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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
 اتفاقية ملكافحة الفساد   

 الدورة الثالثة
 ٢٠٠٢أكتوبر / تشرين األول١١ –سبتمرب / أيلول٣٠فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
 ٣٩-١   مع التركيز بصفة خاصة على املواد 

     
    **ع منقّح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمشرو

التجرمي، واجلزاءات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، والوالية  -ثالثا 
القضائية، ومسؤولية اهليئات االعتبارية، ومحاية الشهود والضحايا، 

   وإنفاذ القوانني
 ] يف الدورة األوىل للجنة املخصصة٣٩ - ١٩ُنظر يف املواد [

 

__________ 
*  A/AC.261/8. 

 االتفاقـية، اليت بدأهتا اللجنة      تتضـمن هـذه الوثـيقة مشـروع الـنص بصـيغته املـنقحة بعـد القـراءة األوىل ملشـروع                      **
 .املخصصة يف دورهتا الثانية
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 )١(٤٠املادة 

   املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
عـلى كـل دولـة طـرف أن جتعـل ارتكـاب أي فعــل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقية                      -١  

 .خاضعا جلزاءات ُتراعى فيها خطورة ذلك اجلرم

تسـعى كـل دولـة طـرف إىل اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لقصـر أي حصانة                          -٢  
ومـيني، فـيما يـتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم           وأي امتـياز قضـائي ملوظفـيها العم       

املـتعلقة بالفسـاد يف اطـار نظامهـا القـانوين، عـلى مـا هـو ضـروري بـالقطع لضمان توفري محاية                  
 )٢(.كافية لألشخاص الذين يتمّتعون بتلك االمتيازات واحلصانات لدى ممارسة وظائفهم

 أي صــالحيات قانونــية تقديــرية تســعى كــل دولــة طــرف إىل ضــمان ممارســة  -٣  
ــذه          ــة األشــخاص الرتكــاهبم جــرائم مشــمولة هب ــتعلق مبالحق ــيما ي ــا الداخــلي ف ــيحها قانوهن يت
االتفاقـية، مـن أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم،                

 .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا

 األفعـال اجملــّرمة وفقـا هلــذه االتفاقـية، تــتخذ كـل دولــة طـرف تدابــري      يف حالـة  -٤  
 ي، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع، ضمانا ألن ُتراع          مناسـبة 

الشــروط املفروضــة فــيما يــتعلق بقــرارات اإلفــراج عــلى ذمــة احملاكمــة أو االســتئناف ضــرورة    
 .جراءات اجلنائية الالحقة حضور املدعى عليه يف اإلضمان

 حماكمهـا أو سـلطاهتا املختصـة األخرى         بـأن تـراعي   تكفل كـل دولـة طـرف        تـ  -٥  
ر أو املشروط عن    املشـمولة هبـذه االتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّ          اجلـرائم   خطـورة   

 )٣(.اجلرائماألشخاص املدانني بارتكاب تلك 
  

__________ 
نــص هــذه املــادة هــو صــيغة مــنقّحة قدمــتها باكســتان وتركــيا وفرنســا وكولومبــيا ومصــر واملكســيك والنمســا  )1(

، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على        (A/AC.261/L.58)وهولـندا يف الـدورة الثانية للجنة املخصصة         
 . الرئيسطلب من

ــيا والنمســا  )A/AC.261/IPM/10(نــص يســتند إىل اقــتراح قدمــته فرنســا   )2( ، وأّيدتــه باكســتان وتركــيا وكولومب
 .وهولندا

أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كان من رأي بعض الوفود أنه ال ينبغي                     )3(
 .، بل كذلك الطبيعة اخلاصة اليت يتسم هبا اجلرمأن يوضع يف االعتبار خطورة اجلرم فحسب
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 )٤(١اخليار 
 
 إســقاط األهلــية، بأمــر قضــائي أو إمكانــيةألطــراف يف تــنظر الــدول ا -٦   

بـأي وسـيلة مناسـبة لفـترة زمنـية معقولـة، عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه             
االتفاقـية للعمـل كمديـرين للهيـئات االعتـبارية املؤسَّسـة داخـل والياهتا القضائية، ويف                

مديــرين للهيــئات إنشــاء ســجل وطــين باألشــخاص الذيــن أُســقطت أهليــتهم للعمــل ك 
 .االعتبارية

  
 )٥(٢اخليار 

 
تــنظر الــدول األطــراف يف امكانــية إســقاط األهلــية، بأمــر قضــائي أو   -٦  

بـأي وسـيلة مناسـبة لفـترة زمنـية معقولـة، عن األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه           
االتفاقــــية لشــــغل أي منصــــب وللترشــــح ألي منصــــب، ويف إنشــــاء ســــجل وطــــين 

 . أُسقطت أهليتهم على هذا النحوباألشخاص الذين
  

 )٦(٣اخليار 
 

 :تنظر الدول األطراف يف امكانية القيام مبا يلي -٦  

وقـف أي موظـف عمومـي مـتهم بارتكـاب فعل ُمجرَّم مبقتضى هذه             )أ(    
االتفاقـية وقفـا مؤقـتا عـن شـغل منصـبه أو االضـطالع مبهامـه أو أداء وظائفـه، كتدبري               

معقولــة ودون املســاس باملســؤوليات املــنوطة بــه، حيــنما تــرى  احتــياطي، لفــترة زمنــية 
الســلطة املختصــة استصــواب ذلــك الــتدبري إلجــراء الــتحريات أو مواصــلتها، وإســقاط 
ــد اختــاذ        ــية بع ــك املنصــب أو أداء تلــك الوظــائف يف اإلدارة العموم ــته لشــغل ذل أهلي

 راء؛اخلطوات اإلجرائية الالزمة وعندما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك اإلج

__________ 
ــندا       )4( ــته النمســا وهول ــتراح قدم ــن اق ــأخوذ م ــيا وفرنســا   )A/AC.261/IPM/4(نــص م ــه باكســتان وترك ، وأيدت

 .وكولومبيا
 .نص جديد اقترحته باكستان )5(
 .نص جديد اقترحته املكسيك، وأيدته تركيا وكولومبيا )6(
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إنشـاء سـجل باألشـخاص الذيـن خضـعوا لـتلك العقوبـة أو أسقطت                 )ب(    
أهليـتهم هبـدف احلـيلولة دون توظـيفهم مـن ِقـَبل إدارات أو هيـئات أخـرى أثـناء فـترة           

 )٨(،)٧(.إسقاط أهليتهم

ــرة  -٧    ــة   ١ال متـــس الفقـ ــلطات املختصـ ــة السـ ــادة مبمارسـ ــذه املـ  مـــن هـ
ولدى ]. أو املوظفـني املدنيني الدوليني    [لعمومـيني   صـالحياهتا التأديبـية ضـد املوظفـني ا        

ــا        ــية، وفق ــية الوطن ــلمحاكم اجلنائ ــية الواجــب فرضــها، جيــوز ل ــر اجلــزاءات اجلنائ تقري
ــبـي ســبق     ــبارها أي جــزاء تأدي للمــبادئ األساســية لقانوهنــا الداخــلي، أن تضــع يف اعت

 )١٠(،)٩(.فرضه على الشخص نفسه للسلوك ذاته

فاقــية مــا ميــس باملــبدأ القــائل بــأن توصــيف األفعــال لــيس يف هــذه االت -٨   
قة أو املــبادئ القانونــية اجملــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية وتوصــيف الدفــوع القانونــية املطــبّ  

ــوظ حصــرا       ــيت حتكــم مشــروعية الســلوك، حمف ــانون لاألخــرى ال ــة الداخــلي للق لدول
 )١١(.وفقا لذلك القانوناجلرائم ومعاقبتها الطرف، وبوجوب مالحقة تلك 

 

 

__________ 
شـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجنة املخصصة، كان من رأي بعض الوفود أن املسألة                 أثـناء القـراءة األوىل مل      )7(

وكــان مــن رأي هــذه الوفــود أيضــا أن . ٤٩ ســوف يكــون مــن األنســب تـناوهلا يف املــادة  ٦املشـمولة بالفقــرة  
 .السجالت ينبغي أن ُتتاح إىل هيئات عمومية أخرى، على الصعيد الداخلي والدويل معا

 القـراءة األوىل ملشـروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك بشأن                  أثـناء  )8(
 .مضمون هذه الفقرة، وخباصة بالنظر إىل أن القرارات بشأن نطاق االتفاقية املقبلة ال تزال قيد االنتظار

، وأيدته باكستان وفرنسا وكولومبيا     )A/AC.261/IPM/4(يسـتند هـذا النص إىل مقترح قدمته النمسا وهولندا            )9(
 .وأيدت تركيا أيضا اجلملة األوىل من الفقرة. واملكسيك

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود أنه ينبغي تعديل                      )10(
ه حيول دون سعي السلطات إىل التماس       هـذه الفقـرة لكي جتّسد أن أي جزاء تأدييب ال ينبغي النظر إليه على أن               

إمكانـية استصـدار حكـم بعقوبـة قصـوى عـلى شـخص أديـن بالفسـاد، ألن فـرض اجلـزاءات التأديبـية لـن يعّد                           
 .تعّرضا للمحاكمة مرتني على اجلرم ذاته

هذه الفقرة أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أن      )11(
 وأن من الضروري وضع هذه العالقة يف االعتبار إّبان القراءة الثانية        ٢٥قـد تـنطوي عـلى حممـول ميـس باملـادة             

 .ملشروع النص
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تسـعى الــدول األطـراف إىل تعزيــز إعـادة إدمــاج األشـخاص املدانــني      -٩  
 )١٣(،)١٢(.جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم
  

 )١٤( مكررا٤٠املادة 
  نظام التقادم

عـلى كـل دولـة طـرف يـنص قانوهنـا الداخـلي عـلى فـترة الـتقادم منطبقة على األفعال                         
مـن هذه االتفاقية، أن ُتطبق، حيثما كان       ] املـواد املـتعلقة بالـتجرمي     [...] [اجملـرمة وفقـا لـلمواد       

مناســبا، فــترة تقــادم طويلــة، ُتتــيح مــدة زمنــية كافــية للتحقــيق يف تلــك األفعــال ومالحقــة           
وتكــون تلــك الفــترة أطــول يف احلــاالت الــيت يفلــت فــيها اجلــاين املــزعوم مــن قبضــة . مرتكبــيها
 )١٥(.العدالة

 
 )١٦(] ُحذفت٤١املادة [

__________ 
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، كان من رأي بعض الوفود أنه ينبغي                )12(

 .، رمبا فيما يتعلق باألحكام بشأن محاية الشهود والضحايامعاجلة هذه املسألة يف موضع آخر
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند إضافة الفقرتني التاليتني                   )13(

 :(A/AC.261/L.64)إىل نص هذه املادة 
ي، أن تنيط مبحاكم خاصة جيـوز لكـل دولـة طـرف، بالقدر الذي يسمح به قانوهنا الداخل          "   

مهمـة املالحقـة واحملاكمـة عـلى اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية، بغـية تعجـيل البـت يف تلك القضايا                   
 .والتمكن يف غضون ذلك من إجياد اخلربة والتخصص الالزمني ملعاجلة تلك اجلرائم

 ألي موظف تـدرج كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي حكما مناسبا يكفل عدم السماح   "   
ــزال         ــنما ال ت ــأن يعمــل بصــفته الرمســية بي ــية ب ــتهم بارتكــاب جــرمية مشــمولة هبــذه االتفاق عمومــي م

 ."اإلجراءات القانونية املتخذة ضده جارية
 ٤٠قُــّدم نــص هــذه املــادة مــن املكســيك أثــناء الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة، عقــب القــراءة األوىل لــلمادة    )14(

(A/AC.261/L.57). 
 الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة، أعربــت هــاييت عــن تأيــيدها ملقــترح املكســيك، واقترحــت تعديــل اجلملــة   يف )15(

وال يبدأ سريان فترة التقادم إىل حني       ): "A/AC.261/L.60انظر  (األخرية من املادة لكي يصبح نصها كما يلي         
 ."الحقةوقف اجلاين املزعوم عن أداء وظائفه، أو إزالة األسباب املانعة ألي م

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، سحبت كل من كولومبيا واملكسيك          )16(
، عــلى ٢ و ١، اخلــيارين A/AC.261/3 (Part II)لالطــالع عــلى الــنص، انظــر  (٤١مقترحــيهما بشــأن املــادة 

 ٥، والفقرة   ٤٠ سـوف تـنقل إىل املـادة         ٤وقـد فعلـت املكسـيك ذلـك بـناء عـلى الفهـم بـأن الفقـرة                   ). الـتوايل 
 سوف تصبح الفقرة ٦سـوف تـنقل إىل مـادة مناسـبة ضـمن الفصـل الـرابع عن تعزيز التعاون الدويل، والفقرة                     

ولكن بالنظر  ). A/AC.261/L.49 (٤١كما اقترح وفد مصر صيغة جديدة للمادة        . ٥١ مكـررا مـن املادة       ١٤
ما أعقب ذلك من حذف املادة، أبدت مصر عدم إصرارها على           إىل سـحب اقـتراحي كولومبـيا واملكسيك، و        

 .اقتراحاهتا ما مل تعاود اللجنة املخصصة حبث هذه املسألة يف مرحلة الحقة
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 )١٧(٤٢املادة 

   )١٨(املصادرة واحلجز
تعـتمد كـل دولـة طـرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين                 -١  

 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

العــائدات اإلجرامــية املتأتــية مــن جــرائم مشــمولة هبــذه االتفاقــية، أو ممــتلكات  )أ(  
 دات؛تعادل قيمتها قيمة تلك العائ

ــت      )ب(   ــُتخدمت أو كانـ ــيت اسـ ــرى الـ ــدات أو األدوات األخـ ــتلكات أو املعـ املمـ
 )٢٠(. لالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية)١٩(معدة

تعـتمد الـدول األطـراف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للـتمكني مـن كشف أي من              -٢  
أثـره أو جتمـيده أو حجزه، لغرض     مـن هـذه املـادة أو اقـتفاء           ١األشـياء املشـار إلـيها يف الفقـرة          

 )٢١(.مصادرته يف هناية املطاف

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم                   -٣[  
إدارة واســتخدام املمــتلكات اجملّمــدة أو احملجــوزة أو املصــادرة الــيت هــي عــائدات إجرامــية،        

وجيب أن تشمل هذه . ُتنشأ لذلك الغرضوتكفـل إدارة تلـك املمـتلكات مـن قـبل هيـئة رمسية         
لـه  الـتدابري معـايري بشـأن إرجـاع املمـتلكات املضـمونة، اليت تظل حتت تصرف الشخص الذي         

كمـا تـنظر كـل دولـة طـرف يف تدابـري تتعلق بإدارة واستخدام املمتلكات املتروكة                  . حـق فـيها   
] ستة أشهر مثال،  [متلكات،  وكذلـك مـراعاة املُهـل الزمنـية الـيت يعـد انقضـاؤها تـركاً لتلك امل                 

__________ 
نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قدمتها تركيا وباكستان والفلبني وكولومبيا واملكسيك والنمسا وهولندا أثناء                )17(

، عقـب القـراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من   (A/AC.261/L.63)الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة       
 .الرئيس

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود أن عنوان هذه                        )18(
، ينبغي أن يكون عنوان     ووفقا لرأي تلك الوفود   . املادة ينبغي أن جيّسد تسلسل مسار العملية اليت تصفها املادة         

 ".التجميد واحلجز واملصادرة: "هذه املادة كما يلي
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، اقترحـت مصر االستعاضة عن كلمة                         )19(

 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (كانت معّدة"بالعبارة " ُيراد"
روع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، رأى بعـض الوفود أن من الضروري                   أثـناء القـراءة األوىل ملشـ       )20(

 .متحيص طبيعة الوسائل اذا كان هناك وضوح بشأن اتساع األفعال اإلجرامية املشمولة باالتفاقية املقبلة
يف "اضة عن عبارة أثـناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر االستع       )21(

 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (احملتملة"بالكلمة " هناية املطاف
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ــنقولة و      ــة املمــتلكات امل ــدءا مــن اإلشــعار بتجمــيدها أو ضــبطها أو مصــادرهتا يف حال ســنة [ ب
 )٢٢(.]يف حالة املمتلكات غري املنقولة] واحدة

عـلى كـل دولـة طـرف أيضـا أن تـتخذ التدابري لكي تنظر يف طلبات التجميد                    -٤[  
 سـواء أكانـت حمفوظـة بامسـه أم باسم أصدقائه أم             أو احلجـز املؤقـتني جلمـيع موجـودات اجلـاين          

ــتظار التحقــيق أو       ــنفّذها، بان ــة، وت ــية معقول ــه أم شــركائه يف اجلــرم لفــترة زمن ــيه أم أقارب معاون
احملاكمــة، وعلــيها أيضــا أن تنشــئ آلــيات للــنظر يف مطالــبات أي شــخص بشــأن املوجــودات     

 )٢٣(.]اجملّمدة

 ُبّدلـــت، جزئـــيا أو كلـــيا، إىل ممـــتلكات إذا ُحّولـــت العـــائدات اإلجرامـــية أو -٥  
أخــرى، وجــب إخضــاع تلــك املمــتلكات، بــدال مــن العــائدات، للــتدابري املشــار إلــيها يف هــذه 

 .املادة

إذا ُخلطـت العــائدات اإلجرامــية مبمــتلكات اكُتسـبت مــن مصــادر مشــروعة،    -٦  
املخلوطة، دون وجـب إخضـاع تلـك املمـتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات      

 )٢٤(.مساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

ختضـع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه             -٧  
 اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من تلك العائدات،         )٢٥(املطـّبقني عـلى العائدات اإلجرامية،     

ت العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا            أو مـن املمـتلكات اليت ُحّول      
 .تلك العائدات

من هذه ] الـتعاون الدويل بشأن املصادرة    [...] [ألغـراض هـذه املـادة واملـادة          -٨  
ــر بإتاحــة         ــا أو ســلطاهتا املختصــة األخــرى أن تأم ــة طــرف حماكمه ــية، ختــوِّل كــل دول االتفاق

__________ 
وأثناء القراءة الثانية للنص، يف الدورة الثانية       ). A/AC.261/IPM/13(نـص مـأخوذ مـن اقـتراح قدمته املكسيك            )22(

 .ارة األموال املصادرةللجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أهنا ال تؤيد اشتراط وجود هيئة وحيدة إلد
 .نص مأخوذ من اقتراح قدمته باكستان )23(

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، اقترحت الواليات املتحدة األمريكية                       (24)
 أن  ، وذلك لتوضيح أنه، يف بعض الظروف، ميكن       "القـيمة املقدرة  "قـبل عـبارة     " مـا ال يقـل عـن      "ادراج عـبارة    

تكـون أموال مشروعة خملوطة أداة جلرمية ذات صلة تتعلق بغسل األموال، وينبغي أن تكون خاضعة للمصادرة     
 .أيضا

أو املنافع  "أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجنة املخصصة، اقترحت مصر وضع عبارة                      )25(
 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر ( الفاصلة بني قوسني وحذف" األخرى املتأتية من تلك العائدات



 

 8 
 

 A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 

وال جيـوز للـدول األطراف أن ترفض        . [لـية أو الـتجارية أو حبجـزها       السـجالت املصـرفية أو املا     
 )٢٦(.]االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية

ــّين املصــدر      -٩   ــزام اجلــاين بــأن يب ــية إل ــنظر يف إمكان جيــوز للــدول األطــراف أن ت
ن ذلك املشـروع لعـائدات إجرامـية مـزعومة أو ملمـتلكات أخـرى عرضـة للمصـادرة، طاملـا كا           

ــزام متســقا   ــيعة اإلجــراءات القضــائية واإلجــراءات       اإلل ــع طب ــا الداخــلي وم ــبادئ قانوهن ــع م م
 .األخرى

قــوق األطــراف الثالــثة احلســنة حب أحكــام هــذه املــادة مبــا ميــس تــأويلال جيــوز  -١٠  
 )٢٧(.النية

يت لـيس يف هـذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري ال                -١١  
 )٢٨(.تلك األحكامل  وخاضعني أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف متوافقني معتشري إليها

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
 . بشأن السرية املصرفية٥٨نص مل يدرج يف اقتراح املكسيك نظرا لوجود املادة  )26(
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجنة املخصصة، اقترحت اهلند تعديل هذه الفقرة لكي         )27(

وز للـدول األطـراف أن تـنص على عدم جواز تأويل أحكام             جيـ ): "A/AC.261/L.64(يصـبح نصـها كمـا يـلي         
هـذه املـادة على حنو ميس حبقوق أطراف ثالثة حسنة النية، شريطة أن يكون أي طرف ثالث قادرا على إثبات                     

 ."حقوقه إذا ما طلب منه ذلك
فة فقرة جديدة يف   أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقترحت مصر إضا                    )28(

 ).A/AC.261/L.49/Add.1لالطالع على نص الفقرة اإلضافية، انظر  (٤٢هناية املادة 
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 )٣٠(،)٢٩(٤٣املادة 

   )٣١(محاية الشهود والضحايا
لتوفري ، مـا يلـزم مـن تدابري     حـدود إمكانـياهتا   ضـمن    ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١  

مشمولة تتعلق جبرائم    بشهادة    الذين ُيْدلون  يف اإلجراءات اجلنائية  واخلرباء  لشهود  لمحايـة فّعالـة     
 االقتضاء، من أي     عند هبـذه االتفاقـية، وكذلـك ألقـارهبم وسـائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم             

 )٣٢(.انتقام أو ترهيب حمتمل

 مـن هـذه املادة، ودون مساس        ١اة يف الفقـرة      الـتدابري املـتوخّ    تشـمل جيـوز أن     -٢  
 : حماكمة مشروعةقه يفحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك ح

وضــع قواعــد إجرائــية لــتوفري احلمايــة اجلســدية ألولــئك األشــخاص، كالقــيام   )أ(  
 ، حيثما كان مناسبا،   مـثال، بـالقدر الـالزم واملمكـن عملـيا، بتغـيري أمـاكن إقامـتهم، والسـماح                 

ى  أو بفرض قيود عل   تواجدهم وأماكن   ة أولئك األشخاص  بعـدم إفشـاء املعلومـات املتعلقة هبوي       
 إفشائها؛

__________ 
نـص هــذه املــادة هــو صـيغة مــنقّحة قدمــتها تركــيا وفرنســا وكولومبـيــا واملكســيــك والنمســـــا وهولــنــدا أثــناء     )29(

ملشـــروع النــص وبنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس الثانـيـة للجـنـة املخصصـة، عقـــب القـــراءة األولــى       الـدورة 
)A/AC.261/L.73 .(                       ولـدى تقـدمي مشـروع الـنص املـنقّح، أشـري إىل أن اقـتراح فرنسـا، الذي سبق أن ورد يف

، )A/AC.261/3 (Part II)انظر (، ٤ مـن مقـترح كولومبيا، الذي سبق أن ورد يف اخليار   ٦، والفقـرة  ٢اخلـيار  
 .٤٥ و ٤٤سياق املادتني سوف يناقشان يف 

 ٤٣أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر صياغة بديلة للمادة                  )30(
(A/AC.261/L.49/Add.1). 

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقُترح ما يلي ألجل محاية األشخاص                  )31(
اجملتمع  (١٣مـن املادة  ) ج (١تعديـل الفقـرة الفرعـية    ) أ: (٤٣يف املـادة    " املخـّبرين املـتطوعني   "ذيـن يسـمون     ال

محايـة األشـخاص الذيـن يـبلّغون السـلطات املختصــة،      ) ج): "(A/AC.261/L.73انظـر  (بالـنص الـتايل   ) األهـلي 
". تعريف الوارد يف هذه االتفاقية    حبسـن نـية وألسـباب وجـيهة، بـأي وقـائع قـد تعتـرب أهنـا متثل جرما حسب ال                     

 تتخذ كل دولة طرف كل التدابري املناسبة        -٣: " فقرة ثالثة يكون نصها كما يلي      ١٣تضـاف إىل املـادة      ) ب(
 مكررا معروفة لعامة الناس، وعليها أن توفّر سبل الوصول ٥لضـمان أن تكـون اهليـئات املشـار إلـيها يف املـادة            

 وقائع قد يعترب أهنا متثل جرما حسب التعريف الوارد يف هذا االتفاقية، مبا يف               إىل تلـك اهليئات لالبالغ عن أي      
 ."ذلك اإلبالغ املغفل

أثــناء القــراءة األوىل ملشــروع الــنص، يف الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة، اقترحــت اهلــند إدراج فقــرة منفصــلة   )32(
د الذيــن يقدمــون معلومــات تــؤدي إىل مــنع  ، وأن يــدرج يف هــذه الفــئة األفــرا "املخــّبرين املــتطوعني"لــتعريف 

ــتمل       ــتقام أو ترهيـــب حمـ ــؤالء األشـــخاص مـــن أي انـ ــة هلـ ــة فّعالـ ــاد، وتوفـــري محايـ ــر (حـــدوث فعـــل فسـ انظـ
A/AC.261/L.74.( 
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أولــئك  تتــيح اإلدالء بالشــهادة عــلى حنــو يكفــل ســالمة   إثباتــيةتوفــري قواعــد  )ب(  
  مـــثل، كالســـماح مـــثال بـــاإلدالء بالشـــهادة باســـتخدام تكنولوجـــيا االتصـــاالت، األشـــخاص

 .وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

 دول أخــرى بشــأن تــنظر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع -٣  
 . من هذه املادة١ يف الفقرة املشار اليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

ــرة   -٤   ــافة إىل الفقـ ــادة  ٥اضـ ــن املـ ــني    [...] [ مـ ــلوك املوظفـ ــد سـ ــة قواعـ مدونـ
 ٢ و ١، عـلى كـل دولـة طـرف أن تنظر يف تطبيق  التدابري املشار اليها يف الفقرتني                    ]العمومـيني 

ــادة عــلى الضــحا    ــية     مــن هــذه امل ــبلّغون الســلطات املختصــة، حبســن ن ــن ي يا واألشــخاص الذي
ــوارد يف هــذه         ــتعريف ال ــرب أهنــا متــثل جــرما حســب ال ــد ُتعت ــائع ق ــأي وق وألســباب وجــيهة، ب

 .االتفاقية، دون اإلدالء بشهادة يف اجراءات جنائية
  

 )٣٤(،)٣٣(٤٤املادة 

   اآلثار النامجة عن أفعال الفساد
 )٣٥(١اخليار    

 
ــثة   مـــع إيـــالء اال    ــرعا لألطـــراف الثالـ ــبة شـ ــلحقوق املكتسـ ــبار الواجـــب لـ عتـ

 وســعيا إىل حتقــيق املصــلحة العامــة عــلى أفضــل وجــه، تعــتمد الــدول    )٣٦(]املتضــررة[
األطـراف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري إلزالة اآلثار النامجة عن أفعال               

بيل املثال، أن تعترب الفساد     ويف هـذا السياق، جيوز للدول األطراف، على س        . [الفسـاد 
عـامال ذا صـلة يف االجـراءات القانونـية املـتخذة إللغـاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز                    

 )٣٧(].أو غري ذلك من الصكوك املماثلة
__________ 

ــناء             )33( ــامل غــري رمســي، أث ــريق ع ــت تنســيق ف ــيت تول ــتها املكســيك، ال ــنقّحة قّدم ــو صــيغة م ــادة ه ــذه امل نــص ه
ملخصصـة، عقـب القـــراءة األولــى ملشــروع النــص وبنــاء علــى طلــب مــن الرئيــس  الثانـيــة للجنــة ا    الـــدورة 

)A/AC.261/L.72.( 
 ٤٥ و   ٤٤أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص يف الـدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر دمج املادتني                     )34(

لالطالع على النص الكامل للمادة     " ( عن أفعال الفساد   املسؤولية املدنية النامجة  "يف مـادة واحدة يكون عنواهنا       
 ).A/AC.261/L.49/Add.1اجلديدة املقترحة، انظر 

 .اقتراح مقدم من اسبانيا )35(
 .اقتراح مقدم من الواليات املتحدة )36(
 .اقتراح مقدم من الواليات املتحدة )37(
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 ٢اخليار     
مـع إيـالء كـامل االعتـبار لـلحقوق املشروعة لألطراف الثالثة، تكفل               -١   

ال عقـد أو سـحب امتـياز أو غري    كـل دولـة طـرف أن يكـون فعـل الفسـاد سـببا إلبطـ          
ذلـك مـن الصـكوك القانونـية املماثلة، مىت ثبت أن للفساد تأثريا مباشرا أو غري مباشر                  

 )٣٨(.على إبرامها

جيــوز للدولــة الطــرف، حســب اختــيارها، أن تســحب أي امتــياز أو    -٢   
 تفسـخ أي عقـد أو تـبطل أي حق أو منفعة أو مزية قانونية إذا ثبت أن ذلك ناتج عن            
أي فعـل فسـاد وتـبني أنـه يـتعارض مـع املصـلحة العامـة، دون حتمـل أي الـتزام بتقدمي                        

