة جماالت على أنشطته املعزز الربنامج يركز أن اجلمعية
 الربنامج أهداف بني من كما قررت أن يكون. طلبها على بناء للدول املناسب الوقت يف العملية املساعدة

________________ 

  : على ما يلي١١تنص القاعدة   (25) 
متتنع الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال عن تقدمي رشوة أو إكرامية أخرى يف غري حملها أو "     

ا أو االستفادة منها عن علمٍ أو طلبها، وال جيوز أن يطلب عن قطع وعد بتقدميها أو منحها أو قبوهلا أو التسامح إزاءه
أو يتوقع منها أن تقدم رشوة أو إكرامية أخرى يف غري حملها إىل أي حكومة أو مسؤول حكومي أو مرشح لوظيفة 

  ."انتخابية أو أي فرد من أفراد القوات املسلحة أو قوات األمن أو أي فرد آخر أو منظمة أخرى
، يتعني على الشركات عرب الوطنية وغريها من )E/CN.4/Sub.2/2003/38/Rev.2انظر  (١١على القاعدة ووفقا للتعليق   

  :مؤسسات األعمال ما يلي
تعّزز الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال شفافية أنشطتها فيما يتعلق باملدفوعات إىل   )أ"(     

لرشوة واالبتزاز وغريمها من أشكال الفساد؛ وتتعاون مع السلطات احلكومات واملسؤولني العامني؛ وتقاوم صراحة ا
ال تتلقى الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال أية ) ب(احلكومية املسؤولة عن مكافحة الفساد؛ 

وارد؛ مدفوعات أو غري ذلك من املنافع يف شكل موارد طبيعية دون موافقة احلكومة املعترف هبا لدولة منشأ تلك امل
تضمن الشركات عرب الوطنية وغريها من مؤسسات األعمال أن تبيِّن املعلومات الواردة يف بياناهتا املالية، على حنو ) ج(

  ."واف من مجيع اجلوانب املادية، وضعها املايل ونتائج عملياهتا النقدية
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 ومكافحتها وترويج الوطنية عرب اجلرمية منع جمال يف األعضاء الدول تبذهلا اليت وداجله وتضافر تكامل حتقيق
 جلنة حل اجلمعية قررت، املؤسسي املستوى وعلى. املهين والسلوك والعدل واإلنسانية اإلنصاف معايري أمسى
 ولكن احلكومات ترشحهم خرباء من واملؤلفة للربنامج داريةاإل اليت هي اهليئة، ومكافحتها اجلرمية منع

 اللجان الفنية إحدى اليت هي، اجلنائية والعدالة اجلرمية منع مكاهنا جلنة يف وأنشأت الفردية، بصفتهم يعملون
 احلكومية املشاركة حبيث تكفل، حكومة ٤٠ ممثلي من واملؤلفة، واالجتماعي االقتصادي للمجلس التابعة
  .الربنامج طةأنش على ويف اإلشراف القرارات اختاذ يف املباشرة

 اجمللس اعتمد، )١٩٩٢ أبريل/ نيسان٣٠- ٢١فيينا،  (االفتتاحية دورهتا يف اللجنة توصية على وبناء  
 ينبغي اليت األولوية ذات املواضيع يكون أحد أن فيه قرر الذي، ١٩٩٢/٢٢ القرار واالجتماعي االقتصادي

 يف مبا، باجلرمية االقتصادية متعلقا اجلنائية العدالةو اجلرمية ملنع املتحدة وبرنامج األمم اللجنة أعمال توجه أن
  .األموال غسل ذلك

 من عدد) ١٩٩٣ أبريل/نيسان ٢٣- ١٣، فيينا (الثانية دورهتا يف اللجنة على معروضا وكان  
 رمنياجمل ومعاملة اجلرمية ملنع التاسع املؤمتر يف سُتنظم اليت العمل حللقات املمكنة باملواضيع املتعلقة االقتراحات

قرر ، اللجنة من توصية على وبناء. املواضيع تلك أحد الفساد وكان). Corr.1و E/CN.15/1993/7 انظر(
 يف العامة اجللسات مداوالت من واحد يوم تكريس، ١٩٩٣/٣٢ قراره يف، واالجتماعي االقتصادي اجمللس
  .املسألة هلذه التاسع املؤمتر

 العموميني املوظفني سلوك لقواعد دولية مدونة شروعم أُعد، الثامن للمؤمتر ٧ بالقرار وعمال  

)A/CONF.169/14 ،وكذلك  التاسع للمؤمتر اخلمسة قليميةاإل التحضريية االجتماعات وناقشتها) األول املرفق
 االقتصادي وأوصى اجمللس). ١٩٩٤ مايو/أيار ٦ - أبريل/نيسان ٢٦، فيينا (الثالثة دورهتا يف اللجنة

 السلوك لقواعد مدونة وضع استصواب يف التاسع ينظر املؤمتر بأن، ١٩٩٤/١٩ رهقرا يف، واالجتماعي
 أجل من الصلة ذات والكيانات األعضاء الدول من التعليقات العام يلتمس األمني وأن، العموميني للموظفني
 .الرابعة دورهتا يف هذه املسألة يف نظرها يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة مساعدة

    
  ، يطالياإ، نابويل (الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعين العاملي الوزاري املؤمتر  -اءه

 الصلة املتابعة ذات اتإجراءو) ١٩٩٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣-٢١
  
 نابويل مؤمتر  ‐١

 االقتصادي اجمللس اعتمد، الثانية دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة من توصية على بناء  
 باجلرمية يعىن عاملي وزاري مؤمتر تنظيم العام األمني إىل فيه طلب الذي، ١٩٩٣/٢٩ واالجتماعي القرار

 .املؤمتر الستضافة إيطاليا حكومة من املقدم العرض وقبل الوطنية، عرب املنظمة

 من، ايطاليا، نابويل يف عقد الذي، الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعين العاملي الوزاري املؤمتر واجتذب  
 من مستوى أعلى عن فضال، املشاركة الدول من عدد أكرب ،١٩٩٤ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٣ إىل ٢١

 ٢٠٠٠ من أكثر فقد حضره. اجلنائية والعدالة اجلرمية املتحدة ملنع مؤمتر من مؤمترات األمم أي يف التمثيل،
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 الدول برؤساء دول أخرى مثلت حني يف، الوزاري املستوى على منها ٨٦ (دولة ١٤٢ من ووفود مشارك
 .احلكومية غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات عالوة على، )احلكومات أو

من تأثري  عرب الوطنية املنظمة مبا للجرمية مرتبط الفساد بأن ُسلم، للمؤمتر مناقشات  إطارتشكيل ويف  
 بغية التصدي أخرى مشاريع من لشحيحةا املوارد حتويل من حيث أنه يتعني التنمية، جهود يف شامل

 تتطلبها اليت بالتضحيات املواطنني التزام ُيضعف الفساد رئي أن، وعالوة على ذلك. يةجراماإل لألنشطة
 (26).العامة دارةاإل اليت تتطلبها الرشيدة القرارات صنع عملية ويعرقل التنمية سياسات

 الوطنية عرب اجلرمية ملكافحة العاملية العمل وخطة السياسي نابويل إعالن باإلمجاع املؤمتر واعتمد  

 عاملية اتإجراء اختاذ إىل احلاجة فيهما على شدد اللذين، )ألف-األول الباب، املرفق، A/49/748( املنظمة
ية جراماإل للمنظمات اهليكلية اخلصائص على التركيز مع، مةالوطنية املنظ عرب اجلرمية ملكافحة عاجلة

، املنظمة للجرمية املميزة السمات من جمموعة االعتبار بعني تأخذ أن إىل الدول ودعا وأساليب عملها؛
 أو األراضي على السيطرة أو األرباح لكسب والفساد والترهيب استخدام العنف، أمور يف مجلة، تشمل

 العاملية، العمل وخطة السياسي نابويل على إعالن، ٤٩/١٥٩ قرارها يف العامة، جلمعيةا ووافقت. األسواق
 .االستعجال وجه على تنفيذمها على الدول وحثت

    
 ملكافحة العاملية العمل وخطة السياسي نابويل إعالن مبتابعة املعنية قليميةاإل الوزارية العمل حلقة  ‐٢

 )١٩٩٥ نوفمرب/تشرين الثاين ٣٠‐٢٧، آيرس بوينس (الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

 العاملية العمل وخطة السياسي نابويل إعالن املعنية مبتابعة قليميةاإل الوزارية العمل حلقة ُنظمت  
 اجمللس االقتصادي وقرار ٤٩/١٥٩ العامة اجلمعية بقرار عمال الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة

 /تشرين الثاين ٣٠ إىل ٢٧ يرس منآ بوينس يف األرجنتني حكومة واستضافتها، ١٩٩٥/١١ واالجتماعي
 انظر (املنظمة الوطنية عرب باجلرمية املعين العاملي الوزاري املؤمتر العمل متابعة حلقة من وقُصد. ١٩٩٥ نوفمرب
 لتصديعلى ا والكارييب الالتينية أمريكا بلدان قدرة وحتسني تعزيز سبل هو دراسة منها اهلدف وكان ،)أعاله

 اجلرمية مكافحة جمال يف الالزمة األطراف واملتعدد اإلقليمي التعاون آليات وحتسني املنظمة الوطنية عرب للجرمية
 الوطين الصعيدين على اتجراءاختاذ اإل تعزيز إىل العمل حلقة وهدفت. والفساد املنظمة الوطنية عرب

 ومكافحة منع بشأن آيرس بوينس إعالن آلراءا واعتمدت بتوافق، األهداف تلك حتقيق أجل من واإلقليمي
 دول القادمون من واعترب الوزراء). املرفق، E/CN.15/1996/2/Add.1انظر  (احلدود الوطنية عرب املنظمة اجلرمية
 الرشيد احلكم تعزيز إىل الرامية والتدابري لالستراتيجيات القصوى األولوية أن والكارييب الالتينية أمريكا

 عرب املنظمة اجلرمية مواجهة على الدول قدرة تعزيز بغية، وقمعه الفساد ومكافحته ومنع ملساءلةوا والشفافية
 ملنع املتحدة برنامج األمم أولويات يف ومكافحته الفساد منع إدراج ينبغي أنه رأوا، السبب وهلذا، الوطنية
 للتعاون إقليمية مشاريع لصوغ ملةمتكا مقترحات وضع بالعمل على أيضا وتعهدوا. اجلنائية والعدالة اجلرمية
  .املنطقة يف والفساد الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ومكافحة من أجل منع التكنولوجيا ونقل الدويل

  
________________ 

ها اجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف خمتلف املشاكل واألخطار اليت تطرح"انظر ورقة املعلومات اخللفية املعنونة   (26) 
  .١٢١، الفقرة )E/CONF.88/2" (مناطق العامل
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   - أبريل/نيسان ٢٩، القاهرة (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع التاسع املتحدة األمم مؤمتر  -واو
 ات متابعتهإجراءو، )١٩٩٥ مايو/أيار ٨

 الفترة خالل اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة وتوصيات أعمال أساس على، أعاله فقد مت كرذ كما  
، اجملرمني معاملة و اجلرمية ملنع التاسع املتحدة األمم مؤمتر برنامج يف الفساد مسألة إدراج، ١٩٩٤- ١٩٩٢
 ملوضوع خاصة ر جلسةاملؤمت وكرس. ١٩٩٥ مايو/أيار ٨ إىل أبريل/نيسان ٢٩ من القاهرة يف املعقود

 (27)".عموميون موظفون فيه يتورط الذي الفساد حماربة إىل الرامية العملية التدابري يف اخلربات"

 التعاون اتفاقات استخدام وزيادة، السياسات عملية وضع حتسني إىل األعضاء الدول املؤمتر ودعا  
 ودعا اجملتمع؛ يف وآثاره الفساد ملستفيضة بشأنا البحوث واالضطالع مبزيد من ،األطراف املتعددة أو الثنائية
 بشأن اجلرائم والرصد نفاذلإل تتضمن إقامة آليات، االقتضاء عند، قانونية سن أحكام إىل األعضاء الدول

 ذات اجلرائم من أكرب سلسلة وصل يف حلقة األحيان من كثري يف الذي يشكل، الفساد مثل، االقتصادية
 (28).قللمناط االقتصادية والاألح على هائل سليب األثر

 الرابعة دورهتا يف، اجلنائية والعدالة اجلرمية جلنة منع نظرت، ٤٩/١٥٧ العامة اجلمعية بقرار وعمال  
  .التاسع املؤمتر يف توصيات، )١٩٩٥ يونيه/حزيران ٩ - مايو/ أيار٣٠فيينا، (

 القرار واالجتماعي االقتصادي جمللسا اعتمد، توصية منها وبناء على للجنة، الرابعة الدورة أعقاب ويف  
 منع على قدرهتا وزيادة، الفساد ملكافحة استراتيجيات وتنفيذ صوغ على الدول فيه حث الذي، ١٩٩٥/١٤

الفساد  منع على الدويل التعاون وحتسني، ومالحقة مرتكبيها فيها والتحقيق الفاسدة وكشفها املمارسات
 االستعراض قيد الفساد مكافحة اتإجراء مسألة يبقي أن العام األمني إىل أيضا اجمللس وطلب. ومكافحته
 مع وينسق وأن يتعاون؛ الفساد ملكافحة العملية التدابري دليل وتوسيع استعراض حتديدا أكثر وبصفة املنتظم،
 إىل ترمي مشتركة بأنشطة االضطالع يف الصلة ذات الدولية ومع املنظمات املتحدة األخرى يف األمم اهليئات
 الدولية املدونة مشروع نص تنقيح بغية زيادة احلكومات مع مشاوراته يواصل ومكافحته؛ وأن الفساد منع

 دورهتا يف اللجنة وعرضه على الثامن للمؤمتر ٧ بالقرار عمال أعد الذي العامة شاغلي الوظائف سلوك لقواعد
 الردود وقُدمت املدونة، مشروع بشأن وتعليقاهتا احلكومات آراء العام األمني طلب، كوتبعا لذل. اخلامسة
 (29)).١٩٩٦ مايو/أيار ٣١-٢١، فيينا (اخلامسة دورهتا يف اللجنة إىل األعضاء الدول من الواردة

حيتوي  الذي، التاسع املؤمتر بتقرير، ٥٠/١٤٥ قرارها يف التقدير، مع علما العامة اجلمعية وأحاطت  
 اخلاصة للمؤمتر بكامل هيئته اجللسة يف قدمت اليت القتراحاتوا التوصيات ذلك يف مبا، املؤمتر نتائج على
 وكذلك، املؤمتر اعتمدها اليت القرارات وأيدت؛ العامون املوظفون فيه يتورط الذي الفساد مكافحة بشأن

________________ 

مؤمتر األمم املتحدة التاسع ملنع لالطالع على املناقشات ذات الصلة اليت دارت يف اجللسة اخلاصة، انظر تقرير   (27) 
، الفصل اخلامس، الباب )A/CONF.169/16/Rev.1 (١٩٩٥مايو / أيار٨ –أبريل / نيسان٢٩اجلرمية ومعاملة اجملرمني، القاهرة، 

  .٢٦١- ٢٤٥ألف، الفقرات 
  .١، الفصل األول، القرار ...مؤمتر األمم املتحدة التاسعانظر   (28) 
وقد أرفق بنفس الوثيقة مشروع منقح للمدونة الدولية لسلوك . ، الفصل ثانياE/CN.15/1996/5انظر الوثيقة   (29) 

  .ستند إىل التعليقات الواردة من الدول األعضاءاملوظفني العموميني ي
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 والتوصيات اليت وضعها اجمللس الرابعة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة وضعتها اليت التوصيات
حبسب ما  املؤمتر، وتوصيات قرارات تنفيذ بشأن، ١٩٩٥ لعام املوضوعية دورته يف واالجتماعي قتصادياال
 صياغة يف والتوصيات القرارات بتلك إىل االسترشاد احلكومات ؛ ودعت١٩٩٥/٢٧ اجمللس قرار يف ورد

 .فيها الواردة ادئاملب يف سبيل تنفيذ قصارى جهدها بذل وإىل بشأن السياسات، والتوجيهات التشريعات
      

 بالفساد املتعلقة امللزمة غري القانونية املتحدة صكوك األمم اعتماد  -ثالثا
  

 العموميني املوظفني لقواعد سلوك الدولية املدونة اعتماد  -ألف

، ١٩٩٦/٨ واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار إىل ٥١/٥٩ قرارها يف العامة اجلمعية أشارت  
 املدونة واعتمدت، اخلامسة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة من توصية على بناء الذي اعتمد

جهودها  يف هبا تسترشد أداة باختاذها األعضاء الدول وأوصت العموميني املوظفني سلوك لقواعد الدولية
 الدول، على مجيع كالسلو لقواعد الدولية املدونة يعمم أن العام األمني إىل الفساد؛ وطلبت مبكافحة اخلاصة

؛ ١٩٩٥/١٤ اجمللس بقرار عمال الذي سرياجع ويوسع، الفساد ملكافحة العملية التدابري دليل يف وأن يدرجها
 وتقدميها تنفيذية خطة وضع أجل من الصلة ذات والكيانات الدول مع يتشاور أن العام األمني إىل وطلبت

 أيضا وطلبت؛ ١٩٩٥/١٤ اجمللس بقرار عمال سيقدم ذيال مشفوعة بتقريره، السادسة دورهتا يف اللجنة إىل
 احلكومية ومن املنظمات الدول من والرقابية التشريعية والنصوص املعلومات مجع يواصل أن العام األمني إىل

  .الفساد ملشكلة املستمرة دراسته سياق يف، املختصة الدولية
 الدول تسترشد هبا أداة باعتبارها ومينيالعم املوظفني سلوك لقواعد الدولية املدونة اعُتمدت وقد  
 للموظفني ينبغي اليت األساسية التوصيات من جمموعة خالل من الفساد ملكافحة جهودها يف األعضاء
 أن ينبغي اليت العامة املبادئ) أ( :التالية اجلوانب املدونة وتتناول. واجباهتم أداء يف اتباعها الوطنيني العموميني

 اإلنصافو والفعالية والكفاءة والرتاهة الوالء أي (واجباهتم أداء يف العموميون ناملوظفو يسترشد هبا
 املوظفني جانب من الشخصية األصول عن اإلفصاح) ج(األهلية؛  وفقدان املصاحل تضارب) ب (؛)واحليدة

 من غريها أو اهلدايا قبول) د (من يعيلون؛ أو/و من جانب زوجاهتم، عند اإلمكان، وكذلك، العموميني
، جيوز الذي ال، العموميني للموظفني السياسي النشاط) و (السرية؛ املعلومات مع التعامل) ه(؛ اجملامالت

  .وواجباهتم مهامهم توخيهم احليدة لدى أداء يف اجلمهور ثقة أن يكون من شأنه أن يزعزع، للمدونة وفقا
    
 الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة األمم إعالن اعتماد  -باء

 األمم إعالن، ٥١/١٩١ قرارها يف، العامة اجلمعية  اعتمدت١٩٩٦ ديسمرب/كانون األول ١٦ يف  
 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع إىل جلنة وطلبت الدولية؛ التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة

 ودون، قانونا امللزمة الدولية الصكوك طريق عن ذلك يف مبا، ناإلعالو القرار تنفيذ سبل تعزيز أن تدرس
 أجل من، بأي شكل من األشكال، الوطنية أو قليميةاإل أو الدولية اتجراءاإل تأخري أو عرقلة أو استبعاد
 املعامالت يف والرشوة الفساد مسألة وإبقاء الدولية؛ التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد جترمي على العمل

 .منتظمة بصفة االستعراض قيد الدولية التجارية
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 من جمموعة الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة األمم إعالن ويتضمن  
 األساسية القانونية ومبادئها لدستورها وفقا، الوطين املستوى على دولة كل تنفذها أن ميكن اليت التدابري

 مسألة اإلعالن ويتناول. الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة الوطنية، اهتاإجراءو وقوانينها
 ذلك يف مبا، الظاهرة هذه إىل مكافحة هتدف خمتلفة أحكاما ويتضمن األجانب، العموميني املوظفني رشوة
 خاصة شركة أي فعهاتد اليت من الوعاء الضرييب بالنسبة للرشاوى اخلصم منع عن فضال، تلك الرشوة جترمي
 .آخر لبلد منتخب ممثل أو عمومي مسؤول أي إىل دولة يف أية فرد أو عامة أو

 لتحسني حماسبية وممارسات معايري اعتماد أو بوضع األعضاء الدول التزمت، ذلك وعالوة على  
فضلى  رساتمما أو أو معايري مدونات وضع، على ووضع، أو التشجيع الدولية؛ التجارية املعامالت شفافية
التجارية  املعامالت يف هبما املتصلة املشروعة غري واملمارسات والرشوة الفساد حتظر التجارية لألعمال
ال تؤدي  أن وضمان املنتخبني؛ املمثلني أو العموميني للموظفني املشروع غري اإلثراءوالنظر يف جترمي ؛ الدولية
 بالفساد املتعلقة األخرى القانونية اتجراءاإل أو اجلنائية تالتحقيقا عرقلة إىل إعاقة أو املصارف سرية أحكام

 .الدولية التجارية املعامالت يف هبما املتصلة املشروعة غري املمارسات أو أو الرشوة

 فيما بينها فيما املساعدة من ممكن قدر أقصى وتبادل بالتعاون األعضاء الدول التزمت، وأخريا  
 التجارية املعامالت يف والرشوة بالفساد املتعلقة األخرى القانونية اتراءجواإل اجلنائية بالتحقيقات يتصل
 .والوثائق املعلومات تبادل ذلك يف مبا، الدولية

 ممهدا، الدولية املعامالت يف الرشوة ملكافحة واللوائح القوانني سن يف جمال رائدا دورا اإلعالن وأدى  
 اليت (30)،الدولية التجارية املعامالت يف األجانب العموميني املوظفني رشوة مكافحة اتفاقية إلبرام الطريق
 دخلت ، واليت١٩٩٧ نوفمرب/تشرين الثاين ٢١ يف يف امليدان االقتصادي والتنمية التعاون منظمة اعتمدهتا

 .١٩٩٩ فرباير/ شباط١٥يف  النفاذ حيز
    

 العام واألمن اجلرمية بشأن املتحدة األمم إعالن اعتماد  -جيم

العامة  اجلمعية وافقت، اخلامسة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة من توصية لىع بناء  
 الدول تعهدت، لإلعالن ووفقا. العام واألمن اجلرمية بشأن املتحدة األمم  على إعالن٥١/٦٠ بقرارها
 اجلرمية ملكافحة فعالة نيةوط تدابري باختاذ مواطنيها ورفاه أمن محاية تعمل على بأن، أمور مجلة يف، األعضاء

والعاملي يف  األطراف واملتعدد واإلقليمي واملساعدة على الصعيد الثنائي التعاون وتعزيز اخلطرية الوطنية عرب
 القوانني إنفاذب والرشوة أن تكافح وحتظر الفساد واتفقت على من أجل بلوغ هذه الغاية؛ القوانني إنفاذجمال 

من  منسقة تدابري يف صوغ، حتقيقا هلذه الغاية وعلى أن تنظر، النشاط، هذا كافحةاخلاصة مب املنطبقة الداخلية
 .الفساد ومكافحته ملنع التقنية اخلربة تطوير وكذلك، الفساد ممارسات على كبح الدويل أجل التعاون

    

________________ 

 (30)  Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries) النـزاهة تعزيز ومبادرات الفساد 
  ).E.98.III.B.18 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات) (النامية البلدان يف
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 املتحدة األمم وإعالن العموميني املوظفني سلوك لقواعد الدولية املدونة تنفيذ تدابري متابعة  -دال
 الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة

  
 )١٩٩٧ مارس/آذار ٢١‐١٧، آيرس بوينس (بالفساد املعين اخلرباء فريق اجتماع  ‐١

 ١٩٩٧ مارس/ آذار٢١ إىل ١٧من  آيرس بوينس يف خرباء اجتماع األرجنتني حكومة استضافت  
. ٥١/١٩١ و ٥١/٥٩ العامة اجلمعية قراري تنفيذ على تعزيز الدويل التعاون تقوية ووسائل سبل يف للنظر

 سلوك لقواعد الدولية املدونة لتنفيذ أولية خطة تضمنت اليت، االجتماع وتوصياته استنتاجات وُعرضت
 أبريل/نيسان ٢٨ من املعقودة، السادسة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة على، العموميني املوظفني

 ملكافحة دولية اتفاقية وضع بشأن إمكانية اخلرباء عرض ملداوالت أدناه ويرد (31).١٩٩٧ مايو/يارأ ٩ إىل
 .)ألف الباب، اخلامس الفصل انظر (الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد

    
 ٥٢/٨٧ العامة اجلمعية قرار  ‐٢

 والرشوة الفساد على مكافحة الدويل التعاون "املعنون، ٥٢/٨٧ قرارها يف العامة، اجلمعية وافقت  
 األمم إعالن تنفيذ لتعزيز املمكنة التدابري كل الدول مجيع تتخذ أن على، "الدولية التجارية املعامالت يف

 املوظفني سلوك لقواعد الدولية واملدونة الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة
 لتنفيذ املتخذة اخلطوات عن تقرير تقدمي إىل األعضاء الدول يدعو أن العام منياأل إىل وطلبت العموميني؛

 واملعايري، الضرائب من واخلصم، الفعالة واجلزاءات، بالتجرمي  املتعلقةألحكاما فيها مبا، اإلعالن أحكام
 القانونية، وتبادل املساعدة، املشروع غري اإلثراءو، التجارية املدونات ووضع، واملمارسات احملاسبية

لكي ، الفساد الوطنية ملكافحة والسياسات االستراتيجيات عن وكذلك، املصرفية اخلاصة بالسرية ألحكاموا
 اإلضافية اخلطوات دراسة بغية اجلنائية بالنظر فيها والعدالة اجلرمية منع جلنة يقوم األمني العام بتبويبها وتقوم

 يشغلون من رشو ملسألة االهتمام تويل أن اللجنة إىل وطلبت تاما؛ تنفيذا اإلعالن لتنفيذ اختاذها ينبغي اليت
 استعراضا مقبلة يف دورة أعماهلا جدول يف وأن تدرج، الدولية التجارية املعامالت يف الدول يف عامة مناصب

 .اإلعالن لتنفيذ الدول اختذهتا اليت اتجراءلإل

  ، فيينا (السابعة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة أُبلغت، أعاله الوارد بالطلب وعمال  
 ذات وباألنشطة والرشوة الفساد ملكافحة األعضاء الدول اختذهتا اليت اتجراءباإل) ١٩٩٨ أبريل ٣٠- ٢١

 غري واملنظمات الدولية احلكومية املنظمات من وغريه الدولية اجلرمية ملنع مركز هبا يضطلع اليت الصلة
 يتعلق فيما اللجنة فيها لتنظر حمددة  توصيات(E/CN.15/1998/3) الصلة ذو يرالتقر وتضمن. احلكومية

 اتإجراءاختاذ  إىل التوصيات تلك إحدى ودعت. الفساد مكافحة جمال يف العمل من باالضطالع باملزيد
 اتاءإجر بشأن الالزم الدويل اآلراء توافق تكوين وتواصل اإلجيايب القائم الدويل الزخم وتدعم تصون دولية

 .الفساد مكافحة
    

________________ 

 ١٩٩٧مارس / آذار٢١ إىل ١٧اخلرباء املعين بالفساد، املعقود يف بوينس آيرس من انظر تقرير اجتماع فريق   (31) 
)E/CN.15/1997/3/Add.1املرفق ،.(  
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 ٥٤/٢٠٥و ٥٣/١٧٦ العامة اجلمعية قرارا  ‐٣

 والرشوة الفساد مكافحة تدابري "املعنون ٥٣/١٧٦ قرارها يف األعضاء، الدول العامة اجلمعية دعت  
 ملكافحة املتحدة األمم إعالن تنفيذ لتعزيز املمكنة التدابري مجيع اختاذ إىل، "الدولية التجارية املعامالت يف

 عند، وإىل املصادقة، الصلة ذات الدولية اتاإلعالنو الدولية، التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد
 مؤمتر مع الوثيق بالتشاور، العام أن يقوم األمني إىل وطلبت الفساد؛ ملكافحة احلالية على الصكوك، االقتضاء
 التدابري بشأن واخلمسني اخلامسة دورهتا يف عامةال اجلمعية إىل تقرير بتقدمي، والتنمية للتجارة املتحدة األمم

 والقطاع املختصة احلكومية غري واملنظمات قليميةواإل الدولية واملنظمات األعضاء الدول املتخذة من جانب
 .القرار لتنفيذ هلذا اخلاص

 األموال وحتويل الفاسدة املمارسات منع "املعنون، ٥٤/٢٠٥ قرارها يف العامة، اجلمعية ودعت  
 يف والرشوة الفساد حملاربة ممارسات والوطنية الدولية التدابري من إىل اختاذ املزيد، "مشروع غري بشكل

 دعت أيضا، الوطنية التدابري بأمهية التدابري؛ وبينما سلمت هلذه دعما الدويل التعاون وإىل الدولية املعامالت
 على استنباط الطرق، املتحدة األمم منظومة بينها التعاون عن طريق بسبل من الدويل، التعاون زيادة إىل

 غري بطرائق احملولة األموال إعادة وكذلك هلا والتصدي املشروعة غري التحويالت مبنع الكفيلة والوسائل
 البلدان والكيانات املعنية أن تتعاون يف هذا الصدد؛ وطلبت إىل جبميع وأهابت األصلية، بلداهنا إىل مشروعة
 الفساد منع على املؤسسية القدرات تعزيز إىل رامية من جهود البلدان ما تبذله كل يدعمأن  الدويل اجملتمع

االستعراض،  قيد املسألة إبقاء هذه وقررت؛ املشروعة لألموال غري والتحويالت األموال وغسل والرشوة
 يف الصلة تذا واهليئات األعضاء الدول مع بالتشاور، يدرج العام أن األمني إىل الصدد هذا يف وطلبت
 اخلامسة دورهتا يف تقدميه واملعتزم ٥٣/١٧٦ قرارها يف املطلوب التقرير يف، املتحدة األمم منظومة

 بطرائق احملولة األموال إعادةوالتوصيات املتعلقة ب القرار هذا تنفيذ يف احملرز التقدم عن معلومات، واخلمسني
 .األصلية بلداهنا إىل مشروعة غري

 ٥٣/١٧٦ قراريها يف الواردة للطلبات استجابة العامة اجلمعية إىل ملقدما ويتضمن التقرير  
 البلدان وجمموعات الدولية على حدة واملنظمات البلدان كل من قدمها اليت الردود) A/55/405( ٥٤/٢٠٥و

 اريةالتج املعامالت يف الفاسدة املمارسات منع إىل اهلادفة بالتدابري يتعلق فيما احلكومية غري واملنظمات
 .املشروع غري األموال وحتويل الدولية

    
 اتاإلعالن تنفيذ عن تقدمي التقارير  ‐٤

 معايري "بعنوان ١٩٩٨/٢١ قرار اجمللس يف العام، األمني إىل واالجتماعي االقتصادي اجمللس طلب  
   إعالن شأنب استقصائية أدوات يعد أن، "اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جمال يف وقواعدها املتحدة األمم
   سلوك لقواعد الدولية واملدونة الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة األمم

   ١٩٩٩ عام أواخر األعضاء يف الدول إىل األمانة أرسلت، الطلب بذلك وعمال. العموميني املوظفني
 الدول من الواردة للردود حتليال تضمنالذي ي التقرير وقُدم. أعاله املذكورين الصكني بشأن استبيانني
، فيينا (عشرة احلادية دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة كني إىلهذين الص بتنفيذ فيما يتعلق األعضاء

 ).Add.1 وE/CN.15/2002/6) (٢٠٠٢ أبريل/نيسان ٢٥-١٦
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 املذكورين الصكني العامة اجلمعية العتماد كانا إذا مم التأكد الصعب من كان أنه من الرغم وعلى  
 األساسية املبادئ أشار إىل أن االستقصاءات على الردود حتليل الوطنية فإن التشريعات على مباشر أثر أعاله
 الوطين املستوى على التشريعات تنفيذ يف، خمتلفة وبطرائق خمتلفة بدرجات، جتلت فيهما الواردة ألحكاموا
 .الدول من العديد يف

 التعاون عن العام األمني بتقرير، ١٩٩٧/٣٤ قراره يف واالجتماعي، االقتصادي اجمللس بورّح  
 عن األعضاء الدول قدمتها اليت املعلومات الذي يتضمن )E/CN.15/1997/17(األنشطة  وتنسيق التقين

 العام األمني إىل وطلب كامل؛  وتنفيذه على حنو٥١/٦٠ العامة اجلمعية أحكام قرار ملراعاة املبذولة جهودها
 وطلب. اإلعالن تنفيذ عن أخرى، معلومات وسائل أو استبيان باستخدام األعضاء، لدولا من أن يلتمس

 إعالن حول استقصائية أدوات يعد أن، ١٩٩٨/٢١ قرار اجمللس من األوَّل اجلزء يف العام، األمني من اجمللس
 ذي على االستقصاء ضاءاألع الدول من الواردة الردود حتليل وقُدم. العام واألمن اجلرمية بشأن املتحدة األمم

 .عشرة احلادية دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة إىل )E/CN.15/2002/11(الصلة 

 أشكال من وغريها الرشوة وحظر ملكافحة تشريعات اعتمدت بأهنا املستجيبة الدول معظم وأفادت  
 كانت، احلاالت من كثري ويف. البلدان بعض يف عالقة تزال كانت ال التدابري هذه أن من الرغم على، الفساد
 احملددة التدابري ومشلت. تستمر أن املرجح من عملية وهذه، الدولية بالصكوك مرتبطة اختذت اليت التدابري

الرامية  السلوك قواعد مدونات مثل أكثر استباقية تدابري وكذلك الرشوة، مثل ألنواع سلوك التجرمي اجلنائي
. السلوك وكشفه سوء من أجل ردع خاصة بالشفافية اشتراطات اعتماد عن فضال، الفساد إىل التثبيط عن
 األمم وإعالن العموميني املوظفني سلوك لقواعد الدولية باملدونة عمال التدابري تلك بعض وقد اسُتحدث

 .الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة املتحدة
      

   رامي إىل وضع استراتيجياتال السياسي الزخم بناء  -رابعا
  تدابري التصدي  من كجزء الفساد ملكافحة

 الوطنية عرب املنظمة اجلرمية املتخذة ملكافحة
  

   والفساد الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعنية ةاألفريقي قليميةاإل الوزارية العمل حلقة  -ألف
 )١٩٩٧ يوليه/متوز ٢٣-٢١، داكار(

 الوزارية العمل حلقة حبثتها اليت الرئيسية املواضيع أحد مكافحتهماو والرشوة الفساد منع كان  
 /متوز ٢٣ إىل ٢١ من داكار يف عقدت اليت والفساد، الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعنية ةاألفريقي قليميةاإل

 مع لتعاونبا، اجلرمية ومنع املخدرات مراقبة ملكتب التابع الدولية اجلرمية منع مركز ونظمها ١٩٩٧ يوليه
 وقدم. الفرنسية والتقين الثقايف التعاون وكالة من وبدعم للمخدرات الدولية للمراقبة املتحدة برنامج األمم

 ).E/CN.15/1998/6/Add.1(السابعة  دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة إىل العمل حلقة تقرير

 والفساد، الوطنية عرب املنظمة اجلرمية مكافحةو منع بشأن داكار إعالن مجاعإلبا الوزراء واعتمد  
 واملستمر القوي التزامهم  اإلعراب عناإلعالن يف الوزراء وكرر. بتنفيذه التقرير، وأوصوا ذلك يف الوارد

 احلياة يف والرتاهة والكفاءة والشفافية املساءلة لثقافة وبالترويج مظاهرها، كل يف الظاهرة هذه مبكافحة
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، بعناية ومنسقة مترابطة تدابري من مؤلفة برامج وضع عن اعتزامها الدول أعربت، لغرضا وهلذا. العامة
 إدارية وتدابري خمتلفة تنظيمية أحكاما كما تشمل، وجنائية وإجرائية ومدنية إدارية تشريعات تشمل

 دويلال يرسي اجملتمع بأن الوزراء وأوصى. عالية والرشوة ومكافحتهما، كأولوية الفساد منع تستهدف
 ويف. والنمو الفاسدة التنمية املمارسات أن ال تعرقل ويكفل الرشيد احلكم قيم يعزز للتعاون مشتركا أساسا
للتصدي  التدابري فعالية أكثر باعتبار ذلك والرشوة الفساد ملكافحة دولية اتفاقية إعدادب أوصي، الصدد هذا
 .املشكلة هلذه

    
   والفساد الوطنية عرب املنظمة باجلرمية املعنية آلسيويةا قليميةاإل الوزارية العمل حلقة  -باء

 )١٩٩٨ مارس/آذار ٢٥-٢٣، مانيال(

 هذا يف اإلقليمي ودون اإلقليمي التعاون تعزيز ذلك يف مبا، والرشوة ومكافحتهما الفساد منع كان  
 عرب املنظمة باجلرمية املعنية اآلسيوية قليميةاإل الوزارية العمل حللقة الرئيسية املواضيع من أيضا واحدا، اجملال

 أيضا االجتماع تقرير ُعرض وقد. ١٩٩٨ مارس/آذار ٢٥ إىل ٢٣ من مانيال يف عقدت اليت والفساد الوطنية
  .(E/CN.15/1998/6/Add.2) السابعة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة على

، التقرير يف الوارد الوطنية، عرب اجلرمية حةومكاف منع بشأن مانيال إعالن مجاعإلبا الوزراء واعتمد  
 اجلرمية على مكافحة واإلقليمي الوطين العمل على تعزيز وتصميمهم السياسية إرادهتم فيه عن أعربوا والذي
 من مهاراهتم مستوى ورفع اجلنائية العدالة وموظفي القوانني إنفاذ أجهزة قدرة وتعزيز والفساد؛ الوطنية عرب

 يف مبا االقتصادية، وغريه من اجلرائم األموال وغسل عرب الوطنية اجلرمية جمال يف ملتخصصا التدريب خالل
 للمنع بوضع تدابري، أمور مجلة يف، الفساد وذلك ممارسات مجيع مبكافحة التزامهم وأكدوا. الفساد ذلك

 جانب اجلمهور؛ من شطنيوالتأييد الن املشاركة مع، والشفافية قوامها املساءلة ثقافة بغية تعزيز واملكافحة
 وكذلك، واجلنائية واإلجرائية واملدنية داريةاإل التشريعات تشمل، الفساد ملناهضة شاملة ووضع برامج

 لقواعد الدولية املدونة خمتلف أحكام إنفاذوالقيام كما ينبغي ب ؛داريةاإل اتجراءواإل التنظيمية ألحكاما
بشأن  املتحدة األمم وإعالن، العام واألمن اجلرمية بشأن تحدةامل األمم وإعالن، العموميني املوظفني سلوك

 املعين اخلرباء فريق اجتماع وكذلك توصيات، الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد مكافحة
 الوطنية املؤسسات تعزيز بغية، ١٩٩٧ مارس/آذار ٢١ إىل ١٧ من آيرس بوينس يف واملنعقد بالفساد

 كما. والرشوة الفساد ملشاكل التصدي إىل ضرورة، والدويل الوطين الصعيدين على، واسترعاء االنتباه
 جدوى، الراهنة لواليتها وفقا، اجلنائية على أن تدرس والعدالة اجلرمية منع جلنة املشاركة الدول شجَّعت
  .امليدان هذا يف ناجحة مبادرات مراعاة ما اختذ من مع، والرشوة الفساد ملكافحة عاملية اتفاقية إقرار

      
 الفساد وضع صك دويل ملكافحة مدى استصواب استكشاف  -خامسا

  
 )١٩٩٧ مارس/آذار ٢١-١٧، آيرس بوينس (بالفساد املعين اخلرباء فريق اجتماع  -ألف

 مارس/ آذار٢١إىل  ١٧ من آيرس بوينس يف عقد الذي، بالفساد املعين اخلرباء فريق اجتماع يف  
 اجلمعية قرار من ٤ الفقرة بتنفيذ ولدى التوصية ،)١- الباب دال، ثالثا الفصل ار إطيف، أعاله انظر (١٩٩٧
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 اجلنائية والعدالة اجلرمية منع تقوم جلنة أن اخلرباء رأي من كان، اخلصوص وجه على، ٥١/١٩١ العامة
التفاقية أكثر باعتبار تلك ا الدولية، التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد ملكافحة دولية اتفاقية إعدادب

 (32).فعالة إنفاذ آليات تشمل أن ينبغي تلك االتفاقية ورأوا أن. التدابري فعالية للتصدي للمشكلة

 هذا جدوى يثبت اإلقليمي الصعيد على املبذولة جناح اجلهود أن، الصدد ذلك يف، ولوحظ  
 مناهج وعلى استنباط كةمشتر مفاهيم إىل التوصل على الدويل اجملتمع قدرة على دليال ويشكل املشروع

 بأن كذلك واعُترف. حمّسن وفعال دويل لتعاون األساس تشكل أن قبوال عاما ميكن مقبولة واستراتيجيات
 من يعد مل وأنه، التجارة وحترير العوملة لتزايد نتيجة وطين عرب ذات طابع أصبحت والرشوة الفساد ظاهرة
 اجملتمع أن على اخلرباء وشدد. وحدها الوطنية اتراءجاإل خالل من فعالة بصورة معها التعامل املمكن
 وأن السديد احلكم قيم يعزز أن شأنه الذي من للتعاون مشترك وجود أساس إىل ملحة حاجة يف الدويل
 بضرورة استمرار وتكثيف ويف حني اعترف اخلرباء. والنمو أال تعرقل ممارسات الفساد التنمية يكفل
 الدولية االتفاقية هذه إعداد أن رأيهم من كان، اإلقليمي أو الوطين الصعيدين ىعل بالفعل اجلارية اتجراءاإل

 اجلنائية أن والعدالة اجلرمية منع جلنة من ُيطلب بأن بشدة أوصوا ومن مث. النهائي اهلدف يكون أن ينبغي
 اجلمعية ارقر من الصلة ذات ألحكاما من أيضا مستفيدة، عالية أولوية ذات كمسألة تلك املهمة تشرع يف

 دعمها للجنة توفر أن على الدول وُحثت. ١٩٩٥/١٤ واالجتماعي وقرار االقتصادي ٥١/٥٩ العامة
 أقرب يف املهمة هبذه إجناز للجنة لكي يتاح، كاملة العملية مشاركة هذه يف وأن تشارك التاّمني وتعاوهنا
 (33).ممكن وقت

    
   - مارس/ آذار٣٠باريس،  (املالية هوقنوات بالفساد املعين اخلرباء فريق اجتماع  -باء

 )١٩٩٩ أبريل/نيسان ١

 إىل مارس/آذار ٣٠ من باريس يف املالية وقنواته بالفساد املعين اخلرباء فريق اجتماع ُعقد  
إىل  االجتماع تقرير وقُدم. ١٩٩٨/١٦واالجتماعي  االقتصادي اجمللس بقرار عمال، ١٩٩٩ أبريل/نيسان١

 ١٩٩٩ مايو/أيار ٦ - أبريل/نيسان ٢٧، فيينا (الثامنة دورهتا يف اجلنائية ةوالعدال اجلرمية منع جلنة
)E/CN.15/1999/10(. 

 التدفقات وكشف الفساد مكافحة على الدويل التعاون لتحسني التدابري من جمموعة حتديد وبعد  
والوطين  الدويل يدينالصع فيها على للنظر التوصيات من سلسلة اخلرباء فريق قدم، بالفساد الصلة ذات املالية

 فعالة دولية بأدوات إىل التزود حباجة الدويل اجملتمع أن اخلرباء رأي من كان، ذلك على وعالوة. كليهما
 ينبغي األعضاء الدول ورأوا أن. واملالية االقتصادية النظم على الضارة آثاره من وللحد ككل الفساد ملكافحة
 من أن اعتربوا، الصدد هذا ويف. املوضوع هذا أنشامل بش دويل صك وضع استصواب يف أن تنظر
 املعنية العمل فرقة مجعتها اليت تلك مثل، الدولية املمارسات الفضلى االعتبار يف تؤخذ أن الضروري

 الدولية واملنظمة، املعنية باإلشراف على املصارف بازل وجلنة، األموال بغسل املتعلقة املالية اتجراءباإل
________________ 

  .٢٥، املرفق، الفقرة E/CN.15/1997/3/Add.1انظر الوثيقة   (32) 
  .٥١رجع نفسه، الفقرة امل  (33) 
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 مؤسسات اليت وضعتها الدولية القانونية الصكوك عن فضال، الدولية الشفافية ومنظمة الية،امل األوراق هليئات
 ومنظمة يف امليدان االقتصادي والتنمية التعاون ومنظمة األورويب واالحتاد أوروبا جملس مثل أخرى دولية
 صوغ بشأن تحدةامل األمم داخل الوقت ذلك يف كانت جارية اليت املفاوضات وكذلك، األمريكية الدول
  ).أدناه أنظر (الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة دولية اتفاقية

      
  املتحدة  األمم اتفاقية لوضع املفاوضات  -سادسا

 الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة
  

 الفساد الوطنية تستهدف عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية يف أحكام إدراج  -ألف

 للفساد، التصدي الوطنية مسألة عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة اتفاقية لوضع املخصصة تناولت اللجنة  
إمكانية ، )١٩٩٩ ديسمرب/كانون األول ١٧-٦، فيينا (السادسة دورهتا يف، أوال وقبل كل شيء وناقشت
 يةجراماإل اجلماعات بجان من العموميني املوظفني إفساد جترمي بشأن مواد االتفاقية تلك يف أن ُتدرج
 .ومكافحته الفساد هذا أخرى ملنع تدابري وبشأن املنظمة

 وذلك، مستفيضة مناقشة موضوع، اخلصوص وجه على، الفساد بتقرير جرمية اخلاص وكان احلكم  
 أحد اعُترب الفساد أن وبالنظر إىل. بكثري أوسع ظاهرة ملكافحة حمدودا جهدا اعُترب ألن ذلك احلكم أساسا

 الذي اختري كان النهج، هبا تقوم اليت املنظمة وأحد األنشطة يةجراماإل اليت تستخدمها اجلماعات ساليباأل
 .العام القطاع يف الفساد يستهدف االتفاقية يف حكم إدراجهو  النهاية يف

 عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم التفاقية النهائي النص من ٨ املادة وتبعا لذلك، تقرر  
 جنائية وجرمية) ١ الفقرة (عمومي موظف يتورط فيه الذي واالرتشاء الرشو هي إلزامية جنائية جرمية (34)الوطنية
وجترم ). ٢ الفقرة (دويل مدين موظف أو أجنيب موظف عمومي واالرتشاء الذي يتورط فيه الرشو هي اختيارية
 املوظف "تعريفا لعبارة ٨ املادة تتضمن كما). ٣ الفقرة (اجلرائم تلك يف كطرف متواطئ املشاركة أيضا املادة

 يف تطبق وحسبما الداخلي القانون يف تعريفها حسب عمومية، خدمة الذي يقدم الشخص بأنه" العمومي
 (35)).٤ الفقرة (فيها الوظيفة تلك بأداء املعين الشخص يقوم اليت الطرف للدولة اجلنائي القانون

بصرف  الداخلي قانوهنا يف أعاله إليها املشار اجلرائم أن تقرر ألطرافا الدول ُيقتضى من، عامة وبصفة  
 ).االتفاقية من، ٢ الفقرة، ٣٤ املادة (يف ارتكاهبا منظمة يةإجرام مجاعة ضلوع أو الوطين عرب طابعها عن النظر

مع  يتسق املالئم والذي بالقدر، األطراف تعتمد الدول بأن ٩ املادة تقضي، ذلك إىل إضافةو  
 ومنع العموميني املوظفني نزاهة لتعزيز أخرى فعالة تدابري أو إدارية أو تشريعية تدابري القانوين، ظامهان

 قيام تدابري لضمان األطراف الدول تتخذ تقضى بأن كما). ١ الفقرة (عليه واملعاقبة وكشفه فسادهم
________________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   (34) 
 عن املفاوضات التحضريية األعمال من االتفاقية، انظر ٨لالطالع على عرض عام لعملية التفاوض بشأن املادة   (35) 

منشورات األمم املتحدة،  (هبا امللحقة والربوتوكوالت يةالوطن عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية بشأن وضع
  .٩٩- ٨٥، اجلزء األول، الصفحات )A.06.V.5رقم املبيع 
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 تلك منح ذلك يف مبا عليه، عاقبةوامل وكشفه العموميني املوظفني فساد ملنع فعالة اتإجراء باختاذ سلطاهتا
 (36)).٢ الفقرة (تصرفاهتا على السليم غري التأثري ممارسة لردع كافية استقاللية السلطات

    
 ٥٤/١٢٨ العامة اجلمعية قرار: الفساد ملكافحة جديد دويل صك إىل باحلاجة اإلقرار  -باء

 متابعته اتإجراءو

 عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية لوضع التفاوض عملية يف املشاركة اتفقت الوفود  
، وبالنظر إىل ذلك. شاملة بطريقة الفساد مسألة تتناول أن ميكن ال االتفاقية تلك أن اتفاقا عاما على الوطنية
 نظرأن ت، السادسة أيضا دورهتا يف، الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة اتفاقية لوضع املخصصة اللجنة قررت

إىل  اجلمعية فيه أوعزت الذي، "الفساد مكافحة تدابري "املعنون، ٥٤/١٢٨ العامة اجلمعية قرار تنفيذ يف
 وكذلك، املنظمة باجلرمية ذي الصلة الفساد ملكافحة تدابري االتفاقية مشروع يف تدرج بأن املخصصة اللجنة
إىل  وطلبت ؛)أعاله انظر (عموميون ظفونمو فيها يتورط اليت الفساد أفعال على باملعاقبة تتعلق أحكاما
 لالتفاقية أو مكمال يكون إما، الفساد ملكافحة دويل صك دراسة مدى استصواب وضع املخصصة اللجنة
 قرار يف إليها املشار الثالثة اإلضافية والصكوك لالتفاقية النهائية الصيغة وضع بعد ويصاغ عنها، مستقال
 . اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة  آراءها يف ذلك الصدد علىوأن تعرض، ٥٣/١١١ العامة اجلمعية

 أن تبّت، )٢٠٠٠ يناير/كانون الثاين ٢٨- ١٧، فيينا (السابعة دورهتا يف املخصصة، اللجنة وقررت  
 قانوين صك وضع املخصصة اللجنة واستصوبت. ٥٤/١٢٨قرارها  يف العامة اجلمعية أثارهتا اليت يف القضايا

 األمم اتفاقية عن ينبغي أن يكون مستقال الدويل الصك ذلك أن على واتفقت الفساد، ملكافحة فعال دويل
 بشأن من املفاوضات االنتهاء بعد يف صوغه وأنه ينبغي الشروع الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة
حتديد اجملال الذي  أن يضاأ املخصصة اللجنة ورأت. هبا امللحقة الربوتوكوالت ومشاريع االتفاقية مشروع

 وحتليال يتضمن استعراضا غي أن يستند إىل عمل حتضريي سليمبين يتناوله الصك اجلديد وجممل نطاقه
 مع بالتشاور بذلك التحليل األمانة وينبغي أن تضطلع. الصلة ذات والتوصيات الدولية الصكوك لكل شاملني
 اللجنة اقشتنكما . العاشرة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة إىل وأن يقدَّم األعضاء الدول

 من بغية متكينها والية اللجنة املخصصة أن متدد فترة العامة إىل اجلمعية يطلب أن ينبغي كانما إذا  املخصصة
 إىل وأشري. العامة اجلمعية منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل جلنة من توصية استنادا إىل اجلديد، الصك إعداد

ما ، املسألة هذه يف النظر لدى احلسبان، يف تأخذ جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية أن من املستصوب أن
الربوتوكوالت امللحقة  مكافحة اجلرمية املنظمة ومشاريع اتفاقية مشروع وضع لدى املخصصة اللجنة اكتسبته

. املعقدة املسائل معاجلة تلك يف اللجنة املخصصةجناح  على البناء احلاجة وكذلك، فنية هبا من جتربة وخربة
منع اجلرمية  جلنة إىل ٥٤/١٢٨ القرار تنفيذ بشأن وتوصياهتا آراءها املخصصة تنقل اللجنة أن على واتُّفق

 (37).املناسب بشأهنا جراءاإل الختاذ التاسعة دورهتا والعدالة اجلنائية يف
________________ 

، الصفحات ...األعمال التحضريية من االتفاقية، انظر ٩لالطالع على عرض عام لعملية التفاوض املتعلقة باملادة   (36) 
١٠٣- ١٠١.  
ع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية عن أعمال دورهتا السابعة انظر تقرير اللجنة املخصصة لوض  (37) 

)A/AC.254/25( ٢١، الفقرة.  
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   جديد دويل صك بشأن املتقدمة املناقشات إدراج  -سابعا
  املتحدة  األمم مؤمترات أعمال جدول الفساد يف ملكافحة

 اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع
  

 )٢٠٠٠ أبريل/نيسان ١٧-١٠، فيينا (اجملرمني ومعاملة اجلرمية ملنع العاشر املتحدة األمم مؤمتر  -ألف

 اجلنائية والعدالة اجلرمية الأحو " املوضوع إطارويف، العاشر املؤمتر أعمال جدول من ١ البند  إطاريف  
 صلة بوجود أُقر وكان قد سبق أن. والفساد املنظمة اجلرمية بني الروابط على الضوء ُسلط، "العامل نطاق على
 اجلماعات من حيث أن، املنظمة يةجراماإل األنشطة وسائر الفساد على تنطوي اليت األنشطة بني قوية
 غري تربعات أو أو رشوة ابتزاز شكل يف اليت ميكن أن تكون، لفسادا ممارسات يف ضالعة املنظمة يةجراماإل

 املزية غسل تلك تعزيز ويزيد من. معينة سوق حصة مميزة يف كسب بغية السياسية للحمالت مشروعة
  (38).عاملشرو االقتصاد يف استثمارها إعادةمن أجل  املشروعة غري األرباح

 منو بأن توحي عن اجلرمية املتاحة البيانات أن ذُكر مة،يف اجللسات العا املناقشات يف لوحظ وكما  
 يتبني من قلة اإلحساس كما، القانون على اخلروج ثقافة توجد حيثما بصفة خاصة قويا يكون املنظمة اجلرمية

 (39).فعالية والشرطة وبتدين الفساد مع اإلحساس بانتشار، باستقالل القضاء

 نوع على العاشر املؤمتر خالل نظمت اليت الفساد افحةمبك املعنية العمل حلقة أساسا وركزت  
 إنفاذبشأن  توصيات قُدمت، ذلك على وعالوة. الفساد مكافحة فعالة يف أن تكون ميكن اليت التدابري
 املستوى على اختاذها يتعني اليت التدابري إىل جانب، املدين واجملتمع اخلاص، والقطاع، والتشريع، القوانني
 (40).الفساد ملكافحة املتحدة من صكوك األمم صك وضع إمكانية بشأن النقاش ترويج ذلك يف مبا، الدويل

 بشأن مستقل دويل صك إىل للحاجة واضح تأييد عن أُعرب، العاشر املؤمتر من املستوى الرفيع اجلزء ويف
 تثري قلقا مسألة يعد مل، األخرى اجلرائم فيما يتعلق بالعديد من الشأن هو كما الفساد، أن ورئي. الفساد

  (41).ةدويل حقيق مثار انشغال بل أصبحت، الوطين فقط أو على الصعيد احمللي
    
 لتنفيذه العمل وخطط والعدالة اجلرمية بشأن فيينا إعالن  -باء

، والعشرين احلادي القرن حتديات مواجهة: والعدالة اجلرمية بشأن فيينا إعالن العاشر املؤمتر اعتمد  
 سلسلة على فيينا إعالن وحيتوي. وأرفقته بذلك القرار ٥٥/٥٩ قرارها يف العامة  اجلمعيةالحقا أقرته الذي
 الدول التزمت،  منه١٦ الفقرة ففي. ومنعها اجلرمية يف حمال مكافحة حمددة ملشاكل للتصدي االلتزامات من

 ملكافحة املتحدة األمم النإىل إع، أمور مجلة تستند، يف، الفساد ملكافحة معززة دولية تدابري باختاذ األعضاء
________________ 

التعاون الدويل على "انظر ورقة املعلومات األساسية اخلاصة حبلقة العمل من أجل مكافحة الفساد، املعنونة   (38) 
  ، الفقرة )A/CONF.187/9" ( القرن احلادي والعشرينالتحديات اجلديدة يف: مكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

، تقرير من ٢٠٠٠أبريل / نيسان١٧‐ ١٠مؤمتر األمم املتحدة العاشر ملنع اجلرمية ومعاملة اجملرمني، فيينا، انظر   (39) 
  .٤٠، الفصل اخلامس، الفقرة )A.00.IV.8منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (إعداد األمانة العامة

  ).٩٠، الفقرة A/CONF.187/9انظر أيضا الوثيقة . (١٥٣املرجع نفسه، الفقرة   (40) 
  .٩، املرفق األول، الفقرة ...مؤمتر األمم املتحدة العاشرانظر   (41) 
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، العموميني املوظفني سلوك لقواعد الدولية واملدونة، الدولية التجارية املعامالت يف والرشوة الفساد
 قانوين صك وضع إىل احلاجة على وشددت والدولية؛ قليميةواملنتديات اإل الصلة، ذات قليميةاإل واالتفاقيات

؛ الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية عن مستقال يكون، الفساد ملكافحة فعال دويل
، العاشرة يف دورهتا إليها يقدم أن العام األمني إىل تطلب إىل أن اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة ودعت
 من الصلة، كجزء ذات الدولية والتوصيات الصكوك لكل شاملني وحتليال استعراضا الدول، مع بالتشاور

 .ذلك الصك لوضع األعمال التحضريية

 صوغ منع اجلرمية والعدالة اجلنائية إىل جلنة األعضاء الدول دعت، فيينا إعالن من ٢٩ الفقرة ويف  
 .اإلعالن يف هبا املتعهد االلتزامات ومتابعة لتنفيذ حمددة تدابري

 الرامية جهودها يف تسترشد، أن على احلكومات اجلمعية حثت، ٥٥/٦٠ العامة قرار اجلمعية ويف  
 يعّد، أن العام األمني إىل وطلبت العاشر، املؤمتر إليها خلص اليت ومكافحتها، بالنتائج اجلرمية منع إىل

 لكي فيينا، إعالن يف هبا املتعهد االلتزامات ومتابعة لتنفيذ عمل خطط مشاريع األعضاء، الدول مع بالتشاور
 .العاشرة دورهتا يف بشأهنا إجراء وتتخذ نائيةاجل والعدالة اجلرمية منع جلنة فيها تنظر

 والعدالة اجلرمية منع جلنة قُدمت إىل، ٥٥/٦٠ القرار ويف اإلعالن يف الواردة للطلبات واستجابة  
 إعالن لتنفيذ العمل خطط مشاريع تتضمن  وثيقة)٢٠٠١ مايو/أيار ١٧-٨، فيينا (العاشرة دورهتا يف اجلنائية
 اللجنة وقُدم إىل). E/CN.15/2001/5 (والعشرين احلادي القرن حتديات مواجهة: عدالةوال اجلرمية بشأن فيينا
 يعكس العمل خطط ملشاريع نص منقح) ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٧و ٦، فيينا (املستأنفة العاشرة دورهتا يف

 علما مع مةالعا اجلمعية وأحاطت (42).العاشرة للجنة الدورة خالل دارت اليت املناقشات االعتبار يف ويضع
 .إىل ذلك القرار وضمتها العمل، خلطط النهائي بالنص ،٥٦/٢٦١ قرارها يف التقدير،

 اجلمعية وقرارات فيينا إعالن من كل يف اجملسدة الواليات، الفساد جمال العمل، يف خطط وتضمنت  
عليه  تصديقوال عاملي واعتماده على صك التفاوض إىل يؤدي واألمانة للدول عمل ووضعت مسار، العامة

 .الفساد ملكافحة العامة التدابري من املزيد فيها أيضا وورد. وتنفيذه

 االلتزامات ومتابعة لتنفيذ حمددة بتدابري العمل خطط من الثاين الباب أوصى، اخلصوص وجه وعلى  
 .الفساد ملكافحة فعال دويل قانوين صك وضع ومن بينها، فيينا إعالن من ١٦ الفقرة يف هبا املتعهد

 فريق يف املشاركة) أ: (يلي ما بدعم األعضاء الدول تعهدت، العمل الوطنية اتإجراءب يتعلق وفيما  
 دويل قانوين صك بشأن للتفاوض  مرجعي إطارمشروع إلعداد العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء
 ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة اللجنة دورات يف الكاملة املشاركة) ب ((43)الفساد؛ ملكافحة
 والفعالة الكاملة للمشاركة العمل على) ج (؛)أدناه أنظر (٥٥/٦١ العامة اجلمعية بقرار املنشأة عمال الفساد،

 املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق مداوالت يف، منوا األقل البلدان وخصوصا، النامية من جانب البلدان
________________ 

  .E/CN.15/2001/5وحتل هذه الوثيقة حمل الوثيقة . ، املرفقE/CN.15/2001/14الوثيقة   (42) 
، ولكن E/CN.15/2001/14 العمل املنقحة لتنفيذ إعالن فيينا، املرفقة بالوثيقة يف خطة) ب(و) أ(أدرج اإلجراءان   (43) 

 مشروع إلعداد العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء  ذي الصلة، ألن فريق٥٦/٢٦١مل يردا يف نص قرار اجلمعية العامة 
  ).انظر أدناه(فعل قبل اعتماد القرار الفساد كان قد اجتمع بال ملكافحة دويل قانوين صك بشأن للتفاوض مرجعيإطار 
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 الفساد ملكافحة املتحدة األمم التفاقية النهائية الصيغة لوضع جلهودا بذل) د(؛ املخصصة واللجنة العضوية
، الفساد ملكافحة القائمة القانونية الصكوك االعتبار يف على أن توضع، ٢٠٠٣ عام هناية املرتقبة حبلول

نما الشروع، حي) ه(؛ الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية مناسبا ذلك كان وحيثما
 من أجل تيسري وغريها من التدابري الداخلية إداريةو التشريعية تدابري يكون ذلك مناسبا، يف استحداث

 اختاذ تدابري ذلك يف مبا، الفساد املرتقبة وتنفيذها تنفيذا فعاال ملكافحة املتحدة األمم على اتفاقية التصديق
 .سائر الدول مع الفعال التعاون لدعم وتدابري الفساد ملكافحة على الصعيد الوطين

،  الدويلجراماملعين مبنع اإل يقوم املركز أن على اتُّفق، العمل الدولية اتإجراءب يتعلق وفيما  
 أن يوفر) أ: (يلي مبا، يكون مناسبا حسبما، األخرى ذات الصلة قليميةواإل الدولية املنظمات مع بالتعاون
أثناء  الكاملة األمانة وخدمات الفنية اخلربة فسادال ملكافحة على اتفاقية للتفاوض املخصصة للجنة

 للبلدان والفعالة الكاملة املشاركة، األعضاء الدول من مبساعدة، يكفل أن) ب (بعملها؛ اضطالعها
 بناء، للدول التقين التعاون أن يوفر) ج(؛ املخصصة اللجنة أعمال يف، منوا البلدان أقل سيما وال، النامية
أن ) د (؛الفساد املرتقبة وتنفيذها ملكافحة املتحدة األمم على اتفاقية التصديق سريبغية تي، طلبها على

 يف تتناوهلا سوف اليت اجملاالت يف األطراف واملتعدد الثنائي التعاون تكثيف أو إقامة على الدول يساعد
 املوجودة الوطنية ماتللتقيي بيانات بقاعدة أن حيتفظ) ه(؛ الفساد املرتقبة ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية
 تبادل رأن ييّس) و(؛ الفساد ملكافحة املمارسات أفضل من ومبجموعة، موحد شكل يف، الفساد بشأن

أن ) ح (و، الفساد ملكافحة العملية التدابري دليل وحيّدث حأن ينقّ) ز(؛ الدول بني فيما واخلربات التجارب
 تلك تنفيذ يف، طلبها على بناء، الدول مساعدة أجل من ومكافحته، الفساد ملنع تقين تعاون مشاريع يضع

 .الفساد ملكافحة العاملي برناجمه  إطاريف املشاريع
      

 الفساد ملكافحة دويل بشأن صك التفاوض  إطارتشكيل  -ثامنا
  

 ٥٥/١٨٨ و ٥٥/٦١ العامة اجلمعية قرارا  -ألف

 ملكافحة فعال دويل قانوين  باستصواب وضع صك٥٥/٦١ قرارها يف العامة اجلمعية متسلّ  
 بوضع تبدأ أن وقررت الوطنية؛ عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية عن مستقال يكون، الفساد

 املخدرات ملراقبة املتحدة األمم ملكتب التابع الدولية اجلرمية ملنع املتحدة األمم مركز مبقر فيينا يف ذلك الصك
 من وغريها الدولية القانونية الصكوك كل فيه حيلل تقريرا يعد أن العام األمني إىل وطلبت اجلرمية؛ ومنع

 كل بتجرمي يتعلق فيما االلتزامات أمورا منها مراعيا يف ذلك، الفساد مبعاجلة الصلة ذات والتوصيات الوثائق
 وأن يقدمه، والاألم وغسل الفساد بني والعالقة للفساد، الرقابية واجلوانب الدويل، والتعاون الفساد، أشكال

 تقدمي األعضاء للدول حىت يتسىن الدورات بني ما أحد اجتماعات يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة إىل
 باستعراض العاشرة دورهتا يف إىل اللجنة أن تقوم وطلبت العاشرة؛ دورهتا انعقاد قبل اللجنة إىل تعليقات
 األعمال املقبلة املتعلقة بشأن وتوجيهات توصيات، اس ذلكأس وأن تقدم، على، العام األمني تقرير وتقييم
  .الفساد ملكافحة صك قانوين بوضع

 اتفاقية بشأن املفاوضات إجناز بعد، يعمد أن العام األمني إىل العامة اجلمعية طلبت، نفسه القرار ويف  
 إىل دعوة فريق مفتوح، هبا الصلة ذات والربوتوكوالت الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم
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 العام األمني تقرير استنادا إىل إىل االنعقاد لكي يتوىل، الدوليني من اخلرباء احلكوميني باب العضوية
 الصك بشأن التفاوض ألجل نطاق االختصاص دراسة وإعداد مشروع، العاشرة دورهتا يف اللجنة وتوصيات
حييل  أن باب العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء يقفر إىل وطلبت الفساد؛ ملكافحة املقبل القانوين
 والعدالة اجلرمية منع جلنة طريق عن املقبل، القانوين الصك بشأن التفاوض نطاق االختصاص ألجل مشروع
بغية اعتماده؛  واخلمسني السادسة دورهتا يف العامة اجلمعية  إىل،واالجتماعي االقتصادي واجمللس اجلنائية
 يعتمد مشروع حاملا فيينا يف أعماهلا لكي تبدأ، الصك ذلك بشأن للتفاوض خمصصة جلنة اءإنش وقررت

 .التفاوض نطاق االختصاص هلذا

 E/CN.15/2001/3(العاشرة  دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة على معروضا وكان  
، بالفساد املوجودة املتعلقة الدولية ائقالوث من وغريها والتوصيات القانونية الصكوك عن التقرير) Corr.1و

 .أعاله املذكور النحو على العامة اجلمعية هإعداد الذي طلبت

، ٥٥/٦١ قرارها كما جاء يف، العام األمني إىل طلبها ٥٥/١٨٨ قرارها يف العامة اجلمعية رتوكّر  
 مرجعي  إطارمشروع وإعداد لدراسة باب العضوية مفتوح دويل حكومي خرباء لفريق اجتماعا يعقد بأن

 األموال مسألة دراسة إىل اخلرباء فريق ودعت الفساد، ملكافحة املستقبلي القانوين الصك على للتفاوض
 قيد املسألة إبقاء هذه وقررت األصلية؛ بلداهنا إىل األموال تلك إعادةو مشروعة غري بصفة احملولة

 واهليئات األعضاء الدول مع بالتشاور، يعد أن، دالصد هذا يف العام، العام األمني وطلبت إىل، االستعراض
 تقريرا، ٥٥/٦١ قرارها يف طلبته الذي التقرير يف الواردة املواد تكرار ودون، املتحدة األمم منظومة يف املعنية
، ٥٤/٢٠٥ القرار كما يتضمن، مع مراعاة، هذا القرار تنفيذ يف احملرز التقدم عن معلومات يتضمن حتليليا

 يقدم وأن، األصلية بلداهنا إىل مشروعة غري بصفة احملولة األموال إعادة من بينها تتصل بأمور ددةحم توصيات
: القطاعية السياسات مسائل "املعنون البند  إطاريف واخلمسني السادسة دورهتا اجلمعية خالل إىل التقرير
 ."والتنمية التجارية األعمال

 الردود) Add.1 وA/56/403(الطلب  لذلك استجابة عامةال اجلمعية إىل املقدمان التقريران وعكس  
 عن فضال، القرار لتنفيذ املتخذة بشأن التدابري الصلة ذات املتحدة األمم منظومة وهيئات البلدان قدمتها اليت

 .األصلية بلداهنا إىل مشروعة غري بصفة احملولة األموال إعادةب يتعلق فيما حمددة توصيات
    
 املناقشة): ٢٠٠١ مايو/أيار ١٧-٨، فيينا (اجلنائية والعدالة اجلرمية منع للجنة ةالعاشر الدورة  -باء

 الفساد ملكافحة العاملية ات العملإجراء يف احملرز التقدم بشأن املواضيعية

 يف احملرز التقدم بشأن مواضيعية مناقشة العاشرة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة أجرت  
 وتفاعلي تلقائي حوار إجراء تيسري هو املناقشة من الغرض وكان. الفساد ملكافحة العاملية ملات العإجراء
 (44).املوجودات واسترداد الفساد ملكافحة الوطنية املبادرات حول األعضاء الدول بني

________________ 

لالطالع على عرض عام للمداوالت اليت جرت يف إطار تلك املناقشة املواضيعية، انظر تقرير جلنة منع اجلرمية   (44) 
 ١٠، امللحق رقم ٢٠٠١الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، (والعدالة اجلنائية عن أعمال دورهتا العاشرة 

)E/2001/30/Rev.1(٢٤- ٨باء، الفقرات - ، اجلزء أوال، الفصل الثاين.  
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 األعضاء الدول غالبية أعربت، الفساد ملكافحة جديد دويل قانوين صك وضع مبسألة وفيما يتصل  
 أن وفود أنه ينبغي عدة الذي رأت، الصك هذا لوضع العامة الصادرة من اجلمعية للدعوة التام ييدهاتأ عن

من الضروري االستفادة يف  أن مفاده رأي عن أُعرب، وأولية عامة وكمالحظة. اتفاقية يف شكل يكون
 يف اليت سبق أن مت، قليميةاإل املنظمات التجربة اليت اكتسبتها الذي سيوضع مستقبال من القانوين الصك
 ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية وكذلك من، الفساد تعاجل دولية قانونية صكوك بشأن وضع ها التفاوضإطار
 .الوطنية عرب املنظمة اجلرمية

 التخصصات متعدد يستند إىل هنج أن ينبغي اجلديد القانوين الصك أن على عدة متكلمني دوشّد  
 وتعريف، الفساد تعريف مسائل إىل اخلصوص وجه على وأشري. اجملاالت من عاواس نطاقا يتناول أن وينبغي
. الدويل والتعاون القضائي، واالختصاص، واجلزاءات، اخلاص القطاع يف والفساد، العموميني املوظفني
  تعزيزالرامية إىل التدابري ذلك يف مبا، الفساد ملنع فعالة تدابري اختاذ احلاجة إىل على خاصا تشديدا وُشدد
 املندوبني بعض أبرز، ذلك وفضال عن. السلوك لقواعد مدونات اعتماد عالوة على، الرشيد واحلكم الرتاهة
 التحقيقات إعاقة أو ملنع املصرفية السرية قوانني تطبيق ضد أحكام املرتقب القانوين الصك يف أن تدرج أمهية

 غسل تتناول حمددة أحكام إدراجوكذلك أمهية ، ادبالفس املتعلقة األخرى القانونية اتجراءاإل أو اجلنائية
 .الفساد عائدات وتشمل األموال

 التقنية املساعدة تقدمي على أيضا ينص أن ينبغي اجلديد القانوين الصك أن الوفود بعض ورأت  
 علىوكذلك  الفساد مكافحة تدابري إنفاذ على املؤسسية قدرهتا تقوية هبدف النامية، البلدان إىل والتشغيلية
 املناقشة اقتراحات أثناء وقُدمت. ملرتكبيها القانونية واملالحقة الصك يف ستحدد اليت اجلرائم يف التحقيق

. الفساد ألفعال نتيجة أضرار هبا حلقت اليت األطراف إىل تعويضات لتقدمي آلية إنشاءب اقتراح أخرى، منها
 .مستقبال سيوضع الذي قانوينال الصك تنفيذ لرصد آليات إنشاء إىل احلاجة على ُشدد كما

 مستقبال سيوضع الذي القانوين الصك يعاجل أن بضرورة واسع تسليم هناك كان، ذلك إىل إضافةو  
الوفود  من العديد وأعرب. األصلية بلداهنا إىل األموال تلك إعادةو مشروعة غري بصفة احملولة األموال مسألة

 من أكثر مشروع غري حنو على املكتسبة األموال مسألة على يركز أن ينبغي اجلديد الصك أن عن رأي مفاده
 (45).املشروعية  إطاريف األحيان غالبية يف يتم التمويل هذا ألن اخلارج، إىل حتويلها مسألة على تركيزه

    
  ٢٠٠١/١٣ واالجتماعي اجمللس االقتصادي قرار  -جيم

 القرار واالجتماعي القتصاديا اجمللس اعتمد، العاشرة دورهتا يف اللجنة توصية على بناًء  
 املشروع غري املصدر ذات األموال حتويل ومكافحة منع على الدويل التعاون تعزيز "املعنون، ٢٠٠١/١٣
 إىل فريق فيه طلب الذي ،"األموال تلك إعادة وعلى، األموال غسل ذلك يف مبا، الفساد أفعال من املتأتية

 املسائل يف، الواليات املسندة إليه سياق ضمن، أن ينظر ٥٥/٦١لقرار ا يف إليه املشار العضوية اخلرباء املفتوح
 دويل قانوين صك على للتفاوض نطاق االختصاص مشروع يف تدرج ممكنة بنود عمل باعتبارها التالية

________________ 

، )A/56/403(مشروع  غري بشكل األموال وحتويل الفساد ممارسات ومكافحة انظر تقرير األمني العام عن منع  (45) 
  .٨٣- ٨٠الفقرات 
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 من عليها املتحصل األموال حتويل ومكافحة منع على الدويل التعاون تدعيم) أ: (الفساد مرتقب ملكافحة
 تتيح ووسائل سبل استحداث وعلى فساد، أفعال من املتأتية األموال غسل ذلك يف مبا شروع،م غري مصدر
 واملؤسسات املصرفية النظم يف العاملني إسهام تكفل اليت الالزمة التدابري استحداث) ب (األموال؛ تلك إعادة
 بتسجيل وذلك فساد، عالأف من املتأتية املشروع غري املصدر ذات األموال حتويل منع يف األخرى املالية

 أفعال من املتأتية األموال إدراج) ج (مثالً؛ األموال، تلك إعادة وتيسري بالشفافية يتسم حنو على املعامالت
 فيما أصلياً جرماً يكون أن ميكن الفساد أفعال من فعل أي أن على والنّص اجلرمية، عائدات عداد يف فساد
 أعاله، إليها املشار األموال إليها ُتعاد أن ينبغي اليت البلدان لتحديد معايري وضع) د (األموال؛ بغسل يتعلق
 .عادةاإل لتلك املناسبة اتجراءواإل

 قرار يف إليها املشار املخصصة اللجنة يعد ألجل أن العام األمني إىل اجمللس طلب، ذلك وعالوة على  
 اجلمعية قرار تنفيذ يف احملرز التقدم عن سيعده الذي التحليلي التقرير إىل إضافة ،٥٥/٦١ العامة اجلمعية
 األموال وخاصة مشروع، غري مصدر من عليها املتحصل األموال حتويل عن عاملية دراسة ،٥٥/١٨٨ العامة
 البلدان يف خصوصاً والسياسي، واالجتماعي االقتصادي التقدم يف ذلك تأثري وعن فساد، أفعال من املتأتية
 من املعنية الدول متكّن اليت املناسبة والوسائل السبل بشأن مبتكرة أفكارا دراسته يف يطرح وأن النامية،
 (46).األموال تلك استرجاع ومن متتلكها كانت اليت األموال تواجد أماكن عن املعلومات على االطالع

    
 بشأن للتفاوض مرجعي  إطارمشروع عدادإل العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق  -دال

 )٢٠٠١ أغسطس/آب ٣ - يوليه/متوز ٣٠، فيينا (الفساد ملكافحة املقبل القانوين الصك

 ٢٠٠١ أغسطس/آب ٣ إىل يوليه/متوز ٣٠ من فيينا ُعقد يف، ٥٥/٦١ العامة اجلمعية بقرار عمال  
 صك بشأن للتفاوض مرجعي  إطارمشروع عدادإل العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق اجتماع
 (47).الفساد ملكافحة ويلد قانوين

 من للفساد التصدي وجوب على عام اتفاق هناك كان االجتماع خالل دارت اليت املناقشات ويف  
 املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية وضع أتاحت اليت الروح وشكلت. واحد آن يف جوانب عدة
 خطوة الدويل اجملتمع يدفع أن يستطيع جديد مليعا صك لوضع راسخا أساسا النهائية صيغتها يف الوطنية عرب
 عقد للجميع عدو إىل أحد على ال خيفى سر من الفساد حتويل إىل الرامية الدينامية العملية أخرى يف هامة
  .يهزمه أن على العزم الدويل اجملتمع

 جدول من ٤ البند الفريق إىل انتباه العضوية املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق رئيس ولفت  
 توفري) أ: (التاليني اهلدفني بإعداده اخلرباء فريق كُلف الذي املرجعي اإلطار مشروع حيقق أن مقترحا أعماله،
 صك بشأن للتفاوض املخصصة اللجنة مينح الذي األمر التفاوض، عملية جناح يكفل الذي التنظيمي اإلرشاد
 ألداء املرونة من الكايف القدر ،٥٥/٦١ العامة معيةاجل بقرار املنشأة عمال الفساد، ملكافحة دويل قانوين

________________ 

ساد، يف دورهتا الرابعة الف ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة قدمت الدراسة عند إجنازها إىل اللجنة  (46) 
  ).A/AC.261/12 (٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤ إىل ١٣املعقودة يف فيينا من 

  .Corr.1 وA/AC.260/2انظر تقرير االجتماع يف الوثيقة   (47) 
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 عملي  إطارتوفري) ب(و  فّعال؛ حنو على املخصصة اللجنة خدمة من ذاته الوقت يف األمانة ومتكني مهامها،
  .الدول وشواغلها كل آراء مراعاة مع اجلديد، الدويل القانوين الصك وضع يف املخصصة اللجنة يرشد ومرن

 القانوين الصك طبيعة) أ: (التايل النحو على املناقشة هيكلة متت اخلرباء، فريق الأعم وبغرض تيسر  
 املخصصة فيها؛ اللجنة لنظر توخيا اجلديد، الصك مبحتوى الصلة ذات املسائل) ب (الفساد؛ ملكافحة الدويل

 .التفاوض عملية يف سيتبع الذي جراءباإل الصلة ذات املسائل) ج(

 شكل على يكون أن ينبغي الصك أن على يف اآلراء توافق ظهر ذلك، تبعت اليت املناقشة وأثناء  
 ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية "عنوان الصك يكون أن إىل الداعي االقتراح عديدون متحدثون وأّيد اتفاقية،
 زوتعزي الرتاهة ضمان مفهومي إىل ما إشارة يتضمن أن ينبغي العنوان أن الوفود بعض وارتأت". الفساد

 .الرشيدة دارةاإل

 الفلسفي واألساس املنطقية العلة تشكل اليت األساسية املبادئ ذكر أنه ينبغي إىل وفود عدة وأشارت  
 استبعاد عدم فائدة على أخرى وفود  وشّددت.ديباجة يف ذلك يكون وميكن أن اجلديدة، االتفاقية ملشروع
 مثال يتضمن أن ميكن اجلديدة لالتفاقية مكمل كولبروتو أو مرفق املطاف هناية يف هناك يكون أن إمكانية
. آخرين بني العموميني، من املوظفني على تنطبق األخالقية للقواعد مدونة أو السلوك لقواعد مدونة

. املرحلة يف تلك بروتوكوالً أو مرفقاً يقترح أن اخلرباء لفريق ينبغي كانما إذا ع أخرى وفود وتساءلت
 اجلديدة االتفاقية عالقة وهي تناوهلا الضروري من سيكون أخرى مسألة هناك أن الوفود بعض ورأت

 .املوجودة باالتفاقيات

 ملبادئ الكامل االحترام اجلديدة االتفاقية أن يراعى يف وضع ينبغي أنه إىل الوفود بعض وأشارت  
 .القانونية النظم بني فاالختال وتقدير للدول، الداخلية الشؤون يف التدخل وعدم قليميةاإل والسالمة السيادة

 املتعلقة الراهنة الدولية القانونية الصكوك مراعاة مع توضع أن ينبغي اجلديدة االتفاقية أن إىل وأشري  
 االستفادة ضمان املهم من واعُترب. هلا لزوم ال اليت االزدواجية وجتّنب االتساق ضمان بغية الفساد، مبكافحة

 كذلك وأشري. أدىن معايري وضع وعدم الصكوك تلك حققتها اليت ازاتاإلجن من اجلديدة االتفاقية وضع يف
 حلول حتتوي على عديدة أحكاما تتضمن الوطنية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة املتحدة األمم اتفاقية أن إىل

 امااستخد ألحكاما تلك استخدام ينبغي إنه وقيل. اآلراء بتوافق إليها التوصل مت هامة إجنازات ومتثل مفيدة
 باحملتوى يتعلق وفيما. وتعجيلها التفاوض عملية تيسري أجل من اجلديدة االتفاقية يف املناسب بالقدر كامال
 املنوطة الوالية اعتباره يف يضع أن ينبغي اخلرباء فريق أن على عام اتفاق هناك كان اجلديدة، لالتفاقية املمكن

 توافق هناك كان الصدد، هذا ويف. اجلديدة فاقيةاالت بشأن للتفاوض مرجعي  إطارمشروع إعداد وهي به
 يف لنجاحها أساسيا شرطا ذلك بصفة املخصصة، للجنة املرونة من قدر أكرب إتاحة ضمان على يف اآلراء

 .هبا املنوطة املهام إجناز

 املكتب أعضاء مع بالتشاور الرئيس، قدمها رمسية غري مناقشة بورقة وباالستعانة لذلك، ومراعاة  
 اللجنة فيها تنظر لكي العناصر من عدد على مناقشته اخلرباء فريق ركّز اخلرباء، فريق رين، إىلاآلخ

 والضبط، واملصادرة واجلزاءات، واملنع، والتجرمي، والنطاق، التعاريف،: التالية هي العناصر وهذه. املخصصة
 وتبادل القوانني إنفاذ على والتعاون ادلةاملتب القانونية واملساعدة اجملرمني تسليم ذلك يف مبا الدويل والتعاون
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 رصد وآليات األموال، تلك إعادةو املشروع غري املصدر ذات األموال ونقل التقنية، واملساعدة املعلومات،
 اهليئات ومسؤولية القضائية، الوالية تشمل أن ينبغي العناصر قائمة أن اخلرباء فريق ورأى. التنفيذ

 أن على عام اتفاق هناك وكان. والضحايا الشهود ومحاية وحتليلها، وتبادهلا املعلومات ومجع االعتبارية،
 الذي والشكل ستناقش اليت العناصر بشأن النهائي القرار وأن حصرية تكون أن منها يقصد ال القائمة
 التفاوض مهمة العامة اجلمعية إليها أوكلت اليت اهليئة هي اليت املخصصة، اللجنة إىل يرجع به ستناقش
  .اجلديدة االتفاقية بشأن

. الفساد أشكال كل يشمل واسعا صكا تكون أن ينبغي اجلديدة االتفاقية أن الوفود بعض ورأت  
 واخلاص، العام القطاعني يف والسليب الفاعل الفساد تناول ضرورة إىل خاص بوجه الوفود بعض وأشارت
 إساءةو العدالة، سري وتعطيل الدولة، ملمتلكات عاملشرو غري واالستخدام الدولية، والرشوة بالنفوذ، واالجتار
 احلكوميني املوظفني على تنطبق أن ينبغي اجلديدة االتفاقية أن األخرى الوفود بعض ورأت. السلطة استعمال
 مفاده رأي عن األخرى الوفود بعض وأعربت. الساسة على وكذلك الدوليني واملوظفني واألجانب الوطنيني

 االتفاقية أيضا تشملهم أن ينبغي من وهم ،"عمومية وظيفة "يؤدون للذين تعريف نالكه يكون أن ينبغي أنه
 حمفوفة النهج توسيع يف اإلفراط حماولة ألن اخلصوص، هذا يف احلذر بالتزام أخرى وفود ونصحت. اجلديدة
 عريض تأييد هناك كان املناقشة، هذه من وبالرغم. والسياساتية والقانونية املفاهيمية الصعوبات من بالكثري
 .اجلديدة االتفاقية وضع يف التخصصات ومتعدد شامل هنج التباع

 إىل إضافة اإلداريو املدين بالقانون صلة ذات تدابري إدراج أمهية على الوفود بعض وشّددت  
 وجهأ تعّدد بسبب والفّعالية، الكفاءة لتحقيق أكرب احتماالت يتيح النهج هذا أن واعتربت. اجلنائية ألحكاما

 إىل الوفود بعض أشارت الصدد، هذا ويف. خمتلفة قانونية نظم يف املسائل تلك تناول وضرورة الفساد
 تدابري إىل إضافة واجلزاءات، االنتصاف وسبل واجلنائية املدنية املسؤولية اجلديدة االتفاقية تضمني ضرورة
 عكس تشمل أن سيلزم الفساد كافحةمل اجلنائي القانون أن تدابري الوفود بعض ورأت. الصلة ذات املنع
. املشروع غري اإلثراء جترمي أيضا الضروري من أن أخرى وفود ورأت. املصرفية السرية وإلغاء اإلثبات عبء

 التزامات أو دستورية ملبادئ خمالفا سيكون ألنه اإلثبات عبء عكس بشأن قلقها عن غريها وفود وأعربت
 .توخيه الصعب من سيكون ومن مث دولية

 فإن ولذا. اجلديدة االتفاقية يف هاماً عنصراً يكون أن ينبغي املنع أن عموما اخلرباء فريق رأي وكان  
 أن الوفود بعض ورأت. اجلديد الصك وضع لدى نفاذاإل وتدابري املنع تدابري بني توازن حتقيق األساسي من
 وضع املنع بشأن احملددة التدابري ضمنتت أن وميكن. الرشيدة دارةاإلو والشفافية الرتاهة تعزيز يشمل املنع

 فّعالة نظم إرساءو ونزيهة، فّعالة مدنية خدمة جيادإو األخالقية، للقواعد أو السلوك لقواعد مدونات
 والشفافية، باحلرية تتسم إعالم وسائط ووجود مستقلة، رقابية هيئات إنشاءو السياسية، األحزاب لتمويل
 من الرشاوى خصم وعدم املالية، النظم والرقابة الفعالة على مي،العمو لالشتراء شفافة قواعد ووضع

 شددت، الوفود بعض أن غري. فّعال حنو على القانون سيادة إنفاذو القضاء، استقالل وضمان الضرائب،
اجملال  هذا يف هبا أن قامت سبق األعمال اليت يكرر أن اخلرباء لفريق ينبغي ال أنه على السياق، هذا يف

 والبنك العاملية التجارة كمنظمة (عاملي طابع ذات أخرى دولية ومنظمات املتحدة لألمم ابعةت مؤسسات
 العوامل يعاجل أن ينبغي فّعاال، املنع يكون لكي أنه مفاده رأي عن كثرية وفود وأعربت). الدويل
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 املدين جملتمعا إشراك أمهية على أيضا كثرية وفود وشّددت. بالفساد املرتبطة واالقتصادية االجتماعية
 للجنة ينبغي أنه مفاده رأي عن أُعرب الصدد، هذا ويف. اجلمهور وعي وتعزيز الفساد منع يف ومشاركته
 الوطنية اهليئات مسامهات وكذلك احلكومية غري املنظمات مسامهات االعتبار يف تأخذ أن املخصصة

 . ملراجعة احلساباتقليميةواإل

 األصول أو األموال حتويل مسألة فّعالة معاجلة اجلديدة االتفاقية تعاجل أن ضرورة كثرية وفود ورأت  
 تلك إعادة لضمان وافية تدابري وضع إىل واحلاجة الفساد، أفعال من املتأتية املشروع غري املصدر ذات

 أو األموال من املشروع املستفيد هوية تبيُّن مسألة معاجلة ستلزم أنه الوفود بعض ورأت. األصول أو األموال
 هناك وكانت. األصول أو األموال تلك ملكية حق مسألة وكذلك مشروع، غري املصدر ذات األصول
 أساسا قيل إنه يشكل الذي ،٢٠٠١/١٣ واالجتماعي االقتصادي اجمللس قرار إىل واسعة النطاق إشارات
 .بشأن املسألة املخصصة اللجنة ملداوالت مفيدا

 بعض ورأت. اجلديدة االتفاقية تنفيذ لرصد فّعالة توجود آليا أمهية على عديدة وفود وأكدت  
 عدة هناك الوفود أن تلك ورأت. األطراف متعددة أو إقليمية تكون أن ينبغي اآلليات هذه أن الوفود
 إزاء قلقها عن أخرى وفود وأعربت. الصدد هذا يف لإلهلام مفيدة مصادر قائمة توفر دولية قانونية صكوك
 عن وأعربت سيادية، مبسائل عالقتها إىل بالنظر ،األطراف املتعددة أو قليميةاإل اآلليات مالءمة مدى

 .الرصد الوطنية آلليات تفضيلها

 أنه على عام اتفاق هناك وكان. التفاوض عملية بتنظيم املتعلقة املسائل أيضا اخلرباء فريق وناقش  
 جمموعة لكل اثنني ممثلني من يتألف نأ ينبغي الذي مكتبها، أعضاء بنفسها تنتخب أن املخصصة للجنة ينبغي
 بنهاية االتفاقية وضع من االنتهاء ضرورة على عام اتفاق أيضا هناك وكان. اخلمس قليميةاإل اجملموعات من
 بني عنها املعرب اآلراء تراوحت انعقادها، ومدد املخصصة اللجنة دورات بعدد يتعلق وفيما. ٢٠٠٣ عام

 الرئيس، من توصية على وبناء. الواحدة السنة يف أسبوعان أو سبوعأ منها كل مدة دورات وست دورتني
 ثالث عن يقل ال ما تعقد على أن االقتضاء، حسب املخصصة اللجنة جتتمع أن على اخلرباء فريق اتفق

 .أسبوعان منها كل مدة السنة يف دورات

 أعمال يف البلدان بجان من ممكنة مشاركة أوسع إىل احلاجة على خاصة بصفة اخلرباء فريق وشّدد  
 املتحدة األمم اتفاقية لوضع املخصصة اللجنة مبمارسة أسوة أنه، اخلرباء فريق رأى ولذلك. املخصصة اللجنة

 مشاركة لتغطية املتحدة لألمم موارد توفري إىل املاحنة البلدان دعوة ينبغي الوطنية، عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة
 .احمللية النفقات ذلك يف مبا منوا، بلدانال أقل وخصوصا النامية، البلدان

 اجلرمية منع جلنة طريق عن، واخلمسني السادسة دورهتا يف العامة اجلمعية اخلرباء فريق وأوصى  
 حيدد قرار مشروع باعتماد، واالجتماعي االقتصادي واجمللس املستأنفة العاشرة دورهتا يف اجلنائية والعدالة

، املستأنفة العاشرة دورهتا يف اللجنة ووافقت. الفساد ملكافحة املقبلة االتفاقية بشأن للتفاوض اإلطار املرجعي
 املفتوح الدويل احلكومي اخلرباء فريق تقرير على، ٢٠٠١ سبتمرب/أيلول ٧و ٦ يومي فيينا يف املعقودة
 قتصادياال اجمللس طريق عن القرار ومشروع التقرير إحالة وقررت فيه، الوارد القرار ومشروع العضوية

 .(A/56/402-E/2001/105)حبسب االقتضاء ، واعتمادمها فيهما للنظر العامة اجلمعية إىل واالجتماعي
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 اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي لالجتماع التحضريات سياق يف  
 اتفاقية ملشروع ياملوضوع املضمون حول اقتراحات تقدمي إىل احلكومات األمانة دعت، الفساد ملكافحة
 .الفساد مكافحة

    
 الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع  -هاء

 )٢٠٠١ ديسمرب/كانون األول ٧-٤، آيرس بوينس(

 يف الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع عقد  
 .٢٠٠١ ديسمرب/كانون األول ٧ إىل ٤ من سآير بوينس

 ملكافحة وفعالة شاملة اتفاقية بوضع عن التزامها مقترحات، تكن قد قدمت مل وفود، عدة وأعربت  
أثناء  مناسبة اقتراحات خالل من موقفها وأن تبني مسامهات أن تقدم أهنا تعتزم وذكرت تلك الوفود. الفساد
 .اآلراء توافق حتقيق بنشاط بغية وضاتاملفا يف وأن تشارك املفاوضات سري

 مشروع بنص املتعلقة صيغة مدجمة لالقتراحات وضع على أن الرمسي غري التحضريي االجتماع واتفق  
 إعالن يستتبع لن الدمج ذلك أن االجتماع مفهوما لدى وكان. لعمله مفيدة الفساد سيكون نتيجة مكافحة اتفاقية
 وكان مفهوما أيضا لدى. مضموهنا بشأن تفاوض أي ولن ينطوي حمتواها أو االقتراحات مزايا بشأن رأي أي

 مناسبة تراها االقتراحات اليت التفاوض، عملية أثناء يف أن تقدم، الوفود مجيع حبق ذلك الدمج لن خيل أن االجتماع
 .شأهناب إجراء وتتخذ الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة اللجنة فيها ومؤاتية لكي تنظر

 بغية إزالة، األمانة أعدته مدمج نص مشروع استعراض يف الرمسي غري التحضريي االجتماع شرع مث  
 نص إنتاج االستعراض من القصد وكان. بني االقتراحات املختلفة التوافق مدى واستقصاء احملتمل االزدواج
 أساس االستعراض ناتج ستعترب املخصصة وذُكر أن اللجنة. املخصصة اللجنة عمل ييسر االتفاقية ملشروع
 وطلب. التفاوض عملية أثناء الوفود تقدمها أخرى اقتراحات أي جانب إىل، األوىل دورهتا يف عملها

وأن  اليت قدمت االقتراحات أساس على املدمج النص أن تكمل من األمانة الرمسي غري التحضريي االجتماع
وأن تتيح تلك الصيغ اللغوية، يف الوقت ، هتا املختلفةبكل من لغا متاحة حاملا تصبح تلك الوثيقة توزع

 .الدويل جراماإل املعين مبنع باملركز الويب اخلاص موقع نفسه، على

 اليت االقتراحات من عددا أن قرر، املدمج للنص الرمسي غري التحضريي االجتماع استعراض ولدى  
ينبغي أن  ملموسة صياغية اقتراحات ندون أن تتضم سياساتيا توجيها وفرت أو وطنية مواقف عن عربت
 (48).لعملها قيما مرجعا باعتبارها حتفظ

    
 ٥٦/٢٦٠ و ٥٦/١٨٦ العامة اجلمعية قرارا  -واو

 ومكافحة منع "املعنون ٥٦/١٨٦ قرارها يف واالجتماعي، االقتصادي اجمللس العامة اجلمعية دعت  
، "األصلية بلداهنا إىل األموال تلك إعادةو مشروع غري مصدر من املتأتية األموال وحتويل الفاسدة املمارسات

________________ 

  .٢٢- ١٩، الفقرات Corr.1 وA/AC.261/2انظر الوثيقة   (48) 
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 وهو الفساد، ملكافحة املتحدة لألمم اتفاقية بشأن للتفاوض املرجعي اإلطار مشروع يف النظر من االنتهاء إىل
 ملنع الالزمة العناصر منها أمور مجلة على وجه السرعة يف تنظر أن خمصصة جلنة مبقتضاه من ُيطلب إطار

 إعادةو األموال غسل ومنها الفساد، أعمال من املتأتية املشروع غري املصدر ذات األموال لحتوي ومكافحة
 منها جهات طريق عن الدويل التعاون زيادة إىل الوطنية، التدابري أمهية إدراك مع األموال؛ ودعت، تلك

 غري مصدر من املتأتية األموال حتويل ملنع احلكومات هبا تضطلع اليت للجهود دعما املتحدة، األمم منظومة
 العام األمني إىل األصلية؛ وطلبت بلداهنا إىل األموال تلك عادةوكذلك إل لذلك التحويل والتصدي مشروع

 إجناز أعمال عند، وأن يقدم أيضا (49)،القرار ذلك تنفيذ عن تقريرا واخلمسني السابعة دورهتا يف إليها يقدم أن
 منع مبسألة يتعلق فيما النظر اجلمعية مواصلة خيارات بشأن اتتوصي، أعاله املذكورة املخصصة اللجنة
 .األصلية بلداهنا إىل األموال تلك إعادةو مشروع غري مصدر من املتأتية األموال نقل ومعاجلة

 احلكومي اخلرباء فريق بتقرير، ٥٦/٢٦٠ قرارها يف التقدير، مع علما العامة اجلمعية وأحاطت  
 ملكافحة دويل قانوين صك بشأن للتفاوض مرجعي  إطارمشروع املعين بإعداد ةباب العضوي املفتوح الدويل
 اجمللس وأقرها املستأنفة العاشرة دورهتا يف اجلنائية والعدالة اجلرمية منع جلنة أقرهتا بصيغته اليت، الفساد

اليت ، سادالف ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة تقوم اللجنة أن وقررت، واالجتماعي االقتصادي
 األمم اتفاقية "باسم إليها يشار، النطاق وفعالة واسعة اتفاقية بشأن بالتفاوض، ٥٥/٦١ بالقرار عمال أنشئت
 شامال هنجا االتفاقية مشروع وضع يف املخصصة أن تعتمد إىل اللجنة وطلبت ؛"الفساد ملكافحة املتحدة
 ومحاية والنطاق؛ التعاريف؛: ادية التاليةاإلرش العناصر مسائل منها يف وأن تنظر، التخصصات ومتعدد
؛ والوالية القضائية؛ والضبط واملصادرة؛ االنتصاف وسبل واجلزاءات؛ والتجرمي؛ املنع وتدابري؛ السيادة

 ومكافحة ومنع وتعزيزه؛ الدويل التعاون وترويج والضحايا؛ الشهود ومحاية االعتبارية؛ اهليئات ومسؤولية
 تلك إعادةو، األموال غسل ذلك يف مبا، فساد أفعال من املتأتية املشروع غري املصدر ذات األموال نقل

 .التنفيذ رصد وآليات وحتليلها؛ وتبادهلا املعلومات ومجع التقنية؛ واملساعدة األموال؛

 احلكومي اخلرباء فريق تقرير إىل االستناد إىل املخصصة اللجنة العامة اجلمعية دعت، نفسه القرار ويف  
 وغري ذلك الراهنة والتوصيات الدولية القانونية الصكوك عن العام األمني تقرير وإىل، العضوية املفتوح الدويل
 منع جلنة تقرير من الصلة ذات األجزاء إىل وكذلك، )Corr.1  وE/CN.15/2001/3( بالفساد املعنية الوثائق من

 االقتصادي قرار اجمللس من ١ الفقرة خاص وبوجه، العاشرة دورهتا عن أعمال اجلنائية والعدالة اجلرمية
 يف تأخذ أن املخصصة اللجنة إىل مهامها؛ وطلبت إجناز يف مرجعية مواد ، بصفتها٢٠٠١/١٣ واالجتماعي

 األمم اتفاقية، مناسبا ذلك كان وكذلك، حيثما، الفساد ملكافحة الراهنة الدولية القانونية الصكوك االعتبار
 .الوطنية عرب ظمةاملن اجلرمية ملكافحة املتحدة

 ٢٠٠٢ يف سنيت فيينا يف املخصصة اللجنة تنعقد أن أيضا قرارها يف العامة اجلمعية وقررت  
 وفقا، أسبوعان منها كل مدة دورات ثالث سنويا ما ال يقل عن تعقد وأن، حسب االقتضاء، ٢٠٠٣و

 أن وقررت كذلك؛ ٢٠٠٣ بنهاية سنة أعماهلا تنهي أن اللجنة إىل وطلبت، مكتبها يضعه زمين جلدول

________________ 

 Add.1 وA/57/158 (٥٦/١٨٦بة للطلب الوارد يف قرارها عكست التقارير املقدمة إىل اجلمعية العامة استجا  (49) 
  .الردود اليت قدمتها الدول ومنظومة األمم املتحدة بشأن التدابري اليت اعتمدت لتنفيذ ذلك القرار) Add.2و
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 من جمموعة لكل اثنني ممثلني املكتب من وأن يتألف، مكتبها بنفسها أعضاء املخصصة اللجنة تنتخب
 البلدان مشاركة ضمان على املتحدة األمم مساعدة إىل املاحنة البلدان ودعت اخلمس؛ قليميةاإل اجملموعات

 على الدول وحثت املخصصة؛ اللجنة أعمال يف الةوفع مشاركة كاملة، منوا البلدان أقل سيما وال، النامية
 اللجنة ودعت متثيلها؛ يف االستمرارية ضمان إىل والسعي االتفاقية على التفاوض عملية يف الكاملة املشاركة

 األمم لقواعد وفقا، املدين واجملتمع احلكومية غري املنظمات مسامهات االعتبار يف تأخذ أن املخصصة إىل
 .املنظمة اجلرمية عرب املنظمة اجلرمية ملكافحة اتفاقية لوضع املخصصة اللجنة أرستها اليت سةوللممار املتحدة

      
 خامتة  -تاسعا

  
   من فيينا يف الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة األوىل الدورة عقدت  

 أجل أخرى من دورات ست املخصصة اللجنة وعقدت. ٢٠٠٢ فرباير/شباط ١ إىل يناير/كانون الثاين ٢١
 ؛٢٠٠٢ يونيه/حزيران ٢٨ إىل ١٧ من الثانية الدورة: التايل النحو على، االتفاقية لنص الصيغة النهائية وضع

   إىل ١٣ من الرابعة والدورة ؛٢٠٠٢ أكتوبر/ تشرين األول١١إىل  سبتمرب/أيلول ٣٠ من الثالثة والدورة
 من السادسة والدورة ؛٢٠٠٣ مارس/ آذار٢١إىل  ١٠ من سةاخلام والدورة؛ ٢٠٠٣ يناير/كانون الثاين ٢٤
 /تشرين األول ١ إىل سبتمرب/أيلول ٢٩ من السابعة والدورة ؛٢٠٠٣ أغسطس/آب ٨ إىل يوليه/متوز ٢١

  .٢٠٠٣ أكتوبر
االتفاقية ، ٢٠٠٣ أكتوبر/تشرين األول ٣١ املؤرخ ٥٨/٤ بقرارها العامة، اجلمعية واعتمدت  

 سياسي مؤمتر يف األعضاء عليها للدول التوقيع باب وفتحت، املخصصة اللجنة ليهاع وافقت بصيغتها اليت
 ودخلت. ٢٠٠٣ ديسمرب/كانون األول ١١ إىل ٩  من،املكسيك، مرييدا يف الغرض هلذا عقد املستوى رفيع

 .٢٠٠٥ ديسمرب/كانون األول ١٤ يف النفاذ حيز االتفاقية

 يف ومبادرات جلهود وتتوجيا نتيجة نفاذه وبدء الفساد ةملكافح عاملي قانوين صك أول اعتماد وكان  
 هو تقدمي املقدمة هذه من الغرض وقد كان. عاما ٣٠ من أكثر تارخيها إىل يعود املتحدة األمم منظومة إطار
 ما جرى يف الفترة الوسطى من وضع ويصف املبكرة املبادرات من يبدأ، التارخيي التطور لذلك موجز بيان

 ولذا. الفساد ملكافحة عاملي وضع صك وجدوى استصواب بشأن واملناقشات امللزمة غري ونيةالقان الصكوك
 اجلزء يتناوهلا االتفاقية، اليت الرامية إىل إعداد التفاوض عملية لعرض باعتبارها متهيدا املقدمة إىل النظر ميكن

  .املنشور هذا من الرئيسي
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  الديباجة
 
 

        نصوص التفاوض- ألف
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  
  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول

    
  (1)الديباجة"

  ،] يف هذه االتفاقيةاألطرافإن الدول [، ]إن اجلمعية العامة"[  
املشاكل اليت يطرحها الفساد، واليت ميكن أن هتّدد استقرار اجملتمعات  خطورة إذ تقلقها"    

وأمنها وتقّوض قيم الدميقراطية واألخالق وتعّرض التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
  للخطر،

 الصالت القائمة بني الفساد وأشكال أخرى للجرمية، وخاصة اجلرمية وإذ تقلقها أيضا"    
   االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،املنظمة واجلرمية

حاالت الفساد، وال سيما تلك اليت حتدث على نطاق واسع، وإذ يقلقها كذلك أن "    
  بدأت تتعلق شيئا فشيئا مببالغ مالية طائلة متثل نسبة كبرية من موارد البلدان املتأثرة، وأن 

البلدان وتنميتها االقتصادية تسريب تلك األموال يلحق ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك 
  واالجتماعية،

 بأن الفساد ينال من شرعية املؤسسات العمومية ويقّوض اجملتمعات والنظم واقتناعا منها"    
  (2)األخالقية والعدالة وكذلك التنمية الشاملة للشعوب،

 أصبح  أيضا بضرورة التعاون الدويل على منع الفساد ومكافحته باعتبار أنهواقتناعا منها"    
  اآلن ظاهرة تعرب احلدود الوطنية ومتس كل اجملتمعات واالقتصادات،

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (1) 
(A/AC.261/IPM/14)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
  ).E/1996/99انظر الوثيقة (انظر اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد   (2) 
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حتسني  إىل كذلك بضرورة القيام، عند الطلب، بتقدمي مساعدة تقنية هتدفواقتناعا منها "    
   العمومية وتعزيز املساءلة والشفافية،دارةاإلنظم 

ّدى إىل حالة مل يعد الفساد فيها  يف االعتبار أن َتَعْولُم اقتصادات العامل قد أوإذ تأخذ"    
  مسألة حملية وإمنا أصبح ظاهرة تتعدى احلدود الوطنية،

 أن استئصال الفساد مسؤولية تقع على عاتق الدول وأن عليها أن وإذ تضع يف اعتبارها      
  (2)تتعاون فيما بينها لتأمني فعالية جهودها املبذولة يف هذا اجملال،

 الرشيدة، دارةاإلا مبادئ أخالقية منها اهلدف العام املتمثل يف  أيضوإذ تضع يف اعتبارها"    
 الشؤون العمومية إدارة واملساواة أمام القانون، وضرورة حتقيق الشفافية يف اإلنصافومبدأي 
  ضمان النـزاهة، إىل واحلاجة

 جراماإل على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملركز املعين مبنع وإذ تثين"    
الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية باألمانة العامة، من أعمال يف ميدان مكافحة 

  الفساد والرشوة،
 األخرى يف هذا قليميةاإل األعمال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية ووإذ تستذكر"    

مة التعاون والتنمية يف امليدان امليدان، مبا يف ذلك أنشطة االحتاد األورويب وجملس أوروبا ومنظ
  االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،

 اليت اختذت ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية األطراف باملبادرات املتعددة وإذ ترّحب"    
مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، اليت اعتمدهتا منظمة 

واتفاقية البلدان  (3)،١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١ يف امليدان االقتصادي يف التعاون والتنمية
 (4)،١٩٩٦مارس / آذار٢٩األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف 

واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء يف االحتاد 
وإعالن داكار  (5)،١٩٩٧مايو / أيار٢٦، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف األوروبـي

بشأن منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية 
  إىل٢١ األفريقية املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد اليت عقدت يف داكار من قليميةاإل
وإعالن مانيال بشأن منع اجلرمية عرب الوطنية ومكافحتها، الذي اعتمدته  (6)،١٩٩٧يوليه / متوز٢٣

 اآلسيوية املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد اليت عقدت يف قليميةاإلحلقة العمل الوزارية 

________________ 

منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (نـزاهة يف البلدان الناميةالفساد ومبادرات تعزيز ال: الوثيقة املعنونةانظر   (3) 
E98.III.B.18.(  

  .E/1996/99انظر   (4) 
/  حزيران٢٥، Official Journal of the European Communities( ،C 195 (الوثائق الرمسية للجماعات األوروبية  (5) 
  .١٩٩٧يونيه 
 (6)  E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل األول ،.  
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 الفساد اليت اعتمدهتا واتفاقية القانون اجلنائي بشأن (7)،١٩٩٨مارس / آذار٢٥ إىل ٢٣مانيال من 
واتفاقية القانون املدين بشأن  (8)،١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 

(9)،١٩٩٩سبتمرب /أيلول ٩الفساد، اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 
 

،(10)  
  .]ذا القرار اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرفقة هبتعتمد"[    
  :]"اتفقت على ما يلي"[    

    
  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  
  (11)الديباجة

  
   يف هذه االتفاقية،األطرافإن الدول "    

 أن االحتياز غري املشروع للثروة الشخصية من جانب كبار املوظفني العموميني إذ يقلقها"    
سات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وأسرهم وشركائهم ميكن أن يقّوض بوجه خاص املؤس

  وسيادة القانون، وكذلك اجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية على نطاق العامل،
   أن التعاون الدويل ضروري حملاربة الفساد،وإذ تدرك"    
لية  على أن متنع وتردع وتكشف، بطريقة أكثر فعالية، التحويالت الدووإذ عقدت العزم"    

للموجودات احملازة على حنو غري مشروع من جانب املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو نيابة 
  عنهم وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية واملالك الشرعيني،

ات اجلنائية جراء باملبادئ األساسية لقواعد مراعاة األصول القانونية يف اإلوإذ تسلّم"    
   بشأن حقوق امللكية،ات التقاضيإجراءو
  :"قد اتفقت على ما يلي"    

    
  ملحوظات من األمانة

 الذي يشري إىل الفصل اخلامس من A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول  - ١
 غري التحضريي االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت االقتراحات تتضمن مدجمة مشروع االتفاقية صيغة

 /األول كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي
 ودون فقط العرض لدواعي جزأين م ذلك النص املتداول للفصل اخلامس إىلّسوقد قُ). ٢٠٠١ ديسمرب

________________ 

 (7)  E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل األول ،.  
  .١٧٣، الرقم جمموعة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،   (8) 
  .١٧٤املرجع نفسه، الرقم   (9) 
  .٥٣/١٧٦ و٥١/٥٩انظر قراري اجلمعية العامة   (10) 
  .(A/AC.261/IPM/19)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة    (11) 
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واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة مدجمة لالقتراحات املقدمة . أو أمهية أخرى داللة أي
 صيغة الديباجة أُدرجتو). A/AC.261/IPM/13(واملكسيك ) A/AC.261/IPM/4( وهولندا من النمسا

الواردة أعاله يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي حيتوي على صيغة مدجمة لالقتراحني املقدمني من 
 وقد أعدت بريو). A/AC.261/IPM/19(والواليات املتحدة األمريكية ) A/AC.261/IPM/11(بريو 

 .والواليات املتحدة اجلزء الثاين أثناء االجتماع التحضريي غري الرمسي

وخالل القراءة األوىل ملشروع النص، تقرر أن تنقل فقرات الديباجة الواردة يف الفصل  - ٢
 .اخلامس من مشروع االتفاقية إىل ديباجة مشروع االتفاقية

 يف تنظر أن رئيسها، نم توصية على بناء األوىل، دورهتا يف املخصصة اللجنة وقررت - ٣
االتفاقية  ملشروع اخلتامية ألحكاما مع باالقتران باحتمال أن يكون ذلك التفاوض، عملية هناية يف الديباجة

 .) أدناه١٢انظر احلاشية (

  
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  )A/AC.261/3/Rev.3 (النص املتداول

  
  (12)الديباجة"

  
  ،] يف هذه االتفاقيةاألطرافإن الدول [، ] اجلمعية العامةإن"[   
 خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، واليت ميكن أن هتّدد استقرار اجملتمعات إذ تقلقها"    

وأمنها، وتقّوض قيم الدميقراطية واألخالق، وتعّرض التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
  للخطر،

لصالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخاصة اجلرمية  اوإذ تقلقها أيضا"    
  املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،

حاالت الفساد، وال سيما الواسعة النطاق، غالبا ما تنطوي على وإذ يقلقها كذلك أن "    
 تسريب تلك األموال يلحق مبالغ مالية طائلة، متثل نسبة كبرية من موارد البلدان املتضررة، وأن

  ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها االقتصادي واالجتماعي،
ض شرعية املؤسسات العمومية وينال من اجملتمعات والنسق  بأن الفساد يقّوواقتناعا منها"    

  األخالقي والنظم األخالقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،

________________ 

 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)دمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا نص م (12) 
(A/AC.261/IPM/14) . وقد قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بناء على توصية من رئيسها، أن تنظر يف الديباجة يف

  .اقيةهناية عملية التفاوض، رمبا باالقتران مع األحكام اخلتامية ملشروع االتف
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 بضرورة التعاون الدويل على منع الفساد ومكافحته، ألنه أصبح اآلن أيضا منهاواقتناعا "    
  ظاهرة تعرب احلدود الوطنية ومتس كل اجملتمعات واالقتصادات،

بضرورة القيام، عند الطلب، بتقدمي مساعدة تقنية هتدف إىل حتسني واقتناعا منها كذلك "    
  ية، العمومية وتعزيز املساءلة والشفافدارةاإلنظم 

ألن َتَعْولُم اقتصادات العامل قد أّدى إىل حالة مل يعد فيها الفساد شأنا حمليا بل ونظرا "    
  أصبح ظاهرة عرب وطنية،

 أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول، وأنه جيب عليها وإذ تضع يف اعتبارها"      
  أن تتعاون معا لضمان فعالية جهودها يف هذا اجملال،

 الرشيدة، دارةاإلمبادئ أخالقية مثل اهلدف العام املتمثل يف أيضا  ع يف اعتبارهاوإذ تض"      
 الشؤون العمومية، إدارة واملساواة أمام القانون، واحلاجة إىل الشفافية يف اإلنصافومبدأي 

  وضرورة صون النـزاهة،
 جرامعين مبنع اإل على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملركز املوإذ تثين"    

الدويل، التابع للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية باألمانة العامة، من أعمال يف ميدان مكافحة 
  الفساد والرشوة،

 األخرى يف هذا قليميةاإل األعمال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية ووإذ تستذكر"    
ويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان امليدان، مبا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األور

  االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،
 اليت اختذت ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية األطراف باملبادرات املتعددة وإذ ترّحب"    

مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، اليت اعتمدهتا منظمة 
واتفاقية البلدان  (13)،١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١والتنمية يف امليدان االقتصادي يف التعاون 

 (14)،١٩٩٦مارس / آذار٢٩األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف 
 واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول األعضاء يف االحتاد

 وإعالن داكار (15)،١٩٩٧مايـو / أيار٢٦األوروبـي، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف 
بشأن منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية 

 إىل ٢١ار من  األفريقية املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد اليت عقدت يف داكقليميةاإل
وإعالن مانيال بشأن منع اجلرمية عرب الوطنية ومكافحتها، الذي  (16)،١٩٩٧يوليه / متوز٢٣

 اآلسيوية املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد اليت قليميةاإلاعتمدته حلقة العمل الوزارية 
________________ 

الفساد  (”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries“: الوثيقة املعنونةانظر  (13) 
  ).E.98.III.B.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ()ومبادرات تعزيز النـزاهة يف البلدان النامية

  .E/1996/99انظر الوثيقة  (14) 
 .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، C 195، ائق الرمسية للجماعات األوروبيةالوث (15) 
 (16) E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل األول ،.  



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية8
 

 

ن اجلنائي بشأن الفساد  واتفاقية القانو(17)،١٩٩٨مارس / آذار٢٥ إىل ٢٣عقدت يف مانيال من 
 واتفاقية القانون (18)،١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 

  (20)،(19)،١٩٩٩سبتمرب /أيلول ٩املدين بشأن الفساد، اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 
ة غري مشروعة من جانب كبار املوظفني  أن اكتساب الثروة الشخصية بصوروإذ يقلقها"    

العموميني وأسرهم وأقراهنم ميكن أن يلحق ضررا بالغا باملؤسسات الدميقراطية واالقتصادات 
الوطنية وسيادة القانون، وكذلك باجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية على نطاق 

  (21)العامل،
  (21)ري حملاربة الفساد، أن التعاون الدويل ضرووإذ تدرك"    
 على أن متنع وتردع وتكشف، على حنو أجنع، اإلحاالت الدولية وإذ عقدت العزم"    

للموجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة من جانب املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو نيابة 
  (21)عنهم، وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية واألصحاب الشرعيني،

ات إجراءات اجلنائية وجراء باملبادئ األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإلوإذ تسلّم"    
  (21)التقاضي يف حقوق امللكية،

  .] اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرفقة هبذا القرارتعتمد"[    
  :]"اتفقت على ما يلي"[    

  
  ٢٠٠٣سطس أغ/ آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول

  (22)الديباجة"
  

   يف هذه االتفاقية،األطرافإن الدول "  
 خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، واليت ميكن أن هتّدد استقرار اجملتمعات إذ تقلقها"    

  ية للخطر،وتعّرض التنمية االجتماعية واالقتصادية والسياس وتقّوض قيم الدميقراطية وأمنها
________________ 

 (17) E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل األول ،.  
  .١٧٣، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (18) 
  .١٧٤املرجع نفسه، الرقم  (19) 
  .٥٣/١٧٦ و٥١/٥٩عية العامة انظر قراري اجلم (20) 
نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب ديباجي اشتمل عليه سابقا الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، عمال  (21) 

  .باتفاق مت التوصل إليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
يف هذا النص املتداول، من أجل مساعدة قدم الرئيس، يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، نص الديباجة الوارد  (22) 

  .(A/AC.261/L.243/Rev.1)اللجنة يف مداوالهتا 
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 الصالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخصوصا اجلرمية وإذ تقلقها أيضا"    
  املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،

 أن حاالت الفساد، وخباصة الواسعة النطاق، غالبا ما تشتمل على وإذ يقلقها كذلك"    
كبرية من موارد البلدان املتضررة، وأن تسريب تلك األموال مبالغ مالية طائلة ميكن أن متثل نسبة 

  يلحق ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها االقتصادي واالجتماعي،
 بأن الفساد يقّوض شرعية املؤسسات العمومية وينال من اجملتمعات والقيم واقتناعا منها"    

  امة لألمم،األخالقية والعدالة وكذلك التنمية املستد
 بأن عوملة اقتصادات العامل قد أّدت إىل حالة مل يعد فيها الفساد شأنا واقتناعا منها أيضا"    

حمليا بل أصبح ظاهرة عرب وطنية متس بكل اجملتمعات واالقتصادات، مما جيعل التعاون الدويل على 
  منعه ومكافحته ضروريا،

الدول، بتقدمي مساعدة تقنية هتدف إىل  بضرورة القيام، عند طلب واقتناعا منها كذلك"    
   العمومية وتعزيز املساءلة والشفافية،دارةاإلحتسني نظم 

 أن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غري مشروعة من ِقبل كبار املوظفني وإذ يقلقها"    
ات العموميني وأسرهم واملقّربني منهم ميكن أن يلحق ضررا بالغا باملؤسسات الدميقراطية واالقتصاد

  الوطنية وسيادة القانون، وكذلك باجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز التنمية االقتصادية على نطاق العامل،
 على أن متنع وتكشف وتردع، على حنو أجنع، اإلحاالت الدولية وإذ عقدت العزم"    

نيابة للموجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة من ِقبل املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو 
  عنهم، وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية وأصحاهبا الشرعيني،

ات اجلنائية ويف جراء باملبادئ األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإلوإذ تسلّم"    
   للفصل يف حقوق امللكية،داريةاإلات املدنية أو جراءاإل

 من مسؤوليات الدول، وأنه جيب عليها  أن القضاء على الفساد هووإذ تضع يف اعتبارها"    
  أن تتعاون معا بدعم اجملتمع األهلي ومشاركته، لضمان فعالية جهودها يف هذا اجملال،

 الرشيدة، دارةاإلمبادئ أساسية مثل اهلدف العام املتمثل يف أيضا  وإذ تضع يف اعتبارها"    
 الشؤون العمومية، وضرورة إدارة واملساواة أمام القانون، واحلاجة إىل الشفافية يف اإلنصافو

  صون النـزاهة،
 جرام على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملركز املعين مبنع اإلوإذ تثين"    

الدويل، التابع ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، من أعمال يف ميدان مكافحة 
  الفساد والرشوة،

 األخرى يف هذا قليميةاإلال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية و األعموإذ تستذكر"    
 ومنظمة التعاون األفريقيامليدان، مبا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األورويب واالحتاد 

  والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،
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ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية  اليت اختذت األطراف باملبادرات املتعددة وإذ ترّحب"    
مكافحة رشوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، اليت اعتمدهتا 

 واتفاقية (23)،١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف 
مارس / آذار٢٩ظمة الدول األمريكية يف البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا من

 واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي الدول (24)،١٩٩٦
مايـو / أيار٢٦األعضاء يف االحتاد األوروبـي، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف 

 اعتمدها رؤساء دول االحتاد  واتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد وحماربته اليت(25)،١٩٩٧
، واتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد، اليت اعتمدهتا ٢٠٠٣يوليه / متوز١٢األورويب يف 

 واتفاقية القانون املدين (26)،١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 
  (27)،١٩٩٩سبتمرب /أيلول ٩ يف بشأن الفساد، اليت اعتمدتـها اللجنة الوزارية جمللس أوروبا

 (28) بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيةوإذ ترحب أيضا"    
  ،٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢٩ يف (28)حّيز النفاذ

  ":اتفقت على ما يلي"    
      

  ملحوظات من األمانة

 / تشرين األول١ –تمرب سب/أيلول ٢٩فيينا، (نظرت اجلنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر (، يف الديباجة بصيغتها املعدلة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر 

A/AC.261/25 تفاقية، املدرج وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لال). ٣١ و٢٩ و٢٨، الفقرات
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(يف تقرير اللجنة املخصصة 

 .٥٦/٢٦٠لتعتمده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 
      

________________ 

الفساد  (”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries“: انظر الوثيقة املعنونة (23) 
  ).E.98.III.B.18دة، رقم املبيع منشورات األمم املتح) (ومبادرات تعزيز النـزاهة يف البلدان النامية

  .E/1996/99انظر الوثيقة  (24) 
 .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، C 195، الوثائق الرمسية للجماعات األوروبية (25) 
  .١٧٣، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (26) 
  .١٧٤املرجع نفسه، الرقم  (27) 
  . املرفق األول،٥٥/٢٥انظر قرار اجلمعية العامة   (28) 
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  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  الديباجة

  يف هذه االتفاقية،األطرافإن الدول 

خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار اجملتمعات  إذ تقلقها
وأمنها، مما يقّوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعّرض 

  التنمية املستدامة وسيادة القانون للخطر،
صالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخصوصا الوإذ تقلقها أيضا 

  اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،
 حاالت الفساد اليت تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، ميكن وإذ تقلقها كذلك

ية املستدامة أن متثل نسبة كبرية من موارد الدول، واليت هتّدد االستقرار السياسي والتنم
  لتلك الدول،

بأن الفساد مل يعد شأنا حمليا بل هو ظاهرة عرب وطنية متس كل  واقتناعا منها
  اجملتمعات واالقتصادات، مما جيعل التعاون الدويل على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،

 بأن اتباع هنج شامل ومتعدد اجلوانب هو أمر الزم ملنع واقتناعا منها أيضا
  كافحته بصورة فعالة،الفساد وم

 بأن توافر املساعدة التقنية ميكن أن يؤدي دورا هاما، مبا يف واقتناعا منها كذلك
ذلك عن طريق تدعيم الطاقات وبناء املؤسسات، يف تعزيز قدرة الدول على منع الفساد 

  ومكافحته بصورة فعالة،
كن أن يلحق  بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غري مشروعة ميواقتناعا منها

  ضررا بالغا باملؤسسات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون،
 على أن متنع وتكشف وتردع، على حنو أجنع، اإلحاالت وإذ عقدت العزم

الدولية للموجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة، وأن تعزز التعاون الدويل يف جمال 
  استرداد املوجودات،
ات اجلنائية ويف جراءبادئ األساسية ملراعاة األصول القانونية يف اإل باملوإذ تسلّم

   للفصل يف حقوق امللكية،داريةاإلات املدنية أو جراءاإل
 أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق وإذ تضع يف اعتبارها

ت خارج مجيع الدول، وأنه جيب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد ومجاعا
 نطاق القطاع العام، كاجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي،

  كان يراد جلهودها يف هذا اجملال أن تكون فعالة،إذا 
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 السليمة للشؤون واملمتلكات دارةاإلمبادئ أيضا  وإذ تضع يف اعتبارها
 وضرورة صون النـزاهة وتعزيز  واملسؤولية والتساوي أمام القانوناإلنصافالعمومية، و

  ثقافة تنبذ الفساد،
 على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكتب األمم املتحدة وإذ تثين

  املعين باملخدرات واجلرمية من أعمال يف ميدان منع الفساد ومكافحته،
األخرى يف  قليمية األعمال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية واإلوإذ تستذكر

هذا امليدان، مبا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األورويب واالحتاد اإلفريقي ومنظمة 
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية وجملس التعاون اجلمركي 

  وجامعة الدول العربية،) املعروف أيضا باسم املنظمة العاملية للجمارك(
 ملنع الفساد ومكافحته، مبا األطراف بالصكوك املتعددة لما مع التقديروإذ حتيط ع

  فيها اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف 
 واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو (29)،١٩٩٦مارس / آذار٢٩

  حتاد األوروبـي، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف موظفي الدول األعضاء يف اال
 واتفاقية مكافحة رشو املوظفني العموميني األجانب يف املعامالت (30)،١٩٩٧مايـو / أيار٢٦

 تشرين ٢١اون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف ة التعالتجارية الدولية، اليت اعتمدهتا منظم
 اللجنة الوزارية اعتمدهتافاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد، اليت وات (31)،١٩٩٧نوفمرب /الثاين

 واتفاقية القانون املدين بشأن الفساد، (32)،١٩٩٩يناير / كانون الثاين٢٧جمللس أوروبا يف 
 واتفاقية (33)،١٩٩٩نوفمرب / تشرين الثاين٤ا يف اللجنة الوزارية جمللس أوروباليت اعتمدتـها 

نع الفساد وحماربته، اليت اعتمدها رؤساء دول وحكومات االحتاد االحتاد األفريقي مل
  ، ٢٠٠٣يوليه / متوز١٢األفريقي يف 

 بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حّيز بوإذ ترّح
  (34)،٢٠٠٣سبتمرب /أيلول ٢٩النفاذ يف 

  : على ما يلياتفقت
 

________________ 

  .E/1996/99انظر الوثيقة   (29) 
 .١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥، C 195، الوثائق الرمسية للجماعات األوروبية  (30) 
الفساد  (”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries“: انظر الوثيقة املعنونة  (31) 

  ).E.98.III.B.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع ) (لبلدان الناميةومبادرات تعزيز النـزاهة يف ا
  .١٧٣، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،   (32) 
  .١٧٤املرجع نفسه، الرقم   (33) 
  .، املرفق األول٥٥/٢٥قرار اجلمعية العامة   (34) 
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  غرضبيان األ  -١املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  ١املادة "
  بيان الغرض"

  
  (1)١اخليار "  
  :أغراض هذه االتفاقية هي"    
ية املتصلة جراممنع ومكافحة الفساد واألفعال اإل إىل ري الراميةترويج وتعزيز التداب   )أ"(    

  بالفساد على وجه التحديد بصورة أكثر فعالية؛
 على مكافحة الفساد األطرافترويج وتيسري ودعم التعاون بني الدول   )ب"(    

  ]. النظم اليت تعّزز النـزاهةإنشاء على األطرافومساعدة الدول [
    

  (2)٢اخليار "  
 التعــاون الــدويل علــى منــع الفــساد وكــشفه ومكافحتــه رويجرض مــن هــذه االتفاقيــة تــالغــ"    

 الالزمـة مـن أجـل ضـمان         اآلليـات  اسـتحداث    وهـي تـسعى أيـضا إىل تـرويج وتعزيـز          . واملعاقبة عليه 
ــدابري واإل  ــة الت ــاء ممارســة وظــائف     جــراءفعالي ــة أثن ــة علــى أفعــال الفــساد املرتكب ات املتخــذة للمعاقب

  ".األفراد، وكذلك أفعال الفساد بني ال املقترنة مبمارسة هذه الوظائفواألفععمومية 

________________ 

 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)ندا نص مدمج مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهول (1) 
(A/AC.261/IPM/14) وتركيا (A/AC.261/IPM/22) يف االجتماع التحضريي للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة 

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد 
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول
  

  ١املادة "
  (3)بيان الغرض"

  :أغراض هذه االتفاقية هي"    
] يةجراماألفعال اإل[ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد و   )أ"(    

  تصلة بالفساد على وجه التحديد، بصورة أكثر فعالية؛امل (4)]سائر األفعال[
 على مكافحة األطراف بني الدول (5)ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل  )ب"(    

  (6)؛]إىل بلداهنا األصلية[ عائدات الفساد إرجاعالفساد، مبا يف ذلك 
  (7).]"تعزيز النـزاهة واحلكم الرشيد  )ج"[(    

      

________________ 

أغراض "واقترح أحد الوفود أن يكون عنوان املادة . نقحت هذه املادة يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (3) 
  ".االتفاقية

رأت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، لدى قراءهتا األوىل ملشروع النص أن من الضروري اإلبقاء على هاتني  (4) 
  ي لن يتسىن إال بعد النظر يف عدة أحكام موضوعية من مشروع الصيغتني إىل حني البت يف طبيعة االتفاقية، الذ

" األفعال اإلجرامية وغريها من اجلرائم املتصلة بالفساد على وجه التحديد: "واقترحت أوكرانيا الصيغة التالية. النص
)A/AC.261/L.5.(  

صيغة ينبغي أن توسع لتشمل يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن هذه ال (5) 
  .التعاون من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أعربت وفود عديدة عن رأي مفاده أن بيان الغرض لن يكون كامالً دون  (6) 
غسل األموال، وإرجاع تلك إدراج مسألة نقل األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، مبا يف ذلك 

األموال، بيد أنه رئي أن اختيار العبارات سيتوقف على القرارات املتعلقة بصياغة األحكام املوضوعية لالتفاقية بشأن هذا 
يف تنقيح ) إعادة (”return“ويف املرحلة املبكرة من القراءة األوىل، وريثما تتخذ تلك القرارات، استخدمت كلمة . املوضوع
، بينما رأت بعض الوفود )إعادة إىل البلد األصلي (”repatriation“وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها كلمة . النصمشروع 
واقترحت بعض الوفود استخدام الصيغة املستعملــة يف قــرار اجمللس . قد تكون أكثر مالءمة) تصرف (”disposition“أن كلمة 

بني معقوفتني إىل حني دراسة املسائل " إىل بلداهنا األصلية"عبارة وقد أُدرجت . ٢٠٠١/١٣االقتصادي واالجتماعي 
  .املوضوعية ذات الصلة واختاذ قرارات بشأن الصياغة النهائية لألحكام املوضوعية

يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدت عدة وفود معارضتها إدراج النـزاهة واحلكم الرشيد ضمن أهداف  (7) 
ن غرض االتفاقية، مىت اعتمدت، سيكون منع الفساد ومكافحته ودعم التعاون الدويل يف ذلك اجملال، مشروع االتفاقية، أل

وألن تناول موضوع النـزاهة واحلكم الرشيد يف مشروع االتفاقية من شأنه أن يتيح التدخل يف شؤون الدول وعدم احترام 
لرشيد، وكذلك الشفافية واملساءلة، هي مبادئ عامة ينبغي ولذلك رأت تلك الوفود أن النـزاهة واحلكم ا. السيادة الوطنية

ومع أنه مل يتخذ قرار بشأن هذه . وأيدت وفود أخرى إدراج تلك املبادئ يف بيان الغرض. النص عليها يف ديباجة االتفاقية
وضوح الالزم ليتسىن اختاذ املسألة يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، فقد رئي أن من شأن البت يف طبيعة االتفاقية أن يوفر ال

  .قرار بشأن املسألة
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/L.94(كولومبيا 
  

  ١املادة "
  بيان الغرض"

  )ج(الفقرة الفرعية "

 الرشيدة على الصعيدين العام واخلاص، وسيادة القانون دارةاإلزاهة و تعزيز الن  )ج"(    
  ."والشفافية واملساءلة

    
  )A/AC.261/L.105(اليمن 

 
  ١املادة "

  راض االتفاقيةأغ"
  

  :هتدف هذه االتفاقية إىل حتقيق ما يلي"  
 ية وغريهاجرامتشجيع وتدعيم التدابري الرامية إىل مكافحة الفساد واألفعال اإل   )أ("  

  ية املتصلة بالفساد؛جراممن األفعال اإل
 قليمية واملنظمات الدولية واإلاألطرافتشجيع وتيسري ودعم التعاون بني الدول   )ب"(    

  " عائدات الفساد إىل بلداهنا األصلية؛إرجاعلى مكافحة الفساد، مبا يف ذلك ع
    

  )A/AC.261/L.143(اجلماهريية العربية الليبية 
  

  ١املادة "
  بيان الغرض"

  )أ(الفقرة الفرعية "

ية جرامنشر وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد وسائر األفعال اإل  )أ"(    
  "د على وجه التحديد بصورة أكثر فعالية؛املتصلة بالفسا

  
  )ب(الفقرة الفرعية "

، الواردة بني معقوفتني يف عُجز الفقرة ‘إىل بلداهنا األصلية’ُيقترح االستعاضة عن عبارة "    
هنا هي إ أقوى داللة كما ‘املصادر’ن كلمة إ، حيث ‘إىل مصادرها األصلية’الفرعية، بعبارة 

  ."انونااملصطلح اجلاري استعماله ق
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  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  

  ١املادة "
  بيان الغرض"

  :أغراض هذه االتفاقية هي"    
ومكافحة ] وكشف[وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ] تشجيع] [نشر[ترويج    )أ"(    

 ية وسائر اجلرائم املتصلة بالفساد على وجهجراماألفعال اإل[و] بكل أشكاله[الفساد ] واستئصال[
  ؛]بصورة أكفأ وأجنع[، ]التحديد

مكافحة الفساد، ] منع و[وتيسري ودعم التعاون الدويل على ] وتشجيع[ترويج   )ب"(    
  ؛]إىل مصادرها األصلية] [إىل بلداهنا األصلية[ عائدات الفساد إرجاعمبا يف ذلك 

 دارةاإلو] ةسيادة القانون والشفافية واملساءل[تعزيز النـزاهة والسلوك األخالقي   )ج("[    
  ].]" الشؤون العموميةإدارةحسن [الرشيدة للقطاعني العام واخلاص 

    
  ملحوظات من األمانة

رت اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة، بناء على توصية مكتبها، تأجيل النظر يف قّر - ١
لوقائية، واملواد  العامة، إىل أن تكمل نظرها يف الفصل الثاين، بشأن التدابري األحكامالفصل األول، بشأن ا

 .املتعلقة بالتجرمي الواردة يف الفصل الثالث
    

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول
  

  ١املادة "
  بيان الغرض"

  :أغراض هذه االتفاقية هي"    
   أكفأ وأجنع؛ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة   )أ"(    
ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية على منع ومكافحة   )ب"(    

  (9)؛]إىل مصادرها األصلية] [إىل بلداهنا األصلية [(8) عائدات الفسادإرجاعالفساد، مبا يف ذلك 
  (10).]" الرشيدةدارةاإلتعزيز النـزاهة واملساءلة و  )ج"[(    

________________ 

  ".، مبا يف ذلك التعاون يف جمال استرجاع املوجودات: "أعربت عدة وفود عن تفضيلها للعبارة البديلة (8) 
قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية عقب االنتهاء من مداوالهتا بشأن الفصل اخلامس من   (9) 

  .قيةمشروع االتفا
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  ملحوظات من األمانة

، الفقرة الفرعية ١قت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا اخلامسة، على نص املادة واف - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر ) (أ(
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول
  

  ١املادة "
  األغراضبيان "

  :أغراض هذه االتفاقية هي"    
  ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع؛   )أ"(    
ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة   )ب"(    

  الفساد، مبا يف ذلك يف جمال استرداد املوجودات؛
ون العمومية واملمتلكات  السليمة للشؤدارةاإلتعزيز النـزاهة واملساءلة و  )ج"(    

  ."العمومية
    

  ملحوظات من األمانة

، الفقرتني ١وافقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة، على نص املادة  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر ) (ج(و) ب(الفرعيتني 

، ووضعت صيغتها النهائية ١ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة، يف املادة  - ٤
، ١٠٣، الفقرة A/58/422(انظر النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة (وافقت عليها و

، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق
 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 

      

________________ 

وأعرب عدد من الوفود عن تفضيلها . قررت اللجنة املخصصة النظر يف هذه الفقرة الفرعية يف دورهتا السادسة (10) 
  .لنقل هذا املفهوم إىل الديباجة
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   العامة النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية  - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ١املادة 

  األغراضبيان 
  

  :أغراض هذه االتفاقية هي    
  ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع؛  )أ(    
ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة   )ب(    

   ذلك يف جمال استرداد املوجودات؛الفساد، مبا يف
  . السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات العموميةدارةاإلتعزيز النـزاهة واملساءلة و  )ج(    
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  املصطلحات املستخدمة  -٢املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢ شباط فرباير ١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) تداولالنص امل
  

  ٢املادة "
  ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "

  :ألغراض هذه االتفاقية"    
  

  (1)١اخليار "  
 أو إداريا أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

عمومية يف الدولة قضائياً يف دولة طرف، سواء كان معّيناً أو منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة 
  الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛

    
  (2)٢اخليار   
 ‘موظف حكومي’ وتعبري ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبريألغراض هذه االتفاقية،   )أ"(    

  :، أّي شخص"موظف خدمة عمومية"وتعبري 
ك الشخص قد كان ذل إذا يؤدي مهام عمومية يف واقع األمر، بصرف النظر عما  ‘١‘"  

  ُعّين رمسياً لذلك الغرض أو كلّف بأداء تلك املهام؛ أو
يشغل وظيفة عمومية ولكنه يؤدي عمليا مهام تتعلق بوظيفة أخرى، على الرغم   ‘٢‘"  

  من أنه مل يعّين رمسياً لذلك الغرض أو يكلّف رمسيا بأداء تلك املهام؛ أو
 احلكومة أو اخلدمة العمومية أو يتمتع بسلطة معترف هبا أو نفوذ معترف به يف  ‘٣‘"  

   العمومية، دون أن يشغل رمسياً وظيفـة عموميـة؛ أودارةاإل

________________ 

 للجنة الرمسي غري  يف االجتماع التحضريي(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية أنبش للتفاوض املخصصة

  .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (2) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية22
 

 

يتمتع بسلطة معترف هبا أو نفوذ معترف به يف احلكومة أو اخلدمة العمومية أو   ‘٤‘"  
تتناسب مع تلك    العمومية، على الرغم من أنه يشغل رمسياً وظيفة عمومية الدارةاإل

  .النفوذالسلطة أو ذلك 
    

  (3)٣اخليار "  
  أحد كل شخص موظف من الدولة أو من‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

نه أو تفويضه أو انتخابه لكي يضطلع بأنشطة ي مبن فيهم كل شخص جرى اختياره أو تعيأجهزهتا،
 أي  يف أو قضائيا،إداريا ويشغل منصبا تشريعيا أو ، باسم الدولة أو يف خدمة الدولةمهامأو 

  ؛ الوظيفيهاممستوى من سلّ
    

  (4)٤اخليار "  
موظف خدمة ’ أو ‘موظف حكومي’ أو ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

 كل موظف أو مستخَدم يف الدولة أو أجهزهتا، مبن فيهم من اختري أو ُعّين أو انتخب ‘عمومية
  وى من ُسلَّمها الوظيفي؛لالضطالع بأنشطة أو مهام نيابةً عن الدولة أو خدمةً هلا يف أي مست

    
  (5)٥اخليار "  
 أي شخص منتَخب أو معّين يعترب، وفقا لنطاق ‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري  )أ"(    

قانون العقوبات يف البلد املعين، موظفا رمسيا ميارس مهام منصب عمومي أو يقوم مبهام عضو يف 
  ائية؛مؤسسة عمومية يف امليادين التنفيذية أو التشريعية أو القض

    
  (6)٦اخليار "  
 أي موظف يف الفرع التشريعي أو التنفيذي ‘متقلد منصب عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

 أو القضائي أو العسكري من فروع احلكومة، سواء انتخب أم ال، مبن يف ذلك رئيس اإلداريأو 
ريا، وأي شخص الدولة أو احلكومة أو الوزير أو النائب يف الربملان، سواء أكان مأجورا أم فخ

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (3) 
وعرضت كولومبيا يف اقتراحها التعريف . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (4) 

  ": املوظف العمومي"البديل التايل لتعبري 
أي موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية، حسب تعريفها يف ‘ املوظف العمومي’ بتعبري ُيقصد"     

  ". الوظيفة فيهاالقانون الداخلي، وحسبما تطبق يف القانون اجلنائي للدولة الطرف اليت يقوم الشخص املعين بأداء تلك
  . من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية٨وهذا البديل مماثل للتعريف الوارد يف املادة   
  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (5) 
  .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من باكستان (6) 
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 حكومية أو هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية، وأي موظف لدى إدارةيؤدي وظيفة عمومية لدى 
  منظمة دولية عمومية أو أي وكيل هلا؛

 األشغال املضطلع هبا يف كل دولة طرف ويف ‘األشغال العمومية ’ُيقصد بتعبري  )ب"(    
  (5)التنظيمات التابعة هلا؛

 أو قضائيا يف إداريا كل شخص يتقلد منصبا تشريعيا أو ‘وظفامل ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
.  العموميةدارةاإلأي مستوى من السلّم الوظيفي أو يف أي قسم من األقسام التابعة للحكومة أو 

كما ينطبق التعبري، توسعا، على كل شخص يؤدي مهام رمسية على أساس دائم أو مؤقت، مبن 
ة، أو أي هيئة اعتبارية، مثل املؤسسات، أو األجهزة املالية فيهم األشخاص الذين يعملون يف منشأ

  (7)أو الصناديق أو غريها من الكينونات العمومية؛
  (8):‘موظف منظمة دولية’ ُيقصد بتعبري  )د"(    

 املركز القانوين للموظفني  إطارأي موظف رمسي أو موظف متعاقد آخر، ضمن  ‘١‘"  
   أو خارج الصعيد الوطين؛إقليميةأو العموميني، يف أي منظمة عمومية دولية 

أي شخص يعمل لدى منظمة كهذه، سواء على سبيل اإلعارة أو غري ذلك،   ‘٢‘"  
ويتوىل وظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها موظفو تلك املنظمة أو غريهم من العاملني 

  فيها؛
وطنية  مجيع مستويات احلكومة أو فروعها، من ‘دولة أجنبية’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    

  (9)وحملية، وكذلك الواليات والكيانات االحتادية يف حالة الدول االحتادية؛
    

  (9)١اخليار "  

 إداريا أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو ‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )و"(    
أو قضائياً يف بلد أجنيب، سواء أكان معّيناً أم منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لدى 

  دولة أجنبية، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
    

________________ 

ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة، . (A/AC.261/IPM/14)دم من كولومبيا نص مأخوذ من االقتراح املق (7) 
  ):A/AC.261/L.47انظر الوثيقة (ليكون نصها كما يلي ) ج(اقترحت جنوب أفريقيا تعديل الفقرة الفرعية 

 بأي يعمل مستخدم أو عميل أو مسؤول موظف أو رمسي موظف أو مدير أي ‘املوظف’بتعبري  ُيقصد  )ج"(     
 آخر، عمل مكان أي يف أو مؤسسة أو سياسي حزب أو اعتبارية هيئة أو خاصة منظمة أو عمومية هيئة يف كانت صفة
  "يكن؛ مل أم تنفيذية بصفة ذلك أكان وسواء ذلك، غري أو خدمات ألداء عقد أم عمل عقد مبوجب ذلك أكان سواء

  .(A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من فرنسا   (8) 
  .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (9) 
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  (10)٢اخليار "  
 وظيفة عمومية أو يؤدي كل شخص ‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )و"(    

 يف ذلك لصاحل وكالة  مبا لصاحل بلد أجنيب،يشغل وظيفة أو منصبا أو يؤدي تفويضا من أي نوع
  ؛عمومية أو منشأة عمومية

    
  (11)١يار اخل"  
 املوجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت مادية أم غري ‘املمتلكات ’ُيقصد بتعبري  )ز"(    

مادية، ومنقولة أم غري منقولة، وملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت 
  تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛

    
  ٢اخليار "  
كانت مادية أم غري أ املوجودات أيا كان نوعها، سواء ‘املمتلكات’ ُيقصد بتعبري  )ز"(    

ملكية يثبت قانوين صك مستند أو أي ملموسة أم غري ملموسة، وومنقولة أم غري منقولة، ومادية، 
 (10)؛ أو يقصد منه إثباهتا أو يتعلق هبا فيهاحقوق أخرىتلك املوجودات أو وجود 

ــأتى أو يتحــصل عليهــا، بــشكل   ‘ةعائــدات اجلرميــ ’ ُيقــصد بتعــبري  )ح"(      أي ممتلكــات تت
  (12)؛فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةمباشر أو غري مباشر، من ارتكاب 

    
  (13)١اخليار "  
املمتلكات أو نقل  علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد’ ُيقصد بتعبري  )ط"(    

 املؤقتة بناء على أمر صادر راقبةمل للحراسة أو اإخضاعهاتبديلها أو التصرف فيها أو حتريكها أو 
  عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

    
  (14)٢اخليار "  

 احلظر املؤقت املفروض على نقل البضائع أو ‘احلجز’ أو ‘التجميد ’ُيقصد بتعبري  )ط"(    
حتويلها أو بيعها أو حتريكها، بناء على أمر صادر عن حمكمة أو أي هيئة مأذونة أخرى، أو وضع 

  مؤقتا يف عهدهتا أو رهن مراقبتها؛البضائع 
________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (10) 
  وتركيا(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من كولومبيا  (11) 

(A/AC.261/IPM/22).  
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من كولومبيا  (12) 

(A/AC.261/IPM/13) وتركيا (A/AC.261/IPM/22).  
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من كولومبيا  (13) 

(A/AC.261/IPM/13).  
  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (14) 
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  (13)١اخليار "  

، اليت تشمل احلجز حيثما انطبق، التجريد النهائي من ‘املصادرة’ ُيقصد بتعبري  )ي"(    
  املمتلكات مبوجب أمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

    
  (14)٢اخليار "  
 بناء على أمر من حمكمة أو  املصادرة الدائمة للموجودات‘املصادرة’ ُيقصد بتعبري  )ي"(    

  أي هيئة مأذونة أخرى، مبا يف ذلك تسليمها، حسب ما يكون مناسبا؛
 أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح ‘اجلرم األصلي’ ُيقصد بتعبري  )ك"(    

من هذه ] جترمي غسل عائدات اجلرمية[...] [موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 
  (13)االتفاقية؛

 األسلوب الذي يسمح لشحنات غري مشروعة أو ‘التسليم املراقب’ ُيقصد بتعبري  )ل"(    
دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخوله، مبعرفة سلطاته املختصة وحتت  إقليم مشبوهة باخلروج من

  (15).إشرافها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه
    

  (16)١اخليار "  
  : فعـل يقـوم به موظف عمومـي ويتمثل فيما يلي‘الفساد’ ُيقصد بتعبري  )م("    

 مبلغ من املال أو ميزة أخرى غري مشروعة إىل شخص حلّضه على أداء إعطاء  ‘١‘"  
  ياً أم ال؛ أوإجرامفعل غري مشروع أو غري قانوين، سواء أكان فعالً 

فعل غري مشروع أو غري التأثري على شخص بطريقة ما حلّضه على القيام ب  ‘٢‘"  
  ياً أم ال؛ أوإجرامقانوين، سواء أكان هذا الفعل 

التأثري على موظف عمومي آخر حلّضه على أداء فعل أو اإلحجام عن فعل على   ‘٣‘"  
كان ذلك ينطوي على مزايا اقتصادية  إذا حنو يشكل انتهاكاً لواجباته، بغض النظر عما

  أو مزايا أخرى؛ أو
 موظف عمومي آخر حلّضه على أداء فعل أو اإلحجام عن فعل على التأثري على  ‘٤‘"  

كان ذلك ينطوي على مزايا اقتصادية  إذا حنو يشكل انتهاكاً لواجباته، وبغض النظر عما
أو مزايا أخرى، شريطة أن ُيمارس هذا التأثري لضمان قيام املوظف العمومي اآلخر 

  .بالتصرف أو اختاذ قرار على حنو معني
 أيضاً على أي من األفعال املبّينة يف الفقرتني ‘الفساد’ هذه االتفاقية، ينطبق تعبري ألغراض"  

استبقاء اجملموعة اليت متارس سلطة ان اهلدف منها ك إذا من هذه املادة،[...] و[...] الفرعيتني 
________________ 

  .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا  (15) 
  .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (16) 
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 حكومية، سواء حتت االسم ذاته أو حتت اسم آخر، أو لتمكني تلك اجملموعة من تويل السلطة يف
  . كيان عمومي أو حكومي آخرإطار

    
  (17)٢اخليار "  
 الوعد مبزية غري مستحقة أو بتوقعها أو طلبها أو عرضها ‘الفساد’ ُيقصد بتعبري  )م"(    

أو منحها أو قبوهلا، بشكل مباشر أو غري مباشر، مما خيل باألداء السليم ألي واجب أو سلوك 
ويتعني أن يفهم أيضا، . غري املستحقة أو يتوقعهايطلب من الشخص الذي يتلقى الرشوة أو املزية 

يني، دون جرامالفعل أو اإلغفال اإل إىل كما هو معّرف يف القانون الداخلي للدولة اليت يشار فيها
 اليت تقتضي من الدول املوقّعة اعتماد ما يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى ألحكاماملساس با

  :شمولة هبذه االتفاقيةلتجرمي بعض أفعال الفساد امل
التماس موظف حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، أو قبولـه، بشكل   ‘١‘"  

مباشر أو غري مباشر، أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي منفعة أخرى، مقابل قيامه أو 
  امتناعه عن القيام بأي فعل ضمن نطاق أدائه وظائفه العمومية؛

ي منفعة أخرى، على موظف حكومي أو عرض أي شيء ذي قيمة نقدية أو أ  ‘٢‘"  
شخص يؤدي وظائف عمومية أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، مقابل قيامه 

  بأي فعل أو امتناعه عن القيام بأي فعل ضمن نطاق أدائه وظائفه العمومية؛
قيام موظف حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية أو امتناعه عن القيام   ‘٣‘"  

طاق أدائه واجباته بغرض حصوله بصورة غري مشروعة على منافع بأي فعل ضمن ن
  لصاحله أو لصاحل طرف ثالث؛

يف هذه املادة بصورة احتيالية  إليها استخدام املمتلكات املتأتية من األفعال املشار  ‘٤‘"  
  ؛إخفاؤهاأو 

املشاركة كفاعل رئيسي أو مساعد أو حمرض أو طرف متواطئ أو طرف   ‘٥‘"  
ي أو بأي شكل آخر يف ارتكاب أي من األفعال جرامرتكاب الفعل اإلمشارك بعد ا

  املذكورة أعاله أو حماولة ارتكاهبا أو يف التعاون أو التآمر من أجل ارتكاهبا؛
    

  (18)٣اخليار "  
  : ما يلي‘الفساد’يشمل   )م"(    

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/24)أخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني نص م (17) 
  .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من باكستان (18) 



 27 ٢ املادة ‐اجلزء األول
 

 

 قيام أي موظف عمومي أو متقلد وظيفة عمومية جبمع الثروة بامسه هو أو باسم  ‘١‘"  
زوجه أو أطفاله أو أي من أقربائه أو باسم شخص واجهة باستغالل منصبه أو وظيفته 

  الرمسية؛
  الكسب غري املشروع باالستحواذ على أموال عمومية؛  ‘٢‘"  
مجع الثروة خبيانة الثقة املودعة فيه بصفته موظفاً عمومياً أو متقلّداً وظيفة   ‘٣‘"  

  عمومية؛
  أي معاملة جتارية وطنية أو دولية؛الرشاوى أو العموالت يف   ‘٤‘"  
   التصرف أو أي فعل فساد آخر؛إساءةمجع الثروة مبخالفة الواجب أو   ‘٥‘"  
حيازة ثروة وموجودات تتجاوز مصادر الدخل املعروفة من خالل دخل غري   ‘٦‘"  

خاضع للتقدير، ولكن ال جيب أن يشمل ذلك أي ثروة ميكن تربيرها وإن مل يكشف 
  عنها؛

 كل نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري، ‘الوظيفة العمومية’ قصد بتعبريُي  )ن"(    
 بالنيابة عن الدولة أو يف خدمة الدولة أو مؤسساهتا يف (19)]أو اعتباري[يضطلع به شخص طبيعي 

 (20)أي مستوى من سلّمها الوظيفي؛

ومي، أو  منظمة ذات طـابع عمـومي أو دويل حكـ         أي   ‘منظمة دولية ’ ُيقصد بتعبري   )س("    
ــر، ويكــون مقرهــا يف       خــاص أو غــري حكــومي، يــشمل وجودهــا أو جمــال نــشاطها دولــتني أو أكث

  (20)االتفاقية؛هذه  يف األطرافالدول إحدى 

  (19)؛ [...]‘معاملة مشبوهة’ ُيقصد بتعبري  )ع"(    
  (21)؛‘شخص اعتباري’  )ف"(    
  (21)؛‘تدابري املنع’  )ص"(    
  (19)؛ [...]‘فعل الفساد’ ُيقصد بتعبري  )ق("    
  (19)؛ [...]‘نقل األموال املتأتية من أفعال الفساد’ ُيقصد بتعبري  )ر"(    
  (19)؛ [...]‘بلداهنا إىل  األموالإعادة’ ُيقصد بتعبري  )ش"(    
  (19)].…[‘  غري املشروعاإلثراء’ ُيقصد بتعبري  )ت"(    

    

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (19) 
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (20) 
  .(A/AC.261/IPM/4)دم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح املق (21) 
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  ملحوظات من األمانة

 الذي يشري إىل الفصل اخلامس من A/AC.261/3 (Part IV(كان اجلزء من النص املتداول  -١
 للجنة الرمسي غري التحضريي مشروع االتفاقية صيغة مدجمة لالقتراحات اليت قدمتها احلكومات إىل االجتماع

). ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
ين حملض أسباب تتعلق بطريقة العرض ودون أي أس مقسما إىل جزوكان ذلك النص املتداول للفصل اخلام

واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة مدجمة لالقتراحات املقدمة من . داللة أو أمهية عدا ذلك
   املادة اخلاصة أُدرجتوقد ). A/AC.261/IPM/13(واملكسيك ) A/AC.261/IPM/4(النمسا وهولندا 

الواردة أدناه يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي كان حيتوي على نص " ستخدمةاملصطلحات امل"بـ 
وقد ). A/AC.261/IPM/19(والواليات املتحدة ) A/AC.261/IPM/11(مدمج لالقتراحني املقدمني من بريو 

 . بوينس آيرسأعدت بريو والواليات املتحدة اجلزء الثاين أثناء االجتماع التحضريي غري الرمسي املعقود يف
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (22)[...]املادة "
  املصطلحات املستخدمة"

  :ألغراض هذا الفصل"    
 املوجودات أيا كان نوعها، سواء أكانت ‘موجودات أو ممتلكات’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

واملستندات أو الصكوك مادية أم غري مادية، ومنقولة أو غري منقولة، وملموسة أم غري ملموسة، 
  القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حقوق فيها؛

، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، أي تصرف مبوجب ‘مصادرة’ ُيقصد بتعبري  )ب"(    
القانون الداخلي ينتج عنه اإللغاء النهائي حلق ملكية موجودات من أي نوع متعلقة جبرمية أو 

 حق امللكية املعّين للحكومة إعطاءا، أو مبلغ معادل لقيمة تلك املوجودات، ومتحصل عليها منه
  اليت تقوم بالتصرف؛

 املوجودات أو املمتلكات ‘موجودات حمازة على حنو غري مشروع ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
اليت حتاز من جانب موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه من خالل االستغالل غري املشروع 

وال العامة أو سرقتها أو اختالسها أو النقل غري املشروع ملمتلكات الدولة أو من خالل أفعال لألم
 الرشوة أو االبتزاز اليت يرتكبها موظف عمومي، وتشمل املمتلكات األخرى اليت غّيرت أو نقلت

  تلك املوجودات؛إليها 
ب منها تقدمي املساعدة  الدولة الطرف اليت طل‘الدولة متلقية الطلب’ ُيقصد بتعبري  )د"(    

  على استبانة أو جتميد أو حجز أو استرداد موجودات حمازة على حنو غري مشروع؛

________________ 

  ).A/AC.261/IPM/19(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة   (22) 
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 الدولة الطرف اليت تطلب املساعدة من دولة طرف ‘الدولة الطالبة’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    
  أخرى على استبانة أو جتميد أو حجز أو استرداد موجودات حمازة على حنو غري مشروع؛

 أي موظف يف الفرع التشريعي أو التنفيذي أو ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )و"(    
 أو القضائي أو العسكري للحكومة، سواء أكان منتخبا أم غري منتخب، وأي شخص اإلداري

يؤدي وظيفة عمومية لدى احلكومة، مبا يف ذلك لدى وكالة عمومية أو لدى منشأة عمومية، 
  .ة عموميةوأي موظف أو وكيل ملنظمة دولي

    
  (A/AC.261/L.6)أوكرانيا 

  ٢ املادة"

 مكافحة اتفاقية مشروع من ٢ املادة من ١ اخليار من) أ (الفقرة تنقيح أوكرانيا تقترح"  
  :يلي كما نصها ليصبح الفساد،

 طرف، دولة يف وظائف بأداء مأذون شخص أي ‘عمومي موظف’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    
  ."طرف دولة من احلكومي غري القطاع يف عمومية وظيفة ميارس شخص وأي

    
  )A/AC.261/L.9(مصر 

  ٢ املادة"

 مكافحة اتفاقية مشروع من ٢ املادة من ١ اخليار من) أ (الفقرة تنقيح مصر تقترح"  
  :يلي كما نصها ليصبح الفساد،

 البلد لقوانني وفقا عمومية وظيفة يشغل شخص أي ‘العمومي باملوظف’ ُيقصد  )أ"(    
 خبدمة مكلّفا أو منتخبا أو معّينا كان سواء القضائية، أو التشريعية أو التنفيذية امليادين يف املعين

  "عام؛ نفع ذات مؤسسة أو هيئة يف مبهام يقوم أو عمومية
    

  )A/AC.261/L.16(اجلمهورية التشيكية 

  ٢املادة "
  التعاريف"

  :وع اتفاقية مكافحة الفساد من مشر٢ ما يلي يف املادة إدراجتقترح اجلمهورية التشيكية "    
يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو  شخص أي ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

]  القانون،إنفاذ، منصبا قضائيا أو يتعلق باألطرافوكذلك، يف بعض الدول  [إدارياعسكريا أو 
 الدولة يف دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، أو أي شخص ميارس وظيفة عمومية يف

الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ وميكن أن يكون هذا املنصب أو هذه 
  الوظيفة على أي مستوى من التسلسل الوظيفي الرأسي أو األفقي للدولة؛
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    ..."  
 أي موظف يف اخلدمة املدنية الدولية أو أي ‘موظف منظمة دولية ’ُيقصد بتعبري  )د"(    

 دولية أم غري -  يف أي منظمة عمومية، سواء أكانت دولية أم حكومية موظف متعاقد آخر
  حكومية، يتوىل فيها وظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها املوظف العمومي لدى الدولة؛

    ..."  
 أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو ‘موظف عمومي أجنيب ’ُيقصد بتعبري  )و"(    

]  القانون،إنفاذبعض الدول، منصبا قضائيا أو يتعلق بوكذلك، يف  [إدارياتنفيذيا أو عسكريا أو 
يف دولة أجنبية، سواء أكان معينا أم منتخبا، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية يف الدولة 
األجنبية، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛ وميكن أن يكون هذا املنصب أو هذه 

  "لرأسي أو األفقي للدولة؛الوظيفة على أي مستوى من التسلسل الوظيفي ا
      

  )A/AC.261/3/Rev.1( النص املتداول
  

  ٢املادة "
  ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "

  :ألغراض هذه االتفاقية"    
  

  (23)١اخليار "  
 أو إدارياأي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو  ‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري  )أ"(    

قضائياً يف دولة طرف، يف أي مستوى من سلمها الوظيفي، سواء كان معّيناً أو منتخباً، وأي 
شخص ميارس وظيفة عمومية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة 

  عمومية؛
  

  (24)٢اخليار "  

 أو إداريا أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    
قضائياً يف دولة طرف، وأي شخص آخر ميارس وظيفة عمومية يف خدمة الدولة الطرف، كذلك 

________________ 

وكان مقصوداً من . اقتراح قدمته فرنسا واملكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة بناء على طلب من الرئيس (23) 
وعلى الرغم من هذا اجلهد، . رى اليت اقترحت صيغاً هلذا التعريف يف نفس االجتاههذا االقتراح جتسيد اقتراحات الوفود األخ

 وأوكرانيا (A/AC.261/L.16)استرعى انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراحني املقدمني من اجلمهورية التشيكية 
(A/AC.261/L.6).  

وكان مقصوداً من هذا . اء على طلب الرئيساقتراح قدمه يف الدورة األوىل للجنة املخصصة وفد أملانيا، بن (24) 
وعلى الرغم من هذا اجلهد، . االقتراح أن جيّسد اقتراحات الوفود األخرى اليت اقترحت صيغاً هلذا التعريف يف نفس االجتاه

واالحتاد الروسي ) انظر أعاله( (A/AC.261/L.9)استرعى انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراحني املقدمني من مصر 
(A/AC.261/L.8) .ورئي أن اخليارين املطروحني هلذا التعريف قد ال يكونان صيغتني بديلتني بل متكاملتني.  
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يف القطاع غري احلكومي للدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو 
 الطرف وكما هو مطبق يف اجملال مرفق عام، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة

 (25)القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة الطرف؛

  .])ج(و ) ب( الفقرتان الفرعيتان ُحذفت"[
  (26):‘موظف مؤسسة دولية’ ُيقصد بتعبري  )د"(    

أي موظف رمسي أو مستخدم متعاقد آخر، يندرج ضمن مدلول صفة املوظفني   ‘١‘"  
   أو فوق وطنية؛إقليميةمية دولية أو  يف أي مؤسسة عمو(27)العموميني،

أي شخص يعمل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل اإلعارة أو غري   ‘٢‘"  
ذلك، ويقوم بوظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها موظفو تلك املؤسسة أو غريهم من 

  العاملني لديها؛
يها ولكن يقوم أي عميل ملؤسسة من هذا القبيل، وأي شخص آخر ال يعمل لد  ‘٣‘"  

 (28)بوظيفة لصاحل تلك املؤسسة؛

 مجيع مستويات احلكومة وتقسيماهتا الفرعية، من ‘دولة أجنبية’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    
  وطنية إىل حملية، وكذلك الواليات والكيانات املتحدة يف حالة الدول االحتادية؛

 إدارياشريعياً أو  أي شخص يشغل منصباً ت‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )و"(    
أو قضائياً يف بلد أجنيب، سواء كان معّيناً أو منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل 

  (29)دولة أجنبية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛

________________ 

  :أبدت باكستان رغبتها يف االحتفاظ بالصياغة التالية كبديل هلذين اخليارين كليهما  (25) 
يذي أو اإلداري أو أي موظف يف الفرع التشريعي أو التنف‘ شاغل منصب عمومي’ بتعبري ُيقصد  )أ"(     

القضائي أو العسكري من فروع احلكومة، سواء كان منتخبا أم ال، مبن يف ذلك رئيس الدولة أو احلكومة أو 
الوزير أو النائب الربملاين، سواء كان منصبه مأجورا أو فخريا، وأي شخص يؤدي وظيفة عمومية لدى إدارة 

  ."دى مؤسسة دولية عمومية أو عميل هلاحكومية أو جهاز عمومي أو منشأة عامة، وأي موظف ل
موظف "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت باكستان االستعاضة عن هذه العبارة بعبارة  (26) 

  ". عموميةدوليةمؤسسة 
يندرج ضمن مدلول "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت باكستان أن يستعاض عن عبارة   (27) 

  ".يتمتع بصفة مشاهبة لصفة املوظف العمومي يف دولة طرف"بعبارة " مينيصفة املوظفني العمو
هذه الفقرة الفرعية هي اقتراح قدمه وفد أملانيا بناء على طلب الرئيس، وأيدته وفود أخرى، يف الدورة  (28) 

  . املخصصةللجنةاألوىل 
  : أملانيا التعريف التايلاقترحتيف الدورة األوىل للجنة املخصصة،  (29) 
أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو إدارياً أو قضائياً يف دولة ‘ موظف عمومي أجنيب’ بتعبري ُيقصد"     

 آخر ميارس وظيفة عمومية يف خدمة دولة أجنبية، كذلك يف القطاع غري احلكومي للدولة شخصأجنبية، وأي 
التعريف الوارد يف القانون الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو مرفق عام، حسب 

  ."الداخلي للدولة األجنبية وكما هو مطبق يف اجملال القانوين ذي الصلة يف الدولة الطرف
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 أي نوع من املوجودات، سواء أكانت مادية أم غري ‘ممتلكات ’ُيقصد بتعبري  )ز"(    
أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت مادية، منقولة 

ملكية تلك املوجودات أو تفيد إثبات [تثبت حق ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلحة فيها 
  ؛] أو تتعلق بتلك امللكية أو احلقوق فيهاحقوق أخرىأو وجود 

كات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل  أي ممتل‘ةيإجرامعائدات ’ ُيقصد بتعبري  )ح"(    
  ؛فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةمباشر أو غري مباشر، من ارتكاب 

املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد’ ُيقصد بتعبري  )ط"(    
 أو أمر صادر عن حمكمةتويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا ب أو ،أو التصرف فيها أو حتريكهاحتويلها 

  سلطة خمتصة أخرى؛
، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان النهائي من ‘املصادرة’ ُيقصد بتعبري  )ي"(    

  (30)املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

 أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح ‘اجلرم األصلي’ ُيقصد بتعبري  )ك"(    
  من ] يةجرامجترمي غسل العائدات اإل[...] [يف املادة موضوع جرم حسب التعريف الوارد 

  هذه االتفاقية؛
 األسلوب املتمثل يف السماح لشحنات غري ‘التسليم املراقب’ ُيقصد بتعبري  )ل"(    

دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولـه، بعلم من سلطاهتا  إقليم مشروعة أو مشبوهة باخلروج من
  ة التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه؛املختصة وحتت مراقبتها، بغي

 إساءةأو [ القيام بأفعال متثل أداء غري سليم للواجب ‘الفساد ’ُيقصد بتعبري  )م"(    
، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية أو سعيا للحصول على مزية، ]استغالل ملوقع أو سلطة

اشر أو غري مباشر، أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر، يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مب
  (31)سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر؛

________________ 

  ".مبا يف ذلك تسليمها، حسب االقتضاء"اقترحت املكسيك إدراج عبارة  (30) 
فصل، بالتشاور مع وفود أذربيجان نص هذه الفقرة الفرعية صاغه واقترحه نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا ال (31) 

  : واقترحت الفلبني الصياغة التالية.  الفرعيةللجنةومل يناقش هذا النص يف الدورة األوىل . وأوكرانيا وسلوفينيا والصني
الوعد أو التأميل مبزية غري مستحقة، أو طلبها أو عرضها أو منحها أو قبوهلا، بشكل ‘ الفساد’قصد بتعبري ُي"     

 غري مباشر، مما خيل باألداء السليم ألي واجب أو سلوك مطلوب من الشخص الذي يتلقى الرشوة أو املزية مباشر أو
  ". غري املستحقة أو يؤّمل هبا

. ورأت كولومبيا أنه إذا تعذر االتفاق على تعريف واسع مبا فيه الكفاية فال ينبغي أن تتضمن االتفاقية تعريفا للفساد  
  .ن حتدد االتفاقية وجتّرم أفعال الفساد يف إطار الفصل املتعلق بالتجرميوبدال من ذلك، ينبغي أ

  :)A/AC.261/L.3انظر (الفساد  مكافحة اتفاقية مشروع يف كمادة التايل النص واقترحت سلوفينيا إدراج  
  [...]املادة "

 مقبولة أو مطلوبة أو مةمقد أو معروضة أو موعودة ملزية نتيجة للواجب، وفقا بالتصرف إخالل كل هو الفساد"     
  ."غريه لصاحل أم نفسه الشخص لصاحل أكانت سواء مباشر، غري أو مباشر حنو على مرتقبة أو
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 أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري، ‘وظيفة عمومية’ ُيقصد بتعبري  )ن"(    
باسم الدولة أو يف خدمة الدولة أو مؤسساهتا، على أي ] أو اعتباري[يضطلع به شخص طبيعي 

 (32)لّمها الوظيفي؛مستوى من س

-  دويل]عمومي أو[ذات طابع أي مؤسسة  ‘ دوليةؤسسةم’ ُيقصد بتعبري  )س("    
نشاطها دولتني أو أكثر، ويكون ونطاق  يشمل وجودها ]أو خاص أو غري حكومي، [يـحكوم

  (33)االتفاقية؛هذه  يف األطرافالدول  إحدى مقرها يف
ملة غري معتادة ال تتوافق، حبكم حجمها  أي معا‘معاملة مشبوهة’ ُيقصد بتعبري  )ع"(    

وخصائصها وتواترها، مع النشاط االقتصادي للزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف عليها يف 
السوق، أو ال تستند إىل أساس قانوين واضح، وميكن أن متثل أنشطة غري مشروعة أو تكون مرتبطة 

  (34)بتلك األنشطة بشكل عام؛
  ؛‘هيئة اعتبارية’أو  ‘شخص اعتباري’  )ف"(    
  ؛‘تدابري املنع’  )ص"(    

________________ 

  ):A/AC.261/L.7انظر الوثيقة ) (م(واقترحت أذربيجان النص التايل للفقرة   
 مزايا أو اتامتياز أو منافع اكتساب غرضه فعل عن امتناع أو فعل أي ‘الفساد’ بتعبري ُيقصد  )م"(     

 أو املمثّلة، السلطة وضع أو عمومي، موظف منصب إىل استنادا مشروعة غري بطريقة غريها أو مادية
 املوظفني رشوة أيضا به ُيقصدو الصالحيات، تلك أو الوضع ذلك عن املتأتية الفرص أو الرمسية، الصالحيات

 املنافع تلك عرض طريق عن اعتباريني، أشخاص أو طبيعيني أشخاص جانب من أعاله إليهم املشار الرمسيني
  ."إعطائها أو هبا الوعد أو املزايا أو االمتيازات أو

  ):A/AC.261/L.12انظر الوثيقة (واقترحت الصني الصيغة التالية بشأن تعريف الفساد   
 تغاللباس منافع على املشروع غري احلصول بقصد فعل عن امتناع أو فعل أي ‘الفساد’ بتعبري قصدُي  )م"(     

  ."الصلة ذات حمددة أخرى أفعال وأي للواجب، إمهال أو وظائف استعمال إساءة أو منصب
  ):A/AC.261/L.26انظر الوثيقة ) (م(، الفقرة ٢واقترحت أوكرانيا الصيغة التالية للمادة   
 بنّية خصوصية مصاحل بتأثري عمومي، طابع ذات رمسيا حمددة بالتزامات إخالل أي ‘الفساد’ بتعبري ُيقصد  )م"(     

 املصاحل بتحقيق مباشرة صلة ذات اإلخالل من أخرى أشكال أي وكذلك مزايا، على مشروعة غري بطريقة احلصول
  ."العمومية املصلحة حساب على اخلصوصية

قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل أن تعاود النظر يف هذا التعريف يف مرحلة الحقة، ألنه يتعلق بتعريف  (32) 
  :(A/AC.261/L.8)واقترح االحتاد الروسي التعريف التايل ". موظف عمومي"

أي نشاط يضطلع به شخص طبيعي مت انتخابه أو يعمل يف دائرة حكومية أو ‘ وظيفة عمومية’قصد بتعبري ُي"     
منظمة أو مؤسسة، أو بلدية يف أي من فروع سلطات الدولة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية، أو يف أي هيئة بلدية أو 

  ."يعمل يف خدمة هيئة حملية للحكم الذايت
". موظف مؤسسة دولية"رأت عدة وفود أن هذا التعريف غري ضروري، ألن املسألة يتناوهلا تناوالً كافياً تعريف  (33) 

 احلكومية، - ية  إدراج مؤسسات القطاع اخلاص أو املؤسسات الدول مسألةُ مستفيضةًونوقشت يف الدورة األوىل مناقشةً
ورئي أن من املالئم معاودة النظر يف هذا التعريف يف . حكومية- لوصف مؤسسة دولية" عمومية"وكذلك استخدام عبارة 

  .كان سيبقى عليهما إذا مرحلة الحقة، مبا يف ذلك اختاذ قرار بشأن 
  .(A/AC.261/L.13)ئيس اقتراح مقدم من بريو يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، بناء على طلب الر (34) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية34
 

 

  ؛ [...]‘فعل فساد’ ُيقصد بتعبري  )ق"(    
  ؛ [...]‘ املوجودات املتأتية من أفعال الفسادإحالة’ ُيقصد بتعبري  )ر"(    
  (35)؛ [...]‘ األموال إىل بلداهنا األصليةإرجاع’ ُيقصد بتعبري  )ش"(    
  ]."…[‘ وع غري املشراإلثراء ’ُيقصد بتعبري  )ت"(    

    
  ملحوظات من األمانة

 الفقرة الفرعية التالية يف إضافةيف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت جنوب أفريقيا  - ٢
 ):A/AC.261/L.47انظر ( من مشروع االتفاقية ٢املادة 

من أي   أي أعمال أو جتارة أو مهنة أو حرفة أو صناعة أو مشروع‘أعمال ’ُيقصد بتعبري"    
 أو أي نشاط آخر مما يقوم به شخص ضمن دولة طرف، ألجل احلصول على كسبنوع كان، 

لغرض القيام  أو ربح، ويشمل مجيع املمتلكات املتأتية من القيام بذلك النشاط أو املستخدمة فيه أو
  ..به ومجيع احلقوق واملسؤوليات الناشئة عن ذلك النشاط

      
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  )A/AC.261/3/Rev.1/Add.1( النص املتداول

  
  (36)٦٣املادة "

  املصطلحات املستخدمة"

  :ألغراض هذا الفصل"    
ت  املوجودات من كل نوع، سواء أكان‘موجودات أو ممتلكات’ بعبارة ُيقصد  )أ("    

 مادية، منقولة أو غري منقولة، أو ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك مادية أم غري

  القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حقوق فيها؛
، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، أي تصرف مبوجب ‘مصادرة’ بعبارة ُيقصد  )ب("    

  النهائي حلق ملكية موجودات من أي نوع متعلقة جبرمية أوالداخلي ينتج عنه اإللغاء القانون

________________ 

" األصلي بلدها إىل األموال إعادة"يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت أوكرانيا التعريف التايل لعبارة   (35) 
  ):A/AC.261/L.31انظر الوثيقة (

 إىل مادية، قيمة هلا اليت املالية، غري أو املالية املوارد إرجاع ‘األصلي بلدها إىل األموال إعادة’ بتعبري قصدُي  )ط("     
  ."آخر بلد إىل ونقلت منه أخذت الذي للبلد احلكومي غري أو احلكومي القطاع

  .)A/AC.261/IPM/19 (املتحدة الواليات من املقدم االقتراح من مأخوذ نص  (36) 
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للحكومة   حق امللكية املعنيإعطاءمتحصل عليها منها، أو مبلغ معادل لقيمة تلك املوجودات، و
 (37)اليت تقوم بالتصرف؛

 املوجودات أو املمتلكات ‘موجودات حمازة احتيازا غري مشروع’ بعبارة ُيقصد  )ج("    
 ب موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه من خالل االستغالل غري املشروعحتاز من جان اليت

من خالل  لألموال العامة أو سرقتها أو اختالسها أو التحويل غري املشروع ملمتلكات الدولة أو
اليت غريت أو  أفعال الرشوة أو االبتزاز اليت يرتكبها موظف عمومي، وتشمل املمتلكات األخرى

  (39)،(38)املوجودات؛تلك  إليها حولت
  الدولة الطرف اليت طلب منها تقدمي املساعدة‘الدولة متلقية الطلب’ بعبارة ُيقصد  )د("    

  على استبانة أو جتميد أو ضبط أو استرداد موجودات حمازة احتيازا غري مشروع؛
  الدولة الطرف اليت تطلب املساعدة من دولة طرف‘الدولة الطالبة’ بعبارة ُيقصد  )ه("    

  (40)أخرى على استبانة أو جتميد أو ضبط أو استرداد موجودات حمازة احتيازا غري مشروع؛
 أي موظف يف الفرع التشريعي أو التنفيذي أو ‘موظف عمومي’ بعبارة ُيقصد  )و("    

القضائي أو العسكري حلكومة، سواء أكان منتخبا أم غري منتخب، وأي شخص يؤدي   أواإلداري
 ة، مبا يف ذلك لوكالة عمومية أو ملنشأة أعمالية عمومية، وأي موظف أوعمومية حلكوم وظيفة

  (41).وكيل ملنظمة دولية عمومية

________________ 

 يف التعريف ذاه أن الوفود بعض رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء  (37) 
 هذا لغرض يكون مالئما ال قد باملصادرة تقوم اليت الدولة إىل امللكية حق نقل أن الوفود تلك رأت  كما.توضيح إىل حاجة
. املنشأ لدولة ملك هي غري مشروعة بصورة املكتسبة املوجودات أن مفاده الذي املفهوم مع سيتناقض أنه حيث الفصل،

  .ردها أو املوجودات ليشمل إرجاع الفصل، هذا ألغراض ،"املصادرة" عريفت الوفود توسيع بعض واقترحت
 عن االستعاضة الوفود بعض اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء  (38) 
   ".اخلصوصي أو العمومي املوظف "بعبارة" العمومي املوظف "عبارة
 غرار على أعم صيغة الوفود بعض اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء  (39) 

  .معينة جرائم سرد من بدال ،"االتفاقية ذهبه املشمولة اجلرائم"
 حذف ينبغي أنه عديدة وفود رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء  (40) 

 من بدال" الدولة املتضررة "لعبارة تعريف إضافة الوفود بعض واقترحت. ضروريتني غري هنماأل ،)ه(و) د (فرعيتنيال الفقرتني
  .التعريفني ذينك
 ينبغي املقبلة االتفاقية أن عديدة وفود رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء  (41) 
 الوفود بعض ذلك، اقترحت على وعالوة. بكاملها االتفاقية على ينطبق" العموميني املوظفني "شأنب تعريفا عاما تتضمن أن
 أو الرابطات موظفي إىل وكذلك غري احلكومية، واملنظمات الدولية- احلكومية املنظمات موظفي إىل إشارة هناك تكون أن

  . الدولة من متويال تتلقى اليت املنظمات
  :كما يلي) A/AC.261/L.71(" العمومي املوظف "لعبارة  معدَّالتعريفا زامبيا واقترحت  
 أو احمللية سلطاهتا أو وكاالهتا أو طرف دولة لدى يعمل شخص أي ‘عمومي موظف’بتعبري  ُيقصد  )و"(     

 القضائي أو التنفيذي أو التشريعي الفرع يف منصبا يشغل معّين أو منتخب شخص أي ويشمل احلكومية شبه هيئاهتا
 أو العضوية تلك أكانت سواء منشآهتا، أو وكاالهتا من أي يف عمومية مهاما أو وظائف ميارس أو الطرف لةللدو

  ."أجر بدون أم بأجر الوقت، من جلزء أم الوقت لكامل مؤقتة، أم دائمة الوظيفة أو املنصب
  ".اخلصوصي املوظف "لعبارة إضايف تعريف واقترحت زامبيا أيضا إدراج  
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا،: الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/L.98(اجلمهورية التشيكية 
  

  ٢املادة "
  ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "

  :ذه االتفاقيةألغراض ه  -١"    
 أو إدارياً أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

قضائياً يف دولة طرف، وأي شخص آخر ميارس وظيفة عمومية يف خدمة الدولة الطرف، كذلك 
يف القطاع غري احلكومي للدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو 

م، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وكما هو مطبق يف اجملال مرفق عا
  القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة الطرف؛

 مجيع مستويات احلكومة وتقسيماهتا الفرعية، من ‘دولة أجنبية’ ُيقصد بتعبري  )ب"(    
  ل االحتادية؛وطنية إىل حملية، وكذلك الواليات والكيانات املتحدة يف حالة الدو

 إدارياً أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو ‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )ج"(    
أو قضائياً يف بلد أجنيب، سواء كان معّيناً أو منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية لصاحل 

  دولة أجنبية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛
-  دويل]عمومي أو[ذات طابع أي مؤسسة  ‘ دوليةؤسسةم’ ُيقصد بتعبري  )د("    

نشاطها دولتني أو أكثر، ويكون ونطاق  يشمل وجودها ]أو خاص أو غري حكومي، [يـحكوم
  االتفاقية؛هذه  يف األطرافالدول  إحدى مقرها يف

  :‘موظف مؤسسة دولية’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    
ج ضمن مدلول صفة املوظفني أي موظف رمسي أو مستخدم متعاقد آخر، يندر  ‘١‘"  

   أو فوق وطنية؛إقليميةالعموميني، يف أي مؤسسة عمومية دولية أو 
أي شخص يعمل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل اإلعارة أو غري   ‘٢‘"  

ذلك، ويقوم بوظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها موظفو تلك املؤسسة أو غريهم من 
  العاملني لديها؛

ي عميل ملؤسسة من هذا القبيل، وأي شخص آخر ال يعمل لديها ولكن يقوم أ  ‘٣‘"  
  بوظيفة لصاحل تلك املؤسسة؛

 أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري، ‘وظيفة عمومية’ ُيقصد بتعبري  )و"(    
باسم الدولة أو يف خدمة الدولة أو مؤسساهتا، على أي ] أو اعتباري[يضطلع به شخص طبيعي 

  مها الوظيفي؛مستوى من سلّ
  .‘هيئة اعتبارية’ أو ‘شخص اعتباري’  )ز"(    
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 أي نوع من املوجودات، سواء أكانت مادية أم غري ‘ممتلكات ’ُيقصد بتعبري  -٢"    
مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت تثبت 

ملكية تلك املوجودات أو أو تفيد إثبات [ة فيها حق ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلح
  ]. أو تتعلق بتلك امللكية أو احلقوق فيهاحقوق أخرىوجود 

    "٣-    
 أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها، بشكل ‘ةيإجرامعائدات ’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

  ؛فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةمباشر أو غري مباشر، من ارتكاب 
 أي جرم تأّتت منه عائدات ميكن أن تصبح موضوع ‘اجلرم األصلي’ تعبريُيقصد ب  )ب"(    

  من ] يةجرامجترمي غسل العائدات اإل[...] [جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 
  هذه االتفاقية؛

 أي معاملة غري معتادة ال تتوافق، حبكم حجمها ‘معاملة مشبوهة ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
نشاط االقتصادي للزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف عليها يف وخصائصها وتواترها، مع ال

السوق، أو ال تستند إىل أساس قانوين واضح، وميكن أن متثل أنشطة غري مشروعة أو تكون مرتبطة 
  بتلك األنشطة بشكل عام؛

  ؛]…[‘  غري املشروعاإلثراء’ ُيقصد بتعبري  )د"(    
 إساءةأو [عال متثل أداء غري سليم للواجب  القيام بأف‘الفساد’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    

، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية أو سعيا للحصول على مزية، ]استغالل ملوقع أو سلطة
يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر، أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر، 

  سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر؛
   [...].‘فعل فساد’ قصد بتعبريُي  )و"(    
    "٤ -    
  ؛‘تدابري املنع’  )أ"(    
 األسلوب املتمثل يف السماح لشحنات غري ‘التسليم املراقب’ ُيقصد بتعبري  )ب"(    

دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولــه، بعلم من سلطاهتا  إقليم مشروعة أو مشبوهة باخلروج من
  ري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف املختصة وحتت مراقبتها، بغية التح

  ارتكابه؛
املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد’ ُيقصد بتعبري  )ج"(    

أمر صادر عن حمكمة أو تويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا ب أو ،أو التصرف فيها أو حتريكهاحتويلها 
  سلطة خمتصة أخرى؛

، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان النهائي من ‘املصادرة’ ُيقصد بتعبري  )د"(    
  املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛
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  ؛ [...]‘ املوجودات املتأتية من أفعال الفسادإحالة’ ُيقصد بتعبري  )ه"(    
   [...].‘ األموال إىل بلداهنا األصليةإرجاع ’ُيقصد بتعبري  )و"(    
    "٥-    
  ؛‘القطاع العام’  )أ("    
  ؛‘تضارب املصاحل’  )ب"(    
  ؛‘احلزب السياسي’  )ج"(    
  ؛‘اجلرمية اخلطرية’  )د"(    
  ؛‘على حنو منظّم’  )ه"(    
  ؛‘املصلحة العامة’  )و"(    
  ؛‘القطاع اخلاص’  )ز"(    
  ."‘امللكية املشتركة’  )ح"(    

      
  )A/AC.261/L.128(م من الرئيس اقتراح مقّد

  
  : استنادا إىل النص التايل٢من املادة ) أ(مناقشة الفقرة ُيقترح أن جتري "    

  
  ٢املادة "

  (42)]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "
  

  :لغرض هذه االتفاقية"    
أيُّ شخص ] موظف يشغل منصبا عموميا، أَْي [‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري  )أ"(    

على أي [يف دولة طرف، ] سكرياأو ع[ أو قضائيا إدارياأو ] أو تنفيذيا[يشغل منصبا تشريعيا 
مبن يف [، ]، مأجورا أم فخريا[سواء أكان بالتعيني أم باالنتخاب ] مستوى يف ُسلَّمها الوظيفي،

وظيفة ] ميارس[وأي شخص يؤدي ] ذلك رئيس الدولة أو احلكومة أو الوزير أو النائب الربملاين،
ويف القطاع غري احلكومي لدولة ] [، حكوميةإدارة[عمومية لدى الدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى 

أو مؤسسة عمومية أو خمتلطة أو ] [أو مرفق عمومي[جهاز عمومي أو منشأة عمومية ] طرف لدى
حسبما هو معّرف يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسبما هو مستخدم يف ] [مصلحة مستقلة

ميل ملؤسسة دولية ، وأي موظف أو ع] [اجملال ذي الصلة من قانون تلك الدولة الطرف
  ]."عمومية
________________ 

 الفقرة ملناقشة أساسا ليكون الرئيس، بأعمال والقائم األول الفصل عن املسؤول الرئيس نائب االقتراح اهذ قّدم  (42) 
 الفرعية الفقرة لتلك ٢و ١ اخليارين إىل يستند وهو. العمومي املوظف تعريف تتضمن اليت الفرعية والفقرات ٢ املادة من) أ(
  .قدمة من باكستان وبيالروس واجلزائر واجلمهورية التشيكية ولبنانامل االقتراحات وإىل A/AC.261/3/Rev.1 الوثيقة يف
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  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول

  
  ٢املادة "

  (43)]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "
  

  :لغرض هذه االتفاقية"    
تنفيذيا أو ] تشريعيا أو[ أيُّ شخص يشغل منصبا ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ("    

ي مستوى من ُسلَّمها الوظيفي، سواء أكان يف دولة طرف، على أ] أو عسكريا[ أو قضائيا إداريا
مبا يف ذلك [بالتعيني أم باالنتخاب، وأي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لدى الدولة الطرف، 
حسب ] [لدى جهاز عمومي، أو منشأة عمومية أو خمتلطة، أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة

ا هو مستخدم يف اجملال القانوين ذي التعاريف الواردة يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسبم
 كل من يتعاقد أو يرتبط بأي ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبريكما ]. [الصلة يف تلك الدولة الطرف

شكل من األشكال مع أي دولة طرف للقيام بأي عمل، حىت وإن مل يتمتع بصفة املوظف 
ُيقصد و.] [لدولة أو قانون دولتهالعمومي أو املواطن يف الدولة الطرف املتعاقدة وفقا لقانون تلك ا

 أيضا أي شخص يؤدي أي وظيفة لصاحل هيئة بلدّية أو جهاز حكم ‘موظف عمومي ’بتعبري
  ؛]حملي

 أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري، يقوم ‘وظيفة عمومية’ ُيقصد بتعبري  )ب[("    
ا أو منشآهتا أو هيئاهتا به شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو ألحد أجهزهت

  (44)؛]أو مؤسساهتا، مبا فيها املؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفي
] تشريعيا أو[ أي شخص يشغل منصبا ‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )ج("    

وأي يف دولة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب، ] أو عسكريا[ أو قضائيا إدارياتنفيذيا أو 
مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة [شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصاحل دولة أجنبية، 

حسب التعريف الوارد يف القانون ] [عمومية أو خمتلطة أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة،
] الداخلي للدولة الطرف وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة الطرف

سب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف اليت هلا والية قضائية على اجلرائم اليت ح[
من هذه االتفاقية وما هو معمول به يف اجملال ]  مكررا١٩[يضلع فيها ذلك الشخص، وفقا للمادة 

________________ 

هو نتاج القراءة الثانية ملشروع االتفاقية، اليت أجرهتا اللجنة املخصصة يف دورهتا ) د (–) أ(نص الفقرات الفرعية  (43) 
ة هذا الفصل من مشروع االتفاقية، سعيا أما نص الفقرات الفرعية املتبقية فقد أعده نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولي. الثالثة

منه إىل جتسيد االقتراحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة، وبالتايل تيسري النظر يف النص من 
  .جانب اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة

وقد اقترحت شيلي ). A/AC.261/L.114(ة انظر االقتراح املقدم من لبنان يف الدورة الثالثة للجنة املخصص  (44) 
  ):A/AC.261/L.117انظر الوثيقة (التعريف التايل 

 شخص به يضطلع مأجور، غري أو مأجوراً كان سواء دائم، أو مؤقت نشاط أي ‘عمومية وظيفة’ بتعبري ُيقصد  )ن"(     
  ."الوظيفي؛ سلّمها من مستوى أي على كياناهتا، أو مؤسساهتا أو الدولة خدمة يف أو الدولة باسم اعتباري أو طبيعي
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أو يعمل كما ُيقصد به أي شخص يربم عقدا مع دولة أجنبية ]. [القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة
ن كان ال يتمتع، وفقا لقانون إلديها بأي شكل من األشكال بغرض القيام بأي وظيفة، حىت و

الدولة الطرف املتعاقدة أو قانون دولته هو، بصفة املوظف العمومي أو املواطن لدى تلك الدولة 
  (45)].كما ُيقصد به أي موظف يف مؤسسة دولية.] [الطرف

  ؛‘](46)عمومية[ؤسسة دولية موظف م’ ُيقصد بتعبري  )د("    
أي موظف أو مستخدم متعاقد آخر، يندرج ضمن مدلول صفة املوظفني   ‘١‘"  

