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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الثانية
 2002يونيه / حزيران28-17فيينا،
 * من جدول األعمال املؤقت3البند 

النظـر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، مع التركيز           
    والفصول من الرابع إىل الثامن50-40بصفة خاصة على املواد 

   **مشروع منقّح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 )1(الديباجة  

 ،]إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية[، ]إن اجلمعية العامة[ 

 خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، واليت ميكن أن هتّدد استقرار              إذ تقلقها  
ض التنمية االجتماعية    اجملتمعات وأمنها، وتقّوض قيم الدميقراطية واألخالق، وتعرّ         

 واالقتصادية والسياسية للخطر،

 الصالت القائمة بني الفساد وأشكال االجرام األخرى، وخاصة          وإذ تقلقها أيضا   
 اجلرمية املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،

_____________ 

*     A/AC.261/5. 
ة حتتوي هذه الوثيقة على مشروع النص بصيغته املنقّحة بعد القراءة األوىل ملشروع االتفاقية، اليت بدأهتا اللجن                     **

 .املخصصة يف دورهتا األوىل
 وكولومبيا  (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا                (1) 

(A/AC.261/IPM/14)  .              وقد قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بناء على توصية من رئيسها، أن تنظر
 .تران مع األحكام اخلتامية ملشروع االتفاقيةيف الديباجة يف هناية عملية التفاوض، رمبا باالق
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حاالت الفساد، وال سيما الواسعة النطاق، غالبا ما تنطوي         وإذ يقلقهـا كذلك أن       
لى مبالغ مالية طائلة، متثل نسبة كبرية من موارد البلدان املتأثرة، وأن تسريب تلك األموال               ع

 يلحق ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها االقتصادي واالجتماعي،

 بأن الفساد يقوض شرعية املؤسسات العمومية وينال من اجملتمعات          واقتـناعا مـنها    
 النظم األخالقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،والنسق األخالقي و

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

ة هتدف إىل   بضرورة القيام، عند الطلب، بتقدمي مساعدة تقني      واقتناعا منها كذلك     
 حتسني نظم اإلدارة العمومية وتعزيز املساءلة والشفافية،

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

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

مبادئ أخالقية مثل اهلدف العام املتمثل يف اإلدارة          أيضا    وإذ تضع يف اعتبارها    
الرشيدة، ومبدأي اإلنصاف واملساواة أمام القانون، واحلاجة إىل الشفافية يف إدارة الشؤون             

 العمومية، وضرورة صون النـزاهة،

وم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملركز املعين مبنع االجرام            على ما تق   وإذ تثين  
الدويل، التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية باألمانة العامة، من أعمال يف ميدان               

 مكافحة الفساد والرشوة،

 األعمال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية واالقليمية األخرى يف هذا           وإذ تستذكر  
مليدان، مبا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان              ا

 االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،

 باملبادرات املتعددة األطراف اليت اختذت ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية           وإذ ترّحب  
ت التجارية الدولية، اليت اعتمدهتا     مكافحـة رشـوة املوظفني العموميني األجانب يف املعامال        

 )2(،1977نوفمرب  / تشرين الثاين  21مـنظمة الـتعاون والتنمـية يف امليدان االقتصادي يف           
_____________ 

”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries”:الوثيقة املعنونة انظر   (2) 

 ).E98.III.B.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة يف البلدان النامية(
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 29واتفاقـية الـبلدان األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف              
عات األوروبية أو موظفي     واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلما      )3(،1996مارس  /آذار

 26الـدول األعضـاء يف االحتـاد األوروبـي، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف          
 وإعـالن داكار بشأن منع ومكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية           )4(،1997مايــو   /أيـار 

ة املنظمة عرب والفسـاد، الـذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية اإلقليمية األفريقية املعنية باجلرمي    
 وإعالن مانيال   )5(،1997يوليه  / متوز 23 إىل   21الوطنية والفساد اليت عقدت يف داكار من        

بشـأن مـنع اجلرمية عرب الوطنية ومكافحتها، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية االقليمية              
 25 إىل   23اآلسـيوية املعنية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد اليت عقدت يف مانيال من              

 واتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية          )6(،1998مـارس   /آذار
 واتفاقية القانون املدين بشأن الفساد، )7(،1999يناير / كانون الثاين27جمللـس أوروبـا يف    

 )9(،)8(،1999سبتمرب / أيلول9اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف 

 .] اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، املرفقة هبذا القرارتعتمد[ 

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

 أحكام عامة -والأ 
 

 1املادة 
 )10(بيان الغرض

 :أغراض هذه االتفاقية هي 

_____________ 

 .E/1996/99الوثيقة انظر  (3) 
 (4) Official Journal of the European Communities, C 195 ،251997يونيه / حزيران. 
 (5) E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل األول ،. 
 (6) E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل األول ،. 
 .173، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (7) 
 .174قم املرجع نفسه، الر (8) 
 .53/176 و51/59انظر قراري اجلمعية العامة  (9) 
أغراض "واقترح أحد الوفود أن يكون عنوان هذه املادة         .  نقحت هذه املادة يف الدورة األوىل للجنة املخصصة        (10) 

 ".االتفاقية
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األفعال [تـرويج وتدعـيم الـتدابري الـرامية إىل منع ومكافحة الفساد و             )أ( 
 تصلة بالفساد على وجه التحديد، بصورة أكثر فعالية؛ امل)11(]سائر األفعال] [اإلجرامية

 بني الدول األطراف على مكافحة      )12(تـرويج وتيسري ودعم التعاون الدويل      )ب( 
 )13(؛]إىل بلداهنا األصلية[الفساد، مبا يف ذلك ارجاع عائدات الفساد 

 )14(.]تعزيز النـزاهة واحلكم الرشيد )ج[( 

 

 2املادة 
 ]ستخدمةاملصطلحات امل[التعاريف 

 :ألغراض هذه االتفاقية 

_____________ 

لضروري اإلبقاء  رأت اللجنة املخصصة، لدى اجراء قراءهتا األوىل ملشروع النص يف دورهتا األوىل، أن من ا                (11) 
على هاتني الصيغتني إىل حني البت يف طبيعة االتفاقية، الذي لن يتسىن إال بعد النظر يف عدة أحكام موضوعية                   

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

 الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن رأي مفاده أن هذه الصيغة ينبغي أن توسع لتشمل                  يف (12) 
 .التعاون من خالل املنظمات الدولية واإلقليمية

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أعربت وفود عديدة عن رأي مفاده أن بيان الغرض لن يكون كامالً دون                   (13) 
 األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، مبا يف ذلك غسل األموال،                 إدراج مسألة نقل  

وارجاع تلك األموال، بيد أنه رئي أن اختيار العبارات سيتوقف على القرارات املتعلقة بصياغة األحكام                 
يثما تتخذ تلك القرارات،    ويف املرحلة املبكرة من القراءة األوىل، ور      .  املوضوعية لالتفاقية بشأن هذا املوضوع    

وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها كلمة       .  يف تنقيح مشروع النص   )  إعادة  (”return“استخدمت كلمة   
“repatriation”)     إعادة إىل البلد األصلي(        بينما رأى بعض الوفود أن كلمة ،“disposition”)  قد تكون  )  تصرف
ستعملــة يف قــرار اجمللس االقتصادي      واقترح بعض الوفود استخدام الصيغة امل       .  أكثر مالءمة 
بني معقوفتني إىل حني دراسة املسائل       "  إىل بلداهنا األصلية  "وقد أدرجت عبارة    .  2001/3واالجتماعي  

 .املوضوعية ذات الصلة واختاذ قرارات بشأن الصياغة النهائية لألحكام املوضوعية
عارضتها ادراج النـزاهة واحلكم الرشيد ضمن أهداف       يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدت عدة وفود م         (14) 

مشروع االتفاقية، ألن غرض االتفاقية، مىت اعتمدت، سيكون منع الفساد ومكافحته ودعم التعاون الدويل يف               
ذلك اجملال، وألن تناول موضوع النـزاهة واحلكم الرشيد يف مشروع االتفاقية من شأنه أن يتيح التدخل يف                 

ولذلك رأت تلك الوفود أن النـزاهة واحلكم الرشيد، وكذلك         .   احترام السيادة الوطنية   شؤون الدول وعدم  
وأيدت وفود أخرى إدراج تلك     .  الشفافية واملساءلة، هي مبادئ عامة ينبغي النص عليها يف ديباجة االتفاقية          

لجنة املخصصة، فقد رئي    ومع أنه مل يتخذ قرار بشأن هذه املسألة يف الدورة األوىل ل           .  املبادئ يف بيان الغرض   
 .أن من شأن البت يف طبيعة االتفاقية أن يوفر الوضوح الالزم ليتسىن اختاذ قرار بشأن املسألة
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 )15(1اخليار 

أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو " موظف عمومي"يقصـد بتعبري     )أ(  
إداريـاً أو قضـائياً يف دولة طرف، يف أي مستوى من سلمها الوظيفي، سواء كان                
معّيـناً أو منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة عمومية يف الدولة الطرف، مبا يف ذلك               

 جهاز عمومي أو منشأة عمومية؛لدى 
 

 )16(2اخليار 

أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو " موظف عمومي"يقصـد بتعبري     )أ(  
إداريـاً أو قضائياً يف دولة طرف، وأي شخص آخر ميارس وظيفة عمومية يف خدمة               
الدولـة الطرف، كذلك يف القطاع غري احلكومي للدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى              

و منشأة عمومية أو مرفق عام، حسب التعريف الوارد يف القانون           جهـاز عمومي أ   
الداخلـي للدولة الطرف وكما هو مطبق يف اجملال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة      

 )17(الطرف؛

 .])ج(و ) ب(حذفت الفقرتان الفرعيتان [

_____________ 

وكان مقصوداً  .  اقتراح قدمته فرنسا واملكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة بناء على طلب من الرئيس              (15) 
وعلى .  اليت اقترحت صيغاً هلذا التعريف يف نفس االجتاه       من هذا االقتراح جتسيد اقتراحات الوفود األخرى        

الرغم من هذا اجلهد، يسترعى انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراحني املقدمني من اجلمهورية التشيكية                 
(A/AC.261/L.16) وأوكرانيا  (A/AC.261/L.6). 

وكان مقصوداً من هذا    .  على طلب الرئيس  اقتراح قدمه يف الدورة األوىل للجنة املخصصة وفد أملانيا، بناء             (16) 
وعلى الرغم من   .  االقتراح أن جيّسد اقتراحات الوفود األخرى اليت اقترحت صيغاً هلذا التعريف يف نفس االجتاه             

 واالحتاد  (A/AC.261/L.9)هذا اجلهد، يسترعى انتباه اللجنة املخصصة إىل االقتراحني املقدمني من مصر              
ورئي أن اخليارين املطروحني هلذا التعريف قد ال يكونان صيغتني بديلتني بل              .  (A/AC.261/L.8)الروسي  
 .متكاملتني

، 2، املادة   (A/AC.261/3(PartI)أبدت باكستان رغبتها يف االحتفاظ بالصياغة التالية كبديل هلذين اخليارين             (17) 
 )):أ(، الفقرة 6اخليار 

يف الفرع التشريعي أو التنفيذي أو      أي موظف   "  شاغل منصب عمومي  "يقصد بتعبري    )أ"(   
االداري أو القضائي أو العسكري من فروع احلكومة، سواء كان منتخبا أم ال، مبن يف ذلك رئيس                   
الدولة أو احلكومة أو الوزير أو النائب الربملاين، سواء كان منصبه مأجورا أو فخريا، وأي شخص                  

 أو منشأة عامة، وأي موظف لدى مؤسسة        يؤدي وظيفة عمومية لدى ادارة حكومية أو جهاز عمومي        
 ."دولية عمومية أو عميل هلا
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 )18(":موظف مؤسسة دولية"يقصد بتعبري  )د( 

آخر، يندرج ضمن مدلول صفة     أي موظـف رمسـي أو مستخدم متعاقد          ‘1‘ 
 يف أي مؤسسة عمومية دولية أو إقليمية أو فوق          )19(املـوظفني العموميني،  

 وطنية؛

أي شخص يعمل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل اإلعارة أو              ‘2‘ 
غـري ذلـك، ويقـوم بوظائف معادلة للوظائف اليت يؤديها موظفو تلك             

 ها؛املؤسسة أو غريهم من العاملني لدي

أي عمـيل ملؤسسة من هذا القبيل، وأي شخص آخر ال يعمل لديها ولكن             ‘3‘ 
 )20(يقوم بوظيفة لصاحل تلك املؤسسة؛

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

أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو      " موظف عمومي أجنيب  "يقصـد بتعبري     )و( 
إداريـاً أو قضـائياً يف بلـد أجنيب، سواء كان معّيناً أو منتخباً، وأي شخص ميارس وظيفة                  

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

ع من املوجودات، سواء أكانت مادية أم غري        أي نو ‘ ممتلكات’يقصد بتعبري    )ز( 
مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو الصكوك القانونية اليت              

_____________ 

موظف مؤسسة  "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت باكستان االستعاضة عن هذه العبارة بعبارة                (18) 
 ".دولية عمومية

دلول صفة  يندرج ضمن م  "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت باكستان أن يستعاض عن عبارة               (19) 
 ".يتمتع بصفة مشاهبة بصفة املوظف العمومي يف دولة طرف"بعبارة " املوظفني العموميني

هذه الفقرة الفرعية هي اقتراح قدمه وفد أملانيا بناء على طلب الرئيس، وأيدته وفود أخرى، يف الدورة األوىل                   (20) 
 .للجنة املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (21) 
 :يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت أملانيا التعريف التايل (22) 

أي شخص يشغل منصباً تشريعياً أو إدارياً أو قضائياً يف          "  موظف عمومي أجنيب  "يقصد بتعبري   "   
 دولة أجنبية، وأي شخص آخر ميارس وظيفة عمومية يف خدمة دولة أجنبية، كذلك يف القطاع غري                 

احلكومي للدولة الطرف، مبا يف ذلك لدى جهاز عمومي أو منشأة عمومية أو مرفق عام، حسب                  
التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة األجنبية وكما هو مطبق يف اجملال القانوين ذي الصلة يف                  

 ."الدولة الطرف
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ملكية تلك  أو تفيد إثبات[تثـبت حـق ملكـية تلـك املوجودات أو وجود مصلحة فيها           
 ؛] احلقوق أو تتعلق بتلك امللكية أو فيهاحقوق أخرىاملوجودات أو وجود 

أي ممتلكات تتأتى أو يتحصل عليها،      " ةيماعائـدات اجر  "يقصـد بتعـبري      )ح( 
 ؛فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقيةبشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب 

احالة  علىحظر مؤقت   فرض  " احلجـز "أو  " التجمـيد "يقصـد بتعـبري      )ط( 
أمر ويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا ب ت أو   ،أو التصرف فيها أو حتريكها    حتويلها  املمـتلكات أو    

 صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان النهائي        "املصادرة"يقصد بتعبري    )ي(  
 )23(من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى؛

 ميكن أن تصبح أي جرم تأتت منه عائدات" اجلرم األصلي"يقصـد بتعـبري     )ك(  
من ] جترمي غسل العائدات االجرامية   [...] [موضـوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة         

 هذه االتفاقية؛

األسلوب املتمثل يف السماح لشحنات غري      " التسليم املراقب "يقصـد بتعبري     )ل(  
علم من  مشروعة أو مشبوهة باخلروج من إقليم دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخولــه، ب              

سـلطاهتا املختصـة وحتـت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص               
 الضالعني يف ارتكابه؛

أو اساءة   [القيام بأفعال متثل أداء غري سليم للواجب        " الفساد"يقصـد بتعبري     )م(  
ى ، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية أو سعيا للحصول عل           ]اسـتغالل ملوقـع أو سلطة     

مـزية، يـوعد هبا أو تعرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر، أو إثر قبول مزية ممنوحة            
 )24(بشكل مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر؛

_____________ 

 ".مبا يف ذلك تسليمها، حسب االقتضاء"اقترحت املكسيك ادراج عبارة  (23) 
نص هذه الفقرة الفرعية صاغه واقترحه نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل، بالتشاور مع وفود                  (24) 

واقترحت .  ومل يناقش هذا النص يف الدورة األوىل للجنة الفرعية         .  أذربيجان وأوكرانيا وسلوفينيا والصني   
تأميل مبزية غري مستحقة، أو طلبها أو عرضها أو         الوعد أو ال  ‘  الفساد‘يقصد بتعبري   :  "الفلبني الصياغة التالية  

منحها أو قبوهلا، بشكل مباشر أو غري مباشر، مما خيل باألداء السليم ألي واجب أو سلوك مطلوب من                     
أنه اذا تعذر االتفاق على     ورأت كولومبيا   ".  الشخص الذي يتلقى الرشوة أو املزية غري املستحقة أو يؤّمل هبا          

وبدال من ذلك، ينبغي لالتفاقية أن      .  الكفاية فال ينبغي لالتفاقية أن تتضمن تعريفا للفساد       تعريف واسع مبا فيه     
 .حتدد وجتّرم أفعال الفساد يف اطار الفصل املتعلق بالتجرمي
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أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري،        " وظيفة عمومية "يقصد بتعبري    )ن(  
مة الدولة أو مؤسساهتا،     باسم الدولة أو يف خد     )25(]أو اعتباري [يضـطلع به شخص طبيعي      

 )26(على أي مستوى من سلّمها الوظيفي؛

 - دويل ]عمومي أو [ذات طابع   أي مؤسسة   "  دولية ؤسسةم"يقصـد بتعبري     )س(  
ـ حكوم نشاطها دولتني أو أكثر،    ونطاق   يشمل وجودها    ]أو خاص أو غري حكومي،     [يـ

 )27(االتفاقية؛هذه ويكون مقرها يف احدى الدول االطراف يف 

أي معاملة غري معتادة ال تتوافق، حبكم  " معاملـة مشبوهة  "يقصـد بتعـبري      )ع( 
حجمهـا وخصائصها وتواترها، مع النشاط االقتصادي للزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف            
علـيها يف السوق، أو ال تستند إىل أساس قانوين واضح، وميكن أن متثل أنشطة غري مشروعة                 

 )28(بشكل عام؛أو تكون مرتبطة بتلك األنشطة 

 )29(*؛"هيئة اعتبارية"أو " شخص اعتباري" )ف(  

 )29(؛"تدابري املنع" )ص(  

 )25(؛" [...]فعل فساد"يقصد بتعبري  )ق(  

 )25(؛" [...]احالة املوجودات املتأتية من أفعال الفساد"يقصد بتعبري  )ر(  

 )25(؛" [...]إرجاع األموال إىل بلداهنا األصلية"يقصد بتعبري  )ش(  
_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (25) 
وقد قررت اللجنة املخصصة يف دورهتا      .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (26) 

