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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة 
 للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

    2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   مقترحات ومساهمات واردة من الحكومات  
   عناصر تضاف إلى اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد: بيرو  

ول، بما في ذلك األموال، ذات               منع ومكافحة تحويل األص         -أوًال 
المصدر غير المشروع والمتأتية من أفعال الفساد، وإعادة                 

   هذه األصول
 :تقترح بيرو إدراج األحكام التالية في هذا القسم من مشروع االتفاقية -1

بقًا   -1"  نة، ط ة ممك دول األطراف إلى أقصى درج تعاون ال ت
سائل الكفيلة بمنع ومكافحة   لتشريعاتها الوطنية، بشأن أنجع السبل والو          

روع    ر المش وال، ذات المصدر غي ك األم ي ذل ا ف ل األصول، بم تحوي
ة         ات فعال ر وآلي تماد تدابي ريق اع ن ط اد، ع ال الفس ن أفع تأتية م والم

 :ضمن جملة أمور، بغية

اليب        )أ"(  أن األس راف بش دول األط ع ال لومات م بادل المع ت
ألصول، بما في ذلك األموال،     والوسائل الفاسدة المستخدمة في تحويل ا       

 ذات المصدر غير المشروع والمتأتية من أفعال الفساد؛

دول األطراف من خالل مؤسساتها المالية              )ب"(  تعاون مع ال ال
تحويالت      د ال اف وتجمي ي اآتش رافية ف نظيمية واإلش ئاتها الت وهي
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تي تجري في إطار النظم االقتصادية والمالية، وتتضمن          امالت ال والمع
و ن     أص تأتية م روع وم ر مش در غي وال، ذات مص ك أم ي ذل ا ف ًال، بم

 .أفعال فساد

ر    -2"  نفيذ تدابي ة ت نها بغي ا بي راف فيم دول األط تعاون ال ت
رفية   ا المص ن نظمه ؤولين ع ام المس من قي ي تض ة لك ة وفعال مالئم
ل    نع تحوي ي م اعدة ف رافية بالمس نظيمية واإلش ئاتها الت ة وهي والمالي

ا        ا فيه وال، ذات المصدر غير المشروع والمتأتية من        األرصدة، بم األم
جيل     ور، بتس لة أم من جم طالع، ض ك باالض اد، وذل ال الفس أفع
ل وضوح    لين بك د األشخاص المتعام فافة وتحدي ريقة ش امالت بط المع
نح شروط تفضيلية أو مزايا خاصة للسياسيين               ناع عن م وجالء، واالمت

ن  ن العموميي لطات با . أو الموظفي الغ الس بوهة؛  وإب امالت المش لمع
ا    ا فيه ند االقتضاء، وآشف األرصدة، بم رية المصرفية ع اء الس وإلغ
م      اد، ث ال فس ن أفع تأتية م روع والم ر المش در غي وال، ذات المص األم
تجميدها الحقًا؛ وتيسير إعادة هذه األصول إلى بالدها       إصدار األوامر ب

 .األصلية

ام نظ    -3"  مان قي لى ض راف ع دول األط تعاون ال ا ت مه
اء    ر إنش رافية بحظ نظيمية واإلش ئاتها الت ة وهي رفية والمالي المص
بة    ي، ومطال ود حقيق ا وج س له ة أخرى لي ات مالي مصارف أو مؤسس
ارف      لة أو المص ارفها المراس ن مص ا م لب بدوره أن تط المصارف ب
راعي بدقة سياسات مكافحة غسل األموال مثل المبدأ        ا أن ت بطة به المرت

 .ل، واإلبالغ عن األنشطة المشبوهةالقاضي بمعرفة العمي

اتها   -4"  تفاظ مؤسس لى ضمان اح دول األطراف ع تعاون ال ت
امالت   ة عن المع نية مالئم ترة زم ناء ف ة بسجالت أث المصرفية والمالي

تي جرت    ذه السجالت معلومات عن مبالغ آل            . ال بغي أن تتضمن ه وين
لة، وشخصية وموقع إقامة المشارآين فيها، واألهلية           القانونية لكل  معام

