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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة الرابعة
 ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢٤-١٣فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

الـنظر يف مشـروع اتفاقـية األمـم املـتحدة ملكافحة الفساد،       
الــتعاريف   (٢مــع التركــيز بصــفة خاصــة عــلى املــواد      

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠و ٢٠ و٤ و٣و) املتبقية
  مشروع منقّح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     
  )١(الديباجة    

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

 خطورة املشاكل اليت يطرحها الفساد، واليت ميكن أن هتّدد استقرار                                     إذ تقلقها     
اطية واألخالق، وتعّرض التنمية االجتماعية                      اجملتمعات وأمنها، وتقّوض قيم الدميقر              

 واالقتصادية والسياسية للخطر،                  

 الصالت القائمة بني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخاصة اجلرمية                                    وإذ تقلقها أيضا       
 املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،                        

___________________ 
*     A/AC.261/10. 
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)مــــن االقــــتراحني املقدمــــني مــــن النمســــا وهولــــندا نــــص مدمــــج مــــأخوذ  (1) 

(A/AC.261/IPM/14) .                 وقـد قـررت اللجـنة املخصصة يف دورهتا األوىل، بناء على توصية من رئيسها، أن تنظر
 .يف الديباجة يف هناية عملية التفاوض، رمبا باالقتران مع األحكام اخلتامية ملشروع االتفاقية
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، غالـبا ما تنطوي     حـاالت الفسـاد، وال سـيما الواسـعة الـنطاق          وإذ يقلقهـا كذلـك أن        
عــلى مــبالغ مالــية طائلــة، متــثل نســبة كــبرية مــن مــوارد الــبلدان املتضــررة، وأن تســريب تلــك    
ــادي         ــا االقتصـ ــبلدان وتطورهـ ــتلك الـ ــي لـ ــتقرار السياسـ ــا باالسـ ــررا بالغـ ــلحق ضـ ــوال يـ األمـ

 واالجتماعي،

  بـأن الفسـاد يقـوض شـرعية املؤسسـات العمومـية ويـنال مـن اجملـتمعات         واقتـناعا مـنها   
 والنسق األخالقي والنظم األخالقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،

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

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

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

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

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

 العمومية، وضرورة صون النـزاهة،              

 على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واملركز املعين مبنع االجرام                                          وإذ تثين     
الدويل، التابع للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية باألمانة العامة، من أعمال يف ميدان                                      

 مكافحة الفساد والرشوة،          

 األخرى يف هذا     األعمـال الـيت اضطلعت هبا املنظمات الدولية واالقليمية         وإذ تسـتذكر   
املـيدان، مبـا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األورويب ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان       

 االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،

 باملـبادرات املـتعددة األطراف اليت اختذت ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية             وإذ ترّحـب   
جانــب يف املعــامالت الــتجارية الدولــية، الــيت اعــتمدهتا مكافحــة رشــوة املوظفــني العمومــيني األ
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 واتفاقية )٢(،١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١مـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف    
مارس / آذار ٢٩الـبلدان األمريكـية ملكافحـة الفسـاد، الـيت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف                

ــية مكافحــة الفســاد )٣(،١٩٩٦ ــدول     واتفاق ــية أو موظفــي ال  بــني موظفــي اجلماعــات األوروب
ـــي يف       ــس االحتــاد األوروب ــتمدها جمل ــيت اع ـــي، ال ــار٢٦األعضــاء يف االحتــاد األوروب ــايـو / أي م

 وإعـالن داكـار بشـأن مـنع ومكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والفساد، الذي           )٤(،١٩٩٧
 املعنـية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد        اعـتمدته حلقـة العمـل الوزاريـة اإلقليمـية األفريقـية           

 وإعالن مانيال بشأن منع اجلرمية      )٥(،١٩٩٧يوليه  / متوز ٢٣ إىل   ٢١الـيت عقـدت يف داكار من        
عـرب الوطنـية ومكافحتها، الذي اعتمدته حلقة العمل الوزارية االقليمية اآلسيوية املعنية باجلرمية              

 )٦(،١٩٩٨مارس  / آذار ٢٥ إىل   ٢٣دت يف مانـيال مـن       املـنظمة عـرب الوطنـية والفسـاد الـيت عقـ           
 ٢٧واتفاقــية القــانون اجلــنائي بشــأن الفســاد الــيت اعــتمدهتا اللجــنة الوزاريــة جمللــس أوروبــا يف    

 واتفاقــية القــانون املــدين بشــأن الفســاد، الــيت اعــتمدهتا اللجــنة   )٧(،١٩٩٩يــناير /كــانون الــثاين
 )٩(،)٨(،١٩٩٩ سبتمرب/ أيلول٩الوزارية جمللس أوروبا يف 

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

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

 أحكام عامة      -وال أ 
 

 ١املادة 
 بيان الغرض

 :أغراض هذه االتفاقية هي 

___________________ 
”Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries”:الوثـيقة املعـنونة  انظـر   (2) 

 ).E.98.III.B.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة يف البلدان النامية(
 .E/1996/99انظر الوثيقة  (3) 
 (4) Official Journal of the European Communities, C 195 ،١٩٩٧يونيه / حزيران٢٥. 
 (5) E/CN.15/1998/6/Add.1الفصل األول ،. 
 (6) E/CN.15/1998/6/Add.2الفصل األول ،. 
 .١٧٣، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (7) 
 .١٧٤املرجع نفسه، الرقم  (8) 
 .٥٣/١٧٦ و٥١/٥٩انظر قراري اجلمعية العامة  (9) 
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ــرويج  )أ(  ــر[تـ ــجيع] [نشـ ــنع   ] تشـ ــية إىل مـ ــتدابري الرامـ ــيم الـ ــف[وتدعـ ] وكشـ
األفعـال اإلجرامـية وسـائر اجلرائم املتصلة        [و  ] بكـل أشـكاله   [اد  الفسـ ] واستئصـال [ومكافحـة   

 ؛]بصورة أكفأ وأجنع[، ]بالفساد على وجه التحديد

ــتعاون الــدويل عــلى   ] وتشــجيع[تــرويج  )ب(  مكافحــة ] مــنع و[وتيســري ودعــم ال
 ؛]إىل مصادرها األصلية] [إىل بلداهنا األصلية[الفساد، مبا يف ذلك ارجاع عائدات الفساد 

ــلوك األخالقــي     )ج[(  ــنـزاهة والس ــز ال ــفافية واملســاءلة   [تعزي ــانون والش ــيادة الق ] س
 ].]حسن إدارة الشؤون العمومية[واالدارة الرشيدة للقطاعني العام واخلاص 

  
 ٢املادة 

 )١٠(]املصطلحات املستخدمة[التعاريف 
 :لغرض هذه االتفاقية 

ــبري   )أ(  ــي "يقصــد بتع ] تشــريعيا أو[ا أيُّ شــخص يشــغل منصــب  " موظــف عموم
ــا أو قضــائيا    ــيذيا أو اداري ــلَّمها     ] أو عســكريا[تنف ــن ُس ــلى أي مســتوى م ــة طــرف، ع يف دول

الوظـيفي، سـواء أكـان بالتعـيني أم باالنـتخاب، وأي شـخص آخـر يؤدي وظيفة عمومية لدى                    
مبـا يف ذلـك لـدى جهـاز عمومـي، أو منشأة عمومية أو خمتلطة، أو مؤسسة                  [الدولـة الطـرف،     

ــية أو ــئة مســتقلة عموم ــة الطــرف     ] [ هي ــانون الداخــلي للدول ــواردة يف الق ــتعاريف ال حســب ال
كمـا يقصد   ]. [وحسـبما هـو مسـتخدم يف اجملـال القـانوين ذي الصـلة يف تلـك الدولـة الطـرف                    

كل من يتعاقد أو يرتبط بأي شكل من األشكال مع أي دولة طرف             " موظف عمومي "بتعـبري   
فة املوظـف العمومـي أو املواطـن يف الدولـة الطرف            للقـيام بـأي عمـل، حـىت وإن مل يتمـتع بصـ             

أيضا " موظف عمومي "ويقصـد بتعبري    .] [املـتعاقدة وفقـا لقـانون تلـك الدولـة أو قـانون دولـته              
 ؛]أي شخص يؤدي أي وظيفة لصاحل هيئة بلدّية أو جهاز حكم حملي

أي نشاط مؤقت أو دائم، مأجور أو فخري،        " وظيفة عمومية "ُيقصـد بتعـبري      )ب[( 
يقـوم بـه شخص طبيعي أو اعتباري باسم الدولة أو خدمة للدولة أو ألحد أجهزهتا أو منشآهتا          

 ؛]أو هيئاهتا أو مؤسساهتا، مبا فيها املؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفي

___________________ 
هـو نـتاج القـراءة الثانـية ملشـروع االتفاقـية، الـيت أجـرهتا اللجنة املخصصة يف          ) د (–) أ(نـص الفقـرات الفرعـية        (10) 

أمـا نـص الفقـرات الفرعـية املتبقـية فقد أعده نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من                 . دورهتـا الثالـثة   
راحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة،        مشـروع االتفاقية، سعيا منه إىل جتسيد االقت       

 .وبالتايل تيسري النظر يف النص من جانب اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة
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] تشريعيا أو [أي شخص يشغل منصبا     " موظف عمومي أجنيب  "ُيقصـد بتعبري     )ج( 
يف دولـة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب، وأي  ] أو عسـكريا [قضـائيا   تنفـيذيا أو اداريـا أو       

مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو       [شـخص آخـر يـؤدي وظـيفة عمومية لصاحل دولة أجنبية،             
حسـب التعريف الوارد يف  ] [منشـأة عمومـية أو خمـتلطة أو مؤسسـة عمومـية أو هيـئة مسـتقلة،            

هــو معمــول بــه يف اجملــال القــانوين ذي الصــلة يف تلــك  القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف ومــا  
حسـب الـتعريف الـوارد يف القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـيت هلـا والية                    ] [الدولـة الطـرف   

مــن هــذه ]  مكــررا١٩[قضــائية عــلى اجلــرائم الــيت يضــلع فــيها ذلــك الشــخص، وفقــا لــلمادة   
كما ُيقصد به أي    ]. [ يف تلك الدولة   االتفاقـية ومـا هـو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة            

شـخص يـربم عقـدا مـع دولة أجنبية أو يعمل لديها بأي شكل من األشكال بغرض القيام بأي                    
وظـيفة، حـىت وان كـان ال يتمـتع، وفقـا لقـانون الدولـة الطـرف املـتعاقدة أو قـانون دولته هو،                         

قصد به أي موظف يف     كما يُ .] [بصـفة املوظـف العمومي أو املواطن لدى تلك الدولة الطرف          
 ].مؤسسة دولية

 ؛]")١١(عمومية[موظف مؤسسة دولية "يقصد بتعبري  )د( 

أي موظـف أو مسـتخدم مـتعاقد آخـر، يـندرج ضـمن مدلول صفة املوظفني                  ‘١‘ 
يتمــــتع بصــــفة مماثلــــة لصــــفة املوظــــف العمومــــي يف الدولــــة [العمومــــيني، 

يف [ أو فوق وطنية      يف أي مؤسسـة عمومـية دولية أو إقليمية         )١٢ (]الطــــــرف 
يشـمل حضورها   ] [أي مؤسسـة أنشـأهتا دولـتان أو أكـثر، ألي غـرض كـان              

ونطـاق نشـاطها دولـتني أو أكـثر ويقـع مقرها يف إحدى الدول األطراف يف                 
 ؛]هذه االتفاقية

أي شـخص يعمـل لدى مؤسسة من هذا القبيل، سواء على سبيل اإلعارة أو                ‘٢‘[ 
ــة لل     ــائف معادل ــوم بوظ ــك، ويق ــري ذل ــو تلــك     غ ــا موظف ــيت يؤديه ــائف ال وظ
 ؛]املؤسسة أو غريهم من العاملني لديها

ال [أي عمــيل ملؤسســة مــن هــذا القبــيل، وأي شــخص آخــر ال يعمــل لديهــا   ‘٣‘ 
 ولكن يقوم بوظيفة من وظائف تلك املؤسسة؛] يتمتع بصفة املوظف الدويل

___________________ 
 .اقترحتها باكستان يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (11) 
 .اقترحتها باكستان يف الدورة األوىل للجنة املخصصة (12) 
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كومــية  ح–دولـية  ] عمومـية أو [أي مؤسسـة  " مؤسسـة دولــية "يقصـد بتعـبري    )ه( 
يشمل حضورها ونطاق نشاطها دولتني أو أكثر ويقع مقرها         ] أو خصوصـية أو غري حكومية     [

 )١٣(يف إحدى الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛

أي نـوع من املوجودات، سواء أكانت مادية أم غري          ‘ يقصـد بتعـبري ممـتلكات      )و( 
دات أو صــكوك قانونــية ماديــة، مــنقولة أم غــري مــنقولة، ملموســة أم غــري ملموســة، وأي مســتن

ملكــية تلــك  أو تفــيد مــا يبــّين [تثبــت حــق ملكــية تلــك املوجــودات أو وجــود مصــلحة فــيها   
 ؛]، أو تتعلق بتلك امللكية أو احلقوق فيهاحقوق أخرىاملوجودات أو وجود 

ــبري   )ز(  ــاعــائدات اجر"يقصــد بتع ــوق أو امتــيازات  [أي ممــتلكات" ةيم  )١٤(]حق
فعــل جمــّرم وفقــا هلــذه   مباشــر أو غــري مباشــر، مــن ارتكــاب  تــتأتى أو يتحصــل علــيها، بشــكل 

 ؛االتفاقية

ــبري   )ح(  ــد بتعـ ــيد"يقصـ ــز"أو " التجمـ ــرض " احلجـ ــر مؤقـــت  فـ ــلىحظـ ــة  عـ احالـ
أمر تويل حراستها أو مراقبتها مؤقتا، ب      أو   ،أو التصـرف فيها أو حتريكها     حتويـلها   املمـتلكات أو    

 ؛])١٥(تجاوز ستة أشهر، قابلة للتجديدوملدة ال ت[، صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة أخرى

، الـيت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان النهائي         "املصـادرة "يقصـد بتعـبري      )ط( 
، مبا يف    [)١٦(]حمكمة خمتصة [مـن املمـتلكات بأمـر صـادر عـن حمكمـة أو سـلطة خمتصة أخرى                  

 ؛])١٧(ذلك تسليمها، حسب االقتضاء

___________________ 
موظف مؤسسة  "فـود أن هـذا الـتعريف غـري ضروري، ألن املسألة متناولة بشكل واف يف تعريف                  رأت عـدة و    (13) 

