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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة اخلامسة
 ٢٠٠٣مارس / آذار٢١-١٠فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

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

   ٨٥-٤٠ و٣٩-٣٢ و٣٠ و٢٠ 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     
ألخالق، وتعّرض التنمية االجتماعية                   اجملتمعات وأمنها، وتقّوض قيم الدميقراطية وا                 

 واالقتصادية والسياسية للخطر،                  

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

                                                                 

*     A/AC.261/14. 
 وكولومبــــيا (A/AC.261/IPM/4)نــــص مدمــــج مــــأخوذ مــــن االقــــتراحني املقدمــــني مــــن النمســــا وهولــــندا   (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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 ما تنطوي   حـاالت الفسـاد، وال سـيما الواسـعة الـنطاق، غالـبا            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   
  األخالقي والنظم األخالقية والعدالة وكذلك التطور الشامل للشعوب،والنسق

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

مساعدة تقنية هتدف إىل             بضرورة القيام، عند الطلب، بتقدمي                 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،

ب    أن القضاء على الفساد هو من مسؤوليات الدول، وأنه جي                            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،          

 يف هذا    األعمـال الـيت اضطلعت هبا املنظمات الدولية واالقليمية األخرى          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   
 املعــامالت الــتجارية الدولــية، الــيت اعــتمدهتا مكافحــة رشــوة املوظفــني العمومــيني األجانــب يف
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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 بــني مو  )٣(،١٩٩٦ ــدول    واتفاق ــية أو موظفــي ال ظفــي 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
ة باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد      اعـتمدته حلقـة العمـل الوزاريـة اإلقليمـية األفريقـية املعنـي             

 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   ٢٣انـيال مـن     املـنظمة عـرب الوطنـية والفسـاد الـيت عقـدت يف م             
 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(،١٩٩٩سبتمرب / أيلول٩الوزارية جمللس أوروبا يف 

ــثروة الشخصــية بصــورة غــري مشــروعة مــن جانــب كــبار     وإذ يقلقهــا   أن اكتســاب ال
املوظفــني العمومــيني وأســرهم وأقــراهنم ميكــن أن يــلحق ضــررا بالغــا باملؤسســات الدميقراطــية    
ــية الرامــية إىل تعزيــز التنمــية      ــية وســيادة القــانون، وكذلــك بــاجلهود الدول واالقتصــادات الوطن

 )١٠(اق العامل،االقتصادية على نط

 )١١( أن التعاون الدويل ضروري حملاربة الفساد،وإذ تدرك 

                                                                 

”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) 
الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، عمال  نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة مشل سابقا يف    (10) 

 .باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة 
نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة مشل سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، عمال     (11) 

 .باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة 
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 عـلى أن متـنع وتـردع وتكشـف، عـلى حنو أجنع، اإلحاالت الدولية             وإذ عقـدت العـزم     
لـلموجودات املكتسـبة بصـورة غري مشروعة من جانب املوظفني العموميني أو عن طريقهم أو                

 )١٢(احل ضحايا اجلرمية واألصحاب الشرعيني،نيابة عنهم، وأن تسترد تلك املوجودات لص

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

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

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

   عامة    أحكام  -وال أ 
 ١املادة 

 بيان الغرض
 

 :أغراض هذه االتفاقية هي 

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   [الفسـاد   ] 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
 ].] إدارة الشؤون العموميةحسن[واالدارة الرشيدة للقطاعني العام واخلاص 

  

                                                                 

لت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة مشل سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، عمال    نق (12) 
 .باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة 

نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة مشل سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية، عمال     (13) 
 . مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة باتفاق
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 )١٤(٢املادة 
 ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف 

 
 :لغرض هذه االتفاقية 

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

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

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

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

أيضا " عموميموظف  "ويقصـد بتعبري    .] [املـتعاقدة وفقـا لقـانون تلـك الدولـة أو قـانون دولـته              
 )١٥(؛]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          

 ؛]يها املؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها الوظيفيأو هيئاهتا أو مؤسساهتا، مبا ف

] تشريعيا أو [أي شخص يشغل منصبا     " موظف عمومي أجنيب  "ُيقصـد بتعبري     )ج( 
يف دولـة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب، وأي  ] أو عسـكريا [تنفـيذيا أو اداريـا أو قضـائيا         

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،            

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

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

                                                                 

. مــن هــذه املــادة يف الــدورة الــرابعة للجــنة املخصصــة ) خ(إىل ) س(و) ك(إىل ) و(مل ُتــناقش الفقــرات الفرعــية  (14) 
 .وسوف ينظر يف هذه الفقرات الفرعية بالتفصيل أثناء القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية

وقد قررت اللجنة املخصصة، يف  ". موظف عمومي" تضمنت تعريفا مقترحا لتعبري ٦٣ادة جدير بالذكر أن امل (15) 
وقد أدرجت يف هذه الفقرة الفرعية . ٦٣ مجيع التعاريف املقترحة يف املادة ٢دورهتا الرابعة، أن تدمج يف املادة 

 .٦٣ة مجيع عناصر التعريف املقترح اليت وردت سابقا يف املاد) ج(ويف الفقرة الفرعية  
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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،                         

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

موظف مدين دويل أو أي     "  يف منظمة دولية عمومية    موظف"يقصـد بتعـبري      )د[( 
 )١٨(،)١٧(،)١٦(؛] وظائف مماثلة لصاحل منظمة دولية عموميةشخص آخر يؤدي

 )٢١(،)٢٠(،)١٩(] دولية؛-منظمة حكومية " منظمة دولية عمومية"يقصد بتعبري  )ه[( 

                                                                 

أعـده فـريق عامل غري رمسي بناء على طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا               ) ه(و) د(نـص الفقـرتني الفرعيـتني        (16) 
 .الفصل من مشروع االتفاقية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

شروع سوف تعين أن األمر سيقتضي تعديل نص م" عمومية"جيـدر التـنويه بـأن هـذه الصـيغة الـيت تشمل كلمة            (17) 
 . مكررا١٩، ومن ذلك مثال املادة "منظمة دولية"كلما ورد التعبري " عمومية"االتفاقية لكي يشمل كلمة 

ويف هذه . أعربـت الصـني عـن تفضـيلها اجياد تعريف أضيق يكون مقصورا على املوظفني املدنيني الدوليني فقط      (18) 
كمـا هو احلال يف     " املوظفـني الدولـيني   "اقـية إىل    احلالـة، ميكـن اإلشـارة يف املـواد ذات الصـلة مـن مشـروع االتف                

اتفاقية  "٥٥/٢٥املرفق األول من قرار اجلمعية العامة (اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية     
 .، ولن تكون هناك حاجة إىل تعريف مستقل"موظفي منظمة دولية"، بدال من ")اجلرمية املنظمة

فـود املمـثلة يف الفـريق العـامل غـري الـرمسي الـذي أنشـئ يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة أنه ال         رأى معظـم الو    (19) 
ولكن، . ألن هذا التعبري مفهوم جيدا يف القانون الدويل       " منظمة دولية عمومية  "حاجة إىل إدراج تعريف للتعبري      

هو مستمد من اتفاقية فيينا لقانون      فـيما لـو ارتـئي مـن الضـروري تعـريفه، فقـد أبـدي تفضـيل هلذا اخليار الذي                      
 ).١٨٢٣٢، العدد ١١٥٥ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة  (١٩٦٩املعاهدات لسنة 

مل يــر أي وفــد ممــثل يف الفــريق العــامل غــري الــرمسي أنــه ينــبغي إدراج مــنظمات أخــرى غــري املــنظمات الدولــية     (20) 
وإذا تقرر ). حلكومـية أو املنشـآت الـتجارية املشـتركة بـني الـدول      مـثال، املـنظمات غـري ا    ( العمومـية هبـذا املعـىن       

 .إدراج تلك الكيانات، أصبح من الضروري عندئذ إدراج إشارة حمددة
، فقد )ه(و) د(مـع أن الفـريق العـامل غري الرمسي قرر عرض االقتراحات اآلنفة الذكر بشأن الفقرتني الفرعيتني           (21) 

ضــمن تعــريف " موظــف يف مــنظمة دولــية عمومــية"هــو إدراج تعــريف لوحــظ أيضــا أن هــنالك خــيارا آخــر و 
:  كما يلي٢من املادة ) ج(وهكـذا، يصـبح نـص اجلملة األخرية من الفقرة الفرعية            ". موظـف عمومـي أجـنيب     "
". ويقصـد به أيضا موظف مدين دويل أو أي شخص آخر يضطلع بوظائف مماثلة لصاحل منظمة دولية عمومية                 "

 .ذا اخليار لدواعي تتعلق بالوضوحوتقرر عدم األخذ هب
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املوجــودات بكــل أنواعهــا، "  املمــتلكات)٢٢ (]املوجــودات أو"[يقصــد بتعــبري  )و( 
أم غري ملموسة، واملستندات    سـواء أكانت مادية أم غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة             

أو تفيد ما   [أو الصـكوك القانونـية الـيت تثبـت ملكـية تلـك املوجـودات أو وجـود مصلحة فيها                     
، أو تـــتعلق بـــتلك امللكـــية أو  فـــيهاحقـــوق أخـــرىملكـــية تلـــك املوجـــودات أو وجـــود يبــّين  
 ؛]احلقوق

ــبري   )ز(  ــائدات "يقصــد بتع ــيةع ــتلكات" إجرام ــيازات  [أي مم ــوق أو امت  )٢٣(]حق
فعــل جمــّرم وفقــا هلــذه  ل علــيها، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــن ارتكــاب  تحّصــتــتأتى أو ُي
 ؛االتفاقية

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

وملــدة ال تــتجاوز ســتة أشــهر، قابلــة  [،  حمكمــة أو ســلطة خمتصــة أخــرى أمــر صــادر عــنعــلى 
 )٢٤(؛]للتجديد

 
 ١اخليار 

 
، الـيت تشـمل التجريد حيثما أمكن تطبيقه،         "املصـادرة "يقصـد بتعـبري      )ط(  

احلــرمان الــنهائي مــن املمــتلكات بأمــر صــادر عــن حمكمــــة أو ســلطة خمتصـــــة أخــرى   
 )٢٦(؛]ليمها، حسب االقتضاء، مبا يف ذلك تس [)٢٥(]حمكمة خمتصة[

 
 ٢اخليار 

 
ــثما انطــبق، أي   "املصــادرة"يقصــد بتعــبري   )ط(   ــتجريد حي ، الــيت تشــمل ال

اجـراء مبقتضــى القـانـون الداخلــي يفضـي إىل اإللغـاء النهائي حلق ملكية أي نوع من                   
                                                                 

 من مشروع النص   ٦٣وردت هذه العبارة يف اقتراح الواليات املتحدة األمريكية الذي ورد سابقا يف املادة  (22) 
(A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) . التعاريف  ٢وقد قررت اللجنة املخصصة، يف دورهتا الرابعة، أن تدرج يف املادة 

 .٦٣ يف املادة املقترحة اليت وردت سابقا
 ).A/AC.261/L.114(اقترحها لبنان يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (23) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (24) 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (25) 
وأبـدى الـيمن تأييده هلذا االقتراح أثناء   . (A/AC.261/IPM/22)كـيا قـد اقترحـت إدراج هـذه العـبارة      كانـت تر   (26) 

 .الدورة الثالثة للجنة املخصصة
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املوجــــودات ذات الصــــلة باإلجــــرام أو املتأتــــية مــــنه، أو مــــبلغ يعــــادل قــــيمة تلــــك 
 )٢٧( وإعطاء ذلك احلق للحكومة اليت تتخذ ذلك االجراء؛املوجودات،

