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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
    اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت            ٣البند   

 النظـر فـي مشـروع اتفاقيـة األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، 
 ،)التعاريف املتبقية (٢مع التركيز بصورة خاصة على املواد 

    ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠ و٢٠ و٤ و٣و
   االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات      

 احملتويات
   الصفحة
 -أوال .................................................................................مقدمة ٢

 -ثانيا ........................................االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات ٢
  ...................................................................................اهلند ٢
  ...................................................................................لبنان ٤
  ...............................................................................باكستان ٥
    ........................................................................االحتاد الروسي ٨

__________ 
 *  A/AC.261/10. 
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  مقدمة -أوال  
م بــأن يســترعي انتــباه اللجــنة املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية  يتشــرف األمــني العــا 

ــتعلق مبشــروع      ــيما ي ــواردة مــن احلكومــات ف ــتراحات واملســامهات ال ملكافحــة الفســاد إىل االق
 .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
  االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات      -ثانيا  

 اهلند
 ]باالنكليزية: األصل[

 ٦٧ادة امل
 
 : ليصبح نصها كما يلي            ٦٧ُيقترح تعديل املادة           -١
  

 ٦٧املادة "
 آليات االسترداد"

 
تــتخذ كــل دولــة طــرف، إضــافة إىل اتاحــتها للدولــة الطــرف الطالــبة مجــيع    "    

املســاعدة  [...] [تســهيالت املســاعدة القانونــية املتــبادلة املنصــوص علــيها يف املــادة       
 االتفاقية فيما يتعلق حبجز املوجودات املكتسبة بصورة غري         من هذه ] القانونـية املتـبادلة   

مشـروعة ومصادرهتا واستردادها وردها، التدابري الضرورية لتخويل سلطاهتا املختصة،          
وفقـا ملـبادئ قانوهنـا الداخـلي، تقـدمي املسـاعدة إىل الدولـة الطـرف الطالـبة يف استرداد              

 :، لتلك الغايةاملوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة، وعليها

أن تسـمح للدولـة الطرف الطالبة بأن ترفع دعوى أمام حماكم الدولة           )أ"(    
الطـرف متلقـية الطلـب لغرض اثبات ملكية املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة              

 :واملوجودة يف اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب بأن تقدم إما

 دات أو يثبت ملكيتها؛ وإمادليال يثبت احلق يف ملكية املوجو ‘١‘"    

حكمــا هنائــيا صــادرا عــن حمكمــة خمتصــة يف الدولــة الطــرف الطالــبة     ‘٢‘"   
ــتها ويكــون جائــز     يثبــت احلــق يف ملكــية املوجــودات أو يثبــت ملكي

 النفاذ يف اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛
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أن تسـمح لسـلطاهتا املختصـة بانفـاذ حكـم هنـائي صـادر عـن حمكمة                   )ب"(    
ــر مبصــادرة املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري      خم ــبة يأم ــة الطــرف الطال تصــة يف الدول

 مشروعة واملوجودة يف اقليم الدولة الطرف متلقية الطلب؛

أن تسـمح للدولة الطرف الطالبة بأن ترفع دعوى أمام حمكمة خمتصة             )ج"(    
ــية مصــادرة املوجــودات املكتســبة بصــو      ــية الطلــب بغ ــة الطــرف متلق رة غــري يف الدول

مشـروعة الـيت منشـأها اقلـيم الدولـة الطرف الطالبة واملوجودة يف اقليم الدولة الطرف                 
ــاملوجودات املذكــورة املكتســبة       ــتعلق ب ــب، عمــال بتحقــيق أو اجــراءات ت ــية الطل متلق

 بصورة غري مشروعة؛

أن تعـتمد مـا قـد يلزم من تدابري لكي تتمكن، بناء على طلب الدولة       )د"(    
 :بة، من القيام على وجه السرعةالطرف الطال

حبجـز املوجـودات الـيت قدمـت الدولـة الطـرف الطالـبة دلـيال معقوال                  ‘١‘"   
عــلى أهنــا قــد اكتســبت بصــورة غــري مشــروعة أو بالــتحفظ علــيها أو 

 مبنع أي تعامل فيها أو إحالة هلا أو تصرف فيها بأي شكل آخر؛

رهتا مبقتضى حكم صادر    باحلفـاظ عـلى تلـك املوجـودات ترقبا ملصاد          ‘٢‘"   
 عن حمكمة خمتصة يف الدولة الطرف الطالبة؛

