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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  
   ورقة موقفية: الفلبين  

م الم     -1 ة األم أن اتفاقي ة بش بين الموقفي ة الفل روع ورق تمد مش تحدة يع
روع   ر المش لقة بالكسب غي لة المتع ن والصكوك المماث اد القواني ة الفس لمكافح

 .والفساد والمطبقة في الفلبين باعتبارها مرجعًا رسميًا وأساسًا للتفاوض

ّدقت         -2 تي ص لة ال تحدة ذات الص م الم ات األم ة إلى اتفاقي ير الورق وتش
دول    نظمات ال ائق م ك إلى وث بين، وآذل ة الفل ليها حكوم دى  ع يادة، ل  ذات الس

ي          ود ف مي المعق ر الرس يري غي تماع التحض ي االج تفاوض ف اط ال د نق تحدي
 .2001ديسمبر /بوينس آيرس في آانون األول

بين      -3 ة الفل روع ورق ي مش واردة ف واد ال ع الم بار جمي ى باعت ويوص
ر الرسمي المعقود          ة في االجتماع التحضيري غي ة مجاالت ذات أولوي الموقفي

 .2001ديسمبر /رس في آانون األولفي بوينس آي

 :ويرد فيما يلي مشروع المواد المقترحة -4
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 :ألغراض هذه االتفاقية"  

بير  )أ"(   د بتع اد’يقص تحقة أو  ‘ الفس ر مس زية غي د بم الوع
بولها، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو               نحها أو ق بها أو عرضها أو م طل

ك،   ع ذل ي      توق ترط ف لوك يش ة أو س ليم ألي مهم األداء الس ل ب ا يخ مم
ن أن  تحقة أو يمك ر المس زية غي وة أو الم لقى الرش ذي يت خص ال الش

لقاها لي      . يت انون الداخ ي الق ّرف ف و مع ا ه ًا، آم م أيض تعّين أن ُيفه وي
اس   ناع، دون المس رامي أو االمت ل اإلج ا الفع دث فيه تي ح لدولة ال ل

ن ا  تي تقتضي م ام ال ر   باألحك ن تدابي لزم م ا ي تماد م ة اع دول الموّقع ل
ذه     مولة به اد المش ال الفس تجريم بعض أفع رى ل ر أخ ريعية أو تدابي تش

 :االتفاقية

ف   ‘1‘"    تماس موظ يحكال ائف  وم ؤدي وظ خص ي  أو ش
ة بولعمومي ر،  ـ أو ق ر مباش ر أو غي كل مباش يء ذي ه، بش أي ش

نفعة أخرى          ة أو أي م ة نقدي ابل ،  قيم  امتناعه أو   فعلأي  بقيامه   مق
 ؛ةعموميالأدائه وظائفه ضمن نطاق بأي فعل عن القيام 

ؤدي وظائف   ومي حك موظف    العرض على    ‘2‘"     أو شخص ي
ة ر،   عمومي ر مباش ر أو غي كل مباش نحه، بش يء ذي  أو م  أي ش

نفعة أخرى،          ة أو أي م ة نقدي ابل قيامه     قيم امتناعه فعل أو   أي  بمق
 ؛ةعموميالئفه وظا أدائهضمن نطاق بأي فعل عن القيام 

ام  ‘3‘"    يحكموظف قي ة وم ائف عمومي ؤدي وظ  أو شخص ي
ناعه عن القيام بأي فعل            أي فعل أو امت  مهامه  أدائهضمن نطاقب

الحه      نافع لص لى م روعة ع ر مش رض الحصول بصورة غي بغ
 نفسه أو لصالح شخص ثالث؛

ال المشار إليها في               ‘4‘"    تأتية من األفع لكات الم استخدام الممت
  المادة بصورة احتيالية أو إخفاؤها؛هذه

اعل شارآة   الم ‘5‘"    طرف أو مساعد أو محرض أو       رئيسي   آف
تواطئ أو     اب الفعل اإلجرامي            م د ارتك أو بأي  طرف مشارك بع
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المذآورة أعاله أو محاولة   شكل آخر في ارتكاب أي من األفعال           
 ارتكابها أو في التعاون أو التآمر من أجل ارتكابها؛

بير  ي )ب"(   د بتع نهب’قص ورة    ‘ ال ي بص ف عموم راء موظ إث
ر    ة غي ائدات مالي ريق ع ن ط نهجية ع تظمة أو م روعة من ر مش غي
لة أو مجموعة من أفعال الفساد وفقًا                   مشروعة محصلة من خالل سلس

 لتعريفها الوارد في هذه االتفاقية؛

بير        )ج"(   م من تع ه يشير إلى تعبير     ‘ الموظف العمومي   ’يفه أن
ف’ ي ’أو ‘ موظ ف عموم لدية ’أو ‘ موظ س ب ر’أو ‘ رئي أو ‘ وزي
ؤدي الشخص                 ‘قاض ’ تي ي لدولة ال انون الداخلي ل ريفه في الق حسب تع

 المذآور وظائفه فيها وحسبما هو مطبق في قانونها الجنائي؛

بير  )د"(   مل تع رعية  ‘ القاضي’يش رة الف ي الفق ه ف ار إلي المش
ائف    ) ج( اغلي الوظ ة وش نيابة العام اء ال اله أعض ي  أع ائية؛ وف  القض

لقة بموظف عمومي ينتمي إلى دولة أخرى؛ وال               ة اإلجراءات المتع حال
ة أن تطبق تعريف الموظف العمومي إال           ة بالمالحق لدولة القائم يجوز ل

 بقدر ما يكون ذلك التعريف متمشيًا مع قانونها الداخلي؛

بير      )ه"(   باري  ’يقصد بتع ان يتمتع بتلك  ‘ الشخص االعت أي آي
فة وف ئات    الص دول أو الهي تثناء ال بق، باس لي المنط لقانون الداخ ًا ل ق

ة األخرى في إطار ممارسة سلطة الدولة والمنظمات الحكومية           العمومي
 الدولية؛

دث  )و"(   الح ’يح ي المص ارب ف د  ‘ تض ون أح ندما يك ع
ة أو شرآة  أة تجاري ي مجلس إدارة منش ن عضوًا ف ن العموميي الموظفي

ب        اهمًا آ ًا لمنشأة تجارية       أو مسؤوًال أو مس يرًا في شرآة خاصة أو مالك
أة    لك المنش ي ت لحة ف ون المص ا، وتك بيرة فيه لحة آ احب مص أو ص
تجارية أو الشرآة أو حقوقه أو واجباته فيها تتعارض مع أدائه األمين       ال

 لمهامه الرسمية أو تتأثر به؛

بير   )ز"(   د بتع لي’يقص ي      ‘ التخ ه ف نقل حق ا ب خص م ام ش قي
لكات أو ب ريدها     ممت ه أو تج رمان نفس ا، بح لحة فيه ي مص التصرف ف
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لك المصلحة، لصالح شخص   ك الحق أو ت ن ذل ليًا م ليًا وفع ًا وآ طوعي
 آخر أو أشخاص آخرين غير الزوج واألقرباء؛

بير  )ح"(   د بتع لكات’يقص ا،  ‘الممت ان نوعه ا آ ودات أي  الموج
ة،    ر مادي ة أم غي انت مادي واء آ نقولة،  س ر م نقولة أم غي ة أم ملمم وس

ر ملموسة،      بت            غي تي تث ة ال تندات أو الصكوك القانوني ملكية تلك  والمس
 ؛وجود مصلحة فيهاالموجودات أو 

بير   )ط"(   د بتع ريمة ’يقص ائدات الج تأتى أو  ‘ ع لكات ت أي ممت
 جرم ما؛ل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، من ارتكاب تحّصُي

بير      )ي"(    علىمؤقت  الحظر  ال‘ الضبط’ أو   ‘التجميد’يقصد بتع
ل ال ريكها أو    نق ا أو تح لها أو التصرف فيه لكات أو تبدي اعها إممت خض

ة أو          ن محكم ادر ع ر ص لى أم ناء ع تة ب يطرة المؤق ة أو الس للحراس
 سلطة مختصة أخرى؛

بير   )ك"(   د بتع ادرة’يقص تي ت،‘المص مل  ال تجريد ش ثما ال حي
 عن محكمة ممتلكات بموجب أمر صادر   الالنهائي من   الحرمان   ،  انطبق 

 .أو سلطة مختصة أخرى
  

 3 

 

نع  "  لى م ك، ع ا لذل ليه خالف نص ع ا ت تثناء م ة، باس ذه االتفاقي تنطبق ه
ال المجرَّمة     ة والتحقيق فيها      بمقتضى األفع ذه االتفاقي واد ذات الصلة من ه  الم
 .ومالحقة مرتكبيها