وأجريـت يف الـدورة األوىل مناقشـة مستفيضـة ملسـألة إدراج املؤسسـات القطاع اخلاص أو املؤسسات                   ". دولـية 
ن مــن ورئــي أ.  حكومــية-لوصــف مؤسســة دولــية " عمومــية" احلكومــية، وكذلــك اســتخدام تعــبري -الدولــية 

. املالئـم معـاودة الـنظر يف هـذا الـتعريف يف مرحلة الحقة، مبا يف ذلك اختاذ قرار بشأن ما إذا كان سيبقى عليه                        
وأثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، أبـدى نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسؤولية هذا الفصل عزمه على اجراء                     

املخصصة، بغية اجياد سبيل لدمج هذه الفقرة الفرعية مشـاورات غـري رمسـية مفـتوحة أثـناء الدورة الرابعة للجنة          
كمـا أشـار إىل أن نتاج تلك املشاورات سيوضع بني معقوفتني لكي يواصل النظر فيه                ). د(مـع الفقـرة الفرعـية       

 .أثناء القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية، ألن وفودا كثرية أبدت رغبتها يف حذف هذه الفقرة الفرعية
 .(A/AC.261/L.114)نان يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقترحها لب (14) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (15) 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (16) 
وأبدى اليمن تأييده هلذا    . ارة أثناء الدورة األوىل للجنة املخصصة     كانـت املكسـيك قد اقترحت ادراج هذه العب         (17) 

 .االقتراح أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة
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رم تأتـت مـنه عـائدات ميكـن أن تصبح           أي جـ  " اجلـرم األصـلي   "يقصـد بتعـبري      )ي( 
جترمي غسل  [...] [ حسـب الـتعريف الوارد يف املادة         )١٨(]وفقـا هلـذه االتفاقـية     [موضـوع جـرم     

 من هذه االتفاقية؛] العائدات االجرامية

األسـلوب املتمـثل يف السماح لشحنات غري        " التسـليم املراقـب   "يقصـد بتعـبري      )ك( 
بدخــول [ دولــة أو أكــثر أو املــرور عــربه أو دخولــــه مشــروعة أو مشــبوهة باخلــروج مــن إقلــيم

 بعــلم مــن ســلطاهتا املختصــة وحتــت مراقبــتها، بغــية  )١٩(،]اقلــيم دولــة أو أكــثر أو املــرور عــربه 
 ؛])٢٠(وفقا هلذه االتفاقية[التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه 

عـال متـثل أداء غـري سليم للواجب         إتـيان أو اسـتثارة أف     " الفسـاد "يقصـد بتعـبري      )ل( 
، مبـا يف ذلـك أفعـال اإلغفـال، توقعا ملزية، أو للحصول              ]أو اسـاءة  اسـتغالل ملوقـع أو سـلطة          [

عــلى مــزية، يوعــد هبــا أو تعــرض أو تطلــب بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، أو إثــر قــبول مــزية  
 )٢١(ممنوحة بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصاحل شخص آخر؛

ــبري   )م(  ــي    " جــرم فســاد "يقصــد بتع أي جــرم يتمــثل يف اســتغالل موظــف عموم
السـلطة املسـندة الـيه رمسـيا أو صـالحياته الرمسـية، أو مـا يقـترن هبا من امكانيات، بصورة غري                       

أفعــال "يشــار إىل هــذه بتعــبري (مشــروعة الرضــاء مصــلحته اخلاصــة أو مصــلحة أطــراف ثالــثة  

___________________ 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (18) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (19) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (20) 
نـص هـذه الفقـرة الفرعـية صاغه واقترحه نائب الرئيس الذي يتوىل مسؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية،               (21) 

ىل للجــنة ومل يــناقش هــذا الــنص يف الــدورة األو. بالتشــاور مــع وفــود أذربــيجان وأوكرانــيا وســلوفينيا والصــني 
 :واقترحت الفلبني الصياغة التالية. الفرعية

الوعـد مبـزية غـري مسـتحقة أو التأمـيل هبا، أو طلبها أو عرضها أو منحها أو                   ‘ الفسـاد ‘يقصـد بتعـبري     "    
قـبوهلا، بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، مما خيل باألداء السليم ألي واجب أو سلوك مطلوب من الشخص                      

ورأت كولومبــيا أنــه اذا تعــذر االتفــاق عــلى ". ملــزية غــري املســتحقة أو يؤّمــل هبــاالــذي يــتلقى الرشــوة أو ا
وبــدال مــن ذلــك، ينــبغي . تعــريف واســع مبــا فــيه الكفايــة فــال ينــبغي لالتفاقــية أن تتضــمن تعــريفا للفســاد 
ة للجــنة وأثــناء الــدورة الثالــث. لالتفاقــية أن حتــدد أفعــال الفســاد وجتــّرمها يف اطــار الفصــل املــتعلق بالــتجرمي

ــتراح شــيلي       ــنها اق ــتراحات أخــرى، م ــدة اق ــر  (A/AC.261/L.117)املخصصــة، قدمــت ع ــتراح اجلزائ  واق
(A/AC.261/L.96) .               وأبـدى نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسـؤولية هـذا الفصل من مشروع االتفاقية عزمه

توصل إىل حل هلذه عـلى اجـراء مشـاورات غري رمسية مفتوحة أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة سعيا لل         
 .املسألة
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ى هتيــئ ظــروفا مواتــية الرتكــاب أفعــال فســاد أو الخفــاء تلــك  أو قــيامه بأفعــال أخــر") فســاد
 )٢٢(؛")األفعال األخرى املتصلة بالفساد"يشار إىل هذه بتعبري (األفعال أو تيسريها 

 )٢٣(؛" [...]فعل فساد"يقصد بتعبري  )ن( 

ــبري   )س(  ــة مشــبوهة "يقصــد بتع ــتوافق، حبكــم    " معامل ــتادة ال ت ــة غــري مع أي معامل
واتـرها، مـع النشـاط االقتصـادي للـزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف              حجمهـا وخصائصـها وت    

أو تســتند إىل عقــود أو معــامالت  [علــيها يف الســوق، أو ال تســتند إىل أســاس قــانوين واضــح   
ــية  ــورية أو ومهـ ــطة     )٢٤(]صـ ــتلك األنشـ ــترن بـ ــروعة أو تقـ ــري مشـ ــطة غـ ــثل أنشـ ــن أن متـ  وميكـ

 )٢٥(عموما؛

 الكــــيانات أو املؤسســــات أو اهليــــئات "شــــخص اعتــــباري"ُيقصــــد بتعــــبري  )ع( 
االعتـــبارية، يف القطـــاع العـــام أو اخلـــاص، الـــيت ُعّرفـــت بأهنـــا كذلـــك يف قوانـــني الـــدول          

 )٢٦(األطراف؛

 )٢٧(؛]…" [تدابري املنع"يقصد بتعبري  )ف( 

 )٢٨(؛]…" [إحالة املوجودات املتأتية من أفعال فساد"يقصد بتعبري  )ص( 

االجراءات اخلاصة باحالة أو نقل مجيع      " وجوداتاسترجاع امل "يقصـد بتعـبري      )ق( 
املمـتلكات أو املوجـودات، وكذلـك ايـراداهتا أو عائداهتـا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد        

 اىل الدولة   )٢٩(املشـمولة هبـذه االتفاقـية، مـن الدولـة الطـرف املتلقـية الـيت تقـع فـيها املوجودات                    
 )٣٠(أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛الطرف املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحولت 

 )٣١(؛]…" [اإلثراء غري املشروع"يقصد بتعبري  )ر( 

___________________ 
 .(A/AC.261/L.139)اقترحته أوكرانيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (22) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (23) 
 .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (24) 
 .(A/AC.261/L.13)ملخصصة، بناء على طلب الرئيس اقترحته بريو يف الدورة األوىل للجنة ا (25) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (26) 
 .(A/AC.261/IPM/4)اقترحته النمسا وهولندا  (27) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (28) 
 . الطرف املتلقيةأدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إىل تعريف الدولة (29) 
 .(A/AC.261/L.94)اقترحته كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (30) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (31) 
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أي وضـع يفضـي تداخل املصاحل الشخصية        " تضـارب املصـاحل   "يقصـد بتعـبري      )ش( 
لـــلموظف العمومـــي مـــع وظائفـــه العمومـــية إىل حصـــول ذلـــك الشـــخص عـــلى مـــنفعة غـــري   

 )٣٢(مشروعة؛

 ":غسل األموال"يقصد بتعبري  )ت( 

يـل املمـتلكات أو إحالـتها، مـع العـلم بأهنـا عائدات فعل إجرامي، لغرض                 حتو ‘١‘ 
ــتلكات، أو مســاعدة أي        ــاء أو متويــه املصــدر غــري املشــروع لــتلك املم إخف
 شخص ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من عواقب سلوكه؛

 أو مصدر إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقية للممتلكات أو احلقوق املتعلقة هبا          ‘٢‘ 
تلـك املمـتلكات أو احلقوق أو مكاهنا أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو               

 ملكيتها، مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل إجرامي؛

اكتسـاب املمـتلكات أو حيازهتا أو استخدامها، مع العلم، وقت تلقيها، بأهنا      ‘٣‘ 
 عائدات فعل إجرامي؛

ارتكـاب أي فعـل إجرامي يتعلق بغسل أموال متأتية          املشـاركة أو الـتورط يف        ‘٤‘ 
مــن الفســاد أو يف الشــروع يف ارتكابــه، وكذلــك املســاعدة عــلى ارتكابــه أو 
ــك إدارة        ــأنه، وكذلـ ــورة بشـ ــداء املشـ ــيه أو إسـ ــث علـ ــك أو احلـ ــري ذلـ تيسـ
املمـتلكات أو حراسـتها أو التصـرف فـيها أو مبادلتها أو حتويلها أو تسليمها                

 : إحالتها أو استثمارها أو حتويرها أو إتالفهاكضمان أو نقلها أو

مـع العــلم بــأن تلــك املمــتلكات هـي عــائدات فعــل إجــرامي، لغــرض    -أ  
إخفـاء أو متويـه املصـدر غـري املشـروع لـتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع        

 يف ارتكاب فعل فساد على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

مــتلكات متأتــية مــن جــرم فســاد أو متــثل عــائدات إذا كانــت تلــك امل -ب  
جـرم فسـاد، وكـان واجـبا عـلى الشـخص املعين، حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه، أن        

___________________ 

شخص "بدال من   " هيـئة اعتـبارية   "يقتضـي السـياق أحـيانا اسـتعمال تعـبري           : مـلحوظة مـن قسـم الـترمجة العربـية          * 
 ".اعتباري

 .(A/AC.261/L.102)جنتني أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقترحته األر (32) 
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ــتلك املمــتلكات ومل يفعــل          ــة للــتحقق مــن املصــدر املشــروع ل ــتخذ الــتدابري الالزم ي
 )٣٣(ذلك؛

ي أي مسـتخدم أو مسؤول تنفيذ ‘ موظـف يف القطـاع اخلـاص     ‘يقصـد بتعـبري      )ث( 
أو مديـر أو موظـف يف أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة اعتبارية من القطاع اخلاص غري           

 )٣٤(تلك اليت ميارس فيها املوظفون العموميون وظائفهم؛

 أي شـخص طبـيعي أو اعتـباري يقدم عونا           )٣٥(‘مـتعاون فّعـال   ‘يقصـد بتعـبري      )خ( 
 )٣٨(،)٣٧(،)٣٦(ة مرتكبيه؛مالئما يف التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو مالحق

  
 ٣املادة 

  )٣٩( االنطباقنطاق
تنطـبق هـذه االتفاقـية، باسـتثناء مـا تـنص علـيه خالفـا لذلـك، على منع الفساد                      -١ 

 املتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها ومالحقة         *)٤٠(]األخرى[واألفعـال االجرامـية     
، وعلى مصادرة املوجودات   [*)٤١(]ة منها واسـترجاع املوجـودات والعـائدات املتأتـي       [مرتكبـيها،   

___________________ 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (33) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (34) 
 ".متعاون فّعال" مشروع االتفاقية، بتعبري ، حيثما ورد يف"خمرب متطوع"يقترح االستعاضة عن تعبري  (35) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (36) 
 يف ٢يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، اقترحـت اجلمهوريـة التشـيكية إعـادة ترتيـب الفقرات الفرعية للمادة            (37) 

وقد أوصى نائب الرئيس . (A/AC.261/L.98)الناحية املنطقية عـدة فقـرات لكـي يصـبح الـنص أكثر اتساقا من            
 .املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية بأن تنظر اللجنة املخصصة يف هذا االقتراح أثناء القراءة الثالثة

أوصـى نائـب الرئـيس املسـؤول عـن هـذا الفصـل مـن مشروع االتفاقية بأال يغيب عن بال اللجنة املخصصة أن                          (38) 
 وبــأن تــنظر يف تلــك  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) مــن مشــروع الــنص  ٦٣ناك تعــاريف مقــترحة يف املــادة  هــ

 .٢التعاريف أثناء القراءة الثالثة ضمن سياق املادة 
قـام نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسـؤولية هذا الفصل من مشروع االتفاقية بتعديل نص هذه املادة، بغية جتسيد                        (39) 

دمـتها احلكومـات أثـناء الـدورة الثالثة للجنة املخصصة، وبالتايل تيسري النظر فيه أثناء الدورة               االقـتراحات الـيت ق    
 .الرابعة للجنة املخصصة

 .(A/AC.261/L.96)اقترحتها بيالروس أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (40)*
 .(A/AC.261/L.91)اقترحتها اجلزائر أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (41)* 

 عما ٤١ و٤٠لدواعـي الصياغة والطباعة العربية، اختلف ترقيم احلاشيتني       : مـلحوظة مـن قسـم الـترمجة العربـية          * 
 .ورد يف األصل االنكليزي
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ــية مــن الفســاد وارجاعهــا   ــائدات املتأت ــيها    )٤٢(،]والع ــنظر عمــا اذا كــان الضــالعون ف  بصــرف ال
 )٤٣(.موظفني عموميني أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط جتاري

قد  املبّينة فيها رائم  تكـون اجلـ    هـذه االتفاقـية، لـيس ضـروريا أن           ألغـراض تنفـيذ    -٢ 
 .بأمالك الدولةأذى  أو ضرراأحلقت 

د قد ارتكب   اتنطـبق هـذه االتفاقـية عـلى احلـاالت اليت يكون فيها فعل الفس               ال -٣[ 
اقليم تلك الدولة،    وموجودا يف     تلك الدولة  مواطين من   زعوميف دولـة واحـدة، ويكـون اجملـرم املـ          

 [...]ملادة  حكام ا ألوفقا  عليه  قضائية  ال تها والي أن متـارس  أي دولـة أخـرى      مـن حـق     كـون    ي وال
مجــع  [...] [ و]املســاعدة القانونــية املتــبادلة[ [...] املــواد أحكــام، باســتثناء ]الواليــة القضــائية[

