
A/AC.261/3/Rev.1/Corr.1   األمـم املتحـدة 

Distr.: General 
24 September 2002 
Arabic 
Original: English 

 اجلمعية العامة 

 

260902    V.02-57999 (A) 
*0257999* 

 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 

   منقّح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد   مشروع   
  تصويب    

 : مبا يلي    ٣٩-٣٣يستعاض عن املواد           
 

 )٢١٥(٣٣املادة 
 جترمي غسل عائدات الفساد

 
 )٢١٦(١اخليار    

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

 :لتجرمي األفعال التالية

______________ 

* A/AC.261/8   . 
:  تعديل عنوان هذه املادة ليصبح كما يلي أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، اقترح بعض الوفود     (215)

 ".األفعال االجرامية ذات الصلة بالفساد"
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك    (216)
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أو حـــيازهتا أو اســـتخدامها مـــع العـــلم وقـــت  اكتســـاب املمـــتلكات  )أ(  
 استالمها بأهنا عائدات إجرامية؛

إدارة ممـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو حتويلها                )ب(  
أو إيداعهـــا أو تقدميهـــا كضـــمان أو نقـــلها أو إحالـــتها أو اســـتثمارها أو حتويـــرها أو  

ت إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه      إتالفهـا، مـع العـلم بـأن تلـك املمـتلكات هي عائدا             
املصــدر غــري املشــروع لــتلك املمــتلكات أو مســاعدة أي شــخص ضــالع يف ارتكــاب    

 اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكاهنا                 )ج(  
دها أو ملكيـتها أو احلقـوق املتعلقة هبا،         أو كيفـية التصـرف فـيها أو حركـتها أو مقصـ            

 مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية؛

املشـاركة يف ارتكـاب أي فعـل جمـّرم وفقـا هلـذه املادة، أو التعاون أو                   )د(  
الـتآمر عـلى ارتكابـه، والشـروع يف ارتكابـه واملسـاعدة والتشجيع على ذلك وتسهيله            

 أنه؛واإلذن به وإسداء املشورة بش

ــية، أو هــي عــائدات      )ه(   ــية مــن عــائدات إجرام اكتســاب ممــتلكات متأت
ــيها أو     ــتها أو التصـــرف فـ ــا أو حراسـ ــتخدامها أو إدارهتـ ــيازهتا أو اسـ ــية، أو حـ إجرامـ
مبادلـتها أو حتويـلها أو تقدميهـا كضـمان أو نقلها أو إحالتها أو استثمارها أو حتويرها                 

حبكـم مهنـته أو موقعه أو منصبه أو التكليف   أو إتالفهـا، إذا مل يـتخذ الشـخص امللـزم           
 .املسند اليه ما يلزم من تدابري للتأكد من املصدر املشروع لتلك املمتلكات

 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــل،         )أ(   ــلى األق ــداد اجلــرائم األصــلية، ع ــة طــرف يف ع ــدرج كــل دول ت
 من هذه االتفاقية؛] جترمي الفساد[[...] األفعال اجملّرمة وفقا للمادة 

 مــن هــذه املــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إىل تطبــيق الفقــرة   )ب(  
 أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛

 مــن هـذه املـادة، تشــمل اجلـرائم األصـلية اجلــرائم     ١ألغـراض الفقـرة    )ج(  
ــية وخارجهــا    ــة الطــرف املعن ــة القضــائية للدول أن اجلــرائم غــري . املرتكــبة داخــل الوالي

املرتكـبة خـارج الواليـة القضـائية للدولـة الطـرف ال تكـون جـرائم أصـلية إال إذا كان                
السـلوك ذو الصـلة يعتـرب فعـال إجرامـيا مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة اليت ارتكب                     
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فـيها وكـان مـن شـأنه أن يعتـرب فعـالً إجرامياً مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف                   
  ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب فيها؛اليت ُتنفِّذ أو

تـزّود كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها                )د(  
املـنفذة هلـذه املـادة وبنسخ من أي تغيريات جترى على تلك القوانني الحقا أو بوصف                 

 هلا؛

ة عـندما يتطلـب تقريـر ارتكـاب أي مـن اجلرائم املشار إليها يف الفقر                )ه(  
 مــن هــذه املــادة إثــبات العِِــلم أو القصــد أو الغايــة أو الغــرض أو االتفــاق مــن أجــل   ١