 )٣٩(.تعويض
  

 )٤٠(٤٥املادة 
   التعويض عن األضرار

 )٤١(١اخليار     

  
تكفـل كـل دولـة طـرف أن يـراعي قانوهنـا الداخلي ضرورة مكافحة             -١  

ثر الفســاد، وأن يــنص خصوصــا عــلى ســبل انتصــاف فعالــة لألشــخاص الذيــن تــتأ         
حقوقهــم ومصــاحلهم بالفســاد، بغــية متكيــنهم مــن احلصــول، وفقــا ملــبادئ قانوهنــا          

 .الداخلي، على تعويضات عن األضرار

تتـيح كـل دولـة طـرف، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي، إمكانية عرض آراء                  -٢  
وشـواغل الضـحايا وأخذهـا بعـني االعتـبار يف املـراحل املناسـبة من اإلجراءات اجلنائية                  

 . اجلناة، على حنو ال ميّس حبقوق الدفاعاملتخذة ضد

__________ 
 .(A/AC.261/L.55)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املغرب  )38(
 ).A/AC.261/L.54(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من باكستان  )39(
نص هذه املادة هو صيغة منقّحة قدمتها املكسيك، اليت تولّت تنسيق فريق عامل غري رمسي، أثناء الدورة الثانية           )40(

 ).A/AC.261/L.72(للجنة املخصصة، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس 
 ).A/AC.261/IPM/10(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  )41(
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 )٤٢(٢اخليار     

  
تعـتمد كـل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى               -١  

لكـي تكفـل حـق األشـخاص الذيـن أصـاهبم ضـرر من جراء فعل فساد يف رفع دعوى          
ضـد األشـخاص املسـؤولني عـن ذلـك الضـرر، بغـية احلصول على                 ] مدنـية ] [قانونـية [
 )٤٣(.ويض كاملتع

ــية للحصــول عــلى   ١ألغــراض الفقــرة  -٢   ــاء بالشــروط التال ــتعني الوف ، ي
 :تعويض عن الضرر

قـــد ارتكـــب فعـــل الفســـاد أو أذن ] اجلـــاين] [املدعـــى علـــيه[كـــون  )أ(  
 بارتكابه عمدا؛

 إصابة املدعي بضرر؛ )ب(  

 .وجود صلة سببية بني فعل الفساد وذلك الضرر )ج(  

طـرف يف قانوهنـا الداخـلي عـلى أنـه، يف حال تعدد              تـنص كـل دولـة        -٣  
األشــخاص املدعــى علــيهم باملســؤولية عــن الضــرر الــناجم عــن النشــاط الفاســد ذاتــه،  

 )٤٤(.ُتلقى املسؤولية عليهم جمتمعني ومنفردين

تـنص كـل دولـة طـرف يف قانوهنـا الداخـلي على خفض التعويض أو           -٤  
ن املدعي قد أسهم يف وقوع الضرر أو        عـدم إجازته، مع مراعاة كل الظروف، إذا كا        

 )٤٥(.يف تفاقمه نتيجة خلطأ ارتكبه

جيــوز أن يشــمل الــتعويض املشــار إلــيه يف هــذه املــادة الضــرر املــادي    -٥  
 .وفقدان األرباح واخلسارة غري املالية

__________ 
 .بصيغته املعدلة شفويا) A/AC.261/IPM/13(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  )42(
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، اقترحـت اهلـند إدراج النص اإلضايف                          )43(

تنص كل دولة طرف يف قانوهنا الداخلي على أن يكون من حق أي موظف              ): "A/AC.261/L.74 انظر(التايل  
عمومـي تـلحق به أضرار، سواء أكانت مالية أم غري مالية، نتيجة ادعاءات عليه بالفساد، غري موضوعية بسوء                   

ل إجراء بغية احلصول على نـية أو عن قصد أو بنية مبّيتة، وثبت الحقا أهنا باطلة أو اتضح أهنا واهية، أن يستهّ     
 ".تعويض كامل عن األضرار النامجة عن تلك االدعاءات

 ).A/AC.261/IPM/24(نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني  )44(
ومــن االقتــراح املقــدم مــن مصــر     ) A/AC.261/IPM/24(نـــص مـأخـــوذ مـــن االقتــراح املقــدم مــن الفلبيــن            )45(

)A/AC.261/L.49/Add.1.( 
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 )٤٦(٤٦املادة 
   تدابري تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القانون

مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو  تـتخذ كـل دولـة طرف تدابري          -١  
شـاركوا يف ارتكـاب فعـل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقـية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات             
املختصـة ألغـراض التحقـيق واالثـبات، وعـلى توفـري مسـاعدة فعلـية حمـددة للسلطات املختصة                    

 .ميكن أن تسهم يف استرداد العائدات اإلجرامية

ــنظر كــ  -٢   ــيح  ت ــة طــرف يف أن تت  يف احلــاالت )٤٧(،]يف قانوهنــا الداخــلي [ل دول
املناسـبة، إمكانـية ختفـيف عقوبـة املتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة                  

 .بشأن جرم مشمول هبذه االتفاقية

تـنظر كـل دولة طرف يف أن تتيح، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،               -٣  
ــ ــنح احلصــانة [ية إمكان ــة القضــائية   ] م ــن املالحق ــية   [م ــن املســؤولية اجلنائ ــاء م  ألي )٤٨(]لالعف

 .شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن جرم مشمول هبذه االتفاقية

[...] جتــري محايــة أولــئك األشــخاص عــلى الــنحو املنصــوص علــيه يف املــادة   -٤  
 .ه االتفاقيةمن هذ] محاية الشهود والضحايا[

 مـن هـذه املـادة، املوجود يف    ١عـندما يكـون الشـخص املشـار الـيه يف الفقـرة          -٥  
 تقــدمي عــون كــبري إىل الســلطات املختصــة لدولــة   )٤٩(]راغــبا يف] [قــادرا عــلى[دولــة طــرف، 

طـرف أخـرى، جيـوز للدولـتني الطـرفني املعنيـتني أن تـنظرا يف ابـرام اتفاقـات أو ترتيبات، وفقا                       
 الداخـلي، بشـأن إمكان قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني               لقانوهنمـا 

 . من هذه املادة٣ و ٢

 
 

__________ 
نــص هــذه املــادة هــو صــيغة مــنقّحة قُّدمــت يف الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة مــن االحتـــاد الروســـي وفرنســـا   )46(

وكولومبـيــا والنمســــا وهولنـــدا، عقـــب القــراءة األولـــى ملشـــروع النـــص وبنـــاء علــى طلب مــن الرئيــس            
)A/AC.261/L.76.( 

 .مقدم من االحتاد الروسياقتراح  )47(
 .اقتراح مقدم من االحتاد الروسي )48(
 .اقتراح مقدم من االحتاد الروسي )49(
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 )٥٠(] ُحذفت٤٧املادة [

  
 )٥١(٤٨املادة 

   )٥٢(التعاون مع السلطات الوطنية وفيما بينها
تــتخذ كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري لضــمان تعــاون الســلطات العمومــية،    
 وفقا لقانوهنا الداخلي، مع سلطاهتا املسؤولة عن التحقيق يف          )٥٣(كذلـك املوظفني العموميني،   و

 )٥٤(:وجيوز أن تشمل تلك التدابري ما يلي. األفعال اإلجرامية ومالحقتها

املـبادرة بـإبالغ السلطات األخرية حيثما تكون هناك أسباب وجيهة لالعتقاد            )أ(  
جترمي الفساد الذي يضلع فيه     [...] [ اجملـّرمة وفقا للمواد      بأنـه جـرى ارتكـاب أي مـن األفعـال          

جتـرمي غسل عائدات   [...] [ و] جتـرمي الفسـاد يف القطـاع اخلـاص        [...] [ و] موظـف عمومـي   
 من هذه االتفاقية ؛ أو] الفساد

 )٥٥(.تقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبها )ب(  
  

__________ 
 أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ألهنا كانت متطابقة                ٤٧ُحذفـت املـادة      )50(

 . من مشروع النص٥٩مع املادة 
( منقّحــة قُّدمــت يف الـــدورة الثانيــة للجنــة املخصصــة مـــن النمســـا وهولنـــدا            نـص هـذه املـادة هـو صـيغـــة          )51(

A/AC.261/L.61(عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس ،. 
... مع  "أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقترحت مصر حذف عبارة                       )52(

 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (وفيما بينها
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقترحت اهلند إدراج النص التايل بعد                    )53(

وكذلــك تعــاون الســلطات واملوظفــني يف القطــاع اخلــاص الــذي يوفــر بضــائع  ": "املوظفــني العمومــيني"عــبارة 
 ).A/AC.261/L.74انظر " (ذات صلة وثيقة برفاه الناس ومصلحتهموخدمات عمومية 

على النحو  "أثـناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر إدراج عبارة                 )54(
 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر (يف هناية هذه الفقرة " التايل

 يف الـدورة الثانية للجنة املخصصة، أعرب بعض الوفود عن شواغل بشأن       أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص،         (55)
ما إذا كانت صياغة هذه املادة تتيح مرونة كافية ملراعاة الفوارق بني النظم القانونية، مبا يف ذلك احلق يف عدم                    

 .جترمي الشخص نفسه بنفسه، اجملسد يف العديد من النظم القانونية
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 )٥٦( مكررا٤٨املادة 
   التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي تكفل، وفقا لقانوهنا                                 -١  
الداخلي، تعزيز التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع                                          

تعلقة بارتكاب أفعال إجرامية                اخلاص، وخصوصا املؤسسات املالية، لغرض تبادل املعلومات امل                         
 .مشمولة هبذه االتفاقية           

تنظر كل دولة طرف، حيثما كان ذلك مناسبا، يف أن تفرض على رعاياها                                               -٢  
 وفقا لقانوهنا        )٥٧(،]وغريهم من األشخاص الذين يوجد مكان إقامتهم املعتاد يف اقليمها                            [

 واملالحقة عن ارتكاب فعل                 الداخلي، التزاما بإبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق                           
 .إجرامي مشمول هبذه االتفاقية               

  
 )٥٨(٤٩املادة 

   إنشاء سجل جنائي
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي يؤخذ                                             

 سبق أن صدر          )٥٩(بعني االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة                                 
  )٦٠( دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف اجراءات جنائية                                 حبق اجلاين املزعوم يف          

 .ذات صلة جبرم مشمول هبذه االتفاقية                  
  

__________ 
ومل تـنظر اللجنة  ). A/AC.261/L.62( وهولـندا إّبـان الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة           اقـتراح مقـدم مـن غامبـيا        )56(

 .املخصصة يف النص إّبان القراءة األوىل ملشروع االتفاقية
 .النص الوارد بني معقوفتني مقترح من غامبيا (57)
ىل ملشروع النص، يف    وأثـناء القراءة األو   . (A/AC.261/IPM/14)نـص مـأخوذ مـن اقـتراح مقـدم مـن كولومبـيا                (58)

 A/AC.261/3انظر  (٢الدورة الثانية للجنــة املخصصة، سحبــت تركيــا اقتراحها، الذي ورد سابقا يف اخليار 

(Part II).( 
أثــناء القــراءة األوىل ملشــروع الــنص، يف الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة، رأت عــدة وفــود أن مــن الضــروري   (59)

 .هي ادانات قطعيةتوضيح أن االدانات السابقة 
وخباصة "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود اضافة عبارة         (60)

 ".االجراءات اجلنائية"بعد عبارة " يف التحقيقات اجلنائية
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 )٦٢(،)٦١(٥٠املادة 

   الوالية القضائية
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية                                       -١  

للمواد     [)٦٣(]من هذه االتفاقية          ] املتعلقة بالتجرمي        املواد   [...] [املواد    [على األفعال اجملّرمة وفقا             
جترمي غسل عائدات              ] […[ و ] جترمي عرقلة سري العدالة         ] […[ و ] جترمي الفساد      ] […[

 : يف احلاالت التالية         )٦٥(]هلذه االتفاقية      [)٦٤(]من هذه االتفاقية        ] الفساد  

 الطرف؛ أو       يف اقليم تلك الدولة         )٦٦(]كليا أو جزئيا        [عندما ُيرتكب اجلرم             )أ(  

عندما يرتكب اجلرم على منت سفينة ترفع علم تلك الدولة الطرف أو طائرة                                             )ب (  
 ]؛ أو   [)٦٧(.مسّجلة مبقتضى قوانني تلك الدولة الطرف وقت ارتكاب اجلرم                             

 ])٦٨(عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف؛ أو                     )ج [(  

، حسبما هو مقرر            عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف املتضررة                     -مكررا   ) ج [(  
 ])٦٩(.يف هذه االتفاقية        

من هذه االتفاقية، جيوز للدولة                ] صون السيادة       [...] [رهنا بأحكام املادة             -٢  
 :الطرف أن تؤكد أيضا سريان واليتها على أي جرم من هذا القبيل يف احلاالت التالية                                             

 عندما ُيرتكب اجلرم ضد أحد مواطين تلك الدولة الطرف؛ أو                              )أ(  
__________ 

 الــدورة الثانــية للجــنة  نــص هــذه املــادة هــو صــيغة مــنقحة قدمــتها كولومبــيا واملكســيك والنمســا وهولــندا يف    (61)
وأثناء القراءة . ، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على طلب من الرئيس       (A/AC.261/L.75)املخصصـة   

األوىل هلـذه املـادة، الحظـت عـدة وفود أن من الصعب مناقشة الوالية القضائية بالتفصيل إىل أن حتدد األفعال                     
 .ة املقبلةاليت ستعترب جرائم جنائية وفقا لالتفاقي

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر صياغة بديلة هلذه املادة                      (62)
 ).A/AC.261/L.49/Add.1انظر (

 .اقتراح مقدم من النمسا وهولندا (63) 
 .اقتراح مقدم من املكسيك (64)
 .اقتراح مقدم من كولومبيا (65)
 . النمسا وهولندااقتراح مقدم من (66)
أثـناء القــراءة األوىل للــنص، يف الـدورة الثانــية للجــنة املخصصـة، اقترحــت الواليــات املـتحدة نقــل هــذه الفقــرة      (67)

 .٢الفرعية إىل الفقرة 
 .اقتراح مقدم من املكسيك واهلند (68)
 ".لدولة الطرف املتضررةا"وستقدم كولومبيا اقتراحا آخر يتضمن تعريفا ملفهوم . اقتراح مقدم من كولومبيا (69)
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عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي                                     )ب (  
 اجلنسية يوجد مكان اقامته املعتاد يف اقليمها؛ أو                          

 :عندما يكون اجلرم          )ج (  

جترمي أفعال  [...] [مـن املـادة     [...] واحـدا مـن األفعـال اجملـّرمة وفقـا للفقـرة              ‘١‘  
دف ارتكـاب جرمية    مـن هـذه االتفاقـية وُيرتكـب خـارج اقلـيمها هبـ             ] الفسـاد 

 ذات صلة به داخل اقليمها؛

جترمي [...] [مـن املادة  ‘ ٢‘) ب (١واحـدا مـن األفعـال اجملـّرمة وفقـا للفقـرة            ‘٢‘  
مـن هـذه االتفاقـية، وُيرتكـب خـارج اقليمها هبدف            ] غسـل عـائدات الفسـاد     

مــن املــادة ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١ارتكــاب فعــل جمــّرم وفقــا للفقــــرة  
 .من هذه االتفاقية داخل اقليمها] جترمي غسل عائدات الفساد[[...] 

من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة                 ] تسليم اجملرمني     [...] [ألغراض املادة         -٣  
طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه                                         

 إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد                         التفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف                         
 .مواطنيها   

تعتمد كل دولة طرف أيضا ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها                                           -٤  
القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف اقليمها                                         

 .وال تقوم بتسليمه      

  ٢ أو   ١ اليت متارس واليتها القضائية يف اطار الفقرة                      اذا أُبلغت الدولة الطرف          -٥  
من هذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، بأن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو                                                   
مالحقة أو تتخذ اجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات املختصة يف تلك                                                        

تنسيق ما تتخذه من              الدول األطراف أن تتشاور فيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف                                      
 .إجراءات    

دون مساس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة                                   -٦  
 ."أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي                                 
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   ترويج التعاون الدويل وتعزيزه      -رابعا  
 )٧٠(٥١املادة 

    )٧١(تسليم اجملرمني
الشخص عندما يكون   ذه املادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،        تنطـبق ه   -١  

يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أن        موجـودا   الـذي هـو موضـوع طلـب التسـليم           
القانون الداخلي لكل من الدولة خاضعا للعقاب يف    يكـون اجلـرم الـذي ُيلـتمس بشأنه التسليم           

 )٧٢(.قية الطلبالطرف الطالبة والدولة الطرف متل

__________ 
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نــــص مدمــــج مــــأخوذ مــــن االقــــتراحات املقدمــــة مــــن النمســــا وهولــــندا  (70)

(A/AC.261/IPM/14) واملكســيك (A/AC.261/IPM/13) .    ــدورة ــنص، يف ال ــراءة األوىل ملشــروع ال ــناء الق وأث
 A/AC.261/3انظر  (٢ سابقا بصفته اخليار الثانية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي كان مدرجا

(Part III).( 
أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أن نص هذه املادة يكاد يكون            (71)

معية مرفق قرار اجل  ( مـن اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنية                   ١٦مطابقـا لـنص املـــادة       
ويف عدة مناسبات أثناء القراءة األوىل، شددت وفود عديدة على          "). اتفاقـية اجلـرمية املنظمة    "،  ٥٥/٢٥العامـة   

أن االبـتعاد عـن نـص تلـك االتفاقـية قـد ال يكـون مستصـوبا نظـرا ألنـه نص حديث جدا وأنه مثرة مفاوضات                
حيصـل إال عندما يكون ذلك ضروريا  ورأت تلـك الوفـود أن احلـياد عـن ذلـك الـنص ال ينـبغي أن           . مستفيضـة 

وأشــارت وفــود . بســبب خصوصــية طبــيعة مشــروع اتفاقــية مكافحــة الفســاد أو خصوصــية مقتضــياته احملــددة 
عديـدة أخرى إىل أن اتفاقية اجلرمية املنظمة ينبغي أن تكون نقطة االنطالق بشأن أحكام عديدة يف كامل نص         

ذل قصـارى اجلهـود لتحسـني النص وتضمني هذه االتفاقية           مشـروع اتفاقـية مكافحـة الفسـاد، ولكـن ينـبغي بـ             
 .األحكام الالزمة لتناول جوانب الفساد املتعددة

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن            (72)
إذا كان واضحا مبا فيه الكفاية ما هي اجلرائم اليت          قـد ال تكون الزمة يف االتفاقية املقبلة،         " ازدواجـية الـتجرمي   "

 .ستكون مشمولة
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 بعض   وكان )٧٣(إذا كـان طلـب التسـليم يتضـمن عـدة جرائم خطرية منفصلة              -٢  
 مشمول هبذه املادة، جاز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما               غريمـنها   
 )٧٤(.األخريةاجلرائم بيتعلق 

ــرب كــل   -٣   ــادة مدرجــا يف عــدا   اجلــرائم يعت ــيها هــذه امل اجلــرائم د الــيت تنطــبق عل
وتتعهد الدول  . اخلاضـعة للتسـليم يف أيـة معـاهدة لتسـليم اجملـرمني سـارية بـني الدول األطراف                  

 معاهدة تسليم تربم    كلاخلاضـعة للتسليم يف     اجلـرائم   يف عـداد    اجلـرائم   األطـراف بـإدراج تلـك       
فاقية جرما  وألغـراض تسـليم اجملـرمني، ال يعتـرب أي من اجلرائم املبينة يف هذه االت                [.فـيما بيـنها   
 )٧٦(،)٧٥(.]سياسيا

إذا تلقـت دولـة طـرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب               -٤  
 أن تعتــرب هــذه )٧٧(تســليم مــن دولــة طــرف أخــرى ال ترتــبط معهــا مبعــاهدة تســليم، جــاز هلــا   

 .تنطبق عليه هذه املادةجرم األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي هي االتفاقية 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على -٥  

أن تـبلّغ األمـني العـام لألمـم املـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه                  )أ(  
ــية      ــيها، مبــا إذا كانــت ســتعترب هــذه االتفاق ــرارها أو االنضــمام إل ــبوهلا أو إق ــية أو ق   هــياالتفاق

  سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛تسليم معالاألساس القانوين للتعاون بشأن 

__________ 
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، رأت عدة وفود أنه بالرغم من كون                          (73)

مناسبا يف  ميـت بصـلة التفاقـية اجلـرمية املنظمة وجرى تعريفه فيها، فهو قد ال يكون                 " اجلـرمية اخلطـرية   "مفهـوم   
 .سياق مشروع هذه االتفاقية

 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نـــص مدمـــج مـــأخوذ مــــن االقـــتراحني املقدمـــني مــــن النمســـا وهولـــندا         (74)
(A/AC.261/IPM/14). 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (75)
ية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود اإلبقاء على النص         أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثان             (76)

وأعربــت عــدة وفــود أخــرى عــن رأي مفــاده أن مــن الســابق ألوانــه اختــاذ قــرار بشــأن  . الــوارد بــني معقوفــتني
. االحتفاظ بالنص الوارد بني معقوفتني، ألن األفعال اجلنائية اليت ستكون مشمولة باالتفاقية املقبلة مل حتدد بعد             

 .ك الوفود أن طبيعة االتفاقية ميكن أن جتعل من املناسب إدراج استثناء للفعل اجلنائي السياسيورأت تل
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، اقترحت عدة وفود أن يصبح حمتوى                      (77)

ورأت وفود عديدة أخرى    ".  عليها وجب"بعبارة  " جاز هلا "هـذه الفقرة الزاميا، وذلك باالستعاضة عن عبارة         
أن مـن احلصـافة الـتزام احلـذر، نظـرا لكـون هـذه الصـيغة مماثلـة للصـيغة الـواردة يف اتفاقية اجلرمية املنظمة وأهنا                            

 .كانت مثرة مفاوضات مطّولة
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أن تسـعى، حيـثما اقتضـى األمـر، إىل إبـرام معـاهدات تسـليم مع سائر الدول          )ب(  
األساس هي األطـراف يف هـذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية     

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

يت ال جتعـل تسـليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة          عـلى الـدول األطـراف الـ        -٦  
 .خاضعة للتسليم فيما بينهاجرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة اجلرائم أن تعترب 

تسـليم للشـروط الـيت يـنص علـيها القـانون الداخـلي للدولـة الطرف                 خضـع ال  ُي -٧  
  الدنــيالعقوبــةة باتعلقط املــوتســليم املنطــبقة، مبــا يف ذلــك الشــر المتلقــية الطلــب أو معــاهدات  

ة للتسـليم واألسـباب الـيت جيـوز للدولـة الطـرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض                    طلوبـ امل
 .التسليم

 الــدول األطــراف، رهــنا بقوانيــنها الداخلــية، إىل تعجــيل إجــراءات )٧٨(تســعى -٨  
 . عليه هذه املادةتنطبقجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا جيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم         -٩  
لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب                   املـتعلقة با  
املوجــود يف إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــري مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات  وتســليمه 

 .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعيسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تسالت

إذا مل تقـم الدولـة الطـرف الـيت يوجـد اجلـاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك                    -١٠  
وجــب  )٧٩(،] كونــه أحــد رعاياهــاردجملــ[تنطــبق علــيه هــذه املــادة جبــرم الشــخص فــيما يــتعلق 

ــيت تطلــب ا     ــة الطــرف ال ــناء عــلى طلــب الدول ــيها، ب لتســليم، أن حتــيل القضــية دون إبطــاء   عل
وتـتخذ تلـك السلطات قرارها وتضطلع       . ه إىل سـلطاهتا املختصـة بقصـد املالحقـة         ــ  ل سـوغ م ال

ــة أي    ــه كمــا يف حال ــنحو ذات  القــانون يف طــابع جســيم يعتــرب ذاآخــر جــرم بإجــراءاهتا عــلى ال
 اجلوانــب وتــتعاون الــدول األطــراف املعنــية، خصوصــا يف    . الداخــلي لــتلك الدولــة الطــرف   

 )٨٠(.، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةاإلجرائية وا
__________ 

 أثــناء القــراءة األوىل ملشــروع الــنص، يف الــدورة الثانــية للجــنة املخصصــة، اقترحــت عــدة وفــود حــذف الفعــل   (78)
ورأت وفود أخرى أنه ينبغي بذل قصارى اجلهود لعدم االبتعاد عن الصيغة الواردة يف اتفاقية اجلرمية       ". تسعى"

 .املنظمة
أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصة، اقترحت عدة وفود االحتفاظ بالنص                       (79)

 .ن رغبتها يف حذف النص الوارد بني معقوفتنيوأعربت عدة وفود أخرى ع. الوارد بني معقوفتني
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نـــص مدمـــج مـــأخوذ مــــن االقـــتراحني املقدمـــني مــــن النمســـا وهولـــندا         (80)

(A/AC.261/IPM/14))  من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٦املادة .( 
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عــندما ال جيــيز القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف تســليم أحــد رعاياهــا بــأي     -١١  
لعقوبة صـورة مـن الصـور إال بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إىل تلـك الدولة الطرف لقضاء ا                      

 طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص من أجلها            علـيه نتـيجة لـلمحاكمة أو اإلجـراءات الـيت           املفروضـة 
وتـتفق هـذه الدولـة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى                 

تـريانه مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـرب ذلـك التسـليم املشـروط كافـيا للوفاء بااللتزام                 قـد   مـا   
 . من هذه املادة١٠املبني يف الفقرة 

م بغرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص إذا ُرفـض طلـب تسـليم مقـد        -١٢  
املطلــوب تســليمه هــو مــن رعايــا الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، وجــب عــلى الدولــة الطــرف 

قتضــيات ذلــك القــانون، أن وفقــا ملمتلقــية الطلــب، إذا كــان قانوهنــا الداخــلي يســمح بذلــك و 
ــنظر ــب، يف    ،ت ــناء عــلى طلــب مــن الطــرف الطال ــة املفروضــة  انفــاذ ب ــانونالقتضــى  مبالعقوب  ق

 )٨١(.هالطرف الطالب أو ما تبقى منل الداخلي

اليت اجلرائم   إجـراءات فـيما يـتعلق بـأي من           بشـأنه ُتكفـل ألي شـخص ُتـتخذ         -١٣  
تنطـبق علـيها هـذه املـادة معاملـة منصـفة يف كـل مـراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع                       

ــيها     ــنص عل ــيت ي ــانون الاحلقــوق والضــمانات ال ــيت يوجــد ذلــك    لالداخــلي ق ــة الطــرف ال لدول
 .الشخص يف إقليمها

__________ 
 ١٢-١٠ اقترحت مصر تعديل الفقرات أثـناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،       (81)

 :(A/AC.261/L.49/Add.2)من هذه املادة ليصبح نصها كما يلي 
إذا مل تقــم الدولــة الطــرف الــيت يوجــد اجلــاين املــزعوم يف إقلــيمها بتســليم ذلــك     -١٠"    

وجب ] لسـبب وحيد هو كونه أحد رعاياها،      [الشـخص فـيما يـتعلق جبـرم تنطـبق علـيه هـذه املـادة،                 
ه إىل ـ بـناء على طلب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال مربر ل          علـيها، 

سـلطاهتا على النحو ذاته كما يف حالة أي جرم آخر ذي طابع جسيم مبقتضى القانون الداخلي لتلك          
باألدلة، وتـتعاون الـدول األطـراف املعنـية، خصوصـا يف اجلوانب اإلجرائية واملتعلقة               . الدولـة الطـرف   

 .ضمانا لفعالية تلك املالحقة
عـندما ال جيـيز القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف تسليم أحد رعاياها بأي صورة                   -١١"    

 عليه لعقوبة املفروضةمـن الصـور إال بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا                   
الدولة الطرف اليت ، توافق ن أجلهانتيجة للمحاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص م 

 ١٠ ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبني يف الفقرة      أن يعترب طلبت تسليم الشخص على     
 .من هذه املادة

إذا ُرفـض طلـب تسـليم مقـدم بغـرض تنفـيذ حكـم قضـائي، وجـب عـلى الدولة                       -١٢"    
سمح بذلك وإذا كان ذلك يتفق ومقتضيات ذلك        الطـرف متلقـية الطلب، إذا كان قانوهنا الداخلي ي         

 قانونال مبقتضى العقوبة املفروضةالقـانون، وبـناء عـلى طلـب مـن الطـرف الطالب، أن تنظر يف تنفيذ         
 ".هالطرف الطالب أو ما تبقى منل الداخلي
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ال جيـوز تفسـري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا     -١٤  
م بغــرض  وجــيهة لالعــتقاد بــأن الطلــب قــّدأســبابكــان لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب 