يف أي  (46)]رفاملوظف العمومي يف الدولة الطيتمتع بصفة مماثلة لصفة [العموميني، 
يف أي مؤسسة أنشأهتا دولتان أو أكثر، [ أو فوق وطنية إقليميةمؤسسة عمومية دولية أو 

 يشمل حضورها ونطاق نشاطها دولتني أو أكثر ويقع مقرها يف] [كانألي غرض 
  ؛] يف هذه االتفاقيةاألطرافالدول إحدى 

أي شخص يعمل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل اإلعارة أو غري   ‘٢‘["  
ذلك، ويقوم بوظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها موظفو تلك املؤسسة أو غريهم من 

  ؛]ديهاالعاملني ل
ال يتمتع [أي عميل ملؤسسة من هذا القبيل، وأي شخص آخر ال يعمل لديها   ‘٣‘"  

  ولكن يقوم بوظيفة من وظائف تلك املؤسسة؛] بصفة املوظف الدويل
أو [حكومية - دولية] عمومية أو[ أي مؤسسة ‘مؤسسة دولية’ ُيقصد بتعبري  )ه("    

  دولتني أو أكثر ويقع مقرها يفيشمل حضورها ونطاق نشاطها] خصوصية أو غري حكومية
  (47) يف هذه االتفاقية؛األطرافالدول إحدى 

 أي نوع من املوجودات، سواء أكانت مادية أم غري ‘ممتلكات’ ُيقصد بتعبري  )و("    
مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، وأي مستندات أو صكوك قانونية تثبت 

________________ 

" عموميا منصبا يشغل أجنيب موظف’"يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر الصيغة التالية لعبارة   (45) 
  ):A/AC.261/L.96انظر الوثيقة (

 إداريا أو يذياتنف أو تشريعيا منصبا يشغل شخص أي ‘عموميا منصبا يشغل أجنيب موظف ’بتعبري ُيقصد  )و"(     
 ذلك يف مبا أجنبية، دولة لصاحل عمومية وظيفة ميارس شخص وأي منتخبا، أو معّينا كان سواء أجنيب، بلد يف قضائيا أو

  "عمومية؛ منشأة أو عمومي جهاز لصاحل
  ). أعاله٢٧انظر احلاشية (اقترحتها باكستان يف الدورة األوىل للجنة املخصصة  (46) 
موظف مؤسسة "أن هذا التعريف غري ضروري، ألن املسألة متناولة بشكل واف يف تعريف رأت عدة وفود  (47) 
وأجريت يف الدورتني األوىل والثالثة مناقشة مستفيضة ملسألة إدراج املؤسسات القطاع اخلاص أو املؤسسات ". دولية
رئي أن من املالئم معاودة النظر و.  حكومية- لوصف مؤسسة دولية " عمومية"احلكومية، وكذلك استخدام تعبري - الدولية

وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، . كان سيبقى عليهما إذا يف هذا التعريف يف مرحلة الحقة، مبا يف ذلك اختاذ قرار بشأن 
أبدى نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية عزمه على إجراء مشاورات غري رمسية مفتوحة 

كما أشار إىل أن نتاج ). د(اء الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بغية إجياد سبيل لدمج هذه الفقرة الفرعية مع الفقرة الفرعية أثن
تلك املشاورات سيوضع بني معقوفتني من أجل مواصلة النظر فيه أثناء القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية، ألن وفودا كثرية 

  .قرة الفرعيةأبدت رغبتها يف حذف هذه الف
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ملكية تلك املوجودات أو أو تفيد ما يبّين [وجود مصلحة فيها حق ملكية تلك املوجودات أو 
  ؛]، أو تتعلق بتلك امللكية أو احلقوق فيهاحقوق أخرىوجود 

 تتأتى أو (48) ]حقوق أو امتيازات [ أي ممتلكات‘ةيإجرامعائدات ’ ُيقصد بتعبري  )ز("    
  ؛هلذه االتفاقيةفعل جمّرم وفقا يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب 

املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد’ ُيقصد بتعبري  )ح("    
أمر صادر عن حمكمة أو تويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا، ب أو ،أو التصرف فيها أو حتريكهاحتويلها 

  (49) ؛]وملدة ال تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد[، سلطة خمتصة أخرى
، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان النهائي من ‘املصادرة ’ُيقصد بتعبري  )ط("    

، مبا يف ذلك [(50) ]حمكمة خمتصة[املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى 
  (51) ؛]تسليمها، حسب االقتضاء

موضوع  أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح ‘اجلرم األصلي’ ُيقصد بتعبري  )ي("    
جترمي غسل العائدات [...] [حسب التعريف الوارد يف املادة (49) ]وفقا هلذه االتفاقية[جرم 

  من هذه االتفاقية؛] يةجراماإل
 األسلوب املتمثل يف السماح لشحنات غري ‘التسليم املراقب ’ُيقصد بتعبري  )ك("    

دولة  إقليم بدخول[ أو دخولــه دولة أو أكثر أو املرور عربه إقليم مشروعة أو مشبوهة باخلروج من
بعلم من سلطاهتا املختصة وحتت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما  (49)،]أو أكثر أو املرور عربه

  (49) ؛]وفقا هلذه االتفاقية[وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه 
أو [ للواجب  إتيان أو استثارة أفعال متثل أداء غري سليم‘الفساد ’ُيقصد بتعبري  )ل("    

، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية، أو للحصول على مزية، ] استغالل ملوقع أو سلطةإساءة
يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر، أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل مباشر 

  (52)أو غري مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر؛

________________ 

  .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (48) 
  .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (49) 
  .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (50) 
وأبدى اليمن تأييده هلذا . املكسيك قد اقترحت إدراج هذه العبارة أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصةكانت  (51) 

  .االقتراح أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة
نص هذه الفقرة الفرعية صاغه واقترحه نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية،  (52) 

واقترحت . ومل يناقش هذا النص يف الدورة األوىل للجنة الفرعية. ود أذربيجان وأوكرانيا وسلوفينيا والصنيبالتشاور مع وف
  :الفلبني الصياغة التالية

الوعد مبزية غري مستحقة أو التأميل هبا، أو طلبها أو عرضها أو منحها أو قبوهلا، بشكل ‘ الفساد’ بتعبري ُيقصد"     
خيل باألداء السليم ألي واجب أو سلوك مطلوب من الشخص الذي يتلقى الرشوة أو املزية مباشر أو غري مباشر، مما 
  ". غري املستحقة أو يؤّمل هبا
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 أي جرم يتمثل يف استغالل موظف عمومي السلطة ‘جرم فساد’ ُيقصد بتعبري  )م("    
مكانيات، بصورة غري مشروعة إليه رمسيا أو صالحياته الرمسية، أو ما يقترن هبا من إاملسندة 

أو قيامه ") أفعال فساد’بتعبري يشار إىل هذه (رضاء مصلحته اخلاصة أو مصلحة أطراف ثالثة إل
يشار (خفاء تلك األفعال أو تيسريها إلة الرتكاب أفعال فساد أو ئ ظروفا مواتيبأفعال أخرى هتّي

  (53)؛)‘األفعال األخرى املتصلة بالفساد’إىل هذه بتعبري 

  (54)؛ [...]‘فعل فساد ’ُيقصد بتعبري  )ن("    
 أي معاملة غري معتادة ال تتوافق، حبكم حجمها ‘معاملة مشبوهة’ ُيقصد بتعبري  )س("    

 النشاط االقتصادي للزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف عليها يف وخصائصها وتواترها، مع
أو تستند إىل عقود أو معامالت صورية أو [السوق، أو ال تستند إىل أساس قانوين واضح 

  (56) وميكن أن متثل أنشطة غري مشروعة أو تقترن بتلك األنشطة عموما؛ (55)]ومهية

________________ 

. ورأت كولومبيا أنه إذا تعذر االتفاق على تعريف واسع مبا فيه الكفاية فال ينبغي لالتفاقية أن تتضمن تعريفا للفساد  
وأثناء الدورة الثالثة للجنة .  أفعال الفساد وجتّرمها يف إطار الفصل املتعلق بالتجرميوبدال من ذلك، ينبغي لالتفاقية أن حتدد
  :(A/AC.261/L.96)املخصصة، اقترحت اجلزائر الصيغة التالية 

 أو آخر، شخص لصاحل أو لصاحله سواء وعد، أو عرض قبول أو بالتماس موظف قيام ‘الفساد’ مصطلح يعين"     
 القيام عن امتناعه أو قيامه مقابل كانت، نوع أي من مزية أو مال أو مكافأة أو عمولة أو هدية أو هبة قبول أو التماس
  ."ذلك يّسرت تكون قد أو يّسرت وظيفته لكن وظيفته، نطاق ضمن يندرج ال بفعل أو وظيفته أداء أثناء بفعل

  ):A/AC.261/L.117(واقترحت شيلي النص التايل 
  :‘الفساد’ بتعبري ُيقصد  )م"(     
 أو يطلبها أو مينحها أو نوع أي من اقتصادية مزايا األفراد من فرد أو عمومي موظف فيه يعرض فعل أي  ‘١‘"     

 يندرج بفعل القيام عن االمتناع أو القيام مقابل ثالث، طرف لصاحل أو هو لصاحله سواء يقدمها، أو يتلقاها
 أكان سواء مشروع، غري فعل أداء مقابل أو وظيفته، أو منصبه حبكم الفرد أو املوظف ذلك واجبات ضمن
  ال؛ أم إجراميا

 مقابل أو ثالث طرف ملنفعة أو هو ملنفعته آخر، موظف على تأثريا عمومي موظف فيه ميارس فعل أي  ‘٢‘"     
  وظيفته؛ أو منصبه حبكم واجباته ضمن يندرج بفعل القيام عن االمتناع أو القيام

 عن باطل احنراف إىل ويؤدي واخلاص العام القطاعني يف الوظائف ستغاللا إساءة على ينطوي فعل أي  ‘٣‘"     
  األول؛ املقام يف أرباح جين بغية الفردية، املصلحة إىل العمومية أو العامة املصلحة

 إليها املشار األفعال من أي ارتكاب يف مشجع، أو متواطئ أو حمرض أو شريك أو كفاعل مشاركة، أي  ‘٤‘"     
  "الرتكاهبا؛ الكيد أو التآمر أو ارتكاهبا يف عالشرو أو أعاله

وأبدى نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية عزمه على إجراء مشاورات غري رمسية   
  .مفتوحة أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة سعيا للتوصل إىل حل هلذه املسألة

  .(A/AC.261/L.139)الثالثة للجنة املخصصة اقترحته أوكرانيا أثناء الدورة  (53) 
  .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (54) 
  .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (55) 
  .(A/AC.261/L.13)اقترحته بريو يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، بناء على طلب الرئيس  (56) 
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انات أو املؤسسات أو اهليئات االعتبارية، يف  الكي‘شخص اعتباري’ ُيقصد بتعبري  )ع("    
  (57)؛األطرافالقطاع العام أو اخلاص، اليت ُعّرفت بأهنا كذلك يف قوانني الدول 

  (58) ؛]… [‘تدابري املنع ’ُيقصد بتعبري  )ف("    
  (54)؛]… [‘ املوجودات املتأتية من أفعال فسادإحالة’ ُيقصد بتعبري  )ص("    

 أو نقل مجيع إحالةات اخلاصة بجراء اإل‘ترجاع املوجوداتاس’ ُيقصد بتعبري  )ق("    
ا أو عائداهتا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد إيراداهتاملمتلكات أو املوجودات، وكذلك 

الدولة الطرف  إىل (59)املشمولة هبذه االتفاقية، من الدولة الطرف املتلقية اليت تقع فيها املوجودات
  (60)قد ُحولت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛املتضررة، حىت وإن كانت 

  (54)؛]… [‘ غري املشروعاإلثراء ’ُيقصد بتعبري  )ر("    

 أي وضع يفضي تداخل املصاحل الشخصية ‘تضارب املصاحل ’ُيقصد بتعبري  )ش("    
  (61) للموظف العمومي مع وظائفه العمومية إىل حصول ذلك الشخص على منفعة غري مشروعة؛

  :‘غسل األموال’ ُيقصد بتعبري  )ت("    
ي، لغرض إخفاء إجرامحتويل املمتلكات أو إحالتها، مع العلم بأهنا عائدات فعل   ‘١‘"    

أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات، أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب 
  اجلرم األصلي على اإلفالت من عواقب سلوكه؛

كات أو احلقوق املتعلقة هبا أو مصدر تلك إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتل  ‘٢‘"    
املمتلكات أو احلقوق أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها، مع العلم 

  ي؛إجرامبأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل 
اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها، مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا   ‘٣‘"    

  ي؛إجرامعائدات فعل 
ي يتعلق بغسل أموال متأتية من إجراماملشاركة أو التورط يف ارتكاب أي فعل   ‘٤‘"    

الفساد أو يف الشروع يف ارتكابه، وكذلك املساعدة على ارتكابه أو تيسري ذلك أو احلث 
 املمتلكات أو حراستها أو التصرف فيها أو إدارةعليه أو إسداء املشورة بشأنه، وكذلك 

________________ 

  .(A/AC.261/L.117) شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقترحته (57) 
  .(A/AC.261/IPM/4)اقترحته النمسا وهولندا  (58) 
  .أُدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إىل تعريف الدولة الطرف املتلقية (59) 
  .(A/AC.261/L.94)اقترحته كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (60) 
ويف الدورة نفسها، اقترحت . (A/AC.261/L.102)اقترحته األرجنتني أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (61) 

  ):A/AC.261/L.94انظر (كولومبيا الصيغة التالية هلذه العبارة 
 موظف أو عمومي ملوظف اخلاصة املصلحة تتضارب عندما تنشأ اليت احلالة ‘املصاحل تضارب’ بتعبري ُيقصد"     

  ".عمومية لوظيفة العامة املصلحة مع تتنافس أو أجنيب عمومي موظف أو دويل عمومي
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ا أو تسليمها كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو مبادلتها أو حتويله
  :إتالفها

ي، لغرض إخفاء أو إجراممع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل   -أ"      
متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب فعل 

  ية لفعلته؛فساد على اإلفالت من العواقب القانون
إذا كانت تلك املمتلكات متأتية من جرم فساد أو متثل عائدات جرم   - ب"      

فساد، وكان واجبا على الشخص املعين، حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه، أن يتخذ 
  (57)التدابري الالزمة للتحقق من املصدر املشروع لتلك املمتلكات ومل يفعل ذلك؛

 أي مستخدم أو مسؤول تنفيذي أو ‘القطاع اخلاصموظف يف ’ ُيقصد بتعبري  )ث("    
مدير أو موظف يف أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة اعتبارية من القطاع اخلاص غري تلك 

  (57)اليت ميارس فيها املوظفون العموميون وظائفهم؛
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عونا مالئما (62)‘متعاون فّعال’ ُيقصد بتعبري  )خ("    

  (64)،(63)،(57) التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو مالحقة مرتكبيه؛يف

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  )A/AC.261/3/Rev.3 (النص املتداول

  
  (65)٢املادة "

  ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "
  

  :لغرض هذه االتفاقية"    
تنفيذيا أو ] تشريعيا أو[ أيُّ شخص يشغل منصبا ‘موميموظف ع’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

يف دولة طرف، على أي مستوى من ُسلَّمها الوظيفي، سواء أكان ] أو عسكريا[ أو قضائيا إداريا
مبا يف ذلك [بالتعيني أم باالنتخاب، وأي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لدى الدولة الطرف، 

________________ 

  ".متعاون فّعال"ورد يف مشروع االتفاقية، بتعبري ، حيثما "خمرب متطوع"اقُترحت االستعاضة عن تعبري  (62) 
 يف عدة ٢رات الفرعية للمادة يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت اجلمهورية التشيكية إعادة ترتيب الفق (63) 

وقد أوصى نائب الرئيس املسؤول عن هذا . (A/AC.261/L.98)فقرات لكي يصبح النص أكثر اتساقا من الناحية املنطقية 
  .الفصل من مشروع االتفاقية بأن تنظر اللجنة املخصصة يف هذا االقتراح أثناء القراءة الثالثة

وأوصى نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع . تفاقية دون تغيري من مشروع اال٦٣بقي نص املادة  (64) 
 من مشروع النص ٦٣االتفاقية بأن تضع اللجنة املخصصة يف اعتبارها أن هناك تعاريف مقترحة يف املادة 

(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) ٢ وبأن تنظر يف تلك التعاريف أثناء القراءة الثالثة ضمن سياق املادة.  
وقد . من هذه املادة يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة) خ(إىل ) س(و) ك(إىل ) و(مل ُتناقش الفقرات الفرعية  (65) 

  .تقرر أن ينظر يف هذه الفقرات الفرعية بالتفصيل أثناء القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية
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حسب ] [تلطة، أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلةلدى جهاز عمومي، أو منشأة عمومية أو خم
التعاريف الواردة يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسبما هو مستخدم يف اجملال القانوين ذي 

 كل من يتعاقد أو يرتبط بأي ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبريكما ]. [الصلة يف تلك الدولة الطرف
 عمل، حىت وإن مل يتمتع بصفة املوظف العمومي شكل من األشكال مع أي دولة طرف للقيام بأي

 ُيقصد بتعبريو.] [أو املواطن يف الدولة الطرف املتعاقدة وفقا لقانون تلك الدولة أو قانون دولته
  ؛] أيضا أي شخص يؤدي أي وظيفة لصاحل هيئة بلدّية أو جهاز حكم حملي‘موظف عمومي’
ؤقت أو دائم، مأجور أو فخري، يقوم  أي نشاط م‘وظيفة عمومية ’ُيقصد بتعبري  )ب"[(    

به شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو ألحد أجهزهتا أو منشآهتا أو هيئاهتا 
  ؛]أو مؤسساهتا، مبا فيها املؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفي

] يعيا أوتشر[ أي شخص يشغل منصبا ‘موظف عمومي أجنيب ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
يف دولة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب، وأي ] أو عسكريا[ أو قضائيا إدارياتنفيذيا أو 

مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة [شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية لصاحل دولة أجنبية، 
انون حسب التعريف الوارد يف الق] [عمومية أو خمتلطة أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة،

] الداخلي للدولة الطرف وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة الطرف
حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف اليت هلا والية قضائية على اجلرائم اليت [

به يف اجملال من هذه االتفاقية وما هو معمول ]  مكررا١٩[يضلع فيها ذلك الشخص، وفقا للمادة 
كما ُيقصد به أي شخص يربم عقدا مع دولة أجنبية أو ]. [القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة

ن كان ال يتمتع، وفقا وإيعمل لديها بأي شكل من األشكال بغرض القيام بأي وظيفة، حىت 
لدى تلك لقانون الدولة الطرف املتعاقدة أو قانون دولته هو، بصفة املوظف العمومي أو املواطن 

  ].كما ُيقصد به أي موظف يف مؤسسة دولية.] [الدولة الطرف
 موظف مدين دويل أو أي شخص ‘موظف يف منظمة دولية عمومية’ ُيقصد بتعبري  )د[("    

  (68)،(67)،(66)؛]آخر يؤدي وظائف مماثلة لصاحل منظمة دولية عمومية
  (71)،(70)،(69)]ولية؛د- منظمة حكومية‘منظمة دولية عمومية’ ُيقصد بتعبري  )ه"[(    

________________ 

لى طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا أعده فريق عامل غري رمسي بناء ع) ه(و) د(نص الفقرتني الفرعيتني  (66) 
  .الفصل من مشروع االتفاقية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

سوف تعين أن األمر سيقتضي تعديل نص مشروع " عمومية"جيدر التنويه بأن هذه الصيغة اليت تشمل كلمة   (67) 
  . مكررا١٩من ذلك مثال املادة ، و"منظمة دولية"كلما ورد التعبري " عمومية"االتفاقية لكي يشمل كلمة 

ويف هذه . أعربت الصني عن تفضيلها إجياد تعريف أضيق يكون مقصورا على املوظفني املدنيني الدوليني فقط  (68) 
كما هو احلال يف اتفاقية األمم املتحدة " املوظفني الدوليني"احلالة، ميكن اإلشارة يف املواد ذات الصلة من مشروع االتفاقية إىل 

  .، ولن تكون هناك حاجة إىل تعريف مستقل"موظفي منظمة دولية"افحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، بدال من ملك
رأى معظم الوفود املمثلة يف الفريق العامل غري الرمسي الذي أنشئ يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة أنه ال  (69) 

ولكن، فيما لو ارتئي . ألن هذا التعبري مفهوم جيدا يف القانون الدويل" منظمة دولية عمومية"حاجة إىل إدراج تعريف للتعبري 
األمم املتحدة  (١٩٦٩من الضروري تعريفه، فقد أبدي تفضيل هلذا اخليار املستمد من اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لسنة 

  ).١٨٢٣٢، العدد ١١٥٥، اجمللد جمموعة املعاهدات
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 املوجودات بكل أنواعها، سواء ‘ املمتلكات(72)]املوجودات أو[’ ُيقصد بتعبري  )و"(     
أكانت مادية أم غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو 

ملكية فيد ما يبّين أو ت[الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلحة فيها 
  ؛]، أو تتعلق بتلك امللكية أو احلقوق فيهاحقوق أخرىتلك املوجودات أو وجود 

 تتأتى أو ]حقوق أو امتيازات [ أي ممتلكات‘يةإجرامعائدات ’ ُيقصد بتعبري  )ز"(     
  ؛فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةل عليها، بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب تحّصُي
املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد’ ُيقصد بتعبري  )ح"(     

أمر صادر عن تويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بناء على  أو ،أو التصرف فيها أو حتريكهاحتويلها 
  ؛]وملدة ال تتجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديد[، حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى

  
  ١اخليار "  
، اليت تشمل التجريد حيثما أمكن تطبيقه، احلرمان ‘املصادرة’  بتعبريُيقصد  )ط"(     

، مبا يف ] [حمكمة خمتصة[النهائي من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى 
  (73)؛]ذلك تسليمها، حسب االقتضاء

  
  ٢اخليار "  
 مبقتضـى إجراءأي ، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، ‘املصادرة’ ُيقصد بتعبري  )ط"(     

القانـون الداخلـي يفضي إىل اإللغاء النهائي حلق ملكية أي نوع من املوجودات ذات الصلة 
 ذلك احلق للحكومة اليت إعطاء أو املتأتية منه، أو مبلغ يعادل قيمة تلك املوجودات، وجرامباإل

  (74)؛جراءتتخذ ذلك اإل
________________ 

ق العامل غري الرمسي أنه ينبغي إدراج منظمات أخرى غري املنظمات الدولية العمومية مل ير أي وفد ممثل يف الفري (70) 
وإذا تقرر إدراج تلك الكيانات، أصبح ). مثال، املنظمات غري احلكومية أو املنشآت التجارية املشتركة بني الدول( هبذا املعىن 

  .من الضروري عندئذ إدراج إشارة حمددة
، فقد لوحظ )ه(و) د(ل غري الرمسي قرر عرض االقتراحات اآلنفة الذكر بشأن الفقرتني الفرعيتني مع أن الفريق العام (71) 

". موظف عمومي أجنيب"ضمن تعريف " موظف يف منظمة دولية عمومية"أيضا أن هنالك خيارا آخر وهو إدراج تعريف 
 به أيضا موظف مدين دويل أو أي ُيقصدو: "لي كما ي٢من املادة ) ج(وهكذا، يصبح نص اجلملة األخرية من الفقرة الفرعية 

  .وتقرر عدم األخذ هبذا اخليار لدواعي تتعلق بالوضوح". شخص آخر يضطلع بوظائف مماثلة لصاحل منظمة دولية عمومية
 من مشروع النص ٦٣وردت هذه العبارة يف اقتراح الواليات املتحدة األمريكية الذي ورد سابقا يف املادة  (72) 

(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) . التعاريف املقترحة اليت ٢وقد قررت اللجنة املخصصة، يف دورهتا الرابعة، أن تدرج يف املادة 
  .٦٣وردت سابقا يف املادة 

وأبدى اليمن تأييده هلذا االقتراح أثناء . (A/AC.261/IPM/22)كانت تركيا قد اقترحت إدراج هذه العبارة   (73) 
  .ملخصصةالدورة الثالثة للجنة ا

وأثناء .  عمال بقرار اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة٢ وأدرج يف املادة ٦٣ورد هذا التعريف سابقا يف املادة    (74) 
. القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن هذا التعريف يف حاجة إىل توضيح

م نقل حق امللكية إىل الدولة اليت تقوم باملصادرة قد ال يكون مالئما لغرض الفصل اخلامس، كما رأت تلك الوفود أن مفهو
واقترحت . نه سيتناقض مع املفهوم الذي مفاده أن املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة هي ملك لدولة املنشأحيث إ

  .وجودات أو ردهابعض الوفود، ألغراض هذا الفصل، توسيع تعريف املصادرة ليشمل إرجاع امل
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ت منه عائدات ميكن أن تصبح  أي جرم تأت‘اجلرم األصلي’ ُيقصد بتعبري  )ي"(    
جترمي غسل العائدات [...] [حسب التعريف الوارد يف املادة ] وفقا هلذه االتفاقية[موضوع جرم 

  من هذه االتفاقية؛] يةجراماإل
 األسلوب املتمثل يف السماح لشحنات غري ‘التسليم املراقب ’ُيقصد بتعبري  )ك"(    

 إقليم بدخول[رور عربه أو دخولــه أو أكثر أو املدولة  إقليم مشروعة أو مشبوهة باخلروج من
، بعلــم من سلطاهتا املختصة وحتت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ]رور عربهو املة أو أكثر أدول

  (75)؛]وفقا هلذه االتفاقية[ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه 
    

  (77)،(76)١اخليار "  
 إساءةأو [إتيان أفعال متثل أداء غري سليم للواجب  ‘الفساد ’ُيقصد بتعبري  )ل"(    

، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية، أو للحصول على ]استغالل لوظيفة تنطوي على سلطة
مزية، يوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر، أو إثر قبول مزية ممنوحة بشكل 

  (78) لصاحل شخص آخر؛مباشر أو غري مباشر، سواء للشخص ذاته أو
    

  ٢اخليار "  
بالرغم من خمتلف أفعال الفساد املسلّم هبا عموما يف خمتلف النظم القانونية،   )ل"(    

يف هذه االتفاقية األفعال الوارد ذكرها يف هذه االتفاقية واجملرَّمة مبوجب " الفساد"يشمل تعبري 
م يف القطاع اخلاص، وأي أفعال أخرى الفصل الثالث، سواء أنسبت إىل موظف يف القطاع العام أ

________________ 

 واقترحت شيلي الصيغة .اقترح االحتاد الروسي يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية  (75) 
  ):A/AC.261/L.157انظر الوثيقة (التالية هلذه الفقرة 

 قد كان ختصةامل السلطات أن رغم مشروعة، غري أو مشبوهة شحنة إرسال ‘املراقب التسليم’ بتعبري ُيقصد"     
 اجلرائم، هبذه تتصل أو االتفاقية هذه تشملها جرائم من متأتية منقولة موجودات أو أموال إرسال أو قبل، من هبا أذنت
 اجلرائم مرتكيب هوية كشف بغية مغادرته أو عربه املرور أو طرف دولة إقليم إىل الدخول من الشحنة تلك متكني بغرض

  ."رتكاهباا على احملرضني أو شركائهم أو
كان ما إذا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، استمر اخلالف يف الرأي بشأن  (76) 

وأنشأ نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية فريقا . ينبغي أن يشمل مشروع االتفاقية تعريفا للفساد
ووضع صيغة مدجمة لتلك الفقرات ) ن (- ) ل(تان تنسيقه، لغرض استعراض الفقرات الفرعية عامال غري رمسي تتوىل باكس

وجدير . ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. ٢ و١ويتجسد نتاج الفريق العامل يف اخليارين . الفرعية
  . يف مشروع االتفاقيةبالذكر أن عددا من الوفود استمر يف تفضيله القوي لعدم إدراج تعريف للفساد

جرم "السابقتني اللتني تشريان إىل ) ن(و) م(قرر الفريق العامل غري الرمسي التوصية حبذف الفقرتني الفرعيتني  (77) 
. يف الفريق العامل غري الرمسي" الفساد"وقد كان هناك هنجان متباينان إزاء تعريف . ، على التوايل"فعل الفساد"و" الفساد

هجني يف تقدمي تعريف عام للفساد كمفهوم، ومتثل النهج اآلخر يف عدم اإلشارة إىل الفساد إال كمصطلح ومتثل أحد الن
لذلك، أوصى الفريق العامل غري الرمسي اللجنة املخصصة بالنظر يف اخليارين التاليني أثناء . سيستعمل يف نص االتفاقية املقبلة

  .القراءة الثالثة ملشروع النص
 الصيغة إىل اقتراح سابق مقدم من أوكرانيا، وهو شبيه يف جزء كبري منه بالصيغة السابقة للفقرة تستند هذه (78) 

  .وقد حظيت تلك الصيغة بتأييد من أنصار النهج العام للتعريف). ل(الفرعية 
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قد تكون الدولة الطرف قد جّرمتها أو عّرفتها كأفعال فساد مبوجب قوانينها الداخلية أو قــد 
وليس يف هذه االتفاقية ما يقّيد جترمي أفعال فساد أخرى أو اعتماد تدابري . تفعل ذلك يف املستقبل

  (80)،(79).ملكافحة تلك األفعال يف املستقبل

 أي معاملة غري معتادة ال تتوافق، حبكم ‘معاملة مشبوهة’ ُيقصد بتعبري  )م"(    
حجمها وخصائصها وتواترها، مع النشاط االقتصادي للزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف 

أو تستند إىل عقود أو معامالت [عليها يف السوق، أو ال تستند إىل أساس قانوين واضح 
  (82)،(81) متثل أنشطة غري مشروعة أو تقترن بتلك األنشطة عموما؛وميكن أن] صورية أو ومهية

 الكيانات أو املؤسسات أو اهليئات االعتبارية، *‘شخص اعتباري’ ُيقصد بتعبري  )ن"(    
  (84)،(83)؛األطرافيف القطاع العام أو اخلاص، اليت ُعّرفت بأهنا كذلك يف قوانني الدول 

  ؛]… [‘دات املتأتية من أفعال فساد املوجوإحالة’ ُيقصد بتعبري  )س"(    

 أو نقل مجيع إحالةات اخلاصة بجراء اإل‘استرجاع املوجودات’ ُيقصد بتعبري  )ع"(    
ا أو عائداهتا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد إيراداهتاملمتلكات أو املوجودات، وكذلك 

 إىل الدولة الطرف (85)ا املوجوداتاملشمولة هبذه االتفاقية، من الدولة الطرف املتلقية اليت تقع فيه
  لت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحّو

  ؛]… [‘ غري املشروعاإلثراء’ ُيقصد بتعبري  )ف"(    

________________ 

وأعرب . تستند هذه الصيغة إىل اقتراحني من بوتسوانا وباكستان، وقد حظيت بتأييد أنصار النهج التقييدي (79) 
بعض أعضاء الفريق العامل غري الرمسي الذين اعترضوا على االحتفاظ بالتعريف عن استعدادهم لقبوله إذا اتبع النهج التقييدي 

فعلى سبيل املثال، قدمت اململكة املتحدة . إال باإلشارة إىل نص االتفاقية املقبلة فقط" الفساد"الذي ال يستخدم مبقتضاه تعبري 
  :  كان نصه كالتايلبعد ذلك اقتراحا

بالرغم من اختالف األفعال اليت ميكن أن تشكل أفعال فساد يف خمتلف النظم القانونية، يشمل استخدام تعبري "     
وأي ] األفعال اجملرمة يف الفصل الثالث من هذه االتفاقية] [اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية[يف هذه االتفاقية ‘ الفساد‘

وليس يف هذه االتفاقية ما يقيد جترمي أفعال فساد أخرى أو اعتماد . فة يف قوانني كل دولة طرفأفعال فساد أخرى معر
  ."تدابري ملكافحة تلك األفعال يف املستقبل

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت مجهورية كوريا إضافة النص التايل  (80) 
  :(A/AC.261/L.156)) ل(ة الفرعية إىل هناية الفقر

وانتهاك القوانني واألحكام املرتبطة هبا لدى استعمال ميزانية اهليئات العمومية أو حيازة ممتلكاهتا أو إدارة تلك  ؛"     
  املمتلكات أو التصرف فيها أو إبرام عقود مع اهليئات العمومية أو تنفيذ تلك العقود، مما يلحق أضرارا مبمتلكات 

  ".اهليئاتتلك 
  .(A/AC.261/L.13)اقترحته بريو يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، بناء على طلب الرئيس  (81) 
اقترحت أملانيا يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية، مشرية إىل أن املصطلح مستخدم يف  (82) 

  .ف لهاتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية دون إدراج تعري
  ".شخص اعتباري"بدال من " هيئة اعتبارية"يقتضي السياق أحيانا استعمال تعبري : ملحوظة من قسم الترمجة العربية  *     
  .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (83) 
  .رة الفرعيةاقترحت بعض الوفود يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة حذف هذه الفق (84) 
  ".الدولة الطرف املتلقية"أُدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إىل تعريف التعبري  (85) 
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 أّي وضع تؤثر فيه املصاحل الشخصية أو العائلية ‘تضارب املصاحل ’ُيقصد بتعبري  )ص"(    
ـزيه للواجبات املنوطة به بصفته متويل املنصب أو أو االقتصادية للموظف العمومي يف أدائه الن

  (86)الوظيفة أو التفويض؛
  :‘غسل األموال’ ُيقصد بتعبري  )ق"(    
ي، لغرض إخفاء إجرامحتويل املمتلكات أو إحالتها، مع العلم بأهنا عائدات فعل   ‘١‘"    

رتكاب أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات، أو مساعدة أي شخص ضالع يف ا
  اجلرم األصلي على اإلفالت من عواقب سلوكه؛

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو احلقوق املتعلقة هبا أو مصدر تلك   ‘٢‘"    
املمتلكات أو احلقوق أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها، مع العلم 

  ي؛إجرامبأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل 
اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها، مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا   ‘٣‘"    

  ي؛إجرامعائدات فعل 
ي يتعلق بغسل أموال متأتية من إجراماملشاركة أو التورط يف ارتكاب أي فعل   ‘٤‘"    

الفساد أو يف الشروع يف ارتكابه، وكذلك املساعدة على ارتكابه أو تيسري ذلك أو احلث 
 املمتلكات أو حراستها أو التصرف فيها أو إدارةو إسداء املشورة بشأنه، وكذلك عليه أ

  مبادلتها أو حتويلها أو تسليمها كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها 
  :أو إتالفها

ي، لغرض إخفاء إجراممع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل   - أ"      
ملشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب أو متويه املصدر غري ا

  فعل فساد على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
إذا كانت تلك املمتلكات متأتية من جرم فساد أو متثل عائدات جرم   - ب"      

فساد، وكان واجبا على الشخص املعين، حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه، أن يتخذ 
  الزمة للتحقق من املصدر املشروع لتلك املمتلكات ومل يفعل ذلك؛التدابري ال

 أي مستخدم أو مسؤول تنفيذي أو ‘موظف يف القطاع اخلاص’ ُيقصد بتعبري  )ر"(    
مدير أو موظف يف أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة اعتبارية من القطاع اخلاص غري تلك 

  م؛اليت ميارس فيها املوظفون العموميون وظائفه
 أي شخص طبيعي أو اعتباري يقدم عونا مالئما (87)‘متعاون فّعال’ ُيقصد بتعبري  )ش("    

  (88)يف التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو مالحقة مرتكبيه؛

________________ 

  .(A/AC.261/L.136)اقترحته األرجنتني أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (86) 
  .‘عاون فّعالمت’، حيثما ورد يف مشروع االتفاقية، بتعبري ‘خمرب متطوع’يقترح االستعاضة عن تعبري  (87) 
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 أي دولة طرف تكبدت خسائر يف ‘الدولة الطرف املتضررة’ ُيقصد بتعبري  )ت"(    
  (89)؛موجودات اخلزينة العامة

 املوجودات أو ‘املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة’ تعبريُيقصد ب  )ث"(    
املمتلكات اليت تكتسب من جانب موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة تبديد 
األموال العمومية أو سرقتها أو اختالسها أو التبديل غري املشروع ملمتلكات الدولة أو بواسطة 

 إليها  عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت ُحولتأفعال رشوة أو ابتزاز يرتكبها موظف
  (92)،(91)،(90)تلك املوجودات أو ُبدلت هبا؛

 الدولة الطرف اليت طلب منها تقدمي املساعدة ‘الدولة متلقية الطلب’ ُيقصد بتعبري  )خ"(    
  من أجل كشف أو جتميد أو حجز أو استرداد موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة؛

 الدولة الطرف اليت تطلب املساعدة من دولة طرف ‘الدولة الطالبة’ قصد بتعبريُي  )ذ"(    
أخرى من أجل كشف أو جتميد أو حجز أو استرداد موجودات مكتسبة بصورة غري 

  (95)،(94)،(93)مشروعة؛
    

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك حذف هذا التعريف  (88) 
  .٤٣ و١٣ألن التعبري مل يعد يظهر يف مشروع االتفاقية، نتيجة إلعادة صياغة املادتني 

  .(A/AC.261/L.155)اقترحته كولومبيا يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة  (89) 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود االستعاضة عن  (90) 

وتكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية . ‘املوظف العمومي أو اخلصوصي’بعبارة ‘ املوظف العمومي’عبارة 
  .وكررت وفود أخرى القول بأنه ال ميكنها قبول هذا التغيري. عة للجنة املخصصةملشروع النص، يف الدورة الراب

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود صيغة أعم على غرار  (91) 
قف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف وتكرر هذا املو. ، بدال من سرد جرائم معينة"اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"

  .الدورة الرابعة للجنة املخصصة
 ونقلت إىل هنا يف أعقاب قرار اختذته اللجنة املخصصة ٦٣سابقا يف املادة ) ذ (–) ث(وردت الفقرات الفرعية  (92) 

  .يف دورهتا الرابعة
جنة املخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغي حذف أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية لل (93) 

بدال من ‘ الدولة املتضررة’واقترحت بعض الوفود إضافة تعريف لعبارة . ، ألهنما غري ضروريتني)ذ(و) خ(الفقرتني الفرعيتني 
  .ذينك التعريفني

 يف عدة ٢ الفرعية للمادة يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت اجلمهورية التشيكية إعادة ترتيب الفقرات (94) 
وأوصى نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل . (A/AC.261/L.98)فقرات لكي يصبح النص أكثر اتساقا من الناحية املنطقية 

  .من مشروع االتفاقية بأن تنظر اللجنة املخصصة يف هذا االقتراح أثناء القراءة الثالثة
صل من مشروع االتفاقية بأن تضع اللجنة املخصصة يف اعتبارها أن أوصى نائب الرئيس املسؤول عن هذا الف (95) 

 وبأن تنظر يف تلك التعاريف ضمن سياق (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) من مشروع النص ٦٣هناك تعاريف مقترحة يف املادة 
  . أثناء القراءة الثالثة٢املادة 
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  ملحوظات من األمانة

 التعاريف مجيع تدمج أن الرابعة، دورهتا يف املخصصة، اللجنة رتوقّر. ٦٣ُحذفت املادة  - ٣
 املادة يف سابقا وردت اليت املقترح التعريف عناصر مجيع أُدرجت وقد. ٢ املادة  يف٦٣ املادة يف املقترحة

 .٢من املادة ) ج (و) أ( الفرعيتني الفقرتني  يف٦٣
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول
  

  ٢املادة "
  ]املصطلحات املستخدمة[يف التعار"

  (96):لغرض هذه االتفاقية"    
تنفيذيا أو ] تشريعيا أو[ أيُّ شخص يشغل منصبا ‘مسؤول عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    

دولة طرف، على أي مستوى من ُسلَّمها الوظيفي، سواء ] لدى] [يف] [أو عسكريا[ أو قضائيا إداريا
مبا يف [خر يؤدي وظيفة عمومية لصاحل الدولة الطرف، أكان بالتعيني أم باالنتخاب، وأي شخص آ

حسب ] [ذلك لصاحل جهاز عمومي، أو منشأة عمومية أو خمتلطة، أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة
التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف 

 أي شخص يتعاقد أو يرتبط بأي شكل ‘مسؤول عمومي’ صد بتعبريُيقكما ]. [تلك الدولة الطرف
من األشكال مع أي دولة طرف ألداء أي وظيفة، حىت وإن مل يتمتع بصفة املسؤول العمومي أو 

 ُيقصد بتعبريو.] [املواطن لدى الدولة الطرف املتعاقدة وفقا لقانون تلك الدولة الطرف أو قانون دولته
  ؛]شخص يؤدي أي وظيفة لصاحل هيئة بلدّية أو جهاز حكم ذايت حملي أيضا أي ‘مسؤول عمومي’
 أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو غري مأجور، ‘وظيفة عمومية ’ُيقصد بتعبري  )ب"[(    

يقوم به شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو ألحد أجهزهتا أو منشآهتا أو 
  ؛]ؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفيهيئاهتا أو مؤسساهتا، مبا فيها امل

تنفيذيا ] تشريعيا أو[ أي شخص يشغل منصبا ‘مسؤول عمومي أجنيب ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
لدى دولة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب، وأي شخص آخر ] أو عسكريا[ أو قضائيا إدارياأو 

ا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو مب[يؤدي وظيفة عمومية لصاحل دولة أجنبية، 

________________ 

. إىل دورهتا السادسة) ه(إىل ) أ( الفقرات الفرعية قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة إرجاء النظر يف (96) 
املقدم يف دورهتا ) ج(إىل ) أ(وسيتيح هذا للجنة املخصصة النظر أيضا يف اقتراح شيلي ذي الصلة بشأن الفقرات الفرعية 

  :، ونصه كما يلي(A/AC.261/L.191)اخلامسة 
 سواء خدمتها، يف أو للدولة ممثال بصفته ةعمومي وظيفة يؤدي شخص أي ‘عمومي موظف’ بتعبري ُيقصد  )أ"(     

 أو الدويل املستوى على مؤقت، أم دائم أساس على ذلك أكان وسواء مأجور، غري أم ومأجورا معّينا، أم منتخبا أكان
  ."املختلطة املنشآت ذلك يف مبا احلكومة، مستويات من املستقل أو الالمركزي أو املركزي
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حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة ] [خمتلطة أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة،
حسب التعريف الوارد ] [الطرف وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة الطرف

ليت هلا والية قضائية على اجلرائم اليت يضلع فيها ذلك الشخص، يف القانون الداخلي للدولة الطرف ا
من ] رشوة املسؤولني العموميني األجانب أو املسؤولني يف مؤسسة دولية عمومية[...] [وفقا للمادة 

كما ُيقصد به أي ]. [هذه االتفاقية وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة
ع دولة أجنبية أو يعمل لديها بأي شكل من األشكال بغرض القيام بأي وظيفة، شخص يربم عقدا م

حىت وان كان ال يتمتع، وفقا لقانون الدولة الطرف املتعاقدة أو قانون دولته هو، بصفة املسؤول 
  (97)].كما ُيقصد به أي مسؤول يف مؤسسة دولية.] [العمومي أو املواطن لدى تلك الدولة الطرف

 موظف عمومي دويل أو أي ‘مسؤول يف مؤسسة دولية عمومية ’صد بتعبريُيق  )د[("    
  (100)،(99)،(98)؛]شخص آخر يؤدي وظائف مماثلة لصاحل مؤسسة دولية عمومية

  (103)،(102)،(101)]دولية؛- مؤسسة حكومية‘مؤسسة دولية عمومية ’ُيقصد بتعبري  )ه"[(    

________________ 

انظر (‘ أجنيب عمومي موظف’خلامسة للجنة املخصصة الصيغة التالية لتعريف عبارة اقترحت شيلي يف الدورة ا  (97) 
  ):A/AC.261/L.191الوثيقة 
) أ (الفرعية الفقرة يف املبّين باملعىن عمومية وظيفة يؤدي شخص أي ‘أجنيب عمومي موظف’ بتعبري ُيقصد  )ب"(     

 هلا يقدم أو دولية منظمة ميثّل الذي الشخص لتعريف ذاته املعيار وُيستعمل. أخرى لدولة ممثال بصفته املادة هذه من
  "خدمات؛

فريق عامل غري رمسي بناء على ) ه(و) د(، أعد نص الفقرتني الفرعيتني )٦٦انظر احلاشية (كما هو مذكر أعاله  (98) 
  .طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

، سوف تعين أن األمر ستعين أنه يلزم تعديل نص ‘عمومية’جيدر التنويه بأن هذه الصيغة، اليت تشمل كلمة  (99) 
انظر ( مكررا ١٩، وذلك مثال يف املادة ‘مؤسسة دولية’كلما ورد التعبري " عمومية"مشروع االتفاقية لكي يشمل كلمة 

  ). أعاله٦٧احلاشية 
، أعربت الصني عن تفضيلها إجياد تعريف أضيق يكون مقصورا على ) أعاله٦٨اشية انظر احل(كما سبق ذكره  (100) 

، ‘املوظفني الدوليني’ويف هذه احلالة، ميكن اإلشارة يف املواد ذات الصلة من مشروع االتفاقية إىل . املوظفني الدوليني فقط
، ولن ‘املسؤولني يف مؤسسة دولية’لوطنية، بدال من كما هو احلال يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب ا

  .تكون هناك حاجة إىل تعريف مستقل
، رأت معظم الوفود املمثلة يف الفريق العامل غري الرمسي الذي أنشئ )٦٩انظر احلاشية (كما هو مذكور أعاله  (101) 

، ألن هذا التعبري مفهوم ‘مؤسسة دولية عمومية’يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة أنه ال حاجة إىل إدراج تعريف للتعبري 
ولكن، فيما لو ارتئي من الضروري تعريفه، فقد أبدي تفضيل هلذا اخليار الذي هو مستمد من . جيدا يف القانون الدويل

  .اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات
لعامل غري الرمسي أنه ينبغي إدراج ، مل ير أي وفد ممثل يف الفريق ا) أعاله٧٠انظر احلاشية (كما سبق ذكره  (102) 

مثال، املنظمات غري احلكومية أو املنشآت التجارية املشتركة ( مؤسسات أخرى غري املؤسسات الدولية العمومية هبذا املعىن 
  .وإذا تقرر إدراج تلك الكيانات، أصبح من الضروري عندئذ إدراج إشارة حمددة). بني الدول

، ففي حني أن الفريق العامل غري الرمسي قرر عرض االقتراحات اآلنفة )٧١انظر احلاشية (كما هو مذكور أعاله  (103) 
مسؤول يف مؤسسة دولية ’، لوحظ أيضا أن هنالك خيارا آخر وهو إدراج تعريف )ه(و) د(الذكر بشأن الفقرتني الفرعيتني 

 كما ٢من املادة ) ج(من الفقرة الفرعية وعندئذ يصبح نص اجلملة األخرية . ‘مسؤول عمومي أجنيب’ضمن تعريف ‘ عمومية
وتقرر عدم ".  به أيضا موظف دويل أو أي شخص آخر يضطلع بوظائف مماثلة لصاحل مؤسسة دولية عموميةُيقصدو: "يلي

  .األخذ هبذا اخليار، توخيا للوضوح
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 بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم (104) املوجودات‘املمتلكات ’ُيقصد بتعبري  )و"(    
غري مادية، ومنقولة أم غري منقولة، وملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية 

  اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛
، بشكل مباشر مكتسبةأو  متأتية  أي ممتلكات‘يةجراماإلعائدات ال ’ُيقصد بتعبري  )ز"(    

  (105)؛ جرم مباشر، من ارتكابأو غري
 املوجودات أو ‘املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة ’ُيقصد بتعبري  )ز مكررا"(    

املمتلكات اليت تكتسب من قبل مسؤول عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة االستيالء 
متلكات الدولة أو على األموال العمومية أو سرقتها أو اختالسها أو التبديل غري املشروع مل

بواسطة أفعال رشوة أو ابتزاز يرتكبها مسؤول عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت 
  (106)لت هبا؛تلك املوجودات أو ُبّد إليها لتُحّو

املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد ’ُيقصد بتعبري  )ح"(    
أمر صادر عن تويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا، بناء على   أونقلها،أو التصرف فيها أو حتويلها 

  (107)أخرى؛معنية حمكمة أو سلطة 
، اليت تشمل التجريد حيثما أمكن تطبيقه، احلرمان ‘املصادرة ’ُيقصد بتعبري  )ط"(    

  (108)؛]أو سلطة معنية أخرى[النهائي من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة 

  ].٢من اخليار ) ط( الفقرة الفرعية ُحذفت"[
 أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح موضوع ‘اجلرم األصلي ’ُيقصد بتعبري  )ي"(    

  من هذه االتفاقية؛] يةجرامجترمي غسل العائدات اإل[...] [جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 
 السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة ‘التسليم املراقب ’ُيقصد بتعبري  )ك"(    

دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولــه بعلــم من سلطاهتا املعنية وحتت  إقليم روج منباخل
  مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه؛

  ].١من اخليار ) ل( الفقرة الفرعية ُحذفت"[

________________ 

ها أهنا تشمل األموال ُيفهم من‘ املوجودات بكل أنواعها’ أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (104) 
  .واحلقوق القانونية يف املوجودات

مقرر ’كان من الضروري إضافة عبارة ما إذا قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية لتحديد  (105) 
  .‘جرم’بغية حتديد التعبري ‘ مبوجب هذه االتفاقية

رعية عقب اختتام مداوالهتا بشأن الفصل اخلامس من مشروع قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الف (106) 
  .االتفاقية

  .أهنا تشمل مفهوم القابلية للتجديد" مؤقت" أنه ُيفهم من الكلمة األعمال التحضرييةاتُّفق على أن تبني  (107) 
  .قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية يف دورهتا السادسة (108) 
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لف النظم القانونية، يشمل بالرغم من خمتلف أفعال الفساد املعترف هبا عموما يف خمت  )ل"(    
 يف هذه االتفاقية األفعال الوارد ذكرها يف هذه االتفاقية واجملرَّمة مبوجب الفصل الثالث، ‘الفساد’تعبري 

سواء أنسبت إىل مسؤول يف القطاع العام أم يف القطاع اخلاص، وأي أفعال أخرى قد تكون الدولة 
وليس يف . مستقبال كأفعال فساد مبوجب قانوهنا الداخليالطرف قد جّرمتها أو عّرفتها أو قد ُتعّرفها 

  (109)هذه االتفاقية ما يقّيد جترمي أفعال فساد أخرى أو اعتماد تدابري ملكافحة تلك األفعال يف املستقبل؛

  ]).س(إىل  (110))م( الفقرات الفرعية ُحذفت"[
أو نقل مجيع  إحالةات اخلاصة بجراء اإل‘ املوجوداتإرجاع ’ُيقصد بتعبري  )ع"(    

ا أو عائداهتا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد إيراداهتاملمتلكات أو املوجودات، وكذلك 
 إىل الدولة الطرف (111)املشمولة هبذه االتفاقية، من الدولة الطرف املتلقية اليت تقع فيها املوجودات

  (112)لت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحّو

  (113)]).ش(إىل ) ف( الفقرات الفرعية ذفتُح"[

  
 أي دولة طرف تكبدت أو تتكبد خسائر ‘الدولة الطرف املتضررة ’ُيقصد بتعبري  )ت"[(    

  (114)؛]يف موجودات اخلزينة العامة

  ]").ذ(و ) خ( الفقرتان الفرعيتان ُحذفت"[
________________ 

وطلب نائب . لدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أعربت معظم الوفود عن تفضيلها حلذف هذه الفقرة الفرعيةيف ا  (109) 
الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية من وفد اململكة املتحدة تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي يعمل على 

 لغرض وضع صيغة منقحة هلذه الفقرة الفرعية، على أن تعود أساس صيغة النص املتداول والبديل الوارد يف هذه احلاشية
  .اللجنة املخصصة إىل هذه املسألة يف دورهتا السادسة

للمرة األوىل ‘ معاملة مشبوهة’ مالحظة تظهر عندما تستخدم عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تدرج يف  (110) 
  :وسيكون نص املالحظة كما يلي. يف نص االتفاقية

أهنا تشمل املعامالت غري العادية اليت، بسبب قيمتها وخصائصها ‘ معامالت مشبوهة’ميكن أن يفهم من عبارة "     
وتكرارها، تتعارض مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز املعطيات املقبولة عادة يف السوق أو ال يوجد هلا أساس قانوين 

  ."ة أو تكون ذات صلة هباواضح وميكن أن تشكل أنشطة غري مشروعة بصورة عام
  .) من االتفاقية١٤انظر يف إطار املادة (  
  ".الدولة الطرف املتلقية"أُدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إىل تعريف التعبري  (111) 
 وقررت اللجنة املخصصة العودة إىل. (A/AC.261/L.94)اقترحتها كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (112) 

  . مكررا٦٧ و٦٧هذه الفقرة الفرعية عقب اختتام مداوالهتا بشأن املادتني 
إذا ) A/AC.261/3/Rev.3يف الوثيقة ) ص(الفقرة الفرعية " (تضارب املصاحل"سينظر يف إدراج تعريف للتعبري   (113) 

  .أُدرج هذا التعبري يف الفصل الثاين
  :، كما يلي(A/AC.261/L.180)حت الربازيل تعريفا بديال أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقتر (114) 
 مباشرة، غري أو مباشرة بصورة تتكبد، أو تكبدت طرف دولة أي ‘املتضررة الطرف الدولة’ بتعبري ُيقصد  )ت"(     

  "االتفاقية؛ هبذه مشمولة جرمية ارتكاب عن ناجم ضرر أي
فاقية من وفود باكستان والربازيل والصني وكولومبيا تقدمي وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االت

كان هذا التعبري قد استخدم بالفعل ما إذا وتساءلت عدة وفود ع. اقتراح لكي تنظر فيه اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة
  .كانت هناك حاجة، على أي حال، إىل تعريفهما إذا يف مشروع االتفاقية، وع
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  ملحوظات من األمانة

) ح(و) و( على الفقرات الفرعية وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، - ٤
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر  (٢من املادة ) ك(و) ي(و
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/L.235(تقرير مقدم من الرئيس 
  

  ٢ املادة"
  ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف "

  
  )أ(الفقرة الفرعية "  
  )١(اخليار "  
  :‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري  )أ"(    
 أو قضائيا لدى دولة إدارياأي شخـص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو   ‘١‘"    

طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، ودائما أم مؤقتا، ومدفوع األجر أم غري مدفوع 
  األجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛

مية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمو  ‘٢‘"    
منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي 
للدولة الطرف وحسب ما هو مطّبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة 

  الطرف؛
  .طرفيف القانون الداخلي لدولة " موظف عمومي"أي شخص آخر معّرف بأنه   ‘٣‘"    
 أي ‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري، ‘تدابري املنع’بيد أنه ألجل أغراض الفصل الثاين "    

شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي 
  .للدولة الطرف وحسب ما هو مطّبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف

  
  ٢اخليار "  
  :‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري  )أ"(    
 أو قضائيا لدى دولة إدارياأي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو   ‘١‘"    

طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، ودائما أم مؤقتا، ومدفوع األجر أم غري مدفوع 
  األجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛

ة، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو أي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومي  ‘٢‘"    
  منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية؛
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  .‘موظف عمومي’أي شخص آخر معّرف بأنه   ‘٣‘"    
وعلى كل دولة طرف أن حتدد َمن جيوز أن ُتطّبق عليه كل من الفئات املذكورة أعاله، "    

  .وفقا لقانوهنا الداخلي
    

  ٣اخليار "  
 موظف عمومي أو شخص يقدم خدمة عمومية حسب ‘موظف عمومي’ ُيقصد بتعبري"    

التعريف الوارد يف القانون الداخلي وحسب ما هو ُمطّبق يف القانون اجلنائي لدى الدولة الطرف 
  ."اليت يؤدي فيها الشخص املقصود تلك الوظيفة

    
  )ج(الفقرة الفرعية "  
  ١اخليار "  
 منصبا تشريعيا أو  أي شخص يشغل‘موظف عمومي أجنيب’ ُيقصد بتعبري  )ج"(    

 أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص ميارس إدارياتنفيذيا أو 
  ".وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية

    
  ٢اخليار "  
 أو غل منصبا تشريعيا أي شخص يش‘موظف عمومي أجنيب ’ُيقصد بتعبري  )ج"(      

 أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء أكان معينا أو منتخبا، ودائما أم مؤقتا، إدارياتنفيذيا أو 
ومدفوع األجر أم غري مدفوع األجر، بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص، وأي شخص 

  .ميارس وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية
    

  )A/AC.261/3/Rev.5 (داولالنص املت
  

  ٢ املادة"
  املصطلحات املستخدمة"

  
تشريعيا أو  (115)ا أي شخص يشغـل منصبـ‘١‘": موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري  )أ"(    

 أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، إدارياأو  (116)تنفيذيا
________________ 

 مستويات مجيع على املناصب يشمل أنه على يفهم ‘منصب’ تعبري  أناألعمال التحضرييةبني اتفق على أن ت (115) 
 حكم وأجهزة بلدية هيئات فيها توجد اليت الدول يف أما. احمللي الصعيد إىل الوطين الصعيد من الفرعية، وتقسيماهتا احلكومة

 تعبري تفهم أن املعنية للدول فيمكن الدولة، من يتجزأ ال جزءا واألجهزة اهليئات تلك تعترب ال اليت الدول فيها مبا ذايت حملي،
  .أيضا املستويات تلك يشمل أنه على" منصب"

تفهم على أهنا تشمل الفرع العسكري، حيثما كان ‘ تنفيذي’ أن كلمة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (116) 
  .هذا مناسبا
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 أي ‘٢‘ (117)ف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛مدفوع األجر أم غري مدفوع األجر، بصر
شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم 
خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطّبق 

موظف " أي شخص آخر معّرف بأنه ‘٣‘يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ 
بيد أنه ألغراض بعض التدابري املعينة الواردة يف . يف القانون الداخلي للدولة الطرف" عمومي

 أي ‘موظف عمومي ’ُيقصد بتعبري، جيوز أن ]‘التدابري الوقائية’[الفصل الثاين من هذه االتفاقية 
ريف الوارد يف القانون الداخلي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التع

  .للدولة الطرف وحسب ما هو مطّبق يف اجملال املعين من قانون تلك الدولة الطرف
  ).]ب(الفقرة الفرعية ُحذفت "[

 أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو ‘موظف عمومي أجنيب ’ُيقصد بتعبري  )ج"(    
ان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص ميارس  سواء أك(118) أو قضائيا لدى بلد أجنيب،إدارياتنفيذيا أو 

  .وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية
 مستخَدم مدين دويل أو أي ‘موظف مؤسسة دولية عمومية ’ُيقصد بتعبري  )د"(    

  .شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها
  ).]ه(الفقرة الفرعية ُحذفت "[

 بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم (119) املوجودات‘املمتلكات ’ُيقصد بتعبري  )و"(     
غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت 

  تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛
، بشكل متحصل عليهاأو  متأتية  أي ممتلكات‘يةامجراإلعائدات ال ’ُيقصد بتعبري  )ز"(     

  ؛ جرممباشر أو غري مباشر، من ارتكاب
 املوجودات أو ‘املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة ’ُيقصد بتعبري  )ز مكررا"(     

املمتلكات اليت ُتكَتسب من ِقبل موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة تبديد األموال 
أو سرقتها أو اختالسها أو التبديل غري املشروع ملمتلكات الدولة أو بواسطة أفعال العمومية 

تلك  إليها رشوة أو ابتزاز يرتكبها موظف عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت ُحوِّلت
  (120)املوجودات أو ُبدِّلت هبا؛

________________ 

، أن تقرر من "املوظف العمومي" أنه على كل دولة طرف، لغرض تعريف األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (117) 
  .من هذه املادة وكيفية تطبيق كل من تلك الفئات‘ ١‘) أ(يندرج ضمن الفئات املذكورة يف الفقرة الفرعية 

ا الفرعية، يشمل مجيع مستويات احلكومة وتقسيماهت" بلد أجنيب" أن تعبري األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (118) 
  .من الصعيد الوطين إىل الصعيد احمللي

تفهم على أهنا تشمل األموال " املوجودات بكل أنواعها" أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني    (119) 
  .واحلقوق القانونية يف املوجودات

لعودة إليها عقب اختتام مداوالهتا بشأن وقررت اللجنة املخصصة ا. كانت هذه الفقرة الفرعية ما تزال قيد النظر  (120) 
  .الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
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املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  ‘احلجز’ أو ‘التجميد ’ُيقصد بتعبري  )ح"(     
تويل عهدة املمتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على  أو نقلها،أو التصرف فيها أو تبديلها 

  (121)أخرى؛خمتصة أمر صادر عن حمكمة أو سلطة 
، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان الدائم من ‘املصادرة ’ُيقصد بتعبري  )ط"(     

   أو سلطة خمتصة أخرى؛املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة
 أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح ‘اجلرم األصلي ’ُيقصد بتعبري  )ي"(     

  من هذه االتفاقية؛] غسل عائدات الفساد[...] [موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 
 السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة ‘التسليم املراقب ’ُيقصد بتعبري  )ك"(     

دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولــه بعلــم من سلطاهتا املعنية وحتت  إقليم ج منباخلرو
  مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه؛

  
  .](122))ل(الفقرة الفرعية ُحذفت "[

ل مجيع  أو نقإحالةات اخلاصة بجراء اإل‘استرداد املوجودات ’ُيقصد بتعبري  )ع"(    
ا أو عائداهتا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد إيراداهتاملمتلكات أو املوجودات، وكذلك 

 إىل الدولة الطرف (123)املشمولة هبذه االتفاقية، من الدولة الطرف املتلقية اليت تقع فيها املوجودات
  (124)املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحولت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛

 أي دولة طرف تكبدت أو تتكبد خسائر ‘الدولة الطرف املتضررة ’قصد بتعبريُي  )ت"[(    
  ؛]يف موجودات اخلزينة العامة

    

________________ 

  .تفهم على أهنا تشمل مفهوم القابلية للتجديد" مؤقت" أن كلمة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني    (121) 
شروع االتفاقية إىل أثناء الدورة السادسة للجنة املخصصة، طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من م  (122) 

 بشأن األعمال التحضرييةممثل باكستان أن يتوىل تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي يكلف بصياغة ملحوظة تدرج يف 
 الرمسي غري العامل الفريق وأُوضح أن. A/AC.261/L.248وترد نتائج مداوالت ذلك الفريق العامل يف الوثيقة . مفهوم الفساد

 انقسامات على تنطوي معّينة جوهرية مبسائل ترتبط املناقشة أن تبني أن بعد ‘الفساد’ مصلح تعاريف بشأن مناقشته أوقف قد
 بتعريف تتعلق األعمال التحضريية يف تدرج مللحوظة التايل النص مشروع الرئيس  واقترح.بتناوهلا خموال الفريق ليس حادة

 اجملّرمة األفعال إىل االتفاقية هذه يف املستخدم ‘الفساد’ صطلحم يشري" :املشاورات ملواصلة أساسا ليكون ،‘الفساد’ مصطلح
  ."جّرمتها أن هلا سبق أو األطراف الدول جتّرمها قد اليت األفعال وكذلك الثالث، الفصل يف

  .ومل تتح للجنة املخصصة يف دورهتا السادسة فرصة مناقشة اقتراح الفريق العامل غري الرمسي  
  ".الدولة الطرف املتلقية"رة تفاديا للحاجة إىل تعريف تعبري أُدرجت هذه العبا  (123) 
وقررت اللجنة املخصصة العودة إىل . (A/AC.261/L.94)اقترحتها كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة   (124) 

  . مكررا٦٧ و٦٧هذه الفقرة الفرعية عقب اختتام مداوالهتا بشأن املادتني 



 59 ٢ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  ملحوظات من األمانة

  ) أ (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على الفقرات الفرعية - ٥
  ، A/AC.261/22ظر ان (٢ املادة من) ل(و) ه(و) ب (الفقرات وعلى حذف) ط(و) ز(و) د(و) ج(و

  ).٢٢الفقرة 
 تشرين ١ –سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة،  - ٦

وُحذفت الفقرة . يف املادة بصيغتها املعدلة ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها) ٢٠٠٣أكتوبر /األول
يف تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال وعالوة على ذلك، اعُترب ضروريا أن تدرج ). ز مكررا(الفرعية 

انظر  ("الفساد "مصطلح بتعريف تتعلق األعمال التحضريية يف تدرج دوراهتا األوىل إىل السابعة ملحوظة
وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة ). ١٢٢احلاشية 

)A/58/422 املقدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة )ر، املرفق، مشروع قرا١٠٣، الفقرة ،
 .٥٦/٢٦٠واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٢املادة 

  املصطلحات املستخدمة

  :ألغراض هذه االتفاقية  
 أي شخص يشغــل منصبـا تشريعيا أو ‘١‘: "موظف عمومــي" ُيقصد بتعبري  )أ(  

 أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم منتخبا، دائما أم مؤقتا، إدارياتنفيذيا أو 
 أي شخص ‘٢‘رف النظر عن أقدمية ذلك الشخص؛ ع األجر أم غري مدفوع األجر، بصمدفو

يقدم خدمة   از عمومي أو منشأة عمومية، أوآخر يؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جه
عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطّبق يف 

موظف " أي شخص آخر معّرف بأنه ‘٣‘اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك الدولة الطرف؛ 
 التدابري املعينة الواردة يف بيد أنه ألغراض بعض.  يف القانون الداخلي للدولة الطرف"عمومي

 أي شخص يؤدي "موظف عمومي" ُيقصد بتعبريالفصل الثاين من هذه االتفاقية، جيوز أن 
وظيفة عمومية أو يقدم خدمة عمومية حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة 

  الطرف وحسب ما هو مطّبق يف اجملال املعين من قانون تلك الدولة الطرف؛
 أي شخص يشغل منصبا تشريعيا "موظف عمومي أجنيب" ُيقصد بتعبري  )ب(  

 أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص ميارس إدارياتنفيذيا أو   أو
  وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛

 مستخَدم مدين دويل أو أي "ة عموميةموظف مؤسسة دولي" ُيقصد بتعبري  )ج(  
  شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛
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 املوجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غري "املمتلكات" ُيقصد بتعبري  )د(  
مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت 

  ت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛تثب
، بشكل متحصل عليهاأو  متأتية  أي ممتلكات"يةجراماإلعائدات ال" ُيقصد بتعبري  )ه(  

  ؛ جرممباشر أو غري مباشر، من ارتكاب
املمتلكات أو  إحالة علىحظر مؤقت فرض  "احلجز" أو "التجميد" ُيقصد بتعبري  )و(  
تويل عهدة املمتلكات أو السيطرة عليها مؤقتا، بناء على  أو قلها،نأو التصرف فيها أو تبديلها 

  أخرى؛خمتصة أمر صادر عن حمكمة أو سلطة 
، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان الدائم من "املصادرة" ُيقصد بتعبري  )ز(  

  املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛
أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح  "ألصلياجلرم ا" ُيقصد بتعبري  )ح(  

   من هذه االتفاقية؛٢٣موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة 
 السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة "التسليم املراقب" ُيقصد بتعبري  )ط(  

 وحتت دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولــه بعلــم من سلطاهتا املعنية إقليم باخلروج من
  .مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه

        
  ملحوظات تفسريية  - جيم

      
 من ٢فيما يلي امللحوظات التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   

  ، A/58/422/Add.1( يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة والواردةاالتفاقية 
  ):٧- ٢الفقرات 

  
  )أ(الفقرة الفرعية 

 مناسبا؛ هذا كان حيثما العسكري، الفرع تشمل أهنا على "تنفيذي" كلمة تفهم  )أ(  

 احلكومة مستويات مجيع على املناصب يشمل أنه على "منصب" تعبري يفهم  )ب(  
 فيها توجد اليت الدول يف أما. احمللي الصعيد إىل الوطين الصعيد من الفرعية، وتقسيماهتا
 اليت الدول فيها مبا ذايت، حبكم تتمتع) مثال وحملية وبلدية إقليمية (وطنية دون حكومية وحدات

 أنه على" منصب "تعبري تفهم أن املعنية للدول فيمكن الدولة، من جزءا الوحدات تلك تعترب ال
 أيضا؛ املستويات تلك يشمل

 يندرج من تقرر أن ،"العمومي املوظف" فتعري لغرض طرف، دولة كل على  )ج(  
 تلك من كل تطبيق وكيفية ٢ املادة من ‘١‘) أ (الفرعية الفقرة يف املذكورة الفئات ضمن

  الفئات؛
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  )ب(الفقرة الفرعية 
 من الفرعية، وتقسيماهتا احلكومة مستويات مجيع "أجنيب بلد" تعبري يشمل  )د(  
  احمللي؛ الصعيد إىل الوطين الصعيد

  
  )د(لفقرة الفرعية ا

 واحلقوق األموال تشمل أهنا على "أنواعها بكل املوجودات" عبارة تفهم  )ه(  
  املوجودات؛ يف القانونية

  
  )و(الفقرة الفرعية 

  .التجديد قابلية مفهوم تشمل أهنا على تفهم "مؤقت" كلمة  )و(  
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  نطاق االنطباق  -٣املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : ورة األوىلالد
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  ٣املادة "
   االنطباقنطاق"

  
  (1)١اخليار "  
تنطبق هـذه االتفاقيـة، باسـتثناء مـا تـنص عليـه خالفـا لـذلك، علـى منـع الفـساد واألفعـال                         "    

لتحديـد والتحـري عنـها ومالحقـة مرتكبيهـا، بـصرف النظـر              ية املتصلة بالفساد علـى وجـه ا       جراماإل
  .كان الضالعون فيها موظفني عموميني أو كانت قد ارتكبت أثناء مزاولة نشاط جتاري إذا عما

    
  (2)٢اخليار "  
د قـد ارتكـب يف      اتنطبق هذه االتفاقية على احلاالت اليت يكون فيهـا فعـل الفـس             ال  -١"  

 تلـك الدولـة، وال   إقلـيم   مـن رعايـا تلـك الدولـة، ويوجـد علـى           زعـوم دولة واحدة، ويكون اجملـرم امل     
الواليـــة [ [...] املـــادة ألحكـــامقـــضائية وفقـــا ال تـــهاملمارســـة واليخمّولـــة تكـــون أي دولـــة أخـــرى 

مجـع   [...] [ و ]املـساعدة القانونيـة املتبادلـة     [ [...]تنص عليه أحكـام املـواد        ، باستثناء ما  ]القضائية
ــها املعلومــات عــن طبيعــة   ــة [  [...] و]الفــساد وتبادهلــا وحتليل   [...] و]التــدريب واملــساعدة التقني

  .من هذه االتفاقية] نعتدابري امل[
 ضـررا أو  املبّينـة فيهـا  رائم  اجللحق   هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن تُ      ألغراض تنفيذ   -٢"  

  ".بأمالك الدولةأذى 
  

________________ 

 (A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)قتراحات املقدمة من النمسا وهولندا نص مأخوذ من اال (1) 
 االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد يف (A/AC.261/IPM/22)وتركيا 

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (
  .(A/AC.261/IPM/13)ملقدم من املكسيك نص مأخوذ من االقتراح ا (2) 
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  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول

  ٣املادة "
   االنطباقنطاق"

تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك، على منع الفساد واألفعـال                -١"    
 ية املتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها ومالحقة مرتكبيهـا، بـصرف النظـر عمـا                جراماإل

  (3).كان الضالعون فيها موظفني عموميني أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط جتاريإذا 
قـد أحلقـت     املبّينة فيهـا  رائم  تكون اجل  هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن       ألغراض تنفيذ   -٢"    

  .بأمالك الدولةأذى ضررا أو 
د قـد ارتكـب يف   اتنطبق هذه االتفاقيـة علـى احلـاالت الـيت يكـون فيهـا فعـل الفـس           ال  -٣"[    

كـون   يتلـك الدولـة، وال  إقلـيم    وموجودا يف من رعايا تلك الدولة زعومدولة واحدة، ويكون اجملرم امل    
ــن حــق   ــة أخــرى  م ــارسأي دول ــها واليأن مت ــضائية ال ت ــه ق ــا علي ــاموفق ــادة ألحك الواليــة [ [...] امل
مجـع املعلومـات     [...] [ و ]املساعدة القانونيـة املتبادلـة    [ [...]تنص عليه املواد     ، باستثناء ما  ]القضائية

مـن  ] نـع تـدابري امل [ [...]  و]تدريب واملساعدة التقنيـة   ال[  [...] و ]عن طبيعة الفساد وتبادهلا وحتليلها    
  (4).]"هذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول

  ٣املادة "
  (5) االنطباقنطاق"

ا لذلك، على منع الفساد واألفعـال       تنطبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالف         -١"    
 املتــصلة بالفــساد علــى وجــه التحديــد والتحــري عنــها ومالحقــة مرتكبيهــا،    (6)]األخــرى[يــة جرامإلا
، وعلـى مـصادرة املوجـودات والعائـدات املتأتيـة           [ (7)]واسترجاع املوجودات والعائدات املتأتية منـها     [

________________ 

أبدت بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارهتا األخرية، ميكن أن تؤّول على أهنا تستبق حتديد  (3) 
واقترحت باكستان إضافة عبارة . نطاق املواد املتعلقة بالتجرمي، أو على أهنا تقدم افتراضات بشأن مسائل مل يبت فيها بعد

  .كعنصر يف نطاق االتفاقية" إخفاء عائدات الفساد"
يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، تقرر اإلبقاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد يف الصيغة السابقة ملشروع  (4) 

ذ قرار ، بني معقوفتني، إىل حني البت يف األحكام املوضوعية األخرى من االتفاقية، مما يتيح اختا١النص كخيار ثان للفقرة 
وأبدت . غري أن عدة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة للفقرات السابقة من هذه املادة. بشأن استصواب إدراجه

  .بعض الوفود تساؤال بشأن احلاجة إىل حكم خاص بالنطاق، نظرا هليكل مشروع االتفاقية
اقية بتعديل نص هذه املادة، بغية جتسيد االقتراحات قام نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتف (5) 

  .اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة، وبالتايل تيسري النظر فيه أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة
  .(A/AC.261/L.91)اقترحتها بيالروس أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (6) 
  .(A/AC.261/L.96)جلزائر أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقترحتها ا (7) 
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الـضالعون فيهـا مـوظفني عمـوميني أو ارتكبـت           كان   إذا    بصرف النظر عما   (8)،]هاإرجاعمن الفساد و  
  (9).أثناء مزاولة نشاط جتاري

قـد أحلقـت     املبّينة فيهـا  رائم  تكون اجل  هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن       ألغراض تنفيذ   -٢"    
  .بأمالك الدولةأذى ضررا أو 

 د قـد ارتكـب يف  اتنطبق هذه االتفاقيـة علـى احلـاالت الـيت يكـون فيهـا فعـل الفـس           ال  -٣"[    
كون  ي تلك الدولة، وال   إقليم    وموجودا يف   تلك الدولة  مواطين من   زعومدولة واحدة، ويكون اجملرم امل    

ــن حــق   ــة أخــرى  م ــارسأي دول ــها واليأن مت ــضائية ال ت ــه ق ــا علي ــاموفق ــادة ألحك الواليــة [ [...] امل
مجـع املعلومـات عـن    [ [...]  و]املـساعدة القانونيـة املتبادلـة   [ [...] املـواد  أحكـام ، باسـتثناء   ]القضائية

  (10).]"من هذه االتفاقية] نعتدابري امل[ [...] و]التدريب واملساعدة التقنية[  [...] و]طبيعة الفساد
    

  ملحوظات من األمانة

 املادة هذه يف وتقرر النظر.  يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة٣مل تناقش املادة  - ١
 .قيةاالتفا ملشروع الثالثة القراءة أثناء بالتفصيل

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول

  
  (11)٣املادة "

   االنطباقنطاق"
علــى منــع الفــساد ] ، باســتثناء مــا تــنص عليــه خالفــا لــذلك،[تنطبــق هــذه االتفاقيــة   -١"    

، [نهـــا ومالحقـــة مرتكبيهـــا       والتحـري ع  ] ية املتصلة بالفـساد علـى وجـه التحديـد         جرامواألفعال اإل [
  ].هاإرجاعوعلى جتميد املوجودات والعائدات املتأتية من الفساد وحجزها ومصادرهتا و

________________ 

  .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (8) 
يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدت بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارهتا األخرية،  (9) 

ميكن أن تؤّول على أهنا تستبق حتديد نطاق املواد املتعلقة بالتجرمي، أو على أهنا تقدم افتراضات بشأن مسائل مل يبت فيها 
  .كعنصر يف نطاق مشروع االتفاقية" إخفاء عائدات الفساد"واقترحت باكستان إضافة عبارة . بعد

 ملشروع السابقة الصيغة يف ورد الذي الفقرة، هذه نص على اإلبقاء تقرر املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف (10) 
 قرار اختاذ يتيح مما االتفاقية، من األخرى املوضوعية األحكام يف البت حني إىل معقوفتني، بني ،١ للفقرة ثان كخيار النص
 وأبدت. ملادةا هذه من السابقة للفقرات مكملة تكون قد الفقرة هذه أن رأت وفود عدة أن غري. إدراجه استصواب بشأن
  .االتفاقية مشروع هليكل نظرا بالنطاق، خاص حكم إىل احلاجة بشأن تساؤال الوفود بعض
. أثناء مناقشة هلذه املادة يف الدورة اخلامسة، تساءلت عدة وفود عن احلاجة إىل مادة بشأن نطاق االنطباق (11) 

ومل تشمل مناقشة اللجنة املخصصة حملتويات هذه املادة . ادةوشددت وفود أخرى على األمهية اليت تعلقها على اإلبقاء على امل
  .٣ و ٢الفقرتني 
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قـد أحلقـت     املبّينة فيهـا  رائم  تكون اجل  هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن       ألغراض تنفيذ   -٢"    
  .بأمالك الدولةأذى ضررا أو 

د قـد ارتكـب يف   ااالت الـيت يكـون فيهـا فعـل الفـس     تنطبق هذه االتفاقيـة علـى احلـ      ال  -٣"[    
كون  ي تلك الدولة، وال   إقليم    وموجودا يف   تلك الدولة  مواطين من   زعومدولة واحدة، ويكون اجملرم امل    

ــن حــق   ــة أخــرى  م ــارسأي دول ــها واليأن مت ــضائية ال ت ــه ق ــا علي ــاموفق ــادة ألحك الواليــة [ [...] امل
مجـع املعلومـات عـن     [...] [ و]املـساعدة القانونيـة املتبادلـة   [ ][... املـواد  أحكـام ، باسـتثناء   ]القضائية

] نـع تـدابري امل  [ [...] الفـصل  و ]التـدريب واملـساعدة التقنيـة     [  [...] و ] وتبادهلا وحتليلـها   طبيعة الفساد 
  ".]من هذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول

  
  (12)٣املادة "

   االنطباقنطاق"

علــى منــع الفــساد ] ، باســتثناء مــا تــنص عليــه خالفــا لــذلك،[تنطبــق هــذه االتفاقيــة   -١"    
ـــا  ] يــة املتــصلة بالفــساد علــى وجــه التحديــد  جرامواألفعــال اإل[ ـــة مرتكبيهـ ـــا ومالحقـ   والتحــري عنهـ
  ].هاإرجاعلفساد وحجزها ومصادرهتا و، وعلى جتميد املوجودات والعائدات املتأتية من ا[
قـد أحلقـت     املبّينة فيهـا  رائم  تكون اجل  هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن       ألغراض تنفيذ   -٢"    

  .بأمالك الدولةأذى ضررا أو 
  .]"٣الفقرة  ُحذفت"[

    
  ملحوظات من األمانة

يدة  فقرة جدإضافةيف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان والفلبني  - ٢
 ):A/AC.261/20انظر ( من مشروع االتفاقية يكون نصها كما يلي ٣إىل املادة 

 حكم أي حمل حيلّ أو على يعلو أو يقّيد أو من يقلّل االتفاقية هذه يف شيء ال"[...]   
 االتفاقية هذه يف طرف لدولة الداخلي القانون أحكام من قائم حكم أو إجراء أو للنفاذ قابل
 أحكام من مؤاتاة أكثر يكون االتفاقية هذه يف أطراف دول أي بني رتيبت أو اتفاق أي أو

 أفعال عائدات استرداد أو املتبادلة القانونية املساعدة تعجيل إىل تأدية أكثر أو االتفاقية هذه
  ."االتفاقية هذه تتناوهلا اليت الفساد

________________ 

أثناء مناقشة هذه املادة يف الدورتني اخلامسة والسادسة، تساءلت عدة وفود عن احلاجة إىل مادة بشأن نطاق   (12) 
  .االنطباق، وشددت وفود أخرى على األمهية اليت تعلقها على اإلبقاء عليها
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 تشرين ١ -  سبتمرب/أيلول ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
، يف تلك املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة )٢٠٠٣أكتوبر /األول
وتتجلى التعديالت األخرية يف نص االتفاقية النهائي، املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة . شفويا

)A/58/422 ة العتماده يف دورهتا ، الذي قدم إىل اجلمعية العام)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة
 .٥٦/٢٦٠الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    

  ٣ة املاد
   االنطباقنطاق

ها، على منع الفساد والتحري عنه ألحكامتنطبق هذه االتفاقية، وفقا   - ١  
 العائدات املتأتية من األفعال اجملّرمة وفقا إرجاع، وعلى جتميد وحجز وومالحقــة مرتكبيه

  .هلذه االتفاقية
 املبّينة فيهارائم تكون اجل هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن ألغراض تنفيذ  - ٢  

  .، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلكبأمالك الدولةأذى ضررا أو قد أحلقت 
      

  ملحوظات تفسريية  - جيم
  

 من ٣مللحوظات التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة ا  
، A/58/422/Add.1 (السابعةاالتفاقية والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل 

  :، هي كما يلي)٩ و٨الفقرتان 
  

  ١الفقرة 

 نونيةالقا املساعدة تطبيق تقييد ليس "هاألحكام وفقا" عبارة من القصد  )أ(  
 .املتبادلة

 تشريعات اعتماد تقتضي لالتفاقية وفقا اجملّرمة األفعال أن يفهم أن ينبغي ال  )ب(  
 مقابل جرم بالفعل يوجد حيثما الداخلي القانون يف جرم إدراج هبدف جديدة داخلية

  .القانون هذا يف عليه منصوص
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  صون السيادة  -٤املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : دورة األوىلال
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1)٤املادة "
  صون السيادة"

 التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع مبدأي األطرافتؤدي الدول   - ١"    
أ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ، ومع مبدقليميةتساوي الدول يف السيادة والسالمة اإل

 .األخرى

دولة أخرى مبمارسة  إقليم ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم يف  - ٢"    
الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى مبقتضى 

  ."قانوهنا الداخلي
    

  ملحوظات من األمانة

 ونيك املادة هذه يف ثالثة فقرة إدراج الفلبني اقترحت املخصصة، للجنة األوىل ورةيف الد - ١
 ):A/AC.261/L.14 (يلي كما انصه

 الواليات يف االتفاقية هذه يف الواردة ألحكاما لكل الكامل التنفيذ أن حني يف  - ٣"  
 عادةإل مسبقا شرطا ذلك يكون أن جيب ال مثاليا، أمرا يعّد املعنية األطراف الدول جلميع القضائية
  ."األصلي بلدها إىل فساد أفعال من عليها املتحّصل أو املتأتية األموال

________________ 

 (A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)أخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا نص م (1) 
 للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/22) وتركيا (A/AC.261/IPM/13)واملكسيك 

   من اتفاقية ٤ويستند إىل املادة ) ٢٠٠١مرب ديس/ كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن
  .اجلرمية املنظمة
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  

  ٤املادة "
 (2)صون السيادة"

مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتسق مع مبدأي  التزاماهتا األطرافتؤدي الدول   - ١"    
 (3)]بأي شكل من األشكال[، ومع مبدأ عدم التدخل قليميةتساوي الدول يف السيادة وحرمتها اإل
  .يف الشؤون الداخلية للدول األخرى

دولة أخرى  إقليم ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم يف  - ٢"    
ضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى مبمارسة الوالية الق

  .مبقتضى قانوهنا الداخلي

يعد حكم هذه املادة حكما أساسيا وال ُيعتد بأي حكم يف أي مادة يتعارض   - ٣"[    
  (4).]"معه

    
  ملحوظات من األمانة

يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣فيينا، ( يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة ٤مل تناقش املادة  - ٢
االتفاقية خالل الدورة السادسة  ملشروع الثالثة القراءة أثناء بالتفصيل املادة هذه يف وتقرر النظر). ٢٠٠٣

 .للجنة املخصصة
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول
  

  ٤املادة "
  صون السيادة"

 التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتسق مع مبدأي األطرافتؤدي الدول   - ١"    
يف الشؤون الداخلية للدول  (5)تساوي الدول يف السيادة وسالمة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل

  .األخرى
________________ 

عدل نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية نص هذه املادة بغية جتسيد االقتراحات  (2) 
 اللجنة املخصصة يف اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة وبالتايل تيسري النظر يف النص من جانب

  .دورهتا الرابعة
  ).A/AC.261/L.96(اقترحتها اجلزائر يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (3) 
  ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (4) 
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دولة أخرى  إقليم ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم يف  - ٢"    
الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى مبمارسة 

  (6).مبقتضى قانوهنا الداخلي
  .]"٣الفقرة ُحذفت "[

  
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٤وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ - سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (نظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة و - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

 اجلمعية ، الذي قدم إىل)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠ه يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية دالعامة العتما

  
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٤املادة 
  صون السيادة

 التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتسق مع األطرافتؤدي الدول  - ١
اوي الدول يف السيادة وسالمة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية مبدأي تس

  .للدول األخرى
دولة أخرى  إقليم ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم يف - ٢

مبمارسة الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى 
  .هنا الداخليمبقتضى قانو

    
  ملحوظات تفسريية  - جيم

  
 من االتفاقية وترد ٤امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   

  :هي كما يلي) ١٠، الفقرة A/58/422/Add.1(يف تقريرها عن أعمال دوراهتا من األوىل إىل السابعة 
  

  ١الفقرة 
  .املتحدة األمم ميثاق من ٢ ملادةا ضوء على ُيفهم التدخل عدم مبدأ  

________________ 

  . من ميثاق األمم املتحدة٢ أن مبدأ عدم التدخل ُيفهم على ضوء املادة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (5) 
  . ال تزال قيد النظر٢كانت الفقرة  (6) 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاين
 

 التدابري الوقائية
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 ات من األمانةملحوظ
 وفود إىل عدة يف املرحلة األولية من املفاوضات بشأن الفصل الثاين من مشروع االتفاقية، أشارت  

 من مشروع ١٢و ١١و ٦و ٥ يف املواد إليها التدابري املشار مثل (املقترحة املنع تدابري من عددا أن
وتبعا . هلا املكونة الواليات مسؤولية ضمن تقليديا تندرج مهام احلكومات أداء تتوخى قد) االتفاقية
   صوغ مواصلة لدى االعتبار بعني االحتادية الدول حالة أخذ ضرورة الوفود تلك الحظت لذلك،
  .ألحكاما تلك
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  فساد الوقائيةسياسات وممارسات مكافحة ال  -٥املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  )A/AC.261/3 (Part I( النص املتداول
  

  (1)٥املادة "
  الوطنية بشأن النـزاهةسياسات الستراتيجية والا"

انا ألن تكون تضع كل دولة طرف استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد، ضم  - ١"    
  .التدابري الضرورية منّسقة وطنيا، من حيث ختطيطها وتنفيذها على السواء

 تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك قانونية  إىل إجراءاألطرافتسعى الدول   - ٢"    
ية جرام ذات صلة، بغية التحقق من مدى تعرضها خلطر الفساد واألفعال اإلإداريةوممارسات 

  .ى وجه التحديداملتصلة بالفساد عل
 وترويج إرساءصوغ وتقييم مشاريع وطنية و إىل األطرافتسعى الدول   - ٣"    

ية املتصلة بالفساد على جراممنع الفساد واألفعال اإل إىل املمارسات والسياسات الفُضلى الرامية
  .وجه التحديد

    ..."  
ت الدولية ، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمااألطرافتتعاون الدول   - ٦"    
وهذا يشمل املشاركة يف . يف هذه املادة إليها  املعنية على تعزيز وتطوير التدابري املشارقليميةاإلو

  ."ية املتصلة بالفساد على وجه التحديدجراممنع الفساد واألفعال اإل إىل املشاريع الدولية الرامية
    

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (1) 
ويستند إىل ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

  ).مع تغيريات طفيفة( من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٣١ من املادة ٧ و٦ و٤ و١الفقرات 
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  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول
  

  (2)  مكررا٤املادة "[
[...]"  

توافق كل دولة طرف، بالقدر املناسب ومبا يتسق مع نظامها القانوين، على النظر يف "    
 أو غريها من التدابري إداريةتنفيذ تدابري املنع املبّينة يف هذه االتفاقية، باختاذ تدابري تشريعية أو 

  .]"املناسبة
    

  ٥املادة "
 (3)]الوطنية[سياسات مكافحة الفساد الوقائية "

تضع كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، سياسة   - ١"    
تتجسد فيها مبادئ سيادة القانون  (5)]تتضمن مشاركة اجملتمع األهلي و [(4)وطنية ملكافحة الفساد

  (6) .واحلكم الرشيد والنـزاهة والشفافية واملساءلة
 من حيث (7)لالزمة منسقة وطنياً،تكفل كل دولة طرف أن تكون التدابري ا  - ٢"    

 .ختطيطها وتنفيذها على السواء

 تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك قانونية  إىل إجراءتسعى كل دولة طرف  - ٣"    
ية املتصلة بالفساد جراموممارسات عمومية ذات صلة، بغية تبّين مدى تعرضها للفساد واألفعال اإل

  .على وجه التحديد

________________ 

 يف االقتراح هذا مناقشة وأثناء. (A/AC.261/L.10)اقتراح مقدم من الصني يف الدورة األوىل للجنة املخصصة  (2) 
 هبذا ُيقصد اليت للشواغل لالستجابة يكفي ٤ املادة يف الوارد احلكم أن كثرية وفود رأت املخصصة، للجنة األوىل الدورة
 عباريت حبذف وذلك تقييداً وأقل إلزامية أكثر جعلها فينبغي املادة على أبقى ما إذا أنه أخرى وفود ورأت. يلبيها أن االقتراح

  ."يف النظر"و "املناسب بالقدر"
  من " الوطنية"، اقترحت عدة وفود حذف عبارة أثناء املناقشة اليت جرت يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (3) 

  .عنوان املادة
  .اقترحت بعض الوفود حذف بقية نص هذه الفقرة (4) 
  .اقتراح مقدم من املكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (5) 
 األورويب، يتناول اقتراح مقدم من إسبانيا، نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد (6) 

وقد استندت اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل هلذه املادة، أثناء دورهتا . (A/AC.261/L.18) منها ١عنوان هذه املادة والفقرة 
  .(A/AC.261/L.25) ٦ إىل ٢األوىل، إىل هذا االقتراح وإىل اقتراح من فرنسا والنمسا وهولندا بشـأن الفقرات 

واقترحت إما تطبيق . ود إىل ما ميكن أن تسببه هذه الصيغة من صعوبات للدول االحتاديةأشارت بضعة وف (7) 
، واملتعلق بالتوافق مع املبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة، على هذه الفقرة، وإما زيادة تدقيق ١احلكم الوارد يف الفقرة 

  .هذه الفقرة، مع إمكانية حذف هذه الكلمة
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 وترويج ممارسات إرساءصوغ وتقييم مشاريع وطنية و إىل لة طرفتسعى كل دو  -٤"    
  .ية املتصلة بالفساد على وجه التحديدجراموسياسات فُضلى تستهدف منع الفساد واألفعال اإل

 األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو إبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٥"    
 األخرى على وضع وتنفيذ سياسة وطنية بشأن ألطرافاالسلطات اليت ميكنها أن تساعد الدول 

[...] يف املادة  إليها ويتعني أن تتضمن تلك املعلومات أمساء وعناوين اهليئات املشار(8) .النـزاهة
 (9).من هذه االتفاقية] هيئات مكافحة الفساد[

 ، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمات الدوليةاألطرافتتعاون الدول   -٦"    
وهذا يشمل املشاركة يف . يف هذه املادة إليها  املعنية على تعزيز وتطوير التدابري املشارقليميةاإلو

  (11)،(10).ية املتصلة بالفساد على وجه التحديدجراماملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد واألفعال اإل
      

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
    

  ملحوظات من األمانة

 يف النظر رجئأُ املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة عقب - ١
 األخرى الواردة املواد النظر يف ضوء يف املقرر أن جتري النص، ملشروع الثالثة القراءة حىتمكررا  ٤ املادة
 :املخصصة للجنة الثالثة الدورة أثناء قدمت الية اليتالت االقتراحات مع وباالقتران الفصل هذا يف
    

  )A/AC.261/L.116(الواليات املتحدة األمريكية 

وعلى كل دولة طرف أن . تنشئ كل دولة طرف نظاما متعدد التخصصات ملنع الفساد"    
وين تسعى إىل تضمني ذلك النظام، بالقدر املناسب واملتسق مع املبادئ األساسية يف نظامها القان

  ."من هذه االتفاقية[...] الداخلي، التدابري املبّينة يف املادة 
    

________________ 

سياسة وطنية ملكافحة "بعبارة " سياسة وطنية بشأن النـزاهة"الوفود أن يستعاض عن عبارة اقترحت بعض  (8) 
  ".الفساد
، ألهنا تتضمن ]")الوقائية[الفساد  مكافحة هيئات(" مكررا ٥اقترحت بعض الوفود نقل هذه الفقرة إىل املادة  (9) 

ل القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة وخال. بالسياسات الوقائية حكما يتعلق مبؤسسة ملكافحة الفساد ال
  ). من االتفاقية٦انظر يف إطار املادة ( مكررا من مشروع االتفاقية ٥املخصصة، نقل هذا احلكم إىل املادة 

" عند االقتضاء"اقترحت بعض الوفود حذف اجلملة األخرية من هذه الفقرة أو، بدالً من ذلك، إدراج عبارة  (10) 
  .لتقييد مدلول اجلملة

 ٥ من الصيغة السابقة للمـادة ٦ إىل ٢اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الفقرات  (11) 
(A/AC.261/L.25) . واالقتراح املنقّح قصد منه مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة

  .رهتا األوىليف قراءهتا األوىل للنص يف دو
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ت نام ولبنان وماليزيا يوباكستان وزمبابوي والصني وفي)  اإلسالمية–مجهورية (إندونيسيا وإيران 
  )A/AC.261/L.124(واهلند 

  
  مكررا ٤ املادة"

"[...] 

 املنع تدابري تنفيذ إىل الداخلي، اهنلقانو األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تسعى"    
 إدارية أو تشريعية تدابري باختاذ االتفاقية هذه من] املنع بتدابري املتعلقة املواد [...] [املواد يف املقررة

  ."أخرى مناسبة تدابري أو
    

  )A/AC.261/L.143(اجلماهريية العربية الليبية 
  

ملبينة يف هذه االتفاقية، وذلك باختاذ توافق كل دولة طرف على تنفيذ تدابري املنع ا"    
  ."التدابري الالزمة واملناسبة اليت تتفق مع نظامها القانوين

  
 الفقرة بعد جديدة فقرة إدراجزويال  ويف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت فن - ٢

 :)A/AC.261/L.100انظر (يلي  كما نصها يكون ٥ املادة من األوىل
 

 املشاركة إىل الناس فيها تدعو دعائية محالت تنظم أن طرف لةدو كل على - مكررا ١"    
 العامة للحياة األخالقية القيم هتدم اليت األفعال ملنع توجيهية مبادئ تعمم وأن الفساد، مكافحة يف
 يشدد الذي السلوك تشجع وأن مرتكبيها، ومعاقبة األفعال تلك يف وللتحقيق العمومية دارةاإلو

 وسائط على ويتعني. العمومية املمتلكات استخدام يف القانون واحترام الرشيدة دارةاإل على
 تساعد أن العامة، املصلحة على وحرصا باملسؤولية حساسإلوا التضامن ملبدأي وفقا عالم،اإل
  ."املعلومات تلك لتعميم حيز بتوفري األهداف تلك حتقيق على
انظر (يلي  كما صهان ليصبح ٥ املادة من ٢و ١ الفقرتني دمج واقترحت الصني - ٣

A/AC.261/L.97(: 

 وطنية سياسة الداخلي، لقانوهنا األساسية املبادئ مع يتوافق مبا طرف، دولة كل تضع"    
  ."الفساد ملكافحة الالزمة التدابري بني الوطين الصعيد على التنسيق ضمان بغية الفساد ملكافحة

املدرجة بني  ،"األهلي تمعاجمل مشاركة تتضمن "عبارة واقترحت اجلزائر االستعاضة عن - ٤
 كما ١ الفقرة نص يصبح حبيث ،"األهلي اجملتمع شواغل جتسد "بعبارة ،٥ من املادة ١معقوفتني يف الفقرة 

 :)A/AC.261/L.93انظر (يلي 

 سياسة القانوين، لنظامها األساسية املبادئ مع يتوافق مبا طرف، دولة كل تضع  - ١"    
 الرشيد واحلكم القانون سيادة ومبادئ األهلي اجملتمع لشواغ جتسد الفساد ملكافحة وطنية

  ."واملساءلة والشفافية والنـزاهة
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 القانونية للصكوك دورية تقييمات األطراف الدول ُتجري على أن واقترحت اجلزائر أيضا النص  
   انصه ليصبح ٣ الفقرة بتعديل وذلك الفساد، معاجلة على تأثريها تبني بغية العمومية واملمارسات

  :يلي كما
 قانونية صكوك من موجود هو ملا دوري تقييم إجراء إىل طرف دولة كل تسعى - ٣"    

 للفساد تعرضها ومدى الفساد معاجلة على تأثريها تبّين بغية صلة، ذات عمومية وممارسات
  ."بالفساد املتصلة يةجراماإل واألفعال

    
  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول

  
   مكررا ٤املادة "[

[...]"  

توافق كل دولة طرف، بالقدر املناسب ومبا يتسق مع نظامها القانوين، على النظر يف "    
 أو غريها من التدابري إداريةتنفيذ تدابري املنع املبّينة يف هذه االتفاقية، باختاذ تدابري تشريعية أو 

  .]"املناسبة
    

  (12)٥املادة "

  سياسات مكافحة الفساد الوقائية"

 بوضع القانوين، لنظامها األساسية املبادئ مع يتوافق مبا طرف، دولة كل تقوم  - ١"    
 مشاركة [السياسات تلك تتيح أن ويتعني. الفساد ملكافحة منسقة فعالة سياسات صون أو وتنفيذ
 احلكم [و القانون سيادة مبادئ جتسد وأن ،]املواطنني مشاركة] [الناس شراكإ] [األهلي اجملتمع
  (13)].واملساءلة [والشفافية والنـزاهة] العمومية اخلدمة ارةإد حسن] [الرشيد

 ممارسات وترويج إرساءو مشاريع، وتقييم صوغ إىل طرف دولة كل تسعى  - ٢"    
 (14)].بالفساد املتصلة يةجراماإل واألفعال [الفساد منع تستهدف فضلى،

________________ 

 الرئيس، نائب أنشأه رمسي غري عامل فريق نتاج ، وهو)A/AC.261/L.122(قدمت كولومبيا نص هذه املادة   (12) 
 للجنة الثالثة الدورة يف االتفاقية مشروع من الفصل هذا حول مداوالهتا أثناء املخصصة اللجنة رئيس مبهام قام الذي

 أنتجه الذي املنقح املشروع الستعراض فرصة املخصصة للجنة أتيحت وقد. النص ملشروع الثانية القراءة عقب املخصصة،
 حسبما املنقح، للنص االستعراض ذلك أثناء أبديت اليت التعليقات املادة هذه نص مشروع وجيسد. الرمسي غري العامل الفريق
  .الرئيس نائب خلّصها
 من الثانية اجلملة نقل الوفود بعض اقترحت املخصصة، للجنة الثةالث الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة أثناء  (13) 
  .االتفاقية مشروع ديباجة إىل ١ الفقرة
 يف النظر إعادة الوفود بعض اقترحت املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة أثناء  (14) 
  .الفساد تعريف يف النظر بعد ٥و ٣و ٢ الفقرات صياغة



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية82
 

 

 قانونية صكوك من موجود هو ملا دوري تقييم إجراء إىل طرف دولة كل تسعى  - ٣"    
 واألفعال [(15)الفساد مواجهة يف َوَهن من هبا ما كشف بغية صلة، ذات عمومية وممارسات

 ].بالفساد املتصلة يةجراماإل

 الدولية املنظمات ومع بينها فيما االقتضاء، حسب ،األطراف الدول تتعاون  - ٤"    
 ذلك يشمل أن ويتعني. املادة ذهه يف إليها املشار التدابري وتطوير تعزيز على الصلة ذات قليميةاإلو

 املتصلة يةجراماإل واألفعال [الفساد منع إىل الرامية الدولية واملشاريع الربامج يف املشاركة التعاون
 "].بالفساد

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  ملحوظات من األمانة

غري الرمسية للفصل الثاين من ست اللجنة املخصصة، يف دورهتا اخلامسة، املشاورات كّر - ٥
 واختاذ فيه الواردة ألحكاما حول مــداوالهتا مواصلة مشروع االتفاقية، بشأن التدابري الوقائية، هبدف تيسري

 ٤ للمادتني املنقح ، النصA/AC.261/3/Rev.4وورد يف النص املتداول ملشروع االتفاقية . بشأهنا إجراء
انظر  (الرمسية غري املشاورات تلك عن انبثق حسبما ناه،كما هو وارد أد مستنسخا ،٥و مكررا

A/AC.261/L. 196(، السادسة دورهتا أثناء ذلك احلكم يف املخصصة اللجنة نظر تيسري أجل من. 
    

  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول

   مكررا٤املادة "[

[...]"  

 انوين، على النظر يفتوافق كل دولة طرف، بالقدر املناسب ومبا يتسق مع نظامها الق"    

  .] أو تدابري مناسبة أخرىإداريةتنفيذ تدابري املنع املبّينة يف هذه االتفاقية، باختاذ تدابري تشريعية أو 
    

  ٥املادة "
  سياسات مكافحة الفساد الوقائية"

تقوم كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع   - ١"    
ويتعني أن تعزز تلك السياسات مشاركة . يخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفسادوتنفيذ أو ترس

]  اخلدمات العموميةإدارةوحسن ] [ الرشيدةدارةاإلو[اجملتمع وأن جتسد مبادئ سيادة القانون 
  ].واملساءلة[والنـزاهة والشفافية 

  . الفساد وترويج ممارسات فعالة تستهدف منعإرساءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٢"    

________________ 

 تقرير "عبارة تفضيلها وفود بضعة أبدت املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة أثناء  (15) 
  ".الفساد مواجهة يف َوَهن من هبا ما كشف "عبارة من بدال" الفساد ملكافحة كفايتها مدى
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 تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك قانونية إجراءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٣"    
  . ذات صلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملكافحة الفسادإداريةوتدابري 

، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمات الدولية األطرافتتعاون الدول   - ٤"    
وجيوز أن يشمل ذلك . يف هذه املادة إليها  التدابري املشار ذات الصلة على تعزيز وتطويرقليميةاإلو

  ."التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/L.210(الواليات املتحدة األمريكية 
  

  ٥املادة "
  قائيةوالفساد السياسات مكافحة "

تقوم كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع   - ١"    
النـزاهة [ويتعني أن تعزز تلك السياسات . وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد

  ]. الرشيدةدارةاإلواملساءلة و
  .سات فعالة تستهدف منع الفساد وترويج ممارإرساءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٢"    
 تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك قانونية إجراءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٣"    

  .وممارسات عمومية ذات صلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملكافحة الفساد
، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمات الدولية األطرافتتعاون الدول   - ٤"    
وجيوز أن يشمل ذلك . يف هذه املادة إليها لصلة على تعزيز وتطوير التدابري املشار ذات اقليميةاإلو

  ."التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد
    

  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول
  

  ٥املادة "
  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية"

، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع وتنفيذ أو تقوم كل دولة طرف  - ١"    
ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، تعزز مشاركة اجملتمع وجتسد مبادئ سيادة القانون 

  . الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلةإدارةوحسن 
  .رسات فعالة تستهدف منع الفساد وترويج مماإرساءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٢"    
 تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري إجراءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٣"    

  . ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحتهداريةاإل
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 ذات الصلة، قليميةاإل فيما بينها ومع املنظمات الدولية واألطرافتتعاون الدول   - ٤"    
 إليها ضاء ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، على تعزيز وتطوير التدابري املشارحسب االقت
وجيوز أن يشمل ذلك التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع . يف هذه املادة

  ."الفساد
    

  ملحوظات من األمانة

انظر ( مكررا ٤ على حذف املادة وافقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة، - ٦
A/AC.261/22 ٢٢، الفقرة.( 

 من مشروع االتفاقية ٥ووافقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة، على املادة  - ٧
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ - سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٨
انظر النص النهائي (، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها ٥، يف املادة )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(لالتفاقية، املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    

  ٥املادة 
  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع   - ١  
اجملتمع وجتسد مبادئ ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، تعزز مشاركة   وتنفيذ أو

  . الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلةإدارةسيادة القانون وحسن 
  . وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفسادإرساءتسعى كل دولة طرف إىل   -٢  
 تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري إجراءتسعى كل دولة طرف إىل   - ٣  

  .ت الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحته ذاداريةاإل
 ذات قليمية فيما بينها ومع املنظمات الدولية واإلاألطرافتتعاون الدول   - ٤  

الصلة، حسب االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، على تعزيز وتطوير 
ذلك التعاون املشاركة يف الربامج وجيوز أن يشمل . يف هذه املادة إليها التدابري املشار

  .واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد
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  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية  -٦املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1)٥املادة "
  الوطنية بشأن النـزاهةسياسات الستراتيجية والا"

    ..."  
تنشئ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، هيئات مناسبة ملكافحة الفساد   - ٤"    

  :مثل
جهاز وطين ملكافحة الفساد يتوىل استعراض االستراتيجية الوطنية ملكافحة   )أ"(    

   هذه املادة؛ من١يف الفقرة  إليها الفساد املشار
  .مفوضية للخدمة العمومية وأمني مظامل  )ب"(    
تبلّغ كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو   - ٥"    

 األخرى على وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية األطرافالسلطات اليت ميكنها أن تساعد الدول 
 ٤يف الفقرة  إليها أمساء وعناوين اهليئات املشارويتعني أن تتضمن هذه املعلومات . بشأن النـزاهة
  .من هذه املادة

، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمات الدولية األطرافتتعاون الدول   - ٦"    
وهذا يشمل املشاركة يف . يف هذه املادة إليها  املعنية على تعزيز وتطوير التدابري املشارقليميةاإلو

  .ية املتصلة بالفساد على وجه التحديدجراممنع الفساد واألفعال اإلإىل  املشاريع الدولية الرامية
    

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع)A/AC.261/IPM/4(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (1) 
ويستند إىل ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، ( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

  ).مع تغيريات طفيفة( من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٣١ من املادة ٧ و٦ و٤ و١الفقرات 
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   مكررا٥املادة "
  هياكل متخصصة ملنع الفساد"

 أجهزة متخصصة ملنع الفساد تكون قادرة على إنشاء يف األطرافتنظر الدول   -١"    
  .ف أفعال الفساداستحداث وسائل متعددة االختصاصات من أجل تعزيز املعارف بشأن الفساد، وتصني

 من هذه املادة ١يف الفقرة  إليها  األجهزة املتخصصة املشاراألطرافمتنح الدول   - ٢"    
االستقاللية والوسائل املادية واملوظفني املتخصصني، وتوفر ما قد يلزم من تدريب هلؤالء املوظفني 

  (2).مبا ميكّنهم من أداء مهامهم
دارهتا إ حتديد نقطة أو دائرة اتصال ضمن  أوإنشاء يف األطرافتنظر الدول   - ٣"    

بغية احلصول على املشورة أو  إليها العمومية حبيث ميكن ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يلجأ
  (3)."اإلفادة مبعلومات عن أفعال الفساد

    
  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول

  
  (5)،(4) مكررا٥املادة "

  الفسادمكافحة هيئات "
  : وفقا لنظامها القانوين الداخلي، هيئات مثل(6)دولة طرف،تنشئ كل   - ١"    
 يتوىل استقصاء السياسة الوطنية ملكافحة الفساد (7)جهاز وطين ملكافحة الفساد  )أ"(    

  ؛ أو٥ من املادة ١يف الفقرة  إليها املشار
  مفوضية أو أمني مظامل للخدمة العمومية؛ أو  )ب"(    
تكون قادرة على استحداث طرائق متعددة اجلوانب هيئة متخصصة ملنع الفساد،   )ج"(    

  (9)،(8).من أجل تعزيز املعارف بشأن الفساد واستبانة أنواعه املختلفة
________________ 

  ).A/AC.261/IPM/10 (نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (2) 
  .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/20)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من األرجنتني  (3) 
 وُيدرج، يف (A/AC.261/L.25)اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة هلذه املادة  (4) 

وقصد من االقتراح املنقّح مراعاة الشواغل . ٥لة الواردة يف الصيغة السابقة للمادة الوقت نفسه، اإلحاالت املرجعية ذات الص
  .اليت أعربت عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل للنص يف دورهتا األوىل

  .اقترح أحد الوفود حذف هذه املادة (5) 
....  جيوز"ة املخصصة، اقترحت اجلمهورية التشيكية استخدام عبارة يف مرحلة الحقة أثناء الدورة الثالثة للجن  (6) 
  ).A/AC.261/L.98( ..." تنشئ " بدال من عبارة"إنشاء يف تنظر أن

  ".ملكافحة الفساد"اقترحت املكسيك حذف عبارة  (7) 
 موقف اجلمهورية انظر مثال(، لكوهنا مفرطة التحديد )ج(إىل ) أ(اقترحت بعض الوفود حذف الفقرات الفرعية  (8) 

  ).A/AC.261/L.98، الوارد يف الوثيقة )ج(التشيكية بشأن الفقرة الفرعية 
  :اقترحت كولومبيا واملكسيك إدراج فقرة فرعية إضافية يكون نصها كما يلي  (9) 
  ."هيئات رقابية عليا بغرض تنفيذ آليات ملنع املمارسات الفاسدة وكشفها ومعاقبتها والقضاء عليها  )د"(     
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 من هذه ١يف الفقرة  إليها  اهليئات املتخصصة املشار(10)األطرافمتنح الدول   - ٢"    
املتخصصني، وكذلك ما قد  وتوفر هلا ما يلزم من الوسائل املادية واملوظفني (11)املادة استقاللية

  .يلزم هلؤالء املوظفني من تدريب ألداء وظائفهم
 نقطة أو دائرة اتصال، ضمن نطاق  أو تعينيإنشاءتنظر كل دولة طرف يف   - ٣"    
للحصول على املشورة أو  إليها  ميكن ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يلجأ(12)دارهتا العمومية،إ

  ."فسادلتبليغ معلومات متعلقة بأفعال 
      

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  

  (13) مكررا٥املادة "

  ]الوقائية[هيئات مكافحة الفساد "

تكفل كل دولة طرف، على حنو يتسق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين،   - ١"    
  :بوسائل مثل] واملساعدة على كشفه] [واستبانته] [وكشفه[ات ملنع الفساد وجود هيئة أو هيئ

   من هذه االتفاقية؛٥يف املادة  إليها تنفيذ السياسات املشار  )أ"(    
  (14)اإلشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛  )ب"(    
أو اعتباري أن توفري نقطة اتصال واحدة أو أكثر ميكن ألي شخص طبيعي   )ج"[(    

  ]مبعلومات تتعلق بأفعال فساد؛] مع ضمان مالئم للسّرية] [مبا يف ذلك دون بيان هويته[يبلّغها 
  زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها؛  )د"(    
 هيئات مؤسسية لوضع معايري للمراجعة العمومية للحسابات تركز بصفة إنشاء  )ه"[(    

  .]خاصة على مراجعة األداء

________________ 

  ".تسعى الدول األطراف إىل منح"بعبارة " متنح الدول األطراف"اقترحت املكسيك أن يستعاض عن عبارة  (10) 
، خصوصاً فيما يتعلق مباهية السلطة اليت ُتتوخى هذه "استقاللية"تساءلت بعض الوفود عن معىن كلمة  (11) 

  .االستقاللية جتاهها
  ".قطاعها العام"بعبارة " إدارهتا العمومية "اقترحت املكسيك االستعاضة عن عبارة (12) 
 اململكة املتحدة، وهو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، (A/AC.261/L.104)قدمت نص هذه املادة   (13) 

 الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية يف الدورة الثالثة للجنة
وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه . املخصصة، عقب القراءة الثانية ملشروع النص

وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص املنقح، حسبما . الفريق العامل غري الرمسي
  .خلّصها نائب الرئيس

  ).ب( و) أ(ءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح دمج الفقرتني الفرعيتني أثناء القرا  (14) 
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 من هذه املادة ١يف الفقرة  إليها تقوم كل دولة طرف مبنح اهليئات املشار  - ٢"    
، [، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين ]العملياتية الالزمة] [املناسبة] [الالزمة[االستقاللية 

وتسعى كل ]. لتمكينها من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال داعي له
ولة طرف إىل توفري ما يلزم من وسائل مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه د

  .هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم
 األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو إبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٣"    

ضع وتنفيذ سياسة بشأن مكافحة  األخرى على واألطرافالسلطات اليت ميكن أن تساعد الدول 
  ."الفساد

    
  ملحوظات من األمانة

 مكررا يف النص املتداول السابق ملشروع االتفاقية ٥ من املادة ٣ظهرت الفقرة  - ١
)A/AC.261/3/Rev.1 ( ٥ من املادة ٥باعتبارها الفقرة") الوطنية [الوقائية الفساد مكافحة سياسات[ ("
 ).اقية من االتف٥ املادة  إطارانظر يف(
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

ست اللجنة املخصصة املشاورات غري الرمسية يف دورهتا اخلامسة للفصل الثاين من كّر - ٢
 واختاذ فيه الواردة ألحكاما حول مــداوالهتا مواصلة تيسري مشروع االتفاقية، بشأن التدابري الوقائية، بغية

 املنقح  النصA/AC.261/3/Rev.4يف النص املتداول ملشروع االتفاقية  أدناه مستنسخا ويرد. بشأهنا اءإجر
 تيسري أجل من ،)A/AC.261/L.196انظر  (الرمسية غري املشاورات تلك عن انبثق حسبما مكررا، ٥للمادة 
 .السادسة دورهتا أثناء هذا احلكم يف املخصصة اللجنة نظر

    
  )A/AC.261/3/Rev.4( النص املتداول

  
  (15) مكررا٥املادة "

  هيئات مكافحة الفساد الوقائية"

تكفل كل دولة طرف، على حنو يتسق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين،   - ١"    
  :د االقتضاء، بوسائل مثلوجود هيئة أو هيئات ملنع الفساد عن

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ ٥يف املادة  إليها تنفيذ السياسات املشار  )أ"(    
  تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

________________ 

انظر الوثيقة  (١يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت تركيا إدراج فقرة فرعية جديدة يف الفقرة   (15) 
A/AC.261/L.184 (التنفيذ واستعراض ذلك فعاال تنفيذا االتفاقية هذه تنفيذ على اإلشراف ضمان: "يكون نصها كما يلي".  



 89 ٦ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  ]).أ(مع الفقرة الفرعية ) ب(دجمت الفقرة الفرعية أُ"[
  

  (16)]).ج( الفقرة الفرعية ُحذفت"[
  

  .علقة مبنع الفساد وتعميمهازيادة املعارف املت  )د"(    
  

  (17)]).ه( الفقرة الفرعية ُحذفت"[
  

 من هذه ١يف الفقرة  إليها تقوم كل دولة طرف مبنح اهليئة أو اهليئات املشار  - ٢"    
املادة االستقاللية الالزمة، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، لتمكني تلك اهليئة أو اهليئات 

وينبغي توفري ما يلزم من . ا بصورة فعالة ومبنأى عن أي نفوذ ال مربر لـهمن االضطالع بوظائفه
وسائل مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب 

  .لالضطالع بوظائفهم
   األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة إبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٣"    

   األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمددة األطراف ميكن أن تساعد الدول أو السلطات اليت
  ."ملنع الفساد

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  )A/AC.261/L.210(الواليات املتحدة األمريكية 

  
   مكررا٥املادة "

  هيئات مكافحة الفساد الوقائية"

 حنو يتسق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، تكفل كل دولة طرف، على  - ١"    
  :وجود هيئة أو هيئات ملنع الفساد عند االقتضاء، بوسائل مثل

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ ٥يف املادة  إليها تنفيذ السياسات املشار  )أ"(    
  تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

  .نع الفساد وتعميمهازيادة املعارف املتعلقة مب  )ب"(    
 من هذه ١يف الفقرة  إليها تقوم كل دولة طرف مبنح اهليئة أو اهليئات املشار  - ٢"    

املادة االستقاللية الالزمة، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، لتمكني تلك اهليئة أو اهليئات 
________________ 

على أساس أن مضموهنا سيؤخذ يف االعتبار أثناء ) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، تقرر حذف الفقرة الفرعية   (16) 
  ).مشاركة اجملتمع (١٣املناقشات حول املادة 

على أساس أن مضموهنا سيؤخذ يف االعتبار يف ) ه(ية أثناء املشاورات غري الرمسية، تقرر حذف الفقرة الفرع (17) 
املعايري احملاسبية  (١٢أو املادة /و) املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (٨من املادة ‘ ٣‘) أ (٢املناقشات حول الفقرة 

  ).للقطاع اخلاص
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وينبغي توفري ما يلزم من . ـهمن االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي نفوذ ال مربر ل
وسائل مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب 

  .لالضطالع بوظائفهم
 األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو إبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٣"    

  ع وتنفيذ تدابري حمددة  األخرى على وضاألطرافالسلطات اليت ميكن أن تساعد الدول 
  ."ملنع الفساد

      
  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول

  
  (18) مكررا٥املادة "

  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية"

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، وجود هيئة أو   - ١"    
  :ثلهيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل م

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على تنفيذ ٥يف املادة  إليها تنفيذ السياسات املشار  )أ"(    
  تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

  .زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها  )ب"(    
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مبنح اهليئة أو   - ٢"    
 من هذه املادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكني تلك اهليئة أو ١يف الفقرة  إليها هليئات املشارا

وينبغي توفري ما . اهليئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال مسوغ لـه
ن تدريب يلزم من موارد مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون م

  .لالضطالع بوظائفهم
   األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة إبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٣"    

   األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمددة األطرافأو السلطات اليت ميكن أن تساعد الدول 
  ."ملنع الفساد

    
  ملحوظات من األمانة

 مكررا من مشروع ٥ة، مؤقتا، على املادة ة يف دورهتا السادسصوافقت اللجنة املخص - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

________________ 

إليها يف هذه املادة قد تكون هي نفسها املشار  أن اهليئة أو اهليئات املشار األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين  (18) 
  .٣٩إليها يف املادة 
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 تشرين ١ - سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل )، مشروع قرار، امللحق١٠٣، الفقرة A/58/422(يف تقرير اللجنة املخصصة املدرج 
 ).٥٦/٢٦٠اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة 

      
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٦املادة 
  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية

تكفل كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، وجود هيئة   - ١  
  :هيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل  أو

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على ٥يف املادة  إليها تنفيذ السياسات املشار  )أ(  
  ياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛تنفيذ تلك الس

  .زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها  )ب(  
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مبنح اهليئة   - ٢  

 من هذه املادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكني تلك اهليئة ١يف الفقرة  إليها اهليئات املشار  أو
وينبغي . ت من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال مسوغ لـهأو اهليئا

توفري ما يلزم من موارد مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء 
  .املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم

سلطة  األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان الإبالغبتقوم كل دولة طرف   - ٣  
 األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمددة األطرافالسلطات اليت ميكن أن تساعد الدول   أو

  .ملنع الفساد
      

  ملحوظات تفسريية  - جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ٦امللحوظة التفسريية بشأن املادة   
، )١١، الفقرة A/58/422/Add.1(عة والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل الساب

  :هي كما يلي
  .٣٦ املادة يف إليها املشار نفسها هي تكون قد املادة هذه يف إليها املشار اهليئات أو اهليئة  
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  القطاع العام  -٧املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ – يناير/ كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  ٦املادة "
   العموميةدارةاإل"

  :اعتماد وصون وتدعيم ما يلي إىل األطرافتسعى الدول   - ١"    
   والكفاءة؛اإلنصافنظم حكومية لتعيني املوظفني العموميني تكفل العالنية و  )أ"(    
ني العموميني على أساس معايري موضوعية لتعيني وترقية املوظف إىل نظم تستند  )ب"(    

  العالنية واجلدارة؛
   فرز دقيق للموظفني العموميني الذين يعّينون يف مناصب حساسة؛جراءنظم إل  )ج"(    
نظم توفر مرتبات الئقة وتناسقا يف املدفوعات وتيّسر التناوب على الوظائف   )د"(    

  بصورة كفؤة؛
وميني لتمكينهم من الوفاء برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف املوظفني العم  )ه"(    

  (1).مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية
 ما قد يلزم من تدابري لضمان حصول املوظفني العموميني األطرافتتخذ الدول   - ٢"    

وموظفي اخلدمة املدنية على تدريب ختصصي وحمدد ومناسب بشأن خماطر الفساد الذي قد 
  (2).ظائفهم واملهام اإلشرافية والتحقيقات اليت يتحملون مسؤوليتهايتعرضون له حبكم و

________________ 

 الرمسي  يف االجتماع التحضريي غري(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (1) 
ويستند إىل ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

  مقتطفات من املبادئ التوجيهية ملكافحة الفساد وصون النـزاهة بني موظفي العدالة واألمن، اليت اقترحت يف املنتدى 
  / شباط٢٦ إىل ٢٤صون النـزاهة بني موظفي العدالة واألمن، املعقود يف واشنطن العاصمة من : العاملي ملكافحة الفساد

  ).١٩٩٩فرباير 
  .)(A/AC.261/IPM/10 ومن فرنسـا (A/AC.261/IPM/4)ن االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا نص مأخوذ م (2) 
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، مع مراعاة املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف اختاذ ما األطرافتنظر الدول   - ٣"    
قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم يقوم مبوجبها األشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية 

  (3)."، حيثما يكون ذلك مناسباًاإلعالنتعميم ذلك  عن دخلهم، ولاإلعالنمعينة ب
    

  (4)١٠املادة "
  متويل األحزاب السياسية"

تقوم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز تدابري ولوائح تنظيمية خاصة   - ١"    
  :ويفترض يف تلك التدابري واللوائح التنظيمية أن حتقق ما يلي. بتمويل األحزاب السياسية

   املصاحل وممارسة التأثري غري السليم؛منع تنازع  )أ"(    
  صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛  )ب"(    
حترمي استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة وفاسدة يف   )ج"(    

  متويل األحزاب السياسية؛
 عن عالناإل مفهوم الشفافية يف متويل األحزاب السياسية باشتراط إدراج  )د"(    

  .التربعات اليت تتجاوز حدا معينا
تضع كل دولة طرف لوائح تنظيمية للجمع بني َتولّي منصب انتخايب   - ٢"    

  ."ومسؤوليات يف القطاع اخلاص، درءاً لتنازع املصاحل
    

  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول
  

  (5)٦املادة "
  القطاع العام"

  :صون وتدعيماعتماد و إىل األطرافتسعى الدول   - ١"    
نظم تتبعها احلكومة يف تعيني وترقية موظفي اخلدمة املدنية، وغريهم من املوظفني   )أ"(    

 تتوفر فيها الكفاءة والشفافية واملوضوعية، باستخدام (6)العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء،

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (3) 
 من إطار ٨ إىل الفقرة ١تستند الفقرة . ((A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (4) 

 الصادر عن املؤمتر ١٢ من االستنتاج ٢ادئ الكومنولث بشأن تعزيز احلكم الرشيد ومكافحة الفساد؛ وأُخذت الفقرة مب
/  تشرين األول٣٠ إىل ٢٨األورويب الثالث لألجهزة املتخصصة يف مكافحة الفساد، الذي نظمه جملس أوروبا يف مدريد من 

  .)١٩٩٨أكتوبر 
واستهدف . (A/AC.261/L.19) ٦مسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة اقتراح مقدم من فرنسا والن (5) 

االقتراح املنقّح مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل للنص يف 
  .دورهتا األوىل
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 من مواصلة أو ألطرافاجيوز لتلك النظم أن متنع الدول   وال. اإلنصافمعايري تستند إىل اجلدارة و
  (7) ؛)ات تصحيحيةإجراء(اعتماد تدابري مشروعة معينة لصاحل الفئات املستضعفة 

  ات دقيقة النتقاء املوظفني العموميني املرشحني ملناصب شديدة التعرض للفساد؛إجراء  )ب"(    
نظم لتحديد مرتبات الئقة وملناَسقة املدفوعات ولتيسري التناوب الفّعال   )ج"(    

  ظائف، حيثما يكون ذلك مناسبا؛للو
برامج تثقيفية وتدريبية تستهدف املوظفني العموميني لتمكينهم من الوفاء   )د"(    

  (10)،(9)،(8).مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية
 ما قد يلزم من تدابري، ضمن نطاق نظمها القانونية، األطرافتتخذ الدول   - ٢"    

ل املوظفني العموميني وموظفي اخلدمة املدنية على تدريب ختصصي حمدد ومناسب لضمان حصو
بشأن خماطر الفساد اليت قد يتعرضون لـها حبكم وظائفهم واملهام اإلشرافية والتحقيقات اليت 

  .يتولون مسؤوليتها
ا ، مع مراعاة املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف اختاذ ماألطرافتنظر الدول   - ٣"    

قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم تفرض على األشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية معينة 
ات، حيثما اإلعالن عن موجوداهتم أو دخلهم، ولتعميم تلك (11)على وجه التحديد أن يعلنوا

  (12).يكون ذلك مناسبا

________________ 

التعاريف  (٢ادة بعد القراءة الثانية للمادة اتفق على أن يعاد النظر يف املصطلحات املستخدمة يف هذه امل (6) 
  ]).املصطلحات املستخدمة[

لصيغة السابقة من ا) ب( و) أ(اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا واهلند وهولندا ليحل حمل الفقرتني الفرعيتني  (7) 
  .(A/AC.261/L.35) ٦للمادة 
  :(A/AC.261/L.17)كما يلي ليكون نصها ) د(اقترحت أذربيجان تنقيح الفقرة الفرعية   (8) 
  ..."نظم هتيئ ظروفا مواتية لنـزاهة املوظفني العموميني  )د"(     
  :(A/AC.261/L.28) من هذه املادة كما يلي ١اقترحت بريو أن يكون نص الفقرة  (9) 
ها تسعى الدول األطراف، وفقاً ملبادئ الشفافية واإلنصاف والكفاءة، إىل اعتماد وتدعيم نظم تتبع  - ١"     

  ."احلكومة يف تعيني املوظفني العموميني، وكذلك برامج تثقيف وتدريب ألولئك املوظفني
  . مفرطة التفصيل وميكن تقصريها وصوغها على حنو أكثر عمومية١رأت بعض الوفود أن الفقرة  (10) 
  ".بانتظام"اقترحت تركيا أن تدرج يف هذه الفقرة عبارة  (11) 
  :(A/AC.261/L.27) كما يلي ٦ون نص املادة اقترحت اجلزائر أن يك (12) 

  ٦املادة "
  اإلدارة العمومية"

تصون كل دولة طرف وتعتمد نظما لتعيني املوظفني العموميني وترقيتهم وفقا لقواعد تقوم على   - ١"     
  .املشروعية والشفافية

غية حتسني أداء الوظائف تعد كل دولة طرف برامج وأدلة وكتيبات يف جمال التدريب وإعادة التدريب ب  -٢"     
  .العمومية، وذلك بالتعاون عند الضرورة مع األجهزة املختصة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات املتعددة األطراف

  ."تضع كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، طرائق لإلعالن عن الدخل  - ٣"     
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  (13)١٠املادة "
 (14)متويل األحزاب السياسية"

 تدابري ولوائح تنظيمية خاصة (15)باعتماد وصون وتعزيزتقوم كل دولة طرف   - ١"    
  :يلي  ويتعّين أن تستهدف تلك التدابري واللوائح التنظيمية ما. بتمويل األحزاب السياسية

 (16)منع تضارب املصاحل؛  )أ"(    

  صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛  )ب"(    
تسبة من خالل ممارسات غري مشروعة وفاسدة  استخدام األموال املك(17)حترمي  )ج"(    

  (18)يف متويل األحزاب السياسية؛
 عن اإلعالن مفهوم الشفافية يف متويل األحزاب السياسية باشتراط إدراج  )د"(    

  (19) .التربعات اليت تتجاوز حدا معينا
تتخذ كل دولة طرف تدابري حتول، قدر اإلمكان، دون تضارب املصاحل الناجم   - ٢"    

  (20) ." اجلمع بني َتولّي منصب انتخايب ومسؤوليات يف القطاع اخلاصعن

________________ 

واستهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠ا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة اقتراح قدمته فرنسا والنمس  (13) 
االقتراح املنقح مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل للنص يف 

كان ما إذا ه مرامي هذه املادة، عوتساءل أحد الوفود، مع تأييد. واقترحت بعض الوفود حذف هذه املادة. دورهتا األوىل
  .التفاوض بشأن حكم من هذا القبيل أمرا عمليا يف سياق هذه االتفاقية، نظرا للتفاوتات اهلائلة بني النظم السياسية

  ".احلزب السياسي"رأى أحد الوفود أن هذه املادة، إذا ما أُدرجت، ستستلزم وضع تعريف لتعبري   (14) 
 مع تفضيله حذف هذه املادة، أنه ميكن إجياد صيغة مقبولة هلا جبعلها ختيريية، باستخدام عبـارة رأى أحد الوفود،  (15) 

  ... ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، "
  .دعت عدة وفود إىل حتديد هذا املفهوم حتديدا أفضل  (16) 
  ".إزالة إمكانية"أو بعبارة " حظر" عن هذه الكلمة بكلمة اقترحت بعض الوفود االستعاضة  (17) 
  ):A/AC.261/L.37(ليصبح نصها كما يلي ) ج(إىل ) أ(اقترحت أذربيجان تعديل الفقرات الفرعية   (18) 
  منع ممارسة تأثري مفسد غري مشروع؛  )أ"(     
  لعمليات بأفعال فساد؛منع انتهاك استقاللية ونزاهة العمليات الدميقراطية وغريها من ا  )ب"(     
اسدة يف متويل األحزاب احليلولة دون استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة وف  )ج"(     

  ".السياسية
هذه  تشترط واقترحت اجلزائر أن. يف هناية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر إضافة عبارة   (19) 
 بالتربعات يتعلق اإلعالن اشتراط كان إذا ألنه السياسية، األحزاب لتمويل املقدمة التربعات مجيع عن اإلعالن الفرعية الفقرة
  . القاعدة هذه على لاللتفاف تربعاهتم بتقسيم املتربعون فسيقوم فحسب معينا حدا تتجاوز اليت

  : اقترحت األرجنتني إضافة فقرة يكون نصها كما يلي  (20) 
سية على املأل عن مصدر ومقصد أمواهلا وممتلكاهتا، رهنا بأحكام دستور كل دولة طرف تعلن األحزاب السيا"     

  ."ومبادئها القانونية األساسية
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  

  (21)٦املادة "
  القطاع العام"

قانوهنا الداخلي، تسعى كل دولة طرف، حيثما انطبق ووفقا للمبادئ األساسية ل  - ١"    
إىل اعتماد وصون وتدعيم نظم لتعيني املوظفني املدنيني، وغريهم من املوظفني العموميني غري 

  : وترقيتهم وتقاعدهم تتسم بأهنا(22)املنتخبني عند االقتضاء، وتوظيفهم واالحتفاظ هبم
 اإلنصاف وتقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة  )أ"(    

  واألهلية؛
ات مناسبة الختيار وتدريب األفراد املرشحني لتويل املناصب إجراءتشتمل على   )ب"(    

  العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، وملناوبة هؤالء األفراد على مناصب أخرى؛
تشجع على تقدمي أجور الئقة ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى   )ج"(    

  و االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛النم
تشجع على تنظيم برامج تعليمية وتدريبية للموظفني العموميني، لتمكينهم من   )د"(    

الوفاء مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتزودهم بالتدريب 
  .داء وظائفهمالفساد املتأصلة يف أاملتخصص واملناسب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر 

 من هذه املادة إىل منع ١يف الفقرة  إليها ال جيوز أن يؤدي وجود النظم املشار  - ٢"[    
تدابري [( من مواصلة أو اعتماد تدابري مشروعة معينة لصاحل الفئات املغبونة األطرافالدول 

  ].]ضمانا لتمثيل األقليات متثيال مناسبا)] [تصحيحية
ا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل اعتماد تسعى كل دولة طرف، وفق  - ٣"    

وصون وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل، باشتراطها على املوظفني العموميني 
، عند تويل املنصب وبصورة [أن يعلنوا ] ، حيثما انطبق،] [، عند االقتضاء،] [ذوي الصلة[

________________ 

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس (A/AC.261/L.112)نص هذه املادة   (21) 
 من مشروع االتفاقية يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، عقب القراءة الثانية اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل

وجيسد . وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه الفريق العامل غري الرمسي. ملشروع النص
  .حسبما خلّصها نائب الرئيسمشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص املنقح، 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن تعبري    (22) 
  .ليس مناسبا وأنه ينبغي إجياد تعبري آخر أثناء القراءة الثالثة" االحتفاظ هبم"
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بنشر [ومصادر دخلهم، و] موجوداهتم وديوهنمو [(23)عن مصاحلهم املالية] دورية بعد ذلك،
  . حيثما اقتضى األمر(25)،(24)،]ات على املألاإلعالناملعلومات الواردة يف تلك 

    
   مكررا٦املادة "[

  (26)املوظفون العموميون املنتخبون"
 تتخذ أيضا كل دولة طرف ما هو (27)،٦التدابري املنصوص عليها يف املادة  إىل إضافة"    

 مبا يتسق مع األهداف املنشودة يف هذه االتفاقية (28)داريةاإلن التدابري التشريعية ومناسب م
لتحديد املؤهالت وغريها من املعايري اخلاصة باختيار املوظفني العموميني املراد تعيينهم يف املناصب 

  .]"العمومية بواسطة عملية انتخاب
  

  (29)١٠املادة "
  متويل األحزاب السياسية"

وم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز تدابري ولوائح تنظيمية خاصة تق  - ١"    
  :يلي  ويتعّين أن تستهدف تلك التدابري واللوائح التنظيمية ما. بتمويل األحزاب السياسية

________________ 

يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن هذا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص،    (23) 
ورأى أحد الوفود ". ثروهتم"أو تعبري " موجوداهتم"وبدال من ذلك، اقترحت تلك الوفود استخدام تعبري . التعبري ليس مناسبا

  .أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة على اإلفصاح عن أوجه التعارض
ن قصره  العموميني املنتخبني، ومن مث فإاملصاحل املالية، وما إىل ذلك، ميكن أن يصلُح أيضا للموظفنياإلعالن عن    (24) 
وللدول األطراف ذاهتا أن تقرر ماهية . يف النص املقدم من بوتسوانا مل يكن ضروريا" املوظفني العموميني غري املنتخبني"على 

وال ينبغي أن يستثىن مسبقا املوظفون املنتخبون، . صاحل املالية وما إىل ذلكالوظائف العمومية اليت يصلح فيها اإلعالن عن امل
  .كأعضاء الربملان ورؤساء اجملالس احمللية ورؤساء البلديات

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، قدمت باكستان وبريو والفلبني اقتراحا    (25) 
  ).A/AC.261/L.126انظر ( مكررا ٦ة بإدراج مادة جديد

اقترحته باكستان وبريو والفلبني يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، بناء على طلب من الرئيس، بعد أن أعربت   (26) 
وُيقصد من املادة اجلديدة املقترحة أن ترسي بشكل عام معايري . (A/AC.261/L.126)عدة وفود عن تأييدها إلدراج هذه املادة 

تتناول سوى املوظفني العموميني احلكوميني، فبدون  ال) القطاع العام (٦ومبا أن املادة . ختيار املوظفني العموميني املنتخبنيا
التعاريف  (٢الوارد يف املادة " املوظف العمومي"هذه املادة اجلديدة سيكون هناك إغفال يف مشروع االتفاقية، ألن تعريف 

  .ومل تنظر اللجنة املخصصة يف االقتراح يف دورهتا الثالثة". املوظف العمومي املنتخب"ل يشم]) املصطلحات املستخدمة[
، على املوظفني العموميني املنتخبني ٦ميكن أن تسري املعايري اخلاصة بتعيني موظفي اخلدمة املدنية، املبّينة يف املادة   (27) 

  .أيضا، حيثما يكون مناسبا
وظف العمومي املنتخب، املبّينة يف هذه املادة، بعبارات عامة عن قصد، إلتاحة مزيد من صيغت معايري اختيار امل  (28) 

  .املرونة يف صياغة قوانني االنتخاب احمللية
كما هو مذكور أعاله، كان القصد من هذا االقتراح املعدل املقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة   (29) 

عاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل للنص يف  هو مرا١٠السابقة للمادة 
واستمر تباين . واستمرت املناقشات واملشاورات أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة. دورهتا األوىل

وتساءلت عدة وفود، مع تأييدها الغايات املستهدفة من هذه املادة، . د من الوفود حذفهاآراء الوفود بشأن هذه املادة، واقترح عد
. كان التفاوض بشأن حكم من هذا القبيل أمرا عمليا يف سياق االتفاقية املقبلة، نظرا لالختالفات اهلائلة بني النظم السياسيةما إذا ع

ص بني معقوفتني، ليس فقط لبيان أن القراءة الثانية مل تسفر عن أي ولتلك األسباب، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي وضع الن
  .كان جيدر االحتفاظ باملادةما إذا تعديالت بل أيضا للداللة على ضرورة قيام اللجنة املخصصة بالبت في
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  منع تضارب املصاحل؛  )أ"(    
  صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛  )ب"(    
ملكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة وفاسدة يف حترمي استخدام األموال ا  )ج"(    

  متويل األحزاب السياسية؛
 عن اإلعالن مفهوم الشفافية يف متويل األحزاب السياسية، باشتراط إدراج  )د"(    

  .التربعات اليت تتجاوز حدا معينا
تتخذ كل دولة طرف تدابري حتول، قدر اإلمكان، دون تضارب املصاحل الناجم   - ٢"    

  ."ع بني شغل منصب انتخايب وتويل مسؤوليات يف القطاع اخلاصعن اجلم
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

ست اللجنة املخصصة املناقشات غري الرمسية، يف دورهتا اخلامسة، للفصل الثاين من كّر - ١
 واختاذ فيه الواردة ألحكاما حول مــداوالهتا اصلةمو تيسري مشروع االتفاقية، بشأن التدابري الوقائية، بغية

يف النص املتداول ملشروع االتفاقية  أدناه، ويرد مستنسخا بالصيغة الواردة. بشأهنا إجراء
A/AC.261/3/Rev.4الرمسية غري املشاورات تلك عن انبثق حسبما مكررا، ٦و ٦ للمادتني املنقح ، النص 

 .السادسة دورهتا أثناء ألحكاما تلك يف املخصصة اللجنة نظر يسريت أجل من ،)A/AC.261/L. 196انظر (
    

  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول
  

  ٦املادة "
 القطاع العام"

تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها   - ١"    
ني، وغريهم من املسؤولني القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتعيني املوظفني العمومي

  حالتهم على التقاعد إبقائهم وترقيتهم وإالعموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، وتوظيفهم و
  :تتسم بأهنا

 اإلنصافتقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة و  )أ"(    
  واألهلية؛

تدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت ات مناسبة الختيار وإجراءتشتمل على   )ب"(    
  تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛

تشجع على تقدمي أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى   )ج"(    
  النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛
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يبية للمسؤولني العموميني، لتمكينهم من تشجع على وضع برامج تعليمية وتدر  )د"(    
الوفاء مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب 

وجيوز أن . املتخصص واملناسب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر الفساد املالزمة ألداء وظائفهم
  .االت اليت تنطبق عليهاتشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجمل

 من هذه املادة إىل منع ١يف الفقرة  إليها ال جيوز أن يؤدي وجود النظم املشار  - ٢"    
  (30). من مواصلة أو اعتماد تدابري معينة لصاحل الفئات املغبونةاألطرافالدول 

تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل اعتماد   - ٣"    
  .يخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحلوترس

    
   مكررا٦املادة "

  املسؤولون العموميون املنتخبون"
 مبا داريةاإلتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما هو مناسب من التدابري التشريعية و"    

داخلي لتحديد يتسق مع األهداف املنشودة يف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا ال
  ."معايري بشأن تعيني املسؤولني العموميني يف املناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب

    
  ١٠املادة "

  متويل األحزاب السياسية"

تقوم كل دولة طرف باعتماد وترسيخ وتعزيز تدابري ولوائح تنظيمية خاصة   - ١"    
  :يلي   واللوائح التنظيمية ماويتعّين أن تستهدف تلك التدابري. بتمويل األحزاب السياسية

  منع تضارب املصاحل؛  )أ"(    
  صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛  )ب"(    
حترمي استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة وفاسدة يف   )ج"(    

  متويل األحزاب السياسية؛
 عن اإلعالنسياسية، باشتراط  مفهوم الشفافية يف متويل األحزاب الإدراج  )د"(    

  .التربعات اليت تتجاوز حدا معينا
تتخذ كل دولة طرف تدابري حتول، قدر اإلمكان، دون تضارب املصاحل الناجم   - ٢"    

  ."عن اجلمع بني شغل منصب انتخايب وتويل مسؤوليات يف القطاع اخلاص
    

________________ 

االتفاقية أثناء املشاورات غري الرمسية، أعرب عن رأي مفاده أن هذه الفقرة ال ينبغي أن تظهر يف نص مشروع    (30) 
  . من هذه املادة١ بصفتها توضيحاً للفقرة األعمال التحضرييةوأن من األنسب إدراجها يف املالحظات بشأن 
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  لحوظات من األمانةم

 من ١يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، قدمت أستراليا اقتراحا بتعديل نص الفقرة  - ٢
 :، ليكون كما يلي)A/AC.261/L.213انظر (، ١٠املادة 

 وترسيخ باعتماد الداخلي، لقانوهنا األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تقوم"    
 السياسية، واألحزاب االنتخابية احلمالت متويل ملراقبة ناسبةوم بالغرض وافية رقابية تدابري وتعزيز

  :يلي ما وتستهدف
 تصرحيات تقدمي اشتراط االقتضاء، حسب منها، بوسائل الشفافية مفهوم جتسيد  )أ"(    

  التمويل؛ ذلك منشأ بشأن
 مشروعة غري ممارسات خالل من املكتسبة األموال استعمال دون احليلولة  )ب"(    

  ."وفاسدة
 وبوليفيا وبنن والربتغال والربازيل وأملانيا  الدورة نفسها، قدم اقتراح من األرجنتنيويف - ٣

) A/AC.261/L.215انظر (ونيجرييا  ومصر وكولومبيا وفنلندا وفرنسا وغواتيماال وشيلي والسويد وبريو
 : بالنص التايلA/AC.261/3/Rev.4 الوارد يف الوثيقة ١٠لالستعاضة عن نص املادة 

 وتقوية وصون باعتماد الداخلي، قانوهنا يف األساسية للمبادئ وفقا دولة، كل متقو"  
 وذلك االنتخابية واحلمالت السياسية األحزاب متويل يف الشفافية لتعزيز تنظيمية لوائح أو تدابري

  :عن اإلعالن اشتراط مثل بوسائل
  ومصدرها؛ معّينا حّدا تتجاوز اليت التربعات )أ"(  
  ."االنتخابية األغراض يف املستخدمة كاتاملمتل  )ب"(    

 من مشروع االتفاقية، جهودا ١٠وبذل فريق عامل، أنشئ ليقوم بعمل بشأن املادة  - ٤
لتحقيق نص توافقي، واتفق الفريق، يف ذلك الصدد، يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، على مضمون 

حيثما انطبق  السياسية األحزاب ومتويل العمومية االنتخابية، للمناصب الترشيحات حكم يتناول متويل
ما احلال، فضال عن حتديد املكان الذي يدرج فيه ذلك احلكم، ولكن مل يتمكن الفريق من االتفاق على 

، الصيغة ١٠واتفق، على أن تدرج، عوضا عن املادة . كان احلكم ينبغي أن يكون إلزاميا أم غري إلزاميإذا 
 االنتخابية ويف العمومية للمناصب الترشيحات متويل يف الشفافية تعزيز): "امالقطاع الع (٦التالية يف املادة 

 واتفق أيضا على أن هذه الصيغة وثيقة الصلة مبوضوع ."احلال انطبق حيثما السياسية، األحزاب متويل
 إذا ،، وأهنا ميكن)وضع املعايري املتعلقة بالترشيح واالنتخاب للمناصب العمومية (٦ من املادة ٢الفقرة 

 للمبادئ"قررت اللجنة املخصصة أن يكون احلكم غري إلزامي، أن تدرج يف تلك الفقرة بعد عبارة 
 ٢ومبا أن الفقرة . ٢، دون إدخال تعديل على مضمون النص الراهن للفقرة "الداخلي لقانوهنا األساسية

ل عندئذ نفس املفعول ، فسيكون للحكم اخلاص بالشفافية يف التموي"طرف دولة كل تنظر"تبدأ بعبارة 
والحظ الفريق العامل . االختياري الذي وضع املعايري املتعلقة بالترشيح واالنتخاب للمناصب العمومية
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قررت اللجنة املخصصة أن يكون احلكم إلزاميا فستدرج الصيغة عندئذ يف فقرة جديدة على  إذا أيضا أنه
 واستخدام ٢ فقرة جديدة على منط الفقرة إدراجو وكان القرار النهائي للجنة املخصصة ه. ٢منط الفقرة 

 .عبارات غري إلزامية
    

  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول
  

  ٦املادة "
  القطاع العام"

تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها   - ١"    
ملدنيني، وغريهم من املوظفني القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املستخدمني ا

حالتهم على التقاعد إالعموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم و
  :تتسم بأهنا

 اإلنصافتقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة و  )أ"(    
  واألهلية؛

ختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية اليت ات مناسبة الإجراءتشتمل على   )ب"(    
  تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛

تشجع على تقدمي أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة مستوى   )ج"(    
  النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛

ية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء تشجع على وضع برامج تعليم  )د"(    
مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب املتخصص 

وجيوز أن تشري هذه . واملناسب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر الفساد املالزمة ألداء وظائفهم
  (31).الت اليت تنطبق عليهاالربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملا

 مناسبة، مبا يتوافق إداريةتنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابري تشريعية و  - ٢"    
مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لوضع معايري تتعلق بالترشيح 

  .للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
   املناسبة، مبا داريةاإلضا يف اختاذ التدابري التشريعية وتنظر كل دولة طرف أي  - ٣"    

يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيز الشفافية يف 
  متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العمومية ويف متويل األحزاب السياسية، حيثما 

  .انطبق احلال

________________ 

 من هذه املادة جيب أال مينع ١ أن وجود النظم املشار إليها يف الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (31) 
  ). أعاله٣٠انظر احلاشية (ة لصاحل اجلماعات املغبونة أو اعتماد مثل تلك التدابري الدول األطراف من اإلبقاء على تدابري حمدد
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ة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل اعتماد تسعى كل دول  - ٤"    
  ."وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل

    
  ملحوظات من األمانة

 .٦ مكررا مع املادة ٦دجمت املادة أُ - ٥

 من مشروع ١٠وافقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة، على حذف املادة  - ٦
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22ظر ان(االتفاقية 

 فاسو وبوركينا بنـن ممثلو أعرب ،١٠ املادة حذف قرار املخصصة اللجنة اختاذ وبعد - ٧
 مستقلة ملزمة لوجود مادة تفضيلهم املخصصة اللجنة تقرير جيّسد أن يف رغبتهم عن والكامريون والسنغال

 األخرى الوفود شواغل مراعاة يف منهم بةرغ البلدان، تلك ممثلي أن غري السياسية؛ األحزاب متويل بشأن
 إىل مضطرون بأهنم يشعرون بأهنم أفادوا النهائية، صيغته يف االتفاقية مشروع وضع يف النجاح وضمان
 .٦ املادة يف جديدة فقرة إدراجو ١٠ املادة حذف حول اآلراء توافق إىل االنضمام

 من مشروع االتفاقية ٦ى املادة ووافقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة، عل - ٨
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

   –سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة يف املادة يف دورهتا السابعة  - ٩
انظر النص النهائي لالتفاقية، املدرج (ووضعتها يف صيغتها النهائية وأقرهتا ) ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١

، الذي قدم إىل اجلمعية العامة )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(صصة يف تقرير اللجنة املخ
 ).٥٦/٢٦٠العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة 

    
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٧املادة 

  القطاع العام

تسعى كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها   - ١  
القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املستخدمني املدنيني، وغريهم من 
املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم وإحالتهم 

  :على التقاعد تتسم بأهنا
تقوم على مبادئ الكفاءة والشفافية واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة   )أ(  

   واألهلية؛اإلنصافو
ات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب العمومية إجراءتشتمل على   )ب(  

  اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛
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دمي أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة، مع مراعاة تشجع على تق  )ج(  
  مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛

تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء   )د(  
مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب 

وجيوز . سب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر الفساد املالزمة ألداء وظائفهماملتخصص واملنا
  .أن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها

 مناسبة، مبا إداريةتنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابري تشريعية و  - ٢  
ادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لوضع معايري يتوافق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمب

  .تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها
 املناسبة، مبا داريةاإلتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ التدابري التشريعية و  - ٣  

يف يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيز الشفافية 
متويل الترشيحات النتخاب شاغلي املناصب العمومية ويف متويل األحزاب السياسية، حيثما 

     .انطبق احلال
تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل اعتماد   - ٤  

  .وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل
        

  ملحوظات تفسريية -جيم
  

ردة يف ا والو٧امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   
  :هي التالية) ١٢، الفقرة A/58/422/Add.1(تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  
  ١الفقرة 

 من األطراف الدول مينع أال جيب ٧ املـادة من ١ الفقرة يف إليها املشار النظم وجود  
  .التدابري تلك مثل اعتماد أو املغبونة اجلماعات لصاحل معينة تدابري على بقاءإلا
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  مدونات قواعد سلوك للموظفني العموميني  -٨املادة 
      

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  ٧املادة "
  مدونة قواعد السلوك للموظفني العموميني"

إعداد مبادئ توجيهية وافية، إىل سيما من خالل   ، والاألطرافتسعى الدول   - ١"    
تعزيز السلوك األخالقي وتدعيم ثقافة رفض الفساد عن طريق احترام االستقامة يف الوظائف 

  (1).اهةالعمومية واملمارسة الصحيحة للمسؤوليات وتنمية النـز
    

  ١اخليار "  
توافق كل دولة طرف على أن تطبق يف نظامها املؤسسي والقانوين معايري   - ١"    

وتستهدف تلك املعايري منع . سلوكية تكفل األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية
ا يتعلق بأداء وظائفهم املوظفني العموميني فيم إىل تنازع املصاحل وُتلزِم باحملافظة على املوارد املوكلة

  .واستخدامها على الوجه السليم
أن تدرج يف تلك املعايري العناصر املذكورة يف مدونة  إىل األطرافتسعى الدول   - ٢"    

  .قواعد السلوك الدولية للموظفني العموميني الواردة يف مرفق هذه االتفاقية
  تقتضي من ذلك، تضع كل دولة طرف أيضا تدابري ونظما  إىل إضافة  - ٣"    

  :املوظفني العموميني
  أن يبلّغوا السلطات املختصة عن أفعال الفساد اليت ُترتكب أثناء أداء   )أ"(    

  الوظائف العمومية؛

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1) 
وقد اقترحت فرنسـا ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

  .أن تسبق هذه الفقرة أي نص آخر تتضمنه هذه املادة
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أن يصّرحوا للسلطات املختصة عن أي هدية أو منفعة حيصلون عليها أثناء   )ب"(    
ار آخر قد يشكل تنازعا مزاولة واجباهتم ووظائفهم كموظفني عموميني، وعن أي عمل أو استثم

  (2).يف املصاحل مع وظائفهم كموظفني عموميني
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان عدم التحامل أو عدم   -  مكررا٣ً"    

فرض جزاءات على املوظفني العموميني الذين يبلّغون السلطات املختصة، حبسن نية وعلى أسس 
ياً، مبا فيها احلوادث اليت إجرامو ُتشكِّل نشاطاً غري مشروع أو معقولة، عن أي حوادث قد ُتعَترب أ

  .تتعلق باخلدمة العمومية

 املعايري اليت أرسيت نفاذ وصون وتعزيز آليات إلإنشاء باألطرافتقوم الدول   - ٤"    
 يف أن تعتمد، عند األطرافويف هذا الصدد، تنظر الدول .  من هذه املادة٣ و١وفقا للفقرتني 

 ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري تأديبية ضد املوظفني العموميني الذين االقتضاء
  .خيالفون تلك املعايري

 يف اعتبارها املبادرات األطرافألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، تضع الدول   - ٥"    
  (3).األطراف واألقاليمية واملتعددة قليميةذات الصلة اليت تتخذها املنظمات اإل

    
  (4)٢اخليار "  
، من خالل أساليب تربوية للنهوض باملعرفة، استكشاف األطرافتعّزز الدول   - ١"    

السلوك والقيم األخالقية واستيعاهبا، وتشّجع أيضاً اكتساب املهارات واعتماد تصرفات من شأهنا 
  .أن حتض على مراعاة املبادئ الواردة يف هذه االتفاقية

   بعمليات تنمية املهارات البشرية لتحسني مستوى رافاألطتبادر الدول   - ٢"    
  .ثقافتها التنظيمية

جيب إعداد أدلة وكتيبات توجيهية، بالتعاون مع هيئات األمم املتحدة املعنية   - ٣"    
 من تعزيز العمليات األطراف، من أجل إتاحة مناذج متكن الدول األطرافوسائر األجهزة املتعددة 
رسيخ القيم يف صفوف املوظفني العموميني، ووضع استراتيجيات تربوية الداخلية الرامية إىل ت

  .الستكشاف القيم واستيعاهبا
 مراكز افتراضية إلسداء املشورة يف جمال األخالقيات األطرافتنشئ الدول   - ٤"    

وتسهر على تشغيلها عرب اإلنترنت وتتفاعل فيما بينها من أجل توفري اخلدمات للجمهور 
وتدعم . موميني الذين لديهم تساؤالت أو مشاكل ذات طابع أخالقي أو قانوينوللموظفني الع

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (2) 
 (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا   (3) 

  ).مع تغيريات( من املادة الثالثة من اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد ٢ و١رتني ويستند إىل الفق
  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (4) 
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 العمومية بأدوات دارةاإلتلك املراكز اجلهود املبذولة للنهوض بالقيم األخالقية يف اجملتمع ولتزويد 
  .ترتقي بالشفافية

    
  (5)٣اخليار "  
أن السلوك  بأن تعتمد مدونات لقواعد السلوك بشاألطرافتتعهد الدول   - ١"    

  .الصحيح والشريف والسليم للموظفني العموميني
  :تتضمن تلك املدونات قواعد  - ٢"    
تلزم األشخاص الذين يكون هلم، من خالل أداء واجباهتم، علم بأفعال الفساد   )أ"(    

  يف أداء الوظائف العمومية بأن يبلّغوا السلطات املختصة بتلك األفعال؛
 أو املمتلكات أو اخلدمات أو املعلومات العمومية اليت متنع استخدام األموال  )ب"(    

حيصلون عليها يف أداء واجباهتم الرمسية أو نتيجة هلا استخداما غري مشروع يف أنشطة ال تتصل 
  بأعماهلم الرمسية؛

حتظر عليهم أن يلتمسوا أو يتلقوا، بطريقة مباشرة أو غري مباشرة، ألنفسهم أو   )ج"(    
  أي هدايا أو إكراميات أو منافع أخرى قد تؤثر على ممارستهم ألقارهبم األقربني، 

  ."النـزيهة لوظائفهم
    

  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول

  (7)،(6)٧املادة "

  مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني"

، خصوصا بإعــداد مبادئ توجيهية وافية، إىل تعزيز األطرافتسعى الدول   - ١"    
 (8)دعيم ثقافة نبذ الفساد من خالل احتـرام األمانة يف أداء الوظائف العموميةالسلوك األخالقي وت

  (9).واملمارسة السليمة للمسؤوليات وتنميـة النـزاهة لدى املوظفني العموميني

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/20)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من األرجنتني   (5) 
وقصد من االقتراح . (A/AC.261/L.20) ٧ندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهول  (6) 

  .املنقّح مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل للنص يف دورهتا األوىل
  :(A/AC.261/L.30) كما يلي ٧اقترحت اجلزائر أن يكون نص املادة   (7) 

  ٧ملادة ا"
  مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني"

تطبق كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما يلزم من تدابري يف شكل مدونات آداب وقواعد   - ١"    
سلوك، ملنع أعمال الفساد وضمان احملافظة على املوارد العمومية املوكلة إىل املوظفني العموميني لدى أداء وظائفهم، 

  .لك املوارد بفعاليةواستخدام ت
تستند مدونات اآلداب وقواعد السلوك، عند االقتضاء، إىل املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات   - ٢"    

  ."اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف
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على وجه اخلصوص، توافق كل دولة طرف على أن تطبق، ضمن نطاق نظمها   - ٢"    
فل األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف  والقانونية، معايري سلوكية تك(10)املؤسسية
 وأن ُتلزِم باحلفاظ على املوارد (11)ويتعني أن تستهدف تلك املعايري منع تضارب املصاحل. العمومية
  (12).املوظفني العموميني لدى أداء وظائفهم وباستخدامها على الوجه السليم إىل املوكلة

 العناصر املذكورة يف (14)ج يف تلك املعايريأن تدر إىل األطراف الدول (13)تسعى  - ٣"    
 ٥١/٥٩املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 

 (15).١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢املؤرخ 

تضع كل دولة طرف أيضا تدابري ونظما تقتضي من املوظفني العموميني أن   - ٤"    
  (16).ت املختصة عن أفعال الفساد اليت ُترتكب لدى أداء الوظائف العموميةيبلّغوا السلطا

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان عدم التحامل أو عدم فرض   - ٥"    
جزاءات على املوظفني العموميني جملرد أهنم بلّغوا السلطات املختصة، حبسن نية وألسباب وجيهة، 

ياً، مبا فيها احلوادث اليت إجرامثل نشاطاً غري مشروع أو نشاطا عن أي حوادث قد يرى أهنا مت
  (17).تتعلق باخلدمة العمومية

 إىل ذلك، تضع كل دولة طرف، عند االقتضاء، تدابري ونظما تقتضي من إضافة  - ٦"    
  :املوظفني العموميني أن يعلنوا للسلطات املختصة عما يلي

  تضاربا يف املصاحل مع مهامهم أي عمل أو استثمار ميكن أن يشكل   )أ"(    
  كموظفني عموميني؛

________________ 

  ".يف أداء الوظائف العمومية"اقترحت عدة وفود حذف عبارة   (8) 
 املبادئ التوجيهية وهلذا الغرض، ينبغي أن تراعي: "(A/AC.261/L.33)التايل اقترحت املكسيك إضافة النص   (9) 

  ."التعليمات الصادرة إىل املوظفني احلكوميني لضمان حسن فهمهم ملسؤولياهتم وللقواعد األخالقية اليت حتكم أنشطتهم
  ".اإلدارية"اقترح أحد الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة   (10) 
  .بعض الوفود أنه قد يكون من الضروري تعريف هذا املصطلحرأت   (11) 
  .اقترحت بعض الوفود حذف اجلملة الثانية من هذه الفقرة، لكوهنا مفرطة التفصيل  (12) 
  ".عند االقتضاء"اقترح أحد الوفود إدراج عبارة   (13) 
  ".على األقل"اقترح أحد الوفود أن تدرج هنا عبارة   (14) 
وبينما رأت بعض .  الوفود أنه ال حاجة إىل إحلاق املدونة الدولية لقواعد السلوك كمرفق لالتفاقيةرأت معظم  (15) 

الوفود أنه ميكن حذف الفقرة، أبدت وفود عديدة أخرى رغبتها يف االحتفاظ باإلشارتني إىل املدونة الدولية لقواعد السلوك 
كانت هاتان اإلشارتان ستكونان مناسبتني، ألن ما إذا ساءلت عغري أن بعض الوفود ت. ٥١/٥٩وإىل قرار اجلمعية العامة 

  .هناك تبعات ميكن أن تنشأ عن االختالف بني القيمة القانونية لقرار والقيمة القانونية التفاقية
واقترحت وفود أخرى دمج هذه . أبدت بضعة وفود رغبتها يف توسيع هذه الفقرة لكي تشمل النشاط التجاري  (16) 

  .٥ الفقرة الفقرة يف
وأبدت وفود أخرى رغبتها . أعربت بعض الوفود عن رأي بأن تنقل هذه الفقرة إىل املادة املتعلقة حبماية الشهود  (17) 

  .٤يف إعادة صياغة هذه الفقرة ودجمها مع الفقرة 
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  ما حيصلون عليه من هدايا أو منافع أثناء مزاولتهم واجباهتم ومهامهم   )ب"(    
  (19)،(18).كموظفني عموميني

 من هذه املادة، تنظر ٦ و٤ و٢ أي معايري ترسى وفقا للفقرات إنفاذمن أجل   - ٧"    
 ضد (20)ادئ األساسية لقانوهنا الداخـلي، تدابري تأديبية يف أن تتخـذ، وفقا للمباألطرافالدول 

  (21).املوظفني العموميني الذين خيالفون تلك املعايري
 يف اعتبارها املبادرات األطرافألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، تأخذ الدول   - ٨"    

  (23)،(22)".األطراف واألقاليمية واملتعددة قليميةذات الصلة اليت تتخذها املؤسسات اإل
      

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا،: الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/L.94(كولومبيا 
  

  ٧املادة "
  مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني"

 مبادئ توجيهية وافية، إىل إعداد، خصوصا من خالل األطرافتسعى الدول   - ١"    
فة نبذ الفساد من خالل احترام األمانة، واملمارسة السليمة تعزيز السلوك األخالقي وتدعيم ثقا

  . العامةدارةللمسؤوليات، وتنمية النـزاهة لدى املوظفني العموميني والوالء لإل
على وجه اخلصوص، توافق كل دولة طرف على أن تطّبق، ضمن نطاق نظمها   - ٢"    

. ملشّرف والسليم للوظائف العموميةاملؤسسية والقانونية، معايري سلوكية تكفل األداء الصحيح وا

________________ 

يقررها قانوهنا مبا يتجاوز احلدود اليت "اقترحت أذربيجان أن تضاف يف هناية هذه الفقرة الفرعية عبارة   (18) 
  ".الداخلي

  :(A/AC.261/L.33) بالنص التايل ٦اقترحت املكسيك االستعاضة عن الفقرة   (19) 
  :تضع كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  - ٦"     
لضمان قيام موظفيها العموميني باإلعالن أمام اهليئة املختصة عن أي عمل أو استثمار ميكن أن يشكل   )أ"(     

  صاحل مع وظيفتهم، وملنع حدوث ذلك ؛تضاربا يف امل
ملنع املوظفني العموميني من استالم اهلدايا أو املنافع اليت حيصلون عليها حبكم وظيفتهم، أو وضع حد   )ب"(     

  ."لذلك
  ".مالئمة"أو " مناسبة"بتعبري " تأديبية"عاضة عن تعبري اقترحت بعض الوفود االست  (20) 
  :(A/AC.261/L.32) الفقرة التالية اقترحت الربازيل إضافة  (21) 
تضع كل دولة طرف أيضا، عند االقتضاء، تدابري ونظما تقضي بأال يتوىل أي موظف عمومي، بعد "[...]      

فصله من وظيفته، محاية أي مصلحة يف املؤسسات العامة أو الدفاع عنها ملدة تقّررها الدولة الطرف مبا يتناسب مع 
  ."غله املوظف العمومي وقت فصله من اخلدمةمستوى املنصب الذي كان يش

  .يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت معظم الوفود حذف هذه الفقرة  (22) 
  .بعد هذه املادة" تضارب املصاحل"اقترحت األرجنتني إدراج مادة جديدة عنواهنا   (23) 
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ويتعني أن تستهدف تلك املعايري منع تضارب املصاحل، وأن ُتلزم باحلفاظ على املوارد املوكلة إىل 
  .املوظفني العموميني لدى أداء وظائفهم وباستخدامها على الوجه السليم

 الكفاءة (24) :ية إىل أن تدرج يف تلك املعايري العناصر التالاألطرافتسعى الدول   - ٣"    
والفعالية يف أداء الواجبات؛ واالستناد يف التعيينات للمهام العمومية إىل اجلدارة؛ واالمتثال 

 املوضوعة للحد من تضارب املصاحل أو القضاء عليه؛ واملسؤولية عن القرارات واملساءلة؛ ألحكامل
ون اإلضرار بالثقة العامة من والشفافية؛ واحترام السرية؛ وأداء الوظائف والواجبات بنـزاهة د

  ."خالل األنشطة السياسية أو سواها
    

  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  

  (25)٧املادة "
   قواعد سلوك للموظفني العمومينياتمدون"

  ، تعمل كل دولة ]مكافحة الفساد] [تعزيز ثقافة تنبذ الفساد[من أجل   - ١"[    
بتشجيع األمانة [ النـزاهة بني موظفيها العموميني طرف على تعزيز السلوك األخالقي وتنمية

  (26)].]والشعور باملسؤولية
على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق نظمها   - ٢"    

املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية من أجل األداء الصحيح واملشّرف والسليم 
هدف تلك املدونات أو املعايري منع تضارب املصاحل وتعزيز ويتعني أن تست. [للوظائف العمومية

  (27).]األمانة والشعور باملسؤولية يف أداء الوظائف العمومية

________________ 

  .مومينينص يستند إىل املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني الع   (24) 
 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس (A/AC.261/L.115) نص هذه املادة    (25) 

اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، عقب القراءة 
وأتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح .  بتنسيق الفريق العاملواضطلعت كندا. الثانية ملشروع النص

وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص . الذي أعده الفريق العامل غري الرمسي
  .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس

يف املادة ) تدابري مكافحة الفساد( من مشروع االتفاقية ٣٦ للمادة ١يار اقترحت اجلمهورية التشيكية إدراج اخل   (26) 
ووفقا لذلك االقتراح، يكون ). A/AC.261/L.98انظر الوثيقة ( بصفة فقرهتا األوىل وإعادة ترقيم الفقرات التالية تبعا لذلك ٧

  :نص الفقرة اجلديدة كما يلي
 أو إدارية أو تشريعية تدابري معه، ويتسق القانوين نظامها يناسب الذي بالقدر طرف، دولة كل تعتمد  - ١"     

  ".عليه واملعاقبة وكشفه فسادهم ومنع العموميني املوظفني نزاهة لتعزيز أخرى فعالة تدابري
من املادة ) د (١أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح أن تتضمن الفقرة    (27) 

اليت تتناول برامج توعية وتدريب للموظفني العموميني، إشارة حمددة إىل التوعية بشأن املدونات واملعايري السلوكية، رمبا ، ٦
واقترحت ." وينبغي أن تشري تلك الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها: "بإضافة اجلملة التالية

 "ونزاهتهم العموميني املوظفني سلوك يف االحنرافات منع "بعبارة" املصاحل تضارب منع"ن عبارة اجلزائر كذلك االستعاضة ع
  ).A/AC.261/L.93انظر الوثيقة (



 111 ٨ املادة ‐اجلزء األول
 

 

، حيثما اقتضى األمر األطرافألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على الدول   - ٣"    
ملبادرات ذات الصلة ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، أن تأخذ يف اعتبارها ا

، مثل املدونة الدولية لقواعد سلوك األطراف واألقاليمية واملتعددة قليميةاإلاليت اختذهتا املنظمات 
 / كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 

  .١٩٩٦ديسمرب 
ظم تقتضي من املوظفني العموميني تنظر كل دولة طرف أيضا يف وضع تدابري ون  - ٤"    

  . السلطات املختصة عما يلحظونه من أفعال فساد ترتكب لدى أداء الوظائف العموميةإبالغ
تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون مناسبا من تدابري لضمان عدم إحلاق أذى   - ٥"[    

ختصة، حبسن نية باملوظفني العموميني أو توقيع عقوبات عليهم، جملرد أهنم أبلغوا السلطات امل
يا أو غري مشروع، مبا فيها إجراموألسباب وجيهة، بأي حوادث قد يرى أهنا تشكل نشاطا 

  (28).]احلوادث املتعلقة باخلدمة العمومية
لزام إل إىل ذلك، تضع كل دولة طرف، عند االقتضاء، تدابري ونظما إضافة  - ٦"    

  :يلياملوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املختصة عما 
 ميكن أن تشكل تضاربا يف (29)]أو مسؤوليات[أي عمل وظيفي أو استثمارات   )أ"[(    

  (30)]املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني؛
مع مهامهم ] تضاربا يف املصاحل[قد تشكل ] كبرية[أي هبات أو منافع   )ب"(    

  .كموظفني عموميني
ئ األساسية لقانوهنا الداخلي،  يف أن تعتمد، وفقا للمباداألطرافتنظر الدول   - ٧"    

ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون املدونات أو املعايري ] أو تدابري أخرى[تدابري تأديبية 
  (31)."املوضوعة وفقا هلذه املادة

    

________________ 

 هامة، ولكن الوفود ٥أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اتفق على أن الفقرة    (28) 
تدابري  (٣٦أو ) القطاع العام (٦واقترح نقلها إىل مادة أخرى، إما املادة . واقع مدونات السلوكرأت أهنا ال تتناول يف ال

، إىل مادة ٤، ومعها الفقرة ٥واقترحت بعض الوفود أيضا نقل الفقرة ). محاية الشهود والضحايا (٤٣أو ) مكافحة الفساد
  .أت أنه ال ينبغي ربطهما ربطا وثيقا على هذا النحو مكررا؛ بيد أن وفودا أخرى ر٧مستقلة مكونة من فقرتني، ترقم 

، اليت رئي ١٠ من املادة ٢ملعاجلة املسألة اليت كانت متناولة سابقا يف الفقرة " أو مسؤوليات"أُدرجت عبارة    (29) 
د أنه ينبغي زيادة ورأت بعض الوفو.  إليها نقلها يراد املادة اليتوقد وضعت العبارة بني معقوفتني حيث مل تتقرر بعد. نقلها

  ".مسؤوليات"توضيح كلمة 
 بعبارة" مهامهم مع املصاحل يف تضاربا يشكّل أن ميكن "عبارة عن اقترحت اجلماهريية العربية الليبية االستعاضة   (30) 

  .)A/AC.261/L.178انظر الوثيقة  ("عموميني كموظفني وظيفتهم حبكم عليهم حمظورا يكون أو وظائفهم مع يتعارض أن ميكن"
 تعتمد"): A/AC.261/L.89انظر الوثيقة (اقترحت تركيا إضافة فقرة جديدة يف هناية املادة يكون نصها كما يلي    (31) 
 للموظفني املمنوحة التقديرية السلطات مجيع ممارسة لضمان أخرى تدابري أو تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل

  ."التقديرية السلطات هذه استخدام إساءة منع أجل من املوضوعية، املعايري مع تتفق ممارسة العموميني
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

ية، يف دورهتا اخلامسة، للفصل الثاين من ست اللجنة املخصصة املناقشات غري الرمسكّر - ١
 واختاذ فيه الواردة ألحكاما حول مــداوالهتا مواصلة تيسري مشروع االتفاقية، بشأن التدابري الوقائية، بغية

انظر  (الرمسية غري املشاورات تلك عن انبثق حسبما ،٧ للمادة املنقح استنسخ النص وقد. بشأهنا إجراء
A/AC.261/L.196(، يف النص املتداول ملشروع االتفاقية  أدناه، صيغة الواردةبالA/AC.261/3/Rev.4من ، 

 .السادسة دورهتا أثناء ألحكاما تلك يف املخصصة اللجنة نظر تيسري أجل
    

  )A/AC.261/3/Rev.4 (النص املتداول
  

  ٧املادة "
   قواعد سلوك للمسؤولني العمومينياتمدون"

مل كل دولة طرف على تعزيز مجلة أمور، منها من أجل مكافحة الفساد، تع  - ١"    
 واألمانة واملسؤولية بني مسؤوليها العموميني، وفقا (32)السلوك الذي يشجع ترويج النـزاهة

  .للمبادئ األساسية لنظامها القانوين
على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق نظمها   - ٢"    

أو معايري سلوكية من أجل األداء الصحيح واملشّرف والسليم املؤسسية والقانونية، مدونات 
  .للوظائف العمومية

، حيثما اقتضى األمر األطرافألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على الدول   - ٣"    
ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، أن حتيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت 

، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك األطراف واألقاليمية واملتعددة ليميةقاإلاختذهتا املنظمات 
/  كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 

  .١٩٩٦ديسمرب 
تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف وضع   - ٤"    

 السلطات العمومية املالئمة بأفعال الفساد، إبالغب تيسر قيام املسؤولني العموميني تدابري ونظم
  .عندما ينتبهون إىل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم

    ..."  