أي جـرم تأتـت مـنه عـائدات ميكـن أن تصبح             " اجلـرم األصـلي   "يقصـد بتعـبري      )ي( 
جترمي غسل  [...] [ حسـب الـتعريف الوارد يف املادة         )٢٨(]وفقـا هلـذه االتفاقـية     [موضـوع جـرم     

 من هذه االتفاقية؛] العائدات االجرامية

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

 بعلـــم مـن سـلطاهتا املختصـة وحتـت مراقبتها،      )٢٩(،]اقلـــيم دولـــة أو أكـثــر أو الــمـرور عـــربه        
وفقــا هلــذه  [األشــخاص الضــالعني يف ارتكابــه   بغــية الــتحري عــن جــرم مــا وكشــف هويــة       

 ؛])٣١(، )٣٠(االتفاقية
  

                                                                 

وأثناء .  عمال بقرار اللجنة املخصصة يف دورهتا الرابعة٢ وأدرج يف املادة ٦٣ورد هذا التعريف سابقا يف املادة  (27) 
، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن هذا التعريف يف حاجة  القراءة األوىل ملشروع النص

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

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

 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (28) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (29) 
 .(A/AC.261/L.105)اقترحها اليمن أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (30) 
 .اقترح االحتاد الروسي حذف هذه الفقرة الفرعية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة (31) 
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 )٣٣(،)٣٢(١اخليار 
 

أو [إتـيان أفعـال متثل أداء غري سليم للواجب    " الفسـاد "يقصـد بتعـبري      )ل( 
، مبا يف ذلك أفعال اإلغفال، توقعا ملزية،        ]إسـاءة اسـتغالل لوظـيفة تنطوي على سلطة        

تعـرض أو تطلب بشكل مباشر أو غري مباشر،      أو للحصـول عـلى مـزية، يوعـد هبـا أو             
أو إثـر قـبول مـزية ممنوحة بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء للشخص ذاته أو لصاحل                  

 )٣٤(شخص آخر؛
  

 ٢اخليار 
 

بالـرغم مـن خمـتلف أفعـال الفسـاد املسـلّم هبا عموما يف خمتلف النظم                  )ل( 
عــال الــوارد ذكــرها يف هــذه  يف هــذه االتفاقــية األف" الفســاد" القانونــية، يشــمل تعــبري 

االتفاقـية واجملـرَّمة مبوجـب الفصـل الثالـث، سـواء أنسبت إىل موظف يف القطاع العام                  
أم يف القطــاع اخلــاص، وأي أفعــال أخــرى قــد تكــون الدولــة الطــرف قــد جّرمــتها أو  

وليس . عّرفـتها كأفعال فساد مبوجب قوانينها الداخلية أو قــد تفعل ذلك يف املستقبل            
 االتفاقــية مــا يقـّيد جتــرمي أفعــال فسـاد أخــرى أو اعــتماد تدابـري ملكافحــة تلــك    يف هـذه 

 )٣٦(،)٣٥(.األفعال يف املستقبل

                                                                 

 الرأي بشأن ما إذا     أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصة، استمر اخلالف يف                     (32) 
وأنشـأ نائـب الرئـيس املسـؤول عـن هـذا الفصـل من               . كـان ينـبغي أن يشـمل مشـروع االتفاقـية تعـريفا للفسـاد              

) ن (-) ل(مشـروع االتفاقـية فـريقا عامال غري رمسي تتوىل باكستان تنسيقه لغرض استعراض الفقرات الفرعية            
ومل تستعرض  . ٢ و ١ الفريق العامل يف اخليارين      ويتجسـد نـتاج   . ووضـع صـيغة مدجمـة لـتلك الفقـرات الفرعـية           

وجديـر بالذكـر أن عـددا من الوفود استمر يف تفضيله القوي لعدم              . اللجـنة املخصصـة هـذا الـنص بعـد توزيعـه           
 .ادراج تعريف للفساد يف مشروع االتفاقية

وقد كان هناك هنجان . ابقتنيالس) ن(و ) م(قـرر الفـريق العـامل غري الرمسي التوصية حبذف الفقرتني الفرعيتني             (33) 
فقــد متــثل أحــد الــنهجني يف توفــري تعــريف عــام . يف الفــريق العــامل غــري الــرمسي" الفســاد"متبايــنان إزاء تعــريف 

أمـا الـنهج اآلخـر، فقـد متـثل يف عـدم اإلشـارة إىل الفسـاد إال كمصـطلح سيستعمل يف نص                 . للفسـاد كمفهـوم   
عـامل غـري الـرمسي اللجـنة املخصصـة بالـنظر يف اخلـيارين التاليني أثناء               لذلـك، أوصـى الفـريق ال      . االتفاقـية املقـبلة   

 . القراءة الثالثة ملشروع النص
تسـتند هـذه الصـيغة إىل اقـتراح سـابق مقـدم مـن أوكرانيا، وهو شبيه يف جزء كبري منه بالصيغة السابقة للفقرة                          (34) 

 .عام للتعريفوقد حظيت تلك الصيغة بتأييد من أنصار النهج ال). ل(الفرعية 
وأعرب . تسـتند هـذه الصـيغة إىل اقـتراحني مـن بوتسـوانا وباكستان، وقد حظيت بتأييد أنصار النهج التقييدي                  (35) 

بعـض أعضـاء الفريق العامل غري الرمسي الذين اعترضوا على االحتفاظ بالتعريف عن استعدادهم لقبوله إذا اتبع                  
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ــبري   )م(  ــة مشــبوهة "يقصــد بتع ــتوافق، حبكــم    " معامل ــتادة ال ت ــة غــري مع أي معامل
حجمهـا وخصائصـها وتواتـرها، مـع النشـاط االقتصـادي للـزبون، أو تتجاوز املعايري املتعارف                  

أو تســتند إىل عقــود أو معــامالت  [يف الســوق، أو ال تســتند إىل أســاس قــانوين واضــح  علــيها 
ــية  ــورية أو ومهـ ــطة     )٣٧(]صـ ــتلك األنشـ ــترن بـ ــروعة أو تقـ ــري مشـ ــطة غـ ــثل أنشـ ــن أن متـ  وميكـ

 )٣٩(،)٣٨(عموما؛

ــبري   )ن(  ــد بتعـ ــباري "ُيقصـ ــخص اعتـ ــئات   *"شـ ــات أو اهليـ ــيانات أو املؤسسـ  الكـ
خلـــاص، الـــيت ُعّرفـــت بأهنـــا كذلـــك يف قوانـــني الـــدول       االعتـــبارية، يف القطـــاع العـــام أو ا  

 )٤١(،)٤٠(األطراف؛

 )٤٢(؛]…" [إحالة املوجودات املتأتية من أفعال فساد"يقصد بتعبري  )س( 

                                                                 

فعلى سبيل . إال باإلشارة إىل نص االتفاقية املقبلة فقط    " الفساد"  النهج التقييدي الذي ال يستخدم مبقتضاه تعبري      
 : املثال، قدمت اململكة املتحدة بعد ذلك اقتراحا كان نصه كالتايل

بالـرغم مـن اخـتالف األفعـال الـيت ميكـن أن تشـكل أفعـال فسـاد يف خمـتلف الـنظم القانونية، يشمل                         "    
األفعـال اجملـرمة يف الفصل      ] [اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية        [يف هـذه االتفاقـية    ‘ الفسـاد ‘اسـتخدام تعـبري     

ولــيس يف هــذه . وأي أفعــال فســاد أخــرى معــرفة يف قوانــني كــل دولــة طــرف] الثالــث مــن هــذه االتفاقــية
 ."االتفاقية ما يقيد جترمي أفعال فساد أخرى أو اعتماد تدابري ملكافحة تلك األفعال يف املستقبل

 الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة، اقترحت مجهورية كوريا إضافة النص              أثـناء القـراءة    (36) 
 :(A/AC.261/L.156)) ل(التايل إىل هناية الفقرة الفرعية 

وانـتهاك القوانني واألحكام املرتبطة هبا لدى استعمال ميزانية اهليئات العمومية أو حيازة ممتلكاهتا               ؛ "    
املمـتلكات أو التصـرف فـيها أو إبـرام عقـود مـع اهليئات العمومية أو تنفيذ تلك العقود، مما               أو إدارة تلـك     

 ".يلحق أضرارا مبمتلكات تلك اهليئات
 .(A/AC.261/L.114)اقترحها لبنان أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (37) 
 .(A/AC.261/L.13)رئيس اقترحته بريو يف الدورة األوىل للجنة املخصصة، بناء على طلب ال (38) 
اقترحـت أملانـيا يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية، مشرية إىل أن املصطلح مستخدم                   (39) 

 .أيضا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة عرب الوطنية دون إدراج تعريف له
شخص "بدال من   " هيـئة اعتـبارية   "  يقتضـي السـياق أحـيانا اسـتعمال تعـبري         : مـلحوظة مـن قسـم الـترمجة العربـية          * 

 ".اعتباري
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (40) 
 .اقترح بعض الوفود يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة حذف هذه الفقرة الفرعية (41) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (42) 
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اإلجراءات اخلاصة بإحالة أو نقل مجيع      " استرجاع املوجودات "يقصـد بتعـبري      )ع( 
 اكتسبت بواسطة أفعال الفساد املمـتلكات أو املوجـودات، وكذلـك ايـراداهتا أو عائداهتـا، اليت       

 إىل الدولة   )٤٣(املشـمولة هبـذه االتفاقـية، مـن الدولـة الطـرف املتلقـية الـيت تقـع فـيها املوجودات                    
 )٤٤(الطرف املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحولت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛

 )٤٥(؛]…" [اإلثراء غري املشروع"يقصد بتعبري  )ف( 

أّي وضــع تؤثــر فــيه املصــاحل الشخصــية أو   " تضــارب املصــاحل"يقصــد بتعــبري  )ص( 
العائلـية أو االقتصـادية لـلموظف العمومـي يف أدائـه الـنـزيه للواجـبات املـنوطة بـه بصـفته متويل                  

 )٤٦(املنصب أو الوظيفة أو التفويض؛

 ":غسل األموال"يقصد بتعبري  )ق( 

، لغرض  حتويـل املمـتلكات أو إحالـتها، مـع العـلم بأهنـا عائدات فعل إجرامي                ‘١‘ 
إخفـاء أو متويـه املصـدر غري املشروع لتلك املمتلكات، أو مساعدة أي شخص ضالع                

 يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من عواقب سلوكه؛

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقية للممتلكات أو احلقوق املتعلقة هبا أو مصدر           ‘٢‘ 
ف فيها أو حركتها أو ملكيتها،      تلـك املمتلكات أو احلقوق أو مكاهنا أو كيفية التصر         

 مع العلم بأن تلك املمتلكات هي عائدات فعل إجرامي؛

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

املشـاركة أو الـتورط يف ارتكـاب أي فعـل إجرامي يتعلق بغسل أموال متأتية                 ‘٤‘ 
 يف الشروع يف ارتكابه، وكذلك املساعدة على ارتكابه أو تيسري ذلك            مـن الفسـاد أو    

أو احلــث علــيه أو إســداء املشــورة بشــأنه، وكذلــك إدارة املمــتلكات أو حراســتها أو   
ــتها أو      ــلها أو تســليمها كضــمان أو نقــلها أو إحال ــتها أو حتوي ــيها أو مبادل التصــرف ف