  

 4 

دول األ  -1"   ؤدي ال ة   ت ذه االتفاقي تزاماتها بمقتضى ه طراف ال
بدأي تساوي الدول في السيادة والسالمة اإلقليمية                  ع م تفق م على نحو ي

 .للدول، ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول األخرى
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وم في                    -2"   ة طرف أن تق بيح لدول ا ي ة م ذه االتفاقي ليس في ه
ة القضائ            ة أخرى بممارسة الوالي ليم دول ية وأداء الوظائف التي يناط  إق

 .أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة األخرى بمقتضى قانونها الداخلي
  

 5 

 

 

 

ريعية     -1"   ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
 :وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية عندما ُترتكب عمدا

لب  )أ("   ي ط لهموظف عموم ر    أو قبو ر أو غي كل مباش ، بش
ة          مباشر،  ة نقدي زية   أي شيء ذي قيم ة أو م أو وعده غير مستحقة آهدي

تها  انت طبيع ا آ ا أي الحبه واء لص ه ، س ر،  ه نفس الح شخص آخ أو لص
ابل  ا  مق ل م ه بفع ا    قيام ل م ام بفع ن القي ناعه ع ه أو امت ار أدائ ي إط  ف
 ه؛مهام

يء ذي قيم  )ب"(   رض أي ش ةع نفعة أو  ة نقدي ة أو م ، آهدي
زية لى ، م نحه  ع ي أو م ف عموم ر  إموظ ر أو غي كل مباش اه، بش ي

بفعل أو لصالح شخص آخر، مقابل قيامه     لصالحه نفسه     مباشر، سواء     
 ه؛مهام أدائه في إطارأو امتناعه عن القيام بفعل ما ما 

ر   )ج"(   كل مباشر أو غي لقيه، بش ي أو ت تماس موظف عموم ال
ر مستحقة، سواء لصالحه نفسه أو لصالح شخص           مباشر، أي م     زية غي

وم بفعل ما أو يرفض القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته                آخر، لكي يق
 وظائفه؛

اع       )د"(   آت القط دى منش ي إح لين ف ن أو عام د موظفي وع
نحهم إياها، بشكل                  ليهم أو م تحقة أو عرضها ع ر مس زية غي الخاص بم

ر مباشر، سواء لصالحهم          أنفسهم أو لصالح طرف ثالث،  مباشر أو غي
ن          ثين بيمي ا حان ل م ام بفع ض القي ا أو رف ل م ام بفع لى القي لهم ع لحم

 الوظيفة؛
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ر مستحقة على أي شخص يعلن أو             )ه"(   زية غي عرض أي م
ه ممارسة بعض التأثير على قرارات أو أفعال أشخاص               د أن بإمكان يؤآ

نحه إي           ام أو الخاص، أو م ا أو وعده  يشغلون مناصب في القطاع الع اه
ر مباشرة، سواء آانت المزية غير المستحقة                 ا، بصفة مباشرة أو غي به
تماس أو تلقي عرض                   ك ال لصالحه نفسه أو لصالح شخص آخر؛ وآذل

 أو وعد مقابل ممارسة ذلك التأثير؛

راء موظف عمومي بصورة غير مشروعة منتظمة أو            )و"(   إث
روعة ُيتح    ر مش ة غي ائدات مالي ريق ع ن ط نهجية ع ن  م ليها م ل ع ّص

ذه االتفاقية؛                     ّرفة في ه ال الفساد المع لة أو مجموعة من أفع خالل سلس
ات المفروضة عليها حسب جسامة الجرم ووفقًا         لف العقوب د تخت تي ق وال

 لما قد تقرره الدول المشارآة؛

ه      )ز"(   ناء تولي تيازه، أث ليل اح ي بتح ام موظف عموم دم قي ع
بّين     لكات ُيت ن الممت درًا م به، ق به   منص ع مرت ب م تها ال تتناس  أن قيم

وفي تلك الحالة،   . آموظف عمومي ومصادر دخله المشروعة األخرى        
 .يفترض بأن تكون تلك الممتلكات قد اآتسبت بصورة غير مشروعة

  

وص   -2"   لجزاءات المنص ع ل تي تخض اد ال ال الفس ن أفع م
 : ما يليعليها في القانون الداخلي لكل دولة

اح )أ"(   تيجة  : اإلفص دًا أو ن ي، عم ف عموم ام موظ دم قي ع
ه        ن موجودات نوي، ع اس س لى أس ة، ع اح بدق يم، باإلفص ال جس إلهم
ة    لى الحكوم تيال ع رض االح لكاته بغ ة ممت افي قيم تزاماته وص وال

تزامات مثل الضرائب، و         أو خداع السلطات المعنية فيما  /للتنصل من ال
 ته غير المشروعة؛يتعلق بأنشطته وعائدا

لي )ب"(   ن : التخ لي ع ي بالتخ ف عموم ام موظ دم قي ع
الح         الح لص ارب المص تفادي تض لي، ل عة للتخ ودات الخاض الموج
رابعة من          رباء حتى الدرجة ال زوج أو األق ر ال شخص أو أشخاص غي

 .صلة الدم أو النسب
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تمد    -1"   ة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع       تع آل دول
ؤولية   اء مس ة، إلرس بادئها القانوني ن  م باريين ع خاص االعت األش

رة     الضلوع    ثل النهب وسائر األفعال المجرَّمة      في الجرائم الخطي  وفقا  م
 .من هذه االتفاقية ذات الصلة للمواد

لدولة الطرف، يجوز أن ت   -2"   ة ل بادئ القانوني نا بالم كون ره
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاألشخاص االعتباريين مسؤولية 

خاص     -3"   نائية لألش ؤولية الج ؤولية بالمس ذه المس ل ه ال تخ
 . الذين ارتكبوا الجرائم أو االعتباريينالطبيعيين

ه الخصوص، إخضاع   -4"   لى وج ة طرف، ع ل دول ل آ تكف
ليهم المسؤولية و    لقى ع ن ت باريين الذي ادة،  األشخاص االعت ذه الم ا له فق
 .لجزاءات جنائية أو غير جنائية فّعالة ومتناسبة ورادعة

ر تسمح باعتبار                    -5"   لزم من تدابي ا ي ة طرف م تخذ آل دول ت
ون     ن يكون ؤولين الذي ا المس ائر موظفيه تجارية وس آت ال اء المنش رؤس
م سلطة             ليها أو أي أشخاص لديه وا ع ن وافق لم بالجريمة أو الذي على ع

ر اذ الق تجارية، مسؤولين اتخ أة ال رقابة داخل المنش ارات أو ممارسة ال
االت       ي ح ني ف ا الوط ي قانونه ددة ف بادئ المح ى الم نائيًا بمقتض ج

 .االحتيال

 8 

ة طرف          -1"   على أن يكون في قانونها الداخلي   تنص آل دول
اد الحق ف   ّراء الفس ن ج م أضرار م ن لحقت به ع لألشخاص الذي ي رف

 .دعوى للحصول على تعويض آامل عن تلك األضرار

وز أن  -2"   ة يج رار المادي ات األض لك التعويض ي ت تغط
 .والخسارة في األرباح والخسارة غير النقدية
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نص  -3"   رف،  ت ة ط ل دول تفق  آ ا ي لي،  بم ا الداخ ع قانونه م
 :األضرار الناجمة عن الحاالت التاليةعن تعويض على ال

اد أو     إذا ار )أ("   ال الفس ن أفع ًال م ليه فع دعى ع ب الم أذن تك
 ؛ الفسادتدابير معقولة لمنع فعللم يتخذ بارتكابه أو 

 إذا لحقت أضرار بالمدعي؛ )ب("  

 .بين فعل الفساد واألضرارصلة عرضية إذا آانت هناك  )ج("  

ا الداخلي             تنص    -4"   ة طرف في قانونه على أنه، في   آل دول
دعى ع  دة م ة وجود ع ة عن فعل ليهم حال مسؤولين عن أضرار ناجم

تحمل   ه ي اد ذات ؤالء الفس ليهم  ه دعى ع ؤولية الالم تمعين مس مج
 .ومنفردين

ة طرف في قانونها الداخلي         تنص    -5"   إجراءات على  آل دول
ة  تيح لمالئم ن تضرروا  ت ّراء ألشخاص الذي ن ج اد م ل فس به ارتكفع

ا ال ناء  موظفوه ون أث ائفهم، مطا عمومي تهم وظ بة اممارس ة أو ل لدول
بة     ، بالتعويضات في حالة الدولة غير الطرف     ختصة،السلطات الم  مطال
 .المالئمة

ا الداخلي            تنص    -6"   ة طرف في قانونه تخفيض على  آل دول
ا     التعويضات أو     آخذة آل الظروف في عين االعتبار، إذا       عدم إجازته