________________ 

  والحظ وفد . ١من املادة ) ج(ينبغي أن تناقش مقترنة بالفقرة الفرعية ) ١(رأى أحد الوفود أن الفقرة    (32) 
ألة قد تتطلب مزيدا ، ولذلك، فإن هذه املس"النـزاهة"آخر أنه مل يتم التوصل بعد إىل توافق يف اآلراء بشأن إدراج كلمة 

  .من النقاش
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تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،   - ٦"    
يني بأن يفصحوا للسلطات املالئمة عن أشياء منها إىل وضع تدابري ونظم تلزم املسؤولني العموم

أي عمل وظيفي واستثمارات وموجودات وأي هبات أو منافع كبرية قد تشكل تضاربا يف 
  (33).املصاحل مع مهامهم كمسؤولني عموميني

 يف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، األطرافتنظر الدول   - ٧"    
 تدابري أخرى ضد املسؤولني العموميني الذين خيالفون املدونات أو املعايري تدابري تأديبية أو

  ."املوضوعة وفقا هلذه املادة
    

  ملحوظات من األمانة

 يف أُدرجت وA/AC.261/3/Rev.2 السابقة الواردة يف النص املتداول ٥ الفقرة ُحذفت - ٢
 ٤٣ألساس لصوغ نص مادة جديدة وشكلت الفقرة يف النهاية ا). محاية الشهود والضحايا (٤٣املادة 

 ). من االتفاقية٣٣ املادة  إطارانظر أيضا يف) (محاية املبلغني(مكررا 
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.5 (النص املتداول
  

  ٧املادة "
  العمومينيللموظفني  قواعد سلوك اتمدون

لفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، على تعزيز من أجل مكافحة ا  - ١"    
  .النـزاهة واألمانة واملسؤولية بني موظفيها العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين

على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق نظمها   - ٢"    
 أجل األداء الصحيح واملشّرف والسليم املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية من

  .للوظائف العمومية
ألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا   -٣"    

للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن حتيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات 
، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، ألطرافا واألقاليمية واملتعددة قليميةاإل

  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة 
 إرساءتنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف   - ٤"    

 السلطات املعنية عن أفعال الفساد، عندما إبالغب تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني
  .يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم

________________ 

  . واحتفظ حبقه يف التعليق على هذا احلكم يف اجللسة العامة٦مل يتمكن أحد الوفود من املوافقة على صيغة الفقرة    (33) 
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تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،   - ٥"    
ها ما إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن أشياء من

هلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبرية قد تفضي 
  .إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني

تنظر كل دولة طرف يف أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،   - ٦"    
ميني الذين خيالفون املدونات أو املعايري املوضوعة تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضد املوظفني العمو

  ."وفقا هلذه املادة
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع ٧يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، وافقت اللجنة مؤقتا على املادة  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

أكتوبر / تشرين األول١ - تمرب سب/أيلول ٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة  - ٤
انظر النص النهائي (، نظرت اللجنة يف املادة ووضعتها يف صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣

، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(لالتفاقية، املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠ واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة

    
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة  - باء

  )٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٨املادة 

  العمومينيللموظفني  قواعد سلوك اتمدون

من أجل مكافحة الفساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، على تعزيز   -١  
  .سؤولية بني موظفيها العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوينالنـزاهة واألمانة وامل

على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق نظمها   -٢  
املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية من أجل األداء الصحيح واملشّرف والسليم 

  .للوظائف العمومية
حكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر ووفقا ألغراض تنفيذ أ  -٣  

للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن حتيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات 
، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، األطراف واألقاليمية واملتعددة قليميةاإل

  .١٩٩٦ديسمرب / كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩رفق قرار اجلمعية العامة الواردة يف م
تنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف   - ٤  
 السلطات املعنية عن أفعال الفساد، إبالغب تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني إرساء

  . أثناء أداء وظائفهمعندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال
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تسعى كل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،   -٥  
إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن أشياء منها ما 

ة قد تفضي هلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو منافع كبري
  .إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني

تنظر كل دولة طرف يف أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري   -٦  
تأديبية أو تدابري أخرى ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون املدونات أو املعايري املوضوعة وفقا 

  .هلذه املادة
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   األموال العموميةإدارةاملشتريات العمومية و  -٩املادة 
    

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ – يناير/ كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1)٨املادة "
   األموال العموميةإدارةاملشتريات العمومية و"

 قواعد لالشتراء تقوم على رساء طرف ما يلزم من خطوات إلتتخذ كل دولة  - ١"    
  :وتشمل تلك القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي. الشفافية والعالنية والتنافس

   العقود؛إرساءتعميم املعلومات املتعلقة باملناقصات و  )أ"(    
، استخدام معايري اختيار وقواعد لتقدمي العروض تكون مقررة سلفا وموضوعية  )ب"(    

  وتتضمن القيم احلّدية املناسبة؛
اشتراط استناد القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل أسباب موضوعية   )ج"(    

  .وشفافة، بغية تيسري التحقق من التطبيق الصحيح للقواعد الحقا
  :تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري ذات الصلة لضمان  - ٢"    
 امليزانية إعداد األموال العمومية، مبا يف ذلك دارةجرائية شفافة إلإوجود قواعد   )أ"(    

  الوطنية واعتمادها، والتقيد بتلك القواعد؛
 عن عمليات اإلنفاق يف حينها وتقدمي احلسابات يف حينها، مبا يكفل بالغاإل  )ب"(    

وال سيما من جانب أجهزة رفيعة املستوى [التمحيص الفعال واملوضوعي لألموال العمومية 
  ؛]داريةاإلة املالية وللمراقب

________________ 

 يف )A/AC.261/IPM/10 وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (1) 
 /األول كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري رييالتحض االجتماع
  ).٢٠٠١ ديسمرب
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وجود صالحيات كافية ملعاجلة الوضع يف حال عدم االمتثال للمتطلبات املقررة   )ج"(    
  .وفقا هلذه الفقرة

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد نظم مالئمة وتنفيذها من   - ٣"    
  .فساد الدولة واهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الإيراداتأجل استرداد 

 قوانينها الداخلية املتعلقة  إطارتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف  - ٤"   
 إجراء حسابات غري مقيدة يف الدفاتر، وإنشاءباحملاسبة العمومية، ملنع اإلدارات العمومية من 

وم معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات ومهية، وقيد خص
  .دون حتديد غرضها حتديداً صحيحاً، واستخدام وثائق مزورة

 أو جنائية فعالة ومناسبة ورادعة إداريةتفرض كل دولة طرف عقوبات مدنية أو   - ٥"  
  .على أي إغفال أو تزوير يف دفاتر اإلدارات واهليئات العمومية وسجالهتا وحساباهتا وبياناهتا املالية

قد يلزم من تدابري لكي تضمن مراعاة نظام املساءلة يف تتخذ كل دولة طرف ما   - ٦"  
  ."اإلدارات العمومية لعواقب أفعال الفساد اليت يرتكبها موظفون عموميون

    
  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  
  ٨املادة "

   األموال العموميةإدارةاملشتريات العمومية و"

 تقوم على (2)قواعد لالشتراء رساءتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من خطوات إل  - ١"    
  (3):وتشمل تلك القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي. الشفافية والعالنية والتنافس

   العقود على املأل؛إرساءتعميم املعلومات املتعلقة باملناقصات و  )أ"(    
استخدام معايري لالختيار وقواعد لتقدمي العروض تكون مقررة سلفا وموضوعية،   )ب"(    

  (4)قيم احلّدية املناسبة؛وتتضمن ال

________________ 

دعت بعض الوفود إىل توخي االتساق مع املصطلحات املستخدمة يف سياق منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق   (2) 
وفود إىل ضرورة التحسب الستثناءات من معايري االشتراء املوجودة يف هذه وأشارت بعض ال. باملسائل املشمولة هبذه املادة

  .مببالغ ضئيلةوذكرت تلك الوفود، على سبيل املثال، احلاجة إىل توخي املرونة يف املشتريات املتعلقة . املادة
فاء املرونة، رمبا بإدراج اقترحت عدة وفود وضع صياغة أعم هلذه الفقرة، بغية إزالة التفاصيل غري الضرورية وإض  (3) 

  .عبارة تتناول االتساق مع القانون الداخلي
  :(A/AC.261/L.33)بالنص التايل ) ب(اقترحت املكسيك االستعاضة عن الفقرة الفرعية   (4) 
استخدام معايري لالختيار وقواعد لتقدمي العروض تكون مقررة سلفا وموضوعية، وتتضمن القيم احلدية   )ب"(     

  "، وتكون يف متناول اجملتمع األهلي؛املناسبة
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اشتراط استناد القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل دواع موضوعية وجلية،   )ج"(    
  (6)،(5).تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد

 إىل اعتماد التدابري التشريعية الالزمة الستحداث األطرافتسعى الدول "  -  مكررا١"    
لة عملية موحدة جلميع هيئات االشتراء يف والياهتا القضائية، وتعد تلك تشريعات وقواعد وأد

  (7).اللوائح مع إيالء االعتبار الواجب للنصوص الدولية املعترف هبا يف هذا اجملال
  :تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري املالئمة لضمان  - ٢"    
 إعدادومية، مبا يف ذلك  األموال العمدارةجرائية شفافة إلوجود واتباع قواعد إ  )أ"(    

   واعتمادها؛(8)امليزانية الوطنية
 عن عمليات اإلنفاق يف حينها وتقدمي احلسابات يف حينها، مبا يكفل بالغاإل  )ب"(    

 إداريةخصوصا من جانب أجهزة رقابة مالية و[التمحيص الفعال واملوضوعي للمالية العمومية 
  ؛]رفيعة املستوى

 ملعاجلة الوضع يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة وجود صالحيات كافية  )ج"(    
  .وفقا هلذه الفقرة

________________ 

  :(A/AC.261/L.33)يكـون نصـها كمـا يلي ) د(اقترحت املكسيك إضافة فقـرة فرعية جديدة   (5) 
  ."تقييد الصالحيات التقديرية للموظفني العموميني فيما يتعلق مبنح التفويضات اإلدارية واختاذ القرارات  )د"(     
  :(A/AC.261/L.23)) ج(افة الفقرات الفرعية التالية بعد الفقرة الفرعية اقترحت جنوب أفريقيا إض  (6) 
  موافقة األجهزة األمنية على تعيني موظفي املشتريات؛  )د"(     
  متحيص من ترسى عليهم العقود من األفراد واملنشآت؛  )ه"(     
  ."إعالن املوظفني املعنيني باملشتريات عن مصاحلهم املالية  )و"(     
  .(A/AC.261/IPM/23)أخوذ من اقتراح قدمته باكستان نص م  (7) 
  :(A/AC.261/L.23)ليصبح نصها كما يلي ) أ (٢اقترحت جنوب أفريقيا تعديل الفقرة   (8) 
  :تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري املالئمة لضمان  - ٢"     
  :لكوجود واتباع قواعد إجرائية شفافة إلدارة األموال العمومية، مبا يف ذ  )أ"(     
  إعداد امليزانية الوطنية واعتمادها؛  ‘١‘"     
  إنشاء نظم فعالة وكفؤة لتدّبر املخاطر واملراقبة الداخلية؛  ‘٢‘"     
إنشاء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات خيضع ملراقبة وتوجيه جلنة ملراجعة احلسابات داخل املؤسسات   ‘٣‘"     

  "؛العمومية
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تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من أجل   - ٣"    
  (9). الدولة واهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفسادإيراداتاسترداد 

دابري، ضمن نطاق قانوهنا الداخلي املتعلق تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من ت  - ٤"   
 إجراء حسابات غري مدونة يف الدفاتر، وإنشاءباحملاسبة العمومية، حلظر قيام اإلدارات العمومية ب

معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات ومهية، وقيد التزامات 
  .، واستخدام مستندات مزورةمالية دون حتديد غرضها حتديداً صحيحاً

 أو جنائية فعالة ومناسبة ورادعة إداريةتفرض كل دولة طرف عقوبات مدنية أو   - ٥"  
 وسجالهتا (10)على أي إغفال أو تزوير من ذلك القبيل يف دفاتر اإلدارات واهليئات العمومية

  .وحساباهتا وبياناهتا املالية
ابري لضمان أن يأخذ نظام مساءلة اإلدارات تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تد  - ٦"  

  (13)،(12)." بعني االعتبار عواقب أفعـال الفساد اليت يرتكبها موظفون عموميون(11)العمومية
      

________________ 

  :(A/AC.261/L.33) بالنص التايل ٣عن الفقرة اقترحت املكسيك االستعاضة   (9) 
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من أجل استرداد إيرادات   - ٣"     

الدولة واهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفساد، وكذلك العتماد آليات لتقدمي مساعدة فعالة وموقوتة إىل دافعي 
  ."يتعلق باخلطوات والتدابري اليت ينبغي هلم اتباعها يف تعاملهم مع اهليئات الضريبيةالضرائب فيما 

  .اقترحت عدة وفود نقل هذه الفقرة إىل الفصل املتعلق بالتجرمي  (10) 
  ".القطاع العام"بعبارة " اإلدارات العمومية"اقترحت املكسيك االستعاضة عن عبارة   (11) 
  . يلزم إعادة صياغة هذه الفقرة جلعلها أدقرأت وفود عديدة أنه  (12) 
  :(A/AC.261/L.38) كما يلي ٨اقترحت بريو أن يكون نص املادة   (13) 

  ٨املادة "
  املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية"

ية تضع كل دولة طرف، وفقا ملبدأي الشفافية والكفاءة، قواعد مالئمة وفّعالة بشأن املشتريات العموم  - ١"     
  .وإدارة األموال العمومية

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من أجل استرداد إيرادات   - ٢"     
  .اهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفساد

مومية تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف إطار قانوهنا الداخلي، حلظر قيام اإلدارات الع  - ٣"     
بإنشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر، وإجراء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري مبينة بصورة وافية، وتسجيل 

  .نفقات ومهية، وقيد التزامات مالية دون حتديد غرضها حتديداً صحيحاً، واستخدام مستندات مزّورة
أخذ نظام مساءلة اإلدارات العمومية بعني تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان أن ي  - ٤"     

االعتبار عواقب أفعال الفساد اليت يرتكبها املوظفون العموميون، وتقوم أيضا بفرض عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية 
  ." من هذه املادة٣فّعالة ومناسبة ورادعة يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة وفقا للفقرة 
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا،: الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2( النص املتداول
  

  ٨املادة "
  (14)العموميةألموال  اإدارةمومية واملشتريات الع"

________________ 

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس (A/AC.261/L.148)املادة نص هذه  .  (14) 
اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، عقب القراءة 

. املشروع املنقح الذي أنتجه الفريق العامل غري الرمسيوأتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض . الثانية ملشروع النص
  . وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس

 يهدف اقتراحا يب،األورو االحتاد يف أعضاء هي اليت املتحدة األمم يف األعضاء الدول عن نيابة األوروبية، املفوضية وقدمت
وفرنسا  (A/AC.261/IPM/4) وهولندا النمسا من سابق وقت يف املقدمة ١ الفقرة بشأن األولية املقترحات عن االستعاضة إىل

(A/AC.261/IPM/10) .انظر (االقتراح لذلك ووفقا A/AC.261/L.103(، يف الواردتني مكررا، ١و ١ الفقرتني تعديل ينبغي 
  : يلي كما نصهما ليصبح ،A/AC.261/3/Rev.1 املتداول النص
 تقوم مناسبة حدية قيم على تنطوي لالشتراء قواعد إلرساء خطوات من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  - ١"     

  :يلي ما أمور، مجلة ضمن القواعد، تلك وتشمل. والتنافس والعالنية الشفافية على
 مما واسعا، عاما توزيعا العقود وبإرساء املناقصات يف ةاملشارك إىل بالدعوات املتعلقة املعلومات توزيع  )أ"(     

  وتقدميها؛ عروضهم إلعداد كافيا وقتا احملتملني العروض ملقدمي يتيح
 وشفافة وموضوعية سلفا مقررة تكون للمناقصة وقواعد العقود وإرساء لالختيار معايري استخدام  )ب("   

  احملتملني؛ العروض ملقدمي مسبقا ومعروفة
 للتحقق تيسريا وجلية، موضوعية دواع إىل العمومية باملشتريات املتعلقة القرارات تستند أن اشتراط  )ج"(     

  القواعد؛ تطبيق صحة من الحقا
 ولتوفري القانوين الطعن إلمكانية ضمانا طرف، دولة كل يف الطعون لتقدمي وفعال مستقل نظام وجود  )د"(     

  .الفقرة هبذه عمال املرساة دالقواع اتباع عدم حال يف االنتصاف سبل
وأدلة  تشريعات وقواعد الستحداث تشريعية تدابري من يلزم ما األطراف إىل اعتماد الدول   تسعى-  مكررا١"     

 االعتبار إيالء مع التدابري تلك إعداد وينبغي. القضائية والياهتا نطاق ضمن الواقعة االشتراء جلميع هيئات موحدة
   ".اجملال ونشرها ذلك يف هبا املعترف الدولية للنصوص الواجب

 ما على املادة تنص حبيث املقترحة، اإلضافية والتعديالت األوروبية املفوضية اقترحتها اليت التعديالت أفريقيا جنوب وأيدت
   ).A/AC.261/L.113 انظر (يلي

 تقوم مناسبة حدية قيم على تنطوي لالشتراء قواعد إلرساء خطوات من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  - ١"     
  :يلي ما أمور، مجلة ضمن القواعد، تلك وتشمل. والتنافس والعالنية الشفافية على

 مما واسعا، عاما توزيعا العقود وبإرساء املناقصات يف املشاركة إىل بالدعوات املتعلقة املعلومات توزيع  )أ"(     
  دميها؛وتق عروضهم إلعداد كافيا وقتا احملتملني العروض ملقدمي يتيح

 وشفافة وموضوعية سلفا مقررة تكون للمناقصة وقواعد العقود وإرساء لالختيار معايري استخدام  )ب"(     
  احملتملني؛ العروض ملقدمي مسبقا ومعروفة

 للتحقق تيسريا وجلية، موضوعية دواع إىل العمومية باملشتريات املتعلقة القرارات تستند أن اشتراط  )ج"(     
  القواعد؛ يقتطب صحة من الحقا

 ولتوفري القانوين الطعن إلمكانية ضمانا طرف، دولة كل يف الطعون لتقدمي وفعال مستقل نظام وجود  )د"(     
  الفقرة؛ هبذه عمال املرساة القواعد اتباع عدم حال يف االنتصاف سبل
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________________ 

  .املشتريات عن املسؤولني باملوظفني املتعلقة األمور لتنظيم تدابري  )ه"(     
 االشتراء هليئات موحدة وقواعد تشريعات الستحداث تدابري من يلزم ما األطراف الدول  تعتمد - ا مكرر١"     

 الدولية للنصوص الواجب االعتبار إيالء مع ونشرها التدابري تلك إعداد وينبغي. القضائية والياهتا نطاق ضمن الواقعة
  .اجملال ذلك يف هبا املعترف

  :لضمان الصلة ذات دابريالت مجيع طرف دولة كل تتخذ  - ٢"     
  :ذلك يف مبا اإلجراءات، لتلك واالمتثال العمومية األموال إلدارة جلية إجراءات وجود  )أ"(     
  واعتمادها؛ الوطنية امليزانيات إعداد  ‘١‘"     
  الداخلية؛ وللرقابة املخاطر لتدبر وكفؤة فعالة نظم  ‘٢‘"     
 املؤسسات داخل احلسابات لتدقيق جلنة وتوجيه طرةسي حتت للحسابات الداخلي للتدقيق نظام  ‘٣‘"     

  العمومية؛
 لتمحيص ضمانا حينها، يف املالية البيانات وتقدمي حينها، يف واإليرادات اإلنفاق عمليات عن اإلبالغ  )ب"(     

  العمومية؛ لألموال وموضوعي فعال
  .الفقرة هلذه وفقا املقررة للمتطلبات االمتثال عدم حالة يف الوضع لعالج وافية سلطات وجود  )ج"(     
 ومراقبة استرداد أجل من مالئمة نظم وتنفيذ العتماد تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ   - ٣"     

  .الفساد منع هبدف العمومية واهليئات الدولة إيرادات
 حبفظ املتعلقة ةالداخلي التنظيمية ولوائحها لقوانينها وفقا تدابري، من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  - ٤"     

 إنشاء العمومية اإلدارات على حتظر احلسابات، وتدقيق احملاسبة ومعايري املالية البيانات عن والكشف والسجالت الدفاتر
 نفقات وتسجيل وافية، غري بصورة مبّينة أو الدفاتر يف مدونة غري معامالت وإجراء الدفاتر، يف مدونة غري حسابات
  .زائفة مستندات واستخدام الصحيح، الوجه على غرضها بيان دون التزامات وقيد ومهية،

 تقليل أجل من العام القطاع مساءلة نظام تدعيم لضمان تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ  - ٦"     
  ".ممكن حد أدىن إىل الفساد أفعال
  ):A/AC.261/L.107 ر الوثيقةانظ (يلي كما نصها يكون ١ الفقرة يف جديدة فرعية فقرة إضافة األرجنتني واقترحت

 ملقدمي التعليمات صوغ مراحل من مرحلة كل يف تامة مشاركة األهلي واجملتمع املهتمة األطراف مشاركة تتيح آليات" 
  ."العمومية املشتريات إدارة يف الكفاءة من مزيد حتقيق بغية العروض،

 كذلك واقترحت ،"املالية والرقابة العمومية األموال وإدارة يةالعموم املشتريات "ليصبح ٨ املادة عنوان تعديل تركيا واقترحت
  ):A/AC.261/L.109 انظر الوثيقة (يلي كما نصها ليصبح) ب (٢ الفرعية الفقرة تعديل
 الفّعال التمحيص يكفل مبا حينها، يف احلسابات وتقدمي حينها يف اإلنفاق عمليات عن اإلبالغ  )ب"(     

 َسبقّية آليات وإنشاء] املستوى رفيعة وإدارية مالية رقابة أجهزة جانب من خصوصا [العمومية للمالية واملوضوعي
  "الداخليني؛ املاليني والتدقيق للمراقبة ولَحقّية

  : نصه كما يلي(A/AC.261/L.108) ٨وقدم اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقتراحا بشأن املادة 
 العمومية واملبيعات املشتريات: "يلي كما ليصبح ٨ املادة عنوان إىل" ملبيعاتا "كلمة إضافة اليمن وفد يقترح  - أ"  

  ".العامة األموال وإدارة
 كلمة بعد تضاف أن ويقترح ،(A/AC.261/L.38) ٨املادة  بشأن بريو من املقدم االقتراح اليمن وفد ويؤيد  - ب"  

 العامة املوازنات إعداد ذلك يف مبا العمومية، املبيعاتو: "التالية العبارة االقتراح ذلك من ١ الفقرة يف" املشتريات"
  ".املوازنات تلك تنفيذ لنتائج اخلتامية احلسابات وكذلك واعتمادها

 وسبل واجلزاءات التجرمي "الثالث، املعنون الفصل إىل بريو من املقدم االقتراح من ٤ الفقرة نقل ُيقترح - ج"  
 وإنفاذ والضحايا، الشهود ومحاية االعتبارية، اهليئات ومسؤولية القضائية، والوالية واحلجز، واملصادرة االنتصاف،
  :يلي كما نصها ويصبح فقرات ثالث من مؤلفة املادة تكون وبذلك،". القوانني
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تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية من نظامها القانوين، باخلطوات   - ١"    
قواعد اشتراء، مقرونة بقيم حّدية مناسبة، تقوم على ] ، حيثما كان مناسبا،[الالزمة، لكي ترسي 

تشمل تلك القواعد، ضمن مجلة أمور، و. الشفافية والتنافس واملعايري املوضوعية يف اختاذ القرارات
  :ما يلي

 العقود إرساءتوزيع املعلومات املتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات وب  )أ"(    
 عروضهم عدادتوزيعا عاما واسع النطاق، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إل

  وتقدميها؛
عقود وقواعد للمناقصة تكون مقررة سلفا  الإرساءاستخدام معايري لالختيار و  )ب"(    

  وموضوعية وشفافة ومعروفة مسبقا للناس، مبن فيهم مقدمو العروض احملتملون؛
اشتراط أن تستند القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل أسباب موضوعية   )ج"(    

  وشفافة، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد؛
قل فّعال لتقدمي الطعون يف كل دولة طرف، ضمانا حلق الرجوع توفر نظام مست  )د"(    

  القانوين ولسبل االنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد املوضوعة مبقتضى هذه الفقرة؛
 اإلعالنتدابري لتنظيم األمور املتعلقة باملوظفني املسؤولني عن املشتريات، مثل   )ه"(    

  .يبات الفرز ومتطلبات التدرإجراءعن املصاحل و
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية من نظامها القانوين، مجيع التدابري   - ٢"    

  ]:لضمان[ذات الصلة لتشجيع 
  ات، جراء األموال العمومية واالمتثال لتلك اإلدارةات شفافة إلإجراءوجود   )أ"(    

  :مبا يف ذلك
  قرارها؛إ امليزانيات الوطنية وإعداد  ‘١‘"    
  لة وكفؤة لتدبر املخاطر وللرقابة الداخلية؛نظم فّعا  ‘٢‘"    

نظام للمراجعة الداخلية للحسابات خيضع لرقابة وتوجيه جلان مراجعة ] وجود[  ‘٣‘"  
  احلسابات داخل املؤسسات العمومية؛

________________ 

  ٨ املادة"
  العمومية األموال وإدارة العمومية واملبيعات املشتريات"

 واملبيعات املشتريات بشأن وفّعالة مالئمة قواعد ة،والكفاء الشفافية ملبدأي وفقا طرف، دولة كل تضع - ١"   
  .املوازنات تلك تنفيذ لنتائج اخلتامية احلسابات وكذلك واعتمادها، العامة املوازنات إعداد ذلك يف مبا العمومية،

 إيرادات استرداد أجل من مالئمة نظم وتنفيذ العتماد تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ - ٢"   
  .الفساد منع هبدف ورصدها العمومية تاهليئا

 العمومية اإلدارات قيام حلظر الداخلي، قانوهنا إطار يف تدابري، من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ  - ٣"     
 نفقات وتسجيل وافية، بصورة مبينة غري أو الدفاتر يف مدونة غري معامالت وإجراء الدفاتر، يف مدونة غري حسابات بإنشاء
  ."مزّورة مستندات واستخدام صحيحاً، حتديداً غرضها حتديد دون مالية التزامات وقيد ومهية،
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 يف حينها، وتقدمي البيانات املالية يف يراداتنفاق واإلإل عن عمليات ابالغاإل  )ب"(    
  ل وموضوعي لألموال العمومية؛حينها، ضمانا لتمحيص فّعا

وجود صالحيات وافية لعالج الوضع يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة   )ج"(    
  .وفقا هلذه الفقرة

ما يلزم من ] ، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين،[تتخذ كل دولة طرف   - ٣"    
لتنفيذ [ الدولة واهليئات العمومية اتإيرادتدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة السترجاع ومراقبة 

  .هبدف منع الفساد]  العموميةيراداتومراقبة حتصيل اإل
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية املتعلقة حبفظ   -٤"    

ري الدفاتر والسجالت وكشف البيانات املالية ومعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات ما يلزم من تداب
  :من هذه االتفاقية[...] حلظر القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرمة يف املواد 

   حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛إنشاء  )أ"(    
   معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري مبّينة على حنو واف؛إجراء  )ب"(    
  تسجيل نفقات ومهية؛  )ج"(    
   دون بيان غرضها على الوجه الصحيح؛قيد التزامات  )د"(    
  استخدام مستندات زائفة؛  )ه"(    
  .تالف املتعمد ملستندات حفظ الدفاتر قبل املوعد الذي يفرضه القانونإلا  )و"(    
ية فّعالة ومتناسبة  أو جنائإداريةتقوم كل دولة طرف بفرض جزاءات مدنية أو   - ٥"    

  . من هذه املادة٤يف الفقرة ليها  إغفاالت والتزييفات املشارورادعة على اإل
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تدعيم نظام مساءلة   - ٦"    

  ."القطاع العام من أجل تقليل أفعال الفساد إىل أدىن حد ممكن] مسؤولية[
    

  ملحوظات من األمانة

 ظمةمن  إطاريف املستخدمة املصطلحات مع مراعاة االتساق إىل الوفود بعض دعت - ١
 على النص ضرورة إىل الوفود بعض وأشارت. املادة هذه يف املتناولة باملسائل يتعلق فيما العاملية التجارة
 الوفود تلك ذكرت املثال، سبيل وعلى. املادة هذه يف الواردة االشتراء معايري من االستثناءات بعض

 الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة وأثناء. ضئيلة مببالغ املتعلقة املشتريات يف املرونة توخي ضرورة
 املعايري من استثناءات على املادة تنص أن مؤداه رأي عن أيضا الوفود بعض أعربت املخصصة، للجنة الثالثة
 .الوطين باألمن املتعلقة للمشتريات املتوقعة
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  نةملحوظات من األما

يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترح املغرب التعديالت أو اإلضافات التالية  - ٢
 ):A/AC.261/21انظر ( من مشروع االتفاقية ٨ معينة من أحكام املادة ألحكام

    
  ١الفقرة 

 مثل (العمومية اخلدمات بشأن الباطن من التعاقد اتفاقات على نفسها القواعد تطبيق ُيفّضل  
 والكهرباء، املياه وتوزيع اإلصحاح، خدمات على اخلارج من والتعاقد الشرائي، والتأجري االمتيازات،

   الفقرة من األوىل اجلملة تعديل ميكن مث ومن). السيارات وطرق احلضرية املراكز يف النقل إدارةو
  :يلي كما

 قواعد بشأن املشتريات رساءتقوم كل دولة طرف مبا يلزم من خطوات إل   - ١"    
 واتفاقات التعاقد من الباطن على اخلدمات العمومية، استنادا إىل الشفافية واالنفتاح وميةالعم

  ."والتنافس
 ،١ الفقرة يف الواردة القواعد من استثناءات تطبيق أيضا  وينبغي.تغيري دون حاهلا على الفقرة بقية وتظل
 على وذلك صغرية، مبالغ على يتنطو اليت العمومية املشتريات حاالت يف الوفود بعض اقترحته حسبما
  .العام األمن أو الوطين الدفاع يف املشمولة املعّينة اهليئات بعض

    
  ٢الفقرة 

 من به االضطالع ينبغي ال) ب (الفرعية الفقرة يف املذكور العمومية املالية العمليات متحيص  
 ميكن مث ومن. مستقلة يةقضائ هيئات جانب من كذلك بل فحسب، عليا ومالية إدارة رقابة أجهزة جانب
  :يلي كما نصها يصبح لكي الفرعية الفقرة تعديل

 يكفل مبا حينها، يف احلسابات وتقدمي حينها يف اإلنفاق عمليات عن بالغاإل  )ب"(    
 إداريةو مالية رقابة أجهزة جانب من وخصوصا العمومية، للمالية واملوضوعي الفّعال التمحيص

  "؛متخصصة حماكم جانب ومن عليا
    

  ٥الفقرة 

 يف املذكورة اجلنائية األفعال اقتراف هلا خيضع واليت ،٥ الفقرة مبقتضى عليها املنصوص العقوبات  
 ومقدمي واملتعاقدين املوّردين أي (دارةاإل نطاق خارج أشخاصا لتشمل نطاقها توسيع ينبغي ،٤ الفقرة

 .اجلرائم هذه مثل تشكّل اليت فعالاأل ارتكاب يف طريقة بأي شاركوا قد يكونون ممن) مثال اخلدمات
 املساء النقود إعادة إما يشمل مايل، طابع ذات تكون أن ميكن العقوبات هذه أن على النص أيضا وينبغي
 احملاكم حتدده مبقدار األضرار عن املعنية العمومية للهيئة تعويض دفع وإما املثال، سبيل على ائتماهنا،
  :٥ الفقرة هناية يف التالية لةاجلم إضافة ميكن مث ومن. املختصة
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  إطارخارج شخص أي على ماليا، شكال تتخذ أن ميكن اليت العقوبات، هذه فرض أيضا وجيوز"  
   يف املذكورة اجلرائم تشكّل اليت األفعال ارتكاب يف بدور شارك قد يكون العمومية، اهليئة أو دارةاإل

  ".أعاله ٤ الفقرة
    

  )A/AC.261/3/Rev.5( النص املتداول
  

  ٨املادة "
  العموميةألموال  اإدارةاملشتريات العمومية و"

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات   - ١"    
 نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايري املوضوعية يف اختاذ نشاءالالزمة إل

وتتناول هذه النظم، اليت جيوز أن . فاعليتها يف منع الفسادالقرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، ب
  :تراعى يف تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها

ات وعقود االشتراء، مبا يف ذلك املعلومات إجراءتوزيع املعلومات املتعلقة ب  )أ"(    
 إرساءة الصلة باملتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيق

   عروضهم وتقدميها؛عدادالعقود، توزيعا عاما، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إل
 إرساءالقيام مسبقا بإقرار ونشر شروط املشاركة، مبا يف ذلك معايري االختيار و  )ب"(    

  العقود وقواعد املناقصة؛
اذ القرارات املتعلقة باملشتريات استخدام معايري موضوعية ومقررة مسبقا الخت  )ج"(    

  ات؛جراءالعمومية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد أو اإل
إقامة نظام فّعال للمراجعة الداخلية، مبا يف ذلك نظام فّعال للطعن، ضمانا   )د"(    

ة عمال ات املوضوعجراءلوجود سبل قانونية للتظلّم واالنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد أو اإل
  هبذه الفقرة؛

اختاذ تدابري، عند االقتضاء، لتنظيم األمور املتعلقة بالعاملني املسؤولني عن   )ه"(    
ات الفرز، إجراء عن أي مصلحة يف مشتريات عمومية معينة، واإلعالناملشتريات، مثل 

   (15).واالحتياجات التدريبية
ها القانوين، تدابري مناسبة تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظام  - ٢"    

  :وتشمل هذه التدابري ما يلي.  األموال العموميةإدارةلتعزيز الشفافية واملساءلة يف 
  ات العتماد امليزانية الوطنية؛إجراء  )أ"(    
   والنفقات يف حينها؛يرادات عن اإلبالغاإل  )ب"(    

________________ 

 ما جيوز تأويله على أنه مينع أي دولة طرف من ١ أنه ال يوجد يف الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني    (15) 
  .ا األساسية املتعلقة باألمن الوطيناختاذ أي تدبري أو من عدم اإلفصاح عن أي معلومات تراها ضرورية حلماية مصاحله
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   بذلك نظاما يتضمن معايري للمحاسبة ومراجعة احلسابات وما يتصل  )ج"(    
   (16)من رقابة؛

  نظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛  )د"(    
اختاذ تدابري تصحيحية، عند االقتضاء، يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة   )ه"(    

  .يف هذه الفقرة
، وفقا للمبادئ إداريةتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و  - ٣"    

ة لقانوهنا الداخلي، للمحافظة على سالمة دفاتر احملاسبة أو السجالت أو البيانات املالية أو األساسي
    (17) ." العمومية وملنع تزوير تلك املستنداتيراداتاملستندات األخرى ذات الصلة بالنفقات واإل

    
  ملحوظات من األمانة

 ٨جديدة يف هناية املادة  فقرة إضافةيف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترحت كندا  - ٣
 ):A/AC.261/L.236انظر (يكون نصها كما يلي 

 اتجراءواإل العمليات تكون أن لضمان تدابري من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ[...] "    
 شفافة العمومية اخلدمات تقدمي امتيازات منح ويف الدولة ممتلكات خوصصة يف املستخدمة
  ."خوصصتها املراد األنشطة أو املمتلكات سياق يف احملتملني املشترين لكل ومنصفة

انظر ( كما يلي اإلضافيةويف السياق نفسه، اقترحت الربازيل وسري النكا أن يكون نص الفقرة 
A/AC.261/L.238:(  

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لضمان خضوع خوصصة ممتلكات الدولة أو "[...]     
  ."الشفافية واملنافسة واملعايري املوضوعية يف صنع القرارات تقوم على جراءاملمتلكات البلدية إل

 ٨ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة اقترحت الواليات املتحدة النص التايل للمادة  - ٤
 ):A/AC.261/L.210انظر (

  

________________ 

 للحسابات الداخلية للمراجعة نظام] وجود"[): A/AC.261/L.208انظر الوثيقة (اقترحت تركيا الصيغة التالية    (16) 
 مراجعة بشأن مسبقا موضوعة ملعايري وفقا ويعمل العمومية، املؤسسات داخل احلسابات مراجعة جلان وتوجيه لرقابة خيضع
  ."األداء تدقيق على خاص بوجه التشديد مع تاحلسابا
وقد . املكسيك نسقته العضوية مفتوح رمسي نص هذه املادة هو نتاج األعمال اليت اضطلع هبا فريق عامل غري   (17) 

انظر الوثيقة (قُدم النص املقترح بالتشاور مع فرنسا واهلند والواليات املتحدة األمريكية بناء على طلب الرئيس 
A/AC.261/L.241.(  
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  ٨ملادة ا"
   األموال العموميةإدارةاملشتريات العمومية و"

ة لنظامها القانوين، اخلطوات تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسي  - ١"    
وهذه القواعد، اليت جيوز أن تأخذ يف .  قواعد اشتراء تكون فعالة يف منع الفسادرساءالالزمة إل

 :احلسبان القيم احلّدية املناسبة يف تطبيقها، جيب أن تتناول، ضمن مجلة أمور، ما يلي

 ذلك يف مبا عاما، زيعاتو احملددة االشتراء عمليات لتوزيع الالزمة الترتيبات  )أ"(    
 العروض ملقدمي يتيح مبا العقود، إرساءوب املناقصات يف املشاركة إىل بالدعوات املتعلقة املعلومات
  وتقدميها؛ للشروط مستوفية عروض عدادإل كافيا وقتا احملتملني

 العقود إرساءو االختيار معايري ذلك يف مبا املشاركة، شروط بإقرار مقدما القيام  )ب"(    
 ونشرها؛ للمناقصة، وقواعد

 العمومية، باملشتريات املتعلقة للقرارات سلفا مقررة موضوعية معايري استخدام  )ج("    
  القواعد؛ تطبيق صحة من الحقا للتحقق تيسريا

 القواعد اتباع عدم حال يف احمللية للمراجعة فّعال نظام إلقامة الالزمة الترتيبات  )د("    
  ة؛الفقر هبذه عمال املوضوعة

 عن اإلعالن مثل املشتريات، عن املسؤولني باملوظفني املتعلقة األمور تنظيم  )ه("    
  .التدريب ومتطلبات الفرز، اتإجراءو معينة، عمومية مشتريات يف املصلحة

 الالزمة التدابري القانوين، لنظامها األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ  - ٢"    
 ضمن من يكون أن ويتعّين. العمومية األموال إدارة يف واملساءلة فيةالشفا من الكايف القدر لضمان
  :يلي ما التدابري هذه

  وإقرارها؛ الوطنية امليزانية إعداد  )أ"(    
 ؛ يف حينهايراداتإل عن النفقات وابالغاإل  )ب"(    

  مراقبة؛ من بذلك يتصل وما احلسابات مراجعة وضبط احملاسبة  )ج("    
  ".الفقرة هذه يف املقررة لالشتراطات االمتثال عدم حال يف فانتصا سبل وجود  )د("    
 من مشروع ٨ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة، وافقت اللجنة مؤقتا على املادة  - ٥
 من النص املتداول ٥ و٤وُنظر يف الفقرتني السابقتني ). ٢٢ الفقرة ،A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

A/AC.261/3/Rev.2من االتفاقية١٢ املادة  إطارانظر يف( من مشروع االتفاقية ١١دة  فيما يتعلق باملا .(  
أكتوبر / تشرين األول١ - سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (سابعة للجنة املخصصة ويف الدورة ال - ٦
انظر النص النهائي (، نظرت اللجنة يف املادة ووضعتها يف صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣

، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(ير اللجنة املخصصة لالتفاقية، املدرج يف تقر
 ).٥٦/٢٦٠إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة 
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  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٩املادة 

  العموميةألموال  اإدارةوريات العمومية املشت
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات   - ١  
 نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايري املوضوعية يف نشاءالالزمة إل

وتتناول هذه النظم، اليت . اختاذ القرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، بفاعليتها يف منع الفساد
  :جيوز أن تراعى يف تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها

ات وعقود االشتراء، مبا يف ذلك املعلومات إجراءتوزيع املعلومات املتعلقة ب  )أ(  
 إرساءاملتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة ب

   عروضهم وتقدميها؛عدادتوزيعا عاما، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إلالعقود، 
القيام مسبقا بإقرار ونشر شروط املشاركة، مبا يف ذلك معايري االختيار   )ب(  

   العقود وقواعد املناقصة؛إرساءو
شتريات استخدام معايري موضوعية ومقررة مسبقا الختاذ القرارات املتعلقة بامل  )ج(  

  ات؛جراءالعمومية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد أو اإل
إقامة نظام فّعال للمراجعة الداخلية، مبا يف ذلك نظام فّعال للطعن، ضمانا   )د(  

ات املوضوعة جراءلوجود سبل قانونية للتظلم واالنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد أو اإل
  عمال هبذه الفقرة؛

ختاذ تدابري، عند االقتضاء، لتنظيم األمور املتعلقة بالعاملني املسؤولني عن ا  )ه(  
ات الفرز، إجراء عن أي مصلحة يف مشتريات عمومية معينة، واإلعالناملشتريات، مثل 

  .واالحتياجات التدريبية
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، تدابري   - ٢  

  :وتشمل هذه التدابري ما يلي.  األموال العموميةإدارةالشفافية واملساءلة يف مناسبة لتعزيز 
  ات العتماد امليزانية الوطنية؛إجراء  )أ(  
   والنفقات يف حينها؛يرادات عن اإلبالغاإل  )ب(  
  نظاما يتضمن معايري للمحاسبة ومراجعة احلسابات وما يتصل بذلك   )ج(  
  من رقابة؛
  ؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛نظما فعالة وكف  )د(  
اختاذ تدابري تصحيحية، عند االقتضاء، يف حال عدم االمتثال لالشتراطات   )ه(  

  .املقررة يف هذه الفقرة
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، وفقا للمبادئ إداريةتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و  -٣  
احملاسبة أو السجالت أو البيانات املالية األساسية لقانوهنا الداخلي، للمحافظة على سالمة دفاتر 

    . العمومية وملنع تزوير تلك املستنداتيراداتاملستندات األخرى ذات الصلة بالنفقات واإل أو
      

  ملحوظات تفسريية  - جيم
    

 يف والواردة اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ٩امللحوظة التفسريية بشأن املادة   
  :هي كما يلي) ١٣، الفقرة A/58/422/Add.1(ا األوىل إىل السابعة التقرير عن أعمال دوراهت

  
  ١الفقرة 

 تدبري أي اختاذ من طرف دولة أي مينع أنه على تأويله جيوز ما ١ الفقرة يف يوجد ال  
 املتعلقة األساسية مصاحلها حلماية ضرورية تراها معلومات أي عن فصاحإلا عدم من أو

  .الوطين باألمن
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   الناسإبالغ  - ١٠ادة امل

    
    نصوص التفاوض- ألف

    
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ – يناير/ كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

    
  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول

  
  (1)٩املادة "
  لناس اإبالغ"

 ما قد يلزم من تدابري لضمان مراعاة عمليات التنظيم األطرافتتخذ الدول   - ١"  
ل وصنع القرار يف اإلدارات العمومية لضرورة مكافحة الفساد، وال سيما بضمان قدر والتشغي

  .كاف من الشفافية وفقاً ملقتضيات الفعالية، وذلك فيما يتعلق باحلصول على املعلومات
.  الناسبالغ نظم مناسبة إلنشاءتتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري إل  - ٢"    

  :وميكن أن تشمل تلك النظم
  دارات واألجهزة احلكومية؛إل عن احتياجات ابالغاإل  )أ"(    
  ."نشر تقارير حكومية سنوية  )ب"(    

    
  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  ٩ املادة"
  الناس إبالغ"

 تنظيم عمليات تراعي أن لضمان تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تتخذ - ١"  
 بضمان وخصوصا الفساد، مكافحة ضرورة فيها اراتالقر واختاذ وتسيريها العمومية اإلدارات

  (2) .الفعالية حتقيق ضرورة مع يتوافق املعلومات، إىل الوصول بتيسر يتعلق فيما الشفافية، مـن قدر
________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (1) 
 كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

  ).٢٠٠١ ديسمرب/األول
  .دقة أكثر جلعلها الفقرة هذه تنقيح سيلزم أنه الوفود بعض رأت  (2) 
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 (3).الناس بالغإل مناسبـة نظم نشاءإل التدابري من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ - ٢"  
  :النظم تلك تشمل أن وجيوز

  احلكومية؛ واألجهزة داراتإلبا اخلاصة بالغاإل متطلبات )أ"(   
  (4)".سنوية حكومية تقارير نشر  )ب("    

      
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب /أيلول ٣٠فيينا،: الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  
  (5)٩املادة "
   الناسإبالغ"

ية لقانوهنا الداخلي، ومع مراعاة ، وفقا للمبادئ األساساألطرافتتخذ الدول   - ١"    
 ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لضمان الشفافية يف إداراهتا العمومية، خصوصا

  .اختاذ القرارات فيهاعمليات فيما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا و
  :، حتقيقا لتلك الغايةاألطرافعلى الدول   - ٢"    
ائح تنظيمية متكّن عامة الناس من احلصول، عند ات أو لوإجراءأن تعتمد   )أ"(    

االقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إداراهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات 
  فيها، وعن القرارات واملراسيم القانونية اليت هتم عامة الناس؛

صول الناس إىل ، عند االقتضاء، من أجل تيسري وداريةاإلات جراءأن تبّسط اإل  )ب"(    
  السلطات املختصة باختاذ القرارات؛

  ."أن تنشر تقارير دورية، مبا فيها تقارير عن خماطر الفساد يف إداراهتا العمومية  )ج"(    
    

________________ 

 إن أخرى وفود وقالت. الضرورية غري التفاصيل إزالة بغية الفقرة من تبقى ما حذف الوفود بعض اقترحت  (3) 
  .املادة بتطبيق يتعلق فيما التوجيه لتوفري ضروري األمثلة إدراج
  :(A/AC.261/L.34) جديدة فرعية فقرة إضافة املكسيك اقترحت  (4) 
 الناس، وعامة السلطات بني العالقات ذلك يف مبا العمومية، الشؤون إدارة يف الشفافية ترّوج آليات  )ج"(     

  ."معاجلتها يف املتخذة والتدابري اخلطوات نتائج عن معلومات إلزامي أساس على وتوفر
نائب الرئيس الذي قام مبهام  هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من (A/AC.261/L.145)نص هذه املادة  (5) 

رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ عقب القراءة 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة
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  ملحوظات من األمانة

 ٢٤- ١٣فيينا، (املخصصة  للجنة الرابعة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة عقب - ١
 يف" الشخصية املعلومات تبادل "بعنوان جديدة مادة إضافة أملانيا اقترحت ،)٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

 :وكان نص املادة املقترحة كما يلي. )A/AC.261/L.168(من مشروع االتفاقية  الفصل هذا هناية
    

  [...]املادة "
  تبادل املعلومات الشخصية"

 فيما التالية ألحكامل االتفاقية هذه مبوجب واستخدامها الشخصية البيانات مجع خيضع"    
  :طرف دولة لكل الداخلي بالقانون يتعلق

 يف احملددة لألغراض إال البيانات الطرف الدولة يف املتلقية السلطة تستخدم ال  )أ"(    
 على وعالوة. األخرى الطرف الدولة يف احمليلة السلطة حتددها اليت بالشروط ورهنا االتفاقية هذه
 وكذلك عليها، واملالحقة الكبرية األمهية ذات اجلنائية اجلرائم ملنع البيانات استخدام جيوز ذلك،
 هذه يف أطرافا ليست دول إىل البيانات حتال وال. العمومي األمن على كبري خطر وقوع ملنع

  االتفاقية؛
 يف احمليلة السلطة إبالغب الطلب، عند الطرف، الدولة يف املتلقية السلطة تقوم  )ب"(    

 وحيثما. ذلك من احملرزة والنتائج احملالة البيانات استعمال فيه مت مبا خرىاأل الطرف الدولة
 طلب ودون فورا املعلومات تلك تقدم املادة، هذه من) أ (الفرعية للفقرة وفقا البيانات تستخدم
  وتلقيها؛ الشخصية البيانات إحالةب بسجل املتلقية والسلطة احمليلة السلطة وحتتفظ. مسبق

 البيانات بدقة املعنيتني الطرفني الدولتني يف املتلقية والسلطة احمليلة السلطة هتتم  )ج"(    
 باملوضوع الصلة وثاقة مببادئ واستخدامها، البيانات مجع عند وتلتزمان،. أمنها وبضمان

 االعتبار توليان كما ،حالةاإل حتظر الداخلي القانون  إطاريف أحكام ألي ومتتثالن واملعقولية،
 البيانات فورا حتذف أو وتصحح. احلماية تتطلب البيانات موضوع للشخص مصاحل ألي الواجب

 الزمة تعد مل اليت البيانات أو معاجلتها أو مجعها ينبغي يكن مل اليت البيانات أو الدقيقة غري
 احملددة الفترات احمليلة السلطة تبني البيانات، إحالة ولدى. أجلها من أحيلت اليت لألغراض
  البيانات؛ تلك حذف بعدها جيب اليت الداخلي وهناقان مبوجب

 أو بشأنه احملازة البيانات عن الطلب، عند البيانات، موضوع الشخص يفاد  )د("    
 حذف طلب يف احلق هلا أو له ويكون. فيه استعماهلا يعتزم اليت الغرض عن وكذلك بشأهنا

 الداخلي القانون وحيكم. استعماهلا أو مجعها ينبغي يكن مل اليت البيانات أو الدقيقة غري البيانات
 حذف ويف املعلومات على االطالع يف احلق أراضيها يف املعلومات طلبت اليت الطرف للدولة
 املعلومات تلك تقدمي عدم يف الدولة مصلحة كانت إذا املعلومات تقدمي رفض وجيوز. البيانات
  ."يطلبها الذي الشخص مصلحة تفوق
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١ينا، في: الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.5( النص املتداول
  

  ٩املادة "
   الناسإبالغ"

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة "    
ما يتعلق  مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز الشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلك

 وجيوز أن تشمل هذه .، عند االقتضاءفيها اختاذ القراراتعمليات بكيفية تنظيمها واشتغاهلا و
  :التدابري ما يلي

ات أو لوائح متكّن عامة الناس من احلصول، عند االقتضاء، على إجراءاعتماد   )أ"(    
رارات فيها، وعن معلومات عن كيفية تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ الق

يالء املراعاة الواجبة لصون حرمتهم إالقرارات والصكوك القانونية اليت هتم عامة الناس، مع 
  (6)وبياناهتم الشخصية؛

، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس إىل داريةاإلات جراءتبسيط اإل  )ب"(    
  السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛

كن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا نشر معلومات مي  )ج"(    
  ."العمومية

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٩يف الدورة السادسة اللجنة املخصصة، اعتمدت اللجنة مؤقتا املادة  - ٢
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

أكتوبر /تشرين األول ١ - سبتمرب /أيلول ٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة  - ٣
انظر النص النهائي (، نظرت اللجنة يف املادة ووضعتها يف صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣

، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(لالتفاقية، املدرج يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠ وفقا لقرار اجلمعية العامة إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني

      
________________ 

 للجنة املخصصة، أعربت أملانيا عن عزمها سحب االقتراح املتعلق بإضافة مادة جديدة بشأن يف الدورة السادسة  (6) 
  :، واقترحت بدال من ذلك أن تدرج هنا ملحوظة لألعمال التحضريية يكون نصها كما يلي"تبادل املعلومات الشخصية"

اية املعلومات الشخصية اليت تتناول أنه ينبغي للدول األطراف، فيما يتعلق حبماألعمال التحضريية سوف تبني "     
هذه االتفاقية استخدامها، أن تستلهم املبادئ املرساة يف مبادئ األمم املتحدة التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات 

  ."١٩٩٠ديسمرب / كانون األول١٤ املؤرخ ٤٥/٩٥الشخصية احملوسبة، اليت اعتمدهتا اجلمعية العامة يف قرارها 
  .صصة أن تنظر يف هذا االقتراح يف دورهتا السابعةوقررت اللجنة املخ
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  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار 

    
  ١٠املادة 
   الناسإبالغ

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة   
 ما زيز الشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلكمكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لتع

 وجيوز أن .، عند االقتضاءفيها اختاذ القراراتعمليات يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا و
  :تشمل هذه التدابري ما يلي

ات أو لوائح متكّن عامة الناس من احلصول، عند االقتضاء، على إجراءاعتماد   )أ(  
إدارهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها، وعن معلومات عن كيفية تنظيم 

القرارات والصكوك القانونية اليت هتم عامة الناس، مع إيالء املراعاة الواجبة لصون حرمتهم 
  وبياناهتم الشخصية؛

، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس إىل داريةاإلات جراءتبسيط اإل  )ب(  
  ليت تتخذ القرارات؛السلطات املختصة ا

  .نشر معلومات ميكن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا العمومية  )ج(  
      

  ملحوظات تفسريية  - جيم
  

 يف والواردة اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ١٠امللحوظة التفسريية بشأن املادة   
  :هي كما يلي) ١٤، الفقرة A/58/422/Add.1(تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  
  )أ(الفقرة الفرعية 

 هذه تتناول اليت الشخصية املعلومات حبماية يتعلق فيما ،األطراف للدول جيوز  
 البيانات ملفات لتنظيم التوجيهية املبادئ يف املرساة املبادئ تستلهم أن استخدامها، االتفاقية
 كانون ١٤ املؤرخ ٤٥/٩٥ قرارها يف العامة ةاجلمعي اعتمدهتا اليت احملوسبة، الشخصية

  .١٩٩٠ ديسمرب/األول
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  القضائي باجلهاز املتعلقة التدابري  - ١١املادة 
        العامة النيابة وأجهزة  

        نصوص التفاوض- ألف
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  
  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

" 
  (1)مكررا ٩ املادة

  القضائي باجلهاز املتعلقة التدابري"

 سياستها من وكجزء الداخلي لقانوهنا األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ"  
   من] الوطنية [املنع سياسات [...] [املادة يف إليه أشري حسبما الفساد، مبكافحة اخلاصة
   األمهية بالغ دور من القضائي للجهاز ما هااعتبار يف وواضعة ،]الفساد مكافحة أجل
 التام االحترام مع القضائي، اجلهاز لفساد فرص أي من للحد مالئمة تدابري الفساد، مكافحة يف

  (2).القضاء الستقاللية
  :التدابري تلك تشمل أن وميكن"   
  املصاحل؛ تضارب احتمال ملواجهة (3)تدابري )أ("  
  القضائي؛ اجلهاز ألعضاء سلوك ايريمع وجود لضمان تدابري )ب("  

________________ 

 للجنة األوىل الدورة أثناء جرت مشاورات إثر) A/AC.261/L.45 (اقتراح معدل مقدم من اململكة املتحدة  (1) 
 غري أهنا وفود بضعة وذكرت). A/AC.261/L.2 (البلد ذلك من وفد املقدم األصلي لالقتراح األوىل القراءة بعد املخصصة

) أ (الفرعية الفقرات أن مثارها شواغل عن الوفود أحد وأعرب. القضائي اجلهاز بشأن منفصلة مادة وجود عن متاما ضيةرا
  .التفصيل مفرطة) ج (إىل

 عبارة الوفود أحد واقترح". القضاء باستقاللية املساس دون "نصها ليصبح العبارة هذه تعديل الوفود بعض اقترح  (2) 
  ".القضاء الستقاللية التام االحترام مع"

  ".وإجراءات تدابري "أو" وإجراءات قواعد "بعبارة الكلمة هذه عن اقترحت االستعاضة  (3) 
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 جزاءات على وللنص القضائي اجلهاز بسلوك املتعلقة الشكاوى ملعاجلة تدابري )ج("  
  مناسبة؛

  (5)،(4)."الوظيفي االستقرار وضمان األجور لتحديد ومنصفة شفّافة إجراءات  )د"(    
    

  ٢٠٠٢وبر أكت/ تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2( النص املتداول
  (6)مكررا ٩ املادة"

  القضائي باجلهاز املتعلقة التدابري"

 مساس ودون القانوين لنظامها األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ -١"   
 مكافحة يف األمهية بالغ دور من القضائي للجهاز ما اعتبارها يف وواضعة القضاء، باستقاللية
 ممارسة لدى [القضائي اجلهاز أعضاء بني الفساد فرص ومنع النـزاهة لتدعيم تدابري الفساد،
  .القضائي اجلهاز أعضاء سلوك بشأن وإجراءات قواعد التدابري تلك تشمل أن وجيوز]. وظائفهم

 من ١ بالفقرة عمال املتخذة التدابري وتطبيق استحداث ذلك، على  قياسا(7)جيوز، -٢"   
 ذلك فيها ليشكّ ال اليت األطراف الدول يف الدولة أمن نيابة أو العامة النيابة جهاز داخل املادة هذه

 ".الستقالليته مماثلة باستقاللية يتمتع ولكن القضائي، اجلهاز من جزءا اجلهاز
    

  نةملحوظات من األما
 الصني اقترحت املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة عقب  - ١  
 : تنص على ما يلي)A/AC.261/L.150 (املادة هلذه معدلة صيغة

________________ 

  ):A/AC.261/L.36 (املادة هذه إىل التالية الفقرة إضافة سلوفينيا اقترحت  (4) 
 جهاز ضمن ذلك، على اقياس وتطبيقها، املادة هذه من ١ الفقرة مبقتضى املعتمدة التدابري استحداث يتعني"     

   الستقاللية مماثلة باستقاللية فيها يتمتعان اليت األطراف الدول يف الدولة أمن نيابة أو العامة النيابة
  ."القضائي اجلهاز

  :التايل بالنص املادة هذه عن االستعاضة باكستان اقترحت  (5) 
 االتفاقية هذه من ٧و ٦ املادتني أحكام رفط دولة كل تطبق القضائي، اجلهاز يف الفساد آثار جلسامة نظرا"     

 األخرى الدولة أجهزة تدخل ودون باستقالليته املساس دون ولكن القضائي، اجلهاز حالة يف صرامة أشد بصورة
  ".القضاء شؤون يف

 رئيس مبهام قام الذي الرئيس، نائب أنشأه رمسي غري عامل فريق نتاج هو) A/AC.261/L.111 (املادة هذه نص  (6) 
 الثانية القراءة عقب املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف االتفاقية مشروع من الفصل هذا حول مداوالهتا أثناء املخصصة اللجنة
 الستعراض فرصة املخصصة للجنة أتيحت وقد. الرمسي غري العامل قت اململكة املتحدة أعمال الفريقونّس. النص ملشروع
 ذلك أثناء أبديت اليت التعليقات املادة هذه نص مشروع وجيسد. الرمسي غري العامل الفريق أنتجه الذي املنقح املشروع

  .الرئيس نائب خلّصها حسبما املنقح، للنص االستعراض
 كلمة عن االستعاضة الوفود أحد اقترح املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص ملشروع الثانية القراءة أثناء  (7) 

  ".يتعني "بكلمة" جيوز"
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  مكررا ٩ املادة"
  العامة والنيابة القضاء جبهازي املتعلقة التدابري"

 املساس ودون القانوين، امهالنظ األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ  -١"    
 مكافحة يف األمهية بالغ دور من القضائي للجهاز ما اعتبارها يف وواضعة القضاء، باستقاللية
 أن وجيوز. القضائية زاهة الن ولتعزيز القضائي اجلهاز لفساد فرص توفر دون للحيلولة تدابري الفساد،
  .القضائي اجلهاز أعضاء سلوك بشأن وإجراءات قواعد التدابري تلك تشمل

 ضمن وتطبيقها املادة هذه من ١ الفقرة مبقتضى املعتمدة التدابري إدخال جيوز  -٢"    
 الستقاللية مماثلة باستقاللية فيها يتمتع اليت األطراف الدول يف الدولة نيابة أو العامة النيابة جهاز
  ."القضائي اجلهاز

  
انظر ( مكررا ٩ليمن الصيغة التالية للمادة ويف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت ا  - ٢  

A/AC.261/L.105:( 
  

  مكررا ٩ املادة"
   القضائي باجلهاز املتعلقة التدابري"

 هنانواألساسية لقا للمبادئ وفقا طرف دولة كل تتخذ القضاء، استقالل مراعاة مع"    
 فرص أي ملنع ومكافحة مالئمة تدابري الفساد، مبكافحة اخلاصة سياستها من وكجزء الداخلي
  ."القضائي جهازها يف تظهر قد للفساد

    
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  
  مكررا ٩ املادة"

    العامة النيابة وأجهزة القضائي زباجلها املتعلقة التدابري"
 تتخذ الفساد، مكافحة يف حاسم دور من له وما القضاء استقاللية ألمهية نظرا  -١"   

 تدابري القضاء، باستقاللية مساس ودون القانوين لنظامها األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل
 التدابري تلك تشمل أن وجيوز. القضائي اجلهاز أعضاء بني الفساد فرص ودرء النـزاهة لتدعيم
    .القضائي اجلهاز أعضاء سلوك بشأن قواعد

 ١ بالفقرة عمال املتخذة للتدابري مماثل مفعول ذات تدابري وتطبيق استحداث جيوز  -٢"  
 جزءا اجلهاز ذلك فيها يشكل ال اليت األطراف الدول يف العامة النيابة جهاز داخل املادة هذه من
  ."الستقالليته (8)مماثلة باستقاللية يتمتع ولكن القضائي، اجلهاز من

________________ 

 احلاالت تشمل أهنا على ُتفهم أن ينبغي املماثلة االستقاللية إىل اإلشارة أن األعمال التحضريية تبني اتفق على أن  (8) 
  .مطابقة االستقاللية تلك فيها تكون اليت
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  ملحوظات من األمانة
  

 مكررا من مشروع ٩وافقت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٣
    ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (السابعة  دورهتا يف املخصصة، اللجنة ونظرت  - ٤
 لالتفاقية، النهائي النص انظر (عليها ووافقت النهائية صيغتها ووضعت املادة، يف ،)٢٠٠٣أكتوبر /األول
 اجلمعية إىل قدم الذي ،)املرفق قرار، مشروع ،١٠٣ الفقرة ،A/58/422 (املخصصة اللجنة تقرير يف الوارد
       ).٥٦/٢٦٠ معيةاجل لقرار وفقا واخلمسني الثامنة دورهتا يف العتماده العامة

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة- باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ١١ املادة

  العامة النيابة وأجهزة القضائي باجلهاز املتعلقة التدابري
 تتخذ الفساد، مكافحة يف حاسم دور من له وما القضاء استقاللية ألمهية نظرا  - ١  

 القضاء، باستقاللية مساس ودون القانوين لنظامها األساسية للمبادئ اوفق طرف، دولة كل
 تلك تشمل أن وجيوز. القضائي اجلهاز أعضاء بني الفساد فرص ودرء النـزاهة لتدعيم تدابري
    .القضائي اجلهاز أعضاء سلوك بشأن قواعد التدابري
 بالفقرة عمال تخذةامل للتدابري مماثل مفعول ذات تدابري وتطبيق استحداث جيوز  - ٢  

 اجلهاز ذلك فيها يشكل ال اليت األطراف الدول يف العامة النيابة جهاز داخل املادة هذه من ١
 .الستقالليته مماثلة باستقاللية يتمتع ولكن القضائي، اجلهاز من جزءا

      
    ملحوظات تفسريية-جيم

  
 من االتفاقية ١١املادة امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن   

هي ) ١٥الفقرة ، A/58/422/Add.1(وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :كما يلي

  
  ٢الفقرة 

 فيها تكون اليت احلاالت تشمل أهنا على ُتفهم أن ينبغي املماثلة االستقاللية إىل اإلشارة  
  .مطابقة االستقاللية تلك
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        القطاع اخلاص  - ١٢املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  (1)١١ املادة"
  اخلاص القطاع"

 تقليل إىل الداخلي، لقانوهنا األساسية للمبادئ وفقا األطراف، الدول تسعى  -١"  
 اهليئات من أكثر أو بواحدة تتعلق مفسدة ممارسات يف للضلوع مستقبال أو حاليا املتاحة الفرص

 أو إدارية أو تشريعية تدابري من يلزم ما باختاذ وذلك القضائية، واليتها ضمن املنشأة االعتبارية
  :على التدابري تلك تركّز أن وينبغي. غريها

 القطاع وهيئات العامة النيابة عضاءأ أو القانون إنفاذ أجهزة بني التعاون تدعيم )أ"(  
  الصناعية؛ املنشآت فيها مبا املعنية، اخلاص

 اخلاص القطاع هيئات نزاهة صون بقصد إجرائية وقواعد معايري وضع على العمل )ب"(  
 العدل وكّتاب احملامني وخصوصا الصلة، ذات للمهن سلوك قواعد مدونات وكذلك املعنية،

  حملاسبني؛وا الضريبيني واملستشارين
 الشفافية مبادئ إىل يستند املالية املؤسسات على لإلشراف مناسب إطار إرساء )ج"(  

 املعامالت بشأن الدويل التعاون على مناسبة بقدرة ويتمتع للشركات السليمة واإلدارة واملساءلة
  احلدود؛ عرب املالية

  
    

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع)A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من مقدم اقتراح مأخوذ من نص  (1) 
 ١ الفقرة وتستند). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧ إىل ٤ آيرس، بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض خصصةامل
 ٣ الفقرة وجتّسد التنظيمية؛ القيود إزالة مبدأ ٢ الفقرة وجتّسد ؛)معّدلة (املنظمة اجلرمية اتفاقية من ٣١ املادة من ٢ الفقرة إىل
 إىل املقدمة الرشاوى اقتطاع  بشأن١٩٩٦ لسنة االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة جملس توصية يف الوارد املبدأ

  .الضريبـي الوعاء من األجانب العموميني املوظفني
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  (2)١ اخليار"  
 إجرامية أفعال أو فساد أفعال ارتكاب يف يةاالعتبار اهليئات استخدام إساءة منع )د"(  

 االعتبارية اهليئات عن عمومية سجالت إنشاء منها بوسائل التحديد، وجه على بالفساد صلة ذات
  ومتويلها؛ وإدارهتا اعتبارية هيئات إنشاء يف الضالعني الطبيعيني واألشخاص

  
  (3)٢ اخليار"  
 وذلك إخفائها، أو فساد أفعال الرتكاب االعتبارية اهليئات استخدام إساءة منع )د"(  

 اجلهات واستبانة واألسهم، األموال رؤوس وأصحاب مكّونيها، استبانة بشأن تدابري باعتماد
 املعامالت يف الشفافية عامة، وبصفة اإلعالن، وقواعد التسجيل، والتزامات املستفيدة، االقتصادية

  ؛...] [أمور مجلة ضمن واحملاسبية والقانونية املالية
 متنحها اليت والرخص اإلعانات حتكم اليت اإلجراءات استخدام إساءة منع )ه"(  

  التجاري؛ للنشاط العمومية السلطات
 تعزيز إىل الداخلي، لقانوهنا األساسية للمبادئ وفقا األطراف، الدول تسعى  -٢"    

 تنظيمية لوائح أي نببتج وذلك القضائية، واليتها ضمن املنشأة الشركات بني والتنافس الشفافية
  .للفساد نتيجة االستخدام إلساءة ُعرضة أو احلاجة عن زائدة تكون قد

 من ألهنا الضريبـي، الوعاء من الرشاوى باقتطاع تسمح أال طرف دولة كل على  -٣"    
 [...] أو] العمومي املوظف فساد جترمي [...] [املادة مبقتضى اجملرَّمة لألفعال األساسية العناصر

  .االتفاقية هذه من] اخلاص القطاع يف الفساد ميجتر[
  

  (4)١٢املادة "
  احملاسبة"

 تدابري، من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ فّعالة، مكافحة الفساد مكافحة بغية  -١"    
 عن والكشف والسجالت، الدفاتر حبفظ املتعلقة التنظيمية ولوائحها الداخلية لقوانينها وفقا

 القوانني لتلك اخلاضعة الشركات منع بغية احلسابات، ومراجعة احملاسبة يريومعا املالية، البيانات
 يف مدونة غري معامالت وإجراء الدفاتر، يف مدونة غري حسابات إنشاء من التنظيمية واللوائح
 على غرضها حتديد دون خصوم وقيد ومهية، نفقات وتسجيل وافية، بصورة مبينة غري أو الدفاتر
 اجملرَّمة األفعال من أي ارتكاب لغرض مزّورة، مستندات استخدام لكوكذ الصحيح، الوجه
] اخلاص القطاع يف الفساد جترمي] [… [أو] العمومي املوظف فساد جترمي] [… [املواد مبقتضى

  .اجلرائم تلك إخفاء لغرض أو االتفاقية، هذه من] الفساد عائدات غسل جترمي] [… [أو

________________ 

  .)A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من مقدم اقتراح مأخوذ من نص  (2) 
  ).A/AC.261/IPM/10(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (3) 
  ).A/AC.261/IPM/10 (وفرنسا) A/AC.261/IPM/104 (وهولندا النمسا من املقدمني االقتراحني من مأخوذ مدمج نص  (4) 
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 ورادعة ومناسبة فعالة جنائية أو إدارية أو دنيةم عقوبات طرف دولة كل تفرض  -٢"    
 (5).املالية وبياناهتا وحساباهتا وسجالهتا الشركات تلك دفاتر يف تزوير أو إغفال أي على

 داخلية حماسبية مراقبة وجود لضمان تدابري من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  -٣"    
 (6).الفساد عالأف بكشف يسمح مما التجارية، والشركات املنشآت يف كافية

 املنشآت يف احملاسبة خضوع لضمان تدابري من يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  -٤"    
 املتخصصني جانب من سيما ال املالئمة، والتصديق املراجعة إلجراءات التجارية والشركات
  (6)".العمومية اهليئة لدى املعتمدة املتخصصة املنشآت أو املعتمدين

    
  )A/AC.261/3/Rev.1( النص املتداول

  (7)١١املادة "
  القطاع اخلاص"

 (8)تسعـى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل تقليص  -١"    
الفرص املتاحة حاليا أو مستقبال لضلوع القطاع اخلاص يف الفساد ويف األفعال اإلجرامية املتصلة 

 أن (10)وينبغي. عية أو إدارية أو تدابري أخرى من خالل تدابري تشري(9)بالفساد على وجه التحديد،
  (11):تركّز تلك التدابري على

________________ 

 العموميني املوظفني رشوة مكافحة بشأن االقتصادي امليدان يف والتنمية التعاون منظمة اتفاقية من ٨ املادة  (5) 
  ).طفيفة تغيريات مع (الدولية التجارية املعامالت يف األجانب

  ).A/AC.261/IPM/10(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (6) 
وقصد من . (A/AC.261/L.22) ١١ا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة اقتراح قدمته فرنسا والنمس  (7) 

االقتراح املنقح مراعاة الشواغل اليت أعربت عنها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل للنص يف 
د كثرية أيضا عن قلقها إزاء ما تتضمنه من وبينما أبدت وفود كثرية تأييدها العام هلذه املادة، أعربت وفو. دورهتا األوىل

). د (١وعلى وجه اخلصوص، أبدي قلق إزاء كثرة التعابري التنظيمية املفصلة املستخدمة يف الفقرة . تفاصيل تنظيمية مفرطة
  .واقترحت بعض الوفود حذف هذه املادة

  ".تقليل"بدال من كلمة " إزالة"أو " تقليص"اقترحت بعض الوفود استعمال كلمة   (8) 
  ".وسائر اجلرائم املتصلة حتديدا بالفساد"اقترحت بعض الوفود استكمال هذه اجلملة بعبارة   (9) 
  ".ضمن مجلة أمور"اقترحت بعض الوفود أن تدرج هنا عبارة   (10) 
  :(A/AC.261/L.34) ١اقترحت املكسيك النص املعدل التايل للفقرة   (11) 
. ري سلوكية لكي يؤدي األفراد أنشطتهم أداًء صحيحاً ومشّرفاً وسليماًمدونات قواعد أخالقية ومعاي )ب"(     

كما تستحدث . وهتدف هذه املعايري إىل منع تضارب املصاحل سواء فيما بني األفراد أو بني األفراد واملوظفني العموميني
  تعاملهم مع املوظفني العموميني؛طرائق ونظماً تشجع على اإلبالغ عن أفعال الفساد غري املشروعة فيما بني األفراد ويف 

  ؛]السابقة) ب(الفقرة الفرعية [  )ج"(     
  ؛]السابقة) ج(الفقرة الفرعية [  )د"(     
  ؛]السابقة) د(الفقرة الفرعية [  )ه"(     
  ؛]السابقة) ه(الفقرة الفرعية [  )و"(     
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 وكيانات (12) بني أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامةالتعاونتدعيم   )أ"(    
  (13)القطاع اخلاص املعنية؛

العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع   )ب"(    
ذلك مدونات قواعد سلوك لكل املهن ذات الصلة، مثل احملامني وكّتاب العدل اخلاص، وك

  (14)العموميني واملستشارين الضريبيني واحملاسبني؛
إنشاء إطار مالئم لإلشراف على املؤسسات املالية، يستند إىل مبادئ الشفافية   )ج"(    

التعاون الدويل بشأن املعامالت  بقدرة مناسبة على ويتمتعواملساءلة واإلدارة السليمة للشركات، 
  (15)املالية عرب احلدود؛

منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية يف ارتكاب أفعال فساد أو إخفائها، وذلك   )د"(    
بتبيني هوية مؤسسيها وأصحاب رؤوس أمواهلا وأسهمها واملستفيدين منها اقتصاديا، من خالل 

ام، بصورة أعم، بتعزيز الشفافية يف املعامالت املالية التزامات تسجيل وقواعد لإلعالن، وبالقي
والقانونية واحملاسبية، بوسائل منها إنشاء أو َصْون سجالت عمومية عن األشخاص االعتباريني 

  (16)والطبيعيني الضالعني يف إنشاء اهليئات االعتبارية وإدارهتا ومتويلها؛
عانات والُرخص اليت متنحها  اإلجراءات اليت حتكم اإلاستخداممنع إساءة   )ه"(    

  (17)السلطات العمومية للنشاط التجاري؛

________________ 

 باملبالغ اليت تنفق خالفا لقوانني الدول قوانني حتظر املعاملة الضريبية احملابية ألي فرد أو شركة فيما يتعلق  )ز"(     
  األطراف املتعلقة مبكافحة الفساد؛

آليات لتبادل املعلومات عن الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات عرب الوطنية اليت رمبا تكون قد   )ح"(     
  ." طرفارتكبت أفعاال غري مشروعة أو غري سليمة أو جرائم إدارية أثناء مناقصة حكومية يف أي دولة

  .اقترحت بعض الوفود حذف اإلشارة إىل أعضاء النيابة العامة، ألهنم ُيعتربون جزءا من أجهزة إنفاذ القانون  (12) 
غري أن بعض الوفود رأت أن . دعت وفود كثرية إىل تنقيح هذه املادة ضمانا لالتساق يف املصطلحات املستخدمة  (13) 

زم وضع تعريف هلا، ألهنا مل تعرَّف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة ال يل" كيانات القطاع اخلاص"تعابري مثل 
  .عرب الوطنية، اليت استمدت منها هذه املادة

  غري أن عددا من الوفود رأى أنه . األعمال التحضريية يف ذه القائمة االسترشادية قد توّسعاتفق على أن ه  (14) 
  .ال حاجة إىل التفصيل فيها

  .أبدت فرنسا حتفظات إزاء هذه الفقرة  (15) 
ة، وأوضحت أن إدراجها يستلزم حفظ سجالت شاملة ألعداد ضخمة اقترحت بعض الوفود حذف هذه الكلم  (16) 
  .يتعذّر توفريهأشكال امللكية والديون، وهو أمر يكاد من 

 ٢من الفقرة ‘ ٢‘) د(و‘ ١‘) د(فرعيتني اقترحت باكستان إضافة النص التايل، الذي ورد سابقا يف الفقرتني ال  (17) 
  :(A/AC.261/3 (Part I)) ١٨من املادة 

إنشاء سجالت عمومية عن األشخاص االعتباريني والطبيعيني الذين شاركوا يف تكوين اهليئات االعتبارية   ‘١‘"     
  وإدارهتا ومتويلها؛

االتفاقية من العمل كمديرين يف شركات تابعة توفري إمكانية منع األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه   ‘٢‘"     
  ."هليئات اعتبارية أخرى ملدة زمنية معقولة بواسطة أمر من حمكمة أو أي إجراء مناسب آخر
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تسعى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل تعزيز   -٢"    
 نطاق واليتها القضائية، وذلك بتجّنب أي لوائح ضمنالشفافية والتنافس بني الشركات املنشأة 

  .ة أو ُعرضة إلساءة االستخدام نتيجة للفسادتنظيمية قد تكون زائدة عن احلاج
 أال تسمح باقتطاع الرشاوى من الوعاء الضريبـي، ألهنا من طرفعلى كل دولة   -٣"    

] جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي[...] [العناصر األساسية لألفعال اجملّرمة وفقا للمادة 
  . من هذه االتفاقية]جترمي الفساد يف القطاع اخلاص[...] [أو املادة 

    
  (18)١٢املادة "

  احملاسبة"

بغية مكافحة الفساد مكافحة فّعالة، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،   -١"    
وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها التنظيمية املتعلقة حبفظ الدفاتر والسجالت، والكشف عن 

سابات، بغية منع الشركات اخلاضعة لتلك القوانني البيانات املالية، ومعايري احملاسبة ومراجعة احل
واللوائح التنظيمية من إنشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر، وإجراء معامالت غري مدونة يف 

 أو مبينة بصورة غري وافية، وتسجيل (19)الدفاتر أو مزدوجة التدوين أو مدونة بصورة غري سليمة
غرضها على الوجه الصحيح، وكذلك استخدام نفقات ومهية، وقيد التزامات دون حتديد 

جترمي فساد املوظف ] […[مستندات مزّورة، لغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا للمادة 
جترمي غسل عائدات ] […[أو املادة ] جترمي الفساد يف القطاع اخلاص] […[أو ] العمومي
  .من هذه االتفاقية، أو لغرض إخفاء تلك اجلرائم] الفساد

تفرض كل دولة طرف عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية فعالة ومناسبة ورادعة   -٢"    
 فيما خيص دفاتر تلك الشركات (20) من هذه املادة١ الفقرة يفعلى أي إغفال أو تزوير مشار إليه 
  (21).وسجالهتا وحساباهتا وبياناهتا املالية

وجود ضوابط حماسبية داخلية  ما يلزم من تدابري لضمان طرفتتخذ كل دولة   -٣"    
  .كافية يف املنشآت والشركات التجارية، لكي يتسىن كشف أفعال الفساد

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لضمان خضوع احملاسبة يف املنشآت   -٤"    
والشركات التجارية إلجراءات مراجعة وتصديق مالئمة، وخصوصا من جانب أخصائيني 

  (22)."صة معتمدة لدى اهليئة العموميةمعتمدين أو شركات متخص

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (18) 
  .اقتراح من املكسيك  (19) 
، سحبت املكسيك ١وبإدراج هذه العبارة يف هذه الفقرة وإدراج اقتراحها يف الفقرة . اقتراح من املكسيك  (20) 

  ). انظر اجلزء ذا الصلة–ُحذف هنائيا ". (التدابري احملاسبية ملكافحة رشو املوظفني العموميني" بشأن ١٥اقتراحها املتعلق باملادة 
تعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن مكافحة رشوة املوظفني األجانب يف  من اتفاقية منظمة ال٨املادة   (21) 

  .واقترحت بعض الوفود نقل هذه الفقرة إىل الفصل املتعلق بالتجرمي). مع تغيريات طفيفة(املعامالت التجارية الدولية 
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول
  (23)١١املادة "
  القطاع اخلاص"

تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل منع ضلوع   -١"    
  : تركز، ضمن مجلة أمور، على ما يليتدابري يف الفساد، باختاذ القطاع اخلاص

   أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛بنيتعزيز التعاون   )أ"(    
العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع   )ب"(    

املنشآت التجارية، ومجيع املهن  من أجل قيام سلوكاخلاص، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد 
  ذات الصلة، بأداء أنشطتها أداء صحيحا ومشرِّفا وسليما ومنع تضارب املصاحل؛

إنشاء إطار مالئم لإلشراف على املؤسسات املالية يقوم على مبادئ الشفافية   )ج"[(    
أن املعامالت  ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدويل بشللشركاتواملساءلة واإلدارة السليمة 

  (24)]املالية عرب احلدود؛

تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عند االقتضاء   )د"(    
بشأن هوية األشخاص االعتباريني والطبيعيني الضالعني يف إنشاء وإدارة الشركات، وهوية 

  أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛
تخدام اإلجراءات العمومية اليت تنظم أعمال كيانات القطاع منع إساءة اس  )ه"(    

 باإلعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية املتعلقةاخلاص، مبا يف ذلك اإلجراءات 
  لألنشطة التجارية؛

منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على   )و"(    
لعموميني السابقني، أو على استخدام املوظفني العموميني من جانب األنشطة املهنية للموظفني ا

________________ 

وضية األوروبية، نيابة عن الدول واقترحت املف.  زائدتان وينبغي حذفهما٤ و٣رأت بعض الوفود أن الفقرتني   (22)  
 ليحل حمل الصيغ السابقة للمادة ٤ و٣األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب، نصا منقحا للفقرتني 

  :، على النحو التايل(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)، الواردة يف االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا ١٢
 داخلية حماسبية ضوابط لتشجيع الشركات على اعتماد تدابري من قد يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  - ٣     

  .مالئمة، مع إيالء االعتبار حلجم تلك الشركات
 يف البيانات املالية احملاسبية والقانونية خضوع لضمان تدابري من قد يلزم ما طرف دولة كل تتخذ  - ٤     

  ."مالئمة وتصديق ةمراجع إلجراءات الشركات
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام (A/AC.261/L.125)نص هذه املادة   (23) 

رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي أنشئ عقب القراءة 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. الثالثة للجنة املخصصةالثانية ملشروع النص يف الدورة 

  ).تدابري مكافحة غسل األموال (١٤بعد النظر يف املادة ) ج(قد حتذف الفقرة الفرعية   (24) 
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 لتلك األنشطة أو ذلك االستخدام صلة تكونالقطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم؛ عندما 
  .مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم

مح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء الضريبـي، على كل دولة أال تس  -٢"    
جترمي الفساد الذي يضلع [...] [ لألفعال اجملرَّمة وفقا للمادة املكّونةألن الرشاوى هي من العناصر 

 من هذه االتفاقية، (25)]جترمي الفساد يف القطاع اخلاص[...] [أو املادة ] فيه موظف عمومي
  (26).تكبدة يف تعزيز السلوك الفاسدوكذلك سائر النفقات امل

    
  (27)١٢املادة "

  املعايري احملاسبية للقطاع اخلاص"

بغية منع الفساد منعا فّعاال، تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري، وفقا   -١"    
 حبفظ الدفاتر والسجالت، والكشف عن البيانات املتعلقة ولوائحها التنظيمية (28)لقوانينها الداخلية

الية، ومعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب أي من امل
  (29):من هذه االتفاقية[...] األفعال اجملرَّمة وفقا للمواد 

   مدونة يف الدفاتر؛غريإنشاء حسابات   )أ"(    
  إجراء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو مدونة بصورة غري وافية؛  )ب"(    
   ومهية؛نفقاتتسجيل   )ج"(    
  قيد التزامات دون حتديد غرضها على الوجه الصحيح؛  )د"(    
  . زائفةمستنداتاستخدام   )ه"(    
تفرض كل دولة طرف عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية فعالة ومتناسبة ورادعة   -٢"    

  . من هذه املادة١ إليها يف الفقرة املشارعلى اإلغفاالت والتزييفات 

________________ 

  " ادالفس"رئي أيضا أثناء املناقشة أنه ينبغي إعادة النظر يف عنوان هاتني املادتني، واالستعاضة عن كلمة   (25) 
  ".الرشوة"بكلمة 
  .٢أبدى أحد الوفود حتفظات بشأن الطابع اإللزامي للفقرة   (26) 
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام (A/AC.261/L.134)نص هذه املادة   (27) 

ق عامل غري رمسي، أنشئ عقب القراءة رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فري
ومل تستعرض اللجنة . قت جنوب أفريقيا أعمال الفريق العاملونّس. الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة

  .املخصصة هذا النص بعد توزيعه
تشريعاهتا "بعبارة " ائحها التنظيميةقوانينها الداخلية ولو"اقترحت اجلماهريية العربية الليبية االستعاضة عن عبارة   (28) 

  ).A/AC.261/L.144" (الداخلية
  ال ميكن اإلشارة إىل مواد أخرى يف مشروع االتفاقية إال بعد وضع الصيغة النهائية للفصل الثالث،   (29) 

  .املتعلق بالتجرمي
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تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، ما قد   -٣"    
  :يلزم من تدابري لضمان

 مع مراعاة حجمها، ضوابط حماسبية (30)أن يكون لدى كيانات القطاع اخلاص،  )أ"(    
  داخلية كافية لتساعد على منع أفعال الفساد وكشفها؛

ع اخلاص هذه وبياناهتا املالية الالزمة خاضعة سابات كيانات القطاحأن تكون   )ب"(    
  ."إلجراءات مراجعة وتصديق مالئمة

    
  ملحوظات من األمانة

 إدراج كولومبيا اقترحت املخصصة، للجنة الثالثة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة أثناء -١
 حيث ،A/AC.261/L.94 انظر" (يةالتجار لألعمال األخالقية القواعد مدونة  "مكررا، عنواهنا ١١ جديدة مادة
 :وكان نص املادة اجلديدة املقترحة كما يلي). مكررا ٨ بالرقم خطأ اجلديدة املادة ترد
  

  مكررا ٨ املادة"
  التجارية لألعمال األخالقية القواعد مدونة"

 األعمال قطاع التزام لتشجيع تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تعتمد  -١"    
 يف خصوصا املنشآت، يف والشفافية والنـزاهة املسؤولية قواعد وإرساء أخالقية ثقافة ءببنا التجارية
 األعمال منشآت تشّجع أن األطراف الدول على الغاية، هلذه وحتقيقا. واملايل االقتصادي القطاعني
  :وتطبيقها وفهمها نشرها تضمن أن عليها مث ومن التالية، والقيم املبادئ اعتماد على التجارية

 املتعلقة لاللتزامات التامة املراعاة خالل من الدولة أهداف حتقيق يف التعاون  )أ"(    
  والتعاقدية؛ والتجارية اإلدارية وااللتزامات والضرائب بالعمل

 التابعة اهليئات مع العقود ترتيب يف واالقتصاد واملسؤولية الشفافية مبادئ احترام  )ب"(    
  العقود؛ إدارة يف األساسية ونيةالقان للشروط واالمتثال للدولة

   العطاءات وتقدمي املباشرة العامة املشتريات يف األخالقي السلوك اعتماد  ) ج"(    
   حيال أخالقي وموقف عنها، الناشئة بااللتزامات التام والوفاء التنافسية، املناقصات وطرح

  العموميني؛ املوظفني
 املشتريات يف الشفافية ضمان أجل من عةواملتاب للرصد عليها متفق آليات إنشاء  )د"(    

  واخلاصة؛ العامة
 كافية معلومات وتوفري اجليدة، النوعية ذات واخلدمات للسلع املضمون التوفري  )ه"(    

  االختيار؛ حبرية منها يتعلق ما وخصوصا حقوقهم، عن الدفاع من لتمكينهم للمستهلكني ووافية

________________ 

  .ر يف هذا االقتراحوإخضاعه ملزيد من النقاش عند النظ" كيانات القطاع اخلاص"يلزم تعريف تعبري   (30) 
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 واملايل االقتصادي الوضع عن ناسبامل الوقت ويف صحيحة معلومات توفري  )و"(    
  .للمنشآت

 املبادئ ملراعاة تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تتخذ القانونية، لنظمها وفقا  -٢"    
  ."احترامها لعدم عقوبات وضع إمكانية ذلك يف مبا املادة، هذه من األوىل الفقرة يف الواردة

، اقترحت كولومبيا صيغة )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (ويف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة 
  :يكون نصها كما يلي) A/AC.261/L.190انظر (جديدة هلذه املادة اجلديدة 

  
  [...]املادة "

  مدونة القواعد األخالقية لألعمال التجارية"

تشجِّع كل دولة طرف على اعتماد مدونات قواعد أخالقية لألعمال التجارية يف القطاع "    
وتسعى الدول . ن قائمة على قيم ومبادئ النـزاهة والشفافية واملسؤولية االجتماعيةاخلاص تكو

األطراف أيضا إىل التشجيع على استعمال املمارسات التجارية اجليدة يف أوساط األعمال ويف 
  ."العالقات التعاقدية ألوساط األعمال بالدولة

      
  ٢٠٠٣س أغسط/ آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  )A/AC.261/L.210(الواليات املتحدة األمريكية 

  
  ١١ املادة"

 اخلاص القطاع"

ملنع  تدابري الداخلي، لقانوهنا األساسية للمبادئ وفقا طرف، دولة كل تتخذ  -١"    
 القطاع اخلاص، يف احلسابات ومراجعة احملاسبة معايري ولتعزيز الفساد، يف اخلاص القطاع ضلوع
 فّعالة ومتناسبة تكون جنائية أو إدارية أو مدنية عقوبات باعتماد مناسبا يكون حيثما والقيام
 .التدابري هلذه االمتثال عدم حلاالت ورادعة

 :يلي ما الغايات هذه حتقيق إىل الرامية التدابري ضمن من يكون أن جيوز  -٢"    

 الصلة؛ ذات اخلاص القطاع وكيانات القانون إنفاذ أجهزة بني التعاون تعزيز  )أ("    

 القطاع اخلاص كيانات نزاهة صون تستهدف وإجراءات معايري وضع على العمل  )ب("    
 املهن التجارية ومجيع املنشآت قيام أجل من سلوك قواعد مدونات وضع ذلك يف مبا الصلة، ذات
 تضارب املصاحل؛ ومنع وسليم ومشرِّف صحيح وجه على أنشطتها رسةمبما الصلة ذات

الشفافية  مبادئ على يقوم املالية املؤسسات على لإلشراف مالئم إطار إنشاء  )ج[("    
 بشأن املعامالت الدويل التعاون على مناسبة بقدرة ويتمتع للشركات السليمة واإلدارة واملساءلة

 ]احلدود؛ عرب املالية
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 عند االقتضاء تدابري اختاذ ذلك يف مبا اخلاص، القطاع كيانات بني الشفافية زيزتع  )د("    
 الشركات، وهوية وإدارة إنشاء يف الضالعني والطبيعيني االعتباريني األشخاص هوية بشأن

 وأسهمها؛ الشركات أموال رؤوس أصحاب

القطاع  كيانات أعمال تنظم اليت العمومية اإلجراءات استخدام إساءة منع  )ه("    
العمومية  السلطات متنحها اليت والرخص باإلعانات املتعلقة اإلجراءات ذلك يف مبا اخلاص،
 التجارية؛ لألنشطة

 معقولة، على زمنية ولفترة االقتضاء حسب قيود، بفرض املصاحل، تضارب منع  )و("    
 القطاع عموميني يفال املسؤولني عمل على أو مهنية، أنشطة السابقني العموميني املسؤولني ممارسة
 مباشرة العمل صلة ذلك أو األنشطة لتلك تكون عندما تقاعدهم، أو استقالتهم بعد اخلاص

 مدة خدمتهم؛ أثناء عليها أشرفوا أو العموميون املسؤولون أولئك توالها اليت بالوظائف

 تعلقة مبسكامل التنظيمية ولوائحها الداخلية لقوانينها وفقا تدابري، من يلزم ما اختاذ  )ز("    
 القيام ملنع ومراجعة احلسابات، احملاسبة ومعايري املالية، البيانات عن والكشف والسجالت، الدفاتر
  :االتفاقية هذه من[...] للمواد  وفقا مةاجملرَّ األفعال من أي ارتكاب بغرض التالية باألفعال

  الدفاتر؛ خارج حسابات مسك  ‘١‘"    
  وافية؛ غري بصورة تدوينها أو الدفاتر يف نهاتدوي وعدم معامالت إجراء  ‘٢‘"    
  ومهية؛ نفقات تسجيل  ‘٣‘"    
  الصحيح؛ الوجه على غرضها حتديد دون خصوم قيد  ‘٤‘"    
  .زائفة مستندات استخدام  ‘٥‘"    
ضوابط  حجمها، مراعاة مع اخلاص، القطاع كيانات لدى يكون أن كفالة  )ح[("    

كيانات  حسابات تكون وأن وكشفها الفساد فعالأ منع على لتساعد كافية داخلية حماسبية
 .]مالئمة وتصديق مراجعة إلجراءات خاضعة املطلوبة املالية اتهوبيانا هذه اخلاص القطاع

الوعاء  من رشاوى متثل اليت النفقات باقتطاع تسمح أال طرف دولة كل على  -٣"    
هذه  من [...] للمادة وفقا مةاجملرَّ لألفعال املكّونة العناصر من هي الرشاوى ألن يب،ـ الضري

  ".الفاسد السلوك تعزيز يف املتكبدة النفقات سائر االقتضاء، عند وكذلك، االتفاقية،
    

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  

  ١١املادة "
  القطاع اخلاص"

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري ملنع   -١"    
ع اخلاص يف الفساد، ولتعزيز معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات يف القطاع اخلاص، ضلوع القطا
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وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فّعالة متناسبة ورادعة على عدم 
  .االمتثال هلذه التدابري

  :جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي  -٢"    
  تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛  )أ"(    
العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع اخلاص   )ب"(    

ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام املنشآت التجارية ومجيع املهن 
طتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب املصاحل ومن أجل ذات الصلة مبمارسة أنش

ترويج استخدام املمارسات التجارية احلسنة بني املنشآت التجارية ويف العالقات التعاقدية بني تلك 
  املنشآت والدولة؛

تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري، عند   )ج"(    
   هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة يف إنشاء وإدارة الشركات؛االقتضاء، بشأن

منع إساءة استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص، مبا يف   )د"(    
  ذلك اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية؛

حل، بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على منع تضارب املصا  )ه"(    
ممارسة املوظفني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع 
اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة 

   العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون
ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع اخلاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعني   )و"(    

االعتبار، ضوابط كافية ملراجعة احلسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها وضمان 
 الالزمة خاضعة إلجراءات مراجعة أن تكون حسابات منشآت القطاع اخلاص هذه وبياناهتا املالية

  .حسابات وتصديق مالئمة
بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها   -٣"    

الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفاتر والسجالت، والكشف عن البيانات املالية، ومعايري 
األفعال التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام ب

  :هلذه االتفاقية
  إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛  )أ"(    
  إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛  )ب"(    
  تسجيل نفقات ومهية؛  )ج"(    
   الصحيح؛قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه  )د"(    
  استخدام مستندات زائفة؛  )ه"(    
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  .اإلتالف املتعمد ملستندات احملاسبة قبل املوعد الذي يفرضه القانون  )و"(    
على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء الضريبـي،   -٤"    

أو املادة ] ملوظفني العمومينيرشو ا[...] [ألن الرشاوى هي من أركان األفعال اجملرَّمة وفقا للمادة 
من هذه االتفاقية، ] رشو املوظفني العموميني األجانب أو موظفي مؤسسة دولية عمومية[...] [

  ."وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد
    

  ملحوظات من األمانة

 .زء املتبقي، وحذف اجل١١ يف املادة ١٢ من املادة ١دجمت الفقرة   - ٢  

 من مشروع االتفاقية ١١ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٣  
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22 انظر(

/  تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (السابعة  دورهتا يف املخصصة، اللجنة ونظرت  -٤  
ويتجلى التعديل  .عليها، بصيغتها املعدلة شفويا ووافقت ئيةالنها صيغتها ووضعت املادة، يف ،)٢٠٠٣أكتوبر 

 قرار، مشروع ،١٠٣ الفقرة ،A/58/422 (املخصصة اللجنة تقرير يف الوارد لالتفاقية، النهائي األخري يف النص
 .٥٦/٢٦٠ اجلمعية لقرار وفقا واخلمسني الثامنة دورهتا يف العتماده العامة اجلمعية إىل قدم الذي ،)املرفق

 

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ١٢املادة 

  القطاع اخلاص

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري ملنع   - ١  
لقطاع ضلوع القطاع اخلاص يف الفساد، ولتعزيز معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات يف ا

اخلاص، وتفرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فّعالة ومتناسبة 
  .ورادعة على عدم االمتثال هلذه التدابري

  : جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي  - ٢  
   ذات الصلة؛تعزيز التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص  )أ(  
العمل على وضع معايري وإجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع   )ب(  

اخلاص ذات الصلة، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام املنشآت التجارية 
ف وسليم ومنع تضارب ومجيع املهن ذات الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشّر

استخدام املمارسات التجارية احلسنة بني املنشآت التجارية ويف املصاحل، ومن أجل ترويج 
  العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت والدولة؛
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تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عند   )ج(  
  ت؛االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة يف إنشاء وإدارة الشركا

منع إساءة استخدام اإلجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص، مبا يف   )د(  
  ذلك اإلجراءات املتعلقة باإلعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية؛

منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة، على   )ه(  
العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املوظفني العموميني يف القطاع ممارسة املوظفني 

اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة 
  بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم؛

نشآت القطاع اخلاص، مع أخذ بنيتها وحجمها بعني ضمان أن تكون لدى م  )و(  
االعتبار، ضوابط كافية ملراجعة احلسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد وكشفها 
وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع اخلاص هذه وبياناهتا املالية الالزمة خاضعة 

  .إلجراءات مراجعة حسابات وتصديق مالئمة
ساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها بغية منع الف  - ٣  

الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفاتر والسجالت، والكشف عن البيانات املالية، ومعايري 
احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة 

  :وفقا هلذه االتفاقية
  إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛  )أ(  
  إجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافية؛  )ب(  
  تسجيل نفقات ومهية؛  )ج(  
  قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح؛  )د(  
  استخدام مستندات زائفة؛  )ه(  
  .بة قبل املوعد الذي يفرضه القانوناإلتالف املتعمد ملستندات احملاس  )و(  
على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء   - ٤  

 من هذه ١٦ و١٥الضريبـي، ألن الرشاوى هي من أركان األفعال اجملرَّمة وفقا للمادتني 
  .سداالتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفا

    
  





 

 
155 

 
 
 
 
 

          مشاركة اجملتمع- ١٣املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

      ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول

  (1)١٣املادة "
  اجملتمع األهلي"

لتدابري لتشجيع قيام تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياهتا، ما يلزم من ا  -١"    
. لهجمتمع أهلي نشط ولزيادة وعي الناس بوجود الفساد وأسبابه وجسامته واخلطر الذي يشكّ

  :وينبغي تدعيم دور اجملتمع األهلي بتدابري مثل
  إشراك الناس يف عمليات اختاذ القرارات؛  )أ"(    
  حو األمثل؛ الناس ووسائط اإلعالم على املعلومات على النحصولإتاحة سبل   )ب"(    
  من ] والشهود‘ املخربين’محاية [...] [املذكورين يف املادة ‘ خربينامل’محاية   )ج"(    

  هذه االتفاقية؛
   املنظمات غري احلكومية؛لشبكاتدعم الناس   )د"(    
 اليت تسهم يف عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج التعليم اإلعالميةاألنشطة   )ه"(    

  (2).اهج املدرسيةالعمومي، مبا فيها املن
 الدول األطراف لوسائل اإلعالم حرية تلقي املعلومات عن حاالت الفساد تكفل  -٢"    

 فقط باحلدود املطلوبة إلجراء التحريات على حنو سلس، ومراعاة التقيدونشرها وتعميمها، مع 
  (3) ."قواعد السلوك السارية، واحلق يف الدفاع، وافتراض الرباءة

    
________________ 

 ومن النمسا وهولندا (A/AC.261/IPM/20)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من األرجنتني  (1) 
(A/AC.261/IPM/4)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
  ).مع تغيريات( املنظمة اجلرمية من اتفاقية ٣١ من املادة ٥ على الفقرة مبين (2) 
  ).A/AC.261/IPM/10(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (3) 
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  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  (6)،(5)،(4)١٣املادة "
  (7)اجملتمع األهلي"

 ما يلزم من تدابري لتشجيع (8)تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياهتا،  -١"    
نشوء جمتمع أهلي نشط، مبا يف ذلك نشوء منظمات غري حكومية، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق 

  :نبغي تدعيم دور اجملتمع األهلي بتدابري مثلوي. بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وخطره
  (9) اختاذ القرارات من خالل تعزيز الشفافية؛عملياتإشراك الناس يف   )أ"(    
   حصول الناس على املعلومات؛لتيسري (10)توفري سبل مثلى  )ب"(    

________________ 

واستهدف . (A/AC.261/L.24) ١٣الصيغة السابقة للمادة اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل   (4) 
االقتراح املنقح مراعاة الشواغل اليت أبدهتا بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل للنص يف دورهتا 

  .واقترحت بعض الوفود حذف هذه املادة. األوىل
  :(A/AC.261/L.29)ا يلي  ليصبح نصها كم١٣اقترحت الصني تعديل املادة   (5) 

  ١٣املادة "
  توعية الناس"

  .تسعى الدول األطراف إىل إذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وخطره  - ١"   
تشجع الدول األطراف وسائط اإلعالم على ممارسة وظائف مراقبة الفساد عن طريق نشر املعلومات عن   - ٢"    

  ." فساداحلاالت املنطوية على
  :(A/AC.261/L.34)اقترحت املكسيك االستعاضة عن هذه املادة بالنص التايل   (6) 
تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياهتا، ما يلزم من تدابري لتشجيع نشوء جمتمع أهلي نشط، مبا   - ١"     

. به وجسامته وخطرهيف ذلك نشوء منظمات غري حكومية، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبا
  :وينبغي تدعيم دور اجملتمع األهلي بتدابري مثل

  إشراك الناس يف عمليات اختاذ القرارات، من خالل زيادة الشفافية؛  )أ"(     
  توفري سبل مثلى لتيسري حصول الناس على املعلومات؛ )ب"(     
  من ] والشهود‘ املخربين املتطوعني‘ية محا[...] [كما هو مبني يف املادة ‘ املخربين املتطوعني‘محاية   )ج"(     

  هذه االتفاقية؛
األنشطة اإلعالمية اليت تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج التثقيف العمومي، مبا فيها   )د"(     

  .املناهج املدرسية
عميمها، دون تكفل الدول األطراف لوسائط اإلعالم حرية تلقي املعلومات عن حاالت الفساد ونشرها وت  - ٢"     

  ."خضوع ألي قيود سوى ما يقرره القانون
رأت وفود كثرية أنه ميكن تعديل عنوان هذه املادة واملصطلحات املستخدمة الحقا يف نصها جلعل املادة أكثر   (7) 

  ".إشراك الناس"و " توعية الناس"ولتحقيق هذه الغاية، اقترح استخدام تعبري . قابلية للتطبيق يف خمتلف النظم
  ".وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي"اقترحت بعض الوفود إضافة عبارة   (8) 
  .رأت عدة وفود أنه ميكن حذف هذه الفقرة  (9) 
  .رأى كثري من الوفود أن هذا التعبري مفرط اإلهبام، ومن مث ال جيدر إدراجه يف صك قانوين  (10) 
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املخربين ’محاية [...] [كما هو مبني يف املادة  (11)‘خربين املتطوعنيامل’محاية   )ج"(    
  من هذه االتفاقية؛] والشهود‘ املتطوعني

 يف عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج التثقيف تسهماألنشطة اإلعالمية اليت   )د"(    
  (13)،(12).العمومي، مبا فيها املناهج املدرسية

 لوسائط اإلعالم حرية تلقي املعلومات عن حاالت الفساد األطرافتكفل الدول   -٢"    
  : وما تقتضيه الضرورة(14)دون خضوع ألي قيود سوى ما ينص عليه القانونونشرها وتعميمها، 

  ؛مسعتهمملراعاة حقوق اآلخرين أو   )أ"(    
  (15)." العام أو صحة الناس أو أخالقهمالنظامحلماية األمن الوطين أو   )ب"(    

    

________________ 

ويف هذا . ب، وينبغي التوصل إىل تعبري أفضل لالستعاضة به عنهرأى كثري من الوفود أن هذا التعبري غري مناس  (11) 
واقترحت بعض الوفود أيضا ". األفراد الذين يفضحون أفعال الفساد"أو " املبلغني"الصدد، اقترحت عدة وفود استخدام تعبري 

اقترحت تركيا  املخصصة، للجنة الثانية الدورة وجدير بالذكر أنه أثناء. نقل هذا احلكم إىل املادة املتعلقة حبماية الشهود
 أوال، ،"املتطوعني املخّبرين"املادة  يف يسمون الذين األشخاص محاية ألجل وفرنسا وكولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا،

  ): A/AC.261/L.73 انظر (ليصبح نصها كما يلي) األهلي اجملتمع (١٣ املادة من) ج (١ الفرعية الفقرة تعديل
 أهنا تعترب قد وقائع بأي وجيهة، وألسباب نية حبسن املختصة، السلطات يبلّغون الذين ألشخاصا محاية  )ج"(     

  " االتفاقية؛ هذه يف الوارد التعريف حسب جرما متثل
  : يلي كما نصها يكون ثالثة فقرة ١٣ املادة إىل تضاف وثانيا، أن

 معروفة مكررا ٥ املادة يف إليها املشار هليئاتا تكون أن لضمان املناسبة التدابري كل طرف دولة كل تتخذ  - ٣"     
 حسب جرما متثل أهنا يعترب قد وقائع أي عن لإلبالغ اهليئات تلك إىل الوصول سبل توفّر أن وعليها الناس، لعامة

  ."اإلبالغ مع إغفال هوية املبلغ ذلك يف مبا االتفاقية، هذا يف الوارد التعريف
  .)االتفاقية من ٣٢انظر أيضا يف إطار املادة (

  :وكان نص االقتراح كما يلي. يف هذا النص) A/AC.261/L.15(اقُترح أن يدرج اقتراح اململكة العربية السعودية   (12)  
تعتمد الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، وحيثما كان ذلك مناسبا، ما يلزم من تدابري "     

  ."ضارة ضمن مناهج التعليم العام واجلامعي لديهاإلدخال موضوع الفساد وآثاره ال
  :(A/AC.261/IPM/24)اقترحت الفلبني إدراج فقرة فرعية أخرى يكون نصها كما يلي   (13) 
إنشاء وحدات أهلية ملنع الفساد أو وحدات مصغرة ملراقبة الكسب غري املشروع لكي تعمل كأجهزة "(...)      

  ."رقابية خاصة معتمدة
 بعض الوفود إهناء هذه الفقرة عند هذه النقطة، مع حذف اإلشارات اخلاصة الواردة يف الفقرتني اقترحت  (14) 

ورأت بعض الوفود اليت أبدت قلقها إزاء هذه الفقرة أنه ليس من املناسب أن متس االتفاقية مفاهيم ). ب(و) أ(الفرعيتني 
ورأت وفود أخرى أن . صكوك حقوق اإلنسان املوجودةحريات وسائط اإلعالم وحقوقها، اليت تتناوهلا بصورة مستفيضة 

  .إدراج الفقرتني الفرعيتني ضروري
  :اقترحت باكستان إضافة الفقرة التالية إىل هذه املادة  (15) 
تكفل الدول األطراف ترويج وتطوير إطار للتعاون من أجل تدعيم طاقات وقدرات الدول اليت ال توجد لديها "     

  ." من هذه املادة١تطورة الختاذ تدابري فعالة مبقتضى الفقرة بىن حتتية اجتماعية م
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  (A/AC.261/3/Rev.2) ملتداولالنص ا

  (16)١٣املادة "
  مشاركة اجملتمع"

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة ضمن حدود إمكاناهتا لتشجيع املشاركة   -١"    
 نطاق القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي عنالنشطة من جانب األفراد واجلماعات اخلارجة 
 اجلماعات احمللية، يف منع الفساد وحماربته، واملنظمات غري احلكومية واملنظمات القائمة على

وينبغي تدعيم . وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر
  :هذه املشاركة بتدابري مثل

   القرارات وتشجيع إسهام الناس فيها؛اختاذتعزيز الشفافية يف عمليات   )أ"(    
   حصول الناس على املعلومات؛إلمكانية ضمان التوفري الفعلي  )ب"(    
 السلطات املختصة، حبسن نّية ولدواع وجيهة، بأي أبلغوامحاية األشخاص الذين   )ج"(    

  حوادث قد يرى أهنا متثل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية؛
ة  يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعيتسهمالقيام بأنشطة إعالمية   )د"(    

  (17).عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية
 أن تعيق حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها األطرافال جيوز للدول   -٢"    

وجيوز أن تكون تلك احلرية خاضعة لقيود معينة، شريطة أن تقتصر على ما . ونشرها وتعميمها
  :ينص عليه القانون وما هو ضروري

   أو مسعتهم؛اآلخرينحقوق ملراعاة   )أ"(    
  .حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو صحة الناس أو أخالقهم  )ب"(    

________________ 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام (A/AC.261/L.142)نص هذه املادة   (16) 
قب القراءة رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ ع

ومل تستعرض اللجنة . قت أعماله اجلمهورية العربية السوريةالثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة ونّس
  .املخصصة هذا النص بعد توزيعه

 افحةملك الناس دعم وتعزيز حشد) ه"( :١ الفقرة يف هناية التالية اجلديدة الفرعية الفقرة إضافة زامبيا اقترحت  (17) 
) أ (١ الفرعية والفقرة ١ للفقرة االستهاللية العبارة واقترحت اجلزائر تعديل). A/AC.261/L.92انظر  (".الفساد ممارسات
   :)A/AC.261/L.93انظر (يلي  كما نصهما يصبح حبيث
 إلذكاء مناسبة تدابري الداخلي، لقانوهنا األساسية واملبادئ إمكانياهتا حدود ضمن طرف، دولة كل تتخذ  - ١"     

   :يلي ما تشجيع طريق عن خاصة بصفة وذلك وخطره، وجسامته وأسبابه الفساد بوجود يتعلق فيما الناس وعي
  ."القرارات اختاذ عمليات يف الشفافية تعزيز  )أ"(     
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  . بقدر أكرب على نشر املعلومات عن الفساداإلعالموعلى الدول األطراف أن تشجع وسائل "  
 أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئات طرفعلى كل دولة   -٣"    

من هذه االتفاقية، وأن ] هيئات مكافحة الفساد[ مكررا ٥فحة الفساد املشار إليها يف املادة مكا
توفر هلم سبل الوصول إىل تلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون بيان اهلوية، عن أي 

  (18)."حوادث قد ُيرى أهنا تشكّل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية
    

  ألمانةملحوظات من ا

أن ) ٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة   - ١  
، يف اقتراح مقدم من املكسيك بشأن إدراج مادة االتفاقيةتنظر، أثناء نظرها يف الفصل الثاين من مشروع 

  :يلي كما نصها ويكون" املواطنني مشاركة" مكررا يف مشروع االتفاقية، يكون عنواهنا ٧٣جديدة 
 العلمية األوساط مشاركة وكذلك املواطنني، مشاركة وتيّسر األطراف الدول تشجع"    

 ويف الفساد، مبكافحة اخلاصة السياسات تصميم يف الداخلية، تشريعاهتا مع يتفق مبا واجلامعية،
  ."وآثاره الفساد أسباب عن الدراسات إجراء ويف والتقييم، الرصد آليات تطبيق

ومل يتخذ إجراء آخر بشأن ذلك االقتراح يف الدورة السادسة ).  من االتفاقية٦١يف إطار املادة انظر أيضا (
  ).انظر أدناه(للجنة املخصصة 

  

________________ 

  : )A/AC.261/L.105(يلي  كما نصها ليصبح ١٣ ادةامل تعديل اقترحت اليمن  (18) 
  ١٣املادة "

  اجملتمع األهلي"
 عن وذلك نشط، أهلي جمتمع إلعداد تدابري من يلزم ما إمكانياهتا، حدود يف طرف، دولة كل تتخذ  - ١"     

 وينبغي. الضارة وآثاره وأسبابه بالفساد يتعلق فيما الناس توعية إىل تسعى ومدنية حكومية غري تمنظما إنشاء طريق
  : مثل بتدابري األهلي اجملتمع دور تدعيم

   به؛ املرتبطة واجلرائم الفساد منع يف تساعد وآراء مقترحات تقدمي يف الناس إشراك  )أ"(     
  . املختلفة التعليم ومناهج اإلعالمية األنشطة ضمن الضارة وآثاره الفساد موضوع إلدخال تدابري اختاذ )ب"(     
 حاالت عن املعلومات على احلصول إمكانية اإلعالم لوسائل الداخلي لقانوهنا وفقا األطراف الدول تكفل  - ٢"     

  : يلي ما مراعاة مع ملعاجلتها، املناسبة احللول واقتراح أسباهبا لكشف وذلك الفساد
   هبا؛ املساس وعدم الشخصية املواطنني حقوق احترام  )أ"(     
  ."العامة واآلداب العام بالنظام التقيد )ب"(     
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/L.210(الواليات املتحدة األمريكية 
  

  ١٣املادة "
 اجملتمع مشاركة"

لنظامها  األساسية للمبادئ ووفقا إمكاناهتا حدود يف طرف، دولة كل تتخذ  -١"    
واملنظمات  احلكومية غري واملنظمات املدين اجملتمع لتشجيع املناسبة التدابري الداخلي، القانوين
 الفساد وأسبابه وجود بشأن الناس ولتوعية وحماربته، الفساد منع يف بنشاط املشاركة على األهلية،
 :غريها ضمن يلي، ما غرار على بتدابري املشاركة هذه تدعيم وينبغي. وجسامته

 فيها؛ الناس إسهام وتشجيع القرار اختاذ عمليات يف الشفافية تعزيز  )أ("    

 املعلومات؛ على فعال الناس حصول تيّسر ضمان  )ب("    

 وجيهة، بأي وألسباب نّية حبسن املعنية، السلطات أبلغوا الذين األشخاص محاية  )ج("    
 االتفاقية؛ هذه يف الوارد التعريف حسب جرما متثل أهنا يرى قد حوادث

 برامج توعية وكذلك الفساد، مع التسامح عدم يف تسهم إعالمية بأنشطة القيام  )د("    
 ؛واجلامعية املدرسية املناهج تشمل عامة

 بالفساد وتلقيها املتعلقة املعلومات طلب يف وغريها اإلعالم وسائل حرية تشجيع  )ه("    
 .وبثها ونشرها

 الفساد املناسبة مكافحة هبيئات الناس تعريف لضمان تدابري طرف دولة كل تتخذ  -٢"    
 سبل فر هلموتو االتفاقية، هذه من] الوقائية الفساد مكافحة هيئات [...] [املادة يف إليها املشار

 حوادث أي اهلوية، عن بيان دون ذلك يف مبا غوها،لّيب لكي االقتضاء، عند اهليئات، هبذه االتصال
  ".االتفاقية هذه يف الوارد التعريف حسب جرما تشكل انهأ ُيرى قد

    
  )A/AC.261/3/Rev.5( النص املتداول

  ١٣ املادة"
 اجملتمع مشاركة"

للمبادئ  ووفقا إمكاناهتا حدود ضمن مناسبة، تدابري طرف دولة كل تتخذ  -١"    
اجملتمع  مثل العام، القطاع إىل ينتمون ال ومجاعات أفراد لتشجيع الداخلي، لقانوهنا األساسية
 منع الفساد يف النشطة املشاركة على (19)احمللي، اجملتمع ومنظمات احلكومية غري واملنظمات األهلي

________________ 

 تتعلق احمللي اجملتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات إىل اإلشارة أن األعمال التحضريية تبني اتفق على أن  (19) 
  .تعديلها ال الفقرة هذه توضيح هو امللحوظة هذه من والقصد. البلد يف القائمة أو املنشأة باملنظمات
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 .خطر ميثله من وما وجسامته وأسبابه الفساد بوجود يتعلق فيما الناس وعي وإلذكاء وحماربته،
 :مثل بتدابري املشاركة هذه تدعيم وينبغي

 فيها؛ الناس إسهام وتشجيع القرار اختاذ عمليات يف الشفافية تعزيز  )أ("    

 املعلومات؛ على فعليا الناس حصول تيّسر ضمان  )ب("    

 برامج توعية وكذلك الفساد، مع التسامح عدم يف تسهم إعالمية بأنشطة القيام  )ج("    
 واجلامعية؛ املدرسية املناهج تشمل عامة

 وتلقيها ونشرها بالفساد املتعلقة املعلومات التماس حرية ومحاية وتعزيز احترام  )د("    
 ينص ما القيود على هذه تقتصر أن شريطة معينة، لقيود يةاحلر تلك إخضاع وجيوز. وتعميمها

 :ضروري هو وما القانون عليه

  مسعتهم؛ أو اآلخرين حقوق ملراعاة  ‘١‘"    
 (20).أخالقهم أو الناس صحة لصون أو العام النظام أو الوطين األمن حلماية  ‘٢‘"    

هبيئات  الناس تعريف لضمان املناسبة التدابري تتخذ أن طرف دولة كل على  -٢"    
 االقتضاء، سبل حسب هلم، توفر وأن االتفاقية، هذه يف إليها املشار الصلة ذات الفساد مكافحة
 أهنا قد ُيرى حوادث أي عن هويتهم، بيان دون ذلك يف مبا غوها،لّيب لكي اهليئات بتلك االتصال
  ".االتفاقية هلذه وفقا جمّرما فعال لتشكّ

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ١٣قت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة واف  - ٢  
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

  تشرين١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٣  
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      

________________ 

 اليت االلتزامات على التشديد هو ١٣ املادة من) ه (١ الفقرة من القصد أن األعمال التحضريية تبني اتفق على أن  (20) 
 أال فيها، وينبغي أطراف هي اليت اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية الصكوك خمتلف يف هبا تعهدت أن األطراف للدول سبق
  . االلتزامات تلك تعّدل أهنا على األشكال، من شكل بأي ،تؤخذ
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ١٣املادة 

  مشاركة اجملتمع

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود إمكاناهتا ووفقا للمبادئ   - ١  
 العام، مثل اجملتمع األساسية لقانوهنا الداخلي، لتشجيع أفراد ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع

األهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، على املشاركة النشطة يف منع 
الفساد وحماربته، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله 

  :وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل. من خطر
   عمليات اختاذ القرار وتشجيع إسهام الناس فيها؛تعزيز الشفافية يف  )أ(  
  ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على املعلومات؛  )ب(  
القيام بأنشطة إعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج   )ج(  

  توعية عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية؛
ات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها احترام وتعزيز ومحاية حرية التماس املعلوم  )د(  
وجيوز إخضاع تلك احلرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود على ما . وتعميمها

  :ينص عليه القانون وما هو ضروري
  ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛  ‘١‘  
  .حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهم  ‘٢‘  
على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئات   - ٢  

مكافحة الفساد ذات الصلة املشار إليها يف هذه االتفاقية، وأن توفر هلم، حسب االقتضاء، 
سبل االتصال بتلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون بيان هويتهم، عن أي حوادث قد 

  . جمّرما وفقا هلذه االتفاقيةُيرى أهنا تشكّل فعال
    

    ملحوظات تفسريية-جيم
    

 من االتفاقية، اللتان وافقت عليهما اللجنة ١٣امللحوظتان التفسرييتان بشأن املادة   
، A/58/422/Add.1(املخصصة، وتردان يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :، مها كما يلي)١٧ و١٦الفقرتان 
  
  ١ة الفقر

 باملنظمات احمللي اجملتمع ومنظمات احلكومية غري املنظمات إىل تتعلق اإلشارة  )أ(  
  .تعديلها  ال١ الفقرة توضيح هو امللحوظة هذه من والقصد. البلد يف القائمة أو املنشأة
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  )د(الفقرة الفرعية 

 األطراف للدول سبق اليت االلتزامات على التشديد هو) د (١ الفقرة من القصد  )ب(  
 وينبغي فيها، أطراف هي اليت اإلنسان حبقوق املتعلقة الدولية الصكوك خمتلف يف عقدهتا أن
  .االلتزامات تلك تعّدل أهنا على األشكال، من شكل بأي تؤخذ، أال
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          تدابري منع غسل األموال- ١٤املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

      ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / الثاين كانون٢١فيينا، : الدورة األوىل
  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول

  (1)١٤املادة "
  تدابري مكافحة غسل األموال"

  : طرف علىدولةحترص كل   -١"  
 نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية تنشئأن   )أ("    

 يف أنشطة مهنية أو جتارية، الضالعنيطبيعيني أو االعتباريني وكذلك على األشخاص الغري املصرفية 
 بشكل خاص لغسل األموال، ضمن نطاق مبا يف ذلك املنظمات غري الرحبية، اليت هي عرضة

يشدد ذلك النظام على جيب أن غسل األموال، وآليات اختصاصها، من أجل ردع وكشف 
 ؛ أو غري العاديةغ عن املعامالت املشبوهةوحفظ السجالت واإلبالالزبائن متطلبات حتديد هوية 

من هذه ] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [املادة أن تكفل، دون إخالل بأحكام   )ب("    
االتفاقية، قدرة األجهزة اإلدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة املكرسة ملكافحة 

 على التعاون ، بذلكالداخلي، حيثما يقضي القانون  مبا فيها السلطات القضائية،غسل األموال
وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا 
الداخلي، وأن تنظر، حتقيقا لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين 

ود معامالت مشبوهة أو غري عادية، كاحتمال املعلومات الواردة من خالل تقارير عن وججلمع 
 .غسل األموال، وضبط تلك املعلومات وحتليلها، وعند االقتضاء تعميمها

تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري جمدية لكشف ورصد حركة النقد   -٢"  
والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب حدودها، رهنا بوجود ضمانات تكفل حسن استخدام 

وجيوز أن تشمل تلك . علومات ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصورامل
التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن حتويل الكميات الكبرية من النقد 

 .ومن الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدود

________________ 

االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة  يف (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (1) 
  ).٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس (املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد
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خلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف دا  -٣"  
بأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، ُيهاب بالدول األطراف أن تسترشد باملبادرات ذات الصلة اليت 

 .تتخذها املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال
لعاملي واإلقليمي ودون تسعى الدول األطراف إىل تطوير وتعزيز التعاون ا  -٤"  

 القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل إنفاذاإلقليمي والثنائي بني األجهزة القضائية وأجهزة 
  ".مكافحة غسل األموال

    
  )A/AC.261/3/Rev.1 (النص املتداول

  (2)١٤املادة "
  تدابري مكافحة غسل األموال"

  :طرفعلى كل دولة   -١"   
 نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية تنشئأن   )أ("    

وكذلك على األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين ميارسون أنشطة مهنية أو  ،غري املصرفية
 خاص لغسل األموال، ضمن نطاق بوجه ية، اليت هي عرضةجتارية، مبا يف ذلك املؤسسات غري الرحب
تطلبات امليشدد ذلك النظام على أن غسل األموال، آليات اختصاصها، من أجل ردع وكشف 

 ؛ أو غري املعتادةوحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهةالزبائن  هوية اخلاصة بتعيني
من هذه ] املساعدة القانونية املتبادلة...] [[املادة أن تكفل، دون إخالل بأحكام   )ب("    

االتفاقية، قدرة األجهزة اإلدارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة املكرسة ملكافحة 
 على التعاون ، مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك،غسل األموال

ين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا وتبادل املعلومات على الصعيدين الوط
الداخلي، وأن تنظر، حتقيقا لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين 

وضبط وحتليل املعلومات الواردة من خالل التبليغات عن املعامالت املشبوهة أو غري املعتادة، جلمع 
 . ولتعميم تلك املعلومات عند االقتضاءمثل عمليات غسل األموال احملتملة،

تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري جمدية لكشف ورصد حركة النقد   -٢"  
ضمانات تكفل استخدام املعلومات بوالصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب حدودها، رهنا 

جيوز أن تشمل و. ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصوراستخداما سليما 
 من أي مقادير ضخمةتلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن حتويل 

  .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود والنق
  تسعى كل دولة طرف إىل اختاذ تدابري فعالة لضمان وجود درجة مرضية -  مكررا٢"[    

ملصرفية غري العادية، وجيوز لإلدارة الرقابية، يف احلاالت املناسبة، أن من الرقابة على املعامالت ا
 (3).]تشترط تقدمي إثبات كاف إلقناعها مبشروعية مصدر النقود

________________ 

ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة، كان . (A/AC.261/IPM/13)ن االقتراح املقدم من املكسيك نص مأخوذ م  (2) 
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية ٧ولكن مبا أن النص مستمد من املادة . هناك قبول واسع النطاق ألمهية هذه املادة

وباإلضافة إىل ذلك، رئي أنه يلزم معاودة تناول هذه . ك املادةاملنظمة فقد أبدي تفضيل شديد لتفادي اخلروج على صياغة تل
  .املادة بعد النظر يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
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لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس   -٣"  
 باملبادرات ذات الصلة  االسترشادإىل الدول األطراف تدعىبأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، 

 .غسل األموالضد اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف اختذهتا املؤسسات اليت 
تسعى الدول األطراف إىل تطوير وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون   -٤"  

ة املالية من أجل  إنفاذ القانون وأجهزة الرقابوأجهزةالقضائية السلطات اإلقليمي والثنائي بني 
  ".مكافحة غسل األموال

    
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

   (5)،(4)١٤املادة "
  (6)]الناجتة عن الفساد [تدابري مكافحة غسل األموال"

________________ 

ومل يناقش هذا االقتراح يف الدورة األوىل . (A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان   (3) 
  .للجنة املخصصة

 الرئيس، لدى قيامه مبهام رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من قدم هذا االقتراح نائب  (4) 
وأثناء تلك املناقشة، . مشروع االتفاقية، إثر مناقشة أولية أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة

 ٧ومن مث، يستند هذا االقتراح إىل املادة . قية اجلرمية املنظمة من اتفا٧أعربت عدة وفود عن رغبتها يف استخدام نص املادة 
ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح . من تلك االتفاقية، مع إدراج االختالفات أو اإلضافات بني معقوفتني

)(A/AC.261/L.123١٤واقترحت اليمن الصيغة التالية للمادة .  بعد توزيعه)  انظرA/AC.261/L.105:(  
  ١٤املادة "

  تدابري مكافحة غسل األموال"
 املصارف على واإلشراف للرقابة داخليا نظاما تنشئ أن الداخلي، لقانوهنا وفقا طرف، دولة كل على  - ١"     

 أو مهنية أنشطة ميارسون الذين االعتباريني أو الطبيعيني األشخاص على وكذلك املعرفية، غري املالية واملؤسسات
 من اختصاصها، نطاق ضمن األموال، لغسل خاص بوجه عرضة هي اليت الرحبية، غرب املؤسسات ذلك يف مبا جتارية،
 وحفظ الزبائن هوية بتعيني اخلاصة املتطلبات على النظام ذلك ديشّد وأن األموال، غسل آليات وكشف ردع أجل

  .املعتادة غري أو املشبوهة املعامالت عن واإلبالغ السجالت
 هذه من أخرى مادة بأي مساس ودون املادة، هذه أحكام مبقتضى داخلي وإشرايف رقايب منظا إنشاء لدى  - ٢"     

 واألقاليمية اإلقليمية املؤسسات اختذهتا اليت الصلة ذات باملبادرات االسترشاد إىل األطراف الدول تدعى االتفاقية،
  .األموال غسل ملكافحة األطراف واملتعددة

 ذات للتداول القابلة والصكوك النقد حركة ورصد لكشف جمدية تدابري نفيذت يف األطراف الدول تنظر  - ٣"     
 املشروع املال رأس حركة إعاقة ودون سليما استخداما املعلومات استخدام تكفل بضمانات رهنا حدودها، عرب الصلة
 أي حتويل عن اإلبالغب التجارية واملؤسسات األفراد قيام اشتراط التدابري تلك تشمل أن وجيوز. الصور من صورة بأي

  .احلدود عرب الصلة ذات للتداول القابلة والصكوك النقود من ضخمة مقادير
 القضائية السلطات بني والثنائي اإلقليمي ودون واإلقليمي العاملي التعاون تطوير إىل األطراف الدول تسعى  - ٤"     

  ."األموال غسل مكافحة أجل من املالية الرقابة وأجهزة
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٧القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، ذكر أن املادة أثناء   (5) 

، وينبغي أن يشفع أيضا أي استنساخ للمادة (A/55/383/Add.1) األعمال التحضرييةمشفوعة مبلحوظات تفسريية أدرجت يف 
  .وتقرر أن جيري تناول هذه املسألة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص. ة يف مشروع االتفاقية بتلك امللحوظات التفسريي٧

  .اقترحها لبنان  (6) 
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  :على كل دولة طرف  -١"  
خليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية  نظاما داتنشئأن   )أ("    

وعلى األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين ميارسون أنشطة مهنية أو جتارية، مبا [ ،غري املصرفية
واألشخاص أو الكيانات االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية [ (7)،]يف ذلك املؤسسات غري الرحبية

 وعند االقتضاء على سائر اهليئات (8)،] جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمةأو غري نظامية يف
آليات [وكشف ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع  خاص لغسل األموال، بوجه املعرضة

اخلاصة تطلبات امليشدد ذلك النظام على ويتعني أن   مجيع أشكال غسل األموال،(7)]غسل األموال
 وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهة (9)،]أو املالكني املنتفعني[الزبائن  هوية بتعيني

  (10)؛]وتقييم مدى مشروعية املصادر [(7) ،]أو غري املعتادة[

من هذه ] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [املادة بأحكام مساس أن تكفل، دون   )ب("    
 وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة املكرسة األجهزة اإلدارية والرقابيةأن تكون االتفاقية، 

قادرة  ،)، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلكالقضائيةمبا فيها السلطات ( ،ملكافحة غسل األموال
على التعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها 

، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية تعمل كمركز وطين قانوهنا الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية
الواردة بواسطة التبليغات عن املعامالت املشبوهة أو غري [ وحتليل املعلومات (7) ]وحجز[جلمع 
  (11)،(7)؛]عند االقتضاء[ بشأن عمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات (7) ،]املعتادة

ة تعيني موظفني معنيني مبراقبة االمتثال، ليكونوا حلقة وصل أن تنظر يف إمكاني  )ج"[(    
 (12).]عملياتية تنفيذية، يف كياناهتا املصرفية وغري املصرفية

 لكشف ورصد حركة النقد  عملياتنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري جمدية  -٢"  
تخدام املعلومات ضمانات تكفل اسب، رهنا حدودهاوالصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب 

وجيوز أن تشمل . ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصوراستخداما سليما 

________________ 

، بصيغته الواردة يف الوثيقة ١٤ من اتفاقية اجلرمية املنظمة املدرج يف النص املقترح للمادة ٧خروج عن نص املادة   (7) 
A/AC.261/3/Rev.1و Corr.1.  

  .دةاقترحتها الواليات املتح  (8) 
  .اقترحتها سويسرا  (9) 
  .اقترحتها باكستان  (10) 
 السلطات (٣٩ املادة  إىل)ب (١ الفرعية الفقرة من األخرية األربعة األسطر اقترحت اجلمهورية التشيكية نقل  (11) 

  :)A/AC.261/L.98انظر (يلي  كما املعدل النص يصبح حبيث ،)املتخصصة
 األجهزة قدرة االتفاقية، هذه من] املتبادلة القانونية املساعدة [...] [ادةامل بأحكام إخالل دون تكفل، أن )ب"(     

 القضائية، السلطات فيها مبا األموال، غسل ملكافحة املكرسة األجهزة وسائر القانون إنفاذ وأجهزة والرقابية اإلدارية
 نطاق ضمن والدويل الوطين الصعيدين على املعلومات وتبادل التعاون على بذلك، الداخلي القانون يقضي حيثما

  ."الداخلي قانوهنا يفرضها اليت الشروط
  ).A/AC.261/L.149(اقترحتها كوبا   (12) 
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 من أي مقادير ضخمةتلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن حتويل 
  .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود والنق

 يف تنفيذ تدابري جمدية عمليا إللزام املؤسسات املالية، مبا فيها األطراف تنظر الدول  - ٣"[    
  :اجلهات املعنية بتحويل األموال

لكتروين لألموال والرسائل ذات الصلة إل التحويل ااستماراتأن تدرج يف   )أ"(    
  معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

  لدفع؛ طوال سلسلة عمليات ااملعلوماتأن تصون تلك   )ب"(    
 على حتويالت األموال اليت ال حتتوي على معلومات مشّدداأن تفرض متحيصا   )ج"(    

  (13).]كاملة عن املُصدر

لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس   -٤"    
 الصلة اليت باملبادرات ذاتأن تسترشد الدول األطراف  بجيدربأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، 

 .غسل األموالضد اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف اختذهتا املؤسسات 

 وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي نمية إىل تاألطرافتسعى الدول   -٥"    
 املالية القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابةالسلطات بني  (14)]واملساعدة التقنية[والثنائي 

  .من أجل مكافحة غسل األموال
تسعى كل دولة طرف، عند تلقيها معلومات عن معاملة مصرفية مشبوهة، أو   - ٦"[    

 لكشف مصدر األموال اليت ختصها تلك املعاملة فعالةمعامالت مصرفية مشبوهة، إىل اختاذ تدابري 
  (15).]أو املعامالت، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

تسعى كل دولة طرف، عند تلقيها معلومات تدل على أن أمواال معينة هي   - ٧"[    
عائدات فساد، أو معلومات تتعلق بشخص أو أشخاص ضالعني يف ارتكاب اجلرم األصلي، أو 

 ٦٢و] جترمي غسل عائدات الفساد [٣٣كلتيهما، أن تتخذ تدابري مالئمة لتطبيق أحكام املادتني 
من هذه االتفاقية، ]  البلد األصلي يف حاالت اإلضرار مبمتلكات الدولةإرجاع املمتلكات إىل[

  (15) ]."بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

  

________________ 

  .اقترحتها الواليات املتحدة  (13) 
  .اقترحتها باكستان  (14) 
  ).A/AC.261/L.129(اقترحتها أوكرانيا   (15) 
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  ١٤املادة "

  غسل األموال (16)منعتدابري "

  : كل دولة طرفعلى  -١"    
 نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات املالية تنشئأن   )أ("    

 الطبيعية أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية أو غري الشخصياتمبا يف ذلك  ،غري املصرفية
  املعّرضة(17)األخرىنظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات 

مجيع أشكال غسل وكشف ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع  خاص لغسل األموال، بوجه
الزبائن واملالكني هوية اخلاصة بتحديد تطلبات امليشدد ذلك النظام على ويتعني أن  األموال،

  (18)؛وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهةاملنتفعني، عند االقتضاء، 
من هذه ] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [املادة بأحكام مساس أن تكفل، دون   )ب("    

 املكرسة ملكافحة السلطاتإنفاذ القانون وسائر واملعنية ب والرقابية اإلدارية قدرة السلطاتاالتفاقية، 
التعاون  على ،)مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك( ،غسل األموال

وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا 
 مالية تعمل كمركز وطين ية استخبار معلوماتالداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة

  (19)ت؛وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلوماجلمع 
د ولكشف ورصد حركة النققابلة للتطبيق تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري   -٢"  

ضمانات تكفل استخدام املعلومات بوالصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب حدودها، رهنا 
وجيوز أن تشمل . ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصوراستخداما سليما 

 من إحالة أي مقادير ضخمةابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن تلك التد
  .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود والنق

________________ 

قّرر فريق االتساق، الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية،   (16) 
الثاين من مشروع االتفاقية  الفصل عنوان مع متسقا جيعله امب ،"األموال غسل منع تدابري " ليصبح نصه١٤تغيري عنوان املادة 

  ).١١، الفقرة A/AC.261/24/Corr.1انظر (
هنا تشمل وسطاء قد يكون جيوز أن ُتفهم بأ" اهليئات األخرى" أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين  (17) 

منهم يف بعض الواليات القضائية شركات السمسرة باألوراق املالية أو التجار اآلخرين املتعاملني باألوراق املالية أو مكاتب 
  .صرف العملة أو مساسرة العملة

ا تشمل املعامالت غري جيوز أن ُتفهم على أهن" معامالت مشبوهة" أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (18) 
العادية اليت، ال تتوافق، حبكم مقدارها وخصائصها وتواترها، مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز املعايري املتعارف عليها يف 

  .السوق أو ال يوجد هلا أساس قانوين واضح وميكن أن تشكل أنشطة غري مشروعة أو ترتبط هبا إمجاال
 أن إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية املطلوب مبقتضى هذه الفقرة ألعمال التحضرييةااتفق على أن تبّين   (19) 

  . به احلاالت اليت ال يوجد فيها بعُد آلية من هذا القبيلُيقصدالفرعية 
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 يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة للتطبيق إللزام املؤسسات األطرافتنظر الدول   -٣"    
  : مبا يلياملالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال

لكترونية لألموال والرسائل ذات الصلة معلومات إل ااإلحالةتضمني استمارات   )أ"(    
  دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

   طوال سلسلة عمليات الدفع؛املعلوماتصون تلك   )ب"(    
  فرض فحص دقيق على إحاالت األموال اليت ال حتتوي على معلومات كاملة   )ج(    

  .عن املُصدر

نشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون مساس لدى إ  -٤"    
باملبادرات ذات الصلة اليت أن تسترشد الدول األطراف  بجيدربأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، 

 (20).غسل األموالضد اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف اختذهتا املؤسسات 

 وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون اإلقليمي نميةىل تتسعى الدول األطراف إ  -٥"    
  القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة السلطات والثنائي بني 
  .غسل األموال

  
   ".] ُحذفتا٧ و٦الفقرتان [

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ١٤ على املادة وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا،  - ١  
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٢  
ويتجلى . عدلة شفويا، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، يف املادة، بصيغتها امل)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق

 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 

وكان فريق االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل   - ٣  
 فيها تكّررت اليت االتفاقية مشروع مواد بني التوافق نص مشروع االتفاقية، قد كُلف أيضا باستعراض

________________ 

ذهتا املبادرات ذات الصلة اليت اخت" أنه، أثناء املفاوضات، فُهم أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (20) 
تشري بصفة خاصة إىل التوصيات األربعني والتوصيات اخلاصة الثماين " املؤسسات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف

 على التوايل، ٢٠٠١ و٢٠٠٣الصادرة عن فرقة العمل لإلجراءات املالية بشأن غسل األموال، بصيغتها املنقحة يف عامي 
 أخرى اختذهتا مؤسسات إقليمية وأقاليمية ومتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، وعالوة على ذلك، إىل مبادرات قائمة

مثل فرقة العمل لإلجراءات املالية بشأن غسل األموال يف أمريكا اجلنوبية، وفرقة العمل الكاريبية املعنية باإلجراءات املالية، 
قيا الشرقية واجلنوبية، واالحتاد األورويب، ومنظمة والكومنولث، وجملس أوروبا، وجمموعة مكافحة غسل األموال يف أفري

  .الدول األمريكية
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 أن االتساق فريق قرر ذا الصدد،ويف ه. االتفاقية تلك يف املقابلة واملواد املنظمة اجلرمية اتفاقية من أحكام
 مشروع من ١٤ للمادة تصلح املنظمة اجلرمية اتفاقية من ٧ باملادة امللحقة األربع التفسريية احلواشي مجيع

  .)١، احلاشية ٢، الفقرة Corr.1و A/AC.261/24انظر (أيضا  املادة بتلك إحلاقها مثّ من وقرر االتفاقية،
      

  ي اعتمدته اجلمعية العامة  النص املوافق عليه الذ- باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ١٤املادة 

   غسل األموالمنعتدابري 

  :على كل دولة طرف  - ١  
 نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات تنشئأن   )أ(  

 خدمات نظامية أو مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت تقدم ،املالية غري املصرفية
غري نظامية يف جمال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات األخرى 

مجيع وكشف ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع  خاص لغسل األموال، بوجه املعّرضة
هوية اخلاصة بتحديد تطلبات امليشدد ذلك النظام على ويتعني أن  أشكال غسل األموال،

  ؛وحفظ السجالت واإلبالغ عن املعامالت املشبوهةائن واملالكني املنتفعني، عند االقتضاء، الزب
 قدرة السلطاتمن هذه االتفاقية،  ٤٦املادة بأحكام مساس أن تكفل، دون   )ب(  

مبا ( ، املكرسة ملكافحة غسل األموالالسلطاتإنفاذ القانون وسائر واملعنية باإلدارية والرقابية 
 على التعاون وتبادل ،)طات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلكفيها السل

املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا الداخلي، 
 مالية تعمل كمركز وطين جلمع ية استخبار معلوماتوأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة

  ة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات؛وحتليل املعلومات املتعلق
لكشف ورصد حركة قابلة للتطبيق تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري   - ٢  

ضمانات تكفل استخدام بد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب حدودها، رهنا والنق
. شروع بأي صورة من الصورودون إعاقة حركة رأس املال املاستخداما سليما املعلومات 

إحالة وجيوز أن تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن 
  .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود و من النقأي مقادير ضخمة

ت تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة للتطبيق إللزام املؤسسا  - ٣  
  :املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي

تضمني استمارات اإلحالة اإللكترونية لألموال والرسائل ذات الصلة   )أ(  
  معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

  االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛  )ب(  
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 حتتوي على معلومات كاملة فرض فحص دقيق على إحاالت األموال اليت ال  )ج(  
  .عن املُصدر

لدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون   - ٤  
باملبادرات أن تسترشد الدول األطراف جيدر بمساس بأي مادة أخرى من هذه االتفاقية، 

  ضد ف اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطرااختذهتا املؤسسات ذات الصلة اليت 
 .غسل األموال

 وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون نميةتسعى الدول األطراف إىل ت  - ٥  
القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل السلطات اإلقليمي والثنائي بني 
  .مكافحة غسل األموال

        
    ملحوظات تفسريية-جيم

    
 من ١٤ وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة امللحوظات التفسريية اليت  

، الفقرات A/58/422/Add.1(االتفاقية وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :هي كما يلي) ٢١-١٨
  

  ١الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

 متكون منه قد وسطاء تشمل بأهنا" األخرى اهليئات "عبارة ُتفهم أن جيوز  )أ(  
 اآلخرين املتعاملني التجار أو املالية باألوراق السمسرة شركات القضائية الواليات بعض يف

 العملة؛ مساسرة أو العملة صرف مكاتب أو املالية باألوراق

 غري املعامالت تشمل أهنا على" مشبوهة معامالت "عبارة ُتفهم أن جيوز  )ب(  
 أو التجارية الزبون أنشطة مع وتواترها، هاوخصائص مقدارها حبكم تتوافق، ال اليت العادية
 أن وميكن واضح قانوين أساس هلا يوجد ال أو السوق يف عليها املتعارف املعايري تتجاوز
 إمجاال؛ هبا ترتبط أو مشروعة غري أنشطة تشكل

  
  )ب(الفقرة الفرعية 

 فقرةال هذه مبقتضى املطلوب مالية استخبارية معلومات وحدة بإنشاء ُيقصد  )ج(  
  القبيل؛ هذا من آلية بعُد فيها توجد ال اليت احلاالت الفرعية

  
  ٤الفقرة 

 املؤسسات اختذهتا اليت الصلة ذات املبادرات "عبارة أن فُهم املفاوضات، أثناء  )د(  
 األربعني التوصيات إىل خاصة بصفة تشري" األطراف واملتعددة واألقاليمية اإلقليمية

 األموال، غسل بشأن املالية لإلجراءات العمل فرقة عن الصادرة ينالثما اخلاصة والتوصيات
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 مبادرات إىل ذلك، على وعالوة التوايل، على ٢٠٠١و ٢٠٠٣ عامي يف املعدلة بصيغتها
 األموال، غسل ملكافحة األطراف ومتعددة وأقاليمية إقليمية مؤسسات اختذهتا أخرى قائمة
 وجمموعة أوروبا، وجملس والكومنولث، املالية، راءاتباإلج املعنية الكاريبية العمل فرقة مثل

 العمل وفرقة األورويب، واالحتاد واجلنوبية، الشرقية أفريقيا يف األموال غسل مكافحة
  .األمريكية الدول ومنظمة اجلنوبية، أمريكا يف األموال غسل بشأن املالية لإلجراءات
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  ملحوظات من األمانة

 من عدد دمج إىل يرمي اقتراحا أفريقيا جنوب يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، قدمت  - ١  
 :)A/AC.261/L.11انظر  (واحدة مادة يف التجرمي أحكام

 ذي شيء أي مباشر، غري أو مباشر حنو على قبوله، أو عمومي موظف التماس  )أ"(    
 كيان أو لشخص أو لنفسه مزّية، أو وعد أو حظوة أو هديةك أخرى، منفعة أي أو نقدية قيمة
  العمومية؛ وظائفه أدائه نطاق يف فعل بأي القيام عن امتناعه أو قيامه مقابل آخر،

 منفعة أي أو نقدية، قيمة ذي شيء أي منح أو بعرض عمومي موظف قيام  )ب"(    
 شخص لصاحل أو لصاحله مباشر غري أو مباشر حنو على مزّية، أو وعد أو حظوة أو كهدية أخرى،

  العمومية؛ وظائفه أدائه نطاق يف فعل بأي القيام عن امتناعه أو قيامه مقابل آخر، كيان أو
 لغرض واجباته، أدائه نطاق يف فعل بأي القيام عن امتناعه أو عمومي موظف قيام  )ج"(    

  ثالث؛ لطرف أو لنفسه منافع على مشروعة غري بطريقة احلصول
 أوراق أو نقود أو منقولة غري أو منقولة ممتلكات أي بتحويل عمومي موظف مقيا  )د"(    

 ملنفعته منها، املقصودة باألغراض تتصل ال ألغراض فرد، أو مستقلة وكالة أو الدولة ختص مالية
 ألي أو العهدة أو اإلدارة ألغراض منصبه حبكم املوظف ذلك استلمها ثالث، طرف ملنفعة أو هو

  أخرى؛ أسباب
 من كيانا يدير شخص أي جانب، من أو على، مستحقة غري مزّية أي عرض  )ه"(    

 حنو على قبوهلا، أو التماسها أو هبا، وعده أو إياها منحه أو صفة، بأي فيه يعمل أو اخلاص القطاع
 بفعل، القيام عن ميتنع أو بفعل يقوم لكي آخر، شخص أي لصاحل أو لصاحله مباشر، غري أو مباشر
  جباته؛بوا إخالال

 أنه يثبت أو يؤكد شخص أي جانب، من أو على، مستحقة غري مزّية أي عرض  )و"(    
 يف وظائف يؤدي شخص أي يتخذها اليت القرارات على سليم غري نفوذ أي ممارسة على قادر

 غري أو مباشر حنو على قبوهلا، أو التماسها أو إياها منحه أو اخلاص، القطاع أو العام القطاع
 شخص أي لصاحل أو لصاحله املستحقة غري املزّية أكانت سواء ذلك، مقابل هبا، وعده أو مباشر،
 سواء النفوذ، ذلك مقابل املزّية، بتلك الوعد أو العرض قبول أو تلقّي أو طلب وكذلك آخر،

  املقصودة؛ النتيجة إىل يؤد مل أم املفترض النفوذ أدى سواء أو ُيمارس، مل أو النفوذ أُمورس
 بطريقة املادة، هذه يف إليها املشار األفعال من أي من املتأتية املمتلكات تخداماس  )ز"(    

  إخفاؤها؛ أو احتيالية
 أو متواطئ طرف أو حمّرض أو وكيل أو مساعد أو رئيسي كفاعل املشاركة  )ح"(    

 املشار األفعال من أي ارتكاب يف آخر، حنو أي على أو الفعل، ارتكاب واقعة بعد مشارك طرف
  ".ارتكاهبا ألجل التآمر أو التعاون أو ارتكاهبا يف الشروع أو املادة هذه يف هاإلي
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 يف النظر يف رغبتها عن عديدة وفود أعربت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف جرت اليت املناقشة وأثناء
 املواد املناسبة من انظر يف إطار(الوارد يف النص املتداول ذي الصلة ملشروع االتفاقية  شكله الثاين يف الفصل
  .أفريقيا املقدم من جنوب االقتراح هنج النظر إىل ذلك إمتام بعد العودة استبعاد دون ،)االتفاقية

 أحكام دمج إىل ويف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، قدم االحتاد الروسي اقتراحا يرمي  - ٢  
وكان النص املدمج املقترح، الذي كان ). A/AC.261/L.163انظر  (الفصل الثالث يف التجرمي الواردة

 :، كما يلي)A/AC.261/L.163/Add.1انظر (مشفوعا بتعليقات تفسريية 
    

  [...] املادة"
  عمومي موظف فيها يضلع اليت الرشوة جترمي"

 التالية األفعال لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
  :عمدا ترتكب عندما

 بشكل إياها، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غري مبزية عمومي موظف وعد  )أ"(    
 ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه وظفامل لصاحل سواء مباشر، غري أو مباشر
  الرمسية؛ واجباته ممارسته لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف

 غري مزيـة قبول أو بابتزاز مباشر، غري أو مباشر بشكل عمومي، موظف قيام  )ب"(    
 املوظف ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه املوظف لصاحل سواء مستحقة،

  .الرمسية واجباته ممارسته لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل
    

   [...]املادة"
  السلطة استغالل إساءة"

 استغالل إساءة لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن اعهامتن أو ما بفعل قيامه أو الرمسية سلطاته العمومي املوظف
  :اخلصوص وجه وعلى ثالث، طرف لصاحل أو هو لصاحله مشروعة، غري مزايا على احلصول هبدف

 العمومي املوظف عليها حصل سرية أو حمجورة معلومات أي استخدام إساءة  )أ"(    
  وظائفه؛ أداء لدى

 بعدم خاصة قواعد من الطرف الدولة يف الداخلية التوظيف نظم عليه تنص ما انتهاك  )ب"(    
  .فيها تدّرجهم أو احلكومية اخلدمة يف املوظفني تعيني لدى املصاحل تضارب بشأن أحكام أو األهلية

    
   [...]املادة"
  بالنفوذ املتاجرة"

 عمدا، القيام لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 غري تأثري ممارسة على قادر أنه يؤكد أو يزعم شخص، أي بوعد مباشر، غري أو مباشر بشكل
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 عرضها أو إياها منحه أو مستحقة غري مبزية مقابل، لقاء عمومي موظف قرارات على مشروع
 أو التماس وكذلك آخر، كيان أو شخص لصاحل أو هو لصاحله املزية تلك كانت سواء عليه،
 التأثري ذلك مورس إذا عما النظر بصرف مقابل، لقاء هبا الوعد أو املزية تلك عرض قبول أو تلقي
  .ال أم املقصودة النتيجة إىل املفترض التأثري أفضى إذا وما ال أم

    
   [...]املادة"

  األخرى الفساد أفعال جترمي"

 تدرج لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما تعتمد أن طرف دولة لكل جيوز"    
 يف تعترب أخرى أفعاال الداخلي، القانوين لنظامها األساسية للمبادئ وفقا الفساد، ائمجر عداد يف

  .إجرامية أفعاال قوانينها
    

   [...]املادة"
  أجانب عموميون موظفون فيه يضلع الذي الفساد جترمي"

  دوليون مدنيون موظفون أو

 املشار األفعال لتجرمي ىأخر وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 استغالل إساءة[...] (و) دويل موظف فيها يضلع اليت الرشوة جترمي [...] (املواد [يف إليها

)] عمومي موظف فيها يضلع اليت الرشوة جترمي [...] (املادة)] [بالنفوذ املتاجرة[...] (و) السلطة
  ."دويل مدين موظف أو دويل عمومي موظف فيها يضلع عندما االتفاقية هذه من

  
 واجلزاءات التجرمي،"وكان نص العنوان األول للفصل الثالث من مشروع االتفاقية هو   - ٣  
 الشهود ومحاية االعتبارية، اهليئات ومسؤولية القضائية، والوالية واحلجز، واملصادرة االنتصاف، وسبل

فيينا، (السابعة للجنة املخصصة  وبقي ذلك العنوان دون تعديل حىت الدورة ".القوانني وإنفاذ والضحايا،
، اليت نظرت فيها اللجنة يف نص مشروع االتفاقية )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩

ويف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة . ووضعت صيغته النهائية ووافقت عليه
)A/58/422 الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة ،)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة 

". التجرمي وإنفاذ القانون"، ُعدل عنوان الفصل الثالث ليصبح نصه ٥٦/٢٦٠واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 
وكان ذلك متوافقا مع توصية فريق االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق 

 الفصول بعناوين مقارنة طويل الثالث الفصل عنوان شروع االتفاقية، والذي كان قد رأى أنّداخل نص م
  ).١٥، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر (األخرى 
ووافقت اللجنة املخصصة على امللحوظة التفسريية التالية بشأن الفصل الثالث من مشروع   - ٤  

 ):٢٢، الفقرة A/58/422/Add.1(ال دوراهتا األوىل إىل السابعة االتفاقية، بصيغته الواردة يف تقريرها عن أعم

 اجلرائم غري سلوكا بالفعل جّرمت قد تكون أو الدول جتّرم أن جيوز أنه به املسلّم من    
  .فاسدا السلوك هذا باعتبار الفصل هذا يف املذكورة
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          رشو املوظفني العموميني الوطنيني- ١٥املادة 
      لتفاوض  نصوص ا- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  

  ١٩املادة "
  جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي"

  (1)١اخليار "  
 طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال دولةتعتمد كل "    
  :لتالية، عندما ترتكب عمداا
وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل   )أ"(    

 نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم املوظفمباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل 
  ية؛ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمس

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري   )ب"(    
مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك 

  .املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية
  

  (2)اخليار"  
ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد تعتمد كل دولة طرف "   

  :التالية
، بشكل مباشر أو يؤدي وظائف عمومية موظف عمومي أو شخص آخر قيام  )أ"(    

، مثل أخرى غري مستحقةمنفعة  أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي  بالتماس أو قبولغري مباشر،

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (1) 
 / كانون األول٧- ٤، بوينس آيرس(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع
  ).٢٠٠١ديسمرب 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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، أو الوعد مبنحها، كيان آخرصاحل شخص آخر أو  أو له، سواء لصاحلهدية أو فضل أو مزية
   وظائفه العمومية؛أدائهمقابل قيام ذلك املوظف أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى 

 وظائف عمومية بأي شيء ذي قيمة يؤديوعد موظف عمومي أو شخص   )ب"(    
، إياهاو منحه ، أو عرضها عليه أغري مستحقة، مثل هدية أو فضل أو مزية أخرى ةنقدية أو منفع

، مقابل قيامه أو كيان آخرأو لصاحل شخص آخر أو لصاحله بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء 
  . وظائفه العموميةأدائهامتناعه عن القيام بفعل ما لدى 

  
  (3)٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد "    

  :عندما ترتكب عمداالتالية، 
وعد موظف عمومي أو شخص يؤدي مهام رمسية مبزية : رشو موظف عمومي  )أ"(    

غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف 
نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعلٍ ما أو ميتنع عن القيام 

  ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية؛بفعل

التماس موظف عمومي أو شخص يؤدي مهام رمسية أو : إرتشاء موظف عمومي  )ب"(    
قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص 

 ما ضمن نطاق آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعلٍ ما أو ميتنع عن القيام بفعل
  .ممارسته مهامه الرمسية

  
 (4)٤اخليار "  

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري التشريعية وغريها من التدابري اإلدارية لتجرمي "    
  :األفعال التالية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي

و مباشر أو وعد موظف عمومي مبنفعة أو عرضها عليه أو منحه إياها، على حن  )أ"(    
غري مباشر، لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل تنظيم ما، جلعل ذلك املوظف يؤدي واجباته الرمسية أو 

  ميتنع عن أدائها؛
التماس موظف عمومي أو قبوله، على حنو مباشر أو غري مباشر، منفعة لصاحل   )ب"(    

  .ية أو ميتنع عن أدائهااملوظف نفسه أو لصاحل تنظيم ما، جلعل ذلك املوظف يؤدي واجباته الرمس
    

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (4) 
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  (5)٥اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال "    

  :التالية، عندما ترتكب عمداً
التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، أي شيء ذي قيمة   )أ"(    

 مستحقة، أياً كانت طبيعتها، سواء لصاحله هو أو لصاحل نقدية، مثل هدية أو وعد أو مزية غري
  شخص آخر، مقابل قيامه بفعل ما أو امتناعه عن فعل ما لدى أداء واجباته؛

عرض أي شيء ذي قيمة نقدية، مثل هدية أو فضل أو مزية، على موظف   )ب"(    
شخص آخر، عمومي أو منحه إياه، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحله هو أو لصاحل 

  .مقابل قيامه بفعل ما أو امتناعه عن فعل ما لدى أداء واجباته
    

  ٢٨املادة "
  املنافع غري املشروعة"

  
  (2)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي التماس "    

باشر، أي شيء موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، سواء بشكل مباشر أو غري م
ذي قيمة نقدية أو منافع أخرى غري مشروعة أو مبقدار يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مسامهة 

  .أو رسم إضايف أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر
  

  (3)٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لتجرمي فعلي الفساد "    

  :عند ارتكاهبما عمداًالتاليني، 
قيام موظف حكومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية بأي فعل أو امتناعه عن   )أ"(    

  فعل لدى أداء واجباته، بغرض احلصول على منافع غري مشروعة لصاحله أو لصاحل طرف ثالث؛
قيام موظف عمومي بأي فعل تعسفي أو جائر لدى أداء وظائفه أو خارج نطاق   )ب"(    

  .فتلك الوظائ
  

  (5)٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    

عمومي عمداً، وبشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو تلقي أية مزية غري مستحقة، لصاحله أو 
  ."لصاحل شخص آخر، لكي يقوم بفعل ما أو يرفض القيام به لدى ممارسة وظائفه

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/24) الفلبني نص مأخوذ من االقتراح املقدم من  (5) 
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  (A/AC.261/3/Rev.1) نص املتداولال

  ١٩املادة "
  (6)جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي"

  (7)١اخليار "  
 ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال (8)تعتمد كل دولة طرف"    

  (9):التالية، عندما ترتكب عمدا
 عليه أو منحه إياها، بشكل وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها  )أ"(    

مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم 
  ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية؛

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري   )ب"(    
مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك 

  .املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرمسية
  

________________ 

الفساد الذي يضلع فيه موظف "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة أن يستعاض عن عبارة   (6) 
، ألن نص هذه املادة ال يتناول سوى جترمي الرشوة اليت يضلع فيها موظف "رشو املوظفني العموميني"بعبارة " عمومي

وأبدت بضعة وفود رغبتها يف اإلبقاء على صيغة العنوان احلالية، ألهنا . شطة الفاسدة األخرىعمومي، وال يتناول األن
  لتقييد مدلول " وطين"أو " حملي"واقترح أحد الوفود إدراج عبارة .  من اتفاقية اجلرمية املنظمة٨مستمدة من املادة 

   بعد البت يف حمتويات هذه املادة وغريها من مواد ورئي انه سيلزم وضع الصيغة النهائية للعنوان". موظف عمومي"عبارة 
  .هذا الفصل

 ملشروع ٣الذي ورد يف اخليار (أبدت كولومبيا يف الدورة األوىل للجنة املخصصة استعدادها لسحب اقتراحها   (7) 
واليت يعترب هذا اخليار ، ألن قصدها األصلي هو اتباع الصياغة الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، )النص يف صيغته السابقة

وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها هذا اخليار، ألنه مستمد من اتفاقية اجلرمية املنظمة وال ميثل فحسب . أقرب اخليارات إليها
وقالت وفود أخرى إن الصيغة التوافقية املستمدة من . توافق اآلراء الذي مت التوصل إليه مؤخرا بل هو أيضا نص رفيع النوعية

  .قية اجلرمية املنظمة ال ينبغي أن حتول دون حتسني القانون الدويل والتصدي للتحديات اليت تطرحها االتفاقية اجلديدةاتفا
واعترضت وفود أخرى عديدة ". وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي"اقترحت بعض الوفود إدراج عبارة   (8) 

مشروع االتفاقية، وأشارت إىل أن إدراج حكم مماثل للحكم الوارد يف على إدراج مثل تلك العبارة يف مواد التجرمي من 
 من مشروع النص احلايل، سيكون كافيا لتبديد ٦٨ من اتفاقية اجلرمية املنظمة، واملدرج يف املادة ٣٤ من املادة ١الفقرة 

  .شواغل الوفود
يت تتناوهلا هذه املادة وغريها من مواد هذا رأت عدة وفود أن التعمد متوافر ضمنا يف أنواع السلوك اإلجرامي ال  (9) 

واستذكرت وفود أخرى املناقشات املطولة حول هذا املوضوع أثناء . الفصل، وال ينبغي جعله أحد العناصر املكّونة للجرم
كرت تلك واستذ. التفاوض على اتفاقية اجلرمية املنظمة، مشددة على حاجة العديد من النظم القانونية إىل إدراج هذا العنصر

 من ٥ من املادة ٢الوفود أيضا احلل املوجود يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، واملتمثل يف إدراج عبارة مثل العبارة الواردة يف الفقرة 
  .تلك االتفاقية، واقترحت اتباع هنج مماثل أيضا فيما يتعلق بأحكام التجرمي يف مشروع االتفاقية احلايل
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  (10)٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد "   

  :التالية
، بشكل مباشر أو يؤدي وظائف عمومية موظف عمومي أو شخص آخر قيام  )أ"(    

، مثل أخرى غري مستحقةمنفعة  أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي  بالتماس أو قبولغري مباشر،
، أو الوعد مبنحها، كيان آخر أو لصاحل شخص آخر أو هسواء لصاحل (11)،هدية أو فضل أو مزية

   وظائفه العمومية؛أدائهأو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى مقابل قيام ذلك املوظف 
 وظائف عمومية بأي شيء ذي قيمة يؤديوعد موظف عمومي أو شخص   )ب"(    

، إياها، أو عرضها عليه أو منحه غري مستحقة، مثل هدية أو فضل أو مزية أخرى ةنقدية أو منفع
، مقابل قيامه أو كيان آخرخر أو أو لصاحل شخص آلصاحله بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء 

  . وظائفه العموميةأدائهامتناعه عن القيام بفعل ما لدى 
    

  ٢٨املادة "
  (13)،(12)املنافع غري املشروعة"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    
ي قيمة نقدية أو منافع أخرى غري عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بالتماس أي شيء ذ

مشروعة أو مبقدار يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مسامهة أو رسم إضايف أو ريع أو فائدة أو 
  ."راتب أو أجر، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر

    

________________ 

فضيلها هذا اخليار، بالنظر إىل النهج األوسع الذي يتبعه بشأن مسألة املوظفني أعربت وفود عديدة عن ت  (10) 
وأشارت عدة وفود إىل أن هذه املسألة . العموميني، وخصوصا من خالل مشوله لألشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية

كن دمج اخليارين  وفود أنه ميورأت عدة. ، وهي مسألة ال تزال معلقة"موظف عمومي"تتعلق باختاذ قرار حول تعريف عبارة 
.  أخرى، رغم حتبيذها ذلك الدمج، أن هذه اإلمكانية ينبغي تقصيها بعد مناقشة الفصل اخلاص بالتجرميورأت وفود. ٢ و١

  .وقد ُسحب اخلياران الرابع واخلامس
ورأت وفود .  املستحقةأبدت بضعة وفود حتبيذها ملا تنطوي عليه هذه الفقرة من حتديد بشأن مسألة املنفعة غري  (11) 

أخرى أن حماوالت وضع قوائم يف النصوص القانونية كثريا ما تؤدي إىل إغفاالت، وأعربت عن تفضيلها صياغة أعم، مثل 
  .١الصياغة الواردة يف اخليار 

  . السابقني، على التوايل٣ و٢يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، سحبت كولومبيا والفلبني اخليارين   (12) 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشري إىل أن العنوان غري مالئم لتجسيد   (13) 

ومع أن ملعظم البلدان معرفة هبذا اجلرم، فقد ذُكر أن هذا املفهوم يف ضوء التطورات . الفعل املقترح أن جتّرمه هذه املادة
ونتيجة لذلك، تساءلت بعض الوفود .  للقوانني اجلنائية يعترب مشموال جبرائم أخرىاألخرية والتنقيحات اليت أجريت الحقا

ورأى نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل أنه ميكن . عن مدى احلاجة إىل وجود مادة منفصلة بشأن هذا املوضوع
  .عليهاحتسني صياغة هذه املادة من خالل مشاورات، إذا قررت اللجنة املخصصة اإلبقاء 
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/3/Rev.2 (النص املتداول
  (14)١٩املادة "

  "املوظفني العموميني الوطنيني] فساد] [رشوة[
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية "    

  :عندما ترتكب عمدا
 مبزية غري مستحقة (15)]أو شخص يؤدي وظائف عمومية[وعد موظف عمومي   )أ"(    

يه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل أو عرضها عل
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى ممارسته 

  واجباته الرمسية؛
 أو قبولـه، بشكل (15) ]أو شخص يؤدي وظائف عمومية[التماس موظف عمومي   )ب"(    

و غري مباشر، مزيـة غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان مباشر أ
  .آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى ممارسته واجباته الرمسية

    
  (16)٢٨املادة "[

  املنافع غري املشروعة"

دابري أخرى لكي تدرج يف عداد تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وت"    
بتحصيل أي شيء ذي ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية،[جرائم الفساد قيام موظف عمومي 

قيمة نقدية مبقادير غري مستحقة أو مبقادير يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مسامهة أو كرسم 
  ."شرسواء بشكل مباشر أو غري مبا] إضايف أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر،

  

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها املكسيك والنمسا وهولندا واليمن، بناء على طلب من نائب الرئيس   (14) 
الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا بشأن هذا الفصل من مشروع االتفاقية، وهو نتيجة أعمال فريق عامل 

وحلت هذه الصيغة . (A/AC.261/L.141)شروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة غري رمسي أنشئ بعد القراءة الثانية مل
جنة ومل تستعرض الل. A/AC.261/L.106املنقحة حمل النص الذي اقترحته املكسيك والنمسا وهولندا والوارد يف الوثيقة 

  .املخصصة هذا النص بعد توزيعه
  . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " املوظف العمومي"تتوقف جدوى هذه اإلضافة على نطاق تعريف   (15) 
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة   (16) 

الفصل من مشروع االتفاقية، بريو واجلمهورية التشيكية ومصر واملكسيك، بعد القراءة الثانية أثناء مداوالهتا بشأن هذا 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ١٩املادة "

  رشوة املسؤولني العموميني الوطنيني"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية "    
  :عندما ترتكب عمدا

مبزية غري مستحقة أو ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية[ي وعد مسؤول عموم  )أ"(    
عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املسؤول نفسه أو لصاحل 
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء 

  واجباته الرمسية؛
أو قبولـه، بشكل ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية[ي التماس مسؤول عموم  )ب"(    

مباشر أو غري مباشر، مزيـة غري مستحقة، سواء لصاحل املسؤول نفسه أو لصاحل شخص أو كيان 
  ."آخر، لكي يقوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية

    
  ٢٨املادة "[

  املنافع غري املشروعة"

عتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام مسؤول ت"    
عمومي، بشكل مباشر أو غري مباشر، بتحصيل أي شيء ذي قيمة نقدية مبقادير غري مستحقة أو 
مبقادير تفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو مسامهة أو رسم إضايف أو ريع أو فائدة أو راتب أو 

  .]" ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالثأجر، سواء
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية، ١٩وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة   - ١  
انظر  (٢ املادة من) أ (الفقرة يف الوارد ‘‘العمومي املوظف’’ بتعريف عبارة تتعلق مسألة حبل رهنا

A/AC.261/16 ٢٥، الفقرة.( 

 من مشروع االتفاقية ٢٨ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٢  
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٣  
، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة وفقا ١٩، يف املادة )٢٠٠٣أكتوبر /األول

وتتجلى التعديالت . ، من االتفاقية٢ املادة من) أ (الفقرة يف الوارد ‘‘العمومي املوظف’’لتعريف عبارة 
، مشروع ١٠٣، الفقرة A/58/422(املخصصة األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة 
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، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية )قرار، املرفق
٥٦/٢٦٠.  
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة- باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ١٥املادة 

  ني الوطنينيرشو املوظفني العمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال   
  :التالية، عندما ترتكب عمدا

وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،   )أ(  
 بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر،

  لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية؛
التماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزيـة غري   )ب(  

مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك 
 .بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسيةاملوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام 
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  األجانب العموميني املوظفني رشو  - ١٦املادة 
        العمومية الدولية املؤسسات وموظفي  

        نصوص التفاوض- ألف
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  
  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  
   مكررا١٩املادة "

  جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي"

  ١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   -١"    

من هذه ] جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي[...] [السلوك املشار إليه يف املادة 
وباملثل، تنظر كل دولة . جنيب أو موظف مدين دويلاالتفاقية، والذي يضلع فيه موظف عمومي أ

  (1).طرف يف جترمي أشكال الفساد األخرى
  (2).ميكن االستدالل على القصد، إىل حد معقول، من املالبسات  -٢"    

  
  (3)٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي السلوك   -١"    

من هذه االتفاقية، والذي يضلع فيه ] إفساد موظف عمومي وطين[...] [املشار إليه يف املادة 
موظف مدين دويل، أو عضو مجعية تشريعية ملنظمة دولية، أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفني 

  .يف حمكمة دولية

________________ 

 الرمسي غري التحضريي ع يف االجتما(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
وفيما يتعلق ). ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٨ من املادة ١بتجرمي فساد املوظفني العموميني الوطنيني، اقترحت فرنسا استخدام أحكام الفقرة 
 .اتكأساس للمفاوض

 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (3) 
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ك تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي السلو  -٢"   
من هذه االتفاقية، والذي يضلع فيه ] نفساد موظف عمومي وطينإ [...] [املشار إليه يف املادة

موظف مدين دويل أو عضو مجعية تشريعية ملنظمة دولية تنتمي الدولة الطرف إىل عضويتها أو 
  أصحاب مناصب قضائية أو موظفني يف حمكمة دولية تكون واليتها القضائية مقبولة لدى 

  .الدولة الطرف
  

  (4)٣اخليار "  

وعد تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد "    
 إقامتهمأو أشخاص طبيعيني أو اعتباريني يوجد مكان مواطنيها موظف عمومي أجنيب، من جانب 

 غري مستحقة لصاحله أو لصاحل منفعة أخرى، بأي شيء ذي قيمة نقدية أو فيهاأو مسكنهم املعتاد 
بشكل ، إياها، أو عرضها عليه أو منحه مثل هدية أو فضل أو مزية، كيان آخر أو شخص آخر

مقابل قيام ذلك املوظف أو امتناعه عن القيام بفعل يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مباشر أو غري مباشر، 
  . وظائفه العموميةأدائهمالية أو جتارية، لدى 

  
  (5) ٤ اخليار"  
 يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام تعتمد كل دولة طرف ما قد  -١"    

مواطن دولة طرف بعرض مبلغ نقدي أو أشياء ذات قيمة نقدية أو أفضال أو أي منفعة أخرى 
على موظف عمومي يف دولة طرف أخرى، لكي يقوم بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما ضمن نطاق 

  ممارسته مهامه فيما يتعلق مبعاملة مالية أو جتارية؛
تنظر الدول األطراف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   -٢"    

 من هذه املادة الذي يضلع فيه موظف عمومي أجنيب أو ١لتجرمي السلوك املشار إليه يف الفقرة 
؛ أو ]دولية[أو أعضاء يف جمالس برملانية ] وطنيون أو أجانب[موظف مدين دويل؛ أو برملانيون 

؛ أو املتاجرة بالنفوذ سواء كمصدر للنفوذ أو كمستفيد من املنفعة ]دولية[و موظفو حماكم قضاة أ
؛ أو غسل عائدات جرائم الفساد؛ أو اجلرائم ]املتاجرة بالنفوذ إجيابياً أو سلبياً[املتحصلة منه 

  (6).احملاسبية املتعلقة جبرائم الفساد
ية واإلدارية الالزمة يف تشريعاهتا تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريع  -٣"    

 من هذه املادة، عندما ُترتكب جتاه موظف ١الداخلية لتجرمي أشكال السلوك املذكورة يف الفقرة 
  (7)."عمومي أجنيب أو عندما تتعلق تلك األفعال مبوظف عمومي دويل

    
________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (4) 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (5) 
 ).١٧٣، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا، (انظر االتفاقية األوروبية للقانون اجلنائي بشأن الفساد   (6) 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (7) 
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  ملحوظات من األمانة

 وفود عدة استرعت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 القضائية الوالية مبسائل يتعلق ممكنة فيما صعوبات من املادة هلذه صيغة أي على يترتب قد ما إىل االنتباه
 إن أخرى وفود وقالت. واحلصانات باالمتيازات تتعلق أخرى دولية قانونية صكوك مع تضارب ومن

   واحلصانات االمتيازات أن حني يف ،)القضائية الوالية (٥٠ ملادةا يف تناوهلا ميكن القضائية الوالية مسائل
  .املالئمة الظروف يف لإلسقاط ختضع ألهنا ال ميكن التغلب عليها، مشاكل تثري أن ينبغي ال

 وفود عدة شددت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٢
 .أفضل صياغة بشأن مشتركة أرضية إجياد إىل والسعي املنظمة اجلرمية قيةاتفا من االستلهام جيدر أنه على

 وفود عدة أعربت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٣
. األجانب العموميني املوظفني انفساد جترمي توخي املمكن أو املالئم من كانما إذا  بشأن شاغلها عن

   دراسة يتطلب ولكنه ممكن، األجانب العموميني املوظفني انفساد جترمي أن أخرى وفود ورأت
 .متأنيتني وصياغة

 وفد أعرب املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٤
 أو تفهم أن ميكن الراهنة، بصيغتها ،٤ و٢ و١ املقترحة اخليارات أن من قلق عن أخرى ووفود املكسيك

 من املقصود هو ليس هذا أن إىل أخرى وفود عدة وأشارت. اخلارجية القضائية الوالية جتيز أهنا على سرتف
 .ضوئها ويف) القضائية الوالية (٥٠ باملادة مقترنة املادة هذه يف النظر ينبغي وأنه املادة، هذه

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  (8) مكررا١٩املادة "
  رشوة املوظفني العموميني األجانب أو موظفي املؤسسات الدولية"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام،   -١"    
قة أو عرضها عليه أو عمدا، بوعد موظف عمومي أجنيب أو موظف مؤسسة دولية مبزية غري مستح

منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان 
فيما [آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما لدى ممارسته واجباته الرمسية 

  ].ك الواجبات، على األقل يف حال اإلخالل بتل][يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية

________________ 

لتعليقات اليت أبديت ، ا)A/AC.261/L.137، بصيغته املعدلة يف الوثيقة A/AC.261/L.135(جيسد نص هذه املادة   (8) 
وقد أبدت بعض الوفود شواغل إزاء اآلثار احملتملة هلذه املادة يف . أثناء استعراض النص املنقح، حسبما خلصها نائب الرئيس

ورأت وفود أخرى أنه ميكن تناول أي مشاكل . توسيع نطاق الوالية القضائية مبا يتجاوز الوالية القائمة على مبدأ اإلقليمية
وأعربت بعض الوفود عن رأي مؤداه أن هذه املادة قد ال تكون ضرورية، ألن السلوك الذي . لقبيل يف املادة املناسبةمن هذا ا
  .١٩ أن تتناوله ميكن أن ُيخضع للعقاب يف إطار املادة ُيقصد
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تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   - ٢"[    
لتجرمي قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف مؤسسة دولية، عمدا وبشكل مباشر أو غري مباشر، 
بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، 

فيما يتعلق [يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما لدى ممارسته واجباته الرمسية لكي 
  ].]"، على األقل يف حال اإلخالل بتلك الواجبات][بتصريف األعمال التجارية الدولية

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  (9)را مكر١٩املادة "
  رشوة املسؤولني العموميني األجانب أو املسؤولني "

  يف مؤسسة دولية عمومية

 كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي (10)تعتمد  -١"    
  القيام، عمدا، بوعد مسؤول عمومي أجنيب أو مسؤول يف منظمة دولية عمومية مبزية غري 

منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املسؤول نفسه مستحقة أو عرضها عليه أو 
أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى 

من أجل احلصول على منفعة جتارية أو أي مزية غري مستحقة أخرى أو [أداء واجباته الرمسية 
، على األقل يف حال اإلخالل [ (11)]صريف األعمال التجارية الدوليةاالحتفاظ هبا فيما يتعلق بت

  (13)،(12)].بتلك الواجبات
تنظر الدول األطراف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   - ٢"[    

لتجرمي قيام مسؤول عمومي أجنيب أو مسؤول يف منظمة دولية عمومية، عمدا وبشكل مباشر أو 
ر، بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة، سواء لصاحل املسؤول نفسه أو لصاحل شخص أو غري مباش

  كيان آخر، لكي يقوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء 
________________ 

القضائية مبا يتجاوز  من هذه املادة يف توسيع نطاق الوالية ٢أبدت بعض الوفود شواغل إزاء اآلثار احملتملة للفقرة   (9) 
وأعربت . ورأت وفود أخرى أنه ميكن تناول أي مشاكل من هذا القبيل يف املادة املناسبة. الوالية القائمة على مبدأ اإلقليمية

 أن تتناوله ميكن أن خيضع للعقاب ُيقصدبعض الوفود عن رأي مؤداه أن هذه املادة قد ال تكون ضرورية، ألن السلوك الذي 
  .١٩دة مبوجب املا

وأشار ذلك الوفد إىل أنه . يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، دافع أحد الوفود عن إدراج صيغة غري إلزامية  (10) 
  .حيتاج إىل مزيد من الوقت إلعادة حبث موقفه

ع وأشارت بعض الوفود إىل أن الطاب. أعربت معظم الوفود عن رغبتها يف حذف هذا النص الوارد بني معقوفتني  (11) 
  .اإللزامي للمادة يعتمد على إدراج قيود معقولة، وهو يف رأيها ما يؤديه النص الوارد بني معقوفتني

حظي النص الوارد بني معقوفتني بتأييد بعض الوفود أثناء املناقشة اليت أجريت يف الدورة اخلامسة للجنة   (12) 
  .املخصصة

ى طلب من الرئيس، اليابان، اليت تولت تنسيق أعمال فريق نص هذه الفقرة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء عل  (13) 
  ).A/AC.261/L.186انظر (عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة 
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، على األقل يف حال اإلخالل ][فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية[واجباته الرمسية 
  (14)"].]بتلك الواجبات

      
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  ملحوظات من األمانة

 مكررا، ١٩يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، واصلت اللجنة عملها بشأن املادة  - ٥
وقدمت . A/AC.261/L.214واضعة يف اعتبارها النص املقترح املقدم من الواليات املتحدة، الوارد يف الوثيقة 

قت أعمال فريق عامل غري رمسي مفتوح العضوية بناء على طلب الرئيس، صيغة الواليات املتحدة، اليت نّس
 :، كما يلي)A/AC.261/L.249(، وجلزء منها )A/AC.261/L.237(منقحة للمادة يف جمملها 

    
  (A/AC.261/L.237)ات املتحدة األمريكية الوالي

  مكررا ١٩ املادة"
   واملسؤولني األجانب العموميني املسؤولني رشوة"

  عمومية دولية مؤسسة يف
 لتجرمي أخرى تدابري أو تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  -١"    

 غري مبزية ،]عمومية ةدولي منظمة [يف موظف أو أجنيب عمومي موظف بوعد عمدا، القيام،
 نفسه املوظف لصاحل سواء مباشر، غري أو مباشر حنو على إياها، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة

 لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو
 أو أخرى مستحقة غري مزية أي أو جتارية منفعة على احلصول أجل من الرمسية، واجباته أداء

  .الدولية التجارية األعمال بتصريف يتعلق فيما هبا االحتفاظ
 تدابري من يلزم قد ما] اعتماد يف طرف دولة كل تنظر] [طرف دولة كل تعتمد[  -٢"    

 منظمة يف موظف أو [أجنيب عمومي موظف بوعد عمدا القيام لتجرمي أخرى تدابري أو تشريعية
 مباشر، غري أو مباشر حنو على إياها، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة ريغ مبزية] عمومية دولية

________________ 

عين باملخدرات واجلرمية ومكتب الشؤون القانونية الداخلية ومكتب األمم املتحدة امل الرقابة خدمات قدم مكتب  (14) 
  إىل فقرتني منفصلتني، حتتفظ٢بأن يقسم حمتوى الفقرة ) ، املرفقA/AC.261/L.216انظر (باألمانة العامة اقتراحا مشتركا 

، اليت "عمومية دولية منظمة يف مسؤول أو "عبارة باستثناء احلالية، ٢ الفقرة يف الواردة بالصيغة) اجلديدة ٢ الفقرة (األوىل
   على عمومية، دولية منظمات يف املسؤولني ارتشاء بتجرمي تقضي ٣ جديدة فقرة الثانية الفقرة وتكون. ينبغي حذفها

  :التايل النحو
 دولية منظمة يف مسؤول قيام لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تعتمد  - ٣"[     

 شخص لصاحل أو هو لصاحله سواء مستحقة، غري مزية قبول أو بالتماس مباشر، غري أو مباشر بشكلو عمدا، عمومية
 بتصريف يتعلق فيما [واجباته أدائه لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املسؤول ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو

  ].]"الواجبات بتلك اإلخالل حال يف األقل على ،] [الدولية األعمال
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 أو ما بفعل الشخص ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه املوظف لصاحل سواء
  .الرمسية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن ميتنع

 تدابري من يلزم قد ما] اعتماد يف طرف دولة كل تنظر] [طرف دولة كل تعتمد[  -٣"    
 مباشر، غري أو مباشر حنو وعلى عمدا أجنيب عمومي موظف قيام لتجرمي أخرى تدابري أو تشريعية
 آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه املوظف لصاحل سواء مستحقة، غري مزية قبول أو بالتماس
  .الرمسية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف ذلك يقوم لكي

 تدابري من يلزم قد ما] اعتماد يف طرف دولة كل تنظر] [طرف دولة كل تعتمد[  - ٤"[    
 دولية ملنظمة تابع] [املتحدة لألمم تابع [موظف بوعد عمدا القيام لتجرمي أخرى تدابري أو تشريعية
 لألمم تابع [موظف قبول أو التماس أو إياها، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غري مبزية] عمومية
 مباشر، غري أو مباشر حنو على ،]فيها عضوا الطرف الدولة عمومية دولية ملنظمة تابع] [املتحدة
 ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه املوظف لصاحل سواء مستحقة، غري مزية

  ".]الرمسية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف
    

  (A/AC.261/L.249)ات املتحدة األمريكية الوالي
  

  ٣الفقرة "

 أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما اعتماد يف طرف دولة كل تنظر  -٣"    
 أو مباشر وبشكل عمدا عمومية، دولية منظمة يف موظف أو أجنيب عمومي موظف قيام لتجرمي
 أو شخص لصاحل أو نفسه املوظف حللصا سواء مستحقة، غري مزية قبول أو بالتماس مباشر، غري
 الرمسية واجباته أداء لدى ما بفعل القيام عن ميتنع أو ما بفعل املوظف ذلك يقوم لكي آخر، كيان
  ".الدويل املستوى على األعمال بتصريف يتعلق فيما

    
 (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

   مكررا١٩املادة "
  في املؤسسات رشو املوظفني العموميني األجانب وموظ"

  (15)الدولية العمومية
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام،   -١"    

عمدا، بوعد موظف عمومي أجنيب أو موظف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري مستحقة أو عرضها 
ظف نفسه أو لصاحل شخص أو عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املو

كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية، 
________________ 

 للقانون وفقا هبا يتمتع قد حصانات أي متس أن املادة هبذه ُيقصد ال أنه األعمال التحضريية تبّين اتفق على أن  (15) 
 يف احلصانات أمهية األطراف الدول والحظت. العمومية الدولية املؤسسات موظفو أو األجانب العموميون املوظفون الدويل
  .املناسبة احلاالت يف احلصانات تلك عن التنازل على موميةالع الدولية املؤسسات وشجعت السياق، هذا
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من أجل احلصول على منفعة جتارية أو أي مزية غري مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق 
  (17)،(16).بتصريف األعمال التجارية الدولية

دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى تنظر كل   -٢"    
بشكل مباشر  (19) قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا،(18)لتجرمي

أو غري مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غري مستحقــة، سواء لصاحل املوظــف نفســه أو لصاحل 
وم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء شخص أو كيان آخر، لكي يق

  (20)."واجباته الرمسية
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ١٩وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٦
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩نا، فيي(ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٧
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  ).٥٦/٢٦٠واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة 

  

________________ 

 على للتحريض "املدفوعة املبالغ حيث من اجلرمية يعّرف القانون الذي أن األعمال التحضريية تبّين اتفق على أن  (16) 
 من أن ومامفه يكون أن شريطة الفقرات من هذه فقرة كل يف مطلوب هو مبا يفي أن ميكن" الرمسي بالواجب اإلخالل
" مستقل "تعريف التعريف هذا وأن التقديرية، سلطته ممارسة أو اجتهاده عند نزيها يكون أن عمومي موظف كل واجب
  .الدولية منظمته أو املوظف بلد لوائح أو بقانون إثباته الالزم من ليس

   تقدمي تشمل أن هبا قصدُي" التجارية األعمال تصريف "عبارة أن األعمال التحضريية تبّين اتفق على أن  (17) 
  .الدولية املعونة
 أن الوفود املتفاوضة رأت أن من املهم أن تقوم أي دولة طرف مل جتّرم هذا األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين  (18) 

يه من قبل الفعل، بقدر ما تسمح قوانينها بذلك، بتوفري املساعدة والعون فيما يتعلق بالتحقيق يف هذا اجلرم ومالحقة مرتكب
الدولة الطرف اليت جرمته وفقا لالتفاقية وأن تتجنب، إذا كان ذلك ممكنا على اإلطالق، السماح لعقبات تقنية، مثل انتفاء 

  .ازدواجية التجرمي، بأن حتول دون تبادل املعلومات الالزمة لتقدمي املوظفني الفاسدين إىل العدالة
 ١أدرج يف هذه الفقرة أساسا حتقيقا لالتساق مع الفقرة " عمدا" أن التعبري ةاألعمال التحضريياتفق على أن تبّين   (19) 

، إذ إن من املعترف به أن املوظف ٢ منه ضمنا أي إضعاف لاللتزام الوارد يف الفقرة ُيقصدوأحكام االتفاقية األخرى وال 
  ".بصورة غري متعمدة"العمومي األجنيب ال ميكنه التماس أو قبول الرشوة 

 تقضي بأن جترم الدول األطراف رشو املوظفني العموميني ١ أن الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (20) 
الدول األطراف يف جترمي التماس أو قبول الرشاوى من قبل املوظفني " تنظر" تقضي فقط بأن ٢األجانب، وأن الفقرة 

. ماس أو قبول تلك الرشاوى أو استعداده للتسامح مع ذلكوليس مرد ذلك إقرار أي وفد اللت. األجانب يف تلك الظروف
 سبق أن مشلته املادة ٢والواقع أن الفرق يف درجة االلتزام بني الفقرتني يعود إىل أن السلوك األساسي الذي تتناوله الفقرة 

  .، اليت تقضي بأن جترم الدول األطراف التماس وقبول الرشاوى من ِقبل موظفيها١٩
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ١٦املادة 

  رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات 
  الدولية العمومية

خرى لتجرمي تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أ  - ١  
القيام، عمدا، بوعد موظف عمومي أجنيب أو موظف مؤسسة دولية عمومية مبزية غري 
مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف 

لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام  نفسه أو
ء واجباته الرمسية، من أجل احلصول على منفعة جتارية أو أي مزية غري بفعل ما لدى أدا

  .مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية
تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   - ٢  

بشكل مباشر   دولية عمومية عمدا،لتجرمي قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة
أو غري مباشـر، بالتماس أو قبول مزيــة غري مستحقــة، سواء لصاحل املوظــف نفســه أو لصاحل 
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء 

  .واجباته الرمسية
    

    ملحوظات تفسريية-جيم
    

 من ١٦التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة امللحوظات   
، الفقرات A/58/422/Add.1(االتفاقية وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :هي كما يلي) ٢٨-٢٣
 للقانون وفقا هبا يتمتع أن جيوز حصانات بأي متس أن املادة هبذه ُيقصد ال  )أ(  
 الحظت وقد. العمومية الدولية املؤسسات موظفو أو األجانب العموميون ناملوظفو الدويل
 على العمومية الدولية املؤسسات وشجعت السياق، هذا يف احلصانات أمهية األطراف الدول
 .املناسبة احلاالت يف احلصانات تلك عن التنازل

  
  ١الفقرة 

 على للتحريض "وعةاملدف املبالغ حيث من اجلرمية يعّرف القانون الذي  )ب(  
 هذه الفقرات، من فقرة كل يف باملعيار الوارد يفي أن ميكن" الرمسي بالواجب اإلخالل
 أو اجتهاده عند نزيها يكون أن عمومي موظف كل واجب من أن مفهوما يكون أن شريطة
 أو بقانون إثباته الالزم من ليس" مستقل "تعريف التعريف هذا وأن التقديرية، سلطته ممارسة
 .الدولية منظمته املعّين أو املوظف بلد لوائح
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   تقدمي تشمل أن هبا ُيقصد" الدولية التجارية األعمال تصريف "عبارة  )ج(  
  .الدولية املعونة

  
  ٢الفقرة 

 جتّرم مل طرف دولة أي تقوم أن املهم للغاية من أن املتفاوضة الوفود رأت  )د(  
 يف بالتحقيق يتعلق فيما والعون املساعدة بتوفري بذلك، قوانينها تسمح ما بقدر الفعل، هذا
 تتجنب، وأن لالتفاقية وفقا جرمته اليت الطرف الدولة قبل من مرتكبيه ومالحقة اجلرم هذا
 بأن التجرمي، ازدواجية انتفاء مثل تقنية، لعقبات السماح األصل، يف ممكنا ذلك كان إذا

  ؛العدالة إىل الفاسدين ظفنياملو لتقدمي الالزمة املعلومات تبادل دون حتول
 ١ الفقرة مع االتساق لتحقيق أساسا الفقرة هذه يف" عمدا "تعبري أدرج  )ه(  
 إذ ،٢ الفقرة يف الوارد لاللتزام إضعاف أي ضمنا منه ُيقصد وال األخرى االتفاقية وأحكام

   بصورة" الرشوة قبول أو التماس ميكنه ال األجنيب العمومي املوظف أن به املعترف من إن
  ؛"متعمدة غري

 العموميني املوظفني رشو األطراف الدول جترم بأن ١ الفقرة تقضي  )و(  
 قبول أو التماس جترمي يف األطراف الدول" تنظر "بأن إال ٢ الفقرة وال تقضي األجانب،
 عن وفد أي تغاضى ذلك مرد وليس. الظروف تلك يف األجانب املوظفني قبل من الرشاوى
 درجة يف الفرق أن فالواقع. ذلك مع للتسامح استعداده أو الرشاوى تلك لقبو أو التماس
   مشلته أن سبق ٢ الفقرة تتناوله الذي األساسي السلوك أن إىل يعود الفقرتني بني االلتزام
 .موظفيها ِقبل من الرشاوى وقبول التماس األطراف الدول مجتّر بأن تقضي اليت ،١٥ املادة
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  تسريبها أو تبديدها أو املمتلكات اختالس  - ١٧املادة 
        عمومي موظف ِقبل من آخر بشكل  

    نصوص التفاوض- ألف
    

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٢٢املادة "

  اختالس املوظف العمومي للممتلكات"

  (1)١ اخليار"  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً "    

باختالس أو نقل أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة، أو أموال عامة أو خاصة أو سندات أو أي 
  (2).أشياء أخرى موجودة يف عهدة موظف عمومي حبكم منصبه أو مهمته

  
  (3)٢اخليار "  
 ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي إساءة تعتمد كل دولة طرف"    

سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف  ، وظائف عموميةيؤديموظف عمومي أو شخص استخدام 
مصلحة للدولة تكون  أي منشأة أو مؤسسةنوع من ممتلكات الدولة أو ممتلكات ثالث، أي 

 يؤدي وظائف عمومية أن يستخدمها ويتيسر لذلك املوظف أو الشخص الذيفيها، امتالكية 
  .حبكم وظائفه أو من أجل أدائها

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10) من االقتراح املقدم من فرنسا نص مأخوذ  (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

وقد . د، مع تعديالت كبرية من اتفاقية جملس أوروبا للقانون اجلنائي بشأن الفسا١٢يستند هذا احلكم إىل املادة   (2) 
جرى عمداً حصر التجرمي، الذي يتناول املتاجرة بالنفوذ الفاعل واملتاجرة بالنفوذ السليب على السواء، يف األفعال املرتكبة ضد 

لصاحل هيئة عمومية ) الفاعل والسليب(أما املتاجرة بالنفوذ . إدارة حكومية أو هيئة عمومية يف الدولة الطرف أو لصاحلها
 .أجنبية فلم تؤخذ يف االعتبار يف املرحلة احلالية

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (3) 
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  (4)٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام املوظفني "    

العموميني أو األفراد عمداً باستخدام ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختالسها أو تسريبها 
  ."ديدها أو إضاعتها تدليساً أو إمهاالًوتب

    
  ٢٧املادة "

  تسريب املمتلكات"

  (3)١اخليار "  

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    
عمومي، ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بتسريب أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة أو نقود أو 

مالية ختص الدولة أو فرداً من األفراد، الستخدامها يف أغراض ال صلة هلا مبا كان يقصد أوراق 
استخدامها فيها، ويكون ذلك املوظف قد استلمها حبكم منصبه بغرض إدارهتا أو حراستها أو 

  .ألسباب أخرى
  

  (4)٢اخليار "  
تجرمي قيام املوظفني تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى ل"    

العموميني أو األفراد عمداً باستخدام ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختالسها أو تسريبها 
  ."وتبديدها أو إضاعتها تدليساً أو إمهاالً

    
  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  ٢٢املادة "
  اختالس موظف عمومي ملمتلكات"

  (5)١اخليار "  
لة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً تعتمد كل دو"    

باختالس أو نقل أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة، أو أموال عمومية أو خصوصية، أو سندات أو 
  .أي أشياء أخرى معهود هبا إىل موظف عمومي حبكم موقعه أو مهمته

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (4) 
ة الوفود عن تفضيلها أن يصبح أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت غالبي  (5) 

وشدد بوجه خاص على ضرورة تقدمي . ٢٧هذا اخليار هو األساس ملواصلة العمل، وأن تدمج املفاهيم الواردة يف املادة 
وأبدى أحد الوفود خماوف من إدراج مادة كهذه، ولكنه أشار إىل أنه إذا كان هناك توافق يف . توضيحات بشأن املصطلحات

راجها، فمن املمكن أن يشكل هذا اخليار األساس ملواصلة العمل، مع إدراج عبارة تشري إىل أن التجرمي ينبغي اآلراء بشأن إد
 يتضمن عناصر مفيدة عديدة ينبغي ٢وأشارت وفود أخرى إىل أن اخليار . أن جيري وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي

  .إدراجها يف الصياغة النهائية
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  ٢اخليار "  
موظف دابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ت"    

سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بإساءة  ، وظائف عموميةيؤديعمومي أو شخص 
مصلحة للدولة تكون  أي منشأة أو أي مؤسسةنوع من ممتلكات الدولة أو ممتلكات استخدام أي 

ائف عمومية أن يستخدمها حبكم ويتيسر لذلك املوظف أو الشخص الذي يؤدي وظفيها امتالكية 
  (6).وظائفه أو من أجل أدائها

  
  ٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام املوظفني "    

العموميني أو األفراد عمداً باستغالل ممتلكات الدولة أو إساءة استخدامها أو اختالسها أو تسريبها 
  ." إضاعتها تدليساً أو إمهاالًوتبديدها أو

    
  ٢٧املادة "

  (7)تسريب املمتلكات"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    
عمومي بتسريب أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة أو نقود أو أوراق مالية ختص الدولة أو فرداً 

وظف قد تلقاها حبكم موقعه بغرض إدارهتا أو حراستها أو ألسباب من األفراد، ويكون ذلك امل
أخرى، لكي يستخدمها يف أغراض ال صلة هلا مبا كان يقصد استخدامها فيها، سواء ملنفعته هو أو 

  ."ملنفعة طرف ثالث
      

________________ 

انظر  (١، يف هناية اخليار )املنافع غري املشروعة (٢٨وس إدراج النص التايل، املأخوذ من املادة اقترحت بيالر  (6) 
A/AC.261/L.91:(  

 شخص أو عمومي موظف قيام لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"     
 يقرره ما يفوق مبقدار أو مشروعة غري أخرى منافع أو نقدية قيمة أي شيء ذي بالتماس عمومية، وظائف يؤدي

  ."مباشر غري أو بشكل مباشر سواء أجر، أو راتب أو فائدة أو ريع أو إضايف رسم أو مسامهة أو القانون، كضريبة
. ٢٢ الدورة األوىل للجنة املخصصة، ُنظر يف هذه املادة باالقتران مع املادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف  (7) 

ذف وقد ح). A/AC.261/L.47انظر مثال، اقتراح جنوب أفريقيا، الوارد يف الوثيقة (ورئي أنه ينبغي بذل جهد لدمج املادتني 
  .٢٢ للمادة ٣ لكونه مطابقا للخيار (A/AC.261/IPM/14) هلذه املادة، الذي كانت قد قدمته كولومبيا ٢اخليار 
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

 الشمالية، وإيرلندا العظمى لربيطانيا املتحدة اململكة كندا، الكامريون، بوتسوانا، أستراليا،
  (A/AC.261/L.137)نيوزيلندا 

  ٢٢ املادة"
  عمومي موظف جانب من السلوك إساءة أشكال وسائر االختالس"

 الفعلني لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
  :عمدا يرتكبان عندما التاليني،

 أو عمومية مالية أوراق أو أموال أو ممتلكات، أي باختالس عمومي موظف قيام  )أ"(    
  واجباته؛ أو موقعه حبكم املوظف ذلك إىل به معهود آخر شيء أي أو خصوصية،

 هو له منفعة ضمان تستهدف عمومي موظف جانب من خطرية سلوك إساءة أي  )ب"(    
  ."آخر كيان أو لشخص أو

    
  (A/AC.261/3/Rev.2) نص املتداولال

  (8)٢٢املادة "
  ]بشكل آخر[اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها "

  من جانب موظف عمومي] أو إساءة استعماهلا"[

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف عمومي "  
ان آخر، باختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية عمدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كي

بشكل [أو بتسريبها [أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه، أو بتبديدها 
  (10)]."أو بإساءة استعماهلا[(9) ]]آخر

    
  ملحوظات من األمانة

 .٢٧ُحذفت املادة  - ١

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة أثناء   (8) 
 ٢٢ريق عامل غري رمسي أنشئ عقب القراءة الثانية ملشروع نص املادتني مداوالهتا بشأن هذا الفصل من مشروع االتفاقية، ف

. ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه.  يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة وتولت كندا تنسيق أعماله٢٧و
  .٢٧وتستتبع هذه الصيغة املنقحة حذف املادة 

سبانية على أنه أليفهم يف البلدان الناطقة با" التسريب"رمسي أن تعبري يبدو من مناقشات الفريق العامل غري ال  (9) 
  .، بينما هو مشمول هبذين التعبريين يف بلدان أخرى"التبديد"و" االختالس"خيتلف عن 

مغاير ملفهوم االختالس أو التبديد أو التسريب وذو نطاق " إساءة االستعمال"رأى عدد من البلدان أن مفهوم   (10) 
  .وال يفي باملعيار الالزم للتجرميأوسع، 
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  ٢٠٠٣مارس /ذار آ٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (11)٢٢املادة "

  (12)اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها"
  بشكل آخر من ِقبل مسؤول عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام مسؤول "    
و كيان آخر، باختالس أي ممتلكات أو أموال أو عمومــي عمـدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أ

  ."أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا إليه حبكم منصبه
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٢٢وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422( اللجنة املخصصة الوارد يف تقرير
  ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ١٧املادة 
  متلكات أو تبديدها أو تسريبهااختالس امل

  بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام    
موظف عمومــي عمـدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو تبديد أي 

أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية 
  .هبا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر

  
________________ 

  .التافهة على اجلرائم باملالحقة اإللزام منها يقصد ال املادة هذه أن األعمال التحضريية اتفق على أن تبني  (11) 
، بينما هو مشمول هبذين "التبديد"و" االختالس"يف بعض البلدان على أنه خيتلف عن " التسريب"يفهم تعبري   (12) 

  .بلدان أخرىالتعبريين يف 
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    ملحوظات تفسريية-جيم
  

 من ١٧امللحوظتان التفسرييتان اللتان وافقت عليهما اللجنة املخصصة بشأن املادة   
، A/58/422/Add.1(االتفاقية وتردان يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :مها كما يلي) ٣٠-٢٩الفقرات 
 ؛التافهة اجلرائم مبالحقة اإللزام املادة هذه من ُيقصد ال  )أ(  

  " االختالس "عن خيتلف أنه على البلدان بعض يف" التسريب "تعبري يفهم  )ب(  
 .أخرى بلدان يف التعبريين هبذين مشمول هو بينما ،"التبديد"و
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          املتاجرة بالنفوذ- ١٨املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٢١املادة "

  املتاجرة بالنفوذ"
  

  (1)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لتجرمي األفعال "    

  :ية، عندما ترتكب عمداًالتال
الوعد بأي مزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها، بشكل مباشر أو غري مباشر،   )أ"(    

من أجل حتريض موظف عمومي أو أي شخص آخر على إساءة استغالل نفوذه احلقيقي أو 
 املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عامة تابعة للدول الطرف، على أي مزية غري مستحقة

  أو أي قرار لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر؛
فيما يتعلق مبوظف عمومي أو أي شخص آخر، التماس أو قبول أي مزية غري   )ب"(    

له أو لشخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، من خالل استغالل نفوذه احلقيقي أو   مستحقة
ة عامة تابعة للدولة الطرف على أي مزية غري مستحقة املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلط

أو أي قرار لصاحله أو لصاحل أي شخص آخر، سواء مورس النفوذ أم ال، وسواء أفضى النفوذ 
  .املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

  
 (2)٢اخليار "  

جرة املتاتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي "    
  :أهنا تعين على فهمتبالنفوذ، اليت 

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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على اختاذ القرارات مشروع استغالل قدرة موظف عمومي على ممارسة تأثري غري   )أ"(   
  أو خارجه؛ أواجلهاز احلكومي داخل 

تأثري قسري على أطراف ثالثة بغية احلصول على مزية لصاحل الشخص ممارسة   )ب"(    
  .نفسه أو لصاحل أطراف ثالثة

  
  (3)٣ار اخلي"  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي إساءة "    

استعمال موظف عمومي، عمداً ومن أجل منفعته هو أو منفعة طرف ثالث، نفوذه املستمد من 
القيام مبهام منصبه أو أداء وظائفه بغية احلصول على منفعة من موظف عمومي آخر يف مسألة 

  .خري معاجلتها أو يتعني عليه أن يعاجلهايتوىل األ
  

  (4)٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لكي جتّرم، وفقاً "    

للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، القيام عمداً، بشكل مباشر أو غري مباشر، بوعد أي شخص، 
 تأثري غري مشروع على اختاذ أي شخص قرارات، مبزية غري يؤكد أو يثبت أنه قادر على ممارسة

مستحقة أو منحه إياها أو عرضها عليه، سواء كانت تلك املزية غري املستحقة لصاحله هو أو لصاحل أي 
شخص آخر، وكذلك التماس أو تلقي أو قبول العرض أو الوعد بتلك املزية، مقابل ذلك النفوذ، سواء 

  .مارس أو سواء أّدى النفوذ املفترض أم مل يؤد إىل النتيجة املقصودةمورس ذلك النفوذ أم مل ُي
  

  (5)٥اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً، "    

وبشكل مباشر أو غري مباشر، بعرض مزية غري مستحقة على أي شخص يعلن أو يؤكد أن بإمكانه 
ض التأثري على قرارات أو تصرفات أشخاص يشغلون مناصب يف القطاع العام أو ممارسة بع

اخلاص، سواء كانت املزية غري املستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر؛ وكذلك التماس أو 
  ."تلقي عرض أو وعد مقابل ممارسة ذلك التأثري

  
  (2)٣٥املادة "

  املتاجرة بالنفوذ من جانب األفراد"
لة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أي فعل أو تعتمد كل دو"    

إغفال من جانب أي شخص يسعى، بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو بصفة وسيط، إىل استصدار 
قرار من سلطة عمومية حيصل به بصورة غري مشروعة على أي منفعة أو مكسب لصاحله هو أو 

  ."لصاحل شخص آخر
________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (4) 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (5) 



 207  ١٨ املادة ‐اجلزء األول
 

 
 

  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول
  ٢١املادة "

  (6)املتاجرة بالنفوذ"

  (7)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال "    

  :التالية، عندما ترتكب عمداً
الوعد بأي مزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها، بشكل مباشر أو غري مباشر،   )أ"(    

ومي أو أي شخص آخر على إساءة استخدام نفوذه احلقيقي أو املفترض هبدف حلث موظف عم
 الطرف، على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار ةاحلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول

  (8)لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر؛
لتماس أو قبول أي مزية غري فيما يتعلق مبوظف عمومي أو أي شخص آخر، ا  )ب"(    

 (9)له أو لشخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، من خالل إساءة استخدام نفوذه  مستحقة
احلقيقي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على أي مزية 

س النفوذ أم ال،  سواء مور(10)غري مستحقة أو أي قرار لصاحله هو أو لصاحل أي شخص آخر،
  (12)،(11).وسواء أفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

________________ 

  خصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة امل  (6) 
وذكرت وفود أخرى أن هذا املصطلح فين ". إساءة استخدام النفوذ"العنوان مناسبا أم ال، واقترحت أن يكون نص العنوان 

  .وال ينبغي تغيريه
لنص يف الدورة وأثناء القراءة األوىل ملشروع ا. (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (7) 

وأبرزت عدة وفود دقة هذا . األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن تفضيلها هلذا اخليار كأساس ملواصلة العمل
املفهوم ومن مث ضرورة النظر فيه بعناية بغية التوصل إىل الوضوح املطلوب يف الصيغة النهائية، مما سيجعل هذه املادة قابلة 

وأعربت وفود غري هذه وتلك عن تفضيلها عدم .  الوفود عن خماوف شديدة من إدراج هذه املادةوأعربت بعض. للتطبيق
إدراج نص كهذا، ولكنها أشارت إىل أنه إذا كان هناك توافق يف اآلراء بشأن إدراجها، فينبغي احلرص على جتنب التدخل 

  .غري املقصود يف النشاط السياسي املشروع
  ".أي شخص آخر"بعد عبارة " أو كيان آخر"اج عبارة اقترح أحد الوفود إدر  (8) 
  .”improper use“ أو ”misuse“ بتعبري ”abuse“اقترح بعض الوفود االستعاضة عن تعبري   (9) 
  ".أي شخص آخر"بعد عبارة " أو هيئة أخرى"اقترح أحد الوفود إدراج عبارة   (10) 
ودعت وفود أخرى إىل االحتفاظ هبا ألهنا تتضمن . ملةاقترحت بعض الوفود حذف اجلزء األخري من هذه اجل  (11) 

  .عنصرا هاما من عناصر احلكم
وقد ُعمد إىل حصر التجرمي، .  من اتفاقية القانون اجلنائي، مع تغيريات كبرية١٢يستند هذا احلكم إىل املادة   (12) 

 يف األفعال املرتكبة ضد إدارة أو سلطة عمومية الذي يتناول املتاجرة بالنفوذ الفاعل واملتاجرة بالنفوذ السليب على السواء،
لصاحل سلطة عمومية أجنبية فلم تؤخذ بعني االعتبار ) الفاعل والسليب(أما املتاجرة بالنفوذ . تابعة للدولة الطرف أو لصاحلها

  .يف هذه املرحلة
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 (13)٢اخليار "  

املتاجرة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي "    
  :أهنا تعين على فهمتبالنفوذ، اليت 

ل طرف ثالث هبدف تيسري أي فعل يقوم به موظف عمومي شخصياً أو من خال  )أ"(    
أو تدبري التفاوض على معامالت اإلدارة العمومية أو إبرامها بصورة غري مشروعة، مما ال يتماشى 

  مع املسؤوليات املقترنة مبنصبه العمومي؛
أي فعل يقوم به أي شخص جلعل موظف عمومي يأيت سلوكا غري مشروع، أو   )ب"(    

  .من هذه املادة) أ(إليه يف الفقرة الفرعية لتيسري أو تدبري إتيان السلوك املشار 
  

  ٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    

عمومي، عمداً ومن أجل منفعته هو أو منفعة طرف ثالث، بإساءة استخدام نفوذه املستمد من 
ف احلصول على منفعة من موظف عمومي آخر يف االضطالع مبهام منصبه أو أداء وظائفه، هبد

  .أمر يتوىل األخري معاجلته أو يتعني عليه أن يعاجله
  

  ٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لكي جتّرم، وفقاً "    

ر، بوعد أي شخص، للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، القيام عمداً، بشكل مباشر أو غري مباش
يزعم أو يؤكد أنه قادر على ممارسة تأثري غري مشروع على القرارات اليت يتخذها أي شخص، بأي 
مزية غري مستحقة أو منحه إياها أو عرضها عليه، سواء كانت املزية غري املستحقة لصاحله هو أو 

لوعد هبا، مقابل لصاحل أي شخص آخر، وكذلك التماس أو تلقي أو قبول عرض تلك املزية أو ا
  .ذلك التأثري، سواء مورس ذلك التأثري أم ال، أو أّدى التأثري املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

  
  ٥اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً، "    