من ] نعتدابري امل [ [...]  و ]التدريـب واملساعدة التقنية   [  [...] و ]املعلومـات عـن طبـيعة الفسـاد       
 )٤٤(.]هذه االتفاقية

 
 ٤املادة 

 )٤٥(صون السيادة
 

طـراف الـتزاماهتا مبقتضـى هـذه االتفاقـية عـلى حنـو يتسق مع                تـؤدي الـدول األ     -١ 
بأي شكل من [مـبدأي تسـاوي الـدول يف السـيادة وحرمتها اإلقليمية، ومع مبدأ عدم التدخل         

 . يف الشؤون الداخلية للدول األخرى)٤٦(]األشكال

___________________ 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (42) 
خصصـة، أبـدى بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارهتا األخرية،              يف الـدورة األوىل للجـنة امل       (43) 

ميكـن أن تـؤّول على أهنا تستبق نطاق املواد املتعلقة بالتجرمي، أو على أهنا تقدم افتراضات بشأن مسائل مل يبت       
 .االتفاقيةكعنصر يف نطاق مشروع " اخفاء عائدات الفساد"واقترحت باكستان اضافة عبارة . فيها بعد

يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، تقـرر اإلبقـاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد يف الصيغة السابقة ملشروع                       (44) 
، بني معقوفتني إىل حني البت يف األحكام املوضوعية األخرى من االتفاقية، مما يتيح     ١النص كخيار ثان للفقرة     

دة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة للفقرات السابقة           غري أن ع  . اختـاذ قـرار بشأن استصواب ادراجه      
وتســاءل بعــض الوفــود عــن مــدى احلاجــة إىل حكــم خــاص بالــنطاق، نظــرا هلــيكل مشــروع   . مــن هــذه املــادة

 .االتفاقية
قـام نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسـؤولية هـذا الفصـل من مشروع االتفاقية بتعديل نص هذه املادة بغية جتسيد                           (45) 

قـتراحات الـيت قدمـتها احلكومـات أثـناء الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة وبالـتايل تيسـري النظر فيه من جانب                اال
 .اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة

 ).A/AC.261/L.96(اقترحتها اجلزائر يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (46) 
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لـيس يف هـذه االتفاقـية مـا يبـيح للدولـة الطرف أن تقوم يف إقليم دولة أخرى         -٢ 
ــة       مبمار ــناط أداؤهــا حصــرا بســلطات تلــك الدول ــة القضــائية وأداء الوظــائف الــيت ي ســة الوالي

 )٤٧ (.األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي

ــيا وال ُيعــتد بــأي حكــم يف أي مــادة          -٣[  ــد حكــم هــذه املــادة حكمــا أساس يع
 )٤٨(.]يتعارض معه

  
  )٤٩(تدابري املنع   -ثانيا  

 )٥٠( مكررا٤املادة [

[...] 

 طـرف، بـالقدر املناسـب ومبـا يتسـق مع نظامها القانوين، على النظر                توافـق كـل دولـة      
ــنة يف هــذه االتفاقــية، باختــاذ تدابــري تشــريعية أو اداريــة أو تدابــري      )٥١(يف تنفــيذ تدابــري املــنع املبّي

 .]مناسبة أخرى
  

___________________ 
 إدراج فقــرة ثالثة يف هذه املادة يكــون نصهـــا كما يلي          يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصة، اقترح وفد الفلبني          (47) 

)A/AC.261/L.14:( 
ــات        -٣"     ــية يف الوالي ــذه االتفاق ــواردة يف ه ــام ال ــيذ الكــامل لكــل األحك ــع أن التنف م

القضــائية جلمــيع الــدول األطــراف املعنــية يعــّد أمــرا مثالــيا، فــال جيــوز أن يكــون ذلــك شــرطا مســبقا    
 ."تأتية أو املتحّصل عليها من أفعال فساد إىل بلدها األصليإلرجاع األموال امل

 ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (48) 
ميكن أن تتوخى اجراء    ) ١٢ و ١١ و ٦ و ٥مثل املواد   (ذكـر عـدد مـن الوفـود أن عـددا من تدابري املنع املقترحة                 (49) 

ولذلك، أشارت تلك الوفود اىل ضرورة أخذ حالة . سؤولية الدول اليت ميثلوهناحكومـيا يندرج تقليديا ضمن م   
 .الدول االحتادية بعني االعتبار لدى مواصلة صوغ هذه األحكام

وعقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف . (A/AC.261/L.10)اقترحتها الصني يف الدورة األوىل للجنة املخصصة    (50) 
ملخصصة، أرجئ النظر يف هذه املادة حىت القراءة الثالثة ملشروع النص، اليت ستجري على            الـدورة الثالثة للجنة ا    

ضـوء دراسـة سـائر املـواد الواردة يف هذا الفصل وباالقتران مع االقتراحات اليت قدمها أثناء الدورة الثالثة للجنة         
وباكستان ) االسالمية-هوريةمج( واندونيسيا وايران    (A/AC.261/L.116)املخصصـة كـل مـن الواليات املتحدة         

 .(A/AC.261/L.124)وزمبابوي والصني وفييت نام ولبنان وماليزيا واهلند 
 ٤أثـناء مناقشـة هـذا االقـتراح يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، رأت وفـود كثرية أن احلكم الوارد يف املادة                (51) 

 ورأت وفود أخرى أنه إذا ما أبقى على املادة .يكفـي لالسـتجابة للشـواغل الـيت يقصـد هبـذا االقـتراح أن يلبيها             
 ".النظر يف"و " بالقدر املناسب"فينبغي جعلها أكثر إلزامية وأقل احنصارا، وذلك حبذف عباريت 
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 )٥٢(٥املادة 
 سياسات مكافحة الفساد الوقائية

ئ األساسية لنظامها القانوين،                تقوم كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املباد                   -١  
ويتعني أن تتيح تلك                . بوضع وتنفيذ أو صون سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد                                  

، وأن جتسد مبادئ            ]مشاركة املواطنني        ] [اشراك الناس      ] [مشاركة اجملتمع األهلي          [السياسات       
شفافية     والنـزاهة وال     ] حسن إدارة اخلدمة العمومية          ] [احلكم الرشيد       [سيادة القانون و         

 )٥٣(].واملساءلة   [

تسعى كل دولة طرف إىل صوغ وتقييم مشاريع، وارساء وترويج ممارسات                                         -٢  
 )٥٤(].واألفعال االجرامية املتصلة بالفساد                [فضلى، تستهدف منع الفساد              

تسعى كل دولة طرف إىل اجراء تقييم دوري ملا هو موجود من صكوك                                      -٣  
 )٥٥( كشف ما هبا من َوَهن يف مواجهة الفساد                   قانونية وممارسات عمومية ذات صلة، بغية                    

 ].واألفعال االجرامية املتصلة بالفساد               [

تتعاون الدول األطراف، حسب االقتضاء، فيما بينها ومع املنظمات الدولية                                          -٤  
ويتعني أن يشمل           . واالقليمية ذات الصلة على تعزيز وتطوير التدابري املشار اليها يف هذه املادة                            

واألفعال      [شاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد                     ذلك التعاون امل      
 ].االجرامية املتصلة بالفساد             

___________________ 
 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس              (A/AC.261/L.122)نص هذه املادة      (52) 

داوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،         اللجـنة املخصصـة أثـناء م    
وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية ملشروع النص    

الستعراض للنص وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك ا     . الفـريق العـامل غـري الرمسي      
 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود نقل اجلملة الثانية من                  (53) 
 . إىل ديباجة مشروع االتفاقية١الفقرة 

جنة املخصصة، اقترح بعض الوفود اعادة النظر يف صياغة أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة لل    (54) 
 . بعد النظر يف تعريف الفساد٥ و٣ و٢الفقرات 

تقرير "أثـناء القـراءة الثانـية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أبدت بضعة وفود تفضيلها عبارة        (55) 
 ". من َوَهن يف مواجهة الفسادكشف ما هبا"بدال من عبارة " مدى كفايتها ملكافحة الفساد



 

 14 
 

 A/AC.261/3/Rev.2 

 )٥٦( مكررا٥املادة 
 ]الوقائية[هيئات مكافحة الفساد 

 
ــنظامها         -١   ــبادئ األساســية ل ــع امل ــة طــرف، عــلى حنــو يتســق م تكفــل كــل دول

] واملساعدة على كشفه  ] [واستبانته] [فهوكش[القـانوين، وجـود هيـئة أو هيـئات ملـنع الفسـاد              
 :بوسائل مثل

  من هذه االتفاقية؛٥تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة  )أ(  

 )٥٧(اإلشراف على تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛ )ب(  

توفـري نقطـة اتصـال واحـدة أو أكثر ميكن ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن              )ج[(  
مبعلومــات تــتعلق بأفعــال ] مــع ضــمان مالئــم للســّرية] [مبــا يف ذلــك دون بــيان هويــته[يــبلّغها 
 ]فساد؛

 زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها؛ )د(  

انشــاء هيــئات مؤسســية لوضــع معــايري لــلمراجعة العمومــية للحســابات تركــز  )ه[(  
 .]بصفة خاصة على مراجعة األداء

 من هذه املادة   ١ح اهليـئات املشـار إلـيها يف الفقرة          تقـوم كـل دولـة طـرف مبـن          -٢  
، وفقـــا للمـــبادئ األساســـية لـــنظامها ]العملياتـــية الالزمـــة] [املناســـبة] [الالزمـــة[االســـتقاللية 

]. ، لتمكيـنها مـن االضـطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال داعي له    [القـانوين 
ن وسائل مادية وموظفني متخصصني، وكذلك      وتسـعى كـل دولـة طـرف إىل توفـري مـا يلزم م              

 .ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهم

ــابالغ األمــني العــام لألمــم املــتحدة باســم وعــنوان       -٣   ــة طــرف ب تقــوم كــل دول
السـلطة أو السـلطات الـيت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ سياسة               

 .الفسادبشأن مكافحة 
___________________ 

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس              (A/AC.261/L.104)نص هذه املادة     (56) 
اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،             

وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه          . لنصعقب القراءة الثانية ملشروع ا    
وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـري الرمسي      

 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
) أ(ثة للجــنة املخصصــة، اقــترح دمــج الفقــرتني الفرعيــتني  أثــناء القــراءة الثانــية ملشــروع الــنص، يف الــدورة الثالــ  (57) 

 ).ب( و
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 )٥٨(٦املادة 
 القطاع العام

 
ــثما انطــبق ووفقــا للمــبادئ األساســية لقانوهنــا      -١   تســعى كــل دولــة طــرف، حي

الداخــلي، إىل اعــتماد وصــون وتدعــيم نظــم لتعــيني املوظفــني املدنــيني، وغريهــم مــن املوظفــني   
تقــاعدهم  وترقيــتهم و)٥٩(العمومــيني غــري املنتخــبني عــند االقتضــاء، وتوظــيفهم واالحــتفاظ هبــم

 )٦٠(:تتسم بأهنا

تقــوم عــلى مــبادئ الكفــاءة والشــفافية واملعــايري املوضــوعية، مــثل اجلــدارة          )أ(  
 واالنصاف واألهلية؛

ــتويل       )ب(   ــراد املرشــحني ل ــيار وتدريــب األف تشــتمل عــلى اجــراءات مناســبة الخت
 على مناصب   املناصـب العمومـية الـيت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة، وملناوبة هؤالء األفراد             

 أخرى؛

تشــجع عــلى تقــدمي أجــور الئقــة ووضــع جــداول أجــور منصــفة، مــع مــراعاة   )ج(  
 مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛

تشـجع عـلى تنظـيم بـرامج تعليمـية وتدريبـية للموظفني العموميني، لتمكينهم                )د(  
ــليم للوظـــائف   ــاء مبتطلـــبات األداء الصـــحيح واملشـــّرف والسـ ــية، وتـــزودهم مـــن الوفـ  العمومـ

ــاد املتأصــلة يف أداء          ــر الفس ــيهم مبخاط ــاء وع ــن أجــل إذك ــب املتخصــص واملناســب م بالتدري
 وظائفهم؛

 مـن هذه املادة إىل  ١ال جيـوز أن يـؤدي وجـود الـنظم املشـار الـيها يف الفقـرة              -٢[  
ونة مــنع الــدول األطــراف مــن مواصــلة أو اعــتماد تدابــري مشــروعة معيــنة لصــاحل الفــئات املغــب    

 ].]ضمانا لتمثيل األقليات متثيال مناسبا)] [تدابري تصحيحية[(
___________________ 

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس    (A/AC.261/L.112)نـص هذه املادة      (58) 
 اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،            

وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية ملشروع النص    
وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـري الرمسي      

 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
 ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن                     أثـناء القـراءة الثانـية      (59) 

 .ليس مناسبا وأنه ينبغي اجياد تعبري آخر أثناء القراءة الثالثة" االحتفاظ هبم"تعبري 
املصطلحات [ف التعاري (٢ينـبغي اعـادة الـنظر يف الـتعابري املسـتخدمة يف هـذه املـادة بعـد القـراءة الثانـية للمادة                    (60) 

 ]).املستخدمة
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ــا الداخــلي، إىل        -٣   ــبادئ األساســية لقانوهن ــا للم ــة طــرف، وفق تســعى كــل دول
اعـتماد وصـون وتدعـيم نظـم تعـزز الشـفافية ومتـنع تضارب املصاحل، باشتراطها على املوظفني                   

، عــند تـــويل  [أن يعلــنوا  ] ثما انطـــبق،، حيــ ] [، عـــند االقتضــاء، ] [ذوي الصــلة [العمومــيني  
ومصادر ] وموجوداهتم وديوهنم  [)٦١(عن مصاحلهم املالية  ] املنصـب وبصـورة دورية بعد ذلك،      

 حيـثما اقتضى    )٦٣(،)٦٢(،]بنشـر املعلومـات الـواردة يف تلـك االعالنـات عـلى املـأل              [دخـلهم، و    
 .األمر

  
  مكررا٦املادة [

  )٦٤(املوظفون العموميون املنتخبون
 تتخذ أيضا كل دولة طرف ما هو                     )٦٥(، ٦ضافة اىل التدابري املنصوص عليها يف املادة                   ا  

 مبا يتسق مع األهداف املنشودة يف هذه االتفاقية                        )٦٦(مناسب من التدابري التشريعية واالدارية                
لتحديد املؤهالت وغريها من املعايري اخلاصة باختيار املوظفني العموميني املراد تعيينهم يف                                                 

 .]ب العمومية بواسطة عملية انتخاب                 املناص  

___________________ 
أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن هذا    (61) 

". ثروهتم"أو تعبري " موجوداهتم"وبـدال مـن ذلـك، اقترحـت تلـك الوفـود اسـتخدام تعـبري             . التعـبري لـيس مناسـبا     
 . أن تنص هذه الفقرة على االفصاح عن أوجه التعارضورأى أحد الوفود أنه ينبغي