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

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

 ."بلدية أو منظمة أو مؤسسة، أو يعمل يف خدمة هيئة حملية للحكم الذايت
موظف مؤسسة  "عريف  رأت عدة وفود أن هذا التعريف غري ضروري، ألن املسألة يتناوهلا تناوالً كافياً ت                (27) 

ونوقشت يف الدورة األوىل مناقشة مستفيضة مسألة إدراج مؤسسات القطاع اخلاص أو املؤسسات              ".  دولية
ورئي أن من   .   حكومية -لوصف مؤسسة دولية    "  عمومية" احلكومية، وكذلك استخدام عبارة      -الدولية  

 .ك اختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقى عليهاملالئم معاودة النظر يف هذا التعريف يف مرحلة الحقة، مبا يف ذل
 .(A/AC.261/L.13)اقتراح مقدم من بريو يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، بناء على طلب الرئيس  (28) 

 
 .حسب مقتضيات السياق     *

 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (29) 
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 )25(].…"[االثراء غري املشروع"يقصد بتعبري  )ت(  

  
 3املادة 
   االنطباقنطاق

تنطـبق هذه االتفاقية، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك، على منع الفساد              -1 
واألفعـال االجـرامية املتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها ومالحقة مرتكبيها،             

الضالعون فيها موظفني عموميني أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط     بصـرف النظـر عما اذا كان        
 )30(.جتاري

قد  املبّينة فيها رائم  تكون اجل  هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن       ألغـراض تنفيذ   -2 
 .بأمالك الدولةأذى ضررا أو أحلقت 

د قد ارتكب   اتنطـبق هذه االتفاقية على احلاالت اليت يكون فيها فعل الفس           ال -3[ 
 اقليم تلك الدولة، وال وموجودا يف    من رعايا تلك الدولة    زعوملة واحدة، ويكون اجملرم امل    يف دو 

 [...]حكام املادة   ألوفقا  عليه  قضائية  ال تها والي أن متارس أي دولة أخرى    مـن حق    كـون   ي
  [...] و ]املساعدة القانونية املتبادلة  [ [...]تنص عليه املواد     ، باستثناء ما  ]الـوالية القضـائية   [
 ]التدريب واملساعدة التقنية  [  [...] و ]مجـع املعلـومات عن طبيعة الفساد وتبادهلا وحتليلها        [
 )31(.]من هذه االتفاقية] نعتدابري امل[ [...] و
 

 4املادة 
 صون السيادة

 
تـؤدي الـدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقية على حنو يتفق مع              -1 

حرمتها اإلقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون        مـبدأي تسـاوي الدول يف السيادة و       
 .الداخلية للدول األخرى

_____________ 

 مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارهتا األخرية، ميكن أن تؤّول على أهنا حتل حمل                أبدى بعض الوفود رأيا    (30) 
واقترحت باكستان  .  نطاق املواد املتعلقة بالتجرمي، أو على أهنا تقدم افتراضات بشأن مسائل مل يبت فيها بعد              

 .كعنصر يف نطاق االتفاقية" اخفاء عائدات الفساد"اضافة عبارة 
ىل للجنة املخصصة، تقرر اإلبقاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد يف الصيغة السابقة ملشروع                يف الدورة األو   (31) 

، بني معقوفتني، إىل حني البت يف األحكام املوضوعية األخرى من االتفاقية، مما              1النص كخيار ثان للفقرة     
تكون مكملة للفقرات   غري أن عدة وفود رأت أن هذه الفقرة قد          .  يتيح اختاذ قرار بشأن استصواب ادراجه     

وأبدى بعض الوفود تساؤال بشأن احلاجة إىل حكم خاص بالنطاق، نظرا هليكل              .  السابقة من هذه املادة   
 .مشروع االتفاقية
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لـيس يف هـذه االتفاقية ما يبيح لدولة طرف أن تقوم يف إقليم دولة أخرى                -2 
مبمارسـة الـوالية القضـائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصرا بسلطات تلك الدولة               

 )32(.األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي
  

  )33(تدابري املنع -ثانيا 
 )34( مكررا 4املادة [

[...] 

توافـق كل دولة طرف، بالقدر املناسب ومبا يتسق مع نظامها القانوين، على النظر               
 تنفـيذ تدابري املنع املبّينة يف هذه االتفاقية، باختاذ تدابري تشريعية أو ادارية أو غريها من                 )35(يف

 .]التدابري املناسبة

_____________ 

يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترح وفد الفلبني إدراج فقــرة ثالثة يف هذه املادة يكــون                    (32) 
 ):A/AC.261/L.14(نصهـــا كما يلي 

مع أن التنفيذ الكامل لكل األحكام الواردة يف هذه االتفاقية يف الواليات القضائية                -3"   
جلميع الدول األطراف املعنية يعّد أمرا مثاليا، فال جيوز أن يكون ذلك شرطا مسبقا إلعادة األموال                  

 ."املتأتية أو املتحّصل عليها من أفعال فساد إىل بلدها األصلي
ميكن أن تتوخى اجراء    )  12 و 11 و 6 و 5مثل املواد   (وفود أن عددا من تدابري املنع املقترحة        ذكر عدد من ال    (33) 

ولذلك، أشارت تلك الوفود اىل ضرورة أخذ حالة        .  حكوميا يندرج تقليديا ضمن مسؤولية الدول اليت ميثلوهنا       
 .الدول االحتادية بعني االعتبار لدى مواصلة صوغ هذه األحكام

 .(A/AC.261/L.10)من الصني يف الدورة األوىل للجنة املخصصة اقتراح مقدم  (34) 
 4أثناء مناقشة هذا االقتراح يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، رأت وفود كثرية أن احلكم الوارد يف املادة                    (35) 

املادة ورأت وفود أخرى أنه إذا ما أبقى على         .  يكفي لالستجابة للشواغل اليت يقصد هبذا االقتراح أن يلبيها        
 ".النظر يف"و " بالقدر املناسب"فينبغي جعلها أكثر إلزامية وأقل تقييداً وذلك حبذف عباريت 
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 5املادة 
 )36(]الوطنية[ات مكافحة الفساد الوقائية سياس

تضـع كـل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين،              -1 
 تتجسد فيها   )38(]تتضمن مشاركة اجملتمع األهلي و     [)37(سياسـة وطنـية ملكافحـة الفساد      

 )39(.مبادئ سيادة القانون واحلكم الرشيد والنـزاهة والشفافية واملساءلة

 من حيث   )40(تكفل كل دولة طرف أن تكون التدابري الالزمة منسقة وطنياً،          -2 
 .ختطيطها وتنفيذها على السواء

تسـعى كل دولة طرف اىل اجراء تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك               -3 
قانونـية وممارسـات عمومية ذات صلة، بغية تبّين مدى تعرضها للفساد واألفعال االجرامية              

 .على وجه التحديداملتصلة بالفساد 

تسـعى كـل دولة طرف اىل صوغ وتقييم مشاريع وطنية وارساء وترويج              -4 
ممارسـات وسياسات فُضلى تستهدف منع الفساد واألفعال االجرامية املتصلة بالفساد على            

 .وجه التحديد

تقـوم كـل دولـة طرف بابالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان               -5 
 الـيت ميكنها أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ            السـلطة أو السـلطات    

_____________ 

من "  الوطنية"أثناء املناقشة اليت جرت يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة                 (36) 
 .عنوان املادة

 .اقترحت بعض الوفود حذف بقية نص هذه الفقرة (37) 
 .اقتراح مقدم من املكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (38) 
 من اسبانيا، نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب، يتناول                 اقتراح مقدم  (39) 

األوىل هلذه  وقد استندت اللجنة املخصصة يف قراءهتا       .  (A/AC.261/L.18) منها   1عنوان هذه املادة والفقرة     
 إىل  2املادة، أثناء دورهتا األوىل، إىل هذا االقتراح وإىل اقتراح من فرنسا والنمسا وهولنـدا بشـأن الفقرات                

6 (A/AC.261/L.25). 
واقترحت إما تطبيق   .  أشارت بضعة وفود إىل ما ميكن أن تسببه هذه الصيغة من صعوبات للدول االحتادية               (40) 

، واملتعلق بالتوافق مع املبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة، على هذه الفقرة، وإما 1احلكم الوارد يف الفقرة   
 .زيادة تدقيق هذه الفقرة، مع إمكانية حذف هذه الكلمة
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 ويتعني أن تتضمن تلك املعلومات أمساء وعناوين اهليئات         )41(.سياسـة وطنية بشأن النـزاهة    
 )42(.من هذه االتفاقية] هيئات مكافحة الفساد[...] [املشار اليها يف املادة 

 بينها ومع املنظمات الدولية     تتعاون الدول األطراف، حسب االقتضاء، فيما      -6 
وهذا يشمل املشاركة   . واالقليمية املعنية على تعزيز وتطوير التدابري املشار إليها يف هذه املادة          

يف املشـاريع الدولـية الرامية إىل منع الفساد واألفعال االجرامية املتصلة بالفساد على وجه               
 )44(،)43(.التحديد

 )46(،)45(  مكررا5املادة 
 الفسادة مكافحهيئات 

 :تنشئ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوين الداخلي، هيئات مثل -1 

 يتوىل استقصاء السياسة الوطنية ملكافحة      )47(جهـاز وطين ملكافحة الفساد     )أ( 
 ؛ أو5 من املادة 1الفساد املشار اليها يف الفقرة 

 مفوضية أو أمني مظامل للخدمة العمومية؛ أو )ب( 

_____________ 

سياسة وطنية ملكافحة   "بعبارة  "  سياسة وطنية بشأن النـزاهة   "اقترح بعض الوفود أن يستعاض عن عبارة          (41) 
 ".الفساد

 مكررا، ألهنا تتضمن حكما يتعلق مبؤسسة ملكافحة الفساد         5ض الوفود نقل هذه الفقرة إىل املادة        اقترح بع  (42) 
 .بالسياسات الوقائية ال

" عند االقتضاء "اقترح بعض الوفود حذف اجلملة األخرية من هذه الفقرة أو، بدالً من ذلك، إدراج عبارة                  (43) 
 .لتقييد مدلول اجلملة

 5 من الصيغة السابقة للمـادة       6 إىل   2سا والنمسا وهولندا ليحل حمل الفقرات        اقتراح مقدم من فرن    (44) 
(A/AC.261/L.25)  .             واالقتراح املنقّح قصد منه مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته

 .اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل للنص يف دورهتا األوىل
واالقتراح .  (A/AC.261/L.25) وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة هلذه املادة         اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا     (45) 

املنقّح قصد منه مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل                
 .للنص يف دورهتا األوىل

 .اقترح أحد الوفود حذف هذه املادة (46) 
 ".ملكافحة الفساد"ف عبارة اقترحت املكسيك حذ (47) 
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نع الفساد، تكون قادرة على استحداث طرائق متعددة        هيـئة متخصصـة مل     )ج( 
 )49(،)48(.اجلوانب من أجل تعزيز املعارف بشأن الفساد واستبانة أنواعه املختلفة

 من 1 اهليئات املتخصصة املشار إليها يف الفقرة )50(متـنح الـدول األطراف     -2 
ملوظفني املتخصصني، وكذلك    وتوفر هلا ما يلزم من الوسائل املادية وا        )51(هذه املادة استقاللية  

 .ما قد يلزم هلؤالء املوظفني من تدريب ألداء وظائفهم

تنظر كل دولة طرف يف إنشاء أو تعيني نقطة أو دائرة اتصال، ضمن نطاق               -3 
 ميكن ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن يلجأ إليها للحصول على            )52(ادارهتـا العمومـية،   

 .فعال فساداملشورة أو لتبليغ معلومات متعلقة بأ
  

 )53(6املادة 
 القطاع العام

 :تسعى الدول األطراف اىل اعتماد وصون وتدعيم -1 

نظـم تتـبعها احلكومة يف تعيني وترقية موظفي اخلدمة املدنية، وغريهم من              )أ( 
 تتوفر فيها الكفاءة والشفافية     )54(املـوظفني العمومـيني غـري املنتخـبني عـند االقتضاء،          

جيوز لتلك النظم أن متنع      وال.  معايري تستند إىل اجلدارة واإلنصاف     واملوضـوعية، باستخدام  

_____________ 

 .، لكوهنا مفرطة التحديد)ج(إىل ) أ(اقترح بعض الوفود حذف الفقرات الفرعية  (48) 
 :اقترحت كولومبيا واملكسيك إدراج فقرة فرعية إضافية يكون نصها كما يلي (49) 

ها هيئات رقابية عليا بغرض تنفيذ آليات ملنع املمارسات الفاسدة وكشفها ومعاقبت             )د"(   
 ."والقضاء عليها

 ".تسعى الدول األطراف إىل منح"بعبارة " متنح الدول األطراف"اقترحت املكسيك أن يستعاض عن عبارة  (50) 
، خصوصاً فيما يتعلق مباهية السلطة اليت ُتتوخى هذه           "استقاللية"تساءلت بعض الوفود عن معىن كلمة         (51) 

 .االستقاللية جتاهها
 ".قطاعها العام"بعبارة " إدارهتا العمومية"ستعاضة عن عبارة اقترحت املكسيك اال (52) 
واستهدف .  (A/AC.261/L.19)  6اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة             (53) 

وىل االقتراح املنقّح مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األ               
 .للنص يف دورهتا األوىل

التعاريف (2ينبغي أن يعاد النظر يف املصطلحات املستخدمة يف هذه املادة بعد القراءة الثانية للمادة                     (54) 
 ]).املصطلحات املستخدمة[
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الـدول األطـراف مـن مواصلة أو اعتماد تدابري مشروعة معينة لصاحل الفئات املستضعفة               
 )55(؛)اجراءات تصحيحية(

اجـراءات دقـيقة النـتقاء املوظفني العموميني املرشحني ملناصب شديدة            )ب( 
 التعرض للفساد؛

ـ    )ج(  تحديد مرتبات الئقة وملناَسقة املدفوعات ولتيسري التناوب الفّعال        نظـم ل
 للوظائف، حيثما يكون ذلك مناسبا؛

بـرامج تثقيفية وتدريبية تستهدف املوظفني العموميني لتمكينهم من الوفاء           )د( 
 )58(،)57(،)56(.مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية

راف ما قد يلزم من تدابري، ضمن نطاق نظمها القانونية،          تـتخذ الدول األط    -2 
لضـمان حصـول املوظفني العموميني وموظفي اخلدمة املدنية على تدريب ختصصي حمدد             
ومناسـب بشـأن خماطـر الفساد اليت قد يتعرضون لـها حبكم وظائفهم واملهام اإلشرافية               

 .والتحقيقات اليت يتولون مسؤوليتها

اف، مع مراعاة املبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف        تنظـر الـدول األطر     -3 
اختاذ ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم تفرض على األشخاص الذين يؤدون وظائف               

_____________ 

لصيغة السابقة  من ا )  ب( و)  أ(اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا واهلند وهولندا ليحل حمل الفقرتني الفرعيتني              (55) 
 .(A/AC.261/L.35) 6للمادة 

 :(A/AC.261/L.17)ليكون نصها كما يلي ) د(اقترحت أذربيجان تنقيح الفقرة الفرعية  (56) 
 ..."نظم هتيئ ظروفا مواتية لنـزاهة املوظفني العموميني )د"(   

 :(A/AC.261/L.28) من هذه املادة كما يلي 1اقترحت بريو أن يكون نص الفقرة  (57) 
 الدول األطراف، وفقاً ملبادئ الشفافية واإلنصاف والكفاءة، إىل اعتماد وتدعيم           تسعى -1"   

 ."نظم تتبعها احلكومة يف تعيني املوظفني العموميني، وكذلك برامج تثقيف وتدريب ألولئك املوظفني
 . مفرطة التفصيل وميكن تقصريها وصوغها على حنو أكثر عمومية1رأى بعض الوفود أن الفقرة  (58) 
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 عن موجوداهتم أو دخلهم، ولتعميم تلك       )59(عمومـية معيـنة على وجه التحديد أن يعلنوا        
 )60(.اإلعالنات، حيثما يكون ذلك مناسبا

  
  )62(،)61(7املادة 

 مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني

تسـعى الـدول األطـراف، خصوصـا بإعــداد مبادئ توجيهيــة            -1 
وافـيــة، إىل تعزيـــز السـلوك األخالقي وتدعيم ثقافة نبذ الفساد من خــالل              

_____________ 

 ".بانتظام"اقترحت تركيا أن تدرج يف هذه الفقرة عبارة  (59) 
 :(A/AC.261/L.27) كما يلي 6اقترحت اجلزائر أن يكون نص املادة  (60) 

 6املادة "
 اإلدارة العمومية"

تصـون كـل دولـة طرف وتعتمد نظما لتعيني املوظفني العموميني وترقيتهم وفقا               -1"   
 .فيةلقواعد تقوم على املشروعية والشفا

تعـد كل دولة طرف برامج وأدلة وكتيبات يف جمال التدريب وإعادة التدريب بغية               -2"   
حتسـني أداء الوظائف العمومية، وذلك بالتعاون عند الضرورة مع األجهزة املختصة يف منظومة األمم               

 .املتحدة وسائر املنظمات املتعددة األطراف
اسية لقانوهنا الداخلي، طرائق لإلعالن عن      تضع كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األس       -3"   

 ."الدخل
واالقتراح .  (A/AC.261/L.20)  7اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة              (61) 

املنقّح قصد منه مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، واستخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل                
 .يف دورهتا األوىلللنص 

 :(A/AC.261/L.30) كما يلي 7اقترحت اجلزائر أن يكون نص املادة  (62) 
 7املادة "

 مدونة قواعد سلوك للموظفني العموميني"
تطـبق كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما يلزم من تدابري يف شكل مدونات                -1"   

افظة على املوارد العمومية املوكلة إىل املوظفني       آداب وقـواعد سلوك، ملنع أعمال الفساد وضمان احمل        
 .العموميني لدى أداء وظائفهم، واستخدام تلك املوارد بفعالية

تسـتند مدونات اآلداب وقواعد السلوك، عند االقتضاء، إىل املبادرات ذات الصلة             -2"   
 ."اليت اختذهتا املنظمات االقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف



 

 16 
 

 A/AC.261/3/Rev.1 

واملمارسة السليمــة للمسؤوليــات    )63(احتـــرام األمانة يف أداء الوظائف العمومية      
  )64(.ـة النـزاهــة لــدى املوظفيــن العمومينيوتنميـ

علـى وجه اخلصوص، توافق كل دولة طرف على أن تطبق، ضمن نطاق              -2 
 والقانونية، معايري سلوكية تكفل األداء الصحيح واملشّرف والسليم         )65(نظمهـا املؤسسـية   

أن ُتلِزم   و )66(ويتعني أن تستهدف تلك املعايري منع تضارب املصاحل       . للوظائـف العمومـية   
باحلفـاظ على املوارد املوكلة اىل املوظفني العموميني لدى أداء وظائفهم وباستخدامها على             

