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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 
   للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   

   االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
عناصر مقدمة لغرض إدراجها في اتفاقية األمم المتحدة                  : فرنسا  

   لمكافحة الفساد
نا -1 ي   تت واردة ف لة ال ة المقب ر االتفاقي ض عناص اهمة بع ذه المس ول ه

نون        رار المع اإلطار المرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي       "مشروع الق
اد ة الفس ة  )1("لمكافح ا السادس ي دورته ة ف ة العام لى الجمعي روض ع  المع

ذه المساهمة مشروعًا آامًال لالتفاقية بل تقتصر           . والخمسين  ك ال تشكل ه ولذل
 :ساسًا على النقاط التاليةأ

 التعاريف؛ )أ( 

 المنع؛ )ب( 

 .التجريم والجزاءات )ج( 

ا           -2 ته النمس ذي اقترح نص ال بار ال ي االعت ام ف دة أحك يغة ع أخذ ص وت
 .سيما في مجال اإلنفاذ والمنع ، وال(A/AC.261/IPM/4)وهولندا 

  
  التعاريف -أوًال 

 :مادة التاليةفيما يتعلق بالتعاريف، تقترح فرنسا ال -3
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 (...) 

 

 :ألغراض هذه االتفاقية" 

بير  )أ"(   د بتع ي’يقص ف العموم غل ‘ الموظ خص يش أي ش
ة طرف، سواء آان معّينًا           ًا أو قضائيًا في دول منصبًا تشريعيًا أو إداري
رف،    ة الط دى الدول ة ل ة عمومي ارس وظيف بًا، وأي شخص يم أو منتخ

 ك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛بما في ذل

 :‘موظف المنظمة الدولية’يقصد بتعبير  )ب"(  

تعاقد آخر، ضمن إطار         ‘1‘" أي موظف رسمي أو موظف م
نى المقصود في مدونة قواعد السلوك للموظفين العموميين،            المع
عيد        ارج الص ليمية أو خ ة أو إق ة دولي نظمة عمومي ي أي م ف

 الوطني؛

ل  ‘2‘" بيل    أي شخص يعم لى س واء ع ذه، س نظمة آه دى م  ل
تي        لوظائف ال ة ل ائف معادل تولى وظ ك، وي ر ذل ارة أو غي اإلع

 يؤديها موظفو تلك المنظمة أو غيرهم من العاملين فيها؛

بير    )ج"(   بية ’يشمل تع ة األجن ة   ‘ الدول ع مستويات الحكوم جمي
ة       ات االتحادي ات والكيان ك الوالي لية، وآذل نية ومح روعها، من وط أو ف

 في حالة الدول االتحادية؛

بير   )د"(   د بتع بي ’يقص ي األجن أي شخص ‘ الموظف العموم
ان   واء آ بي، س لد أجن ي ب ًا أو قضائيًا ف ريعيًا أو إداري يشغل منصبًا تش
بًا، وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لدى دولة أجنبية،              نًا أو منتخ معّي

 بما في ذلك، لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛

بير  )ه"(   د بتع لكات’يقص ا،   ‘ الممت ان نوعه ا آ ودات أي الموج
ة أم      نقولة، ملموس ر م نقولة أم غي ة، م ر مادي ة أم غي انت مادي واء آ س
بت ملكية تلك                  تي تث ة ال تندات أو الصكوك القانوني ر ملموسة، والمس غي

 الموجودات أو وجود مصلحة فيها؛



 

3  
 

A/AC.261/IPM/10

بير   )و"(   د بتع ريمة ’يقص ائدات الج تأت ‘ ع لكات ت ى أو أي ممت
 يتحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب جرم ما؛

بير      )ز"(   تجميد ’يقصد بتع الحظر المؤقت لنقل   ‘ الضبط’أو  ‘ ال
اعها     ريكها أو إخض ا أو تح رف فيه لها أو التص لكات أو تبدي الممت
ة أو          ن محكم ادر ع ر ص لى أم ناء ع تة ب يطرة المؤق ة أو الس للحراس

 سلطة مختصة أخرى؛

بير  )ح"(   د بتع ادرة’يقص ثما ‘المص ز حي مل الحج تي تش ، ال
لكات بموجب أمر صادر عن محكمة        نهائي من الممت تجريد ال انطبق، ال

 أو سلطة مختصة أخرى؛

بير   )ط"(   د بتع لي ’يقص رم األص نه  ‘ الج أتت م رم ت أي ج
ي         وارد ف تعريف ال ب ال رم حس وع ج بح موض ن أن تص ائدات يمك ع

 ؛ من هذه االتفاقية13المادة 

بير   )ي"(   د بتع راقب ’يقص ليم الم مح   ‘ التس ذي يس لوب ال األس
ر مشروعة أو مشبوهة بالخروج من إقليم دولة أو أآثر أو          لشحنات غي
تها،    لطاته المختصة وتحت مراقب رفة س له، بمع بره أو دخو رور ع الم
ي           العين ف خاص الض ة األش ف هوي ا وآش رم م ن ج تحري ع ة ال بغي