االعـالن عـن املصـاحل املالـية، ومـا إىل ذلـك، ميكـن أن يصـلُح أيضا للموظفني العموميني املنتخبني، ومن مث فان                           (62) 
اذ ان للــدول . يف الــنص املقــدم مــن بوتســوانا لــيس ضــروريا " املوظفــني العمومــيني غــري املنتخــبني"قصــره عــلى 

وال .  ذاهتـا أن تقـرر ماهـية الوظائف العمومية اليت يصلح فيها االعالن عن املصاحل املالية وما إىل ذلك     األطـراف 
 .ينبغي أن يستثىن مسبقا املوظفون املنتخبون، كأعضاء الربملان ورؤساء اجملالس احمللية ورؤساء البلديات

نة املخصصة، قدمت باكستان وبريو والفلبني اقتراحا أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالثة للج        (63) 
 ).A/AC.261/L.126انظر الوثيقة ( مكررا ٦بإدراج مادة جديدة 

اقترحـته باكستان وبريو والفلبني يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، بناء على طلب من الرئيس، بعد أن أعربت           (64) 
وُيقصد من املادة اجلديدة املقترحة أن ترسي       . (A/AC.261/L.126)عـدة وفـود عـن تأيـيدها الدراج هـذه املـادة              

تتــناول ســوى  ال) القطــاع العــام (٦ومبــا أن املــادة . بشــكل عــام معــايري اختــيار املوظفــني العمومــيني املنتخــبني 
املوظفــني العمومــيني احلكومــيني، فــبدون هــذه املــادة اجلديــدة ســيكون هــناك نقــص يف مشــروع االتفاقــية، ألن  

املوظف العمومي  "يشمل  ]) املصطلحات املستخدمة [التعاريف   (٢الوارد يف املادة    " وظـف العمومي  امل"تعـريف   
 ".املنتخب

، عــلى املوظفــني العمومــيني ٦ميكــن أن تســري املعــايري اخلاصــة بتعــيني موظفــي اخلدمــة املدنــية، املبّيــنة يف املــادة   (65) 
 .املنتخبني أيضا، حيثما كان مناسبا

ختـيار املوظـف العمومـي املنتخـب، املبّينة يف هذه املادة، بعبارات عامة عن قصد، التاحة مزيد                صـيغت معـايري ا     (66) 
 .من املرونة يف صياغة قوانني االنتخاب احمللية
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 )٦٧(٧املادة 
  قواعد سلوك للموظفني العمومينياتمدون

، تعمل كل دولة           ]مكافحة الفساد        ] [تعزيز ثقافة تنبذ الفساد           [من أجل       -١[  
بتشجيع األمانة          [طرف على تعزيز السلوك األخالقي وتنمية النـزاهة بني موظفيها العموميني                                        

 ].]والشعور باملسؤولية      
على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق                                         -٢  

نظمها املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية من أجل األداء الصحيح واملشّرف                                        
ويتعني أن تستهدف تلك املدونات أو املعايري منع تضارب                                  . [والسليم للوظائف العمومية          

 )٦٨(.]سؤولية يف أداء الوظائف العمومية             املصاحل وتعزيز األمانة والشعور بامل               
ألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر                                           -٣  

ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، أن تأخذ يف اعتبارها املبادرات ذات                                          
طراف، مثل املدونة الدولية              الصلة اليت اختذهتا املنظمات االقليمية واألقاليمية واملتعددة األ                          

  ١٢ املؤرخ      ٥١/٥٩لقواعد سلوك املوظفني العموميني، الواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة                                      
 .١٩٩٦ديسمرب      /كانون األول       

تنظر كل دولة طرف أيضا يف وضع تدابري ونظم تقتضي من املوظفني                                     -٤  
 ترتكب لدى أداء            العموميني إبالغ السلطات املختصة عما يلحظونه من أفعال فساد                                   

 .الوظائف العمومية       
تتخذ كل دولة طرف ما قد يكون مناسبا من تدابري لضمان عدم إحلاق                                              -٥[  

أذى باملوظفني العموميني أو توقيع عقوبات عليهم، جملرد أهنم أبلغوا السلطات املختصة،                                            
حبسن نية وألسباب وجيهة، بأي حوادث قد يرى أهنا تشكل نشاطا إجراميا أو غري                                                  

 )٦٩(.]شروع، مبا فيها احلوادث املتعلقة باخلدمة العمومية                      م
___________________ 

 هـو نـتاج فـريق عـامل غـري رمسـي أنشـأه نائـب الرئـيس، الذي قام مبهام               (A/AC.261/L.115) نـص هـذه املـادة        (67) 
مداوالهتــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع االتفاقــية، يف الــدورة الثالــثة للجــنة    رئــيس اللجــنة املخصصــة أثــناء  

وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح     . املخصصـة، عقـب القراءة الثانية ملشروع النص       
 وجيسـد مشـروع نـص هـذه املـادة التعلـيقات الـيت أبديـت أثـناء ذلك                  . الـذي أنـتجه الفـريق العـامل غـري الـرمسي           

 .االستعراض للنص املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
من املادة  ) د (١أثـناء القـراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح أن تتضمن الفقرة                  (68) 

عايري ، الـيت تتـناول بـرامج توعـية وتدريـب للموظفني العموميني، إشارة حمددة إىل التوعية بشأن املدونات وامل                   ٦
وينبغي أن تشري تلك الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت            : "السـلوكية، رمبا بإضافة اجلملة التالية     

 ."اليت تنطبق عليها
 هامة، ولكن ٥أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، اتفـق عـلى أن الفقـرة                       (69) 

) القطاع العام (٦واقترح نقلها إىل مادة أخرى، كاملادة       . تتناول يف الواقع مدونات السلوك    الوفود رأت أهنا ال     
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إضافة إىل ذلك، تضع كل دولة طرف، عند االقتضاء، تدابري ونظما اللزام                                     -٦  
 :املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املختصة عما يلي                           

 ميكن أن تشكل          )٧٠(]أو مسؤوليات      [أي عمل وظيفي أو استثمارات                 )أ [(  
 ]صاحل مع مهامهم كموظفني عموميني؛                  تضاربا يف امل       

مع مهامهم      ] تضاربا يف املصاحل          [قد تشكل      ] كبرية   [أي هبات أو منافع             )ب (  
 .كموظفني عموميني         

تنظر الدول األطراف يف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا                                     -٧  
خيالفون املدونات أو           ضد املوظفني العموميني الذين               ] أو تدابري أخرى        [الداخلي، تدابري تأديبية           

 .املعايري املوضوعة وفقا هلذه املادة                
  

 )٧١(٨املادة 
  )٧٢(العموميةألموال دارة اااملشتريات العمومية و

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية من نظامها                                    -١  
قواعد اشتراء،       ] ، حيثما كان مناسبا،             [القانوين، باخلطوات الالزمة، لكي ترسي                 

 حّدية مناسبة، تقوم على الشفافية والتنافس واملعايري املوضوعية يف اختاذ                                   مقرونة بقيم     
 :وتشمل تلك القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي                         . القرارات  

___________________ 

واقترح بعض الوفود أيضا أن هذه الفقرة  ). محايـة الشهود والضحايا    (٤٣أو  ) تدابـري مكافحـة الفسـاد      (٣٦أو  
ررا؛ بيد أن وفودا أخرى رأت  مك٧والفقرة السابقة هلا ميكن نقلهما إىل مادة مستقلة مكونة من فقرتني، ترقم       

 .أنه ال ينبغي ربطهما ربطا وثيقا على هذا النحو
. ، واليت رئي نقلها   ١٠ من املادة    ٢ملعاجلـة املسـألة الـيت سبق تناوهلا يف الفقرة           " أو مسـؤوليات  "أدرجـت عـبارة      (70) 

رأى بعض الوفود أن و.  نقلها يرادتـزال هـناك مناقشـة بشـأن املـادة الـيت       وقـد وضـعت بـني معقوفـتني حيـث ال       
 .ينبغي توضيحها بدرجة أكرب" مسؤوليات"كلمة 

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس              (A/AC.261/L.148)نص هذه املادة     (71) 
صة، اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشروع االتفاقية، يف الدورة الثالثة للجنة املخص                      

وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه          . عقب القراءة الثانية ملشروع النص    
وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص      . الفـريق العـامل غـري الرمسي      

ثالثة للجنة املخصصة اقتراحا بشأن هذه املادة وقـدم الـيمن يف الدورة ال  . املـنقح، حسـبما خلّصـها نائـب الرئـيس        
(A/AC.261/L.108). 

دعـا بعـض الوفـود إىل االتسـاق مـع املصطلحات املستخدمة يف اطار منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باملسائل                 (72) 
تراء الواردة يف وأشار بعض الوفود إىل ضرورة ادراج بعض االستثناءات من معايري االش     . املتـناولة يف هـذه املادة     

. وعـلى سـبيل املـثال، ذكـرت تلك الوفود ضرورة توخي املرونة يف املشتريات املتعلقة مببالغ ضئيلة                 . هـذه املـادة   
وأثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، أعـرب بعـض الوفـود أيضا عن رأي                 

 .يري املرتآة للمشتريات املتعلقة باألمن الوطينمؤداه أن تنص املادة على استثناءات من املعا
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توزيع املعلومات املتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات                                  )أ(  
تملني وقتا       وبارساء العقود توزيعا عاما واسع النطاق، مما يتيح ملقدمي العروض احمل                                     

 كافيا العداد عروضهم وتقدميها؛                    

استخدام معايري لالختيار وارساء العقود وقواعد للمناقصة تكون                               )ب (  
مقررة سلفا وموضوعية وشفافة ومعروفة مسبقا للناس، مبن فيهم مقدمو العروض                                     

 احملتملون؛   

اشتراط أن تستند القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل                          )ج (  
  موضوعية وشفافة، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد؛                                  أسباب    

توفر نظام مستقل فّعال لتقدمي الطعون يف كل دولة طرف،                            )د (  
ضمانا حلق الرجوع القانوين ولسبل االنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد                                      

 املوضوعة مبقتضى هذه الفقرة؛            

 املسؤولني عن املشتريات،               تدابري لتنظيم األمور املتعلقة باملوظفني                )ه(  
 .مثل االعالن عن املصاحل واجراءات الفرز ومتطلبات التدريب                                 

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية من نظامها                                     -٢  
 ]:لضمان    [القانوين، مجيع التدابري ذات الصلة لتشجيع                    

وجود اجراءات شفافة الدارة األموال العمومية واالمتثال لتلك                          )أ(  
 :ءات، مبا يف ذلك         االجرا  

 اعداد امليزانيات الوطنية واقرارها؛              ‘١‘  

 نظم فّعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللرقابة الداخلية؛                      ‘٢‘  

نظام للمراجعة الداخلية للحسابات خيضع لرقابة                           ] وجود   [ ‘٣‘ 
 وتوجيه جلان مراجعة احلسابات داخل املؤسسات العمومية؛                            

اليرادات يف حينها، وتقدمي              االبالغ عن عمليات االنفاق وا                 )ب (  
 البيانات املالية يف حينها، ضمانا لتمحيص فّعال وموضوعي لألموال العمومية؛                                           

وجود صالحيات وافية لعالج الوضع يف حال عدم االمتثال                                   )ج (  
 .لالشتراطات املقررة وفقا هلذه الفقرة               
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، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها                   [تتخذ كل دولة طرف              -٣  
ما يلزم من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة السترجاع ومراقبة                                        ] القانوين،   

] لتنفيذ ومراقبة حتصيل االيرادات العمومية                  [ايرادات الدولة واهليئات العمومية             
 .هبدف منع الفساد        

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية                           -٤  
 البيانات املالية ومعايري احملاسبة               الداخلية املتعلقة حبفظ الدفاتر والسجالت وكشف                  

ومراجعة احلسابات ما يلزم من تدابري حلظر القيام باألفعال التالية بغرض ارتكاب                                           
 :من هذه االتفاقية        [...] أي من األفعال اجملرمة يف املواد               

 انشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛                    )أ(  

مبّينة على حنو         اجراء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو غري                        )ب (  
 واف؛  

 تسجيل نفقات ومهية؛            )ج (  

 قيد التزامات دون بيان غرضها على الوجه الصحيح؛                            )د (  

 استخدام مستندات زائفة؛            )ه(  

االتالف املتعمد ملستندات حفظ الدفاتر قبل املوعد الذي يفرضه                           )و(  
 .القانون  

ئية    تقوم كل دولة طرف بفرض جزاءات مدنية أو ادارية أو جنا                                  -٥  
 من هذه       ٤فّعالة ومتناسبة ورادعة على االغفاالت والتزييفات املشار اليها يف الفقرة                                           

 .املادة 

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تدعيم نظام                                           -٦  
 .القطاع العام من أجل تقليل أفعال الفساد إىل أدىن حد ممكن                              ] مسؤولية   [مساءلة    
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 )٧٣(٩املادة 
 إبالغ الناس

تخذ الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ومع                                ت -١ 
مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابري لضمان الشفافية يف إداراهتا العمومية،                                                 

 .اختاذ القرارات فيها        عمليات      فيما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغاهلا و                    خصوصا     

 :لغاية  على الدول األطراف، حتقيقا لتلك ا                -٢ 

أن تعتمد إجراءات أو لوائح تنظيمية متكّن عامة الناس من احلصول، عند                                      )أ( 
االقتضاء، على معلومات عن كيفية تنظيم إداراهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ                                       

 القرارات فيها، وعن القرارات واملراسيم القانونية اليت هتم عامة الناس؛                             

ية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس                           أن تبّسط اإلجراءات اإلدار            )ب ( 
 إىل السلطات املختصة باختاذ القرارات؛                    

أن تنشر تقارير دورية، مبا فيها تقارير عن خماطر الفساد يف إداراهتا                                         )ج ( 
 .العمومية 

 
 )٧٤( مكررا٩املادة 

 التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي
 لنظامها القانوين ودون            تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية                       -١ 

مساس باستقاللية القضاء، وواضعة يف اعتبارها ما للجهاز القضائي من دور بالغ األمهية يف                                                   
لدى    [مكافحة الفساد، تدابري لتدعيم النـزاهة ومنع فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي                                       

لوك أعضاء         وجيوز أن تشمل تلك التدابري قواعد واجراءات بشأن س                            ]. ممارسة وظائفهم       
 .اجلهاز القضائي       
___________________ 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام      (A/AC.261/L.145)نـص هـذه املادة       (73)
رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ                     

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص . نية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصةعقب القراءة الثا  
 .بعد توزيعه

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس             (A/AC.261/L.111)نـص هذه املادة      (74) 
فاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،   اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع االت             

وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح الذي أنتجه . عقـب القراءة الثانية ملشروع النص  
وجيسد مشروع نص هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص         . الفـريق العـامل غـري الرمسي      
 .ائب الرئيساملنقح، حسبما خلّصها ن
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قياسا على ذلك، استحداث وتطبيق التدابري املتخذة عمال                                   )٧٥(جيوز،   -٢ 
 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة يف الدول األطراف اليت                                        ١ بالفقرة   

لة   ال يشكل فيها ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماث                                        
 .الستقالليته     

  
 )٧٦(١٠املادة 

 )٧٧(متويل األحزاب السياسية
 تدابري ولوائح تنظيمية           )٧٨(تقوم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز                       -١ 

ويتعّين أن تستهدف تلك التدابري واللوائح التنظيمية                      . خاصة بتمويل األحزاب السياسية                
 :يلي ما 

 )٧٩(منع تضارب املصاحل؛             )أ( 

 ىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛                 صون نزاهة الب        )ب ( 

___________________ 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود االستعاضة عن كلمة     (75)

 ".يتعني "بكلمة " جيوز"
ــلمادة       (76)  ــتحل حمــل الصــيغة الســابقة ل ــندا ل واســتهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠اقترحــتها فرنســا والنمســا وهول

ة الشـواغل الـيت أعـرب عـنها بعـض الوفـود، وقـد اسـتخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة         االقـتراح املـنقح مـراعا    
واستمرت املناقشات واملشاورات أثناء    . واقترح بعض الوفود حذف هذه املادة     . األوىل للـنص يف دورهتا األوىل     

وفود بشأن هذه املادة،  واسـتمر تباين آراء ال    . القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة                
وتسـاءلت عدة وفود، مع تأييدها الغايات املستهدفة من هذه املادة، عما اذا  . واقـترح عـدد مـن الوفـود حذفهـا       

كـان الـتفاوض بشـأن حكـم مـن هـذا القبـيل أمـرا عمليا يف سياق االتفاقية املقبلة، نظرا لالختالفات اهلائلة بني                         
عدد من الوفود أنه ينبغي وضع النص بني معقوفتني، لتبيان أن القراءة            ولـتلك األسباب، رأى     . الـنظم السياسـية   

الثانـية مل تسـفر عن أي تعديالت وكذلك للداللة على ضرورة قيام اللجنة املخصصة بالبت فيما اذا كان جيدر              
 .االحتفاظ باملادة

 ".حلزب السياسيا"رأى أحد الوفود أن هذه املادة، اذا ما أدرجت، تستلزم وضع تعريف لتعبري  (77) 
رأى أحـد الوفـود، مـع تفضـيله حـذف هـذه املـادة، أنـه ميكـن اجيـاد صـيغة مقبولة هلا جبعلها ختيريية، باستخدام                             (78) 

 ... ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، "عبـارة 
 .دعت عدة وفود اىل حتديد هذا املفهوم حتديدا أفضل (79) 
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 استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة                           )٨٠(حترمي   )ج ( 
 )٨١(وفاسدة يف متويل األحزاب السياسية؛                  

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

 دولة طرف تدابري حتول، قدر اإلمكان، دون تضارب املصاحل                                      تتخذ كل      -٢ 
 )٨٣(.الناجم عن اجلمع بني شغل منصب انتخايب وتويل مسؤوليات يف القطاع اخلاص                                                

  
 )٨٤(١١املادة 

 القطاع اخلاص
 

تسعى كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل منع                                         -١ 
 :ختاذ تدابري تركز، ضمن مجلة أمور، على ما يلي                        ضلوع القطاع اخلاص يف الفساد، با                  

 تعزيز التعاون بني أجهزة انفاذ القانون وكيانات القطاع اخلاص ذات الصلة؛                                        )أ( 

العمل على وضع معايري واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع                                         )ب ( 
ومجيع     اخلاص، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام املنشآت التجارية،                                    
 املهن ذات الصلة، بأداء أنشطتها أداء صحيحا ومشرفا وسليما ومنع تضارب املصاحل؛                                                  

___________________ 
 ".إزالة احتمال"أو بعبارة " حظر"اقترح بعض الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة  (80) 
ليصــبح نصــها كمــا ) A/AC.261/L.37انظــر الوثــيقة ) (ج (-) أ(اقترحــت أذربــيجان تعديــل الفقــرات الفرعــية  (81) 

 :يلي
 منع ممارسة تأثري مفسد غري مشروع؛ )أ"(   
 نزاهة العمليات الدميقراطية والعمليات األخرى بأفعال فساد؛منع انتهاك استقاللية و )ب"(   
احلـيلولة دون اسـتخدام األمـوال املكتسـبة من خالل ممارسات غري مشروعة وفاسدة يف         )ج"(   

 ."متويل األحزاب السياسية 
 .يف هناية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (82) 
 :ني اضافة فقرة يكون نصها كما يلياقترحت األرجنت (83) 

تعلـن األحـزاب السياسـية عـلى املـأل عـن مصـدر ومآل أمواهلا وممتلكاهتا، رهنا بأحكام دستور                    "   
 ."كل دولة طرف ومبادئها القانونية األساسية

 مبهام  هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام     (A/AC.261/L.125)نص هذه املادة     (84) 
رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ                     

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة      
 .بعد توزيعه
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انشاء اطار مالئم لالشراف على املؤسسات املالية يقوم على مبادئ الشفافية                                     )ج [( 
واملساءلة واالدارة السليمة للشركات ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدويل بشأن                                     

 )٨٥(]رب احلدود؛     املعامالت املالية ع        

تعزيز الشفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عند                                     )د ( 
االقتضاء بشأن هوية األشخاص االعتباريني والطبيعيني الضالعني يف انشاء وادارة الشركات،                                             

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛                       

يت تنظم أعمال كيانات القطاع                     منع اساءة استخدام االجراءات العمومية ال                    )ه( 
اخلاص، مبا يف ذلك االجراءات املتعلقة باالعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية                                                  

 لألنشطة التجارية؛          

منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )و( 
خدام املوظفني العموميني من               على األنشطة املهنية للموظفني العموميني السابقني، أو على است                              

جانب القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم؛ عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك                                                         
االستخدام صلة مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها                                                      

 .أثناء مدة خدمتهم       

اوى من الوعاء         على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رش                             -٢ 
جترمي    [...] [الضريبـي، ألن الرشاوى هي من العناصر املكّونة لألفعال اجملرَّمة وفقا للمادة                                      

  )٨٦(]جترمي الفساد يف القطاع اخلاص                [...] [أو املادة       ] الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي                  
 )٨٨(، )٨٧(.من هذه االتفاقية، وكذلك سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد                                  

 

___________________ 
 ].تدابري مكافحة غسل األموال [١٤يف املادة بعد النظر ) ج(قد حتذف الفقرة الفرعية  (85) 
بكلمة " الفساد"رئـي أيضـا أثـناء املناقشة أنه ينبغي اعادة النظر يف عنوان هاتني املادتني، واالستعاضة عن كلمة                    (86) 

 ".الرشوة"
 .٢أبدى أحد الوفود حتفظات بشأن الطابع االلزامي للفقرة  (87) 
لـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصة، اقترحت كولومبيا إدراج مادة جديدة     أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع ا       (88) 

، حيــث وردت )A/AC.261/L.194انظــر الوثــيقة " (مدونــة آداب العمــل الــتجاري" مكــررا يكــون عــنواهنا ١١
 . مكررا٨املادة اجلديدة خطأ حتت رقم 
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 )٨٩(١٢املادة 

  املعايري احملاسبية للقطاع اخلاص
بغـية مـنع الفسـاد مـنعا فّعـاال، تـتخذ كـل دولة طرف ما يلزم من تدابري، وفقا                      -١ 

ــر والســجالت، والكشــف عــن       ــتعلقة حبفــظ الدفات ــا التنظيمــية امل ــية ولوائحه ــنها الداخل لقواني
ــراجعة احلســاب    ــايري احملاســبة وم ــية، ومع ــيانات املال ــال   الب ــيام باألفع ــنع الق ــية بغــرض  ات، مل التال

 )٩٠(:من هذه االتفاقية[...] ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا للمواد 

 انشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛ )أ( 

 اجراء معامالت غري مدونة يف الدفاتر أو مدونة بصورة غري وافية؛ )ب( 

 تسجيل نفقات ومهية؛ )ج( 

 دون حتديد غرضها على الوجه الصحيح؛قيد التزامات  )د( 

 .استخدام مستندات زائفة )ه( 

تفـرض كـل دولـة طـرف عقوبـات مدنـية أو إداريـة أو جنائـية فعالـة ومتناسبة                      -٢ 
 . من هذه املادة١ورادعة على اإلغفاالت والتزييفات املشار إليها يف الفقرة 

لقانوين الداخلي، ما   تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها ا           -٣ 
 :قد يلزم من تدابري لضمان

 مــع مــراعاة حجمهــا، ضــوابط  )٩١(أن يكــون لــدى كــيانات القطــاع اخلــاص،  )أ( 
 حماسبية داخلية كافية لتساعد على منع أفعال الفساد وكشفها؛

ــة        )ب(  ــية الالزم ــياناهتا املال ــذه وب ــيانات القطــاع اخلــاص ه أن تكــون حســابات ك
 .ة وتصديق مالئمةخاضعة الجراءات مراجع

  

___________________ 
ء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام  هو صيغة منقحة قدمها، بنا     (A/AC.261/L.134)نص هذه املادة     (89) 

رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ                     
ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة      

 .بعد توزيعه
ميكـن االشـارة إىل مـواد أخـرى يف مشـروع االتفاقـية إال بعـد وضـع الصـيغة النهائـية للفصـل الثالث، املتعلق                           ال   (90) 

 .بالتجرمي
 .وإخضاعه ملزيد من النقاش عند النظر يف هذا االقتراح" كيانات القطاع اخلاص"يلزم تعريف تعبري  (91) 
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 )٩٢(١٣املادة 
  مشاركة اجملتمع

تـتخذ كـل دولة طرف تدابري مناسبة ضمن حدود امكاناهتا لتشجيع املشاركة              -١ 
النشـطة مـن جانـب األفـراد واجلماعـات اخلارجـة عن نطاق القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي                   

لية، يف منع الفساد وحماربته،     واملـنظمات غـري احلكومـية واملـنظمات القائمة على اجلماعات احمل           
وينبغي . والذكـاء وعـي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر               

 :تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل

 تعزيز الشفافية يف عمليات اختاذ القرارات وتشجيع اسهام الناس فيها؛ )أ(

 اس على املعلومات؛ضمان التوفري الفعلي المكانية حصول الن )ب(

محايـة األشـخاص الذيـن أبلغوا السلطات املختصة، حبسن نّية ولدواع وجيهة،        )ج(
 بأي حوادث قد يرى أهنا متثل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية؛

القـيام بأنشـطة اعالمـية تسـهم يف عـدم التسـامح مـع الفسـاد، وكذلـك برامج                     )د(
 . رسية واجلامعيةتوعية عامة تشمل املناهج املد

ال جيــوز للــدول األطــراف أن تعــيق حــرية الــتماس املعلومــات املــتعلقة بالفســاد  -٢ 
وجيــوز أن تكــون تلــك احلــرية خاضــعة لقــيود معيــنة، شــريطة أن . وتلقــيها ونشــرها وتعمــيمها

 :تقتصر على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

 ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ )أ(

 .اية األمن الوطين أو النظام العام أو صحة الناس أو أخالقهمحلم )ب( 

 .وعلى الدول األطراف أن تشجع وسائل االعالم بقدر أكرب على نشر املعلومات عن الفساد

عـلى كـل دولـة طـرف أن تـتخذ مجـيع الـتدابري املناسـبة لضـمان تعريف الناس                      -٣ 
مـن هذه  ] هيـئات مكافحـة الفسـاد   [را  مكـر ٥هبيـئات مكافحـة الفسـاد املشـار الـيها يف املـادة              

االتفاقـية، وأن توفـر هلـم سـبل الوصـول إىل تلـك اهليـئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون بيان                       
 .اهلوية، عن أي حوادث قد ُيرى أهنا تشكّل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية

___________________ 
، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام   هو صيغة منقحة قدمها    (A/AC.261/L.142)نص هذه املادة     (92) 

رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ                     
ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة      

 .بعد توزيعه
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 )٩٤(،)٩٣(١٤املادة 
 )٩٥(]سادالناجتة عن الف [تدابري مكافحة غسل األموال
 

 :على كل دولة طرف -١ 

 نظامـا داخلـيا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات           تنشـئ أن   )أ(  
وعـلى األشـخاص الطبيعـيني أو االعتباريني الذين ميارسون أنشطة مهنية         [ ،املالـية غـري املصـرفية     

ات االعتبارية اليت   واألشخاص أو الكيان  [ )٩٦(،]أو جتاريـة، مبـا يف ذلـك املؤسسـات غـري الرحبية            
 وعند  )٩٧(،]تقـدم خدمـات نظامـية أو غـري نظامـية يف جمـال إحالـة األمـوال أو كـل ما لـه قيمة                       

ضمن نطاق اختصاصها،    خـاص لغسـل األموال،       بوجـه  املعرضـة االقتضـاء عـلى سـائر اهليـئات         
ويتعني أن  أشـكال غسل األموال،  مجـيع  )٩٨(]غسـل األمـوال  آلـيات   [وكشـف   مـن أجـل ردع      

 )٩٩(،]أو املــالكني املنــتفعني[الــزبائن  هويــة اخلاصــة بتعــينيتطلــبات امللــك الــنظام عــلى يشــدد ذ
وتقيــيم مــدى  [)١٠٠(،]أو غــري املعــتادة [وحفــظ الســجالت واإلبــالغ عــن املعــامالت املشــبوهة

 )١٠١(؛]مشروعية املصادر

___________________ 
اقـترحها نائـب الرئـيس، لـدى قيامه مبهام رئيس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع                     (93) 

وأثناء تلك  . االتفاقـية، إثـر مناقشـة أولـية أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة                     
 مـن اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية      ٧ادة  املناقشـة، أعربـت عـدة وفـود عـن رغبـتها يف اسـتعمال نـص املـ                  

ومن مث، يستند ). ، املرفق األول٥٥/٢٥قـرار اجلمعـية العامة      ") (اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة     ("املـنظمة عـرب الوطنـية       
ومل تستعرض  .  من تلك االتفاقية، مع ادراج االختالفات أو االضافات بني معقوفتني          ٧هـذا االقـتراح إىل املادة       

 . بعد توزيعهA/AC.261/L.123)(لجنة املخصصة هذا االقتراح ال
 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٧أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، ذكر أن املادة     (94) 