ان  ي آ بب المدع د تس أ  ق تيجة لخط ا ن ي األضرار أو أدى إلى تفاقمه  ف
 .ارتكبه

ة طرف في قانونها الداخلي         تنص    -7"   إجراءات على  آل دول
ات   ترداد التعويض ع اس نوات   ُتخض الث س ن ث ل ع ادم ال تق دة تق لم

بارًا من      الذي يدرك فيه الشخص المتضرر أو ينبغي أن يدرك        اليوم  اعت
ه  و  في لى نح ول ع ع  معق د وق ررًا ق اد  أن أو أن ض ل فس ب  فع د ارتك ق

ة الشخص المسؤ     الشروع في تلك اإلجراءات  يجوز  أنه ال   بيد  . ولوهوي
د   تهاء بع اريخ     ان ن ت بارًا م نوات اعت ر س ن عش ل ع ادم ال تق دة تق م

 .ارتكاب فعل الفساد
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نظم                -8"   تي ت نية ال دول األطراف المع ن ال تعليق تنطبق قواني
د  تقادم أو     ةم ا  ال ند االقتضاء   ،  وقفه د  ع تقادم  ة، على م في هذه المقررة  ال

 .المادة
  

 10 

ادة      -1"   ي الم نة ف تدابير المبّي افة إلى ال ذه  5باإلض ن ه  م
تالءم و               ا ي ة طرف م تمد آل دول ة، تع تفق االتفاقي ا القانوني      ي  مع نظامه

زاهة        تعزيز ن رى ل ة أخ ر فّعال ة أو تدابي ريعية أو إداري ر تش ن تدابي م
 .آشفه والمعاقبة عليهالموظفين العموميين ومنع فسادهم و

ام سلطاتها باتخاذ            -2"   ر تضمن قي ة طرف تدابي تخذ آل دول ت
اد الموظفين العموميين وآشفه والمعاقبة عليه،             نع فس ة لم إجراءات فّعال

ردع ممارسة     ة ل تقاللية آافي لك السلطات اس نح ت ك م ي ذل ا ف تأثير بم  ال
 .غير المناسب في تصرفاتهم

ة طرف بإخ         -3"   م جرَّضاع ارتكاب أي فعل مُ     تقضي آل دول
لمادتين  ا ل ا   5 و2وفق راعى فيه زاءات ت ة لج ذه االتفاقي ن ه ورة  م خط

 .ذلك الجرم

الحيات  -4"   ة ص مان أن أي رف إلى ض ة ط ل دول عى آ تس
لق بمالحقة األشخاص                 ا يتع ا الداخلي فيم تيحها قانونه رية ي ة تقدي قانوني

ذه االتفاقية ُتمارَ          ابهم جرائم مشمولة به  من أجل تحقيق الفعالية  سالرتك
تخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيالء                 تي ت انون ال اذ الق تدابير إنف القصوى ل

 .االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

رَّ -5"   ال المج ة األفع ي حال لمادة ف ا ل ذه 5مة وفق ن ه  م
لي    ا الداخ ا لقانونه ة، وفق ر مالئم ة طرف تدابي ل دول تخذ آ ة، ت االتفاقي

الء ا  ع إي ي      وم راعى ف مانا ألن ُت اع، ض وق الدف ب لحق بار الواج العت
راج على ذمة           رارات الخاصة باإلف لق بالق ا يتع الشروط المفروضة فيم
ي      ليه ف دعى ع ور الم ة حض رورة آفال تئناف ض ة أو االس المحاآم

 .اإلجراءات الجنائية الالحقة
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لطاتها       -6"   ا أو س راعاة محاآمه رف م ة ط ل دول ل آ تكف
خطورة الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية لدى النظر          المختصة األخرى     

ن      خاص المداني ن األش روط ع بكر أو المش راج الم ة اإلف ي إمكاني ف
 .بارتكاب تلك الجرائم

ند       -7"   لي، ع ا الداخ ار قانونه ي إط رف ف ة ط ل دول دد آ تح
لة تُ   ادم طوي دة تق اء، م أي   االقتض راءات الخاصة ب ناءها اإلج تهل أث س

ذه ا      ندما يكون الجاني المزعوم     جرم مشمول به دة أطول ع ة، وم التفاقي
 .قد فّر من وجه العدالة

ذه االتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف              -8"   ليس في ه
ال المجرَّ    مة وفقا لهذه االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة       األفع

لوك، محف     روعية الس م مش تي تحك رى ال ة األخ بادئ القانوني وظ أو الم
لدولة الطرف، وبوجوب مالحقة تلك الجرائم       ل قانون الداخلي    لحصرا ل   

 .والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون
  

 11 

 

دول األطراف، إلى أقصى حد ممكن في حدود       -1"   تمد ال تع
 :نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

ا )أ("   ذه   ع مولة به رائم المش ن الج تأتية م رائم الم ئدات الج
 االتفاقية، أو الممتلكات التي تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

تي  )ب("   رى ال دات أو األدوات األخ لكات أو المع الممت
 .استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

د            -2"   ا ق دول األطراف م تمد ال يلزم من تدابير للتمكين من     تع
تعرف على أي من األصناف المشار إليها في الفقرة         من هذه المادة 1ال

ة     ي نهاي ادرتها ف ا أو ضبطها، بغرض مص رها أو تجميده تفاء أث أو اق
 .المطاف
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ليا، إلى إذا ُحّو -3"   ت، جزئيا أو آ ائدات الجرائم أو ُبّدل لت ع
لكات أخرى،      لكات،     ُأخضعت   ممت لك الممت دال من العائدات، للتدابير     ت ب

 .المشار إليها في هذه المادة

ن      -4"   بت م لكات اآتس رائم بممت ائدات الج لطت ع إذا اخت
لك الممتلكات للمصادرة في حدود القيمة  ُأخضعت  مصادر مشروعة،     ت

لق     الحيات تتع أي ص اس ب لطة، دون مس لعائدات المخت درة ل المق
 .بتجميدها أو ضبطها

ادة، على            تخضع أيضا لل      -5"   ذه الم ا في ه تدابير المشار إليه
القدر نفسه المطبقين على عائدات الجرائم، اإليرادات أو                ه وب نحو ذات ال

ائدات  ن ع تأتية م نافع األخرى الم رائمالم تي  الج لكات ال ن الممت ، أو م
ائدات ُحّو ت ع رائم ل ا أو ُبالج تي  ّدإليه لكات ال ن الممت ا، أو م ت به ل

 .ئم الجرااختلطت بها عائدات

ادة، تخول آل دولة طرف محاآمها أو        -6"   ذه الم ألغراض ه
رفية أو   جالت المص تقديم الس ر ب رى أن تأم ة األخ لطاتها المختص س

تجارية أو بضبطها        ة أو ال لدول األطراف أن ترفض       . المالي وال يجوز ل
 .العمل بمقتضى أحكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفية

لدول األطراف أن       -7"   نظر في إمكانية إلزام الجاني   يجوز ل  ت
ائدات            بّين المصدر المشروع لع أن ي ممتلكات للمزعومة أو    الجرائم   الب

رى األ بادئ    المعّرضة خ ع م زام م ك اإلل تفق ذل ا ي در م ادرة، بق للمص
ا  راءات    قانونه ائية واإلج راءات القض بيعة اإلج ع ط لي وم الداخ
 .األخرى

ادة بم      -8"   ذه الم ام ه ير أحك وز تفس وق  ال يج س حق ا يم
 .الحسنة النيةالثالثة األطراف 

ون        -9"   أن يك ائل ب بدأ الق س بالم ا يم ادة م ذه الم ي ه س ف لي
د  نفيذ تحدي ا    وت ير إليه تي تش تدابير ال ًا ألال لي   وفق انون الداخ ام الق حك

 .بتلك األحكامورهنًا للدولة الطرف 
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بر    -1"   ال المجّرمة ب   تعت هذه االتفاقية مدرجة في    مقتضى  األفع
ليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين سارية             عداد الجرائم الخاضعة للتس

دول األطراف      ن ال دراج تلك إلوتتعهد الدول األطراف باتخاذ تدابير    . بي
ليم           اهدة لتس ة مع ي أي ليم ف عة للتس رائم الخاض داد الج ي ع رائم ف الج

 .المجرمين تبرم فيما بينها

روطا  إذا  -2"   رمين مش ليم المج ل تس ة طرف، تجع لقت دول ت
ا        بط معه رى ال ترت رف أخ ة ط ن دول ليم م لب تس اهدة، ط ود مع بوج
اس        ة األس ذه االتفاقي بر ه ا أن تعت از له رمين، ج ليم المج اهدة لتس بمع

