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   **مشروع اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد

التجريم، والجزاءات وسبل االنتصاف، والمصادرة والحجز،  -الثًاث 
والوالية القضائية، ومسؤولية الهيئات االعتبارية، وحماية 

 الشهود والضحايا، وإنفاذ القوانين

 19 

 )1(1الخيار 

وتدابير تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية                        
 :أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

وعد موظف عمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها                    )أ(  
عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح                                 
الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك                     

                                                           
قدمتها الحكومات  مشروع النص هذا هو صيغة مدمجة تتضمن االقتراحات التي              ** 

إلى االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة                      
وقد أعد هذا   . 2001ديسمبر  / آانون األول  7 إلى   4الفساد، الذي عقد في بوينس آيرس من           

، )الديباجة والفصول من األول إلى الرابع     (المشروع في االجتماع التحضيري غير الرسمي        
 جانب األمانة بناء على طلب االجتماع التحضيري غير الرسمي ووفقا الرشاداته                      ثم من  

انظر أيضا تقرير االجتماع التحضيري غير الرسمي            ) (الفصول من الخامس إلى الثامن       (
(A/AC.261/2) .(       وترد الديباجة والفصل األول) تدابير المنع (، والفصل الثاني     )أحكام عامة (
التجريم، والجزاءات وسبل االنتصاف،  (؛ ويرد الفصل الثالث     )A/AC.261/3 (Part I)في الوثيقة   

والمصادرة والحجز، والوالية القضائية، ومسؤولية الهيئات االعتبارية، وحماية الشهود                     
ويرد الفصل الرابع، ترويج       . A/AC.261/3 (Part II)في الوثيقة     ) والضحايا، وإنفاذ القوانين    

 A/AC.261/3وتتضمن الوثيقة    . A/AC.261/3 (Part III)ي الوثيقـة    التعاون الدولـي وتعزيـزه، فـ     

(Part IV) منع ومكافحة نقل األموال ذات المصدر غير المشروع المتأتية من ( الفصل الخامس
المساعدة (والفصل السادس   ) أفعال فساد، ربما في ذلك غسل األموال، وإعادة تلك األموال             

آليات الرصد    (والفصل السابع       )  وتبادلها وتحليلها      التقنية والتدريب، وجمع المعلومات         
 ).أحكام ختامية(والفصل الثامن ) والتنفيذ

 (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحين المقدمين من النمسا وهولندا                )1( 
 .(A/AC.261/IPM/10)وفرنسا 
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ضمن نطاق ممارسته     الموظف بفعل ما أو يمتنع عن القيام بفعل ما                    
 مهامه الرسمية؛

ر       )ب(   له، بشكل مباشر أو غي تماس موظف عمومي أو قبو ال
الح      ه أو لص الح الموظف نفس واء لص تحقة، س ر مس زية غي ر، م مباش
وم ذلك الموظف بفعل ما أو يمتنع               ئة أخرى، لكي يق شخص آخر أو هي

 .عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

 )2(2الخيار 

ر       ريعية وتدابي ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
 :أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية

ام )أ(   ر    قي خص آخ ي أو ش ف عموم ائف   موظ ؤدي وظ ي
ة ر، عمومي ر مباش ر أو غي كل مباش بول، بش تماس أو ق يء ذي  بال  أي ش

ة أو أي   ة نقدي نفعة قيم تحقة  م ر مس رى غي ل أ  أخ ة أو فض ثل هدي و ، م
زية الح م واء لص ر أو  ه، س الح شخص آخ ر  أو لص ان آخ د آي ، أو الوع

ابل قيام ذلك الموظف أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى                نحها، مق  أدائهبم
 وظائفه العمومية؛

ي أو شخص   )ب(   د موظف عموم ؤديوع ة ي ائف عمومي  وظ
نفع  ة أو م ة نقدي يء ذي قيم أي ش ة أو  أخرى ةب ثل هدي تحقة، م ر مس غي

زيةفضل أ نحه و م ليه أو م ا، أو عرضها ع ر إياه ، بشكل مباشر أو غي
، مقابل قيامه آيان آخرأو لصالح شخص آخر أو  لصالحه  مباشر، سواء    

 . وظائفه العموميةأدائهأو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى 

 )3(3الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :ال الفساد التالية، عندما ترتكب عمداأخرى لتجريم أفع

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )2( 
 .(A/AC.261/IPM/14)مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا نص  )3( 
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وعد موظف عمومي أو شخص    : رشو موظف عمومي    )أ(  
ام رسمية بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،             ؤدي مه ي
ه أو لصالح   واء لصالح الموظف نفس ر، س ر مباش كل مباشر أو غي بش

وم ذلك الموظف بفعٍل ما أو يم              ئة أخرى، لكي يق تنع شخص آخر أو هي
 عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية؛

ي  )ب(   ف عموم اء موظ ي أو  : إرتش ف عموم تماس موظ ال
ر،        ر مباش ر أو غي كل مباش له، بش مية أو قبو ام رس ؤدي مه خص ي ش
تحقة، لصالح الموظف نفسه أو لصالح شخص آخر أو        ر مس زية غي م

ك الموظف بفعٍل ما أو يمت                وم ذل ئة أخرى، لكي يق نع عن القيام بفعل    هي
 .ما ضمن نطاق ممارسته مهامه الرسمية

 )4(4الخيار 

تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من التدابير التشريعية وغيرها من                
التدابير اإلدارية لتجريم األفعال التالية، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها             

 :الداخلي

وعد موظف عمومي بمنفعة أو عرضها عليه أو منحه                  )أ(  
إياها، على نحو مباشر أو غير مباشر، لصالح الموظف نفسه أو                              
لصالح تنظيم ما، لجعل ذلك الموظف يؤدي واجباته الرسمية أو يمتنع                

 عن أدائها؛

ر أو     )ب(   و مباش لى نح له، ع ي أو قبو تماس موظف عموم ال
ا، لجعل                     نظيم م نفعة لصالح الموظف نفسه أو لصالح ت ر مباشر، م غي

 .اجباته الرسمية أو يمتنع عن أدائهاذلك الموظف يؤدي و

 )5(5الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدًا

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )4( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )5( 
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ر       )أ(   له، بشكل مباشر أو غي تماس موظف عمومي أو قبو ال
زية       د أو م ة أو وع ثل هدي ة، م ة نقدي يء ذي قيم ر، أي ش ر مباش  غي

تها، سواء لصالحه هو أو لصالح شخص آخر،          انت طبيع ًا آ مستحقة، أي
 مقابل قيامه بفعل ما أو امتناعه عن فعل ما لدى أداء واجباته؛

ة أو فضل أو  )ب(   ثل هدي ة، م ة نقدي عرض أي شيء ذي قيم
ر     ر أو غي كل مباش اه، بش نحه إي ي أو م ف عموم لى موظ زية، ع م

لح شخص آخر، مقابل قيامه بفعل ما       مباشر، سواء لصالحه هو أو لصا        
 .أو امتناعه عن فعل ما لدى أداء واجباته

  

 

 1الخيار 

ر   -1   ن تدابي لزم م د ي ا ق ا م رف أيض ة ط ل دول تمد آ تع
ادة      ي الم ه ف ار إلي لوك المش تجريم الس رى ل ر أخ ريعية وتدابي [...] تش

ريم [ ي   تج ه موظف عموم لع في ذي يض اد ال ة،  ] الفس ذه االتفاقي ن ه م
ي   ي دول ف مدن بي أو موظ ي أجن ف عموم ه موظ لع في ذي يض . وال

 )6(.وبالمثل، تنظر آل دولة طرف في تجريم أشكال الفساد األخرى

ن        -2   ول، م د معق د، إلى ح لى القص تدالل ع ن االس يمك
 )7(.المالبسات

 )8(2الخيار 

ف ما قد يلزم من تشريعات وتدابير            تعتمد آل دولة طر      -1  
افساد موظف   [...] [أخرى لتجريم السلوك المشار إليه في المادة                      

                                                           
وفيما . (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا            )6( 

 1تعلق بتجريم فساد الموظفين العموميين الوطنيين، اقترحت فرنسا استخدام أحكام الفقرة                 ي
اتفاقية ( من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية                           8من المادة      

 .آأساس للمفاوضات) الجريمة المنظمة
 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من باآستان  )7( 
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )8( 
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من هذه االتفاقية، والذي يضلع فيه موظف مدني                     ] عمومي وطني  
دولي، أو عضو جمعية تشريعية لمنظمة دولية، أو أصحاب مناصب                  

 .قضائية أو موظفين في محكمة دولية

ة طر        -2   تمد آل دول لزم من تشريعات وتدابير          تع د ي ا ق ف م
ادة       ي الم ه ف ار إلي لوك المش تجريم الس رى ل ف  [...] [أخ اد موظ انفس

من هذه االتفاقية، والذي يضلع فيه موظف مدني دولي         ] عمومي وطني   
رف إلى  ة الط تمي الدول ة تن نظمة دولي ريعية لم ة تش و جمعي أو عض

ي محكم  ن ف ة عضويتها أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفي ة دولي
 .تكون واليتها القضائية مقبولة لدى الدولة الطرف

 )9(3الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
د        تجريم تعّم بي، من جانب           أخرى ل مواطنيها وعد موظف عمومي أجن

ان     د مك باريين يوج بيعيين أو اعت خاص ط تهمأو أش تاد  إقام أو المع
ا مسكنهم    أي  فيه ة أو       ، ب ة نقدي نفعة أخرى   شيء ذي قيم ر مستحقة  م  غي

رلصالحه أو لصالح شخص آخر أو  ان آخ ة أو فضل أو ، آي ثل هدي م
زية نحه م ليه أو م ا، أو عرضها ع ر مباشر، ، إياه بشكل مباشر أو غي

لة        لق بمعام ل يتع ام بفع ن القي ناعه ع ك الموظف أو امت ام ذل ابل قي مق
 . وظائفه العموميةدائهأاقتصادية أو مالية أو تجارية، لدى 

 )10(4الخيار 

ريعية     -1   ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
ة طرف بعرض مبلغ نقدي أو                    ام مواطن دول تجريم قي ر أخرى ل وتدابي
ف   لى موظ رى ع نفعة أخ ال أو أي م ة أو أفض ة نقدي ياء ذات قيم أش

ة طرف أخرى، لكي يقوم بفعل ما أو يمتنع عن فعل            ما عمومي في دول
 ضمن نطاق ممارسته مهامه فيما يتعلق بمعاملة مالية أو تجارية؛

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )9( 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )10( 
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لزم من تدابير                   -2   د ي ا ق تماد م دول األطراف في اع نظر ال ت
رة  ه في الفق لوك المشار إلي تجريم الس ر أخرى ل  من 1تشريعية وتدابي

ي      بي أو موظف مدن ي أجن ه موظف عموم لع في ذي يض ادة ال ذه الم ه
رلمانيون   ي؛ أو ب انب و[دول نيون أو أج الس   ] ط ي مج اء ف أو أعض

رلمانية  ة[ب اآم ]دولي و مح اة أو موظف ة[؛ أو قض تاجرة ]دولي ؛ أو الم
نه       لة م نفعة المتحص ن الم تفيد م نفوذ أو آمس در لل واء آمص نفوذ س بال

لبياً        [ ًا أو س نفوذ إيجابي تاجرة بال ؛ أو غسل عائدات جرائم الفساد؛ أو        ]الم
 )11(.رائم الفسادالجرائم المحاسبية المتعلقة بج

تعتمد آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية            -3  
الالزمة في تشريعاتها الداخلية لتجريم أشكال السلوك المذآورة في                     

 من هذه المادة، عندما ُترتكب تجاه موظف عمومي أجنبي أو                1الفقرة  
 )12(.عندما تتعلق تلك األفعال بموظف عمومي دولي

  

 20 

 )13(1الخيار 

تجريم             ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق ا م رف أيض ة ط ل دول تمد آ تع
 .المشارآة آطرف متواطئ في فعل مجّرم بمقتضى هذه المادة

 )14(2الخيار 

تعتمد آل دولة طرف أيضا، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد             -1  
رآة آطرف متواطئ     يلزم من تشريعات وتدابير أخرى لتجريم المشا            

 .من هذه االتفاقية[...] أو محّرض في فعل مجّرم بمقتضى المواد 

                                                           
لس أوروبا،   مج(انظر االتفاقية األوروبية للقانون الجنائي بشأن الفساد                      )11( 

 ).173سلسلة المعاهدات األوروبية رقم 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )12( 
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )13( 
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )14( 
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تمد آل دولة طرف أيضا، وفقا لقانونها الداخلي، ما قد             -2   تع
ر أخرى لتجريم أي محاولة الرتكاب جريمة                لزم من تشريعات وتدابي ي

 .من هذه االتفاقية[...] من الجرائم المحددة بمقتضى المواد 

 )15(3ر الخيا

تمد   ة طرفتع ر تشريعية و آل دول لزم من تدابي د ي ا ق ر م  تدابي
تواطئ أو   اعد أو محّرض أو م اعل أو مس ارآة آف تجريم المش أخرى ل

أي شكل آخر      مشّجع،     في  المشار إليها  في ارتكاب أي من األفعال       ،أو ب
ادة  ن [...] [الم ن العموميي اد الموظفي ريم فس ة، أو  ] تج ذه االتفاقي ن ه م
أي قيام  وآذلك ع في ارتكابه أو المعاونة أو التآمر على ارتكابه،        الشرو 

اد،             لمه بالغرض من فعل فس ع ع دور نشط   شخص، م في تنظيم ذلك  ب
ه الفعل أو   ه    إدارت ليه أو تسهيله     أو المساعدة على ارتكاب أو التشجيع ع

 . بشأنهالمشورةإسداء ه أو ب اإلذنأو 

 )16(4الخيار 

د              ا ق ة طرف م تمد آل دول  يلزم من التدابير لتجريم المشارآة      تع
د   اون بع تواطئ أو مع ّرض أو م ريك أو مح رف ش اعل أو آط آف
ّرمة   ال المج ن األفع اب أي م ي ارتك ر، ف كل آخ أي ش ة، أو ب الواقع

ادة  ى الم ن [...] [بمقتض ن العموميي اد الموظفي ريم فس ذه ] تج ن ه م
 .لى ارتكابهاالتفاقية أو الشروع في ارتكابه، أو في أي عون أو تآمر ع

 )17(5الخيار 

تخذ آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية الالزمة        ت
نة في المادة                  بار أي مساهمة في ارتكاب جريمة مبّي تجريم [...] [العت

 .بمثابة مشارآة في تلك الجريمة] فساد الموظفين العموميين
  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)من االقتراح المقدم من المكسيك نص مأخوذ  )15( 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )16( 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )17( 
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 21 

 

 )18(1الخيار 

دولة طرف ما قد يلزم من تدابير تشريعية أو تدابير                تعتمد آل      
 :أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدًا

الوعد بأي مزية غير مستحقة أو عرضها أو منحها،                       )أ(  
بشكل مباشر أو غير مباشر، من أجل تحريض موظف عمومي أو أي                 

ف شخص آخر على إساءة استغالل نفوذه الحقيقي أو المفترض بهد                     
الحصول من إدارة أو سلطة عامة تابعة للدول الطرف، على أي مزية                
غير مستحقة أو أي قرار لصالح المحّرض األصلي على ذلك الفعل أو               

 لصالح أي شخص آخر؛

لق بموظف عمومي أو أي شخص آخر، التماس              )ب(   ا يتع فيم
تحقة  ر مس زية غي بول أي م ر أو   أو ق كل مباش ر، بش ه أو لشخص آخ ل