 أو  إلثينسيته أو أصله ا   مالحقـة أو معاقـبة شـخص بسـبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جن                
أن االمتـثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من  بـ آرائـه السياسـية، أو      

 )٨٢(.تلك األسباب

يعترب أيضا  اجلـرم   تسـليم جملـرد أن      ال أن تـرفض طلـب       ة الطـرف  ال جيـوز للدولـ     -١٥  
 )٨٣(.ضريبية أمورمنطويا على 

رف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــ  -١٦  
األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتـيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلومات             

 .هائذات الصلة بادعا

ــتعددة      -١٧   ــية ومـ ــبات ثنائـ ــات أو ترتيـ ــرام اتفاقـ ــراف إىل إبـ ــدول األطـ ــعى الـ تسـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 

  
 )٨٤(٥٢املادة 

   نقل األشخاص احملكوم عليهم
جيـــوز للـــدول األطـــراف أن تـــنظر يف إبـــرام اتفاقـــات أو ترتيـــبات ثنائـــية أو مـــتعددة     

األطــراف بشــأن نقــل األشــخاص الذيــن حيكــم علــيهم بعقوبــة احلــبس أو بأشــكال أخــرى مــن  
 أولئك ليكممشـمولة هبذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي  جـرائم  احلـرمان مـن احلـرية، الرتكـاهبم      
 .األشخاص مدة عقوبتهم هناك

  

__________ 
 . أعاله١٦انظر احلاشية  (82)
.  املخصصة، اقترح بعض الوفود حذف هذه الفقرة       أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة           (83)

وأعربـت وفـود عديـدة عـن تفضـيلها الشـديد االبقـاء علـيها، ألهنا متاثل حكما واردا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة                         
 .يدرج الفساد ضمن األفعال الواجب جترميها

 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نـــص مدمـــج مـــأخوذ مــــن االقـــتراحني املقدمـــني مــــن النمســـا وهولـــندا         (84)
(A/AC.261/IPM/14))  ومل ُتــبَد أي تعلــيقات عــلى هــذا الــنص أثــناء  ).  مــن اتفاقــية اجلــرمية املــنظمة١٧املــادة

 .القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة
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 )٨٦(،)٨٥(٥٣املادة 
   )٨٨(،)٨٧(املساعدة القانونية املتبادلة

تقــدم الــدول األطــراف، بعضــها إىل بعــض، أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة      -١  
 )٨٩(]اجلنائية وغري اجلنائية  [القانونـية املتـبادلة يف التحقـيقات واملالحقات واالجراءات القضائية           

نطــاق [...] [، حســبما تــنص علــيه املــادة    [صــل باجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقــية     فــيما يت
، مسـتجيبة عـند االقتضـاء للطلـبات الصـادرة عن السلطات اليت متلك، وفقا لقانوهنا                ]االنطـباق 

الداخـلي، صـالحيات التحقـيق أو احملاكمـة فـيما يـتعلق بأفعـال الفساد املبّينة يف هذه االتفاقية،                    
ل عـلى أدلـة والقـيام باألعمـال األخـرى الالزمـة لتيسري املالحقات واالجراءات        بغـرض احلصـو   

 )٩٠(].ذات الصلة بالتحقيق يف أفعال الفساد أو حماكمة مرتكبيها

تقـدم املسـاعدة القانونـية املتـبادلة عـلى أمت وجـه ممكـن يف إطـار قوانني الدولة                     -٢  
يباهتا ذات الصلة، فيما يتصل بالتحقيقات  واتفاقاهتا وترت )٩١(الطـرف متلقـية الطلـب ومعاهداهتا      

واملالحقـات واالجـراءات القضـائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز إلقاء مسؤوليتها على عاتق هيئة               
ــلمادة   ــا ل ــبارية، وفق ــبارية [...] [اعت ــئات االعت ــة   ] مســؤولية اهلي ــية، يف الدول مــن هــذه االتفاق

 .الطرف الطالبة

ف، بعضــها إىل بعــض، وفقــا للتشــريعات الوطنــية    تقــدم الــدول األطــرا - مكــررا٢[  
املنطـبقة واالتفاقـات أو الترتيـبات األخـرى ذات الصـلة الـيت ميكن أن تكون سارية فيما بينها،                    

__________ 
واليت وردت سابقا مشـروع نص هذه املادة هو نتاج دمج لالقتراحات املقدمة من النمسا وكولومبيا وهولندا،         (85)

وقد جرى هذا   . (A/AC.261/L.68) ٢، واالقتراح املقدم من املكسيك الذي ورد سابقا يف اخليار           ١يف اخلـيار    
 .الدمج بعد القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة عمال بطلب من الرئيس

نية للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا       أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثا        (86)
 ).A/AC.261/3 (Part III)انظر  (٣يف اخليار 

أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثانـية للجـنة املخصصـة، أثـارت عدة وفود مسألة ما إذا كان                           (87)
ات األخــرى غــري االنكلــيزية، للتعــبري عــن نطــاق كافــيا، خصوصــا يف اللغــ" املســاعدة القانونــية املتــبادلة"تعــبري 

ويف . ورئـي أنـه ميكن العثور على تعبري أعم ال يعين املساعدة يف املسائل اجلنائية فقط               . املسـاعدة املـراد تقدميهـا     
املساعدة القانونية  (”mutual legal assistance“هـذا الصـدد، اقترحـت كولومبـيا واملكسـيك أن تـترجم عبارة       

 . باالسبانية”asistencia juridica reciproca“االنكليزية إىل ) املتبادلة
أثـناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر إعادة جتميع فقرات املادة             (88)

 ).A/AC.261/L.49/Add.2لالطالع على النص الكامل لالقتراح، انظر ( يف مخسة أبواب ٥٣
 .(A/AC.261/IPM/13)ذ من االقتراح املقدم من املكسيك نص مأخو (89)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (90)
 .تغيري طفيف متفق عليه (91)
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أوسـع قـدر ممكـن مـن املسـاعدة يف كشـف وتعقـب ومصـادرة وحجـز املمتلكات املكتسبة أو                      
 املمتلكات املستخدمة يف ارتكاهبا أو      املتأتـية مـن ارتكـاب أفعـال جمـّرمة وفقـا هلذه االتفاقية، أو              

 )٩٢(.]عائدات تلك املمتلكات

جيــوز طلــب املســاعدة القانونــية املتــبادلة الــيت تقــدم وفقــا هلــذه املــادة ألي مــن  -٣  
 :األغراض التالية

 أقوال من األشخاص؛أخذ احلصول على أدلة أو  )أ( 

 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب( 

 )٩٤(؛]والتجميد[ جزواحل )٩٣(]والتجميد[يش تنفيذ عمليات التفت )ج( 

 فحص األشياء واملواقع؛ )د( 

 اخلرباء؛واملواد اإلثباتية وتقييمات تقدمي املعلومات  )ه( 

ــيها الســـجالت     )و(  ــا فـ ــلة، مبـ ــتندات والســـجالت ذات الصـ تقـــدمي أصـــول املسـ
أو نسخ مصدقة ، ملنشآت التجاريةاحلكومـية أو املصـرفية أو املالـية أو سـجالت الشركات أو ا            

 عنها؛

أو املمــتلكات أو األدوات أو األشــياء األخــرى  اإلجرامــية عــائدات كشــف ال )ز( 
 ؛إثباتيةألغراض  أو اقتفاء أثرها] أو جتميدها[

 تيسري مثول األشخاص طواعية يف الدولة الطرف الطالبة؛ )ح( 

طرف أي نـوع آخـر مـن املسـاعدة ال يـتعارض مـع القانون الداخلي للدولة ال                  )ط( 
 ؛متلقية الطلب

كشـف األمـوال ذات املصـدر غـري املشروع املتأتية من أفعال فساد وجتميدها                )ي[( 
 وتعقّبها؛

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (92)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (93)
ــنـــدا    (94) ــيــا (A/AC.261/IPM/4)نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املقدمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ  وكولومبـــ

(A/AC.261/IPM/14). 
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 )٩٥(.]إرجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصلية )ك( 

جيــوز للســلطات املختصــة للدولــة الطــرف، دون مســاس بالقــانون الداخــلي،    -٤[  
مـات مـتعلقة مبسـائل جنائـية إىل سلطة خمتصة يف        معلو ترسـل ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبقا، أن          

دولـة طـرف أخـرى حيـثما تـرى أن هـذه املعلومـات ميكـن أن تساعد تلك السلطة على القيام                       
 أو أهنـا قـد ُتفضي إىل قيام الدولة الطرف           ،بالـتحريات واإلجـراءات اجلنائـية أو إمتامهـا بـنجاح          

 )٩٦(].األخرى بصوغ طلب عمال هبذه االتفاقية

مبا جيري من مسـاس   مـن هـذه املـادة دون    ٤املعلومـات عمـال بالفقـرة      رسـل   ُت -٥[  
. حتـريات وإجـراءات جنائـية يف الدولـة اليت تتبعها السلطات املختصة اليت تقدم تلك املعلومات       

 ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات طي        أن متتثل   السـلطات املختصـة اليت تتلقى املعلومات       عـلى و
بــيد أن هــذا ال ميــنع الدولــة الطــرف . بفــرض قــيود عــلى اســتخدامهاالكــتمان، ولــو مؤقــتا، أو 
ويف تلك احلالة، تقوم    . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهما    سياق  املتلقـية مـن أن تفشي يف        
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع       املرسلةار الدولة الطرف    شـع الدولـة الطـرف املتلقـية بإ      

 وإذا تعـذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار       . ذلـك الـيها   لـب    إذا مـا ط    ملرسـلة الدولـة الطـرف ا    
ــإب   ــة الطــرف املتلقــية ب ــة الطــرف ــمســبق، قامــت الدول  بذلــك اإلفشــاء دون املرســلةالغ الدول

 )٩٧(].إبطاء

ــاهدة     ال جيــوز أن متــس   -٦   ــة مع ــتزامات الناشــئة عــن أي ــادة باالل أحكــام هــذه امل
 املســاعدة القانونــية ، كلــيا أو جزئــيا،و ســتحكمأخــرى، ثنائــية أو مــتعددة األطــراف، حتكــم أ 

 .املتبادلة

 مـن هـذه املـادة عـلى الطلـبات املقدمـة عمال هبذه               ٢٩ إىل   ٩تنطـبق الفقـرات      -٧[  
إذا أما  . املـادة إذا كانـت الـدول األطـراف املعنـية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية                

 مـن هـذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة          كانـت تلـك الـدول األطـراف مرتـبطة مبعـاهدة           
 من هذه املادة    ٢٩ إىل   ٩يف تلـك املعـاهدة، مـا مل تـتفق الـدول األطـراف على تطبيق الفقرات                  

__________ 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف . (A/AC.261/IPM/14)نـص مـأخوذ مـن االقـتراح املقدم من كولومبيا          (95)

د عن شكها يف ما إن كان ينبغي إدراج هذه الفقرات الفرعية الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت عدة وفو    
 .يف هذه املادة

ــنـــدا    (96) ــيــا (A/AC.261/IPM/4)نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املقدمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ  وكولومبـــ
(A/AC.261/IPM/14). 

ــنـــدا    (97) ــ(A/AC.261/IPM/4)نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املقدمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ يــا  وكولومبـــ
(A/AC.261/IPM/14). 
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ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهل     شــجَُّتو. بــدال مــنها  ــدول األطــراف بشــدة عــلى تطب ع ال
 )٩٨(].التعاون

مبقتضى املساعدة القانونية املتبادلة ال جيـوز للـدول األطـراف أن تـرفض تقدمي          -٨[  
 )٩٩(]. السرية املصرفيةجةهذه املادة حب

جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاعدة القانونــية املتــبادلة مبقتضــى  -٩[  
بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك         . هـذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي      

سـاعدة، بـالقدر الـذي تقـرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان       مناسـبا، أن تقـدم امل     
 )١٠٠(]. القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبجرما يفالسلوك ميثل 

ب ُيطلجيـوز نقـل أي شـخص حمـتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و                 -١٠  
دمي مساعدة أخرى وجـوده يف دولـة طـرف أخـرى ألغـراض الـتعرف أو اإلدالء بشـهادة أو تق               

جبــرائم يف احلصــول عــلى أدلــة مــن أجــل حتقــيقات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية تــتعلق    
 :مشمولة هبذه االتفاقية إذا استويف الشرطان التاليان

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ(  

ــا       )ب(   ــنا مب ــتني الطــرفني، ره ــاق الســلطات املختصــة يف الدول ــد اتف ــان  ق ــراه هات ت
 .لتان الطرفان مناسبا من شروطالدو

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة  -١١  

إبقائــه قــيد خمولــة وملــتزمة بلدولــة الطــرف الــيت يــنقل إلــيها الشــخص اكــون ت )أ(  
 االحتجاز، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت نقل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛

تنفذ، دون إبطاء، التزامها     أن   ا الشخص الدولـة الطـرف الـيت يـنقل إلـيه         عـلى    )ب(  
ه إىل عهـدة الدولـة الطـرف الـيت نقـل مـنها وفقـا ملـا يـتفق علـيه مسـبقا، أو بأية صورة                           رجاعـ بإ

 أخرى، بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛

__________ 
ــنـــدا    (98) ــيــا (A/AC.261/IPM/4)نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املقدمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ  وكولومبـــ

(A/AC.261/IPM/14). 
 . بشأن السّرية املصرفية٥٨ يف ضوء االقتراح املتعلق باملادة ٨رأت املكسيك أنه ميكن حذف الفقرة  (99)

ــنـــدا  نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املق  (100) ــيــا (A/AC.261/IPM/4)دمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ  وكولومبـــ
(A/AC.261/IPM/14). 
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ال جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يـنقل إلـيها الشـخص أن تطالـب الدولة الطرف                   )ج(  
  ذلك الشخص؛رجاع إجراءات تسليم من أجل إاليت نقل منها ببدء

ُتحتسـب املدة اليت يقضيها الشخص املنقول قيد االحتجاز يف الدولة اليت نقل         )د(  
 .امنهها ضمن مدة العقوبة املفروضة عليه يف الدولة الطرف اليت نقل إلي

 مــن هــذه ١١ و١٠للفقــرتني ال جيــوز مالحقــة الشــخص الــذي ُيــنقل، وفقــا   -١٢  
ــادة ــته      امل ــيود أخــرى عــلى حري ــته أو فــرض أي ق ــا كانــت جنســيته، أو احــتجازه أو معاقب ، أي

أو أحكام إدانة سابقة     الشخصـية يف إقلـيم الدولـة الـيت يـنقل إلـيها، بسـبب أفعـال أو إغفـاالت                   
 .ما مل توافق على ذلك الدولة الطرف اليت نقل منها، ملغادرته إقليم الدولة اليت نقل منها

ولـة طـرف سـلطة مركزية تكون مسؤولة وخمولة بتلقي طلبات             كـل د   سـمي ُت -١٣  
 .املسـاعدة القانونـية املتـبادلة وبتنفـيذ تلـك الطلـبات أو إحالتها إىل السلطات املختصة لتنفيذها                 

ــيم خــاص ذو نظــام مســتقل للمســاعدة      [ ــة الطــرف مــنطقة خاصــة أو إقل ــثما كــان للدول وحي
ركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فيما يتعلق بتلك      سلطة م  تسـمي القانونـية املتـبادلة، جـاز هلـا أن          

وتكفـل السـلطات املركـزية سـرعة وسالمة تنفيذ الطلبات املتلقاة أو             . املـنطقة أو ذلـك اإلقلـيم      
ع تلك جَِّشوحيـثما تقـوم السـلطة املركـزية بإحالـة الطلب إىل سلطة خمتصة لتنفيذه، تُ            . إحالـتها 

 األمني العام لألمم    يتعني إبالغ و.  وبصورة سليمة  السـلطة املختصـة عـلى تنفـيذ الطلـب بسرعة          
 هلـذا الغـرض وقـت قيام كل دولة طرف بإيداع صك    سـماة املـتحدة باسـم السـلطة املركـزية امل       

وتوجه طلبات املساعدة   . تصـديقها عـلى هـذه االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها               
ها الـــدول ســـميىل الســـلطات املركـــزية الـــيت تالقانونـــية املتـــبادلة وأي مراســـالت تـــتعلق هبـــا إ 

 وال ميـس هـذا الشـرط حـق أية دولة طرف يف أن تشترط توجيه مثل هذه الطلبات                  . األطـراف 
يف احلـاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان       أمـا   واملراسـالت إلـيها عـرب القـنوات الدبلوماسـية،           

وتتوىل  [)١٠١(].نائية، إن أمكن ذلك   عـن طـريق املنظمة الدولية للشرطة اجل       فالطـرفان املعنيـتان،     
الســلطات املركــزية مســؤولية اعــداد وتلقــي طلــبات املســاعدة والــتعاون الــيت تشــري الــيها هــذه   

 )١٠٢(].االتفاقية

إنتاج سجل  قادرة على   تقـدم الطلـبات كـتابة أو، حيـثما أمكـن، بأيـة وسـيلة                 -١٤  
 تتيح لتلك الدولة الطرف      بلغـة مقـبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط          ،مكـتوب 

__________ 
ــنـــدا    (101) ــيــا (A/AC.261/IPM/4)نـــــص مـــــأخوذ مـــــن االقـــــتراحني املقدمـــــني مـــــن النمســـــا وهولـــ  وكولومبـــ

(A/AC.261/IPM/14). 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (102)



 

 28 
 

 A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 

 األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات املقبولة لدى          يتعني إبالغ و. أن تـتحقق مـن صـحته      
كـل دولـة طـرف وقـت قـيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هـذه االتفاقية أو                   

ق الدولتان الطرفان   أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتف      [.قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إليها        
 )١٠٣(.]على ذلك، فيجوز أن تقَدم الطلبات شفويا، على أن تؤكَد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -١٥  

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ(  

موضــوع وطبــيعة التحقــيق أو املالحقــة أو اإلجــراء القضــائي الــذي يــتعلق بــه   )ب(  
 ائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي؛الطلب، واسم ووظ

ملخصـا للوقـائع ذات الصـلة باملوضـوع، باسـتثناء مـا يتعلق بالطلبات املقدمة                  )ج(  
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف    ة معيـن  اتوصـفا للمسـاعدة امللتمسـة وتفاصـيل أي إجـراء           )د(  
 ؛االطالبة اتباعه

 هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته، حيثما أمكن ذلك؛ )ه(  

 .الغرض الذي تلتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابري )و(  

جيـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلـب معلومات إضافية عندما يتبني                  -١٦  
 .تنفيذ أن تسهل ذلك الميكنأهنا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 

وكذلك الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة الطرف متلقية الطلب،              نفّذ  يـ  -١٧  
ــا لإلجــراءات  ــا كــان ذلــك    احملــددة يف الطلــب )١٠٤(وفق ــثما أمكــن، طامل ــتعارض مــع  ، حي ال ي

 .القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

ع أقواله،  ويـراد مسا   يف إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   شـخص   يكـون   عـندما    -١٨[  
 متسقاأو خـبري، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و                 كشـاهد   
 األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب    ئمـع املـباد   

 الفيديو إذا مل يكن ممكنا       االئتمار بواسطة  سـتماع عـن طريق    الالدولـة األخـرى، بعقـد جلسـة ا        

__________ 
 وكولومبيــا (A/AC.261/IPM/4)ن االقتراحني املقدمني من النمسا وهولنـــدا نص مأخوذ م (103)

(A/AC.261/IPM/14). 
 ).ال خيص النص العريب(تغيري طفيف متفق عليه  (104)
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للدولتني وجيوز  .  يف إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة       شخصـيا مستصـوبا مـثول الشـخص املعـين         أو  
 عــلى أن تــتوىل إدارة جلســة االســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدولــة الطــرف اأن تــتفقالطــرفني 

 )١٠٥(.]الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

ل املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا    مـ الـبة أن حت   ال جيـوز للدولـة الطـرف الط        -١٩ 
الدولــة الطـــرف متلقــية الطلـــب، أو أن تســـتخدمها يف حتقــيقات أو مالحقـــات أو إجـــراءات    

. قضـائية غـري تلـك املذكـورة يف الطلـب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب                  
أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو      ولـيس يف هـذه الفقـرة مـا ميـنع الدولـة الطـرف الطالـبة من                   

 الدولة   أن تشعر   الدولـة الطـرف الطالـبة      عـلى ويف احلالـة األخـرية،      . شـخص مـتهم   مـربئة ل  أدلـة   
الطـرف متلقـية الطلـب قـبل حـدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا                   

 الدولة وجب علىق، وإذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسب   . مـا طلـب مـنها ذلـك      
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلغالطرف الطالبة 

جيـوز للدولـة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن               -٢٠ 
ر عـلى الدولة  وإذا تعـذّ . حتـافظ عـلى سـرية الطلـب ومضـمونه، باسـتثناء القـدر الـالزم لتنفـيذه             

 الدولــة الطــرف الطالــبة وجــب علــيها إبــالغية الطلــب أن متتــثل لشــرط الســرية، الطــرف متلقــ
 .بذلك على وجه السرعة

 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة -٢١ 

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛ )أ( 

أو سيادهتا  بإذا رأت الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد ميس                  )ب( 
 )١٠٦(أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

__________ 
 وكولومبيــا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولنـــدا  (105)

(A/AC.261/IPM/14). 
القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود النظر يف أساس  أثناء  (106)

ورأت تلك  . إضايف لرفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة، وذلك للتصدي للطلبات ذات الدافع السياسي
ظمة يفهم أهنا تتيح للدول األطراف أن    الواردة يف نص اتفاقية اجلرمية املن " مصاحلها األساسية"الوفود أن عبارة 

وتساءلت تلك الوفود عما ان كان نفس هذا  . متتنع عن تقدمي املساعدة عندما يكون الطلب ذا دافع سياسي
 .الفهم سيكفي لتبديد شواغلها يف سياق اتفاقية مكافحة الفساد املقبلة
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إذا كـان القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب حيظر على سلطاهتا                   )ج( 
خاضـعا لتحقيق أو    اجلـرم    لـو كـان ذلـك        )١٠٧(ممـاثل، جـرم   تنفـيذ اإلجـراء املطلـوب بشـأن أي          

 مالحقة أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

لطلــب تــتعارض مــع الــنظام القــانوين للدولــة الطــرف متلقــية تلبــية اإذا كانــت  )د( 
 .الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيـوز للـدول األطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة جملرد أن             -٢٢ 
 .ضريبية أمورعلى منطويا أيضا يعترب اجلرم 

 .أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلة أسباب يتعني إبداء -٢٣ 

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف       بتنفيذ  الدولـة الطرف متلقية الطلب     تقـوم  -٢٤ 
من حدود   تقترحه الدولة الطرف الطالبة      ما ممكن   مدىأقـرب وقت ممكن، وتراعي إىل أقصى        

ــة الطــر [. يف الطلــب ذاتــه تــورد أســباهبازمنــية، يفضــل أن  ــبة أن تطلــب وجيــوز للدول ف الطال
 )١٠٨(.]معلومـات عن حالة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف متلقية الطلب لتلبية ذلك الطلب             

أن تــرد عــلى مــا تــتلقاه مــن الدولــة الطــرف الطالــبة مــن   الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب عــلىو
  بإبالغ البة الدولة الطرف الط   وتقوم.  الـتقدم احملرز يف معاجلة الطلب      عـن  استفسـارات معقولـة   

الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، عــلى وجــه الســرعة، عــندما تنــتهي حاجــتها إىل املســاعدة          
 .امللتمسة

ــية الطلــب    -٢٥  ــة الطــرف متلق ــبادلة أن ترجــئ جيــوز للدول ــية املت  املســاعدة القانون
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت بسبب

 تنفــيذه إرجــاء مــن هــذه املــادة، أو ٢١ الفقــرة لــب مبقتضــىأي طقــبل رفــض  -٢٦ 
 الدولـة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف         تشـاور ت  مـن هـذه املـادة،      ٢٥مبقتضـى الفقـرة     

. شروط وأحكام   مبا تراه ضروريا من    رهنالـنظر فـيما إذا كـان ميكـن تقـدمي املسـاعدة               ل الطالـبة 
الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك     ب ةمرهون املساعدة    تلك فـإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة     

 .الشروط

احتجاز أو   و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ       ١٢دون مساس بانطباق الفقرة      -٢٧ 
شـاهد أو خـبري أو شـخص آخـر يوافـق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة، على                   معاقـبة أي    

__________ 
 ).ال خيص النص العريب(تغيري طفيف متفق عليه  (107)
 .(A/AC.261/IPM/13)ذ من االقتراح املقدم من املكسيك نص مأخو (108)
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ت أو مالحقــات أو إجــراءات  يف إجــراءات قضــائية، أو عــلى املســاعدة يف حتــرياةاإلدالء بشــهاد
قضـائية يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو إخضـاعه ألي إجراء آخر يقيد حريته الشخصية يف               

 أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة سبق مغادرته إقليم الدولة الطرف متلقية              بسـبب قلـيم،   ذلـك اإل  
لشخص اآلخر مبحض   بقي الشاهد أو اخلبري أو ا      مىت  عـدم التعرض هذا    وينـتهي ضـمان   . الطلـب 

الدولـة الطـرف الطالـبة، بعد أن تكون قد أتيحت له فرصة املغادرة خالل مدة      اختـياره يف إقلـيم  
مخسـة عشر يوما متصلة، أو أية مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان، اعتبارا من التاريخ الذي أبلغ                 

اإلقليم مبحض  ذلك    إىلمـىت عـاد     لسـلطات القضـائية، أو      الزمـا ل  فـيه رمسـيا بـأن وجـوده مل يعـد            
 .اختياره بعد أن يكون قد غادره

تـتحمل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العاديـة لتنفـيذ الطلـب، ما مل                    -٢٨ 
وإذا كانـت تلبـية الطلـب تستلزم أو ستستلزم    . تـتفق الدولـتان الطـرفان املعنيـتان عـلى غـري ذلـك          

ــتني الطــرفني     ــة، وجــب عــلى الدول ــتحديد  نفقــات ضــخمة أو غــري عادي ــتني أن تتشــاورا ل  املعني
وينبغي  [.الشـروط واألحكـام اليت سينفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتمل تلك التكاليف            

للدولـــة الطـــرف الطالـــبة أن تـــتحمل تكالـــيف نقـــل شـــاهد أو خـــبري أو شـــخص آخـــر إىل          
 )١٠٩(.]اقليمها

ا سخا مم توفـر الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب للدولـة الطـرف الطالـبة ن                 )أ( -٢٩ 
أو معلومــات حكومــية يســمح قانوهنــا الداخــلي  مســتندات  ســجالت أو يوجــد يف حوزهتــا مــن 
 بإتاحتها لعامة الناس؛

ــة      )ب(  ــرها، أن تقــدم إىل الدول ــة الطــرف متلقــية الطلــب، حســب تقدي جيــوز للدول
الطـرف الطالـبة، كلـيا أو جزئـيا أو رهـنا مبـا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو                       

 أو معلومـات حكومـية موجودة يف حوزهتا وال يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها لعامة               سـتندات م
 .الناس

تـنظر الـدول األطـراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات               -٣٠ 
  العمــلي أو تعــززنفاذثنائــية أو مــتعددة األطــراف ختــدم أغــراض هــذه املــادة أو تضــعها موضــع الــ 

 ".أحكامها
  

__________ 
 .نص مقترح من املكسيك (109)
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 )١١٠(٥٤املادة 
   )١١١(نقل اإلجراءات اجلنائية

 أن تـنقل إحداهـا إىل األخرى إجراءات املالحقة          ]إمكانـية [تـنظر الـدول األطـراف يف         
حسن مشـمول هبـذه االتفاقـية، يف احلـاالت الـيت يعتـرب فـيها ذلك النقل يف صاحل                    جبـرم   املـتعلقة   

ــة  ــات قضــا    و، ســري العدال ــر بعــدة والي ــتعلق األم ئية، وذلــك هبــدف تركــيز  خصوصــا عــندما ي
 )١١٢(.املالحقة

 

 

 

 

 

  

__________ 
 وكولومبيــا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولنـــدا   (110)

(A/AC.261/IPM/14))  النص، يف الدورة وأثناء القراءة األوىل ملشروع ).  من اتفاقية اجلرمية املنظمة٢١املادة
 .A/AC.261/3) ((Part III) ٢الثانيــة للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا يف اخليار  

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر تغيري عنوان هذه املادة    (111)
تنظر الدول األطراف يف  : "وتعديل املادة ليصبح نصها كما يلي  " ئيةاإلبالغ عن اإلجراءات اجلنا  "ليصبح 

إمكانية أن يبلّغ بعضها البعض باإلجراءات املتخذة بشأن جرم مشمول هبذه االتفاقية يف احلاالت اليت يعترب     
د  ورأى وف ." فيها هذا اإلبالغ يف صاحل حسن سري العدالة، خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائية 