لى أي شخص يعلن أو يؤكد أن بشكل مباشر أو غري مباشر، بعرض أي مزية غري مستحقة ع
بإمكانه ممارسة بعض التأثري على قرارات أو تصرفات أشخاص يشغلون مواقع يف القطاع العام أو 
اخلاص، سواء كانت املزية غري املستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر؛ وكذلك التماس أو 

  ."تلقي عرض أو وعد مقابل ذلك التأثري
    

________________ 

  .(A/AC.261/L.39)نص منقح قدمته املكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة   (13) 
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  ٣٥املادة "
  نفوذ من جانب األفراداملتاجرة بال"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أي فعل أو "    
إغفال من جانب أي شخص يسعى، بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو بصفة وسيط، إىل استصدار 
و قرار من سلطة عمومية حيصل به بصورة غري مشروعة على أي منفعة أو مكسب لصاحله هو أ

  ."لصاحل شخص آخر
      

  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول
  (14)٢١املادة "
  املتاجرة بالنفوذ"

ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى ] يف اعتماد[كل دولة طرف ] تنظر[تعتمد "    
  :الية، عندما ترتكب عمدالتجرمي األفعال الت

الوعد بأي مزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها، بشكل مباشر أو غري مباشر،   )أ"(    
لتحريض موظف عمومي أو أي شخص آخر على إساءة استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف 

قرار ] أي[احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على أي مزية غري مستحقة أو 
  لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر؛] حماب[
قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، التماس أو   )ب"(    

قبول أي مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، من خالل إساءة استغالل نفوذه 
من إدارة ما أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على أي مزية الفعلي أو املفترض هبدف احلصول 

لصاحله هو أو لصاحل أي شخص آخر، سواء مورس النفوذ أم ] حماب[قرار ] أي[غري مستحقة أو 
  ."ال، وسواء أفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

    
  ملحوظات من األمانة

 .٣٥ُحذفت املادة  - ١
      

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة   (14) 
أثناء مداوالهتا بشأن هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي أنشئ بعد القراءة الثانية ملشروع النص أثناء 

  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. (A/AC.261/L.147)الدورة الثالثة للجنة املخصصة 
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠ فيينا، :الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (15)٢١املادة "
  املتاجرة بالنفوذ"

 ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي (16)تنظر الدول األطراف يف اعتماد"    
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

 مزية غري مستحقة أو عرضها عليه وعد مسؤول عمومي أو أي شخص آخر بأي  )أ"(    
أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك املسؤول العمومي أو الشخص على 
استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف 

] اجلاين] [األصلي على ذلك الفعلاحملّرض [ لصاحل (17)على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار حماب
أو لصاحل أي شخص آخر، سواء أمورس ذلك النفوذ أم ال وسواء أأفضى النفوذ املفترض إىل 

  (18)النتيجة املقصودة أم ال؛

التماس مسؤول عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر،   )ب"(    
صاحل شخص آخر، لكي يستغل ذلك بالتماس أو قبولـه أي مزية غري مستحقة لصاحله هو أو ل

املسؤول العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية 
تابعة للدولة الطرف على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار حماب، سواء أمورس ذلك النفوذ أم 

  ."ال، وسواء أأفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال
      

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة   (15) 
 عامل غري رمسي أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، إيطاليا وفرنسا وكندا، اليت تولت تنسيق أعمال فريق

  .واقترح عدد من الوفود حذف هذه املادة. A/AC.261/L.182)(أنشئ يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة 
ورأى عدد . أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أعرب عدد من الوفود عن رأيهم القائل بتفضيل صيغة إلزامية  (16) 

  اما من أجل حتقيق توافق يف اآلراء، وال سيما يف ظل النطاق الواسع من الوفود أن من الضروري إدراج صيغة أقل إلز
  .جدا للمادة

  .أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي يدعو إىل حذف هذه العبارة  (17) 
 يكون A/AC.261/L.188)(أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي صيغة بديلة هلذه الفقرة الفرعية   (18) 

  :نصها كما يلي
 اقتصادية، أمهية هلا تكن مل أم أكانت سواء مستحقة، غري مبزية آخر شخص أي أو عمومي موظف وعد  )أ"(     

 يسيء لكي اخلداع بواسطة املوظف ذلك استغالل أو مباشر، غري أو مباشر بشكل إياها، منحه أو عليه عرضها أو
 غري مزية أي على الطرف للدولة تابعة عمومية سلطة أو إدارة من احلصول هبدف ضاملفتر أو الفعلي نفوذه استغالل
 أم النفوذ أمورس سواء آخر، شخص أي لصاحل أو الفعل ذلك على األصلي احملّرض لصاحل حماب قرار أي أو مستحقة

  "ال؛ أم املقصودة النتيجة إىل املفترض النفوذ أأفضى وسواء ال،
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/18)اجلماهريية العربية الليبية 
  ٢١املادة "

  النفوذ والتحريض عليها] املتاجرة بـ[إساءة استغالل "

ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى ] يف اعتماد[كل دولة طرف ] تنظر[تعتمد "    
  :فعال التالية عندما ترتكب عمدالتجرمي األ

قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس   )أ"(    
أو قبول أي مزية غري مستحقة، لصاحله أو لصاحل أي شخص آخر، لكي يسيء ذلك املوظف 
 العمومي أو الشخص استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض، هبدف احلصول من إدارة أو سلطة

عمومية تابعة للدولة الطرف على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار حمابٍ، لصاحله أو لصاحل أي 
  شخص آخر؛

وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها عليه   )ب"(    
أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص على 

ل نفوذه الفعلي أو املفترض، هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة إساءة استغال
الطرف على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار حمابٍ لصاحل احملّرض األصلي على الفعل أو لصاحل 

  أي شخص آخر؛
أعاله سواء أمورس النفوذ أم مل ) ب(و) أ(يسري حكم الفقرتني الفرعيتني   )ج"(    

  ."وسواء أأفضى النفوذ إىل النتيجة املقصودة أو مل يفض إليهاميارس، 
    

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  ٢١املادة "

  املتاجرة بالنفوذ"

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي "    
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

ي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها عليه وعد موظف عموم  )أ"(    
أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي أو الشخص على 
استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف 

   على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص آخر؛على مزية غري مستحقة لصاحل احملّرض األصلي

قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس   )ب"(    
أو قبول أي مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يستغل ذلك املوظف 
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مية تابعة العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمو
  ."للدولة الطرف على مزية غري مستحقة

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٢١وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .)٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ١٨املادة 
  املتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

 آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها وعد موظف عمومي أو أي شخص  )أ(  
عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، لتحريض ذلك املوظف العمومي 

الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة   أو
فعل عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل احملّرض األصلي على ذلك ال

  أو لصاحل أي شخص آخر؛

قيام موظف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر،   )ب(  
بالتماس أو قبول أي مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يستغل ذلك 
املوظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة 

  .دولة الطرف على مزية غري مستحقةعمومية تابعة لل
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          إساءة استغالل الوظائف- ١٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٢٤املادة "

 إساءة استغالل الوظائف"

  (1)١اخليار "  
د كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي إساءة تعتم"    

استغالل الوظائف أو أي فعل أو إغفال من جانب موظف عمومي أو موظف دويل أو شخص 
  .يؤدي وظائف عمومية، بغرض احلصول على منافع غري مشروعة لنفسه أو لطرف ثالث

  
  (2)٢اخليار "  
 يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد تعتمد كل دولة طرف ما قد"    

  :التالية، عندما ترتكب عمداً
إصدار موظف عمومي مقرراً أو قراراً أو مرسوماً أو حكماً خيالف القانون   )أ"(    

  صراحة، وعدم قيامه بفعل واجب عليه حبكم وظائفه، أو رفضه أو تأخريه القيام بذلك الفعل؛
موظف عمومي استغالل منصبه أو وظائفه بأن يقوم بوظائف عمومية غري إساءة   )ب"(    

  .ما يوجبه عليه القانون
  

  (3)٣اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لكي جتّرم، وفقاً "    

لى افتراض أن للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، التماس موظف عمومي أو قبوله منفعة ما، ع
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)اح املقدم من املكسيك نص مأخوذ من االقتر  (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/22)قدم من تركيا نص مأخوذ من االقتراح امل  (3) 
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  يقع ضمن نطاق صفته الرمسية أو بشيء  يقوم املوظف، بشكل مباشر أو غري مباشر، بواجب ال
  ."ال يكون مأذوناً للموظف بأدائه أو االمتناع عن أدائه

    
  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  ٢٤املادة "
  (5)،(4)إساءة استغالل الوظائف"

  (6)١اخليار "  
، وفقا [رف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم تعتمد كل دولة ط"    

قيام موظف عمومي، أو موظف مدين دويل أو شخص ] للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،
يؤدي وظائف عمومية، بإساءة استخدام وظائفه أو بأي فعل أو إغفال يف أداء تلك الوظائف، 

  .لنفسه أو لطرف ثالثبغرض احلصول على منافع غري مشروعة 
  

  ٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد "    

  :التالية، عندما ترتكب عمداً
إصدار موظف عمومي مقرراً أو قراراً أو مرسوماً أو حكماً خيالف القانون   )أ"(    

  وظائفه، أو رفضه أو تأخريه القيام بذلك الفعل؛صراحة، وعدم قيامه بفعل واجب عليه حبكم 
قيام موظف عمومي بإساءة استغالل منصبه أو وظائفه بأدائه وظائف عمومية غري   )ب"(    

  ."الوظائف اليت يوجبها عليه القانون
  

________________ 

  ): A/AC.261/L.4(أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت ماليزيا أن يكون نص هذه املادة كما يلي   (4) 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم، من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا "     

ل أي موظف عمومي ملنصبه أو موقعه ألغراض الفساد، عندما يتخذ أي قرار أو إجراء يتعلق بأي أمر الداخلي، استغال
  يكون فيه مصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلذا املوظف أو ألي من أقربائه أو معارفه، من أجل احلصول على مزية 

  ."غري مستحقة
ىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن شكها يف جدوى أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األو  (5) 

ورأت وفود أخرى أن مشروع االتفاقية ينبغي أن يتضمن مادة جتّرم هذا النوع من . إدراج هذه املادة يف مشروع االتفاقية
جود يف عدة نظم فاملفهوم مو. بيد أن عدة وفود أشارت إىل أن النجاح يف ذلك يتطلب عناية يف الدراسة والصياغة. السلوك

قانونية ولكن هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتقرير ما إذا كان حيظى مبا يكفي من الفهم املشترك على الصعيد الدويل، 
أو " إساءة استخدام السلطة"واقترحت عدة وفود تعديل العنوان حبيث يصبح . وهو شرط مسبق إلدراجه يف مشروع االتفاقية

  ".إساءة استغالل املوقع"أو " إساءة استغالل الثقة" أو "إساءة استخدام الصالحية"
 كافيا ١أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشارت تركيا إىل أهنا تعترب اخليار   (6) 

  .ن الداخلي بشأن هذه املادة، شريطة إدراج حكم التجرمي وفقا للمبادئ األساسية للقانو٣وسحبت خيارها السابق 
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  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة
  

  )A/AC.261/L.95(اجلزائر 
  ٢٤ املادة"

  الوظائف استغالل إساءة"

 للمبادئ ، وفقا [جتّرم أخرى لكي وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 وظائف يؤدي شخص أو دويل مدين أو موظف عمومي، موظف قيام] الداخلي، انهلقانو األساسية
 فعل بأي القيام عن االمتناع أو بالقيام موقعها أو موقعه أو أو وظيفتها وظيفته استخدام بإساءة عمومية،

  ."لطرف ثالث أو لنفسها أو لنفسه مشروعة غري منافع على احلصول بغرض تلك الوظائف، أداء يف
    

  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  ٢٤املادة "[
  ]السلطة] [الوظائف[ستغالل إساءة ا"

، وفقا [تعتمد كل دولة طرف ما قد يلـزم مــن تدابري تشريعية وتدابـري أخــرى لكــي جتّرم "    
شخص يؤدي [أو ] أو موظف مدين دويل[قيام موظف عمومي ] للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،

أو أي فعل أو إغفال ] [و عدم أدائه فعال ماأو موقعه، بأدائه أ[بإساءة استغالل وظائفه ] وظائف عمومية،
لدى االضطالع بتلك الوظائف، بغرض احلصول على منافع غري مشروعة لصاحله أو لصاحل ] من جانبه

  .]"طرف ثالث
  

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية الناتج من ٢٤ترد يف النص الوارد أعاله الصيغة اجلديدة للمادة  - ١
 . الدورة الثالثة للجنة املخصصةقراءهتا الثانية، يف

    
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  (7)٢٤املادة "[
  استغالل الوظائف"

يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري ] تنظر كل دولة طرف] [جيوز لكل دولة طرف أن تنظر"[    
أو شخص يؤدي ] [أو موظف دويل[تعّمد مسؤول عمومي تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم 

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع   (7) 
االتفاقية، كرواتيا اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، بالتشاور مع إيطاليا 

  .ض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعهومل تستعر. A/AC.261/L.185)(وكندا 
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من خالل أدائه أو عدم أدائه فعال ما مبا يشكل ] أو منصبه[استغالل وظائفه ] وظائف عمومية،
انتهاكا للقوانني أو اللوائح التنظيمية لدى االضطالع بتلك الوظائف، بغرض احلصول على منفعة 

  .]"اقتصادية لصاحله أو لصاحل طرف ثالث
    

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  (8)٢٤املادة "

  إساءة استغالل الوظائف"

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم "    
أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لدى تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، 

االضطالع بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان 
  ."آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانني

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٢٤وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٢  
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22نظر ا(

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٣  
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية ) مشروع قرار، املرفق،١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ١٩املادة 
  إساءة استغالل الوظائف

اد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي تنظر كل دولة طرف يف اعتم  
جتّرم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل 
ما، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل 

  .شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقوانني
  

________________ 

 أن هذه املادة ميكن أن تشمل أنواعا شىت من السلوك، مثل قيام املوظف األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (8) 
  .العمومي، على حنو غري سليم، بإفشاء معلومات حمجورة أو امتيازية
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    ملحوظات تفسريية-جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة ١٩امللحوظة التفسريية بشأن املادة   
، الفقرة A/58/422/Add.1(املخصصة، وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :، هي كما يلي)٣١
 ظفاملو قيام مثل السلوك، من شىت أنواعا املادة هذه تشمل أن ميكن    

  .امتيازية أو حمجورة معلومات بإفشاء سليم، غري حنو على العمومي،
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          اإلثراء غري املشروع- ٢٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٢٥املادة "
  غري املشروعاإلثراء "

  (1)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي إثراء املوظف "    

العمومي بصورة غري مشروعة أو ازدياد موجوداته بشكل يتجاوز بدرجة كبرية مقدار دخله 
  .املشروع أثناء القيام بوظائفه، وال ميكنه تربيره على حنو معقول

  
  (2)٢يار اخل"  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام   -١"    

موظف عمومي عمداً بزيادة ثروته بصورة غري مربرة أثناء خدمته لدى الدولة أو يف غضون سنتني 
  .من تركه تلك اخلدمة

  قوانينها الداخلية، تعتمد الدول األطراف، رهناً بدساتريها وباملبادئ األساسية ل  -٢"    
ما قد يلزم من تدابري لتجرمي الرشوة عرب الوطنية واإلثراء غري املشروع، اللذين يتعني اعتبارمها فعلني 

  .من أفعال الفساد ألغراض هذه االتفاقية، إن مل تكن قد فعلت ذلك

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع)A/AC.261/IPM/13(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 .(A/AC.261/IPM/13)) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

واقترحت تشيكوسلوفاكيا إضافة مجلة . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
 الصلة على دليل إىل التوصل عدم حال ويف): "A/AC.261/L.99( يكون نصها كما يلي ٢ من اخليار ١يف هناية الفقرة أخرى 

 فرض على تنص تدابري كذلك طرف دولة كل تعتمد املعللة، غري العمومي املوظف وثروة متعمدة بصورة اجلرمية ارتكاب بني
 ."تعليله ميكن ال الذي العمومي املوظف ثروة من اجلزء ذلك على فورية بصورة تصاعدية ضريبة
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  (3)٣اخليار "  
 يف تشريعاهتا الداخلية لكي تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري القانونية واإلدارية الالزمة"    

تعترب أي زيادة كبرية يف موجودات أي موظف عمومي، ال تتناسب مع مكاسبه املشروعة املتأتية 
من أداء واجباته وال يكون لديه تفسريات معقولة بشأن مصدرها، إثراًء غري مشروع ومن مث 

  .جترميه
  

  (4)٤اخليار "  
ري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعلني تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تداب"    

  :التاليني، عند ارتكاهبما عمداً
إثراء موظف عمومي، بصورة منتظمة ومنهجية، إثراء غري مشروع حبصوله على   )أ"(    

إيرادات مالية غري مشروعة بواسطة سلسلة أو جمموعة من األفعال الفاسدة، حسب تعريفها الوارد 
تفاقية، واليت تتباين العقوبات املفروضة عليها تبعاً جلسامة اجلرم، من هذه اال[...] يف املواد 

  وحسبما تقرره الدول املشاركة؛
إخفاق موظف عمومي يف تعليل احتيازه، أثناء فترة خدمته، قدراً من املمتلكات   )ب"(    

، ويتعني يف ىله من مصادر دخل مشروعة أخر ال يتناسب بتاتاً مع راتبه كموظف عمومي وما
  ".ذه احلالة افتراض أن تلك املمتلكات قد احتيزت بصورة غري مشروعةه

    
  ملحوظات من األمانة

 عديدة وفود املخصصة، أشارت للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 عبء عكس مفهوم بإدراج يتعلق فيما دستوري، طابع ذات تكون ما كثريا مجة، صعوبات تواجه أهنا إىل

 الفساد، مكافحة تدابري سلسلة يف املفهوم إدراج يف للرغبة تفهمها عن الوفود بعض وأعربت. اإلثبات
 املادة تعديل اجلنائي، القانون يف اإلثبات عبء بعكس املتصلة الصعوبات إىل بالنظر اقترحت، لكنها

 إدارية تدابري تعتمد لكي للدول صةالفر إتاحة بغية املنع بتدابري املتعلق الفصل إىل ونقلها إلزاما أقل وجعلها
 هلا املماثلة املادة إىل املادة هذه يف االستناد وهو آخر ممكن حل وُعرض. املادة هذه يف الوارد املفهوم جتسد
). E/1996/99 انظر (األمريكية الدول منظمة وضعتها اليت الفساد ملكافحة األمريكية البلدان اتفاقية من

 التدابري عليه تنطوي ملا نظرا الفصل هذا يف املادة هبذه االحتفاظ يف غبتهار أخرى عديدة وفود وأبدت
 يف الواقع إىل يشري املادة هذه يف اجملّسد املفهوم أن الوفود أحد وأوضح. فعالية من اجملال هذا يف اجلنائية
 للدليل نتيجة هو اتاإلثب أن إذ اإلثبات، عبء نقل إىل بالضرورة يشري وال األدلة بتقييم املتعلقة القواعد
 إجراء على الوفود الفصل هذا مسؤولية يتوىل الذي الرئيس نائب وشّجع. اإلثبات واسطة هو والدليل

 .املشكلة هلذه ومقبولة مالئمة حلول إىل التوصل بغية رمسية غري مشاورات

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (4) 
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   املادة هذه نص يكون أن أفريقيا جنوب اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة ويف - ٢
 ):A/AC.261/L.43 (يلي كما

  
  املفسَّر غري اإلثراء"

 ثروة ازدياد لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 توضيحا يقّدم مل ما املاضي، أو احلاضر يف املشروع دخله بكثري يتجاوز بقدر عمومي موظف
  ."الثروة تلك اكتسب كيف يبّين ُمرضيا

 كالتايل املادة هذه نص يكون أن ماليزيا اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة ويف - ٣
)A/AC.261/L.44:( 

 وفقاً جتّرم، لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 موجوداته ازدياد أو عمومي ملوظف املشروع غري اإلثراء الداخلي، لقانوهنا األساسية للمبادئ
 عمومي كموظف خدمته مدة أثناء املشروع دخله مع بتاتا يتناسب ال بقدر أو معلّلة غري بصورة
  ."معقول حنو على تعليله يستطيع وال
 غري اإلثراء جترمي يكون أن باكستان اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة وأثناء - ٤
 قانوهنا مع متعارضة املادة هذه امأحك تعترب اليت األطراف للدول خمرجا يوفر مبا اختياريا، أمرا املشروع
 موجودات "عبارة استخدام عن ينشأ قد غموض أي معاجلة أجل ومن ذلك، على وعالوة. الداخلي
 للموجودات دنيا عتبة بتحديد املادة هذه انطباق تقييد باكستان اقترحت احلايل، النص يف" املوارد تتجاوز

 أن إىل أيضا باكستان وأشارت. األطراف الدول لتقدير العتبة تلك تقرير أمر ترك مع دوهنا، املادة تنطبق ال
 بعد املشروع غري اإلثراء فيها حيدث قد اليت احلاالت تتناول ال ألهنا تقييدية، ٢٥ للمادة الراهنة الصياغة
 .املنصب شغل أثناء ارتكبت ألفعال نتيجة كونه رغم التقاعد،

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/L.95)اجلزائر 

  ٢٥ املادة"
  املشروع غري اإلثراء"

 املوظف إثراء لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 مقدار بكثري يتجاوز بشكل دخله أو ممتلكاته أو ثروته زيادة أو مشروعة غري بصورة العمومي

  ."مشروعة أخرى مصادر من أو وظائفه أداء من املتأيت املشروع هدخل
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  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول
  (5)٢٥املادة "

  (6)اإلثراء غري املشروع"

على كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين،  أن   -١"    
م قوانينها إثراء أي موظف حكومي بصورة غري التدابري الالزمة لكي جتّر] تنظر يف اختاذ][تتخذ[

مشروعة أو ازدياد موجوداته ازديادا كبريا ال يستطيع تعليله بصورة معقولة قياسا إىل مكاسبه 
  .املشروعة أثناء أدائه لوظائفه

على الدول األطراف اليت جّرمت اإلثراء غري املشروع أن تعترب ذلك اجلرم فيما   -٢"    
  (7).راض هذه االتفاقيةبينها فعل فساد ألغ

، بالقدر الذي جتيزه [على أي دولة طرف مل جتّرم اإلثراء غري املشروع أن تقدم   -٣"    
  (9)."مساعدة وعونا بشأن هذا اجلرم حسبما تنص عليه هذه االتفاقية] (8)قوانينها،

      

________________ 

اح هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب الرئيس، األرجنتني اليت تولت تنسيق أعمال فريق نص هذا االقتر  (5) 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيعه). A/AC.261/L.152انظر (عامل غري رمسي 

شديدة يف حذف هذه أبدى وفد االحتاد الروسي ووفود الدول األعضاء يف االحتاد األورويب ووفود أخرى رغبة   (6) 
 أن طرف دولة كل على" ((A/AC.261/L.140)واقترحت اجلمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب . املادة

 الذين السابقني العموميني موظفيها أو احلاليني العموميني موظفيها من أي كان إذا مما الداخلي، القانوين لنظامها وفقا تتثّبت،
. ومل يتناول الفريق العامل غري الرمسي االقتراح بالنظر) ."الضرائب من التهّرب جرم ارتكب قد معلّلة غري يةمال أصوال ميلكون

من ذلك ) أ(، بشرط نقل الفقرة الفرعية ٢٥ من املادة ٤ووافقت الفلبني على سحب اقتراحها األصلي الوارد يف اخليار 
، لكي تنظر فيها اللجنة املخصصة خالل قراءهتا الثالثة "النهب"نواهنا  مكررا، ع٢٥اخليار، بصيغة معدلة، إىل مادة جديدة 

  :وكان نص املادة اجلديدة املقترحة كما يلي. ملشروع النص
 إثراء العمومي املوظف إثراء لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  - ١"     

 مببلغ معا، االثنتني أو اإلجرامية األفعال من سلسلة أو جمموعة ارتكابه لخال من وبتعمد مشروعة غري بصورة فاحشا
  .الطرف الدولة تقررمها كلية قيمة أو إمجايل

 والتعاون املساعدة بتوفري الداخلية، القانونية ملبادئها وفقا تقوم، أن ‘النهب’ جتّرم مل طرف دولة أي على  - ٢"     
  ."االتفاقية هذه عليه صتن ملا وفقا اجلرمية هبذه يتعلق فيما

  . يف الفريق العامل غري الرمسي(A/AC.261/L.151)ومل يناقش هذا االقتراح   
  . قد ال تكون ضرورية٢رأت بعض الوفود أن الفقرة   (7) 
  .٣رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بني معقوفتني يف الفقرة   (8) 
  . بكاملها٣ الفقرة حّبذ العديد من الوفود حذف  (9) 
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (10)٢٥املادة "

  اإلثراء غري املشروع"

على كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن تتخذ "    
م، مبقتضى قوانينها، اإلثراء غري املشروع، عندما يرتكب ّربري الالزمة لكي جتالتدا (11)]تنظر يف اختاذ[

 اليت ال يستطيع تعليلها (15)موجــودات املسؤول العمومي يف (14) الزيادة الكبرية(13) أي(12)عمدا،
  (17)،(16).بصورة معقولة قياسا إىل دخله املشروع

  ](18).٢ُحذفت الفقرة "[

  ]"(19).٣ُحذفت الفقرة "[

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع   (10) 
االتفاقية، اجلزائر وكولومبيا واململكة املتحدة، اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة 

  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه). A/AC.261/L.183انظر (املخصصة 
  .رأى الفريق العامل غري الرمسي أن مسألة الطابع اإللزامي أو االختياري للمادة ينبغي أن تقرر يف اجللسة العامة  (11) 
، ولتوفري تدبري أضيف هذا الشرط جلعل املادة متماشية مع املواد األخرى يف الفصل الثالث، املتعلق بالتجرمي  (12) 

  .إضايف للتأكد من أن أحكام املادة لن تستخدم بصورة غري معقولة
 يوحي خطأ بأن اإلثراء غري A/AC.261/3/Rev.3يف الوثيقة " أو"رأى الفريق العامل غري الرمسي أن استخدام كلمة   (13) 

تلفان، بينما العبارة الثانية هي فعليا تعريف لتعبري املشروع والزيادة الكبرية اليت ال ميكن تعليلها يف املوجودات مها جرمان خم
  .وتوضح الصيغة اجلديدة ذلك صراحة". اإلثراء غري املشروع"

د املمارسة احلالية يف عدد هنا جتّسإإذ " الكبرية"خلص الفريق العامل غري الرمسي إىل أنه ينبغي اإلبقاء على كلمة   (14) 
بيد أنه ميكن حذفها إذا رئي يف اجللسة . أحكام املادة لن تستخدم بصورة غري معقولةمن الدول وتوفر تأكيدا إضافيا على أن 

  .العامة أهنا توحي بأن يتم التغاضي عن املستوى املنخفض من اإلثراء غري املشروع
، جلعلها متماشية مع املصطلحات A/AC.261/3/Rev.3، الواردة يف الوثيقة "موظف حكومي"عدلت عبارة   (15) 
  .دمة يف بقية مشروع االتفاقيةاملستخ
؛ وقد ]باللغة العربية" مكاسب"كلمة [ "earnings" كلمة A/AC.261/3/Rev.3نكليزية للوثيقة إلتتضمن الصيغة ا  (16) 

  سبانية والفرنسية وألنه قد يكون هناك دخل مشروع مل يكن قد ألعدلت هذه الكلمة جلعلها تتماشى مع الصيغتني ا
  .مت كسبه

 ألن من املمكن أن يكون لدى املسؤول العمومي دخل A/AC.261/3/Rev.3ت العبارة املتبقية يف الوثيقة ذفُح  (17) 
  .مشروع غري ناشئ عن أدائه لوظائفه

  د يف  ألهنا نشأت عن متييز وارد يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد وال يتجّس٢ذفت الفقرة ُح  (18) 
  .مشروع االتفاقية

 ألنه، على الرغم من أن الفريق العامل غري الرمسي رأى بشدة أن هناك مسألة جترمي مزدوج ٣ذفت الفقرة ُح  (19) 
هامة فيما يتعلق باجلرائم املقررة يف املواد االختيارية، فان هذه املسألة مشتركة بني عدد من املواد يف الفصل املتعلق بالتجرمي 

وينبغي تناول هذه املسألة يف اجللسة العامة لدى النظر يف الفصل الرابع، املتعلق .  وحدها٢٥وال ينبغي أن تعاجل يف املادة 
  .بتشجيع التعاون الدويل وتعزيزه، يف سياق جوانب مثل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  )A/AC.261/L.219(سري النكا 
  ٢٥ املادة"

  املشروع غري اإلثراء"
 أن القانوين، للنظام األساسية واملبادئ بالدستور رهنا طرف، دولة لكل جيوز  -١"    

 اجلرائم ارتكاب عن املشروع الناشئ غري اإلثراء قوانينها، مبقتضى جتّرم، لكي الالزمة التدابري تتخذ
  .عمدا يرتكب عندما االتفاقية، هذه يف دةاحملد

 غري املادة الزيادة هذه من ١ الفقرة يف الوارد ،‘املشروع غري اإلثراء’ بتعبري ُيقصد  -٢"    
  ".املشروع دخله إىل قياسا معقولة تعليلها بصورة يستطيع ال اليت العمومي املوظف موجودات يف املتناسبة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٢٥املادة "
  اإلثراء غري املشروع"

تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اعتماد ما "    
قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر مشــروع، أي 

  ."عقولة قياسا إىل دخله املشروعزيادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة م
  

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٢٥وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٥
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (صصة، يف دورهتا السابعة ونظرت اللجنة املخ  - ٦
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة 

    
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٢٠املادة 
  اإلثراء غري املشروع

 ما تنظر كل دولة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اعتماد  
قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر مشــروع، 

 .أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إىل دخله املشروع
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          الرشوة يف القطاع اخلاص- ٢١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٣٢املادة "

  جترمي الفساد يف القطاع اخلاص"

 (1)١ اخليار"  

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   -١"    
  :مزاولة النشاط التجارياألفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء 

وعد أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع اخلاص، أو يعمل لديها بأي صفة   )أ"(    
كانت، مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء 
لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو 

  ميتنع عن فعل ما ضمن نطاق ممارسته واجباته؛
التماس أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع اخلاص، أو يعمل لديها بأي   )ب"(    

صفة كانت، أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص 
أو ميتنع عن فعل ما نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما 

  .ضمن نطاق ممارسته واجباته
تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   -٢"    

  . من هذه املادة١املشاركة كطرف متواطئ يف فعل جمّرم مبقتضى الفقرة 

________________ 

 الرمسي غري ضرييالتح  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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  (2)٢ اخليار"  
.  الفساد يف القطاع اخلاصتتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لردع ومكافحة"    

  :وحتقيقاً لتلك الغاية، تتخذ كل دولة طرف تدابري تشمل جترمي السلوك التايل
 خدمات القطاع اخلاص أو يوفّرقيام أي شخص طبيعي يعمل لدى كيان من   )أ"(    

لذلك الكيان، بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو قبول مزية غري مستحقة، لصاحله أو لصاحل 
ص آخر، لكي يقوم بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما لدى ممارسة واجباته فيما يتعلق مبعاملة شخ

  اقتصادية أو مالية أو جتارية مما يلحق ضرراً بذلك الكيان؛
القيام عن قصد بوعد أي شخص طبيعي يعمل يف كيان من القطاع اخلاص أو   )ب"(    

، بأي شيء ذي قيمة نقدية أو مزية أخرى يوفّر خدمات لذلك الكيان، بشكل مباشر أو غري مباشر
غري مستحقة، مثل هدية أو منفعة أو وعد أو مزية، لصاحله أو لصاحل شخص آخر أو كيان آخر، 
أو عرضها عليه أو منحه إياها، مقابل قيام ذلك الشخص بأي فعل أو امتناعه عن أي فعل فيما 

  ."ضرراً بذلك الكيانيتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما يلحق 
    

  ملحوظات من األمانة

 الوفود معظم املخصصة، أشار للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 إدراج إىل ودعت اخلاص، القطاع يف الفساد يتناول حكما تتضمن مل إذا ناقصة ستكون االتفاقية أن إىل
 عدد يف تشعباهتا وهلا العوملة، عصر يف خاصة بصفة ومالئمة مهيةاأل بالغة مسألة تتناول ألهنا املادة، هذه

 تفضيلهم املادة هذه إدراج يؤيدون الذين كل وأبدى. واالجتماعي االقتصادي النشاط جماالت من متزايد
 شكوك عن الوفود بعض وأعربت. الضرر فكرة مثل ،٢ اخليار من عناصر ببضعة يعزز أن على ،١ اخليار
 بأمهية تسليمها ورغم. اجملال هذا يف بالتجرمي دويل التزام استحداث إىل الرامية اجلهود جدوى يف كبرية
 من القبيل هذا من حكم عليه ينطوي ملا قلقها عن الوفود تلك أعربت اخلاص، القطاع يف الفساد مسألة
 أن الوفود بعض ورأت. اجلنائي القانون تطبيق خالل من العادي االقتصادي النشاط يف التدخل احتمال
. العمومية املصلحة محاية فكرة إدراج على تقوم أن ميكن مشتركة أرضية إىل التوصل إىل الرامية اجلهود
 اخلاص، القطاع يف الفساد مفهوم حول املداوالت من مزيد إجراء الضروري من أن رئي حال، أية وعلى

 إىل أيضا وأشري. واخلاص العام قطاعنيال بني املتغرية والعالقات" اخلاص القطاع "تعبري معىن حول وكذلك
 ".العمومي املوظف "تعبري تعريف مبناقشة صلة هلا ستكون املناقشة هذه أن

 الوفود أحد اقترح املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٢
 ".اخلاص القطاع يرتكبه الذي الفساد جترمي: "كالتايل العنوان يكون أن

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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 من ١اقتراحهما بشأن اخليار  وهولندا النمسا نقحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة ويف - ٣
 لدى ٢ الفقرة يف النظر ينبغي بينما مكررا، ١٩ املادة بعد تدرج أن ينبغي املادة هذه أن إىل وأشارتا املادة،
 .بالتواطؤ املتعلقة املادة يف النظر

 باملصلحة ومتس "عبارة إضافة اكستانب اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة ويف - ٤
 .)١، الفقرة ١اخليار " (أثناء مزاولة النشاط التجاري" بعد عبارة "العمومية

أكتوبر /تشرين األول ١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، (ويف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  - ٥
  يكون نصه ) A/AC.261/L.119انظر  (٣٢، اقترحت املكسيك والنمسا وهولندا نصا مدجما للمادة )٢٠٠٢
 :كما يلي

  
  ٣٢ املادة"

 اخلاص القطاع يف الفساد] جترمي"[

 أخرى تشريعية وتدابري تدابري من يلزم قد ما] اعتماد يف [طرف دولة كل] تنظر [تعتمد"    
 :النشاط التجاري مزاولة أثناء عمدا ترتكب دماعن التالية، األفعال لتجرمي

 صفة، مبزية لديه بأي يعمل أو اخلاص، للقطاع تابعا كيانا يدير شخص أي وعد  )أ"(    
 الشخص لصاحل سواء غري مباشر، أو مباشر بشكل إياها، منحه أو عليه عرضها أو مستحقة غري
 على ما، فعل عن ميتنع أو ما لبفع الشخص يقوم ذلك لكي آخر، كيان أو شخص لصاحل أو نفسه
 بذلك ضرر إحلاق عنه ينجم مما جتارية، أو مالية أو اقتصادية يتعلق مبعاملة فيما [بواجباته خيلّ حنو

  ؛]اخلاص التابع للقطاع الكيان
 أو صفة، لديه بأي يعمل أو اخلاص، للقطاع تابعا كيانا يدير شخص أي التماس  )ب"(    

 لصاحل أو نفسه لصاحل الشخص سواء مستحقة، غري مزية باشر،م غري أو مباشر بشكل قبوله،
 خيلّ حنو على ما، فعل عن ميتنع ما أو بفعل الشخص ذلك يقوم لكي آخر، كيان أو شخص
 الكيان بذلك ضرر إحلاق عنه ينجم مما أو جتارية، مالية أو اقتصادية مبعاملة يتعلق فيما [بواجباته
  " ].اخلاص للقطاع التابع
 من ٢رة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت تركيا إدراج فقرة جديدة بعد الفقرة ويف الدو - ٦

 ):A/AC.261/L.89انظر ( يكون نصها كما يلي ٣٢ من املادة ١اخليار 

 الرفيعي املوظفني معاقبة لضمان تشريعية تدابري اعتماد يف طرف دولة كل تنظر  -٣"    
 موظفون يرتكبها اليت االختالس جلرائم قررةامل بالعقوبات اخلاص القطاع مؤسسات يف املستوى
 أو جتاري بنشاط تضطلع املعنية اخلاص القطاع مؤسسة كانت مىت مشاهبة ظروف يف عموميون
 وينبغي. عامة اقتصادية مصاحل على تؤثر هؤالء اخلاص القطاع موظفو ارتكبها اليت األفعال كانت

 احلصر سبيل على ليس ولكن ادة،امل هذه تغطيها اليت اخلاص القطاع مؤسسات تشمل أن
 املوجودات أو األموال اقتراض جمال يف تعمل اليت اخلاصة املالية واملؤسسات املصارف بالضرورة،

  ."واستخدامها أفراداً ختص اليت الصكوك أو
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (3)٣٢املادة "
  الفساد يف القطاع اخلاص"

ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري ] يف اعتماد[كل دولة طرف ] تنظر[تعتمد   -١"    
أثناء مزاولة نشاط ] [من جانب كيانات كربى[أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا 

  (4) ]:وعندما تتضرر مصاحل عمومية من جراء ذلك] [جتاري
د أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية وع  )أ"(    

غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص 
نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على 

يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك فيما [حنو خيلّ بواجباته 
  (5) ؛]الكيان التابع للقطاع اخلاص

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو   )ب"(    
صاحل قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو ل

شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيلّ 
فيما يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان [بواجباته 

  )٥(].التابع للقطاع اخلاص
مان معاقبة املوظفني تنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابري تشريعية لض  - ٢"[    

الرفيعي املستوى يف مؤسسة من القطاع اخلاص بالعقوبات املقررة جلرائم االختالس اليت يرتكبها 
موظفون عموميون يف ظروف مشاهبة مىت كانت مؤسسة القطاع اخلاص املعنية تضطلع بنشاط 

. احل اقتصادية عامةمايل أو كانت األفعال اليت ارتكبها موظفو القطاع اخلاص هؤالء تؤثر على مص
وينبغي أن تشمل مؤسسات القطاع اخلاص اليت تغطيها هذه املادة، ولكن ليس على سبيل احلصر 
بالضرورة، املصارف واملؤسسات املالية اخلاصة اليت تعمل يف جمال اقتراض األموال أو املوجودات 

  (6).]"أو الصكوك اليت ختص أفراداً واستخدامها
    

________________ 

لوفود عن شكوك قوية إزاء أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض ا  (3) 
. االحتفاظ هبذه املادة وحماولة إرساء التزام تعاهدي عاملي ملزم قانونيا بتجرمي الفساد احلاصل يف القطاع اخلاص وحده

والحظت تلك الوفود أيضا أن مسألة الفساد يف القطاع اخلاص ميكن أن تصرف املفاوضني عن حتقيق حلول عملية بشأن 
  .مسائل هامة أخرى

  .أشار عدد من الوفود إىل أن نطاق هذه املادة سيحتاج إىل التقييد عن طريق الربط بطريقة ما باملصلحة العمومية  (4) 
  .نص إضايف مقترح من املكسيك  (5) 
  .نص مقترح من تركيا  (6) 
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠نا، فيي: الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (7)٣٢املادة "

  الفساد يف القطاع اخلاص"

ما قد يلزم من تدابري ] تعتمد كل دولة طرف] [تنظر كل دولة طرف يف اعتماد"[    
دية أو تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصا

  ]:دولية[مالية أو جتارية 
وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية   )أ"(    

غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص 
يام بفعل ما، على نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن الق

  ؛]، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان[حنو خيلّ بواجباته 
التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو   )ب"(    

قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل 
لشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، على حنو خيلّ بواجباته شخص آخر، لكي يقوم ذلك ا

  (8)]."، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان[
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٣٢املادة "
  الرشوة يف القطاع اخلاص"

 اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تنظر كل دولة طرف يف"    
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية

________________ 

روع  هذا الفصل من مشنص هذه املادة صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن  (7) 
. (A/AC.261/L.192)يطاليا اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة االتفاقية، إ

، اليت تتناول نوعا متميزا من السلوك اإلجرامي، ينبغي أن تشكل ٣٢ األصلية من املادة ٢ورأى الفريق العامل ذاته أن الفقرة 
واقترحت اململكة العربية السعودية . ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص املنقح بعد توزيعه). انظر أدناه(مادة منفصلة 
  ):A/AC.261/L.179انظر ( ليكون نصها كما يلي ٣٢تعديل املادة 

 االتفاقية هبذه املشمولة الفساد أفعال لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"     
  ."صفة أي يف لديه يعمل أو يديره أو اخلاص للقطاع تابعا كيانا ميلك شخص أي قبل من عمدا ترتكب ماعند

يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، قدمت أذربيجان واإلمارات العربية املتحدة وأوغندا وأوكرانيا وإيران   (8) 
ة السورية ومصر ونيجرييا واهلند اقتراحا إلدراج مادة وباكستان وتايلند وتركيا واجلمهورية العربي) اإلسالمية- مجهورية(

  ). من االتفاقية٢٢انظر أيضا يف إطار املادة ) (A/AC.261/L.201انظر ( مكررا بعد هذه املادة ٣٢جديدة 
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وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية   )أ"(    
بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، 

نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، مما 
  يشكل إخالال بواجباته؛

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو   )ب"(    
مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، 

  ."شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية، ٣٢وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة   - ٧  
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22ر انظ(بصيغتها املعدلة، مبا يشمل عنواهنا 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٨  
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )شروع قرار، املرفق، م١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

    
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٢١املادة 
  الرشوة يف القطاع اخلاص

 ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تنظر كل دولة طرف يف اعتماد  
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية

وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة،   )أ(  
شر أو غري مباشر، سواء لصاحل مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مبا

الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام 
  بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته؛

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي   )ب(  
مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه صفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري 

 .أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته
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          اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص- ٢٢املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (1) ٣٢املادة "

  الفساد يف القطاع اخلاص"

ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري ] يف اعتماد[كل دولة طرف ] تنظر[تعتمد   -١"    
أثناء مزاولة نشاط ] [من جانب كيانات كربى[أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا 

  (2)]:اء ذلكوعندما تتضرر مصاحل عمومية من جر] [جتاري
وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، مبزية   )أ"(    

غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل الشخص 
نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على 

فيما يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك [ خيلّ بواجباته حنو
  (3)؛]الكيان التابع للقطاع اخلاص

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة، أو   )ب"(    
صاحل الشخص نفسه أو لصاحل قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء ل

شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيلّ 
فيما يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان [بواجباته 

  )٣(].التابع للقطاع اخلاص

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك قوية إزاء   (1) 
. الحتفاظ هبذه املادة وحماولة إرساء التزام تعاهدي عاملي ملزم قانونيا بتجرمي الفساد احلاصل يف القطاع اخلاص وحدها

والحظت تلك الوفود أيضا أن مسألة الفساد يف القطاع اخلاص ميكن أن تصرف املفاوضني عن حتقيق حلول عملية بشأن 
  .مسائل هامة أخرى

  . أن نطاق هذه املادة حيتاج إىل تقييد عن طريق الربط بطريقة ما باملصلحة العموميةأشار عدد من الوفود إىل  (2) 
  .نص إضايف اقترحته املكسيك  (3) 
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اد تدابري تشريعية لضمان معاقبة املوظفني تنظر كل دولة طرف أيضا يف اعتم  - ٢"[    
الرفيعي املستوى يف مؤسسة من القطاع اخلاص بالعقوبات املقررة جلرائم االختالس اليت يرتكبها 
موظفون عموميون يف ظروف مشاهبة مىت كانت مؤسسة القطاع اخلاص املعنية تضطلع بنشاط 

. اص هؤالء تؤثر على مصاحل اقتصادية عامةمايل أو كانت األفعال اليت ارتكبها موظفو القطاع اخل
وينبغي أن تشمل مؤسسات القطاع اخلاص اليت تغطيها هذه املادة، ولكن ليس على سبيل احلصر 
بالضرورة، املصارف واملؤسسات املالية اخلاصة اليت تعمل يف جمال اقتراض األموال أو املوجودات 

  (4).]"أو الصكوك اليت ختص أفراداً واستخدامها
    

  ملحوظات من األمانة

 أذربيجان ، قدمت)٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، (يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة  -١
 وتركيا وتايلند وباكستان) اإلسالمية-مجهورية (وإيران وأوكرانيا وأوغندا املتحدة العربية واإلمارات
 ابتزاز" مكررا بشأن ٣٢ جديدة ادةم إلدراج اقتراحا واهلند ونيجرييا ومصر السورية العربية واجلمهورية
 )A/AC.261/L.201 انظر(" اخلاص القطاع يف الفساد"بشأن  ٣٢ املادة بعد" اخلاص القطاع يف املمتلكات

 : وكان نص املادة اجلديدة املقترحة كما يلي.) من االتفاقية٢١انظر أيضا يف إطار املادة (
 

   مكررا٣٢ملادة ا"
  اخلاص املمتلكات يف القطاع اختالس"

 جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى"  

شخص  (5) يف عداد اجلرائم، عندما يرتكبه عمدا يف سياق األنشطة املالية،االختالسلكي تدرج 
ل أو أموا  أي ممتلكاتخيتلسيدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص أو يعمل فيه بأي صفة كانت، حيث 

أي حالة تتضرر   آخر ذي قيمة ائُتمن عليه حبكم وظيفته، يفيءأو أوراق مالية خصوصية أو أي ش
لعقوبات متناسبة يف   يف القطاع اخلاصاالختالسفيها املصاحل العمومية، وأن تنظر يف إخضاع 

  ." يف القطاع العاماالختالسالشدة مع ما هو مطّبق على 
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه /وز مت٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

   مكررا٣٢املادة "
  اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص"

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي "    
ء مزاولة نشاط اقتصادي تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثنا

________________ 

  .نص اقترحته تركيا  (4) 
  .اقترحت تايلند أن تنطبق أحكام هذه املادة على األنشطة االقتصادية والتجارية أيضا  (5) 
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أو مايل أو جتاري، اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى 
  ."ذات قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه

    
  ملحوظات من األمانة

 مكررا ٣٢وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على إدراج مادة جديدة  - ٢
 الواردة يف ٣٢ من املادة ٢لتعكس مضمون الفقرة ) ٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (ة يف مشروع االتفاقي

  .A/AC.261/3/Rev.3الوثيقة 
 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣

نهائي لالتفاقية، انظر النص ال(، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول
، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٢٢املادة 

  اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   
تعمد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط 

أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي اقتصادي أو مايل أو جتاري، اختالس أي ممتلكات 
  .أشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه
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          غسل العائدات اإلجرامية- ٢٣املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٣٣املادة "

  جترمي غسل عائدات الفساد"

  (1)١ اخليار"  
تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   -١"    

تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا، ويستدل على ذلك 
  :التعّمد، إىل حد معقول، من املالبسات

حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأهنا عائدات إجرامية، بغرض إخفاء   ‘١‘  )أ"(  
أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب 

  اجلرم األصلي الذي تأّتت منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
ممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية لل  ‘٢‘"  

التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأهنا عائدات 
  .إجرامية

  :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين  )ب"(    
اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا   ‘١‘"  

   إجرامية؛عائدات
املشاركة يف ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه املادة أو التعاون أو التآمر   ‘٢‘"  

على ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء 
  .املشورة بشأنه

________________ 

 (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4) النمسا وهولندا منمة نص مدمج مأخوذ من االقتراحات املقد  (1) 
الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/23)وباكستان 

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (
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م مبّين يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره يف أي جر  -٢"    
  . من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية١يف الفقرة 

 من هذه املادة، تدرج كل دولة طرف يف عداد ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٣"    
  (2).اجلرائم األصلية مجيع األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقية

  
  (3)٢ اخليار"  
زم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعتمد كل دولة طرف ما قد يل  -١"   

  :األفعال التالية
اكتساب ممتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم وقت تلقيها بأهنا عائدات   )أ"(    

  إجرامية؛
إدارة ممتلكات أو حراستها أو التصرف فيها أو إبداهلا أو حتويلها أو إيداعها أو   )ب"(    

حالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتالفها، مع العلم بأن هذه تسليمها كضمان أو نقلها أو إ
املمتلكات هي عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو 
مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي الذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب 

  القانونية لفعلته؛
أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية إخفاء   )ج"(    

التصرف فيها أو حركتها أو مقصدها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأهنا عائدات 
  إجرامية؛

املشاركة يف ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر   )د"(    
ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله، واإلذن به، وإسداء على 

  املشورة بشأنه؛
حيازة ممتلكات متأتية من عائدات إجرامية، هي عائدات إجرامية، أو امتالكها أو   )ه"(    

ا كضمان أو نقلها استخدامها أو إدارهتا أو حراستها أو نقل ملكيتها أو إبداهلا أو حتويلها أو تقدميه
أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتالفها، إذا مل يتخذ الشخص امللزم حبكم مهنته أو عمله أو 

  .مهمته أو تفويضه التدابري الالزمة للتأكد من مصدرها املشروع
  : من هذه املادة١ألغراض تطبيق أو تنفيذ الفقرة   -٢"    
رائم األصلية، على األقل، األفعال اجملّرمة وفقا تدرج كل دولة طرف يف عداد اجل  )أ"(    

  من هذه االتفاقية؛] جترمي الفساد[...] [للمادة 
________________ 

 من اتفاقية اجلرمية ٦ت فرنسا إدراج كل األحكام ذات الصلة من املادة ، اقترحاألموالفيما يتعلق بتجرمي غسل   (2) 
 من ٦ من املادة ٢ومن مث، رأت فرنسا أنه ميكن استكمال االقتراح املقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة . املنظمة

 .ذلك الصك
 .(A/AC.261/IPM/13) من املكسيك املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (3) 
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 من هذه املادة على أوسع جمموعة ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )ب"(    
  ممكنة من اجلرائم األصلية؛

ائم املرتكبة داخل  من هذه املادة، تشمل اجلرائم األصلية اجلر١ألغراض الفقرة   )ج"(    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية . الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها

للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان الفعل ذو الصلة فعال إجرامياً مبقتضى القانون 
الً إجرامياً مبقتضى القانون الداخلي الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها، وكان من شأنه أن يعترب فع

  للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب فيها؛
تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفذة هلذه   )د"(    

  املادة وبنسخ من أي تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛
 من هذه ١عندما يتطلب تقرير ارتكاب أي من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة   )ه"(    

املادة إثبات العِِلم أو القصد أو الغرض أو الغاية أو االتفاق من أجل ارتكابه، ميكن االستدالل على 
  .ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية

  
  (4)٣ اخليار"  
للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تعتمد كل دولة طرف، وفقا   -١"    

 : عندما ترتكب عمدا،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأهنا عائدات جرائم، بغرض إخفاء   ‘١‘  )أ("  
الع يف ارتكاب متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ض أو

 اجلرم األصلي الذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘"  
التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأهنا عائدات 

 جرائم؛

 :ا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوينورهن  )ب("    

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا  ‘١‘"  
 عائدات جرائم؛

أو التعاون املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة، أو  ‘٢‘"  
على ذلك وتسهيله وإسداء والتشجيع دة ارتكابه واملساعوالشروع يف التآمر على ارتكابه، 

 .املشورة بشأنه

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14) املقدم من كولومبيا االقتراحنص مأخوذ من   (4) 
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 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    
 اجلرائم األصلية؛

بّينة يف هذه  اجلرائم املتدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل  )ب("    
أما الدول األطراف اليت حتدد تشريعاهتا قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج يف تلك . االتفاقية

 ؛ بالفسادالقائمة، كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل  أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية . ية القضائية للدولة الطرف املعنيةوخارج الوال

للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان الفعل ذو الصلة فعال إجراميا مبقتضى القانون 
يت الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها ويكون فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف ال

 ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة إذا ارتكب فيها؛

د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفّذة هلذه تزّو  )د("    
 على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛ُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 

 الطرف تقتضي ذلك، جيوز إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة  )ه("    
 من هذه املادة ال تنطبق على األشخاص الذين ارتكبوا ١النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة 

 اجلرم األصلي؛

لم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره يف أي على عنصر الِعميكن االستدالل   )و("    
  . الوقائعية املوضوعية من هذه املادة، من املالبسات١جرم مبّين يف الفقرة 

  
  (5)٤ اخليار"  
تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لتجرمي غسل مجيع أنواع "    

  .من هذه االتفاقية] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [العائدات املتأتية من اجلرائم املبّينة يف املواد 
  

  (6)٥ اخليار"  
طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تعتمد كل دولة   -١"    

 : عندما ترتكب عمدا،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

حتويل املمتلكات أو نقلها، مع العلم بأهنا عائدات جرائم، بغرض إخفاء   ‘١‘  )أ("  
ة أي شخص ضالع يف ارتكاب أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعد

  ت منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛ الذي تأّتاألصلياجلرم 

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22) من تركيا املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (5) 
 .(A/AC.261/IPM/24) من الفلبني املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (6) 
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إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘"  
  التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأهنا 

  عائدات جرائم؛
 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين  )ب("    

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا  ‘١‘"  
  عائدات جرائم؛

املشاركة يف ارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذه املادة، أو التواطؤ أو  ‘٢‘"  
 وإسداء هوتسهيلذلك على والتشجيع كابه واملساعدة ارتوالشروع يف التآمر على ارتكابه، 

  . بشأنهاملشورة
  : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    
 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    

  اجلرائم األصلية؛
طرية، حسب يع اجلرائم اخلمجتدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية   )ب("    

من هذه االتفاقية، واألفعال اجملّرمة وفقا ] املصطلحات املستخدمة[...] [التعريف الوارد يف املادة 
أما الدول األطراف اليت حتدد تشريعاهتا قائمة . من هذه االتفاقية] أفعال الفساد[...] [للمادة 

ىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة جرائم أصلية معينة، فتدرج يف تلك القائمة، كحد أد
  الفساد؛مبمارسات 

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل  أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية . الوالية القضائية للدولة الطرف املعنيةوخارج 

صلية إال إذا كان الفعل ذو الصلة فعال إجراميا مبقتضى القانون للدولة الطرف ال تكون جرائم أ
فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي كان من شأنه أن يعترب الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها و

  ارتكب فيها؛لو كان قد للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 
لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها املنفّذة هلذه تزّود كل دولة طرف األمني العام   )د("    

  على تلك القوانني الحقا، أو بوصف هلا؛ُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 
 من هذه املادة على ١جيوز النص على أال تنطبق اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه("    

لقانون الداخلي للدولة األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي، إذا كانت املبادئ األساسية ل
  الطرف تقتضي ذلك؛

يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره يف أي جرم مبّين   )و("    
  . من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية١يف الفقرة 
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  (7)٦ اخليار"  
  :ى لتجرمي ما يليتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخر"    
  شراء ممتلكات غري منقولة من عائدات الفساد ومواصلة االحتفاظ هبا حتت   )أ"(    

  أي اسم؛
االحتفاظ حبسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر من املمتلكات سعياً إىل   )ب"(    

  إخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفاظ بتلك احلسابات واالستثمارات واملمتلكات حتت 
  ."أي اسم

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  ٣٣املادة "
  (8)جترمي غسل عائدات الفساد"

  (9)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   -١"   

  :األفعال التالية
اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم وقت استالمها بأهنا   )أ"(    

  عائدات إجرامية؛
إدارة ممتلكات أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلتها أو حتويلها أو إيداعها أو   )ب"(    

 بأن تلك تقدميها كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتالفها، مع العلم
املمتلكات هي عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو 

  مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   )ج"(    

التصرف فيها أو حركتها أو مقصدها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم بأن تلك 
  املمتلكات هي عائدات إجرامية؛

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان   (7) 
األفعال : "ناء القراءة األوىل ملشروع النص، اقترح بعض الوفود تعديل عنوان هذه املادة ليصبح كما يليأث  (8) 

  ".اإلجرامية املتصلة بالفساد
  .(A/AC.261/IPM/13)اقترحته املكسيك   (9) 
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املشاركة يف ارتكاب أي فعل جمّرم وفقا هلذه املادة، أو التعاون أو التآمر على   )د"(    
ه واإلذن به وإسداء املشورة ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيل

  بشأنه؛
اكتساب ممتلكات متأتية من عائدات إجرامية، أو هي عائدات إجرامية، أو   )ه"(    

حيازهتا أو استخدامها أو إدارهتا أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلتها أو حتويلها أو تقدميها 
فها، إذا مل يتخذ الشخص امللزم حبكم كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتال

مهنته أو موقعه أو منصبه أو التكليف املسند إليه ما يلزم من تدابري للتأكد من مشروعية مصدر 
  .تلك املمتلكات

  : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    
ل اجملّرمة وفقا تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، على األقل، األفعا  )أ"(    

  من هذه االتفاقية؛] جترمي الفساد[...] [للمادة 
 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )ب"(    

  اجلرائم األصلية؛
 من هذه املادة، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل ١ألغراض الفقرة   )ج"(    

غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية . ولة الطرف املعنية وخارجهاالوالية القضائية للد
للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان السلوك ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى 
القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها وكان من شأنه أن يعترب فعالً إجرامياً مبقتضى القانون 

  لي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب فيها؛الداخ
ْنفذة هلذه مم املتحدة بنسخ من قوانينها املُتزّود كل دولة طرف األمني العام لأل  )د"(    

  املادة وبنسخ من أي تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛
 من هذه ١أي من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة عندما يتطلب تقرير ارتكاب   )ه"(    

املادة إثبات توافر عنصر العِِلم أو القصد أو الغاية أو الغرض أو االتفاق من أجل ارتكابه، جيوز 
  .االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية

  
  (10)٢ اخليار"  
نوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقا  -١"    

 : عندما ترتكب عمدا،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

________________ 

  د تأييدها وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدت معظم الوفو. (A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا   (10) 
  .هلذا اخليار
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، بغرض إجرامية، مع العلم بأهنا عائدات إحالتها املمتلكات أو حتويل  ‘١‘  )أ("  
متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف  إخفاء أو

 رم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛ارتكاب اجل

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘"  
بأن تلك املمتلكات التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم 

 ؛إجراميةعائدات هي 

 :ألساسية لنظامها القانوينورهنا باملفاهيم ا  )ب("    

، بأهنا استالمهااكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت  ‘١‘"  
 ؛إجراميةعائدات 

أو التآمر على ارتكابه، التعاون ذه املادة، أو فعل جمّرم وفقا هلاملشاركة يف ارتكاب أي  ‘٢‘"  
 .تسهيله وإسداء املشورة بشأنهعلى ذلك ووالتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف 

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    

 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    
 (11)اجلرائم األصلية؛

   األفعال اجملّرمة وفقا تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل  )ب("    
 (12)؛ االتفاقيةهلذه

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل  أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية .  وخارجهاالوالية القضائية للدولة الطرف املعنية

فعال إجراميا مبقتضى رب يعتذو الصلة السلوك للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان 
فعال إجراميا مبقتضى القانون وكان من شأنه أن يعترب القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 

 ارتكب فيها؛لو كان قد الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

هلذه املُْنفذة ا د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينهتزّو  )د("    
 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على تنسحب   من هذه املادة ال١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه("    
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي

  ؛ تقتضي ذلكالطرف
________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع جمموعة اجلرائم األصلية اليت تتوخاها هذه   (11) 
وأبدت بضعة وفود أخرى . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي مشول اجلرائم األصلية اخلطرية فحسب. الفقرة بصيغتها احلالية

  .اسعة من اجلرائم األصليةتفضيلها جمموعة و
. ، الذي كان اقتراحا مقدما من النمسا وهولندا١ من اخليار ٣ورد نص هذه الفقرة الفرعية سابقا يف الفقرة   (12) 

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، اقترحت النمسا وهولندا إدراج هذه اجلملة يف اقتراح كولومبيا، ووافقت كولومبيا على 
  .١وبناء على ذلك، قامت النمسا وهولندا بسحب االقتراح الوارد يف اخليار . هذا االقتراح
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على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم توافره يف أي ميكن االستدالل   )و("    
  ". من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية١جرم مبّين يف الفقرة 

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٣٣ادة امل"
  غسل عائدات الفساد"

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   -١"    
 :]عندما ترتكب عمدا[ ،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

، بغرض إجراميةع العلم بأهنا عائدات ـ، مإحالتها املمتلكات أو حتويل  ‘١‘  )أ("  
متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف  اء أوإخف

 ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘"  
بأن تلك املمتلكات علقة هبا، مع العلم التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املت

 ؛إجراميةعائدات هي 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين  )ب("    

، بأهنا استالمهااكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت  ‘١‘"  
 ؛إجراميةعائدات 

أو التآمر على ارتكابه، التعاون و ذه املادة، أفعل جمّرم وفقا هلاملشاركة يف ارتكاب أي  ‘٢‘"  
  .على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنهوالتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف 

اكتساب ممتلكات متأتية من عائدات إجرامية، أو هي عائدات إجرامية، أو   ‘٣‘"[  
ويلها أو حيازهتا أو استخدامها أو إدارهتا أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلتها أو حت

تقدميها كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتالفها، إذا مل يتخذ 
الشخص امللزم حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه أو التكليف املسند إليه ما يلزم من تدابري 

 (13) .]للتأكد من مشروعية مصدر تلك املمتلكات

 :من هذه املادة ١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    

________________ 

  .أعربت بعض الوفود عن قلقها من إرساء ما يبدو أنه معيار إمهال فيما يتعلق بغسل األموال  (13) 
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 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    
 (14)اجلرائم األصلية؛

   األفعال اجملّرمة وفقا تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل  )ب("[    
 ]؛هلذه االتفاقية

 األصلية اجلرائم املرتكبة داخل ، تشمل اجلرائم أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية .  وخارجهاالوالية القضائية للدولة الطرف املعنية

فعال إجراميا مبقتضى يعترب ذو الصلة السلوك للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان 
فعال إجراميا مبقتضى القانون ن شأنه أن يعترب وكان مالقانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 

 ارتكب فيها؛لو كان قد الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

هلذه املُْنفذة د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها تزّو  )د("    
 حقا أو بوصف هلا؛على تلك القوانني الُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على تنسحب   من هذه املادة ال١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه("[    
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي

  (15)]؛الطرف تقتضي ذلك
الغرض، الذي يلزم توافره يف أي على عنصر العلم أو القصد أو ميكن االستدالل   )و("[    

  (16)]". من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية١جرم مبّين يف الفقرة 
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٣٣املادة "

  غسل عائدات الفساد"

األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ   -١"    
 : عندما ترتكب عمدا،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

________________ 

رائم األصلية كما سبق ذكره، أبدت بضعة وفود قلقها، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، من اتساع جمموعة اجل  (14) 
وأبدت بضعة . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي مشول اجلرائم األصلية اخلطرية فحسب. اليت تتوخاها هذه الفقرة بصيغتها احلالية

وأعرب عن هذه املواقف جمددا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، . وفود أخرى تفضيلها جمموعة واسعة من اجلرائم األصلية
 من بالتجرمي املتعلقة املواد بشأن حمتويات وتقرر أن تسوى املسألة بعد حتقيق الوضوح.  للجنة املخصصةيف الدورة الرابعة

  .املقبلة االتفاقية
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت وفود عن رأي مفاده أن هذه الفقرة   (15) 

  .د أخرى باالحتفاظ هباونادت وفو. الفرعية غري ضرورية
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت وفود عن رأي مفاده أن هذه الفقرة   (16) 

  . مكررا٣٠الفرعية لن تكون ضرورية إذا اتفق على املادة 
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، بغرض إجراميةع العلم بأهنا عائدات ـ، مإحالتها املمتلكات أو حتويل  ‘١‘  )أ("  
 غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يفتلك املمتلكات متويه مصدر  إخفاء أو

 ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘  
بأن تلك املمتلكات التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم 

 ؛إجراميةعائدات هي 

 :ملفاهيم األساسية لنظامها القانوينورهنا با  )ب("    

، بأهنا استالمهااكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت  ‘١‘"  
 ؛إجراميةعائدات 

أو التآمر على ارتكابه، التعاون ذه املادة، أو فعل جمّرم وفقا هلاملشاركة يف ارتكاب أي  ‘٢‘"  
  .على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنهوالتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف 

  ].‘٣‘) ب(ُحذفت الفقرة الفرعية "[

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    

 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    
  اجلرائم األصلية؛

األصلية كل األفعال اليت جتّرمها وفقا هلذه تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم   )ب"(    
وعلى الدول األطراف اليت تتضمن . االتفاقية ويعاقب عليها بالسجن ملدة ال تقل عن أربع سنوات

تشريعاهتا قائمة باجلرائم األصلية احملددة، أن تدرج يف هذه القائمة، على أقل تقدير، طائفة شاملة 
  (17)من اجلرائم املقترنة بالفساد؛

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة داخل  أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية .  وخارجهاالوالية القضائية للدولة الطرف املعنية

قتضى فعال إجراميا مبيعترب ذو الصلة السلوك للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان 
فعال إجراميا مبقتضى القانون وكان من شأنه أن يعترب القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 

 ارتكب فيها؛لو كان قد الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

هلذه املُْنفذة د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها تزّو  )د("    
 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 

________________ 

 املسؤول عن هذا الفصل من مشروع نص هذه الفقرة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس  (17) 
ومل . (A/AC.261/L.189)االتفاقية، أملانيا وكرواتيا والواليات املتحدة، اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي 

  .تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيعه
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على األشخاص  تسري  من هذه املادة ال١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه("  
  إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف ، الذين ارتكبوا اجلرم األصلي

  .تقتضي ذلك
  ).]"و(ت الفقرة الفرعية ُحذف"[

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية، ٣٣وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ١
  ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر ) (ب (٢باستثناء الفقرة 

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : ورة السادسةالد

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٣٣املادة "
  غسل العائدات اإلجرامية"

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   -١"    
 :ا ترتكب عمدا عندم،تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

، بغرض إجراميةع العلم بأهنا عائدات ـ، مإحالتها املمتلكات أو إبدال  ‘١‘  )أ("  
غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يف تلك املمتلكات متويه مصدر  إخفاء أو

 ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

ية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيق  ‘٢‘"  
بأن تلك املمتلكات التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم 

 ؛إجراميةعائدات هي 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين  )ب("    

، بأهنا استالمهااكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت  ‘١‘"  
 ؛إجراميةعائدات 

أو التآمر على ارتكابه، التعاون ذه املادة، أو فعل جمّرم وفقا هلاملشاركة يف ارتكاب أي  ‘٢‘"  
  .على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنهوالتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف 

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   -٢"    

 من هذه املادة على أوسع جمموعة من ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ("    
  اجلرائم األصلية؛
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تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة من   )ب"(    
  األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛

صلية اجلرائم املرتكبة داخل ، تشمل اجلرائم األ أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج("    
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية القضائية .  وخارجهاالوالية القضائية للدولة الطرف املعنية

فعال إجراميا مبقتضى يعترب ذو الصلة السلوك  جرائم أصلية إال إذا كان ثلللدولة الطرف ال مت
فعال إجراميا مبقتضى القانون نه أن يعترب وكان من شأالقانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 

 ؛هناكارتكب لو كان قد الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

هلذه املُْنفذة د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها تزّو  )د("    
  أو بوصف هلا؛على تلك القوانني الحقاُتدخل املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على  تسري  من هذه املادة ال١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه("    
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي

  (18)."الطرف تقتضي ذلك

    
  ملحوظات من األمانة

 من ٣٣من املادة ) ب (٢دسة، مؤقتا، على الفقرة وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السا - ٢
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (مشروع االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
اقية، انظر النص النهائي لالتف(، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٢٣املادة 

  غسل العائدات اإلجرامية

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم   - ١  
 : عندما ترتكب عمدا،من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

________________ 

مة وفقا هلذه املادة ُتفهم على أهنا جرائم  أن أفعال غسل األموال اجملّراألعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (18) 
مستقلة وقائمة بذاهتا، وأنه ال داعي لوجود إدانة سابقة باجلرم األصلي لتقرير الطابع أو املنشأ غري املشروع للموجودات 

را ثانيا،  مكر٣٨وجيوز تقرير الطابع أو املنشأ غري املشروع للموجودات، وأي علم أو قصد أو غرض وفقا للمادة . املغسولة
  .أثناء سري إجراءات املالحقة املتعلقة بغسل األموال، وميكن االستدالل عليهما من املالبسات الوقائعية املوضوعية
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رض ، بغإجراميةع العلم بأهنا عائدات ـ، مإحالتها املمتلكات أو إبدال  ‘١‘  )أ(  
غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع يف تلك املمتلكات متويه مصدر  إخفاء أو

 ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية   ‘٢‘  
بأن تلك ملتعلقة هبا، مع العلم التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق ا

 ؛إجراميةعائدات املمتلكات هي 
 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين  )ب(  
، بأهنا استالمهااكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت  ‘١‘  

 ؛إجراميةعائدات 
أو التآمر على التعاون  أو ذه املادة،فعل جمّرم وفقا هلاملشاركة يف ارتكاب أي  ‘٢‘  

على ذلك وتسهيله وإسداء والتشجيع ارتكابه واملساعدة والشروع يف ارتكابه، 
  .املشورة بشأنه

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة   - ٢  
 من هذه املادة على أوسع جمموعة ١تسعى كل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة   )أ(  

  من اجلرائم األصلية؛
تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة   )ب(  

  من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛
، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة  أعاله)ب(ألغراض الفقرة الفرعية   )ج(  

رتكبة خارج الوالية غري أن اجلرائم امل.  وخارجهاداخل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية
فعال إجراميا يعترب ذو الصلة السلوك  جرائم أصلية إال إذا كان ثلالقضائية للدولة الطرف ال مت

فعال إجراميا مبقتضى وكان من شأنه أن يعترب مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب فيها 
 ؛هناكارتكب لو كان قد ادة القانون الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه امل

املُْنفذة د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها تزّو  )د(  
 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على  تسري  من هذه املادة ال١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة   )ه(  
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي

  .الطرف تقتضي ذلك

        
    ملحوظات تفسريية-جيم

    
 من ٢٣امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   

الفقرة ، A/58/422/Add.1( السابعة االتفاقية وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل
  :هي كما يلي) ٣٢
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 وقائمة مستقلة جرائم أهنا على ُتفهم املادة هلذه وفقا اجملّرمة األموال غسل أفعال  
 املشروع غري املنشأ أو الطابع لتقرير األصلي باجلرم سابقة إدانة لوجود داعي ال وأنه بذاهتا،

 أو علم وأي للموجودات، املشروع غري املنشأ أو عالطاب تقرير وجيوز .املغسولة للموجودات
 وميكن األموال، بغسل املتعلقة املالحقة إجراءات سري أثناء ،٢٨ للمادة وفقا غرض أو قصد

  .املوضوعية الوقائعية املالبسات من عليهما االستدالل
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          اإلخفاء- ٢٤املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١ فيينا،: الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٢٣املادة "
  اإلخفاء"

  (1)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً "    

وسيط يف نقل تلك املمتلكات أو بإخفاء أو حيازة أو نقل ممتلكات أو أموال منقولة أو العمل ك
األموال عندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك املمتلكات أو األموال املنقولة متأتية من 

  .أحد األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقية
  

  (2)٢اخليار "  
 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً"    

  ].يف هذه املادة[باستعمال تدليسي أو إخفاء ملمتلكات متأتية من أي فعل من األفعال املشار إليها 
  

  (3)٣اخليار "  

  :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي ما يلي"    
  حتت أي اسم؛شراء ممتلكات غري منقولة من عائدات الفساد ومواصلة االحتفاظ هبا   )أ"(    
االحتفاظ حبسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر من املمتلكات سعياً إىل   )ب"(    

  ."إخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفاظ بتلك احلسابات واالستثمارات واملمتلكات حتت أي اسم
    

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (اد الفس ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/14) من كولومبيا املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/23) من باكستان املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (3) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية252
 

 

A/AC.261/3/Rev.1  
  ٢٣املادة "
  (4)اإلخفاء"

دابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمداً تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ت"    
 أو العمل كوسيط يف نقل (5)]أو االحتفاظ هبا[بإخفاء أو حيازة أو نقل ممتلكات أو أموال منقولة 

عندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك ] أو االحتفاظ هبا[تلك املمتلكات أو األموال 
  (6)." من أحد األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقيةاملمتلكات أو األموال املنقولة متأتية

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  ٢٣املادة "
  (7)اإلخفاء"

عمدا تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام "    
 (8)]، عقب ارتكاب أفعال أخرى جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية ودون املشاركة يف هذه األفعال،[

أو العمل كوسيط يف إحالة ] أو االحتفاظ هبا[بإخفاء أو حيازة أو إحالة ممتلكات منقولة أو أموال 
________________ 

 بشأن ٢ها السابق وقد سحبت كولومبيا خيار. (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (4) 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغي حذف هذه . هذه املادة

ورأت وفود أخرى أن املفهوم . ٣٣ أو ألن املفهوم ينبغي تناوله باالقتران مع املادة ٣٣املادة ألن املسألة متناولة يف املادة 
  .ه يف هذه املادة خيتلف اختالفا جوهريا عن غسل األموال وأنه يلزم وجود مادة منفصلة بشأنه يف االتفاقيةر عناملعّب

إىل مشروع " أو االحتفاظ هبا" بشأن هذه  املادة، شريطة أن تضاف عبارة ٣سحبت باكستان خيارها السابق   (5) 
  .هذا النص

ودعت وفود أخرى إىل اإلبقاء عليه، . اجلملة املتعلق بالعلماقترحت بعض الوفود حذف اجلزء األخري من هذه   (6) 
 مشروط (A/AC.261/3 (Part II)) هلذه املادة ٣وأشارت باكستان إىل أن سحب اخليار .  أساسيا من املفهومجزءاألنه يشكل 

 تنظر فيه اللجنة املخصصة  قائما لكي٣حبذف هذه العبارة، وأهنا تود، نظرا لالحتفاظ بتلك العبارة يف النص، أن يظل اخليار 
  :وكان نص االقتراح املقدم من باكستان كما يلي. يف قراءهتا الثانية ملشروع النص

  : طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي ما يليدولةتعتمد كل "     
   اسم؛ غري منقولة من عائدات الفساد ومواصلة االحتفاظ هبا حتت أيممتلكاتشراء   )أ"(     
االحتفاظ حبسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر من املمتلكات سعيا إىل إخفاء عائدات الفساد،  )ب"(     

  ." واالستثمارات واملمتلكات حتت أي اسماحلساباتومواصلة االحتفاظ بتلك 
لوفود رغبة يف االحتفاظ هبذه  الثالثة للجنة املخصصة، أبدى معظم االدورةأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف   (7) 

ورأت وفود كثرية أنه ينبغي حذف هذه املادة ألن . املادة، ألهنا رأت أهنا تتضمن مفاهيم خمتلفة جوهريا عن غسل األموال
وسوف ُيتخذ قرار بشأن هذه املسألة . ٣٣  أو ألن هذا املفهوم ينبغي معاجلته اقترانا باملادة٣٣هذه املسألة مشمولة باملادة 

  .٣٣عد النظر يف املادة ب
ومل ُيبد أي اعتراض على . اقترحتها املكسيك أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (8) 

  .هذا االقتراح
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 بأن تلك عندما يكون الشخص املعين على علم] أو االحتفاظ هبا[تلك املمتلكات أو األموال 
  (9)."املمتلكات املنقولة أو األموال متأتية من أحد األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٢٣املادة "
  (10)اإلخفاء"

ري أخرى لتجرمي القيام عمدا، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتداب"    
عقب ارتكاب أي من أفعال الفساد دون املشاركة يف تلك األفعال، بإخفاء ممتلكات منقولة أو 

ط يف إحالة تلك املمتلكات أو األموال أو أموال أو مواصلة االحتفاظ هبا أو إحالتها أو التوّس
استالم تلك املمتلكات املنقولة مواصلة االحتفاظ هبا عندما يكون الشخص املعين على علم وقت 
  ."أو األموال بأهنا متأتية من أي من أفعال الفساد املشمولة هبذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/L.220)فرنسا 

  ٢٣ املادة"
  اإلخفاء"

 ل دولة طرف يف اعتماد ما قد من هذه االتفاقية تنظر ك٣٣دون مساس بأحكام املادة "  

احملددة  يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من اجلرائم
أو أموال أو مواصلة   ممتلكات منقولةبإخفاءوفقا هلذه االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائم، 
األموال أو مواصلة االحتفاظ هبا  متلكات أواالحتفاظ هبا أو إحالتها أو التوّسط يف إحالة تلك امل

املمتلكات املنقولة أو األموال بأهنا متأتية  عندما يكون الشخص املعين على علم وقت استالم تلك
  ".االتفاقية من أي من اجلرائم احملددة وفقا هلذه

    

________________ 

  : النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التاليةملشروعأثناء القراءة الثانية   (9) 
  اإلخفاء ومواصلة االحتفاظ"

تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة لكي جتّرم تشريعاهتا الوطنية مواصلة االحتفاظ بالعائدات واملمتلكات "     
  ."إخفائهااملتأتية من أفعال فساد ومواصلة 

لفصل من مشروع نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا ا  (10) 
االتفاقية، باكستان واملكسيك واليمن اليت تولت تنسيق فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة 

)(A/AC.261/L.187 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه.  
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  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  ٢٣املادة "
  اإلخفـاء"

 من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد ٣٣ادة دون مساس بأحكام امل"    
مة ّر، عقب ارتكاب أي من األفعال اجمليلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمدا

وفقا هلذه االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة االحتفاظ هبا عندما 
  عين على علم بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من األفعال اجملّرمة وفقا يكون الشخص امل

  ."هلذه االتفاقية
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٢٣وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ١
  ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ة ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابع - ٢
ويتجلى . ، يف املادة ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
م إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية ، الذي قد)مشروع قرار، املرفق

٥٦/٢٦٠. 
    

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٢٤املادة 

  اإلخفــاء
ماد ما  من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعت٢٣دون مساس بأحكام املادة   

، عقب ارتكاب أي من األفعال قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام عمدا
مة وفقا هلذه االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائم، بإخفاء ممتلكات أو مواصلة ّراجمل

االحتفاظ هبا عندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من 
  .فعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقيةاأل
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          إعاقة سري العدالة- ٢٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  (1)٣٧املادة "

  جترمي عرقلة سري العدالة"

دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعتمد كل   -١"   
  :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو   )أ"(    
 عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي

  األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف   )ب"(    

قضائي أو موظف معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة 
  .هبذه االتفاقية

ه املادة ما ميس حق الدول األطراف يف أن تكون لديها تشريعات ليس يف هذ  -٢"   
  ."حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني

      

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13)  واملكسيك(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

 ).٢٠٠١ديسمرب /األول
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (2)٣٧املادة "

  إعاقة سري العدالة"

تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من "  
  :التالية، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو   )أ"(    
عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي 

  لق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛األدلة يف إجراءات تتع
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف   )ب"(    

قضائي أو موظف معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه 
 األطراف يف أن تكون لديها تشريعات وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميس حبق الدول[ .االتفاقية

  .]"حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (3)٣٧املادة "

  إعاقة سري العدالة"

 األفعال تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي"   
  :التالية، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو   )أ"(    
عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو تقدمي 

  فاقية؛األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االت
استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي مسؤول   )ب"(    

. قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية
 فئات وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميس حبق الدول األطراف يف أن تكون لديها تشريعات حتمي

  ."أخرى من املسؤولني العموميني
________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت وفود عن رأي مفاده أن هذه املادة   (2) 
  . ضروريةغري

  .أبدت أملانيا رغبتها يف تسجيل اعتراضها على استبقاء هذه املادة  (3) 
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  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ١
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليضمن، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، االتفاقية، أنداخل نص مشروع 
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق تتعلق

، Corr.1 وA/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٣٧املادة  يف" االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"
 ).١٢الفقرة 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
ويتجلى . ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(رير اللجنة املخصصة التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تق
  ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق

  .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٢٥املادة 
  ري العدالةإعاقة س

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال  
  :التالية، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة   )أ(  
دالء بالشهادة عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإل  أو
  تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛  أو

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف   )ب(  
قضائي أو معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه 

وليس يف هذه الفقرة الفرعية ما ميس حبق الدول األطراف يف أن تكون لديها . يةاالتفاق
  .تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني
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          مسؤولية الشخصيات االعتبارية- ٢٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٣٨املادة "
  مسؤولية اهليئات االعتبارية"

  (1)١اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   -١"    

املواد [...] [د تدابري لتقرير مسؤولية اهليئات االعتبارية عـن املشاركة فـي اجلرائم املبّينة يف املوا
  .من هذه االتفاقية] املتعلقة بالتجرمي

وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية   -٢"    
  .اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

 ال متس هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا  -٣"    
  .اجلرائم

تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع اهليئات االعتبارية اليت   -٤"    
تلقى عليها املسؤولية مبقتضى هذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا 

  .فيها جزاءات نقدية
  

  (2)٢اخليار "  
وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،   -١"   

إلثبات مسؤولية اهليئة االعتبارية اليت توجد يف إقليمها أو اليت أُسست وفقا لقوانينها، عندما 

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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. يرتكب الشخص املسؤول عن إدارهتا أو مراقبتها، بصفته تلك، جرما مبقتضى هذه االتفاقية
  .وميكن أن تكون هذه املسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية

توقَع املسؤولية املشار إليها يف الفقرة السابقة دون مساس باملسؤولية اجلنائية   -٢"   
  .لألشخاص الطبيعيني الذين يزعم أهنم ارتكبوا اجلرائم

تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع اهليئات االعتبارية اليت   -٣"   
اءات جنائية أو مدنية أو إدارية فّعالة  من هذه املادة جلز١توقَع عليها املسؤولية وفقا للفقرة 

  .ومتناسبة ورادعة، مبا فيها جزاءات نقدية
  

 (3)٣اخليار "  

تفق مع مبادئها القانونية، إلرساء تتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،   -١"    
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية مسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف

رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية   -٢"    
 .جنائية أو مدنية أو إدارية

هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا متس ال   -٣"    
 .اجلرائم

ارية اليت هليئات االعتبتكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع ا  -٤"    
فيها املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا تلقى عليها 

  .جزاءات نقدية
  

  (4)٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف التدابري العقابية أو التشريعية أو اإلدارية الالزمة، وفقاً ملبادئ "    

[...] عتبارية يف حال إسهامها يف ارتكاب اجلرائم املبّينة يف املادة قانوهنا الداخلي، بشأن اهليئات اال
  .من هذه االتفاقية] جترمي الفساد[

  
  (5)٥اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، مبا يتفق مع مبادئها القانونية،   -١"    

 مثل النهب وسائر األفعال يف اجلرائم اخلطريةاهليئات االعتبارية عن املشاركة إلرساء مسؤولية 
 .من هذه االتفاقية] املواد املتعلقة بالتجرمي [...] [ وفقا للمواداجملّرمة

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/22) املقدم من تركيا االقتراحنص مأخوذ من   (4) 
 .(A/AC.261/IPM/24) املقدم من الفلبني االقتراحنص مأخوذ من   (5) 
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األشخاص رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية   -٢"    
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاالعتباريني 

  أو االعتبارينيلألشخاص الطبيعينيهذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية متس ال   -٣"    
 .الذين ارتكبوا اجلرائم

تكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع األشخاص االعتباريني   -٤"    
  .الذين تلقى عليهم املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة

بري تسمح باعتبار رؤساء املنشآت التجارية تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدا -٥"    
وسائر موظفيها املسؤولني الذين يكونون على علم باجلرمية أو الذين وافقوا عليها أو أي أشخاص 
لديهم سلطة اختاذ القرارات أو ممارسة الرقابة داخل املنشأة التجارية، مسؤولني جنائياً مبقتضى 

  ."االت التدليساملبادئ احملددة يف قانوهنا الوطين يف ح
    

  ملحوظات من األمانة

 الوفود غالبية لدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدتايف  النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 .عليها االتفاق سبق تعابري بالتايل ويتضمن املنظمة اجلرمية اتفاقية من مأخوذ ، ألنه٣ اخليار تفضيلها

      
  ٢٠٠٣يناير /الثاين كانون ٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٣٨املادة "
  مسؤولية اهليئات االعتبارية"

لتقرير ق مع مبادئها القانونية، ستتتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،   -"١    
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية مسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف

رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية   -٢"    
 .جنائية أو مدنية أو إدارية

  .املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين ارتكبوا اجلرائممتس تلك ال   -٣"    
ية اليت هليئات االعتبارتكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع ا  -٤"    

فيها املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا تلقى عليها 
  ".نقديةالزاءات اجل

    
  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ٢
  ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (ة  من مشروع االتفاقي٢٢على املادة 
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 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
لنهائي لالتفاقية، انظر النص ا(، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٢٦املادة 
  مسؤولية الشخصيات االعتبارية

ق مع مبادئها القانونية، ستتتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،   - ١  
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية عن املشاركة يفالشخصيات االعتبارية مسؤولية لتقرير 

الشخصيات وز أن تكون مسؤولية رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جي  - ٢  
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاالعتبارية 

للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت املسؤولية باملسؤولية اجلنائية متس تلك ال   - ٣  
  .اجلرائم

 الشخصياتتكفل كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع   - ٤  
الة ات جنائية أو غري جنائية فّعلعقوبدة املسؤولية وفقا هلذه املاة اليت تلقى عليها االعتباري

  .نقديةال فيها العقوباتومتناسبة ورادعة، مبا 
 
 
 



 

 
263 

 
 
 
 
 

          املشاركة والشروع- ٢٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٢٠ املادة"

  التواطؤ أو التحريض أو الشروع"

  (1)١اخليار "  

تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتجرمي املشاركة كطرف متواطئ يف "    
  .فعل جمّرم مبقتضى هذه املادة

  
 (2)٢اخليار "  

تعتمد كل دولة طرف أيضا، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تشريعات   -١"    
من [...] ى لتجرمي املشاركة كطرف متواطئ أو حمّرض يف فعل جمّرم مبقتضى املواد وتدابري أخر
  .هذه االتفاقية

تعتمد كل دولة طرف أيضا، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تشريعات   -٢"    
  من [...] وتدابري أخرى لتجرمي أي حماولة الرتكاب جرمية من اجلرائم احملددة مبقتضى املواد 

  .االتفاقيةهذه 
  

  (3)٣اخليار "  
 أخرى لتجرمي املشاركة تدابري ما قد يلزم من تدابري تشريعية و كل دولة طرفتعتمد"    

 يف ارتكاب أي من ،أو بأي شكل آخرمشّجع، كفاعل أو مساعد أو حمّرض أو متواطئ أو 
 االتفاقية، أو الشروع من هذه] جترمي فساد املوظفني العموميني[...] [املادة  يف املشار إليهااألفعال 

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
 .(A/AC.261/IPM/10) املقدم من فرنسا االقتراحنص مأخوذ من   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/13) املقدم من املكسيك االقتراحنص مأخوذ من   (3) 
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أي شخص، مع علمه بالغرض من فعل قيام  وكذلك يف ارتكابه أو املعاونة أو التآمر على ارتكابه،
أو التشجيع عليه أو  أو املساعدة على ارتكابه إدارتهيف تنظيم ذلك الفعل أو بدور نشط فساد، 
  . بشأنهاملشورةإسداء ه أو ب اإلذنأو تسهيله 

  
  (4)٤اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابري لتجرمي املشاركة كفاعل أو كطرف شريك "    

أو حمّرض أو متواطئ أو معاون بعد الواقعة، أو بأي شكل آخر، يف ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة 
، أو من هذه االتفاقية أو الشروع يف ارتكابه] جترمي فساد املوظفني العموميني[...] [مبقتضى املادة 

  .يف أي عون أو تآمر على ارتكابه
  

  (5)٥اخليار "  
  تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة العتبار أي مسامهة "    

  مبثابة مشاركة يف ] جترمي فساد املوظفني العموميني[...] [يف ارتكاب جرمية مبّينة يف املادة 
  ."تلك اجلرمية

    
  (3)٣٠املادة "

  لة اجلزاءاتمعاد"

جترمي فساد املوظفني [...] [ل الشروع يف ارتكاب اجلرم املشار إليه يف املادة يشكّ  -١"    
من هذه االتفاقية أو التواطؤ يف ارتكابه جرماً بالدرجة ذاهتا، سواء كان األمر يتعلق ] العموميني

  .بشروع أو تواطؤ يف رشو موظف عمومي يف دولة طرف
 على أفعال الفساد اجملّرمة وفقاً هلذه املادة جزاءات تفرض كل دولة طرف  -"٢    

  .احتجازية تأخذ يف االعتبار مدى خطورة تلك األفعال
    "..."  

    
  ملحوظات من األمانة

 بعض املخصصة، أشارت للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
املادة  يف يدرج أن بالتايل ينبغي وال البحث، موضع اجلرائم يف جوهري عنصر هو الشروع أن إىل الوفود
 . من مشروع االتفاقية٢٠

 وفود عدة املخصصة، أعربت للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٢
 إىل أشري بيد أنه. املنظمة اجلرمية اتفاقية من أصال ومأخوذ وجيز ألنه ،٢٠ من املادة ١للخيار  تأييدها عن

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14) املقدم من كولومبيا االقتراحنص مأخوذ من   (4) 
 .(A/AC.261/IPM/22) املقدم من تركيا االقتراحنص مأخوذ من   (5) 
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 تدرج أن ينبغي البحث، من مزيد إجراء بعد املخصصة اللجنة ستختاره الذي اخليار كان أيا املادة، هذه أن
 .املواد تلك مجيع على سارية ُتجعل وأن األخرى التجرمي مواد مجيع بعد

 الوفود أحد أعرب املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٣
 على غريبا يزال ال املفهوم ذلك ألن ،٢٠ من املادة ٤و ٣اخليارين  يف التآمر مفهوم جإدرا بشأن قلقه عن

 ذلك، على موافقتها عدم عن أخرى وفود وأعربت. االقتصادية باجلرائم يتعلق فيما القانونية النظم بعض
 القانونية النظم بني القائمة الفجوة سد ملشكلة حلول على حتتوي املنظمة اجلرمية اتفاقية أن إىل وأشارت
 .املسألة هذه بشأن املختلفة

 وفود أعربت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٤
 املادة هذه أن رأت الوفود معظم أن غري. )٣٠املادة (اجلزاءات  معادلة لفكرة وتأييدها تفهمها عن عديدة
 ).واجلزاءات واملقاضاة املالحقة (٤٠و) الشـروع أو التحريض أو التواطؤ (٢٠ املادتني يف تدمج أن ميكن

 وفود اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٥
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان  مكافحة  تستند إىل اتفاقية٣٠من املادة   ١عديدة إعادة صياغة للفقرة

انظر، مثال، الصيغة  ((6)الدولية التجارية املعامالت يف األجانب العموميني املوظفني وةاالقتصادي املتعلقة برش
 ).A/AC.261/L.46املقترحة من كندا يف الوثيقة 

 وفود اقترحت املخصصة، للجنة األوىل الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٦
 .٣٠ من املادة ٢عديدة حذف الفقرة 

أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، ( للجنة املخصصة ويف الدورة الثالثة - ٧
 حذف مع ،٢٠ املادة من ٢ باخليار ٣٠ املادة عن ، اقترحت املكسيك والنمسا وهولندا االستعاضة)٢٠٠٢
 وعليه اقترح أن يكون .)A/AC.261/L.119انظر (املادة  تلك من األول السطر يف الواردة" أيضا "الكلمة
 : كما يلي٣٠دة نص املا

  
  ٣٠ املادة"

   جرمية ارتكاب يف التواطؤ [الشروع أو التحريض أو التواطؤ"
  ]ارتكاهبا يف الشروع أو ارتكاهبا على التحريض أو

 جتّرم، لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  -١"    
 من [...] للمواد وفقا جمّرم فعل يف ّرضحم أو متواطئ كطرف املشاركة الداخلي، لقانوهنا وفقا
  .االتفاقية هذه

 جتّرم، لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  -٢"    
   من [...] للمواد وفقا اجملّرمة األفعال من فعل ارتكاب يف شروع أي الداخلي، لقانوهنا وفقا
  ".االتفاقية هذه

________________ 

 (6)  Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries) النـزاهة تعزيز ومبادرات الفساد 
  ).E.98.III.B.18 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات) (النامية البلدان يف
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 يف مشروع نص ٦ة املخصصة، اقترحت اليمن إدراج خيار إضايف ويف الدورة الثالثة للجن - ٨
 ):A/AC.261/L.146انظر (، كما يلي A/AC.261/3 (Part II)، الوارد يف النص املتداول يف الوثيقة ٢٠املادة 

 وتقدمي والتحريض والتواطؤ الشروع لتجرمي تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
  ."االتفاقية هذه ألحكام وفقا جمّرم فعل أي الرتكاب الحقة أو ةمعاصر تبعية مساعدة أي
انظر  (٢٠ويف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح االحتاد الروسي الصيغة التالية للمادة  - ٩

A/AC.261/L.127:( 
  

  ٢٠املادة "
 والشروع التواطؤ"

 لتجرمي ىأخر وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  -١"    
 أي ارتكاب يف أخرى، صفة بأي أو مشّجع، أو متواطئ أو حمّرض أو شريك أو كفاعل املشاركة

 أو االتفاقية هذه من] العموميني املوظفني فساد جترمي [...] [املادة يف إليها املشار األفعال من
 أو القبيل ذلك من أفعال تنظيم يف وكذلك ارتكابه، على التآمر أو املعاونة أو ارتكابه يف الشروع
  .بشأهنا املشورة إسداء أو تسهيلها أو عليها التشجيع أو املساعدة أو توجيهها

 لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما أيضا طرف دولة كل تعتمد  -٢"    
 أو ارتكابه لوسائل التماس أي أو ما جرم ارتكاب يف شروع أي الداخلي، لقانوهنا وفقا جتّرم،
 من [...] للمواد وفقا اجملّرمة األفعال من أي الرتكاب الظروف بتهيئة أخرى، صورة بأية ام،القي
  ."االتفاقية هذه
 وكندا والكامريون وبوتسوانا ويف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت استراليا -١٠

 ):A/AC.261/L.137انظر ( ليصبح نصها كما يلي ٣٠ونيوزيلندا تعديل املادة  املتحدة اململكةو
    

  ٣٠ املادة"
  الشروع أو التحريض أو التواطؤ"

 جتّرم، لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  -١"    
 من [...] للمواد وفقا جمّرم فعل يف حمّرض أو متواطئ كطرف املشاركة الداخلي، لقانوهنا وفقا
  .االتفاقية هذه

 جتّرم، لكي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ام طرف دولة كل تعتمد  -٢"    
   من [...] للمواد وفقا اجملّرمة األفعال من فعل ارتكاب يف شروع أي الداخلي، لقانوهنا وفقا
  ."االتفاقية هذه
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  ملحوظات من األمانة

عيدت ، اليت أ٣٠ُ باملادة ٢٠ة املخصصة، استعيض عن املادة لدورة الرابعة للجناخالل  -١١
  . مكررا٣٨قلت وأعيد ترقيمها لتصبح املادة صياغتها ونُُ

    
 (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

   مكررا٣٨املادة "
  التواطؤ يف ارتكاب جرمية [التواطؤ أو التحريض أو الشروع "[

  ]]كاهبا على ارتكاهبا أو الشروع يف ارتو التحريض

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،   -١"    
يف ] أو بأي صفة أخرى] [حمّرض] [مساعد[وفقا لقانوهنا الداخلي، املشاركة كطرف متواطئ 

  .من هذه االتفاقية(7)[...]فعل جمّرم وفقا للمواد 
بري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدا  - ٢"[    

من هذه  (8)[...]وفقا لقانوهنا الداخلي، أي شروع يف ارتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 
  .]االتفاقية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم،   - ٣"[    
   من (9)[...]ب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكا

  .]"هذه االتفاقية
      

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املواد اخلاصة هبذه   (7) 
وهذا التمايز قد يصبح ضروريا بسبب .  من هذه املادة٣ أو الفقرة ٢ن القائمة املراد إدراجها يف الفقرة الفقرة قد ختتلف ع

  .طبيعة األفعال اإلجرامية حيث إهنا ال تكون متوافقة بالتساوي مع املفاهيم املعّبر عنها يف كل من الفقرتني املذكورتني
ورة الرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املواد اخلاصة هبذه أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الد  (8) 

وهذا التمايز قد يصبح ضروريا بسبب .  من هذه املادة٣ أو الفقرة ١الفقرة قد ختتلف عن القائمة املراد إدراجها يف الفقرة 
  . املعّبر عنها يف كل من الفقرتني املذكورتنيطبيعة األفعال اإلجرامية حيث إهنا ال تكون متوافقة بالتساوي مع املفاهيم

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املواد املتعلقة هبذه   (9) 
يز قد يصبح ضروريا بسبب وهذا التما.  من هذه املادة٢ أو الفقرة ١الفقرة قد ختتلف عن القائمة املراد إدراجها يف الفقرة 

  .طبيعة األفعال اإلجرامية حيث إهنا ال تكون متوافقة بالتساوي مع املفاهيم املعّبر عنها يف كل من الفقرتني املذكورتني
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (10) مكررا٣٨املادة "

  املشاركة والشروع"

كي جتّرم، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى ل  -١"    
ض أو بأي صفة أخرى يف فعل وفقا لقانوهنا الداخلي، املشاركة كطرف متواطئ أو مساعد أو حمّر

  .من هذه االتفاقية[...] جمّرم وفقا للمواد 
جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   -٢"    

 ارتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد لكي جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، أي شروع يف
  .من هذه االتفاقية[...] 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   -٣"    
من [...] لكي جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 

  ."هذه االتفاقية
  

  لحوظات من األمانةم

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  -١٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة ( مكررا من مشروع االتفاقية ٣٨على املادة 

/  تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، ( املخصصة، يف دورهتا السابعة ونظرت اللجنة -١٣
وتتجلى التعديالت . ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر 

، مشروع قرار، ١٠٣، الفقرة A/58/422(األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .٥٦/٢٦٠، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية )املرفق

    
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    

  ٢٧املادة 

  املشاركة والشروع

يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي تعتمد كل دولة طرف ما قد   - ١  
ض جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، املشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو حمّر

  .مثال، يف فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
________________ 

 من هذه املادة هو جتسيد خمتلف درجات ١ أن القصد من صيغة الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (10) 
  . ال يقصد منها إلزام الدول األطراف بإدراج كل هذه الدرجات يف تشريعاهتا الداخليةاملشاركة، غري أنه
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جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى   - ٢  
  . الداخلي، أي شروع يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةلكي جتّرم، وفقا لقانوهنا

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي   - ٣  
  .جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

        
    ملحوظات تفسريية-جيم

  
 من االتفاقية ٢٧يت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة امللحوظة التفسريية ال  

هي ) ٣٣الفقرة ، A/58/422/Add.1(وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :كما يلي

  
  ١الفقرة 

 مل ولكن املشاركة، درجات خمتلف مشول املادة هذه من ١ الفقرة صيغة من قصد  
  .الداخلية تشريعاهتا يف الدرجات هذه كل بإدراج األطراف الدول إلزام منها ُيقصد
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          العلم والنّية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي- ٢٨املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  (1)٣٠املادة "

  معادلة اجلزاءات"
    ..."  
املواد [...] [عندما يقتضي تقرير ارتكاب أي من اجلرائم املشار إليها يف املواد   -٣"    

إثبات العلم أو القصد أو اهلدف أو الغرض أو االتفاق على ارتكاهبا، ميكن ] املتعلقة بالتجرمي
  ."االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية

  
  ات من األمانةملحوظ

 بعض املخصصة، اقترحت للجنة األوىل الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 صياغة إعادة اقترحت أخرى وفودا غري أن.  من مشروع االتفاقية٣٠ من املادة ٣الفقرة  حذف الوفود
  .املنظمة اجلرمية اتفاقية من ٦ املادة من) و (٢ الفقرة غرار على الفقرة هذه

    
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  (2)٣٠املادة "
  العلم أو القصد أو الغرض كعناصر للجرم"

ُيستدل على توافر عنصر العلم أو القصد أو الغرض لدى جترمي أي فعل، وفقا للمواد "    
  ."ن املالبسات الوقائعية املوضوعيةمن هذه االتفاقية، م] …[

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١رب ديسم/ كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 ومن أستراليا وبوتسوانا والكامريون (A/AC.261/L.95)نص هذه املادة مستمد من االقتراحات املقدمة من اجلزائر   (2) 
يف الدورة الثالثة ) A/AC.261/L.119( ومن املكسيك والنمسا وهولندا (A/AC.261/L.137)وكندا واململكة املتحدة ونيوزيلندا 
 من اتفاقية اجلرمية ٦وكان نص هذه االقتراحات مماثال لنص املادة .  جديدة مكررا٣٠للجنة املخصصة بشأن إدراج مادة 

  .٢٠ة وقد احتفظ به لكي يتسىن مواصلة النظر فيه أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة، مقرونا باملاد. املنظمة
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  ملحوظات من األمانة

، نقلت )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، (خالل الدورة الرابعة للجنة املخصصة  - ٢
  . مكررا ثانيا٣٨هذه املادة وأعيد ترقيمها لتصبح املادة 

 بعض شارتأ املخصصة، للجنة الرابعة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة وأثناء - ٣
 احلاجة إىل بشأن تساورها شكوكا ألن الثالثة، القراءة يف املادة هذه إىل الرجوع يف رغبتها إىل الوفود

 .هبا االحتفاظ
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
   مكررا ثانيا٣٨املادة "

  للفعل اإلجراميالعلم أو النية أو الغرض كأركان "

ميكن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على العلم أو النية أو الغرض بصفتها "    
  ."من عناصر فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

    
  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ٤
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة (ررا ثانيا من مشروع االتفاقية  مك٣٨على املادة 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٥
انظر النص النهائي لالتفاقية، ( النهائية ووافقت عليها ، يف املادة، ووضعت صيغتها)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
  دته اجلمعية العامة   النص املوافق عليه الذي اعتم- باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٢٨املادة 

  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي

ميكن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو   
  .الغرض بصفته ركنا لفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
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        ادم  التق- ٢٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  )A/AC.261/3/Rev.1/Add.1( النص املتداول
  (1)مكررا ٤٠ املادة"

  التقادم نظام"
 اجملرمة األفعال على منطبقة تقادم فترة على الداخلي نوهناقا ينص طرف دولة كل على"    

 فترة مناسبا، كان حيثما ُتطبق، أن االتفاقية، هذه من] بالتجرمي املتعلقة املواد [...] [للمواد وفقا
 تلك وتكون. مرتكبيها ومالحقة األفعال تلك يف للتحقيق كافية زمنية مدة ُتتيح طويلة، تقادم
  (2)".العدالة قبضة من املزعوم اجلاين فيها يفلت اليت االتاحل يف أطول الفترة

    
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (3) مكررا٤٠املادة "
  نظام التقادم"

 على كل دولة طرف أن تنشئ، عند االقتضاء، مبقتضى قانوهنا الداخلي، نظاما لفترة"    
تقادم طويلة، ألجل البدء فيها باإلجراءات القضائية بشأن أي فعل جّرمته وفقا هلذه االتفاقية، 

  ."وفترة أطول أو معلّقة يف احلاالت اليت يفلت فيها اجلاين املزعوم من قبضة العدالة

________________ 

 ٤٠ للمادة األوىل القراءة عقب املخصصة، للجنة الثانية الدورة أثناء املكسيك املادة هذه نص قدمت  (1) 
)A/AC.261/L.57.(  

 األخرية اجلملة تعديل واقترحت املكسيك، ملقترح تأييدها عن هاييت أعربت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف  (2) 
 عن املزعوم اجلاين وقف حني إىل التقادم فترة سريان يبدأ وال): "A/AC.261/L.60 انظر (ييل كما نصها يصبح لكي املادة من
  ."مالحقة ألي املانعة األسباب إزالة أو وظائفه، أداء

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها إبان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك، اليت تولت تنسيق أعمال   (3) 
ي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة لطلب من الرئيس املسندة إليه املسؤولية عن هذا الفصل فريق عامل غري رمس
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه. من مشروع االتفاقية
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  )A/AC.261/3/Rev.4( النص املتداول

   مكررا٤٠املادة "
  التقادم"

على كل دولة طرف أن تقرر، عند االقتضاء، مبقتضى قانوهنا الداخلي، فترة تقادم طويلة "    
ذه الفترة أو تبدأ فيها اإلجراءات القضائية بشأن أي فعل جّرمته وفقا هلذه االتفاقية، وأن متدد ه

  ."تعلّقها يف حاالت فرار اجلاين املزعوم من العدالة
    

  ملحوظات من األمانة

 مكررا من مشروع ٤٠وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ١
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة (االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩ فيينا،(ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠مسني وفقا لقرار اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخل

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٢٩املادة 
  التقادم

حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، فترة تقادم طويلة تبدأ   
م وفقا هلذه االتفاقية، وحتدد فترة تقادم أطول فيها اإلجراءات القضائية بشأن أي فعل جمرَّ

  .تعلّق العمل بالتقادم يف حال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة  أو
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          املالحقة واملقاضاة واجلزاءات- ٣٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  
  (A/AC.261/3 (Part II)) ص املتداولالن

  (1)٣١املادة "

  تعزيز اجلزاءات"

تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة إلتاحة إمكانية   -١"    
تشديد العقوبة وتطبيق طرائق فّعالة ملكافحة الفساد، حينما ترتكب اجلرائم املذكورة يف املواد 

  .من هذه االتفاقية مجاعة منظمة]  بالتجرمياملواد املتعلقة[...] [
تعتمد كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية   -٢"    

الالزمة ملالحقة ومعاقبة األشخاص الذين يشاركون يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، 
 االتفاقية لتشمل أولئك األشخاص، بصرف ولتوسيع نطاق انطباق األحكام ذات الصلة من هذه

النظر عن وضعية املوظف العمومي، حينما تنطوي األنشطة االقتصادية أو املعامالت املعنية على 
استخدام موارد عمومية أو تؤدي إىل ذلك، أو تترتب عليها نتائج تؤثّر يف عامة الناس أو هتدف إىل 

  ."توفري خدمات عمومية
    

  ٤٠املادة "
  قة واملقاضاة واجلزاءاتاملالح"

 (2)١اخليار "  

املواد [...] [على كل دولة طرف أن جتعل ارتكاب أي فعـل جمّرم وفقا للمواد   -١"    
  .من هذه االتفاقية خاضعا جلزاءات جنائية تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم] املتعلقة بالتجرمي

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/22) املقدم من تركيا االقتراحنص مأخوذ من   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/4) املقدم من النمسا وهولندا االقتراحنص مأخوذ من   (2) 
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 وأي امتياز قضائي تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لقصر أي حصانة  -٢"    
فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم املتعلقة بالفساد على ما هو ضروري جداً لعمل 

  (3).اجملتمع الدميقراطي بصورة سلسة
تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها   -٣"    

شخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، من أجل قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األ
حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت تتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إبالء االعتبار 

  .الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا
 القيام، بأمر قضائي أو بأية وسيلة مناسبة لفترة إمكانيةتنظر الدول األطراف يف   -٤"    

ية معقولة، بإسقاط أهلية األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية للعمل كمديرين زمن
هليئات اعتبارية مؤسسة داخل والياهتا القضائية وبإنشاء سجل وطين باألشخاص الذين أُسقطت 

  .أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات االعتبارية
 األشخاص املدانني جبرائم مشمولة تسعى الدول األطراف إىل تعزيز إعادة إدماج  -٥"    

  .هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم
حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، مدة تقادم تنطبق   -٦"    

من هذه االتفاقية وتتيح فترة زمنية ] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [على األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 
ويتعني أن تكون تلك الفترة أطول يف احلاالت اليت . تلك األفعال ومالحقتهاكافية للتحقيق يف 

  .يكون فيها اجلاين املزعوم قد أفلت من العدالة
 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية ١ال متس الفقرة   -٧"    

ير اجلزاءات اجلنائية الواجب ولدى تقر. ضد املوظفني العموميني أو املوظفني املدنيني الدوليني
فرضها، جيوز للمحاكم اجلنائية الوطنية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، أن تضع يف 

  .اعتبارها أي جزاء تأديبـي سبق فرضه على الشخص نفسه للسلوك ذاته
قا هلذه ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملّرمة وف  -٨"    

االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية املنطبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية 
السلوك، حمفوظ حصرا للقانون الداخلي للدولة الطرف وبوجوب مالحقة تلك اجلرائم واملعاقبة 

  .عليها وفقا لذلك القانون
  

  (4)٢اخليار "  
ه االتفاقية هلذاب أي فعل جمّرم وفقا ارتكأن ُتخضع كل دولة طرف على   -١"    

 .جلزاءات تراعى فيها خطورة ذلك اجلرم

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/10) املقدم من فرنسا االقتراحنص مأخوذ من   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/14)من كولومبيا  املقدم االقتراحنص مأخوذ من   (4) 
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تسعى كل دولة طرف إىل ضمان أن أية صالحيات قانونية تقديرية يتيحها قانوهنا   -٢"    
الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية ُتمارس من أجل 

وى لتدابري إنفاذ القانون اليت تتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار حتقيق الفعالية القص
 .الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا

يف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة،   -٣"    
ُتراعى يف الشروط وفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، ضمانا ألن 

املفروضة فيما يتعلق بالقرارات اخلاصة باإلفراج على ذمة احملاكمة أو االستئناف ضرورة كفالة 
 .حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

تكفل كل دولة طرف مراعاة حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى خطورة   -٤"    
دى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكر أو املشروط عن األشخاص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية ل
 .املدانني بارتكاب تلك اجلرائم

حتدد كل دولة طرف يف إطار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، مدة تقادم طويلة   -٥"    
تستهل أثناءها اإلجراءات اخلاصة بأي جرم مشمول هبذه االتفاقية، ومدة أطول عندما يكون اجلاين 

 .زعوم قد فّر من وجه العدالةامل

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه   -٦"    
االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية املنطبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية 

وب مالحقة تلك اجلرائم واملعاقبة السلوك، حمفوظ حصرا لقانون الدولة الطرف الداخلي، وبوج
  .عليها وفقا لذلك القانون

  
  (5)٣اخليار "  
] …[تقرر كل دولة طرف، عند تنظيم اجلزاءات اخلاصة باجلرائم املبّينة يف املادة   -١"    

من هذه االتفاقية، عقوبات ُيراعى فيها الضرر الذي تسّببه تلك ] جترمي فساد املوظفني العموميني[
  .األفعال

تترك كل دولة طرف، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي، أمر املالحقة   -٢"    
  .القضائية بشأن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية حملاكم متخصصة يف هذه القضايا

تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي، ما يلزم من لوائح   -٣"    
فون العموميون املتهمون بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية تنظيمية تنص على أن يترك املوظ

  .عملهم حىت هناية املالحقة القضائية، حيثما تقتضي الضرورة ذلك

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22) املقدم من تركيا االقتراحنص مأخوذ من   (5) 
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تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي، ما يلزمها من   -٤"    
صة باجلرائم املشمولة هبذه لوائح تنظيمية ألجل إبقاء مدة التقادم يف القضايا والعقوبات اخلا

  .االتفاقية واسعة قدر اإلمكان، مبا يتناسب مع األضرار اليت تسببها تلك اجلرائم
عند النظر يف اإلفراج املبكّر أو العفو عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه   -٥"    

  ."ةاالتفاقية، تأخذ كل دولة طرف بعني االعتبار ما حيدثه الفساد من نتائج سلبي
    

  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول
  (6)٣١املادة "
  تعزيز اجلزاءات"

تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة إلتاحة إمكانية   -١"    
تشديد العقوبة ولتطبيق طرائق فّعالة ملكافحة الفساد، حينما ُترَتكب اجلرائم املذكورة يف املواد 

  (7).من هذه االتفاقية على حنو منظم] املتعلقة بالتجرمياملواد [...] [
تعتمد كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مجيع التدابري التشريعية واإلدارية   -٢"    

الالزمة ملالحقة ومعاقبة األشخاص الذين يشاركون يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، 
الصلة من هذه االتفاقية لتشمل أولئك األشخاص، بصرف ولتوسيع نطاق انطباق األحكام ذات 

النظر عن وضعية املوظف العمومي، حينما تنطوي األنشطة االقتصادية أو املعامالت املعنية على 
استخدام موارد عمومية أو تؤدي إىل ذلك، أو تترتب عليها نتائج تؤثّر يف عامة الناس أو هتدف إىل 

  (8) ."توفري خدمات عمومية
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : لدورة الثانيةا
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (9)٤٠املادة "

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات"

على كل دولة طرف أن جتعل ارتكاب أي فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا   -١"    
  .جلزاءات ُتراعى فيها خطورة ذلك اجلرم

________________ 

وقد عّدلت تركيا اقتراحها أثناء القراءة األوىل ملشروع . (A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (6) 
  .١ الفكرة الواردة يف الفقرة ٤٠ثناء القراءة األوىل أن تدمج يف املادة واقترح أيضا أ. النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة

  ".من جانب مجاعة إجرامية منظمة"بعبارة " على حنو منظم"اقترحت بعض الوفود االستعاضة عن عبارة   (7) 
عتزم النظر يف سحب أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشارت تركيا إىل أهنا ت  (8) 

  ).اخلاص القطاع يف الفساد جترمي (٣٢هذه الفقرة بعد إمتام املناقشة حول املادة 
نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قدمتها يف الدورة الثانية للجنة املخصصة باكستان وتركيا وفرنسا وكولومبيا   (9) 

  .ة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس، عقب القراء(A/AC.261/L.58)ومصر واملكسيك والنمسا وهولندا 
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ل دولة طرف إىل اختاذ ما قد يلزم من تدابري لقصر أي حصانة وأي تسعى ك  -٢"    
امتياز قضائي ملوظفيها العموميني، فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم املتعلقة 
بالفساد يف إطار نظامها القانوين، على ما هو ضروري بالقطع لضمان توفري محاية كافية 

  (10).بتلك االمتيازات واحلصانات لدى ممارسة وظائفهملألشخاص الذين يتمّتعون 
تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها   -٣"    

قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، من أجل 
اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون 

  .الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا
، مناسبةيف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري   -٤"    

 الشروط يوفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، ضمانا ألن ُتراع
 حضور ضمانيما يتعلق بقرارات اإلفراج على ذمة احملاكمة أو االستئناف ضرورة املفروضة ف

 .املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى خطورة بأن تراعيتكفل كل دولة طرف ت  -٥"    
ر أو املشروط عن األشخاص املشمولة هبذه االتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّاجلرائم 

 (11).اجلرائماملدانني بارتكاب تلك 
  

  (12)١اخليار "  
 إسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة إمكانيةتنظر الدول األطراف يف   -٦"    

مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية للعمل كمديرين 
ة املؤسَّسة داخل والياهتا القضائية، ويف إنشاء سجل وطين باألشخاص الذين للهيئات االعتباري

  .أُسقطت أهليتهم للعمل كمديرين للهيئات االعتبارية
  

  (13)٢اخليار "  
تنظر الدول األطراف يف إمكانية إسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة   -٦"    

   جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية لشغل أي مناسبة لفترة زمنية معقولة، عن األشخاص املدانني
________________ 

. ، وأّيدته باكستان وتركيا وكولومبيا والنمسا وهولندا)A/AC.261/IPM/10(نص يستند إىل اقتراح قدمته فرنسا   (10) 
  ):A/AC.261/L.52انظر  (٢ويف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت فرنسا الصيغة املعدلة التالية للفقرة 

 بالتحقيق يتعلق فيما قضائي امتياز وأي حصانة أي لقصر تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ  - ٢"     
 الذين لألشخاص فيةكا محاية توفري لضمان جدا ضروري هو ما على بالفساد، املتعلقة اجلرائم يف واملقاضاة واملالحقة
  ."وظائفهم ممارستهم يف واحلصانات االمتيازات هذه مبثل يتمتعون

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كان من رأي بعض الوفود أنه ينبغي أن   (11) 
  .يوضع يف االعتبار ال خطورة اجلرم فحسب، بل كذلك الطبيعة اخلاصة للجرم

  .، وأيدته باكستان وتركيا وفرنسا وكولومبيا)A/AC.261/IPM/4(نص مأخوذ من اقتراح قدمته النمسا وهولندا   (12) 
  .نص جديد اقترحته باكستان  (13) 
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منصب وللترشح ألي منصب، ويف إنشاء سجل وطين باألشخاص الذين أُسقطت أهليتهم على 
  .هذا النحو

  
  (14)٣اخليار "  
  :تنظر الدول األطراف يف إمكانية القيام مبا يلي  -٦"    
التفاقية وقفا وقف أي موظف عمومي متهم بارتكاب فعل ُمجرَّم مبقتضى هذه ا  )أ"(    

مؤقتا عن شغل منصبه أو االضطالع مبهامه أو أداء وظائفه، كتدبري احتياطي، لفترة زمنية معقولة 
ودون املساس باملسؤوليات املنوطة به، حينما ترى السلطة املختصة استصواب ذلك التدبري إلجراء 

لوظائف يف اإلدارة التحريات أو مواصلتها، وإسقاط أهليته لشغل ذلك املنصب أو أداء تلك ا
  العمومية بعد اختاذ اخلطوات اإلجرائية الالزمة وعندما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك اإلجراء؛

إنشاء سجل باألشخاص الذين خضعوا لتلك العقوبة أو أسقطت أهليتهم هبدف   )ب"(    
  (16)،(15).احليلولة دون توظيفهم من ِقَبل إدارات أو هيئات أخرى أثناء فترة إسقاط أهليتهم

 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية ١ال متس الفقرة   -٧"    
ولدى تقرير اجلزاءات اجلنائية الواجب ]. أو املوظفني املدنيني الدوليني[ضد املوظفني العموميني 

تضع يف فرضها، جيوز للمحاكم اجلنائية الوطنية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، أن 
  (18)،(17).اعتبارها أي جزاء تأديبـي سبق فرضه على الشخص نفسه للسلوك ذاته

ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه   -٨"    
قة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية املطّب

اجلرائم ومعاقبتها لدولة الطرف، وبوجوب مالحقة تلك الداخلي للقانون للوك، حمفوظ حصرا الس
  (19).وفقا لذلك القانون

________________ 

  .جديد اقترحته املكسيك، وأيدته تركيا وكولومبيا  (14) 
، كان من رأي بعض الوفود أن املسألة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  (15) 

وكان من رأي هذه الوفود أيضا ). إنشاء السجل اجلنائي (٤٩ سوف يكون من األنسب تناوهلا يف املادة ٦املشمولة بالفقرة 
  .أن السجالت ينبغي أن ُتتاح هليئات عمومية أخرى، على الصعيدين الداخلي والدويل كليهما

شروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك بشأن أثناء القراءة األوىل مل  (16) 
  .مضمون هذه الفقرة، وخباصة بالنظر إىل أن القرارات بشأن نطاق االتفاقية املقبلة ال تزال قيد االنتظار

نسا وكولومبيا ، وأيدته باكستان وفر)A/AC.261/IPM/4(نص يستند إىل اقتراح قدمته النمسا وهولندا   (17) 
  .وأيدت تركيا أيضا اجلملة األوىل من الفقرة. واملكسيك

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود تعديل هذه الفقرة   (18) 
تماس إمكانية استصدار حكم لكي تبني أن أي جزاء تأدييب ال ينبغي النظر إليه على أنه حيول دون سعي السلطات إىل ال

  .بعقوبة قصوى على شخص أدين بالفساد، ألن فرض اجلزاءات التأديبية لن يشكل تعّرضا للمحاكمة مرتني على اجلرم ذاته
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أن هذه الفقرة قد   (19) 

  . وأن من الضروري وضع هذه العالقة يف االعتبار إّبان القراءة الثانية ملشروع النص٢٥ة باملادة تكون هلا عالق
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تسعى الدول األطراف إىل تعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم مشمولة   -٩"    
  (21)،(20)."هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

      
  ٢٠٠٣يناير /نون الثاين كا٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  ملحوظات من األمانة

 .٣١ُحذفت املادة  - ١
    

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٤٠املادة "

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات"

على كل دولة طرف أن جتعل ارتكاب أي فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا   -١"    
  (22).جلزاءات ُتراعى فيها خطورة ذلك اجلرم

تسعى كل دولة طرف إىل اختاذ ما يلزم من تدابري لقصر نطاق أي حصانة وأي   -٢"    
امتياز قضائي ملوظفيها العموميني، فيما يتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم املقررة وفقا 
 هلذه االتفاقية، مبوجب نظامها القانوين، على ما هو ضروري بالقطع لضمان توفري محايــة كافيـة

  (23).لألشخاص الذين يتمّتعون بتلك االمتيازات واحلصانـات لدى ممارسـة وظائفهـم

يتيحها ] تقديرية[تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية   -٣"    
قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، من أجل 

القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار حتقيق الفعالية 
  .الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كان من رأي بعض الوفود أنه ينبغي معاجلة   (20) 
  .تعلقة حبماية الشهود والضحاياهذه املسألة يف موضع آخر، رمبا فيما يتعلق باألحكام امل

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند إضافة الفقرتني التاليتني إىل   (21) 
  :(A/AC.261/L.64)نص هذه املادة 

 املالحقةمهمة جيوز لكل دولة طرف، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي، أن تنيط مبحاكم خاصة "     
ن يف غضون ذلك من تكوين واحملاكمة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، بغية تعجيل البت يف تلك القضايا والتمكّ

  .اخلربة والتخصص الالزمني ملعاجلة تلك اجلرائم
تدرج كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي حكما مناسبا يكفل عدم السماح ألي موظف عمومي متهم "     
  ." الرمسية بينما ال تزال اإلجراءات القانونية املتخذة ضده جاريةبصفتهارتكاب جرمية مشمولة هبذه االتفاقية بأن يعمل ب
  ):A/AC.261/11انظر  (٤٠ من املادة ١اقترح االحتاد الروسي التعديل التايل للفقرة   (22) 
 هذه من] بالتجرمي املتعلقة املواد [...] [للمواد وفقا جمّرم فعل أي ارتكاب جتعل أن طرف دولة كل على  - ١"     

  ." اجلرم ذلك خطورة فيها تراعى املمتلكات، على املفروضة اجلزاءات فيها مبا جنائية، جلزاءات عرضة االتفاقية
مسي أنشأه نائب الرئيس القائم مبهمة رئيس اللجنة املخصصة أثناء أعد نص هذه الفقرة فريق عامل غري ر  (23) 

  .مداوالهتا بشأن هذا الفصل من مشروع االتفاقية خالل الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بعد القراءة الثانية ملشروع النص
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، مناسبةيف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري   -٤"    
 الشروط ي ألن ُتراعوفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، ضمانا

 حضور ضماناملفروضة فيما يتعلق بقرارات اإلفراج على ذمة احملاكمة أو االستئناف ضرورة 
 (24).املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى خطورة بأن تراعيتكفل كل دولة طرف ت  -٥"    
ر أو املشروط عن تفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّاملشمولة هبذه االاجلرائم ] وخصوصية[

 (25).اجلرائماألشخاص املدانني بارتكاب تلك 

حينما ُيتهم موظف عمومي جبرم مبقتضى هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف   -٦"    
داء وظائفه، إمكانية وقف ذلك املوظف العمومي وقفا مؤقتا عن تويل منصبه أو االضطالع مبهامه أو أ

أو نقله إىل مكان عمل آخر داخل مؤسسة ما، كتدبري وقائي، عندما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك 
وينبغي . اإلجراء ويكون ذلك مستصوبا إلجراء التحريات أو مواصلتها أو حلماية مصاحل عمومية هامة

عتبار الواجب الفتراض  وأن ُيمارس بإيالء اال(26)أن يكون أي وقف مؤقت أو نقل لفترة زمنية معقولة،
 كما ينبغي أن يكون وقف املوظف العمومي مؤقتا عن عمله أو نقله إىل مكان عمل آخر (27).الرباءة

  (28).بناء على هذا األساس دون مساس دائم باملسؤوليات املسندة إىل املوظف العمومي املتهم

________________ 

 الوفود عن رأي بأنه ينبغي أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض  (24) 
وأيدت وفود كثرية استبقاءها، وخباصة بالنظر إىل أن النص مستنسخ من اتفاقية اجلرمية املنظمة ومتت . حذف هذه الفقرة

  .املوافقة عليه باإلمجاع يف تلك االتفاقية
أحد الوفود حذف هذه الفقرة، يف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح   (25) 

  .حني أعربت بعض الوفود عن قلقها بشأن طابعها اإللزامي
فترة زمنية "أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة   (26) 
  ".معقولة "ليست مفيدة، ألنه غري واضح َمن يقرر ما املقصود بالصفة" معقولة
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت بعض الوفود أن هذا احلكم من   (27) 

  .شأنه أن يتعارض مع افتراض الرباءة على النحو املعمول به يف نظمها القانونية الداخلية
للجنة املخصصة، فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، ، إبان الدورة الرابعة ٧أعد نص هذه الفقرة والفقرة   (28) 

 ملشروع النص، يف الثانيةوأثناء القراءة . املسندة إليه املسؤولية عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية ونسقت أعماله أستراليا
ى صيغا لتلك الفقرة، ومن واقترحت وفود أخر. ٦الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن احلاجة إىل الفقرة 

  ):A/AC.261/L.157(تلك الوفود شيلي 
 عن معقولة، زمنية لفترة مناسبة، وسيلة بأي أو قضائي بأمر األهلية إسقاط إمكانية يف األطراف الدول تنظر  -٦"     

 املناصب أو/و اإلدارة جمالس مناصب ذلك يف مبا منصب، أي لشغل االتفاقية هبذه مشمولة رائمجب املدانني األشخاص
 لذلك األطراف الدول وتنشئ مللكيتها، اعتبار دون عام، نفع ذات خدمات تقدم اليت العامة اخلدمات منشآت يف اإلدارية
  ."النحو هذا على أهليتهم قطتأس الذين باألشخاص وطين سجل على عالوة سنويا، ُتحّدث قائمة الغرض

  ):A/AC.261/L.153 (واليمن  
 جبرائم املدانني األشخاص عن مؤقتا أو هنائيا األهلية إلسقاط تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تتخذ  - ٦"     

 سجل وإنشاء اعتبارهم، إليهم يرد مل ما منصب أي شغل أو عامة وظيفة ألي الترشيح أو لشغل االتفاقية هبذه مشمولة
 موظف أي وقف مراعاة مع أخرى، وظيفة ألي ترشيحهم أو شغلهم منع لضمان أهليتهم سقطت الذين باألشخاص وطين

  ."هنائي حبكم اجملّرم الفعل يف الفصل يتم حىت مؤقتا وقفا االتفاقية هذه مبقتضى جنائي فعل بارتكاب متهم عمومي
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 يف إمكانية تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ هلا جسامة اجلرم ذلك،)  أ(  -٧"    
 عن األشخاص (29)إسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة أخرى، لفترة زمنية معقولة،

  :املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية، للقيام مبا يلي
  (30)تويل منصب عمومي؛  ‘١‘"    
  تويل منصب يف مؤسسة شبه حكومية؛  ‘٢‘"    

وي يف نطاق الوالية القضائية للدولة تويل منصب يف هيئة اعتبارية تنض  ‘٣‘"  
   ما مل ُيرد له اعتباره؛(31)الطرف،

تنظر أيضا كل دولة طرف يف إمكانية إنشاء سجل أو قيد وطين باألشخاص   )ب"(    
الذين هم رهن إلسقاط األهلية عنهم، بغية احليلولة دون توظيفهم من قبل مؤسسات أخرى أثناء 

  (33)،(32)فترة إسقاط أهليتهم،
 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية ١ال متس الفقرة   -٨"    

ولدى تقرير اجلزاءات اجلنائية الواجب ]. أو املوظفني املدنيني الدوليني[ضد املوظفني العموميني 
 فرضها، جيوز للمحاكم اجلنائية الوطنية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، أن تضع يف

  .اعتبارها أي جزاء تأديبـي سبق فرضه على الشخص نفسه للسلوك ذاته
ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه   -٩"    

قة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم مشروعية االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية املطّب
تلك واملعاقبة على الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب الداخلي للقانون لالسلوك حمفوظ حصرا 

  (34).وفقا لذلك القانوناجلرائم 

________________ 

فترة زمنية "أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة   (29) 
  ".معقولة"ليست مفيدة، ألنه غري واضح َمن يقرر ما املقصود بالصفة " معقولة
يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أبرزت بعض الوفود احلاجة إىل النظر يف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص،   (30) 

وذكرت بعض الوفود أن هذا قد . إسقاط األهلية بشأن املناصب العمومية بالنظر إىل أمهية القطاع العام يف التصدي للفساد
  .شاغلي املناصب العموميةيكون مستحيال حيثما تكون هناك مقتضيات أهلية منصوص عليها دستوريا فيما يتعلق ب

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، ذكرت بعض الوفود أنه ال ميكن النظر يف   (31) 
  .تنفيذ حكم من هذا النوع يف القطاع اخلاص ألن من شأنه أن ينتهك احلق يف العمل

دورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت عدة وفود أنه سيكون من غري أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف ال  (32) 
املمكن يف التطبيق العملي إنشاء سجل باألشخاص اخلاضعني إلسقاط األهلية، كما أن من شأنه أن ميس بالقوانني الداخلية 

والحظت أيضا بعض . كموقد أرادت تلك الوفود أن توضح منذ البدء أهنا لن تستطيع تنفيذ هذا احل. املتعلقة باخلصوصية
  .الوفود أن هذا احلكم من شأنه أن يثري مسائل دستورية

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن احلاجة إىل الفقرة   (33) 
املستوى وميكن أن يؤثر على عمل  مكررا، وأعربت عن قلقها من أن احلكم سوف ُيطبق على أشكال التصرف املنخفضة ٧

وعلّقت وفود أخرى على الطابع االختياري يف . الشركات الصغرية، وأن يكون ُعرضة إلساءة االستعمال ألغراض سياسية
  .هذا احلكم وعلى احتمال فائدة حكم من هذا النوع لبعض البلدان يف مكافحة الفساد

  .لدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود حذف هذه الفقرةأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف ا  (34) 
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تسعى الدول األطراف إىل تعزيز إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم مشمولة   - ١٠"    
  ."هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4)  املتداولالنص

  ٤٠املادة "

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات"

على كل دولة طرف أن جتعل ارتكاب أي فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا   -١"    
  .لعقوبات ُتراعى فيها جسامة ذلك اجلرم

 تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري، وفقا لنظامها القانوين ومبادئها  -٢"    
الدستورية، إلقامة أو مواصلة حتقيق توازن مناسب بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة 
ملسؤوليها العموميني فيما يتعلق بأداء وظائفهم مع إمكانية القيام، عند اللزوم، بالتحقيق واملالحقة 

  .واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية
ل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها تسعى ك  -٣"    

قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، من أجل 
حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار 

  .الردع عن ارتكاهباالواجب لضرورة 
، مناسبةيف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري   -٤"    

 الشروط املفروضة يُتراعكي وفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، 
 حضور املدعى عليه ضمانة  أو االستئناف ضرور(35)فيما يتعلق بقرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة

 .يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

ر  لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّجسامة اجلرائم املعنيةكل دولة طرف تراعي   -٥"    
  .اجلرائمأو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك 

ظامها تنظر كل دولة طرف، إىل املدى الذي يتفق مع املبادئ األساسية لن  -٦"    
القانوين، يف اختاذ اإلجراءات اليت جتيز للسلطة املختصة، عند االقتضاء، تنحية املسؤول العمومي 
  املتهم جبرم مشمول هبذه االتفاقية أو وقفه مؤقتا عن عمله أو نقله، مع مراعاة احترام مبدأ 

  .افتراض الرباءة
 وبالقدر الذي يتفق تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ هلا جسامة اجلرم ذلك،  -٧"    

مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ اإلجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي 

________________ 

  .يفهم منها أهنا تشمل مرحلة التحقيق" إىل حني احملاكمة" أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (35) 
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وسيلة مناسبة أخرى، لفترة زمنية حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة 
  :هبذه االتفاقية، للقيام مبا يلي

  تويل منصب عمومي؛  )أ"(    
  (36)تويل منصب يف مؤسسة شبه حكومية؛  )ب"(    

 من هذه املادة مبمارسة السلطات املعنية صالحياهتا التأديبية ضد ١ال متس الفقرة   -٨"    
  .املوظفني العموميني

األفعال اجملّرمة القاضي بأن يكون تعريف ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ   -٩"    
قة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم وع القانونية املطّب الدفتعريفوفقا هلذه االتفاقية و

واملعاقبة على الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب الداخلي للقانون ل حصرا امشروعية السلوك حمفوظ
  .وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك 

تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم   - ١٠"    
  ." هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتممشمولة

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٤٠املادة "

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات"

جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا لعقوبات   -١"    
  . ذلك اجلرمُتراعى فيها جسامة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد يلزم من   -٢"    
بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة ملوظفيها  (37)تدابري إلرساء أو إبقاء توازن مناسب

الحقة العموميني من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات حتقيق وم
  .ومقاضاة فعالة يف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية

تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية يتيحها   -٣"    
قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، من أجل 

________________ 

مشروع االتفاقية، اقترح فريق االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص   (36) 
مؤسسة متلكها الدولة كليا "، بعبارة ٤٠من املادة ) ب (٧، الواردة يف الفقرة "مؤسسة شبه حكومية"االستعاضة عن عبارة 

  ، A/AC.261/16انظر (، ألن العبارة األوىل تبدو مثرية لاللتباس ومن الصعب ترمجتها إىل اللغات األخرى "أو جزئيا
  ).٢٦الفقرة 
  . أن هذا التوازن ُيفهم على أنه ُيرسى أو ُيبقى يف القانون ويف املمارسةاألعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (37) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية286
 

 

اذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، ومع إيالء االعتبار حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنف
  .الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا

، مناسبةيف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري   -٤"    
 الشروط يراعلضمان أن توفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، 

أو االستئناف ضرورة حضور املدعى عليه يف  قرارات اإلفراج إىل حني احملاكمةخبصوص ملفروضة ا
 .اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 لدى النظر يف إمكانية بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنيةكل دولة طرف تأخذ   -٥"    
  .ائماجلرر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك اإلفراج املبكّ

تنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف إرساء   -٦"    
إجراءات جتيز للسلطة املختصة، عند االقتضاء، تنحية املوظف العمومي املتهم جبرم مشمول هبذه 

  .االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض الرباءة
ولة طرف، حينما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع املبادئ تنظر كل د  -٧"    

األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي وسيلة مناسبة 
أخرى، ولفترة زمنية حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية، 

  :يليللقيام مبا 
  تويل منصب عمومي؛  )أ"(    
  .تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة  )ب"(    
 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا التأديبية ١ال متس الفقرة   -٨"    

  .جتاه املستخدمني املدنيني
فعال اجملّرمة األالقاضي بأن يكون توصيف ليس يف هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ   -٩"    

طبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت حتكم ن الدفوع القانونية املتوصيفوفقا هلذه االتفاقية و
واملعاقبة على الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب الداخلي للقانون ل حصرا امشروعية السلوك حمفوظ

  .وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك 

جيع إعادة إدماج األشخاص املدانني جبرائم تسعى الدول األطراف إىل تش  - ١٠"    
  ."مشمولة هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

    
  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ٢
ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة  فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 تتعلق مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن نص مشروع االتفاقية،
 األفعال "بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق وقرر. باالتساق
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انظر ( من مشروع االتفاقية ٤٠ من املادة ١٠ و٧ و٦ و٣الفقرات  يف "االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة
A/AC.261/24و  Corr.1 ١٢، الفقرة.( 

 من مشروع االتفاقية ٤٠ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

/  تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  -٤
وتتجلى التعديالت األخرية . ، يف املادة ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة)٢٠٠٣أكتوبر 

، )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  .٥٦/٢٦٠ة العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية الذي قدم إىل اجلمعي

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٣٠املادة 

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات

 خاضعا جتعل كل دولة طرف ارتكاب فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية  - ١  
  .لعقوبات ُتراعى فيها جسامة ذلك اجلرم

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد   - ٢  
بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة  يلزم من تدابري إلرساء أو إبقاء توازن مناسب

د الضرورة، بعمليات حتقيق ملوظفيها العموميني من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عن
  .ومالحقة ومقاضاة فعالة يف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية

تسعى كل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية   - ٣  
يتيحها قانوهنا الداخلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم أفعاال جمّرمة وفقا هلذه 

قيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم، االتفاقية، من أجل حت
  .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاهبا

يف حالة األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري   - ٤  
 يراعلضمان أن تقوق الدفاع، ، وفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلمناسبة

قرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة أو االستئناف ضرورة حضور خبصوص الشروط املفروضة 
 .املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 لدى النظر يف بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنيةكل دولة طرف تأخذ   - ٥  
  .اجلرائمن األشخاص املدانني بارتكاب تلك ر أو املشروط عإمكانية اإلفراج املبكّ

تنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف   - ٦  
إرساء إجراءات جتيز للسلطة املختصة، عند االقتضاء، تنحية املوظف العمومي املتهم 
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  مع مراعاة مبدأ بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، 
  .افتراض الرباءة

تنظر كل دولة طرف، حينما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع   - ٧  
املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي 

انني بارتكاب وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املد
  :أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، للقيام مبا يلي

  تويل منصب عمومي؛  )أ(  
  .تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة  )ب(  
 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا ١ال متس الفقرة   - ٨  

  .التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني
األفعال القاضي بأن يكون توصيف  هذه االتفاقية ما ميس باملبدأ ليس يف  - ٩  

طبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت ن الدفوع القانونية املتوصيفاجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية و
الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب الداخلي للقانون ل حصرا احتكم مشروعية السلوك حمفوظ

  .وفقا لذلك القانونئم اجلراتلك واملعاقبة على 

تسعى الدول األطراف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني   -١٠  
  .بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

        
    ملحوظات تفسريية-جيم

  
 من ٣٠امللحوظتان التفسرييتان اللتان وافقت عليهما اللجنة املخصصة بشأن املادة   
، A/58/422/Add.1( وتردان يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة االتفاقية

  :مها كما يلي) ٣٥-٣٤الفقرتان 
  

  ٢الفقرة 

 القانون يف ُيبقى أو يرسى سوف الفقرة هذه يف إليه املشار املناسب التوازن  )أ(  
  .املمارسة ويف
  

  ٤الفقرة 

 .التحقيق مرحلة تشمل أهنا على" احملاكمة حني إىل "عبارة ُتفهم  )ب(  
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          التجميد واحلجز واملصادرة- ٣١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٤٢املادة "
  املصادرة واحلجز"

  (1)١اخليار "  
لة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين تتخذ كل دو  -١"    

  :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة
العائدات اإلجرامية املتأتية من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل   )أ"(    

  قيمتها قيمة تلك العائدات؛
خرى اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف املمتلكات أو املعدات أو األدوات األ  )ب"(    

  .ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء   -٢"    

 من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، بغرض مصادرته يف هناية ١املشار إليها يف الفقرة 
  .املطاف

إذا ُحّولت العائدات اإلجرامية أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى،   -٣"    
  .وجب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة

إذا اختلطت العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب   -٤"    
يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة 

  .صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

________________ 

 الرمسي غري يالتحضري  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4) من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا مأخوذنص   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على ذات النحو وبنفس القدر   -٥"    
و من املطبقني على العائدات اإلجرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات، أ

  املمتلكات اليت ُحّولت العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا 
  .تلك العائدات

 من هذه االتفاقية، ختوِّل كل دولة طرف حماكمها ٣٣ألغراض هذه املادة واملادة   -٦"    
. التجارية أو حبجزهاأو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت املصرفية أو املالية أو 

  .وال جيوز للدول األطراف أن ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر املشروع   -٧"    

مع لزام لعائدات إجرامية مزعومة أو ملمتلكات أخرى عرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإل
 .مبادئ قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

 . أحكام هذه املادة مبا ميس حقوق األطراف الثالثة احلسنة النيةتأويلال جيوز   -٨"    

ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري   -٩"    
  .تلك األحكامل  وخاضعا أحكام القانون الداخلي للدولة الطرفا مع متسقإليها

  
  (2)٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة   -١"    

واستخدام املمتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة اليت متثل عائدات إجرامية، وتكفل إدارة تلك 
وجيب أن تشمل هذه التدابري معايري بشأن إعادة .  من قبل هيئة رمسية تنشأ لذلك الغرضالعائدات

كما تنظر كل . له حق فيها املمتلكات املستعملة كضمان، اليت تظل حتت تصرف الشخص الذي
دولة طرف يف التدابري املتعلقة بإدارة واستخدام املمتلكات املتروكة وكذلك مراعاة احلدود الزمنية 

اعتبارا من اإلشعار بتجميدها أو ] ستة أشهر مثال[ يعد انقضاؤها تركاً لتلك املمتلكات، اليت
  فيما يتعلق باملمتلكات ] سنة واحدة[حجزها أو مصادرهتا، فيما يتعلق باملمتلكات املنقولة و

  .غري املنقولة
ية، ، إىل أقصى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلكل دولة طرفتعتمد   -٢"   

 :ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

املتأتية من جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل اإلجرامية عائدات ال  )أ("    
 قيمتها تلك العائدات؛

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف   )ب("    
 .تفاقيةارتكاب جرائم مشمولة هبذه اال

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/13) من االقتراح املقدم من املكسيك مأخوذنص   (2) 
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األشياء أي من كشف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كل دولة طرف تعتمد   -٣"   
  ، بغرض مصادرته يف حجزه من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو ١املشار إليها يف الفقرة 

 .هناية املطاف

 أخرى، لت عائدات اجلرائم أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكاتإذا ُحّو  -٤"   
 .أخضعت تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة

مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب اإلجرامية عائدات الإذا اختلطت   -٥"   
إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي 

 . حجزهاتجميدها أوصالحيات تتعلق ب

ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على ذات النحو وبنفس القدر   -٦"   
، أو اإلجراميةعائدات ال، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من اإلجراميةعائدات الاملطبقني على 

ن املمتلكات اليت اختلطت هبا لت هبا، أو مّدعائدات إليها أو ُبتلك اللت من املمتلكات اليت ُحّو
 .عائداتتلك ال

من هذه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [هذه املادة واملادة ألغراض   -٧"   
االتفاقية، ختول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بتقدمي السجالت 

 . حبجزهااملصرفية أو املالية أو التجارية أو

 املتهم بارتكاب أفعال فساد وز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاينجي  -٨"   
املزعومة أو اإلجرامية لعائدات ل بأن يبّين املصدر املشروع أو الذي يشتبه يف ارتكابه إياها

املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام مع مبادئ قانوهنا الداخلي ومع 
 . اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىطبيعة

  .قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةحبأحكام هذه املادة مبا ميس تأويل ال جيوز   -٩"   
  

  (3)٣اخليار "  
نظمها القانونية الداخلية، نطاق ، إىل أقصى حد ممكن يف  كل دولة طرفتعتمد  -١"    

 :ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

املتأتية من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل اإلجرامية عائدات ال  )أ("    
 قيمتها تلك العائدات؛

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف   )ب("    
 .ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (3) 
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األشياء أي من كشف  تدابري للتمكني من  ما قد يلزم منتخذ كل دولة طرفت  -٢"    
   من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو ضبطه، بغرض مصادرته يف ١املشار إليها يف الفقرة 

 .هناية املطاف

أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى، اإلجرامية عائدات اللت إذا ُحّو  -٣"    
 .ات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادةأخضعت تلك املمتلكات، بدال من العائد

مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، وجب اإلجرامية عائدات الإذا اختلطت   -٤"    
إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي 

 . حجزهاصالحيات تتعلق بتجميدها أو

 املشار إليها يف هذه املادة، على ذات النحو وبنفس القدر ختضع أيضا للتدابري  -٥"    
عائدات، أو من تلك ال، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من اإلجراميةعائدات الاملطبقني على 

  لت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا ّدعائدات إليها أو ُبتلك اللت املمتلكات اليت ُحّو
 .عائداتتلك ال

من هذه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [هذه املادة واملادة ألغراض   -٦"    
االتفاقية، ختول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بتقدمي السجالت 

حكام االمتثال ألوال جيوز للدول األطراف أن ترفض .  حبجزهااملصرفية أو املالية أو التجارية أو
 .رة حبجة السرية املصرفيةهذه الفق

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر املشروع   -٧"    
املزعومة أو املمتلكات األخرى املعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام اإلجرامية لعائدات ل

 .جراءات األخرىمع مبادئ قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإل

 .قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةحبأحكام هذه املادة مبا ميس تأويل ال جيوز   -٨"    

ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري   -٩"    
  .تلك األحكاموخاضعاً لأحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متفقاً مع إليها 

  
  (4)٤اخليار "  
تعتمد الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة اليت متكِّن من   -١"    

  :حجز ما يلي
مجيع أنواع العائدات اإلجرامية، أو موجودات تعادل قيمتها العائدات املتأتية من   )أ"(    

  اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية؛
تعادل ما ُخصص أو أُنفق الرتكاب اجلرائم املشمولة قيم أو منتجات أو أدوات   )ب"(    

  .هبذه االتفاقية، أو ما اسُتخدم يف ارتكاب اجلرمية أو ما تأّتى منها
________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)راح املقدم من تركيا  من االقتمأخوذنص   (4) 
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تتخذ الدول األطراف التدابري الضرورية لضمان كشف املوجودات أو العائدات   -٢"    
  .صادرهتا من هذه املادة، أو اقتفاء أثرها أو جتميدها أو م١املذكورة يف الفقرة 

 من هذه املادة قد ١إذا كانت املوجودات أو العائدات املذكورة يف الفقرة   -٣"    
  ُحّولت أو ُدجمت مع موجودات أو عائدات مشروعة، ُتضبط أو ُتصادر موجودات ذات 

  .قيمة معادلة
على الدول األطراف أن تكون قادرة، بالقدر الذي تسمح به مبادئ قانوهنا   -٤"    

 إلزام الشخص املتهم بأن يبّين املصدر املشروع للعائدات أو املوجودات املشتبه بأهنا الداخلي، على
  .اكتسبت بوسائل إجرامية أو ما يكون خاضعاً للحجز من موجودات أخرى

  .ال جيوز تأويل أحكام هذه املادة مبا ميس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية  -٥"    
  

  (5)٥اخليار "  
ل األطراف، إىل أقصى حد ممكن يف حدود نظمها القانونية الداخلية، تعتمد الدو  -١"    

 :ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

املتأتية من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل اإلجرامية عائدات ال  )أ("    
  قيمتها تلك العائدات؛

 اليت استخدمت أو يراد استخدامها يف املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى  )ب("    
  .ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية

األشياء أي من كشف تعتمد الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من   -٢"    
   من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو ضبطه، بغرض مصادرته يف ١املشار إليها يف الفقرة 

 .هناية املطاف

 أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى، اإلجراميةعائدات اللت إذا ُحّو  -٣"    
 .تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادةأُخضعت 

 مبمتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة، اإلجراميةعائدات الإذا اختلطت   -٤"    
ود القيمة املقّدرة للعائدات املختلطة، دون مساس بأي تلك املمتلكات للمصادرة يف حدأُخضعت 

 . حجزهاصالحيات تتعلق بتجميدها أو

قدر بنفس الالنحو وذات ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على   -٥"    
عائدات، أو من تلك ال، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من اإلجراميةعائدات الاملطبقني على 

  لت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا ّدعائدات إليها أو ُبتلك اللت املمتلكات اليت ُحّو
 .عائداتتلك ال

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/24) من االقتراح املقدم من الفلبني مأخوذنص   (5) 
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ألغراض هذه املادة، ختول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى   -٦"    
دول األطراف أن وال جيوز لل.  حبجزهاأن تأمر بتقدمي السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو

 .حكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفيةاالمتثال ألترفض 

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر املشروع   -٧"    
للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام املعّرضة خرى األممتلكات للزعومة أو اإلجرامية امللعائدات ل

 .الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىهنا قانومع مبادئ 

 .احلسنة النيةالثالثة قوق األطراف حبأحكام هذه املادة مبا ميس تأويل ال جيوز   -٨"    

التدابري اليت تشري وتنفيذ ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد   -٩"    
  ".تلك األحكاموخاضعاً لن الداخلي للدولة الطرف أحكام القانومتفقاً مع إليها 

      
 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (6)٤٢املادة "

  (7)املصادرة واحلجز"
تعتمد كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين   -١"    

  :م من تدابري للتمكني من مصادرةالداخلي، ما قد يلز
العائدات اإلجرامية املتأتية من جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل   )أ"(    

  قيمتها قيمة تلك العائدات؛
 (8)املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معدة  )ب"(    

  (9).التفاقيةلالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه ا
تعتمد الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء   -٢"    

   من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف ١املشار إليها يف الفقرة 
  (10).هناية املطاف

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قدمتها تركيا وباكستان والفلبني وكولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا أثناء   (6) 
  .ب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس، عق(A/AC.261/L.63)الدورة الثانية للجنة املخصصة 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود أن جيّسد عنوان هذه   (7) 
التجميد : "ن كما يليورأت تلك الوفود أن عنوان هذه املادة ينبغي أن يكو. املادة تسلسل مسار العملية اليت تصفها املادة

  ".واحلجز واملصادرة
" ُيراد"أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر االستعاضة عن كلمة   (8) 

  ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (كانت معّدة"بالعبارة 
لجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن من الضروري حبث أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية ل  (9) 

  .طبيعة الوسائل لكي يكون هناك وضوح بشأن اتساع األفعال اإلجرامية املشمولة باالتفاقية املقبلة
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ري أخرى لتنظيم إدارة تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتداب  - ٣"[    
واستخدام املمتلكات اجملّمدة أو احملجوزة أو املصادرة اليت هي عائدات إجرامية، وتكفل إدارة تلك 

وجيب أن تشمل هذه التدابري معايري بشأن . املمتلكات من قبل هيئة رمسية ُتنشأ لذلك الغرض
كما تنظر كل . حق فيهالـه   إرجاع املمتلكات املضمونة، اليت تظل حتت تصرف الشخص الذي

دولة طرف يف تدابري تتعلق بإدارة واستخدام املمتلكات املتروكة وكذلك مراعاة املُهل الزمنية اليت 
بدءا من اإلشعار بتجميدها أو ضبطها أو ] ستة أشهر مثال،[يعد انقضاؤها تركاً لتلك املمتلكات، 
  (11).]الة املمتلكات غري املنقولةيف ح] سنة واحدة[مصادرهتا يف حالة املمتلكات املنقولة و

على كل دولة طرف أيضا أن تتخذ التدابري لكي تنظر يف طلبات التجميد أو   - ٤"[    
احلجز املؤقتني جلميع موجودات اجلاين سواء أكانت حمفوظة بامسه أم باسم أصدقائه أم معاونيه أم 

تظار التحقيق أو احملاكمة، وعليها أيضا أقاربه أم شركائه يف اجلرم لفترة زمنية معقولة، وتنفّذها، بان
  (12).]أن تنشئ آليات للنظر يف مطالبات أي شخص بشأن املوجودات اجملّمدة

إذا ُحّولت العائدات اإلجرامية أو ُبّدلت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى،   -٥"    
  .ه املادةوجب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذ

إذا ُخلطت العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب   -٦"    
إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املخلوطة، دون مساس بأي 

  (13).صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها
، على النحو ذاته وبالقدر نفسه املطّبقني ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة  -٧"    

 اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات، أو من املمتلكات (14)على العائدات اإلجرامية،
  .اليت ُحّولت العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات

من هذه ] التعاون الدويل بشأن املصادرة[...] [ة ألغراض هذه املادة واملاد  -٨"    
االتفاقية، ختوِّل كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت 

وال جيوز للدول األطراف أن ترفض االمتثال ألحكام . [املصرفية أو املالية أو التجارية أو حبجزها
  ](15) .هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية

________________ 

يف "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر االستعاضة عن عبارة   (10) 
يف "واقترحت اجلماهريية العربية الليبية االستعاضة عن عبارة ). A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (احملتملة"بالكلمة " فهناية املطا

  ".ذلك األمر اقتضى إذا"بعبارة " هناية املطاف
 للجنة وأثناء القراءة الثانية للنص، يف الدورة الثانية). A/AC.261/IPM/13(نص مأخوذ من اقتراح قدمته املكسيك   (11) 

  .املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أهنا ال تؤيد اشتراط وجود هيئة وحيدة إلدارة األموال املصادرة
  .نص مأخوذ من اقتراح قدمته باكستان  (12) 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الواليات املتحدة األمريكية إدراج   (13) 
، وذلك لتوضيح أنه، يف بعض الظروف، ميكن أن تكون أموال مشروعة "القيمة املقدرة"قبل عبارة " ما ال يقل عن "عبارة

  .خملوطة أداة جلرمية ذات صلة تتعلق بغسل األموال، وينبغي أن تكون خاضعة للمصادرة أيضا
أو املنافع "، اقترحت مصر وضع عبارة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  (14) 

  ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر (بني قوسني وحذف الفاصلة " األخرى املتأتية من تلك العائدات
  . بشأن السرية املصرفية٥٨نص مل يدرج يف اقتراح املكسيك نظرا لوجود املادة   (15) 
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جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر املشروع   -٩"    
مع لعائدات إجرامية مزعومة أو ملمتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طاملا كان ذلك اإللزام متسقا 

 .مبادئ قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

 (16).قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةحب أحكام هذه املادة مبا ميس تأويلوز ال جي  - ١٠"    

ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري   - ١١"    
  (17)".تلك األحكامل  وخاضعني أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متوافقني معإليها

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : ابعةالدورة الر

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٤٢املادة "

  ]التجميد واحلجز واملصادرة] [احلجز واملصادرة"[
تعتمد كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين   -١"    

  :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة
العائدات اإلجرامية املتأتية من جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل   )أ"(    

  قيمتها قيمة هذه العائدات؛
املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة   )ب"(    

  (18).لالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية

________________ 

لجنة املخصصة، اقترحت اهلند تعديل هذه الفقرة لكي أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية ل  (16) 
  ): A/AC.261/L.64( نصها كما يلي يصبح
 أن تنص على عدم جواز تأويل أحكام هذه املادة على حنو ميس حبقوق أطراف األطرافجيوز للدول    - ١٠"     

  ." منه ذلكثالثة حسنة النية، شريطة أن يكون أي طرف ثالث قادرا على إثبات حقوقه إذا ما طلب
 هنايةأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر إضافة فقرة جديدة يف   (17) 
  : ، تنص على ما يلي)A/AC.261/L.49/Add.1انظر  (٤٢املادة 
 يعد ال االتفاقية، هذه من] فسادال عائدات غسل جترمي[...] [و] الفساد أفعال [...] [املادتني يف املبينة لألغراض"     

 قد الفساد فعل بأن االدعاء أو سياسية، أغراض خدمة هبا يراد كان فساد فعل من املتأتية أو عليها املتحصل املمتلكات كون
  ."سياسي جبرم مرتبط عاديا جرما أو سياسيا جرما الفعل ذلك العتبار ذاته حد يف كافيا سببا سياسية، لبواعث ارتكب

كما هو مذكور أعاله، رأت بعض الوفود، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،   (18) 
.  باالتفاقية املرتقبةاملشمولةأن من الضروري حبث طبيعة الوسائل لكي يكون هناك وضوح بشأن اتساع األفعال اإلجرامية 

واقترح االحتاد . لثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصةوتكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة ا
  ):A/AC.261/11انظر  (٤٢ من املادة ١الروسي التعديل التايل للفقرة 

 تدابري من يلزم قد ما الداخلي، القانوين نظامها نطاق ضمن ممكن مدى أقصى إىل طرف، دولة كل تتخذ  - ١"     
  : مصادرة من للتمكني
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ف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء تعتمد الدول األطرا  -٢"    
 من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف هناية ١املشار إليها يف الفقرة 

  (19).املطاف
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة   - ٣"[    

ت اجملّمدة أو احملجوزة أو املصادرة أو املهجورة اليت هي عائدات إجرامية، من واستخدام املمتلكا
  (20).]ِقبل السلطات املختصة وفقا لقانوهنا الداخلي

على كل دولة طرف أيضا أن تتخذ التدابري لكي تنظر وتنفذ طلبات التجميد أو   -٤"[    
ء أكانت حمفوظة بامسه أم باسم أصدقائه احلجز املؤقتني لعائدات الفساد اليت هي يف حوزة اجلاين سوا

أم معاونيه أم أقاربه أم شركائه يف اجلرم لفترة زمنية معقولة تكون ضرورية إلجراء التحقيق أو 
  .]احملاكمة، وعليها أيضا أن تنشئ آليات للنظر يف مطالبات أي شخص بشأن املوجودات اجملّمدة

ت، جزئيا أو كليا، إىل ممتلكات أخرى، إذا ُحّولت العائدات اإلجرامية أو ُبّدل  -٥"    
  (21).وجب إخضاع هذه املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة

إذا ُخلطت العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر مشروعة، وجب   -٦"    
] على األقل[يمة املقّدرة يف حدود الق] أو لدعوى جتريد مدنية[إخضاع هذه املمتلكات للمصادرة 

، مع عدم املساس بأي ]يف حدود القيمة اإلمجالية للعائدات اإلجرامية[للعائدات املخلوطة 
  (22).صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

________________ 

 تلك قيمة قيمتها تعادل ممتلكات أو االتفاقية، هبذه مشمولة جرائم من املتأتية اإلجرامية العائدات  )أ"(     
   العائدات؛

 جرائم ارتكاب يف لالستخدام ةمعّد كانت أو اسُتخدمت اليت األخرى األدوات أو املعدات أو املمتلكات )ب"(     
   االتفاقية؛ هبذه مشمولة

 جزاء للدولة إيرادات إىل هنائي، قضائي بقرار عمال حتّول، أن جيوز اليت األخرى جوداتاملو أو املمتلكات  )ج"(     
  ."االتفاقية هبذه مشمولة جرائم على

كما هو مذكور أعاله اقترحت مصر، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،   (19) 
وقد أُعرب جمددا عن هذا املوقف ). A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (احملتملة"بالكلمة " يف هناية املطاف"االستعاضة عن عبارة 

  .أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
 طرف دولة كل تنظر كما): "A/AC.261/L.153انظر ( اجلملة التالية ٣اقترحت اليمن أن تضاف يف هناية الفقرة   (20) 
 املمتلكات لتلك تركا انقضاؤها يعد اليت الزمنية املهل مراعاة وكذلك املتروكة املمتلكات واستخدام بإدارة تتعلق ريتداب يف

  ."الداخلي قانوهنا يف املقررة للمبادئ وفقا وذلك
ق تعريف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، رأت اهلند أنه إذا وّسع نطا  (21) 

  .العائدات اإلجرامية ليشمل تلك العائدات اليت ُنقلت أو ُحّولت، فلن يكون مثة سبب الستبقاء هذه الفقرة
  :)A/AC.261/11انظر (يلي  كما نصها ليصبح ٤٢ املادة من ٦ الفقرة تعديل اقترح لبنان  (22) 
   كل ختّول االتفاقية، هذه من] صادرةامل ألغراض الدويل التعاون [...] [واملادة املادة هذه ألغراض  - ٦"     

 املصرفية السجالت بإتاحة لديها، التشريعية لألصول وفقا تأمر، أن األخرى املختصة سلطاهتا أو حماكمها طرف دولة
   أساس على الفقرة هذه ألحكام االمتثال ترفض أن األطراف للدول جيوز وال. حبجزها أو التجارية أو املالية أو

  ."ةاملصرفي السرية
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ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه املطّبقني   -٧"    
ية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات، أو من املمتلكات اليت على العائدات اإلجرام

  .ُحّولت العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا هذه العائدات
من هذه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ألغراض هذه املادة واملادة   -٨"    

ل كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت االتفاقية، ختوِّ
وال جيوز للدول األطراف أن ترفض االمتثال ألحكام .  أو املالية أو التجارية أو حبجزها(23)املصرفية

  (24).هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية
ين بأن يبّين املصدر املشروع جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلا  -٩"    

مع لعائدات إجرامية مزعومة أو ملمتلكات أخرى عرضة للمصادرة، طاملا كان ذلك اإللزام متسقا 
 (25).قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىاملبادئ األساسية ل

 .راف الثالثة احلسنة النيةقوق األطحب أحكام هذه املادة مبا ميس تأويلال جيوز   - ١٠"    

ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري   - ١١"    
  ".تلك األحكامل  وخاضعني أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متوافقني معإليها

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٤٢املادة "

  التجميد واحلجز واملصادرة"

تعتمد كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين   -١"    
  :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

العائدات اإلجرامية املتأتية من جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، أو ممتلكات تعادل   )أ"(    
  تها قيمة تلك العائدات؛قيم

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة   )ب"(    
  .لالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان إدراج العبارة   (23) 
  .واقترحت املغرب حتديد اإلجراء الالزم إلتاحة تلك السجالت". واحلسابات"

قتراح الفريق العامل غري الرمسي الذي أزيل القوسان املعقوفان الواردان يف اجلملة األخرية من هذه املادة بناء على ا  (24) 
  .٥٨أنشئ عقب القراءة الثانية للمادة 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت اليمن عن قلق بشأن استخدام   (25) 
  ".ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى"العبارة 
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تعتمد الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من األشياء   -٢"    
  ادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض مصادرته يف  من هذه امل١املشار إليها يف الفقرة 

  .هناية املطاف
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة   - ٣"[    

واستخدام املمتلكات اجملّمدة أو احملجوزة أو املصادرة اليت هي عائدات إجرامية، من ِقبل السلطات 
  (26).]قانوهنا الداخلياملختصة وفقا ل

  
 ].٤ُحذفت الفقرة "[

  
لت هبا، جزئيا أو كليا، دِّلت العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو ُبإذا ُحوِّ  -٥"    

  .وجب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة
سبت من مصادر مشروعة، وجب إذا ُخلطت العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُت  -٦"    

إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات املخلوطة، مع عدم املساس 
  (27).بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

ختضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، بالطريقة ذاهتا والقدر نفسه الساريني   -٧"    
جرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات، أو من املمتلكات على العائدات اإل

  .اليت ُحّولت العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا هذه العائدات
من هذه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ألغراض هذه املادة واملادة   -٨"    

ختوِّل كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املعنية األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت االتفاقية، 
وال جيوز للدول األطراف أن ترفض االمتثال ألحكام . املصرفية أو املالية أو التجارية أو حبجزها

  .هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية
بأن يبّين املصدر املشروع جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين   -٩"    

للعائدات اإلجرامية املزعومة أو للممتلكات األخرى العرضة للمصادرة، طاملا كان ذلك اإللزام 
 .قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىمبادئ مع متسقا 

 .نة النية حسأخرىقوق أطراف حب أحكام هذه املادة مبا ميس تأويلال جيوز   - ١٠"    

حتديد وتنفيذ التدابري اليت تشري يتم بأن القاضي ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ   - ١١"    
  ".تلك األحكام وطبقا ل أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف مبا يتوافق معإليها

    

________________ 

  .ملتعلق هبذه الفقرة بالتزامن مع وضع الصيغة النهائية لألحكام ذات الصلة يف الفصل اخلامسسيتخذ القرار ا  (26) 
 أن القصد من هذا احلكم هو أن يكون حدا أدىن وأن الدول األطراف األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (27) 

  .ستكون حرة يف جتاوزه يف تشريعاهتا الوطنية
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  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ١
االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل  فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 تتعلق مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن نص مشروع االتفاقية،
 األفعال "بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق
 فريق أعضاء أحد وطلب.  من مشروع االتفاقية٤٢ من املادة ١الفقرة  يف" االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة

 لفقرة،ا هذه يف ترد حيثما العبارة، هذه عن االستعاضة ينبغي كان إذا ما بشأن هنائي قرار اختاذ االتساق
، Corr.1 وA/AC.261/24انظر (التجرمي  ازدواجية مسألة بشأن اتفاق إىل املخصصة اللجنة تتوصل حاملا

  ).١٢الفقرة 
 من مشروع االتفاقية، ٤٢ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢

 االستعاضة أو "االتفاقية هبذه املشمولة ئماجلرا" بعبارة االحتفاظ  ورهنا باختاذ قرار بشأن٣باستثناء الفقرة 
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر  ("االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال" بعبارة عنها

/  تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  -٣
واختذ القرار بشأن الفقرة . ت عليها، بصيغتها املعدلة، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافق)٢٠٠٣أكتوبر 

وتتجلى التعديالت األخرية يف .  يف ضوء األحكام ذات الصلة الواردة يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية٣
، )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

 .٥٦/٢٦٠م إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية الذي قد
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٣١املادة 

  التجميد واحلجز واملصادرة

ظامها القانوين تتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق ن  - ١  
  :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

العائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، أو ممتلكات   )أ(  
  تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت   )ب(  
  .خدام يف ارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقيةمعّدة لالست
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من   - ٢  

 من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض ١األشياء املشار إليها يف الفقرة 
  .مصادرته يف هناية املطاف
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وهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقان  - ٣  
دة أو احملجوزة أو تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم إدارة السلطات املختصة للممتلكات اجملّم

  . من هذه املادة٢ و١املصادرة، املشمولة يف الفقرتني 
لت هبا، دِّلت هذه العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو ُبإذا ُحوِّ  - ٤  

، وجب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف جزئيا أو كليا
  .هذه املادة
إذا ُخلطت هذه العائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر   - ٥  

مشروعة، وجب إخضاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات 
  .تتعلق بتجميدها أو حجزهااملخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات 

ُتخضع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على نفس النحو وبنفس   - ٦  
القدر الساريني على العائدات اإلجرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه 

ت هبا، أو من العائدات اإلجرامية، أو من املمتلكات اليت ُحّولت تلك العائدات إليها أو ُبّدل
  .املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات

 من هذه االتفاقية، ختوِّل كل دولة طرف ٥٥ألغراض هذه املادة واملادة   -٧  
سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت املصرفية أو املالية أو التجارية أو  حماكمها أو

  .متثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفيةوال جيوز للدولة الطرف أن ترفض اال. حبجزها
جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إمكانية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر   - ٨  

  املشروع هلذه العائدات اإلجرامية املزعومة أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة
لداخلي ومع طبيعة اإلجراءات قانوهنا ااملبادئ األساسية لمع ، ما دام ذلك اإللزام يتوافق 
 .القضائية واإلجراءات األخرى

 . حسنة النيةثالثةقوق أطراف حب أحكام هذه املادة مبا ميس تأويلال جيوز   - ٩  

حتديد وتنفيذ التدابري اليت يكون بأن القاضي ليس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ   -١٠  
  .تلك األحكام وخاضعني لللدولة الطرف أحكام القانون الداخلي  متوافقني معتشري إليها

        
    ملحوظات تفسريية-جيم

  
 من االتفاقية وترد ٣١امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   

  :هي كما يلي) ٣٦الفقرة ، A/58/422/Add.1(يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  

  ٥الفقرة 
 حرية األطراف وستكون للدول أدىن، حدا يكون أن هو احلكم هذا من القصد  
  .الداخلية تشريعاهتا يف جتاوزه
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          محاية الشهود واخلرباء والضحايا- ٣٢املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٤٣املادة "
  والشهود والضحايا‘ املخربين’محاية "

  (1)١اخليار "  
 لتوفري محاية ، ما يلزم من تدابريحدود إمكانياهتاضمن تتخذ كل دولة طرف   -١"    

 بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة  الذين ُيْدلونلشهود يف اإلجراءات اجلنائيةوا‘ خبِرينللم’فّعالة 
 االقتضاء، من أي انتقام  عند وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم،هبذه االتفاقية،

 .أو ترهيب حمتمل

 من هذه املادة، ودون مساس ١جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة   -٢"    
 : حماكمة مشروعةحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

 احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال، وضع قواعد إجرائية لتوفري  )أ("    
بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة 

 ؛، حيثما اقتضى األمر ذلك أو بفرض قيود على إفشائهاتواجدهمهبويتهم وأماكن 

‘ املخبِر’شهادة على حنو يكفل سالمة توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بال  )ب("    
 وصالت  مثلالشاهد، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت،أو 

 .الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
 . من هذه املادة١ورين يف الفقرة أماكن إقامة األشخاص املذك

  . على الضحايا من حيث كوهنم شهودا أيضاتنطبق أحكام هذه املادة  -٤"    
    

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)املقدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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  (2)٢اخليار "  
تكفل كل دولة طرف مراعاة قانوهنا الوطين لضرورة مكافحة الفساد، وتوفر،   -١"    

هم بالفساد على وجه اخلصوص، وسائل انتصاف فّعالة لألشخاص الذين تتأثر حقوقهم ومصاحل
  .بغية متكينهم من احلصول على التعويض وجرب األضرار، وفقا ملبادئ قوانينها الداخلية

تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا   -٢"    
  وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، 

  .مبا ال ميس حبقوق الدفاع
  

  (3)٣اخليار "  
فّعالة للشهود الماية األمان واحلتتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة لتوفري   -١"   

القضائية أو الذين يدلون يف اإلجراءات واألشخاص الذين يبلّغون عن جرائم واملخربين واخلرباء 
ة، وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقياإلدارية 

   وتعتمد كل دولة طرف . الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمليالوثيق
ما قد يلزم من تدابري لتوفري األمان واحلماية لألشخاص الذين يتعاونون مع السلطات والشهود 

 يدلون بشهادة للمالحقة واملقاضاة واألشخاص الذين يبلّغون عن جرائم واملخربين واخلرباء الذين
 .واملعاقبة على أفعال الفساد

من الذين هم أشخاص طبيعيون، تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا   -٢"   
  .حيث كوهنم شهودا

  
  (4)٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري محاية فّعالة   -١"    

دلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، للشهود الذين ي
  وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي انتقام أو 

 .ترهيب حمتمل

 من هذه املادة، ودون مساس ١جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة   -٢"    
 : حماكمة مشروعةعى عليه، مبا يف ذلك حقه يفحبقوق املد

وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال،   )أ("    
بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح عند االقتضاء بعدم إفشاء املعلومات 

  على إفشائها؛املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/10) من فرنسا املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/13) من املكسيك قدماملنص مأخوذ من االقتراح   (3) 
 .(A/AC.261/IPM/14) من كولومبيا املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (4) 
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توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد،   )ب("    
كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو 

 .غريها من الوسائل املالئمة

ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو   -٣"    
 . من هذه املادة١أماكن إقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة 

  . من حيث كوهنم شهودا،تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا  -٤"    
تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري املساعدة واحلماية   -٥"    

  ولة هبذه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام لضحايا اجلرائم املشم
 .أو للترهيب

تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه   -٦"    
 .االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب األضرار

آراء الضحايا تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض   -٧"    
  اجلناة، ضد وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة 

  .ال ميس حبقوق الدفاعمبا 
  

  (5)٥اخليار "  
  تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري من هذا النحو لتوفري محاية فّعالة ومالئمة "    

  :لكل من
جترمي فساد ] […[بلّغون عن جرائم مقررة وفقا للمادة األشخاص الذين ي  )أ"(    

من هذه االتفاقية، أو الذين يتعاونون بطريقة أخرى مع السلطات اليت تتوىل ] املوظفني العموميني
  التحقيق أو املالحقة القضائية؛

  .الشهود الذين يدلون بشهاداهتم بشأن تلك اجلرائم  )ب"(    
  

  (6)٦اخليار "  
ة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري محاية فّعالة تتخذ كل دول  -١"    

للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، 
  وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، عند االقتضاء، من أي انتقام أو 

 .ترهيب حمتمل

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (5) 
 .(A/AC.261/IPM/24) من الفلبني املقدمنص مأخوذ من االقتراح   (6) 
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 من هذه املادة، دون مساس حبقوق ١ التدابري املتوخاة يف الفقرة جيوز أن تشمل  -٢"    
 : حماكمة مشروعة حقه يفيهااملدعى عليه، مبا ف

كالقيام مثالً، وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص،   )أ("    
املعلومات إفشاء  بعدم  عند االقتضاء والسماح،أماكن إقامتهمبالقدر الالزم واملمكن عملياً، بتغيري 

  ؛إفشائهاأو بفرض قيود على تواجدهم املتعلقة هبويتهم وأماكن 
توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد،   )ب("    

باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو كالسماح مثالً 
  . من الوسائل املالئمةغريها

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
   من هذه املادة؛١أماكن إقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة 

  .شهوداًمن حيث كوهنم  ،على الضحاياأيضاً تنطبق أحكام هذه املادة   -٤"    
  ئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري املساعدة تتخذ كل دولة طرف تدابري مال  -٥"    

  واحلماية لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام 
  .أو للترهيب

تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه   -٦"    
  . األضراراالتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب

تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا   -٧"    
  اجلناة، ضد وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة 

  .ال ميس حبقوق الدفاعمبا 
ت املناسبة، إىل ختفيف تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاال  -٨"    

يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن إحدى اجلرائم كبرياً  م عوناًعقوبة الشخص املتهم الذي يقّد
  .املشمولة هبذه االتفاقية

إمكانية منح احلصانة من املالحقة ألي شخص إتاحة تنظر كل دولة طرف يف   -٩"    
حقة املتعلقة جبرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقا للمبادئ يف عمليات التحقيق أو املالكبرياً  يقدم عوناً

  .األساسية لقانوهنا الداخلي
محاية ] [… [تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة  - ١٠"    

  ."من هذه االتفاقية] الشهود
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
   (8)،(7)٤٣املادة "

  (9)محاية الشهود والضحايا"

________________ 

 قدمتها تركيا وفرنسا وكولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا أثناء الدورة الثانية نص هذه املادة هو صيغة منقّحة  (7) 
ولدى تقدمي مشروع ). A/AC.261/L.73(للجنة املخصصة، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس 

 من اقتراح كولومبيا، الذي سبق أن ٦والفقرة ، ٢النص املنقّح، أشري إىل أن اقتراح فرنسا، الذي سبق أن ورد باعتباره اخليار 
 ٤٥و) الفساد أفعال عواقب (٤٤، سوف يناقشان يف سياق املادتني )A/AC.261/3 (Part II)انظر  (٤ورد باعتباره اخليار 

  ).الضرر عن التعويض(
 ٤٣غة بديلة للمادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر صيا  (8) 

(A/AC.261/L.49/Add.1)يكون نصها كما يلي :  
  ٤٣ املادة"

  محاية املبلّغني والشهود والضحايا"
تتخذ كل دولة طرف ضمن حدود إمكانياهتا، ما يلزم من تدابري لتوفري محاية فّعالة للمبلّغني والشهود   - ١"     

خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، وكذلك ألقارهبم وسائر واخلرباء يف اإلجراءات اجلنائية الذين يدلون بشهادة 
وتعتمد كل دولة طرف ما قد . األشخاص الوثيقي الصلة هبم، عند االقتضاء، من أي أفعال انتقام أو ترهيب حمتمل

يبلّغون عن يلزم من تدابري لتوفري األمان واحلماية لألشخاص الذين يتعاونون مع السلطات والشهود واألشخاص الذين 
  .جرائم واخلرباء الذين يدلون بشهادة للمالحقة واملقاضاة واملعاقبة على أفعال الفساد

 من هذه املادة، ودون مساس حبقوق املدعى عليه، مبا ١جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة   - ٢"     
  :يف ذلك حقه يف حماكمة مشروعة

ري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال، بالقدر الالزم واملمكن وضع قواعد إجرائية لتوف  )أ"(     
عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على 

  إفشائها، حيثما اقتضى األمر ذلك؛
الشهادة على حنو يكفل سالمة املبلّغ أو الشاهد، كالسماح مثال توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء ب )ب"(     

  .باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، مثل وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري أماكن إقامة األشخاص   - ٣"     

  . من هذه املادة١كورين يف الفقرة املذ
  .تنطبق أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا، من حيث كوهنم شهودا  - ٤"     
تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل ختفيف عقوبة الشخص املتهم   - ٥"     

  .ن إحدى اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقيةالذي يقّدم عونا كبريا يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأ
تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية منح احلصانة من املالحقة ألي شخص يقدم عونا كبريا يف   - ٦"     

  ."عمليات التحقيق أو املالحقة املتعلقة جبرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي
ألوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقُترح ما يلي ألجل محاية األشخاص الذين أثناء القراءة ا  (9) 

ليصبح نصها ) اجملتمع األهلي (١٣من املادة ) ج (١أوال، تعديل الفقرة الفرعية : ٤٣يف املادة " املخّبرين املتطوعني "يسمون
  ): A/AC.261/L.73انظر (كما يلي 

خاص الذين يبلّغون السلطات املختصة، حبسن نية وألسباب وجيهة، بأي وقائع قد تعترب أهنا محاية األش  )ج"(     
  ؛ "متثل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية

  :  فقرة ثالثة يكون نصها كما يلي١٣وثانيا، تضاف إىل املادة   
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لتوفري محاية فّعالة ، ما يلزم من تدابري حدود إمكانياهتاضمن  ،تتخذ كل دولة طرف  -١"    
مشمولة هبذه االتفاقية، وكذلك تتعلق جبرائم  بشهادة  الذين ُيْدلونيف اإلجراءات اجلنائيةواخلرباء لشهود ل

  (10). االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل عندوسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبمألقارهبم 
 من هذه املادة، ودون مساس حبقوق ١اة يف الفقرة  التدابري املتوّختشملجيوز أن   -٢"    

 : حماكمة مشروعةاملدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

ولئك األشخاص، كالقيام مثال، وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية أل  )أ("    
 بعدم إفشاء ، حيثما كان مناسبا،بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح

  أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن ة أولئك األشخاصاملعلومات املتعلقة هبوي

أولئك فل سالمة  تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكإثباتيةتوفري قواعد   )ب("    
 وصالت  مثل، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت،األشخاص

 .الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
  . هذه املادة من١ يف الفقرة املشار إليهمأماكن إقامة األشخاص 

، على ]مدونة قواعد سلوك املوظفني العموميني[...] [ من املادة ٥إضافة إىل الفقرة   -٤"    
 من هذه املادة على الضحايا ٢ و١كل دولة طرف أن تنظر يف تطبيق  التدابري املشار إليها يف الفقرتني 

بأي وقائع قد ُتعترب أهنا متثل واألشخاص الذين يبلّغون السلطات املختصة، حبسن نية وألسباب وجيهة، 
  ."جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية، دون اإلدالء بشهادة يف إجراءات جنائية

    
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (11)٤٣املادة "

  محاية الشهود واخلرباء والضحايا"

وضمن   تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي،ذ كل دولة طرفتتخ  -١"    
مشمولة تتعلق جبرائم  بشهادة واخلرباء الذين ُيْدلونلشهود للتوفري محاية فّعالة ، حدود إمكانياهتا

________________ 

 مكررا معروفة ٥ات املشار إليها يف املادة تتخذ كل دولة طرف كل التدابري املناسبة لضمان أن تكون اهليئ  - ٣"     
لعامة الناس، وعليها أن توفّر سبل الوصول إىل تلك اهليئات لإلبالغ عن أي وقائع قد يعترب أهنا متثل جرما حسب 

  ."التعريف الوارد يف هذا االتفاقية، مبا يف ذلك اإلبالغ مع إغفال هوية املبلغ
نص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند إدراج فقرة منفصلة لتعريف أثناء القراءة األوىل ملشروع ال  (10) 

 الذين يقدمون معلومات تؤدي إىل منع حدوث فعل فساد، وتوفري األفراد، وأن يدرج يف هذه الفئة "املخّبرين املتطوعني"
  ).A/AC.261/L.74انظر (محاية فّعالة هلؤالء األشخاص من أي انتقام أو ترهيب حمتمل 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها إبان الدورة الرابعة للجنة املخصصة مصر اليت تولت تنسيق أعمال فريق   (11) 
عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص، واستجابة إىل طلب من نائب الرئيس املسندة إليه املسؤولية عن هذا 

  .الفصل من مشروع االتفاقية
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 االقتضاء، من أي انتقام  عندهبذه االتفاقية، وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم
  . حمتملأو ترهيب

 من هذه املادة، ودون مساس حبقوق ١اة يف الفقرة  التدابري املتوّختشملجيوز أن   -٢"    
 : حماكمة مشروعةاملدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال،   )أ("    
 بعدم إفشاء ، حيثما كان مناسبا،قامتهم، والسماحبالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إ

  أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن ة أولئك األشخاصاملعلومات املتعلقة هبوي

أولئك  تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة إثباتيةتوفري قواعد   )ب("    
 وصالت  مثليا االتصاالت،، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجاألشخاص

 .الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
  . من هذه املادة١ يف الفقرة املشار إليهمأماكن إقامة األشخاص 

  . شهوداُتطبق أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا من حيث كوهنم  -٤"    
على كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، أن تتيح إمكانية عرض آراء   -٥"    

وشواغل الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد 
  (13)،(12)."اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع

    
  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، ( يف دورهتا اخلامسة وافقت اللجنة املخصصة -١
" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "بعبارة االحتفاظ بشأن قرار  من مشروع االتفاقية، رهنا باختاذ٤٣على املادة 

 .)٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر  ("االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال "بعبارة عنها االستعاضة أو
________________ 

وقد ُوضعت هذه الفقرة هنا بناء على توصية الفريق العامل غري . ٤٥ من املادة ١ من اخليار ٢قا الفقرة ساب  (12) 
ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذه . ٤٥ و٤٤الرمسي الذي تولت تنسيق أعماله املكسيك، اليت أعدت النص املنقح للمادتني 

  .الفقرة بعد توزيعها
 النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة اقترحت مجهورية كوريا إضافة الفقرة عقب القراءة الثانية ملشروع  (13) 

  : (A/AC.261/L.161) من هذه املادة ٤ بعد الفقرة التاليةاجلديدة 
 االستعادة املباشرة لعائدات ختص وكاالت عمومية أو إىل وفورات من جانبها، أو إىل إىل‘ اإلخبار التطوعي’إذا أّدى "  

من السلطات املختصة أن تدفع له أو هلا مكافأة، ويتعني على ‘ املخرب املتطوع’العائدات، جيوز أن يطلب زيادة هذه 
  ".السلطات املختصة أن تدفع له أو هلا مكافأة مناسبة

انظر (العموميني  املوظفني ضد االنتقامية اإلجراءات منع بغرض التالية اجلديدة الفقرة تضاف واقترحت شيلي أن  
A/AC.261/L.157/Corr.1:(  

 اجلزاءات فرض أو املباشرة غري أو املباشرة االنتقامية اإلجراءات اختاذ ملنع تدابري من يلزم قد ما األطراف الدول تعتمد"  
 تشكل اليت التصرفات عن يبلّغون أو حتقيق يف يتعاونون الذين عامليها من أي بشأن السلطات أو اهليئات جانب من

 مثل بكرامتهم، أو بوضعهم اجلزاءات أو االنتقامية اإلجراءات تلك متس حيثما أعاله إليه ملشارا بالشكل فساد جرائم
  ."موجب دون الوحدات أو الواجبات أو املهام نقل أو مربر دون املهام إسناد إعادة
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األفعال اجملّرمة وفقا "و "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"فيما يتعلق مبسألة املخايرة بني عباريت و -٢
 الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص ، قّرر فريق االتساق"هلذه االتفاقية

مث . رة مسألة موضوعية أم مسألة تتعلق باالتساقفيما إذا كانت املخاي  أن ينظر، حالة فحالة،مشروع االتفاقية،
اجملّرمة وفقا هلذه  األفعال"بعبارة " اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"يوصي باالستعاضة عن عبارة  ر الفريق أنقّر

 ).١٢، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر ( من شروع االتفاقية ٤٣ من املادة ١الفقرة يف " االتفاقية

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (جنة املخصصة، يف دورهتا السابعة ونظرت الل - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

 ، الذي قدم إىل اجلمعية)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٣٢املادة 

  محاية الشهود واخلرباء والضحايا

وضمن  لداخلي، تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين اتتخذ كل دولة طرف  - ١  
تتعلق بأفعال جمّرمة  بشهادة واخلرباء الذين يدلونلشهود لالة لتوفري محاية فّع، حدود إمكانياهتا

 االقتضاء، من  عنداالتفاقية وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبموفقا هلذه 
  .أي انتقام أو ترهيب حمتمل

 من هذه املادة، ودون مساس ١لفقرة اة يف ا التدابري املتوّختشملجيوز أن   - ٢  
 : حماكمة حسب األصولحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

 لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال، ءاتإجراإرساء   )أ(  
 بعدم إفشاء ، عند االقتضاء،بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم والسماح

 أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن تهم املتعلقة هبوياملعلومات 
على حنو للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم تتيح خاصة باألدلة توفري قواعد   )ب(  

، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا أولئك األشخاصيكفل سالمة 
 .سائل املالئمة وصالت الفيديو أو غريها من الو مثلاالتصاالت،

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن   - ٣  
  . من هذه املادة١ يف الفقرة املشار إليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

  .تسري أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا إذا كانوا شهودا  - ٤  
 إمكانية عرض آراء وشواغل تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي،  - ٥  

الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، 
  .على حنو ال ميس حبقوق الدفاع
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          محاية املبلّغني- ٣٣املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٤٣املادة "

  والشهود والضحايا‘ املخربين’محاية "

  (1)١اخليار "  
 لتوفري محاية ، ما يلزم من تدابريحدود إمكانياهتاضمن تتخذ كل دولة طرف   -١"    

خبصوص اجلرائم املشمولة  بشهادة  الذين ُيْدلونلشهود يف اإلجراءات اجلنائيةوا‘ للمخبِرين’فّعالة 
 االقتضاء، من أي انتقام  عندهبذه االتفاقية، وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم،

 .أو ترهيب حمتمل

 من هذه املادة، ودون مساس ١جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة   -٢"    
 :شروعة حماكمة محبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال،   )أ("    
بالقدر الالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح بعدم إفشاء املعلومات املتعلقة 

 ؛، حيثما اقتضى األمر ذلك أو بفرض قيود على إفشائهاتواجدهمهبويتهم وأماكن 

‘ خبِرامل’ري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة توف  )ب("    
 وصالت  مثلالشاهد، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت،أو 

 .الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

ى بشأن تغيري تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخر  -٣"    
 . من هذه املادة١أماكن إقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة 

  . على الضحايا من حيث كوهنم شهودا أيضاتنطبق أحكام هذه املادة  -٤"    
    ..."  