ن         ي م تفيد الحقيق ة المس ة، وهوي ئة قانوني ن هي نيابة ع ارك بال ن يش م
 .عملية التحويل المعنية، باإلضافة إلى وصف دقيق للمعاملة ذاتها

رة  -5"  لق بالفق ا يتع ن أجل 4فيم دول األطراف م تعاون ال ، ت
لف أنواعها، من إخفاء          ة بمخت ة الوهمي ات القانوني نع الشرآات والكيان م
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ة      وال، وهوي ك األم ي ذل ا ف ول، بم ن لألص الكين الحقيقيي ة الم هوي
نظام     ائية أو ال لطات القض ن الس لة، ع ن المعام ن م تفيدين الحقيقيي المس

الي    تعاون الدول األطراف على وضع          . المصرفي والم ذا الغرض ت وله
ئات    ة للهي ة واإلداري نائية والمدني ؤولية الج لق بالمس دة تتع ر موح معايي

ة    ا في ذلك المؤسسات المصرفية         القانوني اد بم ال الفس تورطة في أفع الم
ة      ة واإلداري نائية والمدني ؤولية الج ك بالمس لق آذل ة، وتتع والمالي

 .لألشخاص الطبيعيين المسؤولين عن أفعال هذه الهيئات القانونية

دول األطراف آي ال تعرقل السرية المصرفية             -6"  تعاون ال ت
تعاون القض رائب ال ام الض اد وأحك نع الفس ي م ائي واإلداري ف

تخذ من السرية                     ة طرف أن ت ناء على ذلك ال يجوز لدول ته، وب ومكافح
اون           ن تع رى م رف أخ ة ط به دول ا تطل رفض م ة ل رفية ذريع المص

 .ومساعدة

لدان      -7"  ترجاع الب بر اس ة، يعت ذه االتفاقي راض ه وألغ
ر       در غي وال، ذات المص ا األم ا فيه ول، بم ررة لألص لية المتض األص
ة     ون األصول المحول ا تك در م ابل للتصرف بق ر ق ًا غي روع، حق المش
 .ذات المصدر غير المشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة بها

تراف      -8"  لية االع ل عم لى تعجي راف ع دول األط تعاون ال ت
تي تحدد المسؤولية الجنائية والمدنية واإلدارية في          ام القضائية ال باألحك

اد وال     ة تسهيل إعادة األصول، بما            حاالت الفس ا، بغي جرائم المتصلة به
ال         ن أفع تأتية م روع والم ر المش در غي وال، ذات المص ك األم ي ذل ف

 .الفساد

ات       -9"  ع المؤسس يق م راف بالتنس دول األط تعاون ال ت
ئات التنظيمية واإلشرافية في بلدانها، على            ة ومع الهي المصرفية والمالي

ي قواني  نظيمية ف رات ت د أي ثغ اء  س الت أو إخف ؤدي إلى تحوي د ت نها ق
وال، ذات المصدر غير المشروع والمتأتية          ا في ذلك األم لألصول، بم
ذه         ادة ه ير إع رورية لتيس مانات الض ر الض اد، وتوفي ال الفس ن أفع م

 .األصول إلى بلدانها األصلية
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دول األطراف المساعدة التقنية في تنقيح قوانينها     -10"  بادل ال تت
ة   ة بغي بة       المالي ال مراق تحويل ب مح بال د تس نظيمية ق رات ت ة ثغ د أي س

وال، ذات المصدر غير المشروع والمتأتية          ا في ذلك األم لألصول، بم
اد  ال الفس ن أفع م     . م ًا، تقيي ون مالئم ثما يك اعدة، حي ذه المس مل ه وتش

ثها في ضوء االتجاهات والنظريات                التشريعات السارية من أجل تحدي
 .ائدة حاليًاالقانونية ذات الصلة الس

دول األطراف، وفقًا لنظمها القانونية، بتبادل أآبر            -11"  وم ال تق
ي    ا ف ل األصول، بم ة تحوي نع ومكافح ي م نية ف اعدة التق ن المس در م ق
تأتية من أعمال الفساد                 ر المشروع والم وال، ذات المصدر غي ذلك األم