ر مباش  دف     غي ترض به ي أو المف وذه الحقيق تغالل نف الل اس ن خ ر، م
لدولة الطرف على أي مزية          ة ل ة تابع الحصول من إدارة أو سلطة عام
واء    ر، س رار لصالحه أو لصالح أي شخص آخ تحقة أو أي ق ر مس غي
تيجة  ترض إلى الن نفوذ المف ى ال واء أفض نفوذ أم ال، وس ورس ال م

 .المقصودة أم ال

 )19(2الخيار 

تمد   ر تع ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م  آل دول
 :أنها تعني على فهمتالمتاجرة بالنفوذ، التي أخرى لتجريم 

درة موظف عمومي على ممارسة تأثير غير                )أ(   استغالل ق
 أو خارجه؛ أوالجهاز الحكومي على اتخاذ القرارات داخل مشروع 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )18( 
 .(A/AC.261/IPM/13)االقتراح المقدم من المكسيك نص مأخوذ من  )19( 
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ثة بغ    ممارسة   )ب(   ر قسري على أطراف ثال ة الحصول  تأثي ي
 .على مزية لصالح الشخص نفسه أو لصالح أطراف ثالثة

 )20(3الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
تجريم إساءة استعمال موظف عمومي، عمدًا ومن أجل منفعته          أخرى ل
به أو     ام منص ام بمه ن القي تمد م وذه المس الث، نف نفعة طرف ث و أو م ه

ي   أداء وظائ ن موظف عمومي آخر ف نفعة م لى م ة الحصول ع ه بغي ف
 .مسألة يتولى األخير معالجتها أو يتعين عليه أن يعالجها

 )21(4الخيار 

ة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير إدارية                 تخذ آل دول ت
أخرى لكي تجّرم، وفقًا للمبادئ األساسية لقانونها الداخلي، القيام عمدًا،            

ر مباشر، بوعد أي شخص، يؤآد أو يثبت أنه قادر    بشكل مباشر أو      غي
رارات،          خص ق اذ أي ش لى اتخ روع ع ر مش ر غي ة تأثي لى ممارس ع
انت تلك            ليه، سواء آ ا أو عرضها ع نحه إياه ر مستحقة أو م زية غي بم
ر المستحقة لصالحه هو أو لصالح أي شخص آخر، وآذلك                   زية غي الم

د بت    رض أو الوع بول الع لقي أو ق تماس أو ت ك  ال ابل ذل زية، مق لك الم
نفوذ         واء أّدى ال ارس أو س م ُيم نفوذ أم ل ك ال ورس ذل واء م نفوذ، س ال

 .المفترض أم لم يؤد إلى النتيجة المقصودة

 )22(5الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
رض         ر، بع ر مباش ر أو غي كل مباش دًا، وبش ام عم تجريم القي رى ل أخ

زية غي    د أن بإمكانه ممارسة            م لن أو يؤآ ر مستحقة على أي شخص يع
رارات أو تصرفات أشخاص يشغلون مناصب في               تأثير على ق بعض ال
ام أو الخاص، سواء آانت المزية غير المستحقة لصالحه هو      القطاع الع

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )20( 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )21( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )22( 
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لقي عرض أو وعد مقابل                    تماس أو ت ك ال أو لصالح شخص آخر؛ وآذل
 .ممارسة ذلك التأثير

 

 22 

 )23(1الخيار 
لزم من تشريعات وتدابير أخرى                   د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع

ر       نقولة أو غي لكات م ل أي ممت تالس أو نق دًا باخ ام عم تجريم القي ل
رى        ياء أخ ندات أو أي أش ة أو س ة أو خاص وال عام نقولة، أو أم م

 )24(.مهمتهموجودة في عهدة موظف عمومي بحكم منصبه أو 

 )25(2الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
تجريم إساءة استخدام         وظائف  يؤديموظف عمومي أو شخص     أخرى ل

ة الث، أي     ،عمومي رف ث نفعة ط و أو لم ته ه واء لمنفع ن  س وع م ن
لكات         ة أو ممت لكات الدول أة أو مؤسسة    ممت مصلحة للدولة  تكون   أي منش

تالآ  ا،   ية  ام ذي يؤدي وظائف            فيه ك الموظف أو الشخص ال ويتيسر لذل
 .عمومية أن يستخدمها بحكم وظائفه أو من أجل أدائها

 )26(3الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
تخدام     دًا باس راد عم ن أو األف ن العموميي ام الموظفي تجريم قي رى ل أخ

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/10)القتراح المقدم من فرنسا نص مأخوذ من ا )23( 
 من اتفاقية القانون الجنائي، مع تعديالت             12يستند هذا الحكم إلى المادة            )24( 
وقد جرى عمدًا حصر التجريم، الذي يتناول المتاجرة بالنفوذ الفاعل والمتاجرة                         . آبيرة

ومية أو هيئة عمومية في        بالنفوذ السلبي على السواء، في األفعال المرتكبة ضد إدارة حك                
لصالح هيئة عمومية     ) الفاعل والسلبي  (أما المتاجرة بالنفوذ       . الدولة الطرف أو لصالحها      

 .أجنبية فلم تؤخذ في االعتبار في المرحلة الحالية
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )25( 
 .(A/AC.261/IPM/14)ومبيا نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آول )26( 
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اءة   ة أو إس لكات الدول بديدها   ممت ها أو تسريبها وت  استخدامها أو اختالس
 .أو إضاعتها تدليسًا أو إهماًال

  

 23 

 

 )27(1الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
وال  لكات أو أم ل ممت ازة أو نق اء أو حي دًا بإخف ام عم تجريم القي أخرى ل

نقولة أو العمل آوسيط في نقل          تلك الممتلكات أو األموال عندما يكون  م
نقولة          وال الم لكات أو األم لك الممت أن ت لم ب لى ع ني ع خص المع الش

 .متأتية من أحد األفعال المجّرمة وفقًا لهذه االتفاقية

 )28(2الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
دًا باستعمال تدلي           ام عم تجريم القي اء لممتلكات متأتية     أخرى ل سي أو إخف

 ].في هذه المادة[من أي فعل من األفعال المشار إليها 

 )29(3الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم ما يلي

ر منقولة من عائدات الفساد ومواصلة            )أ(   لكات غي شراء ممت
 االحتفاظ بها تحت أي اسم؛

حتفاظ بحسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر         اال )ب(  
عيًا إلى إخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفاظ بتلك            لكات س من الممت

 .الحسابات واالستثمارات والممتلكات تحت أي اسم

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )27( 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )28( 
 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من باآستان  )29( 
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 )30(1الخيار 

ر   ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول  تع
تجريم إساءة استغالل الوظائف أو أي فعل أو إغفال من جانب                 أخرى ل
ة،    ائف عمومي ؤدي وظ ي أو شخص ي موظف عمومي أو موظف دول

 .بغرض الحصول على منافع غير مشروعة لنفسه أو لطرف ثالث

 )31(2الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :اد التالية، عندما ترتكب عمدًاأخرى لتجريم أفعال الفس

ومًا أو   )أ(   رارًا أو مرس ررًا أو ق ي مق إصدار موظف عموم
م      ليه بحك ل واجب ع ه بفع دم قيام راحة، وع انون ص الف الق ًا يخ حكم

 وظائفه، أو رفضه أو تأخيره القيام بذلك الفعل؛

أن    )ب(   ه ب تغالل منصبه أو وظائف ي اس اءة موظف عموم إس
 .ة غير ما يوجبه عليه القانونيقوم بوظائف عمومي

 )32(3الخيار 

ة طرف ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير إدارية                 تخذ آل دول ت
تماس      لي، ال ا الداخ ية لقانونه بادئ األساس ًا للم ّرم، وفق ي تج رى لك أخ
وم الموظف،  تراض أن يق لى اف ا، ع نفعة م له م موظف عمومي أو قبو

ب ال   ر، بواج ر مباش ر أو غي كل مباش فته    بش اق ص من نط ع ض يق
ن  ناع ع ه أو االمت لموظف بأدائ ًا ل ون مأذون يء ال يك مية أو بش الرس

 .أدائه
  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)كسيك نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الم )30( 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )31( 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )32( 
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 25 

 

 )33(1الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
روعة أو   ر مش ورة غي ي بص ف العموم راء الموظ تجريم إث رى ل أخ

ه  اد موجودات روع   ازدي ه المش دار دخل بيرة مق ة آ تجاوز بدرج كل ي بش
 .أثناء القيام بوظائفه، وال يمكنه تبريره على نحو معقول

 )34(2الخيار 

ريعية     -1   ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
تجريم قيام موظف عمومي عمدًا بزيادة ثروته بصورة              ر أخرى ل وتدابي

بررة أثناء خدمته لدى الدولة أ         ر م و في غضون سنتين من ترآه تلك       غي
 .الخدمة

بادئ   -2   اتيرها وبالم نًا بدس راف، ره دول األط تمد ال تع
لزم من تدابير لتجريم الرشوة عبر                  د ي ا ق لية، م نها الداخ األساسية لقواني
ن     لين م بارهما فع تعين اعت لذين ي روع، ال ر المش راء غي نية واإلث الوط

 .لم تكن قد فعلت ذلكأفعال الفساد ألغراض هذه االتفاقية، إن 

 )35(3الخيار 

ة طرف جميع التدابير القانونية واإلدارية الالزمة                تمد آل دول تع
ودات أي    ي موج بيرة ف ادة آ بر أي زي ي تعت لية لك ريعاتها الداخ ي تش ف
ن أداء      تأتية م روعة الم به المش ع مكاس ي، ال تتناسب م موظف عموم

أن م  ة بش يرات معقول ه تفس ون لدي باته وال يك ر واج راًء غي صدرها، إث
 .مشروع ومن ثم تجريمه

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )33( 
 .(A/AC.261/IPM/14)مبيا نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولو )34( 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )35( 
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 )36(4الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم الفعلين التاليين، عند ارتكابهما عمدًا

راء موظف عمومي، بصورة منتظمة ومنهجية، إثراء            )أ(   إث
روعة      ر مش ة غي رادات مالي لى إي وله ع روع بحص ر مش طة غي  بواس

ي          وارد ف ريفها ال ب تع دة، حس ال الفاس ن األفع ة م لة أو مجموع سلس
واد    تي تتباين العقوبات المفروضة عليها            [...] الم ة، وال ذه االتفاقي من ه

 تبعًا لجسامة الجرم، وحسبما تقرره الدول المشارآة؛

ترة        )ب(   ناء ف تيازه، أث ليل اح ي تع ي ف ف عموم اق موظ إخف
درًا من الممت        ته، ق لكات ال يتناسب بتاتًا مع راتبه آموظف عمومي        خدم

ا ر     وم روعة أخ ل مش ادر دخ ن مص ه م ة   ىل ذه الحال ي ه تعين ف ، وي
 .افتراض أن تلك الممتلكات قد احتيزت بصورة غير مشروعة

  

 26 

 )37(1الخيار 

ر تشريع   لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول ر تع ية وتدابي
ام موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية،           تجريم قي أخرى ل
الث، بإساءة استخدام أي نوع من                  نفعة طرف ث ته هو أو لم سواء لمنفع
ك الموظف أو الشخص         تي يكون ذل لومات المحجورة أو السرية ال المع
د حصل عليها بحكم وظائفه أو من أجل                   ة ق ؤدي وظائف عمومي ذي ي ال

 .أدائها

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )36( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )37( 
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 )38(2ر الخيا

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم الفعلين التاليين، عند ارتكابهما عمدًا

ن         )أ(   ليم، ع ر س و غي لى نح ي، ع ف العموم ف الموظ آش
نفعة طرف   ته أو لم واء لمنفع تخدامه، س ائق سرية واس لومات أو وث مع

ك من             ر ذل لميا أو غي افا ع الث، اآتش المعلومات أو البيانات المحجورة ث
 أو السرية التي آان على علم بها بمقتضى المهام المسندة إليه؛

تخَدم أو   )ب(   ل آمس ذي يعم ي، ال ف العموم تخدام الموظ اس
ة،        ة عمومي ة مؤسس لس إدارة أي ي مج و ف نفيذي أو عض ف ت موظ
الث،          رف ث نفعة ط و أو لم ته ه واء لمنفع ليم، س ر س تخدامًا غي اس

لومات  ة مع ام الموآول ليها بمقتضى المه لعموم حصل ع ة ل ر موجه  غي
ي       ي أو ف به آموظف عموم لده منص ناء تق ك أث ا وذل ه أو تتصل به إلي

 .غضون سنتين من ترآه ذلك المنصب
  

 27 

 

 )39(1الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
ام مو     تجريم قي ظف عمومي، لمنفعته هو أو لمنفعة طرف ثالث، أخرى ل

ة       ود أو أوراق مالي نقولة أو نق ر م نقولة أو غي لكات م ريب أي ممت بتس
ردًا من األفراد، الستخدامها في أغراض ال صلة لها          ة أو ف تخص الدول
ك الموظف قد استلمها بحكم                  ا، ويكون ذل ان يقصد استخدامها فيه ا آ بم

 .ا أو ألسباب أخرىمنصبه بغرض إدارتها أو حراسته

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)بيا نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولوم )38( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )39( 
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 )40(2الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
تخدام     دًا باس راد عم ن أو األف ن العموميي ام الموظفي تجريم قي رى ل أخ
بديدها      ها أو تسريبها وت اءة استخدامها أو اختالس ة أو إس لكات الدول ممت

 .أو إضاعتها تدليسًا أو إهماًال
  

 28 

 

 )41(1الخيار 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
ائف      ؤدي وظ خص ي ي أو ش ف عموم تماس موظ تجريم ال رى ل أخ
ة نقدية              ر مباشر، أي شيء ذي قيم ة، سواء بشكل مباشر أو غي عمومي
انون،     رره الق ا يق وق م دار يف روعة أو بمق ر مش رى غي نافع أخ  أو م
 .آضريبة أو مساهمة أو رسم إضافي أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر

 )42(2الخيار 

لزم من تدابير تشريعية أو تدابير                       د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
 :أخرى لتجريم فعلي الفساد التاليين، عند ارتكابهما عمدًا

ة   )أ(   ائف عمومي ؤدي وظ ام موظف حكومي أو شخص ي قي
ناعه ع        أي فعل أو امت ن فعل لدى أداء واجباته، بغرض الحصول على        ب

 منافع غير مشروعة لصالحه أو لصالح طرف ثالث؛

أي فعل تعسفي أو جائر لدى أداء                 )ب(   ام موظف عمومي ب قي
 .وظائفه أو خارج نطاق تلك الوظائف

 )43(3الخيار 
                                                           

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )40( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )41( 
 .(A/AC.261/IPM/14)ومبيا نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آول )42( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )43( 
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ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
ام م تجريم قي رى ل ر أخ ر أو غي كل مباش دًا، وبش ي عم ف عموم وظ

تحقة، لصالحه أو لصالح    ر مس زية غي ة م لقي أي تماس أو ت ر، بال مباش
ة          دى ممارس ه ل ام ب رفض القي ا أو ي ل م وم بفع ي يق ر، لك خص آخ ش

 .وظائفه
  

 29 

 

 )44(1الخيار 

ر تشريعية   لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول ر تع  وتدابي
 :أخرى لتجريم أفعال الفساد التالية، عند ارتكابها عمدًا