نســاخ وينـبغي ألي است . (A/55/383/Add.1)" األعمـال التحضـريية  "مشـفوعة مبـلحوظات تفسـريية أدرجــت يف    
وســيجري تــناول هــذه .  يف مشــروع االتفاقــية أن يشــفع أيضــا مبــلحوظات تفســريية مــن ذلــك القبــيل٧لــلمادة 

 .املسألة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص
 .اقترحها لبنان (95) 
دة يف ، بصيغته الوار١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص املـادة       (96) 

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية (97) 
، بصيغته الواردة يف ١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص املـادة       (98) 

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها سويسرا (99) 

، بصيغته الواردة يف ١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧ نـص املـادة   خـروج عـن    (100)
 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 

 .اقترحتها باكستان (101)
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من ] املساعدة القانونية املتبادلة  [...] [املادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 
األجهــزة اإلداريــة والرقابــية وأجهــزة إنفــاذ القــانون وســائر األجهــزة أن تكــون ذه االتفاقــية، هــ

مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي        ( ،املكرسـة ملكافحـة غسـل األموال      
عـلى الـتعاون وتـبادل املعلومـات عـلى الصـعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق                قـادرة    ،)بذلـك 

يت يفرضـها قانوهنـا الداخـلي، وأن تـنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخبارات                الشـروط الـ   
الواردة بواسطة التبليغات   [ وحتليل املعلومات    )١٠٢(]وحجز[مالـية تعمـل كمركـز وطـين جلمع          

 بشأن عمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم       )١٠٣(،]عـن املعـامالت املشـبوهة أو غري املعتادة        
 )١٠٤(؛]د االقتضاءعن[تلك املعلومات 

أن تــنظر يف امكانــية تعــيني موظفــني معنــيني مبراقــبة االمتــثال، لــيكونوا حلقــة    )ج[( 
 )١٠٥(.]وصل عملياتية تنفيذية، يف كياناهتا املصرفية وغري املصرفية

 لكشــف ورصــد حــركة  عملــياتــنظر الــدول األطــراف يف تنفــيذ تدابــري جمديــة -٢ 
ضـمانات تكفل استخدام  بصـلة عـرب حدودهـا، رهـنا       الـنقد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات ال         

. ودون إعاقـة حـركة رأس املـال املشـروع بـأي صورة من الصور     اسـتخداما سـليما   املعلومـات   
وجيـوز أن تشـمل تلـك الـتدابري اشـتراط قـيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن حتويل                   

 . الصلة عرب احلدودالصكوك القابلة للتداول ذاتود و من النقأي مقادير ضخمة

تـنظر الـدول األطـراف يف تنفـيذ تدابـري جمديـة عملـيا اللزام املؤسسات املالية،             -٣[ 
 :مبا فيها اجلهات املعنية بتحويل األموال

أن تـدرج يف اسـتمارات الـتحويل االلكـتروين لألمـوال والرسـائل ذات الصلة                 )أ( 
 معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

  املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛أن تصون تلك )ب( 

أن تفـــرض متحيصـــا مشـــّددا عـــلى حتويـــالت األمـــوال الـــيت ال حتـــتوي عـــلى  )ج( 
 )١٠٦(.]معلومات كاملة عن املُصدر

___________________ 
، بصيغته الواردة يف ١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص املـادة       (102)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1وثيقة ال
، بصيغته الواردة يف ١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص املـادة       (103)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
، بصيغته الواردة يف ١٤ مـن اتفاقـية اجلـرمية املـنظمة املـدرج يف الـنص املقترح للمادة       ٧خـروج عـن نـص املـادة       (104)

 .Corr.1 و A/AC.261/3/Rev.1الوثيقة 
 .اقترحتها من كوبا (105)
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لـدى إنشـاء نظـام رقـايب وإشـرايف داخـلي مبقتضـى أحكـام هذه املادة، ودون                    -٤ 
باملبادرات أن تسترشد    الدول األطـراف  جيـدر بـ   مسـاس بـأي مـادة أخـرى مـن هـذه االتفاقـية،               

غســل ضــد اإلقليمــية واألقاليمــية واملــتعددة األطــراف    اختذهتــا املؤسســات  ذات الصــلة الــيت  
 .األموال

 وتعزيــز الــتعاون العــاملي واإلقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول األطــراف إىل ت  -٥ 
القــانون القضــائية وأجهــزة إنفــاذ  الســلطات بــني  )١٠٧(]واملســاعدة التقنــية[اإلقلــيمي والثــنائي 

 .وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال

تسـعى كـل دولـة طـرف، عند تلقيها معلومات عن معاملة مصرفية مشبوهة،                -٦[ 
أو معـامالت مصـرفية مشـبوهة، إىل اختاذ تدابري فعالة لكشف مصدر األموال اليت ختصها تلك                 

 )١٠٨(.] حيثما أمكن ذلكاملعاملة أو املعامالت، بالتعاون مع دول أطراف أخرى

تسـعى كـل دولـة طرف، عند تلقيها معلومات تدل على أن أمواال معينة هي                 -٧[ 
عـائدات فسـاد، أو معلومـات تـتعلق بشـخص أو أشخاص ضالعني يف ارتكاب اجلرم األصلي،        

] جترمي غسل عائدات الفساد    [٣٣أو كلتـيهما، أن تـتخذ تدابري مالئمة لتطبيق أحكام املادتني            
من هذه  ] ارجـاع املمـتلكات إىل الـبلد األصـلي يف حـاالت اإلضـرار مبمتلكات الدولة                [٦٢و  

 )١٠٩(].االتفاقية، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك
 
 

 .]١٨-١٥حذفت املواد [

___________________ 

 .اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية (106)
 .اقترحتها باكستان (107)
 .اقترحتها أوكرانيا (108)
 .اقترحتها أوكرانيا (109)
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التجرمي، واجلزاءات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، والوالية  -ثالثا 
بارية، ومحاية الشهود والضحايا، القضائية، ومسؤولية اهليئات االعت

   )١١٠(وإنفاذ القوانني
 )١١١(١٩املادة 

  املوظفني العموميني الوطنيني] فساد] [رشوة[
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال                     

 :التالية عندما ترتكب عمدا

 مبــزية غــري )١١٢(]أو شــخص يــؤدي وظــائف عمومــية[وعــد موظــف عمومــي  )أ( 
مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـكل مباشـر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف         
نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام                        

 بفعل ما لدى ممارسته واجباته الرمسية؛

 أو قبولـه،   )١١٣(]أو شخص يؤدي وظائف عمومية    [الـتماس موظـف عمومي       )ب( 
بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــزيـة غــري مســتحقة، ســواء لصــاحل املوظــف نفســه أو لصــاحل     
شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتـنع عن القيام بفعل ما لدى                            

 .ممارسته واجباته الرمسية
  

___________________ 
اقــتراحا يــرمي إىل جتمــيع اجلــرائم ذات أبــدى وفــد االحتــاد الروســي عــزمه عــلى أن يقــدم إىل اللجــنة املخصصــة  (110)

وسيقدم ذلك االقتراح لدى اجراء القراءة الثالثة ملشروع        . الصـلة، املـراد تـناوهلا يف هـذا الفصل، يف ثالث مواد            
 .النص

نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئـيس اللجنة                                (111) 
اوالهتـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية، فـريق عـامل غري رمسي أنشئ بعد القراءة               املخصصـة أثـناء مد    

ومل تستعرض اللجنة املخصصة    . (A/AC.261/L.141)الثانـية ملشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة           
 .هذا النص بعد توزيعه

 . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " ياملوظف العموم"تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعريف  (112)
 . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " املوظف العمومي"تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعريف  (113)
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 )١١٤( مكررا ١٩املادة 
 ملؤسسات الدوليةرشوة املوظفني العموميني األجانب أو موظفي ا

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                  -١  
القـيام، عمـدا، بوعـد موظـف عمومـي أجـنيب أو موظـف مؤسسـة دولية مبزية غري مستحقة أو                      
عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، ســواء لصــاحل املوظــف نفســه أو  

ان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتـنع عن فعل ما لدى                      لصـاحل شـخص أو كـي      
، على األقل يف حال     ][فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية     [ممارسـته واجباته الرمسية     
 ].االخالل بتلك الواجبات

تـنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى                -٢[  
م موظـف عمومـي أجـنيب أو موظـف مؤسسـة دولـية، عمـدا وبشكل مباشر أو غري                  لـتجرمي قـيا   

مباشـر، بالـتماس أو قـبول مزية غري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو               
كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلــك املوظـف بفعـل مـا أو ميتـنع عــن فعـل مـا لـدى ممارسـته واجــباته             

، على األقل يف حال االخالل بتلك       ][لتجارية الدولية فـيما يـتعلق بتصـريف األعمال ا       [الرمسـية   
 ].]الواجبات

 
 )١١٥(.] آخر مادة من مواد التجرمي٢٠قررت اللجنة املخصصة أن تنظر يف املادة [ 

  

___________________ 
ــادة   (114) ــيقة  )A/AC.261/L.135(جيســد نــص هــذه امل ــة يف الوث ــيقات الــيت  A/AC.261/L.137، بصــيغته املعدل ، التعل

وأبـدى بعض الوفود شواغل ازاء اآلثار       . ح، حسـبما خلصـها نائـب الرئـيس        أبديـت أثـناء اسـتعراض الـنص املـنق         
ورأت وفود  . احملـتملة هلـذه املـادة يف توسيع نطاق الوالية القضائية مبا يتجاوز الوالية القائمة على مبدأ االقليمية                 

رأي مؤداه وأعرب بعض الوفود عن . أخـرى أنـه ميكـن تـناول أي مشـاكل من هذا القبيل يف املادة ذات الصلة              
أن هذه املادة قد ال تكون ضرورية، ألن السلوك الذي يقصد أن تتناوله ميكن أن ُيخضع للعقاب يف اطار املادة      

١٩. 
؛ انظــر أيضــا االقــتراحات املقدمــة Corr.1 وA/AC.261/3/Rev.1لالطـالع عــلى نــص هــذه املــادة، انظــر الوثــيقة   (115)

 A/AC.261/L.144 و A/AC.261/L.133 و A/AC.261/L.127 و A/AC.261/L.121اقـترانا هبـذه املـادة يف الوثائق         
 .A/AC.261/L.146و
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 )١١٦(٢١املادة 
 املتاجرة بالنفوذ

مـا قـد يلـزم من تدابري تشريعية وتدابري          ] يف اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    
 :فعال التالية، عندما ترتكب عمداأخرى لتجرمي األ

الوعـد بـأي مـزية غـري مسـتحقة أو عرضـها أو مـنحها، بشـكل مباشر أو غري                   )أ( 
مباشـر، لـتحريض موظـف عمومـي أو أي شـخص آخـر على إساءة استغالل نفوذه الفعلي أو                    
املفـترض هبـدف احلصـول مـن إدارة أو سـلطة عمومـية تابعـة للدولة الطرف على أي مزية غري                     

لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص          ] حماب[قرار  ] أي[حقة أو   مسـت 
 آخر؛

قــيام موظــف عمومــي أو أي شــخص آخــر، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر،     )ب( 
الـتماس أو قـبول أي مـزية غـري مسـتحقة لصـاحله هو أو لصاحل شخص آخر، من خالل إساءة        

صول من إدارة ما أو سلطة عمومية تابعة للدولة         اسـتغالل نفـوذه الفعلي أو املفترض هبدف احل        
لصاحله هو أو لصاحل أي شخص      ] حماب[قرار  ] أي[الطـرف عـلى أي مـزية غـري مسـتحقة أو             

 .آخر، سواء مورس النفوذ أم ال، وسواء أفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال
  

 )١١٧(٢٢املادة 
 ]بشكل آخر [اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها

 من جانب موظف عمومي] أو اساءة استعماهلا[
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجرمي قيام                           

موظـف عمومـي عمـدا، لصـاحله هـو أو لصـاحل شـخص أو كيان آخر، باختالس أي ممتلكات              

___________________ 
نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئـيس اللجنة                                    (116)

اءة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية، فـريق عـامل غري رمسي أنشئ بعد القر                  
ومل تستعرض اللجنة املخصصة    . (A/AC.261/L.147)الثانـية ملشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة           

 .هذا النص بعد توزيعه
نـص هـذه املـادة هـو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة املخصصة                       (117)

ن مشـروع االتفاقـية، فـريق عـامل غـري رمسـي أنشـئ عقـب القـراءة الثانية                    أثـناء مداوالهتـا بشـأن هـذا الفصـل مـ           
ومل تستعرض  .  يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة وتولت كندا تنسيق أعماله          ٢٧ و   ٢٢ملشـروع نـص املـادتني       

 .٢٧وتستتبع هذه الصيغة املنقحة حذف املادة . اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه
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ات قـيمة عهـد هبـا اليه        أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشـياء أخـرى ذ                  
 )١١٩(].أو باساءة استعماهلا [)١١٨ (]]بشكل آخر[أو بتسريبها [حبكم موقعه، أو بتبديدها 

  
 ٢٣املادة 
 )١٢٠(اإلخفاء

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام                        
دون املشــاركة يف هــذه ، عقــب ارتكــاب أفعــال أخــرى جمــّرمة وفقــا هلــذه االتفاقــية و   [عمــدا 

أو ] أو االحــتفاظ هبــا[ بإخفــاء أو حــيازة أو احالــة ممــتلكات مــنقولة أو أمــوال  )١٢١(]األفعــال،
عندما يكون الشخص   ] أو االحتفاظ هبا  [العمـل كوسيط يف احالة تلك املمتلكات أو األموال          

ال اجملّرمة وفقاً املعـين عـلى عـلم بـأن تلـك املمـتلكات املـنقولة أو األمـوال متأتـية من أحد األفع                     
 )١٢٢(.هلذه االتفاقية

 ٢٤املادة [
 ]السلطة [ ]الوظائف[إساءة استغالل 

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلــزم مــن تدابري تشريعية وتدابـري أخــرى لكــي جتّرم                      

] أو موظف مدين دويل[قيام موظف عمومي    ] ، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي،          [
أو موقعه، بأدائه أو عدم أدائه      [بإساءة استغالل وظائفه    ] ظائف عمومية، شـخص يـؤدي و    [أو  

___________________ 
يفهم يف البلدان الناطقة باالسبانية على أنه       " التسريب"ت الفـريق العـامل غري الرمسي أن تعبري          يتـبني مـن مناقشـا      (118)

 .، بينما هو مشمول هبذين التعبريين يف بلدان أخرى"التبديد"و " االختالس"خيتلف عن 
لتسريب وذو نطاق مغاير ملفهوم االختالس أو التبديد أو ا" اساءة االستعمال"يـرى عـدد مـن البلدان أن مفهوم          (119)