 .القانوني للتسليم فيما يتعلق بأي جرم مبّين وفقًا لهذه االتفاقية

تي تجع     -3"   راف ال دول األط لى ال رمين   ع ليم المج ل تس
 :مشروطا بوجود معاهدة

ا صك   )أ("   تحدة، وقت إيداعه م الم ام لألم ن الع ّلغ األمي أن تب
التصديق على هذه االتفاقية أو قبولها أو إقرارها أو االنضمام إليها، بما       
أن         تعاون بش انوني لل اس الق ي األس ة ه ذه االتفاقي تعتبر ه انت س إذا آ

 ل األطراف في هذه االتفاقية؛تسليم المجرمين مع سائر الدو

اهدات     )ب("   رام مع ر، إلى إب ى األم ثما اقتض عى، حي أن تس
دول األطراف في هذه االتفاقية بغية            ع سائر ال ليم المجرمين م بشأن تس
ة هي األساس القانوني               ذه االتفاقي بر ه انت ال تعت ادة، إذا آ ذه الم نفيذ ه ت

 .للتعاون بشأن تسليم المجرمين

د -4"   لى ال رمين ع ليم المج ل تس تي ال تجع راف ال ول األط
بر الجرائم التي تنطبق عليها هذه المادة         اهدة أن تعت مشروطا بوجود مع

 .جرائم خاضعة للتسليم فيما بينها

ليم المجرمين خاضعا للشروط التي ينص عليها            -5"   يكون تس
لقية     رف مت لدولة الط لي ل انون الداخ ليم   االق اهدات تس لب أو مع لط

لق بالحد األدنى للعقوبة                المجرمي  ك الشرط المتع ا في ذل ن المنطبقة، بم
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تي يجوز للدولة الطرف متلقية              ليم واألسباب ال طلب أن  الالمسوغة للتس
 .تستند إليها في رفض التسليم

لية، إلى    -6"   نها الداخ نا بقواني راف، ره دول األط عى ال تس
بات     ن متطل ا م ا يتصل به يط م ليم وتبس راءات التس ل إج باتية تعجي  إث

 .تتعلق بأي جرم تنطبق عليه هذه المادة

لقية          -7"   لدولة الطرف مت طلب، رهنا بأحكام قانونها    اليجوز ل
بط به من معاهدات لتسليم المجرمين، وبناء على طلب         ا ترت الداخلي وم

رف  ة الط ن الدول بةم ليمه  الطال لوب تس خص المط تجز الش ، أن تح
تخذ تد    ليمها، أو أن ت ي إق ود ف مان    والموج رى لض بة أخ ر مناس ابي

ليم،    راءات التس وره إج تى  حض ك     م ّوغ ذل روف تس أن الظ نعت ب اقت
 .وبأنها ظروف ملحة

م   إذا   -8"   م   ل تي يوجد الجاني المزعوم في          تق ة الطرف ال الدول
ليمها    ليم   إق لق بجرم تنطبق عليه هذه المادة،               بتس ا يتع ك الشخص فيم ذل

د هو آونه أحد رعاياها، وجب علي      ها، بناء على طلب الدولة لسبب وحي
برر  اء ال م ل القضية دون إبط ليم، أن تحي لب التس تي تط ه  الطرف ال ل

ة  لطاتها المختصة بقصد المالحق رارها  . إلى س لطات ق لك الس تخذ ت وت
ة أي جرم آخر ذي  ي حال ا ف ه آم نحو ذات لى ال وتضطلع بإجراءاتها ع

ة الطرف    لك الدول لي لت انون الداخ يم بمقتضى الق ابع جس تعاون . ط وت
نية، خصوصا في الجوانب اإلجرائية و               دول األطراف المع ، اإلثباتيةال

 .ضمانا لفعالية تلك المالحقة

د   -9"   ليم أح ة طرف تس لي لدول انون الداخ ز الق ندما ال يجي ع
ك الشخص إلى                     اد ذل أي صورة من الصور إال بشرط أن يع ا ب رعاياه

تيج       ليه ن ادر ع م الص اء الحك رف لقض ة الط لك الدول لمحاآمة أو ت ة ل
ك الشخص من أجلها وتتفق هذه الدولة                 ليم ذل لب تس تي ُط اإلجراءات ال
ار   ذا الخي لى ه ليم الشخص ع بت تس تي طل ة الطرف ال الطرف والدول
ريانه مناسبا من شروط أخرى، يعتبر ذلك التسليم المشروط                ا ت وعلى م

 . من هذه المادة8آافيا للوفاء بااللتزام المبّين في الفقرة 



 

 14 
 

 A/AC.261/IPM/24 

نفيذ حكم قضائي،                -10"   دم بغرض ت ليم، مق إذا ُرفض طلب تس
رف          ة الط ا الدول ن رعاي و م ليمه ه لوب تس خص المط ة أن الش بحج

لقية    لطلب، إذا آان قانونها    الطلب، وجب على الدولة الطرف متلقية        امت
ان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك القانون، وبناء                ك وإذا آ الداخلي يسمح بذل

رف     ن الط لب م لى ط الع ادر     بالط م الص نفيذ الحك ي ت نظر ف ، أن ت
انون الداخلي     البمقتضى     أو تنفيذ ما تبقى من العقوبة       الطالب،لطرف  ل ق

 .المحكوم بها

أي    -11"   لق ب ا يتع راءات فيم ه إج تخذ بحق ل ألي شخص ُت ُتكف
تي تنطبق عليها هذه المادة معاملة منصفة في آل مراحل        من الجرائم ال

ك التم          ا في ذل ع الحقوق والضمانات التي ينص       اإلجراءات، بم تع بجمي
ي        خص ف ك الش د ذل تي يوج رف ال لدولة الط لي ل انون الداخ ليها الق ع

 .إقليمها

على أنه يفرض هذه االتفاقية ال يجوز تفسير أي حكم في         -12"  
تزام  ة الطرف متلقية             ًاال دى الدول ان ل ليم إذا آ لطلب دواع وجيهة   ا بالتس

دم بغرض م           أن الطلب ق تقاد ب ب    لالع ة أو معاق نوع  شخص بسبب    ةالحق
رقه أو دي  ه أو ع تهجنس ه    ان رقي أو آرائ له الع يته أو أص  أو جنس

يلحق ضرراً           ثال للطلب س  ذلك الشخص   ية بوضع السياسية، أو أن االمت
 .ألي سبب من تلك األسباب

ليم لمجرد                -13"   لدول األطراف أن ترفض طلب تس ال يجوز ل
 . ضريبيةمسائل على  منطويًاأن الجرم يعتبر أيضًا

لقية       -14"   رف المت ة الط اور الدول ليم، تتش ض التس بل رف ق
ة الطرف                ع الدول ر، م ثما اقتضى األم بة  للطلب، حي لكي تتيح لها الطال

 .لعرض آرائها ولتقديم المعلومات ذات الصلة بادعاءاتهاوافرة فرصة 

بات   -15"   ات أو ترتي رام اتفاق راف إلى إب دول األط عى ال تس
 .متعددة األطراف لتنفيذ تسليم المجرمين أو تعزيز فاعليتهثنائية و

ان فعل الفساد الذي         -16"   يعاقب عليه  التسليم بشأنه   ُيطلب  إذا آ
ة الطرف         ب  انون الدول ان   اإلعدام بمقتضى ق بة وإذا آ قانون الدولة الطال

لقية  رف مت لبالالط نص ط لى  ال ي ةلك التع لك عقوب لق بت ا يتع  فيم
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انت   الجريمة أو     ة لك ال ت آ نفذ فيها      عقوب ما رفض التسليم   جاز  عادة،  ال ت
دم    م تق ة الطرف      ل دم        الدول بة ضمانًا بع  اإلعدام تعتبره عقوبةتنفيذ  الطال

 .لطلب آافيًااالدولة الطرف متلقية 

ليم  -17"   لب تس لق يإذا ُرفض ط ّرم بمقتضىتع ل مج ذه بفع  ه
ليمه  ية الشخص المطلوب تس لى أساس جنس ة ع أو ألن  فحسباالتفاقي

لقية    رف مت ة الط لى      االدول ائية ع ة قض ا والي رى أن له لب ت ك لط ذل
لقية      رف مت ة الط ل الدول رم، تحي لطاتها   االج ية إلى س لب القض لط

تفق على غير ذلك مع الدولة الطرف               م ت ا ل ة م المختصة بقصد المالحق
بة ّلغ ، الطال رف وتب ة الط بة الدول ت  الطال ي الوق نهائية ف تائج ال بالن
 .المناسب

  

 18 

 