 ."ارتكابه
 

 

 
وارد في الفقرة الفرعية     " الموظف العمومي   "وضع تعريف      -4 على ) أ(ال

بي     "غرار تعريف      وارد في اتفاقية مكافحة رشوة       " الموظف العمومي األجن ال
نظمة      تمدتها م تي اع ة ال تجارية الدولي امالت ال ي المع ن ف ن العموميي الموظفي

نمية في الميدان االقتصادي        تعاون والت 2("). والتنميةاتفاقية منظمة التعاون("ال

تعريف أفضل من التعريف الوارد في الفقرة              ) ذا ال بين أن ه د ت  من المادة 4 وق
نظمة عبر الوطنية               8 تحدة لمكافحة الجريمة الم م الم ة األم اتفاقية (" من اتفاقي

نظمة    لدولة الطرف، إذ أنه                )3(")الجريمة الم انون الداخلي ل ذي يشير إلى الق  ال
اً  دًا وقائم ريفًا موح ر تع بير يوف ه لتع ي" بذات ر بعض " الموظف العموم ويوف

 لهذا النهج أن يجعل ينبغي". الموظف العمومي األجنبي  "االتساق مع تعريف     
 . الممكن تقليل الخالفات في التطبيق بين الدول األطرافمن
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) ب(الوارد في الفقرة الفرعية     " الموظف المدني الدولي  "وُأخذ تعريف      -5
ادة      ة م     9من الم نائي بشأن الفساد        من اتفاقي لقانون الج ا ل اتفاقية ("جلس أوروب

نائي انون الج ريف  )4(")الق لى أساس تع دل ع ة" المع وارد " موظف الجماع ال
ادة   ي الم نة   1ف ة س ن اتفاقي ه     1997 م لع في ذي يض اد ال ة الفس أن مكافح  بش

اد       ي االتح اء ف دول األعض و ال ة أو موظف ات األوروبي و الجماع موظف
 )5(.األوروبي

ريف  وُأ -6 ذ تع بية "خ ة األجن رعية    " الدول رة الف ي الفق وارد ف ن ) ج(ال م
ادة    تعاون والتنمية في الميدان االقتصادي            1الم نظمة ال ة م وقد ُوّسع  .  من اتفاقي

 .نطاقه ليشمل الدول االتحادية

بي     "وُأخذ تعريف      -7 وارد في الفقرة الفرعية      " الموظف العمومي األجن ال
 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من اتفاقية 1 من المادة) د(
  

  المنع -ثانيًا 
  التعديالت المقترحة -ألف 

ا      -8 ته النمس ذي قدم ترح ال نص المق اه ال واردة أدن تراحات ال تكمل االق تس
اس       طلحية ودون المس رات مص ن تغيي لزم م ا ي راء م نًا بإج ندا، ره وهول

ُتعقد في اللجنة المخصصة         تي س  للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة    بالمفاوضات ال
 .الفساد

  
  اإلدارة العمومية -1 

ادة      -9 تين إلى الم رتين التالي افة الفق د إض ن المفي ا أن م رى فرنس ن 6ت  م
 :النص الذي اقترحته النمسا وهولندا

مان          -2"  ر لض ن تدابي لزم م د ي ا ق راف م دول األط تخذ ال ت
ن   ن المدنيي ن والموظفي ن العموميي ول الموظفي ب حص لى تدري  ع

تخصصي ومحدد ومناسب بشأن مخاطر الفساد الذي قد يتعرضون له      
 .بحكم وظائفهم والمهام اإلشرافية والتحقيقات التي يتحملون مسؤوليتها

ية        -3"  بادئ األساس راعاة الم ع م راف، م دول األط نظر ال ت
نفيذ نظم               تماد وت ر الع لزم من تدابي د ي ا ق اذ م ا الداخلي، في اتخ لقانونه
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وم  بها األشخاص الذين يؤدون وظائف عمومية معينة باإلعالن           يق  بموج
 ."عن دخلهم، ولتعميم ذلك اإلعالن، حيثما يكون ذلك مناسبًا

 

 

 
رة      -10 ام األخرى في المادة عن طريق إدراج االلتزام           2تستكمل الفق  األحك

 .بتوفير التدريب للموظفين المعرضين لخطر الفساد

رة   -11 ا الفق تزام    3أم لى ال نص ع راف إلى ال دول األط و ال تي تدع ، ال
لدان         ة الب ن اتفاقي توحاة م ا، فمس ك مالئم بدو ذل ندما ي ل ع ن الدخ الن ع اإلع

 )6(.األمريكية لمكافحة الفساد

  
  مدونة قواعد سلوك الموظفين العموميين -2 

 7المادة 

د استكمال المادة          -12 ا أن من المفي رى فرنس ن النمسا  من النص المقدم م7ت
ادة    لك الم اق ت دد نط ام تح دة أحك ندا بع ام  . وهول افة األحك ا إض ترح فرنس وتق