 )67(.الوجه السليم

 العناصر  )69( الـدول األطـراف اىل أن تدرج يف تلك املعايري          )68(تسـعى  -3 
 اجلمعية  املذكورة يف املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار           

 )70(.1996ديسمرب / كانون األول12 املؤرخ 51/59العامة 

تضع كل دولة طرف أيضا تدابري ونظما تقتضي من املوظفني العموميني أن             -4 
 )71(.يبلّغوا السلطات املختصة عن أفعال الفساد اليت ُترتكب لدى أداء الوظائف العمومية

ان عدم التحامل أو عدم     تـتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضم           -5 
فـرض جـزاءات علـى املوظفني العموميني جملرد أهنم بلّغوا السلطات املختصة، حبسن نية               

_____________ 

 ".يف أداء الوظائف العمومية"ترحت عدة وفود حذف عبارة اق (63) 
 :(A/AC.261/L.33)اقترحت املكسيك إضافة النص التايل  (64) 

وهلذا الغرض، ينبغي أن تراعى املبادئ التوجيهية التعليمات الصادرة إىل املوظفني احلكوميني             "   
 ."نشطتهملضمان حسن فهمهم ملسؤولياهتم وللقواعد األخالقية اليت حتكم أ

 ".االدارية"اقترح أحد الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة  (65) 
 .رأى بعض الوفود أنه قد يكون من الضروري تعريف هذا املصطلح (66) 
 .اقترح بعض الوفود حذف اجلملة الثانية من هذه الفقرة لكوهنا مفرطة التفصيل (67) 
 ".ضاءعند االقت"اقترح أحد الوفود ادراج عبارة  (68) 
 ".على األقل"اقترح أحد الوفود أن تدرج هنا عبارة  (69) 
وبينما رأى بعض   .  رأى معظم الوفود أن ال حاجة إىل احلاق املدونة الدولية لقواعد السلوك كمرفق لالتفاقية              (70) 

دولية الوفود أنه ميكن حذف الفقرة، أبدت وفود عديدة أخرى رغبتها يف االحتفاظ باالشارتني إىل املدونة ال                
غري أن بعض الوفود تساءل عما اذا كانت هاتان           .  51/59لقواعد السلوك واىل قرار اجلمعية العامة        

االشارتان مناسبتني، ألن هناك تبعات ميكن أن تنشأ عن االختالف بني القيمة القانونية لقرار والقيمة القانونية                
 .التفاقية

واقترحت وفود أخرى دمج    .   لكي تشمل النشاط التجاري    أبدت بضعة وفود رغبتها يف توسيع هذه الفقرة        (71) 
 .5هذه الفقرة يف الفقرة 
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وألسـباب وجيهة، عن أي حوادث قد يرى أهنا متثل نشاطاً غري مشروع أو نشاطا إجرامياً،                
 )72(.مبا فيها احلوادث اليت تتعلق باخلدمة العمومية

ولة طرف، عند االقتضاء، تدابري ونظما تقتضي       اضافة إىل ذلك، تضع كل د      -6 
 :من املوظفني العموميني أن يعلنوا للسلطات املختصة عما يلي

أي عمـل أو اسـتثمار ميكـن أن يشكل تضاربا يف املصاحل مع مهامهم                )أ( 
 كموظفني عموميني؛

مـا حيصـلون علـيه من هدايا أو منافع أثناء مزاولتهم واجباهتم ومهامهم               )ب( 
 )74(،)73(. عمومينيكموظفني

 من هذه املادة،    6 و 4 و 2مـن أجل انفاذ أي معايري ترسى وفقا للفقرات           -7 
تنظـر الـدول األطراف يف أن تتخـذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخـلي، تدابري              

 )76(. ضد املوظفني العموميني الذين خيالفون تلك املعايري)75(تأديبية

_____________ 

وأبدت وفود أخرى   .  أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن تنقل هذه الفقرة إىل املادة املتعلقة حبماية الشهود               (72) 
 .4رغبتها يف اعادة صياغة هذه الفقرة ودجمها مع الفقرة 

مبا يتجاوز احلدود اليت يقررها قانوهنا       "ف يف هناية هذه الفقرة الفرعية عبارة         اقترحت أذربيجان أن تضا    (73) 
 ".الداخلي

 :(A/AC.261/L.33) بالنص التايل 6اقترحت املكسيك االستعاضة عن الفقرة  (74) 
 :تضع كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري -6"   
يئة املختصة عن أي عمل أو       لضمان قيام موظفيها العموميني باالعالن أمام اهل         )أ"(   

 استثمار ميكن أن يشكل تضاربا يف املصاحل مع وظيفتهم، وملنع حدوث ذلك ؛
ملنع املوظفني العموميني من استالم اهلدايا أو املنافع اليت حيصلون عليها حبكم وظيفتهم،              )ب"(   

 ."أووضع حد لذلك
 ".مالئمة"أو " مناسبة"بري بتع" تأديبية"اقترح بعض الوفود االستعاضة عن تعبري  (75) 
 :(A/AC.261/L.32)اقترحت الربازيل اضافة الفقرة التالية   (76) 

تضع كل دولة طرف أيضا، عند االقتضاء، تدابري ونظما تقضي بأال يتوىل أي موظف              "[...]     
ا عمومي، بعد فصله من وظيفته، محاية أي مصلحة يف املؤسسات العامة أو الدفاع عنها ملدة تقّرره                 

الدولة الطرف مبا يتناسب مع مستوى املنصب الذي كان يشغله املوظف العمومي وقت فصله من                 
 ."اخلدمة
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 املادة، تأخذ الدول األطراف يف اعتبارها       ألغـراض تنفـيذ أحكـام هذه       -8 
املـبادرات ذات الصـلة الـيت تـتخذها املؤسسـات اإلقليمـية واألقاليمـية واملتعددة                

 )78(،)77(.األطراف
    

 )79(8املادة 
 املشتريات العمومية وادارة األموال العمومية

 
  تقوم )80(تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من خطوات إلرساء قواعد لالشتراء           -1 

 )81(:وتشمل تلك القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي. على الشفافية والعالنية والتنافس

 تعميم املعلومات املتعلقة باملناقصات وإرساء العقود على املأل؛ )أ( 

استخدام معايري لالختيار وقواعد لتقدمي العروض تكون مقررة سلفا             )ب( 
 )82(وموضوعية، وتتضمن القيم احلّدية املناسبة؛

_____________ 

 .يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود حذف هذه الفقرة (77) 
 .بعد هذه املادة" تضارب املصاحل"اقترحت األرجنتني ادراج مادة جديدة عنواهنا  (78) 
 ).(A/AC.261/IPM/10 وفرنسا (A/AC.261/IPM/4) من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا نص مأخوذ (79) 
دعا بعض الوفود إىل توخي االتساق مع املصطلحات املستخدمة يف سياق منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق                  (80) 

ناءات من معايري االشتراء املوجودة يف      وأشار بعض الوفود إىل ضرورة ارتياء استث      .  باملسائل املشمولة هبذه املادة   
وذكرت تلك الوفود، على سبيل املثال، احلاجة إىل توخي املرونة يف املشتريات املتعلقة مبقادير               .  هذه املادة 

 .تافهة
اقترحت عدة وفود صياغة أعم هلذه الفقرة بغية ازالة التفاصيل غري الضرورية واضفاء املرونة، رمبا بادراج                   (81) 

 .تناول االتساق مع القانون الداخليعبارة ت
 :(A/AC.261/L.33)بالنص التايل ) ب(اقترحت املكسيك االستعاضة عن الفقرة الفرعية  (82) 

استخدام معايري لالختيار وقواعد لتقدمي العروض تكون مقررة سلفا وموضوعية،             )ب"(   
 "وتتضمن القيم احلدية املناسبة، وتكون يف متناول اجملتمع األهلي؛
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اشتراط استناد القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل دواع موضوعية           )ج( 
 )84(،)83(.وجلية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد

تسعى الدول األطراف إىل اعتماد التدابري التشريعية الالزمة               "- مكررا 1 
تراء يف والياهتا   الستحداث تشريعات وقواعد وأدلة عملية موحدة جلميع هيئات االش           

القضائية، وتعد تلك اللوائح مع إيالء االعتبار الواجب للنصوص الدولية املعترف هبا يف هذا               
 )85(.اجملال

 :تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري املالئمة لضمان -2 

وجود واتباع قواعد اجرائية شفافة الدارة األموال العمومية، مبا يف ذلك              )أ( 
  واعتمادها؛)86(وطنيةاعداد امليزانية ال

االبالغ عن عمليات اإلنفاق يف حينها وتقدمي احلسابات يف حينها، مبا              )ب( 
خصوصا من جانب أجهزة رقابة مالية      [يكفل التمحيص الفعال واملوضوعي للمالية العمومية       

 ؛]وادارية رفيعة املستوى

تراطات وجود صالحيات كافية ملعاجلة الوضع يف حال عدم االمتثال لالش           )ج( 
 .املقررة وفقا هلذه الفقرة

_____________ 

 :(A/AC.261/L.33)يكـون نصـها كمـا يلي ) د(اقترحت املكسيك اضافة فقـرة فرعية جديدة  (83) 
تقييد الصالحيات التقديرية للموظفني العموميني فيما يتعلق مبنح التفويضات االدارية            )د"(   

 ."واختاذ القرارات
 :(A/AC.261/L.23)) ج(قرة الفرعية اقترحت جنوب أفريقيا اضافة الفقرات الفرعية التالية بعد الف (84) 

 موافقة األجهزة األمنية على تعيني موظفي املشتريات؛ )د"(   
 متحيص من ترسى عليهم العقود من األفراد واملنشآت؛ )ه"(   
 ."اعالن املوظفني املعنيني باملشتريات عن مصاحلهم املالية )و"(   

 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من اقتراح قدمته باكستان  (85) 
 :(A/AC.261/L.23)ليصبح نصها كما يلي ) أ (2اقترحت جنوب أفريقيا تعديل الفقرة  (86) 

 :تتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري املالئمة لضمان -2"   
 :وجود واتباع قواعد اجرائية شفافة الدارة األموال العمومية، مبا يف ذلك )أ"(   
 اعتمادها؛اعداد امليزانية الوطنية و ‘1‘"   
 انشاء نظم فعالة وكفؤة لتدّبر املخاطر واملراقبة الداخلية؛ ‘2‘"   
انشاء نظام للمراجعة الداخلية للحسابات خيضع ملراقبة وتوجيه جلنة ملراجعة احلسابات            ‘3‘"   

 ."داخل املؤسسات العمومية
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تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من               -3  
 )87(.أجل استرداد إيرادات الدولة واهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفساد

تـتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، ضمن نطاق قانوهنا الداخلي               -4  
حملاسـبة العمومـية، حلظر قيام اإلدارات العمومية بإنشاء حسابات غري مدونة يف             املـتعلق با  

الدفاتـر، وإجراء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات               
ومهـية، وقـيد التـزامات مالية دون حتديد غرضها حتديداً صحيحاً، واستخدام مستندات              

 .مزورة
ة طرف عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية فعالة ومناسبة          تفـرض كل دول    -5  

 )88(ورادعـة علـى أي إغفال أو تزوير من ذلك القبيل يف دفاتر اإلدارات واهليئات العمومية        
 .وسجالهتا وحساباهتا وبياناهتا املالية

تـتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان أن يأخذ نظام مساءلة                -6 
ـ    بعـني االعتـبار عـواقب أفعـال الفساد اليت يرتكبها موظفون            )89(يةاإلدارات العموم

 )91(،)90(.عموميون

_____________ 

 :(A/AC.261/L.33) بالنص التايل 3اقترحت املكسيك االستعاضة عن الفقرة  (87) 
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من أجل                  -3"   

استرداد ايرادات الدولة واهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفساد، وكذلك العتماد آليات لتقدمي              
م اتباعها يف   مساعدة فعالة وموقوتة إىل دافعي الضرائب فيما يتعلق باخلطوات والتدابري اليت ينبغي هل             

 ."تعاملهم مع اهليئات الضريبية
 .اقترحت عدة وفود نقل هذه الفقرة إىل الفصل املتعلق بالتجرمي (88) 
 ".القطاع العام"بعبارة " االدارات العمومية"اقترحت املكسيك االستعاضة عن عبارة  (89) 
 .رأت وفود عديدة أنه يلزم اعادة صياغة هذه الفقرة جلعلها أدق (90) 
 :(A/AC.261/L.38) كما يلي 8اقترحت بريو أن يكون نص املادة  (91) 

 8املادة " 
 املشتريات العمومية وادارة األموال العمومية"

تضع كل دولة طرف، وفقا ملبدأي الشفافية والكفاءة، قواعد مالئمة وفّعالة بشأن              -1"   
 .املشتريات العمومية وادارة األموال العمومية

لة طرف ما قد يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة من أجل              تتخذ كل دو   -2"   
 .استرداد إيرادات اهليئات العمومية ورصدها هبدف منع الفساد

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، يف اطار قانوهنا الداخلي، حلظر قيام                  -3"   
راء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو       اإلدارات العمومية بإنشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر، وإج        

غري مبينة بصورة وافية، وتسجيل نفقات ومهية، وقيد التزامات مالية دون حتديد غرضها حتديداً                 
 .صحيحاً، واستخدام مستندات مزّورة
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 )92(9املادة 
 لناسابالغ ا
 

تـتخذ الـدول األطراف ما قد يلزم من تدابري لضمان أن تراعي عمليات               -1  
تنظيم اإلدارات العمومية وتسيريها واختاذ القرارات فيها ضرورة مكافحة الفساد، وخصوصا           

قـدر مـن الشفافية، فيما يتعلق بتيسر الوصول إىل املعلومات، يتوافق مع ضرورة             بضـمان   
 )93(.حتقيق الفعالية

تـتخذ كـل دولة طرف ما يلزم من التدابري إلنشاء نظم مناسبـة إلبالغ               -2  
 :وجيوز أن تشمل تلك النظم )94(.الناس

 متطلبات االبالغ اخلاصة باالدارات واألجهزة احلكومية؛ )أ( 

 )95(.نشر تقارير حكومية سنوية )ب(  
  

 )96(  مكررا9املادة 
 التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي

 
تـتخذ كـل دولـة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي وكجزء من                

سياسات مكافحة  [...] [سياسـتها اخلاصـة مبكافحـة الفساد، حسبما أشري اليه يف املادة             
_____________ 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان أن يأخذ نظام مساءلة اإلدارات                 -4"   
ار عواقب أفعال الفساد اليت يرتكبها املوظفون العموميون، وتقوم أيضا بفرض             العمومية بعني االعتب  

عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية فّعالة ومناسبة ورادعة يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة                 
 ." من هذه املادة3وفقا للفقرة 

 .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (92) 
 .رأى بعض الوفود أنه يلزم اجراء تنقيح هذه الفقرة جلعلها أكثر دقة (93) 
وقالت وفود أخرى ان ادراج     .  اقترح بعض الوفود حذف ما تبقى من الفقرة بغية إزالة تفاصيل غري ضرورية             (94) 

 .دةاألمثلة ضروري لتوفري التوجيه فيما يتعلق بتطبيق املا
 :(A/AC.261/L.34)اقترحت املكسيك اضافة فقرة فرعية جديدة  (95) 

آليات ترّوج الشفافية يف ادارة الشؤون العمومية، مبا يف ذلك العالقات بني السلطات               )ج"(   
 ."وعامة الناس، وتوفر على أساس الزامي معلومات عن نتائج اخلطوات والتدابري املتخذة يف معاجلتها

 إثــر مشاورات   (A/AC.261/L.45)نقّح قدمته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية         اقتراح م  (96) 
جرت أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصة بعد القراءة األوىل لالقتراح األصلي املقدم مــن ذلــك                

منفصلة بشأن اجلهاز   وذكرت بضعة وفود أهنا غري راضية متاما عن وجود مادة            .  (A/AC.261/L.2)البلـد  
 .مفرطة التفصيل) ج(إىل ) أ(وأعرب أحد الوفود عن شواغل مثارها أن الفقرات الفرعية . القضائي
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، وواضعة يف اعتبارها ما للجهاز القضائي من دور بالغ األمهية يف            ]]الوطنية[الفسـاد الوقائية  
مكافحة الفساد، تدابري مالئمة للحد من أي فرص لفساد اجلهاز القضائي، مع االحترام التام              

 : وجيوز أن تشمل تلك التدابري)97(.الستقاللية القضاء

  ملواجهة احتمال تضارب املصاحل؛)98(تدابري )أ(  

 ضمان وجود معايري سلوكية ألعضاء اجلهاز القضائي؛تدابري ل )ب( 

تـدابري ملعاجلة الشكاوى املتعلقة بسلوك اجلهاز القضائي ولفرض جزاءات           )ج( 
 مناسبة؛

اجـراءات شــفّافة ومنصــفة لـتحديد األجــور وضــمان االســتقرار    )د( 
  )100(،)99(.الوظيفي

_____________ 

واقترح أحد الوفود   ".  دون املساس باستقاللية القضاء   "اقترح بعض الوفود تعديل هذه العبارة ليصبح نصها           (97) 
 ".مع االحترام التام الستقاللية القضاء"عبارة 

 ".تدابري واجراءات"أو " قواعد واجراءات"اقترح االستعاضة عن هذه الكلمة بعبارة  (98) 
 :(A/AC.261/L.36)اقترحت سلوفينيا اضافة الفقرة التالية إىل هذه املادة  (99) 

 من هذه املادة وتطبيقها، قياسا على ذلك،        1يتعني استحداث التدابري املعتمدة مبقتضى الفقرة       "   
ابة العامة أو نيابة أمن للدولة يف الدول األطراف اليت يتمتعان فيها باستقاللية مماثلة                ضمن جهاز الني  

 ."الستقاللية اجلهاز القضائي
 :اقترحت باكستان االستعاضة عن هذه املادة بالنص التايل (100)
  من 7 و 6نظرا جلسامة آثار الفساد يف اجلهاز القضائي، تطبق كل دولة طرف أحكام املادتني              "   

هذه االتفاقية بصورة أشد صرامة يف حالة اجلهاز القضائي، ولكن دون املساس باستقالليته ودون تدخل               
 ".أجهزة الدولة األخرى يف شؤون القضاء
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 )101(10املادة 
 )102(متويل األحزاب السياسية

 
 تدابري ولوائح تنظيمية    )103(ة طرف باعتماد وصون وتعزيز    تقـوم كـل دول     -1 

ويتعّين أن تستهدف تلك التدابري واللوائح التنظيمية       . خاصـة بـتمويل األحـزاب السياسية      
 :يلي ما