نائية أو  "   بات ث ات أو ترتي رام اتفاق ي إب دول األطراف ف نظر ال ت
ئات       ئ هي نية أن تنش ة المع لطات المختص ز للس راف تجي تعددة األط م

لق  ا يتع ترآة فيم ق مش ائل تحقي ات أو بالمس ع تحقيق ي موض تي ه ال
ثر             ة أو أآ ات أو إجراءات قضائية في دول حال عدم وجود وفي . مالحق

لك اال   ات أو    ت بات، يجوز     التفاق ام بالت  ترتي مشترآة باالتفاق  الحقيقات  القي
ة على حدة          نية االحترام التام          . في آل حال دول األطراف المع ل ال وتكف

 .لسيادة الدولة الطرف التي سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها
  

 23 

ة طرف تداب        -1"   تخذ آل دول ة في حدود إمكانياتها    ت ر مالئم ي
ة للشهود الذين يدلون في اإلجراءات الجنائية بشهادة          ة فّعال توفير حماي ل
ائر      اربهم وس ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به رائم المش بخصوص الج
م، عند االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب               األشخاص الوثيقي الصلة به

 .محتمل
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تدابير ا -2"   مل ال رة يجوز أن تش ي الفق توخاة ف ذه 1لم ن ه  م
ا ف              ليه، بم وق المدعى ع ادة، دون مساس بحق ا الم  حقه في الضمانات    يه

 :اإلجرائية

ئك       )أ("   دية ألول ة الجس توفير الحماي رائية ل د إج ع قواع وض
تغيير       األشخاص،   ليًا، ب الزم والممكن عم القدر ال ثًال، ب ام م اآن آالقي أم

تهم ماح،إقام دم    والس اء بع ند االقتض اء  ع لقة  إفش لومات المتع المع
 ؛إفشائهابهويتهم وأماآن وجودهم أو بفرض قيود على 

لى    )ب("   هادة ع تيح اإلدالء بالش ة ت د خاصة باألدل ر قواع توفي
اهد،    المة الش ل س و يكف ثًال  نح ماح م تخدام  آالس هادة باس اإلدالء بالش ب

ن   رها م و أو غي الت الفيدي ثال وص نها م االت، وم نولوجيا االتص تك
 .سائل المالئمةالو

بات مع                 -3"   ات أو ترتي رام اتفاق دول األطراف في إب نظر ال ت
 1دول أخرى بشأن تغيير أماآن إقامة األشخاص المذآورين في الفقرة             

 من هذه المادة؛

ادة  -4"   ذه الم ام ه ًا تنطبق أحك لى الضحايا أيض ث ع ن حي م
 .شهودًاآونهم 

  

 
تخ  -5"   ة في حدود إمكانياتها          ت ر مالئم ة طرف تدابي ذ آل دول

ة،      ذه االتفاقي مولة به رائم المش حايا الج ة لض اعدة والحماي توفير المس ل
 .خصوصا في حاالت تعرضهم للتهديد باالنتقام أو للترهيب

ر      -6"   ة توف رائية مالئم د إج رف قواع ة ط ل دول ع آ تض
ة سبل ا            ذه االتفاقي لحصول على التعويض   لضحايا الجرائم المشمولة به

 .وجبر األضرار

ة      -7"   لي، إمكاني ا الداخ نا بقانونه رف، ره ة ط ل دول تيح آ ت
راحل    ي الم بار ف ن االعت ا بعي واغلهم وأخذه عرض آراء الضحايا وش
و ال        لى نح ناة، ع ق الج تخذة بح نائية الم راءات الج ن اإلج بة م المناس

 .يمس بحقوق الدفاع
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ي         -8"   لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
دّ                ذي يق تهم ال ة الشخص الم  م عونًاالحاالت المناسبة، إلى تخفيف عقوب

بيرًا    تحقيق أو المالحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة            آ في إجراءات ال
 .بهذه االتفاقية

نح الح       -9"   ة م ي إمكاني رف ف ة ط ل دول نظر آ ن  ت انة م ص
دم عوناً        ة ألي شخص يق في عمليات التحقيق أو المالحقة     آبيرًا   المالحق

ا   ية لقانونه بادئ األساس ا للم ة، وفق ذه االتفاقي مول به رم مش لقة بج المتع
 .الداخلي

نحو المنصوص     -10"   لى ال خاص ع ئك األش ة أول ون حماي تك
 . من هذه المادة4 إلى 1عليه في الفقرات من 

  

 26 

نها تعاونا وثيقا، بما يتفق               -1"   ا بي دول األطراف فيم تعاون ال ت
لية   ز فاع نها، من أجل تعزي لية لكل م ة الداخ ة واإلداري نظم القانوني وال
ذه         مولة به رائم المش ة الج رامية إلى مكافح انون ال اذ الق ر إنف تدابي

ة  ة طرف، على وجه          . االتفاقي تمد آل دول  الخصوص، تدابير فّعالة وتع
 :من أجل

نوات االتصال بين سلطاتها وأجهزتها ودوائرها            )أ("   ز ق تعزي
ند الضرورة، من أجل تيسير تبادل                نوات ع لك الق المختصة، وإنشاء ت
ة وسريعة عن آل جوانب الجرائم المشمولة               لومات بصورة مأمون المع

 بهذه االتفاقية؛

راف ا )ب("   دول األط ع ال تعاون م لق ال ا يتع رى، فيم ألخ
 :بالجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، على إجراء تحريات بشأن
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رائم  ‘1‘"    لك الج ي ت ي ضلوعهم ف تبه ف ة األشخاص المش هوي
خاص   اآن األش طتهم، أو أم م وأنش اآن وجوده رين وأم اآلخ

 المعنيين؛

ائدات الجرائم أو الممتلكات المتأتية من ارتكاب           ‘2‘"    حرآة ع
 ائم؛تلك الجر

رى  ‘3‘"    دات أو األدوات األخ لكات أو المع رآة الممت ح
 المستخدمة أو المراد استخدامها في ارتكاب تلك الجرائم؛

تهاء، ب )ج("   ند االن ام، ع واد القي ات الم توفير األصناف أو آمي
 الالزمة ألغراض التحليل أو التحقيق؛

زتها و             )د("   لطاتها وأجه ن س ال بي دوائرها تسهيل التنسيق الفّع
ا في ذلك                   رهم من الخبراء، بم لين وغي بادل العام المختصة، وتشجيع ت
نية       راف المع دول األط ن ال نائية بي بات ث ات أو ترتي ود اتفاق نا بوج ره

 ؛تعيين ضباط اتصال

ن      )ه("   رى ع راف األخ دول األط ع ال لومات م بادل المع ت
ي     لوع ف تخدم للض تي تس ددة ال اليب المح ائل واألس ات الوس ممارس

اد  دروب ووسائط النقل،               الفس ك، وحسب مقتضى الحال، ال ا في ذل ، بم
رى    ائل أخ زيفة أو وس زورة أو م ائق م زيفة أو وث ات م تخدام هوي واس

 إلخفاء تلك األنشطة؛

بادل المعلومات وتنسيق التدابير اإلدارية        )و("   وغير اإلدارية  ت
تخذة حسب االقتضاء لغرض الكشف المبكر عن الجرائم المشمو              لة الم

 .بهذه االتفاقية

ذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف           -2"   لوضع ه
تعددة األطراف بشأن التعاون                 نائية أو م بات ث ات أو ترتي رام اتفاق في إب
انون، وفي تعديل تلك االتفاقات              اذ الق نية بإنف زتها المع ن أجه المباشر بي

دت   ثما وج بات حي مإذاو. أو الترتي ن   ل ناك تك ن ه راف  بي دول األط ال
ات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز لألطراف أن تعتبر هذه          نية اتفاق المع
رائم       لق بالج ا يتع انون فيم اذ الق ال إنف ي مج تعاون ف اس ال ة أس االتفاقي

ة   ذه االتفاقي مولة به راف  . المش دول األط تفيد ال ت  ،وتس لما اقتض  آ
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بات   ات أو الترتي ن االتفاق ة م تفادة تام رورة، اس ك ا  بم،الض ي ذل ف
ليمية،  ة أو اإلق نظمات الدولي نية    الم زتها المع ن أجه تعاون بي تعزيز ال ل

 .بإنفاذ القانون

تعاون، في حدود إمكانياتها             -3"   دول األطراف إلى ال تسعى ال
 .الفساد التي ترتكب باستخدام التكنولوجيا الحديثةلممارسات للتصدي 

  

 27 

ة طرف   -1"   نظر آل دول ام ت ع األوساط   في القي ، بالتشاور م
ة،    لمية واألآاديمي ليمها،      بالع ل إق ائدة داخ اد الس ات الفس ليل اتجاه تح