 .ارتكابه، جيوز االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية
  

 )٢١٧(٢ اخليار
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،               -١  
 عندما ترتكب ،دابـري أخـرى لتجرمي األفعال التالية  مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وت       

 :عمدا

، اجرامــية، مــع العــلم بأهنــا عــائدات    احالــتهاحتويــل املمــتلكات أو   ‘١‘ )أ(  
ــتلك املمــتلكات أو     بغــرض إخفــاء أو  ــه املصــدر غــري املشــروع ل متوي

مسـاعدة أي شـخص ضـالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت             
 علته؛من العواقب القانونية لف

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقـية للممـتلكات أو مصـدرها أو مكاهنا                 ‘٢‘  
أو كيفــية التصــرف فــيها أو حركــتها أو ملكيــتها أو احلقــوق املــتعلقة 

 ؛اجراميةهبا، مع العلم بأهنا عائدات 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

 اســتخدامها مــع العــلم، وقــت    اكتســاب املمــتلكات أو حــيازهتا أو   ‘١‘  
 ؛اجرامية، بأهنا عائدات استالمها

______________ 

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا   (217)
 .لوفود تأييده هلذا اخليارأبدى معظم ا
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أو التعاون ذه املادة، أو    فعـل جمـّرم وفقـا هلـ       املشـاركة يف ارتكـاب أي        ‘٢‘  
على والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   الـتآمر على ارتكابه،     

 .ذلك وتسهيله وإسداء املشورة بشأنه

 : من هذه املادة١ ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة -٢  

 مــن هــذه املــادة عــلى  ١تســعى كــل دولــة طــرف إىل تطبــيق الفقــرة   )أ(  
 )٢١٨(أوسع جمموعة من اجلرائم األصلية؛

 األفعال اجملّرمة   تـدرج كـل دولـة طرف يف عداد اجلرائم األصلية كل            )ب(  
 )٢١٩(؛وفقا هلذه االتفاقية

ائم األصلية اجلرائم   ، تشمل اجلر   أعاله )ب(ألغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
ــية    ــة الطــرف املعن ــة القضــائية للدول غــري أن اجلــرائم .  وخارجهــااملرتكــبة داخــل الوالي

املرتكـبة خـارج الواليـة القضـائية للدولـة الطـرف ال تكـون جـرائم أصـلية إال إذا كان             
فعـال إجرامـيا مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة اليت ارتكب           يعتـرب   ذو الصـلة    السـلوك   

فعـال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف        ن مـن شـأنه أن يعتـرب         وكـا فـيها   
 ارتكب فيها؛لو كان قد اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة 

د كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها              تـزوّ  )د(  
الحقا أو بوصف على تلك القوانني ُتدخل املـنفّذة هلـذه املادة وبنسخ من أي تغيريات        

 هلا؛

 مــن هــذه املــادة   ١جيــوز الــنص عــلى أن اجلــرائم املبّيــنة يف الفقــرة       )ه(  
إذا كانـــت املـــبادئ ، عـــلى األشـــخاص الذيـــن ارتكـــبوا اجلـــرم األصـــلي تنســـحب  ال

 ؛األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف تقتضي ذلك

______________ 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع نطاق اجلرائم األصلية اليت ترتئيها هذه   (218) 
وأبدت بضعة . ورأت تلك الوفود أنه ينبغي مشول اجلرائم األصلية اخلطرية فحسب. الفقرة بصيغتها احلالية

 .واسعا من اجلرائم األصليةوفود أخرى تفضيلها نطاقا 
. ، الذي كان اقتراحا مقدما من النمسا وهولندا١ من اخليار ٣ورد نص هذه الفقرة الفرعية سابقا يف الفقرة   (219)

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، اقترحت النمسا وهولندا ادراج هذه اجلملة يف اقتراح كولومبيا، ووافقت 
 .١وبناء على ذلك، قامت النمسا وهولندا بسحب اخليار . احكولومبيا على هذا االقتر
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الذي يلزم  عـلى عنصر العلم أو القصد أو الغرض،         ميكـن االسـتدالل      )و(  
 مـــن هـــذه املـــادة، مـــن املالبســـات الوقائعـــية ١توافـــره يف أي جـــرم مبـــّين يف الفقـــرة 