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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  (2)٣اخليار "  
فّعالة للشهود الماية األمان واحلتتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة لتوفري   -١"   

القضائية أو الذين يدلون يف اإلجراءات عن جرائم واملخربين واخلرباء واألشخاص الذين يبلّغون 
بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص اإلدارية 

 وتعتمد كل دولة طرف ما . الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمليالوثيق
 األمان واحلماية لألشخاص الذين يتعاونون مع السلطات والشهود قد يلزم من تدابري لتوفري

واألشخاص الذين يبلّغون عن جرائم واملخربين واخلرباء الذين يدلون بشهادة للمالحقة واملقاضاة 
 .واملعاقبة على أفعال الفساد

من الذين هم أشخاص طبيعيون، تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا   -٢"   
  .هنم شهوداحيث كو

  
  (3)٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري محاية فّعالة   -١"    

للشهود الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، 
 انتقام أو ترهيب وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، حسب االقتضاء، من أي

 .حمتمل

 من هذه املادة، ودون مساس ١جيوز أن يكون من بني التدابري املتوخاة يف الفقرة   -٢"    
 : حماكمة مشروعةحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف

وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال،   )أ("    
 عمليا، بتغيري أماكن إقامتهم، والسماح عند االقتضاء بعدم إفشاء املعلومات بالقدر الالزم واملمكن

 املتعلقة هبويتهم وأماكن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛

توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يكفل سالمة الشاهد،   )ب("    
جيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولو

 .غريها من الوسائل املالئمة

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
 . من هذه املادة١أماكن إقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة 

  . كوهنم شهودا من حيث،تنطبق أحكام هذه املادة كذلك على الضحايا  -٤"    

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/14) املقدم من كولومبيا االقتراحنص مأخوذ من   (3) 
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تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري املساعدة واحلماية   -٥"    
لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو 

 .للترهيب

لة هبذه تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا اجلرائم املشمو  -٦"    
 .االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب األضرار

تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا   -٧"    
مبا اجلناة، ضد وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة 

  .ال ميس حبقوق الدفاع
  

  (4)٥اخليار "  
  تعتمد كل دولة طرف ما يلزم من تدابري من هذا النحو لتوفري محاية فّعالة ومالئمة "    

  :لكل من
جترمي فساد ] […[األشخاص الذين يبلّغون عن جرائم مقررة وفقا للمادة   )أ"(    

من هذه االتفاقية، أو الذين يتعاونون بطريقة أخرى مع السلطات اليت تتوىل ] املوظفني العموميني
  حقيق أو املالحقة القضائية؛الت

  .الشهود الذين يدلون بشهاداهتم بشأن تلك اجلرائم  )ب"(    
  

  (5)٦اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري محاية فّعالة للشهود   -١"    

ة، وكذلك الذين يدلون يف اإلجراءات اجلنائية بشهادة خبصوص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقي
 .ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم، عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب حمتمل

 من هذه املادة، دون مساس حبقوق ١جيوز أن تشمل التدابري املتوخاة يف الفقرة   -٢"    
 : حماكمة مشروعة حقه يفيهااملدعى عليه، مبا ف

كالقيام مثالً،  اجلسدية ألولئك األشخاص، وضع قواعد إجرائية لتوفري احلماية  )أ("    
املعلومات إفشاء  عند االقتضاء بعدم  والسماح،أماكن إقامتهمبالقدر الالزم واملمكن عملياً، بتغيري 

  ؛إفشائهاأو بفرض قيود على تواجدهم املتعلقة هبويتهم وأماكن 
فل سالمة الشاهد، توفري قواعد خاصة باألدلة تتيح اإلدالء بالشهادة على حنو يك  )ب("    

باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولوجيا االتصاالت، ومنها مثال وصالت الفيديو أو كالسماح مثالً 
  .غريها من الوسائل املالئمة

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)قدم من تركيا  املاالقتراحنص مأخوذ من   (4) 
 .(A/AC.261/IPM/24) املقدم من الفلبني االقتراحنص مأخوذ من   (5) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية314
 

 

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن تغيري   -٣"    
  ذه املادة؛ من ه١أماكن إقامة األشخاص املذكورين يف الفقرة 

  .شهوداًمن حيث كوهنم  ،على الضحاياأيضاً تنطبق أحكام هذه املادة   -٤"    
تتخذ كل دولة طرف تدابري مالئمة يف حدود إمكانياهتا لتوفري املساعدة واحلماية   -٥"    

  .لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، خصوصا يف حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب
تضع كل دولة طرف قواعد إجرائية مالئمة توفر لضحايا اجلرائم املشمولة هبذه   -٦"    

  .االتفاقية سبل احلصول على التعويض وجرب األضرار
تتيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء الضحايا   -٧"    

مبا اجلناة، ضد اجلنائية املتخذة وشواغلهم وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من اإلجراءات 
  .ال ميس حبقوق الدفاع

تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل ختفيف   -٨"    
يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن إحدى اجلرائم كبرياً  م عوناًعقوبة الشخص املتهم الذي يقّد

  .املشمولة هبذه االتفاقية
إمكانية منح احلصانة من املالحقة ألي شخص إتاحة نظر كل دولة طرف يف ت  -٩"    

يف عمليات التحقيق أو املالحقة املتعلقة جبرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقا للمبادئ كبرياً  يقدم عوناً
  .األساسية لقانوهنا الداخلي

محاية ] [… [تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة  - ١٠"    
  ."من هذه االتفاقية] الشهود

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (6) مكررا٤٣املادة "

  محاية األشخاص املبلّغني"

تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة لتوفري "    
حلماية من أي معاملة ال مسّوغ هلا ألي شخص يبلّغ، حبسن نية وبناء على أسباب معقولة، ا

  ."السلطات املختصة بأي حدث عرضي يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها إبان الدورة الرابعة للجنة املخصصة مصر اليت تولت تنسيق أعمال فريق   (6) 
إىل طلب من نائب الرئيس املسندة إليه املسؤولية عن هذا عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة 

وكان نتاج املناقشات اليت دارت يف الفريق العامل غري الرمسي هو إدراج مشروع نص مادة . الفصل من مشروع االتفاقية
رباء والضحايا  مع التركيز على محاية الشهود واخل٤٣ مكررا لتتناول محاية األشخاص املبلغني، وتنقيح املادة ٤٣جديدة 

 أثناء القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية فيما ٤٣ولوحظ أنه ميكن النظر يف املادة ).  من االتفاقية٣٢انظر أيضا يف إطار املادة (
  ).العموميني للموظفني سلوك قواعد مدونات (٧يتعلق باملادة 
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  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ١
 هبذه املشمولة اجلرائم "بعبارة االحتفاظ بشأن قرار  من مشروع االتفاقية، رهنا باختاذ٤٣ة على املاد
  ، A/AC.261/16انظر الوثيقة  ("االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال "بعبارة عنها االستعاضة أو" االتفاقية
 ).٢٥الفقرة 

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه ةاملشمول اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق وفيما - ٢
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 تتعلق مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، نص مشروع االتفاقية، أن
 األفعال "بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي نأ الفريق مث قرر. باالتساق
  ، Corr.1 وA/AC.261/24انظر ( مكررا من مشروع االتفاقية ٤٣املادة  يف" االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة
 ).١٢الفقرة 

ين  تشر١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
ويتجلى . ، يف املادة ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف )مشروع قرار، املرفق

٥٦/٢٦٠. 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٣٣املادة 

  محاية املبلّغني

تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة   
ي معاملة ال مسّوغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة، لتوفري احلماية من أ

  .بإبالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية
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          عواقب أفعال الفساد- ٣٤املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢اير فرب/ شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  (1)٤٤املادة "

  املسؤولية املدنية النامجة عن أفعال الفساد"
  ..."  
تتكفل كل دولة طرف بأن تكون أفعال الفساد داعياً كافياً إلبطال عقد أو   -٢"  

  .مناقصة عمومية أو امتياز أو غري ذلك من الصكوك القانونية
  

  ٣٦املادة "
  ابري مكافحة الفسادتد"

  (2)١اخليار "  
تعتمد دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوين ويتسق معه، تدابري تشريعية أو "    

  .إدارية أو تدابري فّعالة أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني، ولكشف فسادهم واملعاقبة عليه
  

  (3)٢اخليار "  
، تدابري تشريعية لداخليا القانوهن ناسب ووفقاتعتمد كل دولة طرف، بالقدر امل  -١"    

 من هذه االتفاقية، لتعزيز ٨باإلضافة إىل التدابري املبّينة يف املادة ، أو إدارية أو تدابري فّعالة أخرى
  .نزاهة املوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه واملعاقبة عليه

اذ إجراءات فّعالة ملنع فساد تتخذ كل دولة طرف تدابري لضمان قيام سلطاهتا باخت  -٢"    
للحيلولة املوظفني العموميني وكشفه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك منح تلك السلطات استقاللية كافية 

  . ممارسة تأثري غري سليم على تصرفاهتادون
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  االجتماع يف(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/10) املقدم من فرنسا االقتراحنص مأخوذ من   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/14) املقدم من كولومبيا االقتراحنص مأخوذ من   (3) 
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 (4)٣اخليار "  

جيوز لكل دولة طرف أن ختتار، وفقاً لقانوهنا الداخلي، إلغاء أو إبطال أو فسخ   -١"    
  .أو نقض أي عقود أو ترتيبات أو منافع أُرسيت أو ُمنحت كنتيجة مباشرة لفعل من أفعال الفساد

ليس يف هذه املادة ما مينع أي جهة خاصة من تقدمي مطالبات ضد أشخاص   -٢"    
  ."طبيعيني أو اعتباريني ثبت ارتكاهبم أفعال فساد

    
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) نص املتداولال

   (6)،(5)٤٤املادة "

  اآلثار النامجة عن أفعال الفساد"
________________ 

 ".عواقب أفعال الفساد" ويتعلق بـ (A/AC.261/IPM/23) املقدم من باكستان االقتراحمأخوذ من نص   (4) 
ت تنسيق فريق الثانية للجنة املخصصة، املكسيك، اليت تولّ  نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قّدمتها، أثناء الدورة  (5) 

  ).A/AC.261/L.72(من الرئيس عامل غري رمسي، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب 
 ٤٥ و٤٤أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر دمج املادتني   (6) 

املسؤولية املدنية النامجة "يف مادة واحدة يكون عنواهنا )  من االتفاقية٣٥ انظر يف إطار املادة —" األضرار عن التعويض("
  ):A/AC.261/L.49/Add.1انظر (ويكون نصها كما يلي " (سادعن أفعال الف

 أو الطبيعيني األشخاص حق لضمان أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد - ١"   
  .األضرار تلك عن تعويضات على للحصول مدنية دعوى رفع يف فساد فعل جّراء من أضرار هبم حلقت الذين االعتباريني

  .النقدية غري واخلسارة األرباح وفقدان املادية األضرار التعويضات تلك تشمل أن جيوز - ٢"   
 أو امتياز أو عمومية مناقصة أو عقد إلبطال كافيا مربرا الفساد أفعال تكون بأن طرف دولة كل تتكفل - ٣"   

  .آخر قانوين تصرف أي
 حال يف املتكبدة األضرار عن التعويض مبدأ على ،الداخلي قانوهنا مع يتفق مبا طرف، دولة كل تنص - ٤"   

  :التالية الشروط توافر
  ملنعه؛ معقولة تدابري يتخذ مل أو بارتكابه أذن أو الفساد فعل ارتكب قد عليه املدعى كون )أ"(   
  و بأضرار؛ املدعي إصابة )ب"(   
  .واألضرار الفساد فعل بني سببية صلة وجود )ج"(   
 جّراء من تضرروا الذين لألشخاص تتيح مالئمة إجراءات على الداخلي قانوهنا يف طرف ةدول كل تنص - ٥"   

 حالة يف املختصة، السلطات أو الدولة يطالبوا أن وظائفهم، ممارستهم أثناء العموميون موظفوها ارتكبه فساد فعل
  .املالئمة بالتعويضات دولة، ليس الذي الطرف

 يف الظروف كل آخذة إجازهتا عدم أو التعويضات ختفيض على الداخلي اقانوهن يف طرف دولة كل تنص - ٦"   
  .ارتكبه خلطأ نتيجة تفاقمها إىل أّدى أو األضرار يف أسهم قد املدعي كان إذا االعتبار، عني

   تقادم ملدة التعويضات على احلصول ُتخضع إجراءات على الداخلي قانوهنا يف طرف دولة كل تنص - ٧"   
 ضرراً بأن فيه، علم قد يكون أن يفترض أو املتضرر الشخص فيه علم الذي اليوم من اعتباراً سنوات ثثال عن تقل ال
 بعد اإلجراءات تلك يف الشروع جيوز ال أنه بيد. املسؤول الشخص وهبوية ارتكب، قد فساد فعل بأن أو وقع، قد

  .الفساد علف ارتكاب تاريخ من اعتباراً سنوات عشر عن تقل ال تقادم مدة انتهاء
 مدة على االقتضاء، عند انقطاعها، أو التقادم مدة وقف تنظم اليت املعنية األطراف الدول قوانني تنطبق  - ٨"     

  ."املادة هذه يف املقررة التقادم



 319  ٣٤ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  (7)١اخليار "  

 وسعيا (8)]املتضررة[مع إيالء االعتبار الواجب للحقوق املكتسبة شرعا لألطراف الثالثة "    
وهنا الداخلي، ما قد إىل حتقيق املصلحة العامة على أفضل وجه، تعتمد الدول األطراف، وفقا لقان

ويف هذا السياق، جيوز للدول األطراف، . [يلزم من تدابري إلزالة اآلثار النامجة عن أفعال الفساد
على سبيل املثال، أن تعترب الفساد عامال ذا صلة يف اإلجراءات القانونية املتخذة إللغاء أو فسخ 

  (8)].عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة
  

  ٢اخليار "  
مع إيالء كامل االعتبار للحقوق املشروعة لألطراف الثالثة، تكفل كل دولة   -١"    

طرف أن يكون فعل الفساد سببا إلبطال عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك القانونية 
  (9).املماثلة، مىت ثبت أن للفساد تأثريا مباشرا أو غري مباشر على إبرامها

لة الطرف، حسب اختيارها، أن تسحب أي امتياز أو تفسخ أي عقد جيوز للدو  -٢"    
أو تبطل أي حق أو منفعة أو مزية قانونية إذا ثبت أن ذلك ناتج عن أي فعل فساد وتبني أنه 

  (10)."يتعارض مع املصلحة العامة، دون حتمل أي التزام بتقدمي تعويض
      

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (11)٤٤املادة "

  اآلثار النامجة عن أفعال الفساد"

، تعتمد ]املتضررة[شرعا لألطراف الثالثة مع إيالء االعتبار الواجب للحقوق املكتسبة "    
دي  تدابري وفقا للمبادئ األساسية من قانوهنا الداخلي، للتص(12)]ما قد يلزم من[الدول األطراف 

ويف هذا السياق، جيوز للدول األطراف، على سبيل املثال، أن تعترب . لآلثار النامجة عن الفساد
الفساد عامال ذا صلة يف اإلجراءات القانونية املتخذة إللغاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري 

  ."ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر
  

________________ 

  .سبانيااقتراح مقدم من أ  (7) 
  .اقتراح مقدم من الواليات املتحدة  (8) 
  .(A/AC.261/L.55)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املغرب   (9) 
  ).A/AC.261/L.54(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان   (10) 
ت تنسيق أعمال نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها إبان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك اليت تولّ  (11) 

الرئيس املسندة إليه املسؤولية عن هذا الفصل فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه. من مشروع االتفاقية

  .إضافة اقترحتها هولندا  (12) 
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  ملحوظات من األمانة

 ).الفساد مكافحة تدابري (٣٦حذفت املادة  - ١
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٤٤املادة "

  اآلثار النامجة عن أفعال الفساد"

مع إيالء االعتبار الواجب حلقوق األطراف األخرى املكتسبة حبسن نية، تعتمد الدول "    
ويف هذا . ري، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، للتصدي لآلثار النامجة عن الفساداألطراف تداب

السياق، جيوز للدول األطراف أن تعترب الفساد عامال ذا صلة يف اإلجراءات القانونية املتخذة إللغاء أو 
  ."ايف آخرفسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتص

    
  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة ( من مشروع االتفاقية ٤٤على املادة 

/ ول تشرين األ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  -٣
ويتجلى التعديل . ، يف املادة ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر 

، مشروع قرار، ١٠٣، الفقرة A/58/422(األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .٥٦/٢٦٠ا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهت)املرفق

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٣٤املادة 

  عواقب أفعال الفساد

مع إيالء االعتبار الواجب ملا اكتسبته األطراف الثالثة من حقوق حبسن نّية، تتخذ كل   
ويف هذا .  للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري تتناول عواقب الفساددولة طرف، وفقا

السياق، جيوز للدول األطراف أن تعترب الفساد عامال ذا أمهية يف اختاذ إجراءات قانونية إللغاء أو 
  .فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي إجراء انتصايف آخر
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          التعويض عن الضرر- ٣٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  (1)٤٤املادة "

  املسؤولية املدنية النامجة عن أفعال الفساد"

 تشريعية وتدابري أخرى لضمان حق تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري  -١"  
األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين حلقت هبم أضرار من جّراء فعل فساد يف رفع دعوى 

  .مدنية للحصول على تعويضات عن تلك األضرار
  ..."  

  (2)٤٥املادة "

  التعويض عن األضرار"

 األشخاص الذين على أن يكون من حقيف قانوهنا الداخلي تنص كل دولة طرف   -١"    
  حلقت هبم أضرار من جّراء الفساد أن يرفعوا دعوى للحصول على تعويض كامل عن 

  .تلك األضرار
  األرباح واخلسارة وفقدان تلك التعويضات األضرار املادية جيوز أن تشمل   -٢"    

  .غري النقدية
ضرار عن األتعويض على المع قانوهنا الداخلي، مبا يتفق كل دولة طرف، تنص   -٣"    

  :التاليةاملتكبدة يف حال توافر الشروط 
تدابري يتخذ   ملبارتكابه أو أذن فساد أو الارتكب فعل قد املدعى عليه كون   )أ("    

  ؛همعقولة ملنع

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن ضللتفاو املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/24) املقدم من الفلبني االقتراحنص مأخوذ من   (2) 
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   و؛إصابة املدعي بأضرار  )ب("    
  .بني فعل الفساد واألضراروجود صلة عرضية   )ج("    
 أنه، يف حال تعدد األشخاص علىكل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي تنص   -٤"    

  ، تلقى املسؤولية عليهم نامجة عن فعل الفساد ذاتهالضرار األعن املدعى عليهم باملسؤولية 
  .جمتمعني ومنفردين

ألشخاص تتيح لإجراءات مالئمة على كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي تنص   -٥"    
ممارستهم وظائفهم، أن يطالبوا ن أثناء عموميوموظفوها البه ارتكفعل فساد من جّراء الذين تضرروا 

  . املالئمة بالتعويضاتيف حالة الطرف الذي ليس دولة، ختصة،لدولة أو السلطات املا
عدم ختفيض التعويضات أو على كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي تنص   -٦"    

أو أّدى إىل يف األضرار قد تسبب املدعي كان آخذة كل الظروف يف عني االعتبار، إذا إجازهتا 
  .تفاقمها نتيجة خلطأ ارتكبه

ُتخضع احلصول على إجراءات على كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي تنص   -٧"    
فيه الشخص املتضرر علم الذي اليوم ملدة تقادم ال تقل عن ثالث سنوات اعتباراً من التعويضات 

وية هبوقد ارتكب، اد فعل فسبأن أو بأن ضرراً قد وقع،  ،فيهيكون قد علم أن يفترض أو 
مدة تقادم ال تقل عن انتهاء الشروع يف تلك اإلجراءات بعد جيوز أنه ال بيد . الشخص املسؤول

  .عشر سنوات اعتباراً من تاريخ ارتكاب فعل الفساد
عند ، وقفها التقادم أو ةمدتعليق تنطبق قوانني الدول األطراف املعنية اليت تنظم   -٨"    

  ".يف هذه املادةاملقررة تقادم  الة، على مداالقتضاء
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (3)٤٥املادة "

  التعويض عن األضرار"

  (4)١اخليار "  

تكفل كل دولة طرف أن يراعي قانوهنا الداخلي ضرورة مكافحة الفساد، وأن   -١"    
بل انتصاف فعالة لألشخاص الذين تتأثر حقوقهم ومصاحلهم بالفساد، بغية ينص خصوصا على س

  .متكينهم من احلصول، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، على تعويضات عن األضرار

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قدمتها، أثناء الدورة الثانية للجنة املخصصة، املكسيك، اليت تولّت تنسيق أعمال   (3) 
  ).A/AC.261/L.72(غري رمسي، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس فريق عامل 

  ).A/AC.261/IPM/10(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (4) 
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تتيح كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، إمكانية عرض آراء وشواغل   -٢"    
ة من اإلجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة، على الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسب

  .حنو ال ميّس حبقوق الدفاع
  

  (5)٢اخليار "  

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي تكفل   -١"    
ضد ] مدنية] [قانونية[حق األشخاص الذين أصاهبم ضرر من جراء فعل فساد يف رفع دعوى 

  (6).ني عن ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض كاملاألشخاص املسؤول
  ، يتعني الوفاء بالشروط التالية للحصول على تعويض ١ألغراض الفقرة   -٢"    

  :عن الضرر
  قد ارتكب فعل الفساد أو أذن بارتكابه عمدا؛] اجلاين] [املدعى عليه[كون   )أ"(    
  إصابة املدعي بضرر؛  )ب"(    
  .فعل الفساد وذلك الضرروجود صلة سببية بني   )ج"(    
تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي على أنه، يف حال تعدد األشخاص   -٣"    

  املدعى عليهم باملسؤولية عن الضرر الناجم عن النشاط الفاسد ذاته، ُتلقى املسؤولية عليهم 
  (7).جمتمعني ومنفردين

 أو عدم إجازته، تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي على خفض التعويض  -٤"    
  مع مراعاة كل الظروف، إذا كان املدعي قد أسهم يف وقوع الضرر أو يف تفاقمه نتيجة 

  (8).خلطأ ارتكبه

جيوز أن يشمل التعويض املشار إليه يف هذه املادة الضرر املادي وفقدان األرباح   -٥"    
  ."واخلسارة غري املالية

      

________________ 

  .بصيغته املعدلة شفويا) A/AC.261/IPM/13(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (5) 
روع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند إدراج النص اإلضايف التايل أثناء القراءة األوىل ملش  (6) 

تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي على أن يكون من حق أي موظف عمومي تلحق به ): "A/AC.261/L.74انظر (
 نية أو عن قصد أو بنية مبّيتة، بسوءة أو أضرار، سواء أكانت مالية أم غري مالية، نتيجة ادعاءات عليه بالفساد، غري موضوعي

 إجراء بغية احلصول على تعويض كامل عن األضرار النامجة عن تلك لّطلة أو اتضح أهنا واهية، أن يستهوثبت الحقا أهنا با
  ".االدعاءات

  ).A/AC.261/IPM/24(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (7) 
ومن االقتراح املقدم من مصر ) A/AC.261/IPM/24(دم من الفلبني نص مأخوذ من االقتراح املق  (8) 

)A/AC.261/L.49/Add.1.(  
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  ٢٠٠٣يناير /اين كانون الث٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (10)،(9)٤٥املادة "

  التعويض عن األضرار"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا للمبادئ األساسية من قانوهنا "    
 يف (12) الذين أصاهبم ضرر من جراء فعل فساد(11)الداخلي، لكي تكفل حق اهليئات أو األشخاص

  ."ى قانونية ضد األشخاص املسؤولني عن ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض كاملرفع دعو
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٤٥املادة "

  التعويض عن الضرر"

لكي تكفل تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، "    
 الذين أصاهبم ضرر من جراء فعل فساد يف رفع دعوى قانونية ضد (13)حق اهليئات أو األشخاص

  (14)."املسؤولني عن ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض
    

  ملحوظات من األمانة
، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ١
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة (من مشروع االتفاقية  ٤٥على املادة 

________________ 

  .احتفظت كندا مبوقفها بشأن هذه املادة  (9) 
ت تنسيق أعمال نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها إبان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك اليت تولّ  (10) 

راءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من الرئيس املسندة إليه املسؤولية عن هذا الفصل فريق عامل غري رمسي عقب الق
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه. من مشروع االتفاقية

  ".الدولة أو الشركة"بعبارة " اهليئات أو األشخاص"ندونيسيا االستعاضة عن عبارة اقترحت إ  (11) 
  يف " أفعال الفساد"يف هذه املادة مرهون بالنتيجة النهائية للمناقشة بشأن تعريف " أفعال الفساد"صطلح امل  (12) 
  .٢املادة 
تعترب شاملة الدول، وكذلك األشخاص " اهليئات أو األشخاص" أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (13) 

  .االعتباريني والطبيعيني
 أن هذا احلكم ال يقصد منه تقييد حق الدولة الطرف يف حتديد الظروف األعمال التحضرييةبّين اتفق على أن ت  (14) 

اليت تتيح فيها اللجوء إىل حماكمها، مبا يف ذلك احلق يف أن تقرر بشأن إنشاء واليات قضائية خارج أراضيها على األفعال 
  .املشار إليها يف احلكم
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 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
ويتجلى . ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية )مشروع قرار، املرفق

٥٦/٢٦٠. 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - اءب
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٣٥املادة 

  التعويض عن الضرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لضمان   
ة ضد حق الكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائي

  .املسؤولني عن إحداث ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض
      

    ملحوظات تفسريية-جيم
  

 من ٣٥امللحوظتان التفسرييتان اللتان وافقت عليهما اللجنة املخصصة بشأن املادة   
، A/58/422/Add.1(االتفاقية وتردان يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :مها كما يلي) ٣٨-٣٧الفقرتان 
 الشخصيات وكذلك الدول، شامال يعترب" األشخاص أو الكيانات "تعبري  )أ(  
  ؛والطبيعية االعتبارية
تكفل أن  أن األطراف الدول على أن مبدأ إرساء هو املادة هذه من املقصود  )ب(  
 تستهل إجراءات أن الضرر يصيبها اليت الكيانات أو لألشخاص تتيح آليات لديها تكون
 تكون اليت احلاالت يف مثال (فساد أفعال يرتكبون الذين ضد املالئمة، الظروف يف قانونية،

). فيها اإلجراءات تلك استهالل يراد اليت الطرف بالدولة مشروعة صلة األفعال لتلك فيها
 فيها جتعل اليت الظروف تقرير على حدة يف طرف دولة كل حق ٣٥ املادة تقيد ال ويف حني
اخليار  ماهية تقرر أو تشترط أن أيضا منها املقصود فليس احلاالت، تلك يف تاحةم حماكمها

 .ذلك فعل لدى الطرف الدولة ختتاره املعّين الذي
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          السلطات املتخصصة- ٣٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

 ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير /الثاين كانون ٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) تداولالنص امل
  (1)٣٩ املادة"

  املتخصصة السلطات"

 أو متخصصني أشخاص وجود لضمان تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ"    
 وفقا االستقاللية، من يلزم مبا هؤالء يتمتع أن ويتعني. الفساد مكافحة يف متخصصة هيئات
 بصورة بوظائفهم القيام يستطيعوا لكي رف،الط للدولة الداخلي للقانون األساسية للمبادئ
 ما على اهليئات تلك موظفي حصول طرف دولة كل وتضمن. له داعي ال ضغط يأ ودون فّعالة
  ".مهامهم ألداء املالية واملوارد التدريب من يكفي

    
  ملحوظات من األمانة

/  حزيران٢٨-١٧فيينا،  (أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  -١  
  ).املالحقة واملقاضاة واجلزاءات (٤٠، اتفق على استعراض هذه املادة باالقتران مع املادة )٢٠٠٢يونيه 

 / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، ( الثالثة للجنة املخصصة ويف الدورة - ٢ 
 انظر( من مشروع االتفاقية ٣٩ للمادة ، اقترحت اجلمهورية التشيكية النص املعدل التايل)٢٠٠٢أكتوبر 

A/AC.261/L.13:(  
  

  ٣٩املادة "
  السلطات املتخصصة"

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري إلنشاء هيئات متخصصة يف مكافحة   - ١"    
الفساد، تتألف من جلنة برملانية مكلّفة بالتحقيق مع كبار املوظفني العموميني والسياسيني جتتمع 

  :خمصص، ومن اهليئات التالية اليت تنشأ على أساس دائمعلى أساس 

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع)A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من املقدم االقتراح من مأخوذ نص  (1)
  .)٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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  وحدة لالستخبارات املالية؛  )أ"(    
  ووحدة حتقيق خاضعة لسلطة الشرطة أو قاضي حتقيق؛  )ب"(    
  .ومكتب تابع للنيابة العامة للدولة  )ج"(    
اللية،  من هذه املادة مبا يلزم من االستق١وتتمتع اهليئات املشار إليها يف الفقرة   - ٢"    

وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، لكي تتمكن من القيام بوظائفها بصورة 
وتكفل كل دولة طرف حصول موظفي تلك اهليئات على ما . فّعالة ودون أي ضغط ال داعي له

  ."يكفي من التدريب واملوارد املالية الجناز مهامهم
  

 ٢٤- ١٣فيينا، (النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة  ملشروعوخالل القراءة الثانية   - ٣  
 قرار بشأن استبقاء هذه املادة أو حذفها إىل حني االنتهاء من وضع ذااخت، أُّجل )٢٠٠٣يناير /كانون الثاين

 .)الفساد ملنع متخصصة هياكل ( مكررا٥النهائية للمادة  الصيغة
      

      ٢٠٠٣ب أغسطس  آ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
جنوب أفريقيا واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية وموريشيوس 

)A/AC.261/L.222(  
  

  ٣٩املادة "
  السلطات املتخصصة"

تضمن كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، وجود أشخاص "    
ويتعني أن ُيمنح . ل إنفاذ القانونمتخصصني أو هيئات متخصصة يف مكافحة الفساد من خال

أولئك األشخاص واهليئات ما يلزم من االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للنظام القانوين يف 
كما ينبغي أن . الدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي تأثري غري مشروع

  ."حو املناسب ألداء مهامهميتوفر ملوظفي تلك اهليئات التدريب واملوارد على الن
    

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٣٩املادة "[

  السلطات املتخصصة"

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من تدابري "    
ويتعني أن يتمتع . لضمان وجود أشخاص متخصصني أو هيئات متخصصة يف مكافحة الفساد

ا يلزم من االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة الطرف، لكي هؤالء مب
وينبغي حصول موظفي تلك اهليئات . يستطيعوا أداء وظائفهم بفعالية ودون أي ضغط ال داعي له

  .]"على ما يكفي من التدريب واملوارد املالية ألداء مهامهم
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    ملحوظات من األمانة
 من مشروع االتفاقية ٣٩املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة وافقت اللجنة   - ٤

    ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (
 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٥

. لة شفويا، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعد)٢٠٠٣أكتوبر /األول
، A/58/422(وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني )، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة 
       .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية 

  لذي اعتمدته اجلمعية العامة   النص املوافق عليه ا- باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٣٦املادة 

  السلطات املتخصصة

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من 
تدابري لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصني يف مكافحة الفساد 

ح تلك اهليئة أو اهليئات أو هؤالء األشخاص ما يلزم من ومتن. من خالل إنفاذ القانون
االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء 

وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي . وظائفهم بفعالية ودون أي تأثري ال مسّوغ لـه
  . واملوارد املالية ألداء مهامهمتلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم من التدريب

      
    ملحوظات تفسريية- جيم

  
 من االتفاقية ٣٦امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة 

هي ) ٣٩، الفقرة A/58/422/Add.1(وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :كما يلي

 اهليئات أو اهليئة نفس هي املادة هذه يف إليها املشار يئاتاهل أو اهليئة تكون أن ميكن
  .٦ املادة يف إليها املشار
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          التعاون مع سلطات إنفاذ القانون- ٣٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٤٦املادة "
  تدابري تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون"

  (1) ١اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو   - ١"    

سبق هلم أن شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم مبقتضى هذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة 
  (2).راض التحّري واإلثباتللسلطات املختصة يف أغ

تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل   -  مكررا١ً"    
 ُجرمختفيف عقوبة الشخص املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن 

 .مشمول هبذه االتفاقية

صانة من املالحقة ألي شخص يقدم تنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احل  - ٢"    
 ئ ُجرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقا للمبادبشأنعونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة 

 .األساسية لقانوهنا الداخلي

محاية ] [… [تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة  - ٣"    
  .تفاقيةمن هذه اال]  والشهود والضحايا‘املخربين’

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1)
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

وقد اقترحت فرنسا إدراج هذه الفقرة قبل . (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (2)
 .النص املقترح من النمسا وهولندا
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  (3) ٢اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف التدابري املالئمة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو   - ١"    

شاركوا يف ارتكاب أي ُجرم حمدد بناء على هذه االتفاقية على توفري مساعدة فعلية ومعينة 
  .لألجهزة املختصة ميكن أن تساهم يف استرداد عائدات اجلرمية

ألطراف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل ختفيف تنظر الدول ا  - ٢"    
عقوبة الشخص املتهم الذي يقدم عوناً كبرياً يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن ُجرم مشمول 

  .هبذه االتفاقية
تنظر الدول األطراف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة ألي شخص يقدم   - ٣"    

 عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن ُجرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقاً للمبادئ عوناً كبرياً يف
  .األساسية لقوانينها الداخلية

محاية ] […[تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة   - ٤"    
  .من هذه االتفاقية]  والشهود والضحايا‘املخربين’
 من هذه املادة موجوداً يف دولة ١ليه يف الفقرة عندما يكون الشخص املشار إ  - ٥"    

طرف وقادراً على تقدمي عون كبري إىل األجهزة املختصة لدى دولة طرف أخرى، جيوز للدولتني 
املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقاً لقانوهنما الداخلي، بشأن إمكانية قيام الدولة 

  . من هذه املادة٣ و٢ املبّينة يف الفقرتني الطرف األخرى بتوفري املعاملة
  

  (4) ٣اخليار "  
تنظر كل دولة طرف يف إتاحة إمكانية اللجوء، يف احلاالت املناسبة، إىل ختفيف   - ١"    

مشمول ُجرم يف إجراءات التحقيق أو املالحقة بشأن كبرياً  م عوناًعقوبة الشخص املتهم الذي يقّد
  .هبذه االتفاقية

إمكانية منح احلصانة من املالحقة ألي شخص إتاحة  دولة طرف يف تنظر كل  - ٢"    
ُجرم مشمول هبذه االتفاقية، وفقا للمبادئ بشأن يف عمليات التحقيق أو املالحقة كبرياً  يقدم عوناً

  .األساسية لقانوهنا الداخلي
محاية ] [… [تكون محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة  - ٣"    

  ."من هذه االتفاقية]  والشهود والضحايا‘ملخربينا’
  

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)ن كولومبيا نص مأخوذ من االقتراح املقدم م  (3)
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (4)
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    ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (5) ٤٦املادة "
  تدابري تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون"

ركون أو تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشا  - ١"    
شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات 
املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، وعلى توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات املختصة ميكن 

  .أن تسهم يف استرداد العائدات اإلجرامية
 يف احلاالت املناسبة، (6)،]هنا الداخلييف قانو[تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح   - ٢"    

إمكانية ختفيف عقوبة املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن ُجرم 
  .مشمول هبذه االتفاقية

تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،   - ٣"    
ألي شخص يقدم (6) ]لإلعفاء من املسؤولية اجلنائية[ القضائية من املالحقة] منح احلصانة[إمكانية 

  .عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن ُجرم مشمول هبذه االتفاقية
محاية [...] [جتري محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة   - ٤"    

  .من هذه االتفاقية] الشهود والضحايا
 من هذه املادة، املوجود يف دولة ١كون الشخص املشار إليه يف الفقرة عندما ي  - ٥"    

 تقدمي عون كبري إىل السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، (6)]راغبا يف] [قادرا على[طرف، 
جيوز للدولتني الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانوهنما الداخلي، 

  ." من هذه املادة٣ و٢ الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني بشأن إمكان قيام
      

    ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  (A/AC.261/L.153)اليمن 

  ٤٦املادة "
  تدابري تعزيز التعاون مع سلطات إنفاذ القانون"

ع األشخاص الذين يشاركون أو تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجي  - ١"    
شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات 

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قُّدمت يف الدورة الثانية للجنة املخصصة من االحتاد الروسي وفرنسا وكولومبيا   (5)
  .ع النص وبناء على طلب من الرئيس، عقب القراءة األوىل ملشرو)A/AC.261/L.76(والنمسا وهولندا 

  .اقتراح مقدم من االحتاد الروسي  (6)
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املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات وعلى توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات املختصة ميكن أن 
  ة من أفعال جمّرمة وفقا تسهم يف استرداد العائدات أو املمتلكات أو أي أموال أخرى متأتي

  .هلذه االتفاقية
تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح يف قانوهنا الداخلي، يف احلاالت املناسبة إمكانية   - ٢"    

ختفيف عقوبة املتهم أو إعفائه من املسؤولية اجلنائية إذا ما قدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو 
  . مشمول هبذه االتفاقيةُجرماملالحقة بشأن 

محاية [...] [جتري محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة   - ٣"    
  .من هذه االتفاقية] األشخاص يف اإلجراءات اجلنائية

 من هذه املادة املوجود يف دولة ١عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة   - ٤"    
 طرف أخرى، جيوز للدولتني طرف مستعدا لتقدمي عون كبري إىل السلطات املختصة لدولة

الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات وفقا لقانوهنما الداخلي بشأن إمكان قيام 
  ." من هذه املادة٢الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرة 

    
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٤٦املادة "
  ون مع سلطات إنفاذ القانونتدابري تعزيز التعا"

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو   - ١"    
شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات 

 ميكن  توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات املختصةوعلىاملختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، 
  .أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسترداد تلك العائدات

تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف عقوبة   - ٢"    
  . أو املالحقة بشأن ُجرم مشمول هبذه االتفاقيةالتحقيقاملتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات 

طرف يف أن تتيح، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تنظر كل دولة   - ٣"    
 ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو القضائيةإمكانية منح احلصانة من املالحقة 

  .املالحقة بشأن ُجرم مشمول هبذه االتفاقية
اية مح[...] [ على النحو املنصوص عليه يف املادة األشخاصجتري محاية أولئك   - ٤"    

  .من هذه االتفاقية، مع تعديله حسب مقتضى احلال، وفقا للقانون الداخلي] الشهود والضحايا
 من هذه املادة، املوجود يف دولة ١عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة   - ٥"    

طرف، قادرا على تقدمي عون كبري إىل السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، جيوز للدولتني 
عنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانوهنما الداخلي، بشأن إمكان قيام الطرفني امل

  ." من هذه املادة٣ و٢الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني 
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    ملحوظات من األمانة
 اجملّرمة األفعال"و" اقيةاالتف هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما  - ١  

االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا
 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،

 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن اضةباالستع يوصي أن الفريق وقرر. باالتساق تتعلق
انظر (  من مشروع االتفاقية٤٦ من املادة ٣ و٢الفقرتني  يف" االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"

A/AC.261/24و Corr.1 سلطات مع التعاون"ليصح  ٤٦ املادة عنوان وفضال عن ذلك، غُيِّر). ١٢، الفقرة 
 التعاون(مكّررا  ٤٨و) الوطنية السلطات بني التعاون( ٤٨ املادتني عنواين مع متسقا جلعله ،"القانون إنفاذ
   ).١٢، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر ) (الوطنية والسلطات اخلاص القطاع بني

، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة   - ٢  
    ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (من مشروع االتفاقية  ٤٦مؤقتا، على املادة 

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة   - ٣  
. فقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، A/58/422(وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني )، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة 

          .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية 
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٣٧املادة 

  التعاون مع سلطات إنفاذ القانون

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو   - ١
مفيدة إىل السلطات شاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات 

املختصة ألغراض التحقيق واإلثبات، وعلى توفري مساعدة فعلية حمددة للسلطات املختصة ميكن 
  .أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسترداد تلك العائدات

تنظر كل دولة طرف يف أن تتيح، يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف عقوبة   - ٢
  م عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقا املتهم الذي يقد

  .هلذه االتفاقية
تنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية، وفقا   - ٣

للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو 
  .فقا هلذه االتفاقيةاملالحقة بشأن فعل جمّرم و
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 من ٣٢جتري محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص عليه يف املادة   - ٤
  .هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

 من هذه املادة، املوجود يف دولة ١عندما يكون الشخص املشار إليه يف الفقرة   - ٥
ملختصة لدولة طرف أخرى، جيوز للدولتني طرف، قادرا على تقدمي عون كبري إىل السلطات ا

الطرفني املعنيتني أن تنظرا يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانوهنما الداخلي، بشأن إمكان 
  . من هذه املادة٣ و٢قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني 
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        وطنية  التعاون بني السلطات ال- ٣٨املادة 
          نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
    

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  (1)٤٨املادة "
  التعاون مع السلطات الوطنية وفيما بينها"

ية، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تعاون السلطات العموم"    
وكذلك تعاون أي موظف عمومي، وفقا لقانوهنا الداخلي، مع سلطاهتا املسؤولة عن التحقيق 

  :يف األفعال اإلجرامية ومالحقتها
باملبادرة بإبالغ السلطات األخرية حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد   )أ"(    

] ذي يضلع فيه موظف عموميجترمي الفساد ال[...] [بأن أيا من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 
من هذه ] جترمي غسل عائدات الفساد[...] [و] جترمي الفساد يف القطاع اخلاص[...] [و

  االتفاقية قد ارتكبت؛ أو
  ."بتوفري مجيع املعلومات الضرورية للسلطات األخرية، بناء على طلبها  )ب"(    

      

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1)
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) ملتداولالنص ا

  (2)٤٨املادة "
  (3)التعاون مع السلطات الوطنية وفيما بينها"

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تعاون السلطات العمومية، وكذلك "    
 وفقا لقانوهنا الداخلي، مع سلطاهتا املسؤولة عن التحقيق يف األفعال (4)املوظفني العموميني،

  (5) :وجيوز أن تشمل تلك التدابري ما يلي. إلجرامية ومالحقتهاا
املبادرة بإبالغ السلطات األخرية حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأنه   )أ"(    

جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف [...] [جرى ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 
من هذه ] جترمي غسل عائدات الفساد[...] [و] القطاع اخلاصجترمي الفساد يف [...] [و] عمومي

  االتفاقية ؛ أو
  (6) ."تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها  )ب"(    

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٤٨املادة "
  لطات الوطنيةالسبني التعاون "

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للتشجيع، وفقا لقانوهنا الداخلي، على "    
التعاون بني السلطات العمومية، وكذلك املسؤولني العموميني وسلطاهتا املسؤولة عن التحقيق يف 

  :وجيوز أن تشمل تلك التدابري ما يلي. األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها
________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قُّدمت يف الدورة الثانية للجنة املخصصة من النمسا وهولندا   (2)
)A/AC.261/L.61(عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس ،.  

... مع "ة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر حذف عبار  (3)
  ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (وفيما بينها

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند إدراج النص التايل بعد   (4)
مومية وكذلك تعاون السلطات واملوظفني يف القطاع اخلاص الذي يوفر بضائع وخدمات ع": "املوظفني العموميني"عبارة 

  ).A/AC.261/L.74انظر " (ذات صلة وثيقة برفاه الناس ومصلحتهم
على النحو "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر إدراج عبارة   (5)
  ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر (يف هناية هذه الفقرة " التايل

 النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن شواغل بشأن ما أثناء القراءة األوىل ملشروع (6)
إذا كانت صياغة هذه املادة تتيح مرونة كافية ملراعاة الفوارق بني النظم القانونية، مبا يف ذلك احلق يف عدم جترمي الشخص 

  .نفسه بنفسه، اجملسد يف العديد من النظم القانونية
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إبالغ هذه السلطات حيثما تكون هناك أسباب وجيهة العتقاد أنه جرى   )أ"(    
[...] و] رشوة املسؤولني العموميني الوطنيني[...] [ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد 

  من هذه االتفاقية ؛ أو] غسل عائدات الفساد[...] [و] الفساد يف القطاع اخلاص[
  ."لضرورية إىل هذه السلطات، بناء على طلبهاتقدمي مجيع املعلومات ا  )ب"(    

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٤٨وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ١
   ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣كتوبر أ/األول

، الفقرة A/58/422(ويتجلى التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
ثامنة واخلمسني وفقا ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا ال)، مشروع قرار، املرفق١٠٣

  .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٣٨املادة 

  السلطات الوطنيةبني التعاون 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعاون 

عمومية، وكذلك موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاهتا املسؤولة عن بني سلطاهتا ال
  وجيوز أن يشمل . التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب آخر

  :ذلك التعاون
املبادرة بإبالغ السلطات األخرية، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد   )أ(

   من هذه االتفاقية؛ أو٢٣ و٢١ و١٥اجملّرمة وفقا للمواد بأنه جرى ارتكاب أي من األفعال 
  .تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها  )ب(

  



 

 



 

 
341 

 
 
   

          التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص- ٣٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (1) مكررا٤٨املادة "

  التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية"
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تكفل، وفقا لقانوهنا الداخلي،   -١"    

ع اخلاص، وخصوصا تعزيز التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطا
  .املؤسسات املالية، لغرض تبادل املعلومات املتعلقة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة هبذه االتفاقية

تنظر كل دولة طرف، حيثما كان ذلك مناسبا، يف أن تفرض على رعاياها   -٢"    
ا الداخلي،  وفقا لقانوهن(2)،]وغريهم من األشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها[

  التزاما بإبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل إجرامي مشمول 
  ."هبذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

   مكررا٤٨املادة "
   الوطنيةالتعاون بني القطاع اخلاص والسلطات"

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تشجع، وفقا لقانوهنا الداخلي،   - ١"    
على التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا 
  املؤسسات املالية، فيما يتعلق باألمور اليت تنطوي على ارتكاب أفعال إجرامية مشمولة 

  .ذه االتفاقيةهب
________________ 

ومل تنظر اللجنة ). A/AC.261/L.62( غامبيا وهولندا إّبان الدورة الثانية للجنة املخصصة اقتراح مقدم من  (1)
  .املخصصة يف النص إّبان القراءة األوىل ملشروع االتفاقية

  .النص الوارد بني معقوفتني مقترح من غامبيا (2)
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تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد   - ٢"[    
مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن 

  .]"ارتكاب فعل إجرامي مشمول هبذه االتفاقية
    

  ملحوظات من األمانة

 التعاون (٤٨ مكررا و٤٨لجنة املخصصة، اقترحت اليمن دمج املادتني يف الدورة الرابعة ل - ١
 ):A/AC.261/L.153انظر (على النحو التايل ) الوطنية السلطات بني

  
  [...]املادة "

  التعاون مع سلطات التحقيق"

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تعاون السلطات العمومية   - ١"    
 والعاملني يف القطاع اخلاص، وفقا لقانوهنا الداخلي، مع سلطاهتا املختصة واملوظفني العموميني

  :بالتحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقتها وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما يلي
املبادرة بإبالغ سلطات التحقيق حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد بأنه   )أ"(    

  ة وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛ أوجرى ارتكاب أي من األفعال اجملّرم
  .تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل سلطات التحقيق بناء على طلبها  )ب"(    
تنظر كل دولة طرف، حيثما كان ذلك مناسبا يف أن تفرض على رعاياها   - ٢"    

ا وغريهم من األشخاص الذين يقيمون بصورة معتادة يف إقليمها، وفقا لقانوهنا الداخلي، التزام
  بإبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن ارتكاب فعل إجرامي مشمول 

  ."هبذه االتفاقية
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
   مكررا٤٨املادة "

  التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية"

 طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تشجع، وفقا لقانوهنا الداخلي، تتخذ كل دولة  - ١"    
على التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة ومؤسسات القطاع اخلاص، 
  وخصوصا املؤسسات املالية، فيما يتعلق باألمور املتصلة بارتكاب أفعال إجرامية مشمولة 

  .هبذه االتفاقية
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 طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد تنظر كل دولة  - ٢"    
مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن 

  ."ارتكاب فعل إجرامي مشمول هبذه االتفاقية واملالحقة عليه
    

  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ٢
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق وقرر. باالتساق تتعلق

انظر ( مكررا من مشروع االتفاقية ٤٨ من املادة ٢ و١يف الفقرتني " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"
A/AC.261/24 وCorr.1 ١٢، الفقرة.( 

 من مشروع  مكررا٤٨ؤقتا، على املادة ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، م - ٣
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الفقرة A/58/422(ألخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة ويتجلى التعديل ا
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣

  .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٣٩املادة 

  القطاع اخلاص والتعاون بني السلطات الوطنية
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع   - ١

التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا 
  .ما يتصل باألمور املتعلقة بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقيةاملؤسسات املالية، في

تنظر كل دولة طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين يوجد   - ٢
مكان إقامتهم املعتاد يف إقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة عن 

 .قيةارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفا
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          السرية املصرفية- ٤٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  

  (1)٥٨املادة "
  السرية املصرفية"

رية املصرفية لرفض توفري ال جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تتذرع بالس  - ١"  
وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن تطّبق هذه . املساعدة اليت تطلبها الدولة الطرف الطالبة

املادة وفقاً لقانوهنا الداخلي، أو أحكامها اإلجرائية أو االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو املتعددة 
 .األطراف اليت تربمها مع الدولة الطرف الطالبة

ُتلَزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استخدام أي معلومات حتظى باحلماية يف إطار   - ٢"  
مل تأذن هلا   السرية املصرفية ألي غرض آخر غري اإلجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما

  .بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
م السرية املصرفية ُتعزِّز الدول األطراف قوانينها هبدف احليلولة دون استخدا  - ٣"  

  ."لعرقلة التحريات اجلنائية أو اإلدارية اليت هلا صلة مبوضوع هذه االتفاقية
      

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي ع يف االجتما(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1)
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (2) ٥٨املادة "

  (3)السرية املصرفية"

 أن تتذرع بالسرية املصرفية لرفض تقدمي ال جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب  - ١"   
وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه . املساعدة اليت تلتمسها الدولة الطرف الطالبة

املادة وفقاً لقانوهنا الداخلي أو أحكامها اإلجرائية أو االتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو املتعددة 
 . الطالبةاألطراف اليت تربطها بالدولة الطرف

تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استخدام ما تتلقاه من معلومات حممية يف إطار   - ٢"  
مل تأذن هلا   السرية املصرفية ألي غرض آخر غري اإلجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما

  (4).بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
 الستخدام السرية املصرفية يف إعاقة على الدول األطراف أن تدّعم قوانينها منعا  - ٣"  

  ." هبذه االتفاقية(5)التحقيقات اجلنائية أو اإلدارية اليت هلا صلة باجلرائم املشمولة
      

________________ 

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (2)
 يف هذه املادة، مث تغيري عنوان املادة ٥١ من املادة ١٥ب أفريقيا إدراج الفقرة الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت جنو

  :وتعديل النص لكي يصبح كما يلي" السرية املصرفية واملسائل الضريبية"ليصبح 
ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم أو طلب مساعدة قانونية متبادلة، متذرعة بالسرية   - ١"   

  . بأن اجلرم ُيعترب منطويا أيضا على أمور ضريبيةاملصرفية فحسب أو
تطّبق الدولة الطرف متلقية الطلب هذه املادة وفقا لقانوهنا الداخلي أو أحكامها اإلجرائية أو اتفاقاهتا أو   - ٢"   

  .ترتيباهتا الثنائية أو املتعددة األطراف مع الدولة الطرف الطالبة
 استعمال ما تتلقاه من معلومات حممية يف إطار السرية املصرفية ألي تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم  - ٣"   

  .غرض آخر غري اإلجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما مل تأذن هلا بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
ئية أو على الدول األطراف أن تدّعم قوانينها منعا الستخدام السرية املصرفية يف إعاقة التحقيقات اجلنا  - ٤"   

  ."اإلدارية اليت هلا صلة مبوضوع هذه االتفاقية
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، جرت مناقشة مستفيضة بشأن ما إذا  (3)

ورأت وفود . ٥٣ من املادة ٨كانت املسألة املتناولة يف هذه املادة مشمولة أم غري مشمولة بالفعل باحلكم الوارد يف الفقرة 
  .كثرية أن املسألة هامة بقدر كاف يسّوغ إدراجها يف حكم منفصل، إذ من شأهنا أن تدعم التعاون الدويل

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أنه سيلزم صوغ هذه الفقرة على  (4)
  .٥٣ من املادة ١٩نسق الفقرة 

اجلرائم املشمولة هبذه "ء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رئي أن عبارة أثنا (5)
  .أكثر اتساقا مع الصيغة العامة هلذه املادة وأدرجت بالتايل يف مشروع النص" االتفاقية
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (6) مكررا٤٢املادة "[

  السرية املصرفية"

دول األطراف إتاحة آليات مناسبة يف نظمها القانونية الداخلية للتغلب على تكفل ال"    
العقبات اليت تعترض التحقيق يف اجلرائم املشمولة يف هذه االتفاقية واليت قد تنشأ عن تطبيق قوانني 

  (7).]"السرية املصرفية
    

  ملحوظات من األمانة
  

 املخصصة، للجنة الرابعة الدورة يف ص،الن ملشروع الثانية القراءة وعقب. ٥٨ُحذفت املادة  -١
 أعماله نسقت رمسي، غري عامال فريقا االتفاقية مشروع من الفصل هذا عن املسؤول الرئيس نائب أنشأ

 على  بناء٥٨ املادة حذف الرمسي غري العامل الفريق واقترح. املادة هلذه منقّح نص إلعداد املتحدة، الواليات
 ١ الفقرتني إدراج) ب(و ؛"التعاون الدويل"شأن بمكررا  ٥٠ املادة يف ثانية رةفق إدراج) أ: (التايل األساس

 القانونية املساعدة (٥٣ املادة من ٨ بالفقرة امللحقة احلاشية يف ٥٨ املادة من ٢و) األوىل اجلملة من دون(
 السياق؛ ذلك يف الفقرتني هاتني يف ينظر أن يف رغبتها عن أعربت قد املكسيك أن مالحظة مع ،)املتبادلة

) د(و ؛٤٢ املادة من ٨ الفقرة من األخرية اجلملة وحول ٥٣ املادة من ٨ الفقرة يف املعقوفتني حذف) ج(و
 تتح ومل. مكررا اجلديدة ٤٢ املادة باعتبارها النص مشروع يف وإدراجها ٥٨ املادة من ٣ الفقرة صوغ إعادة
 .الرابعة دورهتا يف الرمسي غري ملالعا الفريق اقتراح الستعراض الفرصة املخصصة للجنة

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  
   مكررا٤٢املادة "
  السرية املصرفية"

تكفل كل دولة طرف إتاحة آليات مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي للتغلب على "    
قوانني السرية املصرفية، يف حالة التحقيقات اجلنائية الداخلية يف العقبات اليت قد تنشأ عن تطبيق 

  ."األفعال اليت جتّرمها تلك الدولة الطرف وفقا هلذه االتفاقية
________________ 

يات املتحدة اليت تولت تنسيق أعمال نص هذه املادة هو اقتراح قدمته أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة الوال (6)
 من مشروع االتفاقية وعمال بطلب من نائب الرئيس املسندة إليه ٥٨فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية للمادة 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص بعد توزيعه. املسؤولية عن الفصل الثالث من مشروع االتفاقية

تكفل الدول األطراف إتاحة آليات مناسبة يف نظمها القانونية : " بديلة كما يلياقترح أحد الوفود صيغة (7)
  ."الداخلية تسمح بالتحقيق يف اجلرائم املشمولة يف هذه االتفاقية، بصرف النظر عن أي من قوانني السرية املصرفية
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    ملحوظات من األمانة
من مشروع مكررا  ٤٢وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
   ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (االتفاقية 
 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣

. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول
، الفقرة A/58/422(ويتجلى التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣
  .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٤٠املادة 

  السرية املصرفية

 يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمّرمة وفقا تكفل كل دولة طرف،
هلذه االتفاقية، وجود آليات مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ 

  .عن تطبيق قوانني السرية املصرفية
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            السجل اجلنائي- ٤١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٤٩املادة "
  إنشاء سجل جنائي"

  (1)١اخليار "  
بعني يؤخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي تعتمد "    

سبق أن لذي تعتربه مالئما، أي حكم إدانة االعتبار، وفقا ملا تراه مالئما من شروط، وللغرض ا
نائية اجلجراءات اإلصدر حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف 

  .جبرم مشمول هبذه االتفاقيةاملتعلقة 
  

  (2)٢اخليار "  
يف سياق التحقيق اجلنائي بشأن أي جرمية مشمولة هبذه االتفاقية، وبغية االنتفاع "    
  املعلومات املتعلقة مبا إذا كان املتهم، أم مل يكن، قد أُدين سابقا يف دولة أخرى، تعتمد كل ب

  دولة طرف تدابري تشريعية أو تدابري أخرى تتيح أخذ تلك السجالت بعني االعتبار، 
  ."حسب االقتضاء

      

________________ 

 للجنة الرمسي غري تحضرييال  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (1)
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (2)
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (3)٤٩املادة "

  إنشاء سجل جنائي"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يؤخذ بعني "    
 سبق أن صدر حبق اجلاين (4)االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة

 ذات صلة جبرم (5)يف إجراءات جنائيةاملزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات 
  ."مشمول هبذه االتفاقية

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٤٩املادة "

  السجل اجلنائي"

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى، حسب "    
 (7)،(6)تضاء، لكي يؤخذ بعني االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانةاالق

سبق أن صدر حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات 
  ."جنائية ذات صلة جبرم مشمول هبذه االتفاقية

  

________________ 

راحها، الذي ورد سابقا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقت (3)
  ).A/AC.261/3 (Part II)انظر  (٢باعتباره اخليار 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت عدة وفود أن من الضروري توضيح  (4)
شيلي الوارد يف الوثيقة انظر مثال اقتراح ) (”definitive“ أو ”final“" (هنائية"أن اإلدانات السابقة هي إدانات 

A/AC.261/L.157) ( انظر اقتراح مصر الوارد يف الوثيقةA/AC.261/L.49/Add.1 .( واقترحت شيلي كذلك إضافة العبارة
  ".معتادا أو عائدا جانيا املزعوم اجلاين كانما إذا  إثبات هبدف أساسا وذلك: "الثالثة يف هناية املادة

وخباصة "ع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود إضافة عبارة أثناء القراءة األوىل ملشرو (5)
  ".اإلجراءات اجلنائية"بعد عبارة " يف التحقيقات اجلنائية

ينبغي فهمه على أنه يشري إىل إدانة مل تعد موضع " إدانة" أن مصطلح األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (6)
  .استئناف
). A/AC.261/L.153انظر " (الطعن طرق كافة استنفذ"أن يكون حكم اإلدانة قد ) اليمن(حد الوفود اقترح أ  (7)

 سجل إنشاء طريق عن فساد بأفعال املتعلقة اجلنائية السوابق عن اإلبالغ إىل إشارة تضاف أن) اجلزائر(واقترح وفد آخر 
  .)A/AC.261/L.154انظر (بالفساد  اإلدانة حاالت يشمل خاص جنائي
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  ملحوظات من األمانة
  

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني ةاملخاير مبسألة يتعلق فيما - ١
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق وقرر. باالتساق علقتت
، Corr.1و A/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٤٩يف املادة " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"

 ).١٢الفقرة 

، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر ( من مشروع االتفاقية ٤٩مؤقتا، على املادة 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
ويتجلى . يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة، )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 لقرار ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا)مشروع قرار، املرفق

 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٤١املادة 

  السجل اجلنائي

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي 
راض، أي حكم إدانة سبق أن صدر يؤخذ بعني االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغ

حبق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف إجراءات جنائية ذات صلة 
  .بفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

      
    ملحوظات تفسريية- جيم

  
 من االتفاقية ٤١امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة 

هي ) ٤٠الفقرة ، A/58/422/Add.1(د يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة وتر
  :كما يلي

  .لالستئناف قابلة تعد مل إدانة إىل يشري أنه على" إدانة "مصطلح فهم ينبغي
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          الوالية القضائية- ٤٢املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير /لثاين كانون ا٢١فيينا، : الدورة األوىل

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول

  ٥٠املادة "
  الوالية القضائية"

  (2)،(1)١اخليار "  
كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على تتخذ   - ١"    

 :من هذه االتفاقية يف احلاالت التالية] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [األفعال اجملّرمة مبقتضى املواد 

  أورف؛ـيف إقليم تلك الدولة الطكله أو جزء منه عندما ُيرتكب اجلرم   )أ("    

عندما ُيرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة   )ب("    
 . قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرميف إطارمسجلة 

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] صون السيادة[...] [ملادة رهنا بأحكام ا  - ٢"    
 :أن تؤكد أيضا سريان واليتها القضائية على أي ُجرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية

  أوعندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛  )أ("    

شخص عدمي اجلنسية يوجد تكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو َير  )ب("    
 .مكان إقامته املعتاد يف إقليمها

 كل دولة طرف تتخذمن هذه االتفاقية، ] تسليم اجملرمني[...] [ألغراض املادة   - ٣"    
ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، عندما 

إقليمها وال تقوم بتسليم ذلك الشخص حبجة وحيدة هي كونه يكون اجلاين املزعوم موجودا يف 
 .مواطنيهاأحد 

________________ 

 الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1)
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة

 مجيع األحكام ذات الصلة الواردة يف اتفاقية اجلرمية فيما يتعلق مبعايري الوالية القضائية، كانت فرنسا حتبذ إدراج  (2)
 .١٥من املادة ‘ ٢‘) ج (٢املنظمة، مبا فيها أحكام الفقرة 
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 ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية  أيضا كل دولة طرفتتخذ  - ٤"    
  على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها 

 .وال تقوم بتسليمه

 من ٢ أو ١بلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة إذا أُ  - ٥"    
دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو تقوم مبالحقة أي أن بهذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، 

تلك  تتشاور السلطات املختصة يف  وجب أنقضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته،
 .بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من تدابريالدول األطراف فيما 

دون املساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي   - ٦"    
  (3).والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  
  (4) ٢اخليار "  
بري لتأكيد سريان واليتها القضائية على تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدا  - ١"   

[...]   و] جترمي عرقلة سري العدالة[...] [و] جترمي الفساد[...] [وفقا للمواد األفعال اجملّرمة 
 :ن هذه االتفاقية يف احلاالت التاليةم] جترمي غسل عائدات اجلرمية[

  أوالدولة الطرف؛ ضد تلك رتكب اجلرم ُيعندما   )أ("    
  ُيرتكب اجلرم أحد رعايا تلك الدولة الطرف؛ أوعندما   )ب"(    
 عندما ُيرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )ج"(    

عندما ُيرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة   )د("    
 .وقت ارتكاب اجلرمالطرف مسجلة مبوجب قوانني تلك الدولة 

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] صون السيادة..] [[.رهنا بأحكام املادة   - ٢"   
 :أن تؤكد أيضا سريان واليتها القضائية على أي ُجرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية

  أوتلك الدولة الطرف؛رعايا عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد   )أ("    

  ملعتاد يف رتكب اجلرم شخص عدمي اجلنسية يوجد مكان إقامته ايعندما   )ب("    
 أوإقليمها؛ 

 [...]  من املادة) ج( ١واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة  عندما يكون اجلرم  )ج("    
له يف اإلقليم الوطين    ويكونوُيرتكب خارج إقليمها من هذه االتفاقية] جترمي أفعال الفساد[

جترمي غسل [...] [ملادة من ا) ج(أو ) ب(أو ) أ (١للدولة الطرف أثر فعل جمّرم وفقا للفقرة 
 .من هذه االتفاقية] عائدات اجلرمية

________________ 

 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٥يستند إىل املادة   (3)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (4)
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ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان أيضا أن تعتمد كل دولة طرف جيوز ل  - ٣"   
واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف 

  .ة وحيدة هي كونه أحد رعاياهاإقليمها وال تقوم بتسليم ذلك الشخص حبج
ختضع التحريات واملالحقات فيما يتعلق جبرمية فساد يرتكبها موظف عمومي أو   - ٤"   

وال جيب أن تتأثر باعتبارات . موظف دويل للقواعد واملبادئ املنطبقة لدى كل دولة طرف
أو هبوية األشخاص املصلحة االقتصادية الوطنية أو باألثر الذي قد يلحق بالعالقات بدولة أخرى 

 .الطبيعيني أو االعتباريني الضالعني

 من ٢ أو ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة   - ٥"   
دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة أو تتخذ أي هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن 
الدول األطراف فيما بينها، تلك لسلطات املختصة يف إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تشاور ا

 .حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من تدابري

دون املساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي   - ٦"   
  .والية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  
  (5) ٣اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على   - ١"    

 :مبقتضى هذه االتفاقية يف احلاالت التاليةاألفعال اجملّرمة 

  عندما ُيرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛  )أ("    
 الطرف أو طائرة أو عندما ُيرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة  )ب("    

 .قوانني تلك الدولة وقت ارتكاب اجلرممبقتضى مسجلة 

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] صون السيادة[...] [رهنا بأحكام املادة   - ٢"    
 :أن تؤكد أيضا سريان واليتها القضائية على أي ُجرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية

  أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛عندما ُيرتكب اجلرم ضد  )أ("    

عندما ُيرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية   )ب("    
  يوجد مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛

 :أو عندما يكون اجلرم  )ج("    

جترمي أفعال [...] [من املادة [...] واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   ‘١‘"  
  من هذه االتفاقية، وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب جرمية خطرية ] الفساد

 داخل إقليمها؛

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)ولومبيا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من ك  (5)
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جترمي غسل [...] [من املادة ‘ ٢‘) ب( ١واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   ‘٢‘"  
من هذه االتفاقية، وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم ] عائدات اجلرمية

جترمي غسل عائدات [...] [من املادة ‘ ١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١رة ـوفقا للفق
 .من هذه االتفاقية داخل إقليمها] اجلرمية

من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ] تسليم اجملرمني[...] [ألغراض املادة   - ٣"    
اقية، عندما ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتف

يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليم ذلك الشخص حبجة وحيدة هي كونه 
 .أحد رعاياها

أيضا ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية الدولة الطرف تعتمد   - ٤"    
  ا يف إقليمها على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجود

 .وال تقوم بتسليمه

 من ٢ أو ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة   - ٥"    
دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو تقوم مبالحقة أي هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن 

 املختصة يف هذه الدول قضائية أو تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، تتشاور السلطات
 .األطراف فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من تدابري

دون املساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي   - ٦"    
  .والية قضائية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  
  (6) ٤اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف التدابري الالزمة هلا لكي متارس سلطتها القضائية بشأن   - ١"    

  :من هذه االتفاقية] جترمي الفساد[...] [اجلرائم وفقا للمادة 
  عندما ُترتكب اجلرمية يف إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ"(    
ف، أو عندما عندما ُترتكب اجلرمية على منت سفينة حتمل علم تلك الدولة الطر  )ب"(    

  .ُترتكب اجلرمية على منت طائرة مسّجلة وفقا لقوانني تلك الدولة الطرف
ُتنفِّذ كل دولة طرف التدابري الالزمة هلا لكي متارس سلطتها القضائية بشأن   - ٢"    

اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية يف حال وجود الشخص املتهم بتلك اجلرمية داخل إقليمها، وال 
  . أن تعيد ذلك الشخص جملرد كونه من مواطين الدولة األخرىيتعني عليها

ُتنفِّذ كل دولة طرف، عالوة على ذلك، التدابري الالزمة هلا لكي متارس سلطتها   - ٣"    
القضائية بشأن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يوجد الشخص املتهم بتلك اجلرائم داخل 

  .ك الشخصإقليمها، وال يتعني عليها إعادة ذل
________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (6)
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إذا ما ُنّبهت الدولة الطرف أو تبّينت، حني ممارستها سلطتها القضائية، أن   - ٤"    
واحدة أو أكثر من الدول األطراف جتري حتقيقا أو فحصا قضائيا بشأن الفعل نفسه، وجب على 
السلطات املعنية يف تلك الدولة الطرف أن تتشاور مع سلطات الدولة الطرف األخرى بغية تنسيق 

  .نشطتهما يف احلاالت املناسبةأ
مع التسليم باحترام قواعد القانون الدويل العام، ال تستبعد هذه االتفاقية   - ٥"    

  ."استخدام أية سلطة قضائية تقررها الدولة الطرف وفقا لقانوهنا الداخلي
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (8) ،(7)٥٠املادة "

  الوالية القضائية"
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على   - ١"    

] …[للمواد  [(9)]من هذه االتفاقية] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [املواد [األفعال اجملّرمة وفقا 
من هذه ] جترمي غسل عائدات الفساد] […[و]  العدالةجترمي عرقلة سري] […[و] جترمي الفساد[

  : يف احلاالت التالية(11)]هلذه االتفاقية [(10)]االتفاقية
   يف إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو(9)]كليا أو جزئيا[عندما ُيرتكب اجلرم   )أ"(    
عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة   )ب"(    

  ]؛ أو [(12).لة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرممسّج
  ](13)عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف؛ أو  )ج"[(    

________________ 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها كولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  (7)
(A/AC.261/L.75)وأثناء القراءة األوىل هلذه املادة، .  الرئيس، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من

الحظت عدة وفود أن من الصعب مناقشة الوالية القضائية بتفصيل كبري إىل أن حتدد األفعال اليت ستعترب جرائم جنائية وفقا 
  .لالتفاقية املقبلة

ر صياغة بديلة هلذه املادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مص (8)
  ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر (

  .اقتراح مقدم من النمسا وهولندا (9)
  .اقتراح مقدم من املكسيك (10)
  .اقتراح مقدم من كولومبيا (11)
عية أثناء القراءة األوىل للنص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الواليات املتحدة نقل هذه الفقرة الفر (12)
  .٢إىل الفقرة 
  .اقتراح مقدم من املكسيك واهلند (13)
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  عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف املتضررة، حسبما هو مقرر يف - مكررا) ج"[(    
  ](14).هذه االتفاقية

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] ةصون السياد[...] [رهنا بأحكام املادة   - ٢"    
  :أن تؤكد أيضا سريان واليتها على أي ُجرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية

  عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ"(    
عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية   )ب"(    

  إقامته املعتاد يف إقليمها؛ أويوجد مكان 
  :عندما يكون اجلرم  )ج"(    

جترمي أفعال [...] [من املادة [...] واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   ‘١‘"  
من هذه االتفاقية وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب جرمية ذات صلة به ] الفساد

  داخل إقليمها؛ أو
جترمي غسل [...] [من املادة ‘ ٢‘) ب (١ة وفقا للفقرة واحدا من األفعال اجملّرم  ‘٢‘"  

من هذه االتفاقية، وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم ] عائدات الفساد
جترمي غسل عائدات [...] [من املادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١وفقا للفقــرة 

  .من هذه االتفاقية داخل إقليمها] الفساد
من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ] تسليم اجملرمني[...] [ادة ألغراض امل  - ٣"    

ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه التفاقية عندما 
  .يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيها

طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية تعتمد كل دولة   - ٤"    
  على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها 

  .وال تقوم بتسليمه
 من ٢ أو ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية يف إطار الفقرة   - ٥"    

 علمت بطريقة أخرى، بأن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة أو هذه املادة، أو
تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات املختصة يف تلك الدول األطراف 

  .أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات
م، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي دون مساس بقواعد القانون الدويل العا  - ٦"    

  ."والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي
    

________________ 

  ".الدولة الطرف املتضررة"وذُكر أن كولومبيا ستقدم اقتراحا آخر يتضمن تعريفا ملفهوم . اقتراح مقدم من كولومبيا (14)



 359  ٤٢ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٥٠املادة "

  الوالية القضائية"
من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم   - ١"    

  :األفعال اجملّرمة لدى الدول األطراف وفقا هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني
  يف إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو] كليا أو جزئيا[عندما ُيرتكب اجلرم   )أ"(    
رف أو طائرة عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الط  )ب"(    

  (15).مسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] صون السيادة[...] [رهنا بأحكام املادة   - ٢"    
  :أن تؤكد أيضا سريان واليتها على أي ُجرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية

  حد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أوعندما ُيرتكب اجلرم ضد أ  )أ"(    
عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية   )ب"(    

  يوجد مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛ أو
من املادة ‘ ٢‘) ب (١عندما يكون اجلرم واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   )ج"(    

من هذه االتفاقية وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب ] جترمي غسل عائدات الفساد[...] [
جترمي غسل عائدات [...] [من املادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١فعل جمّرم وفقا للفقــرة 

  .من هذه االتفاقية داخل إقليمها] الفساد
  ]عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف؛ أو  )د"[(    
  دولة الطرف املتضررة، حسبما هو مقرر يف عندما ُيرتكب اجلرم ضد ال  )ه"[(    

  (16) .]هذه االتفاقية
من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ] تسليم اجملرمني[...] [ألغراض املادة   - ٣"    

ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما 
  .دا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيهايكون اجلاين املزعوم موجو

________________ 

نية للجنة املخصصة، كما سبق ذكره، اقترحت الواليات املتحدة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثا  (15)
وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت . ٢نقل هذه الفقرة الفرعية إىل الفقرة 

الواليات املتحدة مرة أخرى أن القرار النهائي بشأن هذه الفقرة الفرعية سيعتمد على األفعال األساسية اجملرمة مبوجب 
  .الفصل الثالث

 ٢، مث نقلتا إىل الفقرة ١من الفقرة ) ج مكررا(و) ج(كانتا سابقا الفقرتني الفرعيتني ) ه(و) د(الفقرتان الفرعيتان   (16)
وكان من رأي بعض . وقد أيدت وفود كثرية استبقاءمها. أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

  .لفرعيتني ضروريتان، مع أهنا سلّمت بأهنما متداخلتانالوفود أن هاتني الفقرتني ا
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تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية   - ٤"    
  على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها 

  .وال تقوم بتسليمه
 من ٢ أو ١لة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة إذا أُبلغت الدو  - ٥"    

هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، بأن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة أو 
، وجب على السلطات املختصة يف تلك ]أو ما يتصل به[تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته 

  .ها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءاتالدول األطراف أن تتشاور فيما بين
دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي   - ٦"    

 ."والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي
    

    ملحوظات من األمانة
ة الرابعة للجنة املخصصة بإدراج حكم لدى النظر يف اقتراح مقدم من شيلي يف الدور - ١

 احلاسوب تكنولوجيا باستخدام ترتكب التـي باجلرائـم يتعلـق فيمـا والتعـاون القضائية الوالية بشأن
)A/AC.261/L.157 وCorr.1(، ١ الفقرة أن مفاده عام فهم هناك كان) من مشروع  ٥٠ املادة من) أ

 ارُتكبت واليت املقبلة لالتفاقية وفقا احملددة اجلرائم على ضائيةالق الوالية بالفعل ممارسة االتفاقية تشمل
 حدثت قد اجلرم آثار كانت وإن حىت للجرم، األخرى العناصر كل استوفت إذا احلواسيب باستخدام
 تضع يف اعتبارها أن أيضاً األطراف للدول ذكر أنه ينبغي الصدد، هذا ويف. الطرف الدولة إقليم خارج
 .) من االتفاقية٤٨انظر امللحوظة التفسريية ذات الصلة يف إطار املادة ( االتفاقية من ٤ املادة أحكام

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٥٠املادة "

  الوالية القضائية"

ّرمة لدى الدول تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري إلخضاع األفعال اجمل  - ١"    
  :األطراف لواليتها القضائية وفقا هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني

   أو(17)عندما ُيرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛  )أ"(    
عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة   )ب"(    

  .وقت ارتكاب اجلرممسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف 

________________ 

 الفهم الذي مفاده أن اجلرم ميكن أن يرتكب كليا أو جزئيا يف إقليم األعمال التحضرييةاتفق على أن جتّسد  (17)
  .الدولة الطرف
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من هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف ] صون السيادة[...] [رهنا بأحكام املادة   - ٢"    
  :أن ُتخضع أيضا أي ُجرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التالية

  عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ"(    
رم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي اجلنسية عندما َيرتكب اجل  )ب"(    

  يوجد مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛ أو
من املادة ‘ ٢‘) ب (١عندما يكون اجلرم واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   )ج"(    

من هذه االتفاقية وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب فعل ] غسل عائدات الفساد[...] [
من هذه ] غسل عائدات الفساد[...] [من املادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١ّرم وفقا للفقرة جم

  االتفاقية داخل إقليمها؛ أو
  .عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف  )د"(    

  
  ]).ه(ُحذفت الفقرة الفرعية "[

  
 دولة طرف من هذه االتفاقية، تعتمد كل] تسليم اجملرمني[...] [ألغراض املادة   - ٣"    

ما قد يلزم من تدابري إلخضاع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون 
  .اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيها

تعتمد الدولة الطرف أيضا ما قد يلزم من تدابري إلخضاع اجلرائم املشمولة هبذه   - ٤"    
  .تفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمهاال

 من ٢ أو ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة   - ٥"    
هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، بأن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو مالحقة أو 

جراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات املعنية يف تلك الدول األطراف أن تتخذ إ
  .تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات

دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة أي   - ٦"    
  ."ياهنا وفقا لقانوهنا الداخليوالية جنائية تؤكد الدولة الطرف سر

    
  ملحوظات من األمانة

  
 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ٢

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا
 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن تفاقية،داخل نص مشروع اال

 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق تتعلق
انظر (فاقية  من مشروع االت٥٠ من املادة ٤ و٣يف الفقرتني " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"

A/AC.261/24و Corr.1 ١٢، الفقرة.( 
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 من مشروع االتفاقية ٥٠ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٣
   ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
. ملادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا، يف ا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، A/58/422(وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني)، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة 

 .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية 
        

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٤٢املادة 

  الوالية القضائية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما   - ١  
  :حلالتني التاليتنيجّرمته من أفعال وفقا هلذه االتفاقية يف ا

  عندما ُيرتكب اجلرم يف إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ(  
عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة   )ب(  

  .مسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم
لة الطرف أن ُتخضع أيضا  من هذه االتفاقية، جيوز للدو٤رهنا بأحكام املادة   - ٢  

  :أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التالية
  عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أو  )أ(  
عندما َيرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي   )ب(  

  اجلنسية يوجد مكان إقامته املعتاد يف إقليمها؛ أو
من ‘ ٢‘) ب (١عندما يكون اجلرم واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة   )ج(  

 ١ من هذه االتفاقية وُيرتكب خارج إقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم وفقا للفقــرة ٢٣املادة 
   من هذه االتفاقية داخل إقليمها؛ أو٢٣من املادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ(

  .ضد الدولة الطرفعندما ُيرتكب اجلرم   )د(  
 من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ٤٤ألغراض املادة   - ٣  

تدابري إلخضاع األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم 
  .موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيها
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ل دولة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري إلخضاع جيوز لك  - ٤  
األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف 

  .إقليمها وال تقوم بتسليمه
 أو ١إذا أُبلغت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة   - ٥  

ملادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو  من هذه ا٢
تتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات املعنية يف تلك الدول   مالحقة أو

  .األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من إجراءات
يل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون دون مساس بقواعد القانون الدو  - ٦  

  .ممارسة أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي
        

    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية ٤٢امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة 
هي ) ٤١الفقرة ، A/58/422/Add.1(إىل السابعة وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل 

  :كما يلي
  

  ١الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

  .الطرف الدولة إقليم يف جزئيا أو كليا اجلرم يرتكب قد
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  ملحوظات من األمانة
  

ويف الدورة السابعة ". وتعزيزه يلالدو التعاون تشجيع "كان عنوان الفصل الرابع يف البداية هو   
، ُعّدل العنوان ليصبح )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (للجنة املخصصة 

انظر تقرير فريق االتساق الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق " (التعاون الدويل"
 ).١١الفقرة ، Corr.1و A/AC.261/24قة داخل مشروع االتفاقية، والوارد يف الوثي
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          التعاون الدويل- ٤٣املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (1) مكررا٥٠املادة ["
  التعاون الدويل"

] تسليم اجملرمني[...] [اجلنائية، وفقا للمواد تتعاون الدول األطراف يف املسائل   - ١"    
نقل [...] [و] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [و] نقل األشخاص احملكوم عليهم[...] [و

  ] التحقيقات املشتركة[...] [و] التعاون يف جمال إنفاذ القانون[...] [و] اإلجراءات اجلنائية
بعضها بعضا، قدر اإلمكان مبقتضى نظمها القانونية ، ويساعد ]أساليب التحري اخلاصة[...] [و

  .]الداخلية، يف التحقيقات يف اجلرائم اإلدارية، وكذلك يف اإلجراءات املدنية واإلدارية
 من هذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف ٥٣ من املادة ٨إضافة إىل الفقرة   - ٢["    

دة فيما يتعلق بالتحقيقات يف اجلرائم اإلدارية اعتماد تدابري تشريعية وإدارية تنص على أن املساع
  (4)،(3)،(2)"].]أو األحكام الضريبية[واإلجراءات املدنية واإلدارية لن ُترفض بسبب السرية املصرفية 

________________ 

 ملشروع نص هذا اقترحت إدراج نص هذه املادة تايلند والكامريون واملكسيك وهولندا عقب القراءة الثانية (1)
الفصل، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بطلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية 

)A/AC.261/L.164 .(وكان النص املقترح األصلي حيتوي على فقرة . ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه
ح من الفريق العامل غري الرمسي الذي أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا  كاقترا٢وقد أدرجت الفقرة . واحدة فقط

  .٥٨الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع املادة 
رأى الفريق العامل غري الرمسي الذي أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب   (2)

 واليت طلب ٦٤ السابقة من املادة ٢ أن هذا هو أفضل موضع إلدراج العبارة الواردة يف الفقرة ٥٨القراءة الثانية للمادة 
بيد أنه كانت لدى الوفود آراء متباينة بشأن ما إذا كان من . ٥٨نائب الرئيس أن ينظر الفريق العامل فيها يف سياق املادة 

  .املستصوب أصال إدراج الصيغة الواردة بني معقوفتني
، تنظر الدول األطراف يف ٥٣ من املادة ٨إضافة إىل الفقرة : "اقترحت الوفود صيغتني أخريني، كان أوهلما  (3)

اعتماد تدابري تشريعية وإدارية تنص على أن املساعدة فيما يتعلق بإجراءات خالف اإلجراءات اجلنائية لن ُترفض بسبب 
:  مكررا بالنص التايل٥٠ املقترح الثاين هو االستعاضة عن املادة وكان البديل]." أو األحكام الضريبية[السرية املصرفية 

، تنظر الدول األطراف يف أن يساعد بعضها بعضا قدر اإلمكان مبقتضى نظمها القانونية ٥٨ من املادة ٨إضافة إىل الفقرة "
  ."الداخلية يف اإلجراءات املدنية واإلدارية املتعلقة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية
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  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (5) مكررا٥٠املادة "[

  التعاون الدويل"

] تسليم اجملرمني[...] [تتعاون الدول األطراف يف املسائل اجلنائية، وفقا للمواد   - ١"    
نقل [...] [و] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [و] نقل األشخاص احملكوم عليهم[...] [و

] التحقيقات املشتركة[...] [و] التعاون يف جمال إنفاذ القانون[...] [و] اإلجراءات اجلنائية
وتنظر الدول األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع ]. أساليب التحري اخلاصة...] [[و

نظامها القانوين الداخلي، يف مساعدة بعضها البعض، يف التحقيقات واإلجراءات اخلاصة باملسائل 
  (6).املدنية واإلدارية ذات الصلة بالفساد

املسائل املتعلقة بالتعاون الدويل، كلما اشترط توفر عنصر ازدواجية التجرمي يف   - ٢"    
وجب اعتبار ذلك الشرط قد استويف بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية 
الطلب تدرج الفعل اإلجرامي ضمن فئة األفعال اإلجرامية ذاهتا اليت تدرجه فيها الدولة الطرف 

  ولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الطالبة أو تطلق عليه التعبري ذاته الذي تطلقه عليه الد
الذي يقوم عليه الفعل اإلجرامي الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة فعال إجراميا مبوجب قوانني كلتا 

  (7) .]"الدولتني الطرفني

    
  ملحوظات من األمانة

  
أغسطس /بآ ٨ - يوليه / متوز٢١فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة  - ١
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (من مشروع االتفاقية  مكررا ٥٠ على املادة ، مؤقتا،)٢٠٠٣

  
 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢

، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا ويتجلى )٢٠٠٣أكتوبر /األول
، ١٠٣، الفقرة A/58/422( يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة التعديل األخري

، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق
 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 

________________ 

  .أشارت بعض الوفود إىل أن لديها صعوبات كبرية بشأن هذه الفقرة وال تستطيع أن تعتمد هذه التدابري  (4)
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها تايلند، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من  (5)

ومل تستعرض اللجنة يف دورهتا اخلامسة هذه . (A/AC.261/L.200)مشروع االتفاقية، بعد إجراء مشاورات مع الوفود املهتمة 
  .الصيغة املنقّحة بعد توزيعها

، مشريا إىل أن هذه الفقرة ينبغي أن تقتصر على "الفساد"أعرب أحد الوفود عن حتفظات على استعمال كلمة  (6)
  .تناول األفعال اجملّرمة مبقتضى االتفاقية املقبلة

  . األعمال التحضريية أن هذه الفقرة ينبغي أن تدرج يف أشار أحد الوفود إىل (7)
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤رار انظر الق(

  
  ٤٣املادة 

  التعاون الدويل

 من هذه ٥٠ إىل ٤٤تتعاون الدول األطراف يف املسائل اجلنائية، وفقا للمواد   - ١
وتنظر الدول األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوين . االتفاقية

اصة باملسائل املدنية الداخلي، يف مساعدة بعضها البعض، يف التحقيقات واإلجراءات اخل
  .واإلدارية ذات الصلة بالفساد

يف مسائل التعاون الدويل، كلما اشترط توافر ازدواجية التجرمي وجب اعتبار   - ٢
ذلك الشرط مستوىف بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب تدرج 

ولة الطرف الطالبة أو تستخدم يف اجلرم املعين ضمن نفس فئة اجلرائم اليت تدرجه فيها الد
تسميته نفس املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، إذا كان السلوك الذي يقوم عليه 

  .اجلرم الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة يعترب فعال إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفني
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          تسليم اجملرمني- ٤٤املادة 
      اوض  نصوص التف- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  ٥١املادة "

 تسليم اجملرمني"

  (1)١اخليار "  
ويف احلاالت اليت يكون [تنطبق هذه املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،   - ١"    

يف إقليم الدولة الطرف موجودا الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم يكون ] عندما [(2)]فيها
القانون خاضعا للعقاب يف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم 
 .الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

 غري بعض منها  وكان منفصلةإذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطرية  - ٢"    
مشمول هبذه املادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق 

 (3).اجلرائم غري املشمولةب

يعترب كل جرم من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم   -٣"    
وتتعهد الدول األطراف . رمني سارية بني الدول األطرافاخلاضعة للتسليم يف أية معاهدة لتسليم اجمل

 .بإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني تربم فيما بينها
  (4) .]وألغراض تسليم اجملرمني، ال يعترب أي من اجلرائم املبينة يف هذه االتفاقية جرما سياسيا[

________________ 

 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14) واملكسيك (A/AC.261/IPM/13) بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي يف االجتماع 

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ةملكافح اتفاقية
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2)
  ومن كولومبيا(A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (3)

(A/AC.261/IPM/14).  
 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)قدمني من النمسا وهولندا نص مدمج مأخوذ من االقتراحني امل  (4)

(A/AC.261/IPM/14) من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٦ ويستند إىل املادة .  
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دولة طرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب إذا تلقت   - ٤"    
تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة لتسليم اجملرمني، جاز هلا أن تعترب هذه 

 .االتفاقية األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه املادة

 :رمني مشروطا بوجود معاهدةجتعل تسليم اجمل الدول األطراف اليت على  - ٥"    

أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه   )أ("    
االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية األساس 

 هذه االتفاقية؛القانوين للتعاون بشأن تسليم اجملرمني مع سائر الدول األطراف يف 

أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات بشأن تسليم اجملرمني مع   )ب("    
سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية 

 .األساس القانوين للتعاون بشأن تسليم اجملرمني

ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة أن على الدول األطراف اليت   - ٦"    
 .تعترب اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

يكون تسليم اجملرمني خاضعا للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة   -٧"    
  الدنيالعقوبة بايف ذلك الشرط املتعلقالطرف متلقية الطلب أو معاهدات تسليم اجملرمني املنطبقة، مبا 

 .غة للتسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليماملسّو

تسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل تعجيل إجراءات التسليم   - ٨"    
 .بأي جرم تنطبق عليه هذه املادةتعلق ي  فيماثباتيةإوتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وما ترتبط به   - ٩"    
من معاهدات لتسليم اجملرمني، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص 

 لضمان حضوره إجراءات املطلوب تسليمه املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى
 .ةالتسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تسّوغ ذلك وبأهنا ظروف ملّح

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك   - ١٠"    
وجب ] لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها،[الشخص فيما يتعلق جبرم تنطبق عليه هذه املادة، 

ه ـ طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال مربر لعليها، بناء على
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاهتا على النحو . إىل سلطاهتا املختصة بقصد املالحقة

. ذاته كما يف حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم مبقتضى القانون الداخلي لتلك الدولة الطرف
ول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية واملتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية وتتعاون الد
 .تلك املالحقة

عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من   -١١"    
نتيجة  عليه لعقوبة املفروضةالصور إال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا

للمحاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف 
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والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما تريانه مناسبا من شروط 
 . من هذه املادة١٠أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة 

إذا ُرفض طلب تسليم مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص   - ١٢"    
املطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية 
الطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، 

  الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضةطالب، أن تنظر يف تنفيذ وبناء على طلب من الطرف ال
 .هالطرف الطالب أو ما تبقى منل

ُتكفل ألي شخص ُتتخذ حبقه إجراءات فيما يتعلق بأي من اجلرائم اليت تنطبق   - ١٣"    
عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق 

 .لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمهاالداخلي لقانون اللضمانات اليت ينص عليها وا

ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا   - ١٤"    
م بغرض مالحقة أو كان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب دواع وجيهة لالعتقاد بأن الطلب قّد

ص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله العرقي أو آرائه السياسية، معاقبة شخ
 .أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباببأو 

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم جملرد أن اجلرم يعترب أيضا منطويا   - ١٥"    
 .ضريبيةعلى مسائل 

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع   - ١٦"    
  الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات ذات 

 .هائالصلة بادعا

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف   - ١٧"    
  .سليم اجملرمني أو تعزيز فاعليتهلتنفيذ ت

  
  (5)٢اخليار "  
يف حال وجود أشخاص ارتكبوا جرائم مشمولة هبذه االتفاقية يف إقليم الدولة   - ١"    

الطرف اليت ُيطلب إليها تسليمهم، ُينفَّذ التسليم شريطة أن تكون اجلرمية اليت قُّدم بشأهنا طلب 
  . ومتلقية الطلب معاالتسليم جرمية يف الدولتني الطرفني الطالبة

ُتعترب اجلرمية اليت ُتطبق بشأهنا هذه املادة جرمية تندرج يف مجيع أنواع اتفاقات   - ٢"    
وعلى الدول األطراف أن ُتدرج اجلرائم القابلة لتسليم . التسليم القائمة بني الدول األطراف

  .مرتكبيها يف االتفاقات اليت تربمها فيما بينها

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقّدم من تركيا   (5)
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  اجملرمني طبقا للقواعد القانونية لدى الدولتني الطرفني الطالبة ُينفَّذ تسليم   - ٣"    
  .ومتلقية الطلب

يف حال تلقي دولة طرف جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود اتفاق بشأن   - ٤"    
التسليم، طلب إعادة من دولة طرف ليس لديها اتفاق معها بشأن تسليم اجملرمني، عليها أن تعترب 

  .قانونيا كافيا للتسليم بشأن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقيةهذه االتفاقية أساسا 
من خالل التزام الدولة الطرف متلقية الطلب بقانوهنا الداخلي واتفاقاهتا اخلاصة   - ٥"    

بالتسليم، يف احلاالت اليت تقتنع فيها الدولة الطرف الطالبة بأن الوضع حرج وعاجل وعندما 
، على تلك الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ التدابري تطلب الدولة الطرف الطالبة ذلك

املناسبة، مبا يف ذلك املراقبة، لضمان حضور الشخص املطلوب تسليمه والذي هو يف عهدهتا، 
  .طوال إجراءات التسليم

إذا ما ُرفض التسليم املطلوب ألجل تنفيذ العقوبات املشمولة هبذه االتفاقية بناء   - ٦"    
طالب بتسليمه هو مواطن للدولة الطرف متلقية الطلب، ُينفّذ التسليم، بالقدر على أن الشخص املُ

الذي يسمح به القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، عندما يتسىن إنفاذ العقوبة الصادرة 
أو بقيتها، وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف الطالبة، يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، 

 ."اء على طلب تقّدمه الدولة الطرف الطالبةبن
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  (6)٥١املادة "
 (7)تسليم اجملرمني"

الشخص عندما يكون تنطبق هذه املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،   - ١"    
يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون موجودا طلب التسليم الذي هو موضوع 

________________ 

 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا  (6)
(A/AC.261/IPM/14) واملكسيك (A/AC.261/IPM/13) . وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة

  ).A/AC.261/3 (Part III)انظر  (٢املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي كان مدرجا سابقا بصفته اخليار 
ورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أن نص هذه املادة يكاد أن يكون أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الد (7)

ويف عدة مناسبات أثناء القراءة األوىل، شددت وفود عديدة على أن .  من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٦مطابقا لنص املادة 
ورأت . مفاوضات مستفيضةاالبتعاد عن نص تلك االتفاقية قد ال يكون مستصوبا نظرا ألنه نص حديث جدا وأنه مثرة 

تلك الوفود أن احليود عن ذلك النص ال ينبغي أن حيصل إال عندما يكون ذلك ضروريا بسبب الطبيعة احملددة أو املقتضيات 
وأشارت وفود عديدة أخرى إىل أن اتفاقية اجلرمية املنظمة ينبغي أن تكون نقطة . احملددة ملشروع اتفاقية مكافحة الفساد

 أحكام عديدة يف كامل نص مشروع اتفاقية مكافحة الفساد، ولكن ينبغي بذل قصارى اجلهود لتحسني االنطالق بشأن
  .النص وتضمني هذه االتفاقية األحكام الالزمة لتناول جوانب الفساد املتعددة
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القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف خاضعا للعقاب يف اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم 
 (8).الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

عض منها  ب وكان(9)إذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطرية منفصلة  - ٢"    
 مشمول هبذه املادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق غري
 (10).األخريةاجلرائم ب

اخلاضعة اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم يعترب كل   - ٣"    
وتتعهد الدول األطراف . طرافللتسليم يف أية معاهدة لتسليم اجملرمني سارية بني الدول األ

 . معاهدة تسليم تربم فيما بينهاكلاخلاضعة للتسليم يف اجلرائم يف عداد اجلرائم بإدراج تلك 
 (12)،(11).]وألغراض تسليم اجملرمني، ال يعترب أي من اجلرائم املبينة يف هذه االتفاقية جرما سياسيا[

شروطا بوجود معاهدة، طلب إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم اجملرمني م  - ٤"    
هي  أن تعترب هذه االتفاقية (13)تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا

  .تنطبق عليه هذه املادةجرم األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي 
 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على  - ٥"    

غ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه أن تبلّ  )أ("    
 األساس  هياالتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

مر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول أن تسعى، حيثما اقتضى األ  )ب("    
األساس هي األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية 

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

________________ 

فاده أن أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن رأي م (8)
  .قد ال تكون الزمة يف االتفاقية املقبلة، إذا كان واضحا مبا فيه الكفاية ما هي اجلرائم اليت ستكون مشمولة" ازدواجية التجرمي"

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي بأنه يف حني  (9)
له صلة باتفاقية اجلرمية املنظمة وجرى تعريفه فيها فإنه قد ال يكون مناسبا يف سياق مشروع " ريةاجلرمية اخلط"أن مفهوم 
  .هذه االتفاقية

  .(A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (10)
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (11)
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود اإلبقاء على النص  (12)

وأعربت عدة وفود أخرى عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه اختاذ قرار بشأن االحتفاظ بالنص . الوارد بني معقوفتني
ورأت تلك الوفود أن طبيعة . ألفعال اجلنائية اليت ستكون مشمولة باالتفاقية املقبلة مل حتدد بعدالوارد بني معقوفتني، ألن ا

  .االتفاقية ميكن أن جتعل من املناسب إدراج استثناء للفعل اجلنائي السياسي
ح حمتوى هذه أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود أن يصب (13)

ورأت وفود عديدة أخرى أن من املستصوب ". وجب عليها"بعبارة " جاز هلا"الفقرة إلزاميا، وذلك باالستعاضة عن عبارة 
  .التزام احلذر، نظرا لكون هذه الصيغة مطابقة للصيغة الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة وأهنا كانت مثرة مفاوضات مطّولة
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على الدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة أن   - ٦"    
 .خاضعة للتسليم فيما بينهاجرائم  تنطبق عليها هذه املادة اليتاجلرائم تعترب 

تسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية خضع الُي  - ٧"    
ة للتسليم طلوب امل الدنيالعقوبةة باط املتعلقوتسليم املنطبقة، مبا يف ذلك الشرالالطلب أو معاهدات 

 .الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليمواألسباب اليت جيوز للدولة 

 الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل تعجيل إجراءات التسليم (14)تسعى  - ٨"    
 .تنطبق عليه هذه املادةجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإوتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا حكام قانوهنا الداخلي ومجيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأ  - ٩"    
لتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه املتعلقة با

املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت و
  .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعياقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص   -١٠"    
وجب عليها، بناء على طلب  (15)،] كونه أحد رعاياهاردجمل[تنطبق عليه هذه املادة جبرم فيما يتعلق 

ختصة ه إىل سلطاهتا املـ لسّوغم الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال
وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاهتا على النحو ذاته كما يف حالة أي . بقصد املالحقة

وتتعاون الدول األطراف .  القانون الداخلي لتلك الدولة الطرفيف طابع جسيم يعترب ذاآخر جرم 
  (16) .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةاملعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية وا

عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من   -١١"    
 عليه نتيجة لعقوبة املفروضةالصور إال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا

للمحاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة الطرف 
تريانه مناسبا من شروط قد لدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما وا

 . من هذه املادة١٠أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة 

إذا ُرفض طلب تسليم مقدم بغرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص   - ١٢"    
 من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية املطلوب تسليمه هو

 بناء على ،قتضيات ذلك القانون، أن تنظروفقا ملالطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك و

________________ 

وىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة أثناء القراءة األ (14)
  .ورأت وفود أخرى أنه ينبغي بذل قصارى اجلهود لعدم االبتعاد عن الصيغة الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة". تسعى"

ة، اقترحت عدة وفود االحتفاظ بالنص أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصص (15)
  .وأعربت عدة وفود أخرى عن رغبتها يف حذف النص الوارد بني معقوفتني. الوارد بني معقوفتني

 (A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (16)
  ).نظمة من اتفاقية اجلرمية امل١٦املادة (
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لطرف الطالب أو ل  الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذطلب من الطرف الطالب، يف 
 (17).هاما تبقى من

اليت تنطبق اجلرائم  إجراءات فيما يتعلق بأي من بشأنهُتكفل ألي شخص ُتتخذ   - ١٣"    
عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق 

 .لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمهاالداخلي لقانون الوالضمانات اليت ينص عليها 

 جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا ال  - ١٤"    
م بغرض مالحقة أو  وجيهة لالعتقاد بأن الطلب قّدأسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

 أو آرائه السياسية، إلثينمعاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله ا
  (18).ال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسبابأن االمتثبأو 

يعترب أيضا منطويا اجلرم تسليم جملرد أن ال أن ترفض طلب ة الطرفال جيوز للدول  - ١٥"    
 (19).ضريبية أمورعلى 

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع   -١٦"    
 .هائعاطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات ذات الصلة باّدالدولة ال

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف   - ١٧"    
  ".تعزيز فاعليتهلتسليم أو اللتنفيذ 

________________ 

 ١٢- ١٠أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر تعديل الفقرات  (17)
  :(A/AC.261/L.49/Add.2)من هذه املادة ليصبح نصها كما يلي 

يتعلق إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص فيما   - ١٠"    
وجب عليها، بناء على طلب الدولة ] لسبب وحيد هو كونه أحد رعاياها،[جبرم تنطبق عليه هذه املادة، 

الطرف اليت تطلب التسليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال مربر له إىل سلطاهتا على النحو ذاته كما يف حالة أي 
وتتعاون الدول األطراف املعنية، . ة الطرفُجرم آخر ذي طابع جسيم مبقتضى القانون الداخلي لتلك الدول

 .خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية واملتعلقة باألدلة، ضمانا لفعالية تلك املالحقة
عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة من الصور إال   - ١١"    

 عليه نتيجة للمحاكمة أو عقوبة املفروضةلبشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا
أن الدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على ، توافق اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها

 . من هذه املادة١٠ ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة يعترب
ذ حكم قضائي، وجب على الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ُرفض طلب تسليم مقدم بغرض تنفي  - ١٢"    

إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء على طلب من الطرف 
  ".هالطرف الطالب أو ما تبقى منل  الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضةالطالب، أن تنظر يف تنفيذ 

 مقترحيهما واملكسيك كولومبيا سحبت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل اءةالقر أثناء (18)
 ،A/AC.261/3 (Part II)انظر  النص، على لالطالع() ومناسقتها الوطنية للتشريعات التدرجيي التطوير( ٤١ املادة بشأن

 املالحقة (٤٠ املادة إىل تنقل سوف ٤ الفقرة بأن الفهم على بناء ذلك املكسيك فعلت وقد). التوايل على ،٢و ١ اخليارين
 ٦ والفقرة الدويل، التعاون تعزيز عن الرابع الفصل ضمن مناسبة مادة إىل تنقل سوف ٥ والفقرة ،)واجلزاءات واملقاضاة
  . ٥١ املادة من مكررا ١٤ الفقرة تصبح سوف

. ية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه الفقرةأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثان (19)
وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها الشديد اإلبقاء عليها، ألهنا تناظر حكما واردا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة يدرج الفساد 

  .ضمن األفعال الواجب جترميها
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) نص املتداولال
  ٥١املادة "

 تسليم اجملرمني"

األفعال اليت جتّرمها الدول  [ق هذه املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقيةطّبُت  - ١"    
يف موجودا الشخص الذي هو موضوع طلب التسليم عندما يكون ، ]األطراف وفقا هلذه االتفاقية
خاضعا لطلب، شريطة أن يكون اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم إقليم الدولة الطرف متلقية ا

 (20).القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلبللعقاب يف 

 من هذه املادة، جيوز للدول األطراف اليت ١بصرف النظر عن أحكام الفقرة   - ٢"[    
من [...] ا بسبب أي من األفعال اجملرَّمة يف املواد يسمح قانوهنا بذلك أن تطلب تسليم شخص م

  (21).]هذه االتفاقية واليت ال ختضع للعقاب مبوجب القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب
 مشمول  بعضها غريإذا كان طلب التسليم يتضمن عدة جرائم خطرية منفصلة  - ٣"    

  تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق هبذه املادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن 
 (22).اجلرائمبتلك 

اخلاضعة اجلرائم طبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اليت ُتمن اجلرائم يعترب كل   - ٤"    
وتتعهد الدول األطراف . للتسليم يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني سارية بني الدول األطراف

 .ربم فيما بينها معاهدة تسليم ُتكلاضعة للتسليم يف اخلاجلرائم يف عداد اجلرائم بإدراج تلك 
 (23).]وألغراض تسليم اجملرمني، ال يعترب أي من اجلرائم املبّينة يف هذه االتفاقية جرما سياسيا[

________________ 

املخصصة، أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة  (20)
قد ال تكون الزمة يف االتفاقية املقبلة، إذا كان واضحا مبا فيه الكفاية ما هي اجلرائم اليت ستكون " ازدواجية التجرمي"

ورأت . خصصةوقد تكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة امل. مشمولة
  .وفود أخرى أن هذه الصيغة متثل استنساخا غري مناسب من اتفاقية اجلرمية املنظمة يتطلب إيضاحا

ومل . قدمت هذا االقتراح كولومبيا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة (21)
  .تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيعه

كما هو مذكور أعاله، أعربت عدة وفود، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة   (22)
يتصل باتفاقية اجلرمية املنظمة وجرى تعريفه فيها، " اجلرمية اخلطرية"املخصصة، عن رأي مفاده أنه بالرغم من كون مفهوم 
 وتكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، .فهو قد ال يكون مناسبا يف سياق مشروع هذه االتفاقية

واقترحت وفود أخرى استبقاء الفقرة بعد . يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، عندما أوصت عدة وفود حبذف هذه الفقرة
  .أن تعاد صياغتها لكي تطابق بقدر أكرب احتياجات هذه االتفاقية

ة ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت معظم الوفود استبقاء النص أثناء القراءة الثاني (23)
وأبدت بعض الوفود رغبتها يف استبقاء املعقوفتني، معربة عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه . الوارد بني معقوفتني

ورأت وفود أخرى أن النص الوارد بني .  حتدد بعدحذفهما، ألن األفعال اجلنائية اليت ستكون مشمولة باالتفاقية املرتقبة مل
بيد أنه جرت اإلشارة إىل أن هذا التضارب غري .  من هذه املادة١٥معقوفتني سيجعل هذه الفقرة متضاربة مع الفقرة 

   إىل الدافع ١٥موجود، ألن النص الوارد بني معقوفتني مقصود به أن يشري إىل طبيعة اجلرمية، بينما تشري الفقرة 
  .طلب التسليمل
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إذا تلقت دولة طرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب   - ٥"    
 أن تعترب (24)]تعّين عليها [ تسليم، جاز هلاتسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة

  .طبق عليه هذه املادةُتجرم األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي هي هذه االتفاقية 
 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على  - ٦"    

لى هذه أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق ع  )أ("    
 األساس  هياالتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول   )ب("    
األساس هي ذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األطراف يف ه

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

على الدول األطراف اليت ال جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة أن   - ٧"    
 .خاضعة للتسليم فيما بينهاجرائم طبق عليها هذه املادة اليت ُتاجلرائم تعترب 

تسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ضع الخي  - ٨"    
ة للتسليم طلوب امل الدنيالعقوبةة باط املتعلقوتسليم املطبقة، مبا يف ذلك الشرالالطلب أو معاهدات 

 .واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم

سعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل تعجيل إجراءات التسليم ت  - ٩"    
 .طبق عليه هذه املادةُتُجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإوتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم  - ١٠"    
ى طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه لتسليم، وبناء علاملتعلقة با

املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت و
  .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعياقتنعت بأن الظروف تس

مها بتسليم ذلك إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقلي  - ١١"    
وجب عليها، بناء على ،  كونه أحد رعاياهاردطبق عليه هذه املادة جملُتُبجرم الشخص فيما يتعلق 

ه إىل سلطاهتا ـ لسّوغم  طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال
على النحو ذاته كما وتتخذ تلك السلطات قرارها وتضطلع بإجراءاهتا . املختصة بقصد املالحقة

وتتعاون .  القانون الداخلي لتلك الدولة الطرفيف طابع جسيم يعترب ذاآخر ُجرم يف حالة أي 
 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةالدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية وا

________________ 

يف هذه الفقرة، قالت وفود أخرى إن هذا التغيري " تعني عليها"بينما أّيدت بعض الوفود استخدام عبارة   (24)
. سيخالف املمارسة الدولية الراسخة يف هذا اجملال وفضلت بشدة اإلبقاء على الصيغة املأخوذة من اتفاقية اجلرمية املنظمة

  .ن من املستحيل هلا قبول هذا التغيريوأشارت بعض الوفود إىل أنه سيكو
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حنو أي على اياها عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رع  - ١٢"    
 عليه نتيجة لعقوبة املفروضةإال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء اكان 

 وتتفق هذه الدولة الطرف ،للمحاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها
سبا من شروط تريانه مناقد والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما 

 . من هذه املادة١١ن يف الفقرة أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّي

غرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص لم إذا ُرفض طلب تسليم مقدَّ  - ١٣"    
املطلوب تسليمه هو من رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية 

 بناء على ،قتضيات ذلك القانون، أن تنظروفقا ملطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وال
لطرف الطالب أو ل  الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذطلب من الطرف الطالب، يف 

 .هاما تبقى من

طبق  ُتاليتاجلرائم  إجراءات فيما يتعلق بأي من بشأنهُتكفل ألي شخص ُتتخذ   - ١٤"    
 معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق ،عليها هذه املادة

 .لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمهاالداخلي لقانون الوالضمانات اليت ينص عليها 

 ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا  - ١٥"    
غرض مالحقة أو لم  وجيهة لالعتقاد بأن الطلب قّدأسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

أو آرائه السياسية، العرقي معاقبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله 
  (25).أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباببأو 

يعترب أيضا منطويا اجلرم تسليم جملرد أن ال أن ترفض طلب ة الطرفال جيوز للدول  - ١٦"    
 (26).مالية أمورعلى 

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر، مع   -١٧"    
 .هائعالصلة باّدالدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات ذات ا

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف   - ١٨"    
  ".تعزيز فاعليتهلتسليم أو اللتنفيذ 

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت املكسيك وكولومبيا اقتراحيهما  (25)
وقد فعلت املكسيك ). ، على التوايل٢ و١، اخليارين A/AC.261/3 (Part II)لالطالع على النص، انظر  (٤١بشأن املادة 

 سوف تنقل إىل مادة مناسبة ضمن الفصل ٥، وأن الفقرة ٤٠ سوف تنقل إىل املادة ٤اء على الفهم بأن الفقرة ذلك بن
واقترح وفد مصر صيغة جديدة . ٥١ من املادة ١٥ سوف تصبح الفقرة ٦الرابع عن تشجيع التعاون الدويل، وأن الفقرة 

 املكسيك وكولومبيا، وما أعقب ذلك من حذف املادة، ولكن بالنظر إىل سحب اقتراحي). A/AC.261/L.49 (٤١للمادة 
وأثناء القراءة . أبدت مصر عدم إصرارها على اقتراحاهتا ما مل تعاود اللجنة املخصصة النظر يف هذه املسألة يف مرحلة الحقة
ه الفكرة أيضا يف الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أنه ينبغي إدراج هذ

  .٥٣املادة 
. أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه الفقرة (26)

وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها الشديد اإلبقاء عليها، ألهنا تناظر حكما واردا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة يدرج الفساد 
  .عال الواجب جترميهاضمن األف
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٥١املادة "

  اجملرمنيتسليم"

الشخص عندما يكون  على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، طبق هذه املادةُت  - ١"    
يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم موجودا موضوع طلب التسليم 

القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف جرما يعاقب عليه مبوجب الذي ُيلتمس بشأنه التسليم 
 .الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

 من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت يسمح ١على الرغم من أحكام الفقرة   - ٢"    
[...] قانوهنا بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من األفعال اجملرَّمة يف املواد 

  (27).من هذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي
 مشمول ، بعضها غرييتضمن عدة جرائم خطرية منفصلةإذا كان طلب التسليم   - ٣"    

  هبذه املادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق 
 (28).اجلرائمبتلك 

اجلرائم اليت جتيز طبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اليت ُتمن اجلرائم يعترب كل   - ٤"    
وتتعهد الدول األطراف . ني سارية بني الدول األطرافاجملرم لتسليم يف أي معاهدة لتسليما

 .فيما بينها ربم معاهدة تسليم ُتكللتسليم يف اجلرائم اليت جتيز ايف عداد اجلرائم بإدراج تلك 
  (29).]وألغراض تسليم اجملرمني، ال ُيعترب أي من اجلرائم املبّينة يف هذه االتفاقية جرما سياسيا[

 مشروطا بوجود معاهدة طلب تسليم رمنيلة طرف جتعل تسليم اجملإذا تلقت دو  - ٥"    
من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية األساس 

  .طبق عليه هذه املادةُتُجرم القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي 

________________ 

ذُكر أن اللجنة املخصصة قد تعاود النظر يف هذه الفقرة يف دورهتا السادسة لكي تقرر ما إذا كان ينبغي  (27)
  ".اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"استخدام التعبري 

غري أن معظم الوفود . رةيف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن رغبته يف استبقاء هذه الفق (28)
وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية إىل الوفد الراغب يف استبقاء هذه . حتدثت حمبذة حذفها

  .الفقرة أن يتداول مع غريه من الوفود املهتمة بغية إجياد حلّ مناسب
لجنة املخصصة، وكذلك أثناء املناقشات اليت دارت يف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة ل  (29)

وأبدت بعض الوفود رغبتها يف استبقاء املعقوفتني، . الدورة اخلامسة، اقترحت معظم الوفود استبقاء النص الوارد بني معقوفتني
وأعربت . قبلة مل حتدد بعدمعربة عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه حذفهما، ألن اجلرائم اليت ستكون مشمولة باالتفاقية امل

. بعض الوفود عن انشغاهلا العميق وعن الصعوبات الكبرية اليت تالقيها بسبب النص الوارد بني معقوفتني، واقترحت حذفه
ولكن، أشري إىل .  من هذه املادة١٥ورأت وفود أخرى أن النص الوارد بني معقوفتني سيجعل هذه الفقرة متضاربة مع الفقرة 

 ١٥ارب من هذا القبيل، ألن النص الوارد بني معقوفتني مقصود به أن يشري إىل طبيعة اجلرم، بينما تشري الفقرة عدم وجود تض
  .وتقرر أن تعاود اللجنة املخصصة النظر يف هذه املسألة إبان دورهتا السادسة. إىل دافع طلب التسليم
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 :عاهدةتسليم مشروطا بوجود مالجتعل  الدولة الطرف اليت على  - ٦"    

أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه   )أ("    
األساس  االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

ى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول أن تسع  )ب("    
األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين 

 .تسليمالللتعاون بشأن 

تسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب العلى الدول األطراف اليت ال جتعل   - ٧"    
 .لتسليم فيما بينهاجرائم جتيز اطبق عليها هذه املادة اليت ُتائم اجلر

تسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ضع الخي  - ٨"    
كي يتم ة طلوب امل الدنيالعقوبةة باط املتعلقو، مبا يف ذلك الشرساريةتسليم الالالطلب أو معاهدات 

 .وز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليمتسليم واألسباب اليت جيال

إجراءات التسليم بتعجيل التسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل   - ٩"    
 .طبق عليه هذه املادةُتُجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإوتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا طلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي ومجيوز للدولة الطرف متلقية ال  - ١٠"    
لتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه املتعلقة با

املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت و
  .ة ملّح ذلك وبأهنا ظروفتدعياقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك   - ١١"    
، بناء  القياموجب عليها، أحد رعاياهاجملرد كونه طبق عليه هذه املادة ُتُبجرم الشخص فيما يتعلق 

ىل سلطاهتا ه إـ لسّوغم  القضية دون إبطاء البإحالة على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، 
يف وتتخذ ذات اإلجراءات اليت تتخذها وتتخذ تلك السلطات قرارها . بقصد املالحقةاملختصة 
وتتعاون الدول . القانون الداخلي لتلك الدولة الطرفمبوجب  يعترب خطرياآخر ُجرم حالة أي 

 .حقة، ضمانا لفعالية تلك املالإلثباتيةاألطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية وا

أو التخلي عنه عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها   - ١٢"    
بعد  عليه لعقوبة املفروضةإال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا

الدولة الطرف تلك  وتتفق ،حملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلهاا
تريانه مناسبا من شروط قد  الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما والدولة

 . من هذه املادة١١ن يف الفقرة أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّي

غرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص لم إذا ُرفض طلب تسليم مقدَّ  - ١٣"    
ن رعايا الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية املطلوب تسليمه هو م

 بناء على ،قتضيات ذلك القانون، أن تنظروفقا ملالطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك و
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لطرف الطالب أو ل  الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذطلب من الطرف الطالب، يف 
 .هاما تبقى من

طبق اليت ُتاجلرائم  إجراءات فيما يتعلق بأي من بشأنهُتكفل ألي شخص ُتتخذ   - ١٤"    
عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع احلقوق 

 .لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمهاالداخلي لقانون الوالضمانات اليت ينص عليها 

 تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا ال جيوز  - ١٥"    
غرض مالحقة أو لم عتقاد أن الطلب قّدال وجيهة أسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

أو آرائه السياسية، أو أن اإلثين معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله 
  .ق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك األسباباالمتثال للطلب سيلح

جرما يتعلق يعترب اجلرم أن جملرد  أن ترفض طلب تسليم  األطرافال جيوز للدول  - ١٦"    
 .أيضا بأمور مالية

  قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى   - ١٧"    
  لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافية هلا فرصة األمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح 

 .مؤّيدة الّدعائها

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف   - ١٨"    
  ".تعزيز فاعليتهلتسليم أو اللتنفيذ 

    
  ملحوظات من األمانة

  
 من مشروع االتفاقية، ٥١وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ١
 بعبارة عنها االستعاضة أو" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "بعبارة االحتفاظ بشأن قرار رهنا باختاذ

انظر  (٤ و٣، وباستثناء الفقرتني ٢ يف الفقرة "من هذه االتفاقية[...] األفعال اجملرَّمة يف املواد "
A/AC.261/16 ٢٥، الفقرة.( 

      
  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٥١املادة "
  اجملرمنيتسليم"

الشخص عندما يكون طبق هذه املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية تن  - ١"    
يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن يكون اجلرم موجودا لب التسليم موضوع ط

القانون الداخلي لكل من الدولة جرما خاضعا للعقاب مبقتضى الذي ُيلتمس بشأنه التسليم 
 .الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب
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ة الطرف اليت يسمح  من هذه املادة، جيوز للدول١على الرغم من أحكام الفقرة   - ٢"    
قانوهنا بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا هلذه 

  .االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي
إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون ُجرم واحد منها على األقل   - ٣"    

دة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس خاضعا للتسليم مبقتضى هذه املا
املفروضة عليها ولكن هلا صلة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب 

  (30).أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم
 اجلرائم يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد  - ٤"    

وتتعهد الدول . اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف
األطراف بإدراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم فيما 

اجملّرمة وفقا هلذه وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن تعترب أيا من األفعال . بينها
  .االتفاقية جرما سياسيا إذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم

 طلب ، مشروطا بوجود معاهدةرمني جتعل تسليم اجمل،إذا تلقت دولة طرف  - ٥"    
تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية 

  .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص ليم فيما األساس القانوين للتس
 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على  - ٦"    

أن تبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه   )أ("    
األساس  التفاقيةاالتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه ا

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول و  )ب("    
األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس القانوين 

 .تسليمالللتعاون بشأن 

تسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب العلى الدول األطراف اليت ال جتعل   - ٧"    
 .لتسليم فيما بينهاجرائم خاضعة لطبق عليها هذه املادة تناليت اجلرائم 

تسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ضع الخي  - ٨"    
تسليم املشترطة لل  الدنيالعقوبةة باط املتعلقو، مبا يف ذلك الشرساريةتسليم الالت الطلب أو معاهدا

 .واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض التسليم

________________ 

  ):A/AC.261/L.218انظر (اقترح االحتاد الروسي الصيغة التالية هلذه الفقرة   (30)
 ولكن االتفاقية هبذه مشمول غري بعضها منفصلة، جرائم عدة يتضمن التسليم طلب كان إذا  - ٣"     

 بعقوبة أو سنوات أربع عن تقل ال قصوى ملدة احلرية من باحلرمان الطرفني الدولتني قانون مبوجب عليها يعاقب
  ."اجلرائم بتلك يتعلق فيما أيضا دةاملا هذه تطبق أن الطلب متلقية الطرف للدولة جاز أشد،
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إجراءات التسليم بتعجيل التسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل   - ٩"    
 .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص  ية فيماثباتإ متطلبات وتبسيط ما يتصل هبا من

عاهداهتا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم  - ١٠"    
لتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب تسليمه املتعلقة با

دابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات التسليم، مىت املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تو
  .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعياقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك الشخص   -١١"    
، بناء على  القياموجب عليهامواطنيها، أحد جملرد كونه طبق عليه هذه املادة ُبجرم تنفيما يتعلق 

املختصة ه إىل سلطاهتا ـ لسّوغم القضية دون إبطاء البإحالة طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، 
ُجرم حالة أي وتتخذ ذات اإلجراءات اليت تتخذها يف وتتخذ تلك السلطات قرارها . بقصد املالحقة

وتتعاون الدول األطراف املعنية، . القانون الداخلي لتلك الدولة الطرفمبوجب  يعترب خطرياآخر 
 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةخصوصا يف اجلوانب اإلجرائية وا

أو التخلي  مواطنيهاعندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد   - ١٢"    
بعد   عليهلعقوبة املفروضةإال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء اعنه 

الدولة الطرف تلك  وتتفق ،حملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلهاا
تريانه مناسبا من شروط قد والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما 

 .ادة من هذه امل١١ن يف الفقرة أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّي

حبجة أن الشخص  غرض تنفيذ حكم قضائيلم إذا ُرفض طلب تسليم مقدَّ  - ١٣"    
 الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية مواطيناملطلوب تسليمه هو من 

 بناء على ،قتضيات ذلك القانون، أن تنظروفقا ملالطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك و
للدولة   الداخليقانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذ، يف ة الطرف الطالب الدولةطلب من

 .هاأو ما تبقى منالطرف الطالبة 

طبق تناليت اجلرائم  إجراءات فيما يتعلق بأي من بشأنهُتكفل ألي شخص ُتتخذ   - ١٤"    
ع احلقوق عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبمي

 .لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الشخص يف إقليمهاالداخلي لقانون الوالضمانات اليت ينص عليها 

ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا   - ١٥"    
 غرض مالحقة أولم عتقاد أن الطلب قّدال وجيهة أسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

أو آرائه السياسية، أو أن اإلثين معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله 
  . األسبابهذهاالمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من 

جرما يتعلق يعترب اجلرم أن جملرد  أن ترفض طلب تسليم  األطرافال جيوز للدول  - ١٦"    
 .أيضا بأمور مالية
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قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى األمر،   - ١٧"    
  لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافية مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصة 

 .داعمة الدعائها

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف   - ١٨"    
  ".تعزيز فاعليتهلليم أو تساللتنفيذ 

    
  ملحوظات من األمانة

  
 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ٢

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا
 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن ،داخل نص مشروع االتفاقية

 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق وقرر. باالتساق تتعلق
نظر ا( من مشروع االتفاقية ٥١ من املادة ٣ و١يف الفقرتني " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"

A/AC.261/24و Corr.1 ١٢، الفقرة.(   
 املخصصة اللجنة يوصي أن االتساق فريق قّرر أعاله، املذكورة التوصية وعالوة على - ٣
   A/AC.261/24انظر  (٥١ املادة من ٢ الفقرة يف" االتفاقية هبذه املشمولة األفعال "عبارة باستعمال

   ).١٣، الفقرة Corr.1و
 ٥١ من املادة ٤- ٢رهتا السادسة، مؤقتا، على الفقرات ووافقت اللجنة املخصصة يف دو - ٤

   ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (من مشروع االتفاقية 
 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٥

انظر (ة شفويا ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدل)٢٠٠٣أكتوبر /األول
، مشروع قرار، ١٠٣، الفقرة A/58/422(النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

       .٥٦/٢٦٠، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية )املرفق
  مة   النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العا- باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٤٤املادة 
  اجملرمنيتسليم

عندما يكون ذه االتفاقية األفعال اجملّرمة وفقا هلطبق هذه املادة على تن  - ١
يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن موجودا الشخص موضوع طلب التسليم 

القانون الداخلي لكل للعقاب مبقتضى جرما خاضعا يكون اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم 
 .من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب
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 من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت ١على الرغم من أحكام الفقرة   - ٢
يسمح قانوهنا بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من اجلرائم املشمولة 

  .يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخليهبذه االتفاقية واليت ال 

إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون ُجرم واحد منها على   - ٣
األقل خاضعا للتسليم مبقتضى هذه املادة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة 

الطرف احلبس املفروضة عليها ولكن هلا صلة بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، جاز للدولة 
  .متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم

يعترب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم   - ٤
وتتعهد الدول . اخلاضعة للتسليم يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف

 اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم األطراف بإدراج تلك اجلرائم يف عداد
وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن تعترب أيا من األفعال اجملّرمة . فيما بينها

  .وفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا إذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للتسليم

 طلب ،مشروطا بوجود معاهدة رمني جتعل تسليم اجمل،إذا تلقت دولة طرف  - ٥
تسليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية 

  .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص األساس القانوين للتسليم فيما 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على  - ٦

ام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه أن تبلّغ األمني الع  )أ(
األساس  االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

اهدات تسليم مع سائر الدول أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معو  )ب(
األطراف يف هذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس 

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

تسليم مشروطا بوجود معاهدة أن العلى الدول األطراف اليت ال جتعل   - ٧
 .لتسليم فيما بينهام خاضعة لجرائطبق عليها هذه املادة تناليت اجلرائم تعترب 

تسليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ضع الخي  -٨
تسليم املشترطة لل  الدنيالعقوبةة باط املتعلقو، مبا يف ذلك الشرساريةتسليم الالالطلب أو معاهدات 

 . يف رفض التسليمواألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها

إجراءات بتعجيل التسعى الدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل   - ٩
 .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص  ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 
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جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي   - ١٠
لتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص ة باعاهداهتا املتعلقوم

املوجود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره واملطلوب تسليمه 
  .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعيإجراءات التسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تس

ين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك إذا مل تقم الدولة الطرف اليت يوجد اجلا  - ١١
 وجب عليهامواطنيها، أحد جملرد كونه طبق عليه هذه املادة جبرم تنالشخص فيما يتعلق 

القضية دون إبطاء بإحالة ، بناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، القيام
وتتخذ رارها وتتخذ تلك السلطات ق. بقصد املالحقةاملختصة ه إىل سلطاهتا ـ لسّوغم  ال

القانون الداخلي مبوجب  يعترب خطرياآخر ُجرم حالة أي ذات اإلجراءات اليت تتخذها يف 
وتتعاون الدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية . لتلك الدولة الطرف

 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةوا

أو  مواطنيها تسليم أحد عندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف  - ١٢
لعقوبة إال بشرط أن يعاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء االتخلي عنه 

 وتتفق ،حملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلهابعد ا عليه املفروضة
 قدالدولة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما تلك 

ن يف تريانه مناسبا من شروط أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبّي
 . من هذه املادة١١الفقرة 

حبجة أن الشخص  غرض تنفيذ حكم قضائيلم إذا ُرفض طلب تسليم مقدَّ  - ١٣
 الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف مواطيناملطلوب تسليمه هو من 

قتضيات ذلك القانون، أن وفقا ملمتلقية الطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك و
 قانونال مبقتضى العقوبة املفروضة إنفاذ، يف ة الطرف الطالب الدولة بناء على طلب من،تنظر

 .هاأو ما تبقى منللدولة الطرف الطالبة  الداخلي

اليت اجلرائم علق بأي من  إجراءات فيما يتبشأنهُتكفل ألي شخص ُتتخذ   - ١٤
طبق عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع تن

لدولة الطرف اليت يوجد ذلك الداخلي لقانون الاحلقوق والضمانات اليت ينص عليها 
 .الشخص يف إقليمها

التزاما بالتسليم إذا ال جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض   -١٥
غرض مالحقة لم عتقاد أن الطلب قّدال وجيهة أسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب 

أو آرائه السياسية، أو اإلثين معاقبة شخص بسبب جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله  أو
  .اب األسبهذهأن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من 
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جرما يعترب اجلرم أن جملرد  أن ترفض طلب تسليم  األطرافال جيوز للدول  - ١٦
 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قبل رفض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى   - ١٧
لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافية األمر، مع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هلا فرصة 

 .دعائهاداعمة ال

تسعى الدول األطراف إىل إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة   - ١٨
  .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 
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          نقل األشخاص احملكوم عليهم- ٤٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول

  (1)٥٢املادة "
 نقل األشخاص احملكوم عليهم"

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف "    
بشأن نقل األشخاص الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى من احلرمان من احلرية، 

 جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي يتسىن ألولئك األشخاص إكمال مدة الرتكاهبم
  ".عقوبتهم هناك

    
 ملحوظات من األمانة

 الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة املادة أثناء هذه على تعليقات هناك تكن مل - ١
   .املخصصة للجنة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق وفيما - ٢
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق تتعلق

، Corr.1 وA/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٢يف املادة " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"
   ).١٢الفقرة 

، )٢٠٠٣س مار/ آذار٢١- ١٠فيينا، (ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ٣
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٢مؤقتا، على املادة 

  

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  ).٢٠٠١مرب ديس/ كانون األول٧- ٤آيرس، 
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 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، ( ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها ، يف املادة،)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .)٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
  ليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   النص املوافق ع- باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٤٥املادة 

 نقل األشخاص احملكوم عليهم

جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة 
األطراف بشأن نقل األشخاص الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى من 

 يكملذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي أفعاال جمّرمة وفقا هلرية، الرتكاهبم احلرمان من احل
  .أولئك األشخاص مدة عقوبتهم هناك
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          املساعدة القانونية املتبادلة- ٤٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  (A/AC.261/3 (Part III)) ولالنص املتدا

  ٥٣املادة "
 املساعدة القانونية املتبادلة"

  (1)١اخليار"  
تقدم الدول األطراف، بعضها لبعض، أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   - ١"    

  املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية فيما يتصل باجلرائم املشمولة 
 .هبذه االتفاقية

 الدولة اتفاقات على أمت وجه ممكن، يف إطارتقدم املساعدة القانونية املتبادلة   - ٢"    
 بالتحقيقات واملالحقات واإلجراءات يتعلقالطرف متلقية الطلب وترتيباهتا ذات الصلة، فيما 

[...]  باجلرائم اليت جيوز حتميل هيئة اعتبارية املسؤولية عنها مبقتضى املادة اخلاصةالقضائية 
 . الطالبة الطرف من هذه االتفاقية يف الدولة]سؤولية اهليئات االعتباريةم[

جيوز أن ُتطلب املساعدة القانونية املتبادلة، اليت تقدم وفقا هلذه املادة، ألي من   - ٣"    
 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

  والتجميد؛واحلجزنفيذ عمليات التفتيش ت  )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

 تقدمي املعلومات واألدلة وتقييمات اخلرباء؛  )ه("    

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
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تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   )و("    
 نها؛قة عاملصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصّد

 أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى اإلجراميةعائدات الف على التعّر  )ز("    
 ألغراض احلصول على أدلة؛ أو اقتفاء أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط("    
  ؛متلقية الطلب

  حتديد وتعقّب األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛  )ي"[(    
 (2).]إعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية  )ك"(    

جيوز للسلطات املختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون   - ٤"    
 مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف أن تتلقى طلبا مسبقا، أن حتيل معلومات متعلقة

أخرى حيثما ترى أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات 
 أو أهنا قد ُتفضي إىل قيام الدولة الطرف األخرى بصوغ ،واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح

 .طلب عمال هبذه االتفاقية

 من هذه املادة دون إخالل مبا جيري من ٤ومات، عمال بالفقرة تكون إحالة املعل  - ٥"    
. حتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت تتبعها السلطات املختصة اليت تقدم تلك املعلومات

ومتتثل السلطات املختصة اليت تتلقى املعلومات ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي الكتمان، ولو 
بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي يف . استخدامهامؤقتا، أو بفرض قيود على 

ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية بإخطار . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهما
الدولة الطرف احمليلة قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف احمليلة إذا ما طلب 

ر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت الدولة الطرف املتلقية تعذّوإذا . ذلكإليها 
 .بإبالغ الدولة الطرف احمليلة بذلك اإلفشاء دون إبطاء

 بااللتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ميسليس يف أحكام هذه املادة ما   - ٦"    
 .ية املتبادلة كليا أو جزئياثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم املساعدة القانون

 من هذه املادة على الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة ٢٩ إىل ٩تنطبق الفقرات   - ٧"    
وإذا كانت تلك . إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية

حكام املقابلة يف تلك املعاهدة، الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األ
ع وُتشجَّ.  من هذه املادة بدال منها٢٩ إىل ٩ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات 

 .الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهل التعاون

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14) من االقتراح املقدم من كولومبيا نص مأخوذ  (2)
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 هلذه ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة وفقا  - ٨"    
 . السرية املصرفيةحبجةاملادة 

جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه   - ٩"    
 متلقية الطلب، عندما ترى ذلك  الطرفبيد أنه جيوز للدولة. املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

يرها، بصرف النظر عما إذا كان مناسبا، أن تقدم املساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقد
 . ميثل جرما مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب املعينالسلوك

 ويطلب يف إقليم دولة طرف ةجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوب  - ١٠"    
وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف 

على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة هبذه احلصول 
 :االتفاقية إذا استويف الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  )أ("    

اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا تراه هاتان الدولتان   )ب("    
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١"    

يكون للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد االحتجاز، وعليها   )أ("    
  ذلك أو تأذن بغري ذلك؛خالفالتزام بذلك، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت نقل منها الشخص 

ن إبطاء، التزامها بإعادته إىل ذ الدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص، دوتنفّ  )ب("    
، بني ملا يتفق عليه خالفا لذلكتفق عليه مسبقا، أو اعهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا 

 السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛

ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف اليت   )ج("    
  تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛نقل منها ببدء إجراءات

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د("    
 .منهاإليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل 

ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا   - ١٢"    
 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو ١١ و١٠ للفقرتني

ُينقل احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية، يف إقليم الدولة اليت 
 .مغادرته إقليم الدولة اليت نقل منهاي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق إليها، بسبب أ

لة بتلقي طلبات  طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة وخمّون كل دولةتعّي  - ١٣"    
. املساعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها

وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية 
طة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فيما يتعلق بتلك املنطقة أو بذلك ن سلاملتبادلة، جاز هلا أن تعّي
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وحيثما تقوم . وتكفل السلطات املركزية سرعة وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها. اإلقليم
السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة خمتصة لتنفيذه، تشجع تلك السلطة املختصة على تنفيذ 

وخيطر األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية املعّينة هلذا . ة وبصورة سليمةالطلب بسرع
الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها 

ه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل وتوّج. أو االنضمام إليها
وال ميس هذا الشرط حق أية دولة طرف يف أن . نها الدول األطرافلسلطات املركزية اليت تعّيا

تشترط توجيه مثل هذه الطلبات واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية، ويف احلاالت 
إن العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، 

 .أمكن ذلك

تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب   - ١٤"    
بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من 

قت قيام وخيطر األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل دولة طرف و. صحته
ويف . دولة بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليهاال تلك

احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، جيوز أن تقدم الطلبات شفويا، على 
 .أن ُتؤكد كتابة على الفور

 :ةيتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادل  - ١٥"    

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ("  

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

قدمة لغرض ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات امل  )ج("    
 تبليغ مستندات قضائية؛

 وصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء تود الدولة الطرف الطالبة اتباعه  )د("    
 ؛على وجه التحديد

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

 .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري  )و("    

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبني أهنا   - ١٦"    
ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك املعلومات أن تسهل 

 .ذلك التنفيذ

وفقا   وكذلكالطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب،ُينفّذ   - ١٧"    
ات احملددة يف الطلب حيثما أمكن، طاملا كان ذلك ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة لإلجراء

 .الطرف متلقية الطلب
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عندما يتعني مساع أقوال شخص موجود يف إقليم دولة طرف، بصفة شاهد أو   - ١٨"    
 ئخبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا ومتفقا مع املباد

الطرف اسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة األس
 الفيديو إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا  االئتمار بواسطةاألخرى، بعقد جلسة استماع عن طريق

ى  علاأن تتفقللدولتني الطرفني وجيوز . مثول الشخص املعين بنفسه يف إقليم الدولة الطرف الطالبة
أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرها سلطة 

 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة   - ١٩"    
ات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيق

وليس يف هذه الفقرة . املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب
ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة تؤدي إىل تربئة شخص 

 الدولة الطرف متلقية الطلب قبل  بإشعار الطالبةويف احلالة األخرية، تقوم الدولة الطرف. متهم
ر، وإذا تعذّ. حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك

 الدولة الطرف أن تبلّغ الدولة الطرف الطالبة وجب علىيف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، 
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء متلقية الطلب 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ٢٠"    
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. حتافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه

   الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجب عليها إبالغمتلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 
 .عةوجه السر

 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢١"    

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  )أ("    

إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس سيادهتا أو أمنها   )ب("    
 أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

ون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن حيظر على إذا كان من شأن القان  )ج("    
سلطاهتا تنفيذ اإلجراء املطلوب بشأن أي ُجرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو 

 مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

لقية إذا كانت االستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف مت  )د("    
 .الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم   - ٢٢"    
 .ضريبيةعلى مسائل منطويا أيضا يعترب 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةىبدُت  - ٢٣"    
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 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذالطلب الدولة الطرف متلقية تقوم  - ٢٤"    
أقرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى حد ممكن أي مواعيد هنائية تقترحها الدولة الطرف الطالبة 

ملا تتلقاه من وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب .  على األفضل يف الطلب ذاته،وتورد أسباهبا
 الدولة وتقوم.  التقدم احملرز يف معاجلة الطلبعن  معقولةالدولة الطرف الطالبة من استفسارات

 الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل  بإبالغالطرف الطالبة
 .املساعدة امللتمسة

  بسببجيوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢٥"    
 .ت أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية مع حتقيقاهاعارضت

 من هذه ٢١ الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب مبقتضى الفقرة قومت  -٢٦"    
  مع الدولة الطرف الطالبة بالتشاور من هذه املادة،٢٥املادة، أو قبل تأجيل تنفيذه مبقتضى الفقرة 

فإذا قبلت .  مبا تراه ضروريا من شروط وأحكاممرهونةلنظر فيما إذا كان ميكن تقدمي املساعدة ا بغية
 .الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروطب مرهونة املساعدة  تلكالدولة الطرف الطالبة

 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أي شاهد أو ١٢دون مساس بانطباق الفقرة   - ٢٧"    
، على اإلدالء بشهادته يف خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة

إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة 
الطرف الطالبة، أو احتجاز ذلك الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر أو معاقبته أو إخضاعه ألي 

عل أو إغفال أو حكم إدانة  أي فبسببإجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلك الطرف، 
إذا بقي الشاهد أو اخلبري أو الضمان  هذاوينتهي . سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب

ه ـت لـالدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيح  الشخص اآلخر مبحض اختياره يف إقليم
ق عليها الدولتان الطرفان، فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتف

اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو يف 
 .حال عودته إىل اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادره

تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق   - ٢٨"    
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . دولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلكال

ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط 
 .واألحكام اليت سينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف

طرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من توفر الدولة ال  )أ("  - ٢٩"    
السجالت أو الوثائق أو املعلومات احلكومية املوجودة يف حوزهتا واليت يسمح قانوهنا الداخلي 

 بإتاحتها لعامة الناس؛

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف   )ب("    
و رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو وثائق أو الطالبة، كليا أو جزئيا أ

 .معلومات حكومية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس
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تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٣٠"    
توخاة من أحكام هذه املادة أو تضعها موضع التطبيق ثنائية أو متعددة األطراف ختدم األغراض امل

 (3).العملي أو تعززها
  

  (4)٢اخليار "  
تقدم الدول األطراف، بعضها إىل بعض، أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   - ١"  

 املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية اجلنائية وغري اجلنائية فيما يتصل باجلرائم
، مستجيبة حسب ]نطاق االنطباق[...] [املشمولة هبذه االتفاقية، حسبما تنص عليه املادة 

االقتضاء للطلبات الصادرة عن السلطات اليت متلك، وفقا لقانوهنا الداخلي، صالحيات للتحقيق 
لقيام أو احملاكمة فيما يتعلق بأفعال الفساد املبّينة يف هذه االتفاقية، بغرض احلصول على أدلة وا

باألعمال األخرى الالزمة لتيسري املالحقات واإلجراءات ذات الصلة بالتحقيق يف أفعال الفساد أو 
  .احملاكمة عليها

تقدم املساعدة القانونية املتبادلة بأكرب قدر ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف   - ٢"   
يقات واملالحقات واإلجراءات متلقية الطلب واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتصل بالتحق

[...] القضائية املتعلقة باجلرائم اليت جيوز حتميل هيئة اعتبارية املسؤولية عنها مبقتضى املادة 
  .من هذه االتفاقية يف الدولة الطرف الطالبة] مسؤولية اهليئات االعتبارية[
رى ذات الصلة وفقا للتشريعات الوطنية املنطبقة واالتفاقات أو الترتيبات األخ  - ٣"   

اليت ميكن أن تكون سارية فيما بينها، تقدم الدول األطراف بعضها إىل بعض أوسع قدر ممكن من 
املساعدة على تبّين املمتلكات املكتسبة أو املتأتية من ارتكاب األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، 

  . وتعقّبها ومصادرهتا وحجزهاأو املمتلكات املستخدمة يف ارتكاهبا أو عائدات تلك املمتلكات،
جيوز أن ُتطلب املساعدة القانونية املتبادلة، اليت تقدم وفقا هلذه املادة، ألي من  - ٤"   

 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال من األشخاص؛  )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

  والتجميد؛واحلجزتنفيذ عمليات التفتيش   )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

 تقدمي املعلومات واألدلة والتقييمات اليت يقوم هبا اخلرباء؛  )ه("    

تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   )و("    
 املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو األعمال، أو نسخ مصدقة عنها؛

________________ 

  . من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٨املادة   (3)
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (4)



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية402
 

 

ئدات اجلرائم أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو ف على عاالتعّر  )ز("    
 ألغراض احلصول على أدلة؛ اقتفاء أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط("    
 .متلقية الطلب

 بااللتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، ام هذه املادة ما خيلّليس يف أحك  - ٥"   
 .ثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم املساعدة القانونية املتبادلة كليا أو جزئيا

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة وفقا هلذه   - ٦"   
 .املادة بدعوى السرية املصرفية

جيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف ومطلوب   - ٧"   
وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف 
احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق جبرائم مشمولة هبذه 

 :شرطان التالياناالتفاقية إذا استويف ال

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  )أ("    

اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا تراه هاتان الدولتان   )ب("    
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة٧ألغراض الفقرة   - ٨"    

 االحتجاز، وعليها يكون للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد  )أ("    
 التزام بذلك، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت نقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛

ذ الدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص، دون إبطاء، التزامها بإعادته إىل تنفّ  )ب("    
ى، بني السلطات عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخر

 املختصة يف الدولتني الطرفني؛

ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف اليت   )ج("    
 نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د("    
 .ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إليهامنها 

ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت يتقرر نقل شخص ما منها، وفقا   - ٩"   
 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة ذلك الشخص، أيا كانت جنسيته، أو احتجازه ٨ و٧للفقرتني 

ه الشخصية، يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريت
 .أفعال أو إغفاالت أو أحكام إدانة سابقة ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها
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لة بتلقي طلبات ن كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة وخمّوتعّي  - ١٠"   
. ها إىل السلطات املختصة لتنفيذهااملساعدة القانونية املتبادلة وتقوم بتنفيذ تلك الطلبات أو بإحالت

  وتقع على السلطات املركزية مسؤولية إعداد وتلقي طلبات املساعدة والتعاون اليت تشري إليها 
 .هذه االتفاقية

تقدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأية وسيلة تستطيع إنتاج سجل مكتوب   - ١١"   
شروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق من بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وب

وخيطر األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل دولة طرف وقت قيام . صحته
 .كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها

 :تبادلةيتضمن طلب املساعدة القانونية امل  - ١٢"   

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ("   

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

ات املقدمة لغرض ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلب  )ج("    
 تبليغ مستندات قضائية؛

  ن تود الدولة الطرف وصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء معّي  )د("    
 الطالبة اتباعه؛

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

  .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري  )و("    
ذ الدولة الطرف متلقية الطلب طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب تنفّ  - ١٣"   

وقت ممكن، وتراعي يف ذلك على أكمل وجه ممكن اآلجال الزمنية اليت تقترحها الدولة الطرف 
  .الطالبة واليت من املفضل أن تكون حمددة يف الطلب

 عندما تنتهي حاجتها إىل توّجه الدولة الطرف الطالبة إشعارا على وجه السرعة  - ١٤"   
 .املساعدة املطلوبة

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبني أهنا   - ١٥"   
ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي، أو عندما يكون من شأن تلك املعلومات أن تسهل 

 .ذلك التنفيذ

تطلب معلومات عن حالة التدابري اليت اختذهتا جيوز للدولة الطرف الطالبة أن   - ١٦"  
. الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب وعن التقدم الذي أحرزته يف ذلك اخلصوص

وعلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن تستجيب للطلبات املعقولة اليت تتلقاها من الدولة الطرف 
  . ذلك الطلبالطالبة فيما خيص التقدم الذي أحرزته يف معاجلة
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يكون تنفيذ الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، ويكون،   - ١٧"   
بالقدر الذي ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب وعند اإلمكان، وفقا 

 .لإلجراءات احملددة يف الطلب

ات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تنقل املعلوم  - ١٨"   
الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك 

وليس يف هذه الفقرة . املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب
 معلومات أو أدلة تؤدي إىل تربئة شخص ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا

ويف احلالة األخرية، تقوم الدولة الطرف الطالبة بإخطار الدولة الطرف متلقية الطلب قبل . متهم
ر، وإذا تعذّ. حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب، إذا ما طلب منها ذلك

دولة الطرف الطالبة بإبالغ الدولة الطرف متلقية يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، قامت ال
 .الطلب، دون إبطاء، حبدوث اإلفشاء

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ١٩"   
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. حتافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه

 .أن متتثل لشرط السرية، أبلغت الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجه السرعةمتلقية الطلب 

 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢٠"   

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  )أ("    

إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس سيادهتا أو أمنها   )ب("    
 امها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛أو نظ

إذا كان من شأن القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب أن حيظر على   )ج("    
سلطاهتا تنفيذ اإلجراء املطلوب بشأن أي ُجرم مماثل، لو كان ذلك اجلرم خاضعا لتحقيق أو 

 مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

إذا كانت االستجابة للطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية   )د("    
 .الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد اعتبار أن   - ٢١"   
 . ضريبيةاجلرم ينطوي أيضا على مسائل

 .رفض لتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة أسباب أي ىبدُت  - ٢٢"   

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة لكوهنا   - ٢٣"   
 .تتعارض مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية

 من ٢٠تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، قبل رفض طلب مبقتضى الفقرة   - ٢٤"   
 من هذه املادة، مع الدولة الطرف الطالبة ٢٣دة، أو قبل تأجيل تنفيذه مبقتضى الفقرة هذه املا

  . للنظر فيما إذا كان ميكن تقدمي املساعدة رهنا مبا تراه ضروريا من شروط وأحكام
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  فإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة املساعدة رهنا بتلك الشروط، وجب عليها االمتثال 
 .لتلك الشروط

 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أي شاهد أو ٩ون مساس بانطباق الفقرة د  - ٢٥"   
خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على اإلدالء بشهادته يف 
إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف إقليم الدولة 

از ذلك الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر أو معاقبته أو إخضاعه ألي الطرف الطالبة، أو احتج
إجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف إقليم ذلك الطرف، خبصوص أي فعل أو إغفال أو حكم 

وينتهي هذا الضمان إذا بقي الشاهد أو . إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب
 الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت اختياره يف إقليماخلبري أو الشخص اآلخر مبحض 

له فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، 
اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد مطلوبا من السلطات القضائية، أو يف 

  .يم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادرهحال عودته إىل اإلقل
تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق   - ٢٦"   

وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك
ني أن تتشاورا لتحديد الشروط ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيت

 .ذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليفواألحكام اليت سينفّ

توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا من   )أ("  - ٢٧"   
السجالت أو الوثائق أو املعلومات احلكومية املوجودة يف حوزهتا واليت يسمح قانوهنا الداخلي 

 إتاحتها لعامة الناس؛ب

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف   )ب("    
الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو وثائق أو 

 .الناسمعلومات حكومية، موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة 

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٢٨"   
ثنائية أو متعددة األطراف ختدم األغراض املتوخاة من أحكام هذه املادة، أو تضعها موضع التطبيق 

 .العملي، أو تعززها
    

  (5)٣اخليار "  
ع املساعدة القانونية الالزمة تقّدم الدول األطراف بعضها إىل بعض مجيع أنوا - ١"   

وُتمنح املساعدة القانونية . أثناء التحقيق يف اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية ومالحقتها القضائية
بشأن اإلجراءات القانونية نفسها املستمرة يف إقليمي الدولتني الطرفني املعنيتني استنادا إىل مبدأ 

  .التبادل
________________ 

  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (5)
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  : اجملاالت التالية ضمن نطاق هذه االتفاقيةتشمل املساعدة القانونية  - ٢"   
  مجع األدلة واحلصول على إفادات من األشخاص؛  )أ"(  
  تبليغ املستندات القضائية؛  )ب"(  
  اختاذ تدابري البحث الالزمة أثناء التحقيق واملالحقة القضائية وإنفاذ   )ج"(  

  عمليات احلجز؛
  فحص األشياء واملواقع؛  )د"(  
  قارير اخلرباء؛تبادل ت  )ه"(  
  تبادل أصول مجيع أنواع املستندات أو نسخ مصّدقة عنها؛  )و"(   
تبادل مجيع أنواع املعلومات واملستندات األخرى، على أن جيري ذلك طبقاً   )ز"(  

  .لقانون الدولة الطرف متلقية الطلب
 تقّدم ُتقّدم املساعدة القانونية يف احلاالت اليت ترى فيها الدولة الطرف اليت  - ٣"  

املعلومات واملستندات أن ذلك سيكون مفيدا للتحقيق أو املالحقة القضائية اللذين جتريهما دولة 
  .طرف أخرى، حىت ولو مل ُيقّدم طلب بذلك

ال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن حتيل تلك املعلومات واملستندات إىل دولة   - ٤"   
  .متلقية الطلبطرف أخرى دون احلصول على إذن من الدولة الطرف 

ليس يف أحكام هذه املادة ما ميس بااللتزامات الناشئة عن أي اتفاقية أخرى،   - ٥"   
  .ثنائية أو متعددة األطراف، تتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

  .ال جيوز للدول األطراف أن متنع تطبيق هذه املادة حبجة السرية املصرفية  - ٦"   
بات املقدمة مبوجب هذه املادة عندما ال يعترب السلوك ال جيوز االمتثال للطل  - ٧"   

وجيوز للدولة الطرف . موضع الطلب جرمية يف أي من الدولتني الطرفني الطالبة ومتلقية الطلب
متلقية الطلب أن تقدم املساعدة القانونية إذا كان سلوك ما يعترب جرمية يف الدولة الطرف الطالبة، 

  .السلوك يعترب جرمية مبقتضى قانوهنا الداخلي أم البصرف النظر عما إذا كان ذلك 
جيوز نقل أشخاص موجودين يف إقليم دولة طرف ُتطلب منهم املساعدة يف   - ٨"   

التعّرف أو اإلدالء بشهادة أو يف مجع األدلة الالزمة للتحقيق أو املالحقة القضائية، فيما يتعلق 
  : طرف أخرى، إذا اسُتويف الشرطان التاليانجبرمية مشمولة هبذه االتفاقية ومرتكَبة يف دولة

  موافقة الشخص على ذلك طوعا؛  )أ"(  
  .اتفاق املوظفني املختصني يف الدولتني الطرفني )ب"(  
  : من هذه املادة٨ألغراض الفقرة   - ٩"   
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يكون للدولة الطرف اليت ُينقل إليها الشخص سلطة إبقائه قيد االحتجاز، وعليها   )أ"(  
  لك، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت ُنقل منها الشخص خالف ذلك أو تأذن االلتزام بذ
  بغري ذلك؛

تعيد الدولة الطرف اليت ُينقل إليها الشخص، دون إبطاء، ذلك الشخص يف   )ب"(  
  املوعد الذي اُتفق عليه مسبقا أو سيجري االتفاق عليه مع الدولة الطرف اليت ُنقل منها؛

لطرف اليت ُينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف اليت ال جيوز للدولة ا  )ج"(  
  ُنقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إعادة ذلك الشخص؛

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل  )د"(  
  .إليها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل منها

ال جيوز، بأي حال من األحوال، مالحقة الشخص املنقول قضائياً أو احتجازه   - ١٠"   
أو معاقبته أو فرض قيود أخرى على حريته الشخصية بأي شكل آخر يف احلاالت املذكورة يف 

  . من هذه املادة، ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت ُنقل منها ذلك الشخص٩ و٨الفقرتني 
ل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة وخموَّلة بتلقي طلبات تعّين ك  - ١١"   

  .املساعدة القانونية وإحالة تلك الطلبات أو تنفيذها
وجيوز يف احلاالت الطارئة . ُتقّدم الطلبات كتابةً وبلغة البلد الذي يقّدم الطلب  - ١٢"   

  .تقدمي تلك الطلبات شفويا، على أن جيري تأكيدها كتابة
  :لطلب ما يلييتضمن ا  - ١٣"   
  اسم السلطة الطالبة؛  )أ"(  
املوضوع الرئيسي للتحقيق واملالحقة القضائية املتعلقني بالطلب، واسم السلطة   )ب"(  

  اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة القضائية؛
ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض   )ج"(  

  قضائية؛تبليغ مستندات 
  وصفا للمساعدة امللتمسة واإلجراء الذي توّد الدولة الطرف الطالبة اتباعه؛  )د"(   
  معلومات مثل هوية الشخص املعين وعنوانه؛  )ه"(  
  .الغرض الذي ُتلتمس ألجله املعلومات أو املستند أو اإلجراء  )و"(  
تلقية الطلب أن جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف م  - ١٤"   

  .حتافظ على سرية عناصر الطلب ومعامله الرئيسية، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه
  :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة يف احلاالت التالية  - ١٥"   
  إذا مل ُيقّدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  )أ"(  
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تمال أن ميس تنفيذ الطلب باستقالهلا أو إذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب اح  )ب"(  
  أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها احليوية األخرى؛

إذا كانت الدولة الطرف متلقية الطلب قد حظرت مبوجب قانوهنا الداخلي تنفيذ   )ج"(  
  اإلجراء املطلوب، يف حال خضوع جرمية مماثلة ملالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار 

  ية؛واليتها القضائ
إذا كان تنفيذ طلب املساعدة القانونية املتبادلة سينتهك النظام القانوين للدولة   )د"(   

  .الطرف متلقية الطلب
  .يف حال رفض املساعدة القانونية املتبادلة، ُتبّين أسباب ذلك الرفض  - ١٦"    
وقت تقّدم الدولة الطرف متلقية الطلب املساعدة القانونية املتبادلة يف أقرب   - ١٧"   

ممكن ويف حدود أي موعد زمين حمدد مقترح، وتراعي ذلك إىل أقصى حد لألسباب اليت تبّينها 
وتستجيب الدولة الطرف متلقية الطلب ملا . الدولة الطالبة، ويفضل أن يكون ذلك مبّيناً يف الطلب

وتقوم الدولة . تتلقاه من الدولة الطالبة من استفسارات معقولة عن التقدم احملرز يف معاجلة الطلب
  .الطالبة بإبالغ الدولة الطرف متلقية الطلب فور انتهاء حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب تأجيل املساعدة القانونية املتبادلة على أساس   - ١٨"   
  .أن هذه املساعدة ميكن أن تتعارض مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جارية

 من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أي شاهد أو ١٠دون املساس بتنفيذ الفقرة   - ١٩"   
خبري أو أي شخص آخر يوافق على اإلدالء بشهادته أو على املساعدة يف حتقيق أو مالحقة أو يف 
إجراء قضائي يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، وبناء على طلبها، أو احتجاز ذلك الشاهد أو اخلبري 

لشخص اآلخر أو معاقبته أو تقييد حريته الشخصية بأي شكل آخر بسبب أي فعل أو إغفال أو ا
وينتهي هذا الضمان يف غضون مخسة . أو حكم إدانة يسبق تركه إقليم الدولة الطرف الطالبة

عشر يوما من تقدمي إشعار رمسي بأن السلطات القضائية مل تعد حباجة إىل حضور الشاهد أو 
ص اآلخر، أو يف هناية فترة حتددها الدولتان الطرفان، إذا بقي الشاهد أو اخلبري أو اخلبري أو الشخ

الشخص اآلخر مبحض اختياره يف إقليم الدولة الطرف الطالبة أو يف حالة عودته مبحض اختياره 
  .بعد مغادرته

 تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب النفقات العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق - ٢٠"   
وإن استلزم تنفيذ الطلب نفقات ضخمة أو غري عادية، . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

تتشاور الدولتان الطرفان فيما بينهما لتحديد الشروط واألحكام اليت سُينفّذ الطلب مبقتضاها، 
  .وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف

  :على الدولة الطرف متلقية الطلب  - ٢١"    
توفّر للدولة الطرف الطالبة السجالت أو الوثائق أو املعلومات احلكومية أن   )أ"(    

  املوجودة يف حوزهتا واليت جييز قانوهنا الداخلي إفشاءها لعامة الناس؛
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أن تقّدم إىل الدولة الطرف الطالبة، حسب تقديرها، كليا أو جزئيا، السجالت أو  )ب"(    
  . حوزهتا واليت ال جييز قانوهنا الداخلي إفشاءها لعامة الناسالوثائق أو املعلومات احلكومية املوجودة يف

تنظر الدول األطراف يف إمكانية إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة   - ٢٢"    
األطراف ألجل إنفاذ مفعول أحكام هذه املادة عمليا، بغية أداء أغراضها أو تعزيز أحكامها، 

  ."حسب الضرورة
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧ فيينا، :الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  (7)،(6)٥٣املادة "
  (9)،(8)املساعدة القانونية املتبادلة"

تقدم الدول األطراف، بعضها إىل بعض، أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   - ١"   
 فيما يتصل (10)]اجلنائية وغري اجلنائية[ية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائ

، مستجيبة عند ]نطاق االنطباق[...] [، حسبما تنص عليه املادة [باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية 
االقتضاء للطلبات الصادرة عن السلطات اليت متلك، وفقا لقانوهنا الداخلي، صالحيات التحقيق أو 

د املبّينة يف هذه االتفاقية، بغرض احلصول على أدلة والقيام احملاكمة فيما يتعلق بأفعال الفسا

________________ 

حات املقدمة من النمسا وكولومبيا وهولندا، اليت وردت سابقا يف مشروع نص هذه املادة هو نص دمج لالقترا (6)
وقد جرى هذا الدمج بعد القراءة . (A/AC.261/L.68) ٢، واالقتراح املقدم من املكسيك الذي ورد سابقا يف اخليار ١اخليار 

  .األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة عمال بطلب من الرئيس
قراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا أثناء ال (7)

  ).A/AC.261/3 (Part III)انظر  (٣يف اخليار 
  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان  (8)

  كافيا، خصوصا يف اللغات األخرى غري اإلنكليزية، للتعبري عن نطاق املساعدة " القانونية املتبادلةاملساعدة "تعبري 
  ويف هذا الصدد، . ورئي أنه ميكن العثور على تعبري أعم ال يعين املساعدة يف املسائل اجلنائية فقط. املراد تقدميها

اإلنكليزية إىل ) املساعدة القانونية املتبادلة (”mutual legal assistance“اقترحت كولومبيا واملكسيك أن تترجم عبارة 
“asistencia juridica reciproca”باإلسبانية .  

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر إعادة جتميع فقرات املادة  (9)
   واقترحت بيالروس تقسيم). A/AC.261/L.49/Add.2اح، انظر لالطالع على النص الكامل لالقتر( يف مخسة بنود ٥٣
 املساعدة تنفيذ وإجراءات القانونية، املساعدة وطلبات املتبادلة، القانونية املساعدة بتوفري تتعلق منفصلة مواد إىل ٥٣ املادة

  ).A/AC.261/L.59/Add.1انظر (القانونية 
اجلماهريية العربية (ورأى أحد الوفود . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (10)

 املساعدة "ليصبح املادة عنوان تغيري سيقتضي املعقوفتني، وحدها، اليت ترد بني" اجلنائية"أن اإلبقاء على عبارة ) الليبية
 املسائل يف قضائية، غري أو قضائية أكانت سواء القانونية، املساعدة أنواع كافة يشمل احلايل العنوان ألن ،"املتبادلة القضائية

  . غري قضائية سلطات أو من جانب اجلنائية غري
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باألعمال األخرى الالزمة لتيسري املالحقات واإلجراءات ذات الصلة بالتحقيق يف أفعال الفساد أو 
  (11)].حماكمة مرتكبيها

تقدم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن يف إطار قوانني الدولة الطرف   - ٢"   
 واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات واملالحقات (12)تلقية الطلب ومعاهداهتام

واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز إلقاء مسؤوليتها على عاتق هيئة اعتبارية، وفقا 
  .رف الطالبةمن هذه االتفاقية، يف الدولة الط] مسؤولية اهليئات االعتبارية[...] [للمادة 

  تقدم الدول األطراف، بعضها إىل بعض، وفقا للتشريعات الوطنية املنطبقة -  مكررا٢"[   
واالتفاقات أو الترتيبات األخرى ذات الصلة اليت ميكن أن تكون سارية فيما بينها، أوسع قدر 

ارتكاب ممكن من املساعدة يف كشف وتعقب ومصادرة وحجز املمتلكات املكتسبة أو املتأتية من 
  أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، أو املمتلكات املستخدمة يف ارتكاهبا أو عائدات 

  (13).]تلك املمتلكات
جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدم وفقا هلذه املادة ألي من  - ٣"   

 :األغراض التالية

 أقوال من األشخاص؛أخذ احلصول على أدلة أو   )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

 (14)؛]والتجميد[ جزواحل (13)]والتجميد[تنفيذ عمليات التفتيش   )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

  اخلرباء؛واملواد اإلثباتية وتقييمات تقدمي املعلومات   )ه("    
و تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أ  )و("    

 ، أو نسخ مصدقة عنها؛ملنشآت التجاريةاملصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا

أو [أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى اإلجرامية عائدات كشف ال  )ز("    
 ؛إثباتيةألغراض  أو اقتفاء أثرها] جتميدها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

________________ 

 الفقرة إضافة الروسي االحتاد واقترح. (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (11)
  :١ الفقرة بعد التالية اجلديدة

 األطراف الدول تنطلق بشأهنا، القانونية املساعدة ُتطلب يتال للجرائم التعريفات صياغة يف التوافق عدم حالة يف"  
 الطبيعة من بل جرائم بأهنا األفعال يعّرف الذي اجلنائي قانوهنا من الصلة ذات املواد يف الواردة املعينة الصيغ من ال

  ."االتفاقية هذه تتناوهلا اليت للجرائم) األساسية العناصر (األساسية
  .ليهتغيري طفيف متفق ع (12)
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (13)
  .(A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (14)
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  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط("    
 ؛متلقية الطلب

كشف األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد وجتميدها   )ي"[(    
  وتعقّبها؛

  (15).]إرجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصلية  )ك"(    
الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون جيوز للسلطات املختصة للدولة   - ٤"[    

 معلومات متعلقة مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة طرف ترسلأن تتلقى طلبا مسبقا، أن 
أخرى حيثما ترى أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات 

 إىل قيام الدولة الطرف األخرى بصوغ  أو أهنا قد ُتفضي،واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح
  (14)].طلب عمال هبذه االتفاقية

مبا جيري من مساس  من هذه املادة دون ٤املعلومات عمال بالفقرة ُترسل   - ٥"[    
. حتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت تتبعها السلطات املختصة اليت تقدم تلك املعلومات

 ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي  أن متتثلاملعلومات السلطات املختصة اليت تتلقى علىو
بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية . الكتمان، ولو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها

ويف تلك احلالة، تقوم الدولة . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهماسياق من أن تفشي يف 
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة املرسلة ار الدولة الطرفشعالطرف املتلقية بإ

مسبق، قامت  وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار.  إذا ما طلب إليها ذلكملرسلةالطرف ا
 (14) ]. بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرسلةالغ الدولة الطرف ــالدولة الطرف املتلقية بإب

ادة بااللتزامات الناشئة عن أية معاهدة أخرى، أحكام هذه املال جيوز أن متس   - ٦"   
 . املساعدة القانونية املتبادلة، كليا أو جزئيا،ثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم

 من هذه املادة على الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة ٢٩ إىل ٩تنطبق الفقرات   - ٧"[    
إذا كانت تلك أما . عاهدة لتبادل املساعدة القانونيةإذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مب

الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة، 
ع شجَُّتو.  من هذه املادة بدال منها٢٩ إىل ٩ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات 

 (14) ]. الفقرات إذا كانت تسهل التعاونالدول األطراف بشدة على تطبيق هذه

هذه مبقتضى ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة   - ٨"[    
 (16)]. السرية املصرفيةجةاملادة حب

________________ 

شروع النص، يف وأثناء القراءة األوىل مل. (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (15)
كان ينبغي إدراج هذه الفقرات الفرعية يف هذه ما إذا الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن شكها يف 

  .املادة
  . بشأن السّرية املصرفية٥٨ يف ضوء االقتراح املتعلق باملادة ٨رأت املكسيك أنه ميكن حذف الفقرة  (16)
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جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه   - ٩"[    
بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، . دواجية التجرمياملادة حبجة انتفاء از

أن تقدم املساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك ميثل 
 (14) ]. القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبجرما يف

ب ُيطل يف إقليم دولة طرف وجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته  - ١٠"   
وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف 

مشمولة هبذه جبرائم احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق 
  :االتفاقية إذا استويف الشرطان التاليان

  ا وعن علم؛موافقة ذلك الشخص طوع  )أ("    
تراه هاتان الدولتان قد اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا   )ب("    

 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١"    

إبقائه قيد خمولة وملتزمة بلدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص اكون ت  )أ("    
  الطرف اليت نقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛االحتجاز، ما مل تطلب الدولة

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن الدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخصعلى   )ب("    
ه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يتفق عليه مسبقا، أو بأية صورة أخرى، رجاعبإ

 ؛بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني

ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف اليت   )ج("    
  ذلك الشخص؛رجاعنقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إ

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د("    
 .امنهلطرف اليت نقل ها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة اإلي

 من هذه املادة، ١١ و١٠للفقرتني ال جيوز مالحقة الشخص الذي ُينقل، وفقا   - ١٢"   
أيا كانت جنسيته، أو احتجازه أو معاقبته أو فرض أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف إقليم 

ه إقليم الدولة اليت أو أحكام إدانة سابقة ملغادرت الدولة اليت ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفاالت
  .ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها، نقل منها

 كل دولة طرف سلطة مركزية تكون مسؤولة وخمولة بتلقي طلبات سميُت  - ١٣"   
 .املساعدة القانونية املتبادلة وبتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها

لطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية وحيثما كان للدولة ا[
 سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فيما يتعلق بتلك املنطقة أو تسمياملتبادلة، جاز هلا أن 

وحيثما . وتكفل السلطات املركزية سرعة وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها. ذلك اإلقليم
ع تلك السلطة املختصة على جَِّشاملركزية بإحالة الطلب إىل سلطة خمتصة لتنفيذه، ُتتقوم السلطة 
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 األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة يتعني إبالغو. تنفيذ الطلب بسرعة وبصورة سليمة
 هلذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية سماةاملركزية امل
وتوجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت .  أو إقرارها أو االنضمام إليهاأو قبوهلا

وال ميس هذا الشرط حق أية دولة . ها الدول األطرافسميتتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت
يف أما واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،  طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات

عن طريق املنظمة الدولية للشرطة فاحلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، 
وتتوىل السلطات املركزية مسؤولية إعداد وتلقي طلبات املساعدة [(14) ].اجلنائية، إن أمكن ذلك

  (13) ].والتعاون اليت تشري إليها هذه االتفاقية
إنتاج سجل قادرة على حيثما أمكن، بأية وسيلة تقدم الطلبات كتابة أو،   - ١٤"   

 بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن ،مكتوب
 األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل يتعني إبالغو. تتحقق من صحته

ديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تص
أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك،  [.إقرارها أو االنضمام إليها

 (14) .]فيجوز أن تقَدم الطلبات شفويا، على أن تؤكَد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة  - ١٥"   

 طة مقدمة الطلب؛هوية السل  )أ("  

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض   )ج("    
 ندات قضائية؛تبليغ مست

 تود الدولة الطرف ة معيناتوصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء  )د("    
 ؛االطالبة اتباعه

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

  .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري  )و("    
لطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبني أهنا جيوز للدولة الطرف متلقية ا  - ١٦"    

  . أن تسهل ذلك التنفيذميكنضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
وفقا وكذلك الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، نفّذ ي  - ١٧"   

تعارض مع القانون الداخلي ال ي، حيثما أمكن، طاملا كان ذلك  احملددة يف الطلب(17)لإلجراءات
 .للدولة الطرف متلقية الطلب

________________ 

  ). ميّس النص العريبال(تغيري طفيف متفق عليه  (17)
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ويراد مساع أقواله، كشاهد  يف إقليم دولة طرف اموجودما شخص يكون عندما  - ١٨"[    
 ئ مع املبادمتسقاأو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و

وىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األ
 الفيديو إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا  االئتمار بواسطةستماع عن طريقالاألخرى، بعقد جلسة ا
 اأن تتفقللدولتني الطرفني وجيوز .  يف إقليم الدولة الطرف الطالبةشخصيامثول الشخص املعين 

ة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرها سلطة على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابع
 (14) .]قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

ل املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة يال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن حت  - ١٩"    
الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك 

وليس يف هذه الفقرة . ملذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلبا
. شخص متهممربئة لما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة 

ث  الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدو أن تشعر الدولة الطرف الطالبةعلىويف احلالة األخرية، 
وإذا تعذر، يف حالة . اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طلب منها ذلك

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

لة الطرف متلقية الطلب أن جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدو  - ٢٠"    
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. حتافظ على سرية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه

   الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجب عليها إبالغمتلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 
  .وجه السرعة

 :لةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتباد  - ٢١"    

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛  )أ("    

سيادهتا أو أمنها بإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس   )ب("    
 (18)أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

تنفيذ إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا   )ج("    
خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو اجلرم  لو كان ذلك (17)مماثل،ُجرم اإلجراء املطلوب بشأن أي 

 إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود النظر يف أساس إضايف  (18)
مصاحلها "ورأت تلك الوفود أن عبارة . لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، وذلك ملعاجلة الطلبات ذات الدافع السياسي

لواردة يف نص اتفاقية اجلرمية املنظمة يفهم أهنا تتيح للدول األطراف أن متتنع عن تقدمي املساعدة عندما يكون ا" األساسية
كان نفس هذا الفهم سيكفي لتبديد شواغلها يف سياق اتفاقية ما إذا وتساءلت تلك الوفود ع. الطلب ذا دافع سياسي
  .مكافحة الفساد املقبلة
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لطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب تلبية اإذا كانت   )د("    
 .فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم   - ٢٢"    
 .ضريبية أمورعلى منطويا أيضا يعترب 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء  - ٢٣"    

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذ الدولة الطرف متلقية الطلبتقوم  - ٢٤"    
من حدود  تقترحه الدولة الطرف الطالبة ما ممكن مدىب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى أقر

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تطلب معلومات [. يف الطلب ذاته تورد أسباهبازمنية، يفضل أن 
 الدولة علىو (13).]عن حالة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب

 عن أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولةطرف متلقية الطلب ال
 الدولة الطرف متلقية الطلب،  بإبالغ الدولة الطرف الطالبةوتقوم. التقدم احملرز يف معاجلة الطلب

 .على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

  بسبباملساعدة القانونية املتبادلةأن ترجئ طرف متلقية الطلب جيوز للدولة ال  - ٢٥"    
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت

 تنفيذه مبقتضى إرجاء من هذه املادة، أو ٢١لب مبقتضى الفقرة أي طقبل رفض   - ٢٦"    
لنظر  للة الطرف الطالبة الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدوتشاورت  من هذه املادة،٢٥الفقرة 

فإذا قبلت الدولة . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنافيما إذا كان ميكن تقدمي املساعدة 
 .الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروطب مرهونة املساعدة  تلكالطرف الطالبة

از أو احتج و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ١٢دون مساس بانطباق الفقرة   - ٢٧"    
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على معاقبة أي 

 يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات ةاإلدالء بشهاد
قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف 

 أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية بسببقليم، اإلذلك 
 بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض مىت  عدم التعرض هذاوينتهي ضمان. الطلب

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة  اختياره يف إقليم
وما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ مخسة عشر ي

اإلقليم مبحض ذلك إىل مىت عاد لسلطات القضائية، أو الزما لفيه رمسيا بأن وجوده مل يعد 
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

الطلب، ما مل تتفق تتحمل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ   - ٢٨"    
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط 
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ي للدولة وينبغ [.واألحكام اليت سينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف
 (19).]الطرف الطالبة أن تتحمل تكاليف نقل شاهد أو خبري أو شخص آخر إىل إقليمها

ا يوجد توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم  )أ("  - ٢٩"    
  أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها مستندات  سجالت أو يف حوزهتا من
 لعامة الناس؛

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف   )ب("    
 أو مستنداتالطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو 
 .معلومات حكومية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

دول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات ثنائية تنظر ال  -٣٠"    
  ". أحكامها العملي أو تعززنفاذأو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٥٣املادة "
  (20)املساعدة القانونية املتبادلة"

تقدِّم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   - ١"   
 واملالحقات واإلجراءات القضائية فيما يتصل باجلرائم املشمولة هبذه (21)املتبادلة يف التحقيقات

  (23)،(22).االتفاقية

________________ 

  .نص مقترح من املكسيك (19)
 النص أن واملكسيك كولومبيا ذكرت املخصصة، للجنة الرابعة الدورة يف النص، ملشروع الثانية القراءة أثناء (20) 
 إىل إسبانيا وأشارت. ”asistencia jurίdica recίproca“التعبري  باستخدام هبا، قدم اليت بالصيغة يستنسخ أن ينبغي كان االسباين

  .املساعدة بنطاق تتعلق ألهنا موضوعية، لب لغوية مسألة ليست املسألة أن
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقُترح تفضيل النص الوارد يف اتفاقية   (21)

نائية، ومالت عدة وفود إىل فكرة استحداث مادة منفصلة تتناول املساعدة اليت قد تقدم يف املسائل غري اجل. اجلرمية املنظمة
  )).التعاون الدويل( مكررا ٥٠انظر املادة (نظرا لطبيعة مشروع االتفاقية 

 من املادة ١فيما يتعلق بالصيغة اخلاصة بالتعبري عن نطاق املساعدة، سيتطلب األمر ضمان االتساق مع الفقرة  (22)
   معقوفتني املضمن يف تلك الفقرة ، فور التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بني)تسليم اجملرمني (٥١

  .يعترب مفضال
عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح االحتاد الروسي إضافة الفقرة   (23)

 ):A/AC.261/L.170 (١اجلديدة التالية بعد الفقرة 
لب املساعدة القانونية بشأهنا، تنطلق الدول األطراف يف حالة عدم التوافق يف صياغة التعريفات للجرائم اليت ُتط"   

ال من الصيغ املعينة الواردة يف املواد ذات الصلة من قانوهنا اجلنائي الذي يعّرف األفعال بأهنا جرائم بل من الطبيعة 
  ."للجرائم اليت تتناوهلا هذه االتفاقية) العناصر األساسية(األساسية 
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تبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف تقدَّم املساعدة القانونية امل  - ٢"  
متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات واملالحقات 
واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز إلقاء مسؤوليتها على عاتق هيئة اعتبارية، وفقا 

  .من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة] يئات االعتباريةمسؤولية اهل[...] [للمادة 
 ألي من ،م وفقا هلذه املادةجيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّ - ٣"  

 :األغراض التالية

 أقوال من األشخاص؛أخذ احلصول على أدلة أو   )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

 ؛ والتجميدجزات التفتيش واحلتنفيذ عملي  )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

  اخلرباء؛واملواد اإلثباتية وتقييمات تقدمي املعلومات   )ه("    
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   )و("    

 قة عنها؛خ مصّد، أو نسملنشآت التجاريةاملصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا

أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اإلجرامية عائدات كشف ال  )ز("    
 ؛إثباتيةألغراض  اقتفاء أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط("    
 ؛ الطلبمتلقية

كشف األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد وجتميدها   )ي"[(    
  واقتفاء أثرها؛

  (24).]إرجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصلية  )ك"(    
جيوز للسلطات املختصة للدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، ودون   - ٤"    

مبسائل جنائية إىل سلطة خمتصة يف دولة ذات صلة مات  معلوترسلقا، أن أن تتلقى طلبا مسّب
 حيثما ترى أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات ،طرف أخرى

 أو أهنا قد ُتفضي إىل قيام الدولة الطرف األخرى بصوغ ،واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح
  .هذه االتفاقيةقتضى طلب مب

________________ 

وكما هو مذكور أعاله، أعربت عدة . (A/AC.261/IPM/14)ملقدم من كولومبيا نص مأخوذ من االقتراح ا (24)
كان ينبغي إدراج هذه ما إذا وفود، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، عن شكها يف 

نية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة وتكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثا. الفقرات الفرعية يف هذه املادة
  .املخصصة
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مبا جيري من مساس  من هذه املادة دون ٤املعلومات عمال بالفقرة سل ُتر  - ٥"    
. ا السلطات املختصة اليت تقدم تلك املعلومات هلحتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت تتبع

 ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي  أن متتثل السلطات املختصة اليت تتلقى املعلوماتعلىو
بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية .  بفرض قيود على استخدامهاالكتمان، ولو مؤقتا، أو

ويف تلك احلالة، تقوم الدولة . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهماسياق من أن تفشي يف 
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة املرِسلةار الدولة الطرف شعالطرف املتلقية بإ

ق، مسّب وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار. ذلكإليها ما طلب  إذا ملرِسلة،الطرف ا
 . بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرسلةقامت الدولة الطرف املتلقية بإبالغ الدولة الطرف 

أحكام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ال جيوز أن متس   - ٦"  
 . املساعدة القانونية املتبادلة، كليا أو جزئيا، ستحكمثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو

هذه مبقتضى  من هذه املادة على الطلبات املقدمة ٢٩ إىل ٩طبق الفقرات ُت  - ٧"    
إذا أما .  إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية،املادة

ة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك كانت تلك الدول األطراف مرتبطة مبعاهد
.  من هذه املادة بدال منها٢٩ إىل ٩املعاهدة، ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات 

 (25).ل التعاونع الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّهشجَُّتو

هذه مبقتضى  املساعدة القانونية املتبادلة ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي  - ٨"    
 (26). السرية املصرفيةجةاملادة حب

جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه   - ٩"    
بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك مناسبا، . املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

يعّد ملساعدة، بالقدر الذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان السلوك أن تقدم ا
 (27). القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبجرما يف
________________ 

. أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه الفقرة (25)
  .وحتدثت وفود أخرى بقوة دفاعا عن استبقائها

. عة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه الفقرةأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الراب (26)
وأوصى فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية للمادة 

الواردة يف الوثيقة بالصيغة  (٥٨ من املادة ٢و) باستثناء اجلملة األوىل (١ بأن تنظر اللجنة املخصصة يف نص الفقرتني ٥٨
A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 (وتنص هاتان الفقرتان على ما يلي. يف سياق هذه الفقرة:  

على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة وفقاً لقانوهنا الداخلي أو أحكامها اإلجرائية أو   - ١"   
 .بطها بالدولة الطرف الطالبةاالتفاقات أو الترتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تر

تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استخدام ما تتلقاه من معلومات حممية يف إطار السرية املصرفية ألي   - ٢"   
  ."مل تأذن هلا بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب غرض آخر غري اإلجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما

شروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن القلق بشأن صيغة أثناء القراءة الثانية مل (27)
  :تعديل هذه الفقرة ليصبح نصها كما يلي) الربازيل(واقترح وفد آخر . هذه الفقرة

 املساعدة تقدمي عن متتنع ال أن الداخلي، لقانوهنا األساسية باملبادئ املساس دون األطراف، الدول على  - ٩"     
 ترفض أن الطلب متلقية الطرف للدولة جيوز أنه بيد. التجرمي ازدواجية انتفاء حبجة املادة هبذه عمال املتبادلة القانونية
  ."فحسب ضريبية مبسائل صلة ذات الطلب تقدمي استدعت اليت اجلرائم تكون عندما املساعدة هذه تقدمي
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ب ُيطلجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و  - ١٠"  
 تقدمي مساعدة أخرى يف وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو

مشمولة هبذه جبرائم احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق 
  : إذا استويف الشرطان التاليان،االتفاقية

  موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛  )أ("    
ن الدولتان تراه هاتاقد اتفاق السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا   )ب("    

 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١"    

إبقائه قيد خمولة وملتزمة بنقل إليها الشخص لدولة الطرف اليت ُياكون ت  )أ("    
 قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛االحتجاز، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت ُن

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن نقل إليها الشخص ُيالدولة الطرف اليتعلى   )ب("    
، على أي حنو آخرتفق عليه مسبقا، أو ه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا ُيرجاعبإ

 بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛

 ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة الطرف اليت  )ج("    
  ذلك الشخص؛رجاعنقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إ

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د("    
 .امنهها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إلي

 من هذه املادة، ١١ و١٠للفقرتني ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي ُينقل وفقا   - ١٢"  
أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف ُيحتجز أو ُيعاقَب أو أن ُتفرض أيا كانت جنسيته، أو 

أو أحكام إدانة سابقة ملغادرته إقليم الدولة  إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب أفعال أو إغفاالت
  . منهاما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل، اليت نقل منها

يف لة  مركزية تكون مسؤولة وخمّو]أو سلطات [ كل دولة طرف سلطةسّميُت  - ١٣"  
تلقي طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املختصة 

وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة  .لتنفيذها
 سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فيما يتعلق بتلك تسمينية املتبادلة، جاز هلا أن القانو

وتكفل السلطات املركزية سرعة وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أو . املنطقة أو ذلك اإلقليم
ع جَِّشُتعليها أن وحيثما تقوم السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة خمتصة لتنفيذه، . إحالتها

 األمني العام لألمم يتعني إبالغو.  سليمةبطريقةتلك السلطة املختصة على تنفيذ الطلب بسرعة و
 هلذا الغرض وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك سماةاملتحدة باسم السلطة املركزية امل

اعدة وجه طلبات املسوُت. تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها
وال . ها الدول األطرافسميالقانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت

واملراسالت إليها  ميس هذا الشرط حق أي دولة طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات
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عن ف املعنيتان، يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفانأما عرب القنوات الدبلوماسية، 
  .طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلك

إنتاج سجل قادرة على قدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة ُت  - ١٤"  
 بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف أن ،مكتوب

 العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى كل  األمنييتعني إبالغو. تتحقق من صحته
دولة طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو 

 أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، .إقرارها أو االنضمام إليها
 .ى أن تؤكَّد كتابة على الفورفيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، عل

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة  - ١٥"  

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ("  

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 ؛واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي

ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض   )ج("    
 تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف ة معيناتمسة وتفاصيل أي إجراءوصفا للمساعدة امللَت  )د("    
 ؛االطالبة اتباعه

 هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته حيثما أمكن ذلك؛  )ه("    

  .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريالغرض الذي ُت  )و("    
ن أهنا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبّي  - ١٦"    

  .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
وفقا وكذلك ة الطرف متلقية الطلب، الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولنفّذ ي  - ١٧"  

ال يتعارض مع القانون الداخلي ، حيثما أمكن، طاملا كان ذلك لإلجراءات احملددة يف الطلب
 .للدولة الطرف متلقية الطلب

وُيراد مساع أقواله، كشاهد  يف إقليم دولة طرف اموجودما شخص يكون عندما   - ١٨"    
 ئ مع املبادمتسقاطرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا وأو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة 

األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة 
 إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا ، الفيديو االئتمار بواسطةستماع عن طريقالاألخرى، بعقد جلسة ا
 اأن تتفقللدولتني الطرفني وجيوز . ف الطالبة يف إقليم الدولة الطرشخصيامثول الشخص املعين 

على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرها سلطة 
 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب
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ة  املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولتنقلال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن   - ١٩"    
الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك 

وليس يف هذه الفقرة . املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب
. شخص متهممربئة لما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة 

 الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث  أن تشعر الدولة الطرف الطالبةعلىويف احلالة األخرية، 
وإذا تعذر، يف حالة . لب منها ذلكاإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُ

 متلقية  الدولة الطرفأن تبلّغ الدولة الطرف الطالبة وجب علىاستثنائية، توجيه إشعار مسبق، 
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء الطلب 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ٢٠"    
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذهحتافظ على سّر

  دولة الطرف الطالبة بذلك على  الوجب عليها إبالغمتلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 
  .وجه السرعة

 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢١"    

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قَدإذا مل ُي  )أ("    

سيادهتا أو أمنها بإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس   )ب("    
  (28)اسية األخرى؛أو نظامها العام أو مصاحلها األس

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا تنفيذ   )ج("    
خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو اجلرم مماثل، لو كان ذلك ُجرم اإلجراء املطلوب بشأن أي 

 إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

لنظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب لطلب تتعارض مع اتلبية اإذا كانت   )د("    
 .فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم   - ٢٢"    
 .أمور ماليةعلى منطويا أيضا يعترب 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء  - ٢٣"    

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذ الدولة الطرف متلقية الطلبتقوم  - ٢٤"    
من حدود  تقترحه الدولة الطرف الطالبة ما ممكن مدىأقرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى 

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات . يف الطلب ذاته تورد أسباهبازمنية، ُيفضل أن 
________________ 

أو " الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة (28)
واقترحت وفود أخرى استبقاء الفقرة الفرعية بصيغتها احلالية، اليت تطابق نص اتفاقية اجلرمية ". مصاحلها األساسية األخرى

لك االتفاقية، من أجل  لتاألعمال التحضرييةاملنظمة، لدواعي االتساق، على أن تشفع بامللحوظة التفسريية الواردة يف 
وأشار أحد الوفود إىل أن صيغة هذه الفقرة الفرعية مطابقة للنص . استنساخ الفهم نفسه املعرب عنه يف تلك امللحوظة

  ).٤٥/١١٧مرفق قرار اجلمعية العامة (الوارد يف املعاهدة النموذجية لتبادل املساعدة يف املسائل اجلنائية 
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ة للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية معقول
أن ترد على ما تتلقاه  الدولة الطرف متلقية الطلب علىو. ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك

 وتقوم.  التقدم احملرز يف معاجلة الطلبعن من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة
 الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي  بإبالغولة الطرف الطالبةالد

 .حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

  بسبباملساعدة القانونية املتبادلةأن ترجئ جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب   - ٢٥"    
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت

 تنفيذه مبقتضى إرجاء من هذه املادة، أو ٢١لب مبقتضى الفقرة أي طرفض قبل   - ٢٦"    
لنظر  ل الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبةتشاورت  من هذه املادة،٢٥الفقرة 

فإذا قبلت الدولة . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنافيما إذا كان ميكن تقدمي املساعدة 
 .الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروطب مرهونة املساعدة لك تالطرف الطالبة

احتجاز أو  و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ١٢الفقرة بتطبيق دون مساس   - ٢٧"    
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على معاقبة أي 

 املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات  يف إجراءات قضائية، أو علىةاإلدالء بشهاد
د حريته الشخصية يف قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقّي

غادرته إقليم الدولة الطرف متلقية سابق مل أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة بسببقليم، ذلك اإل
 الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض  بقيمىت  عدم التعّرض هذاوينتهي ضمان. الطلب

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة  اختياره يف إقليم
بلغ مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُ

اإلقليم مبحض ذلك إىل مىت عاد لقضائية، أو لسلطات االزما لفيه رمسيا بأن وجوده مل يعد 
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق تتحّم  - ٢٨"    
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط ضخمة أو غري عادية
 (29).ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمواألحكام اليت سُي

ا يوجد توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم  )أ("  - ٢٩"    
  ومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها أو معلومات حكمستندات  سجالت أو يف حوزهتا من
 لعامة الناس؛

________________ 

 أن كثريا من التكاليف اليت تنشأ فيما يتصل باالمتثال للطلبات اليت ال التحضرييةاألعماتفق على أن توضح  (29)
وفضال عن ذلك، اتفق .  ستعترب بصفة عامة تكاليف ذات صبغة استثنائية٥٣ من املادة ١٨ و١١ و١٠تقدم عمال بالفقرات 

ات يف تلبية حىت بعض التكاليف العادية  فهما مفاده أن البلدان النامية قد تواجه صعوباألعمال التحضرييةعلى أن توضح 
  .وينبغي أن تقدم هلا املساعدة املناسبة لتمكينها من استيفاء متطلبات هذه املادة
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جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف   )ب("    
 أو مستنداتالطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو 

 .نوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناسمعلومات حكومية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قا

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٣٠"    
   العملي أو نفاذثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال

  ". أحكامهاتعزز
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) ص املتداولالن
  ٥٣املادة "

  (30)املساعدة القانونية املتبادلة"
تقدِّم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   - ١"   

  .املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية
دَّم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف تق  - ٢"  

متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات 
واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حياسب عليها شخص اعتباري، وفقا للمادة 

  .من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة] مسؤولية األشخاص االعتباريني..] [[.
م وفقا هلذه املادة ألي من جيوز طلب املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّ - ٣"  

 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

 ؛ والتجميدجزيذ عمليات التفتيش واحلتنف  )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

  اخلرباء؛واملواد اإلثباتية وتقييمات تقدمي املعلومات   )ه("    
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   )و("    

 نها؛مقة ، أو نسخ مصّدملنشآت التجاريةاملصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا

________________ 

قررت اللجنة املخصصة، يف دورهتا اخلامسة، أن حتيل إىل فريق االتساق، الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل  (30)
 القانونية املساعدة "تعبري كان إذا مجيع الصيغ اللغوية ملشروع االتفاقية، مسألة مااالتساق داخل نص مشروع االتفاقية وبني 

  .تقدميها املراد املساعدة نطاق عن للتعبري اإلنكليزية، غري األخرى اللغات يف خصوصا كافيا،" املتبادلة
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أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء اإلجرامية عائدات حتديد ال  )ز("    
 ؛إثباتيةألغراض  أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

  ف أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطر  )ط("    
 ؛متلقية الطلب

حتديد األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد وجتميدها   )ي"[(    
  واقتفاء أثرها؛

  (31).]إرجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصلية  )ك"(    
لدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، دى ا لعنيةجيوز للسلطات امل  - ٤"    

 يف دولة معنيةمبسائل جنائية إىل سلطة ذات صلة  معلومات ترسل، أن ودون أن تتلقى طلبا مسبقا
أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام بالتحريات تعتقد  حيثما ،طرف أخرى

طلب تقدمي  أو قد ُتفضي إىل قيام الدولة الطرف األخرى ،واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح
  .ةهذه االتفاقيقتضى مب
مبا جيري من مساس  من هذه املادة دون ٤الفقرة مبقتضى املعلومات ُترسل   - ٥"    

 علىو.  اليت تقدم تلك املعلوماتاملعنيةا السلطات  هلحتريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت تتبع
 ولو ،قيد السّرية ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات  أن متتثل اليت تتلقى املعلوماتاملعنيةالسلطات 

بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن تفشي يف . مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها
ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف املتلقية . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهماسياق 

 إذا ملرِسلة،ا قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف املرِسلةار الدولة الطرف شعبإ
 الدولة وجب علىمسبق،  وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار. ما طلب إليها ذلك

 . بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرِسلةالطرف املتلقية إبالغ الدولة الطرف 

أحكام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ال جيوز أن متس   - ٦"  
 . املساعدة القانونية املتبادلة، كليا أو جزئيا،األطراف، حتكم أو ستحكمثنائية أو متعددة 

هذه املادة مبقتضى  من هذه املادة على الطلبات املقدمة ٢٩ إىل ٩طبق الفقرات ُت  - ٧"    
إذا كانت تلك أما . إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية

ف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة، الدول األطرا
ع شجَُّتو.  من هذه املادة بدال منها٢٩ إىل ٩ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات 

 .ل التعاونالدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّه

________________ 

لفقرة بعد اختتام مداوالهتا من هذه ا) ك(و) ي(قررت اللجنة املخصصة معاودة النظر يف الفقرتني الفرعيتني   (31)
  .بشأن الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
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هذه مبقتضى ن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة ال جيوز للدول األطراف أ  - ٨"    
 . السرية املصرفيةجةاملادة حب

جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه   - ٩"    
متلقية الطلب، عندما ترى ذلك الطرف بيد أنه جيوز للدولة . املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

 ميثّل جرما يف، بصرف النظر عما إذا كان السلوك ترتئيهبا، أن تقدم املساعدة، بالقدر الذي مناس
 (32).القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ب ُيطلجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و  - ١٠"  
 أو تقدمي مساعدة أخرى يف وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة

مشمولة هبذه جبرائم احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق 
  : إذا استويف الشرطان التاليان،االتفاقية

  وعن علم؛حبّرية موافقة ذلك الشخص   )أ("    
 هاتان الدولتان تراهقد ة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا عنياتفاق السلطات امل  )ب("    

 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١"    

 وملتزمة إبقائه قيد االحتجازخمولة بنقل إليها الشخص لدولة الطرف اليت ُياكون ت  )أ("    
 قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت ُنبذلك

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن نقل إليها الشخص الطرف اليت ُيالدولةعلى   )ب("    
، على أي حنو آخرتفق عليه مسبقا، أو ه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا ُيرجاعبإ

  يف الدولتني الطرفني؛عنيةبني السلطات امل

الطرف اليت ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن تطالب الدولة   )ج("    
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألنقل منها ببدء إجراءات تسليم 

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د("    
 .امنهها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إلي

________________ 

) اإلسالمية- مجهورية(يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت كل من األرجنتني وإندونيسيا وإيران  (32)
  : التالية هلذه الفقرةوباكستان والربازيل وبروين دار السالم وبنن والفلبني وكولومبيا واملكسيك واهلند الصيغة البديلة

على الدول األطراف، دون املساس باملبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، أن ال متتنع عن تقدمي املساعدة   - ٩"   
بيد أنه جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن ترفض . القانونية املتبادلة عمال هبذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

  ." عندما تكون اجلرائم اليت استدعت تقدمي الطلب ذات صلة مبسائل ضريبية فحسبتقدمي هذه املساعدة
وقررت اللجنة املخصصة . وأيدت بعض الوفود هذا االقتراح، لكن وفودا عديدة أخرى فّضلت إبقاء املادة دون تغيري