بالــتحفظ عــلى املوجــودات يف أعقــاب ايقــاف أو اهتــام يــتم يف اقلــيم   ‘٣‘"   
الدولـة الطـرف الطالـبة عـلى أسـاس أن املوجودات اكُتسبت بصورة              

 غري مشروعة؛

طرف بانفـاذ أي أمـر زجـري صـادر عـن حمكمـة خمتصـة يف الدولـة ال                   ‘٤‘"   
 الطالبة؛

بالــتحفظ عــلى املوجــودات بــناء عــلى الطلــب، شــريطة أن يكــون         ‘٥‘"   
الطلـب مشـفوعا بوثائق تقدم أسبابا وجيهة لالعتقاد بأن املوجودات           
ستصــبح عرضــة للمصــادرة مـــن جانــب حمكمــة خمتصــة يف الدولـــة       

 الطرف الطالبة؛

ات املكتسبة أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تكفل إرجاع املوجود          )ه"(    
 بصورة غري مشروعة إىل الدولة الطرف الطالبة على وجه السرعة؛
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أن تـنظر يف اعتماد تدابري أخرى ضرورية لتيسري استرداد املوجودات            )و"(    
 ."املكتسبة بصورة غري مشروعة وردها إىل الدولة الطرف الطالبة على وجه السرعة

  
 )١(لبنان  

 ]بالعربية: األصل[

 ٤٢املادة 
 

 ٦الفقرة   
 
 : ليصبح نصها كما يلي             ٤٢ من املادة     ٦ُيقترح تعديل الفقرة           -١

من ] الـتعاون الـدويل ألغراض املصادرة     [...] [ألغـراض هـذه املـادة واملـادة         "    
هـذه االتفاقـية، ختـّول كل دولة طرف حماكمها أو سلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر،                

جالت املصـرفية أو املالـية أو الــتجارية أو   وفقـا لألصـول التشــريعية لديهـا، باتاحـة الســ    
وال جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض االمتــثال ألحكــام هــذه الفقــرة عــلى   . حبجــزها

 ."أساس السرية املصرفية
  

 ٤٥ و٤٤املادتان 
 
 من مشروع االتفاقية نظرا الرتباط                 ٤٥ و ٤٤يؤيد الوفد اللبناين دمج املادتني               -٢

 .تعويض عنها      املسؤولية عن أعمال الفساد بال              

  ٤٤ويقترح الوفد اللبناين معاجلة املسؤولية والتعويض املنصـوص عليهمــا يف املادتني                                          -٣
 من مشروع االتفاقية من الناحية اجلرمية باعتبار أن الفساد قيد املناقشة هو اجلرم                                          ٤٥و

. اربته  اجلزائي الذي يتميز بنية جرمية واضحة الرتكاب اجلرم والذي يقتضي اتفاقية دولية حمل                                               
وال ينبغي اخللط بني املسؤولية اجلزائية واملسؤولية املدنية املتأتية عن اخلطأ الذي ميكن أن                                         

 .يرتكبه شخص أو موظف عمومي يف معرض قضية فساد عارضة                                

ويقترح الوفد اللبناين أن ُيترك أمر التعويض عن اخلطأ من قبل املوظف العمومي                                          -٤
اد عن غري قصد للتشريعات الداخلية لكل دولة طرف                                 الذي ميكن أن يكون قد سّهل فعل فس                     

 .سواء باقامة الدعوى على الدولة أو على موظفها العمومي                     
__________ 

 A/AC.261/3اقتــــراح يستنــــد إلـــى نص مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الوارد يف الوثيقة   (1) 

(Parts II and III). 
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وجيب التفريق بني احلكم بالتعويض، الذي تقرره احملاكم اجلزائية، وتتبع األموال                                            -٥
ا   موضوع التعويض الذي يتم حبسب القوانني الداخلية للدول األطراف، ووفقا للعالقة فيم                                     

 .بينها  
  

 ٤٥املادة 
 

 )أ  (٣الفقرة الفرعية      
 
كون املدعى عليه قد ارتكب فعل فساد أو                     : "على ما يلي    ) أ  (٣تنص الفقرة الفرعية          -٦

ويبدو  أن العبارة األخرية من هذه                ". أذن بارتكابه عمدا أو مل يتخذ تدابري معقولة ملنعه                   
 وغري حمددة وتدخل ضمن نطاق                     مبهمة   " مل يتخذ تدابري معقولة ملنعه            "الفقرة الفرعية      