ارب    )أ(   لية وتض قاط األه ة بإس د الخاص ة القواع مخالف
ح    ليه لوائ نص ع بما ت ن، حس ن الحكوميي ن الموظفي دى تعيي المصالح ل

 التوظيف الداخلية في الدولة الطرف؛

و أو   )ب(   واء لصالحه ه ي، س ود مصلحة لموظف عموم وج
لة تستدعي منه تصرفًا بحكم             لص  د أو معام الث، في أي عق الح طرف ث

 منصبه أو وظائفه؛

عدم قيام موظف عمومي بإبالغ السلطة المختصة بوقائع           )ج(  
 أصبح على علم بها وهو مسؤول رسميًا عن التحقيق فيها؛

ر      )د(   ل غي اذب أو بفع رار آ تقديم إق ي ب ام موظف عموم قي
 ر أمينة في مسألة قضائية أو إدارية؛مشروع أو بإسداء مشورة غي

ام موظف عمومي يمارس اختصاصًا قضائيًا أو سلطة           )ه(   قي
از       ي جه بًا ف نفيذيًا أو منص ًا ت بًا إداري غل منص ية أو يش ة أو سياس مدني
م منصبه العمومي أو   ه بحك ندة إلي تعمال الصالحيات المس قضائي باس

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )44( 
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تخابية   وظ االن الح الحظ ي ص ة ف ه العمومي ي أو وظائف ح سياس لمرش
 حزب أو حرآة سياسية أو ضدها؛

تجز أو      )و(   روب مح ر ه ل ييّس ي بفع ف عموم ام موظ قي
 .سجين ُعهد إليه بمراقبته أو حراسته أو نقله

 )45(2الخيار 

ة طرف ما قد يلزم من التدابير التشريعية والتدابير                 تخذ آل دول ت
تالية وفقًا للمب            ال ال تجريم األفع ة األخرى ل ادئ األساسية لقانونها اإلداري

 :الداخلي

العمل عن وعي آوسيط للوعد بمنفعة غير مشروعة أو               )أ(  
[...] عرضها أو منحها أو التماسها أو قبولها مما هو مذآور في المواد                

 من هذه االتفاقية؛] المواد المتعلقة بالتجريم[

توفير المرء منفعة لنفسه أو غيره في األشغال العمومية،            )ب(  
لجوء إلى خداع شخص بحيلة أو دسيسة أو التسّبب بأذى لذلك                             بال

 الشخص أو غيره؛

توفير اعتماد ال تحّوله المصارف أو غيرها من                                 )ج(  
المؤسسات المالية، أو إيقاف قرض يلزم تحويله، أو الشروع عن وعي             

 في سلوك من هذا النحو؛

توفير المرء منفعة لنفسه أو غيره باستخدام أشياء                             )د(  
تمنة أو مسلَّمة آمقابل أو لكي ُتستخدم مؤقتا ولكنها تخص شخصا                    مؤ

 .آخر، في األشغال العمومية

 )46(3الخيار 

لجزاءات    عان ل اد يخض لي فس تاليان فع الن ال بر الفع ُيعت
 :المنصوص عليها في التشريعات الداخلية لكل دولة طرف

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )45( 
 .(A/AC.261/IPM/24)لبين نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الف )46( 
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لق باإلفصاح    )أ(   ا يتع ام موظف عمومي، سواء    : فيم دم قي ع
د  ة وآل سنة عن موجوداته                  عم ال جسيم، باإلفصاح بدق ًا أو بسبب إهم

ة فيما                  تدليس على الحكوم لكاته بغرض ال ة ممت تزاماته وصافي قيم وال
ثل الضرائب، و تزامات م لق بال ا /يتع لطات المختصة فيم داع الس أو خ

 يتعلق بأنشطته وإيراداته غير المشروعة؛

لي )ب(   لق بالتخ ا يتع ام موظف : فيم دم قي لي ع ي بالتخ عموم
ًا لتضارب المصالح، إلى شخص أو   ه ذات الصلة، تفادي عن موجودات
زوج أو األقرباء حتى الدرجة الرابعة من صلة الدم أو                 ر ال أشخاص غي

 .النسب
  

 30)47( 

 

يشكل الشروع في ارتكاب الجرم المشار إليه في المادة                -1  
ن ال   [...] [ اد الموظفي ن تجريم فس تواطؤ     ] عموميي ة أو ال ذه االتفاقي من ه

لق بشروع أو    ر يتع ان األم ا، سواء آ ة ذاته رمًا بالدرج ه ج ي ارتكاب ف
 .تواطؤ في رشو موظف عمومي في دولة طرف

ة طرف على أفعال الفساد المجّرمة وفقًا                -2   تفرض آل دول
لك      ورة ت دى خط بار م ي االعت أخذ ف تجازية ت زاءات اح ادة ج ذه الم له

 .األفعال

ار        -3   رائم المش ن الج اب أي م ر ارتك ي تقري ندما يقتض ع
ا في المواد      إثبات العلم أو القصد أو     ] المواد المتعلقة بالتجريم  [...] [إليه

اق على ارتكابها، يمكن االستدالل على ذلك               الهدف أو الغرض أو االتف
 .من المالبسات الوقائعية الموضوعية

  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )47( 
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 31)48( 

 

تعتمد آل دولة طرف جميع التدابير التشريعية واإلدارية            -1  
الالزمة إلتاحة إمكانية تشديد العقوبة وتطبيق طرائق فّعالة لمكافحة                   

المواد [...] [الفساد، حينما ترتكب الجرائم المذآورة في المواد                           
 .من هذه االتفاقية جماعة منظمة] المتعلقة بالتجريم

رف، وفق      -2   ة ط ل دول تمد آ ع    تع لي، جمي ا الداخ ا لقانونه
ة الالزمة لمالحقة ومعاقبة األشخاص الذين      تدابير التشريعية واإلداري ال
اب الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، ولتوسيع نطاق               يشارآون في ارتك
ذه االتفاقية لتشمل أولئك األشخاص،               ام ذات الصلة من ه انطباق األحك

نظر عن وضعية الموظف العمومي، ح           ينما تنطوي األنشطة   بصرف ال
ة أو    وارد عمومي تخدام م لى اس نية ع امالت المع ادية أو المع االقتص
ة الناس أو تهدف                     ر في عام تائج تؤّث ليها ن ترتب ع ك، أو ت ؤدي إلى ذل ت

 .إلى توفير خدمات عمومية
 

 32 

 )49(1 الخيار

دابير تشريعية   تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من ت                     -1  
وتدابير أخرى لتجريم األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة             

 :النشاط التجاري

وعد أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع الخاص،                  )أ(  
أو يعمل لديها بأي صفة آانت، بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه                     

 الشخص   أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غير مباشر، سواء لصالح                    
نفسه أو لصالح شخص آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الشخص                      

 بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما ضمن نطاق ممارسته واجباته؛
                                                           

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )48( 
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )49( 
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التماس أي شخص يدير هيئة من هيئات القطاع الخاص،            )ب(  
أو يعمل لديها بأي صفة آانت، أو قبوله، بشكل مباشر أو غير مباشر،                 

لح الشخص نفسه أو لصالح شخص             مزية غير مستحقة، سواء لصا          
آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو يمتنع عن فعل                  

 .ما ضمن نطاق ممارسته واجباته

ر   -2   ن تدابي لزم م د ي ا ق ا م رف أيض ة ط ل دول تمد آ تع
ل     ي فع تواطئ ف ارآة آطرف م تجريم المش رى ل ر أخ ريعية وتدابي تش

 .ة من هذه الماد1مجّرم بمقتضى الفقرة 

 )50(2 الخيار

ة          ردع ومكافح ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تخذ آ ت
اد في القطاع الخاص        تخذ آل دولة طرف            . الفس ة، ت لك الغاي ًا لت وتحقيق

 :تدابير تشمل تجريم السلوك التالي

اع   )أ(   ن القط ان م دى آي ل ل بيعي يعم خص ط ام أي ش قي
ر   كل مباش ان، بش ك الكي ات لذل ّر خدم ر، الخاص أو يوف ر مباش  أو غي

ر مستحقة، لصالحه أو لصالح شخص آخر،              زية غي بول م تماس أو ق بال
وم بفعل ما أو يمتنع عن فعل ما لدى ممارسة واجباته فيما يتعلق                لكي يق

 بمعاملة اقتصادية أو مالية أو تجارية مما يلحق ضررًا بذلك الكيان؛

ام عن قصد بوعد أي شخص طبيعي يعمل في آيان                 )ب(   القي
ر خدمات لذلك الكيان، بشكل مباشر أو غير               من   القطاع الخاص أو يوّف

ثل   تحقة، م ر مس زية أخرى غي ة أو م ة نقدي أي شيء ذي قيم مباشر، ب
ر أو      الح شخص آخ الحه أو لص زية، لص د أو م نفعة أو وع ة أو م هدي
ك الشخص     ام ذل ابل قي ا، مق نحه إياه ليه أو م ان آخر، أو عرضها ع آي

ناعه عن         أي فعل أو امت  أي فعل فيما يتعلق بمعاملة اقتصادية أو مالية   ب
 .أو تجارية، مما يلحق ضررًا بذلك الكيان

  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13) المكسيك نص مأخوذ من االقتراح المقدم من )50( 
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 33 

 

 )51(1 الخيار

تعتمد آل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها                   -1  
الداخلي، ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم األفعال                

الية، عندما ترتكب عمدا، ويستدل على ذلك التعّمد، إلى حد معقول،               الت
 :من المالبسات

تحويل الممتلكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات                              ‘1‘)أ(   
إجرامية، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع           
لتلك الممتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب             

 على اإلفالت من العواقب       الجرم األصلي الذي تأّتت منه      
 القانونية لفعلته؛

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات أو مصدرها                ‘2‘   
أو مكانها أو آيفية التصرف فيها أو حرآتها أو ملكيتها أو             

 .الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية

 :ورهنا بالمفاهيم األساسية لنظامها القانوني )ب(   

اآتساب الممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم،                   ‘1‘   
 وقت تلقيها، بأنها عائدات إجرامية؛

المشارآة في ارتكاب أي من األفعال المجّرمة وفقا لهذه                ‘2‘   
المادة أو التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع في                  
ارتكابه والمساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء              

 .لمشورة بشأنها

                                                           
نص مدمج مأخوذ من االقتراحات المقدمة من النمسا وهولندا                                             )51( 

(A/AC.261/IPM/4) وفرنسا (A/AC.261/IPM/10) وباآستان (A/AC.261/IPM/23). 
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يستدل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي                      -2   
 من هذه المادة، من             1يلزم توافره في أي جرم مبّين في الفقرة                         

 .المالبسات الوقائعية الموضوعية

رة        -3   نفيذ أو تطبيق الفق  من هذه المادة، تدرج  1ألغراض ت
داد الجرائم األصلية جميع األفع              ة طرف في ع ال المجّرمة وفقًا آل دول

 )52(.لهذه االتفاقية

 )53(2 الخيار

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

اآتساب ممتلكات أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت           )أ(  
 تلقيها بأنها عائدات إجرامية؛

تها   )ب(   لكات أو حراس ا   إدارة ممت ا أو إبداله أو التصرف فيه
تها أو      لها أو إحال مان أو نق ليمها آض ا أو تس لها أو إيداعه أو تحوي
ي       لكات ه ذه الممت أن ه لم ب ع الع ا، م رها أو إتالفه تثمارها أو تحوي اس
اء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك       ائدات إجرامية، بغرض إخف ع

اب الج    ي ارتك الع ف اعدة أي شخص ض لكات أو مس لي الممت رم األص
 الذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

لكات أو مصدرها       )ج(   ة للممت ه الطبيعة الحقيقي اء أو تموي إخف
تها أو مقصدها أو ملكيتها أو                   ا أو حرآ ة التصرف فيه ا أو آيفي أو مكانه

 الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات إجرامية؛

اب أي من األفعال المجّرمة وفقًا لهذه        المشارآة ف    )د(   ي ارتك
ه      ي ارتكاب روع ف ه، والش لى ارتكاب تآمر ع تعاون أو ال ادة، أو ال الم

                                                           
فيما يتعلق بتجريم غسل األموال، اقترحت فرنسا إدراج آل األحكام ذات                    )52( 

ومن ثم، رأت فرنسا أنه يمكن استكمال           . ة الجريمة المنظمة    من اتفاقي   6الصلة من المادة      
 . من ذلك الصك6 من المادة 2االقتراح المقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )53( 
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ه، وإسداء المشورة                ك وتسهيله، واإلذن ب والمساعدة والتشجيع على ذل
 بشأنه؛

لكات متأتية من عائدات إجرامية، هي عائدات            )ه(   ازة ممت حي
ت   تالآها أو اس رامية، أو ام ل   إج تها أو نق ا أو حراس خدامها أو إدارته

لها أو إحالتها أو                    ا آضمان أو نق لها أو تقديمه ا أو تحوي تها أو إبداله ملكي
م      لزم بحك تخذ الشخص الم م ي ا، إذا ل رها أو إتالفه تثمارها أو تحوي اس
ن         تأآد م ة لل تدابير الالزم ه ال ته أو تفويض ه أو مهم ته أو عمل مهن

 .مصدرها المشروع

 : من هذه المادة1 تطبيق أو تنفيذ الفقرة ألغراض -2  

لى          )أ(   ة طرف في عداد الجرائم األصلية، ع درج آل دول ت
لمادة  ا ل ّرمة وفق ال المج ل، األفع اد[...] [األق ريم الفس ذه ] تج ن ه م

 االتفاقية؛

 من هذه المادة   1تسعى آل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة           )ب(  
 األصلية؛على أوسع مجموعة ممكنة من الجرائم 

رة  )ج(   راض الفق رائم 1ألغ مل الج ادة، تش ذه الم ن ه  م
األصلية الجرائم المرتكبة داخل الوالية القضائية للدولة الطرف المعنية          

ا لدولة     . وخارجه ائية ل ة القض ارج الوالي بة خ رائم المرتك ر أن الج غي
الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا آان الفعل ذو الصلة فعال إجراميًا              
ان من شأنه أن                 ا، وآ تي ارتكب فيه لدولة ال انون الداخلي ل بمقتضى الق
لدولة الطرف التي ُتنفِّذ                  انون الداخلي ل ًال إجراميًا بمقتضى الق بر فع يعت

 أو ُتطّبق هذه المادة لو آان قد ارتكب فيها؛

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

 القوانين الحقا، أو بوصف لها؛

ندما يتطلب تقرير ارتكاب أي من الجرائم المشار إليها            )ه(   ع
رة      لم أو القصد أو الغرض أو الغاية           1في الفق بات العِِ ادة إث ذه الم  من ه

ه، يمكن االستدالل على ذلك من المالبس           اق من أجل ارتكاب ات أو االتف
 .الوقائعية الموضوعية
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 )54(3 الخيار

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

 : عندما ترتكب عمدا،التالية

لها، مع العلم بأنها عائدات            ‘1‘ )أ(   لكات أو نق ل الممت تحوي
اء أو  جرائم، بغرض إخ     ر المشروع        ف ه المصدر غي تموي

لكات أو مساعدة أي شخص ضالع في ارتكاب            لك الممت لت
ذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب         الجرم األصلي ال

 القانونية لفعلته؛

لكات أو مصدرها        ‘2‘   ة للممت ه الطبيعة الحقيقي اء أو تموي إخف
تها  تها أو ملكي ا أو حرآ ة التصرف فيه ا أو آيفي  أو مكانه