 :التالية

ر    - مكررًا3"  ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تخذ آ ت
لضمان عدم التحامل أو عدم فرض جزاءات على الموظفين العموميين            
ّلغون السلطات المختصة، بحسن نية وعلى أسس معقولة، عن                ن يب الذي

بر أو ُتشكِّل نشاطًا غير م            د ُتعَت شروع أو إجراميًا، بما فيها   أي حوادث ق
 ."الحوادث التي تتعلق بالخدمة العمومية

ادة، تضع الدول األطراف              -5"  ذه الم ام ه نفيذ أحك ألغراض ت
ليمية     نظمات اإلق تخذها الم تي ت لة ال بادرات ذات الص بارها الم ي اعت ف

 ."واألقاليمية والمتعددة األطراف
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رة  -13 فر"الفق ن " ص توحاة م توجيهية "مس ا ال لس أوروب بادئ مج م
اد  ة الفس رون لمكافح رون " (العش توجيهية العش بادئ ال بدًأ  )7()الم من م  وتتض

 .يرد على نحو أآثر تفصيال في األحكام الالحقة

رة  -14 ادة 3الفق تند إلى الم نموذجية 12 تس ا ال لس أوروب ة مج ن مدون  م
ن،   ن العموميي لوك الموظفي د س تزام ب  )8(لقواع زز االل ال   وتع ن أفع اإلبالغ ع

 ).أ (3الفساد، حسبمـا جـاء في الفقـرة 

رة  -15 يغة الفق رة 5ص تند إلى الفق ادة 3 تس ن الم ريمة  7 م ة الج ن اتفاقي  م
 .المنظمة وتشير إلى المبادرات اإلقليمية التي اتخذها مجلس أوروبا

  
  تدبر اإلدارة العمومية -3 

اد   -16 ام إلى الم دة أحك افة ع ا إض ترح فرنس ذي  9  و8تين تق نص ال ن ال  م
 .قدمته النمسا وهولندا

 
 8المادة 

 : على النحو التالي8يمكن استكمال المادة  -17

رة           )أ(  تالية إلى الفق بارات ال وال سيما من ): "ب (2يمكن إضافة الع
 "جانب أجهزة رفيعة المستوى للمراقبة المالية واإلدارية؛

 :لتاليةوقد يكون من المفيد إضافة األحكام ا )ب( 

د يلزم من تدابير العتماد نظم                  -3"   ا ق ة طرف م تخذ آل دول ت
ة   ئات العمومي ة والهي رادات الدول ترداد إي ن أجل اس نفيذها م ة وت مالئم

 .ورصدها بهدف منع الفساد

ار   -4"   ي إط ر، ف ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تخذ آ ت
لقة بالمحاسبة العمومية، لمنع          لية المتع نها الداخ  اإلدارات العمومية   قواني

من إنشاء حسابات غير مقيدة في الدفاتر، وإجراء معامالت غير مدونة       
ة، وقيد                   ات وهمي ة، وتسجيل نفق نة بصورة وافي ر مبي ر أو غي في الدفات
 .التزامات دون تحديد غرضها تحديدًا صحيحًا واستخدام وثائق مزورة
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ة أو    -5"   ة أو إداري ات مدني رف عقوب ة ط ل دول رض آ تف
ر         ج  ي دفات ر ف ال أو تزوي لى أي إغف ة ع بة ورادع ة ومناس نائية فعال

 .اإلدارات والهيئات العمومية وسجالتها وحساباتها وبياناتها المالية

لزم من تدابير لكي تضمن                   -6"   د ي ا ق ة طرف م تخذ آل دول ت
اءلة في اإلدارات العمومية لعواقب أفعال الفساد التي          راعاة نظام المس م

 ."ن عموميونيرتكبها موظفو
 

 

 
 . إلى اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد3تستند الفقرة  -18

رتان  -19 تند الفق دان   5 و4تس ي المي نمية ف تعاون والت نظمة ال ة م  إلى اتفاقي
 .االقتصادي وتجسدان الحاجة إلى معايير دنيا في مجال المحاسبة العمومية

 .ادئ التوجيهية العشرين إلى المب6تستند الفقرة  -20
 

 9المادة 

ادة  -21 تكمال الم ن اس توجيهية   9 يمك بادئ ال تند إلى الم ة تس رة عام  بفق
 :العشرين على النحو التالي

  
  تدابير منع الفساد في القطاع الخاص -4 

ادتين          -22 ام الم ا أن من الممكن توسيع نطاق أحك رى فرنس  من  12 و11ت
 .نداالنص الذي قدمته النمسا وهول

 
 11المادة 
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رة          -23 ادة      1يمكن توضيح نطاق الفق  واستكماله بأحكام مأخوذة  11 من الم
نظمة          ة مكافحة الجريمة الم ذا تقترح فرنسا تعديل الفقرة الفرعية     . عن اتفاقي ول

 :الواردة أدناه، على النحو التالي) و(وإضافة الفقرة الفرعية ) ه(

ئات االعت   )ه"(   تخدام الهي اءة اس نع إس ال م اب أفع بارية الرتك
لين،    تبانة الموآ أن اس ر بش تماد تدابي ك باع ا، وذل اد أو إخفائه فس
ادية      ات االقتص تبانة الجه هم، واس وال واألس حاب رؤوس األم وأص
ة،       فة عام الن، وبص د اإلع جيل، وقواع تزامات التس تفيدة، وال المس

ة والقانونية والمحاسبية ضمن جملة أ           امالت المالي فافية في المع مور الش
 ؛[...]