 )٢٢٠(.املوضوعية
 

 )٢٢١(٣٤املادة 
 اجلرائم احملاسبية

 
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من التشريعات والتدابري األخرى لتجرمي                                            

 :الفعلني التاليني، عند ارتكاهبما عمدا                

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

 .إغفال تسجيل أي دفعة خالفا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت املادتان [
  

 )٢٢٢(٣٧املادة 
 جترمي عرقلة سري العدالة

 
 تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                 -١ 

 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

اسـتخدام القـوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو       )أ( 
ــتدخل يف اإلدالء بالشــهادة أو      ــلى اإلدالء بشــهادة زور أو لل ــتحريض ع ــنحها لل عرضــها أو م

 ية؛تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاق
______________ 

 من اتفاقية ٦ فيما يتعلق بتجرمي غسل األموال، اقترحت فرنسا إدراج كل األحكام ذات الصلة من املادة   (220)
 ٢ورأت فرنسا أنه ميكن استكمال االقتراح املقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة . اجلرمية املنظمة

 . من ذلك الصك٦من املادة 
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، . (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا   (221)

ى أثارت بضعة وفود مسألة احلاجة  .  ادراج جزاءات غري اجلزاءات اجلنائية إلضفاء مغزى علىهذه املادةإل
ى وأشارت بضعة وفود   وتلك املادة وإما ٣٤، واقترحت إما اجلمع بني املادة ١٢ باملادة  عالقة هذه املادةإل

 .٣٤حذف املادة 
 .(A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراحني املقدمني من كولومبيا   (222)
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اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف        )ب( 
قضــائي أو موظــف معــين بإنفــاذ القــانون مهامــه الرمســية يف إجــراءات تــتعلق بارتكــاب جــرائم   

 .مشمولة هبذه االتفاقية

لـــيس يف هـــذه املـــادة مـــا ميـــس حبـــق الـــدول األطـــراف يف أن تكـــون لديهـــا    -٢  
 .ي فئات أخرى من املوظفني العمومينيتشريعات حتم

 
 ٣٨املادة 

 مسؤولية اهليئات االعتبارية
 

 )٢٢٣(١اخليار 
 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما                                   -١   

قد يلزم من تدابري لتقرير مسؤولية اهليئات االعتبارية عـن املشاركة فـي اجلرائم املبّينة                                             
 .من هذه االتفاقية         ] املواد املتعلقة بالتجرمي           ] [[...يف املواد    

وفقا للمبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة الطرف، جيوز أن                                -٢   
 .تكون مسؤولية اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية                            

ال متس تلك املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين                                 -٣   
 .ئم  ارتكبوا اجلرا   

ــئات      -٤   ــة طــرف، عــلى وجــه اخلصــوص، إخضــاع اهلي تكفــل كــل دول
االعتـبارية الـيت تلقى عليها املسؤولية مبقتضى هذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية       

 .فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا فيها جزاءات نقدية
 

 )٢٢٤(٢اخليار 
 

بادئ قانوهنا          تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا مل                            -١  
الداخلي، لتقرير مسؤولية اهليئة االعتبارية اليت توجد يف إقليمها أو اليت أنشئت وفقا                                           
لقوانينها، عندما يرتكب الشخص املسؤول عن تسيري شؤوهنا أو مراقبتها، بصفته                                            

______________ 

 .(A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (223)
 .(A/AC.261/IPM/13)أخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك نص م  (224)
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وجيوز أن تكون تلك املسؤولية جنائية أو مدنية                          . تلك، جرما مبقتضى هذه االتفاقية                 
 .أو إدارية   

ُتوقَع املسؤولية املشار إليها يف الفقرة السابقة دون مساس باملسؤولية                             -٢  
 .اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين يزعم أهنم ارتكبوا اجلرائم                            

ــئات      -٣   ــة طــرف، عــلى وجــه اخلصــوص، إخضــاع اهلي تكفــل كــل دول
 جنائية أو    من هذه املادة جلزاءات    ١االعتـبارية الـيت تلقـى عليها املسؤولية وفقا للفقرة           