 أو 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؛

اب أي من الجرائم المنصوص عليها              ‘2‘   ارآة في ارتك المش
ا   ذه الم ي ه تعاون دة، أو ف ه،   ال لى ارتكاب تآمر ع أو ال
ي   روع ف اعدة  والش ه والمس جيع ارتكاب ك  والتش لى ذل ع

 .وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه

 : من هذه المادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2  

 من هذه المادة  1تسعى آل دولة طرف إلى تطبيق الفقرة           )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
ة  ذه االتفاقي ي ه نة ف رائم المبّي دد  . الج تي تح راف ال دول األط ا ال أم

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )54( 
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د        ة، آح لك القائم ي ت تدرج ف نة، ف لية معي رائم أص ة ج ريعاتها قائم تش
 ؛ بالفسادأدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة

رعية   )ج(   رة الف راض الفق اله أ)ب(ألغ رائم ع مل الج ، تش
لدولة      ائية ل ة القض ارج الوالي ل وخ بة داخ رائم المرتك لية الج األص

نية  رف المع ائية      . الط ة القض ارج الوالي بة خ رائم المرتك ر أن الج غي
لدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا آان الفعل ذو الصلة فعال                   ل

لدولة التي ارتكب في             انون الداخلي ل ها ويكون فعال   إجراميا بمقتضى الق
إجراميا بمقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف التي ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه    

 المادة إذا ارتكب فيها؛

زّو )د(   تحدة بنسخ ت م الم ام لألم ن الع ة طرف األمي د آل دول
ادة وبنسخ من أي تغييرات                ذه الم نّفذة له نها الم على تلك  ُتدخل  من قواني

 ها؛القوانين الحقا، أو بوصف ل

لدولة   )ه(   لي ل لقانون الداخ ية ل بادئ األساس انت الم إذا آ
 1الطرف تقتضي ذلك، يجوز النص على أن الجرائم المبّينة في الفقرة              
 من هذه المادة ال تنطبق على األشخاص الذين ارتكبوا الجرم األصلي؛

على عنصر العلم أو القصد أو الغرض،       يمكن االستدالل      )و(  
ره      لزم تواف ذي ي رة             ال بّين في الفق ادة، من        1 في أي جرم م ذه الم  من ه

 .المالبسات الوقائعية الموضوعية

 )55(4 الخيار

ة        ريعية واإلداري تدابير التش ع ال رف جمي ة ط ل دول تمد آ تع
ع أنواع العائدات المتأتية من الجرائم المبّينة               تجريم غسل جمي ة ل الالزم

 .ن هذه االتفاقيةم] المواد المتعلقة بالتجريم[...] [في المواد 

 )56(5 الخيار

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )55( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )56( 
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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

 : عندما ترتكب عمدا،التالية

لكات أو نقلها، مع العلم بأنها عائدات جرائم،      ‘1‘)أ(   ل الممت تحوي
اء أو ت  رض إخف لك     بغ روع لت ر المش در غي ه المص موي

اب     ي ارتك الع ف خص ض اعدة أي ش لكات أو مس الممت
ذي تأتت منه على اإلفالت من العواقب     األصلي الجرم     ال

 القانونية لفعلته؛

لكات أو مصدرها       ‘2‘    ة للممت ه الطبيعة الحقيقي اء أو تموي إخف
تها   تها أو ملكي ا أو حرآ ة التصرف فيه ا أو آيفي أو مكانه

 قوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها عائدات جرائم؛أو الح

 :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
ادة، أ   ذه الم ي ه ه،   ف لى ارتكاب تآمر ع تواطؤ أو ال و ال

ي   روع ف اعدة  والش ه والمس جيع ارتكاب لى والتش ك ع ذل
 . بشأنه وإسداء المشورةهوتسهيل

 : من هذه المادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2   

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

داد الجرائم األصلية        )ب(   ة طرف في ع درج آل دول ع ت جمي
المصطلحات [...] [خطيرة، حسب التعريف الوارد في المادة       الجرائم ال  

تخدمة  لمادة ] المس ا ل ّرمة وفق ال المج ة، واألفع ذه االتفاقي ن ه [...] م
اد[ ال الفس ة] أفع ذه االتفاقي ن ه دد  . م تي تح راف ال دول األط ا ال أم

ر  ة ج ريعاتها قائم د     تش ة، آح لك القائم ي ت تدرج ف نة، ف لية معي ائم أص
 الفساد؛بممارسات أدنى، مجموعة شاملة من الجرائم المرتبطة 
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رعية   )ج(   رة الف راض الفق اله)ب(ألغ رائم  أع مل الج ، تش
ل    بة داخ رائم المرتك لية الج ارج األص لدولة  وخ ائية ل ة القض الوالي

نية  رف المع ارج ا   . الط بة خ رائم المرتك ر أن الج ائية  غي ة القض لوالي
لدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا آان الفعل ذو الصلة فعال                   ل

ا و  تي ارتكب فيه لدولة ال لي ل انون الداخ راميا بمقتضى الق ن إج ان م آ
بر   أنه أن يعت لدولة الطرف ش لي ل انون الداخ فعال إجراميا بمقتضى الق

 فيها؛ارتكب لو آان قد التي ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه المادة 

تحدة بنسخ  )د(   م الم ام لألم ن الع ة طرف األمي زّود آل دول ت
ادة وبنسخ من أي تغييرات                ذه الم نّفذة له نها الم على تلك  ُتدخل  من قواني

 القوانين الحقا، أو بوصف لها؛

نص على أال تنطبق الجرائم المبّينة في الفقرة           )ه(    1يجوز ال
ادة على األشخاص الذين ارتكبوا           ذه الم  الجرم األصلي، 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

 )57(6 الخيار

ا    ة طرف م تمد آل دول ر تع ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ق
 :أخرى لتجريم ما يلي

ر منقولة من عائدات الفساد ومواصلة            )أ(   لكات غي شراء ممت
 االحتفاظ بها تحت أي اسم؛

االحتفاظ بحسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر          )ب(  
عيًا إلى إخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفاظ بتلك            لكات س من الممت

 .سابات واالستثمارات والممتلكات تحت أي اسمالح
  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من باآستان  )57( 
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 34)58( 

 

تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابير                              
 :األخرى لتجريم الفعلين التاليين، عند ارتكابهما عمدا

إعداد أو استخدام فاتورة أو أي وثيقة محاسبية أخرى أو              )أ(  
 ومات خاطئة أو ناقصة؛سجل يحتوي على معل

 .إغفال تسجيل أي مبلغ مدفوع، خالفا للقانون )ب(  

 35)59( 

ر    ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م تمد آل دول تع
تجريم أي فعل أو إغفال من جانب أي شخص يسعى، بنفسه أو                 أخرى ل

الث أو بصفة وس لطة بواسطة طرف ث رار من س يط، إلى استصدار ق
نفعة أو مكسب    لى أي م روعة ع ر مش ه بصورة غي ة يحصل ب عمومي

 .لصالحه هو أو لصالح شخص آخر
  

 36 

 )60(1الخيار 

تعتمد دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوني ويتسق                 
الة أخرى لتعزيز نزاهة       معه، تدابير تشريعية أو إدارية أو تدابير فعّ              

 .الموظفين العموميين، ولكشف فسادهم والمعاقبة عليه

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )58( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )59( 
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )60( 
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 )61(2الخيار 

القدر ال   -1   رف، ب ة ط ل دول تمد آ ا تع ب ووفق ا لقانون مناس ه
ليا ة أخرى لداخ ر فّعال ة أو تدابي ريعية أو إداري ر تش باإلضافة ، ، تدابي

ادة   ي الم نة ف تدابير المبّي ة، ل 8إلى ال ذه االتفاقي ن ه زاهة  م تعزيز ن
 .الموظفين العموميين ومنع فسادهم وآشفه والمعاقبة عليه

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

ة                تقاللية آافي لك السلطات اس نح ت ك م ا في ذل لولة دون بم  ممارسة للحي
 .ير سليم على تصرفاتهاتأثير غ

 )62(3الخيار 

ة طرف أن تختار، وفقًا لقانونها الداخلي،              -1   يجوز لكل دول
اء أو إبطال أو فسخ أو نقض أي عقود أو ترتيبات أو منافع ُأرسيت                    إلغ

 .أو ُمنحت آنتيجة مباشرة لفعل من أفعال الفساد

م     -2   ن تقدي ة خاصة م نع أي جه ا يم ادة م ذه الم ي ه ليس ف
ال        مطال ابهم أفع بت ارتك باريين ث بيعيين أو اعت خاص ط د أش بات ض
 .فساد

  

 37)63( 

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

ترهيب أ )أ(   تهديد أو ال بدنية أو ال وة ال تخدام الق د اس و الوع
لى اإلدالء      تحريض ع نحها لل ها أو م تحقة أو عرض ر مس زية غي بم

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )61( 
 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من باآستان  )62( 
 (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحين المقدمين من آولومبيا                          )63( 

 .(A/AC.261/IPM/13)والمكسيك 
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ي      ة ف م األدل هادة أو تقدي ي اإلدالء بالش تدخل ف هادة زور أو لل بش
 إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية؛

ي   )ب(   تدخل ف ترهيب لل تهديد أو ال بدنية أو ال وة ال تخدام الق اس
ائي أ  ف قض ة أي موظ ه ممارس انون مهام اذ الق ني بإنف ف مع و موظ

 .الرسمية في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

ا يمس حق الدول األطراف في أن            -2   ادة م ذه الم ليس في ه
 .تكون لديها تشريعات تحمي فئات أخرى من الموظفين العموميين

  

 38 

 )64(1الخيار 

تتخذ آل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانونها                     -1   
الداخلي، ما قد يلزم من تدابير لتقرير مسؤولية الهيئات االعتبارية عـن             

المواد المتعلقة     [...] [المشارآة فـي الجرائم المبّينة في المواد                          
 .من هذه االتفاقية] بالتجريم

ي للدولة الطرف،     وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخل          -2   
 .يجوز أن تكون مسؤولية الهيئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

ال تمس هذه المسؤولية بالمسؤولية الجنائية لألشخاص                -3   
 .الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم

ه الخصوص، إخضاع   -4   لى وج ة طرف، ع ل دول ل آ تكف
ؤ     ليها المس لقى ع تي ت بارية ال ئات االعت ادة   الهي ذه الم ولية بمقتضى ه

ا         ا فيه ة، بم بة ورادع ة ومتناس نائية فّعال ر ج نائية أو غي زاءات ج لج
 .جزاءات نقدية

 )65(2الخيار 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )64( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )65( 
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تعتمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لمبادئ               -1  
قانونها الداخلي، إلثبات مسؤولية الهيئة االعتبارية التي توجد في                          

ا لقوانينها، عندما يرتكب الشخص المسؤول        إقليمها أو التي ُأسست وفق      
. عن إدارتها أو مراقبتها، بصفته تلك، جرما بمقتضى هذه االتفاقية                      

 .ويمكن أن تكون هذه المسؤولية جنائية أو مدنية أو إدارية

توَقع المسؤولية المشار إليها في الفقرة السابقة دون                        -2  
لذين يزعم أنهم       مساس بالمسؤولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين ا                

 .ارتكبوا الجرائم

ه الخصوص، إخضاع   -3   لى وج ة طرف، ع ل دول ل آ تكف
لفقرة          ا ل ليها المسؤولية وفق ع ع تي توَق بارية ال ئات االعت ذه   1الهي  من ه

ة أو إدارية فّعالة ومتناسبة ورادعة، بما       نائية أو مدني ادة لجزاءات ج الم
 .فيها جزاءات نقدية

 )66(3الخيار 

تمد آ -1   ر، تع لزم من تدابي د ي ا ق ة طرف م ع تل دول تفق م
ارآة   بارية عن المش ئات االعت اء مسؤولية الهي ة، إلرس بادئها القانوني م

 .األفعال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية في

لدولة الطرف، يجوز أن تكون    -2   ة ل بادئ القانوني نا بالم ره
 .مسؤولية الهيئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

خاص   تمس ال  -3   نائية لألش ؤولية الج ؤولية بالمس ذه المس ه
 .الطبيعيين الذين ارتكبوا الجرائم

ه الخصوص، إخضاع   -4   لى وج ة طرف، ع ل دول ل آ تكف
ليها    ا لقى ع تي ت بارية ال ئات االعت ادة    لهي ذه الم ا له ؤولية وفق المس

ا         ة، بم بة ورادع ة ومتناس نائية فّعال ر ج نائية أو غي زاءات ج الج  فيه
 .جزاءات نقدية

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)راح المقدم من آولومبيا نص مأخوذ من االقت )66( 
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 )67(4الخيار 

ة أو التشريعية أو اإلدارية             تدابير العقابي ة طرف ال تخذ آل دول ت
ي     بارية ف ئات االعت أن الهي لي، بش ا الداخ بادئ قانونه ًا لم ة، وفق الالزم

ادة   ي الم نة ف رائم المبّي اب الج ي ارتك هامها ف ال إس ريم [...] [ح تج
 .من هذه االتفاقية] الفساد

  
 )68(5الخيار 

ة طرف ما قد يلزم من تدابير، بما يتفق مع          -1   تمد آل دول تع
اء مسؤولية  ة، إلرس بادئها القانوني ارآة م بارية عن المش ئات االعت الهي

رة ّرمةفي الجرائم الخطي ال المج ائر األفع نهب وس ثل ال لمواد م ا ل   وفق
 .من هذه االتفاقية] المواد المتعلقة بالتجريم[...] [

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

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

ه الخصوص، إخضاع   -4   لى وج ة طرف، ع ل دول ل آ تكف
بار ادة   األشخاص االعت ذه الم ا له ؤولية وفق ليهم المس لقى ع ن ت يين الذي

 .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

ليها أو           وا ع ن وافق لم بالجريمة أو الذي م سلطة   على ع أي أشخاص لديه
تجارية، مسؤولين  أة ال رقابة داخل المنش رارات أو ممارسة ال اذ الق اتخ
االت       ي ح ني ف ا الوط ي قانونه ددة ف بادئ المح ى الم نائيًا بمقتض ج

 .التدليس
  

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )67( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )68( 
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 39)69( 

 

ود             مان وج ر لض ن تدابي لزم م د ي ا ق رف م ة ط ل دول تخذ آ ت
ئات         ويتعين . متخصصة في مكافحة الفساد     أشخاص متخصصين أو هي

تع هؤالء بما يلزم من االستقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للقانون           أن يتم
ام بوظائفهم بصورة فّعالة                  لدولة الطرف، لكي يستطيعوا القي الداخلي ل

ه  ودون أي ضغط ال داعي       وتضمن آل دولة طرف حصول موظفي  . ل
 .لموارد المالية ألداء مهامهمتلك الهيئات على ما يكفي من التدريب وا
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 )70(1الخيار 

ّرم  -1   ـل مج اب أي فع ة طرف أن تجعل ارتك ل دول لى آ ع
لمواد  ا ل تجريم[...] [وفق لقة بال واد المتع ة خاضعا ] الم ذه االتفاقي ن ه م

 .لجزاءات جنائية تراعى فيها خطورة ذلك الجرم

ل د -2   تخذ آ ر لقصر أي   ت ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ول
تحقيق والمالحقة والمقاضاة                لق بال ا يتع تياز قضائي فيم حصانة وأي ام
ا هو ضروري جدًا لعمل المجتمع                     اد على م لقة بالفس في الجرائم المتع