 .أوسع، وال يفي باملعيار الالزم للتجرمي
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أبدى معظم الوفود رغبة يف االحتفاظ هبذه           (120)

ي حذف ورأت وفود كثرية أنه ينبغ. املـادة، ألهنـا رأت أهنـا تتضـمن مفاهـيم خمـتلفة جوهـريا عن غسل األموال             
وسوف . ٣٣  أو ألن هذا املفهوم ينبغي معاجلته اقترانا باملادة        ٣٣هـذه املـادة ألن هـذه املسـألة مشـمولة باملـادة              

 .٣٣ُيتخذ قرار بشأن هذه املسألة بعد النظر يف املادة 
بد أي اعتراض   ومل يُ . اقترحـتها املكسـيك أثـناء القـراءة الثانـية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة                 (121)

 .على هذا االقتراح
 :أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التالية (122)

 اإلخفاء ومواصلة االحتفاظ"
تـتخذ كـل دولـة طـرف الـتدابري املالئمـة لكـي جتـّرم تشـريعاهتا الوطنـية مواصلة االحتفاظ                      "    

 ." واملمتلكات املتأتية من أفعال فساد ومواصلة إخفائهابالعائدات
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لدى االضطالع بتلك الوظائف، بغرض احلصول      ] أو أي فعـل أو إغفال من جانبه       ] [فعـال مـا   
 .]على منافع غري مشروعة لصاحله أو لصاحل طرف ثالث

  
 )١٢٣(٢٥املادة 

 )١٢٤(اإلثراء غري املشروع
 بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين،     عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا          -١ 

الــتدابري الالزمــة لكــي جتــّرم قوانيــنها إثــراء أي موظــف حكومــي   ] تــنظر يف اختــاذ][تــتخذ[أن 
بصـورة غري مشروعة أو ازدياد موجوداته ازديادا كبريا ال يستطيع تعليله بصورة معقولة قياسا                

 .إىل مكاسبه املشروعة أثناء أدائه لوظائفه

عـلى الـدول األطـراف الـيت جّرمـت اإلثـراء غري املشروع أن تعترب ذلك اجلرم              -٢ 
 )١٢٥(.فيما بينها فعل فساد ألغراض هذه االتفاقية

، بالقدر الذي   [عـلى أي دولـة طـرف مل جتـّرم اإلثـراء غـري املشروع أن تقدم                   -٣ 
 )١٢٧(.التفاقيةمساعدة وعونا بشأن هذا اجلرم حسبما تنص عليه هذه ا] )١٢٦(جتيزه قوانينها،

  

___________________ 
نـص هـذا االقـتراح هـو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب الرئيس، األرجنتني اليت تولت تنسيق أعمال فريق               (123)

 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيعه. عامل غري رمسي
لـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب ووفود أخرى رغبة شديدة يف حذف    أبـدى وفـد االحتـاد الروسـي ووفـود ا           (124)

 ومل يتناوهلا   (A/AC.261/L.140)واقترحـت اجلمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب          . هـذه املـادة   
 ٢٥ملــادة   مــن ا  ٤ووافقت الفلبني على سحب اقتراحها األصلـي الــوارد يف اخليــار          . الفريق العامل غري الرمسي   

)A/AC.261/3/Rev.1   و Corr.1 (                  بشـرط نقـل الفقـرة الفرعـية مـن ذلـك اخليار، بصيغة معدلة، إىل مادة جديدة
ومل يناقش  . ، لكي تنظر فيها اللجنة املخصصة خالل قراءهتا الثالثة ملشروع النص          "النهب" مكـررا، عـنواهنا      ٢٥

 . الرمسي يف الفريق العامل غري(A/AC.261/L.151)هذا االقتراح 
 . قد ال تكون ضرورية٢رأى بعض الوفود أن الفقرة  (125)
 .٣رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بني معقوفتني يف الفقرة  (126)
 . بكاملها٣حّبذ العديد من الوفود حذف الفقرة  (127)
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 )١٢٨(٢٦املادة 
  )١٢٩(استخدام املعلومات احملجورة أو السرية

 )١٣٠(١اخليار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                   
 اســــتخدام املوظــــف العمومــــي، أو الشــــخص الــــذي يــــؤدي وظــــائف  )١٣١(اســــاءة

ــية، ــث، أل   )١٣٢(عموم ــنفعة طــرف ثال ــته هــو أو مل ــوع مــن املعلومــات   ســواء ملنفع ي ن
ــؤدي وظــائف        ــذي ي ــيت يكــون ذلــك املوظــف أو الشــخص ال احملجــورة أو الســرية ال

 .عمومية قد حصل عليها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها
 

 )١٣٣(٢اخليار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                   
 :اًفعلي الفساد التاليني، عندما يرتكبان عمد

___________________ 
صصــة، أعربــت وفــود عديــدة عــن رغبــتها يف أثــناء القــراءة األوىل ملشــروع الــنص يف الــدورة األوىل للجــنة املخ (128)

غري أن كثريا منها أبدى تفضيل جتسيد ذلك املفهوم يف          . االبقـاء عـلى املفهـوم الـوارد يف هـذه املادة يف االتفاقية             
ورأى بعـض الوفود أن هناك حاجة إىل تقرير جرم منفصل  .  ولـيس يف مـادة منفصـلة   ٢٩صـيغة مـنقحة لـلمادة     

)) اختالس املوظف العمومي للممتلكات (٢٢كاملادة (ك الوفود أن مواد أخرى    ورأت تل . بشـأن هـذه املسـألة     
 .وسائر قوانني العقوبات الوطنية ستكون كافية لشمل السلوك املستهدف يف هذه املادة

أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف حذف                   (129)
ــن جانــب املوظفــني         هــذه ــا ليســت ضــد مفهــوم احلــيلولة دون اســاءة اســتعمال املعلومــات م ــنة أهن ــادة، مبّي  امل

وطلـب نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسـؤولية هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية إىل وفـود اجلزائــر             . العمومـيني 
ة املخصصة قرارا بشأن وكولومبـيا واملكسـيك أن تتشـاور بغـية اعـداد مشروع نص موحد، تيسريا الختاذ اللجن          

وريثما يتم اعداد ذلك النص املوحد، اقترح نائب الرئيس وضع النص . ما اذا كان جيدر االبقاء على هذه املادة
وقـد حـال ضـيق الوقت دون امتثال تلك الوفود لطلب نائب الرئيس أثناء الدورة الثالثة                 . احلـايل بـني معقوفـتني     

 .للجنة املخصصة
ــيك  (130) ــته املكسـ ــنة    . (A/AC.261/IPM/13) اقترحـ ــدورة األوىل للجـ ــنص يف الـ ــروع الـ ــراءة األوىل ملشـ ــناء القـ وأثـ

املخصصـة، أبـدت بعـض الوفـود تفضيلها هلذا اخليار لكي يكون األساس للمضي يف األعمال، ورأت أن بعض                    
 منقحة ، ومـنها حتديـد فـترة زمنـية بعـد تـرك اخلدمـة، قـد يكـون مـن املفـيد ادراجهـا يف صيغة                       ٢عناصـر اخلـيار     

 .الحقة
 .رأى بعض الوفود أن هناك حاجة إىل كلمة أنسب (131)
أو أي شخص آخر، حسب التعريف الوارد يف "اقـترح أحـد الوفـود تعديـل هذه العبارة ليصبح نصها كما يلي        (132)

 ". من هذه االتفاقية٣املادة 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (133)
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قــيام موظــف عمومــي بصــورة غــري مشــروعة، ســواء ملنفعــته هــو أو     )أ(  
ملـنفعة طـرف ثالـث، بكشـف معلومـات أو وثائق سرية واستخدامه اكتشافا علميا أو                 

 معلومات أو بيانات حمجورة أو سّرية أخرى أصبح على علم هبا حبكم وظائفه؛

ا أو عضوا   قـيام موظـف عمومـي، يعمل مستخَدما أو مسؤوال تنفيذي           )ب(  
يف جملـس إدارة أيـة مؤسسـة عمومـية أو يف هيئـتها التشـريعية، باسـتخدام معلومات ال             
يقصـد تعمـيمها عـلى املـأل، وحصـل علـيها حبكم وظائفه أو اقترانا هبا، استخداما غري                  
مشـروع، سـواء ملنفعـته هـو أو ملـنفعة طرف ثالث، أثناء خدمته كموظف عمومي أو                  

 .] اخلدمةيف غضون سنتني من تركه تلك
  

 .] حذفت٢٧املادة [
  

 )١٣٤(٢٨املادة [
 )١٣٥(املنافع غري املشروعة

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي تدرج يف                     
بتحصيل أي  ] أو شخص يؤدي وظائف عمومية،    [عـداد جـرائم الفسـاد قـيام موظف عمومي           

قاديـر يفـوق مـا يقـرره القانون، كضريبة أو           شـيء ذي قـيمة نقديـة مبقاديـر غـري مسـتحقة أو مب              
ســواء بشــكل مباشــر أو غــري ] مســامهة أو كرســم إضــايف أو ريــع أو فــائدة أو راتــب أو أجــر، 

 .مباشر

___________________ 
نقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئيس اللجنة             نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـ            (134)

ــيكية ومصــر            ــة التش ــريو واجلمهوري ــن مشــروع االتفاقــية، ب ــأن هــذا الفصــل م ــا بش ــناء مداوالهت املخصصــة أث
ة ومل تستعرض اللجنة املخصص   . واملكسيك، بعد القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة          

 .هذا النص بعد توزيعه
أثـناء القـراءتني األوىل والثانـية ملشـروع الـنص يف الدورتني األوىل والثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أن العنوان                      (135)

ومــع أن معظــم الــبلدان تــألف هــذا الفعــل . جيّســد عــلى حنــو مالئــم الفعــل املــراد جتــرميه مبوجــب هــذه املــادة  ال
 املفهــوم يعتــرب مشــموال جبــرائم أخــرى يف القوانــني اجلنائــية الــيت ُنقّحــت يف اآلونــة اإلجــرامي، أشــري إىل أن هــذا

 .ونتيجة لذلك، تساءل بعض الوفود عن مدى احلاجة إىل وجود مادة منفصلة بشأن هذا املوضوع. األخرية
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 )١٣٦(٢٩املادة [
 )١٣٧(األفعال اإلجرامية األخرى

ُيعتـرب الفعـالن التالـيان فعلَـي فسـاد خيضـعان للجزاءات املنصوص عليها يف التشريعات                 
 :ل دولة طرفالداخلية لك

قــيام املوظـف العمومــي، ســواء عمـدا أو عــن إمهــال جســيم،   : عـدم اإلفصــاح  )أ( 
بعـدم اإلفصـاح بدقـة، وكـل سنة، عن موجوداته والتزاماته املالية وصايف قيمة ممتلكاته، بغرض       

أو خداع السلطات املختصة    /التدلـيس عـلى احلكومـة فـيما يـتعلق بالـتزامات مثل الضرائب، و              
 أنشطته وعائداته غري املشروعة؛فيما يتعلق ب

ــه ذات      : عــدم التخــلي  )ب(  ــي بالتخــلي عــن موجودات ــيام املوظــف العموم ــدم ق ع
الصـلة، مـنعا لتضـارب املصـاحل، إىل شـخص أو أشـخاص غـري الـزوج أو األقرباء حىت الدرجة                      

 .]الرابعة من صلة الدم أو النسب
  

 )١٣٨(٣٠املادة 
 العلم أو القصد أو الغرض كعناصر للجرم

ُيسـتدل عـلى توافر عنصر العلم أو القصد أو الغرض لدى جترمي أي فعل، وفقا للمواد                
 .من هذه االتفاقية، من املالبسات الوقائعية املوضوعية] …[
   

   .] حذفت٣١املادة [

___________________ 
 .(A/AC.261/IPM/24)اقترحتها الفلبني  (136)
ورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود إلغاء هذه املادة، ألن           أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الد        (137)

ورأت بضعة وفود أن بعض أشكال السلوك       . كـل املسـائل الـيت تتضـمنها كانـت قد عوجلت يف مواضع أخرى              
ج وأثـناء القراءة الثانية ملشروع النص أيضا، اقترحت كولومبيا إدرا     . الـواردة يف هـذه املـادة ال يسـتحق الـتجرمي           

 من الوثيقة ٦ويرد اقتراح كولومبيا يف الفقرة .  مكـررا يف مشـروع االتفاقية لكي حتل حمل هذه املادة   ٢٨املـادة   
A/AC.261/L.94. 

ــر      (138) ــتراحني املقدمــني مــن اجلزائ ــادة مســتمد مــن االق  ومــن أســتراليا وبوتســوانا  (A/AC.261/L.95)نــص هــذه امل
 يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة بشأن        (A/AC.261/L.137)زيلـندا   والكـامريون وكـندا واململكـة املـتحدة ونيو        

وقد .  مـن اتفاقـية اجلـرمية املنظمة      ٦وكـان نـص هذيـن االقـتراحني ممـاثال لـنص املـادة               .  مكـررا  ٣٠ادراج مـادة    
ت كما قدم. ٢٠احـتفظ بـه لكـي يتسـىن مواصلة النظر فيه أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة، مقرونا باملادة         

 .(A/AC.261/L.119) ٣٠النمسا وهولندا اقتراحا بشأن مادة جديدة 
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 )١٤٠(،)١٣٩(٣٢املادة 
 )١٤١(جترمي الفساد يف القطاع اخلاص

 )١٤٢(١ اخليار

ابري تشريعية وتدابري أخرى                تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تد                        -١  
 )١٤٣(:لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة النشاط التجاري                                         

وعد أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه                                      )أ(  
بأي صفة، مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري                                         

 نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم                         مباشر، سواء لصاحل الشخص              
 ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيل بواجباته؛                                      

التماس أي شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه                                       )ب (  
بأي صفة، أو قبوله، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل                                           

 شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما                                الشخص نفسه أو لصاحل           
 .أو ميتنع عن فعل ما، على حنو خيل بواجباته                         

___________________ 
أثـناء القـراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، أشار معظم الوفود إىل أن االتفاقية املقبلة          (139)

دراج هذه سـتكون ناقصـة إذا مل تتضـمن حكمـا يتـناول الفسـاد يف القطـاع اخلـاص، ودعـت تلـك الوفود إىل ا                         
املـادة، ألهنـا تتـناول مسألة بالغة األمهية ومالئمة بصفة خاصة يف عصر العوملة، وهلا تشعباهتا يف عدد متزايد من                     

، على  ١وأبدى كل الذين يؤيدون ادراج هذه املادة تفضيلهم اخليار          . جمـاالت النشاط االقتصادي واالجتماعي    
وأعرب بعض الوفود عن شكوك كبرية يف جدوى        . ضـرر ، مـثل فكـرة ال     ٢أن يعـزز ببضـعة عناصـر مـن اخلـيار            