اجلزائر أن مفهوم نقل اإلجراءات يثري مشاكل حيث انه ميكن أن يعين ضمنا التخلي عن مبدأ السيادة يف   
وأشار بعض الوفود األخرى إىل أن مفهوم نقل . وأعربت بعض الوفود عن شواغل مماثلة. الوالية القضائية

ومل ُينظر إىل مفهوم نقل .  املادةاإلجراءات حديث نسبيا وأن ذلك هو السبب يف الصيغة غري اإللزامية هلذه
 .اإلجراءات على أنه سيشكل هتديدا لسيادة الدول وإمنا على أنه صيغة تكفل فعالية سري العدالة 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا تعديل هذه املادة ليصبح   (112)
 األطراف، لصاحل إدارة شؤون العدالة على حنو صحيح وعاجل، ووفقا  تيّسر الدول: "نصها كما يلي

لتشريعاهتا الداخلية، نقل اإلجراءات اجلنائية من إحدى الدول األطراف إىل دولة طرف أخرى فيما يتعلق    
واقترحت  ." باألفعال اجلنائية املشمولة هبذه االتفاقية، وخصوصا يف احلاالت اليت تشمل عدة واليات قضائية  

يكون نقل اإلجراءات اجلنائية بالتوافق  ): "A/AC.261/L.74انظر (هلند إدراج فقرة ثانية يكون نصها كما يلي ا
بني الدول األطراف املعنية، ويف حال انعدام هذا التوافق متضي الدولة الطرف البادئة يف اإلجراءات إىل حني   

 ."إهنائها
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 )١١٣(٥٥املادة 
   التعاون يف جمال إنفاذ القانون

ــا       -١  ــيقا، مب ــا وث ــنها تعاون ــيما بي ــدول األطــراف ف ــتعاون ال ــع  ت ــتوافق م ــانظمي  ه
القانونـية واإلداريـة الداخلـية، مـن أجـل تعزيـز فاعلـية تدابـري إنفـاذ القانون الرامية إىل مكافحة                      

وتعـتمد كـل دولـة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة    . شـمولة هبـذه االتفاقـية   املاجلـرائم   
 :من أجل

  
 ١اخليار 

تعزيــز قــنوات االتصــال بــني ســلطاهتا وأجهــزهتا ودوائــرها املختصــة،    )أ(  
 آمنةوإنشـاء تلـك القـنوات عـند الضـرورة، مـن أجـل تيسـري تـبادل املعلومات بصورة                     

ها صالهتا باألنشطة ملشـمولة هبـذه االتفاقـية، مبا في    ااجلـرائم وسـريعة عـن كـل جوانـب        
 ؛، إذا رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبااإلجرامية األخرى

  
 )١١٤(٢اخليار 

 
إنشـاء قـنوات اتصـال بني سلطاهتا ومؤسساهتا وأجهزهتا املختصة، أو        )أ(  

ل آمن وفعال   العمـل، يف حالـة وجـود مـثل هذه القنوات، على االرتقاء هبا لتأمني تباد               
 وسريع للمعلومات املتعلقة جبرائم الفساد وصالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى؛

 املشــمولة هبــذه اجلــرائمالــتعاون مــع الــدول األطــراف األخــرى، فــيما يــتعلق ب  )ب(  
 :االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن

 وأمـــاكن اجلـــرائمهويـــة األشـــخاص املشـــتبه يف ضـــلوعهم يف تلـــك   ،١‘  
 اآلخرين؛املعنيني  وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص دهمتواج

__________ 
 وكولومبيــا (A/AC.261/IPM/4)النمسا وهولنـــدا نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من   (113)

(A/AC.261/IPM/14))  وأثناء القراءة األوىل   ). مع تغيريات طفيفة ) ( من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٧املادة
 ٢ملشروع النص، يف الدورة الثانيــة للجنة املخصصة، سحبت تركيا اقتراحها الذي ورد سابقا يف اخليار 

(A/AC.261/3 (Part III))    بعد ادماج بعض عناصره يف مشروع النص؛ وسوف ينظر يف تلك العناصر مرة ،
 .أخرى أثناء القراءة الثانية

، ونقلت إىل هنا بعد القراءة األوىل   ٥٧من املادة ) أ (١هذه الفقرة الفرعية كانت سابقا هي الفقرة الفرعية   (114)
 أجري بناء على طلب   ٥٧قب تنقيح ملشروع نص املادة ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ع

 ).A/AC.261/L.77انظر (الرئيس 
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 أو املمـتلكات املتأتـية مـن ارتكـاب تلك           االجرامـية عـائدات   الحـركة    ،٢‘  
 ؛اجلرائم

ــدات أو األدوات األخــرى املســتخدمة أو      ‘٣‘   ــتلكات أو املع حــركة املم
 ؛جلرائماملراد استخدامها يف ارتكاب تلك ا

مــن كمــيات الالزمــة  التوفري األصــناف أو القــيام، عــند االقتضــاء، بــ   )ج(  
  )١١٥(ألغراض التحليل أو التحقيق؛املواد 

  تـبادل املعلومـات مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل            -مكـررا ) ج[(  
ــية، مبــا يف ذلــك       ــنة تســتخدم يف ارتكــاب اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاق وطــرائق معي

ة أو زائفة وغريها من وسائل اخفاء       اسـتخدم هويـات زائفـة، أو وثائق مزورة أو حمور          
 )١١٧(،)١١٦(]األنشطة املتعلقة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية؛

تســهيل التنســيق الفعــال بــني ســلطاهتا وأجهــزهتا ودوائــرها املختصــة،   )د(  
، رهنا  تعيني ضباط اتصالوتشـجيع تـبادل العـاملني وغريهـم مـن اخلـرباء، مبـا يف ذلك            

 ؛ت ثنائية بني الدول األطراف املعنيةبوجود اتفاقات أو ترتيبا

تدابري أخرى،  تدابري إدارية و  مـا يـتخذ من      تـبادل املعلومـات وتنسـيق        )ه(  
 . لغرض الكشف املبكر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،حسب االقتضاء

  

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، استفسرت عدة وفود عن مدى مالءمة           (115)

. صوصية مشروع هذه االتفاقية هذه الفقرة الفرعية اليت اقُتبست من اتفاقية اجلرمية املنظمة، وذلك بالنظر إىل خ 
 .ورأت عدة وفود أخرى أن مالءمة الفقرة الفرعية مل ُينتقص منها شيء  

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أدرجت هذه الفقرة الفرعية، اليت كانت   (116)
 معقوفتني لكي ينظر فيها من جديد أثناء   ، يف مشروع النص بني٢من اخليار  ) د (١سابقا الفقرة الفرعية 

 .ورأت بعض الوفود أن وجود شرط الزامي بالتفاوض على تلك االتفاقات لن يكون مالئما. القراءة الثانية
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا أن يكون نص هذه   (117)

تبادل املعلومات مع الدول األطراف األخرى بشأن الوسائل واألساليب احملددة   : "الفقرة الفرعية كما يلي 
املستعملة يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استعمال هويات ووثائق مزّورة أو حمورة أو   

ات الالزمة من املواد   زائفة، وغريها من وسائل اخفاء األنشطة املتعلقة باجلرائم وتوفري األصناف أو الكمي 
 ."ألغراض التحليل أو التحقيق



 

35  
 

A/AC.261/3/Rev.1/Add.1

 ١اخليار 
 

وضــع هــذه االتفاقــية موضــع الــنفاذ، تــنظر الــدول األطــراف يف  بغــية  -٢  
ــرام اتف ــني        إب ــر ب ــتعاون املباش ــراف بشــأن ال ــتعددة األط ــية أو م ــبات ثنائ ــات أو ترتي اق

ــبات        ــات أو الترتي ــك االتفاق ــل تل ــانون، ويف تعدي ــاذ الق ــية بإنف ــزهتا املعن يف حــال أجه
وإذا مل تكـن هـناك بني الدول األطراف املعنية اتفاقات أو ترتيبات من هذا               . وجودهـا 

يف جمــال إنفــاذ للعــون املتــبادل  افاقــية أساســالقبــيل، جــاز لألطــراف أن تعتــرب هــذه االت
ــية بشــأن اجلــرائم  القــانون  ــدول  . املشــمولة هبــذه االتفاق ، كــلما األطــرافوتســتفيد ال

اقتضـت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات، مبا فيها املنظمات الدولية             
 .نونأو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القا

  
 )١١٨(٢اخليار 

 
بغـية تيسـري التنفـيذ الفعـال لألحكـام الناشـئة عـن هذه االتفاقية، تربم                  -٢  

الـدول األطـراف اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائية  أو متعددة األطراف للتعاون املباشر فيما         
بـني أجهـزهتا املعنـية بانفـاذ القوانـني، وتدخـل تعديـالت عـلى مـثل هـذه االتفاقات أو                      

وإذا مل تكن مثل هذه . يف حالـة وجودهـا مـن أجـل زيادة التعاون والتنسيق           الترتيـبات   
االتفاقـات أو الترتيـبات قائمـة بـني الـدول األطـراف، تعتـرب هـذه االتفاقـية هـي أساس                      

وعلى الدول األطراف أن تربم     . الـتعاون يف مـنع ومكافحـة الفساد واجلرائم املتصلة به          
بات مــع املــنظمات دون اإلقليمــية واإلقليمــية  أيضــاً، عــند االقتضــاء، اتفاقــات أو ترتيــ 

 .والدولية لغرض دعم التعاون والتنسيق بني سلطاهتا الوطنية املعنية

لتصدي ا ، على  حدود إمكانياهتا  ضـمن تسـعى الـدول األطـراف إىل الـتعاون،           -٣  
 . اليت ترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة)١١٩(للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية

__________ 
، ونقلت هنا بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة      ٥٧ من املادة  ٨كانت هذه الفقرة سابقا الفقرة  (118)

انظر  ( أجري بناء على طلب الرئيس ٥٧الثانية للجنة املخصصة، عقب تنقيح ملشروع نص املادة  
A/AC.261/L.77.( 

اجلرائم املشمولة هبذه "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اعتربت عبارة  (119)
أكثر اتساقا مع الصيغة العامة هلذه املادة، وأدرجت بالتايل يف مشروع النص لكي حتل حمل الصيغتني       " االتفاقية

 ).A/AC.261/3 (Part III)انظر (البديلتني اللتني كانتا واردتني فيها 
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 )١٢٠(٥٦ املادة
   التحقيقات املشتركة

تـنظر الـدول األطـراف يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف جتيز                       
 الــيت هــي بــاألمورللســلطات املختصــة املعنــية أن تنشــئ هيــئات حتقــيق مشــتركة، فــيما يــتعلق    

ل عدم  ويف حا .  أو أكثر   واحـدة  موضـع حتقـيقات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية يف دولـة              
 حسب، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق       مـن هذا القبيل     وجـود اتفاقـات أو ترتيـبات        

 الدولة )١٢١(]واستقالل [االحـترام التام لسيادة مـراعاة   وتكفـل الـدول األطـراف املعنـية          .الـة احل
 )١٢٢(.الطرف اليت سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

  
 )١٢٣(٥٧املادة 

   تدابري التعاون األخرى
تقـدم الـدول األطـراف، بعضها إىل بعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر               -١ 

مـن العـون بشـأن أجنـع السـبل والوسـائل ملـنع أفعـال الفسـاد وكشـفها والتحقـيق فـيها ومعاقبة                      
كمـا تـتعاون معـا عـلى تعزيـز الـتعاون والتنسـيق الرامـيني إىل منع ومكافحة الفساد                    . مرتكبـيها 

 :وعلى وجه اخلصوص، تعتمد كل دولة تدابري وآليات فعالة من أجل. بهواجلرائم املتصلة 

 .]٥٥من املادة ) أ (١ للفقرة ٢السابقة يف اخليار ) أ(ترد الفقرة الفرعية [ 
تــبادل املعلومــات مــع الــدول األطــراف األخــرى فــيما يــتعلق بالتحقــيقات          )أ( 

وهلذه . ثناء الكشف عن أفعال الفساد    اجلاريـة يف جرائم الفساد واجلرائم املتصلة هبا، وكذلك أ         
__________ 

 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (120)
(A/AC.261/IPM.14))  وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة  ).  من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٩املادة

 ).(A/AC.261/3 (Part III) ٢ ورد سابقا يف اخليار الثانية للجنة املخصصـــة، سحبت تركيا اقتراحها الذي
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن اضافة اشارة إىل      (121)

واقترح الرئيس ادراج هذه العبارة بني معقوفتني بغية مواصلة النظر فيها  . استقالل الدول سيعزز مشروع النص 
 .ناء القراءة الثانيةأث

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا أن يكون نص هذه املادة   (122)
تربم الدول األطراف اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف فيما يتعلق باألمور اليت هي   : "كما يلي

اجراءات قضائية يف دولة واحدة أو أكثر، وجيوز لسلطاهتا املختصة أن تنشئ  موضع حتقيقات أو مالحقات أو 
 ."هيئات حتقيق مشتركة

نص منقح مقدم من بريو، بناء على طلب من الرئيس، بعد القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة      (123)
 .(A/AC.261/L.77)املخصصة 
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الغايـة، عـلى الـدول األطـراف أن تنشـئ، داخل بلداهنا، مصرف بيانات حيتوي على معلومات         
عـن املؤسسات واملوظفني وسائر األشخاص املعنيني مبكافحة الفساد، ميكن توزيعها وتعميمها            

 على الدول اليت تطلبها؛

 ).]د(و ) ج(ُحذفت الفقرتان الفرعيتان السابقتان [ 
جتمـيع وتقاسـم اخلـربات التحليلـية املـتعلقة بأفعال الفساد على الصعيد الثنائي                )ب( 

 .ومن خالل املنظمات والوكاالت دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية

 من  ١مـن أجـل تيسـري وحتسـني فعالـية الـتدابري واآللـيات املذكـورة يف الفقرة                    -٢ 
تعـيني موظـف اتصـال أو موظـف مركزي مسؤول، يبلّغ     هـذه املـادة، تقـوم كـل دولـة طـرف ب          

ــدول           ــلى ال ــيمها ع ــنها وتعم ــية تدوي ــدويل بغ ــرام ال ــنع اإلج ــين مب ــه إىل املركــز املع امســه ومهام
 .األطراف

تـتعاون الـدول األطـراف معـا بغـية اعـتماد الـتدابري القانونية واإلدارية الالزمة                  -٣ 
 املتعلقة بالفساد اليت ترسلها دولة طرف إىل        لكـي يتسىن النظر يف التماسات التفويض القضائي       

دولـة طـرف أخـرى، واحالـتها عـلى وجـه األولويـة، مـع حتاشي إرجاعها أو تأخريها ألسباب                     
 .شكلية ال تتعلق مبضمون الطلب

حيث ترد  ] سياسات مكافحة الفساد الوقائية    [٥ السـابقة إىل املـادة       ٤نقلـت الفقـرة     [ 
 .] مكررا٤كفقرة 

ول األطــراف معــا عــلى ســد أي ثغــرات رقابــية يف قوانيــنها، قــد    تــتعاون الــد -٤ 
 .تسمح بارتكاب أفعال فساد وجرائم متصلة هبا أو تفضي إىل ذلك

تـتعاون الـدول األطـراف معـا بغـية تعجـيل االعـتراف باألحكام القضائية اليت                  -٥ 
صــلة بــه وفقــاً هلــذه  تقــرر املســؤولية اجلنائــية واملدنــية واإلداريــة يف قضــايا الفســاد واجلــرائم املت  

 .االتفاقية

تـتعاون الـدول األطـراف معـا، مـن خالل سلطاهتا أو هيئاهتا الوطنية املسؤولة                 -٦ 
عـن منع ومكافحة الفساد وتعزيز األخالق والشفافية يف اإلدارة العمومية، بغية تبادل اخلربات               

نها اعــتماد لوائــح الــناجحة وتعزيــز الشــفافية يف اإلدارة العمومــية والقطــاع اخلــاص بوســائل مــ 
 .وإجراءات شفافة ملراجعة احلسابات وللمشتريات العمومية

 .]٥٥ من املادة ٢ للفقرة ٢ السابقة كخيار ٨ترد الفقرة [ 
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، حيث ترد ]سياسات مكافحة الفساد الوقائية  [٥ السابقة إىل املادة     ٩نقلـت الفقـرة     [ 
 .] مكررا٥كفقرة 

ــتقدمي   عــلى الــدول األطــراف أن تدعــم املركــز    -٧  املعــين مبــنع اإلجــرام الــدويل ب
البلدان النامية،  إىل  تلك املوجهة   سـيما    تـربعات مـن أجـل تعزيـز بـرامج ومشـاريع الـتعاون، ال              

 )١٢٤(.بغية تنفيذ هذه االتفاقية
  

 )١٢٥(٥٨املادة 
   )١٢٦(السرية املصرفية

ال جيــوز للدولــة الطــرف متلقــية الطلــب أن تــتذرع بالســرية املصــرفية لــرفض    -١ 
وعـلى الدولة الطرف متلقية الطلب أن  .  املسـاعدة الـيت تلتمسـها الدولـة الطـرف الطالـبة        تقـدمي 

ــبات       ــية أو االتفاقــات أو الترتي ــاً لقانوهنــا الداخــلي أو أحكامهــا اإلجرائ ــادة وفق تطــبق هــذه امل
 .الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تربطها بالدولة الطرف الطالبة

__________ 
نص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن صيغة هذه الفقرة   أثناء القراءة األوىل ملشروع ال (124)

 .ينبغي أال تكون إلزامية 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف      . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك    (125)

 يف هذه املادة، مث تغيري   ٥١ من املادة ١٥رة الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت جنوب أفريقيا إدراج الفق   
 : وتعديل النص لكي يصبح كما يلي"السرية املصرفية واملسائل الضريبية"عنوان املادة ليصبح 

ال جيوز للدول األطراف أن ترفض طلب تسليم أو طلب مساعدة قانونية متبادلة، متذرعة    -١"   
 .نطويا أيضا على أمور ضريبيةبالسرية املصرفية فحسب أو بأن اجلرم ُيعترب م 

تطّبق الدولة الطرف متلقية الطلب هذه املادة وفقا لقانوهنا الداخلي أو أحكامها االجرائية    -٢"   
 .أو اتفاقاهتا أو ترتيباهتا الثنائية أو املتعددة األطراف مع الدولة الطرف الطالبة

ه من معلومات حممية يف اطار السرية   تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استعمال ما تتلقا   -٣"   
املصرفية ألي غرض آخر غري االجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما مل تأذن هلا بذلك الدولة 

 .الطرف متلقية الطلب
على الدول األطراف أن تدّعم قوانينها منعا الستخدام السرية املصرفية يف إعاقة  -٤"   

 ."اليت هلا صلة مبوضوع هذه االتفاقيةالتحقيقات اجلنائية أو االدارية 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، جرت مناقشة مستفيضة بشأن ما اذا     (126)

ورأت  . ٥٣ من املادة ٨كانت املسألة املتناولة يف هذه املادة أو مل تكن مشمولة أصال باحلكم الوارد يف الفقرة 
 املسألة هامة بقدر كاف يسّوغ ادراجها يف حكم منفصل، إذ من شأهنا أن تدعم التعاون  وفود كثرية أن

 .الدويل
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الـبة بعـدم استخدام ما تتلقاه من معلومات حممية يف         تلـتزم الدولـة الطـرف الط       -٢ 
مل  إطـار السـرية املصـرفية ألي غـرض آخـر غـري اإلجـراء الـذي طلبت املعلومات من أجله، ما                     

 )١٢٧(.تأذن هلا بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب

عـلى الـدول األطـراف أن تدّعـم قوانيـنها مـنعا السـتخدام السرية املصرفية يف                   -٣ 
 . هبذه االتفاقية)١٢٨(يقات اجلنائية أو اإلدارية اليت هلا صلة باجلرائم املشمولةإعاقة التحق

  
 ٥٩املادة 

    اخلاصةأساليب التحري
تقــوم كــل دولــة طــرف، إذا مــا مسحــت املــبادئ األساســية لــنظامها القــانوين     -١ 

اختاذ الداخـلي، ضـمن حـدود إمكانـياهتا ووفقـا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، ب                
الـتدابري الالزمـة للسـماح، حسـب االقتضـاء، باسـتخدام أسـاليب الـتحري اخلاصـة مـن جانب                     
سـلطاهتا املختصـة داخـل إقلـيمها، وإلجـازة قبوهلا يف احملاكم، لغرض مكافحة الفساد مكافحة                 

وجيــوز أن تشــمل تلــك األســاليب الترصــد اإللكــتروين، أو غــريه مــن أشــكال الترصــد،  . فّعالــة
 )١٣٠(،)١٢٩(.ملستترة والتسليم املراقبوالعمليات ا

املشـمولة هبـذه االتفاقـية، ُتشـّجع الـدول األطراف           اجلـرائم   بغـية الـتحري عـن        -٢ 
 الستخدام   مالئمة عـلى أن تربم، عند االقتضاء، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف            

تلك االتفاقات أو   م  وترب. أسـاليب الـتحري اخلاصـة هذه يف سياق التعاون على الصعيد الدويل            
بدأ تسـاوي الدول يف السيادة، ويراعى يف تنفيذها التقيد         وتـنفذ مـع االمتـثال الـتام ملـ         الترتيـبات   

 .الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أنه سيكون من الضروري         (127)

 .٥٣ من املادة ١٩صوغ هذه الفقرة على نسق الفقرة 
اجلرائم املشمولة هبذه "ألوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رئي أن عبارة أثناء القراءة ا (128)

 .أكثر اتساقا مع الصيغة العامة هلذه املادة وأدرجت بالتايل يف مشروع النص" االتفاقية
روع النص، يف الدورة  صيغة منقحة قدمتها باكستان وتركيا وكولومبيا والنمسا وهولندا بعد القراءة األوىل ملش  (129)

 .(A/AC.261/L.70)الثانية للجنة املخصصة، بناء على طلب من الرئيس 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، استفسرت عدة وفود عن مدى مالءمة           (130)

هلذا الشاغل لكنها متّسكت برأيها وأعربت وفود عديدة عن تفهمها  . التسليم املراقب ألغراض االتفاقية املقبلة
 .الذي مفاده أن مفهوم التسليم املراقب يظل مالئما وينبغي االبقاء عليه
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 من هذه   ٢يف حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيب على النحو املبني يف الفقرة                  -٣ 
سـتخدام أسـاليب الـتحري اخلاصـة هذه على الصعيد الدويل            باالقـرارات املـتعلقة     تخذ  تُـ املـادة،   

 لكـل حالـة، وجيـوز أن تـراعى فـيها، عـند الضـرورة، الترتيـبات املالـية والـتفامهات املتعلقة                    تـبعا 
 .مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

 باستخدام  لقةتعجيـوز، مبوافقـة الـدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل            -٤ 
أسـلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع أو السماح هلا               

 .مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا
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منع ومكافحة إحالة األموال ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من        -خامسا 
  )١٣٢(، )١٣١(ال، وإرجاع تلك األموال أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األمو 
 ٦٠املادة 

   )١٣٣( التعاون الدويل ألغراض املصادرة
 هلا والية قضائية    ،عـلى الدولـة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى            -١ 

 إجرامية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات ،مشـمول هبذه االتفاقية جـرم   عـلى   

__________ 
أما اجلزء األول فيتضمن دجما لالقتراحني املقدمني من     . قُّسم مشروع النص الوارد يف هذا الفصل إىل جزأين    (131)

وأما اجلزء الثاين فيتضمن صيغة  . (A/AC.261/IPM/13) ومن املكسيك (A/AC.261/IPM/4)النمسا وهولندا 
 والواليـــات املتحـــدة األمريكيـــة (A/AC.261/IPM/11)مدجمـــة لالقتراحيـــن املقدميــن مــن بيـــرو 

(A/AC.261/IPM/19) . وقد صدر اجلزء الثاين عن بريو والواليات املتحدة األمريكية أثناء االجتماع
قد جرى تقسيم الفصل إىل جزأين لدواعي العرض فقط وليس هلذا التقسيم أي أثر     و. التحضريي غري الرمسي 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، دارت مناقشة     .آخر أو داللة أخرى 

ت مل ونظرا لكون االقتراحات املتعلقة هبذا الفصل كانت قد صيغت يف وق. مستفيضة حول بنية هذا الفصل
تكن فيه حمتويات مشروع االتفاقية معروفة، فقد يكون هناك قدر من التداخل مع أجزاء أخرى من مشروع   

وسيكون من الضروري معاجلة هذا التداخل أثناء القراءة الثانية ملشروع النص بعد حتديد األحكام  . االتفاقية
 إىل أحكام أعم ترد يف مكان آخر من   املتداخلة وطاملا ال تشكل األحكام الواردة يف هذا الفصل اضافة

وأشري يف هذا اخلصوص إىل أن االحتفاظ بفصل مستقل حول  . مشروع االتفاقية أو توسعا يف تلك األحكام
مسألة استرداد املوجودات له داللة سياسية كبرية، نظرا ألن اجلمعية العامة استبانت هذا املوضوع بصفته    

وأشري إىل أنه ال ميكن جتاهل هذه الداللة السياسية لدى فحص بنية       . عنصرا أساسيا من عناصر االتفاقية
 .االتفاقية املقبلة وحمتوياهتا

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا أن يكون عنوان هذا   (132)
املتأتية من أفعال فساد، وإرجاع تلك    منع ومكافحة إحالة وغسل األموال غري املشروعة   : "الفصل كما يلي

 .(A/AC.261/L.71)" األموال
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ١٣املـادة  ((A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقـدم من النمسا وهولنـدا  (133)

ادة العناصر وقد اقترحت النمسا وهولندا أن توفر حمتويات هذه امل  )). ٥٥/٢٥مرفق قـرار اجلمعيـة العامة  (
وقد يكون من  . األوىل إلجياد حل ملشكلة التعاون الدويل يف حالة نقل أموال عمومية خمتلسة إىل بلد أجنيب    

إعطاء أولوية يف املعاملة أو إقامة اتصال مباشر بني  (املفيد النظر يف عناصر إضافية تعّجل االجراءات مثال، 
" تعسف اجلهاز احلكومي يف استعمال السلطة  "لومات؛ وإدراج سلطات إنفاذ القانون؛ وإنشاء مركز لتبادل املع 

منع ومكافحة إحالة  "واقترحت كولومبيا أن يتضمن هذا الفصل مادتني، عنواهنما على التوايل ). كجرم إضايف
إرجاع األموال املتأتية من أفعال فساد إىل      " و" األموال ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد  

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة . (A/AC.261/IPM/14)، لكنها مل تقترح نصا حمددا "ابلداهن
الثانية للجنة املخصصة، أعربت معظم الوفود عن رغبتها يف االبقاء على هذه املادة، لكنها أشارت إىل ضرورة    

ورأت بعض الوفود أنه ميكن نقل هذه . لمعاودة النظر فيها بالتزامن مع مواد أخرى وثيقة الصلة من هذا الفص
 .املادة إىل الفصل املتعلق بالتعاون الدويل



 

 42 
 

 A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 

املصادرة [...] [ من املادة    ١وات أخـرى مشـار إلـيها يف الفقـرة           أد أو ممـتلكات أو معـدات أو      
ــية، أن تقــوم، إىل أقصــى     ]واحلجــز ــن هــذه االتفاق ــا القــانوين    مــدى م  ممكــن يف إطــار نظامه

 :الداخلي، مبا يلي

 أن تضع أن حتـيل الطلـب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، و             )أ( 
 وره؛ أويف حال صدموضع النفاذ ذلك األمر 

ــيم       )ب(  ــر املصــادرة الصــادر عــن حمكمــة يف إقل أن حتــيل إىل ســلطاهتا املختصــة أم
 من هذه االتفاقية،    ]املصادرة واحلجز [...] [ من املادة    ١الدولـة الطـرف الطالـبة وفقـا للفقـرة           

 أو ممتلكات أو معدات أو      اجرامية بعائدات    طاملـا كان متعلقا     بـالقدر املطلـوب،    إنفـاذه هبـدف   
موجودة يف إقليم   ] املصادرة واحلجز [...] [ من املادة    ١شـار إلـيها يف الفقـرة        مأخـرى    دواتأ

 )١٣٤(.الدولة الطرف متلقية الطلب

إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى هلا والية قضائية على جرم مشمول                   -٢ 
 أو االجرامــيةعــائدات ال لكشــفهبــذه االتفاقــية، تــتخذ الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب تدابــري   

ــرة     امل ــيها يف الفقـ ــار إلـ ــرى املشـ ــدات أو األدوات األخـ ــتلكات أو املعـ ــادة  ١مـ ــن املـ [...]  مـ
، بغرض مصادرهتا   حجزها مـن هـذه االتفاقـية واقـتفاء أثـرها وجتميدها أو              ]املصـادرة واحلجـز   [