لدانها األصلية من خالل تبادل الخب               ذه األصول إلى ب ادة ه رات وفي إع
 .والمعارف المتخصصة ذات الصلة

تولى آل دولة عضو صوغ أو تطوير أو تحسين برامج              -12"  ت
نع      ن م ؤولين ع لموظفين المس تحديد ل ه ال لى وج مم ع بية تص تدري
ر     وال، ذات المصدر غي ك األم ي ذل ا ف ل األصول، بم ة تحوي ومكافح
ذه       ادة ه لى إع جيع ع اد، والتش ال الفس ن أفع تأتية م روع والم المش

 :وتتناول هذه البرامج ما يلي. ألصول إلى بلدانها األصليةا

وال، ذات       )أ"(  ك األم ي ذل ا ف ول، بم د األص اف وتجمي اآتش
 المصدر غير المشروع والمتأتية من أفعال الفساد؛

وال، ذات      )ب"(  ك األم ي ذل ا ف ول، بم رآة األص بة ح مراق
 المصدر غير المشروع والمتأتية من أفعال الفساد؛

ة   ا )ج"(  ة والفعال ة المالئم ائية واإلداري ائل القض ات والوس آللي
ر    وال، ذات المصدر غي ا األم ا فيه ادة األصول، بم من أجل تيسير إع

 .المشروع والمتأتية من أفعال الفساد، إلى بلدانها األصلية

ل    -13"  ة تحوي نع ومكافح ن أجل م راف م دول األط تعاون ال ت
وال، ذات الم            ا في ذلك األم صدر غير المشروع والمتأتية     األصول، بم

ز السبل والوسائل الكفيلة بإعادة هذه األصول              اد، وتعزي ال الفس من أفع
لة تدابير من بينها إنشاء وحدة لالستخبارات المالية                اذ جم من خالل اتخ

ا   بادل م وم بت ائق       تق ال ع لة ب دات المماث ع الوح لومات م ن مع ا م لديه
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دون حاجة إلى شكليات قانونية       أن ُتمّكن وحدة االستخبارات    وينبغي  . وب
لقية من استخدام هذه المعلومات داخل بلدها طبقًا للتشريعات             ة المت المالي

 .السارية في هذا البلد

تأتية    -14"  وال، الم ك األم ي ذل ا ف ادة األصول، بم هيًال إلع تس
بعض    زويد بعضها ال ي ت دول األعضاء ف تعاون ال اد، ت ال الفس ن أفع م

 .يمكن أن يسهموا في تحقيق هذا الهدفبأسماء الخبراء الذين 

ا بينها،                -15"  تعاون فيم رفض ال لدول األعضاء أن ت ال يجوز ل
بادل المساعدة بغية تعجيل وتوفير الضمانات                  وم بت ليها أن تق م ع ومن ث
تخذة إلعادة األصول، بما في ذلك                لق باإلجراءات القضائية الم ا يتع فيم

ر المشروع والم           وال، ذات المصدر غي ال الفساد، إلى     األم تأتية من أفع
لها  ب تحوي لية، عق لدانها األص زويد   . ب ي ت اء ف دول األعض تعاون ال وت

ن يمكن أن يسهموا في تحقيق هذا                   بعض بأسماء الخبراء الذي بعضها ال
 .الهدف

  
 اقتراح بشأن حلقة دراسية للنظر في مسألة إعادة األصول

 
نع اإلج           -2 ني بم وم المرآز المع ترح أن يق رام الدولي بتنظيم حلقة من المق

د في آن واحد مع الدورة الثانية للجنة المخصصة للتفاوض               ة، تعق دراسية دولي
ا        رى فيه تي يج اد ال االت الفس تبانة ح ة اس اد، بغي ة الفس ة لمكافح أن اتفاقي بش
وال، ذات المصدر غير المشروع والمتأتية             ا في ذلك األم ل األصول، بم تحوي