 )71(.الديمقراطي بصورة سلسلة

ة أي      -3   مان ممارس رف إلى ض ة ط ل دول عى آ تس
ت        رية ي ة تقدي ا يتعلق بمالحقة         صالحيات قانوني ا الداخلي فيم يحها قانونه

ق      ل تحقي ن أج ة، م ذه االتفاقي مولة به رائم مش ابهم ج خاص الرتك األش
رائم،     لك الج أن ت تخذ بش تي ت انون ال اذ الق تدابير إنف ة القصوى ل الفعالي

 .ومع إبالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )69( 
 .(A/AC.261/IPM/4)االقتراح المقدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من  )70( 
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )71( 
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دول األطراف في         -4   نظر ال بأمر قضائي أو    القيام،   إمكانيةت
خاص    لية األش قاط أه ة، بإس نية معقول ترة زم بة لف يلة مناس ة وس بأي
ن بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية للعمل آمديرين لهيئات اعتبارية            المداني
ا القضائية وبإنشاء سجل وطني باألشخاص الذين        مؤسسة داخل والياته

 .ُأسقطت أهليتهم للعمل آمديرين للهيئات االعتبارية

اج     -5   ادة إدم ز إع راف إلى تعزي دول األط عى ال تس
 .األشخاص المدانين بجرائم مشمولة بهذه االتفاقية في مجتمعاتهم

ند       -6   لي، ع ا الداخ ار قانونه ي إط رف ف ة ط ل دول دد آ تح
لمواد      ا ل ّرمة وفق ال المج لى األفع بق ع ادم تنط دة تق اء، م [...] االقتض

تجريم[ لقة بال واد المتع ذه االتف] الم ن ه ة  م نية آافي ترة زم تيح ف ة وت اقي
تها          ال ومالحق لك األفع تحقيق في ت ويتعين أن تكون تلك الفترة أطول      . لل

 .في الحاالت التي يكون فيها الجاني المزعوم قد أفلت من العدالة

رة   -7   س الفق لطات   1ال تم ة الس ادة بممارس ذه الم ن ه  م
ن أ ن العموميي بية ضد الموظفي ن المختصة صالحياتها التأدي و الموظفي

ن ن الدوليي ها،    . المدنيي نائية الواجب فرض زاءات الج ر الج دى تقري ول
ا        ية لقانونه بادئ األساس ا للم نية، وفق نائية الوط لمحاآم الج وز ل يج
لى      ه ع بق فرض بـي س زاء تأدي بارها أي ج ي اعت لي، أن تضع ف الداخ

 .الشخص نفسه للسلوك ذاته

ذه االتفاقية ما يمس بالمبدأ          -8    القائل بأن توصيف    ليس في ه
ال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة           األفع
وظ      لوك، محف روعية الس م مش تي تحك رى ال ة األخ بادئ القانوني أو الم
لك الجرائم             ة ت لدولة الطرف وبوجوب مالحق لقانون الداخلي ل حصرا ل

 .والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون

 )72(2الخيار 

ة طرف       على    -1   ارتكاب أي فعل مجّرم   أن ُتخضع   آل دول
 .ه االتفاقية لجزاءات تراعى فيها خطورة ذلك الجرملهذوفقا 

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )72( 
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الحيات  -2   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 تُ          ابهم جرائم مشمولة به مارس من أجل تحقيق الفعالية  الرتك
تخذ بشأن تلك الجرائم، ومع إيالء                 تي ت انون ال اذ الق تدابير إنف القصوى ل

 .االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكابها

تخذ آل           -3   ة، ت ذه االتفاقي ا له ّرمة وفق ال المج ة األفع في حال
بار         الء االعت ا الداخلي ومع إي ا لقانونه ة، وفق ر مالئم ة طرف تدابي دول
اع، ضمانا ألن ُتراعى في الشروط المفروضة فيما          الواجب لحقوق الدف
تئناف    ة أو االس ة المحاآم لى ذم راج ع رارات الخاصة باإلف لق بالق يتع

 .ضرورة آفالة حضور المدعى عليه في اإلجراءات الجنائية الالحقة

لطاتها       -4   ا أو س راعاة محاآمه رف م ة ط ل دول ل آ تكف
رائم المشمولة بهذه االتفاقية لدى النظر       المختصة األخرى خطورة الج       

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

ند       -5   لي، ع ا الداخ ار قانونه ي إط رف ف ة ط ل دول دد آ تح
أي      راءات الخاصة ب ناءها اإلج تهل أث لة تس ادم طوي دة تق اء، م االقتض

ة، و       ذه االتفاقي ندما يكون الجاني المزعوم    جرم مشمول به دة أطول ع م
 .قد فّر من وجه العدالة

ذه االتفاقية ما يمس بالمبدأ القائل بأن توصيف              -6   ليس في ه
ال المجّرمة وفقا لهذه االتفاقية وتوصيف الدفوع القانونية المنطبقة           األفع
وظ      لوك، محف روعية الس م مش تي تحك رى ال ة األخ بادئ القانوني أو الم

انو    ة تلك الجرائم           حصرا لق لي، وبوجوب مالحق ة الطرف الداخ ن الدول
 .والمعاقبة عليها وفقا لذلك القانون

 )73(3الخيار 

ة       -1   زاءات الخاص نظيم الج ند ت رف، ع ة ط ل دول رر آ تق
ادة   ي الم نة ف رائم المبّي ن ] […[بالج ن العموميي اد الموظفي ريم فس ] تج

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )73( 
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ذ  رر ال ا الض راعى فيه ات ُي ة، عقوب ذه االتفاقي ن ه لك م ّببها ت ي تس
 .األفعال

ا        -2   ه قانونه مح ب ذي يس القدر ال رف، ب ة ط ل دول ترك آ ت
ة القضائية بشأن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية               لي، أمر المالحق الداخ

 .لمحاآم متخصصة في هذه القضايا

ا        -3   ه قانونه مح ب ذي يس القدر ال رف، ب ة ط ل دول تمد آ تع
نظيمي  ح ت ن لوائ لزم م ا ي لي، م ون  الداخ ترك الموظف لى أن ي نص ع ة ت

لهم        ة عم ذه االتفاقي مولة به رائم مش اب ج تهمون بارتك ون الم العمومي
 .حتى نهاية المالحقة القضائية، حيثما تقتضي الضرورة ذلك

ا        -4   ه قانونه مح ب ذي يس القدر ال رف، ب ة ط ل دول تمد آ تع
ي           تقادم ف دة ال اء م ل إبق نظيمية ألج ح ت ن لوائ لزمها م ا ي لي، م الداخ
عة     ة واس ذه االتفاقي مولة به رائم المش ة بالج ات الخاص ايا والعقوب القض

 .قدر اإلمكان، بما يتناسب مع األضرار التي تسببها تلك الجرائم

و عن األشخاص   -5   بّكر أو العف راج الم ي اإلف نظر ف ند ال ع
ن       رف بعي ة ط ل دول أخذ آ ة، ت ذه االتفاقي مولة به رائم مش ن بج المداني

 . الفساد من نتائج سلبيةاالعتبار ما يحدثه
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 )74(1الخيار 

رف     -1   ة ط ل دول تخذ آ مان      ت ر لض ن تدابي لزم م د ي ا ق م
د   ة تجمي ادرة إمكاني اب   أو مص ي ارتك تخدمة ف ال ـاألفعاألدوات المس

ـار ا المش ـي  إليهـ ادةف اد [...] [ الم ال الفس ذه ] أفع ن ه ة م  االتفاقي
نها،     تأتية م رامية الم ائدات اإلج لك    والع تها ت ادل قيم ودات تع أو موج

 .نقدية مماثلة لها في األثرفرض عقوبات  أو ،العائدات

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)من االقتراح المقدم من المكسيك نص مأخوذ  )74( 
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دول األطراف إلى    تسعى    -2   ات لمراجعة        ال  وضع ودعم آلي
ابات من أجل     ة، وفرض  اإلدارةع وآشف الفساد في   ردالحس  العمومي
ة أو   زاءات مدني ةج افية إداري رتكب    إض ي ي ل موظف عموم لى آ  ع

اد    ال فس ، تدابير تأديبية   فيما تشمل  ،ويجب أن تشمل هذه الجزاءات      . أفع
ني اص أو عل ار خ ي إط توبيخ ف ني؛ وال اص أو عل ار خ ي إط  وأ؛ ف

اف  ة أو المهمة أو    أداء عن المؤقت    اإليق من الفصل  وأ؛ التكليف الوظيف
ة؛  زاءات اقتصادية؛  وأالوظيف تجأو فرض ج ن ال ت م لية أريد المؤق ه

 .في الخدمة العموميةتكليفات بوظائف أو مهام أو االضطالع 

ابات  -3   راجعة الحس ات لم م آلي ة طرف وتدع تضع آل دول
ل    ن أج ارج    ردم اد خ ف الفس ة اإلدارةع وآش ي  ، العمومي يما ف  والس

ة، وتفرض جزاءات مدنية              ه بالحكوم القطاع الخاص من حيث عالقات
ة أو   ه              إضافية  إداري أيًا على الشخص الخاضع لجزاءات بسبب ارتكاب

 . من هذه االتفاقية]أفعال الفساد[...] [في المادة المبّينة  من األفعال

عى  -4   راف إلى تس دول األط اعفة  ال تقادم  مض ترة ال ف
نائية       ات الج  في الحاالت التي يكون المنطبقة على اإلجراءات أو العقوب

ا مرتكب فعل الفساد موجود        ارج الوالية القضائية للدولة الطرف  خًافيه
نية،    ذر    إذاالمع ع دعوى جنائية أو إجراء          تع ك السبب رف محاآمة أو لذل

 .تنفيذ عقوبة

تين أو أآثر                 -5   ن دول اق بي ة أيضا، باالتف ذه االتفاقي تنطبق ه
 .فيهامبّينة أي أفعال فساد أخرى غير على ، األطرافمن الدول 

ي الم    -6   نة ف راض المبّي اد [...] [ادتين لألغ ال الفس  ]أفع
ريم[ [...]و ل تج ائداتال غس راميةع ة،   ] اإلج ذه االتفاقي ن ه د  م ال يع

ليها أو المتأتية من فعل فساد آان يراد بها                 لكات المتحصل ع آون الممت
ة أغراض سياسية، أو اإلدعاء بأن فعل الفساد قد ارُتكب لدواع أو         خدم

ببًا آافيًا في حد ذاته          العتبار ذلك الفعل جرمًا سياسيًا أهداف سياسية، س
 .أو جرمًا عاديًا ذا صلة بجرم سياسي
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 )75(2الخيار 

ة طرف في إطار قانونها الداخلي، عند االقتضاء،          تحدد آل دول
ناءها اإلجراءات الخاصة بأي جرم مشمول              تهل أث لة تس ادم طوي دة تق م

ة، ومدة أطول عندما يكون الجاني المزعوم قد فرّ            ذه االتفاقي  من وجه   به
 .العدالة
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 )76(1الخيار 

تتخذ آل دولة طرف، إلى أقصى مدى ممكن ضمن                         -1   
نطاق نظامها القانوني الداخلي، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من                            

 :مصادرة

العائدات اإلجرامية المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه                )أ(   
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛االتفاقية، أو ممتلكات 

الممتلكات أو المعدات أو األدوات األخرى التي                                )ب(   
 .استخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذه االتفاقية

تتخذ آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير للتمكين من                     -2   
ادة أو اقتفاء    من هذه الم   1آشف أي من األشياء المشار إليها في الفقرة           

 .أثره أو تجميده أو حجزه، بغرض مصادرته في نهاية المطاف

إذا ُحّولت العائدات اإلجرامية أو ُبّدلت، جزئيا أو آليا،                  -3   
إلى ممتلكات أخرى، وجب إخضاع تلك الممتلكات، بدال من العائدات،             

 .للتدابير المشار إليها في هذه المادة

جرامية بممتلكات اآتسبت من        إذا اختلطت العائدات اإل        -4   
مصادر مشروعة، وجب إخضاع تلك الممتلكات للمصادرة في حدود                

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )75( 
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )76( 
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القيمة المقّدرة للعائدات المختلطة، دون مساس بأي صالحيات تتعلق                 
 .بتجميدها أو حجزها

تخضع أيضا للتدابير المشار إليها في هذه المادة، على                  -5   
لعائدات اإلجرامية، اإليرادات    ذات النحو وبنفس القدر المطبقين على ا         

أو المنافع األخرى المتأتية من تلك العائدات، أو من الممتلكات التي                      
ُحّولت العائدات إليها أو ُبّدلت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت بها                  

 .تلك العائدات

 من هذه االتفاقية، تخوِّل      33ألغراض هذه المادة والمادة       -6   
 أو سلطاتها المختصة األخرى أن تأمر بإتاحة          آل دولة طرف محاآمها    

وال يجوز   . السجالت المصرفية أو المالية أو التجارية أو بحجزها                   
للدول األطراف أن ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة بحجة السرية                    

 .المصرفية

نظر في إمكانية إلزام الجاني          -7   لدول األطراف أن ت يجوز ل
روع لع  بّين المصدر المش أن ي لكات  ب زعومة أو لممت رامية م ائدات إج

ا يتفق ذلك اإللزام               در م مع مبادئ قانونها   أخرى عرضة للمصادرة، بق
 .الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

وز  -8   أويل ال يج وق       ت س حق ا يم ادة بم ذه الم ام ه  أحك
 .األطراف الثالثة الحسنة النية

ا     -9   ادة م ذه الم ي ه س ف ون    لي أن يك ائل ب بدأ الق س بالم يم
ا            تي تشير إليه تدابير ال نفيذ ال د وت قا مع   تحدي  أحكام القانون الداخلي     متس

 .تلك األحكامل  وخاضعاللدولة الطرف

 )77(2الخيار 

ريعية     -1   ر تش ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ تع
نظيم إدارة واستخدام الممتلكات المجمدة أو المحج           ر أخرى لت وزة وتدابي

ائدات   لك الع ل إدارة ت رامية، وتكف ائدات إج ثل ع تي تم أو المصادرة ال

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )77( 
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ك الغرض          أ لذل ئة رسمية تنش بل هي ويجب أن تشمل هذه التدابير . من ق
ت        ل تح تي تظ مان، ال تعملة آض لكات المس ادة الممت أن إع ر بش معايي

ذي  ا  تصرف الشخص ال ه حق فيه ي   . ل ة طرف ف ل دول نظر آ ا ت آم
لقة   تدابير المتع راعاة  ال ك م تروآة وآذل لكات الم إدارة واستخدام الممت ب

لكات،                  لك الممت رآًا لت د انقضاؤها ت تي يع نية ال ستة أشهر  [الحدود الزم
ثال ا     ] م ادرتها، فيم زها أو مص تجميدها أو حج عار ب ن اإلش بارا م اعت

نقولة و        لكات الم لق بالممت دة  [يتع لق بالممتلكات غير   ] سنة واح ا يتع فيم
 .المنقولة

تمد  ت -2   ة طرفع ي حدود  آل دول د ممكن ف ، إلى أقصى ح
 :نظمها القانونية الداخلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرة

ائدات ال )أ(   رامية ع ذه اإلج مولة به رائم مش ن ج تأتية م الم
 االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها تلك العائدات؛

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

تمد    -3   ة طرف       تع د يلزم من تدابير للتمكين من         آل دول ا ق م
ياء   أي من    آشف     من هذه المادة أو اقتفاء 1المشار إليها في الفقرة  األش