 عـن الدولـة الطـرف متلقية     وإمـا يف هنايـة املطـاف إمـا بأمـر صـادر عـن الدولـة الطـرف الطالـبة                    
 )١٣٥(. من هذه املادة١ب مقدم مبقتضى الفقرة  عمال بطلالطلب

 مــن هــذه االتفاقــية ]املســاعدة القانونــية املتــبادلة[...] [تنطــبق أحكــام املــادة  -٣ 
وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف     . عـلى هـذه املـادة، مـع مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال                 

تتضـمن الطلبات املقدمة    يـتعني أن    ،  ]لةاملسـاعدة القانونـية املتـباد     [...] [ مـن املـادة      ١٥الفقـرة   
 :يلي عمال هبذه املادة ما

مــن هــذه املــادة، وصــفا للممــتلكات ) أ (١يف حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ( 
 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة  استندتاملـراد مصـادرهتا، وبيانا بالوقائع اليت     

 صادرة يف إطار قانوهنا الداخلي؛الطرف متلقية الطلب من استصدار أمر امل
__________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن التدابري املراد من    (134)
دوات فحسب، بل على كامل  الدولة الطرف متلقية الطلب اختاذها ينبغي أن تنطبق ال على العائدات واأل  

 .ممتلكات اجلاين املزعوم، كضمان لتنفيذ أي حكم يصدر الحقا، مبا يف ذلك فرض عقوبات كالغرامات
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر اضافة اجلملة التالية إىل      (135)

الطرف متلقية الطلب بإبالغ الدولة الطرف الطالبة مبا يبذل من حرص وتقوم الدولة : "هناية هذه الفقرة
 ."واجب يف معاجلة طلب املصادرة طوال مدة االجراء
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ــرة    )ب(  ــب ذي صــلة بالفق ــة طل ــبولة    ) ب (١يف حال ــادة، نســخة مق ــذه امل ــن ه م
عـن الدولة الطرف الطالبة،     صـدر    إلـيه الطلـب والـذي        اسـتند ا مـن أمـر املصـادرة الـذي          نـي قانو

 وبيانا بالوقائع ومعلومات بشأن النطاق املطلوب لتنفيذ األمر؛

 استندت من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت        ٢ صلة بالفقرة    يف حالـة طلب ذي     )ج( 
 . لإلجراءات املطلوبةوصفاإليها الدولة الطرف الطالبة و

القرارات أو اإلجراءات املنصوص باختاذ  الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب         قـوم ت -٤ 
اإلجرائية أو  مـن هـذه املـادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها    ٢ و١علـيها يف الفقـرتني      

أي اتفـاق أو ترتيـب ثـنائي أو مـتعدد األطـراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة         
 .بتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيبورهنا 

 األمـني العـام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها     بـتزويد   كـل دولـة طـرف      تقـوم  -٥ 
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك         ضع النفاذ مو هذه املادة    تضـع ولوائحهـا الـيت     

 . هلابعرضالقوانني واللوائح، أو 

 ١إذا اخـتارت الدولـة الطـرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني                 -٦ 
 مـن هـذه املـادة مشـروطا بوجـود معـاهدة هبذا الشأن، وجب على تلك الدولة الطرف أن                     ٢و

 )١٣٦(. مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايفتعترب هذه االتفاقية

اجلرم  هذه املادة إذا مل يكن يف اطارجيـوز للدولـة الطـرف أن تـرفض الـتعاون        -٧ 
 .مشموال هبذه االتفاقيةجرما الذي يتعلق به الطلب 

ــثة  حبس متــ اأحكــام هــذه املــادة عــلى أهنــ  ال جيــوز تــأويل  -٨  قــوق األطــراف الثال
 .احلسنة النية

ر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف            تـنظ  -٩ 
 )١٣٧(. عمال هبذه املادةاملضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

  
__________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أثار بعض الوفود شواغل حول استخدام   (136)
وأشارت وفود أخرى إىل أن مصدر النص هو اتفاقية  . لغموض، اليت قد تدخل عنصرا من ا"الكايف"الكلمة 

 .اجلرمية املنظمة وإىل أن استخدام الكلمة ذاهتا هناك مل حيدث أي مشاكل مفاهيمية 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن صيغة هذه الفقرة    (137)

وأشارت وفود عديدة أخرى إىل أن النص مأخوذ من اتفاقية اجلرمية املنظمة . روريالزامية على حنو غري ض
 .وأن االلزام املتوخى يف هذه الفقرة ما زال يف حاجة إىل أن ينظر فيه
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 )١٣٩(،)١٣٨(٦١املادة 
 )١٤٠(١اخليار 

 
   أو املمتلكات املصادرةاإلجرامية ئدات العاالتصرف يف 

ــن عــ      -١   ــا تصــادره م ــة الطــرف يف م ــيةائداتتتصــرف الدول  أو  اجرام
[...]  مـــن املـــادة ١، أو الفقـــرة ]املصـــادرة واحلجـــز[...] [ممـــتلكات عمـــال باملـــادة 

 مــن هــذه االتفاقــية، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي      ]الــتعاون الــدويل ألغــراض املصــادرة   [
 .وإجراءاهتا اإلدارية

دولة مقدم من   ف إجراء ما بناء على طلب       لطر ا ةعـندما تـتخذ الدول     -٢  
ــلمادة  طــرف أخــر  ــا ل ــراض املصــادرة   [...] [ى وفق ــدويل ألغ ــتعاون ال ــذه  ] ال ــن ه م

يسمح قانوهنـا الداخلي    طاملـا كـان      األولويـة،    وجـه  عـلى    ةاالتفاقـية، تـنظر تلـك الدولـ       
 أو املمـــتلكات  االجرامـــيةعـــائداتال إرجـــاعوإذا مـــا طلـــب مـــنها ذلـــك، يف بذلـــك 

مي تعويضــات إىل ضــحايا املصــادرة إىل الدولــة الطــرف الطالــبة، لكــي يتســىن هلــا تقــد  
 أو، يف حالــة عــائدات أو املمــتلكات إىل أصــحاهبا الشــرعينيال إرجــاع تلــكاجلــرمية أو 

 .األموال العمومية املختلسة، رد تلك األموال

 بناء على طلب مقدم من       ما جيـوز للدولـة الطـرف، عـند اختـاذ إجراء           -٣  
التعاون [...] [ للمادة   أو] املصادرة واحلجز [...] [ ةدولـة طـرف أخـرى وفقـا لـلماد         

 مـن هـذه االتفاقية، أن تنظر بعني االعتبار اخلاص يف إبرام       ]الـدويل ألغـراض املصـادرة     
 :اتفاقات أو ترتيبات بشأن

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر صيغة جديدة هلذه املادة   (138)

 ).A/AC.261/L.80انظر (
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، طلب الرئيس من املكسيك وهولندا   (139)

تقدمي صيغة مدجمة منقحة القتراحيهما بشأن هذه املادة، ألجل القراءة الثانية ملشروع النص من جانب اللجنة    
 .املخصصة

 من اتفاقية اجلرمية املنظمة،  ١٤املادة  ((A/AC.261/IPM/4)قدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح امل (140)
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف  ).  بغية ادراج األموال العمومية املختلسة٢مع تغيري طفيف يف الفقرة 

. يد من النظر يف هذه املادةالدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت معظم الوفود أن هذا اخليار هو أساس جيد ملز
 وأنه ينبغي للجنة املخصصة، من    ٧١ و٦٧وأشارت بعض الوفود إىل أن هذه املادة ذات صلة وثيقة باملادتني  

 .مث، أن تنظر يف هذه املواد مجيعها معا عند القراءة الثانية ملشروع النص
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 أو بــاألموال ت، أو املمــتلكااالجرامــيةعــائدات تلــك الالتــربع بقــيمة  )أ(  
حلســاب املخصــص  إىل اعــائدات أو املمــتلكات أو جبــزء مــنها،ال  تلــكاملتأتــية مــن بــيع

تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية     : تدابري أخرى [...] [مـن املـادة     ) ج (٢وفقـا للفقـرة     
حلكومــية  ا- الدولــية  مــن هــذه االتفاقــية وإىل اهليــئات ]االقتصــادية واملســاعدة التقنــية

 ؛لفساداملتخصصة يف مكافحة ا

ال املتأتــية  أو املمــتلكات، أو األمــو االجرامــيةعــائداتال تقاســم تلــك )ب(  
عائدات أو املمتلكات، وفقا لقانوهنا الداخلي أو إجراءاهتا اإلدارية، مع    ال  تلك مـن بـيع   

 .تبعا للحالةخرى، على أساس منتظم أو األطراف األدول ال
  

 )١٤١(٢اخليار 
 

 العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة وإرجاعها إىل يفالتصّرف 
   ص املؤهلني لتلقيهااألشخا إىلبلداهنا األصلية أو 

عـلى الدولـة الطـرف الـيت تصادر عائدات إجرامية أو ممتلكات عمال               -١  
الـــتعاون الـــدويل [...] [ مـــن املـــادة ١أو الفقـــرة ] املصـــادرة واحلجـــز[...] [ باملـــادة

 .من هذه االتفاقية أن تتصرف يف تلك العائدات أو املمتلكات] ألغراض املصادرة

، وفقـا للمـبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،       تعـتمد كـل دولـة طـرف        -٢  
مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لوضع أحكام قانونية تتيح للسلطات                     
املركـزية أو األجهـزة الـيت لديهـا مسؤوليات ذات صلة أن تتقاسم العائدات اإلجرامية          

لك إضرار  مـع دول أخـرى أطـراف يف هـذه االتفاقـية يف احلـاالت الـيت ال يكـون يف ذ                     
 .مبمتلكات تلك الدول

عـلى الدولـة الطرف اليت تطبق قرارات صادرة عنها بشأن املصادرة،             -٣  
أو قـرارات صـادرة عـن دولـة طـرف أخـرى، أضـفت إىل حكم هنائي بشأن ممتلكات                    

وجيوز . متـثل عـائدات إجرامـية، أن تتصـرف يف تلـك املمـتلكات وفقـا لتشـريعاهتا هي                
ا كانــت قوانيــنها تســمح بذلــك ويف الظــروف الــيت تــراها  لــتلك الدولــة الطــرف، طاملــ

مالئمـة، أن حتيل تلك املمتلكات، كليا أو جزئيا، إىل دولة طرف أخرى شاركت يف               
 .التحقيقات أو االجراءات القضائية ذات الصلة

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (141)
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جيـوز للـدول األطراف، عند اختاذ إجراء ما بناء على طلب مقدم من       -٤   
التعاون الدويل [...] [و ] املصادرة واحلجز[...] [ دولـة طـرف أخرى وفقا للمادتني     

مـن هـذه االتفاقـية، أن تـنظر يف ابـرام اتفاقـات أو ترتيـبات بشأن                  ] ألغـراض املصـادرة   
ــيع تلــك        ــن ب ــية م ــوال املتأت ــتلكات، أو األم ــية أو املم ــائدات اإلجرام تقاســم تلــك الع

و تــبعا لــلحالة، وفقــا العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات، فــيما بيــنها بشــكل منــتظم أ 
 . من هذه املادة٣لقانوهنا الداخلي أو اجراءاهتا االدارية، دون مساس بأحكام الفقرة 

  
 )١٤٢(٦٢املادة 

   البلد األصلي يف حاالت اإلضرار مبمتلكات الدولة إىل املمتلكات إرجاع
التعاون [...] [ و] املصادرة واحلجز [...] [بصـرف الـنظر عـن أحكام املواد          -١ 

ــية،  ] التصــرف يف العــائدات املصــادرة [...] [و ] لــدويل ألغــراض املصــادرة ا مــن هــذه االتفاق
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لـتمكني سـلطاهتا املركـزية أو أجهزهتا اليت هلا                      
مســؤوليات ذات صــلة، مــن أن تــرجع إىل الــبلد األصــلي ممــتلكات متــثل عــائدات إجرامــية مت    

 .حنو أضر بذلك البلداحلصول عليها على 

يف مـثل هذه احلاالت، ال جيوز أن ختضع املمتلكات لنظام التقاسم بني الدولة               -٢ 
 .الطالبة والدولة متلقية الطلب

 
*   *   * 

 

 

 

 
   

__________ 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف      . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك    (142)

 ٦٠الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت اللجنة املخصصة أنه سيلزم النظر يف هذه املادة باالقتران مــع املــواد 
اء القراءة األوىل أيضا، اقترحت زامبيا حذف هذه وأثن.  عند القراءة الثانية ملشروع النص٧١ و٦٨ و٦١و

 ).A/AC.241/L.71انظر  (٦١املادة، إذ رأت أن حمتوياهتا مشمولة على حنو واف باملادة 
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 )١٤٤(،)١٤٣(الديباجة
 

 ان الدول األطراف يف هذه االتفاقية، 

ــا  ــب     إذ يقلقه ــن جان ــثروة الشخصــية بصــورة غــري مشــروعة م ــبار  أن اكتســاب ال  ك
املوظفــني العمومــيني وأســرهم وأقــراهنم ميكــن أن يــلحق ضــررا بالغــا باملؤسســات الدميقراطــية    
ــية الرامــية إىل تعزيــز التنمــية      ــية وســيادة القــانون، وكذلــك بــاجلهود الدول واالقتصــادات الوطن

 االقتصادية على نطاق العامل،

  أن التعاون الدويل ضروري حملاربة الفساد،وإذ تدرك 

 عـلى أن متـنع وتـردع وتكشـف، عـلى حنو أجنع، اإلحاالت الدولية             دت العـزم  وإذ عقـ   
لـلموجودات املكتسـبة بصـورة غري مشروعة من جانب املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو                

 نيابة عنهم، وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية واألصحاب الشرعيني،

ــلّم  ــراعاة   وإذ تسـ ــية ملـ ــبادئ األساسـ ــية     باملـ ــراءات اجلنائـ ــية يف االجـ ــول القانونـ األصـ
 واجراءات التقاضي يف حقوق امللكية،

 :قد اتفقت على ما يلي 
  

 )١٤٥(٦٣املادة 
   املصطلحات املستخدمة

 :ألغراض هذا الفصل 
__________ 

النص التايل هو اجلزء الثاين من هذا الفصل ويتضمن صيغة مدجمة لالقتراحني املقدمني من بريو    (143)
(A/AC.261/IPM/11)مريكية   والواليات املتحدة األ(A/AC.261/IPM/19) ١٣١ حسبما ذكر يف احلاشية .

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، تقرر ترقيم املواد الواردة يف هذا اجلزء        
 من مشروع النص الوارد يف الوثيقة     ٧٥-٦٦وهذا أفضى إىل إعادة ترقيم املواد . تيسريا لإلشارة إليها

A/AC.261/3 (Part IV) .  كما تقرر أثناء القراءة األوىل أن ُتنقل فقرات الديباجة األربع إىل ديباجة مشروع
غري أنه    .  من مشروع االتفاقية٢ستدرج يف املادة  " املصطلحات املستخدمة"كما ان املادة املعنونة . االتفاقية

د ال تنطبق إال يف سياق هذا الفصل، رهنا مبا ذكر أن التعاريف وعبارات الديباجة الواردة يف هذا االقتراح ق
وقد استبقي نص الديباجة واملادة املعنونة    . يتخذ من قرارات بشأن سائر التعاريف وعبارات الديباجة

هنا يف هذه الوثيقة ألسباب فنية فقط، ألن نقلهما على النحو املذكور أعاله وفقا  " املصطلحات املستخدمة"
 .A/AC.261/3/Rev.1ستتبع إعادة إصدار الوثيقة لقرار اللجنة املخصصة سي

 .(A/AC.261/IPM/19)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة  (144)
 .(A/AC.261/IPM/19)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة  (145)
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املوجــودات بكــل أنواعهــا، ســواء  " املوجــودات أو املمــتلكات"يقصــد بتعــبري  )أ( 
 غـري مـنقولة، ملموسة أم غري ملموسة، واملستندات أو        أكانـت ماديـة أم غـري ماديـة، مـنقولة أم           

 الصكوك القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود مصلحة فيها؛

ــبري   )ب(  ــراء     "املصــادرة"يقصــد بتع ــبق، أي اج ــثما انط ــتجريد حي ــيت تشــمل ال ، ال
وجودات ذات  مبقتضـى القـانون الداخـلي يفضـي إىل اإللغاء النهائي حلق ملكية أي نوع من امل                

الصــلة باإلجــرام أو املتأتــية مــنه، أو مــبلغ يعــادل قــيمة تلــك املوجــودات، وإعطــاء ذلــك احلــق    
 )١٤٦(للحكومة اليت تتخذ ذلك االجراء؛

املوجــودات أو " املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة  "يقصــد بتعــبري  )ج( 
عنه بواسطة تبديد املمـتلكات الـيت تكتسـب مـن جانب موظف عمومي أو عن طريقه أو نيابة             

األمــوال العمومــية أو ســرقتها أو اختالســها أو التــبديل غــري املشــروع ملمــتلكات الدولــة أو         
بواسـطة أفعـال رشـوة أو ابـتزاز يرتكبها موظف عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت                 

 )١٤٨(،)١٤٧(ُحولت إليها تلك املوجودات أو ُبدلت هبا؛

الدولـة الطـرف الـيت طلـب مـنها تقدمي           " الطلـب الدولـة متلقـية     "يقصـد بتعـبري      )د( 
املســاعدة مــن أجــل كشــف أو جتمــيد أو حجــز أو اســترداد موجــودات مكتســبة بصــورة غــري  

 مشروعة؛

الدولـة الطـرف الـيت تطلب املساعدة من دولة          " الدولـة الطالـبة   "يقصـد بتعـبري      )ه( 
بصورة غري  طـرف أخـرى مـن أجل كشف أو جتميد أو حجز أو استرداد موجودات مكتسبة                 

 )١٤٩(مشروعة؛

__________ 
صة، رأى بعض الوفود أن هذا التعريف يف أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخص (146)

كما رأت تلك الوفود أن نقل حق امللكية إىل الدولة اليت تقوم باملصادرة قد ال يكون . حاجة إىل توضيح
مالئما لغرض هذا الفصل، حيث انه سيتناقض مع املفهوم الذي مفاده أن املوجودات املكتسبة بصورة غري      

ترح بعض الوفود، ألغراض هذا الفصل، توسيع تعريف املصادرة ليشمل   واق. مشروعة هي ملك لدولة املنشأ 
 .إرجاع املوجودات أو ردها

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود االستعاضة عن عبارة   (147)
 ".املوظف العمومي أو اخلصوصي "بعبارة " املوظف العمومي"

ء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود صيغة أعم على  أثنا (148)
 .، بدال من سرد جرائم معينة"اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"غرار 

حذف أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغي     (149)
الدولة   "واقترح بعض الوفود اضافة تعريف لعبارة . ، ألهنما غري ضروريتني)ه(و ) د(الفقرتني الفرعيتني 

 .بدال من ذينك التعريفني" املتضررة
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أي موظف يف الفرع التشريعي أو التنفيذي       " موظـف عمومـي   "يقصـد بتعـبري      )و( 
أو االداري أو القضــائي أو العســكري لــلحكومة، ســواء أكــان منتخــبا أم غــري منتخــب، وأي   
شـخص ميـارس وظـيفة عمومـية لصـاحل حكومـة، مبـا يف ذلـك لصـاحل جهـاز عمومي أو منشأة                        

 )١٥٠(.أو عميل ملؤسسة دولية عموميةعمومية، وأي موظف 

  
 )١٥١(٦٤املادة 

   )١٥٢(أحكام عامة
تــتعاون الــدول األطــراف إىل أقصــى درجــة ممكــنة، وفقــا لقوانيــنها الداخلــية،   -١ 

بشـأن أجنـع السـبل والوسـائل الكفـيلة مبـنع ومكافحـة نقـل املوجـودات، مبـا يف ذلـك األموال،                        
فســاد، عــن طــريق اعــتماد تدابــري وآلــيات فعالــة ذات املصــدر غــري املشــروع املتأتــية مــن أفعــال 

 :ضمن مجلة أمور، بغية

تــبادل املعلومــات مــع الــدول األطــراف األخــرى بشــأن األســاليب والوســائل    )أ( 
الفاســدة املســتخدمة يف نقــل املوجــودات، مبــا يف ذلــك األمــوال، ذات املصــدر غــري املشــروع    

 املتأتية من أفعال فساد؛

ألطــراف األخــرى مــن خــالل مؤسســاهتا املالــية وهيــئاهتا  الــتعاون مــع الــدول ا )ب( 
التنظيمـية واإلشـرافية عـلى اكتشـاف وجتميد التحويالت واملعامالت اليت جتري يف إطار النظم                
ــواال، ذات مصــدر غــري مشــروع         ــك أم ــا يف ذل ــية، وتتضــمن موجــودات، مب االقتصــادية واملال

 ومتأتية من أفعال فساد؛

ــدول األطــراف،   )ج(  ــتعاون ال ــع     ت ــية وم ــع املؤسســات املصــرفية واملال  بالتنســيق م
اهليـئات التنظيمـية واإلشـرافية يف بلداهنا، على سد أي ثغرات تنظيمية يف قوانينها قد تؤدي إىل          

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن االتفاقية املقبلة    (150)

وعالوة على ذلك،   . ينطبق على االتفاقية بكاملها " املوظفني العموميني " تعريفا عاما بشأن  ينبغي أن تتضمن 
 الدولية واملنظمات غري –اقترحت بعض الوفود أن تكون هناك اشارة إىل موظفي املنظمات احلكومية 
 زامبيا تعريفا  واقترحت. احلكومية، وكذلك إىل موظفي الرابطات أو املنظمات اليت تتلقى متويال من الدولة

 ".املوظف اخلصوصي"وادراج تعريف اضايف بشأن " املوظف العمومي "معدال بشأن 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص،    . (A/AC.261/IPM/11)نص هذه املادة مأخوذ من اقتراح مقدم من بريو  (151)

 ).A/AC.261/L.82انظر (يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الصني صيغة جديدة هلذه املادة  
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن هناك حاجة إىل    (152)

 .عنوان أنسب هلذه املادة
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نقـل أو إخفـاء لـلموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال                  
 إعادة تلك املوجودات إىل بلداهنا األصلية؛فساد، وتوفري الضمانات الضرورية لتيسري 

تتـبادل الـدول األطـراف املسـاعدة التقنية يف تنقيح قوانينها املالية بغية سد أية                  )د( 
ثغـرات تنظيمـية قـد تسـمح بالـنقل بـال مراقبة للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر                    

دة، حيـثما يكـون مالئمـاً، تقييم        وتشـمل هـذه املسـاع     . غـري املشـروع املتأتـية مـن أفعـال فسـاد           
التشــريعات الســارية مــن أجــل حتديــثها يف ضــوء االجتاهــات والــنظريات القانونــية ذات الصــلة   

 )١٥٤(،)١٥٣(.السائدة حالياً

تــتعاون الــدول األطــراف كــي ال تعــرقل الســرية املصــرفية وأحكــام الضــرائب  -٢ 
 عــلى ذلــك، ال جيــوز لدولــة وبــناء. الــتعاون القضــائي واإلداري عــلى مــنع الفســاد ومكافحــته 

طـرف أن تـتخذ مـن السـرية املصـرفية ذريعـة لـرفض مـا تطلـبه دولـة طـرف أخـرى مـن تعاون                        
 )١٥٥(.ومساعدة

ألغـراض هـذه االتفاقـية، يعتـرب استرداد البلدان األصلية املتضررة املوجودات،              -٣ 
در ما تكون  بق)١٥٦(]غري قابل للتصرف[مبـا فـيها األمـوال، ذات املصـدر غـري املشـروع، حقـاً             

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، شددت وفود عديدة على ضرورة النص     (153)

 . أن املساعدة التقنية لن تقدم إال عند الطلب على
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت وفود عديدة إىل تداخل هذه     (154)

 .الفقرة مع أحكام أخرى يف مشروع االتفاقية
صة، أشارت وفود عديدة إىل تداخل هذه  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخص   (155)

 .الفقرة مع أحكام أخرى يف مشروع االتفاقية
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، دارت مناقشة مستفيضة حول مدى    (156)

نية ال متت بصلة هلذه  وأشارت وفود عديدة إىل أن هلذا التعبري معنا خاصا ذا آثار قانو. مالءمة هذا التعبري
وأعربت وفود عديدة عن ادراكها آثار ذلك التعبري، لكنها رأت من املهم أن . االتفاقية، واقترحت حذفها

تكون هناك صيغة ترسي املبدأ القائل بأن املوجودات واألموال املتأتية من مصدر غري مشروع هي ملك لدولة   
ألغراض هذه االتفاقية، يكون للدول : "صبح نصها كما يليواقترحت املكسيك تعديل هذه الفقرة لي. املنشأ

األطراف اليت اخُتلست أمواهلا العمومية بواسطة ارتكاب أي من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية ونقلت تلك  
واقترحت باكستان اعادة صياغة هذه الفقرة على   ." األموال إىل اخلارج، حق حصري يف استرداد تلك األموال 

ألغراض هذه االتفاقية، يعترب احلق يف املوجودات احملازة على حنو غري مشروع واملتأتية من أفعال     : "تايلالنحو ال
فساد، بصرف النظر عن موقعها، عائدا إىل الدولة املتضررة اليت تأتت منها تلك املوجودات، ويكون هلا احلق       

 ."ة اعادة تلك املوجودات أو نقلهايف استردادها واحلصول على امكاني] غري القابل للتصرف[األساسي 
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ــية مـــن أفعـــال فســـاد وجـــرائم متصـــلة     املوجـــودات احملالـــة ذات املصـــدر غـــري املشـــروع متأتـ
 )١٥٨(،)١٥٧(.هبا
 

 )١٥٩(٦٥املادة 
  ]إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة] ومنع[كشف 

تنشـئ كـل دولـة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، مؤسسات مالئمة لالشراف              -١ 
 صـالحيات كافـية ملـنع اكتسـاب املوجـودات بصـورة غـري مشروعة          والتحقـيق واملالحقـة ذات    
 املوظفـني العمومـيني وللتصـدي له عـلى النحو املناسب، وتسعى      )١٦٠(مـن خـالل سـلوك كـبار    

 .إىل تزويد تلك املؤسسات مبوارد كافية لتحقيق هذين اهلدفني

ي تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لك          -٢ 
جتـري املؤسسـات املالـية الواقعـة ضـمن واليـتها القضـائية فحصـا مشـددا ألجـل تعزيـز إمكانية                     

 :ويتعني أن تشمل تلك التدابري ما يلي. كشف املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة

 :اصدار ارشادات إىل املؤسسات املالية )أ( 

العمومــيني األجانــب املوظفــني ] كــبار[بشــأن الــتدابري املالئمــة للــتعرف عــلى  ‘١‘ 
 احلالـيني والسـابقني وأفـراد أسـرهم املباشرين وأقراهنم املقربني            )١٦١(]املعيـنني [

 والكيانات اليت كوهنا أولئك األشخاص أو كونت لصاحلهم؛

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ينبغي  (157)

 .أن تصبح الفقرة األوىل من هذه املادة
ملراقب عن املنظمة الدولية أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح ا (158)

 .للشرطة اجلنائية ادراج حكم يشري إىل تلك املنظمة كقناة اتصال
نص منقح مقدم من بريو والواليات املتحدة بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة   (159)

 ).A/AC.261/L.79انظر (املخصصة، بناء على طلب من الرئيس 
ءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن هذه الصفة تدخل أثناء القرا (160)

ورأت تلك . عنصرا من الغموض ميكن أن حيدث مشاكل تتعلق بالتفسري والتطبيق اذا مل يعّرف ذلك التعبري
هو من كبار املوظفني، حيث ان الوفود أن االتفاقية ينبغي أن تضع معيارا وأال تترك للدول األطراف حتديد من   

ورأت بعض الوفود األخرى أن استعمال الكلمة . من شأن ذلك أن يفضي إىل تباينات تعرقل تطبيق االتفاقية
 .ميكن أن يفضي إىل وصم فئة من املوظفني العموميني" كبار"

انب الذين ميارسون مسؤوليات  أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الفحص املعزز مالئما بشأن املوظفني األج (161)
رفيعة املستوى فحسب أو كذلك بشأن نطاق أوسع من املوظفني، وهو ما رأت بعض الوفود أن من املستحيل  

 .تنفيذه وأن ذلك ميكن أن ُيضعف الغرض من الفحص املعزز
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بشـأن مــا ينــبغي االحـتفاظ بــه مــن سـجالت مالئمــة للحســابات واملعــامالت     ‘٢‘ 
 اخلاصة بأولئك األشخاص؛

الت واحلســابات الــيت ينــبغي لــتلك املؤسســات أن تولــيها  بشــأن أنــواع املعــام ‘٣‘ 
 اهتماما خاصا؛