 )104(منع تضارب املصاحل؛ )أ( 

 صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛ )ب( 

ة من خالل ممارسات غري مشروعة        استخدام األموال املكتسب    )105(حترمي )ج( 
 )106(وفاسدة يف متويل األحزاب السياسية؛

ادراج مفهوم الشفافية يف متويل األحزاب السياسية باشتراط االعالن عن            )د( 
 )107(.التربعات اليت تتجاوز حدا معينا

_____________ 

واستهدف .  (A/AC.261/L.21)  10اقتراح قدمته فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة             (101)
اغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة             االقتراح املنقح مراعاة الشو   

وتساءل أحد الوفود، مع تأييده مرامي      .  واقترح بعض الوفود حذف هذه املادة     .  األوىل للنص يف دورهتا األوىل    
، نظرا  هذه املادة، عما اذا كان التفاوض بشأن حكم من هذا القبيل أمرا عمليا يف سياق هذه االتفاقية                   

 .للتفاوتات اهلائلة بني النظم السياسية
 ".احلزب السياسي"رأى أحد الوفود أن هذه املادة، اذا ما أدرجت، ستستلزم وضع تعريف لتعبري  (102)
رأى أحد الوفود، مع تفضيله حذف هذه املادة، أنه ميكن اجياد صيغة مقبولة هلا جبعلها ختيريية، باستخدام                    (103)

 ... ." دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يـجوز لكل"عبـارة 
 .دعت عدة وفود اىل حتديد هذا املفهوم حتديدا أفضل (104)
 ".إزالة إمكانية"أو بعبارة " حظر"اقترح بعض الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة  (105)
ليصبح نصها  )  A/AC.261/L.37انظر الوثيقة   )  (ج( و )ب(و)  أ(اقترحت أذربيجان تعديل الفقرات الفرعية       (106)

 :كما يلي
 منع ممارسة تأثري مفسد غري مشروع؛ )أ"(   
 منع انتهاك استقاللية ونزاهة العمليات الدميقراطية وغريها من العمليات بأفعال فساد؛ )ب"(   
ة وفاسدة يف   احليلولة دون استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروع          )ج"(   

 ."متويل األحزاب السياسية 
 .يف هناية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (107)



 

 24 
 

 A/AC.261/3/Rev.1 

تتخذ كل دولة طرف تدابري حتول، قدر اإلمكان، دون تضارب املصاحل              -2 
 )108(. َتولّي منصب انتخايب ومسؤوليات يف القطاع اخلاصالناجم عن اجلمع بني

  
 )109(11املادة 

 القطاع اخلاص
 

تسعـى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، اىل            -1 
 الفرص املتاحة حاليا أو مستقبال لضلوع القطاع اخلاص يف الفساد ويف األفعال              )110(تقليص

 من خالل تدابري تشريعية أو إدارية أو         )111(على وجه التحديد،  اإلجرامية املتصلة بالفساد    
 )113(: أن تركّز تلك التدابري على)112(وينبغي. تدابري أخرى

_____________ 

تعلن األحزاب السياسية على املأل عن مصدر ومقصد        :  "اقترحت األرجنتني اضافة فقرة يكون نصها كما يلي        (108)
 ".ف ومبادئها القانونية األساسيةأمواهلا وممتلكاهتا، رهنا بأحكام دستور كل دولة طر

واالقتراح .  (A/AC.261/L.21)  11اقتراح قدمته فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة             (109)
املنقح قصد منه مراعاة الشواغل اليت أعرب عنها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة                  

وبينما أبدت وفود كثرية تأييدها العام هلذه املادة، أعربت وفود كثرية أيضا عن           .  األوىل للنص يف دورهتا األوىل    
وعلى وجه اخلصوص، أبدي قلق ازاء كثرة التعابري التنظيمية . قلقها ازاء ما تتضمنه من تفاصيل تنظيمية مفرطة  

 .واقترح بعض الوفود حذف هذه املادة). د (1املفصلة املستخدمة يف الفقرة 
 ".تقليل"بدال من كلمة " إزالة"أو " تقليص"رح بعض الوفود استعمال كلمة اقت (110)
 ".وسائر اجلرائم اليت هلا صلة خاصة بالفساد"اقترح بعض الوفود استكمال هذه اجلملة بعبارة  (111)
 ".ضمن مجلة أمور"اقترح بعض الوفود أن تدرج هنا عبارة  (112)
 :(A/AC.261/L.34) 1لفقرة اقترحت املكسيك النص املعدل التايل ل (113)
مدونات قواعد أخالقية ومعايري سلوكية لكي يؤدي األفراد أنشطتهم أداًء صحيحاً             )ب"(   

وهتدف هذه املعايري إىل منع تضارب املصاحل سواء فيما بني األفراد أو بني األفراد                .  ومشّرفاً وسليما 
اإلبالغ عن أفعال الفساد غري املشروعة      كما تستحدث طرائق ونظماً تشجع على       .  واملوظفني العموميني 

 فيما بني األفراد ويف تعاملهم مع املوظفني العموميني؛
 ؛]السابقة) ب(الفقرة الفرعية [ )ج"(   
 ؛]السابقة) ج(الفقرة الفرعية [ )د"(   
 ؛]السابقة) د(الفقرة الفرعية [ )ه"(   
 ؛]السابقة) ه(الفقرة الفرعية [ )و"(   
حتظر املعاملة الضريبية احملابية ألي فرد أو شركة فيما يتعلق باملبالغ اليت تنفق              قوانني   )ز"(   

 خالفا لقوانني الدول األطراف املتعلقة مبكافحة الفساد؛
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 )114(تدعيم التعاون بني أجهزة إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة              )أ( 
 )115(وكيانات القطاع اخلاص املعنية؛

ن نزاهة كيانات القطاع    العمل على وضع معايري واجراءات تستهدف صو       )ب( 
اخلاص، وكذلك مدونات قواعد سلوك لكل املهن ذات الصلة، مثل احملامني والكّتاب               

 )116(العدول العموميني واملستشارين الضريبيني واحملاسبني؛

انشاء إطار مالئم لإلشراف على املؤسسات املالية، يستند اىل مبادئ              )ج( 
شركات، ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدويل        الشفافية واملساءلة واالدارة السليمة لل    

 )117(بشأن املعامالت املالية عرب احلدود؛

منع إساءة استخدام اهليئات االعتبارية يف ارتكاب أفعال فساد أو إخفائها،             )د( 
وذلك بتبيني هوية مؤسسيها وأصحاب رؤوس أمواهلا وأسهمها واملستفيدين منها اقتصاديا،            

تسجيل وقواعد لإلعالن، وبالقيام، بصورة أعم، بتعزيز الشفافية يف           من خالل التزامات    
املعامالت املالية والقانونية واحملاسبية، بوسائل منها إنشاء أو َصْون سجالت عمومية عن              

 )118(األشخاص االعتباريني والطبيعيني الضالعني يف انشاء اهليئات االعتبارية وادارهتا ومتويلها؛

_____________ 

آليات لتبادل املعلومات عن الشركات املتعددة اجلنسيات والشركات عرب الوطنية اليت            )ح"(   
و غري سليمة أو جرائم ادارية أثناء مناقصة حكومية يف أي           رمبا تكون قد ارتكبت أفعاال غري مشروعة أ       

 ."دولة طرف
 .اقترح بعض الوفود حذف االشارة إىل أعضاء النيابة العامة، ألهنم ُيعتربون جزءا من أجهزة انفاذ القانون (114)
عض الوفود رأى   غري أن ب  .  دعت وفود كثرية اىل تنقيح هذه املادة ضمانا لالتساق يف املصطلحات املستخدمة            (115)

ال يلزم وضع تعريف هلا، ألهنا مل تعرَّف يف اتفاقية األمم املتحدة             "  كيانات القطاع اخلاص  "أن تعابري مثل    
 .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، اليت استمدت منها هذه املادة

ن الوفود رأى أنه ال حاجة اىل       غري أن عددا م   ".  األعمال التحضريية "قد توسع هذه القائمة االسترشادية يف        (116)
 .التفصيل فيها

 .أبدت فرنسا حتفظات ازاء هذه الفقرة (117)
اقترحت بضعة وفود حذف هذه الكلمة، وأوضحت أن ادراجها يستلزم حفظا شامال للسجالت عن كثري                 (118)

 .جدا من أشكال امللكية والديون، وهو أمر يتعذر توفريه تقريبا
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ام اإلجراءات اليت حتكم اإلعانات والُرخص اليت متنحها         منع إساءة استخد   )ه( 
 )119(السلطات العمومية للنشاط التجاري؛

تسعى الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، اىل تعزيز           -2 
الشفافية والتنافس بني الشركات املنشأة ضمن نطاق واليتها القضائية، وذلك بتجّنب أي              

 .قد تكون زائدة عن احلاجة أو ُعرضة إلساءة االستخدام نتيجة للفسادلوائح تنظيمية 

على كل دولة طرف أال تسمح باقتطاع الرشاوى من الوعاء الضريبـي،             -3 
جترمي الفساد الذي يضلع فيه     [...]  [ألهنا من العناصر األساسية لألفعال اجملّرمة وفقا للمادة         

 .من هذه االتفاقية] ساد يف القطاع اخلاصجترمي الف[...] [أو املادة ] موظف عمومي
  

 )120(12املادة 
 احملاسبة

بغية مكافحة الفساد مكافحة فّعالة، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من               -1 
تدابري، وفقا لقوانينها الداخلية ولوائحها التنظيمية املتعلقة حبفظ الدفاتر والسجالت،              

سبة ومراجعة احلسابات، بغية منع الشركات       والكشف عن البيانات املالية، ومعايري احملا      
اخلاضعة لتلك القوانني واللوائح التنظيمية من انشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر، واجراء              

 أو مبينة   )121(معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو مزدوجة التدوين أو مدونة بصورة غري سليمة            
مات دون حتديد غرضها على الوجه      بصورة غري وافية، وتسجيل نفقات ومهية، وقيد التزا        

الصحيح، وكذلك استخدام مستندات مزّورة، لغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا             
أو ]  جترمي الفساد يف القطاع اخلاص    ]  […[أو  ]  جترمي فساد املوظف العمومي   ]  […[للمادة  
 .ء تلك اجلرائممن هذه االتفاقية، أو لغرض اخفا] جترمي غسل عائدات الفساد] […[املادة 

_____________ 

 من  2من الفقرة   ‘  2‘و‘  1‘)  د(ة النص التايل، الذي ورد سابقا يف الفقرتني الفرعيتني          اقترحت باكستان اضاف   (119)
 :(A/AC.261/3(Part I)) 18املادة 

انشاء سجالت عمومية عن األشخاص االعتباريني والطبيعيني الذين شاركوا يف تكوين اهليئات             ‘1‘"  
 االعتبارية وادارهتا ومتويلها؛

 األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية من العمل كمديرين يف             توفري امكانية منع   ‘2‘"  
شركات تابعة هليئات اعتبارية أخرى ملدة زمنية معقولة بواسطة أمر من حمكمة أو أي اجراء مناسب                 

 ."آخر
 .(A/AC.261/IPM/10) وفرنسا (A/AC.261/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (120)
 .اقتراح من املكسيك (121)
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تفرض كل دولة طرف عقوبات مدنية أو ادارية أو جنائية فعالة ومناسبة               -2 
 فيما خيص دفاتر    )122( من هذه املادة   1ورادعة على أي إغفال أو تزوير مشار اليه يف الفقرة           
 )123(.تلك الشركات وسجالهتا وحساباهتا وبياناهتا املالية

 لضمان وجود ضوابط حماسبية     تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري         -3 
 .داخلية كافية يف املنشآت والشركات التجارية، لكي يتسىن كشف أفعال الفساد

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري لضمان خضوع احملاسبة يف                -4 
املنشآت والشركات التجارية إلجراءات مراجعة وتصديق مالئمة، وخصوصا من جانب            

 )124(.ت متخصصة معتمدة لدى اهليئة العموميةاخصائيني معتمدين أو شركا

_____________ 

، سحبت املكسيك   1وبإدراج هذه العبارة يف هذه الفقرة وإدراج اقتراحها يف الفقرة            .  اقتراح من املكسيك   (122)
 .15اقتراحها املتعلق باملادة 

جانب يف   من اتفاقية منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن مكافحة رشوة املوظفني األ              8املادة   (123)
واقترح بعض الوفود نقل هذه الفقرة اىل الفصل املتعلق          ).  مع تغيريات طفيفة  (املعامالت التجارية الدولية    

 .بالتجرمي
 . زائدتان وينبغي حذفهما4 و3رأى بعض الوفود أن الفقرتني  (124)
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 )127(،)126(،)125(13املادة 
  )128(اجملتمع األهلي

 ما يلزم من تدابري      )129(تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود امكانياهتا،        -1 
لتشجيع نشوء جمتمع أهلي نشط، مبا يف ذلك نشوء منظمات غري حكومية، وإلذكاء وعي               

وينبغي تدعيم دور اجملتمع    .  ه وجسامته وخطره  الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسباب      
 :األهلي بتدابري مثل

_____________ 

 واستهدف  (A/AC.261/L.24)  13اقتراح مقدم من فرنسا والنمسا وهولندا ليحل حمل الصيغة السابقة للمادة             (125)
االقتراح املنقح مراعاة الشواغل اليت أبداها بعض الوفود، وقد استخدمته اللجنة املخصصة يف قراءهتا األوىل                 

 .واقترح بعض الوفود حذف هذه املادة. للنص يف دورهتا األوىل
 :(A/AC.261/L.29) ليصبح نصها كما يلي 13قترحت الصني تعديل املادة  (126)

 13املادة "
 توعية الناس"

تسعى الدول األطراف إىل إذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه                -1"   
 .وجسامته وخطره

تشجع الدول األطراف وسائط اإلعالم على ممارسة وظائف مراقبة الفساد عن طريق              -2"   
 ."نشر املعلومات عن احلاالت املنطوية على فساد

 :(A/AC.261/L.34)تعاضة عن هذه املادة بالنص التايل اقترحت املكسيك االس (127)
تتخذ كل دولة طرف، ضمن حدود امكانياهتا، ما يلزم من تدابري لتشجيع نشوء جمتمع         -1"   

أهلي نشط، مبا يف ذلك نشوء منظمات غري حكومية، وإلذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد                 
 :ور اجملتمع األهلي بتدابري مثلوينبغي تدعيم د. وأسبابه وجسامته وخطره

 اشراك الناس يف عمليات اختاذ القرارات، من خالل زيادة الشفافية؛ )أ"(   
 توفري سبل مثلى لتيسري حصول الناس على املعلومات؛ )ب"(   
‘ املخربين املتطوعني ‘محاية  [...]  [كما هو مبني يف املادة      ‘  املخربين املتطوعني ‘محاية   )ج"(   

  من هذه االتفاقية؛]والشهود
األنشطة االعالمية اليت تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج التثقيف               )د"(   

 .العمومي، مبا فيها املناهج املدرسية
تكفل الدول األطراف لوسائط اإلعالم حرية تلقي املعلومات عن حاالت الفساد              -2"   

 ." يقرره القانونونشرها وتعميمها، دون خضوع ألي قيود سوى ما
رأت وفود كثرية أنه ميكن تعديل عنوان هذه املادة واملصطلحات املستخدمة الحقا يف نصها جلعل املادة أكثر                  (128)

إشراك "و  "  توعيـة الناس "ولتحقيق هذه الغاية، اقترح استخدام تعـبري        .  قابلية للتطبيق يف خمتلف النظم    
 ".الناس

 ".وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي"رة اقترح بعض الوفود اضافة عبا (129)
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  )130(اشراك الناس يف عمليات اختاذ القرارات من خالل تعزيز الشفافية؛ )أ( 
 )131(توفري سبل مثلى لتيسري حصول الناس على املعلومات؛ )ب( 
ية محا[...]  [ كما هو مبني يف املادة         )132(‘املُخربين املتطوعني ‘محاية   )ج( 

 من هذه االتفاقية؛]  والشهود‘املخربين املتطوعني‘
األنشطة االعالمية اليت تسهم يف عدم التسامح مع الفساد وكذلك برامج             )د( 

 )134(،)133(.التثقيف العمومي، مبا فيها املناهج املدرسية
تكفـل الدول األطراف لوسائط اإلعالم حرية تلقي املعلومات عن حاالت            -2  

 وما  )135(عميمها، دون خضوع ألي قيود سوى ما ينص عليه القانون         الفسـاد ونشـرها وت    
 :تقتضيه الضرورة

 ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ )أ( 
 )136(.حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو صحة الناس أو أخالقهم )ب( 

  

_____________ 

 .رأت عدة وفود أنه ميكن حذف هذه الفقرة (130)
 .رأى كثري من الوفود أن هذا التعبري مبهم جدا، ومن مث ال جيدر ادراجه يف صك قانوين (131)
ويف هذا الصدد،   .  رأى كثري من الوفود أن هذا التعبري غري مناسب، وينبغي االستعاضة عنه بتعبري أفضل                (132)

واقترح بعض الوفود   ".  األفراد الذين يفضحون أفعال الفساد    "أو  "  املبلغني"اقترحت عدة وفود استخدام تعبري      
 .أيضا نقل هذا احلكم اىل املادة املتعلقة حبماية الشهود

كان نص  و.  ، ميكن أن يدرج يف هذا النص       )A/AC.261/L.15(رئي أن اقتراح اململكة العربية السعودية         (133)
 :االقتراح كما يلي

تعتمد الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، وحيثما كان ذلك مناسبا،            "   
 ."واجلامعي لديها ما يلزم من تدابري إلدخال موضوع الفساد وآثاره الضارة ضمن مناهج التعليم العام 

 :(A/AC.261/IPM/24) يكون نصها كما يلي اقترحت الفلبني ادراج فقرة فرعية أخرى ميكن أن (134)
انشاء وحدات أهلية ملنع الفساد أو وحدات مصغرة ملراقبة الكسب غري املشروع لكي              "(...)   