 :استثمارها أو حتويرها أو إتالفها

                                                                 

 ".الدولة الطرف املتلقية"اديا للحاجة إىل تعريف التعبري أدرجت هذه العبارة تف (43) 
 .(A/AC.261/L.94)اقترحته كولومبيا أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (44) 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (45) 
 .(A/AC.261/L.136)اقترحته األرجنتني أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (46) 
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لم بــأن تلــك املمــتلكات هــي عــائدات فعــل إجــرامي، لغــرض مــع العــ -أ   
إخفـاء أو متويـه املصـدر غـري املشـروع لـتلك املمتلكات أو مساعدة أي شخص ضالع          

 يف ارتكاب فعل فساد على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

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

ــتخذ الــتدابري الالزمــة للــتحقق مــن املصــدر املشــروع لــتلك املمــتلكات ومل يفعــل          ي
 )٤٧(ذلك؛

أي مستخدم أو مسؤول تنفيذي     " موظـف يف القطـاع اخلـاص      "يقصـد بتعـبري      )ر( 
اعتبارية من القطاع اخلاص غري أو مديـر أو موظـف يف أي كيان أو مؤسسة أو منشأة أو هيئة           

 )٤٨(تلك اليت ميارس فيها املوظفون العموميون وظائفهم؛

 أي شـخص طبـيعي أو اعتـباري يقدم عونا           )٤٩("مـتعاون فّعـال   "يقصـد بتعـبري      )ش( 
 )٥٠(مالئما يف التحري عن جرم فساد أو التحقيق فيه أو مالحقة مرتكبيه؛

أي دولـة طرف تكبدت خسائر يف       " الدولـة الطـرف املتضـررة     "يقصـد بتعـبري      )ت( 
 )٥١(.موجودات اخلزينة العامة

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

شــروع ملمــتلكات الدولــة أو   األمــوال العمومــية أو ســرقتها أو اختالســها أو التــبديل غــري امل     

                                                                 

 .(A/AC.261/L.117)ته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقترح (47) 
 .(A/AC.261/L.117)اقترحته شيلي أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (48) 
 ".متعاون فّعال"، حيثما ورد يف مشروع االتفاقية، بتعبري "خمرب متطوع"يقترح االستعاضة عن تعبري  (49) 
وأثــناء القــراءة الثانــية . (A/AC.261/L.117)ثــناء الــدورة الثالــثة للجــنة املخصصــة  اقترحــت شــيلي هــذا الــنص أ  (50) 

ملشـروع الـنص، يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك حذف هذا التعريف ألن التعبري مل يعد                    
 .٤٣ و١٣يظهر يف مشروع االتفاقية نتيجة إلعادة صياغة املادتني 

 .(A/AC.261/L.155)الدورة الرابعة للجنة املخصصة اقترحته كولومبيا يف  (51) 
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بواسـطة أفعـال رشـوة أو ابـتزاز يرتكبها موظف عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت                 
 )٥٤(،)٥٣(،)٥٢(ُحولت إليها تلك املوجودات أو ُبدلت هبا؛

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

 مشروعة؛

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

 )٥٧(،)٥٦(،)٥٥(مشروعة؛
 

                                                                 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود االستعاضة عن عبارة   (52) 
وتكرر هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع    ". املوظف العمومي أو اخلصوصي "بعبارة " املوظف العمومي"
 .وكررت وفود أخرى القول انه ال ميكنها قبول هذا التغيري . نص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة ال

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود صيغة أعم على   (53) 
وتكرر هذا املوقف أثناء القراءة الثانية  . ة، بدال من سرد جرائم معين"اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"غرار 

 .ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
 ونقلت إىل هنا يف أعقاب قرار اختذته اللجنة  ٦٣سابقا يف املادة ) ذ (–) ث(وردت الفقرات الفرعية  (54) 

 .املخصصة يف دورهتا الرابعة
دورة الثانية للجنة املخصصة، رأت وفود عديدة أنه ينبغي حذف    أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف ال (55) 

الدولة  "واقترح بعض الوفود اضافة تعريف لعبارة   . ، ألهنما غري ضروريتني )ذ(و  ) خ(الفقرتني الفرعيتني  
 .بدال من ذينك التعريفني" املتضررة

 يف ٢ ترتيب الفقرات الفرعية للمادة يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت اجلمهورية التشيكية إعادة  (56) 
وقد أوصى نائب الرئيس . (A/AC.261/L.98)عدة فقرات لكي يصبح النص أكثر اتساقا من الناحية املنطقية 

 .املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية بأن تنظر اللجنة املخصصة يف هذا االقتراح أثناء القراءة الثالثة 
سؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية بأال يغيب عن بال اللجنة املخصصة أن   أوصى نائب الرئيس امل (57) 

 وبأن تنظر يف تلك  (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) من مشروع النص ٦٣هناك تعاريف مقترحة يف املادة 
 . أثناء القراءة الثالثة٢التعاريف ضمن سياق املادة 



 

 14 
 

 A/AC.261/3/Rev.3 

 )٥٨(٣املادة 
  )٥٩( االنطباقنطاق

 هـذه االتفاقـية، باسـتثناء مـا تـنص علـيه خالفـا لذلـك، على منع الفساد                    تنطـبق  -١ 
 املتصلة بالفساد على وجه التحديد والتحري عنها ومالحقة         *)٦٠(]األخرى[واألفعـال االجرامـية     

، وعلى مصادرة املوجودات   [*)٦١(]واسـترجاع املوجـودات والعـائدات املتأتـية منها        [مرتكبـيها،   
ــية مــن ا  ــائدات املتأت ــيها    )٦٢(،]لفســاد وارجاعهــا والع ــنظر عمــا اذا كــان الضــالعون ف  بصــرف ال

 )٦٣(.موظفني عموميني أو ارتكبت أثناء مزاولة نشاط جتاري

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

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

 [...]حكام املادة   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       
 )٦٤(.]هذه االتفاقية

                                                                 

وسـوف جيـري الـنظر يف هـذه املـادة بالتفصـيل أثناء             . لجـنة املخصصـة   مل ُتـناقش هـذه املـادة يف الـدورة الـرابعة ل             (58) 
 .القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية

 .جيّسد نص هذه املادة االقتراحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة (59) 
 .(A/AC.261/L.96)اقترحتها بيالروس أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (60)*

 .(A/AC.261/L.91)اقترحتها اجلزائر أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (61)* 
 عما ٦١ و٦٠لدواعـي الصياغة والطباعة العربية، اختلف ترقيم احلاشيتني       : مـلحوظة مـن قسـم الـترمجة العربـية          * 

 .ورد يف األصل االنكليزي
 .(A/AC.261/L.143)رة الثالثة للجنة املخصصة اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية أثناء الدو (62) 
يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، أبـدى بعض الوفود رأيا مؤداه أن هذه الفقرة، وخصوصا عبارهتا األخرية،                     (63) 

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

يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، تقـرر اإلبقـاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد يف الصيغة السابقة ملشروع                       (64) 
ــان للفقــرة   عية األخــرى مــن مشــروع  ، بــني معقوفــتني إىل حــني البــت يف األحكــام املوضــو  ١الــنص كخــيار ث

غري أن عدة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة . االتفاقـية، مما يتيح اختاذ قرار بشأن استصواب ادراجه        
وتساءل بعض الوفود عن مدى احلاجة إىل حكم خاص بالنطاق، نظرا هليكل            . للفقـرات السابقة من هذه املادة     

 .مشروع االتفاقية
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 )٦٥(٤املادة 
 )٦٦(صون السيادة

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

 . يف الشؤون الداخلية للدول األخرى)٦٧(]األشكال

لـيس يف هـذه االتفاقـية مـا يبـيح للدولـة الطرف أن تقوم يف إقليم دولة أخرى         -٢ 
ــناط أداؤهــا حصــرا بســ      ــة القضــائية وأداء الوظــائف الــيت ي ــة  مبمارســة الوالي لطات تلــك الدول

 )٦٨ (.األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي

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

  

                                                                 

وسوف جيري النظر يف هذه املادة بالتفصيل أثناء . ة يف الدورة الرابعة للجنة املخصصةمل ُتناقش هذه املاد (65) 
 .القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية

 .جيّسد نص هذه املادة االقتراحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة (66) 
 ).A/AC.261/L.96(خصصة اقترحتها اجلزائر يف الدورة الثالثة للجنة امل (67) 
يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصة، اقترح وفد الفلبني إدراج فقــرة ثالثة يف هذه املادة يكــون نصهـــا كما يلي                    (68) 

)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

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

 ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (69) 
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   )٧٠(تدابري املنع   -ثانيا  
 )٧١( مكررا٤املادة [

[...] 

 
النظر توافـق كـل دولـة طـرف، بـالقدر املناسـب ومبـا يتسـق مع نظامها القانوين، على                      

ــنة يف هــذه االتفاقــية، باختــاذ تدابــري تشــريعية أو اداريــة أو تدابــري      )٧٢(يف تنفــيذ تدابــري املــنع املبّي
 .]مناسبة أخرى

  
 )٧٣(٥املادة 

 سياسات مكافحة الفساد الوقائية
 
تقوم كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين،                                    -١  

ويتعني أن تتيح تلك                .  فعالة منسقة ملكافحة الفساد             بوضع وتنفيذ أو صون سياسات                  
، وأن جتسد مبادئ            ]مشاركة املواطنني        ] [اشراك الناس      ] [مشاركة اجملتمع األهلي          [السياسات       

                                                                 

ميكن أن تتوخى اجراء    ) ١٢ و ١١ و ٦ و ٥مثل املواد   (رحة  ذكـر عـدد مـن الوفـود أن عـددا من تدابري املنع املقت               (70) 
ولذلك، أشارت تلك الوفود اىل ضرورة أخذ حالة . حكومـيا يندرج تقليديا ضمن مسؤولية الدول اليت ميثلوهنا   

 .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    (71) 

الـدورة الثالثة للجنة املخصصة، أرجئ النظر يف هذه املادة حىت القراءة الثالثة ملشروع النص، اليت ستجري على                
 للجنة ضـوء دراسـة سـائر املـواد الواردة يف هذا الفصل وباالقتران مع االقتراحات اليت قدمها أثناء الدورة الثالثة        

وباكستان ) االسالمية-مجهورية( واندونيسيا وايران    (A/AC.261/L.116)املخصصـة كـل مـن الواليات املتحدة         
 .(A/AC.261/L.124)وزمبابوي والصني وفييت نام ولبنان وماليزيا واهلند 

 ٤الوارد يف املادة أثـناء مناقشـة هـذا االقـتراح يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، رأت وفـود كثرية أن احلكم                (72) 
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 

 عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس            هو نتاج فريق   (A/AC.261/L.122)نص هذه املادة      (73) 
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      . لعـامل غـري الرمسي    الفـريق ا  

 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
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والنـزاهة والشفافية          ] حسن إدارة اخلدمة العمومية          ] [احلكم الرشيد       [سيادة القانون و         
 )٧٤(].واملساءلة   [

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

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

 ].جرامية املتصلة بالفساد          واألفعال اال     [

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      [فساد    ذلك التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع ال                       
 ].االجرامية املتصلة بالفساد             

 )٧٧( 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] [وكشفه[القـانوين، وجـود هيـئة أو هيـئات ملـنع الفسـاد              
 :بوسائل مثل

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

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

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود نقل اجلملة الثانية من                  (74) 
 .شروع االتفاقية إىل ديباجة م١الفقرة 

أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود اعادة النظر يف صياغة     (75) 
 . بعد النظر يف تعريف الفساد٥ و٣ و٢الفقرات 

تقرير "د تفضيلها عبارة أثـناء القـراءة الثانـية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أبدت بضعة وفو       (76) 
 ".كشف ما هبا من َوَهن يف مواجهة الفساد"بدال من عبارة " مدى كفايتها ملكافحة الفساد

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس              (A/AC.261/L.104)نص هذه املادة     (77) 
شـروع االتفاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،    اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن م         

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      

 . خلّصها نائب الرئيساملنقح، حسبما
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توفـري نقطـة اتصـال واحـدة أو أكثر ميكن ألي شخص طبيعي أو اعتباري أن              )ج[(  
لومــات تــتعلق بأفعــال مبع] 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   ١تقـوم كـل دولـة طـرف مبـنح اهليـئات املشـار إلـيها يف الفقرة                    -٢  
، وفقـــا للمـــبادئ األساســـية لـــنظامها ]العملياتـــية الالزمـــة] [املناســـبة] [الالزمـــة[قاللية االســـت

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

 .هؤالء املوظفون من تدريب لالضطالع بوظائفهمما قد حيتاج إليه 

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               

 .بشأن مكافحة الفساد
  

 )٧٩(٦املادة 
 القطاع العام

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

الداخــلي، إىل اعــتماد وصــون وتدعــيم نظــم لتعــيني املوظفــني املدنــيني، وغريهــم مــن املوظفــني   

                                                                 

) أ(أثــناء القــراءة الثانــية ملشــروع الــنص، يف الــدورة الثالــثة للجــنة املخصصــة، اقــترح دمــج الفقــرتني الفرعيــتني     (78) 
 ).ب( و

 هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس، الذي قام مبهام رئيس    (A/AC.261/L.112)نـص هذه املادة      (79) 
 مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة،         اللجـنة املخصصـة أثـناء    

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

 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
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 وترقيــتهم وتقــاعدهم )٨٠(العمومــيني غــري املنتخــبني عــند االقتضــاء، وتوظــيفهم واالحــتفاظ هبــم
 )٨١(:تتسم بأهنا

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

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

 أخرى؛

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

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

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

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

 ].] مناسباضمانا لتمثيل األقليات متثيال)] [تدابري تصحيحية[(

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  ] ، حيــثما انطـــبق، ] [، عـــند االقتضــاء، ] [ذوي الصــلة [العمومــيني  
ومصادر ] وموجوداهتم وديوهنم  [)٨٢(عن مصاحلهم املالية  ] ة بعد ذلك،  املنصـب وبصـورة دوري    

                                                                 

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن                           (80) 
 .ليس مناسبا وأنه ينبغي اجياد تعبري آخر أثناء القراءة الثالثة" االحتفاظ هبم"تعبري 

املصطلحات [التعاريف  (٢ظر يف الـتعابري املسـتخدمة يف هـذه املـادة بعـد القـراءة الثانـية للمادة              ينـبغي اعـادة الـن      (81) 
 ]).املستخدمة

أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي مؤداه أن هذا    (82) 
". ثروهتم"أو تعبري " موجوداهتم"لوفـود اسـتخدام تعـبري    وبـدال مـن ذلـك، اقترحـت تلـك ا         . التعـبري لـيس مناسـبا     

 .ورأى أحد الوفود أنه ينبغي أن تنص هذه الفقرة على االفصاح عن أوجه التعارض
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 حيـثما اقتضى    )٨٤(،)٨٣(،]بنشـر املعلومـات الـواردة يف تلـك االعالنـات عـلى املـأل              [دخـلهم، و    
 .األمر

 
  مكررا٦املادة [

  )٨٥(املوظفون العموميون املنتخبون
أيضا كل دولة طرف ما هو                   تتخذ    )٨٦(، ٦اضافة اىل التدابري املنصوص عليها يف املادة                     

 مبا يتسق مع األهداف املنشودة يف هذه االتفاقية                        )٨٧(مناسب من التدابري التشريعية واالدارية                
لتحديد املؤهالت وغريها من املعايري اخلاصة باختيار املوظفني العموميني املراد تعيينهم يف                                                 

 .]املناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب                   

                                                                 

االعـالن عـن املصـاحل املالـية، ومـا إىل ذلـك، ميكـن أن يصـلُح أيضا للموظفني العموميني املنتخبني، ومن مث فان                           (83) 
اذ ان للــدول . يف الــنص املقــدم مــن بوتســوانا لــيس ضــروريا " ني غــري املنتخــبنياملوظفــني العمومــي"قصــره عــلى 

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

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة، قدمت باكستان وبريو والفلبني اقتراحا         (84) 
 ).A/AC.261/L.126انظر الوثيقة ( مكررا ٦بإدراج مادة جديدة 

لى طلب من الرئيس، بعد أن أعربت اقترحـته باكستان وبريو والفلبني يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، بناء ع          (85) 
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 
، فــبدون هــذه املــادة اجلديــدة ســيكون هــناك نقــص يف مشــروع االتفاقــية، ألن  املوظفــني العمومــيني احلكومــيني

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

 عــلى املوظفــني العمومــيني ،٦ميكــن أن تســري املعــايري اخلاصــة بتعــيني موظفــي اخلدمــة املدنــية، املبّيــنة يف املــادة   (86) 
 .املنتخبني أيضا، حيثما كان مناسبا

صـيغت معـايري اختـيار املوظـف العمومـي املنتخـب، املبّينة يف هذه املادة، بعبارات عامة عن قصد، التاحة مزيد                     (87) 
 .من املرونة يف صياغة قوانني االنتخاب احمللية
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 )٨٨(٧املادة 
 واعد سلوك للموظفني العموميني قاتمدون

، 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      
من نطاق        على وجه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ض                                -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          

 )٨٩(.]املصاحل وتعزيز األمانة والشعور باملسؤولية يف أداء الوظائف العمومية                            
ذ أحكام هذه املادة، على الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر                                    ألغراض تنفي       -٣  

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

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

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

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

أذى باملوظفني العموميني أو توقيـع عقوبات عليهـم، ملـجرد أهنــم أبلغـوا السلطات املختصــة،                                                          
حبسن نية وألسباب وجيهة، بأي حوادث قد يرى أهنا تشكل نشاطا إجراميا أو غري                                                 

 )٩٠(.]مية مشروع، مبا فيها احلوادث املتعلقة باخلدمة العمو                         
                                                                 

ق عـامل غـري رمسـي أنشـأه نائـب الرئـيس، الذي قام مبهام          هـو نـتاج فـري      (A/AC.261/L.115) نـص هـذه املـادة        (88) 
رئــيس اللجــنة املخصصــة أثــناء مداوالهتــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع االتفاقــية، يف الــدورة الثالــثة للجــنة     

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

 .االستعراض للنص املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
من املادة  ) د (١أثـناء القـراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح أن تتضمن الفقرة                  (89) 

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

 ."اليت تنطبق عليها
 هامة، ولكن ٥ة الثالـثة للجـنة املخصصـة، اتفـق عـلى أن الفقـرة          أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدور             (90) 

) القطاع العام (٦واقترح نقلها إىل مادة أخرى، كاملادة       . الوفود رأت أهنا ال تتناول يف الواقع مدونات السلوك        
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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          )٩١(]أو مسؤوليات      [أي عمل وظيفي أو استثمارات                 )أ [(  
 ]تضاربا يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني؛                         

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

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

  
 )٩٢(٨املادة 
 )٩٣(العموميةألموال دارة اااملشتريات العمومية و

 
تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية من نظامها القانوين،                                 -١  

قواعد اشتراء، مقرونة بقيم حّدية                  ] ، حيثما كان مناسبا،              [باخلطوات الالزمة، لكي ترسي                
وتشمل تلك         . عايري املوضوعية يف اختاذ القرارات               مناسبة، تقوم على الشفافية والتنافس وامل                  

 :القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي                
                                                                 

ة واقترح بعض الوفود أيضا أن هذه الفقر ). محايـة الشهود والضحايا    (٤٣أو  ) تدابـري مكافحـة الفسـاد      (٣٦أو  
 مكررا؛ بيد أن وفودا أخرى رأت ٧والفقرة 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      (91) 

ورأى بعض الوفود أن .  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     (92) 
اء مداوالهتـا حـول هـذا الفصـل مـن مشروع االتفاقية، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة،                  اللجـنة املخصصـة أثـن     

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

وقـدم الـيمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقتراحا بشأن هذه املادة   . 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                 (93) 
وأشــار بعــض الوفــود إىل ضــرورة الــنص عــلى بعــض االســتثناءات مــن معــايري االشــتراء .  هــذه املــادةاملتــناولة يف

وعلى سبيل املثال، ذكرت تلك الوفود ضرورة توخي املرونة يف املشتريات املتعلقة مببالغ         . الواردة يف هذه املادة   
املخصصة، أعرب بعض الوفود أيضا عن وأثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالثة للجنة              . ضـئيلة 

 .رأي مؤداه أن تنص املادة على استثناءات من املعايري املرتآة للمشتريات املتعلقة باألمن الوطين
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توزيع املعلومات املتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات وبارساء                                     )أ(  
العقود توزيعا عاما واسع النطاق، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا العداد                                              

 عروضهم وتقدميها؛        
استخدام معايري لالختيار وارساء العقود وقواعد للمناقصة تكون مقررة                                       )ب (  

 سلفا وموضوعية وشفافة ومعروفة مسبقا للناس، مبن فيهم مقدمو العروض احملتملون؛                                            
اشتراط أن تستند القرارات املتعلقة باملشتريات العمومية إىل أسباب                                    )ج (  

 طبيق القواعد؛     موضوعية وشفافة، تيسريا للتحقق الحقا من صحة ت                           
توفر نظام مستقل فّعال لتقدمي الطعون يف كل دولة طرف، ضمانا حلق                                      )د (  

الرجوع القانوين ولسبل االنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد املوضوعة مبقتضى هذه                                              
 الفقرة؛  

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

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

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

 ة واقرارها؛     اعداد امليزانيات الوطني         ‘١‘ 

 نظم فّعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللرقابة الداخلية؛                      ‘٢‘ 

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

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

وجود صالحيات وافية لعالج الوضع يف حال عدم االمتثال لالشتراطات                                       )ج (  
 .املقررة وفقا هلذه الفقرة       

ما يلزم      ] ، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين،                       [تتخذ كل دولة طرف               -٣  
سترجاع ومراقبة ايرادات الدولة واهليئات العمومية                        من تدابري العتماد وتنفيذ نظم مالئمة ال                       

 .هبدف منع الفساد        ] لتنفيذ ومراقبة حتصيل االيرادات العمومية                 [
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تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية املتعلقة                               -٤  
ابات ما يلزم          حبفظ الدفاتر والسجالت وكشف البيانات املالية ومعايري احملاسبة ومراجعة احلس                                  

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

 انشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛                    )أ( 

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

 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 القانون                                )و( 
تقوم كل دولة طرف بفرض جزاءات مدنية أو ادارية أو جنائية فّعالة ومتناسبة                                           -٥ 

 . من هذه املادة        ٤شار اليها يف الفقرة          ورادعة على االغفاالت والتزييفات امل                
تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لضمان تدعيم نظام مساءلة                                         -٦  

 .القطاع العام من أجل تقليل أفعال الفساد إىل أدىن حد ممكن                              ] مسؤولية   [

 )٩٤(٩املادة 
 إبالغ الناس

لي، ومع      تتخذ الدول األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخ                           -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     