 .املسؤولية التقصريية النامجة عن اخلطأ املدين                  
  

 ٦٣املادة 
 

 )و(الفقرة  
 
 :ليصبح نصها كما يلي             ) و(ُيقترح تعديل الفقرة           -٧

أي موظـف يف الفـرع التشريعي أو        " موظـف عمومـي   "ُيقصـد بتعـبري      )و"(    
ة، سواء أكان منتخبا أم غري      التنفـيذي أو االداري أو القضـائي أو العسـكري لـلحكوم           

منتخـب، وأي شـخص يؤدي وظيفة عمومية أو وظيفة لدى منشأة عمومية أو خمتلطة         
 ."أو لدى مصلحة مستقلة، وأي موظف أو وكيل ملنظمة دولية عمومية

  
 باكستان   

 ]باالنكليزية: األصل[

 ٦٧املادة 
 

 )د (الفقرة الفرعية      
 
يف مادة      " التدابري املؤقتة     "ه يقترح أن تدرج             يؤيد الوفد الباكستاين االقتراح ولكن                -١

 :منفصلة وأن تقسم وتعّدل ليصبح نصها كما يلي                        
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تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقا ملبادئ قانوهنا            -١"    
 :الداخلي، لكي تتمكن، بناء على طلب دولة طرف أخرى، من

 يوجـد سبب وجيه     القـيام عـلى وجـه السـرعة حبجـز املمـتلكات الـيت              )أ"(    
لالعــتقاد بأهنــا ســتكون خاضــعة لالســترداد بصــفتها موجــودات مكتســبة بصــورة غــري  

 أو بالتحفظ على تلك املمتلكات، أو مبنع أي تعامل فيها أو احالة هلا أو               )٢(مشـروعة، 
 تصرف فيها بأي شكل آخر؛

ــة        )ب"(     ــة خمتصــة يف الدول ــر زجــري صــادر عــن حمكم ــأي أم ــتراف ب االع
 )٣(.البة وانفاذهالطرف الط

جيـوز ألي دولـة طرف، سواء قُّدم طلب أم مل ُيقدم، أن تتخذ تدابري                -٢"    
متكّـنها مـن حجـز املمـتلكات أو الـتحفظ علـيها أو منع أي تعامل فيها أو احالة هلا أو                
تصــرف فــيها بــأي شــكل آخــر اســتنادا إىل حتقــيق رمســي أو اجــراء ايقــاف أجــنيب أو     

 )٤(.ب املمتلكات بصورة غري مشروعةاهتامات ذات صلة باكتسا

 من هذه املادة بشأن     ٢ و ١سـتتخذ الـتدابري املشـار الـيها يف الفقرتني            -٣"    
 )٥(."املمتلكات بصرف النظر عن اسم صاحبها

  
 ٧١املادة 

 
 إىل املناقشة املستفيضة اليت اختلفت فيها اآلراء                    ٧١يستند االقتراح املتعلق باملادة              -٢

 احلالية وحياول أن يوضح بأن الدولة الطرف متلقية الطلب ستعترب قد وفت                                            ٧١بشأن املادة        
بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقية عندما حتيل املوجودات إىل الدولة الطرف املتضررة وبأنه ينبغي أن                                               
تقوم الدولة الطرف املتضررة بعد ذلك باستحداث وسيلة تشريعية تكفل وصول العائدات                                                 

 .ملمتلكات    إىل الضحايا وأصحاب ا            
__________ 

 الطلب، دون احلصول أوال على أمر قضائي، بل  ميكن ألي سلطة ادارية يف أي دولة طرف طالبة أن تقدم (2) 
وميكن حىت أن ُيدعم الطلب باقرار مشفوع بقسم يذكر بالتفصيل األسباب اليت تدفع إىل االعتقاد بأن 

 .املمتلكات املعنية ستكون خاضعة لالسترداد بصفتها موجودات مكتسبة بصورة غري مشروعة
ومن  ". حمكمة جنائية"وأمر صادر عن " حمكمة مدنية " أمر صادر عن  جدير باملالحظة أنه مل جير التمييز بني    (3) 

 .األفضل ترك اخليار للدولة الطرف الطالبة وفقا لتفضيلها وخياراهتا االجرائية
ميكن للدولة متلقية الطلب نفسها أن حترك عملية اختاذ التدابري املؤقتة حاملا جيري ابالغها بأن حتقيقا رمسيا  (4) 

 .قافا قد مت أو أن هتمة قد وّجهتجيري أو أن اي
 .تزيل هذه الفقرة امكانية اخفاء املمتلكات حتت أمساء خمتلفة، وهو أمر شائع  (5) 
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ــبة بصـــورة غـــري مشـــروعة الـــيت    -١"     يـــتعني ارجـــاع املوجـــودات املكتسـ
املـواد املــتعلقة  [...] [تصـادرها الدولـة الطــرف متلقـية الطلــب وحتوزهـا عمـال بــاملواد      