 ."تعمل كأجهزة رقابية خاصة معتمدة
اقترح بعض الوفود إهناء هذه الفقرة عند هذه النقطة، مع حذف االشارات اخلاصة الواردة يف الفقرتني                    (135)
ورأى بعض الوفود اليت أبدت قلقها ازاء هذه الفقرة أنه ليس من املناسب أن تعبث                ).  ب(و)  أ(لفرعيتني  ا

االتفاقية مبفهومي حريات وسائط االعالم وحقوقها، اليت تتناوهلا بصورة مستفيضة صكوك حقوق االنسان              
 .ورأت وفود أخرى أن ادراج الفقرتني الفرعيتني ضروري. املوجودة

 :حت باكستان اضافة الفقرة التالية اىل هذه املادةاقتر (136)
تكفل الدول األطراف ترويج وصوغ اطار للتعاون من أجل تدعيم طاقات وقدرات الدول              "   

 ." من هذه املادة1اليت ال توجد لديها بىن حتتية اجتماعية متطورة الختاذ تدابري فعالة مبقتضى الفقرة 
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 )137(14املادة 
 تدابري مكافحة غسل األموال

 
 :على كل دولة طرف -1 

ظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات         ن تنشئأن   )أ( 
وكذلك على األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني الذين ميارسون أنشطة          ،املالـية غري املصرفية   

 خاص لغسل بوجه مهنـية أو جتاريـة، مبـا يف ذلك املؤسسات غري الرحبية، اليت هي عرضة            
يشدد أن  غسل األموال،   آليات  ع وكشف   األمـوال، ضمن نطاق اختصاصها، من أجل رد       

وحفظ السجالت واإلبالغ عن    الزبائن   هوية   اخلاصة بتعيني تطلبات  املذلـك الـنظام علـى       
 ؛ أو غري املعتادةاملعامالت املشبوهة

من ] املساعدة القانونية املتبادلة  [...] [املادة  أن تكفل، دون إخالل بأحكام       )ب( 
دارية والرقابية وأجهزة إنفاذ القانون وسائر األجهزة املكرسة        هذه االتفاقية، قدرة األجهزة اإل    

 ، مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك         ،ملكافحـة غسل األموال   
علـى الـتعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت              

قا لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات مالية        يفرضـها قانوهنا الداخلي، وأن تنظر، حتقي      
وضبط وحتليل املعلومات الواردة من خالل التبليغات عن        تعمـل كمركـز وطـين جلمـع         

املعـامالت املشـبوهة أو غـري املعتادة، مثل عمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك               
 .املعلومات عند االقتضاء

دابري جمدية لكشف ورصد حركة النقد      تنظـر الـدول األطراف يف تنفيذ ت        -2 
ضمانات تكفل استخدام   بوالصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عرب حدودها، رهنا             

. ودون إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصور         استخداما سليما   املعلـومات   
غ عن حتويل   وجيـوز أن تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبال           

 .الصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب احلدودود و من النقأي مقادير ضخمة

_____________ 

ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة، كان      .  (A/AC.261/IPM/13)م من املكسيك    نص مأخوذ من االقتراح املقد     (137)
 من اتفاقية األمم املتحدة     7ولكن مبا أن النص مستمد من املادة        .  هناك قبول واسع النطاق ألمهية هذه املادة      

وباالضافة . ادةملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فقد أبدي تفضيل شديد لتفادي اخلروج على صياغة تلك امل     
 .اىل ذلك، رئي أنه يلزم معاودة تناول هذه املادة بعد النظر يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
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  تسـعى كل دولة طرف اىل اختاذ تدابري فعالة لضمان وجود درجة              - مكـررا  2[ 
مرضـية من الرقابة على املعامالت املصرفية غري العادية، وجيوز لالدارة الرقابية، يف احلاالت              

 )138(.] تقدمي اثبات كاف إلقناعها مبشروعية مصدر النقوداملناسبة، أن تشترط

لـدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون             -3 
 باملبادرات  اىل االسترشاد  الدول األطراف    تدعىمسـاس بأي مادة أخرى من هذه االتفاقية،         

غسل ضد  واملتعددة األطراف   اإلقليمية واألقاليمية   اختـذهتا املؤسسات    ذات الصـلة الـيت      
 .األموال

تسـعى الدول األطراف إىل تطوير وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون            -4 
القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل         السلطات  اإلقليمي والثنائي بني    
 .مكافحة غسل األموال

 .] حذفت18-15املواد [

_____________ 

ومل يناقش هذا االقتراح يف الدورة األوىل       .  (A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان         (138)
 .للجنة املخصصة
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جلزاءات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، والوالية التجرمي، وا -ثالثا 
القضائية، ومسؤولية اهليئات االعتبارية، ومحاية الشهود والضحايا، 

   )139(وإنفاذ القوانني
 19املادة 

  )140(جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي

 )141(1اخليار 

 أخرى   ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري        )142(تعتمد كل دولة طرف     
 )143(:لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

_____________ 

. (A/AC.261/L.11) يرمي اىل دمج عدد من أحكام التجرمي يف مادة واحدة             قدمت جنوب افريقيا اقتراحا    (139)
وأثناء املناقشة اليت جرت يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف النظر يف هذا                  

 .لك النظرالفصل يف شكله احلايل، دون استبعاد العودة، اىل النهج الذي اقترحته جنوب افريقيا، بعد امتام ذ
الفساد الذي يضلع فيه    "يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة أن يستعاض عن عبارة                (140)

، ألن نص هذه املادة ال يتناول سوى جترمي الرشوة اليت            "رشو املوظفني العموميني  "بعبارة  "  موظف عمومي 
وأبدت بضعة وفود رغبتها يف اإلبقاء على       .  يضلع فيها موظف عمومي، وال يتناول األنشطة الفاسدة األخرى        

واقترح أحد الوفود ادراج عبارة     .   من اتفاقية اجلرمية املنظمة    8صيغة العنوان احلالية، ألهنا مستمدة من املادة        
ورئي انه سيلزم وضع الصيغة النهائية للعنوان بعد        ".  موظف عمومي "لتقييد مدلول عبارة    "  وطين"أو  "  حملي"

 .ت هذه املادة وغريها من مواد هذا الفصلالبت يف حمتويا
. (A/AC.261/IPM/10) وفرنسا   (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا          (141)

 3الذي ورد يف اخليار     (وقد أبدت كولومبيا يف الدورة األوىل للجنة املخصصة استعدادها لسحب اقتراحها             
، ألن قصدها األصلي هو اتباع الصياغة الواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة،             )ابقةملشروع النص يف صيغته الس    

وأعربت وفود عديدة عن تفضيلها هذا اخليار، ألنه مستمد من          .  واليت يعترب هذا اخليار أقرب اخليارات اليها      
هو أيضا نص رفيع    اتفاقية اجلرمية املنظمة وال ميثل توافق اآلراء الذي مت التوصل اليه مؤخرا فحسب بل                 

وقالت وفود أخرى إن الصيغة التوافقية املستمدة من اتفاقية اجلرمية املنظمة ال ينبغي أن حتول دون                 .  النوعية
 .حتسني القانون الدويل والتصدي للتحديات اليت تطرحها االتفاقية اجلديدة

واعترضت وفود أخرى عديدة    ".  اخليوفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الد    "اقترح بعض الوفود ادراج عبارة       (142)
على ادراج مثل تلك العبارة يف مواد التجرمي من مشروع االتفاقية، وأشارت اىل أن ادراج حكم مماثل للحكم                  

 من مشروع النص احلايل،     68 من اتفاقية اجلرمية املنظمة، واملدرج يف املادة         34 من املادة    1الوارد يف الفقرة    
 . الوفودسيكون كافيا لتلبية شواغل

رأت عدة وفود أن التعمد متوافر ضمنا يف أنواع السلوك االجرامي اليت تتناوهلا هذه املادة وغريها من مواد                    (143)
واستذكرت وفود أخرى املناقشات املطولة حول      .  هذا الفصل، وال ينبغي جعله أحد العناصر املكّونة للجرم        

ملنظمة، وشددت على حاجة العديد من النظم القانونية اىل         هذا املوضوع أثناء التفاوض على اتفاقية اجلرمية ا       
واستذكرت تلك الوفود أيضا احلل املوجود يف اتفاقية اجلرمية املنظمة، واملتمثل يف ادراج             .  ادراج هذا العنصر  



 

33  
 

A/AC.261/3/Rev.1

وعد موظف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه             )أ(  
إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص               
آخر أو هيئة أخرى، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما                 

  نطاق ممارسته مهامه الرمسية؛ضمن

التماس موظف عمومي أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية            )ب(  
غـري مسـتحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص آخر أو هيئة أخرى،               
لكـي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما ضمن نطاق ممارسته                

 .مهامه الرمسية

 )144(2اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                
 :أفعال الفساد التالية

، بشكل  يؤدي وظائف عمومية   موظف عمومي أو شخص آخر       قيام )أ(  
أخرى منفعة   أي شيء ذي قيمة نقدية أو أي          بالتماس أو قبول   مباشـر أو غري مباشر،    

 أو لصاحل شخص آخر أو هسواء لصاحل )145(،زية، مثل هدية أو فضل أو مغري مستحقة
، أو الوعد مبنحها، مقابل قيام ذلك املوظف أو امتناعه عن القيام بفعل ما              كـيان آخر  

  وظائفه العمومية؛أدائهلدى 

 وظائف عمومية بأي شيء     يؤديوعـد موظف عمومي أو شخص        )ب(  
، أو عرضها   و مزية غري مستحقة، مثل هدية أو فضل أ       أخرى   ةذي قيمة نقدية أو منفع    

_____________ 

  من تلك االتفاقية، واقترحت اتباع هنج مماثل أيضا فيما         5 من املادة    2عبارة مثل العبارة الواردة يف الفقرة       
 .يتعلق بأحكام التجرمي يف مشروع االتفاقية احلايل

وقد أعربت وفود عديدة عن تفضيلها      .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (144)
هذا اخليار، بالنظر اىل النهج األوسع الذي يتبعه بشأن مسألة املوظفني العموميني، وخصوصا من خالل تناوله                

وأشارت عدة وفود اىل أن هذه املسألة تتعلق باختاذ قرار حول            .  ن يؤدون وظائف عمومية   األشخاص الذي 
. 2 و1ورأت عدة وفود أنه ميكن دمج اخليارين      .  ، وهي مسألة ال تزال معلقة     "موظف عمومي "تعريف عبارة   

صل اخلاص  ورأت وفودا أخرى، رغم حتبيذها ذلك الدمج، أن هذه االمكانية ينبغي تقصيها بعد مناقشة الف               
 .بالتجرمي

ورأت .  أبدت بضعة وفود حتبيذها ملا تنطوي عليه هذه الفقرة من حتديد بشأن مسألة املنفعة غري املستحقة                  (145)
وفود أخرى أن حماوالت وضع قوائم يف النصوص القانونية كثريا ما تؤدي اىل إغفاالت، وأعربت عن تفضيلها         

 .1 صياغة أعم، مثل الصياغة الواردة يف اخليار
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أو لصاحل شخص آخر    لصاحله  ، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء        إياهاعليه أو منحه    
 . وظائفه العموميةأدائه، مقابل قيامه أو امتناعه عن القيام بفعل ما لدى كيان آخرأو 

 
  مكررا19ًاملادة 

 )146(جترمي الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي

 1اخليار 

لة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري          تعـتمد كل دو    -1  
جترمي الفساد الذي يضلع فيه     [...] [أخـرى لتجـرمي السلوك املشار إليه يف املادة          

من هذه االتفاقية، والذي يضلع فيه موظف عمومي أجنيب أو          ] موظـف عمومـي   
وباملـثل، تنظـر كل دولة طرف يف جترمي أشكال الفساد           . موظـف مـدين دويل    

 )147(.خرىاأل

 )148(.ميكن االستدالل على القصد، إىل حد معقول، من املالبسات -2  

 )149(2اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى              -1  
من هذه  ]  إفساد موظف عمومي وطين   [...]  [لتجرمي السلوك املشار إليه يف املادة       

و عضو مجعية تشريعية ملنظمة      االتفاقية، والذي يضلع فيه موظف مدين دويل، أ        
 .دولية، أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفني يف حمكمة دولية

_____________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، استرعت عدة وفود االنتباه اىل ما قد                    (146)
يترتب على أي صيغة هلذه املادة من صعوبات فيما يتعلق مبسائل الوالية القضائية ومن تضارب مع صكوك                  

وفود أخرى إن مسائل الوالية القضائية ميكن        وقالت  .  قانونية دولية أخرى تتعلق باالمتيازات واحلصانات     
، يف حني أن االمتيازات واحلصانات ال ينبغي أن تثري مشاكل مستعصية، )الوالية القضائية (50تناوهلا يف املادة  

 .ألهنا ختضع لإلسقاط يف الظروف املالئمة
ناء القراءة األوىل ملشروع النص     وأث.  (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا          (147)

يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، رحبت عدة وفود بالفرصة، وشددت على أنه جيدر االستلهام من اتفاقية                 
 .اجلرمية املنظمة والسعي اىل اجياد أرضية مشتركة بشأن صياغة أفضل

 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان  (148)
 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (149)
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تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي               -2  
 من هذه   )150(]انفساد موظف عمومي وطين   [...] [السـلوك املشـار إليه يف املادة        

 أو عضو مجعية تشريعية ملنظمة دولية االتفاقـية، والذي يضلع فيه موظف مدين دويل      
تنتمـي الدولـة الطـرف إىل عضويتها أو أصحاب مناصب قضائية أو موظفني يف               

 .حمكمة دولية تكون واليتها مقبولة لدى الدولة الطرف

 )151(3اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
أو أشخاص طبيعيني أو    مواطنيها  نيب، من جانب    وعـد موظف عمومي أج    تعّمـد   

، بأي شيء ذي قيمة نقدية أو       فيهاأو مسكنهم   املعتاد   إقامتهماعتباريني يوجد مكان    
مثل هدية  ،  كيان آخر  غري مستحقة لصاحله أو لصاحل شخص آخر أو          مـنفعة أخرى  

 بشكل مباشر أو غري مباشر،    ،  إياها، أو عرضها عليه أو منحه       أو فضـل أو مـزية     
مقابـل قيام ذلك املوظف أو امتناعه عن القيام بفعل يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية               

 . وظائفه العموميةأدائهأو جتارية، لدى 

 )152(4اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى             -1  
نقدية أو  لتجـرمي قـيام مواطن دولة طرف بعرض مبلغ نقدي أو أشياء ذات قيمة               

أفضـال أو أي مزية أخرى على موظف عمومي يف دولة طرف أخرى، لكي يقوم               
بفعـل ما أو ميتنع عن فعل ما ضمن نطاق ممارسة واجباته فيما يتعلق مبعاملة مالية أو         

 جتارية؛

_____________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن انشغاهلا بشأن ما                  (150)
رمي ورأت وفود أخرى أن جت    .  اذا كان من املالئم أو املمكن توخي جترمي انفساد املوظفني العموميني األجانب           
 .انفساد املوظفني العموميني األجانب ممكن، ولكنه يتطلب دراسة وصياغة متأنية

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف      .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (151)
 املقترحة  الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعرب وفد املكسيك ووفود أخرى عن قلق من أن اخليارات                

وأشارت عدة  .  األخرى، بصيغتها الراهنة، ميكن أن تفهم أو تفسر على أهنا جتيز الوالية القضائية اخلارجية              
 50وفود أخرى اىل أن هذا ليس هو املقصود من هذه املادة، وأنه ينبغي النظر يف هذه املادة مقترنة باملادة                      

 .وعلى ضوئها) الوالية القضائية(
 .(A/AC.261/IPM/14)االقتراح املقدم من كولومبيا نص مأخوذ من  (152)
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تنظـر الـدول األطراف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية              -2  
 من هذه املادة الذي يضلع فيه       1 إليه يف الفقرة     وتدابري أخرى لتجرمي السلوك املشار    

أو ] وطنيون أو أجانب  [موظـف عمومي أجنيب أو موظف مدين دويل؛ أو برملانيون           
؛ أو املتاجرة   ]دولية[؛ أو قضاة أو موظفو حماكم       ]دولية[أعضـاء يف جمالس برملانية      

لفاعلة أو السلبية   املتاجرة ا [بالنفوذ، سواء كمصدر للنفوذ أو كمستفيد من املزية منه          
؛ أو غسـل عائـدات جرائم الفساد؛ أو اجلرائم احملاسبية املتعلقة جبرائم             ]بالـنفوذ 
 )153(.الفساد

تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة يف            -3  
 من هذه املادة،    1تشريعاهتا الداخلية لتجرمي أشكال السلوك املذكورة يف الفقرة          

تكب جتاه موظف عمومي أجنيب أو عندما تتعلق تلك األفعال مبوظف             عندما ُتر 
 )154(.عمومي دويل

  
 20املادة 

 )155(التواطؤ أو التحريض أو الشروع

 )156(1اخليار 

تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتجرمي املشاركة كطرف               
 .متواطئ يف فعل جمّرم وفقا هلذه املادة

_____________ 

 سلسلة املعاهدات جملس أوروبا،   (انظر اتفاقية القانون اجلنائي بشأن الفساد، الصادرة عن جملس أوروبا              (153)
 ").اتفاقية القانون اجلنائي"، 173األوروبية، الرقم 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (154)
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشار بعض الوفود اىل أن الشروع هو                   (155)

 .عنصر جوهري يف اجلرائم موضع البحث، وال ينبغي بالتايل أن يدرج يف هذه املادة
القراءة األوىل ملشروع النص    وأثناء  .  (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا          (156)

يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن تأييدها هلذا اخليار، ألنه وجيز ومأخوذ أصال من                  
ولكن أشري اىل أن هذه املادة، أيا كان اخليار الذي ستختاره اللجنة املخصصة بعد                .  اتفاقية اجلرمية املنظمة  

رج بعد مجيع مواد التجرمي األخرى وأن ُتجعل سارية على مجيع تلك             اجراء مزيد من البحث، ينبغي أن تد      
 .املواد
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 )157(2اخليار 

د كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تشريعات وتدابري              تعتم -1  
أخرى لكي جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، املشاركة كطرف متواطئ أو حمّرض يف             

 .من هذه االتفاقية[...] فعل جمّرم وفقا للمواد 

تعتمد كل دولة طرف أيضاما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى            -2  
داخلي، أي حماولة الرتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا         لكي جتّرم، وفقا لقانوهنا ال    

 .من هذه االتفاقية[...] للمواد 

 )158(3اخليار 

 أخرى لتجرمي تدابري ما قد يلزم من تدابري تشريعية و     كل دولة طرف   تعـتمد   
 ،أو بأي شكل آخر   مشّجع،   أو حمّرض أو متواطئ أو       شريكاملشـاركة كفاعل أو     

جترمي فساد املوظفني   [...] [املادة   يف   املشار إليها ل  يف ارتكـاب أي مـن األفعـا       
مـن هـذه االتفاقية، أو الشروع يف ارتكابه أو املعاونة أو التآمر على              ] العمومـيني 
يف بدور نشط   أي شخص، مع علمه بالغرض من فعل فساد،         قيام   وكذلك   ارتكابه،

أو  عليه أو تسهيله     أو التشجيع  أو املساعدة على ارتكابه      إدارتهتنظيم ذلك الفعل أو     
 . بشأنهاملشورةإسداء ه أو ب اإلذن

 )159(4اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التدابري لتجرمي املشاركة كفاعل أو                
كطرف شريك أو حمّرض أو متواطئ أو معاون بعد الواقعة، أو بأي شكل آخر، يف               

]  فساد املوظفني العموميني   جترمي[...] [ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقا للمادة        
 .من هذه االتفاقية أو الشروع يف ارتكابه، أو يف أي عون أو تآمر على ارتكابه