ات    )و"(   م اإلعان تي تحك راءات ال تخدام اإلج اءة اس نع إس م
 "والرخص التي تمنحها الهيئات العمومية للنشاط التجاري؛

 

 

 
رعية    -24 رة الف تند الفق رة ) و(تس ادة   ) ج(2إلى الفق ام الم ن أحك ن 31م  م

نظمة        ة مكافحة الجريمة الم م توسيع نطاق الحكم ا         . اتفاقي د ت لمتعلق بشفافية  وق
 .الهيئات االعتبارية وإضفاء مزيد من الدقة عليه

 
 12المادة 

ادة     -25 تكمال الم ا اس ترح فرنس وابط    12تق ع ض لقة بوض ام متع  بأحك
ا       بية سواء داخل المنشآت أو خارجه رات اإلضافية     . محاس م الفق ترح من ث وتق

 :التالية

ر لضمان وج                   -3"   لزم من تدابي ا ي ة طرف م تخذ آل دول ود ت
ا    تجارية، مم رآات ال آت والش ي المنش ة ف لية آافي بية داخ بة محاس مراق

 .يسمح بكشف أفعال الفساد

ة طرف ما يلزم من تدابير لضمان خضوع               -4"   تخذ آل دول ت
راجعة        راءات الم تجارية إلج رآات ال آت والش ي المنش بة ف المحاس
آت     ين أو المنش انب المتخصص ن ج يما م ة، ال س ديق المالئم والتص

 ."تخصصة المعتمدة لدى الهيئة العموميةالم
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رة  -26 تند الفق دان  3تس ي المي نمية ف تعاون والت نظمة ال ة م  إلى اتفاقي

 .االقتصادي واتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد

رة  -27 رمي الفق ادة  4ت ام الم تكمال أحك تزام  12 إلى اس افة االل ك بإض  وذل
 .آت التجاريةبمراجعة حسابات المنش

  
   دور المجتمع المدني ووسائل اإلعالم -5 

 13المادة 

ا ضرورة استكمال المادة       -28 ترح فرنس  من النص الذي قدمته النمسا 13تق
 .وهولندا بحكم خاص بحرية الصحافة

رين،      -29 توجيهية العش بادئ ال تند إلى الم م المس ك الحك ياغة ذل ن ص ويمك
 :على النحو التالي

ل -2"   لقي تكف رية ت الم ح ائل اإلع راف لوس دول األط  ال
لومات عن حاالت الفساد ونشرها وتعميمها، مع التقيد فقط بالحدود             المع
لوك    د الس راعاة قواع ليم، وم و س لى نح تحريات ع راء ال لوبة إلج المط

 ."السارية، والحق في الدفاع، وافتراض البراءة
  

  حكم إضافي -باء 
دداً  -30 ًا مح ا حكم ترح فرنس تعددة  تق اآل متخصصة وم اء هي جيع إنش  لتش

اد نع الفس ي مجال م نحو .االختصاصات ف م على ال ك الحك  ويمكن صياغة ذل
 :التالي

 

 (...) 

دول األطراف في إنشاء أجهزة متخصصة لمنع              -1"   نظر ال ت
ن    تعددة االختصاصات م ائل م تحداث وس لى اس ادرة ع ون ق اد تك الفس

 .أجل تعزيز المعارف بشأن الفساد، وتصنيف أفعال الفساد



 

 10 
 

 A/AC.261/IPM/10 

زة المتخصصة المشار إليها            -2"   دول األطراف األجه نح ال تم
رة  ي الفق ن   1ف ة والموظفي ائل المادي تقاللية والوس ادة االس ذه الم ن ه  م

ا         ن بم ؤالء الموظفي ب له ن تدري لزم م د ي ا ق ر م ين، وتوف المتخصص
 .يمّكنهم من أداء مهامهم

دول األطراف في إنشاء أو تحديد نقطة أو دائرة           -3"   نظر ال ت
بيعي أو       ن ألي شخص ط ث يمك ة بحي ا العمومي من ادارته ال ض اتص
ادة    ورة أو اإلف لى المش ول ع ة الحص ا بغي لجأ إليه باري أن ي اعت

 ."بمعلومات عن أفعال الفساد
 

 

 
نع الفساد على وجه التح         -31 ألة م م مس ذا الحك ناول ه وتستند الفقرتان . ديديت