  .معاودة النظر يف هذه الفقرة إبان دورهتا السادسة
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 من هذه املادة، ١١ و١٠فقرتني للال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي ُينقل وفقا   - ١٢"  
أي قيود أخرى على حريته الشخصية يف إقليم ُيحتجز أو ُيعاقَب أو ُتفرض أيا كانت جنسيته، أو 

 إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل  حكمأو أو إغفالفعل الدولة اليت ينقل إليها، بسبب 
  .نهاما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل م، منها

تلقي طلبات املساعدة ختول وتتوىل أمر مركزية   كل دولة طرف سلطةسّميُت  - ١٣"  
وحيثما كان  .القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها

ا للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية املتبادلة، جاز هل
وتكفل . تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم  سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا يفتسميأن 

وحيثما تقوم .  بسرعة وعلى حنو مناسبالسلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها
عنية على ع تلك السلطة املجَِّشُتعليها أن السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، 

 األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة يتعني إبالغو.  سليمةبطريقةتنفيذ الطلب بسرعة و
طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو الدولة ال هلذا الغرض وقت قيام سماةاملركزية امل

بادلة وأي مراسالت وجه طلبات املساعدة القانونية املتوُت. قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها
وال ميس هذا الشرط حق أي دولة . ها الدول األطرافسميتتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت

يف أما واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،  طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات
ق املنظمة الدولية للشرطة عن طريفاحلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، 

  .اجلنائية، إن أمكن ذلك
 ،سجل مكتوبتسفر عن قدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة ُت  - ١٤"  

 تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق يف ظروفبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، و
طرف الدولة اللغة أو اللغات املقبولة لدى  األمني العام لألمم املتحدة باليتعني إبالغو. من صحته

وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو 
 أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن .االنضمام إليها

 .فورتقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على ال

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة  - ١٥"  

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ("  

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

ات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض ملخصا للوقائع ذ  )ج("    
 تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف ة معيناتمسة وتفاصيل أي إجراءوصفا للمساعدة امللَت  )د("    
 ؛االطالبة اتباعه

  حيثما أمكن ذلك؛،هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته  )ه("    
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  .جله األدلة أو املعلومات أو التدابريلتمس من أالغرض الذي ُت  )و("    
ن أهنا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبّي  - ١٦"    

  .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
وفقا وكذلك الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، نفَّذ ي  - ١٧"  

يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف ، حيثما أمكن، ما مل لإلجراءات احملددة يف الطلب
 .متلقية الطلب

وُيراد مساع أقواله، كشاهد  يف إقليم دولة طرف اموجودما شخص يكون عندما   - ١٨"    
 ئمع املباد متسقاأو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و

األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب الدولة 
 إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا ، الفيديو االئتمار بواسطةستماع عن طريقالاألخرى، بعقد جلسة ا
 اأن تتفق للدولتني الطرفنيوجيوز .  يف إقليم الدولة الطرف الطالبةشخصيامثول الشخص املعين 

على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالبة وأن حتضرها سلطة 
 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

 املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة تنقلال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن   - ١٩"    
مها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخد

وليس يف هذه الفقرة . املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب
. شخص متهممربئة لما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة 

 الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث  أن تشعرالطالبة الدولة الطرف علىاحلالة، هذه ويف 
وإذا تعذر، يف حالة . لب منها ذلكاإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُ

 الدولة الطرف متلقية أن تبلّغ الدولة الطرف الطالبة وجب علىاستثنائية، توجيه إشعار مسبق، 
 (33).دون إبطاءبذلك اإلفشاء الطلب 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ٢٠"    
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذهحتافظ على سّر

   الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجب عليها إبالغمتلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 
  .السرعةوجه 

 : يف احلاالت التاليةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢١"    

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قّدإذا مل ُي  )أ("    

________________ 

 الفهم الذي مؤداه أن الدولة الطرف الطالبة سوف يقع على عاتقها  التحضرييةاألعمالاتفق على أن جتّسد   (33)
التزام بعدم استخدام أي معلومات متلقاة تكون حممية مبقتضى السرية املصرفية ألي غرض آخر غري غرض اإلجراءات اليت 

  .الُتمست ألجلها املعلومات، ما مل تأذن هلا بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
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سيادهتا أو أمنها بإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس   )ب("    
  أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا تنفيذ   )ج("    
خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو اجلرم مماثل، لو كان ذلك ُجرم اإلجراء املطلوب بشأن أي 

 إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

ولة الطرف متلقية الطلب لطلب تتعارض مع النظام القانوين للدتلبية اإذا كانت   )د("    
 .فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم   - ٢٢"    
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء  - ٢٣"    

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذلطرف متلقية الطلب الدولة اتقوم  - ٢٤"    
من آجال،  تقترحه الدولة الطرف الطالبة ما ممكن مدىأقرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى 

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة . يف الطلب ذاته تورد أسباهباُيفضل أن 
 التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك للحصول على معلومات عن حالة
أن ترد على ما تتلقاه من  الدولة الطرف متلقية الطلب علىو. الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك

 الدولة وتقوم.  التقدم احملرز يف معاجلة الطلبعن الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة
ولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل  الد بإبالغالطرف الطالبة

 .املساعدة امللتمسة

  بسبباملساعدة القانونية املتبادلةأن ترجئ جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب   - ٢٥"    
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت

 تنفيذه مبقتضى إرجاءمن هذه املادة، أو  ٢١لب مبقتضى الفقرة أي طقبل رفض   - ٢٦"    
لنظر  ل الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبةتشاورت  من هذه املادة،٢٥الفقرة 

فإذا قبلت الدولة الطرف . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنااملساعدة يف إمكانية تقدمي 
 . عليها االمتثال لتلك الشروطالشروط، وجببتلك  مرهونة املساعدة  تلكالطالبة

احتجاز أو  و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ١٢الفقرة بتطبيق دون مساس   - ٢٧"    
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على معاقبة أي 

أو إجراءات  يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات ةاإلدالء بشهاد
د حريته الشخصية يف قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقّي

غادرته إقليم الدولة الطرف متلقية سابق مل أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة بسببقليم، ذلك اإل
ر مبحض  بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخمىت  عدم التعّرض هذاوينتهي ضمان. الطلب

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة   اختياره يف إقليم
بلغ مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُ
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قليم مبحض اإلذلك إىل مىت عاد لسلطات القضائية، أو الزما لفيه رمسيا بأن وجوده مل يعد 
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق تتحّم  - ٢٨"    
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

نيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املع
 .ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمواألحكام اليت سُي

ا يوجد توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم  )أ("  - ٢٩"    
   أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتهامستندات  سجالت أو يف حيازهتا من
 لعامة الناس؛

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة الطرف   )ب("    
 أو مستنداتالطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو 
 .معلومات حكومية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٣٠"    
   العملي أو نفاذثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال

  ". أحكامهاتعزز
      

  ملحوظات من األمانة

 مشروع االتفاقية،  من٥٣وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ١
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر  (٩و) ك (٣و) ي (٣باستثناء الفقرات 

      
  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٥٣املادة "
  املساعدة القانونية املتبادلة"

أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية تقدِّم الدول األطراف بعضها إىل بعض   - ١"   
  .املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

تقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة الطرف   - ٢"  
تيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات واملالحقات متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وتر

واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية اعتبارية، وفقا للمادة 
  .من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة] مسؤولية الشخصيات االعتبارية[...] [
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م وفقا هلذه املادة ألي من تبادلة اليت تقدَّجيوز طلب املساعدة القانونية امل - ٣"  
 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  )أ("    

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب("    

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل  )ج("    

 فحص األشياء واملواقع؛  )د("    

  خلرباء؛اواملواد واألدلة وتقييمات تقدمي املعلومات   )ه("    
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية أو   )و("    

 نها؛مقة ، أو نسخ مصّدملنشآت التجاريةاملصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا

أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اقتفاء اإلجرامية عائدات حتديد ال  )ز("    
 ؛إثباتيةراض ألغ أثرها

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح("    

  أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط("    
  ؛متلقية الطلب

استبانة عائدات اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية وجتميدها واقتفاء أثرها، وفقا   )ي"(    
  امس؛ألحكام الفصل اخل

 .استرداد املوجودات، وفقا ألحكام الفصل اخلامس  )ك"(    

لدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، دى ا لعنيةجيوز للسلطات امل  - ٤"    
 يف خمتصةمبسائل جنائية إىل سلطة ذات صلة  معلومات ترسلودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن 

ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام أن هذه املعلومات تعتقد  حيثما ،دولة طرف أخرى
الدولة الطرف األخرى تقدمي  أو قد ُتفضي إىل ،بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح

  .هذه االتفاقيةقتضى  مباطلب
مبا جيري من مساس  من هذه املادة دون ٤الفقرة مبقتضى املعلومات ُترسل   - ٥"    

 علىو.  اليت تقدم تلك املعلوماتاملعنيةا السلطات  هللة اليت تتبعحتريات وإجراءات جنائية يف الدو
طي الكتمان،  ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات  أن متتثلاليت تتلقى املعلوماتاملختصة السلطات 

بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية من أن . مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامهاوإن 
ويف تلك احلالة، تقوم الدولة الطرف . ا معلومات تربئ شخصا متهماإجراءاهتسياق تفشي يف 
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة الطرف املرِسلةار الدولة الطرف شعاملتلقية بإ

 وجب علىمسبق،  وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار.  إذا ما طلب إليها ذلكملرِسلة،ا
 . بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرِسلةالغ الدولة الطرف ــية إبالدولة الطرف املتلق
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أحكام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ال جيوز أن متس   - ٦"   
 . املساعدة القانونية املتبادلة، كليا أو جزئيا،ثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم

هذه املادة مبقتضى املادة على الطلبات املقدمة  من هذه ٢٩ إىل ٩طبق الفقرات ُت  - ٧"    
إذا كانت تلك أما . إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية

الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف تلك املعاهدة، 
ع شجَُّتو.  من هذه املادة بدال منها٢٩ إىل ٩تطبيق الفقرات ما مل تتفق الدول األطراف على 

 .ل التعاونالدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّه

هذه مبقتضى ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة   - ٨"    
  . السرية املصرفيةجةاملادة حب

ف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه جيوز للدول األطرا  - ٩"    
بيد أنه جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، مىت رأت ذلك . املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

مناسبا، أن تقدم املساعدة، بالقدر الذي ترتئيه، بصرف النظر عن عما إذا كان السلوك املعين ميثل 
 .خلي للدولة الطرف متلقية الطلبجرما يف القانون الدا

ب ُيطلجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و  - ١٠"   
وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف 

مشمولة هبذه جبرائم احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق 
  : إذا استويف الشرطان التاليان،االتفاقية

  وعن علم؛حبّرية موافقة ذلك الشخص   )أ("    
تراه هاتان الدولتان قد ة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا عنياتفاق السلطات امل  )ب("    

 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١"    

 وملتزمة قيد االحتجازخمولة إبقاءه نقل إليها الشخص الطرف اليت ُيلدولة اكون ت  )أ("    
 قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت ُنبذلك

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن نقل إليها الشخصالدولة الطرف اليت ُيعلى   )ب("    
، على أي حنو آخرتفق عليه مسبقا، أو نها وفقا ملا ُيه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل مرجاعبإ

  يف الدولتني الطرفني؛عنيةبني السلطات امل

الدولة الطرف تشترط على ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن   )ج("    
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألاليت نقل منها بدء إجراءات تسليم 

خص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل ُتحتسب املدة اليت يقضيها الش  )د("    
 .امنهها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إلي



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية432
 

 

 من هذه املادة، ١١ و١٠للفقرتني ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي ُينقل وفقا   - ١٢"   
ته الشخصية يف إقليم أي قيود أخرى على حريُيحتجز أو ُيعاقَب أو ُتفرض أيا كانت جنسيته، أو 

 إدانة سابق ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل  حكمأو أو إغفالفعل الدولة اليت ينقل إليها، بسبب 
  .ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها، منها

تلقي تسند إليها مسؤولية وصالحية مركزية   كل دولة طرف سلطةسّميُت  - ١٣"   
 .نية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذهاطلبات املساعدة القانو

وحيثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية 
. تلك املنطقة أو ذلك اإلقليم  سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا يفتسمياملتبادلة، جاز هلا أن 

وحيثما .  بسرعة وعلى حنو مناسب السلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتهاوتكفل
ع تلك السلطة املعنية جَِّشُتعليها أن تقوم السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، 

م السلطة  األمني العام لألمم املتحدة باسيتعني إبالغو.  سليمةبطريقةعلى تنفيذ الطلب بسرعة و
طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو الدولة ال هلذا الغرض وقت قيام سماةاملركزية امل

وجه طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت وُت. قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها
ذا الشرط حق أي دولة وال ميس ه. ها الدول األطرافسميتتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت

يف أما واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،  طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات
عن طريق املنظمة الدولية للشرطة فاحلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، 

  .اجلنائية، إن أمكن ذلك
 ،سجل مكتوب تستطيع إنتاج أمكن، بأي وسيلةقدم الطلبات كتابة أو، حيثما ُت  - ١٤"   

 تتيح لتلك الدولة الطرف أن تتحقق يف ظروفبلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، و
طرف الدولة ال األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى يتعني إبالغو. من صحته

لى هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها ع
 أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان على ذلك، فيجوز أن .االنضمام إليها

 .تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة  - ١٥"   

 لب؛هوية السلطة مقدمة الط  )أ("   

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به الطلب،   )ب("    
 واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛

ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة لغرض   )ج("    
 تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف ة معيناتمسة وتفاصيل أي إجراءوصفا للمساعدة امللَت  )د("    
 ؛االطالبة اتباعه

  حيثما أمكن ذلك؛،هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته  )ه("    
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  .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريالغرض الذي ُت  )و("    
ن أهنا لب معلومات إضافية عندما يتبّيجيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تط  - ١٦"    

  .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
وفقا وكذلك الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، نفَّذ ي  - ١٧"   

لي للدولة الطرف يتعارض مع القانون الداخ، حيثما أمكن، ما مل لإلجراءات احملددة يف الطلب
 .متلقية الطلب

وُيراد مساع أقواله، كشاهد  يف إقليم دولة طرف اموجودما شخص يكون عندما   - ١٨"    
 ئ مع املبادمتسقاأو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و

طلب الدولة األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على 
 إذا مل يكن ممكنا أو مستصوبا ، الفيديو االئتمار بواسطةستماع عن طريقالاألخرى، بعقد جلسة ا
 اأن تتفقللدولتني الطرفني وجيوز .  يف إقليم الدولة الطرف الطالبةشخصيامثول الشخص املعين 

ة وأن حتضرها سلطة على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف الطالب
 .قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

 املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا الدولة تنقلال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن   - ١٩"    
الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية غري تلك 

وليس يف هذه الفقرة . ة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلباملذكورة يف الطلب، دون موافق
. شخص متهممربئة لما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو أدلة 

 الدولة الطرف متلقية الطلب قبل حدوث  أن تشعر الدولة الطرف الطالبةعلىاحلالة، هذه ويف 
وإذا تعذر، يف حالة . لب منها ذلكالطرف متلقية الطلب إذا ما طُاإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة 
 الدولة الطرف متلقية أن تبلّغ الدولة الطرف الطالبة وجب علىاستثنائية، توجيه إشعار مسبق، 

 (34).دون إبطاءبذلك اإلفشاء الطلب 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ٢٠"    
ر على الدولة الطرف وإذا تعذّ. ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذهحتافظ على سّر

   الدولة الطرف الطالبة بذلك على وجب عليها إبالغمتلقية الطلب أن متتثل لشرط السرية، 
  .وجه السرعة

 : يف احلاالت التاليةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢١"    

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قّدإذا مل ُي  )أ("    

________________ 

 الفهم املتمثل يف أن الدولة الطرف الطالبة ستكون ملزمة بعدم استخدام األعمال التحضرييةاتفق على أن جتسد   (34)
ما تتلقاه من معلومات حممية بالسرية املصرفية يف أي غرض غري اإلجراءات اليت طلبت تلك املعلومات من أجلها، ما مل تأذن 

  .هلا بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
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سيادهتا أو أمنها بإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس   )ب("    
  أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا تنفيذ   )ج("    
خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو اجلرم مماثل، لو كان ذلك ُجرم إلجراء املطلوب بشأن أي ا

 إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

لطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب تلبية اإذا كانت   )د("    
 .فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم ال جيوز   - ٢٢"    
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء  - ٢٣"    

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذ الدولة الطرف متلقية الطلبتقوم  - ٢٤"    
من آجال،  تقترحه الدولة الطرف الطالبة ما ممكن مدىعي إىل أقصى أقرب وقت ممكن، وترا

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم استفسارات معقولة . يف الطلب ذاته تورد أسباهباُيفضل أن 
للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك 

أن ترد على ما تتلقاه من  الدولة الطرف متلقية الطلب علىو.  يف ذلكالطلب والتقدم اجلاري
 وتقوم. تهالتقدم احملرز يف معاجلو عن وضعية الطلب الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة

 الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي  بإبالغالدولة الطرف الطالبة
 .امللتمسةحاجتها إىل املساعدة 

  بسبباملساعدة القانونية املتبادلةأن ترجئ جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب   - ٢٥"    
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت

 تنفيذه مبقتضى إرجاء من هذه املادة، أو ٢١لب مبقتضى الفقرة أي طقبل رفض   - ٢٦"    
لنظر  لدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف الطالبة التشاورت  من هذه املادة،٢٥الفقرة 

فإذا قبلت الدولة الطرف . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنااملساعدة يف إمكانية تقدمي 
 .الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك الشروطبتلك  مرهونة املساعدة  تلكالطالبة

احتجاز أو  وادة، ال جيوز مالحقة أ من هذه امل١٢الفقرة بتطبيق دون مساس   - ٢٧"    
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على معاقبة أي 

 يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو إجراءات ةاإلدالء بشهاد
د حريته الشخصية يف  يقّيقضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر

غادرته إقليم الدولة الطرف متلقية سابق مل أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة بسببقليم، ذلك اإل
 بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض مىت  عدم التعّرض هذاوينتهي ضمان. الطلب

صة املغادرة خالل مدة الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فر  اختياره يف إقليم
بلغ مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أُ
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اإلقليم مبحض ذلك إىل مىت عاد لسلطات القضائية، أو الزما لفيه رمسيا بأن وجوده مل يعد 
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

ة الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق ل الدولة الطرف متلقيتتحّم  - ٢٨"    
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم نفقات . الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط 
 (35).ل تلك التكاليفك كيفية حتّمنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلواألحكام اليت سُي

ا يوجد توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم  )أ(  - ٢٩"    
  أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها مستندات  سجالت أو يف حوزهتا من
 لعامة الناس؛

تقدم إىل الدولة الطرف جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن   )ب("    
 أو مستنداتالطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو 
  .معلومات حكومية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة الناس

رتيبات تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ت  - ٣٠"    
   العملي أو نفاذثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال

 ". أحكامهاتعزز
    

  ملحوظات من األمانة

  اللجنةتوصل فريق االتساق الذي أنشأته ، السادسة للجنة املخصصةةدورالخالل  - ٢
 بالنظر إىل طبيعة استنتاج مفاده أنه،  ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل مشروع االتفاقية، إىلاملخصصة

من  ٥٣ املادة من ١٠و ١ الفقرتني يف" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة استبقاء ينبغي االلتزامات،
  .)٨، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر (مشروع االتفاقية 

من الفقرة ) ك(و) ي(ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على الفقرتني  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٣ من املادة ٣

واقترحت الربازيل تعديل تلك الفقرة .  باقية قيد نظر اللجنة املخصصة٩وظلت الفقرة  - ٤
 ):A/AC.261/L.225انظر (ليصبح نصها كما يلي 

 ال االتفاقية هبذه مشمول ُجرم بشأن املتبادلة القانونية للمساعدة طلب قدم إذا  - ٩"    
  :يلي مبا الدولة تلك تقوم الطلب، متلقية الطرف للدولة الداخلي القانون مبقتضى جرما يعترب

________________ 

 أن كثريا من التكاليف اليت تنشأ فيما يتصل باالمتثال للطلبات اليت تقدم األعمال التحضرييةتفق على أن تبّين ا  (35)
وفضال عن ذلك، سوف .  ستعترب بصفة عامة تكاليف ذات طابع استثنائي٥٣ من املادة ١٨ و١١ و١٠عمال بالفقرات 

 قد تواجه صعوبات يف تغطية حىت بعض التكاليف العادية وينبغي  أيضا الفهم بأن البلدان الناميةاألعمال التحضرييةتبني 
  .تزويدها باملساعدة املناسبة لتمكينها من الوفاء مبتطلبات هذه املادة
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 لقانوهنا األساسية باملبادئ إخالل دون قسرية، غري تدابري شكل يف مساعدة تقدم  )أ"(    
  الداخلي؛

  ."قسرية تدابري شكل يف دةمساع تقدمي يف الداخلي، قانوهنا بأحكام رهنا تنظر،  )ب"(    
  ):A/AC.261/L.226انظر (واقترحت إيطاليا النص املعدل التايل هلذه الفقرة   
 املادة هبذه عمال املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي ترفض أن األطراف للدول جيوز  - ٩"    

  :الطلب متلقية الطرف الدولة على يتعني أنه بيد. التجرمي ازدواجية انتفاء بسبب
 أن تقدم املساعدة املطلوبة اليت ال تنطوي على إجراء قسري ما دام قانوهنا  )أ"(    

على اختاذ  جيابيا يف طلب املساعدة عندما يتوقف تقدمي املساعدةإالداخلي يسمح بذلك، وأن تنظر 
  قرار اجتهادي؛

 اختاذ على تنطوي مساعدة تقدمي يف الداخلي، قانوهنا بأحكام رهنا تنظر، أن  )ب"(    
  ."قسري إجراء

، من جانب ثالثة ٩وأجريت مشاورات غري رمسية للتوصل إىل اتفاق على نص الفقرة  - ٥
واتفق الفريق العامل غري الرمسي األول، الذي . أفرقة عاملة غري رمسية مفتوحة العضوية شكلت هلذا الغرض

 ):A/AC.261/L.240نظر ا(نسقت أعماله تركيا، على تقدمي النص التايل إىل اللجنة املخصصة للنظر فيه 

 جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة مبقتضى هذه  - ٩"    

به قانوهنا  إال بقدر ما يسمح[بيد أن هذه احلجة ال تسري . املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي
. تنطوي على إجراء قسري طاملا كانت املساعدة امللتمسة] إال يف الظروف االستثنائية] [الداخلي

  ".وحتدد الدولة الطرف متلقية الطلب اإلجراء القسري
ونّسقت جنوب أفريقيا، بناء على طلب الرئيس، أعمال الفريق العامل غري الرمسي املفتوح   

 ٩ مكررا و٩ للنظر فيه واقترح كذلك إدراج فقرتني جديدتني ٩وقدم الفريق نصا للفقرة . العضوية الثاين
  ):A/AC.261/L.251انظر (انيا كما يلي مكررا ث
 هذه مبقتضى املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي ترفض أن األطراف للدول جيوز  - ٩"    

 للدولة الداخلي القانون به يسمح الذي بالقدر أنه بيد. التجرمي ازدواجية انتفاء حبجة املادة
. قسري إجراء على املُلتمسة ساعدةامل تنطوي ما بقدر إال للرفض احلجة هذه ُتطبق ال الطرف،
  .القسري اإلجراء تعريف الطلب متلقية الطرف الدولة وعلى

 هذه تقدمي من لتمكينها تدابري من يلزم قد ما اختاذ يف طرف دولة كل تنظر  - مكررا ٩"    
  .التجرمي ازدواجية وجود عدم حال يف املادة هذه مبقتضى املساعدة

 إذا املادة هذه مبقتضى املساعدة تقدمي ترفض أن األطراف لللدو  جيوز - ثانيا مكررا ٩"    
 اختاذ تسّوغ ال الطلب هبا يتعلق اليت القضية أمهية أن الطلب متلقية الطرف الدولة ارتأت ما

  ".االستثنائية الظروف من ذلك غري ويف املُلتمس، اإلجراء
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 إىل  مكررا ثانيا تشري٩ الفقرة الواردة يف" أمهية"عالوة على ذلك، أوضح الفريق العامل أن كلمة   
 إجراء تقدير أيضا ذلك يشمل وقد. املعين املايل املبلغ مقدار العين أو اجلُرم جبسامة مقارنة الطلب تكلفة
 طلب رفض قبل معاً التشاور على األطراف الدول وشجع الفريق. املعنية للقضية املطلوب الدليل ألمهية

  .الفقرة هذه مبقتضى للمساعدة
م بتشكيل الفريق العامل املفتوح العضوية الثالث كل من نائب الرئيس املسؤول عن وقا - ٦

وكان أساس املشاورات نص املادة . من مشروع االتفاقية واململكة املتحدة) التعاون الدويل(الفصل الرابع 
ه نائب وكان االقتراح الذي قدم، A/AC.261/3/Rev.5الوارد يف النص املتداول الذي تضمنته الوثيقة 

 :الرئيس عقب اختتام الدورة السادسة للجنة املخصصة لكي تنظر فيه اللجنة املخصصة كما يلي

 مبقتضى مقدم مساعدة لطلب استجابتها يف الطلب، متلقية الطرف الدولة على  - ١"    
 بينت حسبما االتفاقية هذه أغراض االعتبار بعني تأخذ أن التجرمي، ازدواجية توافر دون املادة هذه
  .١ املادة يف

 هذه مبقتضى املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي ترفض أن األطراف للدول جيوز  - ٢"    
 مع يتوافق مبا الطلب، متلقية الطرف الدولة على يتعني أنه بيد. التجرمي ازدواجية انتفاء حبجة املادة

 ال اليت املساعدة] تقدمي يف اإلجياب بعني تنظر] [تقدم [أن القانوين، لنظامها األساسية املفاهيم
 تدابري من يلزم قد ما اعتماد يف تنظر أن طرف دولة لكل وجيوز. قسري إجراء على تنطوي
  ."التجرمي ازدواجية انتفاء حال يف املادة هبذه عمال املقدمة املساعدة نطاق توسيع من لتمكينها

 أن االتفاقية اجلديدة ستتجاوز وأشار نائب الرئيس إىل أنه كان يبدو، يف هناية الدورة السادسة،  
وعممت فرنسا ورقة . صيغة اتفاقية اجلرمية املنظمة وأن املسألة اليت ينبغي تناوهلا هي مدى ذلك التجاوز

غري رمسية حتتوي على اقتراح غري رمسي مقدم سعيا إىل البناء على االقتراح املعروض أعاله وعرض صيغة 
  :ان نص االقتراح غري الرمسي املقدم من فرنسا سيكون كما يليوك. بديلة ميكن أن تنال توافق اآلراء

 مبقتضى مقدم مساعدة لطلب استجابتها يف الطلب، متلقية الطرف الدولة على  - ١"    
 بينت حسبما االتفاقية هذه أغراض االعتبار بعني تأخذ أن التجرمي، ازدواجية توافر دون املادة هذه
  .١ املادة يف

 هذه مبقتضى املتبادلة القانونية املساعدة تقدمي ترفض أن طرافاأل للدول جيوز  - ٢"    
  .التجرمي ازدواجية انتفاء حبجة املادة

 األساسية املفاهيم مع يتوافق مبا الطلب، متلقية الطرف الدولة على يتعني أنه بيد  - ٣"    
  .قسري راءإج على تنطوي ال اليت املساعدة تقدمي يف اإلجياب بعني تنظر أن القانوين، لنظامها

 من لتمكينها تدابري من يلزم قد ما اعتماد يف تنظر أن طرف دولة لكل جيوز  - ٤"    
  ."التجرمي ازدواجية انتفاء حال يف املادة هبذه عمال املقدمة املساعدة نطاق توسيع

. فرنسا به تقدمت الذي الرمسي غري االقتراح من ٣ الفقرة على ذلك تلت اليت املناقشة وركزت  
 يف حىت املساعدة بتقدمي األطراف الدول التزام عن تعرب لصيغة أقوى تفضيلها إىل الوفود بعض وأشارت
 الوفود تواجهها اليت والصعوبات املسألة هلذه احلساس بالطابع أقرت ولكنها التجرمي، ازدواجية غياب
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بعني  اجلديد االقتراح يف النظر إىل الوفود تلك مالت ولذلك. االلتزام هذا يف قبول مثل األخرى
 اجلوهر وأهنا من حيث قد تكون مفرطة االتساع، احمللي القانون إىل اإلشارة غري أهنا رأت أن. االستصواب

 أن الوفود تلك ورأت. احلكم تضعف وبذلك الطلب متلقي للطرف املتاحة السلطة التقديرية تعظِّم
 للقانون األساسية املفاهيم إىل أو يالداخل للقانون األساسية املبادئ إىل اإلشارة إما سيكون األفضل
 املرونة بسبب ضرورية الداخلي القانون إىل اإلشارة أن مفاده رأي عن الوفود بعض وأعربت. الداخلي

 املساعدة تقدمي بشأن القرارات اختاذ يف الالزمة املرونة ورأت أن هذه. احلكم هذا تسبغها على اليت
 للقانون األساسية املبادئ إىل اإلشارة أن الوفود تلك ورأت. التجرمي ازدواجية غياب يف املتبادلة القانونية
 املفاهيم إىل اإلشارة تستصوب الوفود تلك بعض وكانت. بعينها احلالة هذه يف كافية تكون ال قد الداخلي
 األمم اتفاقية من كل يف وقد استخدم واضح قانوين معىن ألن لذلك التعبري الداخلي، للقانون األساسية

اجلرمية  واتفاقية (36)١٩٨٨ لعام العقلية واملؤثرات املخدرات يف املشروع غري االجتار ملكافحة ملتحدةا
 مشفوعة مبلحوظة اجلديدة تكون الصيغة أن ينبغي كانما إذا  نوقشت وهي أخرى مسألة ومثة. املنظمة
 بعض وقالت. الطلب متلقية الطرف للدولة سيترك" القسرية التدابري "تعريف أن تبني التحضريية لألعمال
 مفهوم أن أن أخرى وفود رأت حني يف اجلديدة، للصيغة ضرورية تكملة تشكل امللحوظة هذه إن الوفود
 وأعرب. احمللي القانون إىل اإلشارة تنبثق من القسرية متلقية الطلب ما هي التدابري الطرف الدولة حتدد
 املتبادلة القانونية املساعدة طلبات من كبريا عددا اجلديدة ةاالتفاقي تولد أن إمكانية من قلق عن الوفود أحد
 الطلبات، بفرز يسمح إدراج شرط أن الوفد ذلك رأي من وكان. كبرية أمهية ذات كلها تكون ال قد اليت

 استعراض A/AC.261/CRP.11 الوثيقة يف ويرد. مالئما يكون قد االستجابة، يف املرونة ببعض مصحوبا
 عقب الرئيس نائب اقترحه الذي  النصA/AC.261/L.254 الوثيقة يف ويرد. أعاله ملعروضةا للمناقشة شامل

  .٥٣ املادة من ٩ الفقرة بشأن الرمسية غري املشاورات
 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٧

، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، ٥٣ املتبقية من املادة ٩، يف الفقرة )٢٠٠٣أكتوبر /األول
واضعة يف اعتبارها اآلراء امللتقية، كما هي معروضة أعاله، وعلى وجه التحديد االقتراح األخري الوارد يف 

، يف النص النهائي ٩، مبا فيها الفقرة ٥٣ويتجلى النص النهائي للمادة . A/AC.261/L.254الوثيقة 
، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(لجنة املخصصة لالتفاقية، الوارد يف تقرير ال

 .٥٦/٢٦٠إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 
      

________________ 

  .٣٩٥٧٤، الرقم ٢٢٢٥جمموعة معاهدات األمم املتحدة، اجمللد   (36)



 439   ٤٦ املادة ‐اجلزء األول
 

 

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٤٦املادة 
  انونية املتبادلةاملساعدة الق

تقدِّم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة القانونية   -١  
  .املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واإلجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

انني الدولة تقدَّم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قو  - ٢  
الطرف متلقية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات 
واملالحقات واإلجراءات القضائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية 

  . من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة٢٦اعتبارية، وفقا للمادة 
م وفقا هلذه املادة ألي من  املساعدة القانونية املتبادلة اليت تقدَّجيوز طلب - ٣  

 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛  )أ(  

 تبليغ املستندات القضائية؛  )ب(  

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل  )ج(  

 فحص األشياء واملواقع؛  )د(  

  اخلرباء؛األدلة وتقييمات واملواد وتقدمي املعلومات   )ه(  
تقدمي أصول املستندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت احلكومية   )و(  

 نها؛مقة ، أو نسخ مصّدملنشآت التجاريةأو املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا

 أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أواإلجرامية عائدات حتديد ال  )ز(  
 ؛إثباتيةألغراض  قتفاء أثرهاا

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛  )ح(  

أي نوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف   )ط(  
  ؛متلقية الطلب

استبانة عائدات اجلرمية وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية   )ي(  
  ء أثرها؛وجتميدها واقتفا

 .استرداد املوجودات، وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية  )ك(  

لدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي، دى ا لعنيةجيوز للسلطات امل  - ٤  
 يف خمتصةمبسائل جنائية إىل سلطة ذات صلة  معلومات ترسلودون أن تتلقى طلبا مسبقا، أن 
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أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام  تعتقد حيثما ،دولة طرف أخرى
الدولة الطرف تقدمي  أو قد ُتفضي إىل ،بالتحريات واإلجراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح

  .هذه االتفاقيةقتضى  مبااألخرى طلب
مبا جيري من مساس  من هذه املادة دون ٤الفقرة مبقتضى املعلومات ُترسل   - ٥  

.  اليت تقدم تلك املعلوماتاملعنيةا السلطات  هلات جنائية يف الدولة اليت تتبعحتريات وإجراء
طي  ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات  أن متتثلاليت تتلقى املعلوماتاملختصة  السلطات علىو

بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية . مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامهاالكتمان، وإن 
ويف تلك احلالة، تقوم الدولة . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهماسياق ي يف من أن تفش

 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة املرسلةار الدولة الطرف شعالطرف املتلقية بإ
مسبق،  وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار. ذلكإليها  إذا ما طلب ملرِسلة،الطرف ا

 . بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرسلةالغ الدولة الطرف ــولة الطرف املتلقية إب الدوجب على

أحكام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة أخرى، ال جيوز أن متس   - ٦  
 . املساعدة القانونية املتبادلة، كليا أو جزئيا،ثنائية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم

هذه مبقتضى  من هذه املادة على الطلبات املقدمة ٢٩ىل  إ٩طبق الفقرات ُت  - ٧  
إذا أما . املادة إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية

كانت تلك الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة يف 
 من هذه املادة بدال ٢٩ إىل ٩ األطراف على تطبيق الفقرات تلك املعاهدة، ما مل تتفق الدول

 .ل التعاونع الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسّهشجَُّتو. منها

مبقتضى ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة   - ٨  
  . السرية املصرفيةجةهذه املادة حب

ى الدولة الطرف متلقية الطلب، يف استجابتها لطلب مساعدة مقّدم عل  )أ(  - ٩  
مبقتضى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية 

  ؛١حسبما ُبينت يف املادة 
جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمال هبذه املادة حبجة انتفاء   )ب(  
بيد أنه يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب، مبا يتوافق مع املفاهيم . ية التجرميازدواج

وجيوز رفض . األساسية لنظامها القانوين، أن تقدم املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري
تقدمي تلك املساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما ُيلتمس من التعاون 

  ساعدة بشأهنا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من هذه االتفاقية؛أو امل
جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري لكي   )ج(  

  .تتمكن من تقدمي مساعدة أوسع عمال هبذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي
ب ُيطليم دولة طرف وجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقل  - ١٠  

وجوده يف دولة طرف أخرى ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى يف 
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مشمولة جبرائم احلصول على أدلة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق 
  : إذا استويف الشرطان التاليان،هبذه االتفاقية

   علم؛وعنحبّرية موافقة ذلك الشخص   )أ(  
تراه هاتان الدولتان قد ة يف الدولتني الطرفني، رهنا مبا عنياتفاق السلطات امل  )ب(  

 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة   - ١١  

 قيد االحتجازخمولة إبقاءه نقل إليها الشخص لدولة الطرف اليت ُياكون ت  )أ(  
 قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛رف اليت ُن، ما مل تطلب الدولة الطوملزمة بذلك

تنفذ، دون إبطاء، التزامها  أن نقل إليها الشخصالدولة الطرف اليت ُيعلى   )ب(  
على أي حنو تفق عليه مسبقا، أو ه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا ُيرجاعبإ

  يف الدولتني الطرفني؛عنية، بني السلطات املآخر

الدولة الطرف تشترط على ال جيوز للدولة الطرف اليت ينقل إليها الشخص أن   )ج(  
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألاليت نقل منها بدء إجراءات تسليم 

ُتحتسب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل   )د(  
 .امنهف اليت نقل ها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرإلي

 من هذه ١١ و١٠للفقرتني ال جيوز أن ُيالَحق الشخص الذي ُينقل وفقا   - ١٢  
أي قيود أخرى على حريته ُيحتجز أو ُيعاقَب أو ُتفرض املادة، أيا كانت جنسيته، أو 

 إدانة سابق ملغادرته  حكمأو أو إغفالفعل الشخصية يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب 
  .ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها،  الدولة اليت نقل منهاإقليم

تلقي تسند إليها مسؤولية وصالحية مركزية   كل دولة طرف سلطةسّميُت  - ١٣  
 .طلبات املساعدة القانونية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية لتنفيذها

رف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل للمساعدة القانونية وحيثما كان للدولة الط
ذلك   تلك املنطقة أو  سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا يفتسمياملتبادلة، جاز هلا أن 

.  بسرعة وعلى حنو مناسبوتكفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها. اإلقليم
ع تلك جَِّشُتعليها أن ركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية لتنفيذه، وحيثما تقوم السلطة امل

 األمني العام لألمم يتعني إبالغو.  سليمةبطريقةالسلطة املعنية على تنفيذ الطلب بسرعة و
طرف بإيداع صك الدولة ال هلذا الغرض وقت قيام سماةاملتحدة باسم السلطة املركزية امل

وجه طلبات املساعدة وُت. أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليهاتصديقها على هذه االتفاقية 
. ها الدول األطرافسميالقانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت

واملراسالت  وال ميس هذا الشرط حق أي دولة طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات
يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان أما سية، إليها عرب القنوات الدبلوما

  .عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلكفاملعنيتان، 
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 كفيلة بأن تنتج سجال قدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلةُت  - ١٤  
تتيح لتلك الدولة الطرف  يف ظروف بلغة مقبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وا،مكتوب

 األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى يتعني إبالغو. أن تتحقق من صحته
طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو الدولة ال

 الدولتان الطرفان على ذلك،  أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق.إقرارها أو االنضمام إليها
 .فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة  - ١٥  

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛  )أ( 

موضوع وطبيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به   )ب(  
  السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛الطلب، واسم ووظائف

ملخصا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة   )ج(  
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف ة معيناتوصفا للمساعدة امللتمسة وتفاصيل أي إجراء  )د(  
 ؛االطالبة اتباعه

  حيثما أمكن ذلك؛،وية أي شخص معين ومكانه وجنسيتهه  )ه(  

  .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريالغرض الذي ُت  )و(  
ن أهنا جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبّي  - ١٦  

  .تنفيذل ذلك ال أن تسّهميكنضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
وفقا وكذلك الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب، نفَّذ ي  - ١٧  

يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف ، حيثما أمكن، ما مل لإلجراءات احملددة يف الطلب
 .متلقية الطلب

وُيراد مساع أقواله،  يف إقليم دولة طرف اموجودما شخص يكون عندما   - ١٨  
 مع متسقاخبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و  أوهد كشا
 األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب ئاملباد

 إذا مل يكن ممكنا ، الفيديو االئتمار بواسطةستماع عن طريقالالدولة األخرى، بعقد جلسة ا
للدولتني وجيوز .  يف إقليم الدولة الطرف الطالبةشخصيا الشخص املعين مستصوبا مثول  أو

 على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف اأن تتفقالطرفني 
 .الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

علومات أو األدلة اليت تزودها هبا  املتنقلال جيوز للدولة الطرف الطالبة أن   - ١٩  
الدولة الطرف متلقية الطلب، أو أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية 

وليس يف . غري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب
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مربئة ءاهتا معلومات أو أدلة هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجرا
 الدولة الطرف متلقية  أن تشعر الدولة الطرف الطالبةعلىاحلالة، هذه ويف . شخص متهمل

لب منها الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا ما طُ
أن الطرف الطالبة  الدولة وجب علىوإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق، . ذلك
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب تبلّغ

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن   - ٢٠  
ر على الدولة وإذا تعذّ. ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذهحتافظ على سّر

 الدولة الطرف الطالبة بذلك وجب عليها إبالغثل لشرط السرية، الطرف متلقية الطلب أن متت
  .على وجه السرعة

 : يف احلاالت التاليةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة  - ٢١  

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قّدإذا مل ُي  )أ(  

سيادهتا بإذا رأت الدولة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس   )ب(  
  أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛  أو

إذا كان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا تنفيذ   )ج(  
خاضعا لتحقيق أو مالحقة أو اجلرم مماثل، لو كان ذلك ُجرم اإلجراء املطلوب بشأن أي 

 ئية؛إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضا

لطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطرف متلقية الطلب تلبية اإذا كانت   )د(  
 .فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن اجلرم   - ٢٢  
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب 

 .ب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة أسبايتعني إبداء  - ٢٣  

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف  بتنفيذ الدولة الطرف متلقية الطلبتقوم  - ٢٤  
من آجال،  تقترحه الدولة الطرف الطالبة ما ممكن مدىأقرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى 

لطالبة أن تقدم استفسارات وجيوز للدولة الطرف ا. يف الطلب ذاته تورد أسباهباُيفضل أن 
معقولة للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب 

أن ترد على ما  الدولة الطرف متلقية الطلب علىو. لتلبية ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك
التقدم احملرز يف و بعن وضعية الطل تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة

 الدولة الطرف متلقية الطلب، على وجه السرعة،  بإبالغ الدولة الطرف الطالبةوتقوم. تهمعاجل
 .عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

  بسبباملساعدة القانونية املتبادلةأن ترجئ جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب   - ٢٥  
 . أو إجراءات قضائية جارية مع حتقيقات أو مالحقاتهاعارضت
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 تنفيذه إرجاء من هذه املادة، أو ٢١لب مبقتضى الفقرة أي طقبل رفض   - ٢٦  
 الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف تشاورت  من هذه املادة،٢٥مبقتضى الفقرة 

ا قبلت فإذ. شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا منرهنااملساعدة يف إمكانية تقدمي لنظر  لالطالبة
  الشروط، وجب عليها االمتثال بتلك  مرهونة املساعدة  تلكالدولة الطرف الطالبة

 .لتلك الشروط

احتجاز  و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ١٢الفقرة بتطبيق دون مساس   - ٢٧  
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، معاقبة أي   أو

 يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو ة بشهادعلى اإلدالء
د حريته إجراءات قضائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقّي

غادرته إقليم الدولة سابق مل أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة بسببقليم، ذلك اإلالشخصية يف 
 بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص مىت  عدم التعّرض هذانتهي ضمانوي. الطرف متلقية الطلب

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة   اآلخر مبحض اختياره يف إقليم
املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا 

إىل مىت عاد لسلطات القضائية، أو الزما ل بأن وجوده مل يعد بلغ فيه رمسيامن التاريخ الذي أُ
 .اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادرهذلك 

ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل تتفق تتحّم  - ٢٨  
 ستستلزم نفقات وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو. الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك

ضخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاورا لتحديد الشروط 
 .ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمواألحكام اليت سُي

ا توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم  )أ(  - ٢٩  
أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي مستندات ت أو  سجاليوجد يف حوزهتا من
 بإتاحتها لعامة الناس؛

جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة   )ب(  
الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت 

دة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها  أو معلومات حكومية موجومستندات  أو
  .لعامة الناس

تنظر الدول األطراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات   - ٣٠  
   العملي أو نفاذثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال

  . أحكامهاتعزز
        



 445   ٤٦ املادة ‐اجلزء األول
 

 

    ملحوظات تفسريية- جيم
  

   من ٤٦امللحوظات التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   
الفقرات ، A/58/422/Add.1(االتفاقية وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :هي كما يلي) ٤٤- ٤٢
  

  ٩الفقرة 

  )ب(الفقرة الفرعية 

 يف واضعة ،"القسري ءاإلجرا "هو ما الطلب متلقية الطرف الدولة ستحدد  ) أ(
 .االتفاقية أغراض اعتبارها

  
  ١٩الفقرة 

 حممية معلومات أي استخدام بعدم ملزمة الطالبة الطرف الدولة ستكون  ) ب(
 أجلها، من املعلومات تلك طلبت اليت اإلجراءات غري غرض أي تتلقاها يف املصرفية بالسرية

 .الطلب متلقية الطرف الدولة بذلك هلا تأذن مل ما
  

  ٢٨فقرة ال

 عمال تقدم اليت للطلبات باالمتثال يتصل فيما تنشأ اليت التكاليف من كثري  )ج(
. استثنائي طابع ذات تكاليف عامة بصفة سيعترب ٤٦ املادة من ١٨و ١١و ١٠ بالفقرات
 العادية، التكاليف بعض حىت تغطية يف صعوبات النامية البلدان تواجه قد ذلك، عن وفضال
  .املادة هذه مبتطلبات الوفاء من لتمكينها املناسبة املساعدةب تزويدها وينبغي
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          نقل اإلجراءات اجلنائية- ٤٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  ٥٤املادة "

  اجلنائيةنقل اإلجراءات"

  (1)١اخليار "  
تنظر الدول األطراف يف إمكانية أن تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة املتعلقة "    

، حسن سري العدالةجبرم مشمول هبذه االتفاقية، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل 
 .ز املالحقةخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية، وذلك هبدف تركي

  
  (2)٢اخليار "  
بغية املالحقة القضائية جلرمية ما مشمولة هبذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف نقل "    

اإلجراءات من دولة إىل دولة أخرى لغرض تركيز املالحقة، وخاصة يف القضايا اليت تعين أكثر من 
  ون يف صاحل سالمة والية قضائية واحدة، عندما ترى تلك الدول أن ذلك النقل سيك

  ."إقامة العدل
      

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14).بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي يف االجتماع

  . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٢١ويستند إىل املادة ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقّدم من تركيا   (2)
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (3)٥٤املادة "

 (4)نقل اإلجراءات اجلنائية"

 أن تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة ]إمكانية[تنظر الدول األطراف يف "    
حسن سري مشمول هبذه االتفاقية، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل جبرم املتعلقة 
  (5)".خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية، وذلك هبدف تركيز املالحقةو، العدالة

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٥٤املادة "
 اإلجراءات اجلنائيةنقل "

تنظر الدول األطراف يف إمكانية أن تنقل إحداها إىل األخرى إجراءات املالحقة املتعلقة "    
، حسن سري العدالةمشمول هبذه االتفاقية، يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك النقل يف صاحل جبرم 

  ".الحقةخصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية، وذلك هبدف تركيز املو

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا  (3)
  .(A/AC.261/3 (Part III)) ٢يف اخليار 
ان هذه املادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر تغيري عنو (4)
  : وتعديل املادة ليصبح نصها كما يلي" اإلبالغ عن اإلجراءات اجلنائية"ليصبح 
تنظر الدول األطراف يف إمكانية أن يبلّغ بعضها البعض باإلجراءات املتخذة بشأن ُجرم مشمول هبذه االتفاقية "   

خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات يف احلاالت اليت يعترب فيها هذا اإلبالغ يف صاحل حسن سري العدالة، 
  ."قضائية

ورأى وفد اجلزائر أن مفهوم نقل اإلجراءات يثري مشاكل حيث أنه ميكن أن يعين ضمنا التخلي عن مبدأ السيادة يف 
وأشارت وفود أخرى إىل أن مفهوم نقل اإلجراءات حديث . وأعربت بعض الوفود عن شواغل مماثلة. الوالية القضائية

وأشارت إىل أن مفهوم نقل اإلجراءات ال يعترب هتديدا لسيادة .  وأن ذلك هو السبب يف الصيغة غري اإللزامية هلذه املادةنسبيا
  .الدول بل يعترب صيغة تكفل فعالية إقامة العدل

ادة ليصبح أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا تعديل هذه امل (5)
  : نصها كما يلي

تيّسر الدول األطراف، لصاحل إدارة شؤون العدالة على حنو صحيح وعاجل، ووفقا لتشريعاهتا الداخلية، نقل "   
اإلجراءات اجلنائية من إحدى الدول األطراف إىل دولة طرف أخرى فيما يتعلق باألفعال اجلنائية املشمولة هبذه 

  ."اليت تشمل عدة واليات قضائيةاالتفاقية، وخصوصا يف احلاالت 
  ): A/AC.261/L.74انظر (واقترحت اهلند إدراج فقرة ثانية يكون نصها كما يلي 

يكون نقل اإلجراءات اجلنائية بالتوافق بني الدول األطراف املعنية، ويف حال انعدام هذا التوافق متضي الدولة "   
  ."الطرف البادئة يف اإلجراءات إىل حني إهنائها
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  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة األفعال"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ١
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما الة،فح حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق تتعلق

، Corr.1و A/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٤يف املادة " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"
 ).١٢الفقرة 

 من مشروع االتفاقية 54ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

شرين  ت١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .٥٦/٢٦٠ية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمع

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٤٧املادة 

 نقل اإلجراءات اجلنائية

ذه بفعل جمّرم وفقا هل إجراءات املالحقة املتعلقة نقلتنظر الدول األطراف يف إمكانية 
 يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك ،حقةاملالتلك ، هبدف تركيز  إىل بعضها البعضاالتفاقية

  .خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائيةو، حسن سري العدالةالنقل يف صاحل 
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          التعاون يف جمال إنفاذ القانون- ٤٨املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  ٥٥املادة "

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون"

  (1)١اخليار "  
 القانونية هاتتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا يتفق ونظم  - ١"    

ائم املشمولة واإلدارية الداخلية، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة اجلر
 :وتعتمد كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل. هبذه االتفاقية

تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وإنشاء تلك   )أ("    
القنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة مأمونة وسريعة عن كل جوانب 

، إذا رأت الدول ها صالهتا بأي أنشطة إجرامية أخرىشمولة هبذه االتفاقية، مبا فياجلرائم امل
 ؛األطراف املعنية ذلك مناسبا

التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،   )ب("    
 :على إجراء حتريات بشأن

 تواجدهماجلرائم وأماكن هوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك   ‘١‘"  
 وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص اآلخرين املعنيني؛

  أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اجلرائم؛اإلجراميةعائدات الحركة   ‘٢‘"    

حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد   ‘٣‘"  
 استخدامها يف ارتكاب تلك اجلرائم؛

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14) .بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي يف االجتماع

  ).مع تغيريات طفيفة(تفاقية اجلرمية املنظمة  من ا٢٧ويستند إىل املادة ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
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قيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو كميات املواد الالزمة ألغراض التحليل ال  )ج("    
 أو التحقيق؛

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل   )د("    
، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات  تعيني ضباط اتصالالعاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك

 ؛ئية بني الدول األطراف املعنيةثنا

تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغري اإلدارية املتخذة حسب االقتضاء   )ه("    
 .لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

لوضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو   - ٢"    
ئية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون، ويف ترتيبات ثنا

وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف املعنية . تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات حيثما وجدت
 جمال يفللتعاون  ااتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لألطراف أن تعترب هذه االتفاقية أساس

، كلما اقتضت األطرافوتستفيد الدول . إنفاذ القانون فيما يتعلق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية
الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز 

 .التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون

فساد لل[األطراف إىل التعاون، يف حدود إمكانياهتا للتصدي تسعى الدول   - ٣"    
 اليت ترتكب (3)]ألفعال الفساد [(2)]واألفعال اإلجرامية ذات الصلة بالفساد على وجه التحديد

  .باستخدام التكنولوجيا احلديثة
  

  (4)٢اخليار "  
نونية واإلدارية تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، ووفقا لنظمها القا  - ١"    

الداخلية، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة اجلرائم املشمولة هبذه 
  :وتعتمد كل دولة طرف تدابري فّعالة، وخاصة يف الشؤون التالية. االتفاقية

إذا رأت الدول األطراف املعنية مناسبا، إجياد قنوات لالتصال بني السلطات   )أ"(    
األجهزة والدوائر إلتاحة تبادل املعلومات بطريقة مأمونة وسريعة، مبا يف ذلك العالقات مع و

األنشطة اإلجرامية األخرى، وإنشائها عند االقتضاء، فيما يتعلق جبميع اجلوانب اإلجرامية 
  املشمولة هبذه االتفاقية؛

لتحقيقات يف التعاون مع سائر الدول األطراف يف هذه الشؤون عند إجراء ا  )ب"(    
  :اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

هوية األشخاص املشتبه يف ارتكاهبم تلك اجلرائم وأماكن وجودهم وأنشطتهم،  ‘١‘"  
  وأماكن وجود األشخاص اآلخرين املعنيني؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (2)
  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (3)
  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (4)
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  حركة العائدات واألصول احملصلة من ارتكاب تلك اجلرائم؛  ‘٢‘"    
دوات األخرى املستخدمة أو املراد حركة املمتلكات أو املعدات أو األ  ‘٣‘"  

  استخدامها يف ارتكاب اجلرائم أو املتأتية منها؛
إتاحة التنسيق الفّعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها، وتشجيع تبادل العاملني   )ج"(    

وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك تعيني ضباط اتصال، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات ثنائية بني 
  ألطراف املعنية؛الدول ا

تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن الوسائل واألساليب احملددة   )د"(    
املستعملة يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك اهلويات املزّيفة، واستخدام وثائق 

   باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية؛مزّورة أو مغّيرة أو مزّيفة وغريها من وسائل إخفاء األنشطة املتعلقة
تبادل املعلومات وتنسيق التدابري اإلدارية وغريها من التدابري املالئمة املتخذة   )ه"(    

  .للكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية
بغية تنفيذ هذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية   - ٢"    

 متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا الوطنية املعنية بإنفاذ القانون، ويف تطوير أو
وعند عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل . تلك االتفاقات أو الترتيبات عند وجودها

اون املتبادل بني الدول األطراف املعنية، جيوز لألطراف أن تعترب هذه االتفاقية أساسا كافيا للتع
وتستفيد الدول األطراف، كلما . على إنفاذ القانون فيما خيص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

اقتضت الضرورة، استفادة تامة من هذه االتفاقات أو الترتيبات، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية 
  .بإنفاذ القانون، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية

تتعاون الدول األطراف، يف حدود إمكاناهتا، من أجل معاجلة الفساد املرتكب  - ٣"    
  ."باستخدام التكنولوجيا احلديثة

    
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (5)٥٥املادة "
 التعاون يف جمال إنفاذ القانون"

 القانونية هانظميتوافق مع ألطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا تتعاون الدول ا  - ١"    
املشمولة اجلرائم واإلدارية الداخلية، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة 

  :وتعتمد كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل. هبذه االتفاقية
  

________________ 

وىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا أثناء القراءة األ (5)
، بعد إدماج عناصر معينة منه يف مشروع النص؛ على أن ينظر يف تلك العناصر مرة (A/AC.261/3 (Part III)) ٢يف اخليار 

  .أخرى أثناء القراءة الثانية
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  ١اخليار "  
ز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وإنشاء تلك تعزي  )أ("    

 وسريعة عن كل جوانب آمنةالقنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات بصورة 
، إذا رأت الدول ها صالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى املشمولة هبذه االتفاقية، مبا فياجلرائم

  ؛مناسبااألطراف املعنية ذلك 
  

  (6)٢اخليار "  

إنشاء قنوات اتصال بني سلطاهتا ومؤسساهتا وأجهزهتا املختصة، أو العمل، يف   )أ"(    
حالة وجود مثل هذه القنوات، على االرتقاء هبا لتأمني تبادل آمن وفعال وسريع للمعلومات 

  املتعلقة جبرائم الفساد وصالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى؛
 املشمولة هبذه االتفاقية، اجلرائم مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق بالتعاون  )ب("    

 :على إجراء حتريات بشأن

 تواجدهم وأماكن اجلرائمهوية األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك   ‘١‘"  
 اآلخرين؛املعنيني وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص 

 ؛اجلرائمية من ارتكاب تلك  أو املمتلكات املتأتاإلجراميةعائدات الحركة   ‘٢‘"    

 حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها  ‘٣‘"  
 ؛جلرائميف ارتكاب تلك ا

ألغراض من املواد كميات الالزمة الالقيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو   )ج("    
 (7)التحليل أو التحقيق؛

علومات مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل وطرائق   تبادل امل- مكررا) ج"[(    
معينة تستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدم هويات زائفة، أو 
وثائق مزورة أو حمورة أو زائفة وغريها من وسائل إخفاء األنشطة املتعلقة باجلرائم املشمولة هبذه 

  (9)،(8)]االتفاقية؛

________________ 

، ونقلت إىل هنا بعد القراءة األوىل ٥٧من املادة ) أ (١ هي الفقرة الفرعية هذه الفقرة الفرعية كانت سابقا (6)
انظر ( بناء على طلب الرئيس ٥٧ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، عقب إجراء تنقيح ملشروع نص املادة 

A/AC.261/L.77.(  
نة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن مدى مالءمة هذه أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للج (7)

ورأت عدة وفود . الفقرة الفرعية، املقتبسة من اتفاقية اجلرمية املنظمة، وذلك بالنظر إىل الطابع احملدد ملشروع هذه االتفاقية
  .أخرى أن مالءمة الفقرة الفرعية مل ُينتقص منها شيء

 الدورة الثانية للجنة املخصصة، أدرجت هذه الفقرة الفرعية، اليت كانت أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف (8)
. ، يف مشروع النص بني معقوفتني من أجل مواصلة النظر فيها أثناء القراءة الثانية٢من اخليار ) د (١سابقا الفقرة الفرعية 

  .ماورأت بعض الوفود أن وجود شرط إلزامي بالتفاوض على تلك االتفاقات لن يكون مالئ
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تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل   )د("    
، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات  تعيني ضباط اتصالالعاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك

  ؛ثنائية بني الدول األطراف املعنية
حسب ري أخرى، تدابتدابري إدارية وما يتخذ من تبادل املعلومات وتنسيق   )ه("    

 . لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،االقتضاء
  

  ١اخليار "  
وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو بغية   - ٢"    

ون، ويف ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القان
وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف . يف حال وجودهاتعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات 

للعون  ااملعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لألطراف أن تعترب هذه االتفاقية أساس
، األطراف الدول وتستفيد. املشمولة هبذه االتفاقيةبشأن اجلرائم يف جمال إنفاذ القانون املتبادل 

كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو 
  .اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون

  
  (10)٢اخليار "  

دول بغية تيسري التنفيذ الفعال لألحكام الناشئة عن هذه االتفاقية، تربم ال  - ٢"    
األطراف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف للتعاون املباشر فيما بني أجهزهتا املعنية 
بإنفاذ القوانني، وتدخل تعديالت على مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات يف حالة وجودها من أجل 

ة بني الدول األطراف، وإذا مل تكن مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات قائم. زيادة التعاون والتنسيق
وعلى الدول . تعترب هذه االتفاقية هي أساس التعاون يف منع ومكافحة الفساد واجلرائم املتصلة به

األطراف أن تربم أيضاً، عند االقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات مع املنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية 
  .ية املعنيةوالدولية لغرض دعم التعاون والتنسيق بني سلطاهتا الوطن

لتصدي ا ، على حدود إمكانياهتاضمنتسعى الدول األطراف إىل التعاون،   - ٣"    
  ." اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة(11)للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا أن يكون نص هذه الفقرة  (9)
  : الفرعية كما يلي

  تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن الوسائل واألساليب احملددة املستعملة يف - مكررا) ج"(   
ذه االتفاقية، مبا يف ذلك استعمال هويات ووثائق مزّورة أو حمورة أو زائفة، وغريها من ارتكاب اجلرائم املشمولة هب

  ."وسائل إخفاء األنشطة املتعلقة باجلرائم وتوفري األصناف أو الكميات الالزمة من املواد ألغراض التحليل أو التحقيق
، ونقلت هنا بعد القراءة األوىل )األخرى نالتعاو تدابري (٥٧ من املادة ٨كانت هذه الفقرة سابقا الفقرة  (10)

انظر ( بناء على طلب الرئيس ٥٧ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، عقب جراء تنقيح ملشروع نص املادة 
A/AC.261/L.77.(  
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٥٥املادة "

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون"

 القانونية هانظميتوافق مع تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثيقا، مبا   - ١"    
املشمولة اجلرائم واإلدارية الداخلية، من أجل تعزيز فاعلية تدابري إنفاذ القانون الرامية إىل مكافحة 

  :وجه اخلصوص، تدابري فعالة من أجل وتعتمد كل دولة طرف، على (12).هبذه االتفاقية
تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وإنشاء تلك   )أ("    

 وسريعة عن كل جوانب بطريقة آمنةالقنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات 
، إذا رأت الدول ية األخرىها صالهتا باألنشطة اإلجرام املشمولة هبذه االتفاقية، مبا فياجلرائم

  ؛األطراف املعنية ذلك مناسبا
 املشمولة هبذه االتفاقية، اجلرائمالتعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يتعلق ب  )ب("    

 :على إجراء حتريات بشأن

 تواجدهم وأماكن اجلرائماألشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك  (13)هوية  ‘١‘"  
 اآلخرين؛املعنيني اص وأنشطتهم، أو أماكن األشخ

 ؛اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اإلجراميةعائدات الحركة   ‘٢‘"    

 حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها  ‘٣‘"  
 ؛جلرائميف ارتكاب تلك ا

ألغراض من املواد لالزمة كميات االالقيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو   )ج("    
  التحليل أو التحقيق؛

تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل   )د"(    
وطرائق معينة ُتستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام هويات 

________________ 

م املشمولة هبذه اجلرائ"أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اعتربت عبارة  (11)
أكثر اتساقا مع الصيغة العامة هلذه املادة، وأدرجت بالتايل يف مشروع النص لكي حتل حمل الصيغتني البديلتني " االتفاقية

  ).A/AC.261/3 (Part III)انظر (اللتني كانتا واردتني فيها 
، عقب ٥١ من املادة ١االتساق مع الفقرة فيما يتعلق بالصيغة الالزمة للتعبري عن نطاق املساعدة، سيلزم كفالة  (12)

  .التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بني معقوفتني املضمن يف تلك الفقرة يعترب مفضال
ُيفهم مبعىن واسع ليشمل السمات أو أي معلومات " هوية" أن مصطلح األعمال التحضرييةاتفق على أن توّضح  (13)

  .ة لتحديد هوية شخص ماأخرى ذات صلة قد تكون الزم
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ن وسائل إخفاء األنشطة املتعلقة باجلرائم زائفة، أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة وغريها م
  (14)املشمولة هبذه االتفاقية؛

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وتشجيع تبادل   )ه("    
، رهنا بوجود اتفاقات أو ترتيبات  تعيني ضباط اتصالالعاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك

  ؛طراف املعنيةثنائية بني الدول األ
حسب تدابري أخرى، تدابري إدارية وما ُيتخذ من تبادل املعلومات وتنسيق   )و("    

 .ر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية لغرض الكشف املبكّ،االقتضاء

وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو بغية   - ٢"    
دة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون، ويف ترتيبات ثنائية أو متعد

وإذا مل تكن هناك بني الدول األطراف . يف حال وجودهاتعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات 
  هي األساساملعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لألطراف أن تعترب هذه االتفاقية

وتستفيد الدول . املشمولة هبذه االتفاقيةبشأن اجلرائم يف جمال إنفاذ القانون دل للتعاون املتبا
، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، مبا فيها املنظمات األطراف

  .الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانون
لتصدي ا ، على حدود إمكانياهتاضمنطراف إىل التعاون، تسعى الدول األ  - ٣"    

  (15)."للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية، اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة
    

  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ١
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (فاقية  من مشروع االت٥٥على املادة 

________________ 

 أن هذه الفقرة الفرعية ال تعين ضمنا أن نوع التعاون املبّين فيها لن األعمال التحضرييةاتفق على أن توضح  (14)
  .يكون متاحا مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظمة

ي إضافة مادة جديدة بعد أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت شيل (15)
 :)Corr.1 وA/AC.261/L.157انظر ( تنص على ما يلي ٥٥املادة 

  [...]املادة "
  الوالية القضائية والتعاون فيما يتعلق جبرائم الفساد"

  اليت ترتكب باستخدام تكنولوجيا احلاسوب
دام نظم حاسوبية ملعاجلة يف احلاالت اليت ترتكب فيها جرائم مشمولة هبذه االتفاقية عن طريق استخ  - ١"   

البيانات أو برامج حاسوبية أو اإلنترنت، تسعى الدول األطراف اليت توجد فيها املعدات احلاسوبية أو حواسيب خدمة 
  . من هذه االتفاقية٥٠ من املادة ٥الشبكة إىل متديد نطاق واليتها القضائية وفقا ألحكام الفقرة 

 من هذه االتفاقية، تسعى ٥٣ من هذه املادة واملادة ١ل ألحكام الفقرة وباملثل، ومن أجل ضمان االمتثا  - ٢"   
الدول األطراف إىل توفري املساعدة القانونية املتبادلة، وجيوز هلا، لتحقيق هذا الغرض، أن تستويل على النظم املعنية من 

  ."كل حالةأجل إقامة ما قد يلزم من اتصاالت، واستعمال أي تدابري أمنية قد تكون مسّوغة يف 
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أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١وأثناء الدورة السادسة للجنة املخصصة، فيينا،  - ٢
ساق داخل نص الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االت االتساق فريق، توصل )٢٠٠٣

 اجلرائم "عبارة إىل استنتاج بأنه، بالنظر إىل طبيعة االلتزامات، ينبغي اإلبقاء على مشروع االتفاقية،
 A/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٥ من املادة ٣- ١يف الفقرات " االتفاقية هبذه املشمولة

 ).٨، الفقرة Corr.1و

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (عة ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا الساب - ٣
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، A/58/422(وتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
ذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني ، ال)، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة 

 .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٤٨املادة 

 التعاون يف جمال إنفاذ القانون

 القانونية هانظميتوافق مع نا وثيقا، مبا تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاو  - ١  
املشمولة اجلرائم مكافحة من أجل تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون كي واإلدارية الداخلية، 

  :جلأل، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة الدول األطراف وتتخذ .هبذه االتفاقية
ملعنية، وإنشاء تلك تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها ا  )أ(  

 وسريعة عن كل بطريقة آمنةالقنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات 
، إذا ها صالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى املشمولة هبذه االتفاقية، مبا فياجلرائمجوانب 

  ؛رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا
 املشمولة هبذه اجلرائم فيما يتعلق بالتعاون مع الدول األطراف األخرى،  )ب(  

 :االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن

 تواجدهم وأماكن اجلرائماألشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك  هوية  ‘١‘  
 اآلخرين؛املعنيني وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص 

 ؛اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك اإلجراميةعائدات الحركة   ‘٢‘  

 حركة املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد استخدامها  ‘٣‘  
  ؛جلرائميف ارتكاب تلك ا
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ألغراض من املواد كميات الالزمة الالقيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو   )ج(  
  التحليل أو التحقيق؛

 األخرى بشأن وسائل تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف  )د(  
وطرائق معينة ُتستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام 

  هوّيات زائفة أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة؛
تبادل تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية، وتشجيع   )ه(  

 ، رهنا بوجود اتفاقات أو تعيني ضباط اتصالالعاملني وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك
  ؛ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية

حسب تدابري أخرى، تدابري إدارية وما ُيتخذ من تبادل املعلومات وتنسيق   )و(  
 .تفاقيةر عن اجلرائم املشمولة هبذه اال لغرض الكشف املبكّ،االقتضاء

وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات بغية   - ٢  
أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ 

وإذا مل تكن هناك بني . يف حال وجودهاالقانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات 
ألطراف أن تعترب لدول ال األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لالدو

املشمولة بشأن اجلرائم يف جمال إنفاذ القانون للتعاون املتبادل   مبثابة األساسهذه االتفاقية
، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من األطرافوتستفيد الدول . هبذه االتفاقية
الترتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا االتفاقات أو 

  .املعنية بإنفاذ القانون
لتصدي ا ، على حدود إمكانياهتاضمنتسعى الدول األطراف إىل التعاون،   - ٣  

  .للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية، اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة
      

  ملحوظات تفسريية  - جيم
    

 من ٤٨امللحوظات التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة 
الفقرات ، A/58/422/Add.1(االتفاقية وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :هي كما يلي) ٤٧- ٤٥
  

  ١الفقرة 

  ‘١‘) ب(الفقرة الفرعية 

 لتحديد يلزم قد ما يشمل حبيث الواسع مبعناه" ةهوي "تعبري ينبغي أن ُيفهم  ) أ(
 .صلة ذات أخرى معلومات أو مسات من الشخص هوية
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  )د(الفقرة الفرعية 

 يكون لن فيها املبّين التعاون نوع أن ضمنا تعين ال الفرعية الفقرة هذه  ) ب(
 .املنظمة اجلرمية اتفاقية مبقتضى متاحا

  
  ٣الفقرة 

 الوالية بشأن حكم إدراج إىل فيه وتدعو شيلي هقدمت اقتراح يف النظر لدى  )ج(
 احلاسوب تكنولوجيا باستخدام ترتكب اليت باجلرائم يتعلق فيما والتعاون القضائية

)A/AC.261/L.157 وCorr.1(، ١ الفقرة أن مفاده عام فهم هناك كان) ٤٢ املادة من) أ 
 ارُتكبت واليت لالتفاقية قاوف احملددة اجلرائم على القضائية الوالية ممارسة بالفعل تشمل

 اجلرم آثار كانت وإن حىت للجرم، األخرى العناصر كل استوفت إذا احلاسوب باستخدام
 أن أيضا األطراف للدول ينبغي الصدد، هذا ويف. الطرف الدولة إقليم خارج جتسدت قد

 بأن حااقترا شيلي اقتراح من الثاين اجلزء ويتضمن. االتفاقية من ٤ املادة أحكام تراعي
 يف اإللكترونية االتصاالت استخدام من اكتساهبا ميكن اليت امليزة األطراف الدول تالحظ

 يف ترغب قد األطراف الدول أن إىل االقتراح وأشار ذلك. ٤٦ املادة مبوجب املبادالت
 القانونية املساعدة بتقدمي للتعجيل اإلمكان، عند اإللكترونية، االتصاالت استعمال يف النظر
معينة تتعلق  أخطار عليه تترتب قد االستخدام هذا أن إىل أيضا أشار االقتراح أن إال. تبادلةامل

  .تفاديه ينبغي ما وهذا الرسائل، ثالث طرف باعتراض
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          التحقيقات املشتركة- ٤٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢اير فرب/ شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  ٥٦املادة "

 التحقيقات املشتركة"

  (1)١اخليار "  
تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز "    

ع  اليت هي موضبالقضاياللسلطات املختصة املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق 
ويف حال عدم وجود .  أو أكثر واحدةحتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة

. اتفاقات أو ترتيبات كهذه، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق يف كل حالة على حدة
وتكفل الدول األطراف املعنية االحترام التام لسيادة الدولة الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق 

 .مهاداخل إقلي
  

  (2)٢اخليار "  
جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن "    

املسائل اليت ختضع لتحقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية ُتنفّذ يف دولة واحدة أو أكثر؛ 
ت أو ترتيبات ويف حال عدم وجود اتفاقا. وجيوز للسلطات املختصة إنشاء هيئات حتقيق مشتركة

وتكفل الدول . كهذه، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق على القضايا كل على حدة
  ."األطراف املعنية االحترام التام لسيادة واستقالل الدولة الطرف اليت سيجرى ذلك التحقيق فيها

      

________________ 

 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (1)
(A/AC.261/IPM/14)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  . من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٩ادة ويستند إىل امل) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤آيرس، 
  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (2)
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  (3)٥٦املادة "

 التحقيقات املشتركة"

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز "    
 اليت هي موضع باألمورللسلطات املختصة املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق 

ويف حال عدم وجود .  أو أكثر واحدةولةحتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف د
 .الةاحل حسب، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق من هذا القبيل اتفاقات أو ترتيبات 

 الدولة الطرف اليت (4)]واستقالل [االحترام التام لسيادةمراعاة وتكفل الدول األطراف املعنية 
  (5)".سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

    
  ن األمانةملحوظات م

، اقترح )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣فيينا، (يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة  - ١
 ):A/AC.261/11انظر  (٥٦االحتاد الروسي الصيغة التالية للمادة 

  
  ٥٦ املادة"

  املشتركة التحقيقات"

 يزجت األطراف متعددة أو ثنائية ترتيبات أو اتفاقات إبرام يف األطراف الدول تنظر"    
 أو حتقيقات موضع هي اليت باألمور يتعلق فيما مشتركة، أفرقة تنشئ أن املعنية املختصة للسلطات
 ترتيبات أو اتفاقات وجود عدم حال ويف. أكثر أو واحدة دولة يف قضائية إجراءات أو مالحقات

 وإذا مل ناسبةامل احلاالت يف احلالة، حسب باالتفاق مشتركة بتحقيقات القيام جيوز ، القبيل هذا من
 ال أن األفرقة تلك يف أعضاء هم الذين األفراد على ويتعني. ذلك جراء من الوطين القانون ُينتهك
 مجيع ويف. إقليمها يف التحقيق ُيجرى اليت الطرف الدولة يف املختصة السلطات مبوافقة إال يتصرفوا
  ."تاما احتراما إقليمها يف حقيقالت ُيجرى اليت الطرف الدولة سيادة احترام يتعني احلاالت، تلك

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا  (3)
  ).(A/AC.261/3 (Part III) ٢يف اخليار 
ة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن إضافة إشارة إىل أثناء القراء (4)

واقترح الرئيس إدراج هذه العبارة بني معقوفتني بغية مواصلة النظر فيها أثناء القراءة . استقالل الدول سيعزز مشروع النص
  .الثانية

دورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا أن يكون نص هذه املادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف ال (5)
  : كما يلي

تربم الدول األطراف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف فيما يتعلق باألمور اليت هي موضع "   
أن تنشئ هيئات حتقيق حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة واحدة أو أكثر، وجيوز لسلطاهتا املختصة 

  ."مشتركة
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٥٦املادة "

 التحقيقات املشتركة"

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز "    
 اليت هي موضع باألمورت حتقيق مشتركة، فيما يتعلق للسلطات املختصة املعنية أن تنشئ هيئا

ويف حال عدم وجود .  أو أكثر واحدةحتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة
 .الةاحل حسب، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق من هذا القبيلاتفاقات أو ترتيبات 

الدولة الطرف اليت سيجري ذلك  م لسيادةاالحترام التامراعاة وتكفل الدول األطراف املعنية 
  ".التحقيق داخل إقليمها

  
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٥٦وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .٥٦/٢٦٠جلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار ا

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٤٩املادة 
 التحقيقات املشتركة

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز 
 اليت هي موضع باألمورتعلق للسلطات املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما ي

ويف حال عدم وجود .  أو أكثر واحدةحتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة
 .الةاحل حسب، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق من هذا القبيلاتفاقات أو ترتيبات 

اليت سيجري ذلك الدولة الطرف  االحترام التام لسيادةمراعاة وتكفل الدول األطراف املعنية 
  .التحقيق داخل إقليمها
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          أساليب التحري اخلاصة- ٥٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  ٤٧املادة "

  أساليب التحّري اخلاصة"

  (1)١اخليار "  
تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط املنصوص عليها   - ١"    

يف قانوهنا الداخلي، إذا كانت املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي تسمح بذلك، باختاذ ما 
يلزم من تدابري إلتاحة االستخدام املناسب للتسليم املراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام 

ب حتر خاصة أخرى مثل املراقبة االلكترونية، أو غريها من أشكال املراقبة، والعمليات أسالي
  .املستترة، من جانب سلطاهتا املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة الفساد بصورة فّعالة

بغية التحّري عن األفعال اجملّرمة مبقتضى هذه االتفاقية، تشجَّع الدول األطراف   - ٢"    
ند االقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام على أن تربم، ع

ويراعى متاما يف إبرام تلك . أساليب التحّري اخلاصة هذه يف سياق التعاون على الصعيد الدويل
االتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول يف السيادة، ويراعى يف تنفيذها التقيد الصارم 

  .كام تلك االتفاقات أو الترتيباتبأح
 من هذه ٢يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبّين يف الفقرة   - ٣"    

املادة، يتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحّري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل من قرارات 
لية والتفامهات املتعلقة لكل حالة على حدة، وجيوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املا

  .مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1)
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات اليت تقضي باستخدام   - ٤"    
أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا 

  . ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيامبواصلة السري
  

  (2)٢اخليار "  
تقوم كل دولة طرف، إذا كانت املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي تسمح   - ١"   

بذلك، باختاذ التدابري الالزمة اليت تتيح لسلطاهتا االستخدام املناسب لتقنيات املراقبة اإللكترونية 
خرى والعمليات السرية داخل إقليمها ويف األماكن املالئمة، بغرض وغريها من تقنيات املراقبة األ

  مكافحة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية مكافحة فّعالة، وفقاً للشروط اليت يفرضها 
  .قانوهنا الداخلي

بغية التحّري عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّع الدول األطراف على أن   - ٢"    
تضاء، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام أساليب التحّري تربم، عند االق

وتربم تلك االتفاقات والترتيبات وتنفّذ مع . اخلاصة هذه على الصعيد الدويل ضمن إطار التعاون
االمتثال التام ملبدأي تساوي الدول يف السيادة واستقالهلا، وُيراعى يف تنفيذها التقّيد الصارم 

  .كام تلك االتفاقات والترتيباتبأح
 من هذه ٢يف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات على النحو املبّين يف الفقرة  - ٣"    

املادة، تتخذ القرارات اخلاصة باستخدام أساليب التحّري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل تبعاً 
والية القضائية للدولة الطرف لكل حالة على حدة، وتراعى فيها، عند االقتضاء، ضرورة احترام ال

  ."املعنية وترتيباهتا املالية
    

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول

  ٥٩املادة "
 أساليب التحري اخلاصة"

  (3)١اخليار "  
تقوم كل دولة طرف، ضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف   -١"    

اسية لنظامها القانوين الداخلي تسمح بذلك، باختاذ ما يلزم قانوهنا الداخلي، إذا كانت املبادئ األس
من تدابري إلتاحة االستخدام املناسب ألسلوب التسليم املراقب، وكذلك ما تراه مناسبا من استخدام 
أساليب حتر خاصة أخرى، مثل املراقبة اإللكترونية أو غريها من أشكال املراقبة، والعمليات املستترة، 

  .مكافحة فعالةالفساد ا املختصة داخل إقليمها لغرض مكافحة من جانب سلطاهت

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (2)
 ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقّدمني من النمسا وهولندا   (3)

(A/AC.261/IPM/14).  
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بغية التحري عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشّجع الدول األطراف على أن   - ٢"    
 الستخدام أساليب  مالئمةتربم، عند االقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف

ويراعى متاما يف إبرام تلك االتفاقات . ون على الصعيد الدويلالتحري اخلاصة هذه يف سياق التعا
أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول يف السيادة، ويراعى يف تنفيذها التقيد الصارم بأحكام 

 .تلك االتفاقات أو الترتيبات

 من هذه ٢يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبني يف الفقرة   - ٣"    
 ُيتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل من قرارات املادة،

لكل حالة على حدة، وجيوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية والتفامهات املتعلقة 
 .مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

 املعنية، أن تشمل القرارات اليت تقضي باستخدام جيوز، مبوافقة الدول األطراف  - ٤"    
أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا 

 .مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا
  

 (4)٢اخليار "  

وهنا الداخلي تسمح بذلك، تقوم كل دولة طرف، إذا كانت املبادئ األساسية لقان  -١"  
باختاذ التدابري الالزمة اليت تتيح لسلطاهتا االستخدام املناسب ألساليب املراقبة اإللكترونية وغريها من 
تقنيات املراقبة األخرى والعمليات املستترة داخل إقليمها ويف األماكن املالئمة لغرض مكافحة اجلرائم 

  .ة، ومبوجب الشروط اليت ينص عليها قانوهنا الداخلياملشمولة هبذه االتفاقية مكافحة فّعال
بغية التحري عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّع الدول األطراف على أن   - ٢"    

تربم االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف الالزمة الستخدام أساليب التحري اخلاصة 
وُتنفّذ تلك االتفاقات والترتيبات مبوجب االلتزام التام . عاونهذه على الصعيد الدويل يف سياق الت

مببادئ املساواة يف سيادة واستقالل الدول، وُيراعى يف تطبيقها التقّيد الصارم بأحكام تلك 
  .االتفاقات والترتيبات

 من هذه ٢يف حال عدم وجود اتفاقات أو ترتيبات على النحو املبّين يف الفقرة  - ٣"    
تخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل من قرارات املادة، ُي

لكل حالة على حدة، على أن يراعى فيها، عند الضرورة، احترام الوالية القضائية للدولة الطرف 
  ."املعنية والترتيبات املالية املتعلقة هبا

    
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  وظات من األمانةملح

 املخصصة، للجنة الثانية الدورة  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف٤٧ُحذفت املادة  - ١
  .النص مشروع من ٥٩ املادة مع متطابقة كانت ألهنا

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (4)
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  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  ٥٩املادة "
   اخلاصةأساليب التحري"

بادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، تقوم كل دولة طرف، إذا ما مسحت امل  -١"    
ضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ التدابري الالزمة 
للسماح، حسب االقتضاء، باستخدام أساليب التحري اخلاصة من جانب سلطاهتا املختصة داخل 

وجيوز أن تشمل تلك . افحة الفساد مكافحة فّعالةإقليمها، وإلجازة قبوهلا يف احملاكم، لغرض مك
  (6)،(5).األساليب الترصد اإللكتروين، أو غريه من أشكال الترصد، والعمليات املستترة والتسليم املراقب

املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشّجع الدول األطراف على أن اجلرائم بغية التحري عن   - ٢"    
 الستخدام أساليب  مالئمةرتيبات ثنائية أو متعددة األطرافتربم، عند االقتضاء، اتفاقات أو ت

تلك االتفاقات أو الترتيبات وتربم . التحري اخلاصة هذه يف سياق التعاون على الصعيد الدويل
بدأ تساوي الدول يف السيادة، ويراعى يف تنفيذها التقيد الصارم بأحكام وتنفذ مع االمتثال التام مل
 .يباتتلك االتفاقات أو الترت

 من هذه ٢يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبني يف الفقرة   - ٣"    
 تبعاباستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل القرارات املتعلقة تخذ ُتاملادة، 

ة لكل حالة، وجيوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية والتفامهات املتعلقة مبمارس
 .الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

 باستخدام تعلقةجيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل  - ٤"    
أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا 

 ".يا أو جزئيامبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كل
    

  ملحوظات من األمانة

أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشارت شيلي إىل احلكم ذي الصلة من التشريع  - ٢
انظر ( ليصبح نصها كما يلي ٥٩ من املادة ٤الداخلي بشأن املخدرات، واقترحت تعديل الفقرة 

A/AC.261/L.157:( 

 بنجاح، الوسيلة هذه الستخدام ضرورية تكون طرائق أي ‘املراقب التسليم ’يشمل  -٤"    
  ."جزئيا أو كليا إبداهلا بعد أو ساملة السري مبواصلة هلا والسماح البضائع سبيل اعتراض ذلك يف مبا

________________ 

قراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة صيغة منقحة قدمتها باكستان وتركيا وكولومبيا والنمسا وهولندا بعد ال (5)
  .(A/AC.261/L.70)الثانية للجنة املخصصة، بناء على طلب من الرئيس 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن مدى مالءمة  (6)
ديدة عن تفهمها هلذا الشاغل لكنها متّسكت برأيها الذي مفاده وأعربت وفود ع. التسليم املراقب ألغراض االتفاقية املقبلة

  .أن مفهوم التسليم املراقب يظل مالئما وينبغي اإلبقاء عليه



 469   ٥٠ املادة ‐اجلزء األول
 

 

 عن عبارة ٤االستعاضة يف الفقرة ) اجلزائر(ويف الدورة نفسها، اقترح أحد الوفود  - ٣
  ).A/AC.261/L.154انظر " (عائدات الفساد"بعبارة " البضائع"
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٥٩املادة "

   اخلاصةأساليب التحري"

تقوم كل دولة طرف، إذا ما مسحت املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي،   -١"    
الداخلي، باختاذ التدابري الالزمة ضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا 

للسماح باالستخدام املناسب ألسلوب التسليم املراقب، وكذلك حيثما تراه مناسبا، باستخدام أساليب 
حتر خاصة أخرى كالترصد اإللكتروين أو غريه من أشكال الترصد، والعمليات املستترة من جانب 

  . احملاكم، لغرض مكافحة الفساد مكافحة فّعالةسلطاهتا املختصة داخل إقليمها، وإلجازة قبوهلا يف
ع الدول األطراف على املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّاجلرائم التحري عن لغرض   - ٢"    

تلك الستخدام  مناسبة ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطرافالضرورةأن تربم، عند 
تلك االتفاقات أو وُتربم . الصعيد الدويلالتحري يف سياق التعاون على اخلاصة يف ساليب األ

راعى يف تنفيذها التقيد الصارم بدأ تساوي الدول يف السيادة، وُيوُتنفذ باالمتثال التام ملالترتيبات 
 .بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات

 من هذه ٢ن يف الفقرة يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبّي  - ٣"    
 تبعاباستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل القرارات املتعلقة ذ تخُتاملادة، 

راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية والتفامهات املتعلقة ، وجيوز أن ُت على حدةلكل حالة
  .مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

 باستخدام تعلقةف املعنية، أن تشمل القرارات املجيوز، مبوافقة الدول األطرا  - ٤"    
 أو  أو العائداتأسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع

 ".السماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا
  

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٥٩سة، مؤقتا، على املادة وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلام - ٤
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، (وخالل الدورة السادسة للجنة املخصصة  -٥
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص  االتساق ، توصل فريق)٢٠٠٣

 املشمولة اجلرائم "عبارة ستنتاج بأنه، بالنظر إىل طبيعة االلتزامات، ينبغي اإلبقاء علىإىل ا مشروع االتفاقية،
 ).٨، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر ( من مشروع االتفاقية ٥٩ من املادة ٢يف الفقرة " االتفاقية هبذه
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 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٦
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الفقرة A/58/422(ويتجلى التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
رهتا الثامنة واخلمسني وفقا ، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دو)، مشروع قرار، املرفق١٠٣

  .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٥٠املادة 

   اخلاصةأساليب التحري

من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة طرف، بقدر ما تسمح  -١
امها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا ووفقا للشروط به املبادئ األساسية لنظ

املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املختصة من 
استخدام أسلوب التسليم املراقب على النحو املناسب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، اتباع 

وين وغريه من أشكال الترصد والعمليات السرية، استخداما أساليب حتر خاصة كالترصد االلكتر
  .مناسبا داخل إقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك األساليب من أدلة

ع الدول األطراف املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّاجلرائم التحري عن لغرض  - ٢
 مناسبة عددة األطراف، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متالضرورةعلى أن تربم، عند 

تلك وُتربم . يف سياق التعاون على الصعيد الدويلأساليب التحري اخلاصة تلك الستخدام 
راعى يف بدأ تساوي الدول يف السيادة، وُيوُتنفذ باالمتثال التام ملالترتيبات  االتفاقات أو

 .تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات

 من هذه ٢ن يف الفقرة وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبّييف حال عدم  - ٣
باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل القرارات املتعلقة تخذ ُتاملادة، 
راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية والتفامهات املتعلقة حالة، وجيوز أن ُتل لتبعا

 .بل الدول األطراف املعنيةمبمارسة الوالية القضائية من ِق

 باستخدام تعلقةجيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل - ٤
  أو األموالأسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع

  .السماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئياو
     



 

 

 

 

 
  
 

 الفصل اخلامس

 

 استرداد املوجودات
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  ملحوظات من األمانة
  

 ٢٨- ١٧فيينا، (املخصصة  للجنة الثانية الدورة يف النص ملشروع األوىل القراءة أثناء - ١
 االقتراحات لكون ونظرا. الفصل اخلامس بنية حول مستفيضة مناقشة دارت ،)٢٠٠٢يونيه /حزيران
لوحظ  فقد معروفة، االتفاقية مشروع حمتويات فيه تكن مل وقت يف تصيغ قد كانت الفصل هبذا املتعلقة

 التصدي واتفق على أنه سيلزم. االتفاقية مشروع من أخرى أجزاء مع التداخل من قدر هناك أنه قد يكون
 الواردة األحكام وما دامت املتداخلة، األحكام حتديد بعد النص ملشروع الثانية القراءة أثناء التداخل هلذا
 تلك يف توسعا أو االتفاقية مشروع من آخر مكان يف ترد أعم أحكام إىل إضافة تشكل ال الفصل هذا يف

 له املوجودات استرداد مسألة حول مستقل بفصل االحتفاظ أن إىل اخلصوص هذا يف وأشري. األحكام
 عناصر من اسياأس عنصرا بصفته املوضوع هذا استبانت العامة اجلمعية ألن نظرا كبرية، سياسية داللة

  .وحمتوياهتا املقبلة االتفاقية بنية فحص لدى السياسية الداللة هذه جتاهل ميكن ال أنه إىل وأشري. االتفاقية
 املصدر ذات األموال إحالة ومكافحة منع"وكان عنوان الفصل اخلامس يف البداية هو  - ٢

 القراءة و أثناء". األموال تلك رجاعوإ األموال، غسل ذلك يف مبا فساد، أفعال من واملتأتية املشروع غري
اخلامس  الفصل عنوان يكون أن زامبيا اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل
 تلك وإرجاع فساد، أفعال من املتأتية املشروعة غري األموال وغسل إحالة ومكافحة منع: "يلي كما

   –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة ). A/AC.261/L.71انظر  ("األموال
  ".املوجودات استرداد"، ُعدل العنوان إىل )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١
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          حكم عام- ٥١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : وىلالدورة األ
  

  ملحوظات من األمانة
 الذي يشري إىل الفصل اخلامس من مشروع A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من الوثيقة  - ١

 للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة االتفاقية صيغة
). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧- ٤ آيرس، بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن تفاوضلل املخصصة

وكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس مقسما إىل جزأين لدواعي الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر 
 نمساال من املقدمني واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة مدجمة لالقتراحني. أو داللة أخرى

أحكام " وأدرجت املادة اخلاصة بـ ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا
 بريو مــن املقدمني يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني" عامة

)A/AC.261/IPM/11 (األمريكية املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/19 .(بريو الثاين اجلزء أعدت وقد 
 .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري التحضريي االجتماع أثناء األمريكية املتحدة والواليات

  
  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  (1)[...]املادة "
  أحكام عامة"

 تتعاون الدول األطراف إىل أقصى درجة ممكنة، طبقاً لتشريعاهتا الداخلية، بشأن  - ١"    
أجنع السبل والوسائل الكفيلة مبنع ومكافحة نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر 
  :غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، عن طريق اعتماد تدابري وآليات فعالة ضمن مجلة أمور، بغية

ة تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن األساليب والوسائل الفاسد  )أ"(    
  املستخدمة يف نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

التعاون مع الدول األطراف األخرى من خالل مؤسساهتا املالية وهيئاهتا التنظيمية   )ب"(    
قتصادية واإلشرافية على اكتشاف وجتميد التحويالت واملعامالت اليت جتري يف إطار النظم اال

  .واملالية، وتتضمن موجودات، مبا يف ذلك أمواال، ذات مصدر غري مشروع ومتأتية من أفعال فساد

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (1)
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تتعاون الدول األطراف، بالتنسيق مع املؤسسات املصرفية واملالية ومع اهليئات   )ج"(    
 نقل أو التنظيمية واإلشرافية يف بلداهنا، على سد أي ثغرات تنظيمية يف قوانينها قد تؤدي إىل

إخفاء للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، 
  .وتوفري الضمانات الضرورية لتيسري إعادة تلك املوجودات إىل بلداهنا األصلية

تتبادل الدول األطراف املساعدة التقنية يف تنقيح قوانينها املالية بغية سد أية   )د"(    
ظيمية قد تسمح بالنقل بال مراقبة للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري ثغرات تن

وتشمل هذه املساعدة، حيثما يكون مالئماً، تقييم التشريعات . املشروع املتأتية من أفعال فساد
  .السارية من أجل حتديثها يف ضوء االجتاهات والنظريات القانونية ذات الصلة السائدة حالياً

تتعاون الدول األطراف كي ال تعرقل السرية املصرفية وأحكام الضرائب التعاون   - ٢"    
وبناء على ذلك، ال جيوز لدولة طرف أن تتخذ . القضائي واإلداري على منع الفساد ومكافحته

  .من السرية املصرفية ذريعة لرفض ما تطلبه دولة طرف أخرى من تعاون ومساعدة
يعترب استرجاع البلدان األصلية املتضررة للموجودات، مبا ألغراض هذه االتفاقية،   - ٣"    

فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع، حقاً غري قابل للتصرف بقدر ما تكون املوجودات 
  ."املنقولة ذات املصدر غري املشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة هبا

      
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (2)٦٤املادة "
  (3)أحكام عامة"

تتعاون الدول األطراف إىل أقصى درجة ممكنة، وفقا لقوانينها الداخلية، بشأن   - ١"    
أجنع السبل والوسائل الكفيلة مبنع ومكافحة نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر 

  : من أفعال فساد، عن طريق اعتماد تدابري وآليات فعالة ضمن مجلة أمور، بغيةغري املشروع املتأتية
________________ 

ني صيغة جديدة هلذه املادة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الص (2)
  :، نصها كما يلي)A/AC.261/L.82انظر (

  ٦٤ املادة"
  مشروع غري حنو على املُحازة املوجودات بإعادة االلتزام

 مالكها وحبق مشروع غري حنو على حمازة موجودات عنه تأتت بلد أي حبق االتفاقية هذه تعترف  - ١"   
 التزام مشروع غري حنو على احملازة املوجودات مكان فيه يقع الذي بلدال وعلى. املوجودات تلك استرداد يف الشرعي

  .معا إليهما أو الشرعي مالكها إىل أو األصلي بلدها إىل املوجودات تلك برد
 بغية وذلك مشروع، غري حنو على احملازة املوجودات إعادة على بينها فيما األطراف الدول تتعاون  - ٢"   

  ".املوجودات تلك استرداد وتيسري االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم مكافحة يف الفعالية حتقيق
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن هناك حاجة إىل  (3)

  .عنوان أنسب هلذه املادة
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تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن األساليب والوسائل الفاسدة   )أ"(    
  املستخدمة يف نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

اون مع الدول األطراف األخرى من خالل مؤسساهتا املالية وهيئاهتا التنظيمية التع  )ب"(    
واإلشرافية على اكتشاف وجتميد التحويالت واملعامالت اليت جتري يف إطار النظم االقتصادية 
  واملالية، وتتضمن موجودات، مبا يف ذلك أمواال، ذات مصدر غري مشروع ومتأتية من أفعال فساد؛

ن الدول األطراف، بالتنسيق مع املؤسسات املصرفية واملالية ومع اهليئات تتعاو  )ج"(    
التنظيمية واإلشرافية يف بلداهنا، على سد أي ثغرات تنظيمية يف قوانينها قد تؤدي إىل نقل أو 
إخفاء للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، 

  الضرورية لتيسري إعادة تلك املوجودات إىل بلداهنا األصلية؛وتوفري الضمانات 
تتبادل الدول األطراف املساعدة التقنية يف تنقيح قوانينها املالية بغية سد أية   )د"(    

ثغرات تنظيمية قد تسمح بالنقل بال مراقبة للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري 
وتشمل هذه املساعدة، حيثما يكون مالئماً، تقييم التشريعات . املشروع املتأتية من أفعال فساد

  (5)،(4).السارية من أجل حتديثها يف ضوء االجتاهات والنظريات القانونية ذات الصلة السائدة حالياً
تتعاون الدول األطراف كي ال تعرقل السرية املصرفية وأحكام الضرائب التعاون   - ٢"    

وبناء على ذلك، ال جيوز لدولة طرف أن تتخذ . فساد ومكافحتهالقضائي واإلداري على منع ال
  (5).من السرية املصرفية ذريعة لرفض ما تطلبه دولة طرف أخرى من تعاون ومساعدة

ألغراض هذه االتفاقية، يعترب استرداد البلدان األصلية املتضررة املوجودات، مبا   - ٣"    
 بقدر ما تكون املوجودات (6)]غري قابل للتصرف[فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع، حقاً 

  (8)،(7)."احملالة ذات املصدر غري املشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة هبا

________________ 

خصصة، شددت وفود عديدة على ضرورة النص أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة امل (4)
  .على أن املساعدة التقنية لن تقدم إال عند الطلب

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت وفود عديدة إىل تداخل هذه  (5)
  .الفقرة مع أحكام أخرى يف مشروع االتفاقية

شروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، دارت مناقشة مستفيضة حول مدى أثناء القراءة األوىل مل (6)
وأشار معظم الوفود إىل أن هلذا التعبري معىن خاصا، ذا آثار قانونية ال تناسب هذه االتفاقية، واقترحت . مالءمة هذا التعبري

املهم أن تكون هناك صيغة ترسي املبدأ القائل وأعربت وفود عديدة عن إدراكها آثار ذلك التعبري، لكنها رأت من . حذفه
واقترحت املكسيك تعديل هذه الفقرة . بأن املوجودات واألموال املتأتية من مصدر غري مشروع هي ملك لدولة املنشأ

  : ليصبح نصها كما يلي
اب أي من ألغراض هذه االتفاقية، يكون للدول األطراف اليت اخُتلست أمواهلا العمومية بواسطة ارتك  - ٣"   

  ." اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية ونقلت تلك األموال إىل اخلارج، حق حصري يف استرداد تلك األموال
  : واقترحت باكستان إعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التايل

عال فساد، ألغراض هذه االتفاقية، يعترب احلق يف املوجودات احملازة على حنو غري مشروع واملتأتية من أف  - ٣"   
غري [بصرف النظر عن موقعها، عائدا إىل الدولة املتضررة اليت تأتت منها تلك املوجودات، ويكون هلا احلق األساسي 

  ."يف استردادها واحلصول على إمكانية إعادة تلك املوجودات أو نقلها] القابل للتصرف
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (9)٦٤املادة "

  (10)أحكام حمددة"

ل األطراف إىل أقصى درجة ممكنة، وفقا لقوانينها الداخلية، بشأن أجنع تتعاون الدو  -١"    
السبل والوسائل الكفيلة مبنع ومكافحة إحالة املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري 

  : عن طريق اعتماد تدابري وآليات فعالة ضمن مجلة أمور، بغية(11)املشروع املتأتية من أفعال فساد،
دل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن األساليب والوسائل الفاسدة تبا  )أ"(    

  املستخدمة يف نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛
التعاون مع الدول األطراف األخرى من خالل مؤسساهتا املالية وهيئاهتا التنظيمية   )ب"(    

 التحويالت واملعامالت اليت تشمل موجودات، مبا يف (13)]وجتميد[ على اكتشاف (12)واإلشرافية
  ذلك أموال، ذات مصدر غري مشروع ومتأتية من أفعال فساد؛

 التعاون، بالتنسيق مع املؤسسات املصرفية واملالية ومع اهليئات التنظيمية واإلشرافية  )ج"(    
قوانينها قد تؤدي إىل إحالة أو إخفاء للموجودات، مبا يف بلداهنا، على سد أي ثغرات تنظيمية يف 

  يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

________________ 

ة املخصصة، رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ينبغي أن أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجن (7)
  .تصبح الفقرة األوىل من هذه املادة

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح املراقب عن املنظمة الدولية للشرطة  (8)
  .اجلنائية إدراج حكم يشري إىل تلك املنظمة كقناة اتصال

اء القراء الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشار عدد من الوفود إىل أن هناك أوجه أثن (9)
  .ترادف بني هذه املادة ومواد أخرى من مشروع االتفاقية

ن أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود أن يكون عنوا (10)
التعاون على منع "أو " منع إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واستردادها"أو " أحكام التعاون"هذه املادة 

أحكام "إىل " أحكام عامة"واقترحت اجلزائر تغيري عنوان املادة من ". املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة ومكافحتها
  ).A/AC.261/L.154انظر " (خاصة

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشري إىل أنه سيكون من الضروري ضمان  (11)
) ث(االتساق يف املصطلحات املستخدمة يف كامل هذه املادة، على حنو يتفق مع التعبري الذي سُيعرَّف وفقا للفقرة الفرعية 

  .٢من املادة 
 ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود إضافة سلطات أثناء القراءة الثانية (12)

  .التحقيق واملالحقة القضائية
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة حذف هذه العبارة، حيث  (13)

  .وفّضلت بعض الوفود االحتفاظ هبذه الصيغة. يئات املشار إليها يف هذه الفقرةإن التجميد ليس من اختصاص املؤسسات واهل
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إمداد بعضها البعض باملساعدة التقنية، بناء على الطلب، يف تنقيح قوانينها املالية   )د"(    
يف ذلك األموال، ذات املصدر غري بغية سد أية ثغرات تنظيمية قد تسمح بإحالة املوجودات، مبا 

  (14).املشروع املتأتية من أفعال فساد، بال مراقبة
ألغراض هذه االتفاقية، يعترب استرداد البلدان األصلية املتضررة املوجودات، بـما   - ٢"    

بقدر ما تكون ] غري قابل للتصرف [(15)فيهـا األمـوال، ذات املصـدر غري املشـروع، حقاً
 (17)،(16)."الة ذات املصدر غري املشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة هبااملوجودات احمل

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  ملحوظات من األمانة

النص املتداول املعروض أدناه هو نتيجة مشاورات غري رمسية نسقتها املكسيك واململكة  -٢
 .املخصصة هبدف تيسري مواصلة املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن صيغة املادةاملتحدة يف الدورة الرابعة للجنة 

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٦٤املادة "
  أحكام حمددة"

وفقا ألحكام هذه االتفاقية، تقدم الدول األطراف بعضها إىل بعض أكرب قدر من   - ١"    
وجودات ذات املصدر غري املشروع واملتأتية تدابري التعاون واملساعدة على منع ومكافحة إحالة امل

  (18).من أفعال فساد وعلى تيسري إرجاع تلك املوجودات إىل أصحاهبا الشرعيني

________________ 

بعد القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أرجأت اللجنة املخصصة البت يف الصيغة  (14)
ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة  السابقة بعد القراءة الثانية ٢وُحذفت الفقرة . واملكان املناسبني هلذه الفقرة

يف املسألة املتعلقة بأثر األحكام الضريبية يف التعاون ) السرية املصرفية (٥٨املخصصة، على أساس أن ُينظَر ضمن سياق املادة 
  .القضائي واإلداري على منع الفساد ومكافحته

للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أنه ينبغي وضع هذه أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة   (15)
  .الكلمة أيضا بني معقوفتني

كما هو مذكور أعاله، رأت بعض الوفود، أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة  (16)
وقف جمددا أثناء القراءة الثانية وأُعرب عن ذلك امل. املخصصة، أن هذه الفقرة ينبغي أن تصبح الفقرة األوىل من هذه املادة

  .ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا  (17)

الوفود املهتمة هبدف صوغ اقتراح منقّح الفصل من مشروع االتفاقية من املكسيك واململكة املتحدة أن تنّسقا مشاورات مع 
، مل تكن تلك A/AC.261/3/Rev.3وعند تقدمي الوثيقة . تستطيع اللجنة املخصصة االستناد إليه ملواصلة النظر يف هذه الفقرة

  .الوفود قد قّدمت نصا منقّحا إىل األمانة
  .  من هذه املادة١أخرى، نصا منقحا للفقرة أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد بريو، بالتشاور مع وفود   (18)
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  ) د(و) ج(و) أ(ُحذفت الفقرات الفرعية "[
  (19)].٦٨إىل املادة ) ب(وُنقلت الفقرة الفرعية 

املتضررة املوجودات، بـما ألغراض هذه االتفاقية، يعترب استرداد البلدان األصلية   - "٢    
طاملا كانت املوجودات ] غري قابل للتصرف[فيهـا األمـوال، ذات املصـدر غري املشـروع، حقـاً 

  (20)."احملالة ذات املصدر غري املشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة هبا

      
  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) اولالنص املتد

  ٦٤املادة "
  حكم عام"

 يف هذه االتفاقية، وعلى (21)استرداد املوجودات مبقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي"    
  ."الدول األطراف أن متّد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا اجملال

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٦٤ادسة، مؤقتا، على املادة وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا الس - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422( تقرير اللجنة املخصصة الوارد يف
 .٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      

________________ 

ووفقا . ٧٤ونقلهما إىل املادة ) د(و) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، أوصي بتنقيح مضمون الفقرتني الفرعيتني  (19)
  :لتلك التوصية، كان ميكن أن يصاغ احلكم اجلديد كما يلي

 بعض املساعدة التقنية، بناء على طلبها، يف تنقيح ينبغي أن تنظر الدول األطراف يف أن تقدم بعضها إىل"   
قوانينها املالية، بغية سد أي ثغرات رقابية قد تتيح اإلحالة غري املراقبة للموجودات ذات املصدر غري املشروع املتأتية 

  ."من أفعال فساد
  .مل ُينظر يف هذه الفقرة أثناء املشاورات غري الرمسية  (20)
لن تكون هلا آثار قانونية متس األحكام األخرى " مبدأ أساسي" أن عبارة األعمال التحضرييةن اتفق على أن تبّي  (21)

  .من هذا الفصل
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٥١املادة 
  عامحكم 

استرداد املوجودات مبقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي يف هذه االتفاقية، وعلى 
  .الدول األطراف أن متّد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا اجملال

      
    ملحوظات تفسريية- جيم

  
اقية  من االتف٥١امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة 

هي ) ٤٨، الفقرة A/58/422/Add.1(وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :كما يلي

  .الفصل هذا من األخرى األحكام متس قانونية آثار" أساسي مبدأ "لعبارة تكون لن
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          منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية- ٥٢املادة 
      اوض  نصوص التف- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  ملحوظات من األمانة

 الذي يشري إىل الفصل اخلامس من مشروع A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من الوثيقة  -١
 لجنةل الرمسي غري التحضريي االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة االتفاقية صيغة

). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧- ٤ آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
وكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس مقسما إىل جزأين لدواعي الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو 

 النمسا من املقدمني واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة مدجمة لالقتراحني. داللة أخرى
 أحكام" وأدرجت املادتان اخلاصتان بـ ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا
 يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني" املنع"و " التعاون بشأن خاصة
 الثاين اجلزء أعدت وقد). A/AC.261/IPM/19 (ملتحدةا والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني

 .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري التحضريي االجتماع أثناء األمريكية املتحدة والواليات بريو
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  (1)[...]املادة "

  أحكام خاصة بشأن التعاون"

  ..."  
  

  طلبات تطبيق الفحص املعزز

عند تلقي طلب مالئم من دولة طرف أخرى، ختطر الدولة متلقية الطلب   - ٤"    
املؤسسات املالية اخلاضعة لواليتها القضائية هبوية كبار املوظفني العموميني األجانب احلاليني 
والسابقني الذين سيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق على حساباهتم الفحص املعزز كما هو مبني 

من هذه االتفاقية، عالوة على املوظفني الذين قد حتددهم ] املنع[...] [ادة  من امل٢يف الفقرة 
  .املؤسسات املالية بطريقة أخرى

  
________________ 

  ).A/AC.261/IPM/19 (املتحدة الواليات من املقدم االقتراح من مأخوذ نص  (1)
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  )١([...]املادة "
  املنع"

تنشئ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مؤسسات مالئمة لإلشراف   - ١"    
 غري املشروع للموجودات من والتحقيق واملالحقة القانونية ذات صالحيات كافية ملنع االحتياز

خالل سلوك كبار املوظفني العموميني وللرد املالئم على ذلك االحتياز، وتسعى إىل تزويد تلك 
  .املؤسسات مبوارد كافية لتحقيق ذينك اهلدفني

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي تطبق   - ٢"    
 يف واليتها القضائية فحصا معززا ألجل حتسني كشف املوجودات احملازة املؤسسات املالية الداخلة
  :وتشمل تلك التدابري ما يلي. على حنو غري مشروع

بشأن التدابري املالئمة للتعرف على ‘ ١‘: إصدار إرشادات إىل املؤسسات املالية  )أ"(    
ن ومساعديهم الوثيقي الصلة كبار املوظفني العموميني احلاليني والسابقني وأفراد أسرهم املباشري
بشأن السجالت املالئمة ‘ ٢‘هبم والكيانات اليت يشكلها أولئك األشخاص أو تشكل لصاحلهم؛ و

بشأن أنواع ‘ ٣‘اليت ينبغي االحتفاظ هبا عن احلسابات واملعامالت املتصلة بأولئك األشخاص؛ و
  ة خاصة؛املعامالت واحلسابات اليت ينبغي لتلك املؤسسات أن توليها عناي

إلزام املؤسسات املالية بأن تتخذ خطوات معقولة للتحقق من هوية أصحاب   )ب"(    
  احلسابات عالية القيمة االمسيني واالنتفاعيني وكذلك مصادر األموال اليت تودع يف 

  تلك احلسابات؛
إلزام املؤسسات املالية بأن جتري فحصا معّززا للحسابات عالية القيمة اليت يطلب   )ج"(    

فتحها أو حيتفظ هبا من جانب، أو نيابة عن، كبار املوظفني العموميني احلاليني أو السابقني أو 
أفراد أسرهم املباشرين أو مساعديهم الوثيقي الصلة هبم أو اهليئات اليت يشكلها أولئك األشخاص 

 ويصّمم ذلك الفحص املعّزز بطريقة معقولة لكشف املعامالت اليت قد. أو تشكل لصاحلهم
تنطوي على موجودات ُمحازة على حنو غري مشروع، وال ينبغي أن يفسر بأنه يثبط املؤسسات 

  املالية عن التعامل مع أي زبون مشروع أو حيظر عليها التعامل معه؛
إلزام املؤسسات املالية بإبالغ السلطات املختصة باملعامالت املشبوهة املتعلقة   )د"(    

وتكون اشتراطات . من هذه الفقرة) ج(و ) ب(و ) أ(الفرعية باحلسابات املبينة يف الفقرات 
مالئمة بغية محاية األفراد واملؤسسات من املسؤولية " مالذ آمن"اإلبالغ هذه خاضعة ألحكام 

املترتبة على االمتثال الشتراطات اإلبالغ هذه، وحتظر إخطار األشخاص االعتباريني أو الطبيعيني 
  .غ أو إفشائه هلماملشاركني يف املعاملة بالبال

تتعاون الدول األطراف على تنفيذ تدابري مالئمة وفعالة لكي تضمن قيام   - ٣"    
املسؤولني عن نظمها املصرفية واملالية وهيئاهتا التنظيمية واإلشرافية باملساعدة يف منع نقل 

لك املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، وذ
باالضطالع، ضمن مجلة أمور، بتسجيل املعامالت بطريقة شفافة وحتديد األشخاص املتعاملني 
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بكل وضوح وجالء؛ واالمتناع عن منح شروط تفضيلية أو مزايا خاصة للسياسيني أو املوظفني 
ء؛ العموميني؛ وإبالغ السلطات املختصة باملعامالت املشبوهة؛ وإلغاء السرية املصرفية عند االقتضا

وكشف األرصدة، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، مث إصدار 
  (2) .األوامر بتجميدها الحقاً؛ وتيسري إعادة تلك املوجودات إىل بالدها األصلية

تتعاون الدول األطراف على ضمان قيام نظمها املصرفية واملالية وهيئاهتا   - ٤"    
رافية حبظر إنشاء مصارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا وجود حقيقي، التنظيمية واإلش

ومطالبة املصارف بأن تطلب بدورها من مصارفها املراسلة أو املصارف املرتبطة هبا أن تراعي بدقة 
  (2) .، واإلبالغ عن األنشطة املشبوهة"اعرف زبونك"سياسات مكافحة غسل األموال مثل مبدأ 

األطراف على ضمان احتفاظ مؤسساهتا املصرفية واملالية تتعاون الدول   - ٥"    
وينبغي أن تتضمن هذه السجالت . بسجالت أثناء فترة زمنية مالئمة عن املعامالت اليت جرت

معلومات عن مبالغ كل معاملة، وشخصية وموقع إقامة املشاركني فيها، واألهلية القانونية لكل 
هوية املستفيد احلقيقي من عملية النقل املعنية، باإلضافة إىل من يشارك بالنيابة عن هيئة اعتبارية، و

  (2).وصف دقيق للمعاملة ذاهتا
، تتعاون الدول األطراف على منع الشركات والكيانات ٥فيما يقترن بالفقرة   - ٦"    

االعتبارية الومهية مبختلف أنواعها من إخفاء هوية املالكني احلقيقيني للموجودات، مبا يف ذلك 
. ال، وهوية املستفيدين احلقيقيني من املعاملة، عن السلطات القضائية أو النظام املصريف واملايلاألمو

وهلذا الغرض تتعاون الدول األطراف على وضع معايري موحدة تتعلق باملسؤولية اجلنائية واملدنية 
رفية واملالية، واإلدارية للهيئات االعتبارية املتورطة يف أفعال فساد مبا يف ذلك املؤسسات املص

وتتعلق كذلك باملسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية لألشخاص الطبيعيني املسؤولني عن أفعال تلك 
  (2) .اهليئات االعتبارية

تنشئ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، نظم إقرار ذمة مالية فّعالة لكبار   - ٧"    
وتنظر الدول . دم االمتثال لتلك النظمموظفيها العموميني وتستحدث جزاءات مالئمة على ع

األطراف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتبادل تلك املعلومات مع 
السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى عندما تكون ضرورية للتحقيق يف املوجودات 

  .احملازة على حنو غري مشروع واملطالبة هبا واستردادها
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام كبار   - ٨"    

املوظفني العموميني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة 
أخرى على ذلك احلساب بإبالغ السلطات املختصة بتلك العالقة واالحتفاظ بسجالت مالئمة 

  .وتضع تلك التدابري أيضا جزاءات مالئمة على عدم االمتثال هلا. بتلك احلساباتفيما يتعلق 

________________ 

  ).A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدم االقتراح من مأخوذ نص  (2)
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تضع الدول األطراف اعتبارا خاصا لالتفاق مع الدول األطراف املعنية األخرى على   - ٩"    
  ."ختصيص جزء من املوجودات املستردة أو كلها لدعم املبادرات والربامج الرامية إىل منع الفساد

      
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : لثانيةالدورة ا

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  
  ملحوظات من األمانة

، دون أي تغيري كبري "التعاون بشأن خاصة أحكام"ورد مشروع نص املادة اخلاصة بـ  - ٢
  :A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 يف النص املتداول ملشروع االتفاقية الوارد يف الوثيقة ٦٨آخر، بصفته املادة 

    
  (3)٦٥املادة "

  ]إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة] ومنع[كشف "

تنشئ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مؤسسات مالئمة لإلشراف   - ١"    
والتحقيق واملالحقة ذات صالحيات كافية ملنع اكتساب املوجودات بصورة غري مشروعة من 

ظفني العموميني وللتصدي له على النحو املناسب، وتسعى إىل تزويد  املو(4)خالل سلوك كبار
  .تلك املؤسسات مبوارد كافية لتحقيق هذين اهلدفني

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي جتري   - ٢"    
كانية كشف املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية فحصا مشددا ألجل تعزيز إم

  :ويتعني أن تشمل تلك التدابري ما يلي. املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة
  :إصدار إرشادات إىل املؤسسات املالية  )أ"(    

املوظفني العموميني األجانب ] كبار[بشأن التدابري املالئمة للتعرف على   ‘١‘"  
وأقراهنم املقربني والكيانات اليت  احلاليني والسابقني وأفراد أسرهم املباشرين (5)]املعينني[

  كوهنا أولئك األشخاص أو كونت لصاحلهم؛

________________ 

والواليات املتحدة بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة نص منقح مقدم من بريو  (3)
  ).A/AC.261/L.79انظر (املخصصة، بناء على طلب من الرئيس 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن هذه الصفة تدخل  (4)
ورأت تلك الوفود أن .  ُيحدث مشاكل تتعلق بالتفسري والتطبيق إذا مل يعّرف ذلك التعبريعنصرا من الغموض ميكن أن

االتفاقية ينبغي أن تضع معيارا وأال تترك للدول األطراف حتديد من هو من كبار املوظفني، حيث أن من شأن ذلك أن 
ميكن أن يفضي إىل وصم فئة من " كبار"لمة ورأت وفود أخرى أن استعمال الك. يفضي إىل تباينات تعرقل تطبيق االتفاقية

  .املوظفني العموميني
أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الفحص املعزز ال يكون مالئما سوى بشأن املوظفني األجانب الذين  (5)

ستحيل ميارسون مسؤوليات رفيعة املستوى أم كذلك بشأن نطاق أوسع من املوظفني، وهو ما رأت بعض الوفود أن من امل
  .تنفيذه وأنه ميكن أن ُيضعف الغرض من الفحص املعزز
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بشأن ما ينبغي االحتفاظ به من سجالت مالئمة للحسابات واملعامالت اخلاصة   ‘٢‘"  
  بأولئك األشخاص؛

  بشأن أنواع املعامالت واحلسابات اليت ينبغي لتلك املؤسسات أن توليها   ‘٣‘"  
  اهتماما خاصا؛

لزام املؤسسات املالية بأن تتخذ خطوات معقولة للتحقق من هوية األصحاب إ  )ب"(    
حسبما تقرره الدولة الطرف اليت تتوىل الرقابة [االمسيني واالنتفاعيني للحسابات العالية القيمة 

  (6)وكذلك مصادر األموال املودعة يف تلك احلسابات؛] واإلشراف
حسبما [حصا مشددا للحسابات العالية القيمة إلزام املؤسسات املالية بأن جتري ف  )ج"(    

اليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من جانب، أو (6) ]تقرره الدولة الطرف اليت تتوىل الرقابة واإلشراف
احلاليني أو السابقني أو أفراد أسرهم (5) ]املعينني[املوظفني العموميني األجانب ] كبار[نيابة عن، 

ويصّمم ذلك الفحص . ا أولئك األشخاص أو كونت لصاحلهماملباشرين أو اهليئات اليت كوهن
املشدد بطريقة معقولة لكشف املعامالت اليت قد تنطوي على موجودات مكتسبة بصورة غري 
مشروعة، وال ينبغي أن يؤّول على أنه ينهى املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو 

  حيظر عليها ذلك؛
ملالية بإبالغ السلطات املختصة باملعامالت املشبوهة املتعلقة إلزام املؤسسات ا  )د"(    

وتكون اشتراطات اإلبالغ . من هذه الفقرة) ج(و) ب(و) أ(باحلسابات املبينة يف الفقرات الفرعية 
مالئمة بغية محاية األفراد واملؤسسات من املسؤولية املترتبة " عدم تعّرض"هذه خاضعة ألحكام 
ت اإلبالغ هذه، وتقضي حبظر إعالم األشخاص االعتباريني أو الطبيعيني على االمتثال الشتراطا

  .الضالعني يف املعاملة بوجود البالغ أو إفشائه هلم
 الدول األطراف على تنفيذ تدابري مالئمة وفعالة لضمان قيام (7)]تتعاون[  - ٣"    

ملساعدة على منع إحالة املسؤولني عن نظمها املصرفية واملالية وهيئاهتا الرقابية واإلشرافية با
املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، بوسائل منها 
تسجيل املعامالت بصورة جلية؛ وحتديد هوية الزبائن بوضوح؛ واالمتناع عن منح شروط 

ملختصة باملعامالت تفضيلية أو امتيازية للسياسيني أو املوظفني العموميني؛ وإبالغ السلطات ا
املشبوهة؛ ورفع السرية املصرفية عند االقتضاء؛ وكشف املوجودات، مبا فيها األموال، ذات 
املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، مث إصدار األوامر بتجميدها؛ وتيسري إرجاع تلك 

  .املوجودات إىل بلداهنا األصلية
________________ 

أعربت بعض الوفود عن شاغل مثاره أنه ينبغي توضيح معىن احلسابات العالية القيمة بذكر مبلغ ما أو بإتاحة  (6)
  .اجملال ملراعاة الفوارق النسبية يف االقتصادات

واقترحت . ام فعل أدق من العبارة الواردة بني معقوفتنيأعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأنه ينبغي استخد (7)
أو بعبارة " تدابري تكفل] الدول األطراف[تنفذ "أو بعبارة " تنفذ"بريو االستعاضة عن العبارة الواردة بني معقوفتني بعبارة 

 فحص االلتزامات ورئي أنه ينبغي مواصلة النظر يف هذه وغريها من الصيغ لدى". إىل تنفيذ] الدول األطراف[هتدف "
  .املنصوص عليها يف هذه املادة يف سياق عالقتها بااللتزامات املنصوص عليها يف ماديت املنع والتعاون
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  مان أن حتظر نظمها املصرفية واملالية الدول األطراف على ض(7) ]تتعاون[  - ٤"    
وهيئاهتا الرقابية واإلشرافية إنشاء مصارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا وجود حقيقي، وأن 
تطالب املصارف بأن تطلب بدورها من مصارفها املراسلة أو املصارف ذات الصلة هبا أن متتثل 

  ، واإلبالغ عن "اعرف زبونك "امتثاال صارما لسياسات مكافحة غسل األموال مثل مبدأ
  .األنشطة املشبوهة

الدول األطراف على ضمان احتفاظ مؤسساهتا املصرفية واملالية، (7) ]تتعاون[  - ٥"    
وينبغي أن تتضمن السجالت معلومات . لفترة زمنية مالئمة، بسجالت ملا أجري من معامالت

، والصفة القانونية ألي شخص عن مقدار كل معاملة، وهوية املشاركني فيها ومكان إقامتهم
يشارك فيها بالنيابة عن هيئة اعتبارية، وهوية املستفيد احلقيقي من اإلحالة املعنية، وكذلك وصفا 

  .دقيقا للمعاملة ذاهتا
الدول األطراف على منع (7) ]تتعاون[ من هذه املادة، ٥فيما يتعلق بالفقرة   - ٦"    

يا كان نوعها، من إخفاء هوية املالكني احلقيقيني الشركات والكيانات االعتبارية الومهية، أ
للموجودات، مبا فيها األموال، وهوية املستفيدين احلقيقيني من املعامالت، عن السلطات القضائية أو 

وهلذا الغرض، تتعاون الدول األطراف على وضع معايري موحدة تتعلق . النظام املصريف واملايل
إلدارية للهيئات االعتبارية املتورطة يف أفعال فساد، مبا يف ذلك باملسؤولية اجلنائية واملدنية وا

  املؤسسات املصرفية واملالية، وكذلك لألشخاص الطبيعيني املسؤولني عن أفعال تلك 
  .اهليئات االعتبارية

على كل دولة طرف أن تنشئ، وفقا لقانوهنا الداخلي، نظما فّعالة إلقرار الذمة   -٧"    
 وأن تستحدث جزاءات مالئمة على عدم (8)،]املعينني[موظفيها العموميني ] كبار[املالية ختص 

وعلى الدول األطراف أيضا أن تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح . االمتثال لتلك النظم
لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلك املعلومات مع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى عندما 

  .يا للتحقيق يف املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملطالبة هبا واستردادهايكون ذلك ضرور
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام   - ٨"    

 الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة (5)]املعينني[املوظفني العموميني ] كبار[
أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املختصة بتلك العالقة وأن حيتفظوا توقيع أو سلطة 

ويتعني أن تنص تلك التدابري أيضا على جزاءات . بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات
  .مالئمة على عدم االمتثال

  (9)]" السابقة٩ُحذفت الفقرة "[

________________ 

، وبشأن ٨ و٧أبديت آراء متباينة بشأن من ينبغي تناوله من املوظفني بنظم إقرار الذمة املالية مبقتضى الفقرتني  (8)
  .طار تلك النظممن ينبغي أن توجه إليه التقارير يف إ

كان هناك توافق يف اآلراء على أن هذا احلكم يكرر بقدر كبري أحكاما أخرى واردة يف هذا الفصل، مثل املادة  (9)
  .، وأنه ميكن تناوله بالبحث وقت مناقشة تلك املواد)املوجودات يف التصرف) (ب (٧١
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  ٢٠٠٣ر يناي/ كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٦٨املادة "

  ]أحكام خاصة بشأن التعاون"[
    ..."  
متلقية الطلب ] الطرف[عند تلقي طلب مالئم من دولة طرف أخرى، على الدولة   -٢"    

ني أن تبلغ املؤسسات املالية اخلاضعة لواليتها القضائية هبوية كبار املوظفني العموميني األجانب احلالي
والسابقني الذين سيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق على حساباهتم الفحص املعزز كما هو مبني 

من ] إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة] ومنع[كشف [...] [ من املادة ٢يف الفقرة 
  .هذه االتفاقية، إضافة إىل املوظفني الذين قد حتددهم املؤسسات املالية بطريقة أخرى

    ..."  
  

  (10)٦٥املادة "
  إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة] ومنع[كشف "

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي جتري   - ١"    
املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية فحصا دقيقا يكفل حتسني كشف املوجودات 

  :ويتعني أن تشمل تلك التدابري ما يلي. روعةاملكتسبة بصورة غري مش
  :إصدار إرشادات إىل املؤسسات املالية  )أ"(    

املوظفني العموميني األجانب ] كبار[بشأن التدابري املالئمة للتعرف على   ‘١‘"  
 احلاليني والسابقني وأفراد أسرهم األقربني ومعارفهم املقربني والكيانات اليت (11)]املعينني[

  ولئك األشخاص أو كّونت لصاحلهم؛كّوهنا أ
________________ 

اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها الواليات املتحدة،  (10)
ومل . الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

 بشأن ما إذا كان هناك تداخل بني وأثناء القراءة الثانية، كان هناك نقاش. تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص املنقح بعد توزيعه
واقترحت بعض الوفود أن تدمج عدة أجزاء من هذه ). ]الفساد عن الناجتة [األموال غسل مكافحة تدابري (١٤هذه املادة واملادة 

  . إىل هذا الفصل وتدمج يف هذه املادة١٤، بينما رأت وفود أخرى أنه ينبغي أن تنقل املادة ١٤املادة يف املادة 
كما هو مذكور أعاله، أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الفحص املعزَّّز ال يكون مالئما سوى بشأن املوظفني  (11)

األجانب الذين يضطلعون مبسؤوليات رفيعة املستوى أم يكون كذلك أيضا بشأن فيما يتعلق مبجموعة أوسع من املوظفني، 
وأعيد اإلعراب عن هذه . أنه ميكن أن ُيضعف الغرض من الفحص املعززوهو ما رأت بعض الوفود أن من املستحيل تنفيذه و

وأثناء تلك القراءة، اقترحت بعض الوفود أن . اآلراء أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
  :إلشراف على املصارف كما يلي، الذي عّرفته جلنة بازل املعنية با"الشخصيات السياسية"املصطلح املناسب سيكون هو 

الشخصيات السياسية هي األفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة، مبن فيهم رؤساء "   
الدول أو احلكومات، وكبار السياسيني، وكبار املوظفني احلكوميني أو القضائيني أو العسكريني، وكبار املديرين 

  ". للدولة؛ ومسؤولو األحزاب السياسية اهلامةالتنفيذيني للشركات اململوكة
  ".العشري"واقترح أحد الوفود أن يضاف أيضا 
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بشأن ما ينبغي االحتفاظ به من سجالت مالئمة للحسابات واملعامالت اخلاصة   ‘٢‘"  
  بأولئك األشخاص؛

  بشأن أنواع املعامالت واحلسابات اليت ينبغي لتلك املؤسسات أن توليها   ‘٣‘"  
  اهتماما خاصا؛

قولة للتحقق من هوية األصحاب إلزام املؤسسات املالية بأن تتخذ خطوات مع  )ب"(    
حسبما تقرره الدولة الطرف اليت تتوىل الرقابة [االمسيني واالنتفاعيني للحسابات العالية القيمة 

  (12)وكذلك مصادر األموال املودعة يف تلك احلسابات؛] واإلشراف
ما حسب[إلزام املؤسسات املالية بأن جتري فحصا مشددا للحسابات العالية القيمة   )ج"(    

 اليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من جانب، )١٢(]تقرره الدولة الطرف اليت تتوىل الرقابة واإلشراف
 احلاليني أو السابقني أو أفراد )١١(]املعينني[املوظفني العموميني األجانب ] كبار[أو نيابة عن، 

.  كونت لصاحلهمأسرهم األقربني ومعارفهم املقرَّبني واهليئات اليت كوهنا أولئك األشخاص أو
ويصّمم ذلك الفحص الدقيق بطريقة معقولة لكشف املعامالت اليت قد تنطوي على موجودات 
مكتسبة بصورة غري مشروعة، وال ينبغي أن ُيؤّول على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع 

  أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك؛
 املتعلقة (13)طات املختصة باملعامالت املشبوهةإلزام املؤسسات املالية بإبالغ السل  )د"(    

وتكون اشتراطات . من هذه الفقرة) ج(و ) ب(و ) أ(باحلسابات املبينة يف الفقرات الفرعية 
مالئمة بغية محاية األفراد واملؤسسات من املسؤولية املترتبة " أمان"اإلبالغ هذه خاضعة ألحكام 

قضي حبظر إعالم األشخاص االعتباريني أو الطبيعيني على االمتثال الشتراطات اإلبالغ هذه، وت
  (14).الضالعني يف املعاملة بوجود البالغ أو إفشائه هلم

الدول األطراف تدابري تضمن مساعدة نظمها املصرفية واملالية ] تعتمد] [تنفذ[  - ٢"    
ملصدر غري وهيئاهتا الرقابية واإلشرافية على منع إحالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات ا

أفعال جتّرمها الدول األطراف وفقا هلذه ] [أفعال جمرمة مبوجب هذه االتفاقية[املشروع املتأتية من 
بوسائل منها تسجيل املعامالت بصورة شفافة؛ وحتديد هوية الزبائن بوضوح؛ واالمتناع ] االتفاقية

________________ 

بذكر مبلغ ما أو " احلسابات العالية القيمة"أعرب بعض الوفود عن شاغل مؤداه أنه ينبغي توضيح معىن مصطلح  (12)
ة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، وأثناء القراء. بإتاحة اجملال ملراعاة الفوارق النسبية يف االقتصادات

  .استمر االختالف يف اآلراء بشأن ما إذا كان تعريف هذا املصطلح الزما
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك االستعاضة عن هذه   (13)

  . يف هذه املادة، وكذلك حيثما تظهر يف مشروع النص"  العاديةاملعامالت غري"العبارة بعبارة 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه   (14)

 عن الناجتة [األموال غسل مكافحة تدابري (١٤، إىل املادة )د(و) ب(ينبغي نقل هذه الفقرة، وخصوصا الفقرتني الفرعيتني 
وأشارت بعض الوفود إىل أهنا ال ترغب ). ب(، بينما أعرب أحد الوفود عن صعوبات كبرية يف قبول الفقرة الفرعية )]الفساد

وشككت بعض . يف حتويل توصيات من مصادر أخرى بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بغسل األموال إىل صيغة ملزمة قانونا
  .على حنو واقعي، بينما ذكر أحد الوفود أنه ينفذه بالفعل" الفحص املعزَّز"ليت ميكن أن ينفذ هبا مفهوم الوفود يف الكيفية ا
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وميني؛ وإبالغ السلطات  للموظفني العم(15)]للسياسيني أو[عن منح شروط تفضيلية أو امتيازية 
وكشف املوجودات، مبا فيها [املختصة باملعامالت املشبوهة؛ ورفع السرية املصرفية عند االقتضاء؛ 

أفعال جتّرمها ] [أفعال جمرمة مبوجب هذه االتفاقية[األموال، ذات املصـدر غري املشروع املتأتية من 
 أوامر بتجميدها؛ وتيسري إرجاع تلك ، مث إصدار(16)]]الدول األطراف وفقا هلـذه االتفاقية

  (17).املوجودات إىل بلداهنا األصلية

الدول األطراف تدابري تضمن أن حتظر نظمها املصرفية واملالية وهيئاهتا ] تعتمد] [تنفذ[  -٣"    
الرقابية واإلشرافية إنشاء مصارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا وجود حقيقي، وأن تطالب 

 بدورها من املصارف املراسلة هلا أو املصارف ذات الصلة هبا أن متتثل امتثاال صارما املصارف بأن تطلب
  (18).، واإلبالغ عن األنشطة املشبوهة"اعرف زبونك"لسياسات مكافحة غسل األموال مثل مبدأ 

الدول األطراف تدابري لضمان احتفاظ مؤسساهتا املصرفية ] تعتمد] [تنفذ[  - ٤"    
وينبغي أن تتضمن السجالت . ية مالئمة، بسجالت ملا أجري من معامالتواملالية، لفترة زمن

معلومات عن قيمة كل معاملة، وهوية املشاركني فيها ومكان إقامتهم، والصفة القانونية ألي 
 من اإلحالة املعنية، (19)]املنتفع احلقيقي[شخص يشارك فيها بالنيابة عن هيئة اعتبارية، وهوية 

  (20).معاملة ذاهتاوكذلك وصفا دقيقا لل

الدول األطراف تدابري ملنع ] تعتمد] [تنفذ[ من هذه املادة، ٤فيما يتعلق بالفقرة   - ٥"    
] املالكني احلقيقيني[الشركات الومهية والكيانات االعتبارية، أيـا كان نوعها، من إخفاء هويـة 

مالت، عن السلطات القضائية من املعا] املنتفعني احلقيقيني[للموجودات، مبا فيها األموال، وهوية 
  (21).أو عن النظام املصريف واملايل

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اعتربت بعض الوفود هذا املفهوم جديدا   (15)
ورأت .  هذه املعاملة التفضيلية غري قانونية يف بعض السياقاتواقترحت حذفه، حبجة أنه قد يكون من غري املناسب جعل
  .وفود أخرى أنه مفهوم مفيد ميكن إيالؤه مزيدا من البحث

أعرب عدد من الوفود عن مواجهة صعوبات بشأن هذا املفهوم، حيث أهنا رأت أنه من غري الواضح ما إذا كانت   (16)
  .ورأت تلك الوفود أن املشكلة تتعلق بالفقرة بكاملها. ات القطاع اخلاصاإلشارة إىل وظائف الكيانات العمومية أم كيان

 وأحكام أخرى، ولذلك ينبغي ١٤رأى عدد من الوفود أن عناصر هذه الفقرة تتناوهلا بصورة كافية املادة   (17)
 قبل القراءة ١٤ها باملادة وأشارت بريو، باعتبارها واضعة الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنت. حذف هذه الفقرة
  .الثالثة ملشروع النص

وأشارت بريو، باعتبارها واضعة . ١٤ أو املادة ١١رأت بعض الوفود أنه ينبغي نقل هذه الفقرة إىل املادة   (18)
  . قبل القراءة الثالثة ملشروع النص١٤الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها باملادة 

املستخدم يف املادة " املالك املنتفع"الوفود إىل أنه ينبغي جعل هذا املصطلح متسقا مع مصطلح أشارت بعض   (19)
  .والحظت وفود أخرى أن هذا املفهوم قد يكون خمتلفا اختالفا طفيفا. ١٤

نسبة بال) وإن كانت أكثر تفصيال نسبيا(رأت بعض الوفود أن املفاهيم الواردة يف هذه الفقرة تعترب غري الزمة   (20)
وأشارت بريو، باعتبارها واضعة الفقرة، .  ومواد أخرى، ولذلك ميكن حذف هذه الفقرة١٤إىل املفاهيم الواردة يف املادة 

  . ومواد أخرى قبل القراءة الثالثة ملشروع النص١٤إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها باملادة 
). القطاع اخلاص (١١من املادة ) د (١رد يف هذه الفقرة إىل الفقرة رأت بعض الوفود أنه ينبغي نقل املفهوم الوا  (21)

وأشار أحد الوفود . وأشارت بريو، باعتبارها واضعة الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها قبل القراءة الثالثة ملشروع النص
  .البلدانإىل أنه ال ينبغي صوغ الفقرة على حنو يوحي بأن الشركات الومهية موجودة يف مجيع 
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فّعالة إلقرار الذمة ] تنظر يف إنشاء نظم] [أن تنشئ نظما[على كل دولة طرف   - ٦"    
 وأن تستحدث (22)،]املعينني[موظفيها العموميني ] كبار[املالية ، وفقا لقانوهنا الداخلي، ختص 

وعلى الدول األطراف أيضا أن تنظر يف اختاذ ما .  لتلك النظمجزاءات مالئمة على عدم االمتثال
قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلك املعلومات مع السلطات املختصة يف 
الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك ضروريا، للتحقيق يف املوجودات املكتسبة بصورة 

  (23).هاغري مشروعة واملطالبة هبا واسترداد

ما قد يلزم من تدابري، وفقا ] تنظر يف اعتماد] [أن تعتمد[على كل دولة طرف   - ٧"    
 الذين هلم مصلحة يف حساب (22)]املعينني[املوظفني العموميني ] كبار[لقانوهنا الداخلي، إللزام 

مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات 
ويتعني أن تنص . ختصة بتلك العالقة وأن حيتفظوا بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلساباتامل

  (32)."تلك التدابري أيضا على جزاءات مالئمة على عدم االمتثال

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  ملحوظات من األمانة

رابعة، كرَّست اللجنة املشاورات غري عمال بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورهتا ال - ٣
الرمسية خالل دورهتا اخلامسة للنظر يف أمور منها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري 

 .٦٥مواصلة املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة يف ذلك الفصل، مبا فيها املادة 
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  (24)٦٥ املادة"

   إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة]ومنع [كشف"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي تلزم   - ١"    
  :املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية بالقيام مبا يلي

لقيمة واختاذ اخلطوات املعقولة التدقيق يف هوية الزبائن ذوي احلسابات العالية ا  )أ"(    
  لتحديد هوية املالكني املنتفعني وكذلك مصدر األموال املودعة يف حسابات عالية القيمة؛

________________ 

ورأت بعض . ، بينما رأت وفود أخرى أن إبقاءها أساسي"كبار"رأت بعض الوفود أنه ينبغي حذف كلمة  (22)
  .الوفود أنه ينبغي أن يشمل ذلك موظفي القطاع اخلاص أيضا

 أشارت بعض الوفود إىل أهنا ستواجه صعوبات دستورية بشأن هذا احلكم وأن من الضروري، على األقل، أال  (23)
 ٧أو املادة ) القطاع اخلاص (٦ورأت بعض الوفود أيضا أن من األنسب أن يكون احلكم إما يف املادة . جيعل إلزاميا

  .، بينما رأت وفود أخرى أنه ينبغي أن يظل يف الفصل اخلامس)العموميني للموظفني سلوك قواعد مدونات(
تحدة، بالتشاور مع وفود مهتمة أخرى، وبناء على طلب أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات امل (24)

، ونقلت إىل ٦٨ من املادة ٢ويف هذا السياق، أعيدت صياغة الفقرة .  من هذه املادة٢ و١الرئيس نصا منقحا للفقرتني 
ئيس أيضا، نصا وأعد وفد بريو بناء على طلب الر).  من االتفاقية٥٢انظر أيضا يف إطار املادة  (٦٥من املادة ) ب (٢الفقرة 

  .٥- ٢ وُحذفت الفقرات السابقة ١ونتيجة لذلك، ُعّدلت الفقرة . ٥- ٢، يستند إىل الفقرات السابقة ٤ و٣منقحا للفقرتني 
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إجراء فحص مشّدد للحسابات العالية القيمة اليت يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من   )ب"(    
ابة عنهم، ومن ِقبل قبل أفراد مكلفني أو كانوا قد كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة، أو ني

ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة تتيح . أشخاص أو شركات هلم صلة واضحة هبم
كشف املعامالت املشبوهة لغرض إبالغ السلطات املعنية هبا، وال ينبغي أن يؤّول على أنه يثين 

  .املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك
 من هذه املادة، تقوم كل دولة ١ لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة تيسريا  - ٢"    

طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي واسترشادا باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية 
  :واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي

فراد أو األشخاص أو الشركات الذين ُيتوقع من إصدار إرشادات بشأن أنواع األ  )أ"(    
املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتم، وأنواع 
احلسابات واملعامالت اليت ُيتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابري فتح احلسابات واالحتفاظ هبا 

  بشأن تلك احلسابات؛ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها 
إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء على   )ب"(    

طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هبوية أفراد أو أشخاص أو شركات معينني 
ن، خالفا لذلك، ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق عليهم الفحص املشّدد، إضافة إىل الذين ميك

  (25).أن حتدد املؤسسات املالية هويتهم
من هذه املادة، تنفذ الدول األطراف تدابري تضمن ) أ (٢يف سياق الفقرة الفرعية   - ٣"    

احتفاظ مؤسساهتا املالية، طوال فترة زمنية مناسبة، بسجالت عن املعامالت اجملراة، تتضمن 
 فيها وأماكن إقامتهم وعن األهلية القانونية ألي معلومات عن قيمة املعاملة وهوية املشاركني

  شخص يشارك نيابة عن الشخص االعتباري وعن هوية املنتفع احلقيقي من اإلحالة املعنية، 
  .عند االقتضاء

هبدف منع وكشف عمليات إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة   - ٤"    
ية، تنفذ الدول األطراف تدابري مناسبة وفعالة لضمان واملتأتية من أفعال جمّرمة مبقتضى هذه االتفاق

امتناع مؤسساهتا املالية عن منح شروط تفضيلية أو امتيازية غري مناسبة للسياسيني أو املسؤولني 
العموميني، ومتنع، مبساعدة هيئاهتا الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف أو مؤسسات مالية أخرى 

  .ليس هلا أي وجود مادي
تنظر كل دولة طرف يف إنشاء نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا   - ٥"    

. الداخلي، بشأن املسؤولني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال
وتنظر الدول األطراف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلك 

________________ 

وأثناء املشاورات غري الرمسية، أوصي . ٦٨ سابقا من املادة ٢نص هذه الفقرة الفرعية يستند إىل نص الفقرة  (25)
  .ادةبتبسيط النص ونقله إىل هذه امل
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ت مع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك ضروريا املعلوما
  .للتحقيق يف املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملطالبة هبا واستردادها

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي،   - ٦"    
لذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة إللزام املسؤولني العموميني املعنيني ا

توقيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املناسبة بتلك العالقة وأن حيتفظوا 
ويتعني أن تنص تلك التدابري أيضا على عقوبات . بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات

  ."مالئمة على عدم االمتثال
      

  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : لسادسةالدورة ا
  

  ملحوظات من األمانة

 ٦٥ من املادة ٤ و٣ و١يف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترحت أملانيا تعديل الفقرات  - ٤
 ):A/AC.261/L.207انظر (ليصبح نصها كما يلي 

 تلزم لكي خلي،الدا لقانوهنا وفقا تدابري، من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد  - ١"    
 أو فتحها يطلب اليت للحسابات مشّدد فحص بإجراء القضائية واليتها ضمن الواقعة املالية املؤسسات

 أو أسرهم أفراد أو هامة عمومية وظائف بأداء كلّفوا أو مكلّفني أفراد عن، نيابة أو قبل، من هبا حيتفظ
 الدقيق الفحص ذلك ويصّمم. القرىب ذوي من أهنم الواضح من يكون هبم الصلة وثيقي أشخاص
 يؤول أن ينبغي وال هبا، املعنية السلطات إبالغ بغرض املشبوهة املعامالت كشف تتيح معقولة بصورة
  .ذلك عليها حيظر أو شرعي زبون أي مع التعامل عن املالية املؤسسات يثين أنه على

 األطراف تدابري تضمنمن هذه املادة، تنفّذ الدول ) أ (٢ سياق الفقرة الفرعية يف  - ٣"    

واملعامالت اليت  احتفاظ مؤسساهتا املالية، طوال فترة زمنية مناسبة، بسجالت مالئمة للحسابات
تتضمن، كحد أدىن، معلومات   من هذه املادة، على أن١تعين األشخاص الوارد ذكرهم يف الفقرة 

  .تتعلق هبوية الزبائن وكذلك هوية املالك املستفيد
 مشروعة، غري بصورة املكتسبة املوجودات إحالة عمليات وكشف منع هبدف  - ٤"    

 لكي وفعالة مناسبة تدابري األطراف الدول تنفذ االتفاقية، هذه مبقتضى جمّرمة أفعال من املتأتية
 تنتسب وال مادي وجود أي هلا ليس مصارف إنشاء واإلشرافية، الرقابية أجهزهتا مبساعدة متنع،
 األطراف للدول ميكن ذلك، عن وفضال). ومهية مصارف (للرقابة ةخاضع مالية جمموعة أي إىل
 مثل مع مراسل مصرف عالقة يف االستمرار أو الدخول برفض املالية مؤسساهتا إلزام يف تنظر أن
 ملصارف تسمح مراسلة أجنبية مالية مؤسسات مع عالقات أي إقامة وباجتناب املؤسسات، هذه
  ."حساباهتا باستخدام ومهية
 من مشروع ٦٥لدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترحت كندا تعديل املادة ويف ا - ٥

 ):A/AC.261/L.221انظر (االتفاقية ليصبح نصها كما يلي 
"  
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  ٦٥املادة 
  كشف ومنع إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"

 ملؤسسات اإللزامتعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، "  

العالية القيمة واختاذ  املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية بالتحقق من هوية الزبائن ذوي احلسابات
املودعة يف حسابات عالية القيمة  خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني املنتفعني من األموال

و نيابة عن، أفراد ُيحتفظ هبا من ِقبل، أ وإجراء فحص دقيق للحسابات اليت ُيطلب فتحها أو
. مرموقة، وأشخاص أو شركات هلا صلة واضحة هبم مكلفني أو كلفوا، بأداء وظائف عمومية

تتيح كشف املعامالت املشبوهة لغرض إبالغ  ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة
أي زبون على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع  السلطات املعنية هبا، وال ينبغي أن يؤّول

  ".شرعي أو حيظر عليها ذلك
    

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٦٥املادة "
  منع وكشف إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"

من ] تدابري منع غسل األموال[...] [تتخذ كل دولة طرف، دون إخالل باملادة   - ١"  
ا الداخلي، إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن هذه االتفاقية، ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهن

واليتها القضائية بأن تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني 
املنتفعني لألموال املودعة يف حسابات عالية القيمة، وبأن جتري فحصا دقيقا للحسابات اليت يطلب 

ابة عن، أفراد مكلّفني أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف عمومية فتحها أو حيتفظ هبا من قبل، أو ني
 ويصّمم ذلك الفحص الدقيق بصورة (27). أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبم(26)هامة

معقولة تتيح كشف املعامالت املشبوهة بغرض إبالغ السلطات املختصة عنها، وال ينبغي أن يؤول 
  (28).ة عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلكعلى أنه ينهى املؤسسات املالي

________________ 

 معا، وأن االلتزامات املفروضة على ٢ و ١ ضرورة قراءة الفقرتني األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (26)
وميكن للدول . املؤسسات املالية ميكن أن تطبق وتنفذ مع إيالء االعتبار الواجب للمخاطر اخلاصة املقترنة بغسل األموال

سسات املالية إرشادات بشأن ماهية اإلجراءات املناسبة اليت تطبقها، وما إذا األطراف، يف هذا الصدد، أن تقدم إىل املؤ
كانت املخاطر ذات الصلة تتطلب تطبيق وتنفيذ تلك األحكام على احلسابات اليت هلا قيمة معينة أو طابع معني، وعلى 

ويتعني أن تكون املبادرات . م معنيمواطنيها وكذلك مواطين الدول األخرى، وعلى املوظفني الذين هلم وظيفة معينة أو مقا
ذات الصلة اليت تتخذها املنظمات اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال هي املبادرات املشار إليها 

  .األعمال التحضريية يف ١٤يف حاشية املادة 
يؤخذ على أنه يشمل األشخاص أو "  الصلةاألشخاص الوثيقي" أن تعبري األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (27)

  .الشركات اليت هلا صلة واضحة باألفراد املكلفني بوظائف عمومية هامة
يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر " أن عبارة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (28)
  .قدرة املؤسسات املالية على التعامل مع الزبائن الشرعيني للخطرُتفهم على أهنا تشمل مفهوم عدم تعريض " عليها ذلك
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 من هذه املادة، تقوم كل دولة ١تيسريا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة   - ٢"    
طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي ومستلهمة املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات اإلقليمية 

  :افحة غسل األموال، مبا يليواألقاليمية واملتعددة األطراف ملك
إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع من   )أ"(    

املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا، وأنواع 
 فتح احلسابات واالحتفاظ هبا احلسابات واملعامالت اليت ُيتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابري

  (29)ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛
إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء على   )ب"(    

طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هبوية شخصيات طبيعية أو اعتبارية معينة 
وقع من تلك املؤسسات أن تطّبق الفحص الدقيق علي حساباهتا، إضافة إىل تلك اليت ميكن ُيت

  .للمؤسسات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخر
من هذه املادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابري تضمن ) أ (٢يف سياق الفقرة الفرعية   - ٣"    

فية للحسابات واملعامالت اليت تتعلق احتفاظ مؤسساهتا املالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجالت وا
 من هذه املادة، على أن تتضمن، كحد أدىن، معلومات عن ١باألشخاص املذكورين يف الفقرة 

  (30).هوية الزبون، كما تتضمن، قدر اإلمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفع
ة، هبدف منع وكشف عمليات إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروع  - ٤"    

املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة لكي متنع، 
 وال تنتسب إىل (31)مبساعدة أجهزهتا الرقابية واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي

 إلزام  وفضال عن ذلك، جيوز للدول األطراف أن تنظر يف(32).جمموعة مالية خاضعة للرقابة
مؤسساهتا املالية برفض الدخول أو االستمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، 
وبتجنب إقامة أي عالقات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ملصارف ليس هلا حضور مادي، وال 

  .تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا
 نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا تنظر كل دولة طرف يف إنشاء  - ٥"    

. الداخلي، بشأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال
وتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم تلك 

________________ 

 أن االلتزام بإصدار إرشادات ميكن أن تفي به الدولة الطرف أو هيئاهتا األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (29)
  .املعنية بالرقابة املالية

  . من هذه املادة٢ و١ا توسيع نطاق الفقرتني  أن هذه الفقرة ال يقصد هباألعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (30)
" عناية وإدارة ذوي شأن"ُيفهم على أنه يعين " حضور مادي" أن تعبري األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (31)

وُتفهم . فمجرد وجود وكيل حملي أو موظفني ذوي رتب منخفضة ال ميثل حضورا ماديا. موجودين داخل الوالية القضائية
  .رة على أهنا تشمل الشؤون اإلدارية، أي الدفاتر والسجالتاإلدا

 أن املصارف اليت ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل مجاعة مالية األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (32)
  ".املصارف الومهية"خاضعة للرقابة تعرف عادة بـ 
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ل األطراف األخرى، عندما يكون ذلك ضروريا املعلومات مع السلطات املختصة يف الدو
  .للتحقيق يف املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملطالبة هبا واستردادها

تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي،   - ٦"    
 بلد أجنيب أو سلطة توقيع إللزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف

أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة وأن حيتفظوا 
ويتعني أن تنص تلك التدابري أيضا على جزاءات . بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات

  ."مناسبة على عدم االمتثال
  

  ملحوظات من األمانة

ي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل الذ االتساق قرر فريق - ٦
 اليت ،"االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال عائدات "عبارة باستعمال يوصي نص مشروع االتفاقية أن

، "فساد أفعال من واملتأتية املشروع غري املصدر ذات األموال، فيها مبا املوجودات، "بعبارة هبا عن استعيض
من مشروع  ٦٥ املادة من ٥و ٤ الفقرتني يف "املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة" من عبارة بدال

 العائدات إحالة وكشف منع "إىل ٦٥ املادة عنوان بتغيري يوصي أن أيضا االتساق فريق وقرر. االتفاقية
 .)١٤، الفقرة Corr.1  وA/AC.261/24انظر  ("اإلجرامية

 من مشروع ٦٥ دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة ووافقت اللجنة املخصصة يف - ٧
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٨
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، صيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول
، الفقرة A/58/422(ى التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة ويتجل
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣

 .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

  ة العامة   النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعي- باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٥٢املادة 

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية
 من هذه االتفاقية، ما قد ١٤تتخذ كل دولة طرف، دون إخالل باملادة   - ١  

يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها 
 تتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقولة لتحديد هوية املالكني القضائية بأن

املنتفعني لألموال املودعة يف حسابات عالية القيمة، وبأن جتري فحصا دقيقا للحسابات اليت 
يطلب فتحها أو حيتفظ هبا من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفني أو سبق أن كلّفوا بأداء 
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ويصّمم ذلك الفحص . فراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبموظائف عمومية هامة أو أ
الدقيق بصورة معقولة تتيح كشف املعامالت املشبوهة بغرض إبالغ السلطات املختصة 
عنها، وال ينبغي أن يؤول على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو 

  .حيظر عليها ذلك
 من هذه املادة، تقوم كل ١ املنصوص عليها يف الفقرة تيسريا لتنفيذ التدابري  - ٢  

دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي ومستلهمة املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات 
  :اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي

العتبارية اليت ُيتوقع إصدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو ا  )أ(  
من املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا، 
وأنواع احلسابات واملعامالت اليت ُيتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابري فتح احلسابات 

  واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛
إبالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء   )ب(  

على طلب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هبوية شخصيات طبيعية 
اعتبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا، إضافة   أو

  .ات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخرإىل تلك اليت ميكن للمؤسس
من هذه املادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابري ) أ (٢يف سياق الفقرة الفرعية   - ٣  

تضمن احتفاظ مؤسساهتا املالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجالت وافية للحسابات واملعامالت 
 تتضمن، كحد أدىن،  من هذه املادة، على أن١اليت تتعلق باألشخاص املذكورين يف الفقرة 

  .معلومات عن هوية الزبون، كما تتضمن، قدر اإلمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفع
هبدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا   - ٤  

ة هلذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة لكي متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابي
واإلشرافية، إنشاء مصارف ليس هلا حضور مادي وال تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة 

وفضال عن ذلك، جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إلزام مؤسساهتا املالية برفض . للرقابة
الدخول أو االستمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، وبتجنب إقامة أي 

نبية تسمح ملصارف ليس هلا حضور مادي، وال تنتسب إىل عالقات مع مؤسسات مالية أج
  .جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا

تنظر كل دولة طرف يف إنشاء نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا   - ٥  
. لالداخلي، بشأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثا

وتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة 
  بتقاسم تلك املعلومات مع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى، عندما 
يكون ذلك ضروريا للتحقيق يف العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية واملطالبة 

  .اهبا واسترداده
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تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املوظفني 
العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة توقيع أو سلطة 
أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة وأن حيتفظوا 

ويتعني أن تنص تلك التدابري أيضا على . الئمة فيما يتعلق بتلك احلساباتبسجالت م
  . االمتثالعدمجزاءات مناسبة على 

        
    ملحوظات تفسريية- جيم

    
   من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة ٥٢امللحوظات التفسريية بشأن املادة   

، A/58/422/Add.1( إىل السابعة املخصصة والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل
  :، هي كما يلي)٥٥- ٤٩الفقرات 

 
  ١الفقرة 

 على املفروضة االلتزامات تطبق أن وميكن معا، ٢  ١ الفقرتان ينبغي أن تقرأ  ) أ(
. األموال بغسل املقترنة اخلاصة للمخاطر الواجب االعتبار إيالء مع وتنفذ املالية املؤسسات

 ماهية بشأن إرشادات املالية املؤسسات إىل تقدم أن لصددا هذا يف األطراف للدول وميكن
 تطبيق تتطلب الصلة ذات املخاطر كانت إذا وما ينبغي أن تطبقها، اليت املناسبة اإلجراءات

 مواطنيها وعلى معني، طابع أو معينة قيمة هلا اليت احلسابات على األحكام تلك وتنفيذ
  . معني مقام أو معينة وظيفة هلم الذين املوظفني وعلى األخرى، الدول مواطين وكذلك
   واملتعددة واألقاليمية اإلقليمية املنظمات تتخذها اليت الصلة ذات املبادرات تكون أن ويتعني

   يف ١٤ املادة حاشية يف إليها املشار املبادرات هي األموال غسل ملكافحة األطراف
 .األعمال التحضريية

 أو األشخاص يشمل أنه على" لةالص الوثيقي األشخاص "تعبري يؤخذ  ) ب(
 .هامة عمومية بوظائف املكلفني باألفراد واضحة صلة هلا اليت الشركات

 حيظر أو شرعي زبون أي مع التعامل عن املالية املؤسسات يثين "عبارة ُتفهم  )ج(
   مع التعامل على املالية املؤسسات بقدرة املساس عدم تشمل أهنا على" ذلك عليها
  .ينيالشرع الزبائن

 
  ٢الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

 املعنية هيئاهتا أو الطرف الدولة به تفي أن ميكن إرشادات بإصدار االلتزام  )د(  
  .املالية بالرقابة
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  ٣الفقرة 

  .املادة هذه من ٢و ١ الفقرتني نطاق توسيع الفقرة هذه من ُيقصد ال  )ه( 
 

  ٤الفقرة 

 موجودين" شأن ذوي وإدارة عناية "يعين أنه على" مادي حضور "تعبري ُيفهم  )و( 
 ميثل ال منخفضة رتب ذوي موظفني أو حملي وكيل وجود فمجرد. القضائية الوالية داخل

  .والسجالت الدفاتر أي اإلدارية، الشؤون تشمل أهنا على اإلدارة وُتفهم. ماديا حضورا
 خاضعة اليةم مجاعة إىل تنتسب وال مادي حضور هلا ليس اليت املصارف  )ز( 
  ".الومهية املصارف "بـ عادة تعرف للرقابة
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          تدابري االسترداد املباشر للممتلكات- ٥٣املادة 
    نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل    
      

  ملحوظات من األمانة
 

 الذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)يف الوثيقة كان اجلزء من النص املتداول الوارد  - ١
 االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية صيغة

   آيرس، بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي
وكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس مقسما إىل جزأين ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧- ٤

واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على . لدواعي الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى
 املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من املقدمني صيغة مدجمة لالقتراحني

)A/AC.261/IPM/13.( يف اجلزء الثاين من النص املتداول، " االسترداد آليات" وأدرجت املادة اخلاصة بـ
 املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني

)A/AC.261/IPM/19 .(غري التحضريي االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء أعدت وقد 
  .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس

    
  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  
  (2)،(1)[...]املادة "
  االستردادآليات "

تزّود كل دولة طرف سلطاهتا املختصة بصالحيات كافية، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، "    
ملساعدة إىل الدول األطراف األخرى على استرداد املوجودات احملازة على حنو غري لتقدمي ا

  :مشروع، وتقوم من أجل بلوغ تلك الغاية مبا يلي
  

________________ 

  ).A/AC.261/IPM/19 (املتحدة الواليات من املقدم االقتراح من مأخوذ نص  (1)
  .(A/AC.261/IPM/11)بريو نص مأخوذ من االقتراح املقدم من   (2)
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  الوصول إىل احملاكم"  

تتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح ألي دولة طرف أخرى باستهالل إجراء   )أ"(    
ازة على حنو غري مشروع املوجودة يف إقليمها، بأن قانوين يف حماكمها بشأن ملكية املوجودات احمل

  :تقدم إما
  دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكية املوجودات؛ أو  ‘١‘"    

حكما هنائيا يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكية املوجودات صادرا   ‘٢‘"  
 جائز اإلنفاذ يف إقليم من السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك األمر

  الدولة متلقية الطلب إىل املدى الذي يسمح به قانون تلك الدولة الطرف؛
     "..."  

      
  ملحوظات من األمانة

  
 يف النص املتداول ٦٧بصفته املادة " آليات االسترداد"ظهر مشروع نص املادة اخلاصة بـ  - ٢

 . دون أي تغيري آخرA/AC.261/3/Rev.1/Add.1ملشروع االتفاقية الوارد يف الوثيقة 

 الصني اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٣
انظر أيضا يف إطار ( وكان نص ذلك االقتراح كما يلي ).A/AC.261/L.82 انظر( ٦٧ للمادة جديدة صيغة
 ):٥٤املادة 

  
  ٦٧املادة "

  آليات االسترداد"
 وفقا لقوانينها وإجراءاهتا الداخلية، املساعدة إىل سائر الدول تقدم كل دولة طرف،"    

وحتقيقا لذلك الغرض، تتخذ . األطراف يف استرداد املوجودات احملازة على حنو غري مشروع
  :الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري ألجل

  إنفاذ األحكام األجنبية الصادرة بشأن املصادرة أو اجلزاءات النقدية  )أ"(    
على كل دولة طرف أن تتيح اجملال لسلطاهتا املختصة بأن تنفّذ يف إقليمها أي حكم "    

  قضائي أو إداري ساري املفعول صادر بشأن املصادرة أو اجلزاءات النقدية عن دولة 
  طرف أخرى؛

  إعادة املوجودات استنادا إىل إثبات حق امللكية  )ب"(    
ية بشأن إثبات حق ملكية موجودات حمازة يف حال تقدمي دولة طرف أخرى أدلة مستند"    

على حنو غري مشروع، على أي دولة طرف، يف حال عدم وجود أي موجبات قانونية للرفض، 
أن تعترف حبق ملكية تلك الدولة الطرف يف تلك املوجودات وعليها أن تيّسر إعادة تلك 

  املوجودات إىل مالكها الشرعي؛
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ى مدنية من جانب دولة طرف أخرى أو السماح باستهالل إجراءات دعو  )ج"(    
  طرف معين آخر

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى أو لطرف ذي "    
صلة باملوضوع باستهالل إجراءات دعوى مدنية يف حماكمها بشأن ملكية املوجودات احملازة على 

  حنو غري مشروع الواقع مكاهنا ضمن إقليمها؛
تستهل الدولة الطرف الطالبة، أو أي طرف ذي صلة، إجراءات دعوى مدنية، حينما "    

  وتطلب اختاذ تدابري وقائية، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تلك التدابري على 
  النحو املطلوب؛

  مصادرة املوجودات استنادا إىل اإلجراءات القانونية اخلاصة هبا  )د"(    
اءات القانونية ضمن إقليمها ملنع نقل عائدات اجلرمية غري تتخذ كل دولة طرف اإلجر"    

املشروع وأنشطة غسل األموال وغري ذلك من األفعال املماثلة اليت متس بتشريعاهتا اخلاصة، وذلك 
  لغرض حجز ومصادرة املوجودات ذات الصلة بذلك، وكذلك إعادة املوجودات املرتبطة 

  ."بذلك أيضا
 هذا وأوضحت أن املادة؛ هلذه جديدة صياغة اهلند اقترحت النص، وعملشر األوىل القراءة وبعد  
 وقدم االقتراح يف الدورة الرابعة .النص ملشروع الثانية القراءة أجل من املخصصة سيتاح للّجنة االقتراح

  ):A/AC.261/11انظر (وكان كما يلي ) ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣فيينا، (للجنة املخصصة 
 

  ٦٧املادة "
  آليات االسترداد"

تتخذ كل دولة طرف، إضافة إىل إتاحتها للدولة الطرف الطالبة مجيع تسهيالت املساعدة "    
من هذه االتفاقية فيما ] املساعدة القانونية املتبادلة[...] [القانونية املتبادلة املنصوص عليها يف املادة 

هتا واستردادها وردها، التدابري يتعلق حبجز املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة ومصادر
الضرورية لتخويل سلطاهتا املختصة، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، تقدمي املساعدة إىل الدولة الطرف 

  :الطالبة يف استرداد املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة، وعليها، لتلك الغاية
 حماكم الدولة الطرف أن تسمح للدولة الطرف الطالبة بأن ترفع دعوى أمام  )أ"(    

متلقية الطلب لغرض إثبات ملكية املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملوجودة يف إقليم 
  :الدولة الطرف متلقية الطلب بأن تقدم إما

  دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها؛ وإما  ‘١‘"    
ة الطرف الطالبة يثبت احلق يف حكما هنائيا صادرا عن حمكمة خمتصة يف الدول  ‘٢‘"  

  ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها ويكون جائز النفاذ يف إقليم الدولة الطرف 
  متلقية الطلب؛



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية504
 

 

أن تسمح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ حكم هنائي صادر عن حمكمة خمتصة يف   )ب"(    
ة واملوجودة يف إقليم الدولة الطرف الطالبة يأمر مبصادرة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروع

  الدولة الطرف متلقية الطلب؛
أن تسمح للدولة الطرف الطالبة بأن ترفع دعوى أمام حمكمة خمتصة يف الدولة   )ج"(    

الطرف متلقية الطلب بغية مصادرة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة اليت منشأها إقليم 
 الطرف متلقية الطلب، عمال بتحقيق أو إجراءات الدولة الطرف الطالبة واملوجودة يف إقليم الدولة

  تتعلق باملوجودات املذكورة املكتسبة بصورة غري مشروعة؛
أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لكي تتمكن، بناء على طلب الدولة الطرف   )د"(    

  :الطالبة، من القيام على وجه السرعة
ة دليال معقوال على أهنا قد حبجز املوجودات اليت قدمت الدولة الطرف الطالب  ‘١‘"  

اكتسبت بصورة غري مشروعة أو بالتحفظ عليها أو مبنع أي تعامل فيها أو إحالة هلا أو 
  تصرف فيها بأي شكل آخر؛

باحلفاظ على تلك املوجودات ترقبا ملصادرهتا مبقتضى حكم صادر عن حمكمة   ‘٢‘"  
  خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة؛

ودات يف أعقاب إيقاف أو اهتام يتم يف إقليم الدولة الطرف بالتحفظ على املوج  ‘٣‘"  
  الطالبة على أساس أن املوجودات اكُتسبت بصورة غري مشروعة؛

  بإنفاذ أي أمر زجري صادر عن حمكمة خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة؛  ‘٤‘"  
بالتحفظ على املوجودات بناء على الطلب، شريطة أن يكون الطلب مشفوعا   ‘٥‘"  

ئق تقدم أسبابا وجيهة لالعتقاد بأن املوجودات ستصبح عرضة للمصادرة من جانب بوثا
  حمكمة خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة؛

أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تكفل إرجاع املوجودات املكتسبة بصورة غري   )ه"(    
  مشروعة إىل الدولة الطرف الطالبة على وجه السرعة؛

اد تدابري أخرى ضرورية لتيسري استرداد املوجودات املكتسبة أن تنظر يف اعتم  )و"(    
  ."بصورة غري مشروعة وردها إىل الدولة الطرف الطالبة على وجه السرعة

 
 الوفود بعض رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٤

 مسائل مثال ومنها املّدعي، الطرف هي دولةال تكون عندما ينطوي عليها األمر عديدة مسائل هناك أن
  .واحلصانات واألدلة اإلجراء

 بعض أشارت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٥
، )‘١‘) أ(الفقرة الفرعية " (دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها"الوفود إىل عبارة 
 مفهوم وإدراج امللكية، إىل إضافة أخرى، حقوقا لتشمل الفرعية الفقرة هذه يغةص واقترحت تعديل

 .امللكية أو امللكية يف احلق افتراض إىل تفضي معقولة أدلة إىل استنادا قانونية دعوى برفع السماح
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 وفود عدة أعربت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٦
) ‘٢‘) أ(الفقرة الفرعية (" الطرف الدولة تلك قانون به يسمح الذي املدى إىل "الشرط لكون اقلقه عن

  .الطلب متلقية الطرف الدولة حماكم يف احلكم صحة بإثبات الطرف الدولة إلزام خطر على ينطوي
   

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
 

  ملحوظات من األمانة

 أعمال تنسيق تولت اليت املتحدة، الواليات قدمتها منقحة عروض أدناه هو صيغةالنص امل - ٧
 القراءة عقب االتفاقية مشروع اخلامس من الفصل عن املسؤول الرئيس نائب أنشأه رمسي غري عامل فريق
 وكانت الصيغة املنقحة اجلديدة ملشروع نص. املخصصة للجنة الرابعة الدورة يف النص، ملشروع الثانية
، ومادة جديدة "للموجودات املباشر االسترداد" بشأن ٦٧املادة :  مقسمة إىل مادتني كما يلي٦٧املادة 
انظر أيضا يف إطار (املصادرة  يف الدويل التعاون خالل من املوجودات السترداد آليات  مكررا تتناول٦٧

 ). من االتفاقية٥٤املادة 
   

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٦٧ة املاد"

  االسترداد املباشر للموجودات"

تسمح كل دولة طرف، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، للدول األطراف األخرى "    
موجودات مكتسبة بصورة غري [باملشاركة يف إجراءات قانونية لكي تسترد بصورة مباشرة 

  :، وعليها لتلك الغاية]مشروعة
لدولة طرف أخرى برفع دعوى أمام أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري للسماح   )أ"(    

  موجودة يف إقليمها، بأن ] موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[حماكمها بشأن ملكية 
  :تقدم إما

  دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها؛ وإما  ‘١‘"    
 قطعيا يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها صادرا] مدنيا[حكما   ‘٢‘"  

عن السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك األمر جائز اإلنفاذ يف إقليم 
 الدولة متلقية الطلب طاملا كان قانون تلك الدولة الطرف يسمح بذلك؛

أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم   )ب"(    
رر أو جزاءات لدولة طرف أخرى ميكن أن مشمولة هبذه االتفاقية بدفع تعويض أو عطل وض

  تكون قد تضررت من هذه اجلرائم؛
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أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها يف إجراءات املصادرة بالفصل يف   )ج"(    
للموجودات املكتسبة [مطالبة دولة طرف أخرى واالعتراف بتلك املطالبة باعتبارها مالكا شرعيا 

   األمر مبصادرة تلك املمتلكات؛قبل] بصورة غري مشروعة
املوجودات املكتسبة بصورة [أن تتخذ ما قد تراه الزما من تدابري لتيسري استرداد   )د(    

  ]."غري مشروعة
  

  ملحوظات من األمانة

 من ٦٧من املادة ) د(يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، وفيما يتعلق بالفقرة الفرعية  - ٨
انظر (، يكون نصها كما يلي "التدابري املؤقتة"تان مادة منفصلة تتناول مشروع االتفاقية، اقترحت باكس

A/AC.261/11:( 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لكي   - ١"    
  :تتمكن، بناء على طلب دولة طرف أخرى، من

 وجيه لالعتقاد بأهنا القيام على وجه السرعة حبجز املمتلكات اليت يوجد سبب  )أ"(    
ستكون خاضعة لالسترداد بصفتها موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة، أو بالتحفظ على 

  تلك املمتلكات، أو مبنع أي تعامل فيها أو إحالة هلا أو تصرف فيها بأي شكل آخر؛
  االعتراف بأي أمر زجري صادر عن حمكمة خمتصة يف الدولة الطرف   )ب"(    

  .الطالبة وإنفاذه

جيوز ألي دولة طرف، سواء قُّدم طلب أم مل ُيقدم، أن تتخذ تدابري متكّنها من   - ٢"    
حجز املمتلكات أو التحفظ عليها أو منع أي تعامل فيها أو إحالة هلا أو تصرف فيها بأي شكل 
آخر استنادا إىل حتقيق رمسي أو إجراء إيقاف أجنيب أو اهتامات ذات صلة باكتساب املمتلكات 

  .غري مشروعةبصورة 
 من هذه املادة بشأن املمتلكات ٢ و١ستتخذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني   - ٣"    

  ."بصرف النظر عن اسم صاحبها
   

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
 

  ملحوظات من األمانة

اورات غري عمال بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، كرَّست اللجنة املش - ٩
الرمسية خالل دورهتا اخلامسة، للنظر يف أمور منها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري 

 .مواصلة املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة يف ذلك الفصل
 



 507   ٥٣ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
 

  (3)٦٧املادة "
  االسترداد املباشر للموجودات"

  
  :ى كل دولة طرف، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخليعل"    
 برفع دعوى مدنية (4)أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى  )أ"(    

أمام حماكمها بشأن إثبات حق امللكية يف ممتلكات مكتسبة عن طريق سلوك جمّرم وفقا هلذه 
  االتفاقية أو بشأن إثبات لتلك املمتلكات؛

تمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم أن تع  )ب"(    
 تكون قد تضررت من تلك (5)مشمولة هبذه االتفاقية بدفع تعويض أو غرامة لدولة طرف أخرى

  (6)اجلرائم؛
أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها، يف إجراءات مصادرة املمتلكات   )ج"(    

 بتلك (7)لوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باالعتراف مبطالبة دولة طرف أخرىاملكتسبة عن طريق س
  املمتلكات باعتبارها مالكا شرعيا هلا، قبل األمر مبصادرهتا؛

أن تتخذ ما قد تراه الزما من تدابري لتيسري استرداد املمتلكات املكتسبة عن   )د"[(    
  (8).]"طريق سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

   

________________ 

أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات املتحدة، بالتشاور مع وفود أخرى، وعمال بطلب من الرئيس،  (3)
  .٦٧نصا منقحا للمادة 

القانونية  الشؤون واجلرمية ومكتب باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الداخلية الرقابة خدمات قدم مكتب  (4)
 طرف لدولة "عبارة بعد) أ (الفرعية الفقرة يف" عمومية دولية منظمة أو "عبارة باألمانة العامة اقتراحا مشتركا بإدراج

  ).، املرفقA/AC.261/L.212انظر  ("أخرى
القانونية  الشؤون واجلرمية ومكتب باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الداخلية الرقابة خدمات قدم مكتب  (5)

 طرف لدولة "عبارة بعد) ب (الفرعية الفقرة يف" عمومية دولية منظمة أو "عبارة باألمانة العامة اقتراحا مشتركا بإدراج
  ).، املرفقA/AC.261/L.212انظر  ("أخرى

  .أثناء املشاورات غري الرمسية، أعرب أحد الوفود عن قلق بشأن مضمون هذه الفقرة الفرعية (6)
القانونية  الشؤون رمية ومكتبواجل باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الداخلية الرقابة خدمات قدم مكتب  (7)

 دولة مبطالبة "العبارة بعد) ب (الفرعية الفقرة يف" عمومية دولية منظمة أو "عبارة باألمانة العامة اقتراحا مشتركا بإدراج
  ).فق، املرA/AC.261/L.212انظر  ("أخرى طرف

  .ورأت عدة وفود أخرى أنه ينبغي االحتفاظ هبا. أعربت عدة وفود عن تفضيلها حذف هذه الفقرة الفرعية (8)
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  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : لدورة السادسةا
 

  ملحوظات من األمانة

الذي أنشأته اللجنة املخصصة  االتساق، فريق قام املخصصة، اللجنة من لطلب استجابة - ١٠
 للجنة السادسة الدورة بالنظر أثناء ،ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية

 ٦٧ املادة يف" االتفاقية هلذه وفقا جمّرم سلوك "عبارة عن االستعاضة ينبغي كان إذا ما مسألة يف املخصصة،
 إىل الفريق خلص وإذ. األخرى املواد نصوص مع متسقا النص جلعل" االتفاقية هلذه وفقا جمّرم فعل "بعبارة
 هلذه وفقا ّرمجم فعل ارتكاب "إىل العبارة تلك تغيري قّرر حمض، مصطلحي طابع ذات املسألة هذه أن

 .)٩، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر  (٦٧ املادة يف" االتفاقية
 

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٦٧املادة "
  (9)تدابري االسترداد املباشر للممتلكات"

  :على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي"    
 أخرى برفع دعوى مدنية أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف  )أ"(    

أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو لتثبيت 
  ملكية تلك املمتلكات؛

أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال جمّرمة   )ب"(    
  خرى تضررت من تلك اجلرائم؛وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أ

أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها أو لسلطاهتا املختصة، عندما يتعني   )ج"(    
عليها اختاذ قرار بشأن املصادرة، بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت 

  (10).بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا

  .]"ُحذفت) د(الفقرة الفرعية "[
________________ 

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية،  االتساق قرر فريق  (9)
 وعناوين اخلامس الفصل عنوان مع متسقا جلعله" للموجودات املباشر داالستردا تدابري "إىل ٦٧ املادة عنوان بتغيري يوصي أن

  .)١٥، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر (الفصل  ذلك يف أخرى مواد
  :كما يلي) ج( بأن يكون نص الفقرة الفرعية A/AC.261/L.223انظر أيضا اقتراح فرنسا الوارد يف الوثيقة   (10)

 باملمتلكات أخرى طرف دولة مبطالبة باالعتراف حملاكمها لإلذن تدابري من يلزم قد ما تعتمد أن  )ج"(   
  ."مبصادرهتا األمر قبل هلا، شرعيا مالكا بصفتها االتفاقية، هلذه وفقا جمّرم سلوك طريق عن املكتسبة

نية التابع لألمانة  أنه، أثناء النظر يف هذه الفقرة، قام ممثل مكتب الشؤون القانواألعمال التحضرييةواتفق على أن تبني 
بأن تدرج يف هذه ) A/AC.261/L.212انظر (العامة باسترعاء انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراح الذي قدمه ممثلو األمني العام 

وعقب مناقشة . الفقرة إشارة إىل االعتراف مبطالبة منظمة دولية عمومية باإلضافة إىل االعتراف مبطالبة دولة طرف أخرى
 قررت اللجنة املخصصة عدم إدراج تلك اإلشارة، استنادا إىل الفهم بأن الدول األطراف ميكن، عمليا، أن تعترف االقتراح،

مبطالبة مؤسسة دولية عمومية تكون أعضاء فيها، باعتبارها املالكة الشرعية للممتلكات اليت اكتسبت عن طريق سلوك جمّرم 
  .وفقا لالتفاقية



 509   ٥٣ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٦٧وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ١١
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ١٢
انظر النص النهائي لالتفاقية، ( يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها ،)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 .٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

   
   املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   النص- باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
 

  ٥٣املادة 
  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات

  :على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي  
أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى مدنية   )أ(  

 ممتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو أمام حماكمها لتثبيت حق يف
  لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛

أن تتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال جمّرمة   )ب(  
  وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم؛

زم من تدابري تأذن حملاكمها أو لسلطاهتا املختصة، عندما يتعني أن تتخذ ما قد يل  )ج(  
عليها اختاذ قرار بشأن املصادرة، بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات اكتسبت 

  .بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا
   

    ملحوظات تفسريية- جيم
   

   من االتفاقية ٥٣ليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة امللحوظة التفسريية ا  
هي ) ٥٦الفقرة ، A/58/422/Add.1(وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :كما يلي
 

  )ج(الفقرة الفرعية 

 العامة لألمانة التابع القانونية الشؤون مكتب ممثل قام الفقرة، هذه يف النظر أثناء  
 الرقابة خدمات مع مكتب مكتبه، قدمه الذي االقتراح إىل املخصصة اللجنة انتباه استرعاءب

 تدرج بأن ،)A/AC.261/L.212 انظر (واجلرمية باملخدرات املعين املتحدة األمم ومكتب الداخلية
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 االعتراف إىل باإلضافة عمومية دولية من منظمة مبطالبة االعتراف إىل إشارة الفقرة هذه يف
 إدراج عدم املخصصة اللجنة قررت االقتراح، مناقشة وعقب. أخرى طرف من دولة طالبةمب

من  مبطالبة تعترف أن عمليا، ميكن، األطراف الدول أن على التفاهم إىل استنادا اإلشارة، تلك
 اكتسبت اليت للممتلكات الشرعية املالكة باعتبارها فيها، أعضاء تكون عمومية، دولية مؤسسة

  .لالتفاقية وفقا جمّرم سلوك طريق عن
  

 



 

 
511 

 
 
   

  من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد   - ٥٤املادة 
        الدويل يف جمال املصادرة

          نصوص التفاوض- ألف
      ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  ملحوظات من األمانة

 والذي يشري A/AC.261/3 (Part IV) يف الوثيقة كان اجلزء من النص املتداول الوارد - ١
 إىل احلكومات متهاقّد اليت لالقتراحات مدجمة إىل الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية صيغة

 بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض صةاملخّص للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع
ا مقّسم وكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ).٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧ إىل ٤ من آيرس

واحتوى اجلزء األول من . إىل جزأين لدواعي الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى
 ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من منياملقّد النص املتداول على صيغة مدجمة لالقتراحني

يف اجلزء الثاين من النص " آليات االسترداد"ة اخلاصة بـدرجت املاد وأُ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك
) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني

 أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء تأعّد وقد). A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات
 .عقود يف بوينس آيرسالرمسي امل غري التحضريي االجتماع

     
      (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  (2)،(1)[...]املادة "
  االستردادآليات "

تزّود كل دولة طرف سلطاهتا املختصة بصالحيات كافية، وفقا ملبادئ قانوهنا "    
 الداخلي، لتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف األخرى على استرداد املوجودات احملازة على

  :حنو غري مشروع، وتقوم من أجل بلوغ تلك الغاية مبا يلي
    ..."  

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/19 (املتحدة الواليات من مملقّدا االقتراح من مأخوذ نص  (1) 
  .(A/AC.261/IPM/11) بريوم من نص مأخوذ من االقتراح املقّد  (2) 
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   أحكام املصادرة األجنبيةإنفاذ"  

 أي حكم هنائي إنفاذتتخذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة ب  )ب"(    
لدولة طرف أخرى يأمر مبصادرة موجودات ُمحازة على حنو غري مشروع أو سداد مبلغ من 

  اظر تلك املوجودات؛النقود ين
  

  رم أجنيبُج إىل املصادرة استنادا"  

تتخذ ما قد يلزم من تدابري لكي تتمكن من املالحقة القانونية واملعاقبة على   )ج"(    
غسل املوجودات احملازة على حنو غري مشروع ذات املصدر األجنيب ومصادرة املوجودات تبعا 

  ازة على حنو غري مشروع اليت هلا ذلك املنشأ؛ات تتعلق باملوجودات احملإجراءلتحقيقات أو 
  

  التدابري املؤقتة"  

تتخذ ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لكي تتمكن من   )د"(    
القيام فورا، بناء على طلب أي دولة طرف أخرى، حبجز املمتلكات اليت يوجد أساس معقول 

بصفتها موجودات حمازة على حنو غري مشروع أو لالعتقاد بأهنا ستكون خاضعة لالسترداد 
احلجر على تلك املوجودات أو، بطريقة أخرى، منع أي تعامل فيها أو نقل هلا أو تصرف 

 مصادرة حملي، جراءبا إلوعالوة على اآلليات الرامية إىل احلفاظ على املمتلكات ترقّ. فيها
دا إىل اعتقال أو هتمة يف بلد أجنيب تشمل تلك التدابري صالحيات احلجر على املوجودات استنا

 أمر زجري صادر من إنفاذيتعلقان باالحتياز غري املشروع لتلك املوجودات، وصالحيات 
حمكمة خمتصة يف الدولة الطالبة، وصالحيات احلجر على املوجودات بناء على طلب يوفر 

  ة الطالبة؛ى يف حكم مصادرة يف الدولأساسا معقوال لالعتقاد بأن املمتلكات ستسّم
    "..."  