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (157)
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف      .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (158)

ة، أعرب أحد الوفود عن قلقه بشأن ادراج مفهوم التآمر يف هذا اخليار ويف                الدورة األوىل للجنة املخصص   
وأعربت .  ، ألن ذلك املفهوم ال يزال غريبا على بعض النظم القانونية فيما يتعلق باجلرائم االقتصادية              4اخليار  

لول ملشكلة  وفود أخرى عن عدم موافقتها على ذلك، وأشارت اىل أن اتفاقية اجلرمية املنظمة حتتوي على ح                
 .سد الفجوة القائمة بني النظم القانونية املختلفة بشأن هذه املسألة

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (159)
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 )160(5اخليار 

تـتخذ كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة العتبار أي              
] ينيجترمي فساد املوظفني العموم   [...] [مسـامهة يف ارتكـاب جرمية مبّينة يف املادة          

 .مبثابة مشاركة يف تلك اجلرمية
  
 21املادة 

 )161(املتاجرة بالنفوذ

 )162(1اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                
 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمداً

الوعد بأي مزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها، بشكل مباشر             )أ(  
شر، حلث موظف عمومي أو أي شخص آخر على إساءة استخدام نفوذه            أو غري مبا  

احلقيقي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدول الطرف،             
على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو                

 )163(لصاحل أي شخص آخر؛

أي شخص آخر، التماس أو قبول      فـيما يتعلق مبوظف عمومي أو        )ب(  
له أو لشخص آخر، بشكل مباشر أو غري مباشر، من خالل            أي مـزية غري مستحقة    
 احلقيقي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة          )164(اسـاءة استخدام نفوذه   

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (160)
للجنة املخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان          أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل           (161)

وذكرت وفود أخرى أن هذا     ".  اساءة استخدام النفوذ  "العنوان مناسبا أم ال، واقترحت أن يكون نص العنوان          
 .املصطلح فين وال ينبغي تغيريه

ملشروع النص يف   وأثناء القراءة األوىل    .  (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا          (162)
وأبرزت .  الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن تفضيلها هلذا اخليار كأساس ملواصلة العمل             

عدة وفود دقة هذا املفهوم ومن مث ضرورة النظر فيه بعناية بغية التوصل إىل الوضوح املطلوب يف الصيغة                    
. عرب بعض الوفود عن خماوف شديدة من ادراج هذه املادة         وأ.  النهائية، مما سيجعل هذه املادة قابلة للتطبيق      

وأعربت وفود أخرى عن تفضيلها عدم ادراج نص كهذا، ولكنها أشارت إىل أنه إذا كان هناك توافق يف                    
 .اآلراء بشأن ادراجها، فينبغي احلرص على جتنب التدخل غري املقصود يف النشاط السياسي املشروع

 ".أي شخص آخر"بعد عبارة " أو كيان آخر"ج عبارة اقترح أحد الوفود ادرا (163)
 .”improper use“ أو ”misuse“ بتعبري ”abuse“اقترح بعض الوفود االستعاضة عـن تعبري  (164)
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عمومـية تابعة للدولة الطرف على أي مزية غري مستحقة أو أي قرار لصاحله هو أو                
 سواء مورس النفوذ أم ال، وسواء أفضى النفوذ         )165(لصـاحل أي شـخص آخـر،      

 )167(،)166(.املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

 )168(2اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                
 :أهنا تعين على فهمتاملتاجرة بالنفوذ، اليت 

ن خالل طرف ثالث    أي فعل يقوم به موظف عمومي شخصياً أو م         )أ(  
هبدف تيسري أو تدبري التفاوض على معامالت اإلدارة العمومية أو إبرامها بصورة              

 غري مشروعة، مما ال يتماشى مع املسؤوليات املقترنة مبنصبه العمومي؛

أي فعل يقوم به أي شخص جلعل موظف عمومي يأيت سلوكا غري             )ب(  
من هذه  )  أ(ار إليه يف الفقرة الفرعية      مشروع، أو لتيسري أوتدبري إتيان السلوك املش      

 .املادة

 )169(3اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
قـيام موظـف عمومي، عمداً ومن أجل منفعته هو أو منفعة طرف ثالث، باساءة               

دف احلصول  استخدام نفوذه املستمد من االضطالع مبهام منصبه أو أداء وظائفه، هب          
علـى منفعة من موظف عمومي آخر يف أمر يتوىل األخري معاجلته أو يتعني عليه أن                

 .يعاجله

_____________ 

 ".أي شخص آخر"بعد عبارة " أو هيئة أخرى"اقترح أحد الوفود ادراج عبارة  (165)
ودعت وفود أخرى إىل االحتفاظ هبا ألهنا تتضمن        .  اقترح بعض الوفود حذف اجلزء األخري من هذه اجلملة         (166)

 .عنصرا هاما من عناصر احلكم
وقد ُعمد إىل حصر التجرمي،     .   من اتفاقية القانون اجلنائي مع تغيريات كبرية       12يستند هذا احلكم إىل املادة       (167)

ألفعال املرتكبة ضد ادارة أو     الذي يتناول املتاجرة بالنفوذ الفاعل واملتاجرة بالنفوذ السليب على السواء، يف ا            
لصاحل سلطة عمومية   )  الفاعل والسليب (أما املتاجرة بالنفوذ    .  سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف أو لصاحلها      
 .أجنبية فلم تؤخذ بعني االعتبار يف املرحلة احلالية

 .(A/AC.261/L.39)نص منقح قدمته املكسيك يف الدورة األوىل للجنة املخصصة  (168)
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (169)
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 )170(4اخليار 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري تشريعية وتدابري إدارية أخرى لكي               
جتـّرم، وفقاً للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، القيام عمداً، بشكل مباشر أو غري             

شـر، بوعد أي شخص، يزعم أو يؤكد أنه قادر على ممارسة تأثري غري مشروع               مبا
علـى القـرارات اليت يتخذها أي شخص، بأي مزية غري مستحقة أو منحه إياها أو     
عرضـها علـيه، سواء كانت املزية غري املستحقة لصاحله هو أو لصاحل أي شخص               

الوعد هبا، مقابل ذلك آخـر، وكذلك التماس أو تلقي أو قبول عرض تلك املزية أو           
الـتأثري، سواء مورس ذلك التأثري أم ال، أو أّدى التأثري املفترض إىل النتيجة املقصودة               

 .أم ال

 )171(5اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي            
لى أي  القـيام عمـداً، بشكل مباشر أو غري مباشر، بعرض أي مزية غري مستحقة ع              

شـخص يعلـن أو يؤكد أن بإمكانه ممارسة بعض التأثري على قرارات أو تصرفات               
أشخاص يشغلون مواقع يف القطاع العام أو اخلاص، سواء كانت املزية غري املستحقة             
لصـاحله هو أو لصاحل شخص آخر؛ وكذلك التماس أو تلقي عرض أو وعد مقابل               

 .ذلك التأثري
 

 22املادة 
  ملمتلكات اختالس موظف عمومي

 )172(1اخليار 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تشريعات وتدابري أخرى لتجرمي القيام               

عمـداً باخـتالس أو نقل أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة، أو أموال عمومية أو                
_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (170)
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني  (171)
اءة األوىل ملشروع النص يف     وأثناء القر .  (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا          (172)

الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت غالبية الوفود عن تفضيلها أن يصبح هذا اخليار هو األساس ملواصلة                 
وشدد بوجه خاص على ضرورة تقدمي توضيحات بشأن        .  27العمل، وأن تدمج املفاهيم الواردة يف املادة         

مادة كهذه، ولكنه أشار إىل أنه إذا كان هناك توافق يف           وأبدى أحد الوفود خماوف من ادراج       .  املصطلحات
اآلراء بشأن ادراجها، فمن املمكن أن يشكل هذا اخليار أساسا ملواصلة العمل، مع ادراج عبارة تشري إىل أن                   

 2وأشارت وفود أخرى إىل أن اخليار        .  التجرمي ينبغي أن جيري وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي         
 . مفيدة عديدة ينبغي ادراجها يف الصياغة النهائيةيتضمن عناصر
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خصوصـية، أو سـندات أو أي أشياء أخرى معهود هبا اىل موظف عمومي حبكم               
 .موقعه أو مهمته

 )173(2اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
سواء ملنفعته هو أو ملنفعة      ، وظائف عمومية  يؤديموظف عمومي أو شخص     قـيام   

أي منشأة أو   نوع من ممتلكات الدولة أو ممتلكات       طرف ثالث، باساءة استخدام أي      
سر لذلك املوظف أو الشخص  ويتيفيها  مصلحة امتالكية   للدولة  تكون   أي مؤسسـة  

 .الذي يؤدي وظائف عمومية أن يستخدمها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها

 )174(3اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
قـيام املـوظفني العمومـيني أو األفـراد عمداً باستغالل ممتلكات الدولة أو إساءة               

 . اختالسها أو تسريبها وتبديدها أو إضاعتها تدليساً أو إمهاالًاستخدامها أو

 23املادة 
 )175(اإلخفاء

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
أو االحتفاظ  [القـيام عمـداً بإخفـاء أو حيازة أو نقل ممتلكات أو أموال منقولة               

] أو االحتفاظ هبا  [ك املمتلكات أو األموال      أو العمل كوسيط يف نقل تل      )176(]هبـا 

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (173)
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (174)
 2ارها السابق   وقد سحبت كولومبيا خي   .  (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا          (175)

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أنه              .  بشأن هذه املادة  
. 33 أو ألن املفهوم ينبغي تناوله باالقتران مع املادة          33ينبغي حذف هذه املادة ألن املسألة متناولة يف املادة          

نه يف هذه املادة خيتلف اختالفا جوهريا عن غسل األموال وأنه يلزم             ورأت وفود أخرى أن املفهوم املعرب ع      
 .وجود مادة منفصلة بشأنه يف االتفاقية

إىل مشروع " أو االحتفاظ هبا" بشأن هذه  املادة، شريطة أن تضاف عبارة         3سحبت باكستان خيارها السابق      (176)
 .هذا النص
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عـندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك املمتلكات أو األموال املنقولة متأتية   
 )177(.من أحد األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقية
  
 24املادة 

  )179(،)178(إساءة استغالل الوظائف

 )180(1اخليار 

دابري تشريعية وتدابري أخرى لكي     تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من ت           
قيام موظف عمومي، أو موظف     ] ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،     [جتّرم  

مدين دويل أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بإساءة استخدام وظائفه أو بأي فعل             
_____________ 

ودعت وفود أخرى إىل االبقاء عليه،      .  اجلملة املتعلق بالعلم  اقترح بعض الوفود حذف اجلزء األخري من هذه          (177)
 هلذه املادة    3وأشارت باكستان إىل أن سحب اخليار          .  ألنه يشكل جزءا أساسيا من املفهوم       

(A/AC.261/3(Part II))               مشروط حبذف هذه العبارة، وأهنا تود، نظرا لالحتفاظ بتلك العبارة يف النص، أن 
وكان نص االقتراح املقدم . تنظر فيه اللجنة املخصصة يف قراءهتا الثانية ملشروع النص         قائما لكي    3يظل اخليار   

 :من باكستان كما يلي
 :تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي ما يلي"   
 ي اسم؛شراء ممتلكات غري منقولة من عائدات الفساد ومواصلة االحتفاظ هبا حتت أ )أ"(   
االحتفاظ حبسابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر من املمتلكات سعيا إىل              )ب"(   

 ."اخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفاظ بتلك احلسابات واالستثمارات واملمتلكات حتت أي اسم
 :(A/AC.261/L.42)لي أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت ماليزيا أن يكون نص هذه املادة كما ي (178)
 تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم، من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم، وفقا                   "   

للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، استغالل أي موظف عمومي ملنصبه أو موقعه ألغراض الفساد،              
 غري مباشرة هلذا املوظف أو      عندما يتخذ أي قرار أو اجراء يتعلق بأي أمر يكون فيه مصلحة مباشرة أو             

 ."ألي من أقربائه أو معارفه، من أجل احلصول على مزية غري مستحقة
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن شكها يف                    (179)

تفاقية ينبغي أن يتضمن مادة     ورأت وفود أخرى أن مشروع اال     .  جدوى ادراج هذه املادة يف مشروع االتفاقية      
بيد أن عدة وفود أشارت إىل أن النجاح يف ذلك يتطلب عناية يف البحث                .  جتّرم هذا النوع من السلوك    

فاملفهوم موجود يف عدة نظم قانونية ولكن هناك حاجة إىل مزيد من البحث لتقرير ما إذا كان                  .  والصياغة
. يل، وهو شرط مسبق الدراجه يف مشروع االتفاقية        ذلك حيظى مبا يكفي من التفهم على الصعيد الدو          

أو "  اساءة استخدام الصالحية  "أو  "  اساءة استخدام السلطة  "واقترحت عدة وفود تعديل العنوان حبيث يصبح        
 ".اساءة استغالل املوقع "أو " اساءة استغالل الثقة"

ناء القراءة األوىل ملشروع النص يف      وأث.  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (180)
 بشأن  3 كافيا وسحبت خيارها السابق      1الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشارت تركيا إىل أهنا تعترب اخليار           

 .هذه املادة، شريطة ادراج حكم التجرمي وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي
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أو إغفال يف أداء تلك الوظائف، بغرض احلصول على منافع غري مشروعة لنفسه أو              
 .لطرف ثالث

 )181(2اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
 :أفعال الفساد التالية، عندما ترتكب عمداً

إصدار موظف عمومي مقرراً أو قراراً أو مرسوماً أو حكماً خيالف            )أ(  
أخريه القانـون صراحة، وعدم قيامه بفعل واجب عليه حبكم وظائفه، أو رفضه أو ت             

 القيام بذلك الفعل؛

قـيام موظـف عمومـي باساءة استغالل منصبه أو وظائفه بأدائه             )ب(  
 .وظائف عمومية غري الوظائف اليت يوجبها عليه القانون

  

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (181)
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 25املادة 

 )184(،)183(،)182(اإلثراء غري املشروع

 )185(1اخليار 

جرمي تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لت          
إثـراء املوظـف العمومي بصورة غري مشروعة أو ازدياد موجوداته بشكل يتجاوز             

 .بكثري مقدار دخله املشروع أثناء أداء وظائفه، وال يستطيع تعليله على حنو معقول

_____________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشارت وفود عديدة إىل أهنا تواجه                   (182)
وأعربت .  صعوبات مجة، كثريا ما تكون ذات طابع دستوري، فيما يتعلق بادراج مفهوم عكس عبء االثبات              

سلسلة تدابري مكافحة الفساد، لكنها اقترحت،  بالنظر        بعض الوفود عن تفهمها للرغبة يف ادراج املفهوم يف          
إىل الصعوبات املتصلة بعكس عبء االثبات يف القانون اجلنائي، تعديل املادة وجعلها أقل الزاما ونقلها إىل                  
الفصل املتعلق بتدابري املنع بغية اتاحة الفرصة للدول لكي تعتمد تدابري ادارية جتسد املفهوم الوارد يف هذه                   

وُعرض حل ممكن آخر وهو االستناد يف هذه املادة إىل املادة املماثلة هلا من اتفاقية البلدان األمريكية                  .  ادةامل
وأبدت وفود عديدة أخرى رغبتها     ).  E/1996/99انظر  (ملكافحة الفساد اليت وضعتها منظمة الدول األمريكية        

وأوضح .  التدابري اجلنائية يف هذا اجملال من فعالية      يف االحتفاظ هبذه املادة يف هذا الفصل نظرا ملا تنطوي عليه            
أحد الوفود أن املفهوم اجملّسد يف هذه املادة يشري إىل القواعد املتعلقة بتقييم األدلة وال يشري بالضرورة إىل نقل                   

 وشّجع نائب الرئيس الذي يتوىل    .  عبء االثبات، اذ ان االثبات هو نتيجة للدليل والدليل هو واسطة االثبات           
مسؤولية هذا الفصل الوفود على اجراء مشاورات غري رمسية بغية التوصل إىل حلول مالئمة ومقبولة هلذه                  

 .املشكلة
يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت جنوب أفريقيا أن يكون نص هذه املادة كما يلي                       (183)

(A/AC.261/L.43): 
 اإلثراء غري املفسَّر"

د يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي ازدياد ثروة           تعتمد كل دولة طرف ما ق      "   
موظف عمومي بقدر يتجاوز بكثري دخله املشروع يف احلاضر أو املاضي، ما مل يقّدم توضيحا ُمرضيا                 

 ."يبّين كيف اكتسب تلك الثروة
 :(A/AC.261/L.44) يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت ماليزيا أن يكون نص هذه املادة كالتايل (184)
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي جتّرم، وفقاً للمبادئ                "   

األساسية لقانوهنا الداخلي، اإلثراء غري املشروع ملوظف عمومي أو ازدياد موجوداته بصورة غري معلّلة              
ه كموظف عمومي وال يستطيع تعليله على       يتناسب بتاتا مع دخله املشروع أثناء مدة خدمت        أو بقدر ال  
 ."حنو معقول

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (185)
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 )186(2اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى             -1  
 بزيادة ثروته بصورة غري معلّلة أثناء خدمته لدى         لتجـرمي قيام موظف عمومي عمداً     

 .الدولة أو يف غضون سنتني من تركه تلك اخلدمة

تعـتمد الـدول األطـراف، رهناً بدساتريها وباملبادئ األساسية           -2  
لقوانيـنها الداخلـية، ما قد يلزم من تدابري لتجرمي الرشوة عرب الوطنية واإلثراء غري               

تبارمها فعلني من أفعال الفساد ألغراض هذه االتفاقية، إن    املشـروع، اللذين يتعني اع    
 .مل تكن قد فعلت ذلك

 )187(3اخليار 

تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري القانونية واإلدارية الالزمة يف تشريعاهتا             
الداخلـية العتـبار أي زيـادة كـبرية يف موجودات ودخل أي موظف عمومي،               

تأتية من أداء واجباته وال تكون لديه تفسريات        تتناسـب مع مكاسبه املشروعة امل      ال
 .معقولة أخرى بشأن مصدرها، إثراًء غري مشروع ومن مث جترميها

 )188(4اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
 :الفعلني التاليني، عندما يرتكبان عمداً

ظمة أو منهجية، إثراء غري     إثـراء موظـف عمومـي، بصورة منت        )أ(  
مشـروع حبصوله على ايرادات مالية غري مشروعة من خالل سلسلة أو جمموعة من              

من هذه االتفاقية، واليت قد تتباين      [...] أفعـال الفسـاد، اليت يرد تعريفها يف املواد          
 العقوبات املفروضة عليها تبعاً جلسامة اجلرم، وحسبما تقرره الدول املشاركة؛