تي   روف ال دث والظ ترفة     يح ات المح ك الجماع اد، وآذل ا الفس فيه
 .الضالعة والتكنولوجيات المستخدمة

ي تطو    -2"   راف ف دول األط نظر ال لية   ت برة التحلي ر الخ ي
لقة  ات المتع الل      بممارس ن خ نها م ا بي برة فيم لك الخ م ت اد وتقاس الفس

ليمية  ة واإلق نظمات الدولي ع  . الم بغي وض رض، ين ذا الغ ا له وتحقيق
 .تعاريف ومعايير ومنهجيات مشترآة وتطبيقها حسب االقتضاء

رها         -3"   اتها وتدابي د سياس ي رص رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
لية لمكا ة الفع ات فح لك     ممارس ة ت ات لفعالي راء تقييم ي إج اد، وف الفس

 .السياسات والتدابير وآفاءتها
  

 28 

در الضرورة، على             -1"   ة طرف، ق أو استهالل تعمل آل دول
ين صوغ  رامج أو تحس نية ةتدريب خاصب زتها المع ي أجه لين ف  للعام

نهم أعضاء انون، وم اذ الق و  بإنف تحقيق وموظف ة وقضاة ال نيابة العام  ال
لين المكلفين بمنع         رهم من العام ارك وغي الجرائم وآشف ومكافحة الجم

ة      ذه االتفاقي ويجوز أن تشمل تلك البرامج إعارة الموظفين     . المشمولة به
بادلهم  برامج، على وجه الخصوص وبقدر ما يسمح              . وت لك ال ناول ت وتت

 :به القانون الداخلي، ما يلي



 

 20 
 

 A/AC.261/IPM/24 

ذه   )أ("   مولة به رائم المش نع الج ي م تخدمة ف رائق المس الط
 االتفاقية وآشفها ومكافحتها؛

تبه     )ب("   خاص المش تخدمها األش تي يس اليب ال دروب واألس ال
ك داخل      ا في ذل ة، بم ذه االتفاقي في ضلوعهم في الجرائم المشمولة به

 دول العبور، والتدابير المضادة المناسبة؛

 ممنوعات؛مراقبة حرآة ال )ج("  

لكات أو    )د("   رائم أو الممت ائدات الج رآة ع بة ح آشف ومراق
رها من األدوات واألساليب المستخدمة في نقل أو إخفاء         دات أو غي المع
ن     رها م دات أو غي لكات أو المع ائدات أو الممت لك الع ه ت أو تموي
ك األساليب المستخدمة في مكافحة جرائم غسل األموال             األدوات، وآذل

 ن الجرائم المالية؛وغيرها م

 جمع األدلة؛ )ه("  

وانئ    )و("   رة والم تجارية الح ناطق ال ي الم بة ف اليب المراق أس
 الحرة؛

ا في ذلك             الطرائق    )ز("   انون، بم اذ الق ثة إلنف واألساليب الحدي
 المراقبة اإللكترونية والتسليم المراقب والعمليات السرية؛

ة أن  )ح("   ي مكافح تخدمة ف رائق المس تي  الط اد ال طة الفس ش
لكية والالسلكية          رتكب باستخدام الحواسيب أو شبكات االتصاالت الس ت

 أو غير ذلك من أشكال التكنولوجيا الحديثة؛

 .الطرائق المستخدمة في حماية الضحايا والشهود )ط("  

ط      -2"   لى تخطي ا ع ها بعض راف بعض دول األط اعد ال تس
نفيذ  م الوت تهدف تقاس ب تس ث وتدري رامج بح االت ب ي المج برة ف خ

رة         ا في الفق ادة   1المشار إليه ذه الم ذه الغاية، تستعين أيضا،  .  من ه وله
ة     ليمية والدولي ية اإلق لقات الدراس رات والح اء، بالمؤتم ند االقتض ع
ز النقاش حول المشاآل التي تمثل شاغال مشترآا،              تعاون وحف تعزيز ال ل

 .بما في ذلك مشاآل دول العبور واحتياجاتها الخاصة
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نية    -3"   اعدة التق تدريب والمس راف ال دول األط جع ال تش
ليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة            لين بتيسير تس ويجوز . الكفي

تدريب اللغوي وإعارة                  نية ال لك المساعدة التق تدريب وت ذا ال أن يشمل ه
بادل   لطات أو وت ي الس تولون مسؤوليات ذات صلة ف ن ي ن الذي الموظفي

 .آزيةاألجهزة المر

تعددة     -4"   نائية والم بات الث ات أو الترتي ة االتفاق ي حال ف
ود     الزم، الجه القدر ال راف، ب دول األط زز ال ة، تع راف القائم األط
تدريب     ليات وال طة العم ي أنش نة ف ادة ممك بر زي تحقيق أآ بذولة ل الم
ليمية، وفي إطار سائر              ة واإلق نظمات الدولي ا في إطار الم المضطلع به

 . الترتيبات الثنائية والمتعددة األطراف ذات الصلةاالتفاقات أو
  

 29 

ا    -1"   ية لقانونه بادئ األساس ا للم ة طرف، وفق ل دول تمد آ تع
لزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال             د ي ا ق لي، م الداخ

 :التالية عندما ترتكب عمدا

لها، مع العلم بأنها عائدات          تحوي  ‘1 ‘) أ("   لكات أو نق ل الممت
اء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الممتلكات        جرائم، بغرض إخف

رم   اب الج ي ارتك اعدة أي شخص ضالع ف أتت األصليأو مس ذي ت  ال
 منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

لكات أ      ‘2‘"    ة للممت ه الطبيعة الحقيقي اء أو تموي و مصدرها إخف
تها أو   تها أو ملكي ا أو حرآ رف فيه ة التص ا أو آيفي أو مكانه

 الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛

 :ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني )ب("  

لم،     ‘1‘"    ع الع تخدامها م ا أو اس لكات أو حيازته اب الممت اآتس
 وقت تلقيها، بأنها عائدات جرائم؛

ارآة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها              ‘2‘"    المش
ة       ا، ومحاول لى ارتكابه تآمر ع تواطؤ أو ال ادة، أو ال ذه الم ي ه ف
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لى    تحريض ع اعدة وال ا والمس ك ارتكابه هيلذل داء هوتس  وإس
 . بشأنهالمشورة

 : من هذه المادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2"  

 من هذه المادة  1ى تطبيق الفقرة    تسعى آل دولة طرف إل       )أ("  
 على أوسع مجموعة من الجرائم األصلية؛

ل       )ب("   لية آ رائم األص داد الج ي ع رف ف ة ط ل دول درج آ ت
وارد في المادة               تعريف ال رة، حسب ال  من هذه االتفاقية،    2جريمة خطي

لمادة         ا ل ال المجرمة وفق ذه االتفاقية  5واألفع أما الدول األطراف .  من ه
تي تحدد     تشريعاتها قائمة جرائم أصلية معينة، فتدرج في تلك القائمة،          ال

 الفساد؛بممارسات آحد أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة 

رعية  )ج("   رة الف لية  )ب(ألغراض الفق رائم األص مل الج ، تش
ل    بة داخ رائم المرتك ارج الج رف   وخ لدولة الط ائية ل ة القض الوالي

نية رائم ا. المع ر أن الج لدولة   غي ائية ل ة القض ارج الوالي بة خ لمرتك
الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا آان الفعل ذو الصلة فعال إجراميا              
تي ارتكب فيها ويكون فعال إجراميا                 لدولة ال انون الداخلي ل بمقتضى الق
نفذ أو تطبق هذه المادة           تي ت لدولة الطرف ال انون الداخلي ل بمقتضى الق

 إذا ارتكب فيها؛

تحدة بنسخ  )د("   م الم ام لألم ن الع ة طرف األمي زود آل دول ت
نّفذة لهذه المادة وبنسخ من أي تغييرات تجرى على تلك              نها الم من قواني

 القوانين الحقا، أو بوصف لها؛

نص على أال تنطبق الجرائم المبّينة في الفقرة           )ه("    1يجوز ال
ادة على األشخاص الذين ارتكبوا الجرم األصلي             ذه الم ، إذا آانت   من ه
 المبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك؛

ذي       )و("   رض، ال د أو الغ لم أو القص ر الع لى عنص تدل ع يس
رة   ي الفق بّين ف رم م ي أي ج ره ف لزم تواف ن  1ي ادة، م ذه الم ن ه  م

 .المالبسات الوقائعية الموضوعية
  



 

23  
 

A/AC.261/IPM/24

 30 

 

دول األطر      -1"   أن تضع في قوانينها الداخلية     اف إلى   تسعى ال
ة مدّو د ان ن وإلى  لقواع لموظفين العموميي ة ل ر أخالقي لوك ومعايي لس