 :على الدول األطراف، حتقيقا لتلك الغاية                  -٢ 

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

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

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام      (A/AC.261/L.145)نـص هـذه املادة       (94)
هتـا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، فريق عامل غري رمسي، أنشئ             رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوال        

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص . عقب القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  
 .بعد توزيعه
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أن تبّسط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس                                        )ب ( 
 ملختصة باختاذ القرارات؛            إىل السلطات ا      

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

 
 )٩٥( مكررا٩املادة 

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

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

وجيوز أن تشمل تلك التدابري قواعد واجراءات بشأن سلوك أعضاء                                      ]. ممارسة وظائفهم       
 .اجلهاز القضائي      

ستحداث وتطبيق التدابري املتخذة عمال                     قياسا على ذلك، ا             )٩٦(جيوز،   -٢ 
 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة يف الدول األطراف اليت                                        ١ بالفقرة   

ال يشكل فيها ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة                                           
 )٩٧(.الستقالليته     

 

                                                                 

 الذي قام مبهام رئيس     هو نتاج فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس،         (A/AC.261/L.111)نـص هذه املادة      (95) 
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 . عقـب القراءة الثانية ملشروع النص  
هذه املادة التعليقات اليت أبديت أثناء ذلك االستعراض للنص      وجيسد مشروع نص    . الفـريق العـامل غـري الرمسي      

 .املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود االستعاضة عن كلمة     (96)

 ".يتعني "بكلمة " جيوز"
النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت الصني صيغة معدلة هلذه     يف أعقاب القراءة الثانية ملشروع  (97) 

 .(A/AC.261/L.150)املادة 
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 )٩٨(١٠املادة 
 )٩٩(متويل األحزاب السياسية

 تدابري ولوائح تنظيمية            )١٠٠(تقوم كل دولة طرف باعتماد وصون وتعزيز                          -١ 
ويتعّين أن تستهدف تلك التدابري واللوائح التنظيمية                      . خاصة بتمويل األحزاب السياسية                

 :يلي ما 

 )١٠١(منع تضارب املصاحل؛             )أ( 

 صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية وعملياهتا؛                         )ب ( 

دام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة                           استخ   )١٠٢(حترمي   )ج ( 
 )١٠٣(وفاسدة يف متويل األحزاب السياسية؛                  

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

                                                                 

ــلمادة       (98)  ــتحل حمــل الصــيغة الســابقة ل ــندا ل واســتهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠اقترحــتها فرنســا والنمســا وهول
ته اللجنة املخصصة يف القراءة االقـتراح املـنقح مـراعاة الشـواغل الـيت أعـرب عـنها بعـض الوفـود، وقـد اسـتخدم            

واستمرت املناقشات واملشاورات أثناء    . واقترح بعض الوفود حذف هذه املادة     . األوىل للـنص يف دورهتا األوىل     
واسـتمر تباين آراء الوفود بشأن هذه املادة،      . القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة                

وتسـاءلت عدة وفود، مع تأييدها الغايات املستهدفة من هذه املادة، عما اذا  . اواقـترح عـدد مـن الوفـود حذفهـ       
كـان الـتفاوض بشـأن حكـم مـن هـذا القبـيل أمـرا عمليا يف سياق االتفاقية املقبلة، نظرا لالختالفات اهلائلة بني                         

لتبيان أن القراءة   ولـتلك األسباب، رأى عدد من الوفود أنه ينبغي وضع النص بني معقوفتني،              . الـنظم السياسـية   
الثانـية مل تسـفر عن أي تعديالت وكذلك للداللة على ضرورة قيام اللجنة املخصصة بالبت فيما اذا كان جيدر              

 .االحتفاظ باملادة
 ".احلزب السياسي"رأى أحد الوفود أن هذه املادة، اذا ما أدرجت، تستلزم وضع تعريف لتعبري  (99) 

ذف هـذه املـادة، أنـه ميكـن اجيـاد صـيغة مقبولة هلا جبعلها ختيريية، باستخدام                  رأى أحـد الوفـود، مـع تفضـيله حـ           (100)
 ... ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، "عبـارة 

 .دعت عدة وفود اىل حتديد هذا املفهوم حتديدا أفضل (101)
 ".إزالة احتمال"أو بعبارة " حظر"لمة اقترح بعض الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بك (102)
ليصــبح نصــها كمــا ) A/AC.261/L.37انظــر الوثــيقة ) (ج (-) أ(اقترحــت أذربــيجان تعديــل الفقــرات الفرعــية  (103)

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

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

 
 )١٠٦(١١املادة 

 القطاع اخلاص
 

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

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

العمل على وضع معايري واجراءات تستهدف صون نزاهة كيانات القطاع                                         )ب ( 
اخلاص، مبا يف ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام املنشآت التجارية، ومجيع                                        

  وسليما ومنع تضارب املصاحل؛                 املهن ذات الصلة، بأداء أنشطتها أداء صحيحا ومشرفا                         

انشاء اطار مالئم لالشراف على املؤسسات املالية يقوم على مبادئ الشفافية                                     )ج [( 
واملساءلة واالدارة السليمة للشركات ويتمتع بقدرة مناسبة على التعاون الدويل بشأن                                     

 )١٠٧(]املعامالت املالية عرب احلدود؛             

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

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛                           

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

 لألنشطة التجارية؛          
                                                                 

 .يف هناية هذه الفقرة الفرعية" وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (104)
 :اقترحت األرجنتني اضافة فقرة يكون نصها كما يلي (105)
 األحـزاب السياسـية عـلى املـأل عـن مصـدر ومآل أمواهلا وممتلكاهتا، رهنا بأحكام                  تعلـن  "[...]   

 ."دستور كل دولة طرف ومبادئها القانونية األساسية
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام      (A/AC.261/L.125)نص هذه املادة     (106)

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

 .بعد توزيعه
 ].تدابري مكافحة غسل األموال [١٤بعد النظر يف املادة ) ج(قد حتذف الفقرة الفرعية  (107)
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منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )و( 
على األنشطة املهنية للموظفني العموميني السابقني، أو على استخدام املوظفني العموميني من                                              

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

 .أثناء مدة خدمتهم       

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

جترمي الفساد يف القطاع            [...] [أو املادة    ] الفساد الذي يضلع فيه موظف عمومي              
 من هذه االتفاقية، وكذلك سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك                                    )١٠٨(]اخلاص  
 )١١٠(، )١٠٩(.الفاسد  

 
 )١١١(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
ــال       ــيام باألفع ــنع الق ــراجعة احلســابات، مل ــايري احملاســبة وم ــية، ومع ــيانات املال ــية بغــرض  الب التال

 )١١٢(:من هذه االتفاقية[...] فعال اجملرَّمة وفقا للمواد ارتكاب أي من األ

 انشاء حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛ )أ( 

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

بكلمة " الفساد"رئـي أيضـا أثـناء املناقشة أنه ينبغي اعادة النظر يف عنوان هاتني املادتني، واالستعاضة عن كلمة                    (108)
 ".الرشوة"

 .٢أبدى أحد الوفود حتفظات بشأن الطابع االلزامي للفقرة  (109)
رحت كولومبيا إدراج مادة جديدة أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصة، اقت           (110)

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

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مبهام      (A/AC.261/L.134)نص هذه املادة     (111)
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

اقـية إال بعـد وضـع الصـيغة النهائـية للفصـل الثالث، املتعلق               ال ميكـن االشـارة إىل مـواد أخـرى يف مشـروع االتف              (112)
 .بالتجرمي
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 تسجيل نفقات ومهية؛ )ج( 

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

 . زائفةاستخدام مستندات )ه( 

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

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

 مـع مـراعاة حجمهـا، ضوابط        )١١٣(كـون لـدى كـيانات القطـاع اخلـاص،         أن ي  )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
 .خاضعة الجراءات مراجعة وتصديق مالئمة

  
 )١١٤(١٣املادة 

  مشاركة اجملتمع
خذ كـل دولة طرف تدابري مناسبة ضمن حدود امكاناهتا لتشجيع املشاركة            تـت  -١ 

النشـطة مـن جانـب األفـراد واجلماعـات اخلارجـة عن نطاق القطاع العام، مثل اجملتمع األهلي                   
واملـنظمات غـري احلكومـية واملـنظمات القائمة على اجلماعات احمللية، يف منع الفساد وحماربته،                

وينبغي . يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله من خطر        والذكـاء وعـي الناس فيما       
 :تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل

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

 ضمان التوفري الفعلي المكانية حصول الناس على املعلومات؛ )ب(

                                                                 

 .وإخضاعه ملزيد من النقاش عند النظر يف هذا االقتراح" كيانات القطاع اخلاص"يلزم تعريف تعبري  (113)
هام  هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس، الذي قام مب     (A/AC.261/L.142)نص هذه املادة     (114)

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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ات املختصة، حبسن نّية ولدواع وجيهة، محايـة األشـخاص الذيـن أبلغوا السلط       )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(
 . توعية عامة تشمل املناهج املدرسية واجلامعية

ة الــتماس املعلومــات املــتعلقة بالفســاد ال جيــوز للــدول األطــراف أن تعــيق حــري -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(

 .همحلماية األمن الوطين أو النظام العام أو صحة الناس أو أخالق )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   [ مكـررا  ٥هبيـئات مكافحـة الفسـاد املشـار الـيها يف املـادة              

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

  
 )١١٦(،)١١٥(١٤املادة 

 )١١٧(]الناجتة عن الفساد [تدابري مكافحة غسل األموال
 

 :على كل دولة طرف -١ 

                                                                 

يس اللجنة املخصصة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع          اقـترحها نائـب الرئـيس، لـدى قيامه مبهام رئ           (115)
وأثناء تلك  . االتفاقـية، إثـر مناقشـة أولـية أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة                     

جلرمية  مـن اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة ا     ٧املناقشـة، أعربـت عـدة وفـود عـن رغبـتها يف اسـتعمال نـص املـادة                    
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)(اللجنة املخصصة هذا االقتراح 

 من اتفاقية اجلرمية املنظمة ٧أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، ذكر أن املادة     (116)
وينـبغي ألي استنســاخ  . (A/55/383/Add.1)" األعمـال التحضـريية  "مشـفوعة مبـلحوظات تفسـريية أدرجــت يف    

وســيجري تــناول هــذه . أيضــا مبــلحوظات تفســريية مــن ذلــك القبــيل يف مشــروع االتفاقــية أن يشــفع ٧لــلمادة 
 .املسألة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص

 .اقترحها لبنان (117)



 

31  
 

A/AC.261/3/Rev.3

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

واألشخاص أو الكيانات االعتبارية اليت     [ )١١٨(،]أو جتاريـة، مبـا يف ذلـك املؤسسات غري الرحبية          
 وعند )١١٩(،] جمـال إحالـة األموال أو كل ما لـه قيمة          تقـدم خدمـات نظامـية أو غـري نظامـية يف           

ضمن نطاق اختصاصها،    خـاص لغسـل األموال،       بوجـه  املعرضـة االقتضـاء عـلى سـائر اهليـئات         
ويتعني أن   أشكال غسل األموال،   مجيع   )١٢٠(]غسـل األموال  آلـيات   [وكشـف   مـن أجـل ردع      

 )١٢١(،]أو املـالكني املنتفعني   [الـزبائن    هويـة    اخلاصـة بتعـيني   تطلـبات   امليشـدد ذلـك الـنظام عـلى         
وتقيــيم مــدى  [)١٢٢(،]أو غــري املعــتادة [وحفــظ الســجالت واإلبــالغ عــن املعــامالت املشــبوهة