ال الفساد من خالل ال        نظام المالي المحلي والدولي من أجل النظر، فيما        من أعم
دة، في التدابير واآلليات المالئمة إلعادة األصول إلى           ة على ح لق بكل حال يتع

 .بلدانها األصلية

تيح للدول الفرصة لتناول موضوعات عدة       -3 لقة الدراسية أن ت ويمكن للح
تحدة         م الم ة لألم ئة تابع اء هي اب إنش ي استنس نظر ف نها ال ن بي ن  م تألف م  ت

ناء   لدان، ب زويد الب نها ت ون الهدف م ي استرجاع األصول، يك اختصاصيين ف
تعادة األصول التي                     ود الس له من جه ا تبذ ة فيم بها، بالمساعدة القانوني على طل

 .تمتلكها
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  التعاون الدولي -ثانيًا 
 :تقترح بيرو إضافة األحكام التالية إلى هذا القسم -4

دول األطر      -1"  تعاون ال د حد ممكن، وفقًا لنظمها       ت اف إلى أبع
اد       ال الفس نع أفع لة بم ائل الكفي بل والوس ع الس أن أنج ة، بش القانوني

بيها    اب بمرتك زال العق ا وإن تحقيق فيه افها وال ود  . واآتش افر جه وتتض
دول األطراف أيضًا من أجل تعزيز التعاون والتنسيق لمنع ومكافحة          ال

ه اد والجرائم المتصلة ب ات وعلى آل. الفس ر وآلي تمد تدابي ة أن تع  دول
 :فعالة من أجل

ن سلطاتها ومؤسساتها ووآاالتها            )أ"(  نوات اتصال بي إنشاء ق
المختصة، والعمل، في حالة وجود مثل هذه القنوات، على االرتقاء بها       
اد        لقة بجرائم الفس لومات المتع ال وسريع للمع أمون وفع بادل م تأمين ت ل

 وروابطها بأنشطة إجرامية أخرى؛

لومات مع الدول األطراف األخرى فيما يتعلق          )ب"(  بادل المع ت
اد والجرائم المتصلة بها، وأيضًا                 ة بشأن جرائم الفس تحقيقات الجاري بال

اد     ال الفس ن أفع ف ع ناء الكش دول     . أث وم ال رض، تق ذا الغ ًا له وتحقيق
لى         توي ع لدانها، يح ن ب ل م ي آ ات ف اء مصرف بيان راف بإنش األط

ن المؤس  لومات ع نيين     مع خاص المع اقي األش ن وب ات والموظفي س
 بمكافحة الفساد، يمكن تعميمها على الدول التي تطلبها؛

راء       )ج"(  ي إج رى ف راف األخ دول األط ع ال تعاون م ال
اد    رائم الفس ي ج تورطين ف خاص الم ة األش لقة بهوي تحقيقات المتع ال

 وأماآنهم وأنشطتهم، وفي تعقب األطراف الثالثة المتورطة أيضًا؛

تدابير   )د"(  ن ال رها م ة وغي تدابير القضائية واإلداري يق ال تنس
رائم  اد والج رائم الفس ن ج ف ع تعجيل بالكش ل ال ن أج رورية م الض

 المتصلة بها والتحقيق فيها وإنزال العقاب بمرتكبيها؛

لى   )ه"(  اد ع رائم الفس لية لج برات التحلي م الخ ع وتقاس تجمي
نظمات أو     الل الم ن خ نائي وم توى الث ليمية  المس ئات دون اإلق  الهي

 .واإلقليمية والدولية
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ات المذآورة أعاله،           تدابير واآللي ة ال ولكي يتسنى تيسير وتحسين فعالي
زي      ف مرآ ال أو موظ ف اتص تعيين موظ رف ب ة ط ل دول وم آ تق
نع اإلجرام الدولي           ني بم ه، إلى المرآز المع ّلغ اسمه ومهام مسؤول، يب