  
  ملحوظات من األمانة

 يف النص ٦٧باعتباره املادة " آليات االسترداد"ظهر مشروع نص املادة اخلاصة بـ - ٢
 .من دون تغيري آخر) A/AC.261/3/Rev.1/Add.1(املتداول ملشروع االتفاقية 

   فيينا،(وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  - ٣
). A/AC.261/L.82انظر ( املادة ه، اقترحت الصني صيغة جديدة هلذ)٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨- ١٧

 ):٥٣املادة  إطار انظر أيضا يف(وكان نص ذلك االقتراح كما يلي 
  

  ٦٧املادة "
  آليات االسترداد"

 اهتا الداخلية، املساعدة إىل سائر الدولإجراءم كل دولة طرف، وفقا لقوانينها وتقّد"    
وحتقيقا لذلك الغرض، تتخذ . األطراف يف استرداد املوجودات احملازة على حنو غري مشروع

  :الدول األطراف ما قد يلزم من تدابري ألجل
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   األحكام األجنبية الصادرة بشأن املصادرة أو اجلزاءات النقديةإنفاذ  )أ"(    
ها أي حكم إقليميف على كل دولة طرف أن تتيح اجملال لسلطاهتا املختصة بأن تنفّذ "    

  قضائي أو إداري ساري املفعول صادر بشأن املصادرة أو اجلزاءات النقدية عن دولة 
  طرف أخرى؛

   املوجودات استنادا إىل إثبات حق امللكيةإعادة  )ب"(    
ثبات حق ملكية موجودات ولة طرف أخرى أدلة مستندية بشأن إيف حال تقدمي د"    

أي دولة طرف، يف حال عدم وجود أي موجبات قانونية حمازة على حنو غري مشروع، على 
 إعادةللرفض، أن تعترف حبق ملكية تلك الدولة الطرف يف تلك املوجودات وعليها أن تيّسر 

  تلك املوجودات إىل مالكها الشرعي؛
ات دعوى مدنية من جانب دولة طرف أخرى أو إجراءالسماح باستهالل   )ج"(    

  طرف معين آخر
لة طرف ما قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى أو لطرف تعتمد كل دو"    

ات دعوى مدنية يف حماكمها بشأن ملكية املوجودات إجراءذي صلة باملوضوع باستهالل 
  ها؛إقليماحملازة على حنو غري مشروع الواقع مكاهنا ضمن 

حينما تستهل الدولة الطرف الطالبة، أو أي طرف ذي صلة، إجراءات دعوى "    
دنية، وتطلب اختاذ تدابري وقائية، على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تتخذ تلك التدابري م

  على النحو املطلوب؛
  ات القانونية اخلاصة هباجراءمصادرة املوجودات استنادا إىل اإل  )د"(    
ها ملنع نقل عائدات اجلرمية إقليمات القانونية ضمن جراءتتخذ كل دولة طرف اإل"    

ع وأنشطة غسل األموال وغري ذلك من األفعال املماثلة اليت متس بتشريعاهتا غري املشرو
 إعادةاخلاصة، وذلك لغرض حجز ومصادرة املوجودات ذات الصلة بذلك، وكذلك 

  ."املوجودات املرتبطة بذلك أيضا
  

وبعد القراءة األوىل ملشروع النص، اقترحت اهلند صيغة جديدة هلذه املادة؛ وكان مقررا أن  
  .تاح ذلك االقتراح للجنة املخصصة من أجل القراءة الثانية ملشروع النصي

  
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض  - ٤

 تلك وأشارت. واضحة غري) األجنبية املصادرة أحكام إنفاذعن ) (ب(الوفود أن صيغة الفقرة الفرعية 
 وأشري. املدين التجريد املادة هذه يف إليها املشار اتجراءاإل مشلت إذا مشاكل هستواج أهنا إىل الوفود
 الصادر األجنيب احلكم كان إذا ما بشأن الوضوح قلة وهي املسألة هبذه صلة ذات أخرى مسألة إىل

 مفهوم أن إىل الوفود تلك أشارت ذلك، على وعالوة. إداريا أو مدنيا أو جنائيا حكما سيكون
 .بوضوح حتديده الذي ينبغي التعويضات، مفهوم ستجلبي السداد
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 الوفود بعض رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٥
 عائدات يف التصرف (٦١ املادة مع تتداخل) أجنيب جرم إىل استنادا عن املصادرة) (ج( الفرعية الفقرة أن

 هذه لقصر ضرورة أنه ال أيضا الوفود بعض ورأت. من مشروع االتفاقية) املصادرة املمتلكات أو اجلرائم
 .األصلية الفساد جرائم لتشمل توسيعها ينبغي وأنه األموال غسل جرمية على الفرعية الفقرة

 عديدة وفود أبرزت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة و أثناء -٦
 عدة إىل ةمقّسم مستقلة مادة تشكِّل أن األنسب يكون قد أنه ، ورأت)التدابري املؤقتة) (د( الفرعية الفقرة أمهية

مشرية  املنوال، هذا على اقتراحا باكستان متقّد النص، ملشروع األوىل القراءة وبعد. الوضوح لغرض فقرات
 الفرعية الفقرة هذه أن الوفود بعض ورأت. النص ملشروع الثانية القراءة أجل من صةاملخّص للّجنة إىل أنه سيتاح

 تدابري على تنص الفرعية الفقرة هذه أن الوفود معظم ورأى. )دلةااملساعدة القانونية املتب (٥٣ املادة مع تتداخل
 ضرورة على وافقت لكنها ،٥٣ املادة يف املتوخاة املتبادلة، القانونية للمساعدة هلا مفعول مكمِّل يكون أن ميكن
 .فعاليتهما من تقلل ميكن أن تفسريمها يف مشاكل حصول بلتجّن احلكمني نياالتساق ب حتقيق

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  ملحوظات من األمانة

متها الواليات املتحدة، اليت تولت تنسيق أعمال فريق حة قّد هو صيغة منقّاملعروض أدناهنص ال -٧
من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية اخلامس الرئيس املسؤول عن الفصل عامل غري رمسي أنشأه نائب 

 ٦٧حة اجلديدة ملشروع نص املادة وكانت الصيغة املنقّ. صةملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخّص
 من ٥٣ادة امل إطار انظر أيضا يف) (االسترداد املباشر للموجودات (٦٧املادة : ة إىل مادتني كما يليمقّسم

 . آليات استرداد املوجودات من خالل التعاون الدويل يف املصادرة مكررا، تتناول٦٧ومادة جديدة ) االتفاقية
    

 (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  

   مكررا٦٧املادة "
   املوجودات من خالل استردادآليات "

  التعاون الدويل يف املصادرة

ة والتمكني من تبادل املساعدة القانونية وفقا للمادة امياإلجرألغراض استرداد العائدات "    
  :من هذه االتفاقية] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [

تزّود كل دولة طرف سلطاهتا املختصة، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي،   )أ"(  
ودات املوج[بصالحيات كافية لتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف األخرى على استرداد 

  :، وعليها لتلك الغاية]املكتسبة بصورة غري مشروعة
 حكم قطعي إنفاذأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة ب  ‘١‘"    

أو ] موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[صادر عن دولة طرف أخرى يأمر مبصادرة 
  سداد مبلغ من املال مقابل لتلك املوجودات؛
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مد ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املختصة من األمر مبصادرة أن تعت  ‘٢‘"    
ذات منشأ أجنيب أو سداد مبلغ من املال ] موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[

املتصلة ] املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة[مقابل لتلك املوجودات، مبا يف ذلك 
  جبرائم غسل األموال؛

اد ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة ممتلكات متثل أن تنظر يف اعتم  ‘٣‘"    
بدون إدانة جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن ] موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[

فيها مالحقة اجلاين أو حامل سند امللكية بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو احلصانة أو 
  .يف أي حاالت أخرى مناسبة

لة طرف سلطاهتا املختصة، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، تزّود كل دو  )ب"(    
بصالحيات كافية لتمكينها من القيام، على وجه السرعة، بناء على طلب دولة طرف أخرى، 
حبجز املمتلكات اليت يوجد أساس وجيه لالعتقاد بأهنا ستكون خاضعة لالسترداد بصفتها 

ود على تلك املمتلكات، أو مبنع أي ، أو بفرض قي]موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[
  : هلا أو تصرف فيها بأي شكل آخر، وعليها لتلك الغايةإحالةتعامل فيها أو 

با إلجراء مصادرة قد أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري للحفاظ على املمتلكات ترقّ  ‘١‘"    
  تتخذه بصفتها الدولة متلقية الطلب؛

 لفرض قيود على املوجودات أو حجزها استنادا  أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري  ‘٢‘"    
  إىل توقيف أو اهتام جنائي أجنيب يتعلق باكتساب هذه املوجودات؛

 أمر تقييدي أو أمر حجز صادر عن حمكمة نفاذأن تعتمد ما قد يلزم من تدابري إل  ‘٣‘"    
  خمتصة يف دولة طرف أخرى؛

 املوجودات أو حجزها بناء على أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لفرض قيود على  ‘٤‘"    
ر أساسا معقوال لالعتقاد بأن املمتلكات ستكون حمددة يف حكم مصادرة يف طلب يوفّ

  الدولة الطالبة؛
   للحفاظ على املمتلكات إضافيةأن تعتمد ما قد تراه مناسبا من تدابري   ‘٥‘"    

  ."املطلوب مصادرهتا
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

كرَّست اللجنة املخصصة املشاورات غري الرمسية خالل دورهتا اخلامسة، عمال بقرار  - ٨
اختذته يف دورهتا الرابعة، للنظر يف أمور من بينها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري 

 .فصلمواصلة املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة يف ذلك ال
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  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  

  (3) مكررا٦٧املادة "
   آليات استرداد املوجودات من خالل التعاون"

  الدويل يف جمال املصادرة
    
على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة   - ١"    

تفاقية فيما يتعلق باملمتلكات املكتسبة عن من هذه اال] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [
طريق سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو املتصلة بذلك السلوك أن تقوم، وفقا ملبادئ قانوهنا 

  :الداخلي، مبا يلي
 حكم قطعي صادر إنفاذاعتماد ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة ب  )أ"(    

   تلك املمتلكات أو سداد مبلغ من املال يوافق قيمة عن دولة طرف أخرى يأمر مبصادرة
  تلك املوجودات؛

اعتماد ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بأن تأمر مبصادرة تلك   )ب"(    
املمتلكات ذات املنشأ األجنيب أو سداد مبلغ من املال يوافق قيمة تلك املوجودات، مبا يف ذلك 

   غسل األموال؛املمتلكات املتصلة جبرائم
النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون إدانة   )ج"(    

جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين أو حامل سند امللكية بسبب الوفاة أو الفرار 
  .أو الغياب أو احلصانة أو يف أي حاالت أخرى مناسبة

رف، لكي تتمكن من القيام فورا، بناء على طلب دولة طرف على كل دولة ط  -٢"    
 من ١أخرى، حبجز املمتلكات اليت يوجد أساس معقول العتقاد أهنا ستخضع للمصادرة عمال بالفقرة 

  :هذه املادة أو جتميدها أو احلفاظ عليها بطريقة أخرى، أن تقوم، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، مبا يلي
د يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتنفيذ أمر جتميد أو اعتماد ما ق  )أ"(    

  حجز صادر من حمكمة ذات اختصاص قضائي أو سلطة معنية تابعة لدولة أخرى؛
اعتماد ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، لدى تلقي طلب يبني   )ب"(    

درة يف الدولة الطالبة، بتجميد أساسا معقوال العتقاد أن املمتلكات ستذكر يف حكم مصا
   أو تبديدها؛إحالتهااملوجودات أو حجزها أو احليلولة بطريقة أخرى دون 

 للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على إضافيةالنظر يف اختاذ تدابري   )ج"(    
فيما املمتلكات من أجل مصادرهتا، وذلك مثال استنادا إىل اعتقال أو هتمة جنائية يف بلد أجنيب، 

  ."يتعلق باحتياز تلك املوجودات

________________ 

، وبناء )سنغافورة واليابان( وفد الواليات املتحدة، بالتشاور مع وفود أخرى أثناء املشاورات غري الرمسية، أعّد  (3) 
  .A/AC.261/L.244 يف الوثيقة ٢ح للفقرة وورد النص املنقّ.  مكررا٦٧ للمادة حاًعلى طلب من الرئيس، نصا منقّ
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  ٢٠٠٣ آب أغسطس ٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  

   مكررا٦٧املادة "
  الدويل   من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد "

  يف جمال املصادرة

انونية املتبادلة عمال باملادة على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة الق  - ١"    
من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [

  :بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي
 أمر مصادرة صادر إنفاذملختصة باختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا ا  )أ"(    

  (4)عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛
اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، عندما تكون لديها والية   )ب"(    

قضائية، بأن تأمر مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي بشأن جرم 
ات أخرى يأذن إجراءج ضمن واليتها القضائية أو من خالل غسل أموال أو أي جرم آخر يندر

  (5)هبا قانوهنا الداخلي؛
النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون إدانة   )ج"(    

بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو يف  (6)جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين
  .خرى مناسبةحاالت أ

على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء على   - ٢"    
من هذه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ من املادة ٢م عمال بالفقرة طلب مقدَّ

  :االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي
بري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز اختاذ ما قد يلزم من تدا  )أ"(    

املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف 
 الختاذ (7)ر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافيةالطالبة يوفَّ

________________ 

 يفّسرمن هذه املادة إىل أمر مصادرة جيوز أن ) أ (١ أن اإلشارة يف الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (4) 
 أمر صادر عن إنفاذا تقتضي تفسريا واسع النطاق، حبيث تشمل أحكام املصادرة النقدية، ولكن ينبغي أن ال ُتفهم على أهن

  .حمكمة ال توجد لديها والية قضائية جنائية
 على أهنا تعين أن االلتزام الوارد تفّسرمن هذه املادة يتعني أن ) ب (١ أن الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على تبني   (5) 

  . مصادرة جنائية ميكن أن تؤدي إىل أوامرتاإجراءيف هذا احلكم سيتم الوفاء به عن طريق 
، يف سياق هذه الفقرة الفرعية، قد يفهم يف احلاالت املناسبة "اجلاين" أن تعبري األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (6) 

  .على أنه يشمل األشخاص الذين قد يكونون حاملني لسندات ملكية لغرض إخفاء هوية املالكني احلقيقيني للممتلكات املعنية
من هذه املادة ينبغي ) أ (٢املستخدم يف الفقرة " أسبابا كافية"، أن تعبري األعمال التحضريية اتفق على أن تبني  (7) 

  .دعوى ظاهرة الوجاهة يف البلدان اليت تستخدم نظمها القانونية هذا التعبري إىل تأويله كإشارة
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 ١ ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض الفقرة تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات
  (8) من هذه املادة؛)أ(
اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز   )ب"(    

ر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك املمتلكات، بناء على طلب يوفّ
 من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر أسبابا كافية الختاذ تدابري
  من هذه املادة؛) أ (١مصادرة ألغراض الفقرة 

 للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على إضافيةالنظر يف اختاذ تدابري   )ج"(    
  املمتلكات من أجل مصادرهتا، مثال بناء على توقيف أو اهتام جنائي ذي صلة باحتياز 

  ."تلك املمتلكات
    

  ملحوظات من األمانة
  

الذي أنشأته اللجنة املخصصة  االتساق فريق نظر املخصصة، للجنة السادسة الدورة أثناء - ٩
 يف املخصصة، اللجنة من لطلب واستجابة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية،

 من ١الفقرة  الواردة يف ،"االتفاقية هلذه وفقا جمّرم سلوك "عبارة عن االستعاضة ينبغي كان إذا ما مسألة
 ،"االتفاقية هلذه وفقا جمّرم فعل "بعبارة ،)A/AC.261/3/Rev.4انظر (مكررا من مشروع االتفاقية  ٦٧ املادة
 مصطلحي طابع ذات املسألة هذه أن إىل الفريق خلص وإذ. األخرى املواد نصوص مع متسقا النص جلعل
 ، مكررا٦٧ املادة من ١الفقرة  يف" االتفاقية هلذه وفقا مةاجملّر األفعال "إىل العبارة تلك رأن تغيَّ قّرر حمض،

 ).٩، الفقرة Corr.1و A/AC.261/24انظر (

 مكررا من مشروع ٦٧ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ١٠
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (صصة، يف دورهتا السابعة ونظرت اللجنة املّخ - ١١
وتتجلى . لة، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعّد)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(لنهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة التعديالت األخرية يف النص ا
م إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار ، الذي قّد)مشروع قرار، املرفق

 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
      

________________ 

ات إجراءلة الطرف أن ختتار إقامة أنه جيوز للدو) أ (٢ فيما يتعلق بالفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (8) 
ه وإما الستخدام أمر التجميد أو احلجز األجنيب بصفة أساس الستصدار إنفاذإما لالعتراف بأمر التجميد أو احلجز األجنيب و

على أهنا ) أ(أمر التجميد أو احلجز الواردة يف الفقرة الفرعية  إىل وال ينبغي تأويل اإلشارة. أمر التجميد أو احلجز اخلاص هبا
  . أمر التجميد أو احلجز الصادر عن سلطة ليست لديها والية قضائية جنائية أو االعتراف بهإنفاذتقتضي 
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٥٤املادة 

   الدويل  من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد 
  يف جمال املصادرة

على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة   - ١  
 من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية ٥٥
  :ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي  أو

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ أمر مصادرة   )أ(  
  صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، عندما تكون لديها   )ب(  
مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي والية قضائية، بأن تأمر 

بشأن جرم غسل أموال أو أي جرم آخر يندرج ضمن واليتها القضائية أو من خالل إجراءات 
  أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي؛

النظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون   )ج(  
ة يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب إدانة جنائي

  .يف حاالت أخرى مناسبة  أو
على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء على   -٢  

  :ا الداخلي، مبا يلي من هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهن٥٥ من املادة ٢طلب مقدم عمال بالفقرة 
اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز   )أ(  

املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف 
ختاذ الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية ال

تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض 
  من هذه املادة؛) أ (١الفقرة 

اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز   )ب(  
الطلب بأن هناك املمتلكات، بناء على طلب يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية 

أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر 
  من هذه املادة؛) أ (١مصادرة ألغراض الفقرة 

النظر يف اختاذ تدابري إضافية للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على   )ج(  
  ى توقيف أو اهتام جنائي ذي صلة باحتياز املمتلكات من أجل مصادرهتا، مثال بناء عل

  .تلك املمتلكات
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    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة ٥٤امللحوظات التفسريية بشأن املادة   
، A/58/422/Add.1(املخصصة والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :يلي، هي كما )٦١- ٥٧الفقرات 
  

  ١الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

 تفسريا املادة هذه من) أ (١الفقرة  يف مصادرة أمر إىل اإلشارة تفسر أن جيوز  )أ(  
 أهنا على تقرأ ال أن ينبغي ولكن النقدية، املصادرة أحكام تشمل حبيث النطاق، واسع
 ؛جنائية قضائية والية لديها توجد ال حمكمة عن صادر أمر إنفاذ تقتضي

  
 )ب(الفقرة الفرعية 

 الوارد االلتزام أن تعين أهنا على املادة هذه من) ب (١ الفقرة تفسر أن يتعني  )ب(  
 مصادرة؛ أوامر إىل تؤدي أن ميكن جنائية إجراءات طريق عن به الوفاء سيتم احلكم هذا يف

  
  )ج(الفقرة الفرعية 

 يف ،"اجلاين "تعبري يفهم ميكن أن املادة، هذه من) ج (١ الفقرة سياق يف  )ج(  
 لغرض ملكية لسندات حاملني يكونون قد الذين األشخاص يشمل أنه على املناسبة، احلاالت
  املعنية؛ للممتلكات احلقيقيني املالكني هوية إخفاء

  
  ٢الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

 ملادةا هذه من) أ (٢ الفقرة يف املستخدم" كافية أسبابا "تعبري تفسري ينبغي  )د(  
  التعبري؛ هذا القانونية نظمها تستخدم اليت البلدان يف الوجاهة ظاهرة دعوى إىل على أنه إشارة

 وضع ختتار أن الطرف للدولة جيوز املادة، هذه من) أ (٢ بالفقرة يتعلق فيما  )ه(  
 أو التجميد أمر الستخدام وإما وإنفاذه األجنيب احلجز أو التجميد بأمر لالعتراف إما إجراءات
 تأويل ينبغي وال. هبا اخلاص احلجز أو التجميد أمر الستصدار بصفة أساس األجنيب احلجز
 إنفاذ تقتضي أهنا على املادة هذه من) أ (٢ الفقرة يف الواردة احلجز أو التجميد أمر إىل اإلشارة

  .ألمرا هبذا االعتراف أو جنائية قضائية والية لديها ليست سلطة عن صادر حجز أو جتميد أمر
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        التعاون الدويل ألغراض املصادرة  - ٥٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  ملحوظات من األمانة

 الذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول الوارد يف الوثيقة  -١
 االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة امس من مشروع االتفاقية صيغةالفصل اخل
   إىل ٤ من آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي

عي ا إىل جزأين لدوامقّسموكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧
) املصادرة ألغراض الدويل التعاون (٦٠ووردت املادة . الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى

 وهولندا النمسا من املقدمني يف اجلزء األول من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني
)A/AC.261/IPM/4 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/13.(خرى املعروضة أدناه بسبب  وكانت املواد األ

  مدرجة يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني٦٠صلتها باملادة 
 الثاين اجلزء أعدت وقد). A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني

  .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري رييالتحض االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  ٦٠املادة "
 (1)التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على   - ١"   
ا من عائدات جرائم أو ممتلكات هإقليمجرم مشمول هبذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف 

________________ 

 من اتفاقية اجلرمية ١٣ ويستند إىل املـادة (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقـدم من النمسا وهولنـدا   (1) 
ر حمتويات هذه املادة العناصر األوىل إلجياد حل ملشكلة التعاون الدويل يف حالة وقد اقترحت النمسا وهولندا أن توف. املنظمة

ات جراء تؤدي، مثال، إىل تعجيل اإلإضافيةوقد يكون من املفيد النظر يف عناصر . بلد أجنيب إىل نقل أموال عمومية خمتلسة
التعسف "ون؛ وإنشاء مركز لتبادل املعلومات؛ وإدراج  القانإنفاذإعطاء أولوية يف املعاملة أو إقامة اتصال مباشر بني سلطات (

واقترحت كولومبيا أن يتضمن هذا الفصل مادتني، عنواهنما ). كجرم إضايف" يف استعمال السلطة من جانب أعضاء احلكومة
املتأتية من أفعال  األموال إعادة"و" شروع املتأتية من أفعال فسادمنع ومكافحة نقل األموال ذات املصدر غري امل"على التوايل 

  .(A/AC.261/IPM/14)، لكنها مل تقترح نصا حمددا "بلداهنا إىل فساد
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 من هذه ]املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها أدوات أخرى مشار  أو معدات أو
 :نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي إطار االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى حد ممكن يف

درة، ولتنفذ ذلك أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصا  )أ("    
 األمر يف حال صدوره؛ أو

 الدولة إقليمأن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف   )ب("    
 من هذه االتفاقية، هبدف تنفيذه ]املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١الطرف الطالبة وفقا للفقرة 

أخرى  دواتأ أو ممتلكات أو معدات أو ةميإجرا بعائدات  طاملا كان متعلقابالقدر املطلوب،
 الدولة الطرف إقليمموجودة يف ] املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها شارم

 .متلقية الطلب

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه   - ٢"    
 أو املمتلكات ةاإلجراميعائدات الف على ري للتعّراالتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تداب

 من ]املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها أو املعدات أو األدوات األخرى املشار
، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف إما بأمر صادر حجزهاهذه االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو 

   عمال بطلب مقدم مبقتضى  عن الدولة الطرف متلقية الطلباوإمعن الدولة الطرف الطالبة 
 . من هذه املادة١الفقرة 

 من هذه االتفاقية على ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [تنطبق أحكام املادة   - ٣"    
 ١٥وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف الفقرة . هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

 :يلي  ، تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة ما]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ملادة من ا

من هذه املادة، وصفا للممتلكات املراد ) أ (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )أ("    
ف الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطر إليها  استندتمصادرهتا، وبيانا بالوقائع اليت

 قانوهنا الداخلي؛ إطار متلقية الطلب من استصدار أمر املصادرة يف

ا من نيمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو) ب (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ب("    
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع صدر الطلب والذي  إليه استندأمر املصادرة الذي 

  لتنفيذ األمر؛ومعلومات بشأن النطاق املطلوب

 استندت من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت ٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ج("    
 .الدولة الطرف الطالبة وعرضا لإلجراءات املطلوبةإليها 

تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب القرارات أو اإلجراءات املنصوص عليها يف   - ٤"    
حكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق أو  من هذه املادة وفقا أل٢ و١الفقرتني 

بتلك ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا 
 .األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب
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ا  األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينه بتزويد كل دولة طرفتقوم  - ٥"    
ولوائحها اليت جتعل هذه املادة نافذة املفعول، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك 

 . هلابعرضالقوانني واللوائح، أو 

 ٢ و١يف الفقرتني  إليها إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار  - ٦"    
لك الدولة الطرف أن تعترب هذه من هذه املادة مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، وجب على ت

 .االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف

جيوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون مبقتضى هذه املادة إذا مل يكن اجلرم الذي   - ٧"    
 .يتعلق به الطلب جرما مشموال هبذه االتفاقية

 .طراف الثالثة احلسنة النيةقوق األحبس مت ا أحكام هذه املادة على أهنال تؤوَّل  - ٨"    

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف   - ٩"    
  . عمال هبذه املادةاملضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

    
  (3)،(2)[...]املادة "

  أحكام خاصة بشأن التعاون"

    ..."  
  

  املصادرة والتدابري األخرى"  

 تلقي طلب مقدم عمال هبذا الفصل، تقوم الدولة الطرف اليت توجد فيها عقب  - ٣"    
  :موجودات حمازة على حنو غري مشروع مبا يلي

 ٣تقدم الطلب إىل سلطاهتا املختصة بغرض استصدار أمر مصادرة وفقا للفقرة   )أ"(    
  ح؛ أومن هذه االتفاقية، وتنفذ ذلك األمر إذا من] آليات االسترداد[...] [من املادة 

ه إىل املدى املطلوب، أمر مصادرة صادرا إنفاذتقدم إىل سلطاهتا املختصة، هبدف   )ب"(    
  من هذه االتفاقية؛ أو] آليات االسترداد[...] [ من املادة ٢من الدولة الطالبة وفقا للفقرة 

آليات [...] [ من املادة ٤تقدم إىل سلطاهتا املختصة طلبا، وفقا للفقرة   )ج"(    
  من هذه االتفاقية، الختاذ تدابري مؤقتة؛ أو] اداالسترد

تتخذ ما قد يكون مسموحا به مبوجب قانوهنا الداخلي من تدابري أخرى لتنفيذ   )د"(    
  .استرداد تلك املوجودات

    ..."  
    

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/19(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة   (2) 
 ).A/AC.261/IPM/11(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (3) 
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  [...]املادة "
  حمتويات الطلب"

م من تعديل، من هذه االتفاقية، مع ما يلز] التعاون الدويل[تنطبق أحكام الفصل الرابع "    
وعالوة على املعلومات املنصوص عليها يف الفصل الرابع، حتتوي الطلبات املقدمة . على هذه املادة

  :عمال هبذه املادة على أدلة ومعلومات كافية لدعم االدعاء املسّبب هلا، مبا يف ذلك ما يلي
ا أو ات املطلوبة وللموجودات اليت يتوّخى احلجر عليهجراءوصف كامل لإل  )أ"(    

  حجزها أو مصادرهتا، مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها؛
بيان حيدد هوية األشخاص االعتباريني والطبيعيني الذين تعتقد الدولة الطالبة أهنم   )ب"(    

  ضحايا، سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع اخلاص؛
صدار ب من السعي إىل إدولة متلقية الطلبيان تفصيلي للوقائع يكفي لتمكني ال  )ج"(    

أوامر مالئمة مبوجب قانوهنا الداخلي، مبا يف ذلك وصف كامل للنشاط غري املشروع وعالقته 
  باملوجودات اليت يتوخى حجزها أو احلجر عليها أو مصادرهتا؛

 حكم أجنيب أو أمر زجري أجنيب عمال بالفقرة إنفاذيف حالة الطلب املتعلق ب  )د"(    
من هذه االتفاقية، نسخة مقبولة قانونا من أمر ] آليات االسترداد[...] [دة من املا) ب(الفرعية 

يطلب تنفيذ األمر، وبيان  إليه الطلب، ومعلومات عن املدى الذي إليه الدولة الطالبة الذي يستند
كاف لألطراف الثالثة ولضمان مراعاة األصول القانونية،  إخطار حيدد التدابري اليت اختذت لتقدمي

كان الطلب يتعلق بأمر مصادرة، شهادة من السلطة املختصة يف الدولة الطالبة بأن  إذا ،وكذلك
   وغري خاضع لسبل االستئناف العادية؛نفاذأمر املصادرة هنائي وقابل لإل

  .إضافيةما قد يلزم للدولة متلقية الطلب من معلومات   )ه("    
    

  [...]املادة "

  (2)١اخليار "  
  قيود على التعاون"

  يكون تنفيذ التدابري عمال هبذا الفصل وفقا ملبادئ مراعاة األصول القانونية،   - ١"    
  . حبقوق األطراف الثالثة حسنة النيةوال خيلّ

جيوز رفض تنفيذ أي تدبري من تدابري التعاون اليت ينص عليها هذا الفصل أو رفع   - ٢"    
  :تدبري مؤقت إذا

  صل؛ أومل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذا الف  )أ"(    
اعتربت الدولة متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب حيتمل أن خيلّ بسيادهتا أو أمنها أو   )ب"(    

  نظامها العام أو مصاحلها اجلوهرية األخرى؛ أو



 525   ٥٥ املادة ‐اجلزء األول
 

 

  بة مل تتلق الدولة متلقية الطلب أدلة كافية أو يف أواهنا بشأن اجلرائم املسّب  )ج"(    
  للطلب؛ أو

وعة تشكل جرائم صغرى أو كانت املوجودات احملازة كانت األفعال غري املشر  )د"(    
  .على حنو غري مشروع ذات قيمة قليلة

قبل رفع أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذا الفصل، تتيح الدولة متلقية الطلب   - ٣"    
  .للدولة الطالبة، حيثما كان ذلك ممكنا، فرصة لعرض األسباب اليت تراها تأييدا الستمرار التدبري

    
  (3)٢ اخليار"  

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض التعاون فيما بينها، ومن مث عليها أن تقوم بتبادل "    
 عادةاملساعدة بغية تعجيل وتوفري الضمانات فيما يتعلق باإلجراءات القضائية املتخذة إل

ا املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، إىل بلداهن
وتتعاون الدول األعضاء على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين . األصلية، عقب نقلها

  .ميكن أن يسهموا يف حتقيق ذلك اهلدف
    

  [...]املادة "
  إضافيةأحكام "

يف هذا الفصل  إليها ذا اختارت دولة طرف أن جتعل اختاذ التدابري املشارإ  - ١"    
 تعترب تلك الدولة الطرف أن هذه االتفاقية هي األساس مشروطا بوجود معاهدة ذات صلة،

  .التعاهدي الضروري والكايف
    ..."  
تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها ولوائحها اليت   - ٣"    

  .تنفّذ هذا الفصل ومن أي تغيريات الحقة لتلك القوانني واللوائح أو بوصف هلا
    "..."  

    
   من األمانةملحوظات

أدرج مشروع نص احلكم املعروض أعاله يف النص املتداول ملشروع االتفاقية الوارد يف  - ٢
 ذلك النص وكان ترقيم املواد ذات الصلة يف.  دون إجراء تغيري آخرA/AC.261/3/Rev.1/Add.1الوثيقة 

 :املتداول كما يلي

 املصادرة ألغراض الدويل  التعاون- ٦٠املادة  •

 التعاون بشأن خاصة  أحكام- ٦٨املادة  •

 الطلب  حمتويات- ٦٩املادة  •
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 التعاون  تقييدات- ٧٠املادة  •

 إضافية  أحكام- ٧٢املادة  •

 عظمم أعربت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٣
 باملواد باالقتران فيها النظر معاودة ضرورة إىل أشارت لكنها ،٦٠املادة  على بقاءإلا يف رغبتها عن الوفود
 املتعلق الفصل  إىل٦٠ املادة نقل ميكن أنه الوفود بعض ورأت. الفصل اخلامس من الصلة الوثيقة األخرى
 .الدويل بالتعاون

 أعربت بعض املخصصة، للجنة الثانية لدورةا يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٤
 على ال تنطبق أن ينبغي اختاذها الطلب متلقية الطرف الدولة من املراد التدابري أن رأى مفاده الوفود عن
 يصدر حكم أي لتنفيذ كضمان املزعوم، اجلاين ممتلكات كامل على بل فحسب، واألدوات العائدات
  .اماتكالغر عقوبات فرض ذلك يف مبا الحقا،

 اجلزائر اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٥
 الدولة بإبالغ الطلب متلقية الطرف الدولة وتقوم: "٦٠ من املادة ٢الفقرة  هناية إىل التالية اجلملة إضافة
 ."جراءاإل مدة طوال املصادرة طلب معاجلة يف واجب حرص من يبذل مبا الطالبة الطرف

املخصصة، أشارت بعض  للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٦
الختاذ التدابري " األساس التعاهدي الالزم والكايفمبثابة " واعتبار االتفاقية ٦٠ من املادة ٦الوفود إىل الفقرة 

 قد اليت ،"الكايف "عبارة استخدام حول شواغل ، وأثارت٦٠ من املادة ٢ و١يف الفقرتني  إليها املشار
 أن وإىل املنظمة اجلرمية اتفاقية هو النص مصدر أن إىل أخرى وفود وأشارت. الغموض من عنصرا جتلب

 .مفاهيمية مشاكل أي يسبب مل هناك ذاهتا الكلمة استخدام

 فودالو بعض رأت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٧
 مأخوذ النص أن إىل أخرى عديدة وفود وأشارت. دون ضرورة  إلزامية٦٠ من املادة ٩ الفقرة صيغة أن
 .الدول األطراف" تنظر"هو أن  الفقرة هذه يف املتوخى اإللزام وأن املنظمة اجلرمية اتفاقية من

 وفود أشارت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٨
 االتفاقية، مشروع من أخرى مواد أحكام مع كبريا تداخال  يتداخل٦٨ املادة أحكام معظم أن إىل عديدة

 .، بشأن آليات االسترداد٦٧و ٦٠ كاملادتني

   اقترحت املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٩
 الطالبة للدولة تسمح تدابري تتوخى أن: "يلي كما نصها يصبح ل٦٨من املادة ) أ( ٣ الفقرة تعديل اجلزائر

 مبا [املصادرة إجراء الطلب، متلقية للدولة املختصة والسلطات القضائية الوالية مستوى على تبدأ، أن
 ...." ]مع يتوافق

 أشارت باكستان املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١٠
 وإضافة" حتيل "عبارة بعد" السرعة وجه على "عبارة إدراج  واقترحت٦٨من املادة ) ج (٣قرة إىل الف
 للموجودات إحالة أي ملنع عاجلة اتإجراء اختاذ ضمان هبدف: "الفرعية الفقرة هناية يف التالية اجلملة
 ".ذلك إىل وما فيها تصرفالو املعنية
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 ٦٩ املادة أن ذكر املخصصة، للجنة الثانية رةالدو يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١١
 يف االعتبار بعني االزدواج هذا أخذ ينبغي وأنه ،٦٠ املادة منها األخرى، األحكام من عدد مع تتداخل
 .النص ملشروع الثانية القراءة

 أشارت باكستان املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١٢
 للموجودات كامل وصف" :التالية البديلة الصيغة  واقترحت٦٩من املادة ) أ(رة الفرعية إىل الفق

 احلجز هبدف أمكن، حيثما املقدرة، وقيمتها ملكاهنا وبيان عليها، للتعرف يكفي واألموال واملمتلكات
 ."واملصادرة واحلجر

 من الرئيس طلب ،املخصصة للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وبعد - ١٣
 اتفاقية من ١٨ املادة ذلك يف ، مستلهمتني٧٠ املادة صياغة عادةإل جهدا تبذال أن املتحدة والواليات بريو

   األوىل القراءة أثناء دارت اليت للمناقشات املؤقت الطابع تأكيد أيضا الرئيس وأعاد. املنظمة اجلرمية
 .النص ملشروع

 من عدد أعرب املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف نص،ال ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١٤
 ختص مسألة املوجودات استرداد أن إىل الوفود تلك وأشارت. ٧٠املادة  من ١ اخليار تفضيله عن الوفود
 محاية ضمان املهم من أن الوفود كذلك تلك ورأت. األساسية الرفض دواعي عليها تنطبق الدويل التعاون
 .التعاون طلبات ملتابعة ما زمين حد هناك يكون وأن النية ةاحلسن الثالثة األطراف

 من عدد أعرب املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١٥
 الغامضة والتعابري ١ اخليار صيغة أن إىل الوفود تلك وأشارت. ٧٠ من املادة ٢ اخليار تفضيله عن الوفود
 من األخرى املواد فعالية من التقليل خطورة على وتنطوي التعاون أمام عقبات تضع فيه الواردة العديدة

 .استثناء يكون أن ينبغي التعاون رفض أن الوفود تلك ورأت. الفصل هذا

 أن إىل أشري املخصصة، للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ١٦
 من أخرى أحكام مع تتداخل لكنها كامال، يكون لكي ياألصل االقتراح يف  أدرجت٧٢ املادة أحكام
 مشروع من أخرى أحكام مع املادة هذه أحكام دمج على اتفق ذلك، على وبناء. االتفاقية مشروع
 .ذاهتا املسائل تتناول االتفاقية

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/11)االحتاد الروسي 

  ٦٠دة املا"
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على   - ١"    
أو ة إجراميها من عائدات إقليم من أجل مصادرة ما يوجد يف ،مشمول هبذه االتفاقيةجرم 

 ]املصادرة واحلجز[...] [دة  من املا١يف الفقرة  إليها أدوات أخرى مشار ممتلكات أو معدات أو
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يف  إليها ها من ممتلكات أخرى مشارإقليم أو من أجل مصادرة ما يوجد يف من هذه االتفاقية
 االتفاقية وجيوز حتويلها، بناء على أمر همن هذ] املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١الفقرة 

أن تقوم، إىل أقصى  االتفاقية،  للدولة جزاء على جرائم مشمولة هبذهإيراداتقضائي هنائي، إىل 
 :نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي إطار  ممكن يفمدى

 أن تضعأن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، و  )أ("    
  يف حال صدوره؛ أوموضع النفاذ ذلك األمر 

 الدولة إقليمة يف أن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكم  )ب("    
ه إنفاذ هبدف  من هذه االتفاقية،]املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١الطرف الطالبة وفقا للفقرة 

  .بالقدر املطلوب
إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه   - ٢"    

 أو ةاإلجراميعائدات ال لكشف تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري  يتعني أناالتفاقية،
املصادرة [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار

[...] املادة  من ١يف الفقرة  إليها شارامل أو أي ممتلكات أخرى  من هذه االتفاقية]واحلجز
 للدولة جزاء على إيراداتائي، إىل وجيوز حتويلها، بناء على أمر قضائي هن] املصادرة واحلجز[

، بغرض مصادرهتا يف هناية حجزهاواقتفاء أثرها وجتميدها أو جرائم مشمولة هبذه االتفاقية، 
، عمال  عن الدولة الطرف متلقية الطلبوإماعن الدولة الطرف الطالبة إما املطاف بأمر صادر 

  ". من هذه املادة١بطلب مقدم مبقتضى الفقرة 
      

  (A/AC.261/3/Rev.3) تداولالنص امل
  (4) ٦٠املادة "

 التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على   - ١"    
 أو ةإجراميها من عائدات إقليممشمول هبذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف جرم 

املصادرة [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها  مشار(5)رىأدوات أخ ممتلكات أو معدات أو
  نظامها القانوين الداخلي،  إطار  ممكن يفمدى من هذه االتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى ]واحلجز
 :مبا يلي

________________ 

الدورة الرابعة للجنة املخصصة، كان هناك اتفاق على االحتفاظ هبذه املادة أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف   (4) 
ويتضمن مشروع النص احلايل هلذه . ضمن الفصل اخلامس واإلبقاء على صيغتها احلالية، لكي ُينظر فيها أثناء القراءة الثالثة

  .٧٢ و٧٠-٦٨املادة عناصر من املواد 
، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بضعة وفود عن رأي مفاده أن تعبري أثناء القراءة الثانية ملشروع النص  (5) 

وأشارت وفود . ينبغي أن يستخدم هنا لضمان االتساق مع باقي هذا الفصل" املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"
  .ة على حنو أعّماإلجراميأخرى إىل أن الغرض من هذه املادة هو تناول كل العائدات 
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 أن تضعأن حتيل الطلب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، و  )أ("    
 وره؛ أويف حال صدموضع النفاذ ذلك األمر 

 الدولة إقليمأن حتيل إىل سلطاهتا املختصة أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف   )ب("    
 من املادة ١لفقرة ، وا]]آليات االسترداد[...] [من املادة ) ب(للفقرة  [الطرف الطالبة وفقا

 تعلقا طاملا كان م بالقدر املطلوب،هإنفاذ من هذه االتفاقية، هبدف ]املصادرة واحلجز[...] [
[...]  من املادة ١يف الفقرة  إليها شارمأخرى  دواتأ أو ممتلكات أو معدات أو ةإجراميبعائدات 

 ؛ الدولة الطرف متلقية الطلبإقليمموجودة يف ] املصادرة واحلجز[

  أن تتخذ ما قد جييزه قانوهنا الداخلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد   )ج"[(    
  (6).]تلك املوجودات

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه   - ٢"    
 أو املمتلكات أو ةاإلجراميعائدات ال لكشفاالتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري 

 من هذه ]املصادرة واحلجز[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها املعدات أو األدوات األخرى املشار
، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف إما بأمر صادر عن حجزها واقتفاء أثرها وجتميدها أو االتفاقية

 ١ عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة  عن الدولة الطرف متلقية الطلبوإماالدولة الطرف الطالبة 
 (7).من هذه املادة

السرية [[...] و ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ املادتنيتنطبق أحكام   - ٣"    
وباإلضافة إىل . من هذه االتفاقية على هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال (8)]املصرفية

تتضمن يتعني أن ، ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ من املادة ١٥املعلومات احملددة يف الفقرة 
 :يلي  الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة ما

من هذه املادة، وصفا للممتلكات املراد ) أ (١ذي صلة بالفقرة يف حالة طلب   )أ("    
  وبيانا بالوقائع اليت(9)،]، مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها، إىل احلد املمكن، [مصادرهتا
الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار  إليها استندت

، مبا يف ذلك وصفا للنشاط غري املشروع وعالقته باملوجودات  [اخليقانوهنا الد إطار مر يفاأل
  (9)؛]املطلوب مصادرهتا

ا من نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو) ب (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ب("    
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع والصادر الطلب  إليه يستندأمر املصادرة الذي 

________________ 

  .٦٨من املادة ) د (٣كانت سابقا الفقرة   (6) 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر إضافة اجلملة التالية إىل هناية   (7) 

معاجلة طلب وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بإبالغ الدولة الطرف الطالبة مبا يبذل من حرص واجب يف : "هذه الفقرة
  ."التجميد واحلجز واملصادرة طوال مدة اإلجراء

  .٧٠نص مأخوذ من املادة   (8) 
  .٦٩نص مأخوذ من املادة   (9) 
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، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف  [املطلوب لتنفيذ األمر املدى عنومعلومات 
الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة ولضمان مراعاة األصول القانونية وبيانا بأن أمر 

 (9) ؛]]وغري خاضع لوسائل الطعن العادية [نفاذاملصادرة هنائي وواجب اإل

 استندت من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت ٢ صلة بالفقرة يف حالة طلب ذي  )ج("    
  :وإضافة إىل ذلك [. لإلجراءات املطلوبةوصفاالدولة الطرف الطالبة وإليها 

 أمر زجري أو أمر حجز، نسخة مقبولة قانونا من هذا األمر، إنفاذإذا طلب   ‘١‘"    
دابري اليت اختذت أو ستتخذ ومعلومات عن املدى املطلوب لتنفيذ األمر وبيانا حيدد الت

  لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة ولضمان مراعاة األصول القانونية؛
إذا طلب التحفظ بناء على أمر اعتقال أو اهتام أجنيب، نسخة مقبولة قانونا من   ‘٢‘"    

  (9)]هذا األمر؛
هوية األشخاص يف حالة طلب ذي صلة هبذه املادة، بيانا حيدد، بالقدر املعروف،   )د"[(    

االعتباريني والطبيعيني الذين تعتقد الدولة الطالبة أهنم ضحايا، سواء أكانوا من القطاع العام أم من 
 (9) ]القطاع اخلاص

ذ الدول األطراف طلبات املساعدة يف استرداد املوجودات املكتسبة بصورة تنفّ  - ٤"[    
 األساسية هلذه االتفاقية وبأقصى قدر غري مشروعة عمال هبذه املادة باعتبار ذلك أحد املقاصد

  (8) .]ممكن مبقتضى قوانينها الداخلية

القرارات أو اإلجراءات املنصوص عليها باختاذ  الدولة الطرف متلقية الطلب قومت  - ٥"    
 من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق ٢ و١يف الفقرتني 

بتلك  أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا أو ترتيب ثنائي
 .األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب

 األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها  بتزويد كل دولة طرفتقوم  - ٦"    
 من أي تغيريات تدخل ، وبنسخموضع النفاذ (10)]هذا الفصل] [هذه املادة[ تضعولوائحها اليت 

 (11). هلابوصفالحقا على تلك القوانني واللوائح، أو 

 ٢ و١الفقرتني [يف  إليها إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار  - ٧"    
مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن  (10)]هذا الفصل] [من هذه املادة
 .اقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايفتعترب هذه االتف

أو أن توقف التدابري  [هذه املادة إطار يفجيوز للدولة الطرف أن ترفض التعاون   - ٨"    
، أو إذا مل تتلق  [مشموال هبذه االتفاقيةجرما الذي يتعلق به الطلب اجلرم إذا مل يكن (8) ]املؤقتة

________________ 

  .٧٢نص مأخوذ من املادة   (10) 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود نقل هذه الفقرة إىل   (11) 
  .ام املتعلقة بالتنفيذ يف الفصل األخري من مشروع االتفاقيةاألحك



 531   ٥٥ املادة ‐اجلزء األول
 

 

و مقدمة يف أواهنا بشأن اجلرائم املسببة للطلب، أو إذا الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أ
كانت األفعال غري املشروعة تشكل جرائم طفيفة أو كانت املوجودات املكتسبة بصورة غري 

  (12)،(8).مشروعة ذات قيمة ضئيلة
قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية   - ٩"[    

دولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض أسباهبا املؤيدة الستمرار الطلب أن تتيح لل
  (8).]ذلك التدبري

 (8)]متوافقة مع مبادئ مراعاة األصول القانونية ويتعني[ [أحكام هذه املادةتكون   - ١٠"    
 .قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةحبس حبيث مت عدم تأويلها

 إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تنظر الدول األطراف يف  - ١١"    
  (10)]."هبذا الفصل] [هبذه املادة[ عمال املضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  ملحوظات من األمانة

ملشاورات غري الرمسية عمال بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، كرَّست ا - ١٧
خالل دورهتا اخلامسة للنظر يف أمور منها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري مواصلة 

  .املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة يف ذلك الفصل
    

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  ٦٠املادة "

 التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على   - ١"    
 أو ةإجراميها من عائدات إقليممشمول هبذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف جرم 

التجميد واحلجز [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها أدوات أخرى مشار  ممتلكات أو معدات أو
نظامها القانوين الداخلي،  إطار  ممكن يفمدىالتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى  من هذه ا]واملصادرة
 :مبا يلي

 أن تضعلتستصدر منها أمر مصادرة، واملختصة أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا   )أ("    
  يف حال صدوره؛موضع النفاذ ذلك األمر 

________________ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود االستعاضة عن عبارة   (12) 
  . األخرى هذا االقتراحومل تؤيد الوفود". قررته الدول األطراف وفقا هلذه االتفاقية"بعبارة " مشموال هبذه االتفاقية"
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 الدولة إقليميف أمر املصادرة الصادر عن حمكمة املختصة أو أن حتيل إىل سلطاهتا   )ب("    
آليات استرداد املوجودات من خالل التعاون [...] [من املادة ) ب(للفقرة  [الطرف الطالبة وفقا

 من هذه ]التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ من املادة ١لفقرة ، ل]و] الدويل يف جمال املصادرة
 أو ممتلكات أو معدات ةإجرامي بعائدات  طاملا كان متعلقا بالقدر املطلوب،هإنفاذاالتفاقية، هبدف 

موجودة ] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها شارمأخرى  دواتأأو 
 ؛ الدولة الطرف متلقية الطلبإقليميف 

  أن تتخذ ما قد جييزه قانوهنا الداخلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد   )ج"[(    
  (13).]تلك املوجودات

تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه إثر   - ٢"    
 أو املمتلكات أو ةاإلجراميعائدات ال لكشفاالتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري 

التجميد واحلجز [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها املعدات أو األدوات األخرى املشار
، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف حجزهافاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو  من هذه االت]واملصادرة

 عمال بطلب مقدم  عن الدولة الطرف متلقية الطلبوإماعن الدولة الطرف الطالبة إما بأمر صادر 
 (15)،(14). من هذه املادة١مبقتضى الفقرة 

 من هذه االتفاقية على ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ املادةتنطبق أحكام   - ٣"    
 ١٥وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف الفقرة . هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة يتعني أن ، ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [من املادة 
  :يلي  ما

من هذه املادة، وصف للممتلكات املراد ) أ (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )أ("    
 إليها  استندت وبيان بالوقائع اليت(16) مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقّدرة،مصادرهتا

   مر يفاألالدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار 
   املشروع وعالقته باملوجودات ، مبا يف ذلك وصف للنشاط غري [قانوهنا الداخليإطار 

 (17)؛]املطلوب مصادرهتا
________________ 

اختاذ أي : "كما يلي حبيث يصبح نصها) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح وفد اجلزائر تعديل الفقرة الفرعية   (13) 
  .، ونقلها إىل مكان آخر"تدابري أخرى قد جييزها قانوهنا الداخلي لتنفيذ استرداد تلك املوجودات

تبلّغ الدولة الطرف : "ة، عّدل وفد اجلزائر اقتراحه السابق حبيث أصبح نصه كما يليأثناء املشاورات غري الرمسي  (14) 
  ."متلقية الطلب الدولة الطرف الطالبة مبا اختذ من حرص واجب لتلبية الطلب طوال مدة اإلجراء

املادة بالنص التايل  من هذه ٢أثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح وفد الواليات املتحدة االستعاضة عن الفقرة   (15) 
يف أعقاب تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على ): " مكررا٦٧ من املادة ٢الذي أصبح اآلن الفقرة الفرعية (

) ب(لفرعية جرم مشمول هبذه االتفاقية، تقدم كل دولة طرف طلبا إىل سلطاهتا املعنية الختاذ تدابري مؤقتة تتماشى مع الفقرة ا
  ." مكررا٦٧ة من املاد
  .٦٩نص مأخوذ من املادة   (16) 
وأثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح بعض الوفود حذف النص الوارد بني معقوفني، بينما حثت . املرجع نفسه  (17) 

  . وفود أخرى على االحتفاظ به لكونه مفيدا للممارسني
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ا من نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو) ب (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ب("    
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيان بالوقائع والصادر الطلب  إليه يستندأمر املصادرة الذي 

ان حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الطالبة ، وبياملطلوب لتنفيذ األمرعن املدى ومعلومات 
لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية وبيان بأن 

 ؛أمر املصادرة هنائي

 استندت من هذه املادة، بيان بالوقائع اليت ٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ج("    
، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي  لإلجراءات املطلوبةوصفاالطالبة والدولة الطرف إليها 
  (18).الطلب، عند االقتضاء إليه استند

  (19)]).د(ذفت الفقرة الفرعية ُح"[

  (20)].٤قلت الفقرة ُن"[
  

القرارات أو اإلجراءات املنصوص عليها باختاذ  الدولة الطرف متلقية الطلب قومت  - ٤"    
 من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق ٢ و١يف الفقرتني 

بتلك أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا 
 .األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيب

ملتحدة بنسخ من قوانينها  األمني العام لألمم ا بتزويد كل دولة طرفتقوم  - ٥"    
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل موضع النفاذ (21)]هذا الفصل] [هذه املادة[ تضعولوائحها اليت 

 . هلابوصفالحقا على تلك القوانني واللوائح، أو 

 ٢ و١الفقرتني [يف  إليها إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار  - ٦"    
 مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن (21)]ذا الفصله] [من هذه املادة

  .تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف
املساعدة القانونية [...] [من املادة ] ٢١ و٩الفقرتني [إضافة إىل أحكام   - ٧"    

أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق الدولة ، جيوز أيضا رفض التعاون مبقتضى هذه املادة ]املتبادلة
  (22).الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو يف حينها أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هبا

________________ 

 نصا منقحا هلذه الفقرة الفرعية لكي يتوافق مع احلكم أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات املتحدة  (18) 
  .  مكررا، اليت أُعدت بناء على طلب الرئيس٦٧املقابل له يف الصيغة اليت نقحتها للمادة 

  ).د(أثناء املشاورات غري الرمسية، سحب وفد الواليات املتحدة الفقرة الفرعية   (19) 
. ٦٤ أو املادة ٦١ ونقلها إىل الديباجة أو إىل املادة ٤لى اإلبقاء على الفقرة أثناء املشاورات غري الرمسية، اُتفق ع  (20) 

ذ الدول األطراف طلبات املساعدة يف استرداد املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة تنفّ: "وكان نص الفقرة كما يلي
وكان النص ." ر ممكن مبقتضى قوانينها الداخليةعمال هبذه املادة باعتبار ذلك أحد املقاصد األساسية هلذه االتفاقية وبأقصى قد

  .٧٠األصلي مأخوذا من املادة 
  .٧٢نص مأخوذ من املادة   (21) 
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قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية   - ٨"    
 ذلك، فرصة لعرض األسباب الداعية إىل الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن

 .استمرار ذلك التدبري

أن تكون متوافقة مع مبادئ مراعاة األصول القانونية [ جيب أحكام هذه املادة  - ٩"    
 .حسنة النيةحبقوق األطراف األخرى س حبيث مت عدم تأويلها ]وجيب

و متعددة األطراف تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أ  - ١٠"    
  ".]هبذا الفصل] [هبذه املادة[ عمال املضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ ‐ يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  
  ٦٠املادة "

 التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

تلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على على الدولة الطرف اليت ت  - ١"    
 أو ةإجراميها من عائدات إقليممشمول هبذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف جرم 

التجميد [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها  أخرى مشار(23)أدوات ممتلكات أو معدات أو
نظامها القانوين  إطار  ممكن يفمدىىل أقصى  من هذه االتفاقية، أن تقوم، إ]واحلجز واملصادرة
 :الداخلي، مبا يلي

 أن تضعلتستصدر منها أمر مصادرة، واملختصة أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا   )أ("    
  يف حال صدوره؛موضع النفاذ ذلك األمر 

 الدولة إقليمأمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف املختصة أو أن حتيل إىل سلطاهتا   )ب("    
آليات استرداد املوجودات من خالل التعاون [...] [من املادة ) أ (١للفقرة  [ف الطالبة وفقاالطر

 من هذه ]التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ من املادة ١لفقرة ، ل]و] الدويل يف جمال املصادرة
 أو معدات  أو ممتلكاتةإجرامي بعائدات  طاملا كان متعلقا بالقدر املطلوب،هإنفاذاالتفاقية، هبدف 

موجودة ] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها شارمأخرى  دواتأأو 
 ؛ الدولة الطرف متلقية الطلبإقليميف 

  ).]ج(ذفت الفقرة الفرعية ُح"[
  

________________ 

، بالتشاور مع ) سابقا٩الفقرة ( وفد الواليات املتحدة نصا منقحا هلذه الفقرة ، أعّدأثناء املشاورات غري الرمسية  (22) 
  .وفدي فرنسا والنمسا، بناء على طلب الرئيس

  . تفسريا مفرط االتساعيفّسرينبغي أال " أدوات" أن تعبري األعمال التحضرييةسوف تبني   (23) 
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إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على جرم مشمول هبذه   - ٢"    
ة أو املمتلكات أو اإلجرامية الطرف متلقية الطلب تدابري لكشف العائدات االتفاقية، تتخذ الدول

التجميد واحلجز [...] [ من املادة ١يف الفقرة  إليها املعدات أو األدوات األخرى املشار
من هذه االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف ] واملصادرة

عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم بأمر صادر إما 
  . من هذه املادة١مبقتضى الفقرة 

 من هذه االتفاقية على ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ املادةتنطبق أحكام   - ٣"    
 ١٥الفقرة   احملددة يفوباإلضافة إىل املعلومات. هذه املادة، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال

  :تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادةيتعني أن ، ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [من املادة 
 للممتلكات املراد امن هذه املادة، وصف) أ (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )أ("    

 بالوقائع اوبيانكون ذات صلة، حيثما ت  مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقّدرة،مصادرهتا
الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار  إليها  استندتاليت
  (24)؛قانوهنا الداخلي إطار مر يفاأل

ا من نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو) ب (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ب("    
 بالوقائع اعن الدولة الطرف الطالبة، وبيانوالصادر الطلب ه  إلييستندأمر املصادرة الذي 

، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف الطالبة املطلوب لتنفيذ األمرعن املدى ومعلومات 
لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية، وبيان بأن 

 ؛ائيأمر املصادرة هن

 استندت بالوقائع اليت ا من هذه املادة، بيان٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ج("    
، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي  لإلجراءات املطلوبةوصفاالدولة الطرف الطالبة وإليها 
  .الطلب، حيثما كان متاحا إليه استند

  ).]د(ذفت الفقرة الفرعية ُح"[

  .]٤الفقرة ُنقلت "[
القرارات أو اإلجراءات املنصوص عليها باختاذ  الدولة الطرف متلقية الطلب قومت  - ٤"    

 من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو أي اتفاق ٢ و١يف الفقرتني 
بتلك أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة ورهنا 

 .ألحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيبا

________________ 

 أن بيان الوقائع ميكن أن يتضمن وصفا للنشاط غري املشروع وعالقته األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (24) 
  .باملوجودات املراد مصادرهتا
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 األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها  بتزويد كل دولة طرفتقوم  - ٥"    
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك موضع النفاذ هذه املادة تضعولوائحها اليت 

 . هلابوصفالقوانني واللوائح، أو 

 ٢ و١يف الفقرتني  إليها طرف أن جتعل اختاذ التدابري املشارإذا اختارت الدولة ال  - ٦"    
مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعترب هذه  من هذه املادة

  .االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف
  ة إذا مل جيوز أيضا رفض التعاون مبقتضى هذه املادة أو إلغاء التدابري املؤقت  - ٧"    

  تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو يف حينها أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة 
  (25).ال يعتد هبا

قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية   - ٨"    
ها من أسباب الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لدي

 .تستدعي مواصلة ذلك التدبري

  (26).حسنة النيةحبقوق أطراف ثالثة س  مبا ميأحكام هذه املادةال جيوز تأويل   - ٩"    
  .]" مكررا٦٠ أصبحت املادة ١٠الفقرة "[

    
  ملحوظات من األمانة

 اجملّرمة لاألفعا"و" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عباريت بني املخايرة مبسألة يتعلق فيما - ١٨
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق  االتساق فريق قّرر ،"االتفاقية هلذه وفقا

 مسألة أم موضوعية مسألة املخايرة كانت إذا فيما فحالة، حالة ينظر، أن داخل نص مشروع االتفاقية،
 بعبارة" االتفاقية هبذه املشمولة اجلرائم "عبارة عن باالستعاضة يوصي أن الفريق مث قرر. باالتساق تتعلق

انظر ( من مشروع االتفاقية ٦٠ من املادة ٢ و١يف الفقرتني " االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال"
A/AC.261/24 وCorr.1 ١٢، الفقرة.( 

 من مشروع ٦٠ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ١٩
 ).٢٢الفقرة  ،A/AC.261/22انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢٠
. لة شفويا، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعّد)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، A/58/422(صة ر اللجنة املخّصوتتجلى التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقري
________________ 

 الفهم الذي مفاده أن الدولة الطرف املتلقية الطلب سوف تتشاور مع ةاألعمال التحضريياتفق على أن جتسد   (25) 
الدولة الطرف الطالبة فيما إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال ُيعتد هبا، أو بشأن سبل ووسائل التقّيد بأي موعد هنائي لتقدمي 

  .دليل إضايف
 ينبغي أن تفهم على أهنا ٤٢ من املادة ١دة إىل الفقرة  أن اإلشارة يف هذه املااألعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (26) 

  . من مشروع االتفاقية٤٢ من املادة ٧-٥تشمل اإلشارة إىل الفقرات 
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م إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني ، الذي قّد)، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة 
 .٥٦/٢٦٠وفقا لقرار اجلمعية 

  
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    
  ٥٥املادة 

 الدويل ألغراض املصادرةالتعاون 

على الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية   - ١  
 إجراميةذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات فعل جمّرم وفقا هلعلى 
  من هذه٣١ من املادة ١أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة  ممتلكات أو معدات أو  أو

 : ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يليمدىاالتفاقية، أن تقوم، إىل أقصى 

 أن تضعلتستصدر منها أمر مصادرة، واملختصة أن حتيل الطلب إىل سلطاهتا   )أ(  
 يف حال صدوره؛ موضع النفاذ ذلك األمر 

 يف إقليم أمر املصادرة الصادر عن حمكمةاملختصة أو أن حتيل إىل سلطاهتا   )ب(  
من هذه  ٥٤من املادة ) أ (١ والفقرة ٣١ من املادة ١لفقرة  لالدولة الطرف الطالبة وفقا

 أو ممتلكات أو إجرامية بعائدات  طاملا كان متعلقا بالقدر املطلوب،إنفاذهاالتفاقية، هبدف 
 موجودة يف إقليم الدولة ٣١ من املادة ١شار إليها يف الفقرة مأخرى  دواتأمعدات أو 

 ؛الطرف متلقية الطلب

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا   - ٢  
هلذه االتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكشف العائدات اإلجرامية أو 

  من هذه٣١ من املادة ١املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار إليها يف الفقرة 
االتفاقية واقتفاء أثرها وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما 
عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقتضى 

  . من هذه املادة١الفقرة 
راعاة ما  من هذه االتفاقية على هذه املادة، مع م٤٦ املادةتنطبق أحكام   - ٣  

يتعني أن ، ٤٦ من املادة ١٥الفقرة  وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف. يقتضيه اختالف احلال
  :تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة

 للممتلكات املراد امن هذه املادة، وصف) أ (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )أ(  
 بالوقائع اوبيانحيثما تكون ذات صلة،   املقّدرة، مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتهامصادرهتا

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من  استندتاليت
  ؛مر يف إطار قانوهنا الداخلياألاستصدار 
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ا نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو) ب (١يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ب(  
 بالوقائع اعن الدولة الطرف الطالبة، وبيانوالصادر  إليه الطلب يستندلذي من أمر املصادرة ا

، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف املطلوب لتنفيذ األمرعن املدى ومعلومات 
الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية، 

 ؛أمر املصادرة هنائيوبيانا بأن 

 استندت بالوقائع اليت ا من هذه املادة، بيان٢يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة   )ج(  
، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي  لإلجراءات املطلوبةوصفاإليها الدولة الطرف الطالبة و

  .استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا
القرارات أو اإلجراءات املنصوص اختاذ ب الدولة الطرف متلقية الطلب قومت  - ٤  

 من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو ٢ و١عليها يف الفقرتني 
أي اتفاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة 

 .ترتيببتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الورهنا 

 األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها  بتزويد كل دولة طرفتقوم  - ٥  
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك موضع النفاذ هذه املادة تضعولوائحها اليت 

 . هلابوصفالقوانني واللوائح، أو 

 ١ا يف الفقرتني إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليه  - ٦  
مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعترب هذه   من هذه املادة٢و

  .االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف
جيوز أيضا رفض التعاون مبقتضى هذه املادة أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل تتلق   -٧  

  . أدلة كافية أو يف حينها أو إذا كانت املمتلكات ذات قيمة ال يعتد هباالدولة الطرف متلقية الطلب
قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية   - ٨  

الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب 
 .تستدعي مواصلة ذلك التدبري

  .حسنة النيةحبقوق أطراف ثالثة س  مبا ميأحكام هذه املادة جيوز تأويل ال  - ٩  
      

    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ١٣امللحوظات التفسريية بشأن املادة   
 ،)٦٥-٦٢ت ، الفقراA/58/422/Add.1(والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :هي كما يلي
 على أهنا ٣١ من املادة ١ينبغي أن تفهم اإلشارة يف هذه املادة إىل الفقرة   )أ(  
 ؛٣١ من املادة ٧- ٥اإلشارة إىل الفقرات  تشمل
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  ١الفقرة 

 مفرط االتساع؛ تفسريا" أدوات "تعبري يفسر أال ينبغي  )ب(  
  

  ٣الفقرة 

  )أ(الفقرة الفرعية 

 وعالقته املشروع غري للنشاط وصفا الوقائع بيان منيتض أن ميكن  )ج(  
  .مصادرهتا املراد باملوجودات

  
  ٧الفقرة 

بشأن  الطالبة الطرف الدولة مع الطلب متلقية الطرف الدولة تتشاور سوف  )د(  
 هنائي موعد بأي التقّيد ووسائل سبل بشأن أو هبا، ُيعتد ال قيمة ذات املمتلكات إذا كانت ما

  .إضايف لدلي لتقدمي
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         اخلاصالتعاون  - ٥٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  ملحوظات من األمانة

 الذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول الوارد يف الوثيقة  - ١
 االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة وع االتفاقية صيغةالفصل اخلامس من مشر

 إىل ٤ من ،آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي
ا إىل جزأين لدواعي مقّسموكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧

واحتوى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة . قط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرىالغرض ف
 ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من املقدمني مدجمة لالقتراحني

 الذي احتوى على يف اجلزء الثاين من النص املتداول،" التعاون بشأن خاصة أحكام"وأدرجت املادة اخلاصة بـ
 ).A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني صيغة مدجمة لالقتراحني

الرمسي املعقود يف بوينس  غري التحضريي االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء أعدت وقد
  .آيرس

    
  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  
  (1)[...]ادة امل"

  أحكام خاصة بشأن التعاون"

من هذه االتفاقية، ] التعاون الدويل[عالوة على األحكام املقررة يف الفصل الرابع   - ١"    
تقدم الدول األطراف، كل منها إىل األخرى، أوسع نطاق ممكن من املساعدة على استرداد 

اخلية وكذلك، حسب االقتضاء، من املوجودات احملازة على حنو غري مشروع، وفقا لقوانينها الد
  .خالل ممارسة الصالحيات عمال هبذه املادة

تتعاون الدول األطراف على تعجيل عملية االعتراف باألحكام القضائية اليت   - ٢"    
  حتدد املسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية يف حاالت الفساد واجلرائم املتصلة هبا، بغية 

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/19(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة   (1) 
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   مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من تسهيل استرداد املوجودات،
  (2).أفعال الفساد

    ..."  
  

  زطلبات تطبيق الفحص املعّز"  

عند تلقي طلب مالئم من دولة طرف أخرى، ختطر الدولة متلقية الطلب   - ٤"    
نب احلاليني املؤسسات املالية اخلاضعة لواليتها القضائية هبوية كبار املوظفني العموميني األجا

والسابقني الذين سيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق على حساباهتم الفحص املعزز كما هو مبني 
من هذه االتفاقية، عالوة على املوظفني الذين قد حتددهم ] املنع[...] [ من املادة ٢يف الفقرة 

  .املؤسسات املالية بطريقة أخرى
  

  رادةإلتبادل املعلومات مبحض ا"  

خالل بتحقيقاهتا أو إخذ كل دولة طرف تدابري تسمح هلا بأن تقدم، دون تت  - ٥"    
مالحقاهتا القانونية أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن املوجودات احملازة على حنو غري مشروع 

فشاء تلك املعلومات قد يساعد إإىل أي دولة طرف أخرى دون طلب سابق، عندما تعترب أن 
ات قضائية أو قد إجراءالل أو تنفيذ حتقيقات أو مالحقات قانونية أو الطرف املتلقي على استه

  ."يؤدي إىل تقدمي ذلك الطرف طلبا مبوجب هذا الفصل
    

  ملحوظات من األمانة

 يف ٦٨بصفته املادة " التعاون بشأن خاصة أحكام ظهر مشروع نص املادة اخلاصة بـ - ٢
 . دون أي تغيري آخرA/AC.261/3/Rev.1/Add.1النص املتداول ملشروع االتفاقية الوارد يف الوثيقة 

  فيينا، (املخصصة  للجنة الثانية الدورة يف النص، ملشروع األوىل القراءة وأثناء - ٣
 هذه املادة بني معظم كبريا هناك تداخال أن إىل عديدة وفود أشارت ،)٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨- ١٧
  ) املصادرة ألغراض الدويل عاونالت( ٦٠ كاملادتني االتفاقية، مشروع من أخرى  ومواد٦٨
 .)آليات االسترداد (٦٧و
      

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/11(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (2) 
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  

  ٦٨املادة "
  ]أحكام خاصة بشأن التعاون"[

ذ تنفي] إقرار أو[تتعاون الدول األطراف مع بعضها البعض على تعجيل عملية   - ١"    
األحكام القضائية، حسب االقتضاء، اليت تقرر املسؤولية اجلنائية واملدنية يف قضايا اجلرائم املشمولة 
  هبذه االتفاقية، وفقا لقانوهنا الداخلي، بغية تسهيل استرداد املوجودات املكتسبة بصورة 

  (3).غري مشروعة
متلقية ] لطرفا[ من دولة طرف أخرى، على الدولة (4)عند تلقي طلب مالئم  - ٢"    

الطلب أن تبلغ املؤسسات املالية اخلاضعة لواليتها القضائية هبوية كبار املوظفني العموميني 
األجانب احلاليني والسابقني الذين سيتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق على حساباهتم الفحص 

ت املكتسبة  املوجوداإحالة] ومنع[كشف [...] [ من املادة ٢املعزز كما هو مبني يف الفقرة 
ضافة إىل املوظفني الذين قد حتددهم املؤسسات املالية إمن هذه االتفاقية، ] بصورة غري مشروعة

  (6) ،(5).بطريقة أخرى
تعتمد كل دولة طرف تدابري جتيز هلا أن حتيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو   - ٣"    

صورة غري مشروعة إىل دولة مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن املوجودات املكتسبة ب
طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك املعلومات قد يساعد الطرف املتلقي 

ات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي ذلك إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجراءعلى استهالل أو 
  (7)."الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل

      

________________ 

قّح قدمته بريو عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بناء على طلب نائب نص من  (3) 
  .واقترحت بعض الوفود حذف هذه الفقرة. الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية

  ".مالئم"ترحت وفود عديدة حذف كلمة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اق  (4) 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كررت وفود عديدة ما أبدته أثناء مناقشة   (5) 
وقد ذُكرت هذه النقطة جمددا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف ". كبار" من تعليقات بشأن استعمال صفة ٦٥املادة 

  .لدورة الرابعة للجنة املخصصةا
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة نقل هذه الفقرة إىل   (6) 
  ).للموجودات املباشر االسترداد (٦٧املادة 
رحت وفود كثرية حذف هذه الفقرة، أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقت  (7) 

  .بصفتها أنسب صيغة ملعاجلة هذه املسألة) املساعدة القانونية املتبادلة (٥٣ من املادة ٤معربة عن تفضيلها للفقرة 
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  ٢٠٠٣مارس /ر آذا٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة
عمال بقرار اختذته اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، كرَّست املشاورات غري الرمسية  - ٤

خالل دورهتا اخلامسة للنظر يف أمور من بينها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري مواصلة 
 .يهاملداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة ف

    
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  
  ٦٨املادة "

  ]أحكام خاصة بشأن التعاون"[
تتعاون الدول األطراف مع بعضها البعض على تعجيل عملية تنفيذ القرارات   - ١"    

القضائية، حسب االقتضاء، اليت تقرر املسؤولية اجلنائية واملدنية يف قضايا اجلرائم املشمولة هبذه 
  .فقا لقانوهنا الداخلياالتفاقية، و

  ٦٥ من املادة )ب (٢ وُنقلت إىل الفقرة ٢أعيدت صياغة الفقرة "[
  ].) من االتفاقية٥٢املادة  إطار انظر يف(

تعتمد كل دولة طرف تدابري جتيز هلا أن حتيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو   - ٣"    
 بصورة غري مشروعة إىل دولة مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن املوجودات املكتسبة

طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك املعلومات قد يساعد الطرف املتلقي 
على استهالل أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي ذلك 

  (8).الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل
 األطراف األخرى، عن طريق مؤسساهتا املالية تتعاون الدول األطراف مع الدول  - ٤"    

اإلحاالت واملعامالت املتعلقة باملوجودات، ] وجتميد[وأجهزهتا التنظيمية والرقابية، على كشف 
  (9)."مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أعمال فساد

      

________________ 

، مشرية إىل أن ٣ي للفقرة اإللزامأثناء املشاورات غري الرمسية، أشارت عدة وفود إىل أهنا ال ميكن أن تقبل الشكل   (8) 
د عدد من وأّي. وأوضحت عدة وفود أخرى أهنا تفضل شكال إلزاميا. ٥٣ من املادة ٤غري إلزامي يظهر يف الفقرة شكال 

  ".دون مساس"بعد عبارة " بقانوهنا الداخلي أو"الوفود حال وسطا ينطوي على إدراج عبارة 
وأثناء املناقشات غري ). كام حمدَّدةأح (٦٤السابقة من املادة ) ب (١يستند نص هذه الفقرة إىل الفقرة الفرعية   (9) 

  .الرمسية، أوصي بنقلها إىل هذا املوضع
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ ‐ يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  

  ٦٨املادة "
   اخلاصالتعاون"

  .]ذفت ُح١الفقرة "[

تسعى كل دولة طرف، دون إخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل، "    
دون مساس بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن املوجودات املكتسبة 

ة غري مشروعة إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن إفشاء تلك بصور
املعلومات قد يساعد الدولة الطرف املتلقية على استهالل أو إجراء حتقيقات أو مالحقات أو 
  .إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية

  
  .]"فتذ ُح٤الفقرة "[

    
  ملحوظات من األمانة

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل  االتساق فريق قّرر - ٥
حلت  اليت ،"االتفاقية هلذه وفقا اجملّرمة األفعال عائدات "عبارة باستعمال يوصي أن نص مشروع االتفاقية،

بدال من  ،"فساد أفعال من واملتأتية املشروع غري املصدر ذات األموال، فيها مبا املوجودات، "عبارة حمل
 A/AC.261/24انظر (من مشروع االتفاقية  ٦٨ املادة يف" املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"عبارة 

 للحشو، تفاديا ٦٨ املادة عنوان من" تقدمي "كلمة وعالوة على ذلك، ُحذفت. )١٤، الفقرة Corr.1و
 ).١١، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24انظر  ("صاخلا التعاون "ليصبح العنوان

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٦
انظر النص النهائي (، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها ٦٨، يف املادة )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣ الفقرة ،A/58/422(لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
    

  ٥٦املادة 
   اخلاصالتعاون

دون إخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن حتيل، تسعى كل دولة طرف،   
دون مساس بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات املتأتية من 
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األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما ترى أن 
يساعد الدولة الطرف املتلقية على استهالل أو إجراء حتقيقات أو إفشاء تلك املعلومات قد 

مالحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا مبقتضى هذا 
  .الفصل من االتفاقية

       



 

 
547 

 
 
   

          إرجاع املوجودات والتصرف فيها- ٥٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١نا، فيي: الدورة األوىل
  

  ملحوظات من األمانة

 والذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول الوارد يف الوثيقة  - ١
 االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية صيغة

   إىل ٤ من آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي
ا إىل جزأين لدواعي مقّسموكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون ٧

 اجلرائم عائدات يف التصرف (٦١درجت املادتان وأُ. الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى
يف ) الدولة مبمتلكات اإلضرار حاالت يف األصلي البلد إىل املمتلكات إعادة (٦٢و) املصادرة متلكاتامل أو

 وهولندا النمسا من املقدمني اجلزء األول من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة لالقتراحني
)A/AC.261/IPM/4 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/13.(عروضة أدناه بسبب  وكانت املواد األخرى امل

 مدرجة يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة مدجمة ٦٢ و٦١صلتها باملادتني 
   وقد). A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من املقدمني لالقتراحني

  .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري رييالتحض االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء أعدت
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  ٦١املادة "

 (1)١اخليار "  

 أو املمتلكات املصادرةاجلرائم ئدات عاالتصرف يف "

 أو ممتلكات عمال ةإجرامي تتصرف الدولة الطرف يف ما تصادره من عائدات  - ١"    
 ]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ من املادة ١و الفقرة ، أ]املصادرة واحلجز[...] [باملادة 

 .من هذه االتفاقية، وفقا لقانوهنا الداخلي وإجراءاهتا اإلدارية

________________ 

 من اتفاقية اجلرمية ١٤ ويستند إىل املادة (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 . بغية إدراج األموال العمومية املختلسة٢املنظمة، مع تغيري طفيف يف الفقرة 
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عندما تتخذ الدول األطراف إجراء ما بناء على طلب دولة طرف أخرى وفقا   - ٢"    
 تنظر تلك الدول على سبيل من هذه االتفاقية،] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [للمادة 

 عائداتالاألولوية، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخلي وإذا ما طلب منها ذلك، يف رد 
 أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي تعويضات إىل ةاإلجرامي

 أو، يف حالة األموال الشرعينيعائدات أو املمتلكات إىل أصحاهبا ال  تلكضحايا اجلرمية أو رد
 .الصناديق العمومية ذات الصلة إىل العمومية املختلسة، رد تلك األموال

جيوز للدولة الطرف، عند اختاذ إجراء بناء على طلب مقدم من دولة طرف   - ٣"    
 ]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [أو للمادة ] املصادرة واحلجز[...] [ ةأخرى وفقا للماد

 :من هذه االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن

  أو باألموال املتأتية من بيعت أو املمتلكاةاإلجراميعائدات تلك الالتربع بقيمة   )أ("    
من املادة ) ج (٢حلساب املخصص وفقا للفقرة  إىل اعائدات أو املمتلكات، أو جبزء منها،ال تلك
 من هذه ]تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية: تدابري أخرى] [[...

 ؛لفسادحلكومية املتخصصة يف مكافحة اا-  الدوليةاالتفاقية وإىل اهليئات

  تلك أو املمتلكات، أو األموال املتأتية من بيعةاإلجرامي عائداتال  تلكاقتسام  )ب("    
 وفقا لقانوهنا الداخلي أو إجراءاهتا اإلدارية، مع دول أطراف أخرى، على عائدات أو املمتلكات،ال

  . على حدةأساس منتظم أو حسب كل حالة
  

 (2)٢اخليار "  

  عادهتا إعائدات اجلرائم أو املمتلكات املصادرة و يفالتصّرف "
  األشخاص املؤهلني لتلقيها إىلبلداهنا األصلية أو  إىل

يف عائدات اجلرائم أو املمتلكات اليت تصادرها عمال تتصرف الدول األطراف   - ١"    
] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ من املادة ١أو الفقرة ] املصادرة واحلجز[...] [  باملادة

  .من هذه االتفاقية
تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   - ٢"   

دابري أخرى لوضع أحكام قانونية متكّن السلطات املركزية أو اهليئات اليت لديها تدابري تشريعية وت
مسؤوليات يف ذلك اخلصوص بتقاسم عائدات اجلرائم مع دول أخرى أطراف يف هذه االتفاقية 

  .يف احلاالت اليت ال يسفر فيها ذلك عن ضرر يلحق مبمتلكات تلك الدول
راراهتا اخلاصة بشأن املصادرة، أو قرارات تتصرف الدولة الطرف اليت تطبق ق  - ٣"   

دولة طرف أخرى، أسفرت عن حكم هنائي فيما يتعلق باملمتلكات اليت تشكل عائدات اجلرمية، 
وجيوز لتلك الدولة الطرف، بالقدر الذي جتيزه قوانينها . يف تلك املمتلكات وفقا لتشريعاهتا هي

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (2) 
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ملمتلكات كليا أو جزئيا إىل دولة طرف أخرى ويف الظروف اليت تعتربها مالئمة، أن تنقل تلك ا
  .ات القضائية ذات الصلةجراءكانت قد شاركت يف التحقيقات أو اإل

 بناء على طلب مقدم من دولة طرف إجراءجيوز للدول األطراف، عند اختاذ   - ٤"   
من ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [و] املصادرة واحلجز[...] [أخرى وفقا للمادتني 

هذه االتفاقية، أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات لكي تتقاسم فيما بينها، على أساس منتظم أو 
حسب كل حالة على حدة، تلك العائدات املتأتية من اجلرمية أو تلك املمتلكات أو األموال املتأتية 

اهتا إجراءا الداخلي أو من بيع تلك العائدات املتأتية من اجلرمية أو تلك املمتلكات، وفقا لقانوهن
  . من هذه املادة٣اإلدارية، مع عدم املساس بأحكام الفقرة 

      
  (2)٦٢املادة "

  البلد األصلي يف حاالت اإلضرار  إىل املمتلكات إعادة"
  مبمتلكات الدولة

[...] و] املصادرة واحلجز[...] [بالرغم مـن األحكام املنصوص عليها يف املواد   - ١"  
من هذه االتفاقية، ] التصرف يف العائدات املصادرة[...] [و ] يل ألغراض املصادرةالتعاون الدو[

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املركزية أو هيئاهتا اليت هلا مسؤوليات 
ذات صلة، من أن تعيد إىل البلد األصلي املمتلكات اليت تشكل عائدات للجرمية واليت مت احلصول 

  .عليها على حنو يضر بذلك البلد
يف تلك احلاالت، لن ختضع املمتلكات لنظام االقتسام بني الدولة الطالبة والدولة   - ٢"  

  .متلقية الطلب
      

  [...]املادة "
  االستردادآليات "

تزّود كل دولة طرف سلطاهتا املختصة بصالحيات كافية، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، "    
ة إىل الدول األطراف األخرى على استرداد املوجودات احملازة على حنو غري لتقدمي املساعد

  :مشروع، وتقوم من أجل بلوغ تلك الغاية مبا يلي
  

    ..."  
  

  رد املوجودات"  

تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري القتضاء رد املوجودات احملازة على حنو غري   )ه("    
  يا اجلرمية اآلخرين؛مشروع إىل الدولة الطالبة أو إىل ضحا
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  التدابري األخرى"  

تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري أخرى لتيسري استرداد املوجودات احملازة على   )و"(    
  .حنو غري مشروع

  (3) [...]املادة "
  املوجوداتالتصرف يف "

ُيتصرف وفقا للقانون الداخلي يف املوجودات احملازة على حنو غري مشروع   - ١"    
وعند التصرف بناء على طلب دولة طرف أخرى، تقوم الدول . ردة عمال هبذا الفصلاملست

  :األطراف، إىل املدى الذي يسمح به القانون الداخلي، مبا يلي
تنظر على وجه األولوية يف نقل املوجودات املستردة بطريقة تؤدي إىل تعويض   )أ"(    

  الشرعيني؛ املوجودات إىل مالّكها إعادةضحايا اجلرمية أو إىل 
تنظر، حيثما يكون ذلك مالئما، يف اشتراط استخدام كل املوجودات املستردة   )ب"(    

  أو جزء منها لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الفساد؛
تنظر، حيثما يكون ذلك مالئما، يف اقتسام املوجودات املصادرة مع السلطات   )ج"(    

   القضائي الذي أدى جراءحقة القانونية أو اإلاألجنبية اليت قدمت املساعدة يف التحقيق أو املال
  إىل املصادرة؛

جيوز للدولة متلقية الطلب، حيثما يكون ذلك مالئما، أن تقتطع النفقات   )د"(    
 القضائي الذي أدى إىل استرداد جراءاملعقولة املتكبدة يف التحقيق أو املالحقة القانونية أو اإل

، قبل نقل تلك املوجودات املستردة أو اقتسامها عمال املوجودات احملازة على حنو غري مشروع
  .هبذا الفصل

  تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، إلنشاء ما يلي وفقا ملبادئ   - ٢"    
  :قانوهنا الداخلي

آلية للنظر يف املطالبات املقدمة من أي دولة طرف أخرى بشأن املوجودات   )أ"(    
   مصادرة؛ وإجراءولة باحملازة على حنو غري مشروع املشم

صالحيات القتسام املوجودات املصادرة مع السلطات األجنبية، اعترافا   )ب"(    
  ."باملساعدة املقدمة اليت تؤدي إىل املصادرة

      

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/19(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة   (3) 
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 ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  (5)،(4)٦١املادة "

  (6)١اخليار "  

 أو املمتلكات املصادرةة اإلجراميئدات العاالتصرف يف "

 أو ممتلكات عمال ةإجرامي تتصرف الدولة الطرف يف ما تصادره من عائدات  - ١"    
 ]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ من املادة ١، أو الفقرة ]املصادرة واحلجز[...] [باملادة 

 .اخلي وإجراءاهتا اإلداريةمن هذه االتفاقية، وفقا لقانوهنا الد

دولة طرف أخرى مقدم من ف إجراء ما بناء على طلب لطر اةعندما تتخذ الدول  - ٢"    
 على ةمن هذه االتفاقية، تنظر تلك الدول] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [وفقا للمادة 

 إرجاعذلك، يف وإذا ما طلب منها يسمح بذلك قانوهنا الداخلي طاملا كان  األولوية، وجه
 أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي ةاإلجرامي عائداتال

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر صيغة جديدة هلذه املادة   (4) 
  :ص على ما يليتن) A/AC.261/L.80انظر (

  ٦١ املادة"
  املصادرة املمتلكات أو اجلرائم عائدات يف التصرف"

 املصادرة [...] [باملادة عمال ممتلكات أو اجلرمية عائدات من تصادره ما يف الطرف الدولة تتصرف  -١"    
  .االتفاقية هذه ألحكام وفقا االتفاقية، هذه من] واحلجز

 هذه من [...] للمواد تطبيقا أخرى طرف دولة طلب على بناء ما إجراء طرافاأل الدول تتخذ عندما  -٢"    
 الطالبة الطرف الدولة إىل املصادرة املمتلكات أو اجلرمية عائدات رد إىل األولوية سبيل على الدول تلك تبادر االتفاقية،

  .املصادرة املمتلكات لتلك الشرعية املالكة أهنا يثبت اليت
  :بشأن ترتيبات أو اتفاقات إبرام يف تنظر أن مشترك اتفاق على بناء األطراف للدول جيوز  -٣"    
 املنشأ احلساب إىل منها، جبزء أو بيعها، من املتأتية باألموال أو املمتلكات أو العائدات تلك بقيمة التربع  )أ("    

 واملساعدة االقتصادية التنمية خالل نم االتفاقية تنفيذ: أخرى تدابري [...] [املادة من ٢ الفقرة من) ج (للبند تطبيقا
  الفساد؛ مكافحة يف املتخصصة احلكومية- الدولية اهليئات واىل االتفاقية هذه من] التقنية

   حالة كل حسب أو منتظم أساس على أخرى أطراف دول مع املمتلكات أو العائدات تلك اقتسام  )ب("    
  ".حدة على

 يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، طلب الرئيس من املكسيك وهولندا تقدمي أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، (5) 
  .صيغة مدجمة منقحة القتراحيهما بشأن هذه املادة، ألجل القراءة الثانية ملشروع النص من جانب اللجنة املخصصة

وفود أن هذا اخليار هو أساس أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت معظم ال  (6) 
) آليات االسترداد (٦٧وأشارت بعض الوفود إىل أن هذه املادة ذات صلة وثيقة باملادتني . جيد ملزيد من النظر يف هذه املادة

وأنه ينبغي للجنة املخصصة، من مث، أن تنظر يف هذه املواد مجيعها معا عند القراءة الثانية ) التصرف يف املوجودات (٧١و
  .شروع النصمل
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 أو، يف عائدات أو املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعينيال إرجاع تلكتعويضات إىل ضحايا اجلرمية أو 
 .حالة األموال العمومية املختلسة، رد تلك األموال

 بناء على طلب مقدم من دولة طرف  ماالطرف، عند اختاذ إجراءجيوز للدولة   - ٣"    
 ]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [أو للمادة ] املصادرة واحلجز[...] [ ةأخرى وفقا للماد

 :من هذه االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن

  أو باألموال املتأتية من بيعت، أو املمتلكاةاإلجراميات عائدتلك الالتربع بقيمة   )أ("    
من املادة ) ج (٢حلساب املخصص وفقا للفقرة  إىل اعائدات أو املمتلكات أو جبزء منها،ال تلك

 من هذه ]تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية: تدابري أخرى[...] [
 ؛لفسادحلكومية املتخصصة يف مكافحة اا- ولية الداالتفاقية وإىل اهليئات

  تلك أو املمتلكات، أو األموال املتأتية من بيعةاإلجرامي عائداتال تقاسم تلك  )ب("    
خرى، األطراف األدول العائدات أو املمتلكات، وفقا لقانوهنا الداخلي أو إجراءاهتا اإلدارية، مع ال

  .تبعا للحالةعلى أساس منتظم أو 
  

 ٢اخليار "  
  

  ة أو املمتلكات املصادرة وإرجاعها اإلجراميالعائدات  يفالتصّرف "
  األشخاص املؤهلني لتلقيها إىلبلداهنا األصلية أو  إىل

[...]   ة أو ممتلكات عمال باملادةإجراميعلى الدولة الطرف اليت تصادر عائدات   - ١"   
من هذه ] يل ألغراض املصادرةالتعاون الدو[...] [ من املادة ١أو الفقرة ] املصادرة واحلجز[

  .االتفاقية أن تتصرف يف تلك العائدات أو املمتلكات
تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   - ٢"   

تدابري تشريعية وتدابري أخرى لوضع أحكام قانونية تتيح للسلطات املركزية أو األجهزة اليت لديها 
ة مع دول أخرى أطراف يف هذه االتفاقية يف اإلجراميات صلة أن تتقاسم العائدات مسؤوليات ذ

  .احلاالت اليت ال يكون يف ذلك إضرار مبمتلكات تلك الدول
على الدولة الطرف اليت تطبق قرارات صادرة عنها بشأن املصادرة، أو قرارات   - ٣"   

ة، أن إجراميلكات متثل عائدات صادرة عن دولة طرف أخرى، أضيفت إىل حكم هنائي بشأن ممت
وجيوز لتلك الدولة الطرف، طاملا كانت قوانينها . تتصرف يف تلك املمتلكات وفقا لتشريعاهتا هي

تسمح بذلك ويف الظروف اليت تراها مالئمة، أن حتيل تلك املمتلكات، كليا أو جزئيا، إىل دولة 
  .ت الصلةات القضائية ذاجراءطرف أخرى شاركت يف التحقيقات أو اإل

جيوز للدول األطراف، عند اختاذ إجراء ما بناء على طلب مقدم من دولة طرف   - ٤"    
من ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [و] املصادرة واحلجز[...] [ادتني أخرى وفقا للم

و ة أاإلجراميهذه االتفاقية، أن تنظر يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات بشأن تقاسم تلك العائدات 
ة أو املمتلكات، فيما بينها بشكل اإلجرامياملمتلكات، أو األموال املتأتية من بيع تلك العائدات 



 553   ٥٧ املادة ‐اجلزء األول
 

 

 ٣اهتا اإلدارية، دون مساس بأحكام الفقرة إجراءمنتظم أو تبعا للحالة، وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
  ."من هذه املادة

  (7)٦٢املادة "
  ت اإلضرار البلد األصلي يف حاال إىل املمتلكات إرجاع"

  مبمتلكات الدولة

تعاون ال[...] [و] املصادرة واحلجز[...] [بصرف النظر عن أحكام املواد   - ١"  
من هذه االتفاقية، تعتمد كل ] التصرف يف العائدات املصادرة[...] [و] الدويل ألغراض املصادرة

 هلا مسؤوليات ذات دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املركزية أو أجهزهتا اليت
ة مت احلصول عليها على حنو إجراميصلة، من أن ترجع إىل البلد األصلي ممتلكات متثل عائدات 

  .أضر بذلك البلد
يف مثل هذه احلاالت، ال جيوز أن ختضع املمتلكات لنظام التقاسم بني الدولة   - ٢"  

  .الطالبة والدولة متلقية الطلب
    

  ٦٧املادة "
  االستردادآليات "

تزّود كل دولة طرف سلطاهتا املختصة، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي بصالحيات كافية، "    
لتقدمي املساعدة إىل الدول األطراف األخرى على استرداد املوجودات املكتسبة بصورة غري 

  :مشروعة، وعليها لتلك الغاية
    ..."  
ملوجودات املكتسبة بصورة أن تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري إلتاحة رد ا  )ه"(    

  (8)غري مشروعة إىل الدولة الطالبة أو إىل ضحايا اجلرائم اآلخرين؛
أن تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري أخرى لتيسري استرداد املوجودات املكتسبة   )و"(    

  (9)."بصورة غري مشروعة
________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت اللجنة املخصصة أنه سيلزم النظر يف   (7) 
 املمتلكات أو ةاإلجرامي العائدات يف التصرف (٦١و) املصادرة ألغراض الدويل التعاون (٦٠هذه املادة باالقتران مع املواد 

وأثناء القراءة . عند القراءة الثانية ملشروع النص) املوجوداتالتصرف يف  (٧١و) التعاون بشأن خاصة أحكام (٦٨و) املصادرة
انظر  (٦١األوىل أيضا، اقترحت زامبيا حذف هذه املادة، إذ رأت أن حمتوياهتا مشمولة على حنو واف باملادة 

A/AC.241/L.71.(  
 الثانية للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن رأي مفاده أن أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة (8) 

وستناط بتلك الدولة عندئذ مهمة تلقي . إدراج إشارة إىل ضحايا آخرين خيالف فكرة أنه ينبغي إرجاع املوجودات إىل الدولة
.  يتعلق باملوجودات املعنيةومعاجلة مطالبات األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، أو الدول األخرى، ممن يطالبون حبق فيما

". إرجاع"الذي قد ال يكون مطابقا لتعبري " رد"وعالوة على ذلك، أعربت وفود عديدة عن عدم ارتياحها الستعمال تعبري 
 مراجعة دقيقة للمصطلحات املستخدمة بغية توحيدها وتفادي عدم إجراءوشددت تلك الوفود، على أية حال، على ضرورة 

  .استخدام مصطلحات متباينة بالتبادل يف وصف ما يبدو أنه املفهوم ذاتهاليقني الناجم عن 
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  (10)٧١املادة "
  املوجوداتالتصرف يف "

املكتسبة بصورة غري مشروعة، واملستردة مبقتضى هذا ُيَتصرف يف املوجودات   - ١"    
وعند االستجابة لطلب دولة طرف أخرى، على الدولة الطرف، . الفصل، وفقا للقانون الداخلي

  :بقدر ما يسمح به القانون الداخلي، مبا يلي
 املوجودات املستردة على حنو يكفل تعويض إحالةالنظر على وجه األولوية يف   )أ"(    

  جلرمية أو إرجاع املوجودات إىل أصحاهبا الشرعيني؛ضحايا ا
النظر، حيثما يكون ذلك مالئما، يف اشتراط استخدام كل املوجودات املستردة   )ب"(    

  أو جزء منها لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الفساد؛
النظر، حيثما يكون ذلك مالئما، يف تقاسم املوجودات املصادرة مع السلطات   )ج"(    

   القضائي الذي أدى إىل املصادرة؛جراء اليت قدمت املساعدة يف التحقيق أو املالحقة أو اإلاألجنبية
جيوز للدولة متلقية الطلب، حيثما يكون ذلك مالئما، أن تقتطع النفقات املعقولة   )د"(    

ة املتكبدة يف التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي أدى إىل استرداد املوجودات املكتسب
  .بصورة غري مشروعة، قبل إحالة تلك املوجودات املستردة أو اقتسامها مبقتضى هذا الفصل

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري للقيام، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي،   - ٢"    
  :مبا يلي

إنشاء آلية للنظر يف املطالبات املقدمة من دولة طرف أخرى بشأن املوجودات   )أ"(    
   مصادرة؛ وإجراءسبة بصورة غري مشروعة واملشمولة باملكت

استحداث صالحية القتسام املوجودات املصادرة مع السلطات األجنبية، تقديرا   )ب"(    
  ."ملا يقدم من مساعدة تؤدي إىل املصادرة

  
  ملحوظات من األمانة

أن ) ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣فيينا، (رت اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة قّر - ٢
واجلزائر ) A/AC.261/L.158(وقدم اقتراحان بشأن هذه املادة من فرنسا . ٧١ مع املادة ٦١تنظر يف املادة 

)A/AC.261/L.171 .(وكان النص الذي اقترحته اجلزائر كما يلي: 
________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة تعديل صيغة الفقرتني   (9) 
  .جلعلهما أكثر إلزاما) و(و) ه(الفرعيتني 

 الدورة الثانية للجنة املخصصة، طلب الرئيس من الوفود أن جتري عقب القراءة األوىل ملشروع النص، يف (10) 
وكما يف حالة . ، ألغراض القراءة الثانية ملشروع النص٦٢ و٦١مشاورات غري رمسية لتنقيح هذه املادة، باالقتران مع املادتني 

 حاالت يف األصلي البلد إىل تلكاتاملم إرجاع (٦٢و) املصادرة املمتلكات أو ةاإلجرامي العائدات يف التصرف (٦١املادتني 
، أعربت عدة وفود عن رأي مفاده أن املوجودات املسترّدة ينبغي أن تعاد إىل الدولة الطالبة وأن )الدولة مبمتلكات اإلضرار

وعقب القراءة األوىل ملشروع النص، قدمت باكستان اقتراحا . مسألة التصرف يف تلك املوجودات ينبغي تركها لتلك الدولة
  .جنة املخصصة من أجل القراءة الثانية ملشروع النصرت إىل أن ذلك االقتراح سيتاح للوأشا. صياغة بديلة هلذه املادةب
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  ٦١املادة "
 أو املمتلكات املصادرةة اإلجراميئدات العاالتصرف يف "

 أو ممتلكات عمال باملادة ةإجرامي  الدولة الطرف ما تصادره من عائداتتدير  - ١"    
  . ألحكام هذه االتفاقيةوفقا من هذه االتفاقية، ]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [

التعاون الدويل [...] [عندما تتخذ الدول األطراف إجراء ما وفقا للمادة   - ٢"    
 عائداتال إرجاعيف   األولويةوجهمن هذه االتفاقية، تنظر تلك الدول على ] ألغراض املصادرة

  . أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبةةاإلجرامي
ة أو املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني أو اإلجرامي إرجاع العائدات ألغراض  - ٣"    

تعويض ضحايا اجلرمية، ُتحيل األطراف املعنية مطالباهتا إىل الدولة الطرف الطالبة اليتُ أرجِعت 
  .ة أو املمتلكات املصادرة إليهااإلجراميالعائدات 

البة أن تنظرا يف إبرام  متلقية الطلب والدولة الطرف الطجيوز للدولة الطرف  - ٤"    
  :اتفاقات أو ترتيبات تنص على ما يلي

ها  أو باألموال املتأتية من بيعت، أو املمتلكاةاإلجراميعائدات تلك الالتربع بقيمة   )أ"(    
تنفيذ : تدابري أخرى[...] [من املادة ) ج (٢لحساب املخصص وفقا للفقرة  لزء منها،أو جب

- الدوليةلهيئاتأو ل من هذه االتفاقية ]قتصادية واملساعدة التقنيةاالتفاقية من خالل التنمية اال
 ؛لفسادحلكومية املتخصصة يف مكافحة اا

مع ها  أو املمتلكات، أو األموال املتأتية من بيعةاإلجرامي عائداتال تقاسم تلك  )ب("    
 تبعا للحالة؛خرى، على أساس منتظم أو أطراف أدول 

ملمتلكات املصادرة مع السلطات األجنبية اليت قدمت عند االقتضاء، تقاسم ا  )ج"(    
  ."ات القضائية اليت أفضت إىل املصادرةجراءاملساعدة يف اإل

 وصول لكفالة تشريعية وسيلة املتضررة الطرف الدولة تضع ، اقترحت باكستان أن٧١وفيما يتعلق باملادة 
  ):A/AC.261/11انظر ( التالية املمتلكات، ولذلك اقترحت الصيغة وأصحاب الضحايا إىل العائدات
يتعني إرجاع املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة اليت تصادرها الدولة   - ١"    

 األموال إحالةاملواد املتعلقة مبنع ومكافحة [...] [الطرف متلقية الطلب وحتوزها عمال باملواد 
األموال، وإرجاع تلك ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل 

  :إىل الدولة املتضررة أو التصرف فيها على النحو التايل] األموال
 فورا إىل إحالتها، يتعني حالةإذا كانت املوجودات على شكل أموال قابلة لإل  )أ"(    

  الدولة املتضررة؛
إذا كانت املوجودات يف شكل ممتلكات غري منقولة أو أسهم أو صكوك أخرى،   )ب"(    

   أن ُتباع وأن ُتبلّغ الدولة املتضررة بذلك وأن ُتحال العائدات إىل الدولة املتضررة؛يتعني
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إذا تبيَّن أن املوجودات هي يف أي شكل أو شيء آخر ذي قيمة، يتعني أن   )ج"(    
  .تستشار الدولة املتضررة بشأن التصرف فيها وأن ُتحال العائدات إىل الدولة املتضررة

قية الطلب، لدى تصّرفها بالطريقة املبينة أعاله، أن تسمح جيوز للدولة متل  - ٢"    
للشخص الذي أُخفيت املوجودات بامسه بأن يقدم، خالل فترة زمنية حمددة سلفا، دليال على 

  .املصدر املشروع للموجودات أو األموال أو املمتلكات
ة غري يتعني أن تكون الدولة املتضررة، بعد تلقي املوجودات املكتسبة بصور  - ٣"    

مشروعة واملرجعة، مسؤولة عن تقدمي مدفوعات إىل الضحايا أو الطالبني احملتملني أو املالكني 
الشرعيني أو لسائر املستفيدين املستحقني داخل الدولة ويتعني أن تقوم الدولة املتضررة بإصدار 

  .التشريعات الضرورية يف هذا الشأن
بعد أن تكون قد أرجعت املوجودات يتعني أال تظل الدولة متلقية الطلب،   - ٤"    

 من هذه املادة، تتحّمل املسؤولية ١املكتسبة بصورة غري مشروعة إىل الدولة املتضررة وفقا للفقرة 
  ."عن أي مطالبات بشأن املوجودات من أي ضحية أو مالك حمتمل أو دولة أخرى

 عامال فريقا االتفاقية شروعم من الفصل هذا عن املسؤول الرئيس نائب أنشأ مستفيضة، مناقشات وبعد
 املادة أيضا ذلك يف مراعيا ،٧١و ٦١ للمادتني منقّحا نّصا يعّد أن إليه وطلب سويسرا، برئاسة رمسي غري
وفرنسا،  اجلزائر ، واقتراحي٧١ ، واملادة٦١ املادة مـن ١ للخيار الراهن النص االعتبار يف وآخذا ،٦٢

 الرمسي غري العامل الفريق وطلب. املناقشة أثناء أبديت اليت يقاتوالتعل ،)A/AC.261/11 (باكستان واقتراح
 للجنة اخلامسة الدورة يف رمبا وذلك فيه، ينظر أن العامل للفريق ميكن مدجما نّصا يعد أن رئيسه إىل

 حتذف ،)A/AC.261/L.158/Rev.1 (حامنقّ اقتراحا فرنسا قدمت أعاله، املذكور النقاش وعقب. املخصصة
 فقرة وتضاف ٢ الفقرة من" األموال تلك رد املختلسة، العمومية األموال حالة يف أو، "بارةع مبقتضاه
  :يلي كما نصها يكون جديدة

 املصادرة تنفّذ عندما املادة، هذه من ٣و ٢و ١ الفقرات أحكام من الرغم على  - ٤"    
 هذه من] رةاملصاد ألغراض الدويل التعاون [...] [املادة من) ب (١ الفقرة ألحكام وفقا

 فيما الطالبة الطرف الدولة إقليم يف موجودة حمكمة عن صادر قطعي قرار إىل استنادا االتفاقية،
 يف إليه مشار هو حسبما خمتلسة، عمومية أموال غسل أو عمومية أموال اختالس جبرائم يتعلق
 من] استعماهلا ءةإسا أو] [آخر بشكل [تسريبها أو تبديدها أو املمتلكات اختالس [...] [املادتني
 الدولة ُترجع االتفاقية، هذه من] الفساد عائدات غسل جترمي[...] [و] عمومي موظف جانب
 الفقرة يف مبّين هو حسبما املُصادرة، املمتلكات الطالبة الطرف الدولة إىل الطلب متلقية الطرف

 يف ُتحّدد اليت وسائلوال للسبل وفقا االتفاقية، هذه من] واحلجز املصادرة [...] [املادة من ١
 من الطلب متلقية الطرف الدولة وتقتطع. املعنيتني الطرفني الدولتني بني ثنائي ترتيب أو اتفاق
  ."إجراءاهتا سري يف تكبدهتا اليت التكاليف مجيع املعادة املبالغ
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة، كرَّست املشاورات غري الرمسية عمال بقرار اختذته  - ٣
خالل دورهتا اخلامسة للنظر يف أمور من بينها الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، هبدف تيسري مواصلة 

  .٦٢ و٦١املداوالت واختاذ اإلجراءات بشأن األحكام الواردة يف ذلك الفصل، مبا فيها املادتان 
    

  (A/AC.261/3/Rev.4) داولالنص املت
  

  (11)٦١املادة "
   املوجودات]إرجاع[ ]التصرف يف"[

] موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة[ما تصادره الدولة الطرف من   - ١"    
 من ١أو الفقرة ] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [أو ممتلكات عمال باملادة ] ةإجراميعائدات [

 فيه وفقا ألحكام (12)من هذه االتفاقية، تتصرف] غراض املصادرةالتعاون الدويل أل[...] [املادة 
  ].وإجراءاهتا اإلدارية[هذه االتفاقية وقانوهنا الداخلي 

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   - ٢"    
ذ إجراء ما بناء على طلب ، عندما تتخ[تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة 

ة أو املمتلكات املصادرة وفقا ألحكام الفقرات اإلجرامي إلرجاع العائدات (13)]دولة طرف أخرى،
من هذه االتفاقية، ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [ من هذه املادة وللمادة ٥ إىل ٣

  .واضعة يف اعتبارها حقوق األطراف األخرى حسنة النّية

________________ 

هو أن جيسد، إىل حد معني، اآلراء اليت أُعرب ) A/AC.261/L.196/Add.1انظر أيضا (القصد من النص الوارد أدناه   (11) 
ويف البداية ُعرض على الوفود اقتراح قدمته . ت يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصةعنها خالل املشاورات غري الرمسية اليت جر

إال أن بعض الوفود اعترضت . ٦١بصفته مثرة أعمال فريق عامل غري رمسي معين باملادة ) Corr.1 وA/AC.261/15(سويسرا 
ولذلك اقترح . مشاورات غري الرمسيةاعتراضا شديدا، ألسباب إجرائية ومضمونية معا، على استعمال هذا النص كأساس لل

نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية استعمال النص الذي اقترحته سويسرا كوثيقة مرجعية لدى النظر 
ر يف ومل يتسن، أثناء املشاورات غري الرمسية، إكمال النظ. األّويل يف هذه املادة يف جمملها، ووافقت الوفود على هذا االقتراح

، وإن كان قد ذُكر أن االعتراضات املبدئية اليت أثارهتا بعض الوفود يف بداية ٥ و٤ و٢ومل ُتستعرض الفقرات . املادة بكاملها
  .املناقشات ستكون باملثل ذات صلة مبناقشة هذه الفقرات يف املستقبل

 االستعاضة عن هذه العبارة بعبارة أشار عدد من الوفود إىل ضرورة إجياد صيغة أفضل، واقترحت تلك الوفود (12) 
  ".تعاد إىل دولة املصدر"

القانونية  الشؤون الداخلية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب الرقابة خدمات قدم مكتب  (13) 
 دولة طلب على بناء ما راءإج تتخذ عندما "عبارة بعد" عمومية دولية منظمة أو "عبارة باألمانة العامة اقتراحا مشتركا بإدراج

 .)، املرفقA/AC.261/L.212انظر  ("أخرى طرف
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 من هذه ٢ و١والفقرتني ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [وفقا للمادة   - ٣"    
  (14):املادة، يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب

طاملا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وإذا ما [أن تنظر على سبيل األولوية،   )أ"(    
لكات املصادرة إىل الدولة الطرف ة أو املمتاإلجرامي يف إرجاع العائدات (15)]طلب منها ذلك،

ة اإلجرامي أو إرجاع تلك العائدات (16)الطالبة، لكي يتسىن هلا تقدمي تعويضات إىل ضحايا اجلرمية
  (17)أو املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني؛

[...]   من املادة] ٢١[رهنا باالستثناءات املنصوص عليها يف الفقرة [أن تقوم،   )ب"(    
التعاون الدويل ألغراض [...] [عندما تنفذ املصادرة وفقا للمادة ] ،]ونية املتبادلةاملساعدة القان[

من هذه االتفاقية واستنادا إىل قرار قضائي قطعي يف الدولة الطرف الطالبة، يف حال ] املصادرة
[...] يف املادتني  إليه اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة، حسبما هو مشار

غسل [...] [و] الس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ِقبل مسؤول عمومياخت[
من هذه االتفاقية، بإرجاع املمتلكات املصادرة، حسبما هي معّرفة يف املادة ] عائدات الفساد

بشكل يتقرر ، من هذه االتفاقية، إىل الدولة الطرف الطالبة] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [
ويف هذه . ضى ترتيبات تقنية تربم بني الدول األطراف املعنية، على أساس كل حالة مبفردهامبقت

  (19)،(18). من هذه املادة٥احلاالت، ترجع قيمة املمتلكات املصادرة بكاملها، مع مراعاة الفقرة 

________________ 

ولذلك، طلبت ". األموال العمومية املختلسة"و" اإلجراميةالعائدات "أكدت عدة وفود أنه ال ينبغي التمييز بني  (14) 
مقدم من ء ما بناء على طلب عندما تتخذ إجرا"واقترحت بعض الوفود إدراج عبارة ). ب(تلك الوفود حذف الفقرة الفرعية 

  .يف مقدمة الفقرة" دولة طرف أخرى
أن تنظر "وعبارة " إذا ما طلب منها ذلك"فّضل عدد من الوفود حذف الشرطني اللذين تنطوي عليهما عبارة  (15) 

  .لة املصدردو/، لكي يكون واضحا أن الفقرة الفرعية تتعلق بإرجاع املوجودات إىل الدولة الطالبة"على سبيل األولوية
لكي تتمكن من "استعمال عبارة  نسباألأشارت بعض الوفود، أثناء املشاورات غري الرمسية، إىل أنه قد يكون  (16) 

  ."إرجاع تلك العائدات أو املمتلكات إىل الضحايا
قانون  إطار دعا عدد من الوفود إىل حذف هذه الفقرة، ألن تلك الوفود رأت أن التصرف ينبغي أن يكون يف (17) 

  .دولة املصدر/الدولة الطرف الطالبة
بشكل يتقرر مبقتضى ترتيبات تقنية تربم بني الدول األطراف املعنية، على "دعا عدد من الوفود إىل حذف عبارة  (18) 

 ، وحذف اجلملة األخرية من هذه الفقرة، إذ اعتربهتما تتضمنان شروطا مرهقة قد ال تتمشى مع روح"أساس كل حالة مبفردها
  .االتفاقية املقبلة

، تنص على )A/AC.261/L.202 (٣يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترح االحتاد الروسي صيغة معّدلة للفقرة  (19) 
  :ما يلي
 بإرجاع أخرى، طرف دولة من إليها موّجه طلب على بناء التصرف عند الطرف، الدولة تقوم  -٣"      

 إليها وّجهت اليت الطرف الدولة إىل الفساد أفعال خالل من مشروعة غري بصورة واملكتسبة املصادرة املوجودات
 تعويضات بتقدمي سيما ال احمللي، لقانوهنا وفقا املوجودات يف هذه التصرف من األخرية هذه تتمكن لكي الطلب،

 وفقا هذه جاعاإلر عملية وتنفذ. الشرعيني أصحاهبا إىل املوجودات هذه بإرجاع أو املعنية اجلرمية ضحايا إىل
 إرجاع إما احلاالت هذه يف ويتوجب. املعنيتني الطرفني الدولتني بني املعقودة االتفاقات مبوجب املقرر لإلجراء

  ."املادة هذه من ٥ الفقرة أحكام مراعاة مع بقيمتها، تعويض تقدمي وإما املصادرة املوجودات كل
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جيوز للدول األطراف أيضا، عندما يكون ذلك مناسبا، أن تنظر بوجه خاص يف   - ٤"    
  :اقات أو ترتيبات، على أساس كل حالة مبفردها، بشأن أمور منهاإبرام اتف

التربع بقيمة تلك العائدات أو املمتلكات أو باألموال املتأتية من بيعها أو جبزء   )أ"(    
تنفيذ االتفاقية : تدابري أخرى[...] [من املادة ) ج (٢منها، إىل احلساب املخصص عمال بالفقرة 

املنظمات احلكومية [من هذه االتفاقية أو إىل ] ية واملساعدة التقنيةمن خالل التنمية االقتصاد
  ؛]مبادرات وبرامج مكافحة الفساد] [الدولية املتخصصة يف مكافحة الفساد

ختصيص قيمة تلك العائدات أو املمتلكات أو األموال املتأتية من بيعها أو جزء   )ب"(    
ع أو برامج إمنائية حمددة تكون حصرا ملنفعة سكان منها أو التربع هبا أو جبزء منها لتمويل مشاري

وجيوز أن تشترك منظمات حكومية دولية متخصصة يف تلك االتفاقات أو . الدولة الطرف الطالبة
  (20) الترتيبات؛

التربع بقيمة تلك العائدات أو املمتلكات أو باألموال املتأتية من بيعها أو جبزء   )ج"(    
وتربم تلك االتفاقات أو الترتيبات . دد األطراف للدولة الطرف الطالبةمنها لتخفيض الدَّين املتع

  بالتعاون مع منظمات حكومية دولية متخصصة يف مسائل الديون الدولية؛
ما مل تقرر الدول األطراف خالف ذلك، جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب،   - ٥"    

ا يف عمليات التحقيق أو املالحقة حيثما يكون ذلك مناسبا، أن تقتطع مصروفات معقولة تكبدهت
أو اإلجراءات القضائية املفضية إىل استرداد املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة قبل إرجاع 

  (21)."تلك املوجودات املستردة عمال هبذا الفصل
    

  ٦٢املادة "
  البلد األصلي يف حاالت اإلضرار  إىل املمتلكات إرجاع"

  مبمتلكات الدولة

[...] و] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ النظر عن أحكام املواد بصرف  - ١"    
من هذه ] املوجودات] إرجاع] [التصرف يف[...] [[و] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[

االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املركزية أو أجهزهتا اليت هلا 
ة أضر إجرامي أن ترجع إىل البلد األصلي املمتلكات اليت متثل عائدات مسؤوليات ذات صلة، من
  .احلصول عليها بذلك البلد

________________ 

  .ائية الرمسيةاملعونة اإلمن إطار ال ُتحتسب هذه التربعات يف (20) 
انظر  (٦١يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت اجلماهريية العربية الليبية إضافة فقرة جديدة إىل املادة  (21) 

A/AC.261/L.203 (صندوق بشأن إنشاء) إىل املتعددة، املطالبات موضع املصادرة، املوجودات) فيها أو (فيه تودع) صناديق أو 
  .)النـزاعات تسوية( ٨٠ املادة ألحكام وفقا بشأهنا يف النـزاع البت حني
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يف تلك احلاالت، ال جيوز أن ختضع املمتلكات لنظام التقاسم بني الدولة الطالبة   - ٢"  
  (22)."والدولة متلقية الطلب

    
  ملحوظات من األمانة

ذي اقترحته الواليات املتحدة ُسحب أثناء ، ألن النص ذا الصلة ال٧١ُحذفت املادة  - ٤
 .املشاورات غري الرمسية

 ذات الصلة، ألنه اتفق على أهنا جمسدة ٦٧ومل جير مزيد من املناقشة حول أحكام املادة  - ٥
  .٦١يف املادة 

      
  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ ‐ يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  
 الوثيقة يف والوارد ٦١ باملادة املتعلق راحاالقت على تعديالت  :(A/AC.261/19)باكستان 

A/AC.261/15 وCorr.1 
(23)  

  
  ٦١املادة "

  (24)رد املوجودات"
أو الدولة املتأثرة  الطلب إليها ُتعيد الدولة الطرف إىل الدولة الطرف اليت وجهت  - ١"    

التجميد [] احلجز واملصادرة[...] [ة أو ممتلكات عمال باملادة إجراميما تصادره من عائدات 
  (25).، وفقا ألحكام هذه االتفاقية]التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [أو ] واحلجز واملصادرة

تعتمد كل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني   - ٢"    
لكات ة أو املمتاإلجرامي ستعيد العائدات خبصوص ما إذا كانتسلطاهتا املختصة من اختاذ قرار 

  (26).اليت متت مصادرهتا وفقا هلذه االتفاقية، واضعة يف اعتبارها حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية
 ما بناء على طلب مقدم من إجراءعندما تتخذ الدولة الطرف املتلقية للطلب   - ٣"    

ية، يتعني من هذه االتفاق] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [دولة طرف أخرى وفقا للمادة 
ة أو املمتلكات املصادرة أو غري املصادرة إىل اإلجراميعليها أن تعيد على سبيل األولوية، العائدات 

________________ 

   يف ٦١ أثناء املشاورات غري الرمسية، على أساس الفهم بأن مضموهنا قد جيسد يف املادة ٦٢مل ينظر يف املادة  (22) 
  .هناية املطاف

غي أن يكون هناك متييز بني مل ُيقصد من تقدمي هذه التعديالت املساس مبوقف باكستان الوطين املبدئي بأنه ال ينب  (23) 
 ".ةإجراميعائدات "وعبارة " موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة"عبارة 
  .عدل العنوان للتأكيد على أحد املفاهيم السائدة يف االتفاقية (24) 
  .ات املصادرةإجراءتشري هذه العبارة إىل اإلرجاع املباشر من دون اختاذ  (25) 
ي أن يكون املقصود هبا أطرافا ثالثة مستقلة وليس وسطاء اقتصاديني أو خرباء استشاريني األطراف الثالثة ينبغ (26) 

  . على هذا النحواألعمال التحضرييةواقترحت باكستان تسجيل ذلك يف . أو ماليني/قانونيني و
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الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلذه األخرية، لدى استالمها هذه العائدات أو املمتلكات، 
رعيني، أو املسامهة استخدامها لتقدمي تعويضات إىل ضحايا اجلرمية أو ردها إىل أصحاهبا الش

تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية [بقيمتها يف حتقيق أهداف أخرى هلذه االتفاقية، مثل 
  ، أو استخدامها يف متويل مشاريع ]مبادرات وبرامج مكافحة الفساد] [واملساعدة التقنية

  (27).إمنائية معّينة

ك مناسبا، إبرام اتفاقات أو وضع جيوز للدول األطراف أيضا، عندما يكون ذل  - ٤"    
  .أساس كل حالة على حدةمن أحكام هذه االتفاقية، على أكثر مؤاتاة ترتيبات قد تكون 

 واألموال األخرى (28)يف حاالت املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة،  - ٥"    
ا أو إساءة اختالس املمتلكات أو استغالل أمانتها أو تسريبه[...] [يف املادة  إليها املشار

وغسل مثل هذه املوجودات، تعاد هذه املوجودات إىل ] استخدامها من ِقبل موظف عمومي
 يف الدولة الطالبة، أو قرار نفاذحكم واجب اإل إطار  مقّدمة الطلب على أساس(29)الدولة املتأثرة

  .تصدره السلطة املختصة يف الدولة متلقية الطلب
 من ٥ مبوجب الفقرة بالتزامهاقية للطلب، اليت وفت يكون للدولة الطرف املتلال   - ٦"    

 جيوز هلذه الدولة الطرف أن تقتطع مصاريف معقولة (31) غري أنه(30).هذه املادة، احلق يف التقاسم
ات اإلدارية والقضائية اليت أدت إىل استرداد جراءتكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو اإل

ري مشروعة قبل إرجاع تلك املوجودات املستردة عمالً بأحكام املوجودات املكتسبة بصورة غ
  من هذا الفصل، ما مل تقرر الدول األطراف خالف ذلك، وحيثما يكون [...] املواد 

 .ذلك مناسبا

عندما تعرِض الدولة الطرف املتأثرة الطالبة، أثناء تقدمي طلبها مبوجب أحكام   - ٧"    
 ١يف الفقرة  إليها ة املشاراإلجراميمعقولة تؤكد أن العائدات من هذا الفصل، أسبابا [...] املواد 

من هذه املادة هي يف احلقيقة مستمدة من موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة، يتعني على 
  (32)." ذلك كما ينبغيمراعاةالدولة املتلقية للطلب 

________________ 

  . يف نص واحدCorr.1) و(A/AC.261/15 من اقتراح سويسرا ٤من الفقرة ) ب(و) أ(مج نصا الفقرتني الفرعيتني أُد (27) 
يف  إليه كما هو مشار(هنا ال األموال املختلسة فحسب  "املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"تشمل  (28) 

بل تشمل أيضا األموال املسّربة من صناديق الدولة، واستغالل االئتمان، وجرائم خيانة األمانة، ) االقتراح املقدم من سويسرا
  .ألموالمعة من تسريب هذه اوالرشاوى، والعموالت، اجمل

الدولة اليت مت فيها "، بأهنا ])املصطلحات املستخدمة[التعاريف  (٢، يف املادة "الدولة املتأثرة"ميكن تعريف  (29) 
  ".احلصول على املوجودات بصورة غري مشروعة، أو اليت أُخذت منها

  .اقتراح سويسرامن ) ب (٣اقُتبس هذا املفهوم من السطر األخري من الفقرة  (30) 
 .  من اقتراح سويسرا٥ة للفقرة مطابق كونهذه العبارة أن تكاد ت (31) 
فقد تعتربها الدولة الطالبة . املعنيةاملتباينة اليت قد تتخذها دولتان بشأن املوجودات اآلراء توازن هذه الفقرة بني  (32) 

ورا مبصادرهتا أو من غري مصادرهتا، يف حني قد تعتربها موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة وبالتايل قد تطلب إرجاعها ف
ويف هذه احلالة، تنص الفقرة املقترحة على . ة ومن مث تّتبع طريقة املصادرة إلرجاعهاإجراميالدولة اليت يقدم هلا الطلب عائدات 

  .تنادا إىل الوقائع والقرار الذي تتخذه الدولة الطالبة اسقائعيةالوئج أنه جيب تفضيل وطلب التأكيد أو النتا
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  (A/AC.261/L.202)االحتاد الروسي 
  

  :كما يلي ليصبح نصها ٣اقُترح تعديل الفقرة   
 طرف دولة من إليها موّجه طلب على بناء التصرف عند الطرف، الدولة تقوم  - ٣"    

 إىل الفساد أفعال خالل من مشروعة غري بصورة واملكتسبة املصادرة املوجودات بإرجاع أخرى،
 املوجودات هبذه التصرف من األخرية هذه تتمكن لكي الطلب إليها وّجهت اليت الطرف الدولة
 هذه بإرجاع أو املعنية اجلرمية ضحايا إىل تعويضات بتقدمي سيما ال احمللي، انوهنالق وفقا

 مبوجب املقرر لإلجراء وفقا هذه اإلرجاع عملية وتنفذ. الشرعيني أصحاهبا إىل املوجودات
 كل إرجاع إما احلاالت هذه يف ويتوجب. املعنيتني الطرفني الدولتني بني املعقودة االتفاقات
  ."املادة هذه من ٥ الفقرة أحكام مراعاة مع بقيمتها، تعويض تقدمي وإما املصادرة املوجودات

    
  (A/AC.261/L.245)الصني 

  
  :ليصبح نصها كما يلي) أ (٣اقُترح تعديل الفقرة   
 أن ،]املصادرة ألغراض الدويل التعاون [...] [للمادة وفقا املصادرة تنفّذ عندما  )أ"(    

 واجب آخر قرار أو هنائي حكم إىل استنادا الطالبة، الطرف الدولة إىل املصادرة املمتلكات ُترجع
   تستبعد أن الطلب متلقية الطرف للدولة وجيوز. الطالبة الطرف الدولة يف صادر نفاذاإل
  "الشرط؛ هذا

    
 (A/AC.261/L.229) اهلند

(33)  
  

  ٦١املادة "
   املوجودات والتصرف فيهاإرجاع"

التجميد واحلجز [...] [طرف من ممتلكات عمال باملادة ما تصادره الدولة ال  - ١"    
من هذه االتفاقية تتصرف فيه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [أو املادة ] واملصادرة

 من هذه املادة، إىل أصحاهبا الشرعيني، وفقا ٣بطرائق منها إرجاع تلك املمتلكات، عمال بالفقرة 
  . الداخليألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   - ٢"    
تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب 
دولة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية، وواضعة يف 

  .عتبارها حقوق األطراف األخرى حسنة النّيةا

________________ 

 بناء العضوية مفتوح رمسي غري عامل فريق من اهلند، اليت نسقت أعمال مقدمة منقحة صيغة هو االقتراح هذا نص  (33) 
 .الرئيس طلب على
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املساعدة [...] [و] تعاون الدويل ألغراض املصادرةال[...] [وفقا للمادتني   - ٣"    
 من هذه املادة، يتعني على الدولة الطرف ٢ و١من هذه االتفاقية والفقرتني ] القانونية املتبادلة

  :متلقية الطلب أن تقوم مبا يلي
 س أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة على النحو املشاريف حال اختال  )أ"(    

اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل موظف [...] [يف املادة إليه 
من هذه االتفاقية، عندما تنفذ املصادرة وفقا ] غسل عائدات الفساد[...] [واملادة ] عمومي
واستنادا إىل قرار قضائي هنائي يف الدولة الطرف ] غراض املصادرةالتعاون الدويل أل[...] [للمادة 

الطالبة، وهو اشتراط ميكن أن تستبعده الدولة الطرف متلقية الطلب، أن ُترجع املمتلكات 
  املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

ا يف حال عائدات أي جرم آخر مشمول هبذه االتفاقية، عندما تنفذ املصادرة وفق  )ب"(    
من هذه االتفاقية، واستنادا إىل قرار قضائي ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [للمادة 

هنائي يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن أن تستبعده الدولة الطرف متلقية الطلب، أن 
دولة الطرف ترجع تلك العائدات إىل الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة لل

متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها لتلك العائدات أو عندما تعترف الدولة الطرف متلقية 
  الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع العائدات؛

يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على أساس األولوية يف إرجاع املمتلكات املصادرة   )ج"(    
  .لطرف الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني أو تعويض ضحايا اجلرميةإىل الدولة ا

ما مل تقرر الدول األطراف خالف ذلك، جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب،   - ٤"    
حيثما يكون ذلك مناسبا، أن تقتطع مصروفات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة 

  .ضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو التصرف فيها عمال هبذه املادةأو اإلجراءات الق
جيوز للدول األطراف أيضا، حيثما يكون ذلك مناسبا، أن تنظر بوجه خاص يف   - ٥"    

إبرام اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، على أساس كل حالة على حدة، من أجل التصرف هنائيا 
  ".يف املمتلكات املصادرة

    
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  
  ٦١املادة "

   املوجودات والتصرف فيهاإرجاع"

التجميد واحلجز [...] [ما تصادره الدولة الطرف من ممتلكات عمال باملادة   - ١"    
من هذه االتفاقية تتصرف فيه ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [أو املادة ] واملصادرة

 من هذه املادة، إىل مالكيها ٣اع الدولة الطرف تلك املمتلكات، عمال بالفقرة بطرائق منها إرج
  . وفقا ألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا الداخلي(34)الشرعيني السابقني،

________________ 

  . أن امللكية الشرعية السابقة تعين امللكية يف وقت ارتكاب اجلرماألعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (34) 
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تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من   - ٢"    
 عندما تتخذ إجراء ما بناء على طلب طاهتا املختصة،ري أخرى لتمكني سلتدابري تشريعية وتداب
 وفقا ألحكام هذه االتفاقية، ومع (36) من إرجاع املمتلكات املصادرة،(35)دولة طرف أخرى،

  (37).مراعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية
املساعدة [...] [و] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [وفقا للمادتني   - ٣"    
   من هذه املادة، على الدولة الطرف ٢ و١من هذه االتفاقية والفقرتني ] قانونية املتبادلةال

  :متلقية الطلب
 يف حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة على النحو املشار  )أ"(    

ظف اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من قبل مو[...] [يف املادة إليه 
من هذه االتفاقية، عندما تنفذ املصادرة وفقا ] غسل عائدات الفساد[...] [واملادة ] عمومي
واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [للمادة 

ات الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلك
  املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

يف حالة عائدات أي جرم آخر مشمول هبذه االتفاقية، عندما تكون املصادرة قد   )ب"(    
من هذه االتفاقية، واستنادا إىل ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [نفذت وفقا للمادة 

كن للدولة الطرف متلقية الطلب أن حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط مي
تستبعده، أن ترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف 
الطالبة للدولة الطرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة أو 

حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس عندما تعترف الدولة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي 
  (38)إلرجاع املمتلكات املصادرة؛

يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات   )ج"(    
املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني السابقني، 

  .أو تعويض ضحايا اجلرمية

________________ 

 أن إرجاع املمتلكات املصادرة جيوز أن يعين يف بعض احلاالت إرجاع احلق األعمال التحضرييةلى أن تبّين اتفق ع  (35) 
 .فيها أو قيمتها

القانونية  الشؤون الداخلية ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومكتب الرقابة خدمات قدم مكتب (36) 
  ).، املرفقA/AC.261/L.212انظر  ("عمومية دولية منظمة أو "عبارة ةباألمانة العامة اقتراحا مشتركا بإضاف

 والتدابري التشريعية والتدابري األخرى ١ أن القانون الداخلي املشار إليه يف الفقرة األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (37) 
  .من تنفيذ هذه املادة من جانب الدول األطراف ستعين التشريعات أو اللوائح الوطنية اليت متكّن ٢املشار إليها يف الفقرة 

 من هذه املادة تنطبقان على ٣من الفقرة ) ب(و) أ( أن الفقرتني الفرعيتني األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (38) 
بغي للدولة وين. ات املصادرة، اليت تتناوهلا مواد أخرى يف هذه االتفاقيةإجراءات إرجاع املوجودات فحسب، وليس على إجراء

الطرف متلقية الطلب أن تنظر يف مسألة التنازل عن اشتراط صدور حكم هنائي يف احلاالت اليت يتعذر فيها احلصول على 
  .ر مالحقة اجلاين قضائيا بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، أو يف حاالت مناسبة أخرىحكم هنائي لتعذّ
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جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقرر الدول األطراف   - ٤"    
 تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة أو اإلجراءات (39)خالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة

  .القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيها مبقتضى هذه املادة
ل األطراف أيضا، عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص يف إبرام جيوز للدو  - ٥"    

  ."اتفاقات أو ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هنائيا يف املمتلكات املصادرة
    

  ملحوظات من األمانة
 من مشروع االتفاقية ٦١وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٦

 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22يقة انظر الوث(

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٧
وتتجلى . ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(للجنة املخصصة التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير ا
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق

 .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
    

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٥٧املادة 

  دات والتصرف فيها املوجوإرجاع

 من هذه ٥٥ أو املادة ٣١ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة   - ١  
 ٣االتفاقية ُيتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات، عمال بالفقرة 

  .لداخليمن هذه املادة، إىل مالكيها الشرعيني السابقني، وفقا ألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا ا
تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم   - ٢  

من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة، عندما تتخذ إجراء ما بناء على 
طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية، ومع 

  .ق األطراف الثالثة احلسنة النّيةمراعاة حقو
 من هذه املادة، على الدولة ٢ و١ من هذه االتفاقية والفقرتني ٥٥ و٤٦وفقا للمادتني   - ٣

  :الطرف متلقية الطلب

________________ 

تفّسر على أهنا التكاليف والنفقات املتكبدة وليست " النفقات املعقولة"أن  األعمال التحضرييةاتفق على أن تبّين   (39) 
وتشجَّع الدولتان الطرفان الطالبة ومتلقية الطلب على أن . أتعاب من يعثر على املمتلكات أو غريها من الرسوم غري احملددة

  .تتشاورا بشأن النفقات احملتملة
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يف حالة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة على النحو   )أ(  
 ٥٥عندما تنفذ املصادرة وفقا للمادة  من هذه االتفاقية، ٢٣ و١٧املشار إليه يف املادتني 

واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف 
  متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

تكون املصادرة قد يف حالة عائدات أي جرم آخر مشمول هبذه االتفاقية، عندما   )ب(  
 من هذه االتفاقية، واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف ٥٥نفذت وفقا للمادة 

الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن ترجع املمتلكات 
طرف متلقية املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة للدولة ال

عندما تعترف الدولة الطرف  الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة أو
  متلقية الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة؛

يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلكات   )ج(  
صادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني امل

  .السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية
جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقرر الدول األطراف   - ٤  

اإلجراءات    أوخالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املالحقة
  .القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيها مبقتضى هذه املادة

جيوز للدول األطراف أيضا، عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص يف إبرام   - ٥  
  .ترتيبات متفق عليها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هنائيا يف املمتلكات املصادرة  اتفاقات أو

      
    ملحوظات تفسريية- جيم

    
 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ٥٧امللحوظات التفسريية بشأن املادة   

  ، الفقرات A/58/422/Add.1(والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 
  :، هي كما يلي)٧٠- ٦٦
  

  ١الفقرة 

 ؛ امللكية يف وقت ارتكاب اجلرمامللكية الشرعية السابقة تعين  )أ(  
  

  ٢الفقرة 

 إرجاع احلق ، يف بعض احلاالت، أن يعين إرجاع املمتلكات املصادرةميكن  )ب(  
 ؛فيها أو قيمتها

  والتدابري التشريعية والتدابري األخرى١القانون الداخلي املشار إليه يف الفقرة   )ج(  

هذه املادة من  اللوائح الوطنية اليت متكّن من تنفيذعين التشريعات أو ت ٢املشار إليها يف الفقرة 
  ؛جانب الدول األطراف
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  ٣الفقرة 

  )ب(و) أ(الفقرتان الفرعيتان 

على إال  من هذه املادة ٣من الفقرة ) ب(و) أ(ن ان الفرعيتاتنطبق الفقرتال   )د(  
 أخرى يف هذه  اليت تتناوهلا مواد،جراءات املصادرةإ على وليساملوجودات،  رجاعإإجراءات 
 ينبغي للدولة الطرف متلقية الطلب أن تنظر يف التنازل عن اشتراط صدور حكمو. االتفاقية

بسبب  هنائي يف احلاالت اليت يتعذر فيها احلصول على حكم هنائي لتعذر مالحقة اجلاين قضائيا
  ؛الوفاة أو الفرار أو الغياب، أو يف حاالت مناسبة أخرى

  
  ٤الفقرة 

تكبدة وليست أتعاب املنفقات التكاليف والعلى أهنا " النفقات املعقولة" تفّسر  )ه(  
 وجيدر بالدولتني الطرفني الطالبة. املمتلكات أو غريها من الرسوم غري احملددة من يعثر على

  .ومتلقية الطلب أن تتشاورا بشأن النفقات احملتملة
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        الية  وحدة املعلومات االستخبارية امل- ٥٨املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
    

  ملحوظات من األمانة
 الذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول الوارد يف الوثيقة  - ١

 االجتماع إىل احلكومات متهاقد اليت لالقتراحات مدجمة الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية صيغة
 ٧ إىل ٤ من آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي

ا إىل جزأين لدواعي مقّسموكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون
 اجلزء األول من النص املتداول على صيغة واحتوى. الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى

 ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من املقدمني مدجمة لالقتراحني
يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على " املالية االستخبارات وحدات"وأدرجت املادة اخلاصة بـ
 وقد ).A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (بريو من قدمنيامل صيغة مدجمة لالقتراحني

  .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري التحضريي االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء أعدت
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  (1)[...]املادة 

  وحدات االستخبارات املالية"

تتعاون الدول األطراف على منع ومكافحة نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات "  
 تلك إعادةاملصدر غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، وتعزيز السبل والوسائل الكفيلة ب

لديها   املوجودات من خالل اختاذ تدابري من بينها إنشاء وحدة لالستخبارات املالية تقوم بتبادل ما
وينبغي أن ُتمكَّن .  معلومات مع الوحدات املماثلة بال عائق وبدون حاجة إىل شكليات قانونيةمن

وحدة االستخبارات املالية املتلقية من استخدام هذه املعلومات داخل بلدها طبقاً للتشريعات 
  ."السارية فيه

    
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/11(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (1) 
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  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  
  (2) ٦٦املادة "

  وحدات االستخبارات املالية"

تتعاون الدول األطراف على منع ومكافحة إحالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر "    
غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك املوجودات، بوسائل 

 (3).ستخبارات مالية تقوم بتبادل ما لديها من معلومات مع سائر الوحدات املماثلةمنها إنشاء وحدة ا

وينبغي أن تكون وحدة االستخبارات املالية املتلقية قادرة على استخدام املعلومات داخل بلدها، وفقا 
  (4)."أذنت هلا بذلك وحدة االستخبارات اليت قدمت تلك املعلومات إذا لتشريعاهتا الوطنية،

    
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٦٦املادة "[
  ]وحدة االستخبارات املالية"

 املوجودات، مبا فيها األموال، ذات إحالةتتعاون الدول األطراف على منع ومكافحة "    
عزيز سبل ووسائل استرداد تلك املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، وعلى ت

إنشاء وحدة استخبارات مالية لكي تكون مسؤولة عن تلقي ] تعيني أو[املوجودات، بوسائل منها 
ة املشبوهة أو اليت هي مطلوبة مبقتضى اإلجرامياملعلومات املالية املفشاة اليت ختص العائدات 

ويتعني . مها على السلطات املختصةالتشريعات أو اللوائح الوطنية وحتليل تلك املعلومات وتعمي
ها، وفقا إقليمأن تكون وحدة االستخبارات املالية املتلقية قادرة على استخدام املعلومات داخل 

  (5)."لتشريعاهتا الوطنية، إذا أذنت هلا بذلك وحدة االستخبارات املالية اليت قدمت تلك املعلومات

________________ 

نص منقح قدمته بريو بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، عمال بطلب من   (2) 
  ).A/AC.261/L.81)انظر (الرئيس 
عن أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اململكة املتحدة االستعاضة  (3) 

تكون مسؤولة عن تلقي املعلومات املالية املكشوف ] وحدة لالستخبارات املالية: "... [اجلزء األخري من هذه اجلملة مبا يلي
ة أو اليت تقتضيها التشريعات أو اللوائح الوطنية وحتليل تلك املعلومات إجراميعنها بشأن العائدات املشتبه يف أهنا عائدات 

  ."ختصةوتعميمها على السلطات امل
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا تعديل عنوان املادة ليصبح  (4) 

تتعاون الدول : "وتعديل نص اجلملة األوىل من هذه املادة ليصبح كما يلي" وحدات االستخبارات املعنية مبكافحة الفساد"
وال واملوجودات غري املشروعة املتأتية من أفعال فساد وترويج سبل ووسائل استرداد تلك  األمإحالةاألطراف لغرض كشف 

  ."ة الفساد تقوم بتقاسم املعلوماتاألموال واملوجودات بوسائل منها إنشاء وحدات استخبارات ملكافح
 الوفود حذف هذه املادة، أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض (5) 

وأفادت وفود أخرى بأن اجلملة األخرية من هذه املادة تثري قلقا كبريا بشأن . ١٤وأشارت إىل وجود أوجه تضارب مع املادة 
  ).انظر أدناه(ويف الصيغة الالحقة ملشروع النص، حذفت تلك اجلملة . محاية البيانات الشخصية
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ ‐ يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  ملحوظات من األمانة

مبا  املوجودات،" النظر يف عبارة إعادةيف الدورة السادسة للجنة املخصصة، رئي أنه يلزم  - ٢
بشأن  إليه االتفاق املتوصَّل على ضوء" فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة  االتساق، فريقوأخذ . الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
أن احلاشية امللحقة بالفقرة : الثالث التالية يف اعتباره النقاطأمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية، 

األعمال التحضريية ستبّين أن عبارة  تنص على أنمن مشروع االتفاقية س ٢من املادة ) و(الفرعية 
يف " املوجودات"األموال؛ وأن مشروع االتفاقية ال يعّرف  ُتفهم على أهنا تشمل" نواعهااملوجودات بكل أ"

وخلص فريق . ٢من املادة ) ز(معّرف يف الفقرة الفرعية " ةاإلجراميالعائدات " حّد ذاهتا؛ وأن تعبري
بالتايل حذفها،  بغي، الواردة ضمن العبارة قيد البحث، زائدة وين"مبا فيها األموال"إىل أنّ عبارة  االتساق

أعضاء فريق االتساق  ومع أن بعض. ينبغي أن يستعاض عنها بكلمة أنسب" املوجودات"وأن كلمة 
، "املقررة وفقا هلذه االتفاقية عائدات اجلرائم"بعبارة بكاملها  هذه العبارة االستعاضة عناقترحوا يف البداية 

 العبارة األنسب، إذ ستكون" جملّرمة وفقا هلذه االتفاقيةا عائدات األفعال"فقد توافقت اآلراء على أن عبارة 
 .ال املترادفاتم استعتكفل االتساق وتتفادى

    
  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٦٦املادة "
  وحدة املعلومات االستخبارية املالية"

ة  عائدات األفعال اجملّرمإحالةعلى الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة "    
وفقا هلذه االتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف 
إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة باملعامالت املالية 

  (6)."املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٦٦وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٣
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر الوثيقة (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

________________ 

 أنه جيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية ضرييةاألعمال التحاتفق على أن تبني   (6) 
مالية جديدة، أو إنشاء فرع متخصص تابع لوحدة معلومات استخبارية مالية قائمة، أو جمرد استخدام وحدة املعلومات 

 تفّسر أن هذه املادة ينبغي أن التحضرييةاألعمال واتفق، عالوة على ذلك، على أن تبني . االستخبارية املالية القائمة التابعة هلا
  . من االتفاقية١٤من املادة ) ب (١مبا يتوافق مع الفقرة 
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، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  ).٥٦/٢٦٠جلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار ا
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
 )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٥٨املادة 

  وحدة املعلومات االستخبارية املالية
على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال اجملّرمة   

سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك الغاية، وفقا هلذه االتفاقية وعلى تعزيز 
يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكون مسؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة باملعامالت 

  .املالية املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة
      

    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ٥٨ة امللحوظة التفسريية بشأن املاد  
، )٧١، الفقرة A/58/422/Add.1(والواردة يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  :هي كما يلي
 وحدة معلومات استخبارية مالية جديدة، أو إنشاءجيوز لكل دولة طرف أن تنظر يف   
 ات استخبارية مالية قائمة، أو جمرد استخدام وحدةفرع متخصص تابع لوحدة معلوم إنشاء

وعالوة على ذلك، ينبغي أن تفسر هذه املادة . املعلومات االستخبارية املالية القائمة التابعة هلا
  . من االتفاقية١٤املادة  من) ب (١مبا يتوافق مع الفقرة 

    



 

 
573 

 
 
   

        طراف  االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األ- ٥٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ ‐ يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
    

  ملحوظات من األمانة

 والذي يشري إىل A/AC.261/3 (Part IV)كان اجلزء من النص املتداول الوارد يف الوثيقة  - ١
 االجتماع إىل احلكومات قدمتها اليت لالقتراحات مدجمة الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية صيغة

 ٧ إىل ٤ من آيرس بوينس( الفساد ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي
ا إىل جزأين لدواعي مقّسموكان ذلك النص املتداول للفصل اخلامس ). ٢٠٠١ ديسمرب/األول كانون

وى اجلزء األول من النص املتداول على صيغة واحت. الغرض فقط ومن دون أي أثر آخر أو داللة أخرى
 ).A/AC.261/IPM/13 (املكسيك ومن) A/AC.261/IPM/4 (وهولندا النمسا من املقدمني مدجمة لالقتراحني

يف اجلزء الثاين من النص املتداول، الذي احتوى على صيغة " إضافية أحكام"وأدرجت املادة اخلاصة بـ
 وقد). A/AC.261/IPM/19 (املتحدة والواليات) A/AC.261/IPM/11 (وبري من املقدمني مدجمة لالقتراحني

 .الرمسي املعقود يف بوينس آيرس غري التحضريي االجتماع أثناء املتحدة والواليات بريو الثاين اجلزء أعدت
    

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  [...]املادة "
  إضافيةأحكام "

    ..."  
راف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف تنظر الدول األط  - ٢"    

  .لتعزيز فّعالية التعاون الدويل املضطلع به وتيسري التصرف يف املوجودات عمال هبذا الفصل
    ""...  

    
  ملحوظات من األمانة

 يف النص املتداول ٧٢بصفته املادة " إضافيةأحكام "ظهر مشروع نص املادة املتعلقة بـ - ٢
 .، دون تغيري كبري آخرA/AC.261/3/Rev.1/Add.1 االتفاقية الوارد يف الوثيقة ملشروع
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 ٢٨-١٧فيينا، (وأثناء القراءة األوىل ملشروع نص املادة، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  -٣
 . ال ينبغي أن تكون إلزامية٧٢ من املادة ٢، أشارت بعض الوفود إىل أن الفقرة )٢٠٠٢يونيه /حزيران

- ١٣فيينا، (ء القراءة الثانية ملشروع نص املادة، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة وأثنا - ٤
 الدويل التعاون (٦٠ بسبب متاثلها مع املادة ٧٢، تقرر حذف املادة )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤

نص ، على اخلصوص، مطابقة ملشروع ٧٢ من املادة ٢وذُكر أن الفقرة . ٧٤واملادة ) املصادرة ألغراض
 إطار انظر أيضا يف (A/AC.261/3/Rev.4، الوارد يف النص املتداول يف الوثيقة ٦٠ من املادة ١٠الفقرة 
 لتشكل ٦٠ادة  من امل١٠ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة، نقلت الفقرة ).  من االتفاقية٥٥املادة 

 ).انظر أدناه( مكررا ٦٠مادة جديدة 
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ ‐ يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
   مكررا٦٠املادة "

  االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف"

نائية أو متعددة األطراف لتعزيز تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ث"    
  ".هبذا الفصل عمال املضطلع بهفاعلية التعاون الدويل 

    
  ملحوظات من األمانة

من مشروع مكرراً  ٦٠وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٥
 ).٢٢ ، الفقرةA/AC.261/22انظر الوثيقة (االتفاقية 

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٦
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣الفقرة ، A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٥٩املادة 
  دة األطرافاالتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعد

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز   
  .هبذا الفصل من االتفاقية عمال املضطلع بهفاعلية التعاون الدويل 

 



 

 

 

 

 
  
 

  الفصل السادس
 

 املساعدة التقنية وتبادل املعلومات
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  ملحوظات من األمانة
 

املساعدة التقنية والتدريب ومجع "سادس من مشروع االتفاقية يف البداية هو كان عنوان الفصل ال  
 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة ". املعلومات وتبادهلا وحتليلها

 ريقفانظر تقرير " (املعلومات وتبادل التقنية املساعدة"، اختصر العنوان ليصبح )٢٠٠٣أكتوبر /األول
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية،  االتساق

  ).١١، الفقرة Corr.1و A/AC.261/24الوارد يف الوثيقة 
  



 

 

 

 



 

 
579 

 
 
   

          التدريب واملساعدة التقنية- ٦٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –اير ين/ كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  [...]املادة "
  إضافيةأحكام "

    ..."  
 املوجودات، مبا يف ذلك األموال، املتأتية من أفعال فساد، تتعاون عادةتسهيالً إل  - ٤"    

   حتقيق الدول األعضاء على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يسهموا يف
  (1).هذا اهلدف

تشّجع الدول األطراف التدريب واملساعدة التقنية بني الدول األطراف واهليئات   - ٥"    
ية واملؤسسات اخلصوصية هبدف تيسري التعاون الدويل والتعرف على املوجودات قليمالدولية واإل

ا إىل تعزيز قدرة وينبغي أن هتدف تلك املساعدة أيض. احملازة على حنو غري مشروع واستردادها
  .من هذا الفصل] حمتويات الطلب[...] [الدول األطراف على الوفاء مبقتضيات املادة 

تقوم الدول األطراف، وفقاً لنظمها القانونية، بتبادل أكرب قدر من املساعدة   - ٦"    
تأتية التقنية على منع ومكافحة نقل املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع امل

 تلك املوجودات إىل بلداهنا األصلية من خالل تبادل اخلربات إعادةمن أفعال فساد وعلى 
  (1).واملعارف املتخصصة ذات الصلة

تتوىل كل دولة طرف صوغ أو تطوير أو حتسني برامج تدريبية تصّمم على وجه   - ٧"    
 ذلك األموال، ذات التحديد للموظفني املسؤولني عن منع ومكافحة نقل املوجودات، مبا يف

 تلك املوجودات إىل بلداهنا إعادةاملصدر غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، والتشجيع على 
  :وتتناول هذه الربامج ما يلي. األصلية

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي يف االجتماع) A/AC.261/IPM/11(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / األول كانون٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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اكتشاف وجتميد املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع   )أ"(  
  املتأتية من أفعال الفساد؛

بة حركة املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية مراق  )ب"(  
  من أفعال فساد؛

 إعادةاآلليات والوسائل القضائية واإلدارية املالئمة والفعالة من أجل تيسري   )ج"(    
  املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، إىل 

  (1).ألصليةبلداهنا ا
    

  ٦٤املادة "
 التدريب واملساعدة التقنية"

  (2)١اخليار "  
 أو حتسني برامج صوغ أو استهالل، على الزمقدر البالتعمل كل دولة طرف،   - ١"    

 أعضاء النيابة العامة وقضاة مبن فيهم القانون، إنفاذ للعاملني يف أجهزهتا املعنية بةتدريب خاص
فني مبنع وكشف ومكافحة اجلرائم املشمولة هم من العاملني املكلّالتحقيق وموظفو اجلمارك وغري

تتناول تلك يتعني أن و. وجيوز أن تشمل تلك الربامج إعارة املوظفني وتبادهلم. هبذه االتفاقية
 :الربامج، على وجه اخلصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

 شمولة هبذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم امل  )أ("    

اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم والتقنيات الدروب   )ب("    
 املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛

دات أو غريها من  أو املمتلكات أو املعةاإلجرامي عائداتالحركة ورصد كشف   )ج("    
املستخدمة يف نقل أو إخفاء أو متويه تلك العائدات أو املمتلكات أو املعدات  والتقنيات األدوات

املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من التقنيات أو غريها من األدوات، وكذلك 
 اجلرائم املالية؛

 مجع األدلة؛  )د"(    

 اطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛ املراقبة يف املنتقنيات  )ه("    

 القانون، مبا يف ذلك املراقبة اإللكترونية نفاذاملعدات واألساليب احلديثة إل  )و("    
 والتسليم املراقب والعمليات السرية؛

________________ 

 ويستند (A/AC.261/22) ومن تركيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا   (2) 
  ).مع تغيريات طفيفة( من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٩إىل املادة 
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ة اليت هلا صلة خاصة اإلجراميالفساد واألفعال الطرائق املستخدمة يف مكافحة   )ز("    
ام احلواسيب أو شبكات االتصاالت أو غري ذلك من أشكال  اليت ترتكب باستخدبالفساد،

 التكنولوجيا احلديثة؛

 .الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود  )ح("    

 ية وتدريبيةتساعد الدول األطراف بعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج حبث  - ٢"    
  تستخدموهلذه الغاية،. ن هذه املادة م١يف الفقرة  إليها تستهدف تقاسم اخلربة يف اجملاالت املشار

ية والدولية لتعزيز التعاون وحفز النقاش قليمأيضا، عند االقتضاء، املؤمترات واحللقات الدراسية اإل
 .حول املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا، مبا يف ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاهتا اخلاصة

 التقنية الكفيلني بتيسري تسليم اجملرمني ع الدول األطراف التدريب واملساعدةتشّج  - ٣"    
وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملساعدة التقنية التدريب اللغوي . واملساعدة القانونية املتبادلة

 . اليت هلا مسؤوليات ذات صلة يف السلطات أو األجهزة املركزيةالعاملنيوإعارة وتبادل 

 واملتعددة األطراف القائمة، تعزز الدول يف حالة االتفاقات أو الترتيبات الثنائية  - ٤"    
 ية والتدريبيةنشطة العملياتاألاألطراف، بالقدر الالزم، اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف 

سائر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية  إطار ية، ويفقليماملنظمات الدولية واإل إطار املضطلع هبا يف
  .لةواملتعددة األطراف ذات الص

    
  )١(٢اخليار "  
تقدم الدول األطراف إىل بعضها البعض، وفقاً لنظمها القانونية، املساعدة التقنية   - ١"    

على أوسع نطاق ممكن، وخاصة لصاحل البلدان النامية، من أجل منع أفعال الفساد واجلرائم 
خالل تبادل املتصلة هبا والكشف عنها والتحقيق فيها وإنزال العقاب مبرتكبيها، وذلك من 

اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة وتزويد بعضها البعض مبختلف أنواع الدعم املادي 
  .والتقين وغريه من أشكال الدعم املطبقة بوجه خاص يف براجمها وخططها الوطنية ملكافحة الفساد

تتبادل الدول األطراف املساعدة يف إجراء التقييمات والدراسات والبحوث   - ٢"    
ن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا بغية صوغ استراتيجيات وخطط عمل بشأ

  .وطنية ملكافحة الفساد، مبشاركة السلطات الوطنية واجملتمع األهلي
تعمل كل دولة طرف على صوغ أو تطوير أو حتسني براجمها التدريبية لصاحل   - ٣"    

سيما أعضاء النيابة العامة والقضاة وأعضاء  ه، والاملوظفني املسؤولني عن منع الفساد ومكافحت
  :وتتعلق تلك الربامج اليت قد تشمل إعارات وأنشطة تدريبية، مبا يلي. الشرطة

  استبانة أفعال الفساد بغية إنزال العقاب مبرتكبيها الحقاً؛  )أ"(    
ا والكشف التدابري الفعالة املستخدمة يف منع أفعال الفساد واجلرائم املتصلة هب  )ب"(    

  عنها والتحقيق فيها ومراقبتها وإنزال العقاب مبرتكبيها؛
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  مجع األدلة وطرائق التحري والتحقيق؛  )ج"(    
  الطرق املستخدمة يف محاية الضحايا ومحاية الشهود الذين يتعاونون مع   )د"(    

  .اهليئات القضائية
لتقنية املتبادلة ملنع املساعدة ا إطار تنظّم الدول األطراف، عند االقتضاء، يف  - ٤"    

ي والدويل بغية قليمي واإلقليمومكافحة الفساد، مؤمترات وحلقات دراسية على الصعيد دون اإل
  .تعزيز التعاون واملساعدة املتبادلة

تشّجع الدول األطراف أنشطة املساعدة التقنية اليت من شأهنا تيسري تسليم   - ٥"    
وميكن أن تشمل املساعدة التقنية إعارات أو أنشطة تدريبية . اجملرمني واملساعدة القضائية املتبادلة

للموظفني تنظم بني السلطات أو الوكاالت املركزية املسؤولة عن منع ومكافحة الفساد، 
  .والتدريب أيضاً يف جماالت النظم الوطنية والدولية، والتشريعات املقارنة، واللغات

 أو الترتيبات الثنائية واملتعددة االتفاقات إطار تعمل الدول األطراف، يف  - ٦"   
سيما   األطراف األخرى ذات الصلة، على حتسني األنشطة التدريبية اليت تنظم يف هذا اجملال وال

  .ية والدوليةقليمية واإلقليمتلك اليت جترى حتت رعاية املنظمات دون اإل
 اجلهود اليت تقوم الدول األطراف بدراسة آليات التربع من أجل اإلسهام املايل يف  - ٧"    

تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية يف تطبيق هذه االتفاقية من خالل برامج 
  .ومشاريع املساعدة التقنية

 الدويل من أجل اإلجرامتقدم الدول األطراف تربعات إىل املركز املعين مبنع   - ٨"    
  شاريع يف البلدان النامية ألغراض تنفيذ تقدمي الدعم، من خالل املركز، إىل الربامج وامل

  .هذه االتفاقية
    

  (3)٣اخليار "  
مج اتعمل كل دولة طرف، قدر الضرورة، على إنشاء أو تطوير أو حتسني بر  - ١"   

 القانون، ومنهم أعضاء النيابة العامة وقضاة إنفاذللعاملني يف أجهزهتا املعنية بحمددة تدريب 
ريهم من العاملني املكلفني مبنع وكشف ومكافحة اجلرائم املشمولة التحقيق وموظفو اجلمارك وغ

وتتناول تلك الربامج، على . وجيوز أن تشمل تلك الربامج إعارة املوظفني وتبادهلم. هبذه االتفاقية
 :وجه اخلصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

 ذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة هب  )أ("    

األساليب اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف اجلرائم املشمولة   )ب("    
 هبذه االتفاقية؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (3) 
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كشف ومراقبة حركة عائدات اجلرائم أو املمتلكات أو غريها من األدوات   )ج("    
 املمتلكات أو غريها من واألساليب املستخدمة يف نقل أو إخفاء أو متويه تلك العائدات أو

  املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من اجلرائم املالية؛طرائقاألدوات، وكذلك ال

 مجع األدلة؛  )د("    

باستخدام احلواسيب أو الفساد الذي يرتكب الطرائق املستخدمة يف مكافحة   )ه("    
 ال التكنولوجيا احلديثة؛شبكات االتصاالت السلكية والالسلكية أو غري ذلك من أشك

 واألشخاص الذين يبلّغون عن الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود  )و("    
  .جرائم واملخربين واخلرباء

تساعد الدول األطراف بعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج حبث وتدريب   - ٢"   
، وحتقيقا لذلك الغرض.  هذه املادة من١يف الفقرة  إليها تستهدف تقاسم اخلربة يف اجملاالت املشار

ية والدولية لتعزيز التعاون قليماملؤمترات واحللقات الدراسية اإلبتستعني أيضا، عند االقتضاء، 
 .وحفز النقاش حول املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا

تشجع الدول األطراف التدريب واملساعدة التقنية الكفيلني بتيسري تسليم اجملرمني   - ٣"   
وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملساعدة التقنية التدريب اللغوي . ساعدة القانونية املتبادلةوامل

 .وإعارة وتبادل املوظفني الذين يتولون مسؤوليات ذات صلة يف السلطات أو األجهزة املركزية

يف حالة االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة، تعزز الدول   - ٤"   
األطراف، بالقدر الالزم، اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف أنشطة العمليات والتدريب 

سائر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية  إطار ية، ويفقليماملنظمات الدولية واإل إطار املضطلع هبا يف
 .واملتعددة األطراف ذات الصلة

    
  (4)٤اخليار "  
 أو حتسني برامج صوغ أو استهالل، على الزمقدر الالبتعمل كل دولة طرف،   - ١"    

 أعضاء النيابة العامة وقضاة مبن فيهم القانون، إنفاذ للعاملني يف أجهزهتا املعنية بةتدريب خاص
التحقيق وموظفو اجلمارك وغريهم من العاملني املكلفني مبنع وكشف ومكافحة اجلرائم املشمولة 

تتناول تلك يتعني أن و. لك الربامج إعارة املوظفني وتبادهلموجيوز أن تشمل ت. هبذه االتفاقية
 :الربامج، على وجه اخلصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

 الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛  )أ("    

به يف ضلوعهم يف اجلرائم اليت يستخدمها األشخاص املشتوالتقنيات الدروب   )ب("    
 املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/24) والفلبني (A/AC.261/IPM/14)مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا نص   (4) 
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  مراقبة حركة املمنوعات؛  )ج("    
 أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من ةاإلجرامي عائداتالحركة ورصد كشف   )د"(    

و متويه تلك العائدات أو املمتلكات أو املعدات املستخدمة يف نقل أو إخفاء أ والتقنيات األدوات
املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من التقنيات أو غريها من األدوات، وكذلك 

 اجلرائم املالية؛

 مجع األدلة؛  )ه("    

  املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛تقنيات  )و("    

 القانون، مبا يف ذلك املراقبة اإللكترونية نفاذحلديثة إلاملعدات واألساليب ا  )ز("    
 والتسليم املراقب والعمليات السرية؛

اليت ترتكب باستخدام احلواسيب أو اجلرمية الطرائق املستخدمة يف مكافحة   )ح("    
 شبكات االتصاالت أو غري ذلك من أشكال التكنولوجيا احلديثة؛

 .الضحايا والشهودالطرائق املستخدمة يف محاية   )ط"(    

 ية وتدريبيةتساعد الدول األطراف بعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج حبث  - ٢"    
  تستخدموهلذه الغاية،.  من هذه املادة١يف الفقرة  إليها تستهدف تقاسم اخلربة يف اجملاالت املشار

يز التعاون وحفز النقاش ية والدولية لتعزقليمأيضا، عند االقتضاء، املؤمترات واحللقات الدراسية اإل
 .حول املشاكل اليت متثل شاغال مشتركا، مبا يف ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاهتا اخلاصة

تشجع الدول األطراف التدريب واملساعدة التقنية الكفيلني بتيسري تسليم اجملرمني   - ٣"    
التقنية التدريب اللغوي وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملساعدة . واملساعدة القانونية املتبادلة

 . اليت هلا مسؤوليات ذات صلة يف السلطات أو األجهزة املركزيةالعاملنيوإعارة وتبادل 

يف حالة االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف القائمة، تعزز الدول   - ٤"    
 ية والتدريبيةنشطة العملياتألااألطراف، بالقدر الالزم، اجلهود املبذولة لتحقيق أكرب زيادة ممكنة يف 

سائر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية  إطار ية، ويفقليماملنظمات الدولية واإل إطار املضطلع هبا يف
 ".واملتعددة األطراف ذات الصلة

    
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

    
  ملحوظات من األمانة

 يف النص املتداول الوارد يف ٧٢بصفتها املادة " افيةإضأحكام "ظهرت املادة املتعلقة بـ - ١
 .، ومل تتغري فحواهA/AC.261/3/Rev.1/Add.1الوثيقة 

 أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أنو - ٢

أخرى من  مأدرجت يف االقتراح األصلي لكي يكون كامال، لكنها تتداخل مع أحكا ٧٢أحكام املادة 
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أحكام أخرى من مشروع  ذلك، اتفق على ضرورة دمج أحكام هذه املادة معل ونتيجة. مشروع االتفاقية
 . املسائل ذاهتاتتناولاالتفاقية 

  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعضو - ٣

يف كامل نص املادة " االتفاقية أفعال جنائية مشمولة هبذه "بعبارة" أفعال فساد"الوفود االستعاضة عن عبارة 
  .االتفاقية لدواعي االتساق مع األحكام األخرى من مشروع، ٧٢

    
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  
  (5) ٧٤املادة "

 التدريب واملساعدة التقنية"

نونية، أقصى قدر من تقدم الدول األطراف إىل بعضها البعض، وفقاً لنظمها القا  - ١"    
املساعدة التقنية، وخاصة لصاحل البلدان النامية، من أجل منع أفعال الفساد واجلرائم املتصلة هبا 
وكشفها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها، وذلك من خالل تبادل اخلربات واملعارف املتخصصة 

غريه من أشكال الدعم ذات الصلة وتزويد بعضها البعض بكل أنواع الدعم املادي والتقين و
  (6).املستخدمة، على وجه اخلصوص، يف براجمها وخططها الوطنية ملكافحة الفساد

    
  (7)١اخليار "  
 أو حتسني برامج صوغ أو استهالل، على الزمقدر البالتعمل كل دولة طرف،   - ٢"    

بة العامة وقضاة  أعضاء النيامبن فيهم القانون، إنفاذ للعاملني يف أجهزهتا املعنية بةتدريب خاص
 فني مبنع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية املكلّاملوظفنيالتحقيق وموظفو اجلمارك وغريهم من 

تتناول يتعني أن و. وجيوز أن تشمل تلك الربامج إعارة املوظفني وتبادهلم. وكشفها ومكافحتها
 :يليتلك الربامج، على وجه اخلصوص وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما 

 الطرائق املستخدمة يف منع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية وكشفها ومكافحتها؛  )أ("    

اليت يستخدمها األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف  األساليب (8)]والدروب [  )ب("    
 اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري املضادة املناسبة؛

 أو املمتلكات أو املعدات أو غريها من ةاإلجرامي عائداتالحركة ورصد كشف   )ج("    
 أو إخفاء أو متويه تلك العائدات أو املمتلكات أو املعدات إحالةاملستخدمة يف  والطرائق األدوات
________________ 

نص منقح، يضم كل اخليارات السابقة املتعلقة هبذه املادة، قدمه واضعو تلك اخليارات بعد القراءة األوىل ملشروع  (5) 
  .النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة

  .(A/AC.261/IPM/11)تراح املقدم من بريو نص مأخوذ من االق  (6) 
 (A/AC.261/IPM/14) ومن كولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا   (7) 

  .(A/AC.261/IPM/22)، ومن تركيا (A/AC.261/IPM/24) ومن الفلبني (A/AC.261/IPM/13)ومن املكسيك 
  .(A/AC.261/IPM/22) وتركيا (A/AC.261/IPM/4)ني املقدمني من النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح  (8) 
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املستخدمة يف مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من الطرائق أو غريها من األدوات، وكذلك 
  ية؛اجلرائم املال

 (9)رصد حركة املمنوعات؛)  ج مكررا"(    

 مجع األدلة؛  )د"(    

  (8) املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛أساليب  )ه("    
 اإللكتروين الترصد القانون، مبا يف ذلك نفاذاملعدات واألساليب احلديثة إل  )و("    

 (8)؛املستترةوالتسليم املراقب والعمليات 

ة اليت هلا صلة خاصة اإلجراميالفساد واألفعال رائق املستخدمة يف مكافحة الط  )ز("    
 من أشكال ها اليت ترتكب باستخدام احلواسيب أو شبكات االتصاالت أو غريبالفساد،

 التكنولوجيا احلديثة؛

واألشخاص الذين يبلّغون عن  [الطرائق املستخدمة يف محاية الضحايا والشهود  )ح("    
 (10) .]ين واخلرباءاجلرائم واملخرب

    
  (6)٢اخليار "  
تقوم كل دولة طرف بصوغ أو تطوير أو حتسني براجمها التدريبية املوجهة   - ٢"    

خصيصا لصاحل املوظفني املسؤولني عن منع الفساد ومكافحته، مبن فيهم أعضاء النيابة العامة 
  :ارات ومنحا تدريبية، مبا يليوُتعىن تلك الربامج، اليت ميكن أن تشمل إع. والقضاة وأفراد الشرطة

  كشف أفعال الفساد بغية معاقبة مرتكبيها الحقاً؛  )أ"(    
التدابري الفعالة املستخدمة يف منع أفعال الفساد واجلرائم املتصلة هبا وكشفها   )ب"(    

  والتحقيق فيها ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها؛
  طرائق مجع األدلة والتحقيق؛  )ج"(    
ملستخدمة يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات الطرائق ا  )د"(    

  .القضائية
 تقييمات إجراء  على الدول األطراف أن يساعد بعضها بعضا على -  مكررا٢"    

ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا، بغية صوغ 
  (6) .د، مبشاركة السلطات الوطنية واجملتمع األهلياستراتيجيات وخطط عمل وطنية ملكافحة الفسا

 يةبعضها بعضا على ختطيط وتنفيذ برامج حبثأن يساعد  الدول األطراف على  - ٣"    
وهلذه .  من هذه املادة١يف الفقرة  إليها  يف اجملاالت املشار الفنية تستهدف تقاسم اخلربةيةوتدريب

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/24) والفلبني (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (9) 
  .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (10) 
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ية قليمدون اإلء، املؤمترات واحللقات الدراسية  أيضا، عند االقتضا عليها أن تستخدمالغاية،
وحفز النقاش حول املشاكل اليت متثل  (6)]واملساعدة التقنية[ية والدولية لتعزيز التعاون قليماإلو

 .شاغال مشتركا، مبا يف ذلك مشاكل دول العبور واحتياجاهتا اخلاصة
    

  (7)١اخليار "  
اليت من شأهنا أن دريب واملساعدة التقنية التأن تعزز أنشطة  الدول األطراف على  - ٤"    

وجيوز أن يشمل هذا التدريب واملساعدة التقنية .  املساعدة القانونية وتبادل تسليم اجملرمنيتيسر
اليت هلا مسؤوليات أو األجهزة املركزية  يف السلطات العاملنيالتدريب اللغوي وإعارة وتبادل 

 .ذات صلة
    

  (6)٢اخليار "  
ول األطراف أن تعزز أنشطة املساعدة التقنية اليت من شأهنا أن تيسر على الد  - ٤"    

وميكن أن تشمل املساعدة التقنية إعارات أو منحا . تسليم اجملرمني وتبادل املساعدة القضائية
تدريبية للموظفني ترتب بني السلطات املركزية أو األجهزة املسؤولة عن منع الفساد ومكافحته، 

  .لتدريب يف جماالت اللوائح الوطنية والدولية والتشريعات املقارنة واللغاتكما ميكن أن تشمل ا
    

  (7)١اخليار "  
تقوم الدول تفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة األطراف، وجود ايف حالة   - ٥"    

 يةنشطة العملياتاأل زيادة ممكنة يف قصى اجلهود املبذولة لتحقيق أاألطراف، قدر الضرورة، بتدعيم
سائر االتفاقات أو الترتيبات  إطار ية، ويفقليماملنظمات الدولية واإل إطار  املضطلع هبا يفيةريبوالتد

  .الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة
    

  (6)٢اخليار "  
االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة  إطار تسعى الدول األطراف، يف  - ٥"    

سني األمثل لألنشطة التدريبية اليت تنظم يف هذا اجملال األطراف األخرى ذات الصلة، إىل التح
  .ية والدوليةقليمية واإلقليموخصوصا اليت يضطلع هبا حتت رعاية املنظمات دون اإل

على الدول األطراف أن تدرس إنشاء آليات طوعية من أجل اإلسهام املايل يف   - ٦"    
تصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االق

  (6) .خالل برامج ومشاريع للمساعدة التقنية
 الدويل اإلجرامعلى الدول األطراف أن تقدم تربعات إىل املركز املعين مبنع   - ٧"    

بغرض القيام، من خالل املركز، بدعم الربامج واملشاريع املضطلع هبا يف البلدان النامية هبدف 
  (6) ."ه االتفاقيةتنفيذ هذ
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
    

  ملحوظات من األمانة

املادة  أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تقرر حذف - ٤
يضا على أن تدرج واتفق أ. ٧٤و ) التعاون الدويل ألغراض املصادرة( ٦٠ مع املادتني لتماثلها نظرا ٧٢

 وطلب نائب الرئيس املسؤول. ٧٢ أي عناصر جديدة واردة يف املادة ٧٤ و٦٠يف املادتني  بني معقوفتني

وقد أدجمت . اجلديدة عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية من كندا والواليات املتحدة حتديد تلك العناصر
 .، حسب االقتضاء٧٤ و٦٠هذه العناصر يف املادتني 

    
  (A/AC.261/3/Rev.3) املتداولالنص 

  
  (11)٧٤املادة "

  التدريب واملساعدة التقنية"

تقوم كل دولة طرف، بالقدر الالزم، باستهالل أو صوغ أو حتسني برامج   - ١"    
وُتعىن تلك الربامج، اليت ميكن أن . تدريب خاصة ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد ومكافحته

  (12):بأشياء منهاتشمل إعارات وتدريبا داخليا، 
وضع تدابري فّعالة ملنع الفساد أو كشفه أو التحقيق فيه أو املعاقبة عليه أو   )أ"(    

  مكافحته، مبا يف ذلك اللجوء إىل مجع األدلة وأساليب التحقيق؛
  بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسات استراتيجية ملكافحة الفساد؛  )ب"(    
صة على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تدريب السلطات املخت  )ج"[(    

  (13)]اليت تفي مبتطلبات االتفاقية؛
تقييم وتعزيز املؤسسات وإدارة اخلدمات العمومية وإدارة الشؤون املالية   )د"(    

  العمومية، مبا يف ذلك االشتراء العمومي، والقطاع اخلاص؛
 فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع  املوجودات، مباإحالةمنع ومكافحة   )ه"[(    

  (14)]املتأتية من أفعال فساد واسترجاع تلك املوجودات؛

________________ 

يغة منقّحة مقدمة من كندا بالتشاور مع بريو واململكة املتحدة، بناء على طلب من نائب نص هذه املادة هو ص (11) 
. الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص املنقّح بعد ). افيةإضأحكام  (٧٢وتشمل الصيغة املنقّحة هلذه املادة عناصر من املادة 
  .توزيعه
 ،٢ وفقرات فرعية منقّحة من اخليار ٢ و١ من اخليارين ٢هذا النص هو صيغة جتمع بني العبارة االستهاللية للفقرة   (12) 

إلعانة على تنفيذ تدابري املنع الواردة بغية النص على تقدمي املساعدة التقنية من أجل ا) ج(و) ب(إضافة إىل الفقرتني الفرعيتني 
  .يف مشروع االتفاقية

  . السابقة٧٢ من املادة ٥نص مأخوذ من الفقرة   (13) 
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كشف وجتميد املوجودات احملالة، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع   )و"[(    
  (15)]املتأتية من أفعال فساد؛

من أفعال فساد ومراقبة مراقبة حركة املوجودات، مبا فيها األموال، املتأتية   )ز"[(    
  (17)،(16)] تلك املوجودات أو إخفائها أو تغيري شكلها؛إحالةالطرائق املتبعة يف 

استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية مالئمة وفّعالة لتيسري إرجاع   )ح"[(    
  (18)]املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

استحداث وسائل تستعمل يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع   )ط("    
  السلطات القضائية؛

  .التدريب على اللوائح الوطنية والدولية واللغات  )ي"(    
إىل بعضها البعض، حسب قدراهتا، ] يف أن تقدم[الدول األطراف ] تنظر[تقدم   - ٢"    

حل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية إىل سيما لصا  أكرب قدر من املساعدة التقنية، وال
 من هذه ١يف الفقرة  إليها مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار

 اليت ستيّسر (19)]وتبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة[ساعدة، املادة، والتدريب وامل
  (20).األطراف يف جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلةالتعاون الدويل بني الدول 

تعزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة   - ٣"    
 إطار ية ويفقليمممكنة يف األنشطة العملياتية والتدريبية املضطلع هبا يف املنظمات الدولية واإل

  (21).ت الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلةاالتفاقات أو الترتيبا
بعضها البعض على إجراء ] يف مساعدة[الدول األطراف ] تنظر[تساعد   - ٤"    

تقييمات ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا، لكي تضع، 
  .ات وخطط عمل ملكافحة الفساد استراتيجي(23)،(22)]األهلي[مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع 

________________ 

  . السابقة٧٢ من املادة ٧-٥نص مأخوذ من الفقرات   (14) 
  . السابقة٧٢من املادة ) أ (٧ و٥نص مأخوذ من الفقرتني   (15) 
  . السابقة٧٢ة من املاد) ب (٧نص مأخوذ من الفقرة   (16) 
من هذه املادة تتناول أساسا مسألة ) ز(-)ه(أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه، نظرا لكون الفقرات الفرعية   (17) 

وضع تدابري فّعالة : "غسل األموال، فإنه ميكن االستعاضة عن تلك الفقرات بفقرة فرعية واحدة ميكن أن يكون نّصها كما يلي
  ."تأتية من أفعال فساداملشروع املصدر غري ذات املسيما   األموال أو املوجودات، والملنع وكشف ومكافحة غسل

  . السابقة٧٢من املادة ) ج (٧نص مأخوذ من الفقرة   (18) 
  . السابقة٧٢ من املادة ٦نص مأخوذ من الفقرة   (19) 
لصيغة الواردة يف الوثيقة با (٧٤ من املادة ٤ للفقرة ١ واخليار ١هذا النص الذي يستند إىل الفقرة   (20) 

A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 (قدمته بريو.  
وقد ). A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة  (٧٤ من املادة ٥ للفقرة ١أخذ هذا النص من اخليار   (21) 

فقرة على االتفاقات حذف اجلزء األول من الفقرة ألن بعض الوفود أكدت أنه ال يبدو أن هناك أي سبب ألن تقتصر ال
  .والترتيبات املوجودة
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تيسريا السترجاع املوجودات، مبا فيها األموال، املتأتية من أفعال فساد، جيوز   - ٥"[    
للدول األطراف أن تتعاون بتزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا على 

  (24).]حتقيق ذلك اهلدف
قتضاء، املؤمترات واحللقات الدراسية على الدول األطراف أن تستخدم، عند اال  - ٦"    

ية والدولية لتعزيز التعاون واملساعدة التقنية وحلفز مناقشة املشاكل اليت متثل قليمية ودون اإلقليماإل
، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية والبلدان ذات [ (25)شاغال مشتركا

  ].االقتصادات االنتقالية
 الدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود اليت تنظر  - ٧"    

تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل برامج 
  .ومشاريع للمساعدة التقنية

 الدويل جراماإلتنظر الدول األطراف يف تقدمي تربعات إىل املركز املعين مبنع   - ٨"    
بغرض القيام، من خالل املركز، بتعزيز الربامج واملشاريع املضطلع هبا يف البلدان النامية هبدف 

  (26)."تنفيذ االتفاقية
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  

  ٧٤املادة "

  التدريب واملساعدة التقنية"

كل دولة طرف، بالقدر الالزم، باستهالل أو صوغ أو حتسني برامج تقوم   - ١"    
  :وميكن أن تشمل تلك الربامج. تدريب خاصة ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد ومكافحته

وضع تدابري فّعالة ملنع الفساد أو كشفه أو التحقيق فيه أو املعاقبة عليه أو   )أ"(    
  ألدلة وأساليب التحقيق؛مكافحته، مبا يف ذلك اللجوء إىل مجع ا

  بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسات استراتيجية ملكافحة الفساد؛  )ب"(    
________________ 

  ".األهلي"اقترح بعض الوفود حذف كلمة   (22) 
  ).A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة  (٧٤ مكررا من املادة ٢ للفقرة ٢ مأخوذ من اخليار النصهذا   (23) 
ألهنا تتناول مسألة التعاون ) تدابري التعاون األخرى (٥٧رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إىل املادة   (24) 

  .ال املساعدة التقنية
) A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة  (٧٤ من املادة ٣ للفقرة ٢ الذي يستند إىل اخليار النصهذا   (25) 

  .٢ُعّدل لتفادي ازدواجيته مع الفقرة 
، استعيض عن كلمة )A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة  (٧٤ادة  من امل٧ للفقرة ٢يف اخليار   (26) 

  ".يف تقدمي... تنظر "بعبارة " تقدِّم"
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تدريب السلطات املعنية على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة تفي   )ج"(    
  مبتطلبات االتفاقية؛

رة الشؤون املالية تقييم وتعزيز املؤسسات وإدارة اخلدمات العمومية وإدا  )د"(    
  العمومية، مبا يف ذلك االشتراء العمومي، والقطاع اخلاص؛

 املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع إحالةمنع ومكافحة   )ه"(    
  واملتأتية من أفعال فساد واسترجاع تلك املوجودات؛

 املصدر غري املشروع كشف وجتميد املوجودات املُحالة، مبا فيها األموال، ذات  )و"(    
  واملتأتية من أفعال فساد؛

مراقبة حركة املوجودات، مبا فيها األموال، املتأتية من أفعال فساد ومراقبة   )ز"(    
   تلك املوجودات أو إخفائها أو تغيري شكلها؛إحالةالطرائق املتبعة يف 

 إرجاع استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية مالئمة وفّعالة لتيسري  )ح"(    
  املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد؛

استحداث وسائل تستعمل يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع   )ط"(    
  السلطات القضائية؛

  .التدريب على اللوائح الوطنية والدولية واللغات  )ي"(    
 تتيح كل منها لألخرى، حسب قدراهتا، أكرب قدر تنظر الدول األطراف يف أن  - ٢"    

سيما لصاحل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية إىل مكافحة   من املساعدة التقنية، وال
 من هذه املادة، ١يف الفقرة  إليها الفساد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار

ربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة اليت ستيّسر التعاون الدويل ساعدة، وتبادل اخلوالتدريب وامل
  .بني الدول األطراف يف جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية املتبادلة

تعزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة   - ٣"    
 إطار ية ويفقليمع هبا يف املنظمات الدولية واإلممكنة يف األنشطة العملياتية والتدريبية املضطل

  .االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة
تنظر الدول األطراف يف مساعدة بعضها البعض، بناء على الطلب، على إجراء   - ٤"    

 لكي تضع، تقييمات ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا،
  .مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع، استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفساد

تيسريا السترجاع املوجودات، مبا فيها األموال، املتأتية من أفعال فساد، جيوز   - ٥"    
للدول األطراف أن تتعاون بتزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا على 

  .هلدفحتقيق ذلك ا
ية ودون قليمتنظر الدول األطراف يف استخدام املؤمترات واحللقات الدراسية اإل  - ٦"    

ية والدولية لتعزيز التعاون واملساعدة التقنية وحلفز مناقشة املشاكل اليت متثل شاغال قليماإل
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ادات مشتركا، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة بالبلدان النامية والبلدان ذات االقتص
  .االنتقالية

تنظر الدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود اليت   - ٧"    
تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل برامج 

  .ومشاريع للمساعدة التقنية
 الدويل اإلجرامت إىل املركز املعين مبنع تنظر الدول األطراف يف تقدمي تربعا  - ٨"    

بغرض القيام، من خالل املركز، بتعزيز الربامج واملشاريع املضطلع هبا يف البلدان النامية هبدف 
  ."تنفيذ هذه االتفاقية

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٧٤وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٥
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16ظر الوثيقة ان(

، )٢٠٠٣أغسطس / آب٨ - يوليه / متوز٢١فيينا، (ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة  - ٦
ر غري املشروع واملتأتية من املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصد" النظر يف عبارة إعادةيلزم سرئي أنه 

وأخذ فريق . بشأن الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية إليه على ضوء االتفاق املتوصَّل" أفعال فساد
النقاط الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية االتساق 

تنص على أن من مشروع االتفاقية س ٢من املادة ) و(الفرعية أن حاشية الفقرة : الثالث التالية يف اعتباره
ُتفهم على أهنا تشمل األموال؛ وأن " املوجودات بكل أنواعها"األعمال التحضريية سوف تبّين أن عبارة 

معّرف يف الفقرة " ةاإلجراميالعائدات "يف حّد ذاهتا؛ وأن تعبري " املوجودات"مشروع االتفاقية ال يعّرف 
، الواردة ضمن العبارة قيد "مبا فيها األموال"وخلص فريق االتساق إىل أنّ عبارة . ٢من املادة ) ز(الفرعية 

ومع . ينبغي أن يستعاض عنها بكلمة أنسب" املوجودات"البحث، زائدة وينبغي بالتايل حذفها، وأن كلمة 
عائدات "بعبارة كاملها ب هذه العبارة أن يستعاض عنأن بعض أعضاء فريق االتساق اقترحوا يف البداية 

عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه "، فقد توافقت اآلراء على أن عبارة "اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية
وقد أدرجت الصيغة . استعمال املترادفاتهي العبارة األنسب، إذ تكفل االتساق وتتفادى " االتفاقية

 .)A/AC.261/3/Rev.5انظر  (اجلديدة يف مشروع االتفاقية

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٧
ويتجلى . ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار )مشروع قرار، املرفق

  .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٦٠املادة 

  التدريب واملساعدة التقنية

تقوم كل دولة طرف، بالقدر الالزم، باستحداث أو تطوير أو حتسني برامج   - ١  
وميكن أن تتناول تلك الربامج . تدريب خاصة ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد ومكافحته

  :التدريبية، ضمن مجلة أمور، اجملاالت التالية
بة عليه وضع تدابري فّعالة ملنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو املعاق  )أ(  

  ومكافحته، مبا يف ذلك استعمال أساليب مجع األدلة والتحقيق؛
  بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسة استراتيجية ملكافحة الفساد؛  )ب(  
تدريب السلطات املختصة على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة   )ج(  

  تفي مبتطلبات االتفاقية؛
 املؤسسات وإدارة اخلدمات العمومية وإدارة األموال العمومية، تقييم وتدعيم  )د(  

  مبا يف ذلك املشتريات العمومية، والقطاع اخلاص؛
  منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وإرجاع   )ه(  

  تلك العائدات؛
  فاقية؛كشف وجتميد إحالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االت  )و(  
مراقبة حركة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية واألساليب   )ز(  

  املستخدمة يف إحالة تلك العائدات أو إخفائها أو متويهها؛
استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية مالئمة وفّعالة لتيسري إرجاع   )ح(  

  عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛
  الطرائق املتبعة يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛  )ط(  
  .التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولية وعلى اللغات  )ي(  
تنظر الدول األطراف يف أن تقدم إىل بعضها البعض، حسب قدراهتا، أكرب   - ٢  

  لدان النامية، يف خططها وبراجمها  لصاحل البقدر ممكن من املساعدة التقنية، وخصوصا
الرامية إىل مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار إليها يف 

ساعدة، وتبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات  من هذه املادة، والتدريب وامل١الفقرة 
جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة الصلة اليت ستيّسر التعاون الدويل بني الدول األطراف يف 

  .القانونية املتبادلة
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تعزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة   - ٣  
ممكنة يف األنشطة العملياتية والتدريبية املضطلع هبا يف املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار 

  .عددة األطراف ذات الصلةاالتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملت
تنظر الدول األطراف يف مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء   - ٤  

تقييمات ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا، لكي 
  .تضع، مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع، استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفساد

ريا السترداد عائدات األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، جيوز للدول تيس  - ٥  
األطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا على 

  .حتقيق ذلك اهلدف
تنظر الدول األطراف يف استخدام املؤمترات واحللقات الدراسية اإلقليمية   - ٦  

لدولية لتعزيز التعاون واملساعدة التقنية وحلفز مناقشة املشاكل اليت متثل ودون اإلقليمية وا
شاغال مشتركا، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية والبلدان ذات 

  .االقتصادات االنتقالية
تنظر الدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود   - ٧  
بذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل اليت ت

  .برامج ومشاريع املساعدة التقنية
تنظر كل دولة طرف يف تقدمي تربعات إىل مكتب األمم املتحدة املعين   - ٨  

يع املضطلع هبا يف باملخدرات واجلرمية بغرض القيام، من خالل املكتب، بتعزيز الربامج واملشار
  .البلدان النامية هبدف تنفيذ هذه االتفاقية

     



 

 
595 

 
 
   

        املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات   - ٦١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  ٦٣املادة "
 الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة "

  
  (1)١اخليار "  
تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع األوساط العلمية واألكادميية، بتحليل   -١"    

 الفساد واألفعال اإلجرامية اليت هلا صلة خاصة بالفساد داخل إقليمها، والظروفاالجتاهات السائدة يف 
 .، وكذلك اجلماعات احملترفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمةاليت ترتكب فيها هذه األفعال

لفساد وباألفعال اإلجرامية  التحليلية املتعلقة بااتتنظر الدول األطراف يف تطوير اخلرب  -٢"    
. دولية واإلقليمية فيما بينها ومن خالل املنظمات الاتم تلك اخلرب تقاُساليت هلا صلة خاصة بالفساد ويف

 . الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاءلذلكوحتقيقا 

الفساد واألفعال تنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة   -٣"    
 .ات والتدابري وكفاءهتا، ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياساإلجرامية اليت هلا صلة خاصة بالفساد

    
  (2)٢اخليار "  
تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل االجتاهات السائدة   - ١"   

ها، والظروف اليت يعمل فيها الفساد، وكذلك اجلماعات الضالعة واألفراد إقليميف الفساد داخل 
  .ئل املستخدمة فيهالضالعني يف هذا الفساد واألشكال اليت يتخذها والوسا

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ٢٨ويستند إىل املادة ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

  .)مع تغيريات طفيفة (من اتفاقية اجلرمية املنظمة
الفقرات الثالث األوىل من هذا اخليار تتضمن نصا مدجما مأخوذا من االقتراحني املقدمني من املكسيك   (2) 

(A/AC.261/IPM/13) والفلبني (A/AC.261/IPM/24).  
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تنظر الدول األطراف يف تطوير اخلربة التحليلية املتعلقة بأفعال الفساد وتقاسم   - ٢"   
وحتقيقاً لذلك الغرض، ينبغي وضع . يةقليمتلك اخلربة فيما بينها ومن خالل املنظمات الدولية واإل

  .تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاء
ل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة الفساد، ويف تنظر ك  - ٣"   

  .إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا
متد الدول األطراف بعضها البعض بأكرب قدر من التعاون التقين املتبادل بشأن   - ٤"   

وحتقيقاً . ي فيها واملعاقبة عليهاأكثر السبل والوسائل فعالية لردع أفعال الفساد وكشفها والتحر
لذلك الغرض، عليها أن ترّوج تبادل املعلومات عن أفضل املمارسات وعن التجارب الناجحة من 
خالل اتفاقات واجتماعات هليئاهتا ومؤسساهتا املختصة بغية إشهار اآلليات الالزمة للتحسني 

 خاصاً للسبل والوسائل الكفيلة اإلداري وتدابري مكافحة الفساد، وعليها أن تكرس اهتماماً
  )٢(.بتمكني اجملتمع األهلي من املشاركة يف مكافحة الفساد

تنظر الدول األطراف يف إنشاء مركز لتعميم املعلومات عن أفضل املمارسات   - ٥"   
ويكون املركز مسؤوالً عن التماس التجارب الناجحة يف مكافحة الفساد وتلقيها . ملكافحة الفساد

ويكون مسؤوالً أيضاً عن إبالغ الدول . دارهتا وتقدمي املعلومات عنها وتعميمهاومجعها وإ
.  من هذه املادة٤ إىل ١يف الفقرات  إليها األطراف عن األنشطة والتقدم احملرز يف التدابري املشار

  (3) ."سييت مقراً هلذا املركز وتنظر الدول األطراف يف جعل مدينة مكسيكو
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧يينا، ف: الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  ٧٣املادة "
 الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة "

  (4)١اخليار "  
تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع األوساط العلمية واألكادميية،   - ١"    

ة اليت هلا صلة خاصة بالفساد داخل اإلجرامياألفعال الفساد وبتحليل االجتاهات السائدة يف 
، وكذلك اجلماعات احملترفة الضالعة ها، والظروف اليت ترتكب فيها هذه األفعالإقليم

 .والتكنولوجيات املستخدمة

________________ 

 ).A/AC.261/IPM/13(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (3) 
ثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كان هناك تفضيل عام هلذا اخليار كأساس أ  (4) 

 يف هذا اخليار، ٢ من اخليار ٤من الفقرة واستصوبت عدة وفود إجياد طريقة مالئمة إلدراج عناصر . للقراءة الثانية ملشروع النص
وضمان عدم وجود تداخل مع املادة " اجملتمع األهلي"وإن رأت بعض الوفود أن من الضروري توضيح املعىن املقصود من عبارة 

  ).قرةلالطالع على التفاصيل، انظر احلاشية امللحقة بتلك الف (٢ من اخليار ٥وجرى أيضا كثري من النقاش حول الفقرة . ١٣
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لفساد وباألفعال  التحليلية املتعلقة بااتتنظر الدول األطراف يف تطوير اخلرب  - ٢"    
 فيما بينها ومن خالل املنظمات اتم تلك اخلرب وتقاُسصة بالفساد ويفة اليت هلا صلة خااإلجرامي

 الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة لذلكوحتقيقا . يةقليمالدولية واإل
 .وتطبيقها حسب االقتضاء

الفساد واألفعال تنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها ملكافحة   - ٣"    
  ، ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات هلا صلة خاصة بالفسادة اليت اإلجرامي

 (5).والتدابري وكفاءهتا
    

  (6)٢اخليار "  
تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل االجتاهات السائدة   - ١"   

راد الضالعني ها، والظروف اليت يعمل فيها الفساد، وكذلك اجلماعات واألفإقليميف الفساد داخل 
  .يف الفساد واألشكال اليت يتخذها والوسائل املستخدمة فيه

تنظر الدول األطراف يف تطوير اخلربة التحليلية املتعلقة بأفعال الفساد وتقاسم   - ٢"   
وحتقيقاً لذلك الغرض، ينبغي وضع . يةقليمتلك اخلربة فيما بينها ومن خالل املنظمات الدولية واإل

  .منهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاءتعاريف ومعايري و
تنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها الرامية إىل مكافحة الفساد،   - ٣"   

  .ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا
تقدم الدول األطراف إىل بعضها البعض أقصى قدر من العون التقين املتبادل   - ٤"   

وحتقيقا . ع السبل والوسائل لردع أفعال الفساد وكشفها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيهابشأن أجن
لذلك الغرض، عليها أن تعزز تبادل املعلومات عن املمارسات الفضلى والتجارب الناجحة من 
خالل اتفاقات واجتماعات تعقدها هيئاهتا ومؤسساهتا املختصة بغية الترويج آلليات التحسينات 

ية وتدابري ملكافحة الفساد، وعليها أن تويل اهتماماً خاصاً للسبل والوسائل الكفيلة بتمكني اإلدار
  .اجملتمع األهلي من املشاركة يف مكافحة الفساد

تنظر الدول األطراف يف إنشاء مركز لتعميم املعلومات عن املمارسات الفضلى   - ٥"   
لومات عن التجارب الناجحة يف ويكون املركز مسؤوالً عن طلب مع. يف مكافحة الفساد

________________ 

عدلت صياغة هذه الفقرة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، إلزالة أي إمكانية   (5) 
  . املطلوب يقع على عاتق كل دولة طرف على حدةجراء، ولتوضيح أن اإل"رصد"حلدوث أي التباس من جراء عبارة 

 ١الدورة الثانية للجنة املخصصة، وبعد املناقشة املبينة يف حباشييت اخليار بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف   (6) 
" مشاركة املواطنني" مكررا، يكون عنواهنا ٧٣ أدناه، اقترحت املكسيك إدراج مادة جديدة ٢ من اخليار ٥أعاله والفقرة 

  : ويكون نصها كما يلي
تفق مع تشريعها الداخلي، يف تصميم السياسات ترّوج الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، مبا ي"      

  ." اخلاصة مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد والتقييم، ويف إعداد الدراسات عن أسباب الفساد وآثاره
  .٢وكان املقترح أن حتل املادة اجلديدة املقترحة حمل اخليار     
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كما يكون مسؤوالًً . مكافحة الفساد وتلقي تلك املعلومات ومجعها وإدارهتا وتبليغها وتعميمها
 ٤ إىل ١يف الفقرات  إليها عن إبالغ الدول األطراف عن األنشطة والتقدم احملرز يف التدابري املشار

  (7)."سييت مقراً هلذا املركز ة مكسيكووتنظر الدول األطراف يف اختاذ مدين. من هذه املادة
      

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  (8) ٧٣املادة "

 الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة "

جتاهات السائدة تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل اال  - ١"    
  .ها، وكذلك يف الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفسادإقليميف الفساد داخل 

تنظر الدول األطراف يف تطوير اخلربة التحليلية املتعلقة بالفساد واملعلومات عن   - ٢"    
ن أفضل املمارسات ملنع الفساد ومكافحته وتبادل تلك اخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها وم

وحتقيقاً لذلك الغرض، ينبغي وضع تعاريف ومعايري . يةقليمخالل املنظمات الدولية واإل
  .ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاء

 ويف الفساد ملكافحة  الفعليةتنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها  - ٣"    
 .إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا

  تقدم الدول األطراف إىل بعضها البعض أقصى قدر من العون التقين   - ٤"  
  املتبادل بشأن أجنع السبل والوسائل ملنع أفعال الفساد وردعها وكشفها والتحقيق فيها 

  (9)."ومعاقبة مرتكبيها
      

________________ 

ية للجنة املخصصة، مل يستصوب معظم الوفود إنشاء هيئة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثان  (7) 
ورأت تلك الوفود أن القيام بذلك ينطوي على خطر تشتيت املوارد املتاحة للتعاون . جديدة كما هو متوخى يف هذه الفقرة

 اإلجرامركز املعين مبنع وعالوة على ذلك، فالوظائف اليت ستؤديها اهليئة اجلديدة وفقا لالقتراح تدخل يف نطاق والية امل. التقين
وذكر أنه، فضال عن ذلك، يبدو أن االقتراح يتطابق، ويتناقض إىل حد . الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

 واقترح الرئيس إمكانية أن توضع. ما، مع اقتراحات جيري النظر فيها فيما يتعلق بأمانة اهليئة املقترحة لرصد تنفيذ االتفاقية
  .الوظائف املتوخاة يف هذه الفقرة يف االعتبار عند النظر يف صياغة االقتراحات األخرية املذكورة أعاله

يف الدورة الرابعة للجنة ) A/AC.261/L.165(نص هذه املادة هو اقتراح منقّح مقدم من املكسيك والنمسا وهولندا   (8) 
  .زيعهومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد تو. املخصصة

عقب القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك إدراج مادة جديدة   (9) 
  :ويكون نصها كما يلي" مشاركة املواطنني" مكررا، يكون عنواهنا ٧٣بالرقم 
يف تصميم السياسات اخلاصة تشجع الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، مبا يتفق مع تشريعاهتا الداخلية، "    

  ."مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد والتقييم، ويف إجراء الدراسات عن أسباب الفساد وآثاره
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  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  

  ٧٣ املادة"
 الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة "

تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل اجتاهات الفساد   - ١"    
  .ها، وكذلك الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفسادإقليمالسائدة داخل 

ة بشأن الفساد تنظر الدول األطراف يف تطوير اإلحصاءات واخلربة التحليلي  - ٢"    
واملعلومات وتقاسم تلك اإلحصاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها ومن خالل 

ية، بغية إجياد تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة قدر اإلمكان قليماملنظمات الدولية واإل
  .وكذلك معلومات عن أفضل املمارسات ملنع الفساد ومكافحته

 رصد سياساهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة الفساد ويف تنظر كل دولة طرف يف  - ٣"    
  .إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا

  (10).]"٤ذفت الفقرة ُح[
      

  ملحوظات من األمانة

انظر  ("مجع املعلومات املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلها "ليصبح ٧٣غُيِّر عنوان املادة  - ١
الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع  االتساق فريقتقرير 

  ).١١، الفقرة Corr.1 وA/AC.261/24االتفاقية، والوارد يف الوثيقة 
 من مشروع االتفاقية ٧٣ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة، مؤقتا، على املادة  - ٢