 )١٢٣(؛]مشروعية املصادر

من ] املساعدة القانونية املتبادلة  [...] [املادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 
هــزة إنفــاذ القــانون وســائر األجهــزة األجهــزة اإلداريــة والرقابــية وأجأن تكــون هــذه االتفاقــية، 

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

 إنشاء وحدة استخبارات    الشـروط الـيت يفرضـها قانوهنـا الداخـلي، وأن تـنظر، لتلك الغاية، يف               
  التبليغات الواردة بواسطة [ وحتليل املعلومات    )١٢٤(]وحجز[مالـية تعمـل كمركـز وطـين جلمع          

 بشأن عمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم       )١٢٥(،]عـن املعـامالت املشـبوهة أو غري املعتادة        
 )١٢٦(؛]عند االقتضاء[تلك املعلومات 

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

                                                                 

 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (118)
 .اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية (119)
 .املنظمة من اتفاقية اجلرمية ٧خروج عن نص املادة  (120)
 .اقترحتها سويسرا (121)
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (122)
 .اقترحتها باكستان (123)
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (124)
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (125)
 . املنظمة من اتفاقية اجلرمية٧خروج عن نص املادة  (126)
 .اقترحتها كوبا (127)
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 لكشــف ورصــد حــركة  عملــياتــنظر الــدول األطــراف يف تنفــيذ تدابــري جمديــة -٢ 
ضـمانات تكفل استخدام  بالـنقد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـرب حدودهـا، رهـنا                

. 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                   

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

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

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

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

يصـــا مشـــّددا عـــلى حتويـــالت األمـــوال الـــيت ال حتـــتوي عـــلى أن تفـــرض متح )ج( 
 )١٢٨(.]معلومات كاملة عن املُصدر

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    ت اختذهتــا املؤسســا ذات الصــلة الــيت  
 .األموال

 وتعزيــز الــتعاون العــاملي واإلقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول األطــراف إىل ت  -٥ 
القضــائية وأجهــزة إنفــاذ القــانون  الســلطات بــني  )١٢٩(]واملســاعدة التقنــية[اإلقلــيمي والثــنائي 

 .موالوأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األ

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                 

 )١٣٠(.]املعاملة أو املعامالت، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

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

                                                                 

 .اقترحتها الواليات املتحدة (128)
 .اقترحتها باكستان (129)
 .اقترحتها أوكرانيا (130)
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] جترمي غسل عائدات الفساد    [٣٣أو كلتـيهما، أن تـتخذ تدابري مالئمة لتطبيق أحكام املادتني            
من هذه  ] متلكات الدولة ارجـاع املمـتلكات إىل الـبلد األصـلي يف حـاالت اإلضـرار مب               [٦٢و  

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

 
 .]١٨-١٥حذفت املواد [

 

التجرمي، واجلزاءات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، والوالية القضائية،                              -ثالثا  
   )١٣٢(ومسؤولية اهليئات االعتبارية، ومحاية الشهود والضحايا، وإنفاذ القوانني                       

 )١٣٣(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 )١٣٤(]أو شــخص يــؤدي وظــائف عمومــية[وعــد موظــف عمومــي  )أ( 
كل مباشـر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف  مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشـ       

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،   )١٣٥(]أو شخص يؤدي وظائف عمومية    [الـتماس موظـف عمومي       )ب( 
ســتحقة، ســواء لصــاحل املوظــف نفســه أو لصــاحل   بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــزيـة غــري م  

                                                                 

 .اقترحتها أوكرانيا (131)
وفقـا ملـا ذكـر يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة، قـدم وفـد االحتـاد الروسـي إىل اللجـنة املخصصة، يف دورهتا                             (132)

وقد قدم . (A/AC.261/L.163)مي إىل تدمـيج املـواد املتعلقة بالتجرمي الواردة يف هذا الفصل   الـرابعة، اقـتراحا يـر    
 .ذلك االقتراح لدى اجراء القراءة الثالثة ملشروع النص

نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئـيس اللجنة                                    (133)
بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية، فـريق عـامل غري رمسي أنشئ بعد القراءة                املخصصـة أثـناء مداوالهتـا       

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

 . من مشروع االتفاقية٢ادة يف امل" املوظف العمومي"تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعريف  (134)
 . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " املوظف العمومي"تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعريف  (135)
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شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتـنع عن القيام بفعل ما لدى                            
 .ممارسته واجباته الرمسية

  
 )١٣٦( مكررا ١٩املادة 

 رشوة املوظفني العموميني األجانب أو موظفي املؤسسات الدولية
 تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي      تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من            -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  

ما لدى  لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املوظـف بفعـل مـا أو ميتـنع عن فعل                           
، 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[  
باشر أو غري لـتجرمي قـيام موظـف عمومـي أجـنيب أو موظـف مؤسسـة دولـية، عمـدا وبشكل م                    

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       ][فـيما يـتعلق بتصـريف األعمال التجارية الدولية        [الرمسـية   
 ].]اجباتالو
 

 حسبما أعيدت صياغتها أثناء ٣٠ باملادة ٢٠استعيض عن املادة [
 .]الدورة الرابعة للجنة املخصصة

                                                                 

ــادة   (136) 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       .  خلصـها نائـب الرئـيس      أبديـت أثـناء اسـتعراض الـنص املـنقح، حسـبما           

ورأت وفود  . احملـتملة هلـذه املـادة يف توسيع نطاق الوالية القضائية مبا يتجاوز الوالية القائمة على مبدأ االقليمية                 
ه وأعرب بعض الوفود عن رأي مؤدا. أخـرى أنـه ميكـن تـناول أي مشـاكل من هذا القبيل يف املادة ذات الصلة              

أن هـذه املـادة قـد ال تكـون ضـرورية، ألن السـلــوك الـذي يقصـد أن تتناوـله ميكن أن ُيخضع للعقاب يف اطار                 
 .١٩املادة 
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 )١٣٧(٢١املادة 
 املتاجرة بالنفوذ

مـا قـد يلـزم من تدابري تشريعية وتدابري          ] يف اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    
 :أخرى لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

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                     

 األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل أي شخص         لصاحل احملّرض ] حماب[قرار  ] أي[مسـتحقة أو    
 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        

 للدولة  اسـتغالل نفـوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة ما أو سلطة عمومية تابعة               
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
 

 )١٣٨(٢٢املادة 
 ]بشكل آخر[اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها 

 نب موظف عموميمن جا] أو اساءة استعماهلا[
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجرمي قيام                           
موظـــف عمومـــي عمـدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أي ممتلكات         

                                                                 

نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمهـا، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئـيس اللجنة                                    (137)
فاقـية، فـريق عـامل غري رمسي أنشئ بعد القراءة    املخصصـة أثـناء مداوالهتـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع االت               

ومل تستعرض اللجنة املخصصة    . (A/AC.261/L.147)الثانـية ملشـروع النص أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة           
 .هذا النص بعد توزيعه

ملخصصة نـص هـذه املـادة هـو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب نائب الرئيس الذي قام مبهام رئيس اللجنة ا                      (138)
أثـناء مداوالهتـا بشـأن هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية، فـريق عـامل غـري رمسـي أنشـئ عقـب القـراءة الثانية                               

ومل تستعرض  .  يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة وتولت كندا تنسيق أعماله          ٢٧ و   ٢٢ملشـروع نـص املـادتني       
 .٢٧قحة حذف املادة وتستتبع هذه الصيغة املن. اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه
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أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشـياء أخـرى ذات قـيمة عهـد هبـا اليه                          
 )١٤٠(].أو باساءة استعماهلا [)١٣٩ (]]بشكل آخر[أو بتسريبها [، أو بتبديدها حبكم موقعه

 
 ٢٣املادة 
 )١٤١(اإلخفاء

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

أو ] أو االحــتفاظ هبــا[ بإخفــاء أو حــيازة أو احالــة ممــتلكات مــنقولة أو أمــوال  )١٤٢(]األفعــال،
عندما يكون الشخص   ] أو االحتفاظ هبا  [العمـل كوسيط يف احالة تلك املمتلكات أو األموال          

املعـين عـلى عـلم بـأن تلـك املمـتلكات املـنقولة أو األمـوال متأتـية من أحد األفعال اجملّرمة وفقاً                      
 )١٤٣(.ةهلذه االتفاقي

 
 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      [ظائفه  بإساءة استغالل و  ] شـخص يـؤدي وظائف عمومية،     [أو  

                                                                 

يفهم يف البلدان الناطقة باالسبانية على أنه       " التسريب"يتـبني مـن مناقشـات الفـريق العـامل غري الرمسي أن تعبري                (139)
 .، بينما هو مشمول هبذين التعبريين يف بلدان أخرى"التبديد"و " االختالس"خيتلف عن 

مغاير ملفهوم االختالس أو التبديد أو التسريب وذو نطاق " اساءة االستعمال"يـرى عـدد مـن البلدان أن مفهوم          (140)
 .أوسع، وال يفي باملعيار الالزم للتجرمي

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، أبدى معظم الوفود رغبة يف االحتفاظ هبذه           (141)
ورأت وفود كثرية أنه ينبغي حذف . ن غسل األموالاملـادة، ألهنـا رأت أهنـا تتضـمن مفاهـيم خمـتلفة جوهـريا ع             

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 

ومل ُيبد أي اعتراض    .  يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة     اقترحـتها املكسـيك أثـناء القـراءة الثانـية ملشروع النص،            (142)
 .على هذا االقتراح

 :أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان الصياغة التالية (143)
 اإلخفاء ومواصلة االحتفاظ"

عاهتا الوطنـية مواصلة االحتفاظ     تـتخذ كـل دولـة طـرف الـتدابري املالئمـة لكـي جتـّرم تشـري                 "    
 ."بالعائدات واملمتلكات املتأتية من أفعال فساد ومواصلة إخفائها
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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

 
 )١٤٤(٢٥املادة 

 )١٤٥(اإلثراء غري املشروع
امها القانوين،  عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظ             -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

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

، بالقدر الذي   [عـلى أي دولـة طـرف مل جتـّرم اإلثـراء غـري املشروع أن تقدم                   -٣ 
 )١٤٨(.مساعدة وعونا بشأن هذا اجلرم حسبما تنص عليه هذه االتفاقية] )١٤٧(جتيزه قوانينها،

                                                                 

نـص هـذا االقـتراح هـو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب الرئيس، األرجنتني اليت تولت تنسيق أعمال فريق               (144)
 .هومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيع. عامل غري رمسي

أبـدى وفـد االحتـاد الروسـي ووفـود الـدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب ووفود أخرى رغبة شديدة يف حذف               (145)
 ومل يتناوهلا   (A/AC.261/L.140)واقترحـت اجلمهورية التشيكية مادة تتعلق بالتهرب من الضرائب          . هـذه املـادة   

 ٢٥ مــن املــادة    ٤ا األصلـي الــوارد يف اخليــار      ووافقت الفلبني على سحب اقتراحه    . 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
 . يف الفريق العامل غري الرمسي(A/AC.261/L.151)ح هذا االقترا

 . قد ال تكون ضرورية٢رأى بعض الوفود أن الفقرة  (146)
 .٣رأى العديد من الوفود أنه ينبغي حذف العبارة الواردة بني معقوفتني يف الفقرة  (147)
 . بكاملها٣حّبذ العديد من الوفود حذف الفقرة  (148)
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 )١٤٩(٢٦املادة 
  )١٥٠(دام املعلومات احملجورة أو السريةاستخ