 .األطرافألغراض التسجيل والتعميم على الدول 

ة       -2"  تدابير القانوني تماد ال ة اع راف بغي دول األط تعاون ال ت
ة من أجل ضمان إعطاء األولوية للنظر في خطابات          ة الالزم واإلداري
ة      رف إلى دول ة ط لها دول تي ترس اد ال ة بالفس ائية الخاص ة القض اإلناب
ا أو إبطاء              ادة له تعجيل بعرضها، مع تحاشي أي إع طرف أخرى، وال

 .لية ال تتعلق بمضمون الطلبألسباب شك

ر مالئمة وفعالة             -3"  نفيذ تدابي دول األطراف على ت تعاون ال ت
رائم  اد والج ال الفس نع أفع ة من م ا المصرفية والمالي تمكن نظمه لكي ت
جيل   نها تس ر م لة تدابي الل جم ن خ ك م ا، وذل لة به رى المتص األخ

امالت بطريقة شفافة، وتحديد أطرافها، وعدم منح شروط           تفضيلية  المع
الغ     ن؛ وإب ن العموميي يين أو الموظفي زايا للسياس لى م نطوية ع أو م
ن   ف ع ير الكش بوهة، وتيس امالت المش ؤولة بالمع لطات المس الس

 .األصول وتجميدها الحقًا

دول األطراف على سد أي ثغرات تنظيمية في              -4"  تعاون ال ت
 .لة بهاقوانينها، قد تؤدي إلى ارتكاب أفعال الفساد والجرائم المتص

تراف      -5"  تعجيل باالع ة ال راف بغي دول األط تعاون ال ت
تي تحدد المسؤولية الجنائية والمدنية واإلدارية في          ام القضائية ال باألحك

 .حاالت الفساد والجرائم المتصلة بها وفقًا لهذه االتفاقية

ئاتها      -6"  لطاتها أو هي الل س ن خ راف م دول األط تعاون ال ت
ن م ؤولة ع نية المس لق  الوط فافية والُخ ز الش اد وتعزي ة الفس نع ومكافح

ة، بغية تبادل الخبرات الناجحة وتعزيز الشفافية              م في اإلدارة العام القوي
لة أمور منها اعتماد                 ة والقطاع الخاص من خالل جم في اإلدارة العام

 .نظم وإجراءات شفافة فيما يتعلق بمراجعة الحسابات واالشتراء العام

ير الت  -7"  ة تيس ذه    بغي ن ه ئة ع ام الناش ال لألحك نفيذ الفع
تعددة     نائية  أو م بات ث ات أو ترتي راف اتفاق دول األط د ال ة، تعق االتفاقي
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ن، وتدخل تعديالت         اذ القواني ا المسؤولة عن إنف ن وآاالته األطراف بي
ة وجودها من أجل زيادة                    بات في حال ات أو الترتي ذه االتفاق ثل ه على م

يق تعاون والتنس م تك. ال ة وإذا ل بات قائم ات أو الترتي ذه االتفاق ثل ه ن م
نع             تعاون في م ة هي أساس ال ذه االتفاقي بر ه دول األطراف، تعت ن ال بي

ه  رائم المتصلة ب اد والج ة الفس دول األطراف أيضًا، . ومكافح د ال وتعق
ليمية    نظمات دون اإلق ع الم بات م ات أو ترتي ًا، اتفاق ون مالئم ثما يك حي

ة بقصد دع        ليمية والدولي تعاون والتنسيق بين سلطاتها الوطنية        واإلق م ال
 .المعنية

بة      -8"  تب مراق ع مك يق م راف بالتنس دول األط تعاون ال ت
لى   توي ع ات تح اعدة بيان تفاظ بق لى االح ريمة، ع نع الج المخدرات وم
ل بأفضل   ن أجل وضع دلي اد، م ة الفس نية لمكافح ات وخطط وط تقييم

 .تعاون فيما بينهاالممارسات التي يمكن أن تساعد على تعزيز ال

دول األطراف الدعم للمرآز المعني بمنع اإلجرام             -9"  دم ال تق
ز برامج ومشاريع التعاون،                 برعات من أجل تعزي ي من خالل الت الدول