إلـــزام املؤسســـات املالـــية بـــأن تـــتخذ خطـــوات معقولـــة للـــتحقق مـــن هويـــة   )ب( 
حسبما تقرره الدولة الطرف اليت     [األصـحاب االمسـيني واالنتفاعـيني للحسـابات العالية القيمة           

 )١٦٢( املودعة يف تلك احلسابات؛وكذلك مصادر األموال] تتوىل الرقابة واإلشراف

إلــزام املؤسســات املالــية بــأن جتــري فحصــا مشــددا للحســابات العالــية القــيمة  )ج( 
 اليت يطلب فتحها أو حيتفظ )١٦٣(]حسـبما تقـرره الدولـة الطرف اليت تتوىل الرقابة واالشراف    [

 احلاليني أو   )١٦٤(]املعينني[املوظفني العموميني األجانب    ] كبار[هبـا مـن جانـب، أو نـيابة عـن،            
ــت          ــئك األشــخاص أو كون ــا أول ــيت كوهن ــئات ال ــرين أو اهلي ــراد أســرهم املباش الســابقني أو أف

ويصـّمم ذلـك الفحـص املشـدد بطـريقة معقولـة لكشـف املعامالت اليت قد تنطوي                  . لصـاحلهم 
عـلى موجـودات مكتسـبة بصورة غري مشروعة، وال ينبغي أن يؤّول على أنه ينهى املؤسسات                  

  التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك؛املالية عن

إلـزام املؤسسات املالية بابالغ السلطات املختصة باملعامالت املشبوهة املتعلقة           )د( 
وتكون اشتراطات . من هذه الفقرة) ج(و ) ب(و ) أ(باحلسـابات املبيـنة يف الفقـرات الفرعـية         

محايــة األفــراد واملؤسســات مــن  مالئمــة بغــية " عــدم تعــّرض"االبــالغ هــذه خاضــعة ألحكــام  
املســؤولية املترتــبة عــلى االمتــثال الشــتراطات االبــالغ هــذه، وتقضــي حبظــر إعــالم األشــخاص  

 .االعتباريني أو الطبيعيني الضالعني يف املعاملة بوجود البالغ أو إفشائه هلم

__________ 
مبلغ ما أو باتاحة أعرب بعض الوفود عن شاغل مثاره أن معىن احلسابات العالية القيمة ينبغي توضيحه بذكر    (162)

 .اجملال ملراعاة الفوارق النسبية يف االقتصادات
أعرب بعض الوفود عن شاغل مثاره أن معىن احلسابات العالية القيمة ينبغي توضيحه بذكر مبلغ ما أو باتاحة    (163)

 .اجملال ملراعاة الفوارق النسبية يف االقتصادات
حص املعزز مالئما بشأن املوظفني األجانب الذين ميارسون مسؤوليات   أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الف   (164)

رفيعة املستوى فحسب أو كذلك بشأن نطاق أوسع من املوظفني، وهو ما رأت بعض الوفود أن من املستحيل          
 .تنفيذه وأن ذلك ميكن أن ُيضعف الغرض من الفحص املعزز
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 الـدول األطـراف عـلى تنفيذ تدابري مالئمة وفعالة لضمان قيام             )١٦٥(]تـتعاون [ -٣ 
سـؤولني عـن نظمهـا املصـرفية واملالـية وهيـئاهتا الرقابـية واإلشـرافية باملساعدة على منع إحالة              امل

املوجـودات، مبـا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، بوسائل منها               
تسـجيل املعـامالت بصـورة جلـية؛ وحتديـد هويـة الـزبائن بوضـوح؛ واالمتناع عن منح شروط               

لية أو امتـيازية للسياسـيني أو املوظفـني العموميني؛ وإبالغ السلطات املختصة باملعامالت             تفضـي 
املشـبوهة؛ ورفـع السـرية املصـرفية عـند االقتضاء؛ وكشف املوجودات، مبا فيها األموال، ذات                 
املصـدر غـري املشـروع املتأتـية مـن أفعـال فسـاد، مث إصـدار األوامـر بتجمـيدها؛ وتيسري إرجاع                       

 .وجودات إىل بلداهنا األصليةتلك امل

 الـدول األطـراف على ضمان أن حتظر نظمها املصرفية واملالية            )١٦٦(]تـتعاون [ -٤ 
وهيـئاهتا الرقابـية واإلشرافية إنشاء مصارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا وجود حقيقي،               

هبا وأن تطالـب املصـارف بـأن تطلـب بدورهـا مـن مصـارفها املراسلة أو املصارف ذات الصلة               
، واإلبالغ  "اعرف زبونك "أن متتـثل امتثاال صارما لسياسات مكافحة غسل األموال مثل مبدأ            

 .عن األنشطة املشبوهة

ــتعاون[ -٥  ــدول األطــراف عــلى ضــمان احــتفاظ مؤسســاهتا املصــرفية     )١٦٧(]ت  ال
وينبغي أن تتضمن السجالت    . واملالـية، لفترة زمنية مالئمة، بسجالت ملا أجري من معامالت         

ومـات عـن مقـدار كـل معاملـة، وهويـة املشـاركني فـيها ومكان اقامتهم، والصفة القانونية                    معل

__________ 
واقترحت بريو  . ام فعل أدق من الفعل الوارد بني معقوفتني    أعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأنه ينبغي استخد  (165)

أو " تدابري تكفل] الدول األطراف[تنفذ "أو بالعبارة " تنفذ"االستعاضة عن الفعل الوارد بني معقوفتني بالفعل 
ورئي أنه ينبغي زيادة النظر يف هذه وغريها من الصيغ لدى     ". إىل تنفيذ ] الدول األطراف[هتدف "بالعبارة 

ص االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة يف سياق عالقتها بااللتزامات املنصوص عليها يف ماديت املنع فح
 .والتعاون

واقترحت بريو  . أعربت بعض الوفود عن اعتقادها بأنه ينبغي استخدام فعل أدق من الفعل الوارد بني معقوفتني      (166)
أو " تدابري تكفل] الدول األطراف[تنفذ "أو بالعبارة " تنفذ"ل االستعاضة عن الفعل الوارد بني معقوفتني بالفع

ورئي أنه ينبغي زيادة النظر يف هذه وغريها من الصيغ لدى     ". إىل تنفيذ ] الدول األطراف[هتدف "بالعبارة 
فحص االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة يف سياق عالقتها بااللتزامات املنصوص عليها يف ماديت املنع 

 .والتعاون
واقترحت بريو   . أعربت بعض الدول عن اعتقادها بأنه ينبغي استخدام فعل أدق من الفعل الوارد بني معقوفتني  (167)

أو " تدابري تكفل] الدول األطراف[تنفذ "أو بالعبارة " تنفذ"االستعاضة عن الفعل الوارد بني معقوفتني بالفعل 
ورئي أنه ينبغي زيادة النظر يف هذه وغريها من الصيغ لدى     ". إىل تنفيذ ] الدول األطراف[هتدف "بالعبارة 

فحص االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة يف سياق عالقتها بااللتزامات املنصوص عليها يف ماديت املنع 
 .والتعاون
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ألي شــخص يشــارك فــيها بالنــيابة عــن هيــئة اعتــبارية، وهويــة املســتفيد احلقــيقي مــن االحالــة   
 .املعنية، وكذلك وصفا دقيقا للمعاملة ذاهتا

ل األطراف على    الـدو  )١٦٨(]تـتعاون [ مـن هـذه املـادة،        ٥فـيما يـتعلق بالفقـرة        -٦ 
ــالكني        ــة امل ــا كــان نوعهــا، مــن إخفــاء هوي ــبارية الومهــية، أي مــنع الشــركات والكــيانات االعت
احلقيقــيني لــلموجودات، مبــا فــيها األمــوال، وهويــة املســتفيدين احلقيقــيني مــن املعــامالت، عــن  

لى وهلــذا الغــرض، تــتعاون الــدول األطــراف عــ. الســلطات القضــائية أو الــنظام املصــريف واملــايل
وضـع معـايري موحدة تتعلق باملسؤولية اجلنائية واملدنية واإلدارية للهيئات االعتبارية املتورطة يف      
أفعـــال فســـاد، مبـــا يف ذلـــك املؤسســـات املصـــرفية واملالـــية، وكذلـــك لألشـــخاص الطبيعـــيني   

 .املسؤولني عن أفعال تلك اهليئات االعتبارية

 الداخـلي، نظما فّعالة القرار    عـلى كـل دولـة طـرف أن تنشـئ، وفقـا لقانوهنـا               -٧ 
 وأن تستحدث جزاءات مالئمة )١٦٩(،]املعينني[موظفيها العموميني ] كبار[الذمـة املالـية ختص      

وعلى الدول األطراف أيضا أن تنظر يف اختاذ ما قد يلزم من            . عـلى عـدم االمتـثال لـتلك النظم        
ات املختصـة يف الدول     تدابـري للسـماح لسـلطاهتا املختصـة بتقاسـم تلـك املعلومـات مـع السـلط                 

األطـراف األخـرى عـندما يكـون ذلـك ضـروريا للتحقـيق يف املوجـودات املكتسبة بصورة غري                 
 .مشروعة واملطالبة هبا واستردادها

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، اللزام                   -٨ 
لحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب     الذيـن هلـم مصـ      )١٧٠(]املعيـنني [املوظفـني العمومـيني     ] كـبار [

أو ســلطة توقــيع أو ســلطة أخــرى عــلى ذلــك احلســاب بــأن يــبلغوا الســلطات املختصــة بــتلك   
ويــتعني أن تــنص تلــك . العالقــة وأن حيــتفظوا بســجالت مالئمــة فــيما يــتعلق بــتلك احلســابات 

 .التدابري أيضا على جزاءات مالئمة على عدم االمتثال

__________ 
 واقترحت بريو   .أعربت بعض الدول عن اعتقادها بأنه ينبغي استخدام فعل أدق من الفعل الوارد بني معقوفتني  (168)

أو " تدابري تكفل] الدول األطراف[تنفذ "أو بالعبارة " تنفذ"االستعاضة عن الفعل الوارد بني معقوفتني بالفعل 
ورئي أنه ينبغي زيادة النظر يف هذه وغريها من الصيغ لدى     ". إىل تنفيذ ] الدول األطراف[هتدف "بالعبارة 

 يف سياق عالقتها بااللتزامات املنصوص عليها يف ماديت املنع فحص االلتزامات املنصوص عليها يف هذه املادة
 .والتعاون

، وبشأن   ٨ و٧أبديت آراء متباينة بشأن من ينبغي مشله من املوظفني بنظم اقرار الذمة املالية مبقتضى الفقرتني        (169)
 .من ينبغي أن توجه اليه التقارير يف اطار تلك النظم 

ا إذا كان الفحص املعزز مالئما بشأن املوظفني األجانب الذين ميارسون مسؤوليات    أبديت آراء متباينة بشأن م  (170)
رفيعة املستوى فحسب أو كذلك بشأن نطاق أوسع من املوظفني، وهو ما رأت بعض الوفود أن من املستحيل          

 .تنفيذه وميكن أن ُيضعف الغرض من الفحص املعزز
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 )١٧١(] السابقة٩ُحذفت الفقرة [ 

  
 )١٧٢(٦٦املادة 

   وحدات االستخبارات املالية
تـتعاون الـدول األطـراف عـلى مـنع ومكافحة إحالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات                  

ــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك        ــية مــن أفعــال الفســاد، وعــلى تعزي املصــدر غــري املشــروع املتأت
وم بتبادل ما لديها من معلومات مع       املوجـودات، بوسائل منها انشاء وحدة استخبارات مالية تق        

 وينـبغي أن تكـون وحـدة االسـتخبارات املالـية املتلقية قادرة على               )١٧٣(.سـائر الوحـدات املماثلـة     
اســـتخدام املعلومـــات داخـــل بلدهـــا، وفقـــا لتشـــريعاهتا الوطنـــية، اذا أذنـــت هلـــا بذلـــك وحـــدة  

 )١٧٤(.االستخبارات اليت قدمت تلك املعلومات
  

__________ 
كم يستنسخ إىل حد بعيد أحكاما أخرى واردة يف هذا الفصل، مثل  كان هناك توافق يف اآلراء على أن هذا احل  (171)

 .، وأنه ميكن تناوله بالبحث وقت مناقشة تلك املواد)ب (٧١املادة 
نص منقح قدمته بريو بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، عمال بطلب من     (172)

 ).A/AC.261/L.81)انظر (الرئيس 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اململكة املتحدة لربيطانيا    (173)

وحدة لالستخبارات  : "... [العظمى وايرلندا الشمالية االستعاضة عن اجلزء األخري من هذه اجلملة مبا يلي
ا بشأن العائدات املشتبه يف أهنا عائدات اجرامية   تكون مسؤولة عن تلقي املعلومات املالية املكشوف عنه  ] املالية

 ."أو اليت تقتضيها التشريعات أو اللوائح الوطنية وحتليل تلك املعلومات وتعميمها على السلطات املختصة
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت زامبيا تعديل عنوان املادة  (174)

وتعديل نص اجلملة األوىل من هذه املادة ليصبح كما " وحدات االستخبارات املعنية مبكافحة الفساد"ليصبح 
تتعاون الدول األطراف لغرض كشف احالة األموال واملوجودات غري املشروعة املتأتية من أفعال فساد  : "يلي

دات استخبارات ملكافحة   وترويج سبل ووسائل استرداد تلك األموال واملوجودات بوسائل منها انشاء وح
 ".الفساد تقوم بتقاسم املعلومات
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 )١٧٥(٦٧املادة 
   االسترداد آليات

تـزّود كـل دولـة طـرف سـلطاهتا املختصــة، وفقـا ملـبادئ قانوهنـا الداخـلي بصــالحيات           
ــدول األطــراف األخــرى عــلى اســترداد املوجــودات املكتســبة       ــتقدمي املســاعدة إىل ال ــية، ل كاف

 ::بصورة غري مشروعة، وعليها لتلك الغاية

خرى من رفع دعوى    أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لتمكني دولة طرف أ                 )أ( 
أمـام حماكمهـا بشـأن ملكـية املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة املوجودة يف اقليمها،                    

 )١٧٦(:بأن تقدم إما

  وإما)١٧٧(دليال يثبت احلق يف ملكية املوجودات أو يثبت ملكيتها؛ ‘١‘ 

حكمـا هنائـيا يثبـت احلـق يف ملكـية املوجـودات أو يثبـت ملكيتها صادرا عن                    ‘٢‘ 
ت املختصـة لدولـة طـرف أخرى، ويكون ذلك األمر جائز اإلنفاذ يف              السـلطا 

اقلــيم الدولــة متلقــية الطلــب طاملــا كــان قــانون تلــك الدولــة الطــرف يســمح    
 )١٧٨(بذلك؛

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الصني صيغة جديدة هلذه املادة        (175)

. وبعد القراءة األوىل ملشروع النص، اقترحت اهلند صياغة جديدة هلذه املادة   ). A/AC.261/L.82انظر (
 .يتاح هذا االقتراح للّجنة املخصصة من أجل القراءة الثانية ملشروع النصوس

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن هناك مسائل    (176)
 .ناتعديدة تثار عندما تكون الدولة هي الطرف املّدعي، ومنها مثال مسائل االجراء واألدلة واحلصا

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود تعديل صيغة هذه   (177)
الفقرة الفرعية لتشمل حقوقا أخرى، اضافة إىل امللكية، وادراج مفهوم السماح برفع دعوى قانونية استنادا إىل 

 .أو امللكيةأدلة معقولة تفضي إىل افتراض احلق يف امللكية   
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن قلقها لكون          (178)

ينطوي على خطورة الزام الدولة الطرف باثبات  " إىل املدى الذي يسمح به قانون تلك الدولة الطرف"الشرط 
 .صحة احلكم يف حماكم الدولة الطرف متلقية الطلب
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أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بانفاذ أي حكم                   )ب( 
املكتسبة بصورة غري مشروعة    هنـائي صـادر عـن دولـة طـرف أخـرى يأمر مبصادرة املوجودات                

 )١٧٩(أو دفع مبلغ من النقود يعادل قيمة تلك املوجودات؛

أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن تدابــري لكــي تــتمكن مــن مالحقــة ومعاقــبة غســل    )ج( 
ــر      املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة ذات املنشــأ األجــنيب ومصــادرة املوجــودات إث

 املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة الــيت هلــا ذلــك       حتقــيقات أو اجــراءات تــتعلق بــاملوجودات   
 )١٨٠(املنشأ؛

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لكي تتمكن                    )د( 
مـن القـيام على وجه السرعة، بناء على طلب دولة طرف أخرى، حبجز املمتلكات اليت يوجد                  

ها موجـودات مكتسـبة بصورة   أسـاس وجـيه لالعـتقاد بأهنـا سـتكون خاضـعة لالسـترداد بصـفت          
غـري مشروعة، أو باحلجر على تلك املمتلكات، أو مبنع أي تعامل فيها أو احالة هلا أو تصرف                  

واىل جانـب اآللـيات الرامـية إىل احلفـاظ عـلى املمتلكات ترقبا الجراء               . فـيها بـأي شـكل آخـر       
ت استنادا إىل   مصـادرة داخـلي، يـتعني أن تشـمل تلـك الـتدابري صـالحية احلجـر على املوجودا                  

توقـف أو اهتـام أجـنيب يـتعلق باكتسـاهبا غـري املشـروع، وصـالحية إنفاذ أمر زجري صادر عن                      
حمكمــة خمتصــة يف الدولــة الطالــبة، وصــالحية احلجــر عــلى املوجــودات بــناء عــلى طلــب يوفــر   

 )١٨١(أساسا معقوال لالعتقاد بأن املمتلكات سيشملها حكم مصادرة يف الدولة الطالبة؛

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن صيغة هذه الفقرة    (179)

وأشارت تلك الوفود إىل أهنا ستواجه مشاكل اذا مشلت االجراءات املشار اليها يف هذه   . الفرعية غري واضحة 
ذه املسألة وهي قلة الوضوح بشأن ما اذا كان  وأشري إىل مسألة أخرى ذات صلة هب. املادة التجريد املدين

وعالوة على ذلك، أشارت تلك الوفود إىل . احلكم األجنيب الصادر سيكون حكما جنائيا أو مدنيا أو اداريا
 .أن مفهوم السداد يستتبع مفهوم التعويضات وهو مفهوم ينبغي حتديده بوضوح 

 الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن هذه الفقرة الفرعية     أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة   (180)
ورأت بعض الوفود أيضا عدم ضرورة قصر هذه الفقرة الفرعية على جناية غسل  . ٦١تتداخل مع املادة 

 .األموال وأنه ينبغي توسيعها لتشمل جنايات الفساد األصلية 
لثانية للجنة املخصصة، أبرزت وفود عديدة أمهية هذه الفقرة    أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة ا (181)

. الفرعية ورأت أنه قد يكون من األنسب أن تشكل مادة مستقلة مقّسمة إىل عدة فقرات لغرض الوضوح
وبعد القراءة األوىل ملشروع النص، قدمت باكستان اقتراحا على هذا املنوال، وسيتاح هذا االقتراح للّجنة   

ورأى بعض الوفود أن هذه الفقرة الفرعية تتداخل مع املادة   . ل القراءة الثانية ملشروع النصاملخصصة من أج 
ورأى معظم الوفود أن هذه الفقرة الفرعية تنص على تدابري ميكن أن تكون مكمِّلة للمساعدة القانونية       . ٥٣

ني الواردين فيها مع بعضهما ، لكنها اتفقت على ضرورة حتقيق اتساق احلكم٥٣املتبادلة املتوخاة يف املادة 
 .البعض لتجنب حصول مشاكل يف تفسريمها مما يقلل من فعاليتهما
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ــزم مــن تدابــري التاحــة رد املوجــودات املكتســبة      أن  ه)(  ــد يل ــنظر يف اختــاذ مــا ق ت
 )١٨٢(بصورة غري مشروعة إىل الدولة الطالبة أو إىل ضحايا اجلرائم اآلخرين؛

أن تـنظر يف اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري أخـرى لتيسـري اسـترداد املوجودات                       )و( 
 )١٨٣(.املكتسبة بصورة غري مشروعة

  
 )١٨٤(٦٨املادة 

    خاصة بشأن التعاونأحكام
تــرويج الــتعاون الــدويل   [إىل جانــب األحكــام الــيت يرســيها الفصــل الــرابع       -١ 
مـن هـذه االتفاقـية، عـلى الـدول األطـراف أن يقدم بعضها إىل بعض أقصى قدر من        ] وتعزيـزه 

املسـاعدة عـلى اسـترداد املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة، وفقا لقوانينها الداخلية،                   
 . مبمارسة الصالحية املمنوحة عمال هبذه املادة، حسبما قد يقتضيه احلالوكذلك

تــتعاون الــدول األطــراف عــلى تعجــيل عملــية االعــتراف باألحكــام القضــائية   -٢ 
الــيت تقــرر املســؤولية اجلنائــية واملدنــية واإلداريــة يف قضــايا الفســاد واجلــرائم املتصــلة بــه، بغــية    

يها األمـوال، ذات املصـدر غـري املشـروع املتأتـية من أفعال              تسـهيل اسـترداد املوجـودات، مبـا فـ         
 )١٨٥(.فساد

  

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أن ادراج اشارة إىل     (182)

لذلك، ستناط بتلك الدولة   . لدولةضحايا آخرين خيالف الفكرة القائلة بأنه ينبغي إرجاع املوجودات إىل ا 
مهمة تلقي ومعاجلة مطالبات األشخاص الطبيعيني أو االعتباريني، أو الدول األخرى، ممن يطالبون حبق فيما 

" رد"وعالوة على ذلك، أعربت وفود عديدة عن عدم ارتياحها الستعمال تعبري      . يتعلق باملوجودات املعنية
وشددت تلك الوفود، على أية حال، على ضرورة اجراء مراجعة  ". رجاعا"الذي قد ال يكون مطابقا لتعبري 

دقيقة للمصطلحات املستخدمة قصد توحيدها وتفادي التشكك الناجم عن االستخدام التباديل ملصطلحات   
 .خمتلفة يف وصف ما يبدو أنه املفهوم ذاته

خصصة، اقترحت وفود عديدة تعديل صيغة هذه أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة امل (183)
 .الفقرات الفرعية جلعلها أكثر الزاما

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت وفود عديدة إىل أن معظم  (184)
. ٦٧ و٦٠ادتني أحكام هذه املادة تتداخل تداخال كبريا مع أحكام مواد أخرى من مشروع االتفاقية كامل

 .٤وأشري إىل أن احلكم الوحيد اجلديد حقا هو احلكم الوارد يف الفقرة  
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من اقتراح مقدم من بريو  (185)
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 املصادرة والتدابري األخرى
 

إثـر تلقـي طلـب مقدم عمال هبذا الفصل، على الدولة الطرف اليت توجد فيها                 -٣ 
 :املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة

مصادرة يتوافق  أن حتـيل الطلـب إىل سـلطاهتا املختصـة بغـرض استصـدار أمـر                  )أ( 
من هذه االتفاقية، وأن ُتنفذ ذلك األمر  ] آلـيات االسترداد  [...] [مـن املـادة     [...] مـع الفقـرة     

 )١٨٦(يف حال صدوره؛ أو

أن حتـيل إىل سـلطاهتا املختصـة أمـر املصـادرة الصـادر عـن الدولة الطالبة وفقا                    )ب( 
فاقية، هبدف إنفاذه إىل املدى     مـن هـذه االت    ] آلـيات االسـترداد   [...] [مـن املـادة     [...] للفقـرة   

 املطلوب؛ أو

[...] أن حتـيل إىل سـلطاهتا املختصـة طلـبا الختـاذ تدابـري مؤقـتة، وفقـا للفقرة                     )ج( 
 )١٨٧(من هذه االتفاقية؛ أو] آليات االسترداد[...] [من املادة 

أن تـتخذ مـا قـد جيـيزه قانوهنـا الداخـلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد تلك                   )د( 
 .وداتاملوج

  
 طلبات تطبيق الفحص املشدد

 
 مــن دولــة طــرف أخــرى، عــلى الدولــة متلقــية   )١٨٨(عــند تلقــي طلــب مالئــم  -٤ 
 أن تـــبلغ املؤسســـات املالـــية اخلاضـــعة لواليـــتها القضـــائية هبويـــة كـــبار املوظفـــني )١٨٩(الطلـــب

العمومــيني األجانــب احلالــيني والســابقني الذيــن ســيتوقع مــن تلــك املؤسســات أن تطــبق عــلى   
احالة ] ومنع[كشف [...] [ من املادة ٢اباهتم الفحـص املشـدد كمـا هـو مبني يف الفقرة       حسـ 

__________ 
) أ(أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر تعديل الفقرة الفرعية  (186)

أن تتوخى تدابري تسمح للدولة الطالبة أن تبدأ، على مستوى الوالية القضائية   : "ها كما يليليصبح نص
 ]..."مبا يتوافق مع[والسلطات املختصة للدولة متلقية الطلب، اجراء املصادرة  

على  "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت باكستان ادراج عبارة  (187)
هبدف ضمان اختاذ اجراءات  : "واضافة اجلملة التالية إىل هناية الفقرة الفرعية   " حتيل"بعد فعل  " وجه السرعة

 ".عاجلة ملنع أي احالة للموجودات املعنية وتصرف فيها وما إىل ذلك
دة حذف كلمة  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت وفود عدي (188)

 ".مالئم"
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن من األنسب هنا  (189)

 ".الدولة"وليس إىل " الدولة الطرف"االشارة إىل 
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مـن هـذه االتفاقية، اضافة إىل املوظفني الذين قد          ] املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة         
 )١٩٠(.حتددهم املؤسسات املالية بطريقة أخرى

  
 تقاسم املعلومات تلقائيا

 
 جتـيز هلـا أن حتـيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو            تعـتمد كـل دولـة طـرف تدابـري          -٥ 

مالحقاهتـا أو إجـراءاهتا القضـائية، معلومات عن املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة إىل               
ــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عــندما تــرى أن افشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد       دول

اءات قضــائية أو قــد الطــرف املــتلقي عــلى اســتهالل أو اجــراء حتقــيقات أو مالحقــات أو اجــر 
 .يؤدي إىل تقدمي ذلك الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل

  
 )١٩١(٦٩املادة 

   حمتويات الطلب
من هذه االتفاقية، مع    ] تـرويج الـتعاون الدويل وتعزيزه     [تنطـبق أحكـام الفصـل الـرابع          

 وعالوة على املعلومات املنصوص عليها    . مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال، عـلى هـذه املادة              
يف الفصــل الــرابع، يــتعني أن حتــتوي الطلــبات املقدمــة عمــال هبــذه املــادة عــلى أدلــة ومعلومــات 

 :كافية لدعم االدعاء املسّبب لتقدميها، مبا يف ذلك ما يلي

وصــف كــامل لالجــراءات املطلوبــة ولــلموجودات املــراد احلجــر علــيها أو         )أ( 
 )١٩٢(ها؛حجزها أو مصادرهتا، مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمت

بـيان حيـدد هوية األشخاص االعتباريني والطبيعيني الذين تعتقد الدولة الطالبة             )ب( 
 أهنم ضحايا، سواء أكانوا من القطاع العام أم من القطاع اخلاص؛

__________ 
دة ما أبدته أثناء أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كررت وفود عدي (190)

 ".كبار" من مالحظات بشأن استعمال صفة ٦٥مناقشة املادة 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ذكر أن هذه املادة تتداخل مع عدد من     (191)

لقراءة الثانية ملشروع  وأنه ينبغي أخذ هذا االزدواج بعني االعتبار يف ا. ٦٠األحكام األخرى، منها املادة 
 .النص

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت باكستان الصياغة البديلة التالية        (192)
 :هلذه الفقرة الفرعية

وصف كامل للموجودات واملمتلكات واألموال يكفي للتعرف عليها، وبيان ملكاهنا وقيمتها "    
 ."ثما أمكن، هبدف احلجز واحلجر واملصادرةاملقدرة، حي
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بــيان تفصــيلي بالوقــائع يكفــي لــتمكني الدولــة متلقــية الطلــب مــن استصــدار    )ج( 
 ذلــك وصــف كــامل للنشــاط غــري املشــروع   أوامــر مالئمــة مبقتضــى قانوهنــا الداخــلي، مبــا يف  

 وعالقته باملوجودات املراد حجزها أو احلجر عليها أو مصادرهتا؛

يف حالـة الطلب املتعلق بإنفاذ حكم أجنيب أو أمر زجري أجنيب عمال بالفقرة               )د( 
مـن هـذه االتفاقـية، نسـخة مقـبولة قانونا من األمر             ] آلـيات االسـترداد   [...] [مـن املـادة     ) ب(

ادر عـن الدولـة الطالـبة الـذي يسـتند الـيه الطلـب، ومعلومـات عـن املـدى املطلوب لتنفيذ                       الصـ 
ذلـك األمـر، وبـيان حيـدد الـتدابري الـيت اختذت لتوجيه اشعار مناسب لألطراف الثالثة ولضمان               
مـراعاة األصـول القانونـية، واذا كان الطلب يتعلق بأمر مصادرة، فشهادة من السلطة املختصة         