ادة           2 و 1 توجيهية العشرين والم بادئ ال  من اتفاقية مكافحة الجريمة  28 إلى الم
نظمة  رة   . الم ابقين بضمان تدفق المعلومات على           3 وتستكمل الفق ن الس  الحكمي

 .نحو أفضل
  

  التجريم والعقوبات -ثالثًا 
  التجريم -ألف 

 تجريم الفساد -1 

اد ال       -32 لق بفس ا يتع د فرنسا االعتماد          فيم ن الوطنيين، تؤي ن العموميي موظفي
رتين  لى الفق ادة  ) ب(و) أ (1 ع ام الم ن أحك ريمة   8م ة الج ة مكافح ن اتفاقي  م

تفاوض      اعدة لل نظمة آق ويمكن أيضًا االستناد إلى العناصر األساسية نفسها     . الم
 .الواردة في تلك األحكام فيما يتعلق بفساد الموظفين العموميين األجانب

ن   -33 ن الدوليي ن المدنيي اد الموظفي لق بفس ا يتع ا فيم ترح  ،أم ا تق إن فرنس  ف
 :إدراج المادة التالية في مشروع االتفاقية

 

 (...) 

 فساد الموظفين المدنيين الدوليين وأعضاء أو ممثلي منظمة دولية"
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تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير                  -1"  
من هذه االتفاقية     (...) ك المشار اليه في المادة             أخرى لتجريم السلو    

، والضالع فيه موظف مدني دولي،         ]افساد الموظف العمومي الوطني    [
أو عضو جمعية تشريعية لمنظمة دولية، أو أصحاب مناصب قضائية               

 .أو موظفين في محكمة دولية

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير                  -2"  
من هذه االتفاقية     (...) لسلوك المشار اليه في المادة             أخرى لتجريم ا    

، والضالع فيه موظف مدني دولي         ]انفساد الموظف العمومي الوطني     [
أو عضو جمعية تشريعية لمنظمة دولية تنتمي الدولة الطرف الى                          
عضويتها أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفين في محكمة دولية                   

 ."لدولة الطرفتكون واليتها القضائية مقبولة لدى ا
 

 

 
رة      -34 ن الفق توحاة م ادة مس ذه الم ادة  2ه ن الم ريمة   8 م ة الج ن اتفاقي  م

نها عدلت بصورة جوهرية من أجل انشاء التزام بدال من مجرد                  نظمة، ولك الم
ار ن      . خي ة م لة مقتبس مينه أمث نص بتض يل ال رى تفص ك، ج لى ذل الوة ع وع

ادتين    انو     11 و   10الم ة الق راعاة الحاالت التي ال     من اتفاقي نائي بهدف م ن الج
 ".الموظف المدني الدولي"يشملها تعريف 

ك، حذف الشرط المتعلق بعضوية الدولة الطرف في              -35 وباالضافة الى ذل
ائية    ة قض بول والي لق بق نة والشرط المتع ة معي نظمة دولي ريعية لم ة تش جمعي

ا يخص االفساد ولكنهما استبقيا بالنسبة لال          ة فيم نفساد، مما يجعل باالمكان دولي
 .توسيع نطاق التجريم الى حد ما

  
 تجريم غسل األموال -2

 
فيما يخص تجريم غسل األموال، تؤيد فرنسا االدراج الشامل لألحكام                 -36

ولذلك من الممكن      .  من اتفاقية الجريمة المنظمة          6ذات الصلة من المادة           
 من   2طريق اضافة الفقرة       استكمال االقتراح المقدم من النمسا وهولندا عن               

 . من تلك االتفاقية6المادة 
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 التجريمات األخرى -3
 

بالنسبة للتجريمات األخرى، تقترح فرنسا تضمين مشروع االتفاقية                    -37
 :المواد التالية

 

 (...) 

 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات أو تدابير                             "  
 :ال التالية عند ارتكابها بصورة متعمدةأخرى لتجريم األفع

الوعد بمزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها بشكل                   )أ"(  
مباشر أو غير مباشر بقصد الحصول من موظف عمومي أو أي                            
شخص آخر، سواء آان يستغل نفوذه الحقيقي أو المزعوم بهدف                            
الحصول من ادارة أو سلطة عامة تابعة للدول الطرف، على أي مزية                

 غير مستحقة أو أي قرار لصالحه أو لصالح أي شخص آخر؛

بالنسبة للموظف العمومي أو أي شخص آخر، التماس                 )ب"(  
أو قبول أي مزية غير مستحقة له أو لشخص آخر، بشكل مباشر أو                        
غير مباشر، من خالل استغالل نفوذه الحقيقي أو المزعوم بهدف                           

ة الطرف على أي مزية       الحصول من ادارة أو سلطة عامة تابعة للدول           
غير مستحقة أو أي قرار لصالحه أو لصالح أي شخص آخر، سواء                      
آان النفوذ قد مورس أم ال أو سواء أفضى النفوذ المزعوم الى النتيجة                  