 )١٥١(١اخليار 

تعـتمد كـل دولـة طـرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                   
 اســــتخدام املوظــــف العمومــــي، أو الشــــخص الــــذي يــــؤدي وظــــائف  )١٥٢(اســــاءة

ــية، ــوع مــن املعلومــات      )١٥٣(عموم ــث، ألي ن ــنفعة طــرف ثال ــته هــو أو مل  ســواء ملنفع
ــؤدي وظــائف      احملجــورة أو  ــذي ي ــيت يكــون ذلــك املوظــف أو الشــخص ال الســرية ال

 .عمومية قد حصل عليها حبكم وظائفه أو من أجل أدائها
 

 )١٥٤(٢اخليار 

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

                                                                 

ملشــروع الــنص يف الــدورة األوىل للجــنة املخصصــة، أعربــت وفــود عديــدة عــن رغبــتها يف  أثــناء القــراءة األوىل  (149)
غري أن كثريا منها أبدى تفضيل جتسيد ذلك املفهوم يف          . االبقـاء عـلى املفهـوم الـوارد يف هـذه املادة يف االتفاقية             

رير جرم منفصل ورأى بعـض الوفود أن هناك حاجة إىل تق .  ولـيس يف مـادة منفصـلة   ٢٩صـيغة مـنقحة لـلمادة     
)) اختالس املوظف العمومي للممتلكات (٢٢كاملادة (ورأت تلك الوفود أن مواد أخرى     . بشـأن هـذه املسـألة     

 .وسائر قوانني العقوبات الوطنية ستكون كافية لشمل السلوك املستهدف يف هذه املادة
، أعربت وفود عديدة عن رغبتها يف حذف        أثـناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة           (150)

ــن جانــب املوظفــني          ــا ليســت ضــد مفهــوم احلــيلولة دون اســاءة اســتعمال املعلومــات م ــنة أهن ــادة، مبّي هــذه امل
وطلـب نائـب الرئـيس الـذي يـتوىل مسـؤولية هـذا الفصـل مـن مشـروع االتفاقـية إىل وفـود اجلزائــر             . العمومـيني 

عـداد مشروع نص موحد، تيسريا الختاذ اللجنة املخصصة قرارا بشأن  وكولومبـيا واملكسـيك أن تتشـاور بغـية ا         
وريثما يتم اعداد ذلك النص املوحد، اقترح نائب الرئيس وضع النص . ما اذا كان جيدر االبقاء على هذه املادة

لثة وقـد حـال ضـيق الوقت دون امتثال تلك الوفود لطلب نائب الرئيس أثناء الدورة الثا                . احلـايل بـني معقوفـتني     
 .للجنة املخصصة

ــيك   (151) 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                    

دمـة، قـد يكـون مـن املفـيد ادراجهـا يف صيغة منقحة           ، ومـنها حتديـد فـترة زمنـية بعـد تـرك اخل             ٢عناصـر اخلـيار     
 .الحقة

 .رأى بعض الوفود أن هناك حاجة إىل كلمة أنسب (152)
أو أي شخص آخر، حسب التعريف الوارد يف "اقـترح أحـد الوفـود تعديـل هذه العبارة ليصبح نصها كما يلي        (153)

 ". من هذه االتفاقية٣املادة 
 .(A/AC.261/IPM/14)اقترحته كولومبيا  (154)
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غــري مشــروعة، ســواء ملنفعــته هــو أو   قــيام موظــف عمومــي بصــورة   )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؛

قـيام موظـف عمومـي، يعمل مستخَدما أو مسؤوال تنفيذيا أو عضوا              )ب(  
ة عمومـية أو يف هيئـتها التشـريعية، باسـتخدام معلومات ال      يف جملـس إدارة أيـة مؤسسـ       

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                  

 .]يف غضون سنتني من تركه تلك اخلدمة
 

 .] حذفت٢٧املادة [
 

 )١٥٥(٢٨ملادة ا[
 )١٥٦(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           
يبة أو  شـيء ذي قـيمة نقديـة مبقاديـر غـري مسـتحقة أو مبقاديـر يفـوق مـا يقـرره القانون، كضر                       

ســواء بشــكل مباشــر أو غــري ] مســامهة أو كرســم إضــايف أو ريــع أو فــائدة أو راتــب أو أجــر، 
 .مباشر

 

                                                                 

نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئيس اللجنة                         (155)
ــيكية ومصــر            ــة التش ــريو واجلمهوري ــن مشــروع االتفاقــية، ب ــأن هــذا الفصــل م ــا بش ــناء مداوالهت املخصصــة أث

ومل تستعرض اللجنة املخصصة    . للجنة املخصصة واملكسيك، بعد القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الثالثة          
 .هذا النص بعد توزيعه

أثـناء القـراءتني األوىل والثانـية ملشـروع الـنص يف الدورتني األوىل والثانية للجنة املخصصة، أشري إىل أن العنوان                      (156)
ألف هــذا الفعــل ومــع أن معظــم الــبلدان تــ. جيّســد عــلى حنــو مالئــم الفعــل املــراد جتــرميه مبوجــب هــذه املــادة  ال

اإلجــرامي، أشــري إىل أن هــذا املفهــوم يعتــرب مشــموال جبــرائم أخــرى يف القوانــني اجلنائــية الــيت ُنقّحــت يف اآلونــة 
 .ونتيجة لذلك، تساءل بعض الوفود عن مدى احلاجة إىل وجود مادة منفصلة بشأن هذا املوضوع. األخرية
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 )١٥٧(٢٩املادة [
 )١٥٨(األفعال اإلجرامية األخرى

 
ُيعتـرب الفعـالن التالـيان فعلَـي فسـاد خيضـعان للجزاءات املنصوص عليها يف التشريعات                 

 :الداخلية لكل دولة طرف

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              
 فيما يتعلق بأنشطته وعائداته غري املشروعة؛

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
 

 مكررا وأعيد ترقيمهما لتصبحا املادتني ٣٠ و٣٠نقلت املادتان [
 .]يا مكررا ثان٣٨ مكررا و٣٨

 
  .] حذفت٣١املادة [

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/24)اقترحتها الفلبني  (157)
ناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترح معظم الوفود إلغاء هذه املادة، ألن                  أثـ  (158)

ورأت بضعة وفود أن بعض أشكال السلوك       . كـل املسـائل الـيت تتضـمنها كانـت قد عوجلت يف مواضع أخرى              
 ملشروع النص أيضا، اقترحت كولومبيا إدراج   وأثـناء القراءة الثانية   . 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. 
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 )١٥٩(٣٢املادة 
 الفساد يف القطاع اخلاص

مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية        ] يف اعـتماد  [كـل دولـة طـرف       ] تـنظر [تعـتمد    -١  
أثناء ] [من جانب كيانات كربى[وتدابـري أخـرى لـتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا            

 )١٦٠(]:مومية من جراء ذلكوعندما تتضرر مصاحل ع] [مزاولة نشاط جتاري

وعـد أي شـخص يديـر كـيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة،        )أ(  
مبـزية غـري مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل              
الشـخص نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع                      

فيما يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم [ا، عـلى حنو خيلّ بواجباته       عـن فعـل مـ     
 )١٦١(؛]عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص

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

أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن فعل ما، على                                                         
فيما يتعلق مبعاملة اقتصادية أو مالية أو جتارية، مما ينجم عنه إحلاق ضرر                                                [حنو خيلّ بواجباته           

 )١٦٢(].بذلك الكيان التابع للقطاع اخلاص                

 يف اعتماد تدابري تشريعية لضمان معاقبة املوظفني     تـنظر كـل دولة طرف أيضا       -٢[  
الرفــيعي املســتوى يف مؤسســة مــن القطــاع اخلــاص بالعقوبــات املقــررة جلــرائم االخــتالس الــيت   
يرتكــبها موظفــون عمومــيون يف ظــروف مشــاهبة مــىت كانــت مؤسســة القطــاع اخلــاص املعنــية   

قطاع اخلاص هؤالء تؤثر على تضـطلع بنشـاط مـايل أو كانـت األفعـال الـيت ارتكـبها موظفو ال               
وينـبغي أن تشـمل مؤسسـات القطـاع اخلـاص اليت تغطيها هذه املادة،      . مصـاحل اقتصـادية عامـة     

                                                                 

 قوية أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن شكوك             (159)
ازاء االحـتفاظ هبـذه املـادة وحماولـة ارسـاء الـتزام تعـاهدي عاملي ملزم قانونيا بتجرمي الفساد احلاصل يف القطاع                       

والحظـت تلـك الوفـود أيضـا أن مسـألة الفساد يف القطاع اخلاص ميكن أن تصرف املفاوضني                   . اخلـاص وحـده   
 .عن حتقيق حلول عملية بشأن مسائل هامة أخرى

 .من الوفود إىل أن نطاق هذه املادة حيتاج إىل حتديد عن طريق الربط إىل حد ما باملصلحة العموميةأشار عدد  (160)
 .نص إضايف مقترح من املكسيك (161)
 .نص إضايف مقترح من املكسيك  (162)
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ولكـن لـيس عـلى سـبيل احلصـر بالضـرورة، املصـارف واملؤسسات املالية اخلاصة اليت تعمل يف            
 )١٦٣(.]جمال اقتراض األموال أو املوجودات أو الصكوك اليت ختص أفراداً واستخدامها

 
 ٣٣املادة 

 غسل عائدات الفساد
 
تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، مـا قد                      -١  

 :]عندما ترتكب عمدا[ ،يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال التالية

غرض إخفاء  ، ب إجراميةع العلم بأهنا عائدات     ـ، م إحالتها املمـتلكات أو     حتويـل  ‘١‘)أ(  
ــتلك املمــتلكات أو مســاعدة أي شــخص ضــالع يف      أو ــه املصــدر غــري املشــروع ل متوي

 ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقـية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية                 ‘٢‘  
بــأن تلــك وق املــتعلقة هبــا، مــع العــلم  التصــرف فــيها أو حركــتها أو ملكيــتها أو احلقــ 

 ؛إجراميةعائدات املمتلكات هي 

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

، اســتالمهااكتســاب املمــتلكات أو حــيازهتا أو اســتخدامها مــع العــلم، وقــت  ‘١‘  
 ؛إجراميةبأهنا عائدات 

أو الــتآمر الــتعاون ادة، أو ذه املــفعــل جمــّرم وفقــا هلــاملشــاركة يف ارتكــاب أي  ‘٢‘  
على ذلك وتسهيله وإسداء    والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   عـلى ارتكابـه،     
 .املشورة بشأنه

اكتسـاب ممـتلكات متأتـية مـن عائدات إجرامية، أو هي عائدات إجرامية، أو                ‘٣‘[  
ا أو حتويلها حـيازهتا أو اسـتخدامها أو إدارهتـا أو حراستها أو التصرف فيها أو مبادلته         

أو تقدميهــا كضــمان أو نقــلها أو إحالــتها أو اســتثمارها أو حتويــرها أو إتالفهــا، إذا مل 
يـتخذ الشـخص امللـزم حبكم مهنته أو موقعه أو منصبه أو التكليف املسند إليه ما يلزم                  