 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر (

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩يينا، ف(ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
  ).٥٦/٢٦٠ة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامن

      
________________ 

 أعاله، اقترحت املكسيك، عقب القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية ٩كما سبق ذكره يف احلاشية   (10) 
 املخصصة، اللجنة وقررت" مشاركة املواطنني" مكررا، ويكون عنواهنا ٧٣كون املادة للجنة املخصصة، إدراج مادة جديدة، ت

  :االتفاقية، معدال ليكون نصه كما يلي مشروع من الثاين الفصل يف نظرها أثناء االقتراح هذا يف تنظر أن اخلامسة، دورهتا يف
ساط العلمية واجلامعية، مبا يتفق مع تشجع الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، وكذلك مشاركة األو"    

تشريعاهتا الداخلية، يف تصميم السياسات اخلاصة مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد والتقييم، ويف إجراء 
 ."الدراسات عن أسباب الفساد وآثاره
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٦١املادة 

 املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات 

د تنظر كل دولة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل اجتاهات الفسا  - ١  
  .السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفساد

تنظر الدول األطراف يف تطوير اإلحصاءات واخلربة التحليلية بشأن الفساد   - ٢  
واملعلومات وتقاسم تلك اإلحصاءات واخلربة التحليلية واملعلومات فيما بينها ومن خالل 

إجياد تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة قدر اإلمكان املنظمات الدولية واإلقليمية، بغية 
  .وكذلك معلومات عن املمارسات الفضلى ملنع الفساد ومكافحته

تنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة الفساد ويف   - ٣  
  .إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا
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تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية : دابري أخرىت  - ٦٢املادة 
        االقتصادية واملساعدة التقنية

        نصوص التفاوض- ألف
  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل

  
  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  
  ٦٥املادة "

   تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى"
 ية االقتصادية واملساعدة التقنيةالتنم

  (1)١اخليار "  
تتخذ الدول األطراف تدابري تساعد على التنفيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر   - ١"    

 عموما من آثار سلبية يف اجملتمع فساداإلمكان، من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل
 .خصوصاويف التنمية املستدامة 

ول األطراف جهودا ملموسة، قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها تبذل الد  - ٢"    
 :ية، من أجلقليموكذلك مع املنظمات الدولية واإل

، بغية تدعيم قدرة تلك صعدة على خمتلف األ مع البلدان الناميةتعزيز تعاوهنا  )أ("    
 ؛ادة اليت هلا صلة خاصة بالفساإلجراميومكافحة الفساد واألفعال البلدان على منع 

 أجل البلدان النامية من جهودزيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم   )ب("    
 مكافحة فعالة، وإلعانتها على ة اليت هلا صلة خاصة بالفساداإلجراميالفساد واألفعال مكافحة 

 تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛

نتقالية، الاذات االقتصادات  تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان  )ج("    
، تسعى الدول هلذه الغايةوحتقيقا . تنفيذ هذه االتفاقيةمن أجل  إليه ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج

________________ 

 للجنة الرمسي غري ضرييالتح  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
 ٣٠ويستند إىل املادة ) ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

  ).مع تغيريات طفيفة(من اتفاقية اجلرمية املنظمة 
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األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب خيصص حتديدا هلذا الغرض يف آلية متويل 
 ألمم املتحدة؛ل تابعة

يف  إليها ؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على االنضمامتشجيع سائر الدول وامل  )د("    
اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب 

 .واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية

، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن يكون اختاذ هذه التدابري، قدر اإلمكان  - ٣"    
  ي قليماملساعدة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإل

 .أو الدويل

جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف   - ٤"    
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية االعتبار آخذة بعني ،واللوجستيةبشأن املساعدة املادية 
ة اليت هلا صلة اإلجراميالفساد واألفعال هذه االتفاقية وملنع اليت توفرها وسائل التعاون الدويل 

  . وكشفها ومكافحتهاخاصة بالفساد
    

  (2)٢اخليار "  
ية قدر تتخذ الدول األطراف تدابري تساعد على التنفيذ األمثل هلذه االتفاق  - ١"    

 عموما من آثار سلبية يف اجملتمع فساداإلمكان، من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل
 .خصوصاويف التنمية املستدامة 

، قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك حمددةتبذل الدول األطراف جهودا   - ٢"    
 :ية، من أجلقليممع املنظمات الدولية واإل

، بغية تدعيم قدرة تلك صعدة على خمتلف األ مع البلدان النامية تعاوهناتعزيز  )أ("    
 ؛الفساد ومكافحتهالبلدان على منع 

 أجل البلدان النامية من جهودزيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم   )ب("    
 مكافحة فعالة، وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛الفساد مكافحة 

نتقالية، الاذات االقتصادات تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان   )ج("    
، تسعى الدول هلذه الغايةوحتقيقا . تنفيذ هذه االتفاقيةمن أجل  إليه ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج

ل األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب خيصص حتديدا هلذا الغرض يف آلية متوي
، وفقا لقانوهنا على وجه اخلصوصوجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر . ألمم املتحدةل تابعة

بنسبة مئوية من األموال، أو مما للحساب املذكور آنفاً الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع 
 يعادل قيمة عائدات اجلرائم أو املمتلكات اليت تصادر وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
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يف  إليها تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على االنضمام  )د("    
اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب 

 .واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية

اذ هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن يكون اخت  -٣"    
 .املساعدة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو الدويل

جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف   - ٤"    
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية  آخذة بعني االعتبار،واللوجستيةادية بشأن املساعدة امل

  .وكشفه ومكافحتهالفساد يف هذه االتفاقية وملنع املنصوص عليها وسائل التعاون الدويل 
    

  (3)٣اخليار "  
  

  املساعدة املالية"

فاحها ضد  اليت حصلت عليها من كيراداتتنشد كل دولة طرف إمكانيات تقاسم اإل"    
اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مع الدول األطراف األخرى اليت تضررت مصاحلها بسبب تلك 

عالوة على ذلك، تقّدم البلدان املتقدمة الدعم الالزم جلهود التنمية اليت تبذهلا البلدان . اجلرائم
 ."النامية وتزودها بالوسائل الالزمة ملكافحة الفساد الدويل مكافحة فّعالة

      
  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية

  
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (4) ٧٥املادة "
  تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى"

 التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

در تتخذ الدول األطراف تدابري تساعد على التنفيذ األمثل هلذه االتفاقية ق  - ١"    
 عموما من آثار سلبية يف اجملتمع فساداإلمكان، من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل

 .خصوصاويف التنمية املستدامة 

تبذل الدول األطراف قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات   - ٢"    
 :ية، جهودا ملموسة، من أجلقليمالدولية واإل

، بغية تدعيم قدرة تلك صعدة على خمتلف األ مع البلدان الناميةاوهناتعزيز تع  )أ("    
  ة اليت هلا صلة خاصة بالفساد؛اإلجراميومكافحة الفساد واألفعال البلدان على منع 

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/22) االقتراح املقدم من تركيا نص مأخوذ من  (3) 
نص منقح من كولومبيا والنمسا وهولندا، قدم بناء على طلب الرئيس بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف   (4) 

  .(A/AC.261/L.86)الدورة الثانية للجنة املخصصة 
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 جهودالبلدان النامية من ما تبذله زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم   )ب("    
وإلعانتها على ة اليت هلا صلة خاصة بالفساد مكافحة فعالة، مياإلجراالفساد واألفعال كافحة مل

 تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛

نتقالية، الاذات االقتصادات تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان   )ج("    
عى الدول ، تسلتلك الغايةوحتقيقا . تنفيذ هذه االتفاقيةمن أجل  إليه ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج

 الغرض يف آلية متويل لذلكصص حتديدا خماألطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب 
وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على وجه اخلصوص، وفقا لقانوهنا . [ألمم املتحدةل تابعة

أو من القيمة الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب بنسبة مئوية من األموال، 
 ؛]ة أو املمتلكات اليت تصادر وفقا ألحكام هذه االتفاقيةاإلجرامياملعادلة للعائدات 

يف  إليها تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على االنضمام  )د("    
 اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب

 .واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية

 هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن املساعدة تتخذ  - ٣"    
 .األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو الدويل

وز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جي  - ٤"    
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية  آخذة بعني االعتبار،واللوجستيةبشأن املساعدة املادية 
ة ة اليت هلا صلاإلجراميالفساد واألفعال  وملنع ،يف هذه االتفاقيةاليت توفرها وسائل التعاون الدويل 

  (5)". وكشفها ومكافحتهاخاصة بالفساد

      
  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة

  
  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  ٧٥املادة "
  تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى"

 التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

لتنفيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر تتخذ الدول األطراف تدابري تساعد على ا  - ١"    
 عموما من آثار سلبية يف اجملتمع فساداإلمكان، من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل

 .خصوصاويف التنمية املستدامة 

تبذل الدول األطراف قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع املنظمات   - ٢"    
 :لموسة، من أجلية، جهودا مقليمالدولية واإل

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14) وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخـوذ مـن املقترحني املقدمني من النمسا وهولندا   (5) 
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، بغية تدعيم قدرة تلك صعدة على خمتلف األ مع البلدان الناميةتعزيز تعاوهنا  )أ("    
  ومكافحة الفساد؛البلدان على منع 

ملنع  جهودالبلدان النامية من ما تبذله زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم   )ب("    
 لى تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛وإلعانتها عالفساد بصورة فعالة، كافحة ومل

نتقالية، الاذات االقتصادات تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان   )ج("    
، تسعى الدول لتلك الغايةوحتقيقا . تنفيذ هذه االتفاقيةمن أجل  إليه ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج

 الغرض يف آلية متويل لذلكصص حتديدا خمب األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حسا
وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على وجه اخلصوص، وفقا لقانوهنا . ألمم املتحدةل تابعة

الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب بنسبة مئوية من األموال، أو من القيمة 
 يت تصادر وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛ة أو املمتلكات الاإلجرامياملعادلة للعائدات 

يف  إليها تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على االنضمام  )د("    
اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك، خصوصا بتوفري املزيد من برامج التدريب 

 . أهداف هذه االتفاقيةواملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق

 هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن تتخذ  - ٣"    
ي أو قليماملساعدة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإل

 .الدويل

عددة األطراف جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو مت  - ٤"    
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية  آخذة بعني االعتبار،واللوجستيةبشأن املساعدة املادية 
  (6)". ومكافحتههوكشفالفساد  وملنع ، هذه االتفاقيةاليت تنص عليهاوسائل التعاون الدويل 

  
  ملحوظات من األمانة

، مؤقتا، )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة  - ١
 ).٢٥، الفقرة A/AC.261/16انظر الوثيقة ( من مشروع االتفاقية ٧٥على املادة 

 تشرين ١ - سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣وبر أكت/األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

________________ 

عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت أملانيا إضافة مادة جديدة عنواهنا   (6) 
قية بشأن  من االتفا١٠املادة  إطار انظر نص االقتراح يف) (A/AC.261/L.168(يف هناية هذا الفصل " تبادل املعلومات الشخصية"
ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة، أبدت أملانيا عزمها على سحب االقتراح املتعلق بإضافة هذه املادة "). الناس إبالغ"

   ١٠املادة  إطار انظر امللحوظة التفسريية يف (األعمال التحضرييةاجلديدة واقترحت إدراج حاشية متصلة بذلك يف 
  ).من االتفاقية
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - ءبا
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٦٢ املادة

  خالل من االتفاقية تنفيذ: أخرى تدابري
  التقنية واملساعدة االقتصادية التنمية

 قــدر االتفاقيــة هلـذه  األمثــل التنفيــذ علـى  تــساعد تــدابري األطـراف  الــدول تتخـذ   -١  
 اجملتمـع  يف سـلبية  آثـار  مـن  للفـساد  مـا  اعتبارهـا  يف آخـذة  الـدويل،  لتعـاون ا خـالل  مـن  اإلمكان،
  .خصوصا املستدامة التنمية ويف عموما

ــذل  -٢   ــراف، الــدول تب ــسيق اإلمكــان قــدر األط ــها فيمــا وبالتن  مــع وكــذلك بين
  :أجل من ملموسة جهودا واإلقليمية، الدولية املنظمات
 تلـك  قـدرة  تـدعيم  بغيـة  األصـعدة،  خمتلـف  على ةالنامي البلدان مع تعاوهنا تعزيز  )أ(  
  ومكافحته؛ الفساد منع على البلدان

 جهـود  مـن  الناميـة  البلـدان  تبذلــه  ما لدعم املقدمة واملادية املالية املساعدة زيادة  )ب(  
  بنجاح؛ االتفاقية هذه تنفيذ على وإلعانتها فعالة، بصورة الفساد ومكافحة ملنع

 االنتقاليـة،  االقتـصادات  ذات والبلـدان  الناميـة  البلدان إىل تقنيةال املساعدة تقدمي  )ج(  
 تـسعى  الغايـة،  لتلـك  وحتقيقـا . االتفاقيـة  هـذه  تنفيـذ  أجـل  مـن  إليـه    حتتـاج  ما تلبية على ملساعدهتا
 يف الغـرض  لـذلك  حتديـدا  خمصص حساب إىل ومنتظمة كافية تربعات تقدمي إىل األطراف الدول
 اخلـصوص،  وجـه  علـى  تنظـر  أن أيـضا  األطـراف  للـدول  وجيـوز . تحـدة امل لألمـم  تابعـة  متويل آلية
 مــن مئويــة بنــسبة احلــساب لــذلك التــربع يف االتفاقيــة، هــذه وألحكــام الــداخلي لقانوهنــا وفقــا

 ألحكـام  وفقـا  تـصادرها  الـيت  املمتلكـات  أو اإلجراميـة  للعائـدات  املعادلـة  القيمـة  من أو األموال،
  االتفاقية؛ هذه

 إليهـا   االنـضمام  على االقتضاء، حسب املالية، واملؤسسات الدول سائر تشجيع  )د(  
 التـدريب  بـرامج  مـن  املزيـد  بتـوفري  وخصوصا بذلك، وإقناعها املادة هلذه وفقا املبذولة اجلهود يف

  .االتفاقية هذه أهداف حتقيق على ملساعدهتا النامية للبلدان احلديثة واملعدات
ــدابري، هــذه تتخــذ  -٣    بــشأن القائمــة بااللتزامــات مــساس دون ن،اإلمكــا قــدر الت
   اإلقليمــي أو الثنــائي الــصعيد علــى املــايل التعــاون ترتيبــات مــن ذلــك بغــري أو األجنبيــة املــساعدة

  . الدويل أو
 األطـراف  متعـددة  أو ثنائيـة  ترتيبـات  أو اتفاقـات  تربم أن األطراف للدول جيوز  -٤  
 فعاليـة  لـضمان  الالزمـة  املاليـة  الترتيبـات  االعتبـار  بعـني  آخذة واللوجستية، املادية املساعدة بشأن
  .ومكافحته وكشفه الفساد وملنع االتفاقية، هذه عليها تنص اليت الدويل التعاون وسائل
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    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية، اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة ٦٢امللحوظة التفسريية بشأن املادة   
، )٧٢، الفقرة A/58/422/Add.1( عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة والواردة يف تقريرها

  :هي كما يلي
  

  ٢الفقرة 

  )ج(الفقرة الفرعية 

  .٥٧ال يقصد من هذه الفقرة الفرعية املساس بتطبيق املادة   
  



 

 



 

 

 

 

 
  
 

  الفصل السابع
 

 آليات التنفيذ
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  ملحوظات من األمانة
 ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة يالرمس غري التحضريي يف االجتماع - ١

أن يتضمن الفصل ، اقترحت النمسا وهولندا )٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد 
ينبغي أن يستكمل  أن النص إىل  لكنهما أشارتا،"الرصد واملتابعة"مادة عنواهنا السابع من مشروع االتفاقية 

 .A/AC.261/IPM/4)انظر (ة يف مرحلة الحق

وأثناء ". آليات رصد التنفيذ"وكان عنوان الفصل السابع من مشروع االتفاقية يف البداية هو  -٢
، )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، (القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة 

 ."متابعة"بكلمة   وينبغي أن يستعاض عنهاليست هي التعبري املناسب" رصد"رأى عدد من الوفود أن كلمة 
، غُري )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة 

الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة  االتساق فريقانظر تقرير " (فيذنآليات الت"العنوان ليصبح 
 ).١١، الفقرة Corr.1و A/AC.261/24االتفاقية، الوارد يف الوثيقة أمور، االتساق داخل نص مشروع 

 أثناء القراءة الثانية ملشروع نص هذا الفصل، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، جرىو - ٣

ورأى معظم . االتفاقية املقبلة  تنفيذلكفالة السمات املناسبة ألي آلية أو نظام هيةنقاش مستفيض بشأن ما
وفعاال وكفؤا وشفافا وناجع التكلفة ومتناسبا ومنصفا  هذه اآللية أو هذا النظام عملياالوفود أن تكون 

وينبغي أال يكون النظام مفرط . وذا مصداقيةمجيع املناطق اجلغرافية  عربوحمققا لتوافق اآلراء ومتسقا 
 ال املطلوبة األموحرفبريوقراطيا، كما ينبغي أن ال يصاغ على حنو يؤدي إىل  التعقيد أو مرهقا أو

رغبتها يف نظام  وأعربت بعض الوفود أيضا عن.  عن املشاركةُيثينأو السليم   عن مسارهاللمساعدة التقنية
لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، بإنشاء  ورأى معظم الوفود أن النظام الذي استحدث. ُيشرك اجملتمع األهلي

ورأى عدد من . اهليئة، ميثل منوذجا جيدا لالقتداء به لتلكالعمومية  والية كافية وتقريرمؤمتر لألطراف 
 نظاماخلروج عن أوجه استقصاء املدى الذي ميكن أن يكون فيه بعض  اجملديالوفود أنه سيكون من 
سيكون من ورأت هذه الوفود أنه . غا بسبب الطبيعة املختلفة هلذه االتفاقيةمسوَّ اتفاقية اجلرمية املنظمة

  يف االتفاقية حول الطرائق املتاحة له ألداءتلنظر يف إعطاء مؤمتر األطراف توجيهاا ، بصفة خاصة،اجملدي
أيضا كفالة أن   سيكون من املهم أنه هذه الوفودورأت. مهامه، مع تفادي الدخول يف تفاصيل مستفيضة
. ري الالزمتفادي االزدواج غإىل  يسعىأن ية القائمة وقليميراعي النظام املستحدث لالتفاقية اآلليات اإل

 حتديداتفاقية اجلرمية املنظمة، مع ترك نظام  حماكاةالنهج األنسب سيكون أن  معظم الوفود، ورأى
تلك الوفود عن رأي مفاده أنه ميكن بالتأكيد دراسة أي  وأعربت.  ملؤمتر األطرافتواإلجراءاالتفاصيل 

 الذي يف تقصي التفاصيل، فرطم وقت قضاءللجنة املخصصة أن تتفادى  ، ولكن ينبغيإضافيةمقترحات 
وفضال عن ذلك، ذهبت .  أخرى من مشروع االتفاقيةأساسيةالتداول بشأن أحكام  ميكن أن يصرفها عن

الصعيد  إىل أن إنشاء نظام متابعة مفصل، حيتوي على عدد من اآلليات اليت يعترب تطبيقها على تلك الوفود
 حبيثوتنفيذها،  يثين عن التصديق عليهاف، مرهقاتفاقية جيعل االمتثال لالميكن أن ، مشكوكا فيهالعاملي 

السابع من املسؤول عن الفصل  وعقب اختتام النقاش، دعا نائب الرئيس. يؤدي إىل اإلضرار باالتفاقية
 متحيصهاستقصاء خمتلف احللول من أجل  ملواصلة افريق من أصدقاء الرئيستشكيل مشروع االتفاقية إىل 
 .ةقدما بالعملي ملضيإىل ا، سعيا هوتبسيطوحماولة توحيد النص 
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          مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية- ٦٣املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول

  ٦٦املادة "
  ةمؤمتر األطراف يف االتفاقي"

 (1)١اخليار "  

ُينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول   - ١"   
 من خالل وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضهالفساد والقضاء عليه األطراف على مكافحة 

 .برنامج متابعة منتظمة

قاد يف موعد أقصاه سنة يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف إىل االنع  - ٢"   
  : ويقوم مؤمتر األطراف مبا يلي.واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية

  جيري تقييمات سنوية متعددة األطراف من أجل االستعراض الدوري لتنفيذ   )أ"(    
  هذه االتفاقية؛

  م توصيات لتحسني تنفيذها؛يقّد  )ب"(    
  طراف؛ييّسر تبادل املعلومات فيما بني الدول األ  )ج"(    
  ع على حشد التربعات لتمويل برنامج املتابعة املنتظمة؛يشّج  )د"(    
  يرّوج إلنشاء صندوق من أجل مساعدة أقل البلدان منواً على تنفيذ   )ه"(    

 .هذه االتفاقية

معلومات عن براجمها ما يطلبه من م كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف ّدتق  - ٣"   
تنفيذ اليت اعتمدهتا من أجل التشريعية واإلدارية التدابري لك عن وكذونتائجها وخططها وممارساهتا 

 .لربنامج املتابعة املنتظمة اآلنف الذكر إليها ، وهي معلومات حيتاجهذه االتفاقية
  

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13) من املكسيك املقّدم االقتراح نص مأخوذ من  (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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  (2)٢اخليار "  
ُينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول   - ١"    

 .عزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه وتالفساداألطراف على مكافحة 

يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف إىل االنعقاد يف موعد أقصاه سنة   - ٢"    
ويعتمد مؤمتر األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم األنشطة . واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية

ك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكبدة لدى مبا يف ذل،  من هذه املادة٤ و٣املبينة يف الفقرتني 
 .القيام بتلك األنشطة

 من هذه ١  يتفق مؤمتر األطراف على آليات إلجناز األهداف املذكورة يف الفقرة  - ٣"    
 :املادة، مبا يف ذلك ما يلي

التدريب [...] [تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد   )أ("    
تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية : التدابري األخرى[...] [و] تقنيةواملساعدة ال

   من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك بوسائل منها التشجيع على ]املنع[...] [و] واملساعدة التقنية
 مجع التربعات؛

 وعن هواجتاهاتالفساد تيسري تبادل الدول األطراف املعلومات عن أمناط   )ب("    
 سات الناجحة يف مكافحته؛املمار

 ية وغري احلكومية ذات الصلة؛قليمالتعاون مع املنظمات الدولية واإل  )ج("    

 االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛  )د("    

 .تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها  )ه("    

حيصل مؤمتر األطراف من هذه املادة، ) ه(و) د (٣ألغراض الفقرتني الفرعيتني   - ٤"    
على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت 

 من الدول األطراف، ومن خالل ما قد املقّدمةتواجهها أثناء القيام بذلك، من خالل املعلومات 
 .ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية

 كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف معلومات عن براجمها وخططها تقّدم  - ٥"    
وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي 

 .به مؤمتر األطراف
    

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
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  (3)٣اخليار "  
 لتنفيذ تنشئ الدول األطراف هيئة مفّوضة بسلطة إجراء اإلشراف واالستعراض الالزمني    

  ."هذه االتفاقية تنفيذا فعاال
    

  ملحوظات من األمانة

 النمسا قّدمتأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،  - ١
). A/AC.261/L.69انظر (" آليات رصد التنفيذ"اخلاص بـلفصل لوهولندا اقتراحا حيتوي على مخس مواد 

 : كما يلي٦٦وكان النص املقترح للمادة 
  

  ٦٦ املادة"
  االتفاقية يف األطراف مؤمتر"

 قدرة حتسني أجل من االتفاقية يف لألطراف مؤمتر الصك هذا مبوجب ُينشأ  - ١"    
 االتفاقية هذه تنفيذ وتعزيز ومكافحته، الفساد منع على بينهما والتعاون األطراف الدول

  .واستعراضه
 سنة أقصاه موعد يف االنعقاد إىل األطراف مترمؤ املتحدة لألمم العام األمني يدعو  - ٢"    

 على األطراف ملؤمتر العادية االجتماعات ُتعقد ذلك، بعد. االتفاقية هذه نفاذ بدء بعد واحدة
 أي يف األطراف ملؤمتر العادية غري االجتماعات تعقد كما. األطراف مؤمتر حيددها دورية فترات
 أن شريطة طرف، أي من كتايب طلب على بناء أو ضروريا، املؤمتر يراه حسبما أخرى، أوقات
  .األطراف ثلث عن يقل ال ما الطلب هذا يؤيد

 داخليا نظاما اآلراء، بتوافق ويعتمد األول، اجتماعه يف األطراف، مؤمتر ُيقر  - ٣"    
 النفقات تسديد بشأن قواعد ذلك يف مبا (املادة هذه من ٤ الفقرة يف املبينة األنشطة حتكم وقواعد

  ).األنشطة بتلك القيام لدى تكّبدةامل
 هذه من ١ الفقرة يف املذكورة األهداف جنازإل آليات على األطراف مؤمتر يتفق  - ٤"    

  :يلي ما ذلك يف مبا املادة،
 التدريب [املادتني مبقتضى األطراف الدول هبا تقوم اليت األنشطة تيسري  )أ"(    

] التقنية واملساعدة االقتصادية التنمية خالل من فاقيةاالت تنفيذ: أخرى تدابري[و] التقنية واملساعدة
  التربعات؛ مجع على التشجيع ومنها عدة بوسائل االتفاقية، هذه من

 وعن الفساد واجتاهات أمناط عن األطراف الدول بني املعلومات تبادل تيسري  )ب"(    
  مكافحته؛ يف الناجحة املمارسات

________________ 

وقد اقترحت تركيا أن تراعى يف صياغة هذه . (A/AC.261/IPM/22)قتراح املقدم من تركيا نص مأخوذ من اال  (3) 
  .املادة االتفاقيات الدولية األخرى، وخصوصا اتفاقية اجلرمية املنظمة



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية616
 

 

  الصلة؛ ذات احلكومية غري واملنظمات يةقليمإلوا الدولية املنظمات مع التعاون  )ج"(    
  دوريا؛ االتفاقية هذه تنفيذ استعراض  )د"(    
  .تنفيذها وحتسني االتفاقية هذه لتحسني توصيات تقدمي  )ه"(    
 يف طرفا ليست دولة ألي وكذلك املتخصصة، ووكاالهتا املتحدة لألمم جيوز  - ٥"    

 أي حبضور ُيسمح أن وجيوز. مبراقبني األطراف مؤمتر اجتماعات يف ممثلة تكون أن االتفاقية، هذه
 تشملها اليت اجملاالت يف مؤهلة حكومية، غري أو حكومية دولية، أو كانت وطنية وكالة، أو هيئة

   مراقب، بصفة األطراف ملؤمتر اجتماع يف ممثلة تكون أن يف برغبتها األمانة وأبلغت االتفاقية،
 ومشاركتهم املراقبني قبول وخيضع. احلاضرة األطراف ثلث نع يقل ال ما ذلك على يعترض مل ما

  ".األطراف مؤمتر يعتمده الذي الداخلي للنظام
  :)A/AC.261/L.87) (املعاد ترقيمها (٧٦ الفقرة التالية إىل املادة إضافةواقترحت مصر   
  ألجل حتقيق الفعالية يفة ضرورياينشئ مؤمتر الدول األطراف أي هيئات فرعية يراه"    

  ".تنفيذ االتفاقية
  :)A/AC.261/L.83 (٧٦ضافة الفقرة التالية إىل املادة إواقترحت بريو   
 للتقييم واألخرى إحدامهايكون ملؤمتر الدول األطراف جلنتان، كهيئتني فرعيتني، "    

   يف االجتماع األول ملؤمتر الدول إليهماللتعاون واملساعدة التقنية، تقرر الوظائف املسندة 
  ".اف املذكوراألطر

  .وكان مفهوما أن اللجنة املخصصة ستنظر يف مجيع االقتراحات أثناء القراءة الثانية ملشروع النص  
      

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  

  ٧٦املادة "
  مؤمتر األطراف يف االتفاقية"

هذا الصك مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة ُينشــأ مبوجــب   - ١"    
 (5)،]والقضاء عليه[ الفسـاد ومكافحته (4)]منــع[ علــى (4)]والتعــاون بينــها[الدول األطراف 

  (5) ].من خالل برنامج متابعة منتظم[وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه 
ؤمتر األطراف إىل االنعقاد يف موعد أقصاه سنة يدعو األمني العام لألمم املتحدة م  - ٢"    

بعد ذلك، ُتعقد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف على . [واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية
________________ 

  .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (4) 
  .(A/AC.261/IPM/13)ك نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسي  (5) 
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كما تعقد االجتماعات غري العادية ملؤمتر األطراف يف أي . فترات دورية حيددها مؤمتر األطراف
، أو بناء على طلب كتايب من أي طرف، شريطة أن أوقات أخرى، حسبما يراه املؤمتر ضروريا

  (4) .]يؤيد هذا الطلب ما ال يقل عن ثلث األطراف
 (4)]بتوافق اآلراء،[ويعتمد  (4)]، يف اجتماعه األول،[مؤمتر األطراف ] ُيقــر[  - ٣"    

من هذه املادة  (6)]٦و [(5)٤ ]الفقــرتني[نظامـا داخليــا وقواعــد حتكــم األنشطــة املبينــة يف الفقــرة 
  (7)).مبا يف ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكّبدة لدى القيام بتلك األنشطة(
 من ١على آليات الجناز األهداف املذكورة يف الفقرة [مؤمتر األطراف ] يتفق[  - ٤"    

  (6)،(5)]هذه املادة، مبا يف ذلك ما يلي
التدريب [...] [راف مبقتضى املواد تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األط  )أ"[(    

تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل التنميــة االقتصاديـة : تدابري أخــرى[...] [و] واملساعــدة التقنيــة
من هذه االتفاقية، بوسائل عدة منها التشجيع على مجع ] املنع[...] [و] واملساعدة التقنية

  (6)،(4)]التربعات؛
   سنوية متعددة األطراف من أجل االستعراض الدوري لتنفيذ إجراء تقييمات  )ب"[(    

  (5)]هذه االتفاقية؛
  (5)تنفيذها؛ (8)]هذه االتفاقية وحتسني[تقدمي توصيات لتحسني   )ج"(    
عن أمناط واجتاهات الفساد وعن [تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف   )د"(    

  (6)،(4)؛]املمارسات الناجحة يف مكافحته
  (6)،(4)]استعراض تنفيذ هذه االتفاقية دوريا؛  )ه[("    
  (6)،(4)]التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛  )و"[(    
  (5) ]التشجيع على حشد التربعات لتمويل برنامج املتابعة املنتظمة؛  )ز"[(    
  لبلدان منوا على تنفيذ الترويج إلنشاء صندوق من أجل مساعدة أقل ا  )ح"[(    

  (5) ].هذه االتفاقية
لتنفيذ برنامج املتابعة  إليه ما حيتاج[ كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف تقّدم  - ٥"   

والنتائج اليت [براجمها وخططها وممارساهتا (6) ]بشأن[ ]عن[معلومات  )٥(]الــ[من (5) ]املنتظمة

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14) من كولومبيا املقّدمنص مأخوذ من االقتراح   (6) 
ومن )) بني معقوفتني (٣، الفقرة ٦٦، املادة (A/AC.261/L.69 من النمسا وهولندا املقّدمنص مأخوذ من االقتراح   (7) 

  )).بدون معقوفتني (٣٤، املادة (A/AC.261/IPM/14كولومبيا 
 من كولومبيا املقّدم واالقتراح (A/AC.261/L.69) من النمسا وهولندا املقّدم مدمج مأخوذ من االقتراح نص  (8) 

(A/AC.261/IPM/14).  



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية618
 

 

  ةــذه االتفاقيــذ هــتنفياليت اعتمدهتا لة واإلدارية التشريعيالتدابري وكذلك عن  (5)]توصلت إليها،
 (9)،(5)].، حسبمــا يقضي به مؤمتر األطراف[

من هذه املادة، حيصل مؤمتر األطراف ) ه(و) ج (٤ألغراض الفقرتني الفرعيتني   - ٦"    
وبات اليت ذه االتفاقية، والصعهل اعلى املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف تنفيذ

 الدول األطراف، ومن خالل ما قد ينشئه تقّدمهاتواجهها أثناء القيام بذلك، من خالل معلومات 
  (6) .مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية

جيوز لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وكذلك ألي دولة ليست طرفا يف   - ٧"    
وجيوز أن ُيسمح حبضور أي . ؤمتر األطراف مبراقبنيهذه االتفاقية، أن تكون ممثلة يف اجتماعات م

هيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، وحكومية أو غري حكومية، مؤهلة يف اجملاالت اليت تشملها 
  االتفاقية، وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجتماع ملؤمتر األطراف بصفة مراقب،

وخيضع قبول املراقبني ومشاركتهم .  ثلث األطراف احلاضرةما مل يعترض على ذلك ما ال يقل عن
  (4) ."للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطرف

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

    
  ملحوظات من األمانة

 ٧٦املضي يف العمل بشأن املادة اقترحت إندونيسيا  اخلامسة للجنة املخصصة، يف الدورة - ٢
 :)A/AC.261/L.199انظر  (ىل النص التايلاستنادا إ

  
  ٧٦املادة "

 مؤمتر األطراف يف االتفاقية"

ُينشأ مبوجب هذا مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة الدول   - ١"    
 .وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضهالفساد األطراف على مكافحة 

ر األطراف إىل االنعقاد يف موعد أقصاه سنة يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمت  - ٢"    
ويعتمد مؤمتر األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم األنشطة . واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية

مبا يف ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكبدة ( من هذه املادة [...]و[...]  املبينة يف الفقرتني
 ).لدى القيام بتلك األنشطة

 من هذه ١  تفق مؤمتر األطراف على آليات إلجناز األهداف املذكورة يف الفقرةي  - ٣"    
 :املادة، مبا يف ذلك ما يلي

________________ 

 من كولومبيـا املقّدم واالقتراح (A/AC.261/IPM/13) من املكسيك املقّدمنص مدمج مأخوذ من االقتراح   (9) 
(A/AC.261/IPM/14).  
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 [...]و[...] و[...] تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد   )أ("    
 من هذه االتفاقية، مبا يف ذلك بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛

وعن الفساد يسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات ت  )ب("    
 املمارسات الناجحة يف مكافحته؛

 ية وغري احلكومية ذات الصلة؛قليمالتعاون مع املنظمات الدولية واإل  )ج("    

 االستعراض الدوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛  )د("    

 .وحتسني تنفيذهاتقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية   )ه("    

 من هذه املادة، حيصل مؤمتر األطراف [...]و [...] ألغراض الفقرتني الفرعيتني  - ٤"    
على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت 

اف، ومن خالل ما قد  من الدول األطراملقّدمةتواجهها أثناء القيام بذلك، من خالل املعلومات 
 .ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية

 كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف معلومات عن براجمها وخططها تقّدم  - ٥"    
وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، حسبما يقضي 

  ".به مؤمتر األطراف
 يلي   ليصبح نصها كما٧٦ من املادة ١ماهريية العربية الليبية تعديل الفقرة  اجلواقترحت - ٣

 :)A/AC.261/L.198انظر (

ينشأ مبوجب هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف هذه االتفاقية من أجل حتسني   - ١"    
ابعة كفاءهتا وتفعيل التعاون فيما بينها من أجل منع الفساد والقضاء عليه ووضع برنامج منتظم ملت

  ."تنفيذ هذه االتفاقية
ويف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أنشأ نائب الرئيس املسؤول عن الفصل السابع من  -٤

وسعى الفريق إىل توحيد .  أعماله مصرتنّسقمشروع االتفاقية فريقا عامال غري رمسي مفتوح العضوية، 
ا بريو وشيلي وكولومبيا ومصر  هبقدمتت سبق أن يتاالقتراحات املختلفة ال ليعكس ٧٦وتبسيط نص املادة 

 على A/AC.261/L.204 واحتوت الوثيقة .)A/AC.261/L.197انظر  (واملكسيك والنرويج والنمسا وهولندا
 . اليت قام هبا الفريق العامل، وترد تلك الصيغة أدناهضافيةصيغة منقحة ناجتة من األعمال اإل

    
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  ٧٦ املادة"
  مؤمتر األطراف يف االتفاقية"

ُينشأ مبوجب هذا الصك مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني قدرة   - ١"    
  الدول األطراف والتعاون بينها على حتقيق األهداف احملّددة يف هذه االتفاقية وتعزيز 

  .تنفيذها واستعراضه
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إىل االنعقاد يف موعد أقصاه سنة يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف   - ٢"    
بعد ذلك، ُتعقد االجتماعات العادية ملؤمتر األطراف وفقا . واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية
  .للنظام الداخلي الذي يعتمده املؤمتر

   (10)،[...]يعتمد مؤمتر األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم األنشطة املبينة يف   - ٣"    

  .أن تسديد النفقات املتكبدة يف االضطالع بتلك األنشطةمبا يف ذلك قواعد بش
 من هذه ١يتفق مؤمتر األطراف على آليات إلجناز األهداف املذكورة يف الفقرة   - ٤"    

  :املادة، مبا يف ذلك ما يلي
التدريب [...] [تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد   )أ"(    

تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة : تدابري أخرى...] [[و] واملساعدة التقنية
منع [...] [و] تعزيز ودعم التعاون الدويل[...] [و] تدابري املنع[...] [والفصول ] التقنية

 األموال ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل إحالةومكافحة 
  من هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛] ع تلك األموالاألموال، وإرجا

تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن   )ب"(    
  املمارسات الناجحة يف مكافحته؛

  ية واملنظمات غري احلكومية ذات الصلة؛قليمالتعاون مع املنظمات الدولية واإل  )ج"(    
  استعراض تنفيذ هذه االتفاقية دوريا؛  )د"(    
  .تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها  )ه"(    
جيوز متثيل هيئات منظومة األمم املتحدة، مبا فيها الوكاالت املتخصصة، وكذلك   - ٥"    

 قبول وجيوز. أي دولة غري طرف يف هذه االتفاقية، يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب
طلب أي هيئة أو وكالة سواء أكانت وطنية أم دولية، وحكومية أم غري حكومية، تكون مؤهلة 
ملعاجلة مسائل مشمولة هبذه االتفاقية وتكون قد أبلغت األمني العام لألمم املتحدة برغبتها يف أن 

طراف متثل يف اجتماع من اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب، وذلك ما مل يعترض ثلث األ
وخيضع قبول املراقبني ومشاركتهم للنظام الداخلي املعتمد من مؤمتر . احلاضرين على األقل

  .األطراف
  من هذه املادة، ينشئ مؤمتر األطراف ) ه(و) د (٤ألغراض الفقرتني الفرعيتني   - ٦"[    

  (11)].]"أو هيئتني فرعيتني[هيئة فرعية ] ،، يف اجتماعه األول[
      

________________ 

 مكررا ٧٦حذفت املادة ( مكررا ٧٦ و٧٦سيدرج هنا على نتيجة املناقشات بشأن املادتني سيتوقف النص الذي   (10) 
  )).املواد احملذوفة(يف النهاية، انظر اجلزء الثاين 

)) املواد احملذوفة(اجلزء الثاين  إطار انظر يف( مكررا ٧٦ُعلّق النظر يف هذه الفقرة بانتظار املناقشة حول املادة   (11) 
  . مكررا واليت ميكن نقلها إىل هذه املادة٧٦ اليت تتضمنها حاليا املادة وحول العناصر
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  نةملحوظات من األما
 جتّسد أعاله، أشارت بعض الوفود إىل أن تلك الفقرة ٧٦ من املادة ٥بشأن نص الفقرة  - ٥

امللوثات العضوية ب املتعلقة  واتفاقية استكهومل(12)صيغة متفق عليها مستمدة من اتفاقية التنوع البيولوجي
األعمال اليت اضطلع هبا الفريق  ويف سياق (14). بشأن تغري املناخاإلطارية واتفاقية األمم املتحدة (13)الثابتة

العامل غري الرمسي املفتوح العضوية الذي نسقت أعماله مصر، ُوضعت هذه الفقرة بني معقوفتني ملواصلة 
النص املتداول الالحق  إطار ، ولكن مل تدرج يف النهاية يف)A/AC.261/L.234/Rev.1انظر (النظر فيها 

 ).انظر أدناه(ملشروع االتفاقية 
      

  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : ة السادسةالدور
  

 (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول
  

  ٧٦املادة "
  (15)مؤمتر الدول األطراف"

ُينشأ مبقتضى هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني   - "١    
االتفاقية ومن أجل تعزيز قدرة الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه 

  .تنفيذها واستعراضه
يتوىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد أقصاه سنة   - ٢"    

وبعد ذلك، ُتعقد اجتماعات منتظمة ملؤمتر الدول األطراف . واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية
  .وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املؤمتر

يعتمد مؤمتر الدول األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم سري األنشطة املبينة يف   - ٣"    
هذه املادة، وتشمل قواعد بشأن قبول املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف 

  (16).االضطالع بتلك األنشطة
يتفق مؤمتر الدول األطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق   - ٤"    

  : من هذه املادة، مبا يف ذلك١داف املبينة يف الفقرة األه
التدريب [...] [تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد   )أ"(    

تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة : تدابري أخرى[...] [و] واملساعدة التقنية
________________ 

 .٣٠٦١٩، الرقم ١٧٦٠اجمللد ، جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   (12) 
 .٤٠٢١٤، الرقم ٢٢٥٦املرجع نفسه، اجمللد   (13) 
 .٣٠٨٢٢، الرقم ١٧٧١املرجع نفسه، اجمللد   (14) 
 االتساق انظر تقرير فريق" (األطراف الدول مؤمتر "ليصبح ٧٦ املادة عنوان من" قيةاالتفا هذه يف "ُحذفت عبارة  (15) 

 A/AC.261/24الذي أنشأته اللجنة املخصصة ليكفل، يف مجلة أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية، والوارد يف الوثيقة 
 ).١١، الفقرة Corr.1و

  .تمويل ال ينبغي أن ُيربط باسترداد املوجودات أن الاألعمال التحضرييةاتفق على أن تبني  (16) 



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية622
 

 

التجرمي، والعقوبات وسبل االنتصاف، واملصادرة [...] [و] نعتدابري امل[...] [والفصول ] التقنية
 إنفاذواحلجز، والوالية القضائية، ومسؤولية الشخصيات االعتبارية، ومحاية الشهود والضحايا، و

 األموال ذات املصدر غري إحالةمنع ومكافحة [...] [و] التعاون الدويل[...] [و] القوانني
من هذه ] اد، مبا يف ذلك غسل األموال، وإرجاع تلك األموالاملشروع واملتأتية من أفعال فس

  االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛
تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن   )ب"(    

 نشر ة، بوسائل منهااإلجرامياملمارسات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف إرجاع العائدات 
  املعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور يف هذه املادة؛

  ية واملنظمات غري احلكومية قليمالتعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإل  )ج"(    
  ذات الصلة؛

ية األخرى قليماستخدام املعلومات ذات الصلة اليت تعدها اآلليات الدولية واإل  )د"(    
  داما مناسبا بغية جتنب ازدواج العمل دون ضرورة؛من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخ

  استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها؛  )ه"(    
  تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها؛  )و"(    
اإلحاطة علما باحتياجات الدول األطراف من املساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ   )ز"(    

  .يصاء مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف هذا الشأنإلفاقية واهذه االت
 من هذه املادة، حيصل مؤمتر الدول األطراف على املعرفة ٤ألغراض الفقرة   - ٥"    

الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف 
مها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر الدول األطراف ذلك، من خالل املعلومات اليت تقد

  .من آليات استعراض تكميلية
تقوم كل دولة طرف بتزويد مؤمتر الدول األطراف مبعلومات عن براجمها   - ٦"    

وخططها وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، 
وينظر مؤمتر الدول األطراف يف أجنع السبل لتلقّي املعلومات . متر األطرافحسبما يقضي به مؤ

واختاذ اإلجراءات املبنية عليها، مبا يف ذلك املعلومات املتلقاة من الدول األطراف ومن املنظمات 
وجيوز للمؤمتر أيضا أن ينظر يف املسامهات املتلقاة من املنظمات غري احلكومية ذات . الدولية
  .املعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات اليت يقررها املؤمترالصلة، 

 من هذه املادة، ينشئ مؤمتر الدول األطراف، إذا ما ٦ إىل ٤عمال بالفقرات   - ٧"    
  (17)."رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال

  
________________ 

 أنه ليس يف هذه الفقرة ما يقصد منه تقييد السلطة التقديرية اليت يتمتع هبا األعمال التحضرييةاتفق على أن تبني   (17) 
للمساعدة على مؤمتر الدول األطراف بصفته احملفل الوحيد املختص بالنظر فيما إذا كانت هناك ضرورة إلنشاء آلية أو هيئة 

  .تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال
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  ملحوظات من األمانة

) د (٤انظر، خصوصا، الفقرات ( يف النص املتداول الوارد أعاله ةإضافيأدرجت عناصر  - ٦
وفقا لألعمال اليت اضطلع هبا الفريق العامل غري الرمسي املفتوح العضوية الذي نسقت ) ٦ و٥و) ز(و

واالقتراح املقدم من رئيس الفريق يف الدورة السادسة للجنة ) A/AC.261/L.234/Rev.1انظر (أعماله مصر 
 ).A/AC.261/L.239نظر ا(املخصصة 

 من مشروع ٧٦ووافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٧
 ).٢٢ ، الفقرةA/AC.261/22انظر (االتفاقية 

 تشرين ١ –سبتمرب /يلول أ٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٨
وتتجلى . ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، ١٠٣، الفقرة A/58/422(التعديالت األخرية يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
عامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار ، الذي قدم إىل اجلمعية ال)مشروع قرار، املرفق

  .٥٦/٢٦٠اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٦٣املادة 

  مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية

 من أجل حتسني ُينشأ مبقتضى هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف االتفاقية  - ١  
قدرة الدول األطراف وتعاوهنا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع 

  .تنفيذها واستعراضه
يتوىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد أقصاه   - ٢  

 منتظمة ملؤمتر الدول وبعد ذلك، ُتعقد اجتماعات. سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية
  .األطراف وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املؤمتر

يعتمد مؤمتر الدول األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم سري األنشطة املبينة   - ٣  
يف هذه املادة، وتشمل قواعد بشأن قبول املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف 

  .االضطالع بتلك األنشطة
يتفق مؤمتر الدول األطراف على أنشطة وإجراءات وطرائق عمل لتحقيق   - ٤  

  : من هذه املادة، مبا يف ذلك١األهداف املبينة يف الفقرة 
 ٦٢ و٦٠تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املادتني   )أ(  

  ى مجع التربعات؛والفصول الثاين إىل اخلامس من هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع عل
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تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن   )ب(  
املمارسات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف إرجاع العائدات اإلجرامية، بوسائل منها نشر 

  املعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور يف هذه املادة؛
 الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكومية التعاون مع املنظمات واآلليات  )ج(  

  ذات الصلة؛
استخدام املعلومات ذات الصلة اليت تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية األخرى   )د(  

  من أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية جتنب ازدواج العمل دون ضرورة؛
  ل األطراف فيها؛استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدو  )ه(  
  تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها؛  )و(  
اإلحاطة علما باحتياجات الدول األطراف من املساعدة التقنية فيما يتعلق   )ز(  

  .بتنفيذ هذه االتفاقية واإليصاء مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف هذا الشأن
يكتسب مؤمتر الدول األطراف املعرفة  من هذه املادة، ٤ألغراض الفقرة   - ٥  

الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها يف 
ذلك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر الدول 

  .األطراف من آليات استعراض تكميلية
طرف بتزويد مؤمتر الدول األطراف مبعلومات عن براجمها تقوم كل دولة   - ٦  

وخططها وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية، 
وينظر مؤمتر الدول األطراف يف أجنع السبل لتلقي املعلومات . حسبما يقضي به مؤمتر األطراف
 مبا يف ذلك املعلومات املتلقاة من الدول األطراف ومن واختاذ اإلجراءات املبنية عليها،

وجيوز للمؤمتر أيضا أن ينظر يف املسامهات املتلقاة من املنظمات غري . املنظمات الدولية
  .احلكومية ذات الصلة، املعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات اليت يقررها املؤمتر

ئ مؤمتر الدول األطراف، إذا ما  من هذه املادة، ينش٦ إىل ٤عمال بالفقرات   - ٧  
  .رأى ضرورة لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال

        
    ملحوظات تفسريية- جيم

  
 من االتفاقية ٦٣امللحوظات التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   

) ٧٤-٧٣الفقرتان ، A/58/422/Add.1(ألوىل إىل السابعة وترد يف تقريرها عن أعمال دوراهتا ا
  :هي كما يلي

  
  ٣الفقرة 

 ؛ال ينبغي أن ُيربط التمويل باسترداد املوجودات  )أ(  
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  ٧الفقرة 

ليس يف هذه الفقرة ما يقصد منه تقييد السلطة التقديرية اليت يتمتع هبا مؤمتر   )ب(  
  بالنظر فيما إذا كانت هناك ضرورة إلنشاء آليةاألطراف بصفته احملفل الوحيد املختص الدول

 .أو هيئة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال
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          األمانة- ٦٤املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٦٧ملادة ا"
  األمانة"

  يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة ملؤمتر األطراف   - ١"    
 .يف االتفاقية

 :على األمانة  - ٢"    

مؤمتر [...] [أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )أ("    
 تضع الترتيبات لدورات مؤمتر األطراف وأن توفر من هذه االتفاقية، وأن] األطراف يف االتفاقية
 اخلدمات الالزمة هلا؛

أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على توفري املعلومات ملؤمتر   )ب("    
   من ]مؤمتر األطراف يف االتفاقية[...] [ من املادة ٥األطراف، حسبما هو متوخى يف الفقرة 

 هذه االتفاقية؛

  ".ية ذات الصلةقليملتنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإلأن تكفل ا  )ج("    
      

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

  ).٢٠٠١مرب ديس/األول
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  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول

  (2) ٧٧املادة "
  ألمانةا"

 يف يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة إىل مؤمتر األطراف  - ١"    
  (4)،(3)]. اهليئة الفرعيةإىلو[االتفاقية 

  :على األمانة  - ٢"    
مؤمتر [...] [أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )أ"(    

من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤمتر األطراف وأن تقدم ] األطراف يف االتفاقية
  (5)اخلدمات الالزمة هلا؛

أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على توفري املعلومات إىل مؤمتر   )ب"(    
اهليئة  [(5) ]مؤمتر األطراف يف االتفاقية[...] [ من املادة ٥األطراف حسبما هو متوخى يف الفقرة 
التقارير اليت ُتقدم من الدول بشأن تنفيذ هذه [...] [الفرعية، حسبما هو متوخى يف املادة 

  (5) من هذه االتفاقية؛(3) ]]االتفاقية
  (5)ية ذات الصلة؛قليمأن تضمن التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإل  )ج"(    
اهليئة [...] [أن تساعد اهليئة الفرعية على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )د"[(    

عات اهليئة الفرعية وأن توفر اخلدمات من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتما] الفرعية
  (3)الالزمة هلا؛

أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على تنفيذ االتفاقية من خالل   )ه"(    
تنفيذ : تدابري أخرى[...] [التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية، حسبما هو متوخى يف املادة 

  (3)من هذه االتفاقية؛] ساعدة التقنيةاالتفاقية من خالل التنمية االقتصادية وامل
أن توفر الدورات التدريبية واملساعدة التقنية يف حتسني االستراتيجيات الوطنية   )و"(    

  (3)ملكافحة الفساد؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/14) ومن كولومبيـا (A/AC.261/IPM/13)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من املكسيك   (2) 
  .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (3) 
 (A/AC.261/IPM/14)مبيا  مطابق للنص املقترح من كولو(A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك   (4) 

  . (A/AC.261/L.69)وكذلك للنص املقترح من النمسا وهولندا 
  . متطابقان(A/AC.261/IPM/14) والنص املقترح من كولومبيا (A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  (5) 
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أن تؤدي غري ذلك من وظائف األمانة احملددة يف هذه االتفاقية وأي وظائف   )ز"(    
تعلق جبمع كل ما هو متاح للجمهور من أخرى قد حيددها مؤمتر األطراف، وخصوصا فيما ي

  (3) ."وثائق ذات صلة بتدابري مكافحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويل

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

    
  ملحوظات من األمانة

يعكس النص الوارد أدناه األعمال اليت اضطلع هبا خالل الدورة اخلامسة للجنة املخصصة  - ١
 ).A/AC.261/L.204انظر (ق عامل غري رمسي مفتوح العضوية نسقت أعماله مصر فري
    

  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول
  

  ٧٧املـادة "
  ألمانةا"

يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة ملؤمتر األطراف يف   - ١"    
  ].الفرعية] وهليئاته[وهليئته [االتفاقية 

  :انة مؤمتر األطرافعلى أم  - ٢"    
مؤمتر [...] [أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )أ"(    

من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتماعات مؤمتر األطراف وأن ] األطراف يف االتفاقية
  تقدم اخلدمات الالزمة هلا؛

بها، على توفري املعلومات إىل مؤمتر أن تساعد الدول األطراف، بناء على طل  )ب"(    
  من هذه االتفاقية؛] اإلبالغ والتقييم[...] [ من املادة ٤األطراف حسبما هو متوخى يف الفقرة 

  ية العمومية قليمأن تضمن التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإل  )ج"(    
  ذات الصلة؛

اإلبالغ [...] [ باألنشطة املبينة يف املادة أن تساعد اهليئة الفرعية على االضطالع  )د"[(    
الفرعية وأن توفر ] اهليئات[من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتماعات اهليئة ] والتقييم

  ]اخلدمات الالزمة هلا؛
أن تؤدي غري ذلك من وظائف األمانة احملددة يف هذه االتفاقية وأي وظائف   )ه"(    

اف، وخصوصا فيما يتعلق جبمع كل ما هو متاح للجمهور من أخرى قد حيددها مؤمتر األطر
  ."وثائق ذات صلة بتدابري مكافحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويل
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  ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة
  

  (A/AC.261/3/Rev.5) النص املتداول

  ٧٧املادة "
  األمانة"

لألمم املتحدة توفري خدمات األمانة املناسبة ملؤمتر الدول يتوىل األمني العام   - ١"    
  .األطراف يف االتفاقية

  :تقوم األمانة مبا يلي  - ٢"    
[...] مساعدة مؤمتر الدول األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )أ"(    

متر الدول األطراف من هذه االتفاقية، واختاذ الترتيبات لعقد دورات مؤ] مؤمتر الدول األطراف[
  وتوفري اخلدمات الالزمة هلا؛

ومساعدة الدول األطراف، عند الطلب، على تقدمي املعلومات إىل مؤمتر الدول   )ب"(    
  من هذه االتفاقية؛] مؤمتر الدول األطراف[...] [ من املادة ٦ و٥األطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 

  ."ية ذات الصلةقليمنظمات الدولية واإلوضمان التنسيق الضروري مع أمانات امل  )ج"(    
  

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع االتفاقية ٧٧وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على املادة  - ٢
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر الوثيقة (

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (جنة املخصصة، يف دورهتا السابعة ونظرت الل - ٣
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الفقرة A/58/422(ويتجلى التعديل األخري يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣

 .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

    
  ٦٤املادة 
  األمانة

توفري خدمات األمانة املناسبة ملؤمتر الدول يتوىل األمني العام لألمم املتحدة   - ١  
  .األطراف يف االتفاقية
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  :تقوم األمانة مبا يلي  - ٢  
 ٦٣مساعدة مؤمتر الدول األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة   )أ(  

من هذه االتفاقية، واختاذ الترتيبات لعقد دورات مؤمتر الدول األطراف وتوفري اخلدمات 
  هلا؛الالزمة 
مساعدة الدول األطراف، عند الطلب، على تقدمي املعلومات إىل مؤمتر الدول   )ب(  

   من هذه االتفاقية؛٦٣ من املادة ٦ و٥األطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 
  .ضمان التنسيق الضروري مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة  )ج(  

    



 

 



 

 

 

 

 
  
 

 الفصل الثامن

 

 تاميةأحكام خ
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  ملحوظات من األمانة
 

 ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي يف االجتماع - ١
أن يتضمن الفصل ، اقترحت النمسا وهولندا )٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد 

" بدء النفاذ"و" يق والوديعالتصد"و" التوقيع واالنضمام"مواد معنونة الثامن من مشروع االتفاقية 
أن نص تلك املواد ينبغي أن يستكمل يف مرحلة الحقة  إىل ، لكنهما أشارتا"االنسحاب"و" التعديل"و
  ).A/AC.261/IPM/4انظر (

 ٢٨- ١٧فيينا،  ( أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصةو - ٢
ار اللجنة املخصصة أن تنظر يف الديباجة املقترحة ملشروع ، ذكّر الرئيس بقر)٢٠٠٢يونيه /حزيران

غري أن الرئيس اقترح، لدواعي االتساق، . االتفاقية يف هناية عملية التفاوض، ورمبا مع األحكام اخلتامية
وبالنظر إىل أن بعض الوفود قدمت اقتراحات بشأن األحكام اخلتامية، أن تشرع اللجنة املخصصة يف 

، على أن يكون مفهوما أن حمتواه والصياغة النهائية ألحكامه سيلزم أن يعاد  الثامنلفصللالقراءة األوىل 
 .النظر فيهما عند التوصل إىل اتفاق حول صياغة أحكام أخرى يف مشروع االتفاقية

). أحكام ختامية" (Final clauses"هو ) باإلنكليزية(وكان عنوان الفصل الثامن يف البداية  - ٣
غُيِّر ، )٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (بعة للجنة املخصصة ويف الدورة السا

 جلعله متسقا مع عنوان ،) النص العريبالتغيري ال ينطبق على) (أحكام ختامية( "Final provisions "عنوان إىلال
خصصة ليكفل، يف مجلة الذي أنشأته اللجنة امل االتساق فريقانظر تقرير  (")أحكام عامة("الفصل األول 

 .)١١، الفقرة Corr.1  وA/AC.261/24أمور، االتساق داخل نص مشروع االتفاقية، والوارد يف الوثيقة 
 

 

 



 

 



 

 
637 

 
 
   

          تنفيذ االتفاقية- ٦٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٦٨املادة "
  تنفيذ االتفاقية"

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري، مبا يف ذلك التدابري التشريعية واإلدارية،   - ١"    
 .وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية

  [...]دولة طرف األفعال اجملّرمة وفقا للموادجتّرم يف القانون الداخلي لكل   - ٢"    
من هذه االتفاقية، بصرف النظر عن طابعها عرب الوطين أو عن ضلوع ] للمواد املتعلقة بالتجرمي[

اتفاقية األمم املتحدة  من ٣ من املادة ١ة منظمة فيها على النحو املبني يف الفقرة إجراميمجاعة 
 االتفاقية تلك من ٥، باستثناء احلاالت اليت تشترط فيها املادة يةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطن

 .ة منظمةإجراميضلوع مجاعة 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري املنصوص   - ٣"    
 ." ومكافحتهالفسادعليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

      

________________ 

 والفلبني (A/AC.261/IPM/14)تتضمن الفقرة األوىل نصا مدجما مأخوذا من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
(A/AC.261/IPM/24)بوينس (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع

  . نصا مأخوذا من االقتراح املقدم من كولومبيا٣ و٢وتتضمن الفقرتان ). ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤آيرس، 
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  ٢٠٠٢يونيه /ان حزير٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

  (2)٧٨املادة "
  تنفيذ االتفاقية"

  ١اخليار "  
يلزم من    وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما،تتخذ كل دولة طرف  - ١"    

 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقيةإتدابري تشريعية وفيها تدابري، مبا 

  [...]جّرم يف القانون الداخلي لكل دولة طرف األفعال اجملّرمة وفقا للموادُت  - ٢"    
طابع عرب الوطين أو ضلوع مجاعة المن هذه االتفاقية، بصرف النظر عن ] للمواد املتعلقة بالتجرمي[

رمية اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجل من ٣ من املادة ١ يف الفقرة حسبما وردة منظمة إجرامي
 االتفاقية ضلوع مجاعة تلك من ٥، باستثناء احلاالت اليت تشترط فيها املادة املنظمة عرب الوطنية

 .ة منظمةإجرامي

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري املنصوص   - ٣"    
 . ومكافحتهالفسادعليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

    
  (3) ٢اخليار "  
يلزم من   تتخذ الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما  - ١"    

 لضمان تنفيذ االلتزامات (4)تدابري، مبا فيها تدابري تشريعية وإدارية، بغية مساوقة تشريعاهتا الداخلية،
  .املقررة يف هذه االتفاقية

و شدة من التدابري املنصوص جيوز للدول األطراف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أ  - ٢"    
  (5)."عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته

________________ 

، لتصبح )A/AC.261/3 (Part IV)(ن الفصل السابع من النص املتداول السابق ملشروع االتفاقية نقلت هذه املادة م  (2) 
، عمال باقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة )أحكام ختامية(املادة األوىل من الفصل الثامن 

  .لجنة املخصصةوقبلته ال) A/AC.261/L.85انظر (الثانية للجنة املخصصة 
، بصيغته املعدلة بعد القراءة األوىل (A/AC.261/L.85)اقتراح قدمته كولومبيا يف الدورة الثانية للجنة املخصصة   (3) 

 النمساوأشارت بعض الوفود إىل أنه ينبغي أن تضع اللجنة املخصصة يف اعتبارها أيضا االقتراح الذي قدمته . ملشروع النص
  .(A/AC.261/L.69)دة وهولندا بشأن هذه املا

ُحذفت العبارة فسيكون  إذا وأشارت تلك الوفود أيضا إىل أنه. رأت وفود عديدة أن هذه العبارة ال ضرورة هلا  (4) 
 وهولندا، ولنص اتفاقية اجلرمية املنظمة، الذي أعربت تلك الوفود عن تفضيل النمساالنص مطابقا عمليا لالقتراح املقدم من 

  .قوي له
  : حت اهلند أن يكون نص هذه الفقرة كما يلياقتر  (5) 
جيوز للدول األطراف أن تعتمد تدابري تشريعية أو إدارية تكون أكثر تشددا من التدابري املنصوص عليها يف   ٢"    

  ."هذه االتفاقية، من أجل منع ومكافحة اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية وفرض جزاءات على اجلناة املعنيني
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  (A/AC.261/L.69)النمسا وهولندا 
  

  ٧٠املادة "
  تنفيذ االتفاقية"

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابري، مبا يف ذلك التدابري التشريعية   - ١"    
ا الداخلي، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه واإلدارية، وفقا للمبادئ األساسية من قانوهن

  .االتفاقية
جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري املنصوص   - ٢"    

  ."عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته
      

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) لالنص املتداو
  

  ٧٨املادة "
  تنفيذ االتفاقية"

يلزم من    وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما،تتخذ كل دولة طرف  - ١"    
 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقيةإتدابري تشريعية وفيها تدابري، مبا 

صرامة أو شدة من التدابري املنصوص جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر   - ٢"    
 (6)". ومكافحتهالفسادعليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

      
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، : الدورة السابعة

  
  ملحوظات من األمانة

يف ذلك  من مشروع االتفاقية، مبا ٧٨نظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة، يف املادة   
 من املادة ١ملحوظة لألعمال التحضريية اقترحتها الواليات املتحدة يف الدورة السادسة فيما يتعلق بالفقرة 

٧٨) A/AC.261/L.250 (تنص على ما يلي:  

________________ 

لقراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي إضافة فقرة أخرى هلذه املادة أثناء ا  (6) 
)A/AC.261/L.160 (يكون نصها كما يلي:  

باملخدرات واجلرمية التابع   الدويل التابع للمكتب املعيناإلجرامتزود كل دولة طرف مدير املركز املعين مبنع "    
يقصد به وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ ومن أي تعديل  ة لألمم املتحدة بنسخة من كل نص تشريعيلألمانة العام
  الدويل هذه النصوص يف قاعدة بيانات تكون متاحة بواسطة اإلنترنتاإلجراماملعين مبنع  وسيدرج املركز. يدخل عليها

  ".ألي شخص مهتم
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يشمل مبدأ  "املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي" أن تعبري األعمال التحضرييةسوف تبّين "    
التوقيع أو التصديق أو  مث فإنه جيوز لدولة احتادية أن تعلن وقتومن ). الفدرالية(االحتادية 

والثالث من هذه االتفاقية وسوف ُتنفذها مبا  االنضمام أهنا تتحمل التزاماهتا مبقتضى الفصلني الثاين
  ".ية التأسيسيةقليمالعالقة بني حكومتها املركزية وكياناهتا اإل يتسق مع املبادئ األساسية اليت حتكم

انظر النص النهائي (الدورة نفسها، وضعت اللجنة املخصصة الصيغة النهائية للمادة ووافقت عليها ويف 
، الذي قدم )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

  ).٥٦/٢٦٠ة إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعي
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٦٥املادة 

  تنفيذ االتفاقية
يلزم من    وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما،تتخذ كل دولة طرف  - ١  

 .تزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية، لضمان تنفيذ الاإلداريةتشريعية والتدابري فيها التدابري، مبا 

جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري   - ٢  
  . ومكافحتهالفساداملنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 
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        زاعات    تسوية الن- ٦٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير /ثاين كانون ال٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٧٠املادة "
  تسوية النـزاعات"

زاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذه  تسعى الدول األطراف إىل تسوية الن  - ١"    
 .االتفاقية، من خالل التفاوض

األطراف بشأن تفسري أو يعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول   - ٢"    
 على ،ر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولةتطبيق هذه االتفاقية، وتتعذّ

وإذا مل تتمكن تلك الدول األطراف، بعد . التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول األطراف
من تلك الدول ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز ألي 

 .ع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األساسي للمحكمةلنـزااألطراف أن حتيل ا

جيوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع أو التصديق على هذه االتفاقية أو   -٣"    
وال جيوز . دة من هذه املا٢قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة 

 . من هذه املادة جتاه أي دولة طرف تبدي مثل هذا التحفظ٢إلزام الدول األطراف األخرى بالفقرة 

 من هذه املادة أن تسحب ٣جيوز ألي دولة طرف تبدي حتفظا وفقا للفقرة   - ٤"    
 ".ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج

      
  مانةملحوظات من األ

 ٢٨- ١٧فيينا،  (أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة - ١
د بتسوية النـزاعات إىل مؤمتر عَه َتالوفود عن تفضيلها لصياغٍة ، أعربت بعض)٢٠٠٢يونيه /حزيران

صدر هذا احلكم وأشارت وفود أخرى إىل أن م. ٧٦رح إنشاؤه يف املادة الذي اقُت األطراف يف االتفاقية،
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية642
 

 

 وأعربت تلك الوفود عن . هي، على أية حال، صيغة متعارف عليهاتهاتفاقية اجلرمية املنظمة، وأن صيغ هو
 .املادة رأي مفاده أنه لتلك األسباب ينبغي عدم تعديل صياغة هذه

 ٢٤- ١٣فيينا، (وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة  - ٢
 .، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة)٢٠٠٣يناير /ن الثاينكانو

ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترح مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة  - ٣
شريطة أن تكون الدول األطراف يف النـزاع قد قبلت، وقت التوقيع  " عبارة٢أن تضاف يف هناية الفقرة 

القضائية حملكمة العدل  ، الواليةإليها أو االنضمام إقرارهاديق عليها أو قبوهلا أو االتفاقية أو التص على
 .هو قصد الدول األطراف املتفاوضة ، على افتراض أن هذا"الدولية بالنسبة إىل مثل هذه النـزاعات

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣ أكتوبر/األول

، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - ءبا

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  
  ٦٦املادة 
  زاعاتـتسوية الن

زاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذه ـتسعى الدول األطراف إىل تسوية الن  - ١  
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 

األطراف بشأن تفسري يعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول   - ٢  
 ،ر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولة، وتتعذّ أو تطبيقهاهذه االتفاقية

وإذا مل تتمكن تلك الدول . على التحكيم بناء على طلب إحدى تلك الدول األطراف
األطراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز 

 وفقا  يقدمع إىل حمكمة العدل الدولية بطلبلنـزاي من تلك الدول األطراف أن حتيل األ
 .للنظام األساسي للمحكمة

جيوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق   - ٣  
  من هذه٢أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة عليها 
 من هذه املادة جتاه أي دولة طرف ٢بالفقرة ملزمة  الدول األطراف األخرى تكونوال . املادة

  .أبدت حتفظا من هذا القبيل
 من هذه املادة أن تسحب ٣ حتفظا وفقا للفقرة أبدتجيوز ألي دولة طرف   - ٤  

  .ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج
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          التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام- ٦٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٧١املادة "
  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واإلنضمام"

 يف [...] إىل [...]فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول من ُي  - ١"    
 .[...]، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت [...]

ية للتكامل قليمُيفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام املنظمات اإل  - ٢"    
عت ول األعضاء يف تلك املنظمة قد وقّاالقتصادي شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الد

 (2). من هذه املادة١على هذه االتفاقية وفقا للفقرة 
وتودع صكوك التصديق أو . ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار  - ٣"    

ية للتكامل االقتصادي إقليموجيوز ألي منظمة . القبول أو اإلقرار لدى األمني العام لألمم املتحدة
 تودع صك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة على األقل من أن

وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها نطاق اختصاصها . الدول األعضاء فيها
 ذي وتبلغ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل. فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية

  (3).صلة يف نطاق اختصاصها
ية للتكامل إقليمفتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية ألي دولة أو أي منظمة ُي  - ٤"    

وتودع . االقتصادي تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هذه االتفاقية
ية للتكامل االقتصادي، قليماإلوتعلن املنظمة . صكوك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

غ أيضا وتبلّ. وقت انضمامها، نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية
  ".تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري تحضرييال االجتماع

  .ية للتكامل االقتصادي مقترح من كولومبيا وحدهاقليماملنظمات اإل إىل والنص الذي يشري). ٢٠٠١ديسمرب /األول
  .اقتراح كولومبيا  (2) 
  .رحتهما كولومبيااجلملتان األخريتان من هذه الفقرة اقت  (3) 
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  ملحوظات من األمانة

 ،املخصصة الرابعة للجنةأثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية و - ١
 .على التوايل، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الفقرة A/58/422( يف النص النهائي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة ويتجلى التعديل األخري
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣

 .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤ القرار انظر(

  
  ٦٧املادة 

  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام

 كانون ١١ إىل ٩فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول من ُي  - ١  
 كانون ٩، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت مرييدا، املكسيك يف ٢٠٠٣ديسمرب /األول
 .٢٠٠٥ديسمرب /األول

لتكامل االقتصادي افتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات ُي  - ٢  
من هذا  منظمة أي شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء يف ،اإلقليمية

  . من هذه املادة١عت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة وقّالقبيل قد 
وتودع صكوك التصديق . قبول أو اإلقرارختضع هذه االتفاقية للتصديق أو ال  - ٣  

وجيوز ألي منظمة إقليمية للتكامل . القبول أو اإلقرار لدى األمني العام لألمم املتحدة  أو
االقتصادي أن تودع صك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها إذا كانت قد فعلت ذلك دولة واحدة 

  صك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارهاوتعلن تلك املنظمة يف. على األقل من الدول األعضاء فيها
 أيضا  تلك املنظمةتقومو.  نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقيةعن

  .ذي صلة يف نطاق اختصاصهاتغيري  الوديع بأي بإبالغ
ي دولة أو أي منظمة إقليمية أمام أفتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية ُي  -٤  

. تصادي تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هذه االتفاقيةللتكامل االق
وتعلن املنظمة اإلقليمية للتكامل . وتودع صكوك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة

نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه عن االقتصادي، وقت انضمامها، 
  .ذي صلة يف نطاق اختصاصهاتغيري الوديع بأي أيضا بإبالغ تلك املنظمة  وتقوم. االتفاقية
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    ملحوظات تفسريية- جيم
  

 من االتفاقية وترد ٦٧امللحوظة التفسريية اليت وافقت عليها اللجنة املخصصة بشأن املادة   
  :كما يليهي ) ٧٥الفقرة ، A/58/422/Add.1(يف تقريرها عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة 

  
  ٢الفقرة 

أي منظمة أنشأهتا دول ذات " منظمة التكامل االقتصادي اإلقليمية"يقصد بتعبري   
حتكمها   األعضاء االختصاص املتعلق باملسائل اليتا وأحالت إليها دوهل،يف منطقة معينة سيادة

وقيع أو التصديق بالت  واليت أُذن هلا على النحو الواجب، وفقا إلجراءاهتا الداخلية،،االتفاقية
يف إطار " الدول األطراف"إىل  اإلشارات؛ وتسري إليها أو االنضمام إقرارهاعليها أو قبوهلا أو 

  .االتفاقية على تلك املنظمات ضمن حدود اختصاصها
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          بدء النفاذ- ٦٨املادة 
      نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير /اط شب١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٧٢املادة "
  بدء النفاذ"

 (2)]األربعني[ي اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ـيبدأ نفاذ هذه االتفاقية ف  - ١"    
وألغراض هذه الفقرة، ال يعترب . من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام (3)[...]

ا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول إضافيية للتكامل االقتصادي صكا إقليمتودعه منظمة أي صك 
  .األعضاء يف تلك املنظمة

يبدأ نفاذ هذه االتفاقية، بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق   -٢"    
املتعلق بأي  (3) [...](2)]األربعني[ك على هذه االتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الص

  ".من تلك اإلجراءات، يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع تلك الدولة أو املنظمة ذلك الصك
    

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  ٨٢املادة "
  بدء النفاذ"

 (4)]العشرين[ي اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك ـتفاقية فيبدأ نفاذ هذه اال  - ١"    
  وألغراض هذه الفقرة، .  من صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام(5)]األربعني[

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

  .ية للتكامل االقتصادي هو من اقتراح كولومبيا وحدهاقليماملنظمات اإل إىل والنص الذي يشري). ٢٠٠١ديسمرب /األول
  .اقتراح من كولومبيا  (2) 
  .اقتراح من املكسيك  (3) 
 (A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة   (4) 

  .وأيدته عدة وفود
  . القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أيدت عدة وفود هذا االقتراحأثناء  (5) 
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ا إىل الصكوك اليت أودعتها إضافيية للتكامل االقتصادي صكا إقليمال يعترب أي صك تودعه منظمة 
  .ظمةالدول األعضاء يف تلك املن

بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه االتفاقية   -٢"    
 اإلجراء، بذلك املتعلق ]األربعني] [العشرين[أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك 

  ". ذا الصلة الصكيبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع تلك الدولة أو املنظمة
      

  ملحوظات من األمانة

، فيينا(أثناء القراءة الثانية ملشروع نص هذه املادة، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة  - ١
 لكي تنظر فيه ٢، أبدت اليابان اعتزامها تقدمي اقتراح بشأن الفقرة )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣

 .روع النصاللجنة املخصصة خالل القراءة الثالثة ملش

، قدمت )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (للجنة املخصصة  ويف الدورة اخلامسة - ٢
أو يف تاريخ بدء نفاذ هذه "عبارة بإضافة ) A/AC.261/L.176( من املادة ٢اليابان اقتراحا لتعديل الفقرة 

 ." ذي الصلةالصك"بعد عبارة " التاريخ الالحق  من هذه املادة، أيا كان١االتفاقية عمال بالفقرة 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

 الذي قدم إىل اجلمعية ،)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

    
    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء

  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (
  

  ٦٨املادة 
  بدء النفاذ

من الثالثني لصك ي اليوم التسعني من تاريخ إيداع اـيبدأ نفاذ هذه االتفاقية ف - ١
وألغراض هذه الفقرة، ال يعترب أي صك . صكوك التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام

تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول 
  .األعضاء يف تلك املنظمة

دق على هذه بالنسبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تص - ٢
 اإلجراء، بذلكاملتعلق الثالثني تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك  االتفاقية أو

 ذا الصلة يبدأ نفاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع تلك الدولة أو املنظمة الصك
  .ة، أيهما كان الالحق من هذه املاد١أو يف تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية عمال بالفقرة 
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          التعديل- ٦٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1) ٧٣املادة "
  التعديل"

جيوز للدولة الطرف أن بعد انقضاء مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية،   - ١"    
تقترح تعديال هلا، وأن تقدم هذا االقتراح إىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم بناء عليه 
بإبالغ الدول األطراف ومؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح بغرض النظر يف االقتراح 

صل إىل توافق يف اآلراء بشأن كل ويبذل مؤمتر األطراف قصارى جهده للتو. واختاذ قرار بشأنه
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن يتسىن التوصل إىل . تعديل

اتفاق، يشترط ألجل اعتماد التعديل، كملجأ أخري، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف 
 .احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف

ية للتكامل االقتصادي، يف املسائل اليت تندرج ضمن قليم املنظمات اإلمتارس  - ٢"    
 هذه املادة بإدالئها بعدد من األصوات مساو لعدد مبقتضىنطاق اختصاصها، حقها يف التصويت 

وال جيوز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف التصويت . ألطراف يف االتفاقيةاالدول األعضاء فيها 
 .عضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكسإذا مارست الدول األ

 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو القبول ١يكون أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة   - ٣"    
 .أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

 من هذه املادة، فيما يتعلق بأي دولة ١يبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة   - ٤"    
 إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل أو طرف، بعد تسعني يوما من تاريخ

  .لدى األمني العام لألمم املتحدة قبوله أو إقراره

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

 .قتصادي اقترحته كولومبيا وحدهاية للتكامل االقليماملنظمات اإل إىل والنص الذي يشري). ٢٠٠١ديسمرب /األول
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عندما يبدأ نفاذ أي تعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أعربت عن قبوهلا   - ٥"    
ت سابقة  وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديال.االلتزام به

  ".تكون قد صدقت أو وافقت عليها أو أقرهتا
      

  ملحوظات من األمانة

 ،املخصصة أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة - ١
 .على التوايل، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة

أغسطس / آب٨ –يوليه /ز متو٢١فيينا، (ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة  - ٢
 .(A/AC.261/L.230)  من هذه املادة٤ و٣قدمت اليابان اقتراحا لتعديل الفقرتني ، )٢٠٠٣

ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة، اقترح مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة  - ٣
انظر الوثيقة (املادة  من ١يف السطر الثاين من الفقرة " إحالة "بعبارة" تقدمي "عبارةاالستعاضة عن 

A/AC.261/L.205(. 
 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٤

انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول
، الذي قدم إىل اجلمعية )، مشروع قرار، املرفق١٠٣قرة ، الفA/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 

 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 
      

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٦٩املادة 
  التعديل

دء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف بعد انقضاء مخس سنوات على ب  - ١  
 بإبالغ الدول عندئذإىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم  وحتيله أن تقترح تعديال هلا

 بغرض النظر يف االقتراح واختاذ ،األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترحالدول األطراف ومؤمتر 
 قصارى جهده للتوصل إىل توافق يف اآلراء بشأن األطرافالدول ويبذل مؤمتر . قرار بشأنه
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن يتسىن التوصل . كل تعديل

عتماد التعديل، كملجأ أخري، توافر أغلبية ثلثي أصوات الدول األطراف يلزم الإىل اتفاق، 
 .طرافاألالدول احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر 

 اليت تندرج ضمن األمور، يف  اإلقليميةمتارس منظمات التكامل االقتصادي  - ٢  
 اهذه املادة بعدد من األصوات مساو لعدد دوهليف إطار نطاق اختصاصها، حقها يف التصويت 

وال جيوز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف التصويت . طراف يف االتفاقيةاليت هي أاألعضاء 
 .دول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكسإذا مارست ال
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 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو ١يعتمد وفقا للفقرة الذي تعديل اليكون   - ٣  
 .القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي دولة بالنسبة أل من هذه املادة، ١يعتمد وفقا للفقرة التعديل الذي يبدأ نفاذ   - ٤  
 من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك التعديل طرف، بعد تسعني يوما

  .لدى األمني العام لألمم املتحدة أو قبوله أو إقراره
ت قبوهلا دتعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أبالعندما يبدأ نفاذ   - ٥  
ديالت سابقة  وتظل الدول األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تع.االلتزام به

  . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاتكون قد صدقت 
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          االنسحاب- ٧٠املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1) ٧٤املادة "
  االنسحاب"

الطرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب إىل جيوز للدولة   - ١"    
ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم األمني . األمني العام لألمم املتحدة

 .العام ذلك اإلشعار

ية للتكامل االقتصادي طرفا يف هذه االتفاقية عندما إقليمال تعود أي منظمة   - ٢"    
 .قية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمةتنسحب من االتفا

 من هذه املادة االنسحاب ١يستتبع االنسحاب من هذه االتفاقية مبقتضى الفقرة   - ٣"    
 ".من أي بروتوكوالت ملحقة هبا

      
  ملحوظات من األمانة

 مل تكن هناك أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، - ١
 .لى هذه املادةتعليقات ع

      

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري يالتحضري االجتماع

 .ية للتكامل االقتصادي مقترح من كولومبيا وحدهاقليماملنظمات اإل إىل والنص الذي يشري). ٢٠٠١ديسمرب /األول



اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: األعمال التحضريية654
 

 

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  ٨٤املادة "
  االنسحاب"

جيوز للدولة الطرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب إىل   - ١"    
 سنة واحدة من تاريخ استالم األمني ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد. األمني العام لألمم املتحدة

 (2).العام ذلك اإلشعار

طرفا يف هذه االتفاقية عندما ية قليماإللتكامل االقتصادي اال تعود منظمة   - ٢"    
 .تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

نسحاب من  من هذه املادة اال١لفقرة وفقا ليستتبع االنسحاب من هذه االتفاقية   - ٣"[    
 ]".أي بروتوكوالت ملحقة هبا

    
  ملحوظات من األمانة

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (نظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٢
. ، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها، بصيغتها املعدلة شفويا)٢٠٠٣أكتوبر /األول

، الفقرة A/58/422(ئي لالتفاقية، الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة ويتجلى التعديل األخري يف النص النها
، الذي قدم إىل اجلمعية العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا )، مشروع قرار، املرفق١٠٣

 .٥٦/٢٦٠لقرار اجلمعية 
    

    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )رفق، امل٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٧٠املادة 

  االنسحاب
دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب إىل ألي جيوز  - ١

ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم . األمني العام لألمم املتحدة
  .األمني العام ذلك اإلشعار

ه االتفاقية عندما طرفا يف هذاإلقليمية لتكامل االقتصادي اال تعود منظمة  - ٢
 .تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

 

________________ 

خصصة، اقترحت أوغندا تعديل هذه الفقرة بإضافة أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة امل  (2) 
يصبح هذا اإلنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تلقي اإلشعار إذا مل تكن لدى الدولة الطرف نزاعات : "اجلملة التالية يف هنايتها

  ."غري مسواة مع دولة طرف أخرى أو إجراء حتكيم معلق أو دعوى أمام أي حمكمة قانونية



 

 
655 

 
 
   

          الوديع واللغات- ٧١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  (1)٧٥املادة "
   واللغاتالوديع"

 .ى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقيةيسمَّ  - ١"    

يودع أصل هذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية والروسية   - ٢"    
 .والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

لون ذلك حسب األصول من جانب عون أدناه، املخّواملوقّضون ، قام املفّوموإثباتا ملا تقّد  
  ".حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

    
  ملحوظات من األمانة

املخصصة  أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة - ١
 .على التوايل، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (جنة املخصصة، يف دورهتا السابعة ونظرت الل - ٢
انظر النص النهائي لالتفاقية، (، يف املادة، ووضعت صيغتها النهائية ووافقت عليها )٢٠٠٣أكتوبر /األول

 ، الذي قدم إىل اجلمعية)، مشروع قرار، املرفق١٠٣، الفقرة A/58/422(الوارد يف تقرير اللجنة املخصصة 
 ).٥٦/٢٦٠العامة العتماده يف دورهتا الثامنة واخلمسني وفقا لقرار اجلمعية 

      

________________ 

 يف (A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)وذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا نص مدمج مأخ  (1) 
 كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة للجنة الرمسي غري التحضريي االجتماع

  ).٢٠٠١ديسمرب /األول
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    النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة - باء
  )، املرفق٥٨/٤انظر القرار (

  
  ٧١املادة 

  الوديع واللغات

 .ى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقيةسمَُّي  - ١  

ل هذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية يودع أص - ٢  
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

لون ذلك حسب األصول من عون أدناه، املخّوضون املوقّ، قام املفّوموإثباتا ملا تقّد    
  .اقيةجانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتف

      
 



 

 

 

 

 
  
 

 اجلزء الثاين

 

 املواد احملذوفة
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        العموميني املوظفني رشو ملكافحة حماسبية   تدابري- ١٥املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1)١٥املادة "
  تدابري حماسبية ملكافحة رشو املوظفني العموميني"

تتخذ كل دولة طرف، من أجل مكافحة رشو املوظفني العموميني األجانب   - ١"  
والدوليني من جانب اهليئات االعتبارية اخلاضعة لواليتها القضائية مكافحة فعالة، ما قد يلزم من 

  :تدابري لكي تدرج ضمن قوانينها ولوائحها
  اك دفاتر وسجالت حسابات واحلفاظ عليها؛إمس  )أ"(    
  كشف البيانات املالية ونشر معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات؛  )ب"(    
منع قابلية أن ختصم من الضرائب األشياء ذات القيمة النقدية أو اهلدايا أو اإلكراميات   )ج"(    

من هذه ] أفعال الفساد[...] [ن املادة م) ج (١أو املزايا املمنوحة الرتكاب اجلرائم املبّينة يف الفقرة 
االتفاقية، وحظر إنشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر واالحتفاظ بنظم حماسبة مزدوجة أو معامالت غري 
حمددة على حنو مالئم، وكذلك تدوين نفقات ومهية وتقييد خصوم دون حتديد صحيح لغرضها، 

  (2).موميني أجانب أو إخفاء هذا الرشووكذلك استخدام مستندات زائفة هبدف رشو موظفني ع

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

انظر  (مبا يلي) ج (-) أ(االستعاضة عن الفقرات الفرعية يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك   (2) 
A/AC.261/L.34(:   

  اللتزام مبسك دفاتر وسجالت حسابات واحلفاظ عليها؛ا  )أ("    
  االلتزام بكشف البيانات املالية ونشر معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات؛  )ب("    
 أو املزايا املمنوحة اإلكراميات منع قابلية أن ختصم من الضرائب األشياء ذات القيمة النقدية أو اهلدايا أو  )ج("    

 حسابات إنشاءمن هذه االتفاقية، وحظر ] أفعال الفساد[...] [املادة  من) ج (١اب اجلرائم املبّينة يف الفقرة بغرض ارتك
تدوين نفقات  الدفاتر واالحتفاظ بنظم حماسبة مزدوجة أو معامالت غري حمددة على حنو مالئم، وكذلك غري مدّونة يف

هبدف رشو موظفني عموميني  ستخدام مستندات زائفةومهية وتقييد خصوم دون حتديد صحيح لغرضها، وكذلك ا
 ". هذا الرشوإخفاءأجانب أو 
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توفر كل دولة طرف جزاءات مدنية أو إدارية أو جنائية فعالة وتناسبية ورادعة،   - ٢"  
بشأن حاالت اإلغفال والتزوير تلك اليت تلحق بالدفاتر والسجالت واحلسابات والبيانات املالية 

  ."لتلك اهليئات االعتبارية
      

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع ٣٩- ١ت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بعد القراءة األوىل للمواد اتفق  
  .١٥االتفاقية، على حذف املادة 
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          تدابري املنع- ١٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  ١٦املادة "
  تدابري املنع"

  
  ١اخليار "  
من هذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف يف قابلية ] بيان الغرض[...] [لألغراض املبينة يف املادة "    

  (1) :تطبيق تدابري تشريعية أو إدارية أو أخرى يف إطار نظمها املؤسسية إلنشاء وصون وتعزيز ما يلي

    
  ٢اخليار "  
الدول األطراف على النظر يف إمكانية تنفيذ تدابري لوضع وصون وتدعيم ما يلي توافق "    

  (2):نظمها املؤسسية إطار يف
النـزاهة، ولردع الفساد الذي يصدر عن موظفني عموميني بواسطة أفعال أو   )أ"(    

ممارسة إغفاالت متس املشروعية واألمانة والوفاء والنـزاهة والفعالية اليت تقع على عاتقهم لدى 
وظيفتهم أو شغل منصبهم أو أداء تفويضهم وكشف هذا الفساد، وعند االقتضاء، اجملازاة أو 

وميكن أن تشمل هذه التدابري إنشاء نظم للخدمة املدنية كمسار وظيفي وآليات . املعاقبة عليه
فة والواضحة الختيار املوظفني العموميني وتعيينهم ومعاجلة مدة اخلدمة واألقدمية والتقييمات املنص

  (1)واملكافآت واحلوافز واجلزاءات والغرامات ومؤشرات قياس النتائج وما إىل ذلك؛
التدخل الفعال من جانب سلطاهتا هبدف ردع املوظفني العموميني عن الفساد   )ب"(    

وكشفه واملعاقبة عليه، مبا يف ذلك منح تلك السلطات استقالالً كافياً لردع املسؤولني عن ممارسة 
  (1) نفوذ غري جائز يف أداء واجباهتم؛أي

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

  .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (2) 
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. معايري السلوك بشأن أداء الوظائف العمومية على حنو صحيح ومشّرف والئق  )ج"(    
وهتدف تلك املعايري إىل احليلولة دون تنازع املصاحل والتوصية حبفظ واستخدام املوارد املعهود هبا 

كما جيب أن تضع املعايري . ماً مالئمنيإىل املوظفني العموميني يف أداء وظائفهم حفظاً واستخدا
تدابري ونظماً تطالب املوظفني العموميني بإبالغ السلطات املختصة بأفعال الفساد يف أداء الوظائف 

 وينبغي هلذه التدابري أن (1).]وكذلك نظما لترويـج حرية اهليئات الرقابية واستقالهلا[العمومية، 
  (3)زاهة موظفي اخلدمة املدنية والعمليات احلكومية؛تساعد على احلفاظ على ثقة الناس يف ن

مدونات القواعد األخالقية ومعايري السلوك الالزمة لكي يؤدي األفراد أنشطتهم   )د"(    
وهتدف هذه املعايري إىل منع تنازع املصاحل سواء فيما بني األفراد أو . أداًء صحيحاً ومشّرفاً والئقاً

و جيب أن تستحدث هذه املدونات واملعايري تدابري ونظماً ترّوج . بني األفراد واملوظفني العموميني
اإلبالغ عن األفعال غري املشروعة وأفعال الفساد اليت حتدث يف عالقات األفراد فيما بينهم ويف 

  (1)العالقات بني األفراد واملوظفني العموميني؛
  (3) معايري السلوك اآلنفة الذكر؛إنفاذآليات   )ه"(    
يمات إىل املوظفني احلكوميني لضمان الفهم الصحيح ملسؤولياهتم والقواعد تعل  )و"(    

  (3)األخالقية اليت حتكم أنشطتهم؛
نظم لتسجيل الدخل واألصول واخلصوم فيما خيص األشخاص الذين يؤدون   )ز"(    

عل  حيددها القانون، وعند االقتضاء، جل(2)]وفقا ملا حيدده [(2)]معّينة[وظائف عمومية يف مناصب 
  (3)هذا التسجيل علنياً؛

نظم لعمليات استئجار احلكومة السلع واخلدمات وشرائها اليت تكفل علنية هذه   )ح"(    
وعلى هذه النظم أن تنظر يف أن تقيد إىل أقصى حد ممكن منح  [(3).النظم وإنصافها وفعاليتها

دارية، وكذلك آليات املوظفني العموميني صالحيات تقديرية فيما يتعلق مبنح تراخيص وقرارات إ
  (1)]للرصد الصارم للصالحيات التقديرية القائمة؛

، وكذلك آليات لتوفري  [(3)نظم حكومية لتحصيل ومراقبة الدخل تردع الفساد  )ط"(    
مساعدة فعالة وآنية لدافعي الضرائب بشأن اخلطوات والتدابري الواجب اختاذها يف معامالهتم مع 

  (1)]السلطات الضريبية؛
آليات ترّوج الشفافية يف إدارة الشؤون العمومية، مبا يف ذلك العالقات بني   )ي"(    

السلطات وعامة الناس، وتوفر على أساس إلزامي معلومات عن نتائج اخلطوات والتدابري املتخذة 
  (1)يف معاجلتها؛

قوانني حتظر احملاباة يف املعاملة الضريبية إزاء أي فرد أو مؤسسة فيما يتعلق   )ك"(    
  (3)بالنفقات اليت حتّصل على حنو ميثل انتهاكاً لقوانني مكافحة الفساد لدى الدول األطراف؛

________________ 

  .(A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا  (3) 
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ملتقلدي وظائف [ احلماية للموظفني العموميني (1)]األمان و[نظم لتوفري   )ل"(    
 الذين يبلّغون، حبسن نية، عن أفعال (2)]املواطنني العاديني[ وغريهم من األشخاص (2)]عمومية

والشهود واملبلّغني واخلرباء الذين يشاركون يف اإلجراءات القضائية ضد األفراد الذين [الفساد، 
 مبا يف ذلك محاية هوياهتم، وفقاً لدساتريها واملبادئ األساسية (1)]يزعم أهنم ارتكبوا أفعال فساد،

 يف املوظفني وعلى تلك النظم أن تنشئ أيضاً اآلليات الالزمة لتعزيز الثقة [(3).لقوانينها الداخلية
  (1)]العموميني وتشجيع املواطنني على اإلبالغ عن أفعال الفساد؛

هيئات إشرافية هبدف تنفيذ آليات عصرية ملنع أفعال الفساد وكشفها واملعاقبة   )م"(    
  (3)والقضاء عليها؛

 واألجانب، (2)]احملليني[آليات رادعة ملنع رشو املوظفني العموميني الوطنيني   )ن"(    
 وسائر أنواع اجلمعيات دفاتر (2)]العمومية[مثالً آليات لضمان إمساك الشركات التجارية ومنها 

وسجالت جتسد بالقدر املعقول من التفصيل حيازة املوجودات والتصرف فيها، وتتضمن 
  (3)إجراءات رقابية داخلية كافية بشأن احملاسبة من أجل متكني مسؤوليها من كشف أفعال الفساد؛

ت لتبادل املعلومات عن الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات عرب آليا  )س"(    
الوطنية اليت رمبا ارتكبت أفعاالً غري مشروعة أو غري الئقة أو جرائم إدارية أثناء مناقصة حكومية 

  (1)يف أي دولة طرف؛
 لتشجيع اجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية على املشاركة (1)]فعالة[آليات   )ع"(    

وذلك مثالً من خالل إشراك اجملتمع األهلي يف عمليات اختاذ  [(3) اجلهود املبذولة ملنع الفساديف
القرارات، ومن خالل جلان املراقبة، ومن خالل إشراكه يف عمليات املناقصة العمومية، ومن 

  (1) ؛]خالل حرية الوصول إىل املعلومات
يت تأخذ يف احلسبان العالقة بني التعويض النظر يف اعتماد مزيد من تدابري املنع ال  )ف"(    

  (3)العادل واالستقامة يف اخلدمة العمومية؛

وضع مدونات ألخالقيات األعمال التجارية لضمان حرص رجال األعمال على   )ص"(    
  (3)مراعاة مبدأ الشفافية يف أعماهلم؛

  (3)وضع قواعد لسلوك املوظفني العموميني؛  )ق"(    

جدارهتم وحتديد  إىل ر الوظيفي بشأن اختيار املوظفني استناداللمسا وضع قواعد  )ر"(    
  (3) ."بنية مسارهم الوظيفي وتقاعدهم

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع ٣٩- ١اتفقت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بعد القراءة األوىل للمواد   
  .١٦االتفاقية، على حذف املادة 
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         الفساد  تدابري مكافحة- ١٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1)١٧املادة "
  تدابري مكافحة الفساد"

خذ من هذه االتفاقية، تت] جترمي الفساد[...] [إضافة إىل التدابري املبّينة يف املادة   - ١"    
كل دولة طرف ما يلزم من التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري الفّعالة، بالقدر املمكن 

  .وطبقا لنظامها القانوين، ألجل تعزيز النـزاهة ومنع أفعال الفساد وكشفها ومعاقبتها
تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري الالزمة، مبا يف ذلك توفري االستقالل   - ٢"    

 من هذه املادة، وكذلك القيام ١اهتا العمومية، لكي تتخذ التدابري الفّعالة املذكورة يف الفقرة ملنظم
  .بالتفتيش احمللي الفّعال

تعتمد كل دولة طرف اللوائح التنظيمية الالزمة لتوفري الشفافية فيما يتعلق   - ٣"    
نفقات العمومية بغية منع باملوجودات العمومية ومشتريات اخلدمات وقوانني املناقصات ومجيع ال

  .الفساد، وتتخذ ما يلزم من التدابري يف هذا الصدد
بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لكي   - ٤"    

يقوم املوظفون العموميون واألشخاص العاديون واهليئات االعتبارية من املعنيني بالشؤون العمومية 
  ."ة بانتظام عن املوجودات والعائدات اليت اكتسبوهابإبالغ الدول

    
  ملحوظات من األمانة

 من مشروع ٣٩- ١اتفقت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بعد القراءة األوىل للمواد   
  .١٧االتفاقية، على حذف املادة 

 

________________ 

 جنةلل الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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          املنع- ١٨املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير /انون الثاين ك٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول
  

  (1) ١٨املادة "
  املنع"

تقوم الدول األطراف بتطوير وتشجيع أفضل السياسات واملمارسات الرامية إىل   - ١"    
  .منع الفساد وصوغ وحتسني املشاريع الوطنية يف هذا اخلصوص

طبقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، وعن طريق تسعى الدول األطراف،  - ٢"    
اختاذ التدابري التشريعية واإلدارية وغريها من التدابري األخرى املناسبة، إىل تقليل الفرص املتاحة 

. ة املنظمة للدخول يف األسواق املشروعة بعائدات اجلرائماإلجراميحاليا ومستقبال للجماعات 
  :ئية أن تركّز على ما يليوينبغي هلذه التدابري الوقا

 إنفاذتدعيم التعاون بني املؤسسات اخلاصة، مبا فيها قطاع الصناعة، وبني أجهزة   )أ"(    
  القانون أو أعضاء النيابة العامة؛

وضع إجراءات قياسية بقصد محاية نزاهة املؤسسات العمومية ومؤسسات   )ب"(    
 للمهن ذات الصلة، وخصوصا احملامني القطاع اخلاص املعنية، ووضع مدونات لقواعد السلوك

والكّتاب العدول واملستشارين املاليني ومدققي احلسابات واإلداريني العاملني يف منظمات 
  الصحافة ووسائط اإلعالم؛

ة املنظمة إلجراءات املناقصات اليت اإلجراميمنع إساءة استغالل اجلماعات   )ج"(    
  افز اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة التجارية؛تطّبقها السلطات العمومية والُرَخص واحلو

  :يلي وجيوز أن تشمل هذه التدابري ما. منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية  )د"(    

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب /األول كانون ٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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إنشاء سجالت عمومية عن اهليئات االعتبارية واألشخاص الطبيعيني الذين   ‘١‘"    
  شاركوا يف تكوين هيئات اعتبارية وإدارهتا ومتويلها؛

إجياد إمكانية منع األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية من العمل   ‘٢‘"    
كمديري شركات أو غريها من اهليئات االعتبارية األخرى لفترة زمنية معقولة، بواسطة 

  أمر صادر عن حمكمة أو بأي إجراء مناسب آخر؛
 كمديرين هليئات إنشاء سجالت عمومية عن األفراد الذين ُمنعوا من العمل  ‘٣‘"    

  اعتبارية؛
) د(يف الفقرتـني الفرعيتني  إليها تبادل املعلومات الواردة يف السجالت املشار  ‘٤‘"    

  .من هذه الفقرة‘ ٢‘و ‘ ١‘
 تقييم الصكوك القانونية واملمارسات اإلدارية إعادةتقوم الدول األطراف دوريا ب  - ٣"    

تها إلساءة االستغالل من جانب اجلماعات القائمة ذات الصلة من أجل تعيني مواطن قابلي
  .ة املنظمةاإلجرامي

تسعى الدول األطراف إىل زيادة وعي الناس بوجود الفساد الدويل وأسبابه   - ٤"    
وُتنشر املعلومات عن طريق وسائط اإلعالم حيثما كان ذلك . واخلطر الذي تشكّله هذه اجلرمية

  .كة الناس يف منع هذه اجلرائم ومكافحتهامناسبا، وتتضمن تدابري ترمي إىل تشجيع مشار
ية املعنية، عند قليمتنّسق الدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واإل  - ٥"    

 ."يف هذه املادة إليها االقتضاء، اجلهود الرامية إىل وضع وتشجيع التدابري املشار
    

  ملحوظات من األمانة

 من مشروع ٣٩- ١ىل، بعد القراءة األوىل للمواد اتفقت اللجنة املخصصة يف دورهتا األو  
  .١٨االتفاقية، على حذف املادة 
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        السرية أو احملجورة املعلومات   استخدام- ٢٦املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  

  ٢٦املادة "
  استخدام املعلومات احملجورة أو السرية"

  (1) ١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام موظف "    

عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بإساءة 
رة أو السرية اليت يكون ذلك املوظف أو الشخص الذي استخدام أي نوع من املعلومات احملجو

  .يؤدي وظائف عمومية قد حصل عليها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها
    

  (2) ٢اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعلني "    

  :التاليني، عند ارتكاهبما عمداً
مومي، على حنو غري سليم، عن معلومات أو وثائق سرية كشف املوظف الع  )أ"(    

واستخدامه، سواء ملنفعته أو ملنفعة طرف ثالث، اكتشافا علميا أو غري ذلك من املعلومات أو 
  البيانات احملجورة أو السرية اليت كان على علم هبا مبقتضى املهام املسندة إليه؛

خَدم أو موظف تنفيذي أو عضو استخدام املوظف العمومي، الذي يعمل كمست  )ب"(    
يف جملس إدارة أية مؤسسة عمومية، استخداماً غري سليم، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، 

أو تتصل هبا وذلك أثناء  إليه معلومات غري موجهة للعموم حصل عليها مبقتضى املهام املوكولة
  ."نصبتقلده منصبه كموظف عمومي أو يف غضون سنتني من تركه ذلك امل

  
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
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  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول
  

  ٢٦املادة "
  (3)استخدام املعلومات احملجورة أو السرية"

  (4)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي إساءة "    

نفعة طرف  سواء ملنفعته هو أو مل(6) موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية،(5)استخدام
ثالث، بإساءة استخدام أي نوع من املعلومات احملجورة أو السرية اليت يكون ذلك املوظف أو 

  .الشخص الذي يؤدي وظائف عمومية قد حصل عليها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها
    

  ٢اخليار "  
ساد تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي فعلي الف"    

  :التاليني، عندما يرتكبان عمداً
قيام موظف عمومي، بصورة غري مشروعة بكشف معلومات أو وثائق سرية   )أ"(    

واستخدامه اكتشافا علميا أو معلومات أو بيانات حمجورة أو سّرية أخرى، أصبح على علم هبا 
  حبكم وظائفه، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث؛

مي، يعمل مستخَدما أو مديرا تنفيذيا أو عضوا يف جملس إدارة قيام موظف عمو  )ب"(    
عالم الناس هبا، وحصل إأية مؤسسة عمومية أو هيئتها التشريعية، باستخدام معلومات ال ُيقصد 

عليها حبكم وظائفه أو اقترانا هبا، استخداما غري مشروع، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، 
  ." أو يف غضون سنتني من تركه تلك اخلدمةأثناء خدمته كموظف عمومي

    

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف اإلبقاء   (3) 
غري أن العديد من هذه الوفود أبدت تفضيلها لتجسيد ذلك املفهوم يف . على املفهوم الوارد يف هذه املادة يف مشروع االتفاقية

ورأت بعض الوفود أنه ليست هنالك حاجة إىل . وليس يف مادة منفصلة) األخرى ةاإلجرامي األفعال (٢٩ صيغة منقحة للمادة
اختالس املوظف العمومي  (٢٢كاملادة (ورأت تلك الوفود أن مواد أخرى . حتديد جرم منفصل بشأن هذه املسألة

  .املستهدف يف هذه املادةوقوانني وطنية أخرى للعقوبات ستكون كافية لتناول السلوك )) للممتلكات
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدت بعض الوفود تفضيلها هلذا اخليار لكي   (4) 

، مثل حتديد فترة زمنية بعد ترك اخلدمة، قد ٢يكون األساس للمضي يف األعمال، معربة عن رأي بأن بعض عناصر اخليار 
  .إدراجها يف صيغة منقحة الحقةيكون من املفيد 

  .رأت بعض الوفود أن هنالك حاجة إىل كلمة أنسب  (5) 
 ٣أو أي شخص آخر، وفقا للتعريف الوارد يف املادة "اقترح أحد الوفود تعديل هذه العبارة ليصبح نصها كالتايل   (6) 

  ".من هذه االتفاقية
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  ملحوظات من األمانة

 / أيلول٣٠فيينا،  (أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة - ١
يف أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف حذف هذه املادة،  ،)٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب 

.  استعمال املعلومات من جانب املوظفني العمومينيإساءة احليطة منفهوم  أهنا ليست ضد محني ذكرت
يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية إىل وفود اجلزائر وكولومبيا  وطلب نائب الرئيس الذي

 إذا  مشروع نص موحد، تيسريا الختاذ اللجنة املخصصة قرارا بشأن ماإعداد هبدفأن تتشاور  واملكسيك
نائب الرئيس وضع النص   ذلك النص املوحد، اقترحإعدادوريثما يتم .  على هذه املادةاإلبقاءدر كان جي

الوفود لطلب نائب الرئيس أثناء الدورة الثالثة  حال ضيق الوقت دون امتثال تلكو. احلايل بني معقوفتني
 .للجنة املخصصة

      
  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة

  
  (A/AC.261/3/Rev.4) تداولالنص امل

  
  (7) ٢٦املادة "[

  استخدام املعلومات احملجورة أو السرية على حنو غري سليم"

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعمد "    
مسؤول عمومي القيام على حنو غري سليم، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بكشف أي 

 من املعلومات احملجورة أو السرية اليت يكون ذلك املسؤول قد حصل عليها حبكم وظائفه أو نوع
  .]"من خالل أدائها

    
  ملحوظات من األمانة

أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، (وافقت اللجنة املخصصة يف دورهتا السادسة  - ٢
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22ثيقة انظر الو( من مشروع االتفاقية ٢٦، مؤقتا، على حذف املادة )٢٠٠٣

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السابعة  - ٣
وبذلك أقرت حذف . ، يف مشروع االتفاقية، ووضعت صيغته النهائية ووافقت عليه)٢٠٠٣أكتوبر /األول
 .٢٦املادة 

  
 

________________ 

ومل تستعرض . ملكسيك يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصةصيغة منقحة للمادة مقدمة من اجلزائر وكولومبيا وا  (7) 
  .اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة هذا النص املنقح
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        األخرى ةاإلجرامي   األفعال- ٢٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  

  ٢٩املادة "
  ة األخرىاإلجرامياألفعال "

  (1)١اخليار "  
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد "    

  :التالية، عند ارتكاهبا عمداً
خمالفة القواعد اخلاصة بإسقاط األهلية وتضارب املصاحل لدى تعيني املوظفني   )أ"(    

  احلكوميني، حسبما تنص عليه لوائح التوظيف الداخلية يف الدولة الطرف؛
وجود مصلحة ملوظف عمومي، سواء لصاحله هو أو لصاحل طرف ثالث، يف أي   )ب"(    

  ة تستدعي منه تصرفاً حبكم منصبه أو وظائفه؛عقد أو معامل
عدم قيام موظف عمومي بإبالغ السلطة املختصة بوقائع أصبح على علم هبا   )ج"(    

  وهو مسؤول رمسياً عن التحقيق فيها؛
قيام موظف عمومي بتقدمي إقرار كاذب أو بفعل غري مشروع أو بإسداء مشورة   )د"(    

  رية؛غري أمينة يف مسألة قضائية أو إدا
قيام موظف عمومي ميارس اختصاصاً قضائياً أو سلطة مدنية أو سياسية أو   )ه"(    

حبكم  إليه يشغل منصباً إدارياً تنفيذياً أو منصباً يف جهاز قضائي باستعمال الصالحيات املسندة
منصبه العمومي أو وظائفه العمومية يف صاحل احلظوظ االنتخابية ملرشح سياسي أو حزب أو 

  اسية أو ضدها؛حركة سي
مبراقبته أو  إليه قيام موظف عمومي بفعل ييّسر هروب حمتجز أو سجني ُعهد  )و"(    

  .حراسته أو نقله
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤س، بوينس آير(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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  (2)٢اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابري التشريعية والتدابري اإلدارية األخرى لتجرمي "    

  :اخلياألفعال التالية وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الد

العمل عن وعي كوسيط للوعد مبنفعة غري مشروعة أو عرضها أو منحها أو   )أ"(    
  من هذه االتفاقية؛] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [التماسها أو قبوهلا مما هو مذكور يف املواد 

توفري املرء منفعة لنفسه أو غريه يف األشغال العمومية، باللجوء إىل خداع شخص   )ب"(    
   أو دسيسة أو التسّبب بأذى لذلك الشخص أو غريه؛حبيلة

توفري اعتماد ال حتّوله املصارف أو غريها من املؤسسات املالية، أو إيقاف قرض   )ج"(    
  يلزم حتويله، أو الشروع عن وعي يف سلوك من هذا النحو؛

ل أو توفري املرء منفعة لنفسه أو غريه باستخدام أشياء مؤمتنة أو مسلَّمة كمقاب  )د"(    
  .لكي ُتستخدم مؤقتا ولكنها ختص شخصا آخر، يف األشغال العمومية

  
  (3)٣اخليار "  
ُيعترب الفعالن التاليان فعلي فساد خيضعان للجزاءات املنصوص عليها يف التشريعات "    

  :الداخلية لكل دولة طرف

 عدم قيام موظف عمومي، سواء عمداً أو بسبب إمهال: فيما يتعلق باإلفصاح  )أ"(    
جسيم، باإلفصاح بدقة وكل سنة عن موجوداته والتزاماته وصايف قيمة ممتلكاته بغرض التدليس 

أو خداع السلطات املختصة فيما يتعلق /على احلكومة فيما يتعلق بالتزامات مثل الضرائب، و
  ه غري املشروعة؛إيراداتبأنشطته و

ن موجوداته ذات عدم قيام موظف عمومي بالتخلي ع: فيما يتعلق بالتخلي  )ب"(    
الصلة، تفادياً لتضارب املصاحل، إىل شخص أو أشخاص غري الزوج أو األقرباء حىت الدرجة 

  ."الرابعة من صلة الدم أو النسب
    

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا   (2) 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (3) 
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  (A/AC.261/3/Rev.1) النص املتداول

  ٢٩املادة "[
  (4)ة األخرىاإلجرامياألفعال "

  ١اخليار "  
 تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي أفعال الفساد تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري"    

  :التالية، عندما ُترتكب عمداً
خمالفة القواعد اخلاصة بإسقاط األهلية وتضارب املصاحل لدى تعيني موظفي   )أ"(    

  الدولة، حسبما تنص عليه لوائح التوظيف الداخلية يف الدولة الطرف؛
و لصاحل طرف ثالث، يف أي وجود مصلحة ملوظف عمومي، سواء لصاحله هو أ  )ب"(    

  عقد أو معاملة تستدعي منه تصرفاً حبكم موقعه أو وظائفه؛
عدم قيام موظف عمومي بإبالغ السلطة املختصة بوقائع أصبح على علم هبا   )ج"(    

  وهو مسؤول رمسياً عن التحقيق فيها؛
ورة قيام موظف عمومي بتقدمي إقرار كاذب أو بفعل غري مشروع أو بإسداء مش  )د"(    

  غري أمينة يف شأن قضائي أو إداري؛
قيام موظف عمومي ميارس اختصاصاً قضائياً أو سلطة مدنية أو سياسية، أو   )ه"(    

 يشغل موقعا إدارياً تنفيذياً أو موقعا يف جهاز قضائي، باستعمال الصالحيات أو السلطة املخولة
ضعاف احلظوظ االنتخابية ملرشح حبكم منصبه العمومي أو وظائفه العمومية يف تعزيز أو إإليه 

  سياسي أو حزب أو حركة سياسية؛
مبراقبته أو  إليه قيام موظف عمومي بفعل ييّسر هروب حمتجز أو سجني ُعهد  )و"(    

  .حراسته أو نقله
  

  ٢اخليار "  
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لتجرمي األفعال "    

  :اً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخليالتالية وفق
العمل، عن وعي، كوسيط للوعد باملنفعة غري املشروعة، املذكورة يف املواد   )أ"(    

  من هذه االتفاقية، أو لعرضها أو منحها أو التماسها أو قبوهلا؛] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [

________________ 

ا عوجلت يف هذه املادة، ألن كل املسائل اليت تتضمنه إلغاء يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود  (4) 
واقترحت وفود أخرى . ورأت بضعة وفود أن بعض أشكال السلوك الواردة يف هذه املادة ال تستحق التجرمي. مواضع أخرى

وشجع . أن ترجئ اللجنة املخصصة قرارها بشأن هذه املسألة إىل حني االنتهاء من النظر يف املواد املتعلقة بالتجرمي من االتفاقية
ىل مسؤولية هذا الفصل مقدمي خمتلف اخليارات على التشاور معا بغية إعداد نص وحيد، يزيل نائب الرئيس الذي يتو

  .االزدواجية مع مواد أخرى، حبيث ييّسر أعمال اللجنة املخصصة
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مومية خبداع شخص حبيلة أو توفري منفعة للذات أو آلخرين يف األشغال الع  )ب"(    
  دسيسة، أو التسّبب بأذى لذلك الشخص أو آلخرين؛

توفري ائتمان ال جيوز للمصارف وغريها من املؤسسات املالية أن حتيله، أو إيقاف   )ج"(    
  .قرض يلزم إحالته، أو الشروع عن وعي يف سلوك من ذلك القبيل

  .])د(الفقرة الفرعية  ُحذفت"[
    

  (5)٣اخليار "  
ُيعترب الفعالن التاليان فعلي فساد خيضعان للجزاءات املنصوص عليها يف التشريعات "    

  :الداخلية لكل دولة طرف
عدم قيام موظف عمومي، سواء عمداً أو عن إمهال جسيم، : عدم اإلفصاح  )أ"(    

 على باإلفصاح بدقة وكل سنة عن موجوداته والتزاماته املالية وصايف قيمة ممتلكاته بغرض التدليس
أو خداع السلطات املختصة فيما يتعلق بأنشطته /احلكومة فيما يتعلق بالتزامات مثل الضرائب، و

  ه غري املشروعة؛إيراداتو
عدم قيام موظف عمومي بالتخلي عن موجوداته ذات الصلة، منعا : عدم التخلي  )ب"(    

 الرابعة من صلة الدم لتضارب املصاحل، إىل شخص أو أشخاص غري الزوج أو األقرباء حىت الدرجة
  .]"أو النسب

      
  ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، : الدورة الثالثة

  
  (A/AC.261/3/Rev.2) النص املتداول

  )6(٢٩املادة "[
  (7)ة األخرىاإلجرامياألفعال "

________________ 

". األفعال احملظورة األخرى"يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أفادت الفلبني بأهنا قّدمت اقتراحها حتت عنوان   (5) 
  .حت الفلبني هذا اخلياركما نق
  .(A/AC.261/IPM/24)اقترحتها الفلبني   (6) 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود إلغاء هذه املادة، ألن كل   (7) 

ال السلوك الواردة يف هذه املادة ورأت بعض الوفود أن بعض أشك. املسائل اليت تتضمنها كانت قد عوجلت يف مواضع أخرى
بتعديل ) A/AC.261/L.94يرد يف الوثيقة (وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص أيضا، قدمت كولومبيا اقتراحا . ال يستحق التجرمي

 يف مشروع) احلكومية التعيينات يف الفساد أفعال جترمي( مكررا ٢٨ وعالوة على ذلك إدراج مادة جديدة ٢٩نص املادة 
  :، كما يلي)الضريبية اجلنح( مكررا ٢٩االتفاقية، وكذلك مادة جديدة 

  
  مكررا ٢٨ املادة"

  احلكومية التعيينات يف الفساد أفعال جترمي"
  :عمدا ُترتكب عندما التالية األفعال لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
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شريعات ُيعترب الفعالن التاليان فعلَي فساد خيضعان للجزاءات املنصوص عليها يف الت"    
  :الداخلية لكل دولة طرف

قيام املوظف العمومي، سواء عمدا أو عن إمهال جسيم، بعدم : عدم اإلفصاح  )أ"(    
اإلفصاح بدقة، وكل سنة، عن موجوداته والتزاماته املالية وصايف قيمة ممتلكاته، بغرض التدليس 

املختصة فيما يتعلق أو خداع السلطات /على احلكومة فيما يتعلق بالتزامات مثل الضرائب، و
  (8)بأنشطته وعائداته غري املشروعة؛

________________ 

 عليه تنص حسبما الدولة، موظفي تعيني لدى املصاحل وتضارب األهلية بإسقاط صةاخلا القواعد خمالفة  )أ"(    
  الطرف؛ الدولة يف الداخلية التنظيمية التوظيف لوائح

 العقود من نوع أي يف ثالث، طرف لصاحل أو لصاحله سواء عمومي ملوظف مستحقة غري مصلحة حيازة  )ب"(    
  وظيفته؛ أو موقعه حبكم تصرفا منه يستدعي املعامالت أو

 قبل من عقد إلغاء أو إبرام أو معاجلة يف هبا التقيد من التحقق أو الصلة ذات القانونية بالشروط التقيد عدم  )ج"(    
  ."وظائفه أداء أثناء عمومي موظف

  ٢٩ املادة"
  األخرى ةاإلجرامي األفعال"

  :عمدا ُترتكب عندما التالية، األفعال لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 رمسيا مسؤوال ويكون هبا علم على هو يصبح بوقائع املختصة السلطة بإبالغ عمومي موظف قيام عدم  )أ"(    

  فيها؛ التحقيق عن
 أو تنفيذيا إداريا موقعا يشغل أو سياسية، أو مدنية سلطة أو قضائيا اختصاصا ميارس عمومي موظف قيام  )ب"(    

 يف العمومية وظائفه أو العمومي منصبه حبكم إليه املخولة السلطة أو الصالحيات باستعمال قضائي، جهاز يف موقعا
 وسيلة بأي التالعب جترمي يتعني كما. سياسية حركة أو حزب أو سياسي ملرشح االنتخابية احلظوظ إضعاف أو تعزيز
 هذا تصويت لضمان مواطن هتديد أو إكراه أو صويتللت العادي املسار إعاقة أو عرقلة أو العام بالتصويت كانت

  .عمومي موظف جانب من ارتكبت قد األفعال هذه كانت إذا معني، مرشح لصاحل تصويته عدم أو الشخص
  ."هنقل أو حراسته أو مبراقبته إليه ُعهد سجني أو حمتجز هروب ييّسر بفعل عمومي موظف قيام  )ج"(    

  مكررا ٢٩ املادة"
  ةالضريبي اجلنح"

  :عمدا ُترتكب عندما التالية األفعال لتجرمي أخرى وتدابري تشريعية تدابري من يلزم قد ما طرف دولة كل تعتمد"    
 عن حجبها أو متويهها أو إخفائها أو هبا مرّخص غري أماكن إىل منها نقلها أو دولة إىل سلع إدخال  )أ"(    

 هذه على العقوبة تشدد أن األطراف الدول على ويتعني. اجلمركية السلطات جانب من واملراقبة التفتيش عمليات
  .عموميا موظفا مرتكبها يكون عندما اجلرائم

 الفقرة يف املبينة باألغراض يتعلق فيما التنظيمية الرقابية أو القانونية للضوابط عمومي موظف تنفيذ عدم  )ب"(    
  .املادة هذه من) أ (الفرعية

  ."املستحقات سداد يف األطراف الدول جانب من املستبقاة أو املستردة املبالغ إيداع عدم  )ج"(    
 الفقرة هذه تعديل األرجنتني ، اقترحت)٢٠٠٣مارس / آذار٢١ - ١٠فيينا، (يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة   (8) 
  ):A/AC.261/L.181انظر  (يلي كما نصها ليصبح
 التخلف جنائية جرمية لتجعل أخرى وتدابري تتشريعا من يلزم قد ما اعتماد يف طرف دولة كل تنظر) أ"(    

 القانون به يقضي الذي الوقت يف امللكية مبصاحله إقرار تقدمي عن بذلك، امللزم العمومي املوظف جانب من املتعمد،
 الصلة ذات البيانات إسقاط جنائية جرمية جتعل أن يف ذلك، على بناء األطراف، الدول وتنظر. بذلك التطبيق الواجب

 أو التضليل على اللجوء على ينطوي مما املذكور، باملصاحل الرمسي اإلقرار من املوظف هذا ممتلكات حالة إىل تشري اليت
 "احلالة؛ لظروف وفقا عنها اإلعالن ينبغي كان اليت بالبيانات يتعلق فيما اإلخفاء
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عدم قيام املوظف العمومي بالتخلي عن موجوداته ذات الصلة، : عدم التخلي  )ب"(    
منعا لتضارب املصاحل، إىل شخص أو أشخاص غري الزوج أو األقرباء حىت الدرجة الرابعة من صلة 

  .]"الدم أو النسب
  

  ملحوظات من األمانة

  .٢٩لقراءة الثالثة ملشروع النص، وافقت اللجنة املخصصة على حذف املادة بعد ا  
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          اجلرائم احملاسبية- ٣٤املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  (1)٣٤املادة "

  احملاسبيةاجلرائم "

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابري األخرى لتجرمي الفعلني "    
  :التاليني، عند ارتكاهبما عمدا

إعداد أو استخدام فاتورة أو أي وثيقة حماسبية أخرى أو سجل حيتوي على   )أ"(    
  معلومات خاطئة أو ناقصة؛

  ."قانونإغفال تسجيل أي مبلغ مدفوع، خالفا لل  )ب"(    
    

  ملحوظات من األمانة

 دراج جزاءاتإوفود مسألة احلاجة إىل ال بعضأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أثارت  - ١

املادة  وفود إىل عالقة هذهال بعضوأشارت . هذه املادة إضفاء مغزى علىمن أجل غري اجلزاءات اجلنائية 
 وتلك املادة وإما حذف ٣٤حت إما اجلمع بني املادة ، واقتر)اخلاص للقطاع احملاسبية املعايري (١٢باملادة 
الرابعة للجنة   يف الدورة،أعرب عن هذه املخاوف جمددا أثناء القراءة الثانية ملشروع النصو. ٣٤ املادة

مفرطة وأضافت بعض الوفود أن الصيغة احلالية . )٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤- ١٣فيينا،  (املخصصة
واقترحت عدة . )اخلاص القطاع يف الفساد جترمي (٣٢ف ذاهتا اليت أثريت بشأن املادة املخاو  وتثريالعمومية

 خيضعان جرمني التاليني الفعلني العتبار"بعبارة " التاليني الفعلني لتجرمي"وفود االستعاضة عن عبارة 
 أدارالرئيس الذي  ووافقت اللجنة املخصصة على اقتراح نائب". أخرى عقوبات أو جنائية لعقوبات

 ١٢هذه املادة بالتزامن مع النظر يف املادة  املناقشة بشأن هذه املادة يف دورهتا الرابعة، ومفاده أن ينظر يف
 .أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص

________________ 

 للجنة الرمسي غري لتحضرييا  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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، )٢٠٠٣أغسطس / آب٨ - يوليه / متوز٢١فيينا، (ويف الدورة السادسة للجنة املخصصة  - ٢
 إطار انظر يف( من مشروع االتفاقية ١٢ئية املتخذة بشأن املادة  يف ضوء القرارات النها٣٤ُحذفت املادة 

  ). من االتفاقية١٢املادة 
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        ومناسقتها الوطنية للتشريعات التدرجيي   التطوير- ٤١املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part II)) النص املتداول
  

  ٤١املادة "
  التطوير التدرجيي للتشريعات الوطنية ومناسقتها"

  (1) ١اخليار "  
أو مصادرة ما قد يلزم من تدابري لضمان إمكانية جتميد تتخذ كل دولة طرف   - ١"   

ه من هذ] أفعال الفساد[...] [  املادةفـي  إليها املشـارال ـاألفعاألدوات املستخدمة يف ارتكاب 
فرض  أو ،أو موجودات تعادل قيمتها تلك العائداتة املتأتية منها، اإلجراميوالعائدات االتفاقية 
  .نقدية مماثلة هلا يف األثرعقوبات 

ع رد وضع ودعم آليات ملراجعة احلسابات من أجل الدول األطراف إىلتسعى   - ٢"   
 على كل موظف إضافية يةإدار العمومية، وفرض جزاءات مدنية أو اإلدارةوكشف الفساد يف 

 إطار ، تدابري تأديبية يف فيما تشمل،وجيب أن تشمل هذه اجلزاءات. عمومي يرتكب أفعال فساد
 الوظيفة أو املهمة  أداءعناملؤقت   اإليقافوأ؛ خاص أو علين إطار يف؛ والتوبيخ خاص أو علين

هلية أتجريد املؤقت من الأو فرض جزاءات اقتصادية؛  وأالوظيفة؛ من الفصل  وأ؛ التكليفأو 
  .يف اخلدمة العموميةتكليفات بوظائف أو مهام أو االضطالع 

ع وكشف ردتضع كل دولة طرف وتدعم آليات ملراجعة احلسابات من أجل   - ٣"   
 والسيما يف القطاع اخلاص من حيث عالقاته باحلكومة، وتفرض ، العموميةاإلدارةالفساد خارج 

 أياً من األفعال على الشخص اخلاضع جلزاءات بسبب ارتكابه يةإضاف إداريةجزاءات مدنية أو 
  . من هذه االتفاقية]أفعال الفساد[...] [يف املادة املبّينة 

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   (1) 
 ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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املنطبقة على اإلجراءات أو فترة التقادم مضاعفة  الدول األطراف إىلتسعى   - ٤"   
 خارج الوالية القضائية اً يف احلاالت اليت يكون فيها مرتكب فعل الفساد موجودالعقوبات اجلنائية

  .حماكمة أو تنفيذ عقوبةلذلك السبب رفع دعوى جنائية أو إجراء  تعذر إذاللدولة الطرف املعنية، 
، األطرافتنطبق هذه االتفاقية أيضا، باالتفاق بني دولتني أو أكثر من الدول   - ٥"   

  .فيهامبّينة أي أفعال فساد أخرى غري على 
 عائداتال غسل جترمي[ [...] و]أفعال الفساد[...] [يف املادتني لألغراض املبّينة   - ٦"   

ال يعد كون املمتلكات املتحصل عليها أو املتأتية من فعل فساد كان  من هذه االتفاقية، ]ةاإلجرامي
يراد هبا خدمة أغراض سياسية، أو اإلدعاء بأن فعل الفساد قد ارُتكب لدواع أو أهداف سياسية، 

  .د ذاته العتبار ذلك الفعل جرماً سياسياً أو جرماً عادياً ذا صلة جبرم سياسيسبباً كافياً يف ح
  

  (2) ٢اخليار "  
قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، مدة تقادم طويلة تستهل  إطار حتدد كل دولة طرف يف"    

أثناءها اإلجراءات اخلاصة بأي جرم مشمول هبذه االتفاقية، ومدة أطول عندما يكون اجلاين 
  ".زعوم قد فّر من وجه العدالةامل

    
  ملحوظات من األمانة

وجيدر بالذكر أنه أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة . ٤١ُحذفت املادة   
، سحبت كل من كولومبيا واملكسيك اقتراحها بشأن )٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨- ١٧فيينا، (املخصصة 

 املالحقة (٤٠ سوف تنقل إىل املادة ٤ ذلك بناء على الفهم بأن الفقرة وقد فعلت املكسيك. ٤١املادة 
 بترويج اخلاصسوف تنقل إىل مادة مناسبة ضمن الفصل الرابع  5 الفقرةأن ، و)واجلزاءات واملقاضاة

. )اجملرمني تسليم (٥١ مكررا من املادة ١٤سوف تصبح الفقرة  ٦الفقرة أن ، و وتعزيزهالتعاون الدويل
 بالنظر إىل سحب اقتراحي غري أنه. (A/AC.261/L.49) ٤١رح وفد مصر صيغة جديدة للمادة كما اقت

، أبدت مصر عدم إصرارها على اقتراحاهتا ما مل تعاود  عقب ذلكحذف املادةوكولومبيا واملكسيك، 
  .هذه املسألة يف مرحلة الحقة اللجنة املخصصة حبث

  
 

________________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (2) 
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        األخرى التعاون   تدابري- ٥٧املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part III)) النص املتداول
  

  (1)٥٧املادة "
 تدابري التعاون األخرى"

تتعاون الدول األطراف إىل أبعد حد ممكن، وفقاً لنظمها القانونية، بشأن أجنع   - ١"    
. سائل الكفيلة مبنع أفعال الفساد واكتشافها والتحقيق فيها وإنزال العقاب مبرتكبيهاالسبل والو

وتتضافر جهود الدول األطراف أيضاً من أجل تعزيز التعاون والتنسيق ملنع ومكافحة الفساد 
  :وعلى كل دولة أن تعتمد تدابري وآليات فعالة من أجل. واجلرائم املتصلة به

ال بني سلطاهتا ومؤسساهتا وأجهزهتا املختصة، والعمل، يف إنشاء قنوات اتص  )أ"(    
حالة وجود مثل هذه القنوات، على االرتقاء هبا لتأمني تبادل مأمون وفعال وسريع للمعلومات 

  ة أخرى؛إجرامياملتعلقة جبرائم الفساد وروابطها بأنشطة 
يقات اجلارية تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى فيما يتعلق بالتحق  )ب"(    

وحتقيقاً هلذا . بشأن جرائم الفساد واجلرائم املتصلة هبا، وأيضاً أثناء الكشف عن أفعال الفساد
الغرض، تقوم الدول األطراف بإنشاء مصرف بيانات يف كل من بلداهنا، حيتوي على معلومات 

ا على الدول عن املؤسسات واملوظفني وباقي األشخاص املعنيني مبكافحة الفساد، ميكن تعميمه
  اليت تطلبها؛

التعاون مع الدول األطراف األخرى على إجراء التحقيقات املتعلقة هبوية   )ج"(    
األشخاص املتورطني يف جرائم الفساد وأماكنهم وأنشطتهم، وعلى تعقب األطراف الثالثة 

  املتورطة أيضاً؛
ضرورية من أجل التعجيل تنسيق التدابري القضائية واإلدارية وغريها من التدابري ال  )د"(    

  بالكشف عن جرائم الفساد واجلرائم املتصلة هبا والتحقيق فيها وإنزال العقاب مبرتكبيها؛
________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤يرس، بوينس آ(الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
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جتميع وتقاسم اخلربات التحليلية جلرائم الفساد على املستوى الثنائي ومن خالل   )ه"(    
  .ية والدوليةقليمية واإلقليماملنظمات واألجهزة دون اإل

 من هذه ١يسري وحتسني فعالية التدابري واآلليات املذكورة يف الفقرة لكي يتسىن ت  - ٢"    
املادة، تقوم كل دولة طرف بتعيني موظف اتصال أو موظف مركزي مسؤول، يبلّغ امسه ومهامه 

  . الدويل ألغراض التسجيل والتعميم على الدول األطرافاإلجرامإىل املركز املعين مبنع 
غية اعتماد التدابري القانونية واإلدارية الالزمة من أجل تتعاون الدول األطراف ب  - ٣"    

ضمان إعطاء األولوية للنظر يف خطابات اإلنابة القضائية اخلاصة بالفساد اليت ترسلها دولة طرف 
 هلا أو إبطاء ألسباب شكلية إعادةإىل دولة طرف أخرى، والتعجيل بإرساهلا، مع حتاشي أي 

  .تتعلق مبضمون الطلب  ال
تعاون الدول األطراف على تنفيذ تدابري مالئمة وفعالة لكي تتمكن نظمها ت  - ٤"    

املصرفية واملالية من منع أفعال الفساد واجلرائم األخرى املتصلة هبا، وذلك بواسطة تدابري منها 
تسجيل املعامالت بطريقة شفافة، وحتديد هوية أطرافها، وعدم منح شروط تفضيلية أو منطوية 

سيني أو املوظفني العموميني؛ وإبالغ السلطات املسؤولة باملعامالت املشبوهة، على مزايا للسيا
  .وتيسري الكشف عن األصول وجتميدها الحقاً

تتعاون الدول األطراف على سد أي ثغرات تنظيمية يف قوانينها، قد تؤدي إىل   - ٥"    
  .ارتكاب أفعال الفساد واجلرائم املتصلة هبا

ف بغية التعجيل باالعتراف باألحكام القضائية اليت حتدد تتعاون الدول األطرا  - ٦"    
  .املسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية يف حاالت الفساد واجلرائم املتصلة هبا وفقاً هلذه االتفاقية

تتعاون الدول األطراف من خالل سلطاهتا أو هيئاهتا الوطنية املسؤولة عن منع   - ٧"    
ية واخلُلق القومي يف اإلدارة العامة، بغية تبادل اخلربات الناجحة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفاف

وتعزيز الشفافية يف اإلدارة العمومية والقطاع اخلاص بواسطة تدابري منها اعتماد نظم وإجراءات 
  .شفافة فيما يتعلق مبراجعة احلسابات وباملشتريات العمومية

 عن هذه االتفاقية، تعقد الدول بغية تيسري التنفيذ الفعال لألحكام الناشئة  - ٨"    
 القوانني، إنفاذاألطراف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بني أجهزهتا املعنية ب

وتدخل تعديالت على مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات يف حالة وجودها من أجل زيادة التعاون 
 قائمة بني الدول األطراف، تعترب هذه وإذا مل تكن مثل هذه االتفاقات أو الترتيبات. والتنسيق

وتعقد الدول األطراف . االتفاقية هي أساس التعاون يف منع ومكافحة الفساد واجلرائم املتصلة به
ية والدولية قليمية واإلقليمأيضاً، حيثما يكون مالئماً، اتفاقات أو ترتيبات مع املنظمات دون اإل

  .لوطنية املعنيةبقصد دعم التعاون والتنسيق بني سلطاهتا ا
تتعاون الدول األطراف بالتنسيق مع مكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية، على   - ٩"    

االحتفاظ بقاعدة بيانات حتتوي على تقييمات وخطط وطنية ملكافحة الفساد، من أجل وضع 
  .دليل بأفضل املمارسات اليت ميكن أن تساعد على تعزيز التعاون فيما بينها
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 الدويل من خالل اإلجراملدول األطراف الدعم للمركز املعين مبنع تقدم ا  - ١٠"    
البلدان النامية، وذلك سيما املوجه منها إىل   التربعات من أجل تعزيز برامج ومشاريع التعاون، ال

  ."ألغراض تنفيذ هذه االتفاقية
      

  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  (2)٥٧املادة "
  تدابري التعاون األخرى"

تقدم الدول األطراف، بعضها إىل بعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر من   - ١"    
. العون بشأن أجنع السبل والوسائل ملنع أفعال الفساد وكشفها والتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها

سيق الراميني إىل منع ومكافحة الفساد واجلرائم املتصلة كما تتعاون معا على تعزيز التعاون والتن
  :وعلى وجه اخلصوص، تعتمد كل دولة تدابري وآليات فعالة من أجل. به

  .]٥٥من املادة ) أ (١ للفقرة ٢السابقة يف اخليار ) أ(ترد الفقرة الفرعية "[

ت اجلارية يف تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى فيما يتعلق بالتحقيقا  )أ"(    
وهلذه الغاية، على . جرائم الفساد واجلرائم املتصلة هبا، وكذلك أثناء الكشف عن أفعال الفساد

الدول األطراف أن تنشئ، داخل بلداهنا، مصرف بيانات حيتوي على معلومات عن املؤسسات 
  لدول واملوظفني وسائر األشخاص املعنيني مبكافحة الفساد، ميكن توزيعها وتعميمها على ا

  اليت تطلبها؛
  ).]د(و) ج(ُحذفت الفقرتان الفرعيتان السابقتان "[

جتميع وتقاسم اخلربات التحليلية املتعلقة بأفعال الفساد على الصعيد الثنائي ومن   )ب"(    
  .ية والدوليةقليمية واإلقليمخالل املنظمات والوكاالت دون اإل

 من هذه ١ليات املذكورة يف الفقرة من أجل تيسري وحتسني فعالية التدابري واآل  - ٢"    
املادة، تقوم كل دولة طرف بتعيني موظف اتصال أو موظف مركزي مسؤول، يبلّغ امسه ومهامه 

  . الدويل بغية تدوينها وتعميمها على الدول األطرافاإلجرامإىل املركز املعين مبنع 
واإلدارية الالزمة لكي تتعاون الدول األطراف معا بغية اعتماد التدابري القانونية   - ٣"    

يتسىن النظر يف التماسات التفويض القضائي املتعلقة بالفساد اليت ترسلها دولة طرف إىل دولة 
 على وجه األولوية، مع حتاشي إرجاعها أو تأخريها ألسباب شكلية ال إحالتهاطرف أخرى، و

  .تتعلق مبضمون الطلب
________________ 

نص منقح مقدم من بريو، بناء على طلب من الرئيس، بعد القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة   (2) 
  .(A/AC.261/L.77)املخصصة 
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  ٥ السابقة إىل املادة ٤قلت الفقرة ُن"[
  .] مكررا٤ حيث ترد كفقرة ،]مكافحة الفساد الوقائيةسياسات [

تتعاون الدول األطراف معا على سد أي ثغرات رقابية يف قوانينها، قد تسمح   - ٤    
  .بارتكاب أفعال فساد وجرائم متصلة هبا أو تفضي إىل ذلك

تتعاون الدول األطراف معا بغية تعجيل االعتراف باألحكام القضائية اليت تقرر   - ٥"    
  .ملسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية يف قضايا الفساد واجلرائم املتصلة به وفقاً هلذه االتفاقيةا
تتعاون الدول األطراف معا، من خالل سلطاهتا أو هيئاهتا الوطنية املسؤولة عن   - ٦"    

ت الناجحة منع ومكافحة الفساد وتعزيز األخالق والشفافية يف اإلدارة العمومية، بغية تبادل اخلربا
وتعزيز الشفافية يف اإلدارة العمومية والقطاع اخلاص بوسائل منها اعتماد لوائح وإجراءات شفافة 

  .ملراجعة احلسابات وللمشتريات العمومية
  .]٥٥ من املادة ٢ للفقرة ٢ السابقة كخيار ٨ترد الفقرة "[

  ٥ السابقة إىل املادة ٩قلت الفقرة ُن"[
  .] مكررا٥، حيث ترد كفقرة ]قائيةسياسات مكافحة الفساد الو[

 الدويل بتقدمي تربعات اإلجرامعلى الدول األطراف أن تدعم املركز املعين مبنع   - ٧"    
  البلدان النامية، بغية تنفيذ إىل تلك املوجهة سيما   من أجل تعزيز برامج ومشاريع التعاون، ال

  (3)."هذه االتفاقية
      

  ٢٠٠٣يناير /ن الثاين كانو٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  

  (4)٥٧املادة "
  تدابري التعاون األخرى"

تقدم الدول األطراف، بعضها إىل بعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر من   - ١"    
 وعلى وجه. العون بشأن أجنع السبل والوسائل ملنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه

  :لكل دولة طرف أن تعتمد تدابري وآليات فعالة من أجل اخلصوص، جيوز
تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى عن املؤسسـات واملوظفني وسائر   )أ"(    

  األشخاص املعنيني مبحاربة الفساد، جيوز توزيعها وتعميمها على الدول اليت تطلبها؛
________________ 

ن رأي بأن صيغة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود ع  (3) 
  .هذه الفقرة ينبغي أال تكون إلزامية

قدمت بريو هذا النص املنقح، يف الدورة الرابعة، بناء على طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من   (4) 
  .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه. مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص
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املتعلقة مبحاربة الفساد على الصعيد الثنائي ومن جتميع وتقاسم اخلربات التحليلية   )ب"(    
  (5).ية والدوليةقليمية واإلقليمخالل املنظمات والوكاالت دون اإل

تتعاون الدول األطراف معا بغية اعتماد التدابري القانونية واإلدارية الالزمة لكي   - ٢"    
رسلها دولة طرف إىل دولة يتسىن النظر يف التماسات التفويض القضائي املتعلقة بالفساد اليت ت

 مع اجتناب إرجاعها أو تأخريها ، على وجه األولوية، حيثما أمكن ذلكإحالتهاطرف أخرى، و
  .ألسباب شكلية ال تتعلق مبضمون الطلب

 وفقا لقانوهنا الداخلي، بغية تعجيل االعتراف ،تتعاون الدول األطراف معا  - ٣"    
قتضاء، يف حاالت حسب اال، جلنائية واملدنية واإلداريةباألحكام القضائية اليت تقرر املسؤولية ا

  . هبذه االتفاقيةاجلرائم املشمولة
تتعاون الدول األطراف معا، من خالل سلطاهتا أو هيئاهتا الوطنية املسؤولة عن   - ٤"    

  .عند االقتضاء، يف تعزيز األخالق والشفافية يف اإلدارة العمومية، منع وحماربة الفساد
 الدويل بتقدمي اإلجراملدول األطراف أن تسعى لدعم املركز املعين مبنع على ا  - ٥"    

البلدان النامية، بغية إىل تربعات من أجل تعزيز برامج ومشاريع التعاون، وخباصة تلك املوجهة 
  ."تنفيذ هذه االتفاقية

    
  ملحوظات من األمانة

  .٥٧ حذف املادة بعد القراءة الثالثة ملشروع النص، وافقت اللجنة املخصصة على  
  

 

________________ 

 وتبادهلا الفساد طبيعة عن املعلومات مجع (٧٣ ميكن أن تنقل إىل املادة ١ارت بعض الوفود إىل أن الفقرة أش  (5) 
  ).وحتليلها



 

 



 

 
689 

 
 
   

  /]التقنية اهليئة [الفرعية اهليئة  - مكّررا٧٦املادة 
        التقارير والتقييمتقدمي 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤‐ ١٣فيينا، : الدورة الرابعة
  

  (A/AC.261/3/Rev.3) النص املتداول
  

   مكررا٧٦املادة "
  (2)]التقنيةاهليئة  [(1)اهليئة الفرعية"

  ١اخليار "  

تنشئ الدول األطراف هيئة مفّوضة بسلطة إجراء اإلشراف واالستعراض   - ١"    
  (3).الالزمني لتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذا فعاال

    
  ٢اخليار "  

ينشئ مؤمتر األطراف يف االتفاقية ما يراه ضروريا من أي من اهليئات الفرعية   - ١"    
  (4).ذ االتفاقيةألجل حتقيق الفعالية يف تنفي

    
  ٣اخليار "  

يكون ملؤمتر األطراف يف االتفاقية جلنتان، كهيئتني فرعيتني، إحدامها للتقييم   - ١"    
ليهما يف االجتماع األول ملؤمتر الدول لتقنية، تقرَّر الوظائف املسندة إواألخرى للتعاون واملساعدة ا

  (5).األطراف املذكور
________________ 

  .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (1) 
  .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من شيلي   (2) 
 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/22)قتراح املقدم من تركيا نص مأخوذ من اال  (3) 

، وكان عنوانه األصلي )٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة
  ".استعراض تنفيذ االتفاقية"املقترح 
  .(A/AC.261/L.87)صر نص مأخوذ من االقتراح املقدم من م  (4) 
  .(A/AC.261/L.83)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو   (5) 
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  ٤اخليار "  

] مؤمتر األطراف يف االتفاقية[...] [من املادة ) ه(و) ج (٤ ألغراض الفقرتني  - ١"    
من هذه االتفاقية، ينشئ مؤمتر األطراف هيئة فرعية، تتوىل القيام بالوظائف املنصوص عليها فيما 

  (1).يلي أدناه
    

  ٥اخليار "  

ية تنشئ الدول األطراف هيئة تقنية يؤذن هلا باستعراض التنفيذ الفعال هلذه االتفاق  - ١"    
وفقا ملبادئ األمم املتحدة واستنادا، بصفة خاصة، إىل احترام مبدأ التساوي يف احلقوق وتقرير 

  (1).املصري للشعوب
تتألف اهليئة الفرعية من عشرة خرباء، حيظون بالثقة العامة بفضل كفاءهتم   - ٢"    

 أخرى أو وأثناء مدة توليهم منصبهم ال يتولون أي مناصب. ونزاهتهم وجتردهم عن املصاحل
وتنتخب . يزاولون أي نشاط مما ميكن أن ينال من نزاهتهم يف ممارسة الوظائف املسندة إليهم

. الدول األطراف أعضاء اهليئة الفرعية من بني رعاياها، ويعمل هؤالء األعضاء بصفتهم الشخصية
  (1) .ئيسيةوجيسد تكوين اهليئة الفرعية التوزيع اجلغرايف العادل وكذلك النظم القانونية الر

ُينتخب أعضاء اهليئة الفرعية باالقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم   - ٣"    
  (1) .ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بني رعاياها. الدول األطراف

. جيري االنتخاب األول لعضوية اهليئة الفرعية يف اجللسة األوىل ملؤمتر األطراف  - ٤"    
ل من تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام لألمم املتحدة رسالة إىل وقبل أربعة أشهر على األق

مث يعد األمني العام قائمة . الدول األطراف يدعوها فيها إىل تقدمي ترشيحاهتا يف غضون شهرين
مرتبة ترتيبا ألفبائيا جبميع األشخاص املرشحني على هذا النحو مبينا الدول األطراف اليت 

  (1) .لدول األطراف يف هذه االتفاقيةرشحتهم، وحييلها إىل ا
ويف هذه . جترى انتخابات اهليئة الفرعية يف اجتماعات مؤمتر الدول األطراف  - ٥"    

ويكون األشخاص . االجتماعات، يشكّل حضور ثلثي الدول األطراف فيها نصابا قانونيا هلا
ألصوات وعلى أغلبية املنتخبون لعضوية اهليئة الفرعية هم الذين حيصلون على أكرب عدد من ا

  (1) .مطلقة من أصوات ممثلي الدول األطراف احلاضرين املصّوتني
 انتخاهبم إذا جرى إعادةوجيوز . ُينتخب أعضاء اهليئة الفرعية ملدة أربع سنوات  - ٦"    

غري أن مدة والية مخسة من األعضاء املنتخبني يف االنتخاب األول تنقضي . ترشيحهم من جديد
 وبعد االنتخاب األول مباشرة يقوم رئيس االجتماع باختيار أمساء هؤالء األعضاء بانقضاء سنتني؛
  (1) .اخلمسة بالقرعة

إذا تويف أحد أعضاء اهليئة الفرعية أو استقال أو أعلن ألي سبب آخر أنه غري   - ٧"    
عضو قادر على تأدية مهام منصبه يف اهليئة الفرعية، عّينت الدولة الطرف اليت قامت بترشيح ال

  (1) .خبريا آخر من بني رعاياها ليكمل املدة املتبقية من الوالية، رهنا مبوافقة اهليئة الفرعية
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  (1) .تضع اهليئة الفرعية نظامها الداخلي  - ٨"    
ُتعقد اجتماعات اهليئة الفرعية عادة يف مقر مكتب األمم املتحدة املعين   - ٩"    

وجتتمع اهليئة الفرعية عادة .  تقرره اهليئة الفرعيةباملخدرات واجلرمية أو يف أي مكان مالئم آخر
وُتحدد مدة اجتماعات اهليئة الفرعية، وُيعاد النظر فيهــا، إذا اقتضت الضرورة، يف . مرة يف السنة

  (1) .اجتماع ملؤمتر األطراف، رهنا مبوافقة اجلمعية العامة
قية، مبوافقة اجلمعية العامة، حيصل أعضاء اهليئة الفرعية املنشأة مبوجب هذه االتفا  - ١٠"    

  (1) .على مكافآت من موارد األمم املتحدة، وفقا ملا تقرره اجلمعية العامة من شروط وأحكام
    

   مكررا ثانيا٧٦املادة "
  (1) ]التقارير اليت تقدم من الدول بشأن تنفيذ االتفاقية"[

  (6)]تقييم تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطراف"[
 الدول األطراف بأن تقدم إىل اهليئة الفرعية، عن طريق األمني العام لألمم تتعهد  - ١"    

املتحدة، تقارير حتتوي على معلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا وكذلك عن التدابري 
  (1) .التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية

غضون سنتني من بدء نفاذ هذه االتفاقية يقدم التقرير األول إىل اهليئة الفرعية يف   - ٢"    
  (1) .مث تقدم التقارير بعد ذلك كل مخس سنوات. بالنسبة للدول األطراف املعنية

ال حاجة تدعو الدول األطراف اليت قدمت تقريرا أوليا شامال إىل اهليئة الفرعية   - ٣"    
 املعلومات األساسية اليت  من هذه املادة،٢أن تكرر، فيما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة 

  (1) .سبق هلا تقدميها
ية حيتوي على إقليمية أو دون إقليمالدول األطراف اليت قدمت تقريرا إىل منظمة   - ٤"    

 من هذه املادة، جيوز هلا أن تستخدم عناصر من ذلك التقرير ١يف الفقرة  إليها املعلومات املشار
  (1) .ئة الفرعيةألجل التقرير الذي تعهدت بتقدميه إىل اهلي

منظمات اجملتمع املدين، وجيوز هلا  إليها تقبل اهليئة الفرعية املالحظات اليت تقدمها  - ٥"    
  (2)،(1).أن تضع تلك املالحظات يف االعتبار

 ذات صلة إضافيةجيوز للهيئة الفرعية أن تطلب من الدول األطراف معلومات   - ٦"    
  (1) .بتنفيذ االتفاقية

اهليئة التقنية حنو دعم قرارات مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية يوجه نشاط   - ٧"    
  (2) .وتوفري املعلومات اليت هلا قيمة يف اجناز مهمة املؤمتر

  

________________ 

  .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج   (6) 
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  (6)تنظيم عملية التقييم"  

ي يف كل من آسيا وأفريقيا وأمريكا قليمجترى عملية التقييم على الصعيد اإل  - ٨"    
  (6) .وأوروبا وأوقيانيا

ن الدول األطراف يف كل منطقة مكتبا يساعد اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول تعّي  - ٩"    
  (6) .األطراف يف عملية التقييم

  (6) .ها وفدا يتكّون من شخصني على األكثرإقليمتعّين كل دولة طرف ملكتب   - ١٠"    
ل مؤمتر الدول األطراف مبادئ توجيهية مناسبة ألج] تقرر اهليئة الفرعية لـ[يقرر   - ١١"    

  (6) .عمل املكاتب، مبا يف ذلك عدد الدورات اليت يراد عقدها يف كل سنة
تتوىل اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف تنسيق عمل املكاتب اخلمسة، وتضمن   - ١٢"    

يتعّين على اهليئة . أن تكون إجراءات العمل ومستويات الرصد موحدة يف مجيع املناطق املختلفة
ل األطراف أن تكون دائما حاضرة ومشاركة يف تقييم أي دولة طرف من الفرعية ملؤمتر الدو
  (6) .جانب كل مكتب

يتوىل تقييم أي دولة طرف ممثالن من دولتني طرفني أخريني، إضافة إىل ممثل اهليئة   -١٣"    
  (6) .الفرعية ملؤمتر الدول األطراف، وإىل ممثلني اثنني على األقل من املكتب اإلقليمي اخلاص هبا

يتمتع املمثلون، أثناء زيارهتم إىل دولة طرف ألغراض أداء مهمة تقييم،   - ١٤"    
باالمتيازات واحلصانات أسوة باملوظفني الدبلوماسيني وفقا التفاقية فيينا بشأن العالقات 

  (6) .١٩٦١أبريل / نيسان١٨الدبلوماسية املؤرخة 
  (6) .تنقسم عملية التقييم إىل مرحلتني  - ١٥"    
لقدر املمكن واملناسب، ُتستخدم التقارير املعدَّة من جانب آليات دولية أخرى با  - ١٦"    

  (6) .للرصد املوّسع، يف عملية التقييم، بغية اجتناب أي ازدواج يف اجلهود ال لزوم له
  

  (6)املرحلة األوىل من عملية التقييم"  

يم ما إذا كانت يكون اهلدف الرئيسي للمرحلة األوىل من عملية التقييم هو تقي  - ١٧"    
  (6) .النصوص القانونية اليت تنفذ الدول األطراف االتفاقية من خالهلا تفي مبقتضيات االتفاقية

تصدر اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف استبيانا لغرض مجع املعلومات عن   - ١٨"    
، جمموعة من القواعد يةقليموحتدد اهليئة الفرعية أيضا، بالتعاون مع املكاتب اإل. تنفيذ االتفاقية

 ١٩اإلجرائية ألجل املرحلة األوىل من التقييم، واضعة يف احلسبان األحكام املبّينة يف الفقرات من 
  (6) . أدناه٢١إىل 

على كل دولة طرف أن ترد على االستبيان بطريقة دقيقة، وتضمن أن يقدم   - ١٩"    
ذ االتفاقية من تقدير درجة امتثال تلك ردها معلومات تفصيلية كافية متكّن القائمني بتقييم تنفي

وينبغي تقدمي الردود بإحدى اللغات الرمسية املعتمدة لدى األمم املتحدة، كما . الدولة الطرف
  (6) .جيب تعميمها على مجيع املشاركني يف املكتب واهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف
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املكتب الطلب إىل الدولة الطرف جيوز للهيئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف و  - ٢٠"    
  (6) .، إذا ما دعت الضرورة إىل ذلكإضافيةاملعنية تقدمي معلومات 

يعد املكتب، استنادا إىل الرد املتلقّى، مشروع تقرير أويل من ست صفحات   - ٢١"    
ويكون هذا التقرير األويل األساس الذي يقوم عليه متحيص وضع الدولة الطرف . على األكثر

وجيب أن حيتوي التقرير األويل، حسبما يكون مناسبا، على قائمة باالحتياجات وقائمة . املعنية
  (6) .أخرى أيضا بالتوصيات معا

  
  (6)املرحلة الثانية من عملية التقييم"  

يكون اهلدف الرئيسي للمرحلة الثانية من عملية التقييم هو دراسة البىن املنشأة   - ٢٢"    
وجيوز أن ُتباشر املرحلة الثانية، إذا ما . ذة لالتفاقية، وتقدير مدى تطبيقها القوانني املنفِّإنفاذألجل 

  (6) .دعت الضرورة، قبل استكمال عمليات متحيص أوضاع مجيع الدول األطراف يف املرحلة األوىل
تصدر اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف، بالتعاون مع املكاتب، استبيانا ألجل   - ٢٣"    

وحتدد اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف أيضا، بالتعاون مع املكاتب، جمموعة من . انيةاملرحلة الث
القواعد اإلجرائية ألجل املرحلة الثانية من عملية التقييم، مبا يف ذلك حدود االختصاص املتعلقة 

  (6) .اه أدن٢٩ إىل ٢٤بالزيارات املوقعية، واضعة يف احلسبان األحكام الواردة يف الفقرات من 
جيب أن يضع االستبيان اخلاص باملرحلة الثانية املرسل إىل كل دولة طرف يف   - ٢٤"    

احلسبان نتائج التقييم الذي أجري يف املرحلة األوىل بغية متابعة املسائل احملددة يف ذلك 
وعلى كل دولة طرف أن ترد على االستبيان بطريقة دقيقة، وتضمن أن يقدم ردها . االستعراض

. مات تفصيلية كافية متكّن القائمني بتقييم تنفيذ االتفاقية من تقدير ردود الدول األطرافمعلو
  وحيدد املكتب، بالتشاور مع الدولة الطرف املعنية، املهلة الزمنية الالزمة لتمحيص وضع 

  (6) .تلك الدولة
حدة، كما ينبغي أن تقدم الردود بإحدى اللغات الرمسية املعتمدة لدى األمم املت  - ٢٥"    

. ي واهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطرافقليمجيب تعميمها على مجيع املشاركني يف املكتب اإل
ي الطلب إىل الدولة الطرف املعنية قليموجيوز للهيئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف واملكتب اإل

  (6) .، إذا ما دعت الضرورة إىل ذلكإضافيةتقدمي معلومات 
عترب أن مثة معلومات كافية متاحة من خالل آليات دولية أخرى للرصد ما مل ُي  - ٢٦"    

وينبغي أن تتراوح مدة أي زيارة من . املوّسع، يقوم املكتب بزيارات موقعية إىل الدول األطراف
  (6) . أيام تقريبا، وجيب القيام بالزيارة وفقا حلدود االختصاص املقررة مسبقا٥ إىل ٣
ت، على املشاركني يف املكتب أن جيتمعوا مبن يعتربونه مناسبا أثناء تلك الزيارا  - ٢٧"    

وجيوز أن تشمل تلك األجهزة الشرطة والقضاة وسلطات جباية . من األجهزة احلكومية وغريها
  (6) .الضرائب والوزارات ومدققي احلسابات الوطنيني وممثلي اجملتمع املدين وممثلي القطاع اخلاص

  (6) . تيّسر القيام بتلك الزياراتعلى الدولة الطرف أن  - ٢٨"    
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يعّد املكتب تقريرا أوليا يستند إىل املعلومات املقدَّمة يف االستبيانات وأثناء   - ٢٩"    
وميّحص املكتب التقرير األويل، مث يعد تقريرا هنائيا بعد أن تكون الدولة . الزيارات على حد سواء

التقرير النهائي، حسب االقتضاء، من وجيب أن يتكون . الطرف املعنية قد قدمت تعليقاهتا
  (6) .متطلبات وتوصيات معا

  
  (6)التقارير املوجزة والتدابري"  

  (6) . بالتساوي ِكال مرحليت عملية التقييم٣٣ إىل ٣١ختص أحكام الفقرات من   - ٣٠"    
يعّد مؤمتر الدول األطراف تقريرا موجزا عن عمليات التقييم اليت ُتجرى كل   - ٣١"    

  (6) .م ذلك التقرير املوجز إىل اجلمعية العامةسنة، ويقد
إذا مل تِف أي دولة طرف مبتطلبات املكتب يف غضون مهلة زمنية حتددها اهليئة   - ٣٢"    

الفرعية ملؤمتر الدول األطراف، يقترح املكتب املعين اختاذ تدابري مناسبة على مؤمتر الدول األطراف، 
وقد تكون هذه التدابري إجيابية، مثل املساعدة التقنية . ألةالذي عليه أن يتخذ قرارا بشأن هذه املس

وجيوز للدولة . احملددة اهلدف، أو سلبية، مثل تعليق انضمام الدولة الطرف املعنية إىل االتفاقية
  (6) .الطرف املعنية أن تطلب متديد املهلة الزمنية، شريطة أن تقّدم توضيحا معقوال بشأن الطلب

الفرعية ملؤمتر الدول األطراف قواعد إجرائية بشأن تلك التدابري، تقرر اهليئة   - ٣٣"    
وتكون هذه القواعد . واضعة يف احلسبان املعاملة املنصفة واملتساوية جلميع الدول األطراف

  (6) .اإلجرائية رهنا مبوافقة مؤمتر الدول األطراف
 قبل كل اجتماع تقدم اهليئة الفرعية إىل مؤمتر األطراف تقارير عن أنشطتها  - ٣٤"    

وتقدم تلك التقارير فيما تقدمه تقييما لكل تقرير من دولة طرف قُدم إليها، مبا يف ذلك . للمؤمتر
  (1) .ات العمل الرامية إىل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقيةإجراءتوصيات بشأن 

ُتتاح للجمهور التقارير عن كل دولة طرف وكذلك التقارير املوجزة الوارد   - ٣٥"    
  (6) . من هذه املادة٣١ها يف الفقرة وصف

  (1) ."تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلداهنا  - ٣٦"    
      

  ٢٠٠٣مارس / آذار٢١‐ ١٠فيينا، : الدورة اخلامسة
  

  ملحوظات من األمانة

، أنشأ نائب )٢٠٠٣مارس / آذار٢١- ١٠فيينا، (الدورة اخلامسة للجنة املخصصة يف  - ١
املسؤول عن الفصل السابع من مشروع االتفاقية فريقا عامال غري رمسي مفتوح العضوية ونسقت الرئيس 
) االتفاقية يف األطراف الدول مؤمتر (٧٦ويف سعي الفريق إىل توحيد وتبسيط نص املادة .  مصرهأعمال

.  مكررا ثانيا٧٦ و مكررا٧٦، نظر الفريق كذلك يف املادتني ) من االتفاقية٦٣املادة  إطار انظر أيضا يف(
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 A/AC.261/L.204انظر " (والتقييم اإلبالغ" مكررا بشأن ٧٦وُدجمت هاتان املادتان يف النص املنقح للمادة 
  ).والنص املتداول الوارد أدناه

    
  (A/AC.261/3/Rev.4) النص املتداول

  
   مكررا٧٦املادة "[

  اإلبالغ والتقييم

. لفرعية ويعّينهم مؤمتر األطراف يف االتفاقيةترشح الدول األطراف أعضاء اهليئة ا  - ١"    
وتتألف هذه اهليئة الفرعية من عشرة أعضاء يعملون بصفتهم الشخصية وتكون لديهم خربة ذات 

وجيسد . صلة مبوضوع االتفاقية ويعملون بصورة موضوعية وملا فيه أفضل مصلحة لالتفاقية
  .ك النظم القانونية الرئيسيةتشكيل اهليئة الفرعية التوزيع اجلغرايف العادل وكذل

حيصل مؤمتر األطراف، من خالل اهليئة الفرعية، على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت   - ٢"    
تتخذها الدول األطراف تنفيذا هلذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها أثناء القيام بذلك، من 

يها املنظمات الدولية العمومية خالل معلومات تقدمها الدول األطراف أو هيئات أخرى، مبا ف
  (7).واجملتمع املدين

يستخدم مؤمتر األطراف، بصورة مالئمة، من خالل اهليئة الفرعية، املعلومات   - ٣"    
ية األخرى من أجل مكافحة الفساد، بغية جتنب قليمذات الصلة اليت تعّدها اآلليات الدولية واإل

  .االزدواج غري الضروري يف العمل
كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف، من خالل اهليئة الفرعية، تقارير تقدم   - ٤"    

والصعوبات اليت  إليها تتضمن معلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا والنتائج اليت تتوصل
تواجهها، وكذلك معلومات عن التدابري التشريعية واإلدارية اليت اعتمدهتا لتنفيذ االتفاقية، حسبما 

ويقدم التقرير األول خالل سنتني من بدء نفاذ االتفاقية بالنسبة إىل الدولة . فيطلب مؤمتر األطرا
  (8).وتقدم التقارير الالحقة كل مخس سنوات. الطرف املعنية

ال حاجة تدعو الدول األطراف اليت قّدمت تقريرا أوليا شامال إىل اهليئة الفرعية   - ٥"    
  )٨(.ية اليت قُّدمت سابقاأن تكرر يف التقارير الالحقة املعلومات األساس

________________ 

وخالل مناقشات .  صياغتهاإعادة، رهنا ب٧٦ العامل غري الرمسي أن هذه الفقرة ينبغي نقلها إىل املادة  الفريققرر  (7) 
وبدأت املناقشة أيضا بشأن . ميكن حذفها" من خالل اهليئة الفرعية"أثناء الدورة اخلامسة، كان من رأيه أن عبارة الفريق 

  .املفهوم الذي تنطوي عليه ضمنا العبارة األخرية من الفقرة
ت املناسبة لتحقيق ، بعد إدخال التعديال٧٦قرر الفريق العامل غري الرمسي أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إىل املادة   (8) 

وتقرر أن جيري الفريق العامل غري الرمسي هذه التعديالت عندما يستأنف عمله أثناء الدورة . توافق حمتوياهتا مع تلك املادة
  .السادسة للجنة املخصصة
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ية حيتوي إقليمية أو دون إقليمجيوز للدول األطراف اليت قّدمت تقريرا إىل منظمة   - ٦"    
 من هذه املادة، أن تستخدم عناصر من ذلك التقرير ٤يف الفقرة  إليها على املعلومات املشار

  .ةإلعداد التقرير الذي تقدمه إىل مؤمتر األطراف من خالل هيئته الفرعي
لغرض التقييم، ينظر مؤمتر األطراف يف أن ينشئ، من خالل اهليئة الفرعية، نظام   - ٧"    

يا لنظام االستعراض إقليموينظر مؤمتر األطراف أيضا يف أن ينشئ هيكال . استعراض بني النظراء
  بني النظراء، مع إيالء االعتبار الواجب للحاجة إىل ضمان مستوى تقييم موحد جلميع 

  (9).طرافالدول األ
ألغراض حتسني تنفيذ هذه االتفاقية وتيسري املساعدة التقنية املستهدفة، تعّد اهليئة   - ٨"    

 من هذه املادة، تقارير لتقييم التنفيذ ٧ إىل ٢الفرعية، على أساس املعلومات اجملمعة وفقا للفقرات 
لتقارير إىل مؤمتر وتقّدم تلك ا.  أحكامها من قبل كل دولة طرفإنفاذالقانوين لالتفاقية و

  )٩(.األطراف
التقارير اليت تقّدمها الدول األطراف إىل اهليئة الفرعية ملؤمتر األطراف وتقارير   - ٩"    

  .]"التقييم اليت تعّدها اهليئة الفرعية يتعني أن تتاح للجمهور على نطاق واسع
    

  ملحوظات من األمانة

 / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، (اتفقت اللجنة املخصصة، مؤقتا، يف دورهتا السادسة  - ٢
 ).٢٢، الفقرة A/AC.261/22انظر ( مكررا من مشروع االتفاقية ٧٦، على حذف املادة )٢٠٠٣أغسطس 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ونظرت اللجنة املخصصة، أثناء دورهتا السابعة  - ٣
وبذلك أقرت حذف . افقت عليه، يف مشروع االتفاقية ووضعت صيغته النهائية وو)٢٠٠٣أكتوبر /األول
  . مكررا٧٦املادة 

  
 

________________ 

الرمسي ومل يتوفر الوقت للفريق العامل غري . ٧٦أعربت النرويج عن رغبتها يف أن تنقل هذه الفقرة إىل املادة   (9) 
  .ملناقشة ذلك االقتراح
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        األخرى والترتيبات باالتفاقات   العالقة- ٧٩املادة 
        نصوص التفاوض- ألف

  ٢٠٠٢فرباير / شباط١ –يناير / كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  

  (A/AC.261/3 (Part IV)) النص املتداول
  

  ٦٩املادة "

  (1)١اخليار "  
  عالقة باالتفاقات والترتيبات األخرىال"

  ال متس هذه االتفاقية باحلقوق وااللتزامات الناشئة عن االتفاقيات الدولية   - ١"    
  .املتعددة األطراف

جيوز للدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تعقد اتفاقات ثنائية أو متعددة   - ٢"    
االتفاقية، وذلك بقصد استكمال أو تعزيز األطراف فيما بينها بشأن املسائل اليت تتناوهلا هذه 

  .أحكامها أو تيسري تطبيق املبادئ املتجسدة فيها
يف حالة قيام دولتني أو أكثر من الدول األطراف بعقد اتفاق أو ترتيب يتعلق   - ٣"    

مبسألة من املسائل اليت تتناوهلا هذه االتفاقية أو قيامها بتحديد عالقاهتا على حنو ما فيما يتصل 
كان من  إذا لك املسألة، فانه حيق هلا تطبيق ذلك االتفاق أو الترتيب بدال من هذه االتفاقية،بت

  .شأنه تيسري التعاون الدويل
    "..."  

      

________________ 

 للجنة الرمسي غري التحضريي  يف االجتماع(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (1) 
 وقد أشارت فرنسا). ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧- ٤بوينس آيرس، (الفساد  ملكافحة اتفاقية بشأن للتفاوض املخصصة

   اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من ١٩٩٠ من اتفاقية جملس أوروبا لعام ٣٩املادة  إىل أن احلكم املقترح يستندإىل 
لت ؛ وقد ُعّد)٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢، اجمللد جمموعة معاهدات األمم املتحدة(اجلرمية والبحث عنها وحجزها ومصادرهتا 

 على االلتزامات اليت تعهدت هبا الدول يف وأفادت فرنسا بأن اهلدف من هذا احلكم هو احلفاظ.  تعديال طفيفا١الفقرة 
  .الصكوك الدولية األخرى
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  ٢٠٠٢يونيه / حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  

  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول
  

  (2)٧٩املادة "
  بات األخرىالعالقة باالتفاقات والترتي"

  ١اخليار "  
  ال متس هذه االتفاقية باحلقوق والتعهدات الناشئة عن االتفاقيات الدولية   - ١"    

  .املتعددة األطراف
جيوز للدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تربم فيما بينها اتفاقات ثنائية أو   - ٢"    

 استكمال أو تدعيم أحكامها أو متعددة األطراف بشأن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، ولغرض
  .تيسري تطبيق املبادئ اجملسدة فيها

إذا سبق لدولتني أو أكثر من الدول األطراف أن أبرمت اتفاقا أو ترتيبا بشأن   - ٣"    
موضوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرسـت عالقاهتا على أي حنو آخر فيما يتعلق بذلك املوضوع، 

  .كان ييسر التعاون الدويل إذا و الترتيب بدال من هذه االتفاقية،حق هلا أن تطبق ذلك االتفاق أ
    

  (3)٢اخليار "  
  .تكون هلذه االتفاقية غلبة على االتفاقيات واالتفاقات املتعددة األطراف السابقة  - ١"    
جيوز للدول األطراف يف هذه االتفاقية أن تربم فيما بينها اتفاقات ثنائية أو   - ٢"    

شأن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، لغرض استكمال أو تدعيم أحكامها أو متعددة األطراف ب
  .لصاحل تطبيق املبادئ اجملسدة فيها تطبيقا أفعل

إذا سبق لدولتني أو أكثر من الدول األطراف أن أبرمت اتفاقا أو ترتيبا بشأن موضوع   - ٣"  
 فيما يتعلق بذلك املوضوع، حق هلا أن تتناولـه هذه االتفاقية أو أرست عالقاهتا على أي حنو آخر

  ."تطبق ذلك االتفاق أو الترتيب بدال من هذه االتفاقية طاملا كان يعزز فعالية أحكامها
      

________________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ذكّرت معظم الوفود باملناقشة الطويلة حول   (2) 
وشددت تلك الوفود على أن احلل . مةاملوضوع الذي تتناوله هذه املادة واليت جرت أثناء التفاوض على اتفاقية اجلرمية املنظ

الذي اعتمد يف تلك االتفاقية كان عدم إدراج حكم خاص بشأن العالقة باملعاهدات األخرى وترك هذه املسألة لتسري عليها 
ورأت تلك ). ١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  (١٩٦٩اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن من . وفود أنه سيكون من احلكمة اعتماد حل مماثل فيما يتعلق مبشروع االتفاقيةال
السابق ألوانه، كما هو احلال يف معظم املسائل اليت تتناوهلا األحكام اخلتامية، البت يف إدراج مادة بشأن العالقة باملعاهدات 

ولذلك اعترب أن .  يف توخي أن تكون الغلبة لالتفاقية املقبلة أو عليها أو عدم توخي ذلكاألخرى أو عدم إدراجها، أو البت
  .من الضروري اإلبقاء على اخليارين الواردين أدناه لكي ينظر فيهما أثناء القراءة الثانية ملشروع النص

  .(A/AC.261/L.84)ة للجنة املخصصة اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثاني  (3) 
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  ملحوظات من األمانة

 قيد النظر طوال عملية التفاوض دون إدخال تغيريات على نصها، ٧٩ظلت املادة  - ١
أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، ( املخصصة ويف الدورة السادسة للجنة. ومدرجة بني معقوفتني

انظر ( يكون نصها كما يلي ٧٩، اقترحت هولندا إضافة فقرة جديدة يف املادة )٢٠٠٣
A/AC.261/L.242:( 

اإلعالن   يف هذه االتفاقية على أنه يقّيد أو ينتقص من أي حق حمدد يفيءر أي شال ُيفسَّ"  
  ".اننسإلوليني اخلاصني حبقوق اعهدين الد والاإلنسانالعاملي حلقوق 

م مكتب الشؤون القانونية التابع لألمانة العامة ويف اجللسة نفسها من جلسات اللجنة املخصصة، قّد
  .A/AC.261/L.205، ترد يف الوثيقة ٧٩مالحظات على املادة 

انظر (ووافقت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السادسة، مؤقتا، على حذف املادة  - ٢
A/AC.261/22 ٢٢، الفقرة.( 

 ، يف أن جيّسد تقرير اللجنة٧٩ فيما يتعلق حبذف املادة ،أعرب ممثل هولندا عن رغبتهو - ٣

املنبثقة من العهدين  املخصصة بيانه الذي مفاده أن االتفاقية املقبلة ال ينبغي أن متس احلقوق والتعهدات
 .)٢٣، الفقرة A/AC.261/22انظر (اإلنسان الدوليني اخلاصني حبقوق 

 تشرين ١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (نظرت اللجنة املخصصة، أثناء دورهتا السابعة و - ٤
وبذلك أقرت حذف . ، يف مشروع االتفاقية ووضعت صيغته النهائية ووافقت عليه)٢٠٠٣أكتوبر /األول
  . مكررا٧٩املادة 
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العالقة بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة   - مكّررا٧٩املادة 
         وبروتوكوالهتاالفساد
        نصوص التفاوض- ألف

      ٢٠٠٢فرباير / شباط١‐ يناير/ كانون الثاين٢١فيينا، : الدورة األوىل
  (A/AC.261/3 (Part I)) النص املتداول

 
  ٦٩املادة "

  ..."  
  (1)١اخليار "  

  العالقة باملعاهدات والربوتوكوالت األخرى"

قة املتعلقة بأفعال الفساد يف مجيع ام السابمجيع األحكتلغي هذه االتفاقية   - ١"   
  . دولتني طرفنيبنيالقائمة املعاهدات الثنائية 

  .جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر - ٢"  
ية للتكامل االقتصادي طرفا يف بروتوكول إقليملكي تصبح أي دولة أو منظمة  - ٣"  

  .ما، جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا
ال تكون الدولة الطرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكول، ما مل تصبح   - ٤"  

  .طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه
ُيفّسر أي بروتوكول ملحق هبذه االتفاقية باالقتران مع االتفاقية، ومع مراعاة   - ٥"  

  ."الغرض من ذلك الربوتوكول
    

________________ 

 يف االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة (A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني  (1) 
  ).٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٧-٤بوينس آيرس، (املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 
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      ٢٠٠٢نيه يو/ حزيران٢٨‐ ١٧فيينا، : الدورة الثانية
  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) النص املتداول

   
  (2) مكررا٧٩ًاملادة "

  العالقة بني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبروتوكوالهتا"

  .جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر  - ١"    
يف بروتوكول ية للتكامل االقتصادي طرفا إقليملكي تصبح أية دولة أو منظمة   - ٢"    

  .ما، جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا
ال تكون الدولة الطرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما مل تصبح   - ٣"    

  .طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه
ر أي بروتوكول ملحق هبذه االتفاقية باالقتران مع هذه االتفاقية، مع مراعاة يفّس  - ٤"    

  ".ن ذلك الربوتوكولالغرض م
      

  ملحوظات من األمانة

 قيد النظر طوال عملية التفاوض دون إدخال تغيريات على نصها، ومدرجة بني ٧٩ظلت املادة   
أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، (ويف الدورة السابعة للجنة املخصصة . معقوفتني
وبذلك . قية ووضعت صيغته النهائية ووافقت عليه، نظرت اللجنة املخصصة يف مشروع االتفا)٢٠٠٣

 .٧٩أقرت حذف املادة 

________________ 

. املتحدة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصةمته اإلمارات العربية اقتراح قّد (2) 
 من ٥-٢وجتدر اإلشارة إىل أن الفقرات ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة (وكانت بيالروس قد قّدمت اقتراحا مماثال 

وُسحب أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، ) الهانظر أع( هلذه املادة ٢االقتراح املقدم من الفلبني، الذي ورد بصفته اخليار 
  .تضّمنت نصا مطابقا لنص هذا االقتراح



 

 

 

 

 
  
 

  اجلزء الثالث
 

 ٥٨/٤نص قرار اجلمعية العامة 
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   املؤرخ٥٨/٤قرار اجلمعية العامة 
        ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول٣١

        نصوص التفاوض- ألف
      ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، : الدورة السادسة

  (A/AC.261/L.233)مشروع قرار مقّدم من الرئيس 
   

  اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"

  إن اجلمعية العامة،"    

، الذي أنشأت ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/٦١قرارها إذ تستذكر "     
فيه إىل مبوجبه جلنة خمصصة للتفاوض بشأن صك قانوين دويل فّعال ملكافحة الفساد وطلبت 

حكوميا مفتوح العضوية إىل االنعقاد لكي يدرس ويعّد - األمني العام أن يدعو فريق خرباء دوليا
/  كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٥/١٨٨مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها  إطار مشروع
احلكومي املفتوح العضوية الذي سينعقد - ، الذي دعت فيه فريق اخلرباء الدويل٢٠٠٠ديسمرب 

 تلك األموال إعادة إىل دراسة مسألة األموال احملّولة بشكل غري مشروع و٥٥/٦١مال بالقرار ع
  إىل بلداهنا األصلية،

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٥٦/١٨٦ قراريها وإذ تستذكر أيضا"     
 بشأن منع ومكافحة املمارسات الفاسدة ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٤٤و

   تلك األموال إىل بلداهنا األصلية،إعادةيل األموال املتأّتية من مصدر غري مشروع، ووحتو
، الذي ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١ املؤرخ ٥٦/٢٦٠قرارها وإذ تستذكر كذلك "     

طلبت فيه إىل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد أن تنهي أعماهلا يف أواخر 
  ،٢٠٠٣سنة 

 الذي قبلت ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٥٧/١٦٩قرارها وإذ تستذكر "     
فيه مع التقدير العرض املقدم من حكومة املكسيك الستضافة مؤمتر سياسي رفيع املستوى لغرض 
التوقيع على االتفاقية، وطلبت فيه إىل األمني العام أن حيّدد موعد انعقاد املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل 

  ،٢٠٠٣ية عام هنا
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/  متوز٢٤ املؤرخ ٢٠٠١/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي وإذ تستذكر أيضا "     
تعزيز التعاون الدويل على منع ومكافحة حتويل األموال ذات املصدر غري ’ واملعنون ٢٠٠١يوليه 

  ،‘ تلك األموالإعادةاملشروع، املتأتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وعلى 
حلكومة األرجنتني الستضافتها االجتماع التحضريي غري الرمسي وإذ تعرب عن تقديرها "     

 /للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، وذلك يف بوينس آيرس يف كانون األول
  ،٢٠٠١ديسمرب 

مويل التنمية،  توافق آراء مونتريي، الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتوإذ تضع يف اعتبارها"     
، والذي جرى فيه ٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨الذي عقد يف مونتريي، املكسيك، من 

  التشديد على أن مكافحة الفساد على مجيع املستويات هي إحدى األولويات،
 إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة الذي اعتمده وإذ تضع يف اعتبارها أيضا"     

/  آب٢٦تنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من مؤمتر القمة العاملي لل
 منه اليت أُعلن فيها أن الفساد يهّدد ١٩، وخباصة الفقرة ٢٠٠٢سبتمرب / أيلول٤أغسطس إىل 

  التنمية املستدامة للشعوب،
 إزاء خطورة املشاكل الناشئة عن الفساد، اليت قد هتّدد استقرار وإذ يساورها القلق"     

اجملتمعات وأمنها وتقّوض القيم الدميقراطية واألخالقية وتعّرض التنمية االجتماعية واالقتصادية 
  والسياسية للخطر،

بتقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، اليت حتيط علما   - ١"     
ذي قّدمت فيه اللجنة اضطلعت بعملها يف مقر املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف فيينا، وال

املخصصة نص مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل اجلمعية العامة لكي تنظر فيه 
  وتتخذ إجراء بشأنه، وتثين على اللجنة املخصصة ملا قامت به من أعمال؛

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املرفقة هبذا القرار، وتفتح باب تعتمد   - ٢"     
وقيع عليها يف مؤمتر التوقيع السياسي الرفيع املستوى الذي من املزمع عقده يف مرييدا، الت

  ؛٥٧/١٦٩، وفقا للقرار ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٩املكسيك، من 
كل الدول على التوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة حتثّ   - ٣"     

  تعجيل ببدء نفاذها؛الفساد يف أقرب وقت ممكن ضمانا لل
من اتفاقية األمم املتحدة [...] يف املادة  إليه أن يدار احلساب املشارتقّرر   - ٤"     

صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقّرر  إطار ملكافحة الفساد ضمن
تحدة ملكافحة الفساد، خالف ذلك مؤمتر األطراف يف االتفاقية، املنشأ عمال باتفاقية األمم امل

وتشّجع الدول األعضاء على البدء بتقدمي تربعات وافية إىل احلساب اآلنف الذكر بغية تزويد 
من مساعدة تقنية لالستعداد  إليه البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية مبا قد حتتاج

  للتصديق على االتفاقية وتنفيذها؛
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مل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد  أن تكتقّرر أيضا  - ٥"     
مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بعقد اجتماع قبل وقت 
كاف من انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر األطراف يف االتفاقية، من أجل إعداد مشروع نص النظام 

من االتفاقية، واليت [...] ذلك من القواعد املذكورة يف املادة الداخلي ملؤمتر األطراف وغري 
  ستحال إىل مؤمتر األطراف يف دورته األوىل للنظر فيها واختاذ إجراء بشأهنا؛

إىل األمني العام أن يكلف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية تطلب   - ٦"     
  ة بتوجيه من ذلك املؤمتر؛بتويل مهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقي

إىل األمني العام أن يزّود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات تطلب أيضا   - ٧"     
واجلرمية باملوارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة فّعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية األمم 

يف االتفاقية ودعم اللجنة املتحدة ملكافحة الفساد ومن النهوض مبهام أمانة مؤمتر األطراف 
  ." أعاله٥املخصصة يف أعماهلا اليت تضطلع هبا مبقتضى الفقرة 

      
  ٢٠٠٣أكتوبر / تشرين األول١ –سبتمرب / أيلول٢٩فيينا، : الدورة السابعة

  
  (A/AC.261/L.252)هولندا 

  
مم املتحدة اتفاقية األ"إىل منطوق مشروع القرار املعنون أن تضاف الفقرتان التاليتان رح قُتا  

  ):A/AC.261/L.233" (ملكافحة الفساد
 الدول على تعزيز نزاهة موظفي املؤسسات الدولية العمومية بوسائل منها أن تتخذ حتثّ"     

دت الدول باختاذها إزاء موظفيها العموميني، مع إزاء أولئك املوظفني تدابري مماثلة للتدابري اليت تعّه
  ازات واحلصانات، وكذلك مسألة الوالية القضائية؛مراعاة األمور املتعلقة باالمتي

 إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية أن يعاجل هذه املسألة بسبل منها تقدمي توصيات تطلب"     
  ."بشأن أحكام مالئمة يف هذا الصدد

    
  (A/AC.261/L.253)اليابان 

  
انظر الوثيقة (ر الفقرتني املقترحتني من هولندا يف منطوق القراأن يستعاض عن رح قُتا  

A/AC.261/L.252 (بالنص التايل:  
 بأمهية معاجلة قضية رشوة موظفي املؤسسات العمومية الدولية، مبا فيها األمم تسلّم"     

  املتحدة، باعتبارها مهمة مشتركة تقع على عاتق الدول األطراف؛
 احلسبان مسائل  إىل مؤمتر األطراف يف االتفاقية أن يعاجل هذه القضية، واضعا يفتطلب"     

االمتيازات واحلصانات وكذلك مسألة الوالية القضائية، وذلك بسبل منها تقدمي توصيات بشأن 
  "أحكام مناسبة يف هذا الصدد؛
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  (A/AC.261/L.255)الربازيل 
  

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة "الفقرة التالية إىل منطوق مشروع القرار املعنون اقُترح أن تضاف   
  :A/AC.261/L.233الوارد يف الوثيقة " الفساد

ديسمرب يوما دوليا ملكافحة الفساد، من أجل / كانون األول٩ أنه ينبغي تسمية يوم تقّرر"     
  "إذكاء الوعي مبشكلة الفساد وبدور االتفاقية يف مكافحته ومنعه؛

    
  ملحوظات من األمانة

 شفويا، على املعدلة تهرار، بصيغ مشروع الق، يف دورهتا السابعة، على اللجنة املخصصةوافقت  
مشروع القرار يف صيغته النهائية ويقدم إىل اجلمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ  أن يوضع نصأساس 
  ).٣٣، الفقرة A/AC.261/25انظر  (بشأنه يف دورهتا الثامنة واخلمسني إجراء

    
  النص املوافق عليه الذي اعتمدته اجلمعية العامة   - باء

  )، املرفق٥٨/٤ار انظر القر(
    

  إن اجلمعية العامة،  

، الذي أنشأت ٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٤ املؤرخ ٥٥/٦١قرارها إىل  تشريإذ   
مبوجبه جلنة خمصصة للتفاوض بشأن صك قانوين دويل فّعال ملكافحة الفساد وطلبت فيه إىل 

االنعقاد لكي يدرس حكوميا مفتوح العضوية إىل - األمني العام أن يدعو فريق خرباء دوليا
   املؤرخ ٥٥/١٨٨ مشروع إطار مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها ويعّد
احلكومي املفتوح - ، الذي دعت فيه فريق اخلرباء الدويل٢٠٠٠ديسمرب / كانون األول٢٠

 إىل دراسة مسألة األموال احملّولة بشكل غري ٥٥/٦١العضوية الذي سينعقد عمال بالقرار 
  ة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية،مشروع وإعاد

 ٢٠٠١ديسمرب / كانون األول٢١ املؤرخ ٥٦/١٨٦قراريها إىل   أيضاتشريوإذ   
 بشأن منع ومكافحة املمارسات الفاسدة ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول٢٠ املؤرخ ٥٧/٢٤٤و

  األصلية،ية من مصدر غري مشروع، وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا وحتويل األموال املتأّت
، ٢٠٠٢يناير / كانون الثاين٣١ املؤرخ ٥٦/٢٦٠قرارها إىل   كذلكتشريوإذ   

الذي طلبت فيه إىل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد أن تنهي أعماهلا 
  ،٢٠٠٣يف أواخر سنة 

 الذي ٢٠٠٢ديسمرب / كانون األول١٨ املؤرخ ٥٧/١٦٩قرارها إىل  تشريوإذ   
م من حكومة املكسيك الستضافة مؤمتر سياسي رفيع يه مع التقدير العرض املقّدقبلت ف

د موعد انعقاد املستوى لغرض التوقيع على االتفاقية، وطلبت فيه إىل األمني العام أن حيّد
  ،٢٠٠٣املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل هناية عام 
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 / متوز٢٤ املؤرخ ٢٠٠١/١٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل   أيضاتشريوإذ   
تعزيز التعاون الدويل على منع ومكافحة حتويل األموال ذات املصدر " واملعنون ٢٠٠١يوليه 

  ،" تلك األموالإعادةية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وعلى غري املشروع، املتأّت
ي غري  حلكومة األرجنتني الستضافتها االجتماع التحضريوإذ تعرب عن تقديرها  

الرمسي للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، وذلك يف بوينس آيرس يف 
  ،٢٠٠١ديسمرب /كانون األول

 الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، (1) توافق آراء مونتريي،وإذ تستذكر  
رى فيه ، والذي ج٢٠٠٢مارس / آذار٢٢ إىل ١٨الذي عقد يف مونتريي، املكسيك، من 

   األولويات،إحدىالتشديد على أن مكافحة الفساد على مجيع املستويات هي 
 إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة الذي اعتمده مؤمتر وإذ تستذكر أيضا  

/  آب٢٦القمة العاملي للتنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من 
 منه اليت أُعلن فيها أن الفساد ١٩ وخباصة الفقرة (2)،٢٠٠٢سبتمرب  / أيلول٤أغسطس إىل 

  يهدد التنمية املستدامة للشعوب،
 خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار اجملتمعات وإذ تقلقها  

وأمنها، مما يقّوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعّرض التنمية 
  سيادة القانون للخطر،املستدامة و

 بتقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، حتيط علما  -١  
مت فيه اليت اضطلعت بعملها يف مقر املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف فيينا، والذي قّد

اجلمعية العامة اللجنة املخصصة النص النهائي ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل 
  لكي تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه، وتثين على اللجنة املخصصة ملا قامت به من أعمال؛

 اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املرفقة هبذا القرار، وتفتح باب تعتمد  - ٢  
، التوقيع عليها يف مؤمتر التوقيع السياسي الرفيع املستوى الذي من املزمع عقده يف مرييدا

  ؛٥٧/١٦٩، وفقا للقرار ٢٠٠٣ديسمرب / كانون األول١١ إىل ٩املكسيك، من 
 كل الدول ومنظمات التكامل االقتصادي اإلقليمية املختصة على حتثّ  - ٣  

التوقيع والتصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف أقرب وقت ممكن ضمانا 
  للتعجيل ببدء نفاذها؛

________________ 

منشورات األمم املتحدة،  (٢٠٠٢مارس / آذار٢٢‐١٨تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،   (1) 
  .، املرفق١، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7رقم املبيع 

سبتمرب / أيلول٤ ‐أغســطس / آب٢٦ر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، تقرير مؤمت  (2) 
  .املرفق ،٢ ، الفصل األول، القرار) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (٢٠٠٢
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 من اتفاقية األمم املتحدة ٦٢احلساب املشار إليه يف املادة  أن يدار رتقّر  - ٤  
ر ملكافحة الفساد ضمن إطار صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقّر

خالف ذلك مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، املنشأ عمال باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
ضاء على البدء بتقدمي تربعات وافية إىل احلساب اآلنف الذكر الفساد، وتشجع الدول األع

بغية تزويد البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية مبا قد حتتاج إليه من مساعدة 
  تقنية لالستعداد للتصديق على االتفاقية وتنفيذها؛

كافحة  أن تكمل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملر أيضاتقّر  - ٥  
الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بعقد 
اجتماع قبل وقت كاف من انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، من 

 مشروع نص النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف وغري ذلك من القواعد إعدادأجل 
  إىل من االتفاقية، واليت ستحال إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته ٦٣ملادة املذكورة يف ا

  ألوىل للنظر فيها؛
 إىل مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية أن يعاجل مسألة جترمي رشو تطلب  - ٦  

موظفي املنظمات الدولية العمومية، مبا فيها األمم املتحدة، واملسائل ذات الصلة، واضعا يف 
مسائل االمتيازات واحلصانات وكذلك مسألة الوالية القضائية ودور املنظمات احلسبان 

  الدولية، وذلك بسبل منها تقدمي توصيات بشأن اإلجراء املناسب يف هذا الصدد؛
ديسمرب يوما دوليا ملكافحة / كانون األول٩ أنه ينبغي تسمية يوم رتقّر  - ٧  

  ور االتفاقية يف مكافحته ومنعه؛ الوعي مبشكلة الفساد وبدإذكاءالفساد من أجل 
 إىل األمني العام أن يكلف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات تطلب  - ٨  

  واجلرمية بتويل مهام أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية بتوجيه من ذلك املؤمتر؛
درات د مكتب األمم املتحدة املعين باملخ إىل األمني العام أن يزّوتطلب أيضا  - ٩  

الة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية األمم واجلرمية باملوارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة فّع
املتحدة ملكافحة الفساد ومن النهوض مبهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية ودعم اللجنة 

   أعاله؛٥املخصصة يف أعماهلا اليت تضطلع هبا مبقتضى الفقرة 
، تقريرا ٥٧/١٦٩، وفقا للقرار ىل األمني العام أن يعّد إتطلب كذلك  - ١٠  

شامال عن املؤمتر السياسي الرفيع املستوى املزمع عقده يف مرييدا، املكسيك، للتوقيع على 
  .م إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسنياالتفاقية، كي يقّد
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