 ."المقصودة أم ال
 

 

 
 من اتفاقية القانون الجنائي بعد ادخال            12يستند هذا الحكم الى المادة           -38

أما التجريم، الذي يعالج االتجار االيجابي أو السلبي               . عليهاتعديالت واسعة     
بالنفوذ، فقد قصر عمدا على األفعال المرتكبة ضد أو لصالح ادارة أو سلطة                     

ولم يؤخذ بعين االعتبار، في المرحلة الراهنة،              . عامة تابعة للدولة الطرف       
 .لصالح سلطة عامة أجنبية) االيجابي والسلبي(االتجار بالنفوذ 
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 (...) 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير أخرى                "  
لتجريم اختالس أو نقل أي ممتلكات منقولة أو غير منقولة، أو أموال                    
عامة أو خاصة أو سندات أو أي أشياء أخرى موضوعة بعهدته بحكم                 

 .ترتكب عمداوظيفته أو مهمته، عندما 
 

 

 
ادة مستوحاة من المادة الحادية عشرة من اتفاقية البلدان               -39 ذه الم صياغة ه

اد   ة الفس ريكية لمكافح ن     . األم ن العموميي لى الموظفي ر ع تجريم فيقتص ا ال أم
 .الوطنيين

 

 (...) 

 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابير                         "  
خرى لتجريم اخفاء أو حيازة أو نقل ممتلكات أو أموال منقولة أو                       األ

العمل آوسيط في نقل هذه الممتلكات أو األموال رغم علمه بأن هذه                      
الممتلكات أو األموال المنقولة ناشئة عن احدى الجرائم المقررة في                      

 ."هذه االتفاقية، عندما ترتكب عمدا
 

 

 
من المادة السادسة من     ) د (1 عليه في الفقرة       تجريم االخفاء منصوص    -40

اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد، غير أن أرآان الجريمة غير                                  
 .وتسعى الصياغة المقترحة الى اضفاء المزيد من الدقة على التجريم. مذآورة

  

 (...) 

عات والتدابير   تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من التشري                     "  
 :األخرى لتجريم األفعال التالية جنائيا عندما ترتكب عمدا
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ابتداع أو استخدام فاتورة أو أي وثيقة محاسبية أخرى أو             )أ"(  
 سجل يحتوي على معلومات آاذبة أو ناقصة؛

 ."اغفال وضع سجل للمدفوعات خالفا للقانون )ب(  
 

 

 
غير أن   .  من اتفاقية القانون الجنائي         14ة   يستند هذا الحكم الى الماد          -41

االلتزام بالتجريم ال يقتصر على األفعال المرتكبة بقصد اقتراف أفعال فساد أو              
تيسيرها أو التستر عليها، مما يحد من نطاق التجريم ويثير مصاعب تتعلق                      

 .باألدلة
 

 (...) 

تعتمد آل دولة طرف أيضا، وفقا لقانونها الوطني، ما قد              -1"  
يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لتجريم المشارآة آمتواطئ أو                           

 .من هذه االتفاقية(...) محرض في جريمة محددة بموجب المواد 

تعتمد آل دولة طرف أيضا، وفقا لقانونها الوطني، ما قد              -2"  
تجريم أي محاولة الرتكاب جريمة       يلزم من تشريعات وتدابير أخرى ل        
 ."من هذه االتفاقية(...) من الجرائم المحددة بموجب المواد 

 

 

 
 من اتفاقية الجريمة          8 من المادة          3 مستوحاة من الفقرة             1الفقرة     -42

المنظمة ومستكملة بصياغة مقتبسة من الصكوك التي تعالج المصالح المالية                 
بغي أن يشمل نطاق هذا الحكم آافة الجرائم التي                   وين. للجماعات األوروبية  

 .تحددها االتفاقية

وينبغي أن يستبعد من       .  على تجريم الشروع بالجرائم        2تنص الفقرة      -43
نطاقها الجرائم المتعلقة بالفساد والمتاجرة بالنفوذ واالخفاء، نظرا لخصوصية             

المواد المتعلقة  ولذلك يكفي النظر في جميع        . العناصر التي تشكل هذه الجرائم     
 .بالتجريم باستثناء تلك التي تعالج الجرائم المعينة المذآورة آنفا
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  الجزاءات األخرى -باء 
فيما يتعلق بالجزاءات األخرى، ينبغي أن تكون جميع التدابير الجنائية                -44

 :األخرى مسبوقة بحكم عام يمكن أن يصاغ على النحو التالي
 

 (...) 