فاق موظف عمومي يف تفسري اكتسابه، أثناء فترة خدمته، قدراً          إخ )ب(  
شروعة امل همصادر دخلمـن املمتلكات ال يتناسب بتاتاً مع راتبه كموظف عمومي و        

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (186)
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (187)
 .(A/AC.261/IPM/24)قتراح املقدم من الفلبني نص مأخوذ من اال (188)



 

 46 
 

 A/AC.261/3/Rev.1 

بصورة غري اكتسبت ، ويتعني يف هذه احلالة افتراض أن تلك املمتلكات قد  ىخـر األ
 )189(.مشروعة

  
 26املادة 

  )190(لسريةاستخدام املعلومات احملجورة أو ا

 )191(1اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
 سواء )193( موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية،      )192(اسـاءة استخدام  

ملنفعـته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بإساءة استخدام أي نوع من املعلومات احملجورة              
ظف أو الشخص الذي يؤدي وظائف عمومية قد        أو السـرية الـيت يكون ذلك املو       

 .حصل عليها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها

_____________ 

أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترحت باكستان أن يكون جترمي االثراء غري املشروع أمرا اختياريا، مما                 (189)
وعالوة على ذلك،   .  يوفر خمرجا للدول األطراف اليت تعترب أحكام هذه املادة متعارضة مع قانوهنا الداخلي             

يف النص احلايل،   "  موجودات تتجاوز املوارد  "معاجلة أي غموض قد ينشأ عن استخدام عبارة          ومن أجل   
اقترحت باكستان تقييد انطباق هذه املادة بتحديد عتبة دنيا للموجودات ال تنطبق املادة دوهنا، مع ترك أمر                  

 تقييدية،  25الية للمادة   وأشارت باكستان أيضا إىل أن الصياغة احل      .  تقرير تلك العتبة لتقدير الدولة الطرف     
ألهنا ال تتناول احلاالت اليت قد حيدث فيها االثراء غري املشروع بعد التقاعد، رغم كونه نتيجة ألفعال ارتكبت                  

 .أثناء شغل املنصب
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف                   (190)

غري أن العديد من هذه الوفود أبدت تفضيلها لتجسيد         .  لى املفهوم الوارد يف هذه املادة يف االتفاقية       االبقاء ع 
ورأت بعض الوفود أن هنالك حاجة إىل       .   وليس يف مادة منفصلة    29ذلك املفهوم يف صيغة منقحة للمادة       
اختالس املوظف    (22  كاملادة(ورأت تلك الوفود أن مواد أخرى       .  حتديد جرم منفصل بشأن هذه املسألة     

وقوانني وطنية أخرى للعقوبات ستكون كافية لشمل السلوك املستهدف يف هذه             ))  العمومي للممتلكات 
 .املادة

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف      .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (191)
فود تفضيلها هلذا اخليار لكي يكون األساس للمضي يف          الدورة األوىل للجنة املخصصة، أبدت بعض الو       

، ومنها حتديد فترة زمنية بعد ترك اخلدمة، قد يكون من املفيد             2األعمال، ورأت أن بعض عناصر اخليار       
 .ادراجها يف صيغة منقحة الحقة

 .رأت بعض الوفود أن هنالك حاجة إىل كلمة أنسب (192)
أو أي شخص آخر، وفقا للتعريف الوارد يف املادة   "بارة ليصبح نصها كالتايل     اقترح أحد الوفود تعديل هذه الع      (193)

 ". من هذه االتفاقية3
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 )194(2اخليار 

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
 :فعلي الفساد التاليني، عندما يرتكبان عمداً

و قـيام موظف عمومي، بصورة غري مشروعة بكشف معلومات أ          )أ(  
وثائـق سـرية واستخدامه اكتشافا علميا أو معلومات أو بيانات حمجورة أو سّرية              

 أخرى، أصبح على علم هبا حبكم وظائفه، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث؛

قيام موظف عمومي، يعمل مستخَدما أو مديرا تنفيذيا أو عضوا يف            )ب(  
ية، باستخدام معلومات ال يقصد     جملـس إدارة أية مؤسسة عمومية أو هيئتها التشريع        

اعـالم الناس هبا، وحصل عليها حبكم وظائفه أو اقترانا هبا، استخدام غري مشروع،              
سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، أثناء خدمته كموظف عمومي أو يف غضون              

 .سنتني من تركه تلك اخلدمة
  

 27املادة 
 )195(تسريب املمتلكات

د يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي   تعـتمد كل دولة طرف ما ق        
قـيام موظف عمومي بتسريب أي ممتلكات منقولة أو غري منقولة أو نقود أو أوراق               
مالـية ختص الدولة أو فرداً من األفراد، ويكون ذلك املوظف قد تلقاها حبكم موقعه               

 صلة  بغـرض إدارهتا أو حراستها أو ألسباب أخرى، لكي يستخدمها يف أغراض ال            
 )196(.هلا مبا كان يقصد استخدامها فيها، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (194)
أثنــاء القــراءة األوىل ملــشروع النــص يف الدورة األولــى للجنــة املخصصة، ُنظر يف              (195)

وقد حذف اخليار   .ورئي أنه ينبغي بذل جهد لدمج هذه املادة بتلك املادة         .  22باالقتران مع املادة    هذه املادة   
 .22 للمادة 3 لكونه مطابقا للخيار (A/AC.261/IPM/14) هلذه املادة، الذي كانت قد قدمته كولومبيا 2

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (196)
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 28املادة 
 )198(،)197(املنافع غري املشروعة

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
قيام موظف عمومي أو شخص يؤدي وظائف عمومية، بالتماس أي شيء ذي قيمة             

أو منافع أخرى غري مشروعة أو مبقدار يفوق ما يقرره القانون، كضريبة أو             نقديـة   
مسامهة أو رسم إضايف أو ريع أو فائدة أو راتب أو أجر، سواء بشكل مباشر أو غري                 

 .مباشر

 29املادة [
 )199(األفعال اإلجرامية األخرى

 )200(1اخليار 

 أخرى لتجرمي تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري          
 :أفعال الفساد التالية، عندما ُترتكب عمداً

خمالفة القواعد اخلاصة بإسقاط األهلية وتضارب املصاحل لدى تعيني          )أ(  
 موظفي الدولة، حسبما تنص عليه لوائح التوظيف الداخلية يف الدولة الطرف؛

_____________ 

 السابقني اللذين كانتا قد     3 و 2لدورة األوىل للجنة املخصصة، سحبت كولومبيا والفلبني اخليارين          يف ا  (197)
 .اقترحتامها على التوايل

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشري إىل أن العنوان غري مالئم لتجسيد                   (198)
 ومع أن ملعظم البلدان معرفة هبذا اجلرم، فقد ذُكر أن هذا املفهوم يف ضوء               .الفعل املقترح أن جتّرمه هذه املادة     

ونتيجة لذلك، . التطورات األخرية والتنقيحات اليت أجريت الحقا للقوانني اجلنائية يعترب مشموال جبرائم أخرى         
ئيس الذي  ورأى نائب الر  .  تساءل بعض الوفود عن مدى احلاجة إىل وجود مادة منفصلة بشأن هذا املوضوع            

يتوىل مسؤولية هذا الفصل أنه ميكن حتسني صياغة هذه املادة من خالل مشاورات، إذا قررت اللجنة                    
 .املخصصة االبقاء عليها

يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود الغاء هذه املادة، ألن كل املسائل اليت تتضمنها كات                   (199)
ضعة وفود أن بعض أشكال السلوك الواردة يف هذه املادة ال تستحق            ورأت ب .  قد عوجلت يف مواضع أخرى    

واقترحت وفود أخرى أن ترجئ اللجنة املخصصة قرارها بشأن هذه املسألة إىل حني االنتهاء من                 .  التجرمي
وشجع نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل مقدمي         .  النظر يف املواد املتعلقة بالتجرمي من االتفاقية      

تلف اخليارات على التشاور معا بغية انتاج نص وحيد، ملغني بذلك االزدواجية مع مواد أخرى، حبيث                  خم
 .ييّسرون عمل اللجنة املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (200)
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وجود مصلحة ملوظف عمومي، سواء لصاحله هو أو لصاحل طرف           )ب(  
  يف أي عقد أو معاملة تستدعي منه تصرفاً حبكم موقعه أو وظائفه؛ثالث،

عدم قيام موظف عمومي بإبالغ السلطة املختصة بوقائع أصبح على           )ج(  
 علم هبا وهو مسؤول رمسياً عن التحقيق فيها؛

قـيام موظف عمومي بتقدمي إقرار كاذب أو بفعل غري مشروع أو             )د(  
 ن قضائي أو إداري؛بإسداء مشورة غري أمينة يف شأ

قـيام موظـف عمومي ميارس اختصاصاً قضائياً أو سلطة مدنية أو      )ه(  
سياسـية، أو يشـغل مـوقعا إدارياً تنفيذياً أو موقعا يف جهاز قضائي، باستعمال               
الصـالحيات أو السـلطة املخولة إليه حبكم منصبه العمومي أو وظائفه العمومية يف              

 ية ملرشح سياسي أو حزب أو حركة سياسية؛تعزيز أو إضعاف احلظوظ االنتخاب

قـيام موظف عمومي بفعل ييّسر هروب حمتجز أو سجني ُعهد إليه          )و(  
 .مبراقبته أو حراسته أو نقله

 )201(2اخليار 

تـتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري ادارية أخرى                
 :انوهنا الداخليلتجرمي األفعال التالية وفقاً للمبادئ األساسية لق

العمل، عن وعي، كوسيط للوعد باملنفعة غري املشروعة، املذكورة           )أ(  
من هذه االتفاقية، أو لعرضها أو منحها أو        ]  املواد املتعلقة بالتجرمي  [...]  [يف املواد   

 التماسها أو قبوهلا؛

توفري منفعة للذات أو آلخرين يف األشغال العمومية خبداع شخص           )ب(  
  دسيسة، أو التسّبب بأذى لذلك الشخص أو آلخرين؛حبيلة أو

تـوفري ائتمان ال جيوز للمصارف وغريها من املؤسسات املالية أن            )ج(  
 .حتيله، أو إيقاف قرض يلزم احالته، أو الشروع عن وعي يف سلوك من ذلك القبيل

 .]حذفت) د(الفقرة الفرعية [

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (201)
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 )202(3اخليار 

اد خيضعان للجزاءات املنصوص عليها يف      ُيعتـرب الفعـالن التاليان فعلي فس        
 :التشريعات الداخلية لكل دولة طرف

عدم قيام موظف عمومي، سواء عمداً أو عن إمهال         : عدم اإلفصاح  )أ(  
جسـيم، باإلفصـاح بدقـة وكل سنة عن موجوداته والتزاماته املالية وصايف قيمة              

أو / مثل الضرائب، و   ممـتلكاته بغـرض التدليس على احلكومة فيما يتعلق بالتزامات         
 خداع السلطات املختصة فيما يتعلق بأنشطته وإيراداته غري املشروعة؛

عدم قيام موظف عمومي بالتخلي عن موجوداته ذات        : عدم التخلي  )ب(  
الصـلة، منعا لتضارب املصاحل، إىل شخص أو أشخاص غري الزوج أو األقرباء حىت              

 .]الدرجة الرابعة من صلة الدم أو النسب
  

 )203(30املادة 
 معادلة اجلزاءات

جترمي فساد  [...] [يشـكل الشروع يف ارتكاب اجلرم املشار إليه يف املادة            -1  
من هذه االتفاقية أو التواطؤ يف ارتكابه جرماً بالدرجة ذاهتا، سواء كان            ] املوظفني العموميني 

 )204(.األمر يتعلق بشروع أو تواطؤ يف رشو موظف عمومي يف دولة طرف

تفـرض كل دولة طرف على أفعال الفساد اجملّرمة وفقاً هلذه املادة جزاءات              -2  
 )205(.احتجازية تراعى فيها خطورة تلك األفعال

_____________ 

ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أفادت      .  (A/AC.261/IPM/24) من االقتراح املقدم من الفلبني       نص مأخوذ  (202)
 .كما نقحت الفلبني هذا اخليار". األفعال احملظورة األخرى"الفلبني بأهنا قّدمت اقتراحها حتت عنوان 

قراءة األوىل ملشروع النص يف     وأثناء ال .  (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك         (203)
غري أن  .  الدورة األوىل للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن تفهمها وتأييدها لفكرة معادلة اجلزاءات             

 40و)  التواطؤ أو التحريض أو الشـروع      (20معظم الوفود رأى أن هذه املادة ميكن أن تدمج يف املادتني             
 ).املالحقة واملقاضاة واجلزاءات(

ترحت وفود عديدة اعادة صياغة هذه الفقرة على غرار النص الوارد يف اتفاقية مكافحة رشوة املوظفني                  اق (204)
 .العموميني األجانب يف املعامالت التجارية الدولية، الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 .اقترحت وفود عديدة حذف هذه الفقرة (205)
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[...] عـندما يـتطلب تقرير ارتكاب أي من اجلرائم املشار إليها يف املواد               -3  
تفاق على ارتكاهبا،   إثبات العلم أو القصد أو اهلدف أو الغرض أو اال         ] املواد املتعلقة بالتجرمي  [

 )206(.ميكن االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية
  

 )207(31املادة 
 تعزيز اجلزاءات

تعتمد كل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة إلتاحة             -1  
رائم املذكورة  إمكانية تشديد العقوبة ولتطبيق طرائق فّعالة ملكافحة الفساد، حينما ُترَتكب اجل          

 )208(.من هذه االتفاقية على حنو منظم] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [يف املواد 

تعـتمد كـل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مجيع التدابري التشريعية              -2  
واإلداريـة الالزمة ملالحقة ومعاقبة األشخاص الذين يشاركون يف ارتكاب اجلرائم املشمولة            

اقية، ولتوسيع نطاق انطباق األحكام ذات الصلة من هذه االتفاقية لتشمل أولئك            هبـذه االتف  
األشـخاص، بصرف النظر عن وضعية املوظف العمومي، حينما تنطوي األنشطة االقتصادية            
أو املعـامالت املعنية على استخدام موارد عمومية أو تؤدي إىل ذلك، أو تترتب عليها نتائج                

 )209(.هتدف إىل توفري خدمات عموميةتؤثّر يف عامة الناس أو 

 

 

 

 

 

_____________ 

لكن وفودا أخرى اقترحت اعادة صياغة هذه الفقرة على غرار الفقرة           .  د حذف هذه الفقرة   اقترح بعض الوفو   (206)
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة6من املادة ) و (2

وقد عّدلت تركيا اقتراحها أثناء القراءة      .  (A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا          (207)
ورئي أيضا أثناء القراءة األوىل أن الفكرة الواردة يف         .  وىل للجنة املخصصة  األوىل ملشروع النص يف الدورة األ     

 .40 ينبغي أن تدمج يف املادة 1الفقرة 
 ".من جانب مجاعة إجرامية منظمة"بعبارة " على حنو منظم"اقترح بعض الوفود االستعاضة عن عبارة  (208)
 للجنة املخصصة، أشارت تركيا إىل أهنا تعتزم النظر يف           أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل         (209)

 .32سحب هذه الفقرة بعد امتام املناقشة حول املادة 
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 )210(32املادة 
 )211(جترمي الفساد يف القطاع اخلاص

 )212(1 اخليار

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى             -1  
 )213(:لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة النشاط التجاري

انا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه        وعد أي شخص يدير كي     )أ(  
بأي صفة، مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري                
مباشر، سواء لصاحل الشخص نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم               

 ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيل بواجباته؛

ير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه        التماس أي شخص يد    )ب(  
بأي صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل               
الشخص نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما               

 .أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيل بواجباته

_____________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشار معظم الوفود إىل أن االتفاقية                    (210)
طاع اخلاص، ودعت تلك الوفود إىل ادراج هذه        ستكون ناقصة إذا مل تتضمن حكما يتناول الفساد يف الق          

املادة، ألهنا تتناول مسألة بالغة األمهية ومالئمة بصفة خاصة يف عصر العوملة، وهلا تشعباهتا يف عدد متزايد من                  
، على  1وأبدى كل الذين يؤيدون ادراج هذه املادة تفضيلهم اخليار          .  جماالت النشاط االقتصادي واالجتماعي   

وأعرب بعض الوفود عن شكوك كبرية يف جدوى        .  ، مثل فكرة الضرر   2ة عناصر من اخليار     أن يعزز ببضع  
ورغم تسليمها بأمهية مسألة الفساد يف       .  اجلهود الرامية إىل استحداث التزام دويل بالتجرمي يف هذا اجملال           

ل التدخل يف   القطاع اخلاص، أعربت تلك الوفود عن قلقها ملا ينطوي عليه حكم من هذا القبيل من احتما                
ورأى بعض الوفود أن اجلهود الرامية إىل التوصل . النشاط االقتصادي الطبيعي من خالل تطبيق القانون اجلنائي

وعلى أية حال، رئي أن من      .  إىل أرضية مشتركة ميكن أن تقوم على ادراج فكرة محاية املصلحة العمومية            
 القطاع اخلاص، وكذلك حول معىن تعبري        الضروري اجراء مزيد من املداوالت حول مفهوم الفساد يف         

وأشري أيضا إىل أن هذه املناقشة ستكون هلا        .  والعالقات املتغرية بني القطاعني العام واخلاص     "  القطاع اخلاص "
 ".املوظف العمومي"صلة مبناقشة تعريف تعبري 

 أحد الوفود أن يكون العنوان      أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، اقترح            (211)
 ".جترمي الفساد الذي يرتكبه القطاع اخلاص: "كالتايل

ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة،     .  (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا          (212)
 مكررا، بينما   19 املادة   نقح مقدما االقتراح صيغة اقتراحهما وأشارا إىل أن هذه املادة ينبغي أن تدرج بعد              

 . لدى النظر يف املادة املتعلقة بالتواطؤ2ينبغي النظر يف الفقرة 
 ".ومتس باملصلحة العمومية"اقترحت باكستان اضافة عبارة  (213)
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زم من تدابري تشريعية وتدابري     تعـتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يل         -2  
 . من هذه املادة1أخرى لتجرمي املشاركة كطرف متواطئ يف فعل جمّرم وفقا للفقرة 

 )214(2 اخليار

تـتخذ كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لردع ومكافحة الفساد يف                 
وحتقيقاً لتلك الغاية، تقرر كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، جترمي           . القطاع اخلاص 

 :سلوك التايلال

قـيام أي شخص طبيعي يعمل لدى كيان تابع للقطاع اخلاص أو             )أ(  
يوفـّر خدمات لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر، بالتماس أو قبول              
مـزية غري مستحقة، لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص              

ا يتعلق مبعاملة اقتصادية أو     بفعـل مـا أو ميتنع عن فعل ما لدى ممارسة واجباته فيم            
 مالية أو جتارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص؛