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

 )٢٢٥(٣اخليار 
 

تفق مــع مــبادئها تــتعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري،   -١  
األفعــال اجملــّرمة وفقــا  مســؤولية اهليــئات االعتــبارية عــن املشــاركة يفلــتقرير القانونــية، 

 .هلذه االتفاقية

ــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية    رهــ -٢   ــية للدول نا باملــبادئ القانون
 .اهليئات االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

املسؤولية باملسؤولية اجلنائية لألشخاص الطبيعيني الذين  متـس تلك    ال   -٣  
 .ارتكبوا اجلرائم

ــة طــرف، عــلى وجــه اخلصــوص، إخضــاع ا    -٤   ــئات تكفــل كــل دول هلي
املسـؤولية وفقـا هلـذه املـادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية             يت تلقـى علـيها      االعتـبارية الـ   

 .جزاءات نقديةفيها فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا 
 

 )٢٢٦(٤اخليار 
 

تـتخذ كـل دولـة طـرف ما يلزم من تدابري عقابية أو تشريعية أو ادارية، عمال         
ــبارية، يف     ــئات االعت ــبادئ قانوهنــا الداخــلي، بشــأن اهلي حــال إســهامها يف ارتكــاب  مب

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

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا    (225)
ق أبدت غالبية الوفود تفضيلها هذا اخليار ألنه مأخوذ من اتفاقية اجلرمية املنظمة ويتضمن بالتايل تعابري سب

 .االتفاق عليها
 .(A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا    (226)
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 )٢٢٧(٥اخليار 
تفق مــع مــبادئها تــتعــتمد كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري،   -١    

 مــثل يف جــرائم خطــريةاهليــئات االعتــبارية عــن املشــاركة  مســؤولية لــتقرير القانونــية، 
من هذه  ] املواد املتعلقة بالتجرمي   [...] [ وفقا للمواد  عال اجملّرمة النهـب وعن سائر األف    

 .االتفاقية
ــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا باملــبادئ القانون

 .جنائية أو مدنية أو إداريةاألشخاص االعتباريني 
 أو هــذه املســؤولية باملســؤولية اجلنائــية لألشــخاص الطبيعــينيمتــس ال  -٣  

 . الذين ارتكبوا اجلرائمعتبارينياال
ــة طــرف، عــلى وجــه اخلصــوص، إخضــاع     -٤   ــئات تكفــل كــل دول اهلي

 الذيـن تلقـى عليهم املسؤولية وفقا هلذه املادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية             ةاالعتـباري 
 .فّعالة ومتناسبة ورادعة

 تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـري للسـماح باعتبار رؤساء                    -٥    
املنشــآت الــتجارية وســائر موظفــيها املســؤولني الذيــن يكونــون عــلى عــلم باجلــرمية أو  
الذيـن وافقـوا علـيها أو أي أشـخاص لديهـم سـلطة اختـاذ القـرارات أو ممارسـة الرقابة                      
داخـل املنشـأة الـتجارية، مسـؤولني جنائياً مبقتضى املبادئ احملددة يف قانوهنا الوطين يف                

 .حاالت التدليس
 

 )٢٢٨(٣٩املادة 
 السلطات املتخصصة

ــري لضــمان وجــود أشــخاص             ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــة طــرف م ــتخذ كــل دول ت
ويتعني أن يتمتع هؤالء مبا يلزم      . متخصصـني أو هيـئات متخصصة يف مكافحة الفساد        

ــة الطــرف، لكــي      مــن االســتقاللية، وفقــا للمــبادئ األساســية للقــانون الداخــلي للدول
وتضمن كل . له ورة فّعالـة ودون أي ضـغط ال داعـي        يسـتطيعوا القـيام بوظـائفهم بصـ       

دولـة طـرف حصـول موظفـي تلـك اهليئات على ما يكفي من التدريب واملوارد املالية           
 .للقيام مبهامهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
______________ 

 .(A/AC.261/IPM/24)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من الفلبني   (227)
وأثناء القراءة األوىل ملشروع . (A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (228)

 .٤٠ على استعراض هذه املادة باالقتران مع املادة النص، اتفق