 

تعتمد دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق            "  
معه، تدابير تشريعية أو ادارية أو تدابير فعالة أخرى لتعزيز نزاهة                      

 ."الموظفين العموميين، ولكشف فسادهم والمعاقبة عليه
 

 

 
تفاقية  من ا    9 من المادة       1يتضمن هذا الحكم العام جزءا من الفقرة                 -45

 طالما  2ولم تستبق الفقرة    . الجريمة المنظمة، بعد ادخال تعديالت طفيفة عليها        
أنه من الممكن ادراج األحكام ذات الصلة وجعلها أآثر دقة فيما يتعلق بأجهزة                

 .انفاذ القوانين والمنع

وعالوة على ذلك، ينبغي ادراج المقترحات الواردة أدناه في مشروع                  -46
 .االتفاقية

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات -1 

 20المادة 
 

 من االقتراح المقدم       20حول هذه النقطة، تقترح فرنسا ادراج المادة                -47
 للحد من نطاق الحصانات         1من النمسا وهولندا مع اضافة حكم بعد الفقرة                 

ومن الممكن أن يستند هذا الحكم الى المبادئ                             . واالمتيازات القضائية    
 : ويصاغ على النحو التاليالتوجيهية العشرين

 مكرر، تتخذ آل دولة طرف ما قد يلزم من التدابير لقصر                   1"  
أي حصانة وأي امتياز قضائي يتعلق بالتحري والمالحقة والمقاضاة                 
في الجرائم المتصلة بالفساد على الحد الضروري جدا لنهوض                               

 ."المجتمع الديمقراطي بأعماله بصورة سلسة
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 الوالية القضائية -2
 

فيما يتعلق بالمعايير المتعلقة بالوالية القضائية، تؤيد فرنسا االدراج                     -48
الشامل لألحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة المنظمة بما فيهـا األحكام                          

 .15من المادة ‘ 2‘) ج (2الواردة في الفقـرة 
 

 25المادة 

 المقدم   من النص   25وعالوة على ذلك، فان باالمكان استكمال المادة              -49
من النمسا وهولندا بحكم يتيح للدولة الطرف اثبات واليتها القضائية في حالة                  

ممن ال يكون بالضرورة      (قيام أحد موظفيها العموميين بارتكاب هذه األفعال             
وبحكم يتعلق بالوضع الخاص للموظفين المدنيين                ) من رعايا تلك الدولة         

 .الدوليين

 25 من المادة      2ام التالية الى الفقرة        ولذلك تقترح فرنسا اضافة األحك        -50
 :من النص المقترح من النمسا وهولندا

عندما يكون أحد موظفيها العموميين أو أي شخص                         )ج"(  
 وهو في الوقت نفسه أحد رعاياها، ضالع في               8مشار اليه في المادة        

 الجريمة؛

عندما تكون الجريمة هي احدى الجرائم المحددة وفقا                    )د"(  

 

 

 
 . من اتفاقية القانون الجنائي17مستوحاة من المادة ) ج (2الفقرة  -51
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 من اتفاقية     15من المادة     ‘ 2‘) ج (2حكم الفقرة     ) د (2تضم الفقرة      -52
 .الجريمة المنظمة

  
 أساليب التحري الخاصة -3
 

تقترح فرنسا اضافة حكم يشجع الدول األطراف على تنفيذ أساليب                        -53
 .خاصة للتحري لكبح أفعال الفساد وغيرها من الجرائم التي تحددها االتفاقية

 

 (...) 

 

ولة طرف، ضمن حدود امكانياتها ووفقا                  تقوم آل د       -1"  
للشروط المنصوص عليها في قانونها الداخلي، اذا آانت المبادئ                          
األساسية لنظامها القانوني الداخلي تسمح بذلك، باتخاذ ما يلزم من                        
تدابير التاحة االستخدام المناسب للتسليم المراقب، وآذلك ما تراه                         

ى مثل المراقبة          مناسبا من استخدام أساليب تحر خاصة أخر                            
االلكترونية، أو غيرها من أشكال المراقبة، والعمليات المستترة، من                  
جانب سلطاتها المختصة داخل اقليمها لغرض مكافحة الفساد بصورة                

 .فعالة

بغية التحري عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، تشجع            -2"  
ترتيبات الدول األطراف على أن تبرم، عند االقتضاء، اتفاقات أو                         

مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف الستخدام أساليب التحري الخاصة                  
ويراعى تماما في ابرام       . هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي            

تلك االتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول في السيادة،                       
 .تيباتويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو التر

في حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو المبين                     -3"  
 من هذه المادة، يتخذ ما يقضي باستخدام أساليب التحري                2في الفقرة    

الخاصة هذه على الصعيد الدولي من قرارات لكل حالة على حدة،                        
ويجوز أن تراعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات المالية والتفاهمات                

 .ارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف المعنيةالمتعلقة بمم
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يجوز، بموافقة الدول األطراف المعنية، أن تشمل                           -4"  
القرارات التي تقضي باستخدام أسلوب التسليم المراقب على الصعيد                 
الدولي طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح لها بمواصلة                    

 .ا آليا أو جزئياالسير سالمة أو ازالتها أو ابداله
 

 

 
 . من اتفاقية الجريمة المنظمة20تضم هذه المادة أحكام المادة  -54

  
  حماية الضحايا -4 

تقترح فرنسا تضمين مشروع االتفاقية حكما بشأن حماية حقوق                              -55
الضحايا ومصالحهم، التي يمكن تبريرها بحسب طبيعة الجرائم التي يحددها                 

 :نوع النظم القانونيةالصك المرتقب وت
 

 (...) 