تهاآ   لى ان ات ع رض عقوب بغي أن تق.هاف اح   ت وين ة اإلفص ضي المدّون
نيالع تزامات   ل ودات واالل ن الموج ة   ع افي قيم لكاتوص ، الممت

ة بسيا لزم الدول تجارية، وأن ت ة وال ة والمصالح المالي ل س اإلفصاح تكف
ني الع تي      ل ا ال ع معامالته ن جمي تام ع لق ب  ال لحة تتع ةالمص .  العمومي

ة     امالت المالي تحقق من المع لدولة أن ت ر السوية   ول د يجريها  غي تي ق ال
رد ي أو ف ف عموم لحوافز . أي موظ ًا ل ًا نظام ة أيض ي المدّون وترس

آت  ة والمكاف ثاليين الخاصة بالخدم لوك الم لى موالس ائمين ع راعاة الق
 .قواعد السلوك المبّينة في المدّونة

ًا إلى إدراج  -2"   دول األطراف أيض روطتسعى ال زامية ش  إل
ي  لي ف ا الداخ أن قانونه لي البش ن مصالحه عمومي الموظف تخ ي ع ف

 .المصالحتضارب حال 

ر  -3"   بغي أن توف ات اين راف آلي دول األط ل ل ارآة تكف مش
تمع األ   ل المج ومن بين . لى أوسع نطاق ممكن   ي في مكافحة الفساد ع     ه

دات    اء وح تدابير إنش لك ال تمعية ت دات    مج اد أو وح نع الفس بابيةلم  ش
بة  ات  لمراق ل آجه روع تعم ر المش تمدةالكسب غي بة خاصة مع . مراق

تيح       تعّين أن ت دول األطراف في قوانينها الداخلية أيضًا          وي قيام أجهزة  ال
تداب        ليف وان النيابة العامة أو ء من أعضا  أي عضو    مكافحة الفساد بتك

ام محقق خاص أو عضو نيابة عامة يساعدها في     ألمحام خاص      داء مه
تحقي ي  قال ايا ف خاص  . بعض القض ون األش تدبون  ويك نون والمن المعّي

تقديم المساعدة    ا      ،ل ًا لم نا،          وفق ليه ه تلك تحت إشراف     هو منصوص ع
زة  تها  األجه د أجهزة مك             .  ومراقب ا أح لقى فيه تي يت افحة وفي الحاالت ال

ن     ي م ا يكف لدولة الطرف م تابعة ل ية ال اد الرئيس لومات الالفس تي مع ال
ًا ل  كل أساس لد       تش ي الب ؤولين ف بار المس ان بعض آ ا إذا آ تحقيق فيم ل

تهكوا أي قانون جنائي في إطار         د ان رئيس ق ائب ال رئيس أو ن الوالية آال
از      ك الجه أن فيها رئيس ذلك الجهاز  يقرر  ، والحاالت التي    القضائية لذل
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المصالح الشخصية تضارب  أي تحقيق أو مالحقة قد يؤدي إلى        هإجراء 
 . مستقًالًا قانونيًامستشارعليه أن يعّين أو المالية أو السياسية، يتعّين 

  

 34 

ة        -1"   ذه االتفاقي لغي ه ع األحك   ت ام السابقة المتعلقة بأفعال    جمي
 . دولتين طرفينبينالقائمة د في جميع المعاهدات الثنائية الفسا

 .يجوز تكميل هذه االتفاقية ببروتوآول واحد أو أآثر -2"  

تكامل   -3"   ليمية لل نظمة إق ة أو م ة دول بح أي ي تص لك
ذه         ي ه رفا ف ون ط ب أن تك ا، يج روتوآول م ي ب رفا ف ادي ط االقتص

 .االتفاقية أيضا

رف   -4"   ة الط ون الدول أي     ال تك لزمة ب ة م ذه االتفاقي ي ه  ف
 .بروتوآول، ما لم تصبح طرفا في ذلك البروتوآول وفقا ألحكامه

ع    -5"   تران م ة باالق ذه االتفاقي لحق به روتوآول م ر أي ب يفس
 .هذه االتفاقية، ومع مراعاة الغرض من ذلك البروتوآول

  

 38 

ن  -1"   لزم م ا ي ة طرف م ل دول تخذ آ ك ت ي ذل ا ف ر، بم  تدابي
بادئ األساسية لقانونها الداخلي،           ا للم ة، وفق تدابير التشريعية واإلداري ال

 .لضمان تنفيذ التزاماتها بمقتضى هذه االتفاقية

دول األطراف التي حضرت المؤتمر       تعيّ  -2"   المنصوص ن ال
ليه    تنفيذ الرصد المتعلقة ب  أنشطة  للقيام ب  الهيئة المختصة    36في المادة   ع

 .هذه االتفاقيةلالدول األطراف 
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  مالحظات بشأن بعض المواد  
اد   -5 ات   في ،يمكن االسترش مية،  المحادث ر الرس تالية  بالشروح  غي تي ال ال

ر ال   تي يجريها     مناقشات   للسياق   توف ني بشأن      ال ني الفلبي امل التق ريق الع آل الف
 . بشأنهالتفاوضباوفد الفلبين يوصي األولويات التي وتبّين  مادة

  
  المصطلحات المستخدمة: 2المادة  

امل التقني الفلبيني اتباع نهج ثنائي بالنسبة إلى المادة             -6 ريق الع رر الف 2ق
ي ل : د ودالل ريف موح بير أي تع اد " تع ي "الفس وارد ف تعريف ال ًا لل  وفق

ات و   ة    /االتفاقي اهدات الدولي اد أو أفعال        ،أو المع تي  ال "الفساد" وخصائص الفس
ترحة   شمل ب  يجوز أن ت    ة المق ورقة الفلبين الواردة في  2وتسعى المادة  . االتفاقي
ة  بير الموقفي نهب"إلى إدراج تع ه آ". ال ى بإدراج  اتأولويإحدى ويوص

 .لتفاوضا
  

  نطاق االنطباق: 3المادة  
امل      -7 ريق الع ني      توصل الف ني الفلبي إلى توافق في اآلراء، ألغراض        التق

ة،  ذه االتفاقي مل  ه أن ال تش ي ب ة يقض غلون  إال االتفاقي ن يش ن الذي الموظفي
ة،   ائف عمومي ن  وظ اس ولك تمع     دون المس اص والمج اع الخ اهمة القط بمس

ل األ اد و           /ي و ه نع أنشطة الفس تها  /أو مشارآته في م رد اوهو   حسبما   ،أو مالحق
ادتين      د أن    . 5 و 2في الم رعية    بي رات الف ادة   ‘5‘-‘1‘)أ(الفق  تعترف 2 من الم

راد  لوع أف رائم  بض ي ج ادف ر   .الفس يري غي تماع التحض راض االج  وألغ
اد ال    وع الفس إدراج موض مي، يوصى ب ه   ذيالرس لع في اص  يض اع الخ القط

تمع األ ليوالمج ة ه ات القادم ي المناقش لى  .  ف يعتمد ع ف س ذا الموق ر أن ه غي
ة  رى ا آيفي لدان أخ ة ب ل إدراج محاول ن أج تأثير م ترحة هل ة المق ي االتفاقي .  ف

امل  ريق الع ي الف نيالويوص ني الفلبي ترف تق أن يع راحة  ب باجة ص ي دي ف
بادئها ب ان م ي بي ترحة أو ف ة المق ود االتفاقي اص وج اع الخ ي القط اد ف الفس

 .يهلوالمجتمع األ
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  صون السيادة: 4 المادة 
امل  -8 ريق الع ي الف ني يوص ني الفلبي بارة التق إدراج ع ثرو"ب ر ةال  غي
روعةال ترحة أو ف   " مش ة المق باجة االتفاقي ي دي نحو    ف لى ال بادئها ع ان م ي بي

 :التالي

نما "   تام   بي نفيذ ال بر الت ع يعت ات   لجمي ي الوالي ة ف ام االتفاقي أحك
مثاليًا جدًا،  أمرًا  جميعها  لدول األطراف المعنية    لكل دولة من ا   القضائية   

ه  ادة   فإن بقًا إلع رطًا مس كل ش ثروة ال يش ر ال روعة الغي بة مش المكتس
 .ي األصلبلدالنتيجة للفساد إلى 

أ    أن             وينش تراح عن ضرورة االعتراف ب ذا االق تمثل مشروعة  الغير  الثروة  ه
ا        ة م لد أو أم روة ب إدراج هذا المبدأ في ديباجة االتفاقية   . جزءًا من ث ويوصى ب

ي    بادئها أو ف ان م ي بي ترحة أو ف ام ذات األالمق لة آ الحك  اتولويإحدى األص
 .للتفاوض