 .، بغرض مصادرته في نهاية المطافحجزهأثره أو تجميده أو 

ليا، إلى  ُحّوإذا -4   ت، جزئيا أو آ ائدات الجرائم أو ُبّدل لت ع
دال من العائدات، للتدابير                لكات، ب لك الممت لكات أخرى، أخضعت ت ممت

 .المشار إليها في هذه المادة

لطت  -5   ائدات الإذا اخت رامية ع ن  اإلج بت م لكات اآتس بممت
لكات للمصادرة في حدود                 لك الممت مصادر مشروعة، وجب إخضاع ت

لق القي أي صالحيات تتع لطة، دون مساس ب لعائدات المخت ّدرة ل ة المق م
 . حجزهابتجميدها أو

ادة، على                  -6   ذه الم ا في ه تدابير المشار إليه تخضع أيضا لل
بقين على            در المط نفس الق نحو وب ، اإليرادات  اإلجراميةعائدات  الذات ال

تأتية من           نافع األخرى الم ائدات   الأو الم ممتلكات ، أو من ال    اإلجرامية ع
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تي ُحّو ت ال لك الل ا أو ُبت ائدات إليه تي   ّدع لكات ال ن الممت ا، أو م ت به ل
 .عائداتتلك الاختلطت بها 

راض  -7   ادة   ألغ ادة والم ذه الم ي  [...] [ه تعاون الدول ال
ادرة  راض المص رف      ] ألغ ة ط ل دول ول آ ة، تخ ذه االتفاقي ن ه م

تقديم ال     ر ب رى أن تأم ة األخ لطاتها المختص ا أو س جالت محاآمه س
 . بحجزهاالمصرفية أو المالية أو التجارية أو

نظر في إمكانية إلزام الجاني         -8   لدول األطراف أن ت  يجوز ل
ا          ه إياه تبه في ارتكاب ذي يش ال فساد أو ال تهم بارتكاب أفع بّين  الم أن ي  ب

روع   در المش رامية لعائدات لالمص لكات  اإلج زعومة أو الممت الم
د  ادرة، بق رى المعرضة للمص بادئ   األخ ع م زام م ك اإلل تفق ذل ا ي ر م

 .قانونها الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرى

وز  -9   أويل ال يج س    ت ا يم ادة بم ذه الم ام ه وق بأحك حق
 .األطراف الثالثة الحسنة النية

 )78(3الخيار 

تمد  -1   ة طرفتع ي  آل دول د ممكن ف نطاق ، إلى أقصى ح
 :خلية، ما قد يلزم من تدابير للتمكين من مصادرةنظمها القانونية الدا

ائدات ال )أ(   رامية ع ذه  اإلج مولة به رائم المش ن الج تأتية م الم
 االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها تلك العائدات؛

تي  )ب(   رى ال دات أو األدوات األخ لكات أو المع الممت
 .ه االتفاقيةاستخدمت أو يراد استخدامها في ارتكاب جرائم مشمولة بهذ

ة طرف      ت  -2   لزم من تدابير للتمكين من            تخذ آل دول د ي ا ق  م
ياء   أي من    آشف     من هذه المادة أو اقتفاء 1المشار إليها في الفقرة  األش

 .أثره أو تجميده أو ضبطه، بغرض مصادرته في نهاية المطاف

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14) مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا نص )78( 
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ت إذا ُحّو -3   ائدات الل رامية ع ليا،  اإلج زئيا أو آ ت، ج أو ُبّدل
ائدات،    إلى ممت  ن الع دال م لكات، ب لك الممت عت ت رى، أخض لكات أخ

 .للتدابير المشار إليها في هذه المادة

لطت  -4   ائدات الإذا اخت رامية ع ن  اإلج بت م لكات اآتس بممت
لكات للمصادرة في حدود                 لك الممت مصادر مشروعة، وجب إخضاع ت
ل أي صالحيات تتع لطة، دون مساس ب لعائدات المخت ّدرة ل ة المق ق القيم

 . حجزهابتجميدها أو

ادة، على                  -5   ذه الم ا في ه تدابير المشار إليه تخضع أيضا لل
بقين على            در المط نفس الق نحو وب ، اإليرادات  اإلجراميةعائدات  الذات ال

ن  تأتية م نافع األخرى الم لك الأو الم تي  ت لكات ال ن الممت ائدات، أو م ع
لك ال لت   ُحّو ا أو بُ  ت ائدات إليه ممتلكات التي اختلطت لت بها، أو من ال ّدع
 .عائداتتلك البها 

راض  -6   ادة   ألغ ادة والم ذه الم ي  [...] [ه تعاون الدول ال
ادرة  راض المص رف      ] ألغ ة ط ل دول ول آ ة، تخ ذه االتفاقي ن ه م

جالت       تقديم الس ر ب رى أن تأم ة األخ لطاتها المختص ا أو س محاآمه
تجارية أو ة أو ال رفية أو المالي زهاالمص لدو.  بحج وز ل ل وال يج

رفض  راف أن ت ثال ألاألط رية االمت ة الس رة بحج ذه الفق ام ه حك
 .المصرفية

نظر في إمكانية إلزام الجاني          -7   لدول األطراف أن ت يجوز ل
روع    در المش بّين المص أن ي رامية لعائدات لب زعومة أو اإلج الم

لكات األخرى المعرضة للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام مع               الممت
ا  بادئ قانونه بيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات م ع ط الداخلي وم

 .األخرى

وز  -8   أويل ال يج س    ت ا يم ادة بم ذه الم ام ه وق بأحك حق
 .األطراف الثالثة الحسنة النية

ون        -9   أن يك ائل ب بدأ الق س بالم ا يم ادة م ذه الم ي ه س ف لي
ا              تي تشير إليه تدابير ال نفيذ ال د وت ع     تحدي تفقًا م ام القانون الدا   م خلي أحك

 .تلك األحكاموخاضعًا لللدولة الطرف 
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 )79(4الخيار 

تمد الدول األطراف جميع التدابير التشريعية واإلدارية         -1   تع
 :الالزمة التي تمكِّن من حجز ما يلي

ادل       )أ(   ودات تع رامية، أو موج ائدات اإلج واع الع ع أن جمي
 ية؛قيمتها العائدات المتأتية من الجرائم المشمولة بهذه االتفاق

ق      )ب(   ص أو ُأنف ا ُخص ادل م تجات أو أدوات تع م أو من قي
اب    ي ارتك ُتخدم ف ا اس ة، أو م ذه االتفاقي مولة به رائم المش اب الج الرتك

 .الجريمة أو ما تأّتى منها

تدابير الضرورية لضمان آشف             -2   دول األطراف ال تخذ ال ت
ائدات المذآورة في الفقرة           أو اقتفاء   من هذه المادة،   1الموجودات أو الع

 .أثرها أو تجميدها أو مصادرتها

ائدات المذآورة في الفقرة        -3   انت الموجودات أو الع  1إذا آ
ادة قد ُحّولت أو ُدمجت مع موجودات أو عائدات مشروعة،               ذه الم من ه

 .ُتضبط أو ُتصادر موجودات ذات قيمة معادلة

دول األطراف أن تكون قادرة، بالقدر الذي تسمح             -4   على ال
بادئ قانونها الداخلي، على إلزام الشخص المتهم بأن يبّين المصدر      ه م ب
ائل        بت بوس ا اآتس تبه بأنه ودات المش لعائدات أو الموج روع ل المش

 .إجرامية أو ما يكون خاضعًا للحجز من موجودات أخرى

وق        -5   س بحق ا يم ادة بم ذه الم ام ه أويل أحك وز ت ال يج
 .األطراف الثالثة الحسنة النية

 )80(5يار الخ

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

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )79( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )80( 
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ائدات ال )أ(   رامية ع ذه  اإلج مولة به رائم المش ن الج تأتية م الم
 االتفاقية، أو ممتلكات تعادل قيمتها تلك العائدات؛

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

د يلزم من تدابير للتمكين من                -2   ا ق دول األطراف م تمد ال تع
ياء   أي من    آشف     من هذه المادة أو اقتفاء 1المشار إليها في الفقرة  األش

 . نهاية المطافأثره أو تجميده أو ضبطه، بغرض مصادرته في

ت إذا ُحّو -3   ائدات الل راميةع ليا،  اإلج زئيا أو آ ت، ج  أو ُبّدل
رى،   لكات أخ عت  إلى ممت ائدات،   ُأخض ن الع دال م لكات، ب لك الممت ت

 .للتدابير المشار إليها في هذه المادة

لطت  -4   ائدات الإذا اخت راميةع ن  اإلج بت م لكات اآتس  بممت
لك الممتل ُأخضعت  مصادر مشروعة،     كات للمصادرة في حدود القيمة ت

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

ادة، على                  -5   ذه الم ا في ه تدابير المشار إليه تخضع أيضا لل
نحو و  ذات   نفس ال  ال بقين على      ب در المط ، اإليرادات  اإلجراميةعائدات  الق

ن  تأتية م نافع األخرى الم لكأو الم تي   الت لكات ال ن الممت ائدات، أو م ع
لك ال لت   ُحّو ا أو بُ  ت ائدات إليه لت بها، أو من الممتلكات التي اختلطت  ّدع
 .عائداتتلك البها 

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      ة أو ال لدول األطراف أن ترفض         . ها بحجز  المالي وال يجوز ل
 .حكام هذه الفقرة بحجة السرية المصرفيةاالمتثال أل

نظر في إمكانية إلزام الجاني          -7   لدول األطراف أن ت يجوز ل
روع    در المش بّين المص أن ي رامية اللعائدات لب زعومة أو اإلج م

لكات   لل  مع  للمصادرة، بقدر ما يتفق ذلك اإللزام      المعّرضة   خرى   األممت
بادئ  ا م بيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات قانونه ع ط الداخلي وم
 .األخرى
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وز  -8   أويل ال يج س    ت ا يم ادة بم ذه الم ام ه وق بأحك حق
 .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 تي تشير إليه تدابير ال ع     ال تفقًا م ام القانون الداخلي    م أحك

 .تلك األحكاموخاضعًا لللدولة الطرف 
  

 43 

 )81(1الخيار 

ة طرف       -1    تخذ آل دول ، ما يلزم من حدود إمكانياتهاضمن ت
ر ة   تدابي ة فّعال توفير حماي ِبرين" ل راءات   وا" للُمخ ي اإلج هود ف لش

نائية  ونالج ن ُيْدل ذه   بش الذي مولة به رائم المش وص الج هادة بخص
م،         اربهم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة به ك ألق ة، وآذل ند االتفاقي   ع

 .االقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل

 من 1يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة       -2   
ه في      ك حق ا في ذل ليه، بم وق المدعى ع ادة، ودون مساس بحق ذه الم  ه

 :آمة مشروعةمحا

ئك       )أ(    دية ألول ة الجس توفير الحماي رائية ل د إج ع قواع وض
اآن        تغيير أم ليا، ب الزم والممكن عم القدر ال ثال، ب ام م األشخاص، آالقي
اآن   تهم وأم لقة بهوي لومات المتع اء المع دم إفش ماح بع تهم، والس إقام

 ؛، حيثما اقتضى األمر ذلك أو بفرض قيود على إفشائهاتواجدهم

لى    )ب(    هادة ع تيح اإلدالء بالش ة ت د خاصة باألدل ر قواع توفي
ل سالمة        اهد، آالسماح مثال باإلدالء بالشهادة   أو  " الُمخِبر "نحو يكف الش

نولوجيا االتصاالت،  تخدام تك ثلباس ن   م رها م و أو غي  وصالت الفيدي
 .الوسائل المالئمة

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )81( 
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بات مع          -3    ات أو ترتي رام اتفاق دول األطراف في إب نظر ال ت
 1ول أخرى بشأن تغيير أماآن إقامة األشخاص المذآورين في الفقرة             د

 .من هذه المادة

ادة -4   ذه الم ام ه ث  أيضاتنطبق أحك ن حي لى الضحايا م  ع
 .آونهم شهودا

 )82(2الخيار 

ا الوطني لضرورة       -1   راعاة قانونه ة طرف م ل آل دول تكف
ر، على وجه الخصوص، وسائل انتصاف ف                 ّعالة مكافحة الفساد، وتوف

ن     نهم م ة تمكي اد بغي الحهم بالفس م ومص تأثر حقوقه ن ت خاص الذي لألش
نها        بادئ قواني ا لم رار، وفق بر األض تعويض وج لى ال ول ع الحص

 .الداخلية

ة      -2   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

ن اإل   بة م س      المناس ا ال يم ناة، بم د الج تخذة ض نائية الم راءات الج ج
 .بحقوق الدفاع

 )83(3الخيار 

توفير      -1   ة ل ر مالئم رف تدابي ة ط ل دول تخذ آ ان ت األم
ة وال هود الحماي ة للش رائم  فّعال ن ج ّلغون ع ن يب خاص الذي واألش

ون في اإلجراءات     والمخبرين والخبراء      ن يدل القضائية أو اإلدارية الذي
هادة بخصو اربهم   بش ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به رائم المش ص الج

ائر األشخاص الوثيق      م، حسب االقتضاء، من أي انتقام       يوس  الصلة به
رهيب محتمل     تمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتوفير           .أو ت  وتع

هود         لطات والش ع الس تعاونون م ن ي خاص الذي ة لألش ان والحماي األم
ّلغون عن       ن يب  جرائم والمخبرين والخبراء الذين يدلون      واألشخاص الذي

 .بشهادة للمالحقة والمقاضاة والمعاقبة على أفعال الفساد
                                                           

 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )82( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )83( 
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لى الضحايا   -2   ك ع ادة آذل ذه الم ام ه بق أحك م تنط ن ه الذي
 .من حيث آونهم شهوداأشخاص طبيعيون، 

 )84(4الخيار 

ة في حدود إمكانياتها            -1   ر مالئم ة طرف تدابي تخذ آل دول ت
توفير ح   ة للشهود الذين يدلون في اإلجراءات الجنائية بشهادة       ل ة فّعال ماي

ائر      اربهم وس ك ألق ة، وآذل ذه االتفاقي مولة به رائم المش بخصوص الج
تقام أو    ن أي ان اء، م ب االقتض م، حس لة به ي الص خاص الوثيق األش

 .ترهيب محتمل

 من 1يجوز أن يكون من بين التدابير المتوخاة في الفقرة      -2  
ا   ذه الم ه في    ه ك حق ا في ذل ليه، بم دعى ع وق الم  دة، ودون مساس بحق

 :محاآمة مشروعة

ئك       )أ(   دية ألول ة الجس توفير الحماي رائية ل د إج ع قواع وض
اآن         تغيير أم ليا، ب الزم والممكن عم القدر ال ثال، ب ام م األشخاص، آالقي
لقة        لومات المتع اء المع دم إفش اء بع ند االقتض ماح ع تهم، والس إقام

 اآن وجودهم أو بفرض قيود على إفشائها؛بهويتهم وأم

لى    )ب(   هادة ع تيح اإلدالء بالش ة ت د خاصة باألدل ر قواع توفي
تخدام       هادة باس اإلدالء بالش ثال ب ماح م اهد، آالس المة الش ل س و يكف نح
ن   رها م و أو غي الت الفيدي ثال وص نها م االت، وم نولوجيا االتص تك

 .الوسائل المالئمة

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

 .من هذه المادة

ك على الضحايا           -4   ادة آذل ذه الم ام ه  من حيث  ،تنطبق أحك
 .آونهم شهودا

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )84( 
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ة في حدود إمكانياتها            -5   ر مالئم ة طرف تدابي تخذ آل دول ت
ة ل  اعدة والحماي توفير المس ة،   ل ذه االتفاقي مولة به رائم المش حايا الج ض