 

تكفل آل دولة طرف مراعاة قانونها الوطني لضرورة                 -1"  
مكافحة الفساد، وتوفر، على وجه الخصوص، وسائل انتصاف فعالة                 
لألشخاص الذين تتأثر حقوقهم ومصالحهم بالفساد بغية تمكينهم من                     

ا لمبادئ قوانينها         الحصول على التعويض وجبر األضرار، وفق                     
 .الداخلية

تتيح آل دولة طرف، رهنا بقانونها الداخلي، امكانية                     -2"  
عرض آراء الضحايا وشواغلهم وأخذها بعين االعتبار في المراحل                   
المناسبة من االجراءات الجنائية المتخذة ضد الجناة على نحو ال يمس                

 ."بحقوق الدفاع
 

 

 
 من اتفاقية الجريمة المنظمة التي حذفت        25لى المادة   تستند هذه المادة ا    -56

 2 من النص المقترح هي أقل دقة من الفقرة             1وصياغة الفقرة   .  منها 1الفقرة  
 من تلك االتفاقية، وهي مستوحاة من المبادئ التوجيهية                            25من المادة       
 .العشرين
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  نالتدابير الرامية الى تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القواني -5 

تؤيد فرنسا الدمج الشامل لألحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة                            -57
 .26 من المادة 5المنظمة بما فيها أحكام الفقرة 

 
 24المادة 

 24وعالوة على ذلك ترى فرنسا أن من المفيد أن يضاف الى المادة                      -58
من المشروع المقدم من النمسا وهولندا حكم عام يشجع توفير المعلومات                          

ويمكن صياغة هذا الحكم           . لطات انفاذ القوانين التي تحددها االتفاقية                 لس
 : دون أن يحل محلها، على النحو التالي1االضافي، الذي سيدرج قبل الفقرة 

تتخذ آل دولة طرف التدابير المناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشارآون            ]. 1 
ة منصوص عليها في هذه االتفاقية         أو سبقت لهم المشارآة في ارتكاب جريم          

 ."على توفير معلومات مفيدة للسلطات المختصة ألغراض التحري واالثبات

  
  أحكام ختامية -6 

دون المساس باألحكام الختامية األخرى من االتفاقية، وال سيما آلية                      -59
المتابعة، ترى فرنسا أنه ينبغي أن يحتوي مشروع االتفاقية على حكم خاص                   

 .العالقة بين الصك المرتقب واالتفاقيات األخرىيحدد 

 :وتقترح فرنسا النص التالي -60
 

 (...) 

ال تمس هذه االتفاقية بالحقوق وااللتزامات الناشئة عن                 -1"  
 .االتفاقيات الدولية المتعددة األطراف

التفاقية أن تعقد اتفاقات      يجوز للدول األطراف في هذه ا          -2"  
ثنائية أو متعددة األطراف فيما بينها بشأن المسائل التي تتناولها هذه                      
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االتفاقية وذلك بقصد استكمال أو تعزيز أحكامها أو تيسير تطبيق                           
 .المبادئ المتجسدة فيها

في حالة قيام دولتين أو أآثر من الدول األطراف بعقد                     -3"  
لة من المسائل التي تتناولها هذه االتفاقية أو          اتفاق أو ترتيب يتعلق بمسأ     

قيامها بتحديد عالقاتها على نحو ما فيما يتصل بهذه المسألة، فانه يحق                
لها تطبيق هذا االتفاق أو الترتيب بدال من هذه االتفاقية، اذا آان من                        

 ."شأنه تيسير التعاون الدولي
 

 

 
 1990ن اتفاقية مجلس أوروبا لعام           م 39هذا الحكم يستند الى المادة           -61

الخاصة بغسل العائدات المتأتية من الجريمة والبحث عنها وضبطها                                   
والهدف من هذا     .  منها بصورة طفيفة       1 التي ُعدلت الفقرة          )9(ومصادرتها؛

الحكم هو الحفاظ على االلتزامات المترتبة على الدول في الصكوك الدولية                      
 .األخرى

   

 

 .، المرفق األول55/25قرار الجمعية العامة  )3( 

 )4( Council of Europe, European Treaty Series, No. 173. 

 )5( See Official Journal of the European Communities, No. C 195, 25 June 

1997. 

 .1996/99انظر قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  )6( 

 )7( See Council of Europe, Texts adopted by the Committee of Ministers of 

the Council of Europe, 1997, Strasbourg, France, 1998, resolution (97) 24. 
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 )8( See Official Gazette of the Council of Europe: Committee of Ministers 

part-volume, No. V- May 2000, recommendation R (2000) 10. 

 )9( Council of Europe, European Treaty Series, No. 141. 

 ــــــــ

 