الطالـبة تؤكـد أن أمـر املصـادرة هنـائي وواجـب اإلنفـاذ وغري خاضع لوسائل الطعن                   يف الدولـة    
 العادية؛

 .ما قد يلزم للدولة متلقية الطلب من معلومات اضافية )ه( 
  

  )١٩٣(٧٠املادة 
 )١٩٥(، )١٩٤(١اخليار    

 
    التعاونتقييدات

 تـنفذ الـتدابري املـتخذة عمـال هبـذا الفصل مبا يتوافق مع مبادئ مراعاة                -١  
 .األصول القانونية، وال جيوز أن ميس حبقوق األطراف الثالثة احلسنة النية

جيــوز رفــض تنفــيذ أي تدبــري تعــاوين يف اطــار هــذا الفصــل أو وقــف   -٢  
 :التدابري املؤقتة

 إذا مل يقدم الطلب وفقا ألحكام هذا الفصل؛ أو )أ(  
__________ 

بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، طلب الرئيس من بريو والواليات املتحدة       (193)
وأعاد الرئيس  .  من اتفاقية اجلرمية املنظمة١٨أن تبذال جهدا العادة صياغة هذه املادة مستلهمة يف ذلك باملادة 

 . تأكيد الطابع املؤقت للمناقشات اليت دارت أثناء القراءة األوىل ملشروع النصأيضا
 .(A/AC.261/IPM/19)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الواليات املتحدة  (194)
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعرب عدد من الوفود عن تفضيله اخليار  (195)

وأشارت تلك الوفود إىل أن استرداد املوجودات مسألة ختص التعاون الدويل تنطبق عليها .  من هذه املادة١
وكما رأت تلك الوفود أن من املهم ضمان محاية األطراف الثالثة احلسنة النية وأن       . دواعي الرفض األساسية

 .تكون هناك حدود زمنية ما لالستجابة لطلبات التعاون
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ن ميـــس اذا رأت الدولـــة متلقـــية الطلـــب أن تنفـــيذ الطلـــب حيـــتمل أ  )ب(  
 بسيادهتا أو أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها اجلوهرية األخرى؛ أو

اذا مل تـتلق الدولـة متلقية الطلب أدلة كافية أو مقدمة يف أواهنا بشأن              )ج(  
 اجلرائم املسببة للطلب؛ أو

اذا كانـــت األفعـــال غـــري املشـــروعة متـــثل جـــرائم طفـــيفة أو كانـــت   )د(  
 .غري مشروعة ذات قيمة ضئيلةاملوجودات املكتسبة بصورة 

قــبل وقــف أي تدبــري مؤقــت اختــذ عمــال هبــذا الفصــل، عــلى الدولــة    -٣  
ــبة، حيــثما أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض أســباهبا      ــة الطال متلقــية الطلــب أن تتــيح للدول

 .املؤيدة الستمرار ذلك التدبري
  

 )١٩٧(، )١٩٦(٢اخليار    
 
، وعليها من مث أن توفر   ال حيـق للـدول األطـراف أن ترفض التعاون فيما بينها             

املســاعدة املتــبادلة بغــية التعجــيل وتوفــري الضــمانات يف االجــراءات القضــائية املســتهلة  
هبـدف التوصـل اىل ارجـاع املوجـودات، مبـا فـيها األموال، ذات املصدر غري املشروع                  

وعلى الدول  . املتأتـية مـن أفعـال فسـاد اىل بلداهنـا األصـلية، بعـد أن تكون قد أحيلت                  
طـراف أن تـتعاون على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا       األ

 .على حتقيق ذلك اهلدف

 

 

 

 
  

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/11)ذ من االقتراح املقدم من بريو نص مأخو (196)
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعرب عدد من الوفود عن تفضيله اخليار  (197)

ون    والتعابري الغامضة العديدة الواردة فيه تضع عقبات أمام التعا١وأشارت تلك الوفود إىل أن صيغة اخليار . ٢
ورأت تلك الوفود أن رفض التعاون . وتنطوي على خطورة التقليل من فعالية املواد األخرى من هذا الفصل

 .ينبغي أن يكون استثناء
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 )١٩٨(٧١املادة 
   املوجوداتالتصرف يف 

ُيَتصــرف يف املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة، واملســتردة مبقتضــى  -١ 
ب دولة طرف أخرى، على الدولة      وعند االستجابة لطل  . هـذا الفصـل، وفقـا للقـانون الداخلي        

 :الطرف، بقدر ما يسمح به القانون الداخلي، مبا يلي

ــة املوجــودات املســتردة عــلى حنــو يكفــل      )أ(  ــة يف احال ــنظر عــلى وجــه األولوي ال
 تعويض ضحايا اجلرمية أو ارجاع املوجودات إىل أصحاهبا الشرعيني؛

ــثما يكــون ذلــك مالئمــا، يف اشــتراط اســتخ    )ب(  ــنظر، حي دام كــل املوجــودات ال
 املستردة أو جزء منها لدعم مبادرات وبرامج مكافحة الفساد؛

الــنظر، حيــثما يكــون ذلــك مالئمــا، يف تقاســم املوجــودات املصــادرة مــع          )ج( 
السـلطات األجنبــية الــيت قدمــت املســاعدة يف التحقـيق أو املالحقــة أو االجــراء القضــائي الــذي   

 أدى إىل املصادرة؛

 متلقـية الطلـب، حيـثما يكـون ذلـك مالئمـا، أن تقتطع النفقات       جيـوز للدولـة    )د( 
ــترداد        ــذي أدى إىل اسـ ــائي الـ ــراء القضـ ــة أو االجـ ــيق أو املالحقـ ــبدة يف التحقـ ــة املتكـ املعقولـ
املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة، قـبل احالة تلك املوجودات املستردة أو اقتسامها                  

 .مبقتضى هذا الفصل

ف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للقــيام، وفقــا ملــبادئ قانوهنــا تعــتمد كــل دولــة طــر -٢ 
 :الداخلي، مبا يلي

انشـــاء آلـــية للـــنظر يف املطالـــبات املقدمـــة مـــن دولـــة طـــرف أخـــرى بشـــأن    )أ( 
 املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملشمولة باجراء مصادرة؛ و

ألجنبــية، اســتحداث صــالحية القتســام املوجــودات املصــادرة مــع الســلطات ا  )ب( 
 .تقديرا ملا يقدم من مساعدة تؤدي إىل املصادرة

__________ 
بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، طلب الرئيس من الوفود أن جتري  (198)

. ، ألغراض القراءة الثانية ملشروع النص٦٢ و٦١باالقتران مع املادتني مشاورات غري رمسية لتنقيح هذه املادة، 
، أعربت عدة وفود عن رأي مفاده أن املوجودات املستردة ينبغي أن تعاد إىل   ٦٢ و٦١وكما يف حالة املادتني 

 ملشروع وبعد القراءة األوىل. الدولة الطالبة وأن مسألة التصرف يف تلك املوجودات ينبغي تركها لتلك الدولة
وسيتاح ذلك االقتراح للّجنة املخصصة عند القراءة . النص، قدمت باكستان اقتراحا بصياغة بديلة هلذه املادة

 .الثانية ملشروع النص
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 )١٩٩(٧٢املادة 
   أحكام اضافية

اذا اخـتارت الدولـة الطـرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار اليها يف هذا الفصل                 -١ 
مشـروطا بوجـود معـاهدة ذات صـلة، وجـب عـلى تلـك الدولة الطرف أن تعترب هذه االتفاقية            

 .لالزم والكايفهي األساس التعاهدي ا

تـنظر الـدول األطراف يف ابرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف       -٢ 
ــتعزيز فّعالــية الــتعاون الــدويل املضــطلع بــه وتيســري التصــرف يف املوجــودات مبقتضــى هــذا           ل

 )٢٠٠(.الفصل

تقـوم كـل دولـة طـرف بـتزويد األمـني العـام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها              -٣ 
ئحهــا الــيت تضــع هــذا الفصــل موضــع الــنفاذ، ومــن أي تغــيريات تدخــل الحقــا عــلى تلــك ولوا

 .القوانني واللوائح أو بعرض هلا

تســهيالً الســترداد املوجــودات، مبــا فــيها األمــوال، املتأتــية مــن أفعــال فســاد،     -٤ 
 تـتعاون الـدول األعضـاء عـلى تـزويد بعضـها الـبعض بأمسـاء اخلـرباء الذين ميكن أن يسهموا يف           

 )٢٠١(.حتقيق ذلك اهلدف

عـلى الـدول األطـراف أن تـروج لتقدمي املساعدة التدريبية والتقنية بني الدول                -٥ 
األطـراف واهليـئات الدولـية واالقليمية ومؤسسات القطاع اخلاص هبدف تيسري التعاون الدويل              

ــبغي أن هتــدف تلــك  . وكشــف املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة واســتردادها    وين
حمتويات [...] [اعدة أيضـا إىل تعزيـز قـدرة الـدول األطـراف على الوفاء مبقتضيات املادة                 املسـ 

 .من هذه االتفاقية] الطلب

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أن أحكام هذه املادة أدرجت       (199)

وبناء على  . لكي يكون كامال، لكنها تتداخل مع أحكام أخرى من مشروع االتفاقيةيف االقتراح األصلي 
 .ذلك، اتفق على ضرورة دمج أحكام هذه املادة مع أحكام أخرى من مشروع االتفاقية تشمل املسائل ذاهتا

إىل أن هذه الفقرة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود   (200)
 .ال ينبغي أن تكون الزامية 

 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (201)
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تقـدم الـدول األطـراف إىل بعضها البعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر               -٦ 
ملصدر غري  مـن املسـاعدة التقنـية على منع ومكافحة احالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات ا               

املشـروع املتأتـية مـن أفعـال فسـاد وعـلى رد تلـك املوجـودات إىل بلداهنـا األصـلية، مـن خالل                
 )٢٠٢(.تعزيز تبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة

تقــوم كــل دولــة طــرف بصــوغ أو تطويــر أو حتســني بــرامج تدريبــية مصــممة  -٧ 
وجـودات، مبا فيها األموال، ذات      خصيصـا لـلموظفني املسـؤولني عـن مـنع ومكافحـة احالـة امل              

املصـدر غـري املشـروع املتأتية من أفعال فساد، وعن العمل على رد تلك املوجودات إىل بلداهنا        
 :وتعىن تلك الربامج مبا يلي. األصلية

كشــف وجتمــيد املوجــودات، مبــا فــيها األمــوال، ذات املصــدر غــري املشــروع    )أ( 
 املتأتية من أفعال فساد؛

ركة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية          ترصـد ح   )ب( 
 من أفعال فساد؛

آلـيات وأساليب قضائية وادارية مالئمة وفعالة لتيسري ارجاع املوجودات، مبا            )ج( 
  )٢٠٤(،)٢٠٣(.فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد إىل بلداهنا األصلية

  

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (202)
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (203)
 النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود االستعاضة عن      أثناء القراءة األوىل ملشروع  (204)

يف كامل نص هذه املادة لدواعي االتساق  " أفعال جنائية مشمولة هبذه االتفاقية"بالعبارة " أفعال فساد"العبارة 
 .مع األحكام األخرى من مشروع االتفاقية
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   املساعدة التقنية والتدريب ومجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها          -سادسا 
 ٧٣املادة 
   الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة 

 )٢٠٥(١اخليار 
 

ــيام، بالتشــاور مــع األوســاط العلمــية      -١   ــة طــرف يف الق ــنظر كــل دول ت
رامـية الـيت هلا صلة   الفسـاد واألفعـال االج  واألكادميـية، بتحلـيل االجتاهـات السـائدة يف         

، وكذلك  خاصـة بالفسـاد داخـل اقلـيمها، والظـروف الـيت ترتكـب فـيها هذه األفعال                 
 .اجلماعات احملترفة الضالعة والتكنولوجيات املستخدمة

لفساد  التحليلـية املـتعلقة با     اتتـنظر الـدول األطـراف يف تطويـر اخلـرب           -٢  
 فيما بينها   اتم تلك اخلرب   وتقاسُ وباألفعـال االجرامية اليت هلا صلة خاصة بالفساد ويف        

 الغرض، ينبغي وضع تعاريف     لذلكوحتقيقا  . ومـن خالل املنظمات الدولية واإلقليمية     
 .ومعايري ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حسب االقتضاء

الفساد تـنظر كـل دولـة طـرف يف رصـد سياساهتا وتدابريها ملكافحة                -٣  
، ويف إجـراء تقيـيمات لفعالـية تلك      الفسـاد واألفعـال االجرامـية الـيت هلـا صـلة خاصـة ب            

 )٢٠٦(.السياسات والتدابري وكفاءهتا
  

__________ 
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٢٨املادة  ((A/AC.261/IPM/4)وهولندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا  (205)

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، كان هناك  )). مع تغيريات طفيفة(
واستصوبت عدة وفود اجياد طريقة مالئمة . تفضيل عام هلذا اخليار كأساس للقراءة الثانية ملشروع النص

 يف هذا اخليار، وإن رأت بعض الوفود أن من الضروري توضيح  ٢ من اخليار ٤دراج عناصر من الفقرة ال
وجرى أيضا كثري من  . ١٣وضمان عدم وجود تداخل مع املادة " اجملتمع األهلي"املعىن املقصود من عبارة 

 ).حقة بتلك الفقرةلالطالع على التفاصيل، انظر احلاشية املل  (٢ من اخليار ٥النقاش حول الفقرة 
عدلت صياغة هذه الفقرة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ألجل ازالة      (206)

، ولتوضيح أن االجراء املطلوب يقع على عاتق كل دولة     "رصد"امكانية حدوث أي التباس من جراء عبارة 
 .طرف على حدة



 

67  
 

A/AC.261/3/Rev.1/Add.1

 )٢٠٧(٢اخليار    
 

ــيل         -١   ــع اخلــرباء، بتحل ــيام، بالتشــاور م ــة طــرف يف الق ــنظر كــل دول ت
االجتاهــات الســائدة يف الفســاد داخــل إقلــيمها، والظــروف الــيت يعمــل فــيها الفســاد،    

لفسـاد واألشـكال الـيت يتخذها والوسائل        وكذلـك اجلماعـات واألفـراد الضـالعني يف ا         
 .املستخدمة فيه

ــال        -٢   ــتعلقة بأفع ــية امل ــر اخلــربة التحليل ــراف يف تطوي ــدول األط ــنظر ال ت
. الفســاد وتقاســم تلــك اخلــربة فــيما بيــنها ومــن خــالل املــنظمات الدولــية واإلقليمــية    

بيقها وحتقـيقاً لذلـك الغـرض، ينـبغي وضـع تعـاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة وتط               
 .حسب االقتضاء

تـــنظر كـــل دولـــة طـــرف يف رصـــد سياســـاهتا وتدابريهـــا الرامـــية إىل  -٣  
 .مكافحة الفساد، ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا

تقـدم الدول األطراف إىل بعضها البعض أقصى قدر من العون التقين             -٤  
ع أفعــال الفســاد وكشــفها والتحقــيق فــيها املتــبادل بشــأن أجنــع الســبل والوســائل لــرد 

ــيها  ــبة مرتكب ــات عــن      . ومعاق ــبادل املعلوم ــزز ت ــيها أن تع ــرض، عل ــك الغ ــيقا لذل وحتق
ــناجحة مــن خــالل اتفاقــات واجــتماعات تعقدهــا     ــتجارب ال املمارســات الفضــلى وال
هيـئاهتا ومؤسسـاهتا املختصة بغية الترويج آلليات التحسينات االدارية وتدابري ملكافحة            

لفســاد، وعلــيها أن تــويل اهــتماماً خاصــاً للســبل والوســائل الكفــيلة بــتمكني اجملــتمع    ا
 )٢٠٨(.األهلي من املشاركة يف مكافحة الفساد

ــيم املعلومـــات عـــن     -٥   ــز لتعمـ ــاء مركـ ــدول األطـــراف يف إنشـ ــنظر الـ تـ
ويكون املركز مسؤوالً عن طلب معلومات      . املمارسـات الفضـلى يف مكافحـة الفساد       

لـناجحة يف مكافحـة الفسـاد وتلقـي تلـك املعلومـات ومجعهـا وإدارهتا                عـن الـتجارب ا    
__________ 

ن هذا اخليار تتضمن نصا مدجما مأخوذا من االقتراحني املقدمني من املكسيك    الفقرات الثالث األوىل م  (207)
(A/AC.261/IPM/13) والفلبني (A/AC.261/IPM/24) . وبعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية

 أدناه،  ٢اخليار  من  ٥ أعاله والفقرة ١للجنة املخصصة، وبعد املناقشة املبينة يف احلاشيتني امللحقتني باخليار  
ويكون نصها  " مشاركة املواطنني" مكررا، يكون عنواهنا ٧٣اقترحت املكسيك إدراج مادة جديدة بالرقم 

ترّوج الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، مبا يتفق مع تشريعها الداخلي، يف تصميم : "كما يلي
التقييم، ويف اعداد الدراسات عن أسباب السياسات اخلاصة مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد و

 .٢وكان مقترحا أن حتل املادة اجلديدة املقترحة حمل اخليار ." الفساد وآثاره
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (208)
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كمــا يكــون مســؤوالًً عــن إبــالغ الــدول األطــراف عــن األنشــطة . وتبلــيغها وتعمــيمها
وتــنظر .  مــن هــذه املــادة٤ إىل ١والــتقدم احملــرز يف الــتدابري املشــار إلــيها يف الفقــرات  
 )٢٠٩(. هلذا املركزالدول األطراف يف اختاذ مدينة مكسيكوسييت مقراً

  
 )٢١٠(٧٤املادة 

   التدريب واملساعدة التقنية
تقـدم الـدول األطـراف إىل بعضها البعض، وفقاً لنظمها القانونية، أقصى قدر               -١  

مــن املســاعدة التقنــية، وخاصــة لصــاحل الــبلدان النامــية، مــن أجــل مــنع أفعــال الفســاد واجلــرائم  
ــب   ــيها ومعاق ــبادل اخلــربات   املتصــلة هبــا وكشــفها والتحقــيق ف ــيها، وذلــك مــن خــالل ت ة مرتكب

واملعــارف املتخصصــة ذات الصــلة وتــزويد بعضــها الــبعض بكــل أنــواع الدعــم املــادي والــتقين  
وغــريه مــن أشــكال الدعــم املســتخدمة، عــلى وجــه اخلصــوص، يف بــراجمها وخططهــا الوطنــية    

 )٢١١(.ملكافحة الفساد
  

 )٢١٢(١اخليار 
 

 أو  صوغ أو   استهالل، على   الزملـ قدر ا بـال تعمـل كـل دولـة طـرف،          -٢  
 مبــن فــيهم للعــاملني يف أجهــزهتا املعنــية بإنفــاذ القــانون، ةحتســني بــرامج تدريــب خاصــ

فني  املكلّاملوظفنيأعضـاء النـيابة العامـة وقضاة التحقيق وموظفو اجلمارك وغريهم من         
 وجيــوز أن تشــمل تلــك.  وكشــفها ومكافحــتهامبــنع اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقــية 

__________ 
 ملشروع النص، يف     وأثناء القراءة األوىل . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك    (209)

. الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل يستصوب معظم الوفود انشاء هيئة جديدة كما هو متوخى يف هذه الفقرة
وعالوة على ذلك،  . ورأت تلك الوفود أن القيام بذلك ينطوي على خطر تقليص املوارد املتاحة للتعاون التقين

لالقتراح تدخل يف نطاق والية املركز املعين مبنع االجرام الدويل،  فالوظائف اليت ستؤديها اهليئة اجلديدة وفقا 
وفضال عن ذلك، يبدو أن االقتراح يتطابق، ويتناقض إىل حد ما،  . التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية

قترح الرئيس  وا. مع اقتراحات جيري النظر فيها فيما يتعلق بأمانة اهليئة املقترحة من أجل رصد تنفيذ االتفاقية
 .أن توضع الوظائف املتوخاة يف هذه الفقرة يف االعتبار عند النظر يف صياغة االقتراحات األخرية

نص منقح، يضم كل اخليارات السابقة املتعلقة هبذه املادة، قدمه حمررو تلك اخليارات بعد القراءة األوىل  (210)
 .ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة

 .(A/AC.261/IPM/11)ص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو ن (211)
 ومن كولومبيا  (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا  (212)

(A/AC.261/IPM/14) ومن املكسيك (A/AC.261/IPM/13) ومن الفلبني (A/AC.261/IPM/24) ومن تركيا ،
(A/AC.261/IPM/22). 
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تتناول تلك الربامج، على وجه اخلصوص      يتعني أن   و. الـربامج إعارة املوظفني وتبادهلم    
 :وبقدر ما يسمح به القانون الداخلي، ما يلي

الطـرائق املسـتخدمة يف مـنع اجلـرائم املشمولة هبذه االتفاقية وكشفها              )أ(  
 ومكافحتها؛

شــتبه يف الــيت يسـتخدمها األشــخاص امل  األســاليب )٢١٣(]والـدروب  [ )ب(  
ضـلوعهم يف اجلـرائم املشـمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك داخل دول العبور، والتدابري       

 املضادة املناسبة؛

 أو املمتلكات أو املعدات      االجرامية عائداتالحـركة   ورصـد   كشـف    )ج(  
 أو إخفاء أو متويه تلك العائدات       احالةاملستخدمة يف    والطرائق   أو غريهـا من األدوات    

ــ ــا مــن األدوات، وكذلــك   أو املم املســتخدمة يف الطــرائق تلكات أو املعــدات أو غريه
 مكافحة جرائم غسل األموال وغريها من اجلرائم املالية؛

 )٢١٤(رصد حركة املمنوعات؛)  ج مكررا(  

 مجع األدلة؛ )د(  

 )٢١٥( املراقبة يف املناطق التجارية احلرة واملوانئ احلرة؛أساليب )ه(  

ــا يف ذلــك    املعــدات واأل )و(   ــانون، مب ــاذ الق ــثة إلنف  الترصــدســاليب احلدي
 )٢١٦(؛املستترةاإللكتروين والتسليم املراقب والعمليات 

الفسـاد واألفعـال االجرامـية الـيت هلا     الطـرائق املسـتخدمة يف مكافحـة        )ز(  
 الـيت ترتكـب باسـتخدام احلواسـيب أو شـبكات االتصاالت أو      صـلة خاصـة بالفسـاد،    

 نولوجيا احلديثة؛ من أشكال التكهاغري

واألشخاص الذين   [الطـرائق املسـتخدمة يف محايـة الضـحايا والشهود          )ح(  
 )٢١٧(.]يبلّغون عن اجلرائم واملخربين واخلرباء

  
__________ 

 .(A/AC.261/IPM/22) وتركيا (A/AC.261/IPM/4)خوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا نص مأ (213)
 .(A/AC.261/IPM/24) والفلبني (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا  (214)
 .(A/AC.261/IPM/22)تركيا  و(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (215)
 .(A/AC.261/IPM/22) وتركيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من النمسا وهولندا  (216)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (217)
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 )٢١٨(٢اخليار 
 

تقـوم كـل دولـة طـرف بصـوغ أو تطويـر أو حتسني براجمها التدريبية                  -٢  
ومكافحـته، مبن فيهم    املوجهـة خصيصـا لصـاحل املوظفـني املسـؤولني عـن مـنع الفسـاد                 

وتعــىن تلــك الــربامج، الــيت ميكــن أن  . أعضــاء النــيابة العامــة والقضــاة وأفــراد الشــرطة  
 :تشمل إعارات ومنحا تدريبية، مبا يلي

 كشف أفعال الفساد بغية معاقبة مرتكبيها الحقاً؛ )أ(  

 الـتدابري الفعالـة املسـتخدمة يف مـنع أفعـال الفساد واجلرائم املتصلة هبا          )ب(  
 وكشفها والتحقيق فيها ومكافحتها ومعاقبة مرتكبيها؛

 طرائق مجع األدلة والتحقيق؛ )ج(  

الطـرائق املسـتخدمة يف محايـة الضـحايا والشـهود الذين يتعاونون مع               )د(  
 .السلطات القضائية

ــلى اجــراء      - مكــررا٢   ــدول األطــراف أن يســاعد بعضــها بعضــا ع ــلى ال   ع
نواع الفساد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا،       تقيـيمات ودراسـات وحبـوث بشـأن أ        

بغـية صـوغ اسـتراتيجيات وخطـط عمـل وطنـية ملكافحـة الفساد، مبشاركة السلطات                  
 )٢١٩(.الوطنية واجملتمع األهلي

بعضـها بعضـا عـلى ختطيط وتنفيذ        أن يسـاعد     الـدول األطـراف      عـلى  -٣  
جملاالت املشار إليها يف الفقرة  يف ا الفنية تسـتهدف تقاسم اخلربة ية وتدريبـ يةبـرامج حبثـ   

 أيضـا، عـند االقتضاء، املؤمترات        علـيها أن تسـتخدم     وهلـذه الغايـة،   .  مـن هـذه املـادة      ١
ــتعاون   دون االقليمــية وواحللقــات الدراســية   ــتعزيز ال ــية ل واملســاعدة [اإلقليمــية والدول

 وحفــز الــنقاش حــول املشــاكل الــيت متــثل شــاغال مشــتركا، مبــا يف ذلــك   )٢٢٠(]التقنــية
 .مشاكل دول العبور واحتياجاهتا اخلاصة

  

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (218)
 .(A/AC.261/IPM/11)خوذ من االقتراح املقدم من بريو نص مأ (219)
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (220)
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 )٢٢١(١اخليار 
 

اليت التدريب واملساعدة التقنية    أن تعزز أنشطة     الدول األطراف    عـلى  -٤  
وجيوز أن يشمل هذا .  املسـاعدة القانونـية   وتـبادل  تسـليم اجملـرمني    مـن شـأهنا أن تيسـر      

 يف الســلطات املنيالعــالتدريــب واملســاعدة التقنــية التدريــب اللغــوي وإعــارة وتــبادل  
 .اليت هلا مسؤوليات ذات صلةأو األجهزة املركزية 

  
 )٢٢٢(٢اخليار 

 
عـلى الـدول األطـراف أن تعزز أنشطة املساعدة التقنية اليت من شأهنا         -٤  

وميكن أن تشمل املساعدة التقنية     . أن تيسـر تسـليم اجملـرمني وتبادل املساعدة القضائية         
ني ترتـــب بـــني الســـلطات املركـــزية أو األجهـــزة إعـــارات أو مـــنحا تدريبـــية لـــلموظف

املســؤولة عــن مــنع الفســاد ومكافحــته، كمــا ميكــن أن تشــمل التدريــب يف جمــاالت      
 .اللوائح الوطنية والدولية والتشريعات املقارنة واللغات

  
 )٢٢٣(١اخليار 

  
تقوم تفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية ومتعددة األطراف،    وجـود ا يف حالـة    -٥  

 زيادة ممكنة   قصى اجلهـود املـبذولة لتحقـيق أ       ف، قـدر الضـرورة بتدعـيم      الـدول األطـرا   
 املضـطلع هبـا يف إطـار املـنظمات الدولـية واإلقليمية،             ية والتدريبـ  يةنشـطة العملياتـ   األيف  

 .ويف إطار سائر االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة
  

__________ 
 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا    (221)

(A/AC.261/IPM/14) واملكسيك (A/AC.261/IPM/13) والفلبني (A/AC.261/IPM/24) وتركيا 
(A/AC.261/IPM/22). 