القـيام عـن قصـد بوعد أي شخص طبيعي يعمل يف كيان تابع               )ب(  
للقطـاع اخلاص أو يوفّر خدمات لذلك الكيان، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر،              

ري مستحقة، مثل هدية أو فضل أو وعد   بـأي شيء ذي قيمة نقدية أو مزية أخرى غ         
أو مـزية، لصـاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، أو عرضها عليه أو منحه                 
إياهـا، مقابل قيام ذلك الشخص بأي فعل أو امتناعه عن أي فعل فيما يتعلق مبعاملة       

 .اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص
  
 33املادة 

 جترمي غسل عائدات الفساد

 )215(1 اخليار

تعتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،           -1  
ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب              

 :عمدا، وجيوز االستدالل على ذلك التعّمد، إىل حد معقول، من املالبسات

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (214)
 وفرنسا  (A/AC.261/IPM/4)سا وهولندا    نص مدمج مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النم             (215)

(A/AC.261/IPM/10) وباكستان (A/AC.261/IPM/23). 
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حتويل املمتلكات أو احالتها، مع العلم بأهنا عائدات إجرامية، بغرض           ‘1‘)أ(   
إخفاء أو متويه املصدر غري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي           
شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب           

 القانونية لفعلته؛

 أو مصدرها أو مكاهنا أو      إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات      ‘2‘   
كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا،            

 .مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(   

اكتساب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت            ‘1‘   
 أهنا عائدات إجرامية؛استالمها، ب

املشاركة يف ارتكاب أي من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه املادة أو              ‘2‘   
التعاون أو التآمر على ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة           

 .والتشجيع على ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

 يلزم  جيوز االستدالل على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي          -2   
 من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية        1توافره يف أي جرم مبّين يف الفقرة          

 .املوضوعية

 من هذه املادة، تدرج كل دولة       1ألغـراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة        -3  
 )216(.طرف يف عداد اجلرائم األصلية مجيع األفعال اجملّرمة وفقاً هلذه االتفاقية

 )217(2 اخليار

ولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى          تعتمد كل د   -1  
 :لتجرمي األفعال التالية

اكتسـاب املمـتلكات أو حـيازهتا أو استخدامها مع العلم وقت             )أ(  
 استالمها بأهنا عائدات إجرامية؛

_____________ 

 من اتفاقية   6فيما يتعلق بتجرمي غسل األموال، اقترحت فرنسا إدراج كل األحكام ذات الصلة من املادة                  (216)
 2دا بإدراج أحكام الفقرة     ورأت فرنسا أنه ميكن استكمال االقتراح املقدم من النمسا وهولن         .  اجلرمية املنظمة 

 . من ذلك الصك6من املادة 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (217)
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إدارة ممتلكات أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلتها أو حتويلها            )ب(  
كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو          أو إيـداعها أو تقـدميها       

إتالفهـا، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه              
املصـدر غـري املشروع لتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب              

 اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

فـاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا           إخ )ج(  
أو كيفـية التصرف فيها أو حركتها أو مقصدها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة هبا،               

 مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية؛

املشـاركة يف ارتكاب أي فعل جمّرم وفقا هلذه املادة، أو التعاون أو              )د(  
مـر على ارتكابه، والشروع يف ارتكابه واملساعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله            التآ

 واإلذن به وإسداء املشورة بشأنه؛

اكتسـاب ممـتلكات متأتية من عائدات إجرامية، أو هي عائدات            )ه(  
إجـرامية، أو حـيازهتا أو اسـتخدامها أو إدارهتا أو حراستها أو التصرف فيها أو                

و تقدميها كضمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها           مبادلتها أو حتويلها أ   
أو إتالفهـا، إذا مل يتخذ الشخص امللزم حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه أو التكليف                

 .املسند اليه ما يلزم من تدابري للتأكد من املصدر املشروع لتلك املمتلكات

 :ة من هذه املاد1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2  

تـدرج كـل دولـة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، على األقل،              )أ(  
 من هذه االتفاقية؛] جترمي الفساد[...] [األفعال اجملّرمة وفقا للمادة 

 من هذه املادة على     1تسـعى كـل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة           )ب(  
 أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛

ة، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم      من هذه املاد   1ألغـراض الفقرة     )ج(  
غري أن اجلرائم   . املـرتكبة داخـل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية وخارجها         

املـرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان              
تكب السـلوك ذو الصلة يعترب فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ار            

فـيها وكان من شأنه أن يعترب فعالً إجرامياً مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف              
 اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب فيها؛
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تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها            )د(  
لك القوانني الحقا أو بوصف     املنفذة هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات جترى على ت         

 هلا؛

عـندما يتطلب تقرير ارتكاب أي من اجلرائم املشار إليها يف الفقرة             )ه(  
 مـن هـذه املادة إثبات العِِلم أو القصد أو الغاية أو الغرض أو االتفاق من أجل                  1

 .ارتكابه، جيوز االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية

 )218(3 اخليار

تعـتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،           -1  
 عندما ترتكب   ،مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية           

 :عمدا

، اجرامية، مع العلم بأهنا عائدات احالـتها حتـويل املمـتلكات أو       ‘1‘ )أ(  
ك املمتلكات أو   متويه املصدر غري املشروع لتل     بغـرض إخفـاء أو    

مساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت          
 من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا            ‘2‘  
أو كيفـية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة            

 ؛راميةاجهبا، مع العلم بأهنا عائدات 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

اكتسـاب املمـتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت            ‘1‘  
 ؛اجرامية، بأهنا عائدات استالمها

أو التعاون  ذه املادة، أو    فعل جمّرم وفقا هل   املشـاركة يف ارتكاب أي       ‘2‘  
على والتشجيع  ه واملساعدة   ارتكابوالشروع يف   التآمر على ارتكابه،    

 .ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

 : من هذه املادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2  

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (218)
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 من هذه املادة على     1تسـعى كـل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة           )أ(  
 أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛

ائم املبّينة   اجلر تـدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل          )ب(  
أما الدول األطراف اليت حتدد تشريعاهتا قائمة جرائم أصلية معينة          . يف هـذه االتفاقية   

 تـدرج يف تلك القائمة، كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة           علـيها أن    ف
 ؛بالفساد

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم      أعاله )ب(ألغراض الفقرة الفرعية     )ج(  
ـ    غري أن اجلرائم   .  وخارجها ل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية     املـرتكبة داخ

املـرتكبة خارج الوالية القضائية للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان              
فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب        يعترب  ذو الصلة   السـلوك   

مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف     فعال إجراميا   وكان من شأنه أن يعترب      فـيها   
 ارتكب فيها؛لو كان قد اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

د كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها           تزّو )د(  
على تلك القوانني الحقا أو بوصف      ُتدخل  املنفّذة هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات        

 هلا؛

ـ    )ه(    من هذه املادة    1نص علـى أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة         جيـوز ال
إذا كانت املبادئ  ،  علـى األشـخاص الـذين ارتكبوا اجلرم األصلي        تنسـحب    ال

 ؛األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم         ميكن االستدالل    )و(  
 من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية 1يف الفقـرة    توافـره يف أي جـرم مبـّين         

 .املوضوعية

 )219(4 اخليار

تعـتمد كـل دولة طرف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لتجرمي              
املواد املتعلقة  [...] [غسـل مجيع أنواع العائدات املتأتية من اجلرائم املبّينة يف املواد            

 .من هذه االتفاقية] بالتجرمي

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (219)
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 )220(5 اخليار

تعـتمد كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،           -1  
 عندما ترتكب   ،مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية           

 :عمدا

، اجرامية، مع العلم بأهنا عائدات احالـتها حتـويل املمـتلكات أو       ‘1‘)أ(  
ري املشروع لتلك املمتلكات أو     بغـرض إخفـاء أو متويه املصدر غ       

 على اإلفالت   األصليمساعدة أي شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم        
 من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا            ‘2‘   
أو كيفـية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو احلقوق املتعلقة            

 ؛اجراميةعائدات بأن تلك املمتلكات هي هبا، مع العلم 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

اكتسـاب املمـتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت            ‘1‘   
 ؛اجرامية، بأهنا عائدات استالمها

 أو  عاونذه املادة، أو الت   فعل جمّرم وفقا هل   املشـاركة يف ارتكاب أي       ‘2‘   
على والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   ر على ارتكابه،    التآم

 . بشأنه وإسداء املشورةهوتسهيلذلك 

 : من هذه املادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2   

 من هذه املادة على     1تسـعى كـل دولة طرف إىل تطبيق الفقرة           )أ(  
 أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛

مجيع اجلرائم  ف يف عداد اجلرائم األصلية      تـدرج كـل دولـة طر       )ب(  
من هذه  ] املصطلحات املستخدمة [...] [ الوارد يف املادة     هاطـرية، حسب تعريف   اخل

أما . من هذه االتفاقية  ] أفعال الفساد [...] [االتفاقـية، واألفعال اجملّرمة وفقا للمادة       
تدرج يف  عليها أن   الـدول األطراف اليت حتدد تشريعاهتا قائمة جرائم أصلية معينة، ف          

 الفساد؛مبمارسات تلك القائمة، كحد أدىن، جمموعة شاملة من اجلرائم املرتبطة 

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/24)القتراح املقدم من الفلبني نص مأخوذ من ا (220)
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، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم      أعاله )ب(ألغراض الفقرة الفرعية     )ج(  
غري أن اجلرائم   .  وخارجها املـرتكبة داخـل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية        

القضائية للدولة الطرف ال تكون جرائم أصلية إال إذا كان          املـرتكبة خارج الوالية     
فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة اليت ارتكب        يعترب  ذو الصلة   السـلوك   

فعال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف       كان من شأنه أن يعترب      فـيها و  
 فيها؛ارتكب لو كان قد اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

تزّود كل دولة طرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها            )د(  
على تلك القوانني الحقا أو بوصف      ُتدخل  املنفّذة هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات        

 هلا؛

 من هذه املادة    1اجلرائم املبّينة يف الفقرة     أن  جيـوز الـنص علـى        )ه(  
ا اجلرم األصلي، إذا كانت املبادئ     علـى األشـخاص الـذين ارتكبو      تنسـحب    ال

 األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك؛

 على عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم          ميكن االستدالل  )و(  
 من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية 1توافـره يف أي جـرم مبـّين يف الفقـرة            

 .املوضوعية

 )221(6 اخليار

لة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي      تعـتمد كل دو     
 :ما يلي

شـراء ممتلكات غري منقولة من عائدات الفساد ومواصلة االحتفاظ           )أ(  
 هبا حتت أي اسم؛

االحـتفاظ حبسـابات مصرفية واستثمارات وأي شكل آخر من           )ب(  
ظ بتلك احلسابات   املمـتلكات سـعياً إىل إخفاء عائدات الفساد، ومواصلة االحتفا         

 .واالستثمارات واملمتلكات حتت أي اسم
  

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان  (221)
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 )222(34املادة 
 اجلرائم احملاسبية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابري األخرى لتجرمي               
 :الفعلني التاليني، عند ارتكاهبما عمدا

إعداد أو استخدام فاتورة أو أي مستند أو سجل حماسيب آخر              )أ(  
  على معلومات كاذبة أو ناقصة؛حيتوي

 .إغفال تسجيل أي دفعة خالفا للقانون )ب(  
  

 )223(35املادة 
 املتاجرة بالنفوذ من جانب األفراد

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           
أي فعـل أو إغفال من جانب أي شخص يسعى، بنفسه أو بواسطة طرف ثالث أو                

 وسيط، إىل استصدار قرار من سلطة عمومية حيصل به بصورة غري مشروعة             بصـفة 
 .على أي منفعة أو مكسب لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر

  
 36املادة 

 تدابري مكافحة الفساد

 )224(1اخليار 

تعتمد كل دولة طرف، بالقدر الذي يناسب نظامها القانوين ويتسق معه،              
ري فّعالة أخرى لتعزيز نزاهة املوظفني العموميني،        تدابري تشريعية أو إدارية أو تداب      
 .وملنع فسادهم وكشفه ومعاقبته

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (222)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (223)
 .(A/AC.261/IPM/10)ح املقدم من فرنسا نص مأخوذ من االقترا (224)
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 )225(2اخليار 

، لداخلي ووفقا له  ا ا ناسب لقانوهن تعتمد كل دولة طرف، بالقدر امل      -1  
ضافة إىل التدابري املبّينة يف املادة      ، ا تـدابري تشـريعية أو إدارية أو تدابري فّعالة أخرى         

من هذه االتفاقية، لتعزيز نزاهة     ] كافحـة غسـل عائدات الفساد     تـدابري م  [...] [
 .ومعاقبتهاملوظفني العموميني ومنع فسادهم وكشفه 

تـتخذ كل دولة طرف تدابري لضمان قيام سلطاهتا باختاذ إجراءات            -2  
، مبا يف ذلك منح تلك      ومعاقبتهفّعالـة ملـنع فسـاد املـوظفني العموميني وكشفه           

 . ممارسة تأثري غري سليم على تصرفاهتاللحيلولة دونافية السلطات استقاللية ك

 )226(3اخليار 

جيـوز لكل دولة طرف أن ختتار، وفقاً لقانوهنا الداخلي، إلغاء أو             -1  
إبطـال أو فسـخ أو نقـض أي عقود أو ترتيبات أو منافع ترسى أو متَنح كنتيجة                  

 .مباشرة لفعل فساد

 خاصة من تقدمي مطالبات ضد لـيس يف هذه املادة ما مينع أي جهة        -2  
 .أشخاص طبيعيني أو اعتباريني ثبت ارتكاهبم أفعال فساد

  
 )227(37املادة 

 جترمي عرقلة سري العدالة

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي           -1 
 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

هديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو         استخدام القوة البدنية أو الت     )أ( 
عرضـها أو مـنحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بالشهادة أو                

 تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (225)
 .(A/AC.261/IPM/23)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان  (226)
 .(A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا  (227)
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 أي موظف   استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة          )ب( 
قضـائي أو موظـف معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم               

 .مشمولة هبذه االتفاقية

لـيس يف هـذه املـادة مـا ميس حبق الدول األطراف يف أن تكون لديها                  -2  
 .تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني

  
 38املادة 

 اريةمسؤولية اهليئات االعتب

 )228(1اخليار 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما           -1   
قد يلزم من تدابري لتقرير مسؤولية اهليئات االعتبارية عـن املشاركة فـي اجلرائم             

 .من هذه االتفاقية] املواد املتعلقة بالتجرمي[...] [املبّينة يف املواد 
ية للقانون الداخلي للدولة الطرف، جيوز أن        وفقا للمبادئ األساس   -2   

 .تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية
ال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين          -3   

 .ارتكبوا اجلرائم
تكفـل كـل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع اهليئات            -4  

 تلقى عليها املسؤولية مبقتضى هذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية            االعتبارية اليت 
 .فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها جزاءات نقدية

 )229(2اخليار 

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا              -1  
أو اليت أنشئت وفقا    الداخلي، لتقرير مسؤولية اهليئة االعتبارية اليت توجد يف إقليمها          

لقوانينها، عندما يرتكب الشخص املسؤول عن تسيري شؤوهنا أو مراقبتها، بصفته            
وجيوز أن تكون تلك املسؤولية جنائية أو مدنية        .  تلك، جرما مبقتضى هذه االتفاقية    

 .أو إدارية

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (228)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (229)
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ُتوقَع املسؤولية املشار إليها يف الفقرة السابقة دون مساس باملسؤولية           -2  
 .ئية لألشخاص الطبيعيني الذين يزعم أهنم ارتكبوا اجلرائماجلنا

تكفـل كـل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع اهليئات            -3  
 من هذه املادة جلزاءات جنائية أو       1االعتبارية اليت تلقى عليها املسؤولية وفقا للفقرة        

 .مدنية أو إدارية فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها جزاءات نقدية

 )230(3يار اخل

تفق مع مبادئها   تتعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،             -1  
األفعال اجملّرمة وفقا    مسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يف     لتقريـر   القانونـية،   
 .هلذه االتفاقية

رهـنا باملـبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية            -2  
 .ية أو مدنية أو إداريةاهليئات االعتبارية جنائ

املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين      متس تلك   ال   -3  
 .ارتكبوا اجلرائم

هليئات تكفـل كـل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع ا           -4  
املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية         االعتـبارية اليت تلقى عليها      

 .جزاءات نقديةفيها ناسبة ورادعة، مبا فّعالة ومت

 )231(4اخليار 

تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري عقابية أو تشريعية أو ادارية، عمال                
مبـبادئ قانـوهنا الداخلي، بشأن اهليئات االعتبارية، يف حال إسهامها يف ارتكاب             

 .من هذه االتفاقية] جترمي الفساد[...] [جرائم مبّينة يف املادة 

 )232(5اخليار 

تفق مع مبادئها   تتعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،             -1  
 مثل  يف جرائم خطرية  اهليئات االعتبارية عن املشاركة     مسؤولية  لتقريـر   القانونـية،   

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (230)
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (231)
 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني  (232)
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من هذه  ] املواد املتعلقة بالتجرمي   [...] [ وفقا للمواد  النهب وعن سائر األفعال اجملّرمة    
 .االتفاقية

ملـبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية         رهـنا با   -2  
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاألشخاص االعتباريني 

 أو  هذه املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني     متـس   ال   -3  
 . الذين ارتكبوا اجلرائماالعتباريني

اهليئات تكفـل كـل دولة طرف، على وجه اخلصوص، إخضاع            -4  
 الذين تلقى عليهم املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية             ةعتبارياال

 .فّعالة ومتناسبة ورادعة

تـتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابري للسماح باعتبار رؤساء             -5  
املنشـآت الـتجارية وسائر موظفيها املسؤولني الذين يكونون على علم باجلرمية أو             

يها أو أي أشخاص لديهم سلطة اختاذ القرارات أو ممارسة الرقابة           الـذين وافقوا عل   
داخل املنشأة التجارية، مسؤولني جنائياً مبقتضى املبادئ احملددة يف قانوهنا الوطين يف            

 .حاالت التدليس
  

 )233(39املادة 
 السلطات املتخصصة

تـتخذ كـل دولـة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان وجود أشخاص                 
ويتعني أن يتمتع هؤالء مبا يلزم      . و هيئات متخصصة يف مكافحة الفساد     متخصصني أ 

مـن االسـتقاللية، وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، لكي            
وتضمن كل  . له يسـتطيعوا القيام بوظائفهم بصورة فّعالة ودون أي ضغط ال داعي          

تدريب واملوارد املالية   دولة طرف حصول موظفي تلك اهليئات على ما يكفي من ال          
 .للقيام مبهامهم

  
 ]. مل ُتبحث بعد75 – 40املواد [

  

_____________ 

 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (233)
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