نها إلى    ال ه م يما الموج ذه     س نفيذ ه راض ت ك ألغ نامية، وذل لدان ال الب
 ."االتفاقية

  
  المساعدة التقنية -ثالثًا 

 :فة األحكام التالية إلى هذه القسمتقترح بيرو إضا -5

نظمها    -1"  ًا ل بعض، وفق راف إلى بعضها ال دول األط دم ال تق
ن، وخاصة لصالح    اق ممك ع نط لى أوس نية ع اعدة التق ة، المس القانوني
ا    لة به رائم المتص اد والج ال الفس نع أفع ل م ن أج نامية، م لدان ال الب

نها والتحقيق فيها وإنزال العقاب بمرتكب         يها، وذلك من خالل    والكشف ع
ها        زويد بعض لة وت ة ذات الص ارف المتخصص برات والمع بادل الخ ت
ره من أشكال الدعم                ني وغي ادي والتق واع الدعم الم لف أن بعض بمخت ال

 .المطبقة بوجه خاص في برامجها وخططها الوطنية لمكافحة الفساد

تقييمات      -2"  راء ال ي إج اعدة ف راف المس دول األط بادل ال تت
ات ي  والدراس ه ف اره وتكاليف بابه وآث اد وأس واع الفس أن أن بحوث بش  وال
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ة صوغ استراتيجيات وخطط عمل وطنية لمكافحة الفساد،              لدانها بغي ب
 .بمشارآة السلطات الوطنية والمجتمع المدني

ر أو تحسين     -3"  ة طرف على صوغ أو تطوي تعمل آل دول
نع الف       ن م ؤولين ع ن المس الح الموظفي بية لص رامجها التدري اد  ب س

ته، وال   لو اإلدعاء والقضاة وأعضاء الشرطة        ومكافح يما ممث وتتعلق . س
 :هذه البرامج التي قد تشمل إعارات وأنشطة تدريبية، بما يلي

 استبانة أفعال الفساد بغية إنزال العقاب بمرتكبيها الحقًا؛ )أ"( 

ة المستخدمة في منع أفعال الفساد والجرائم            )ب"(  تدابير الفعال ال
لة اب    المتص زال العق تها وإن ا ومراقب تحقيق فيه نها وال ا والكشف ع  به
 بمرتكبيها؛

 جمع األدلة وطرائق التحري والتحقيق؛ )ج"( 

هود    )د"(  ة الش ة الضحايا وحماي ي حماي تخدمة ف رق المس الط
 .الذين يتعاونون مع الهيئات القضائية

ار      -4"  ي إط اء، ف ند االقتض راف، ع دول األط نظم ال ت
اعدة التق  لقات      المس رات وح اد، مؤتم ة الفس نع ومكافح بادلة لم نية المت

ز        ة تعزي ي بغي ليمي والدول ليمي واإلق عيد دون اإلق لى الص ية ع دراس
 .التعاون والمساعدة المتبادلة

نية التي من               -5"  دول األطراف أنشطة المساعدة التق تشجع ال
ليم المجرمين والمساعدة القضائية المتبادلة           أنها تيسير تس  أن ويمكن. ش

لموظفين تنظم بين                  بية ل نية إعارات أو أنشطة تدري تشمل المساعدة التق
اد،    ة الفس نع ومكافح ن م ؤولة ع زية المس االت المرآ لطات أو الوآ الس
ريعات      ة، والتش نية والدولي نظم الوط االت ال ي مج ًا ف تدريب أيض وال

 .المقارنة، واللغات

ات أو ال              -6"  دول األطراف، في إطار االتفاق ترتيبات تعمل ال
تعددة األطراف األخرى ذات الصلة، على تعظيم األنشطة               نائية والم الث

ال وال  ذا المج ي ه نظم ف تي ت بية ال تي تجرى تحت   التدري لك ال يما ت س
 .رعاية المنظمات دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية
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ل      -7"  ن أج برع م ات الت ة آلي راف بدراس دول األط وم ال تق
و    ي الجه الي ف هام الم لدان ذات     اإلس نامية والب لدان ال بذلها الب تي ت د ال