 .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 الحصول على التعويض               ذه االتفاقي لضحايا الجرائم المشمولة به

 .وجبر األضرار

ا الداخ     -7   نا بقانونه رف، ره ة ط ل دول تيح آ ة ت لي، إمكاني
راحل    ي الم بار ف ن االعت ا بعي واغلهم وأخذه عرض آراء الضحايا وش

تخذة      نائية الم راءات الج ن اإلج بة م د  المناس ناة،  ض ا  الج س بم ال يم
 .بحقوق الدفاع

 )85(5الخيار 

ر من هذا النحو لتوفير                       لزم من تدابي ا ي ة طرف م تمد آل دول تع
 :حماية فّعالة ومالئمة لكل من

خا )أ(   لمادة   األش ا ل ررة وفق رائم مق ن ج ّلغون ع ن يب ص الذي
ن] […[ ن العموميي اد الموظفي ريم فس ن ] تج ة، أو الذي ذه االتفاقي ن ه م

تي تتولى التحقيق أو المالحقة         ع السلطات ال تعاونون بطريقة أخرى م ي
 القضائية؛

 .الشهود الذين يدلون بشهاداتهم بشأن تلك الجرائم )ب(  

 )86(6الخيار 

تخذ آل    -1   ة في حدود إمكانياتها        ت ر مالئم ة طرف تدابي  دول
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

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )85( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )86( 
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رة  يجوز أن تش -2   ي الفق توخاة ف تدابير الم ذه 1مل ال ن ه  م
ا ف   ليه، بم دعى ع وق الم اس بحق ادة، دون مس االم ييه ه ف ة  حق  محاآم

 :مشروعة

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 ا  والس ند االقتض دم  ع اء ء بع لقة  إفش لومات المتع المع
 ؛إفشائهاأو بفرض قيود على تواجدهم بهويتهم وأماآن 

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

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

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 من حيث   ،على الضحايا   أيضًا   تنطبق أحك
 .شهودًاآونهم 

ر مالئم          -5   ة طرف تدابي تخذ آل دول ة في حدود إمكانياتها  ت
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 الحصول على التعويض               ذه االتفاقي لضحايا الجرائم المشمولة به

 .راروجبر األض

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

تخذة      نائية الم راءات الج ن اإلج بة م د  المناس ناة،  ض ا  الج س بم ال يم
 .بحقوق الدفاع

ي         -8   لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
دّ            الحاالت المناس    ذي يق تهم ال ة الشخص الم  م عونًابة، إلى تخفيف عقوب
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بيرًا    تحقيق أو المالحقة بشأن إحدى الجرائم المشمولة            آ في إجراءات ال
 .بهذه االتفاقية

نظر آل دولة طرف في      -9   إمكانية منح الحصانة من إتاحة ت
دم عوناً        ة ألي شخص يق في عمليات التحقيق أو المالحقة     آبيرًا   المالحق

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

نحو المنصوص     -10   لى ال خاص ع ئك األش ة أول ون حماي تك
 .من هذه االتفاقية] حماية الشهود] [… [عليه في المادة

 

 44)87( 

د ي -1  ا ق ة طرف م تمد آل دول ر تع ر تشريعية وتدابي لزم من تدابي
م          ت به ن لحق باريين الذي بيعيين أو االعت خاص الط ق األش مان ح رى لض أخ
ة للحصول على تعويضات              ع دعوى مدني اد في رف أضرار من جّراء فعل فس

 .عن تلك األضرار

تكفل آل دولة طرف بأن تكون أفعال الفساد داعيًا آافيًا إلبطال               -2  ت
 .و امتياز أو غير ذلك من الصكوك القانونيةعقد أو مناقصة عمومية أ

  

 45)88( 

على أن يكون من حق  في قانونها الداخلي    تنص آل دولة طرف        -1 
وى    رفعوا دع اد أن ي ّراء الفس ن ج رار م م أض ت به ن لحق خاص الذي األش

 .للحصول على تعويض آامل عن تلك األضرار

مل   -2  وز أن تش لك التعويج ة   ت رار المادي ات األض دان يض وفق
 .األرباح والخسارة غير النقدية

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )87( 
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )88( 
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نص  -3  رف،   ت ة ط ل دول تفق  آ ا ي لي،   بم ا الداخ ع قانونه لى م ع
 :التاليةعن األضرار المتكبدة في حال توافر الشروط تعويض ال

ون  )أ(  ليه  آ دعى ع د الم ل  ق ب فع اد أو الارتك ه أو أذن فس بارتكاب
 ؛هتدابير معقولة لمنعيتخذ  لم

  و؛إصابة المدعي بأضرار )ب( 

 .بين فعل الفساد واألضراروجود صلة عرضية  )ج( 

نص  -4  لي  ت ا الداخ ي قانونه ة طرف ف ل دول ال آ ي ح ه، ف لى أن ع
ؤولية   ليهم بالمس دعى ع خاص الم دد األش ن تع ل الضرار األع ن فع ناجمة ع

 .، تلقى المسؤولية عليهم مجتمعين ومنفردينالفساد ذاته

ة طرف في قانونها الداخلي  آل  تنص    -5  إجراءات مالئمة على دول
تيح ل رروا  ت ن تض خاص الذي ّراء  ألش ن ج اد  م ل فس ا به ارتكفع موظفوه

ناء ال ون أث بوا اعمومي ائفهم، أن يطال تهم وظ لطات ممارس ة أو الس لدول
 . المالئمة بالتعويضاتفي حالة الطرف الذي ليس دولة، ختصة،الم

نص  -6  ي قانون  ت رف ف ة ط ل دول لي  آ ا الداخ لى ه ض ع تخفي
ا التعويضات أو  دم إجازته بار، إذا   ع ن االعت ي عي ل الظروف ف ذة آ ان آخ آ

 .في األضرار أو أّدى إلى تفاقمها نتيجة لخطأ ارتكبهقد تسبب المدعي 

ُتخضع إجراءات  على  آل دولة طرف في قانونها الداخلي        تنص    -7 
لى التعويضات  الث س الحصول ع ل عن ث ادم ال تق دة تق ن لم بارًا م نوات اعت

وم    ذي   الي لم   ال ه الشخص المتضرر أو        ع ترض   في د علم      أن  يف بأن  ،فيهيكون ق
ع،        د وق أن   أو  ضررًا ق د ارتكب،     فعل فساد     ب ة الشخص المسؤول   بوق بيد . هوي

ه ال     مدة تقادم ال تقل عن عشر   انتهاء  الشروع في تلك اإلجراءات بعد       يجوز   أن
 .لفسادسنوات اعتبارًا من تاريخ ارتكاب فعل ا

نظم      -8  تي ت نية ال راف المع دول األط ن ال بق قواني ليق تنط دتع  ةم
 .في هذه المادةالمقررة  التقادم ة، على مدعند االقتضاء، وقفهاالتقادم أو 
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 )89(1الخيار 

جيع         -1   ر لتش ن تدابي لزم م ا ي رف م ة ط ل دول تخذ آ ت
ل   األش اب فع ي ارتك ارآوا ف م أن ش بق له ارآون أو س ن يش خاص الذي

لطات    دة للس لومات مفي م مع لى تقدي ة ع ذه االتفاقي ى ه ّرم بمقتض مج
 )90 (.المختصة في أغراض التحّري واإلثبات

رراً  1   ة طرف في إتاحة إمكانية اللجوء، في             - مك نظر آل دول ت
تهم               ة الشخص الم دم عونا   الحاالت المناسبة، إلى تخفيف عقوب ذي يق ال

أن  ة بش تحقيق أو المالحق راءات ال ي إج بيرا ف رمآ ذه ج مول به  مش
 .االتفاقية

ن         -2   انة م نح الحص ة م ي إمكاني رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
دم عونا آبيرا في عمليات التحقيق أو المالحقة                ة ألي شخص يق المالحق

أن بادبش ا للم ة، وفق ذه االتفاقي مول به رم مش ا ئ ج ية لقانونه  األساس
 .الداخلي

نحو المنصوص      -3     لى ال خاص ع ئك األش ة أول ون حماي تك
ادة      ليه في الم من هذه   ]والشهود والضحايا " المخبرين"حماية  ] […[ ع

 .االتفاقية

 )91(2الخيار 

تخذ آل دولة طرف التدابير المالئمة لتشجيع األشخاص     -1   ت
ذ      ناء على ه ي ارتكاب أي جرم محدد ب ارآون أو شارآوا ف ن يش ه الذي

لية ومعينة لألجهزة المختصة يمكن أن            ر مساعدة فع ة على توفي االتفاقي
 .تساهم في استرداد عائدات الجريمة

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )89( 
واقترحت . (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا                 )90( 

 .فرنسا إدراج هذه الفقرة قبل النص المقترح من النمسا وهولندا
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )91( 



 

55  
 

A/AC.261/3 (Part II)

ي         -2   لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح راف ف دول األط نظر ال ت
دم عونًا                 ذي يق تهم ال ة الشخص الم الحاالت المناسبة، إلى تخفيف عقوب

أن ة بش تحقيق أو المالحق راءات ال ي إج بيرًا ف ذه آ مول به رم مش  ج
 .االتفاقية

ن         -3   انة م نح الحص ة م ي إمكاني راف ف دول األط نظر ال ت
دم عونًا آبيرًا في عمليات التحقيق أو المالحقة                ة ألي شخص يق المالحق
نها         ية لقواني بادئ األساس ًا للم ة، وفق ذه االتفاقي مول به رم مش أن ج بش

 .الداخلية

نحو     -4   لى ال خاص ع ئك األش ة أول ون حماي المنصوص تك
ادة        ليه في الم من هذه ] والشهود والضحايا" المخبرين"حماية  ] […[ع

 .االتفاقية

رة                -5   ه في الفق ندما يكون الشخص المشار إلي  من هذه    1ع
بير إلى   ون آ م ع لى تقدي ادرًا ع رف وق ة ط ي دول ودًا ف ادة موج الم
تين           تين المعني ة طرف أخرى، يجوز للدول دى دول زة المختصة ل األجه

ن   ا الداخلي، بشأن                أن ت ًا لقانونهم بات، وفق ات أو ترتي رام اتفاق ظرا في إب
ام الدولة الطرف األخرى بتوفير المعاملة المبّينة في الفقرتين             ة قي إمكاني

 . من هذه المادة3 و2

 )92(3الخيار 

ي         -1   لجوء، ف ة ال ة إمكاني ي إتاح رف ف ة ط ل دول نظر آ ت
ة الشخص ا            دّ    الحاالت المناسبة، إلى تخفيف عقوب ذي يق تهم ال  م عونًالم

بيرًا  أن آ ة بش تحقيق أو المالحق راءات ال ي إج رم ف ذه ج مول به مش
 .االتفاقية

نظر آل دولة طرف في      -2   إمكانية منح الحصانة من إتاحة ت
دم عوناً        ة ألي شخص يق في عمليات التحقيق أو المالحقة     آبيرًا   المالحق

أن  بادئ ابش ا للم ة، وفق ذه االتفاقي مول به رم مش ا ج ية لقانونه ألساس
 .الداخلي

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من الفلبين  )92( 
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نحو المنصوص     -3   لى ال خاص ع ئك األش ة أول ون حماي تك
ادة      ليه في الم من هذه ] والشهود والضحايا " المخبرين"حماية  ] [… [ع

 .االتفاقية
  

 47 

 

 )93(1الخيار 

ا   -1   ا ووفق دود امكانياته من ح رف، ض ة ط ل دول وم آ تق
وص روط المنص بادئ  للش انت الم لي، إذا آ ا الداخ ي قانونه ليها ف  ع

ن      لزم م ا ي اذ م ك، باتخ مح بذل لي تس انوني الداخ نظامها الق ية ل األساس
راه        ا ت ك م راقب، وآذل ليم الم ب للتس تخدام المناس ة االس ر إلتاح تدابي
بة     ثل المراق رى م ة أخ ر خاص اليب تح تخدام أس ن اس با م مناس

كال الم ن أش رها م ترونية، أو غي تترة، من االلك ليات المس بة، والعم راق
ليمها لغرض مكافحة الفساد بصورة                 جانب سلطاتها المختصة داخل إق

 .فّعالة

بغية التحّري عن األفعال المجّرمة بمقتضى هذه                               -2  
االتفاقية، تشجع الدول األطراف على أن تبرم، عند االقتضاء، اتفاقات              

ستخدام أساليب    أو ترتيبات مالئمة ثنائية أو متعددة األطراف ال                          
ويراعى . التحّري الخاصة هذه في سياق التعاون على الصعيد الدولي             

تماما في إبرام تلك االتفاقات أو الترتيبات وتنفيذها مبدأ تساوي الدول                 
في السيادة، ويراعى في تنفيذها التقيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو               

 .الترتيبات

رتي -3   اق أو ت ود اتف دم وج ال ع ي ح بّين ف نحو الم لى ال ب ع
رة      ا يقضي باستخدام أساليب التحّري              2في الفق تخذ م ادة، ي ذه الم  من ه

دة،    لى ح ة ع ل حال رارات لك ن ق ي م لى الصعيد الدول ذه ع الخاصة ه

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من فرنسا  )93( 
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ة والتفاهمات                 بات المالي ند الضرورة، الترتي ا، ع راعى فيه ويجوز أن ت
 .راف المعنيةالمتعلقة بممارسة الوالية القضائية من جانب الدول األط

مل   -4   نية، أن تش راف المع دول األط ة ال وز، بموافق يج
راقب على الصعيد                  ليم الم تخدام أسلوب التس تي تقضي باس رارات ال الق
ا بمواصلة   بيل البضائع أو السماح له تراض س ثل اع ي طرائق م الدول

 .السير سالمة أو إزالتها أو إبدالها آليا أو جزئيا

 )94(2الخيار 

وم آل   -1    دولة طرف، إذا آانت المبادئ األساسية لقانونها        تق
لطاتها     تيح لس تي ت ة ال تدابير الالزم اذ ال ك، باتخ مح بذل لي تس الداخ
نيات     ن تق رها م ترونية وغي بة اإللك نيات المراق تخدام المناسب لتق االس
اآن         ي األم ليمها وف ل إق رية داخ ليات الس رى والعم بة األخ المراق

ر   ة الج رض مكافح ة، بغ ة  المالئم ة مكافح ذه االتفاقي مولة به ائم المش
 .فّعالة، وفقًا للشروط التي يفرضها قانونها الداخلي

تحّري عن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية، ُتشجَّع           -2   ة ال بغي
بات         ات أو ترتي اء، اتفاق ند االقتض برم، ع لى أن ت راف ع دول األط ال

تعددة األطراف الستخدام أساليب التحّري        نائية أو م الخاصة هذه على ث
تعاون          ات والترتيبات     . الصعيد الدولي ضمن إطار ال لك االتفاق برم ت وت

تقاللها،   يادة واس ي الس دول ف اوي ال بدأي تس تام لم ثال ال ع االمت نّفذ م وت
 .وُيراعى في تنفيذها التقّيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات والترتيبات

لى   -3   بات ع ات أو ترتي ود اتفاق دم وج ال ع ي ح نحو ف ال
رة        بّين في الفق رارات الخاصة باستخدام           2الم تخذ الق ادة، ت ذه الم  من ه

ذه على الصعيد الدولي تبعًا لكل حالة على             تحّري الخاصة ه أساليب ال
ة القضائية             ترام الوالي ند االقتضاء، ضرورة اح ا، ع راعى فيه حدة، وت