ورغــم تســليمها بأمهــية مســألة الفســاد يف  . اجلهــود الرامــية إىل اســتحداث الــتزام دويل بالــتجرمي يف هــذا اجملــال  
القطـاع اخلاص، أعربت تلك الوفود عن قلقها ملا ينطوي عليه حكم من هذا القبيل من احتمال تعطيل النشاط                  

ورأى بعـض الوفود أن اجلهود الرامية إىل التوصل إىل       .  مـن خـالل تطبـيق القـانون اجلـنائي          االقتصـادي الطبـيعي   
وعــلى أيــة حــال، رئــي أن مــن  . أرضــية مشــتركة ميكــن أن تقــوم عــلى ادراج فكــرة محايــة املصــلحة العمومــية   

 الضــروري اجــراء مــزيد مــن املــداوالت حــول مفهــوم الفســاد يف القطــاع اخلــاص، وكذلــك حــول معــىن تعــبري  
وأشري أيضا إىل أن هذه املناقشة ستكون هلا        . والعالقـات املـتغرية بني القطاعني العام واخلاص       " القطـاع اخلـاص   "

 ".املوظف العمومي"صلة مبناقشة تعريف تعبري 
 . أثناء دورهتا الرابعة٣٩-٣٢قررت اللجنة املخصصة اجراء قراءة ثانية للمواد  (140)
الـنص يف الــدورة األوىل للجـنة املخصصـة، اقــترح أحـد الوفــود أن يكـون العــنوان      أثـناء القـراءة األوىل ملشــروع    (141)

 ".جترمي الفساد الذي يرتكبه القطاع اخلاص: "كالتايل
ويف الدورة األوىل للجنة املخصصة، نقح مقدما االقتراح صيغة         . (A/AC.261/IPM/4)اقترحـته النمسـا وهولندا       (142)

 لدى ٢ مكررا، بينما ينبغي النظر يف الفقرة      ١٩ة ينبغي أن تدرج بعد املادة       اقـتراحهما وأشـارا إىل أن هذه املاد       
 .النظر يف املادة املتعلقة بالتواطؤ

 ".ومتس باملصلحة العمومية"اقترحت باكستان اضافة عبارة  (143)
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تعـتمد كـل دولـة طـرف أيضـا ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري                  -٢  
 . من هذه املادة١أخرى لتجرمي املشاركة كطرف متواطئ يف فعل جمّرم وفقا للفقرة 

  
 )١٤٤(٢ اخليار

طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري لــردع ومكافحــة الفســاد يف  تــتخذ كــل دولــة   
وحتقـيقاً لتلك الغاية، تقرر كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، جترمي            . القطـاع اخلـاص   
 :السلوك التايل

قــيام أي شــخص طبــيعي يعمــل لــدى كــيان تــابع للقطــاع اخلــاص أو  )أ(  
ماس أو قبول   يوفـّر خدمـات لذلـك الكـيان، سـواء بشـكل مباشـر أو غـري مباشـر، بالت                   

مـزية غـري مسـتحقة، لصـاحله هـو أو لصـاحل شـخص آخـر، لكـي يقوم ذلك الشخص                      
بفعـل مـا أو ميتـنع عـن فعـل مـا لـدى ممارسـة واجـباته فـيما يـتعلق مبعاملـة اقتصادية أو                  

 مالية أو جتارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص؛

ــيعي       )ب(   ــد أي شــخص طب ــن قصــد بوع ــيام ع ــيان تــابع   الق ــل يف ك يعم
للقطـاع اخلـاص أو يوفّـر خدمـات لذلـك الكـيان، سواء بشكل مباشر أو غري مباشر،                   
بـأي شـيء ذي قـيمة نقديـة أو مزية أخرى غري مستحقة، مثل هدية أو فضل أو وعد                     
أو مــزية، لصــاحله هــو أو لصــاحل شــخص أو كــيان آخــر، أو عرضــها علــيه أو مــنحه     

ي فعل أو امتناعه عن أي فعل فيما يتعلق مبعاملة إياهـا، مقـابل قـيام ذلـك الشـخص بأ        
 .اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما يلحق ضرراً بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص

  
 ٣٣املادة 

 )١٤٥(جترمي غسل عائدات الفساد
 

 )١٤٦(١اخليار    
 

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

___________________ 
 .(A/AC.261/IPM/13)اقترحته املكسيك  (144)
األفعال : "فـود تعديـل عـنوان هـذه املـادة ليصبح كما يلي     أثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، اقـترح بعـض الو             (145)

 ".االجرامية املتصلة بالفساد
 .(A/AC.261/IPM/13)املكسيك اقترحته  (146)
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اكتســـاب املمـــتلكات أو حـــيازهتا أو اســـتخدامها مـــع العـــلم وقـــت   )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  

العـلم بـأن تلـك املمـتلكات هي عائدات إجرامية، بغرض إخفاء أو متويه               إتالفهـا، مـع     
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(  
فـية التصـرف فـيها أو حركـتها أو مقصـدها أو ملكيـتها أو احلقـوق املتعلقة هبا،                    أو كي 

 مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات إجرامية؛

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

 واإلذن به وإسداء املشورة بشأنه؛

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                 

الفهـا، إذا مل يـتخذ الشـخص امللـزم حبكـم مهنـته أو موقعه أو منصبه أو التكليف            أو إت 
 .املسند اليه ما يلزم من تدابري للتأكد من مشروعية مصدر تلك 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[...] [ل اجملّرمة وفقا للمادة األفعا

 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(  
ــة القضــائية للدولــ   ــية وخارجهــا املرتكــبة داخــل الوالي غــري أن اجلــرائم . ة الطــرف املعن

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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 للدولة الطرف   فـيها وكـان مـن شـأنه أن يعتـرب فعـالً إجرامياً مبقتضى القانون الداخلي                
 اليت ُتنفِّذ أو ُتطّبق هذه املادة لو كان قد ارتكب فيها؛

تـزّود كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها                )د(  
ــا أو       ــادة وبنســخ مــن أي تغــيريات جتــرى عــلى تلــك القوانــني الحق ــْنفذة هلــذه امل الـُم

 بوصف هلا؛

مـن اجلرائم املشار إليها يف الفقرة       عـندما يتطلـب تقريـر ارتكـاب أي           )ه(  
 مـن هـذه املـادة إثـبات توافـر عنصـر العِِلم أو القصد أو الغاية أو الغرض أو االتفاق                      ١

 .من أجل ارتكابه، جيوز االستدالل على ذلك من املالبسات الوقائعية املوضوعية
  

 )١٤٧(٢ اخليار
 

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

 :عمدا

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

ألصلي على اإلفالت   مسـاعدة أي شـخص ضـالع يف ارتكاب اجلرم ا          
 من العواقب القانونية لفعلته؛

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

 ؛اجراميةعائدات بأن تلك املمتلكات هي هبا، مع العلم 

 :ة لنظامها القانوينورهنا باملفاهيم األساسي )ب(  

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

أو التعاون ذه املادة، أو    فعـل جمـّرم وفقـا هلـ       املشـاركة يف ارتكـاب أي        ‘٢‘  
على والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   الـتآمر على ارتكابه،     

 . وإسداء املشورة بشأنهذلك وتسهيله
___________________ 

 .وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدى معظم الوفود تأييده هلذا اخليار. (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا قترحتها (147)
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 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

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

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

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم      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             
يا مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة اليت ارتكب        فعـال إجرامـ   يعتـرب   ذو الصـلة    السـلوك   

فعـال إجراميا مبقتضى القانون الداخلي للدولة الطرف        وكـان مـن شـأنه أن يعتـرب          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(  
ــْنفذة  عــلى تلــك القوانــني الحقــا أو  ُتدخــل ذه املــادة وبنســخ مــن أي تغــيريات  هلــالـُم

 بوصف 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

عـلى عنصر العلم أو القصد أو الغرض، الذي يلزم          ميكـن االسـتدالل      )و(  
 مـــن هـــذه املـــادة، مـــن املالبســـات الوقائعـــية ١توافـــره يف أي جـــرم مبـــّين يف الفقـــرة 

 )١٥٠(.املوضوعية
___________________ 

 اجلرائم األصلية اليت ترتئيها هذه الفقرة جمموعة ملشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع   أثـناء القراءة األوىل    (148)
وأبدت بضعة وفود أخرى    . ورأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي مشـول اجلـرائم األصـلية اخلطـرية فحسب                 . بصـيغتها احلالـية   

 . من اجلرائم األصليةواسعة جمموعةتفضيلها 
وأثناء . ، الذي كان اقتراحا مقدما من النمسا وهولندا       ١ من اخليار    ٣لفرعـية سـابقا يف الفقـرة        ورد نـص هـذه الفقـرة ا        (149)

القراءة األوىل ملشروع النص، اقترحت النمسا وهولندا ادراج هذه اجلملة يف اقتراح كولومبيا، ووافقت كولومبيا على                
 .١اخليار  الوارد يف االقتراحوبناء على ذلك، قامت النمسا وهولندا بسحب . هذا االقتراح

 من اتفاقية اجلرمية ٦فـيما يـتعلق بـتجرمي غسـل األمـوال، اقترحـت فرنسـا إدراج كـل األحكـام ذات الصـلة مـن املـادة                   (150)
 من ٦ من املادة    ٢ورأت فرنسـا أنه ميكن استكمال االقتراح املقدم من النمسا وهولندا بإدراج أحكام الفقرة               . املـنظمة 

 .ذلك الصك
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 )١٥١(٣٤املادة 
 اجلرائم احملاسبية

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

 : التاليني، عند ارتكاهبما عمدا              الفعلني  

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

 .إغفال تسجيل أي دفعة خالفا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت املادتان [
  

 )١٥٢(٣٧املادة 
  جترمي اعاقة سري العدالة

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

 جراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛تقدمي األدلة يف إ

اسـتخدام القـوة البدنـية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف        )ب( 
قضـائي أو موظف معين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه               

 .االتفاقية

دول األطـــراف يف أن تكـــون لديهـــا لـــيس يف هـــذه املـــادة مـــا ميـــس حبـــق الـــ  -٢  
 .تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني

 

___________________ 
ى وأثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، أثارت بضعة وفود مسألة احلاجة               . (A/AC.261/IPM/10) فرنسـا    تهاقترحـ ا (151)  إل

ى وأشارت بضعة وفود . ادراج جـزاءات غري اجلزاءات اجلنائية إلضفاء مغزى علىهذه املادة       عالقة هذه املادة باملادة إل
 .٣٤املادة  املادة وإما حذف بتلك ٣٤ املادة إما دمج، واقترحت ١٢

 .(A/AC.261/IPM/13) واملكسيك (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا قترحتهاا (152)
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 ٣٨املادة 
 مسؤولية اهليئات االعتبارية

 
 )١٥٣(١اخليار 

 
تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما                                   -١   

كة فـي اجلرائم املبّينة            قد يلزم من تدابري لتقرير مسؤولية اهليئات االعتبارية عـن املشار                                 
 .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                            

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

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
 

 )١٥٤(٢اخليار 
 

لة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا                               تعتمد كل دو       -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                                            

املسؤولية جنائية أو مدنية              وجيوز أن تكون تلك           . تلك، جرما مبّينا يف 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
 من هذه املادة جلزاءات جنائية أو       ١لية وفقا للفقرة    االعتـبارية الـيت تلقـى عليها املسؤو       

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

 .(A/AC.261/IPM/4) النمسا وهولندا قترحتها (153)
 .(A/AC.261/IPM/13) املكسيك قترحتها (154)
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 )١٥٥(٣اخليار 
 

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

 .هلذه االتفاقية

ــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا 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   -٤   ــئات  اخلصــوص، إخضــاع اتكفــل كــل دول هلي
املسـؤولية وفقـا هلـذه املـادة جلزاءات جنائية أو غري جنائية             االعتـبارية الـيت تلقـى علـيها         
 .جزاءات نقديةفيها فّعالة ومتناسبة ورادعة، مبا 

 
 )١٥٦(٤اخليار 

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف ما يلزم من تدابري عقابية أو تشريعية أو ادارية، عمال         

ــبادئ قانوهنــا الد  ــبارية، يف حــال إســهامها يف ارتكــاب     مب ــئات االعت اخــلي، بشــأن اهلي
 .من هذه االتفاقية] جترمي الفساد[...] [جرائم مبّينة يف املادة 

 
 )١٥٧(٥اخليار 

فق مع مبادئها   واتتـ تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري،                    -١    
 مــثل جــرائم خطــريةيف اهليــئات االعتــبارية عــن املشــاركة  مســؤولية لــتقرير القانونــية، 

من هذه  ] املواد املتعلقة بالتجرمي   [...] [ وفقا للمواد  النهـب وعن سائر األفعال اجملّرمة     
 .االتفاقية

ــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية     -٢   ــية للدول رهــنا باملــبادئ القانون
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاألشخاص االعتباريني 

___________________ 
وفود تفضيلها هذا اخليار    وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدت غالبية ال       . (A/AC.261/IPM/14) كولومبيا   قترحتها (155)

 .ألنه مأخوذ من اتفاقية اجلرمية املنظمة ويتضمن بالتايل عبارات سبق االتفاق عليها
 .(A/AC.261/IPM/22) تركيا قترحتها (156)
 .(A/AC.261/IPM/24) الفلبني قترحتها (157)
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 أو ية اجلنائــية لألشــخاص الطبيعــينيهــذه املســؤولية باملســؤولمتــس ال  -٣  
 . الذين ارتكبوا اجلرائماالعتباريني

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
يلـزم مـن تدابـري للسـماح باعتبار رؤساء          تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا            -٥    

املنشــآت الــتجارية وســائر موظفــيها املســؤولني الذيــن يكونــون عــلى عــلم باجلــرمية أو  
الذيـن وافقـوا علـيها، أو أي أشـخاص لديهـم سـلطة اختـاذ القرارات أو ممارسة الرقابة                    

ا الوطين يف   داخـل املنشـأة الـتجارية، مسـؤولني جنائياً مبقتضى املبادئ احملددة يف قانوهن             
 .حاالت التدليس

 
 )١٥٨(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 الطــر    ف، لكــي مــن االســتقاللية، وفقــا للمــبادئ األساســية للقــانون الداخــلي للدول

وتضمن كل . له يسـتطيعوا القـيام بوظـائفهم بصـورة فّعالـة ودون أي ضـغط ال داعـي               
دولـة طـرف حصـول موظفـي تلـك اهليئات على ما يكفي من التدريب واملوارد املالية           

 .للقيام مبهامهم
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

___________________ 
 النص، اتفق على استعراض هذه املادة    وأثـناء القـراءة األوىل ملشـروع      . (A/AC.261/IPM/4)اقترحـتها النمسـا وهولـندا        (158)

 .٤٠مقترنة باملادة 