رامج        الل ب ن خ ة م ذه االتفاقي بيق ه ي تط تقالية ف ادات االن االقتص
 .ومشاريع المساعدة التقنية

نع   -8"  ز م ة إلى مرآ اهمات طوعي دول األطراف مس دم ال تق
م الدعم، من خالل المرآز، إلى البرامج                   ة من أجل تقدي الجريمة الدولي

 ."البلدان النامية ألغراض تنفيذ هذه االتفاقيةوالمشاريع في 
  

  استخدام المصطلحات -رابعًا 
 :تقترح بيرو إضافة التعاريف التالية -6

طلح      -1"  ير مص ة، يش ذه االتفاقي راض ه ف "ألغ موظ
ي طلح ) public official" (عموم ي "ومص ف حكوم  government" (موظ

officer ( موظـف عمـومي"ومصـطلح) "public servant(إلى شخص ،: 

ة في واقع األمر سواء آان هذا الشخص       )أ"(  ام عام ؤدي مه ي
 قد ُعّين رسميًا لهذا الغرض أو آّلف بأداء هذه المهام؛ أو

ع األمر مهام                 )ب"(  ؤدي في واق نه ي ة ولك ة عمومي يشغل وظيف
رغم من أنه لم يعّين رسميًا لهذا الغرض                 ة أخرى، على ال لق بوظيف تتع

 اء هذه المهام؛ أوأو يكّلف بأد

تع بسلطة معترف بها أو نفوذ معترف به في الحكومة     )ج"(  يتم
ة    ميًا وظيف ة، دون أن يشغل رس ة أو اإلدارة العمومي ة العمومي أو الخدم

 عمومية؛ أو

تع بسلطة معترف بها أو نفوذ معترف به في الحكومة     )د"(  يتم
رغم     لى ال ة، ع ة أو اإلدارة العمومي ة العمومي غل   أو الخدم ه يش ن أن م

 .تتناسب مع هذه السلطة أو هذا النفوذ رسميًا وظيفة عمومية ال

طلح     -2"  ني مص ة، يع ذه االتفاقي راض ه اد"ألغ ًال " الفس فع
 :يقوم به موظف حكومي ويتمثل فيما يلي
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ال أو ميزة أخرى غير مشروعة إلى              )أ"(  لغ من الم إعطاء مب
ر مشروع أو غير قا        ه على أداء فعل غي نوني، سواء آان شخص لحّض

 فعًال إجراميًا أم ال؛

ام بفعل                  )ب"(  ه على القي ا لحّض تأثير على شخص بطريقة م ال
 غير مشروع أو غير قانوني، سواء آان هذا الفعل إجراميًا أم ال؛ أو

ه على أداء فعل           )ج"(  تأثير على موظف عمومي آخر لحّض ال
باته،    تهاآًا لواج كل ان و يش لى نح ل ع ن فع ام ع نظر أو اإلحج بغض ال

 عما إذا آان ذلك ينطوي على مزايا اقتصادية أو مزايا أخرى؛ أو

ه على أداء فعل           )د"(  تأثير على موظف عمومي آخر لحّض ال
باته، وبغض النظر                     تهاآًا لواج ام عن فعل على نحو يشكل ان أو اإلحج
ان ذلك ينطوي على مزايا اقتصادية أو مزايا أخرى، شريطة               ا إذا آ عم

ذ     تأثير لضمان قيام الموظف العمومي اآلخر بالتصرف         أن ُيمارس ه ا ال
 .أو اتخاذ قرار على نحو معين

ة، ينطبق مصطلح            -3"  ذه االتفاقي أيضًا " الفساد"ألغراض ه
رتين            نة في الفق ال المبّي ان الهدف  آ من هذه المادة، إذا       2 و 1على األفع

نها    تبقاء المجموعة التي تمارس سلطة حكومية، سواء آانت ت         م حمل اس
ي السلطة            ذه المجموعة من تول تمكين ه نفس االسم أو اسما آخر، أو ل

 ."في إطار آيان عام أو حكومي آخر
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