 .للدولة الطرف المعنية وترتيباتها المالية

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )94( 
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 48)95( 

لطات    اون الس ر لضمان تع ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تخذ آ ت
ع   لي، م ا الداخ ا لقانونه ي، وفق ف عموم اون أي موظ ك تع ة، وآذل العمومي

 :سلطاتها المسؤولة عن التحقيق في األفعال اإلجرامية ومالحقتها

ث    )أ(  رة حي لطات األخي إبالغ الس بادرة ب باب   بالم ناك أس ون ه ما تك
ا للمواد                   ال المجّرمة وفق ا من األفع أن أي تقاد ب ة لالع تجريم الفساد  [...] [وجيه

ه موظف عمومي          ذي يضلع في ] تجريم الفساد في القطاع الخاص      [...] [ و] ال
 من هذه االتفاقية قد ارتكبت؛ أو] تجريم غسل عائدات الفساد[...] [ و

رو    )ب(  لومات الض ع المع توفير جمي ناء   ب رة، ب لطات األخي رية للس
 .على طلبها

  

 49 

 

 )96(1الخيار 

تمد      لزم من تدابير تشريعية أو تدابير                 تع د ي ا ق ة طرف م آل دول
ي   رى لك ذ أخ روط،     يؤخ ن ش ا م راه مالئم ا ت ا لم بار، وفق ن االعت بعي

ة  م إدان ا، أي حك بره مالئم ذي تعت لغرض ال بق أن ول ق س در بح ص
اني ي    الج لومات ف لك المع تخدام ت ة اس رى، بغي ة أخ ي دول زعوم ف  الم

 .بجرم مشمول بهذه االتفاقيةالمتعلقة جنائية الجراءات اإل

 )97(2الخيار 

ذه         مولة به ريمة مش أن أي ج نائي بش تحقيق الج ياق ال ي س ف
ان المتهم، أم لم          ا إذا آ لقة بم لومات المتع تفاع بالمع ة االن ة، وبغي االتفاقي

ن  د أدي ن، ق ر     يك رف تدابي ة ط ل دول تمد آ رى، تع ة أخ ي دول ابقا ف  س

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )95( 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )96( 
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من ترآيا  )97( 
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ر أخرى تتيح أخذ تلك السجالت بعين االعتبار، حسب            تشريعية أو تدابي
 .االقتضاء

 50 

 

 )99( )98(1الخيار 

تخذ    -1   ة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأآيد سريان             ت آل دول
ّرمة  ال المج تها القضائية على األفع واد والي واد [...] [بمقتضى الم الم

 :من هذه االتفاقية في الحاالت التالية] المتعلقة بالتجريم

رتكب الجرم       )أ(   ندما ُي في إقليم تلك الدولة  آله أو جزء منه     ع
  أورف؛ـالط

لك         )ب(   لم ت رفع ع فينة ت تن س لى م رم ع رتكب الج ندما ُي ع
جلة     رة مس رف أو طائ ة الط ار الدول ي إط لك ال ف ن ت ت   قواني ة وق دول

 .ارتكاب الجرم

ادة  -2   ام الم نا بأحك يادة[...] [ره ون الس ذه ] ص ن ه م
د أيضا سريان واليتها القضائية                لدولة الطرف أن تؤآ ة، يجوز ل االتفاقي

 :على أي جرم من هذا القبيل في الحاالت التالية

ة      )أ(   لك الدول ني ت د مواط د أح رم ض رتكب الج ندما ُي ع
  أوالطرف؛

ر )ب(   رف أو      تكبَي ة الط لك الدول ني ت د مواط رم أح  الج
 .شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها

ادة   -3   راض الم رمين [...] [ألغ ليم المج ذه  ] تس ن ه م
ة،  تخذاالتفاقي ريان    ت تأآيد س ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول  آ

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من النمسا وهولندا  )98( 
فيما يتعلق بالمعايير الخاصة بالوالية القضائية، تحبذ فرنسا إدراج جميع                    )99( 

من المادة  ‘ 2‘) ج (2، بما فيها أحكام الفقرة      األحكام ذات الصلة من اتفاقية الجريمة المنظمة      
15. 
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ة،   ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج ائية ع تها القض ون والي ندما يك  ع
خص         ك الش ليم ذل وم بتس ليمها وال تق ي إق ودا ف زعوم موج اني الم الج

 .مواطنيهابحجة وحيدة هي آونه أحد 

تخذ  -4   ة طرف      ت لزم من تدابير لتأآيد           أيضا   آل دول د ي ا ق  م
ندما    ة ع ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج تها القضائية ع ريان والي س

 .ليمها وال تقوم بتسليمهيكون الجاني المزعوم موجودا في إق

تها القضائية  -5   ارس والي تي تم ة الطرف ال لغت الدول إذا ُأب
رة      ادة، أو علمت بطريقة أخرى،       2 أو 1بمقتضى الفق ذه الم أن ب من ه

ا أو تقوم بمالحقة قضائية أو تتخذ               أي   دول أطراف أخرى تجري تحقيق
المختصة  تتشاور السلطات     وجب أن  إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته،      

لك   في    نها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما              ت ا بي دول األطراف فيم ال
 .تتخذه من تدابير

ام، ال تحول هذه         -6     انون الدولي الع دون المساس بقواعد الق
ريانها    ة الطرف س د الدول نائية تؤآ ة ج ة أي والي ة دون ممارس االتفاقي

 )100(.وفقا لقانونها الداخلي

 )101(2الخيار 

تمد  -1    آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأآيد سريان            تع
ّرمة   ال المج لى األفع ائية ع تها القض لمواد والي ا ل ريم [...] [وفق تج

اد ة  [...] [و] الفس ير العدال لة س ريم عرق ل  [...] [ و] تج ريم غس تج
 :ن هذه االتفاقية في الحاالت التاليةم] عائدات الجريمة

 أولدولة الطرف؛ اضد تلك رتكب الجرم ُيعندما  )أ(  

 عندما ُيرتكب الجرم أحد رعايا تلك الدولة الطرف؛ أو )ب(  

 عندما ُيرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )ج(  

                                                           
 . من اتفاقية الجريمة المنظمة15المادة  )100( 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من المكسيك  )101( 
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لك         )د(   لم ت رفع ع فينة ت تن س لى م رم ع رتكب الج ندما ُي ع
ة     لك الدول ن ت جلة بموجب قواني رة مس ة الطرف أو طائ الطرف الدول

 .وقت ارتكاب الجرم

ادة  -2   ام الم نا بأحك يادة[...] [ره ون الس ذه ] ص ن ه م
د أيضا سريان واليتها القضائية                لدولة الطرف أن تؤآ ة، يجوز ل االتفاقي

 :على أي جرم من هذا القبيل في الحاالت التالية

رتكب الجرم ضد أحد          )أ(   ندما ُي  تلك الدولة الطرف؛  رعايا  ع
 أو

ندما  )ب(   م الجنيع ان رتكب الجرم شخص عدي ية يوجد مك س
 أوإقامته المعتاد في إقليمها؛ 

رم    )ج(   ون الج ندما يك ا       ع ّرمة وفق ال المج ن األفع دا م واح
لفقرة  ادة) ج( 1ل ن الم اد[ [...] م ال الفس ريم أفع ة] تج ذه االتفاقي ن ه  م

ليمها      رتكب خارج إق له في اإلقليم الوطني للدولة الطرف أثر         ويكون وُي
لفقرة   ا ل ّرم وفق ل مج ادة ) ج(أو ) ب(أو ) أ (1فع ن الم ريم [...] [م تج
 .من هذه االتفاقية] غسل عائدات الجريمة

ة طرف يجوز ل -3   ل دول تمد ك ا أن تع ن  أيض لزم م د ي ا ق م
ذه         مولة به رائم المش لى الج ائية ع تها القض ريان والي تأآيد س ر ل تدابي
وم     ليمها وال تق ي إق ودا ف زعوم موج اني الم ون الج ندما يك ة، ع االتفاقي

 .تسليم ذلك الشخص بحجة وحيدة هي آونه أحد رعاياهاب

اد  -4   ريمة فس لق بج ا يتع ات فيم تحريات والمالحق تخضع ال
بقة    بادئ المنط لقواعد والم ي ل ي أو موظف دول بها موظف عموم يرتك

رف  ة ط ل دول دى آ لحة  . ل بارات المص تأثر باعت ب أن ت وال يج
د يلحق بال             ذي ق ر ال عالقات بدولة أخرى أو    االقتصادية الوطنية أو باألث

 .بهوية األشخاص الطبيعيين أو االعتباريين الضالعين

تها القضائية  -5   ارس والي تي تم ة الطرف ال لغت الدول إذا ُأب
رة  رى، أن  2 أو 1بمقتضى الفق ريقة أخ لمت بط ادة، أو ع ذه الم ن ه  م

دول أطراف أخرى تجري تحقيقا أو مالحقة أو تتخذ إجراء قضائيا       أي  
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ه، تشاور السلطات المختصة في        بشأن الس    الدول األطراف  تلك  لوك ذات
 .فيما بينها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من تدابير

ام، ال تحول هذه        -6   انون الدولي الع دون المساس بقواعد الق
ة الطرف     د الدول نائية تؤآ ائية ج ة قض ة أي والي ة دون ممارس االتفاقي

 .ليسريانها وفقا لقانونها الداخ

 )102(3الخيار 

تمد آل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير لتأآيد سريان              -1   تع
لى    ائية ع تها القض ّرمة  والي ال المج ي    األفع ة ف ذه االتفاقي ى ه بمقتض

 :الحاالت التالية

 عندما ُيرتكب الجرم في إقليم تلك الدولة الطرف؛  )أ(  

لم  )ب(   رفع ع فينة ت تن س لى م رتكب الجرم ع ندما ُي لك أو ع ت
جلة     رة مس رف أو طائ ة الط ى الدول ت     بمقتض ة وق لك الدول ن ت قواني

 .ارتكاب الجرم

ادة  -2   ام الم نا بأحك يادة[...] [ره ون الس ذه ] ص ن ه م
د أيضا سريان واليتها القضائية                لدولة الطرف أن تؤآ ة، يجوز ل االتفاقي

 :على أي جرم من هذا القبيل في الحاالت التالية

رتكب ا  )أ(   ندما ُي ة    ع لك الدول ني ت د مواط د أح رم ض لج
 الطرف؛

د مواطني تلك الدولة الطرف أو              )ب(   رتكب الجرم أح ندما ُي ع
 شخص عديم الجنسية يوجد مكان إقامته المعتاد في إقليمها؛ 

 :أو عندما يكون الجرم )ج(  

لفقرة  ‘1‘   ا ل ّرمة وفق ال المج ن األفع دا م ادة [...] واح ن الم م
ال ال[...] [ ريم أفع ادتج رتكب  ] فس ة، وُي ذه االتفاقي ن ه م

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح المقدم من آولومبيا  )102( 
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ل       رة داخ ريمة خطي اب ج دف ارتك ليمها به ارج إق خ
 إقليمها؛

لفقرة  ‘2‘   ا ل ّرمة وفق ال المج ن األفع دا م  من ‘2‘) ب( 1واح
ادة   ريمة [...] [الم ائدات الج ل ع ريم غس ذه ] تج ن ه م

ل      اب فع دف ارتك ليمها به ارج إق رتكب خ ة، وُي االتفاقي
لفق   ا ل ّرم وفق ن  ‘1‘) ب( أو ‘2‘ أو ‘1‘) أ( 1رة ـمج  م

ادة   ريمة [...] [الم ائدات الج ل ع ريم غس ذه ] تج ن ه م
 .االتفاقية داخل إقليمها

ادة   -3   راض الم رمين [...] [ألغ ليم المج ذه  ] تس ن ه م
ريان   تأآيد س ر ل ن تدابي لزم م د ي ا ق ة طرف م ل دول تمد آ ة، تع االتفاقي

ذه ا  مولة به رائم المش لى الج ائية ع تها القض ون  والي ندما يك ة، ع التفاقي
خص         ك الش ليم ذل وم بتس ليمها وال تق ي إق ودا ف زعوم موج اني الم الج

 .بحجة وحيدة هي آونه أحد رعاياها

تمد    -4   ة الطرف     تع لزم من تدابير لتأآيد            الدول د ي ا ق أيضا م
ندما    ة ع ذه االتفاقي مولة به رائم المش لى الج تها القضائية ع ريان والي س

 .جودا في إقليمها وال تقوم بتسليمهيكون الجاني المزعوم مو

تها القضائية  -5     ارس والي تي تم ة الطرف ال لغت الدول إذا ُأب
رة  رى، أن  2 أو 1بمقتضى الفق ريقة أخ لمت بط ادة، أو ع ذه الم ن ه  م

ا أو تقوم بمالحقة قضائية أو تتخذ               أي   دول أطراف أخرى تجري تحقيق
اور السل             ه، تتش طات المختصة في هذه    إجراء قضائيا بشأن السلوك ذات

دول األطراف فيما بينها، حسب االقتضاء، بهدف تنسيق ما تتخذه من               ال
 .تدابير

ام، ال تحول هذه         -6     انون الدولي الع دون المساس بقواعد الق
ة الطرف     د الدول نائية تؤآ ائية ج ة قض ة أي والي ة دون ممارس االتفاقي

 .سريانها وفقا لقانونها الداخلي
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 )103(4الخيار 

ارس   -1     ا لكي تم ة له تدابير الالزم ة طرف ال ل دول تخذ آ ت
لمادة   ا ل رائم وفق أن الج ائية بش لطتها القض اد[...] [س ريم الفس ن ] تج م

 :هذه االتفاقية
 عندما ُترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة الطرف؛ أو )أ(  
لك  )ب(   لم ت فينة تحمل ع تن س رتكب الجريمة على م ندما ُت ع

ة الطرف    ندما ُترتكب الجريمة على متن طائرة مسّجلة وفقا           الدول ، أو ع
 .لقوانين تلك الدولة الطرف

ارس     -2   ي تم ا لك ة له تدابير الالزم ة طرف ال ل دول نفِّذ آ ُت
لطتها القضائية بشأن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية في حال وجود                س

ليها أ                  تعين ع ليمها، وال ي لك الجريمة داخل إق تهم بت ن تعيد  الشخص الم
 .ذلك الشخص لمجرد آونه من مواطني الدولة األخرى

ة طرف، عالوة على ذلك، التدابير الالزمة               -3   نفِّذ آل دول ُت
ا لكي تمارس سلطتها القضائية بشأن الجرائم المشمولة بهذه االتفاقية              له
تعين       ليمها، وال ي ل إق رائم داخ لك الج تهم بت خص الم د الش ندما يوج ع

 .لشخصعليها إعادة ذلك ا
تها       -4   ن ممارس نت، حي رف أو تبّي ة الط ّبهت الدول ا ُن إذا م

ثر من الدول األطراف تجري تحقيقا              دة أو أآ لطتها القضائية، أن واح س
نية في       ل نفسه، وجب على السلطات المع أو فحصا قضائيا بشأن الفع
ة الطرف أن تتشاور مع سلطات الدولة الطرف األخرى بغية              لك الدول ت

 .هما في الحاالت المناسبةتنسيق أنشطت
ع التسليم باحترام قواعد القانون الدولي العام، ال تستبعد           -5     م

ا    ة الطرف وفق ررها الدول لطة قضائية تق ة س تخدام أي ة اس ذه االتفاقي ه
 .لقانونها الداخلي

 ـــــــــــــــ

                                                           
 .(A/AC.261/IPM/22)دم من ترآيا نص مأخوذ من االقتراح المق )103( 