مبـنع ومكافحـة احالـة األمـوال ذات املصـدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد، مبا                  
إىل الدولة املتضررة أو التصرف فيها      ] لك األموال يف ذلـك غسـل األمـوال، وارجاع ت        

 :على النحو التايل

اذا كانـت املوجودات على شكل أموال قابلة لالحالة، يتعني احالتها            )أ"(    
 فورا إىل الدولة املتضررة؛

اذا كانــت املوجــودات يف شــكل ممــتلكات غــري مــنقولة أو أســهم أو    )ب"(    
 ُتـبلّغ الدولة املتضررة بذلك وأن ُتحال العائدات         صـكوك أخـرى، يـتعني أن ُتـباع وأن         

 إىل الدولة املتضررة؛

اذا تبــيَّن أن املوجــودات هــي يف أي شــكل أو شــيء آخــر ذي قــيمة،  )ج"(    
يـتعني أن تستشار الدولة املتضررة بشأن التصرف فيها وأن ُتحال العائدات إىل الدولة               

 .املتضررة

، لدى تصّرفها بالطريقة املبينة أعاله، أن       جيـوز للدولـة متلقـية الطلـب        -٢"    
تسـمح للشـخص الـذي أُخفيـت املوجـودات بامسه بأن يقدم، خالل فترة زمنية حمددة                  

 .سلفا، دليال على املصدر املشروع للموجودات أو األموال أو املمتلكات

ــة املتضــررة، بعــد تلقــي املوجــودات املكتســبة     -٣"     يــتعني أن تكــون الدول
شروعة واملرجعة، مسؤولة عن تقدمي مدفوعات إىل الضحايا أو الطالبني          بصـورة غري م   

احملـتملني أو املالكني الشرعيني أو لسائر املستفيدين املستحقني داخل الدولة ويتعني أن             
 .تقوم الدولة املتضررة باصدار التشريعات الضرورية يف هذا الشأن

ن تكــون قــد أرجعــت  يــتعني أال تظــل الدولــة متلقــية الطلــب، بعــد أ   -٤"    
 من هذه   ١املوجـودات املكتسبة بصورة غري مشروعة إىل الدولة املتضررة وفقا للفقرة            

املـادة، تـتحّمل املسـؤولية عـن أي مطالـبات بشأن املوجودات من أي ضحية أو مالك       
 ."حمتمل أو دولة أخرى
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 االحتاد الروسي
 ]بالروسية: األصل [

 :٤٠ التعديالت التالية على املادة             يقترح وفد االحتاد الروسي ادخال                 -١
  

 ٤٠املادة 
 

 ٤٠املادة "
 املالحقة واملقاضاة واجلزاءات"

 
عـلى كـل دولـة طـرف أن جتعـل ارتكـاب أي فعـل جمّرم وفقا للمواد                -١"    

مــن هــذه االتفاقــية عرضــة جلــزاءات جنائــية، مبــا فــيها ] املــواد املــتعلقة بالــتجرمي[...] [
 ."ملمتلكات، تراعى فيها خطورة ذلك اجلرماجلزاءات املفروضة على ا

  
 ٤٢املادة 

 
 :٤٢يقترح وفد االحتاد الروسي ادخال التعديل التايل على املادة  -٢
  

 ٤٢املادة "

   املصادرة واحلجز"
تـتخذ كـل دولـة طـرف، إىل أقصـى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها                 -١"    

 :ن مصادرةالقانوين الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني م

العــائدات اإلجرامــية املتأتــية مــن جــرائم مشــمولة هبــذه االتفاقــية، أو    )أ"(    
 ممتلكات تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

ــُتخدمت أو     )ب"(     ــيت اسـ ــرى الـ ــدات أو األدوات األخـ ــتلكات أو املعـ املمـ
 كانت معدة لالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛

ملمـتلكات أو املوجـودات األخـرى الـيت جيـوز أن حتّول، عمال بقرار               ا )ج"(    
 ."قضائي هنائي، إىل ايرادات للدولة جزاء على جرائم مشمولة هبذه االتفاقية
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 ٥٦املادة 
 
 الــذي أخــذ نصــه مــن    ١ان وفــد االحتــاد الروســي الــذي يؤيــد تأيــيدا تامــا اخلــيار         -٣