  
  الفسادممارسات : 5المادة  

عى  -9 امل يس ريق الع تراف الف ني إلى االع ني الفلبي أن التق ات ب ممارس
رامية و    ال إج ي أفع اد ه ورة/الفس روي. أو محظ أن بعض    ق نيف ب ك التص  ذل

زاءات  ات أو الج ال والعقوب ليها األفع ة ع بيعة    المفروض ب ط لف حس د تخت  ق
ن   ناجمة ع رار ال ات األض اد ممارس امتها الفس اوجس ذا، . ومداه وزول  يج

ن ح  تراف ع أن بعض ق االع ات ب ي ممارس اد ه رامية"الفس ال إج وأن  "أفع
ر   ها اآلخ ورة "بعض ال محظ ار . "أفع ي إط رامية  "وف ال اإلج يوصى " األفع

ك    إدراج   آذل  ))و(الفقرة الفرعية   (" النهب: "عنصرين آخرين للتفاوض وهما   ب
ثرو " ر    ةوال لة  غي رة الفرعية    (" المعّل " النهب "تعبيروخالفًا لتعريف   . ))ز(الفق

وا  ادة      ال ادة    2رد في الم لقة   5، تتضمن الم ته   الشروط المتع بر قوانين  (بقيم تعت
بين أن  نهب"الفل لى نطويي" ال بالغ ع تها  م ريكيقيم ليون دوالر أم ) م
ات    ليه،     والعقوب ا     المفروضة ع ًا لم رره     وفق د تق دول المشارآة   ق وألغراض . ال

ة  م يجر      ،االتفاقي تفكير    ل ة       في   ال د قيم ألة تحدي ت موحدة أو    مس درج فيها   اق راح ي
ة  نهب"ألن قيم ات المفروضة " ال ن  والعقوب لف بي ليه تخت تقدمة ع لدان الم الب

لدان      نمو والب مع القوانين الداخلية   وهو ما ينبغي تقريره وجعله متسقًا        ،الناميةال
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يادة لدول ذات الس لى  . ل ه ع بدأ ذات بق الم ات وينط نفة ممارس اد المص الفس
 ".آأفعال محظورة"

  
  األشخاص الطبيعيين واالعتباريينسؤولية م: 7المادة  

امل    -10 ريق الع ي الف ني  يوص ني الفلبي اء   التق ؤولية رؤس تراف بمس باالع
بارتكاب الجرائم أو الذين يكونون على علم    الذين  وموظفيها  تجارية  المنشآت ال   

ريمهم   ا وتج لى ارتكابه وا ع ائق   . وافق ي وث لة ف ام مماث رد أحك ن ت ي حي وف
دول ة ل نظمات تابع يع م ا إلى توس ن خالل موقفه بين م يادة، تسعى الفل  ذات س

ا لتشمل    ن نطاقه اء  الموظفي ر رؤس تجارية  المنشآت  غي ي ال ادة  ف د أن . 7الم بي
د يتطلب توضيح       ك ق ، رغم التجارية المشمولة بهذه االتفاقيةما هي المنشآت ذل

ادة  أن   ن  " تشير إلى  3الم ن العموميي وارد في    " الموظفي تعريف ال ًا لل المادة وفق
ادة   . 2 أن الم تفاوض بش راض ال بارة  7وألغ ير ع اء "، تش آت رؤس المنش

تجارية  ائر ال اوس تي  " موظفيه ة والشرآات ال ة الحكومي إلى المؤسسات المالي
ة   ليها الحكوم لكها وتشرف ع آت تم ي  والمنش ة ف ثل الحكوم تي تم تجارية ال ال

ا، آما       األشخاص "جريم   ت 3وتشمل الفقرة   . الفلبينفي  الحال  هي  مجلس إدارته
 .المرتكبةفي المسؤولية الجنائية عن الجرائم " االعتباريين

  
  التعويض عن األضرار: 8المادة  

امل        -11 ريق الع ني االعتراف بأنه       يطلب الف ني الفلبي ال يمكن وال ينبغي    التق
يادة   دول ذات الس اة ال أن امقاض رار بش اد الألض ال الفس ن أفع تي ناجمة ع  ال

ا    بها موظفوه ون  ارتك أن عائدات الفساد      .  العمومي ك عن االعتراف ب ثق ذل وينب
ة ويجب           روة الدول تي الفالتعويضات . إليهاعن حق أن تعاد  تشكل جزءا من ث

ن ال  ع ع ة      تدف ناديق العمومي ن الص وال م ي أم رار ه بات باألض مطال
أن يتحمل دافعو الضرائب في أي      العدل واإلنصاف     وليس من     ). آالضرائب (

رتين  ة م ن دول تي يثم رائم ال بالج ناحية . نون عموميو موظفهارتك ن ال ا م أم
تح            ك ف ني ذل د يع لية، فق أمام االعتراف  االتفاقية  على مصراعيه في    باب  ال العم

أن  يادة ب دول ذات الس لزمة ال تحمل م ن ب تعويض ع ن  ال ناجمة ع األضرار ال
ون العموم  بها الموظف تي يرتك اد ال ال الفس أن . ونيأفع ذا، يوصى ب ع ول ال يدف

 .تلك الجرائمارتكبوا األشخاص الذين التعويضات عن األضرار إال 
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امل        -12 ريق الع ني الفلبيني   يوصي الف فيما  آذلك بأن يناقش وفد الفلبين،التق
ر المشروعة        وال غي لق بقضايا األم الخاصة بطبيعتها، ما إذا آان بإمكان  ويتع

اآم  ر أن تالمح ادرة أم رائم وب بمص ائدات الج وال وع لك األم تعويض ت
 .المطالبين الشرعيين عن األضرار

  
  المالحقة والمقاضاة والجزاءات: 10المادة  

ترح    ال  -13  من اتفاقية 11 و9للمادتين هو صيغة معدلة       10لمادة  ل نص المق
 .األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

   المصادرة والضبط: 11المادة  
ترح ل  نص ال  -14 ة    11لمادة المق يغة معدل و ص لمواد  ه ن 14 إلى 12ل  م

نية،       بر الوط نظمة ع ريمة الم ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم راعاة  اتفاقي ع م م
 .9160 و1379القانونيين الجمهوريين للفلبين رقم 

  
  تسليم المجرمين: 15المادة  

لفقرة        -15 اص ل تمام خ الء اه ني إي ني الفلبي امل التق ريق الع لب الف  16يط
 . وفقًا للصيغة الواردة فيها،اإلعدامالتي يعاقب عليها بفعال الفساد أالمتعلقة ب

 
  المساعدة القانونية المتبادلة: 17المادة  

امل        -16 ريق الع ني بإرجاء النظر في المادة الم         يوصي الف ني الفلبي تعلقة التق
بادلة    ة المت اعدة القانوني أنها   بالمس ة بش ن الدراس زيد م راء م ن . إلج ويمك

تفاوض حول     بالتوصية    نقاط   بعض   ال ات   في إطار     ال المتعلقة الرسمية  المحادث
ة  ه    . باالتفاقي د أن ات  ألغراض  بي ر الرسمية في بوينس آيرس، يمكن  المحادث غي
تخدام  ادة اس بر 18الم نظمة ع تحدة لمكافحة الجريمة الم م الم ة األم  من اتفاقي

 .الوطنية آمرجع رسمي لوفد الفلبين
  

  لمشترآةالتحقيقات ا: 18المادة  
امل        -17 ريق الع ني الفلبيني    يوصي الف المناسبة بإدراج حكم في الفقرات   التق

ادة      لي     18من الم ا ي لدول األطراف     : ينص آم بغي ل ، رهنًا بقانونها الداخلي،    ين
 .أن تقدم طوعًا معلومات عن آل حالة على حدة
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  التعاون في مجال إنفاذ القانون: 26المادة  

ترح ل نص ال -18 ة    26ادة لمالمق يغة معدل و ص ن   ه ين المعدلي لى النص ع
لمادتين  بر    25 و24ل نظمة ع ريمة الم ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ن اتفاقي  م
 .الوطنية

  
  جمع المعلومات عن طبيعة الفساد وتبادلها وتحليلها: 27المادة  

ترح ل   نص  ال  -19 ة        27لمادة  المق  من اتفاقية األمم    28للمادة  هو صيغة معدل
 .ة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنيةالمتحد

  
  التدريب والمساعدة التقنية: 28المادة  

ترح لنص ال -20 ة  28لمادة المق يغة معدل و ص لمادتين ه ن 30 و29ل  م
 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

  
  تنفيذ االتفاقية: تدابير أخرى: 29المادة  

ة  29لمادة ترح لالمقنص ال -21 يغة معدل و ص لمادتين ه ن 30 و29ل  م
 .اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية
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