 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (222)
 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراحات املقدمة من النمسا وهولندا    (223)

(A/AC.261/IPM/14) واملكسيك (A/AC.261/IPM/13) والفلبني (A/AC.261/IPM/24) وتركيا 
(A/AC.261/IPM/22). 
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 )٢٢٤(٢اخليار 
 
ــرا   -٥   ــدول األط ــية    تســعى ال ــبات الثنائ ــات أو الترتي ــار االتفاق ف، يف إط

واملـتعددة األطـراف األخـرى ذات الصـلة، إىل التحسني األمثل لألنشطة التدريبية اليت               
تـنظم يف هـذا اجملـال وخصوصـا الـيت يضـطلع هبـا حتـت رعاية املنظمات دون اإلقليمية                    

 .واإلقليمية والدولية

ــي     -٦   ــدرس انشــاء آل ــدول األطــراف أن ت ــلى ال ــن أجــل   ع ــية م ات طوع
اإلسـهام املايل يف اجلهود اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية             

 )٢٢٥(.لتطبيق هذه االتفاقية من خالل برامج ومشاريع للمساعدة التقنية

عـلى الـدول األطراف أن تقدم تربعات إىل املركز املعين مبنع االجرام              -٧  
 مــن خــالل املركــز، بدعــم الــربامج واملشــاريع املضــطلع هبــا يف  الــدويل بغــرض القــيام،

 )٢٢٦(.البلدان النامية هبدف تنفيذ هذه االتفاقية
  

 )٢٢٧(٧٥املادة 
 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى

   التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية
فاقية قدر  تـتخذ الـدول األطـراف تدابـري تسـاعد عـلى التنفـيذ األمثل هلذه االت                 -١  

 من آثار سلبية يف اجملتمع      فساداإلمكـان، مـن خـالل الـتعاون الـدويل، آخـذة يف اعتـبارها مـا لل                 
 .خصوصا ويف التنمية املستدامة عموما

ــع         -٢   ــك م ــنها وكذل ــيما بي ــدر اإلمكــان وبالتنســيق ف ــدول األطــراف ق ــبذل ال ت
 :املنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموسة، من أجل

 ، بغــية تدعــيم قــدرة صــعدة عــلى خمــتلف األ مــع الــبلدان النامــيةيــز تعاوهنــاتعز )أ(  
 ومكافحة الفساد واألفعال اإلجرامية اليت هلا صلة خاصة بالفساد؛تلك البلدان على منع 

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (224)
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (225)
 .(A/AC.261/IPM/11)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (226)
لرئيس بعد القراءة األوىل ملشروع النص، يف نص منقح من كولومبيا والنمسا وهولندا، قدم بناء على طلب ا (227)

 .(A/AC.261/L.86)الدورة الثانية للجنة املخصصة 
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 جهودالبلدان النامية من ما تبذله زيـادة املسـاعدة املالـية واملادية املقدمة لدعم      )ب(  
وإلعانتها إلجرامـية الـيت هلـا صـلة خاصـة بالفسـاد مكافحـة فعالـة،                الفسـاد واألفعـال ا    كافحـة   مل

 على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛

ذات االقتصــــادات تقــــدمي املســــاعدة التقنــــية إىل الــــبلدان النامــــية والــــبلدان  )ج(  
لــتلك وحتقــيقا . تنفــيذ هــذه االتفاقــيةمــن أجــل نتقالــية، ملســاعدهتا عــلى تلبــية مــا حتــتاج إلــيه الا

صص حتديدا  خم، تسـعى الـدول األطـراف إىل تقـدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب                الغايـة 
وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على       . [ألمم املتحدة ل تابعة الغـرض يف آلـية متويـل         لذلـك 

وجــه اخلصــوص، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي وألحكــام هــذه االتفاقــية، يف التــربع لذلــك احلســاب 
ال، أو مـن القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو املمتلكات اليت تصادر    بنسـبة مـئوية مـن األمـو       

 ؛]وفقا ألحكام هذه االتفاقية

تشــجيع ســائر الــدول واملؤسســات املالــية، حســب االقتضــاء، عــلى االنضــمام  )د(  
إلـيها يف اجلهـود املـبذولة وفقـا هلـذه املـادة وإقـناعها بذلـك، خصوصـا بـتوفري املـزيد مـن برامج                 

 .ريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقيةالتد

 هــذه الــتدابري، قــدر اإلمكــان، دون مســاس بااللــتزامات القائمــة بشــأن تــتخذ -٣  
املسـاعدة األجنبـية أو بغـري ذلـك مـن ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو         

 .الدويل

جيـوز للـدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف             -٤  
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية       آخذة بعني االعتبار   ،واللوجستيةبشـأن املسـاعدة املاديـة       
الفساد واألفعال االجرامية اليت هلا    وملنع   ،يف هذه االتفاقية  الـيت توفـرها     وسـائل الـتعاون الـدويل       

 )٢٢٨(. وكشفها ومكافحتهالة خاصة بالفسادص

 

 

 
  

__________ 
 وكولومبيا (A/AC.261/IPM/4)نص مأخـوذ مـن املقترحات املقدمة من النمسا وهولندا  )228(

(A/AC.261/IPM/14). 
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   )٢٢٩(آليات رصد التنفيذ   -سابعا 
 ٧٦املادة 

   االتفاقية يفمؤمتر األطراف 
 )٢٣٠(١اخليار    

  
 مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني        مبقتضى هذه املادة  ُينشـأ    -١  

ذ هذه االتفاقية وتعزيز تنفيالفساد والقضاء عليه   قـدرة الـدول األطـراف على مكافحة         
 . من خالل برنامج متابعة منتظمةواستعراضه

ــ -٢    مؤمتــر األطــراف يف موعــد   عقــد األمــني العــام لألمــم املــتحدة توىلي
 : ويقوم مؤمتر األطراف مبا يلي.أقصاه سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية

اجــراء تقيـــيمات ســنوية مـــتعددة األطــراف مـــن أجــل االســـتعراض      )أ(  
 ي لتنفيذ هذه االتفاقية؛الدور

 تقدمي توصيات لتحسني تنفيذها؛ )ب(  

 تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف؛ )ج(  

 تشجيع حشد التربعات لتمويل برنامج املتابعة املنتظمة؛ )د(  

الــترويج إلنشــاء صــندوق مــن أجــل مســاعدة أقــل الــبلدان منــواً عــلى   )ه(  
 .تنفيذ هذه االتفاقية

ــة طــرف إىل مؤمتــر األطــراف   تقــد -٣   ــيذ   م كــل دول ــيه لتنف ــا حيــتاج ال م
والنتائج اليت معلومـات عـن بـراجمها وخططهـا وممارساهتا        بـرنامج املـتابعة املنـتظمة مـن         

__________ 
صة، قدمت النمسا وهولندا اقتراحا حيتوي   أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخص (229)

وقدمت النرويج اقتراحا حيتوي على تعديالت . A/AC.261/L.69)انظر الوثيقة (على مخس مواد هلذا الفصل 
واقترحت مصر اضافة الفقرة  ). A/AC.261/L.78انظر الوثيقة (الحدى املواد اليت اقترحتها النمسا وهولندا 

ئ مؤمتر الدول األطراف ما يراه ضروريا من أي من اهليئات الفرعية ألجل حتقيق   ينش: "٧٦التالية إىل املادة 
يكون ملؤمتر  : "٧٦واقترحت بريو اضافة الفقرة التالية إىل املادة  . (A/AC.261/L.87)" الفعالية يف تنفيذ االتفاقية 

ساعدة التقنية، تقرر الوظائف   الدول األطراف جلنتان، كهيئتني فرعيتني، احدامها للتقييم واألخرى للتعاون وامل  
وكان مفهوما أن   . (A/AC.261/L.83)" املسندة اليهما يف االجتماع األول ملؤمتر الدول األطراف املذكور 

 .اللجنة املخصصة ستنظر يف مجيع االقتراحات أثناء القراءة الثانية ملشروع النص 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (230)
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تنفــيذ هــذه الــيت اعــتمدهتا لالتشــريعية واإلداريــة الــتدابري وكذلــك عــن توصــلت الــيها، 
 .االتفاقية

  
 )٢٣١(٢اخليار 

  
 مؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني         املادة مبقتضى هذه ُينشـأ    -١  

 . وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضهالفسادقدرة الدول األطراف على مكافحة 

 مؤمتــر األطــراف يف موعــد   عقــد األمــني العــام لألمــم املــتحدة يــتوىل -٢  
نظام اد باعتم مؤمتر األطراف  قوموي. أقصـاه سـنة واحـدة بعـد بـدء نفـاذ هذه االتفاقية             

 ، وتتضــمن مـن هـذه املـادة   ٤  و٣داخـلي وقواعـد حتكـم األنشـطة املبيــنة يف الفقـرتني      
 . بتلك األنشطةاالضطالعقواعد بشأن تسديد النفقات املتكبدة لدى 

ــيات    -٣   ــتفق مؤمتــر األطــراف عــلى آل  األهــداف املذكــورة يف لتحقــيقي
 : من هذه املادة، مبا يف ذلك١ الفقرة

[...] شـطة الـيت تقـوم هبـا الـدول األطـراف مبقتضى املواد               تيسـري األن   )أ(  
تنفــيذ االتفاقـية مــن خــالل  : الــتدابري األخـرى [...] [و ] التدريـب واملســاعدة التقنـية  [

 من هذه االتفاقية، بوسائل منها ]املنع[...] [و ] التنمـية االقتصـادية واملسـاعدة التقنية    
  التربعات؛حشدتشجيع 

ــبادل املع  )ب(   ــات تيســري ت ــني لوم ــاط    ب ــن أمن ــراف ع ــدول األط ــاد ال الفس
  وعن املمارسات الناجحة يف مكافحته؛هواجتاهات

 التعاون مع املنظمات الدولية واإلقليمية وغري احلكومية ذات الصلة؛ )ج(  

 ستعراض دوري لتنفيذ هذه االتفاقية؛جراء اا )د(  

 . تنفيذهاكيفيةتقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية و )ه(  

ــتني    -٤   ــرتني الفرعي ــراض الفق ــادة، حيصــل    ) ه(و) د (٣ألغ ــذه امل ــن ه م
ذه هل امؤمتـر األطـراف عـلى املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف تنفيذ             
 تقدمهااالتفاقـية، والصـعوبات الـيت تواجههـا أثـناء القـيام بذلك، من خالل معلومات                 

__________ 
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (231)
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 مؤمتــر األطــراف مــن آلــيات اســتعراض  الــدول األطــراف، ومــن خــالل مــا قــد ينشــئه 
 .تكميلية

تقــدم كــل دولــة طــرف إىل مؤمتــر األطــراف معلومــات عــن بــراجمها    -٥  
 وكذلـك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه        ،وخططهـا وممارسـاهتا   

 .االتفاقية، حسبما يقضي به مؤمتر األطراف
  

 )٢٣٢(٣اخليار 
  

 هيـئة خمولـة سـلطة االشراف على التنفيذ الفعلي هلذه            تنشـئ الـدول األطـراف        
 .االتفاقية واستعراضه

  
 )٢٣٣(٧٧املادة 

   األمانة
خدمــات األمانــة الالزمــة ملؤمتــر    توفــري  األمــني العــام لألمــم املــتحدة    يــتوىل -١ 

 .األطراف يف االتفاقية

 :على األمانة -٢ 

[...] املبيـنة يف املادة     أن تسـاعد مؤمتـر األطـراف عـلى االضـطالع باألنشـطة               )أ( 
مـن هـذه االتفاقية، وأن تضع ترتيبات لدورات مؤمتر األطراف          ] مؤمتـر األطـراف يف االتفاقـية      [

 وتوفر اخلدمات الالزمة هلا؛

، عــلى توفــري املعلومــات ملؤمتــر    عــند الطلــب أن تســاعد الــدول األطــراف،    )ب( 
 من هذه ]األطـراف يف االتفاقية مؤمتـر  [...] [ مـن املـادة    ٥ الفقـرة    تـتوخاه األطـراف، حسـبما     

 االتفاقية؛

 .أن تكفل التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات الصلة )ج( 
 

__________ 
وقد اقترحت تركيا أن تراعى يف صياغة هذه . (A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (232)

 .املادة االتفاقيات الدولية األخرى، وخصوصا اتفاقية اجلرمية املنظمة
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14) االقتراحني املقدمني من كولومبيا   نص مدمج مأخوذ من  (233)

(A/AC.261/IPM/13). 
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   )٢٣٥(، )٢٣٤(أحكام ختامية -ثامنا 
 )٢٣٦(٧٨املادة 

   تنفيذ االتفاقية
 )٢٣٧(١اخليار 

  
 وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنا الداخلي،         ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١  

دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى     إتدابـري تشـريعية و    فـيها   يلـزم مـن تدابـري، مبـا          مـا 
 .هذه االتفاقية

جــّرم يف القــانون الداخــلي لكــل دولــة طــرف األفعــال اجملــّرمة وفقــا   ُت -٢  
طابع المـن هذه االتفاقية، بصرف النظر عن        ] لـلمواد املـتعلقة بالـتجرمي     [  [...]لـلمواد 

 ٣ من املادة    ١ يف الفقـرة     حسـبما ورد  ضـلوع مجاعـة إجرامـية مـنظمة         عـرب الوطـين أو      
، باستثناء احلاالت اليت    اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املنظمة عرب الوطنية            مـن   

 . االتفاقية ضلوع مجاعة إجرامية منظمةتلك من ٥تشترط فيها املادة 

أو شــدة مــن جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــري أكــثر صــرامة  -٣  
 . ومكافحتهالفسادالتدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

  

__________ 
" التصديق والوديع "و " التوقيع واالنضمام  "اقترحت النمسا وهولندا أن يتضمن هذا الفصل مواد معنونة    (234)

غي أن يستكمل يف  ، لكنهما أشارتا اىل أن نص تلك املواد ينب"االنسحاب"و " التعديل"و " بدء النفاذ" و
 .(A/AC.261/IPM/4)مرحلة الحقة 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ذكّر الرئيس بقرار اللجنة املخصصة أن           (235)
غري أن  . تنظر يف الديباجة املقترحة ملشروع االتفاقية يف هناية عملية التفاوض، ورمبا مع األحكام اخلتامية

لرئيس اقترح، لدواعي االتساق، وبالنظر إىل أن بعض الوفود قدمت اقتراحات بشأن األحكام اخلتامية، أن ا
تشرع اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل هلذا الفصل، على أن يكون مفهوما أن حمتواه والصياغة النهائية       

 . أحكام أخرى يف مشروع االتفاقيةألحكامه سيلزم أن يعاد النظر فيهما عند التوصل إىل اتفاق حول صياغة
نقلت هذه املادة من الفصل السابق، لتصبح املادة األوىل من الفصل الثامن من مشروع االتفاقية، عمال باقتراح  (236)

انظر الوثيقة  (قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة 
A/AC.261/L.85 ( اللجنة املخصصةوقبلته. 

 والفلبني (A/AC.261/IPM/14)تتضمن الفقرة األوىل نصا مدجما مأخوذا من االقتراحني املقدمني من كولومبيا  (237)
(A/AC.261/IPM/24) . نصا مأخوذا من االقتراح املقدم من كولومبيا٣ و٢وتتضمن الفقرتان . 
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  )٢٣٨(٢اخليار    
 

تـتخذ الـدول األطـراف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخلي،                -١  
يلـــزم مـــن تدابـــري، مبـــا فـــيها تدابـــري تشـــريعية وإداريـــة، بغـــية مســـاوقة تشـــريعاهتا   مـــا

 .ذ االلتزامات املقررة يف هذه االتفاقية لضمان تنفي)٢٣٩(الداخلية،

جيــوز للــدول األطــراف أن تعــتمد تدابــري أكــثر صــرامة أو شــدة مــن    -٢  
 )٢٤٠(.التدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع الفساد ومكافحته

  

__________ 
، بصيغته املعدلة بعد القراءة األوىل (A/AC.261/L.85)خصصة اقتراح قدمته كولومبيا يف الدورة الثانية للجنة امل (238)

وأشارت بعض الوفود إىل أنه ينبغي أن تضع اللجنة املخصصة يف اعتبارها أيضا االقتراح الذي       . ملشروع النص
 .(A/AC.261/L.69)قدمته أستراليا وهولندا بشأن هذه املادة 

وأشارت تلك الوفود إىل أنه اذا حذفت العبارة فسيكون     . ارأت وفود عديدة أن هذه العبارة ال ضرورة هل   (239)
النص مطابقا تقريبا لالقتراح املقدم من أستراليا وهولندا، ولنص اتفاقية اجلرمية املنظمة، الذي أعربت تلك 

 .الوفود عن تفضيل قوي له
 تدابري تشريعية أو ادارية  جيوز للدول األطراف أن تعتمد: "اقترحت اهلند أن يكون نص هذه الفقرة كما يلي (240)

تكون أكثر تشددا من التدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية، من أجل منع ومكافحة اجلرائم املشمولة هبذه  
 ."االتفاقية وفرض جزاءات على اجلناة املعنيني
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 )٢٤١(٧٩املادة 
   العالقة باالتفاقات والترتيبات األخرى

 )٢٤٢(١اخليار    
 

التفاقــية بــاحلقوق والــتعهدات الناشــئة عــن االتفاقــيات ال متــس هــذه ا -١  
 .الدولية املتعددة األطراف

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ثنائـية أو مـتعددة األطراف بشأن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، ولغرض استكمال              

 .ملبادئ اجملسدة فيهاأو تدعيم أحكامها أو تيسري تطبيق ا

إذا سـبق لدولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرسـت عالقاهتا على أي حنو آخر فيما                
يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك االتفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه   

 .سر التعاون الدويلاالتفاقية، اذا كان يي
  

__________ 
اقتراحها الذي ورد أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت الفلبني  (241)

وأثناء القراءة األوىل أيضا ذكّرت  . (A/AC.261/3 (Part IV)) يف الصيغة السابقة ملشروع النص   ٢بصفته اخليار 
معظم الوفود باملناقشة الطويلة حول املوضوع الذي تتناوله هذه املادة واليت جرت أثناء التفاوض على اتفاقية    

على أن احلل الذي اعتمد يف تلك االتفاقية كان عدم ادراج حكم خاص   وشددت تلك الوفود  . اجلرمية املنظمة
 ١٩٦٩بشأن العالقة باملعاهدات األخرى وترك هذه املسألة لتسري عليها اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام 

ورأت تلك الوفود أنه سيكون من  ). ١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن من السابق    . كمة اعتماد حل مماثل فيما يتعلق مبشروع االتفاقيةاحل

ألوانه، كما هو احلال يف معظم املسائل اليت تتناوهلا األحكام اخلتامية، البت يف ادراج مادة بشأن العالقة  
بة لالتفاقية املقبلة أو عليها أو عدم   باملعاهدات األخرى أو عدم ادراجها، أو البت يف توخي أن تكون الغل  

ولذلك اعترب أن من الضروري االبقاء على اخليارين الواردين أدناه لكي ينظر فيهما أثناء القراءة   . توخي ذلك
 .الثانية ملشروع النص

 وقد أشارت فرنسا اىل أن احلكم املقترح. (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (242)
 اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلرمية والبحث  ١٩٩٠ من اتفاقية جملس أوروبا لعام ٣٩يستند إىل املادة 

؛ وقد ُعدلت  )٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (عنها وحجزها ومصادرهتا 
م هو احلفاظ على االلتزامات املترتبة  وأفادت فرنسا بأن اهلدف من هذا احلك .  منها بصورة طفيفة١الفقرة 

 .على الدول يف الصكوك الدولية األخرى
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 )٢٤٣(٢اخليار    
 

تكــون هلــذه االتفاقــية غلــبة عــلى االتفاقــيات واالتفاقــات املــتعددة         -١  
 .األطراف السابقة

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ستكمال ثنائـية أو مـتعددة األطـراف بشـأن األمـور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، لغرض ا               

 .أو تدعيم أحكامها أو لصاحل تطبيق املبادئ اجملسدة فيها تطبيقا أفعل

إذا سـبق لدولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضـوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرست عالقاهتا على أي حنو آخر فيما                 

التفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه  يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك ا 
 .االتفاقية طاملا كان يعزز فعالية أحكامها

  
 )٢٤٤(  مكررا٧٩املادة 

   ني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبروتوكوالهتاالعالقة ب
 .جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر -١ 

ــية للـــتكام   -٢  ل االقتصـــادي طـــرفا يف لكـــي تصـــبح أيـــة دولـــة أو مـــنظمة إقليمـ
 .بروتوكول ما، جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا

ال تكـون الدولـة الطـرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما مل تصبح                 -٣ 
 .طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه

ر أي بـروتوكول مـلحق هبـذه االتفاقـية باالقـتران مـع هـذه االتفاقـية، مع            يفسّـ  -٤ 
 .راعاة الغرض من ذلك الربوتوكولم
  

__________ 
 .(A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة   (243)
.  يف الدورة الثانية للجنة املخصصة اقتراح قدمته االمارات العربية املتحدة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص   (244)

وجتدر االشارة إىل أن  ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة  (وكانت بيالروس قد قدمت اقتراحا مماثال  
 A/AC.261/3 (Part) هلذه املادة ٢ من االقتراح املقدم من الفلبني، الذي ورد بصفته اخليار ٥ إىل ٢الفقرات 

IV))وىل ملشروع النص، تضمنت نصا مطابقا لنص هذا االقتراح وسحب أثناء القراءة األ. 
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 )٢٤٥(٨٠املادة 
   تسوية النـزاعات

زاعات املـتعلقة بتفسـري أو تطبـيق هذه        ـتسـعى الـدول األطـراف إىل تسـوية الـن           -١ 
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 

يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولـتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري                -٢ 
 ،ر تسـويته عـن طـريق الـتفاوض يف غضـون فترة زمنية معقولة              وتـتعذّ أو تطبـيق هـذه االتفاقـية،        

وإذا مل تــتمكن تلــك الــدول . عــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول األطــراف  
األطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز                    

 وفقا   يقدم كمـة العـدل الدولـية بطلـب       ع إىل حم  لـنـزا ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتـيل ا            
 .للنظام األساسي للمحكمة

جيـوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق               -٣ 
 من هذه ٢أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، أهنـا ال تعتـرب نفسـها ملـزمة بالفقرة                  علـيها   
 مــن هــذه املــادة جتــاه أي دولــة ٢بالفقــرة ملــزمة  الــدول األطــراف األخــرى تكــونوال . املــادة

 .أبدت حتفظا من هذا القبيلطرف 

 من هذه املادة أن تسحب      ٣ حتفظا وفقا للفقرة     أبدتجيـوز ألي دولة طرف       -٤ 
 .ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج

  

__________ 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (245)

الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن تفضيلها لصياغة تعهد بتسوية النـزاعات إىل مؤمتر      
وأشارت وفود أخرى إىل أن مصدر هذا احلكم هو . ٧٦اف يف االتفاقية، الذي اقترح إنشاؤه يف املادة األطر

وأعربت تلك الوفود عن  . اتفاقية اجلرمية املنظمة، وأن تلك الصيغة هي، على أية حال، صيغة متعارف عليها  
 .رأي مفاده أنه لتلك األسباب ينبغي عدم تعديل صياغة هذه املادة
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 )٢٤٦(٨١املادة 

    واالنضمامالتوقيع والتصديق والقبول واإلقرار
 [...] إىل   [...]فـتح بـاب التوقـيع عـلى هـذه االتفاقية أمام مجيع الدول من                ُي -١ 

 .[...]، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت [...]يف 

لتكامل االقتصادي  اُيفـتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
 األقـل مـن الدول األعضاء يف تلك املنظمة قد            شـريطة أن تكـون دولـة واحـدة عـلى           ،اإلقليمـية 

 )٢٤٧(. من هذه املادة١عت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة وقّ

وتودع صكوك التصديق   . ختضـع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار         -٣ 
وجيــوز ألي مــنظمة إقليمــية للــتكامل . أو القــبول أو اإلقــرار لــدى األمــني العــام لألمــم املــتحدة

القتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبوهلا أو إقــرارها إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة   ا
وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا        . واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيها            

 تلــك تقــومو. أو إقــرارها نطــاق اختصاصــها فــيما يــتعلق باملســائل الــيت حتكمهــا هــذه االتفاقــية 
 )٢٤٨(. الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصهاغ أيضا بابالاملنظمة

ي دولـة أو أي مـنظمة إقليمية        أمـام أ  فـتح بـاب االنضـمام إىل هـذه االتفاقـية            ُي -٤ 
للـتكامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فـيها طـرفا يف هذه              

وتعلن املنظمة اإلقليمية   . تحدةوتـودع صـكوك االنضـمام لدى األمني العام لألمم امل          . االتفاقـية 
للـتكامل االقتصـادي، وقـت انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق باملسـائل الـيت حتكمهـا            

 .غ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصهاوتبلّ. هذه االتفاقية
  

__________ 
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14) مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا    نص (246)

(A/AC.261/IPM/13) . والنص الذي يشري اىل املنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي مقترح من كولومبيا
يق على هذه  وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل يكن هناك تعل     . فقط
 .املادة

 .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من كولومبيا (247)
 .اجلملتان األخريتان من هذه الفقرة مها من اقتراح كولومبيا (248)
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 )٢٤٩(٨٢املادة 
   بدء النفاذ

التســـعني مـــن تـــاريخ إيـــداع الصـــك  ي الـــيوم ـيـــبدأ نفـــاذ هـــذه االتفاقـــية فـــ  -١ 
.  مــن صــكوك التصــديق أو القــبول أو اإلقــرار أو االنضــمام  )٢٥١(]األربعــني [)٢٥٠(]العشــرين[

وألغــراض هــذه الفقــرة، ال يعتــرب أي صــك تودعــه مــنظمة إقليمــية للــتكامل االقتصــادي صــكا 
 .إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

كـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل االقتصـادي تصدق على هذه                بالنسـبة ل   -٢ 
 املتعلق  ]األربعني] [العشرين[االتفاقـية أو تقبـلها أو تقـرها أو تنضـم إلـيها، بعـد إيـداع الصك                   

 اإلجــراء، يــبدأ نفــاذ هــذه االتفاقــية يف الــيوم الــثالثني مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة أو  بذلــك
 . ذا الصلةاملنظمة الصك

  
 )٢٥٢(٨٣ادة امل

   التعديل
بعـد انقضـاء مخـس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف             -١ 

 االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املـتحدة، الـذي يقوم               ذلـك أن تقـترح تعديـال هلـا، وأن تقـدم           
لنظر يف   بغرض ا  ، بإبالغ الدول األطراف ومؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح         عـندئذ 

ويــبذل مؤمتــر األطــراف قصــارى جهــده للتوصــل إىل توافــق يف  . االقــتراح واختــاذ قــرار بشــأنه 
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن            . اآلراء بشـأن كـل تعديل     

__________ 
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا     (249)

(A/AC.261/IPM/13) .ليمية للتكامل االقتصادي هو من اقتراح كولومبيا والنص الذي يشري اىل املنظمات االق
 .فقط

 (A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  (250)
 .وأيدته عدة وفود

 .ة وفود هذا االقتراحأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أيدت عد  (251)
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا     (252)

(A/AC.261/IPM/13) . والنص الذي يشري إىل املنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي هو من اقتراح كولومبيا
ة للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه   وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثاني   . فقط
 .املادة
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عـتماد الـتعديل، كمـلجأ أخـري، توافـر أغلبـية ثلـثي أصوات               يلـزم ال  يتسـىن التوصـل إىل اتفـاق،        
 .لدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطرافا

 اليت تندرج ضمن    األمور، يف    االقليمـية  متـارس مـنظمات الـتكامل االقتصـادي        -٢ 
 هـذه املـادة بعـدد مـن األصـوات مسـاو لعدد          يف اطـار  نطـاق اختصاصـها، حقهـا يف التصـويت          

ك املــنظمات أن متــارس حقهــا يف وال جيــوز لـتل . طــراف يف االتفاقــيةالــيت هـي أ  األعضــاء ادوهلـ 
 .التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس

 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو    ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكـون    -٣ 
 .القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي بالنسبة أل ه املادة،    مـن هذ   ١يعـتمد وفقـا للفقـرة       الـتعديل الـذي     يـبدأ نفـاذ      -٤ 
دولـة طـرف، بعـد تسعني يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك                  

 .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبوهلا دتعديل، يصــبح ملــزما للــدول األطــراف الــيت أبــالــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
راف األخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه االتفاقــية وبــأي تعديــالت   وتظــل الــدول األطــ.االلــتزام بــه

 . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
  

 )٢٥٣(٨٤املادة 
   االنسحاب

جيـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب إىل          -١ 
احدة من تاريخ استالم    ويصـبح هـذا االنسحاب نافذا بعد سنة و        . األمـني العـام لألمـم املـتحدة       
 .األمني العام ذلك اإلشعار

طـرفا يف هـذه االتفاقـية عندما        االقليمـية   لـتكامل االقتصـادي     اال تعـود مـنظمة       -٢ 
 .تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

ــية   -٣  ــتتبع االنســـحاب مـــن هـــذه االتفاقـ ــا ليسـ ــرة وفقـ ــادة  ١لفقـ  مـــن هـــذه املـ
 .روتوكوالت ملحقة هبااالنسحاب من أي ب

__________ 
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا     (253)

(A/AC.261/IPM/13) . والنص الذي يشري إىل املنظمات االقليمية للتكامل االقتصادي هو من اقتراح كولومبيا
ىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه     وأثناء القراءة األو . فقط
 .املادة
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 )٢٥٤(٨٥املادة 

   الوديع واللغات
 .يسّمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية -١ 

ــيزية      -٢  ــية، الــيت تتســاوى نصوصــها اإلســبانية واإلنكل ــودع أصــل هــذه االتفاق ي
 .ةوالروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحد

لـون ذلـك حسـب األصـول من جانب       عـون أدنـاه، املخوّ    ضـون املوقّ  ، قـام املفوّ   موإثـباتا ملـا تقـدّ     
 .حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

__________ 
 واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مدمج مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا     (254)

(A/AC.261/IPM/13) .     تكن هناك   وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل
 .تعليقات على هذه املادة