ــندا     ــا وهولــــــ ــتها النمســــــ ــيت قدمــــــ ــتراحات الــــــ ــيا (A/AC.261/IPM/4)االقــــــ  وكولومبــــــ
(A/AC.261/IPM.14) كما يلي٥٦، يقترح أن يكون نص املادة : 

  
 ٥٦املادة "

   التحقيقات املشتركة"
ــتعددة    "     ــية أو مـ ــبات ثنائـ ــرام اتفاقـــات أو ترتيـ ــراف يف إبـ ــدول األطـ ــنظر الـ تـ

 مورباأل مشتركة، فيما يتعلق     أفرقةاألطـراف جتـيز للسـلطات املختصة املعنية أن تنشئ           
.  أو أكثر   واحدة الـيت هـي موضـع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة             

، جيـوز القيام بتحقيقات     مـن هـذا القبـيل       ويف حـال عـدم وجـود اتفاقـات أو ترتيـبات             
، يف احلـاالت املناسـبة واذا مل ُينـتهك القانون الوطين            الـة احل حسـب مشـتركة باالتفـاق     

راد الذين هم أعضاء يف تلك األفرقة أن ال يتصرفوا ويـتعني عـلى األف   . مـن جـراء ذلـك     
ويف . اال مبوافقـة السـلطات املختصـة يف الدولـة الطرف اليت ُيجرى التحقيق يف اقليمها               

ــة الطــرف الــيت ُيجــرى التحقــيق يف      مجــيع تلــك احلــاالت، يــتعني احــترام ســيادة الدول
 ."اقليمها احتراما تاما

  
 ٦٠املادة 

 
 : كما يلي٦٠ة ُيقترح تعديل املاد -٤
  

 ٦٠املادة "
 التعاون الدويل ألغراض املصادرة"

 
عـلى الدولـة الطـرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية             -١"    

 من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من         ،مشـمول هبـذه االتفاقية    جـرم   قضـائية عـلى     
 ١لــيها يف الفقــرة أدوات أخــرى مشــار إ أو ممــتلكات أو معــدات أوإجرامــية عــائدات 

 أو من أجل مصادرة ما يوجد        من هذه االتفاقية   ]املصـادرة واحلجـز   [...] [مـن املـادة     
املصــادرة [...] [ مــن املــادة ١يف اقلــيمها مــن ممــتلكات أخــرى مشــار الــيها يف الفقــرة 

مـن هـذ االتفاقـية وجيـوز حتويـلها، بـناء عـلى أمر قضائي هنائي، إىل ايرادات                    ] واحلجـز 
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 ممكن يف   مدىأن تقوم، إىل أقصى     ء عـلى جـرائم مشـمولة هبذه االتفاقية،          للدولـة جـزا   
 :إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يلي

أن حتـيل الطلـب إىل سـلطاهتا املختصـة لتستصـدر مـنها أمر مصادرة،             )أ("    
 يف حال صدوره؛ أوموضع النفاذ  ذلك األمر أن تضعو

أمــر املصــادرة الصــادر عــن حمكمــة يف أن حتــيل إىل ســلطاهتا املختصــة  )ب("    
 من ]املصادرة واحلجز[...] [ مـن املـادة   ١إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة وفقـا للفقـرة        

 . هبدف انفاذه بالقدر املطلوبهذه االتفاقية،

إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى هلا والية قضائية على جرم                     -٢"    
 لكشفلـة الطـرف متلقية الطلب تدابري         تـتخذ الدو    يـتعني أن   مشـمول هبـذه االتفاقـية،     

ــيها يف   االجرامــيةعــائدات ال  أو املمــتلكات أو املعــدات أو األدوات األخــرى املشــار إل
ــرة  ــادة  ١الفق ــية ]املصــادرة واحلجــز [...] [ مــن امل ــتلكات  مــن هــذه االتفاق  أو أي مم

لى أمر  وجيـوز حتويلها، بناء ع    ] املصـادرة واحلجـز   [...] [أخـرى مشـار الـيها يف املـادة          
واقتفاء قضـائي هنـائي، إىل ايـرادات للدولـة جـزاء عـلى جـرائم مشمولة هبذه االتفاقية،            

عن إمـا   ، بغـرض مصـادرهتا يف هنايـة املطـاف بأمـر صـادر               حجـزها أثـرها وجتمـيدها أو      
، عمــال بطلــب مقــدم  عــن الدولــة الطــرف متلقــية الطلــبوإمــاالدولــة الطــرف الطالــبة 

 ".ة من هذه املاد١مبقتضى الفقرة 
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