 )١٦٤( .]من تدابري للتأكد من مشروعية مصدر تلك املمتلكات

 : من هذه املادة١ة ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقر -٢  
                                                                 

 .نص مقترح من تركيا (163)
 .غسل األموالأعربت بعض الوفود عن قلقها من ارساء ما يبدو أنه معيار إمهال فيما يتعلق ب 164) 
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ــرة     )أ(   ــيق الفق ــة طــرف إىل تطب ــادة عــلى أوســع   ١تســعى كــل دول  مــن هــذه امل
 )١٦٥(جمموعة من اجلرائم األصلية؛

 األفعـال اجملـّرمة وفقا      تـدرج كـل دولـة طـرف يف عـداد اجلـرائم األصـلية كـل                 )ب([  
 )١٦٦(]؛هلذه االتفاقية

ئم األصلية اجلرائم املرتكبة    ، تشمل اجلرا   أعـاله  )ب(ألغـراض الفقـرة الفرعـية        )ج(  
غري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية      .  وخارجها داخـل الواليـة القضائية للدولة الطرف املعنية       

فعــال يعتــرب ذو الصــلة الســلوك القضــائية للدولــة الطــرف ال تكــون جــرائم أصــلية إال إذا كــان  
فعــال  مــن شــأنه أن يعتــرب وكــانإجرامــيا مبقتضــى القــانون الداخــلي للدولــة الــيت ارتكــب فــيها  

لو كان قد   إجرامـيا مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف الـيت ُتـنفِّذ أو ُتطـّبق هـذه املـادة                        
 ارتكب فيها؛

الـُمْنفذة د كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها         تـزوّ  )د(  
  الحقا أو بوصف هلا؛على تلك القواننيُتدخل هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات 

تنســحب   مــن هــذه املــادة ال١جيــوز الــنص عــلى أن اجلــرائم املبّيــنة يف الفقــرة  )ه([  
إذا كانـت املبادئ األساسية للقانون الداخلي       ،  عـلى األشـخاص الذيـن ارتكـبوا اجلـرم األصـلي           

 )١٦٧(]؛للدولة الطرف تقتضي ذلك

لغرض، الذي يلزم توافره يف على عنصر العلم أو القصد أو ا     ميكـن االستدالل     )و([  
 )١٦٨(]. من هذه املادة، من املالبسات الوقائعية املوضوعية١أي جرم مبّين يف الفقرة 

 

                                                                 

 اجلرائم األصلية اليت ترتئيها هذه الفقرة جمموعةأثـناء القراءة األوىل ملشروع النص، أبدت بضعة وفود قلقها من اتساع         (165)
وأبدت بضعة وفود أخرى    . ورأت تلـك الوفـود أنـه ينـبغي مشـول اجلـرائم األصـلية اخلطـرية فحسب                 . بصـيغتها احلالـية   

 وقد أعرب عن هذه املواقف جمددا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص .ائم األصلية من اجلرواسعة جمموعةتفضيلها 
 .يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة، أبـدت عـدة وفود قلقها بشأن نطاق                            (166)
وسوف يكون من الضروري حل هذه املسألة       . ن الفقرة السابقة  اجلـرائم األصـلية، وهـو قلق مماثل ملا أبدي بشأ          

 .بعد حتقيق الوضوح فيما يتعلق مبحتويات املواد املتعلقة بالتجرمي من االتفاقية املقبلة
أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (167)

 .ونادت وفود أخرى باالحتفاظ هبا. غري ضروريةالفقرة الفرعية 
أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (168)

 . مكررا٣٠الفقرة الفرعية لن تكون ضرورية إذا اتفق على املادة 
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 )١٦٩(٣٤املادة 
  اجلرائم احملاسبية

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعلني                      
 :التاليني، عند ارتكاهبما عمدا

أو اسـتخدام فـاتورة أو أي مسـتند أو سـجل حماسـيب آخر حيتوي على                 إعـداد    )أ(  
 معلومات كاذبة أو ناقصة؛

 .إغفال تسجيل أي دفعة خالفا للقانون )ب(  
 

 .]٣٦ و٣٥حذفت املادتان [
 

 )١٧٠(٣٧املادة 
  إعاقة سري العدالة

 تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي 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

 تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛

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               

ولــيس يف هــذه الفقــرة الفرعــية مــا ميــس حبــق الــدول األطــراف يف أن تكــون لديهــا   .[االتفاقــية
 .]ى من املوظفني العمومينيتشريعات حتمي فئات أخر

                                                                 

وأثـناء القـراءة األوىل ملشـروع الـنص، أثارت بضعة وفود مسألة             . (A/AC.261/IPM/10) فرنسـا    قترحـتها اهـذه املـادة      (169)
عالقة هذه  ىل  وأشارت بضعة وفود إ   . هذه املادة  إدراج جزاءات غري اجلزاءات اجلنائية إلضفاء مغزى على       إىل  احلاجـة   

ملخاوف  وقد أعرب عن هذه ا.٣٤ املادة وإما حذف املادة     بتلك ٣٤ املادة   إمـا دمـج   ، واقترحـت    ١٢املـادة باملـادة     
وأضافت بعض الوفود أن الصيغة . جمـددا أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة        
ووافقت اللجنة املخصصة على . ٣٢احلالـية عامـة بشـكل مفـرط وتـثري املخـاوف ذاهتـا الـيت أثـريت بشأن املادة           

ة يف دورهتـا الـرابعة، ومفـاده أن ينظر يف هذه املادة             اقـتراح نائـب الرئـيس الـذي يديـر املناقشـة بشـأن هـذه املـاد                 
 . أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص١٢بالتزامن مع النظر يف املادة 

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة، أعربـت وفود عن رأي مفاده أن هذه                            (170)
 .املادة غري ضرورية
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 ٣٨املادة 
 مسؤولية اهليئات االعتبارية

 
ق مع مبادئها القانونية، ستتتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري،                    -١  

 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية مسؤولية اهليئات االعتبارية عن املشاركة يفلتقرير 

ــية للدو  -٢   لــة الطــرف، جيــوز أن تكــون مســؤولية اهليــئات   رهــنا باملــبادئ القانون
 .االعتبارية جنائية أو مدنية أو إدارية

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

هليـئات االعتبارية   تكفـل كـل دولـة طـرف، عـلى وجـه اخلصـوص، إخضـاع ا                 -٤  
قــا هلــذه املــادة جلــزاءات جنائــية أو غــري جنائــية فّعالــة ومتناســبة   املســؤولية وفالــيت تلقــى علــيها 

 .نقديةالزاءات فيها اجلورادعة، مبا 
 

  مكررا٣٨املادة 
 التواطؤ يف ارتكاب جرمية [التواطؤ أو التحريض أو الشروع [

 ]] على ارتكاهبا أو الشروع يف ارتكاهباو التحريض
 

بري تشريعية وتدابري أخرى لكي     تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدا                 -١  
أو بأي صفة   ] [حمّرض] [مسـاعد [جتـّرم، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي، املشـاركة كطـرف متواطـئ               

 . من هذه االتفاقية)١٧١([...]يف فعل جمّرم وفقا للمواد ] أخرى

 وتدابري أخرى لكي    تدابري تشريعية تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن                  -٢[  
 الداخــلي، أي شــروع يف ارتكــاب فعــل مــن األفعــال اجملــّرمة وفقــا لــلمواد جتــّرم، وفقــا لقانوهنــا

 .] من هذه االتفاقية)١٧٢([...]
                                                                 

 الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املواد املتعلقة                أثـناء القـراءة    (171)
وهذا التمايز قد   .  مـن هذه املادة    ٣ أو الفقـرة     ٢هبـذه الفقـرة قـد ختـتلف عـن القائمـة املـراد إدراجهـا يف الفقـرة                    

 متوافقة بالتساوي مع املفاهيم املعّبر عنها يف     يصـبح ضروريا بسبب طبيعة األفعال اإلجرامية حيث اهنا ال تكون          
 .كل من تينك الفقرتني

أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املواد املتعلقة                    (172)
وهذا التمايز قد   . هذه املادة  مـن    ٣ أو الفقـرة     ١هبـذه الفقـرة قـد ختـتلف عـن القائمـة املـراد إدراجهـا يف الفقـرة                    

يصـبح ضروريا بسبب طبيعة األفعال اإلجرامية حيث اهنا ال تكون متوافقة بالتساوي مع املفاهيم املعّبر عنها يف               
 .كل من تينك الفقرتني
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تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي                      -٣[  
جتــّرم، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي، اإلعــداد الرتكــاب فعــل مــن األفعــال اجملــّرمة وفقــا لــلمواد           

 .]هذه االتفاقية من )١٧٣([...]
 

 )١٧٤( مكررا ثانيا٣٨املادة 

 العلم أو النية أو الغرض كعناصر للفعل اإلجرامي
 
ميكــن االســتدالل مــن املالبســات الوقائعــية املوضــوعية عــلى العــلم أو النــية أو الغــرض    

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

 )١٧٥(٣٩املادة [
 خصصةالسلطات املت

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري لضمان وجود أشخاص متخصصني أو                     

ويـتعني أن يتمـتع هؤالء مبا يلزم من االستقاللية، وفقا        . هيـئات متخصصـة يف مكافحـة الفسـاد        
للمـبادئ األساسـية للقـانون الداخـلي للدولـة الطـرف، لكـي يستطيعوا القيام بوظائفهم بفعالية                  

وتضمن كل دولة طرف حصول موظفي تلك اهليئات على ما     . لــه  داعـي ودون أي ضـغط ال      
 .]يكفي من التدريب واملوارد املالية للقيام مبهامهم

 
 ٤٠املادة 

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

 .اجلرمخاضعا جلزاءات ُتراعى فيها خطورة ذلك 

                                                                 

د املتعلقة أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصصة، لُفت االنتباه إىل أن قائمة املوا                   (173)
وهذا التمايز قد   .  مـن هذه املادة    ٢ أو الفقـرة     ١هبـذه الفقـرة قـد ختـتلف عـن القائمـة املـراد إدراجهـا يف الفقـرة                    

يصـبح ضروريا بسبب طبيعة األفعال اإلجرامية حيث اهنا ال تكون متوافقة بالتساوي مع املفاهيم املعّبر عنها يف               
 .كل من تينك الفقرتني

الثانــية ملشــروع الــنص يف الــدورة الــرابعة للجــنة املخصصــة، أشــارت بضــعة وفــود إىل رغبــتها يف   أثــناء القــراءة  (174)
 .الرجوع إىل هذه املادة أثناء القراءة الثالثة، ألن شكوكا تساورها بشأن ضرورة االحتفاظ هبا

ع الــنص، اتفــق عــلى وأثــناء القــراءة األوىل ملشــرو). A/AC.261/IPM/4(هــذه املــادة اقترحــتها النمســا وهولــندا  (175)
وأثــناء القــراءة الثانــية ملشــروع الــنص يف الــدورة الــرابعة للجــنة  . ٤٠اســتعراض هــذه املــادة بالــتزامن مــع املــادة  

 . مكررا يف صيغتها النهائية٥املخصصة، أُرجئ البت يف االحتفاظ هبذه املادة أو حذفها إىل أن توضع املادة 
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تسـعى كـل دولـة طـرف إىل اختـاذ ما يلزم من تدابري لقصر نطاق أي حصانة                    -٢  
وأي امتـياز قضـائي ملوظفـيها العمومـيني، فـيما يـتعلق بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة يف اجلرائم                   
املقـررة وفقـا هلـذه االتفاقـية، مبوجـب نظامهـا القـانوين، عـلى مـا هـو ضـروري بالقطع لضمان                    

ــة كافـيـة لألشـخاص الذيـن يتمـّتعون بـتلك االمتـيازات واحلصـانـات لـدى ممارسـة                   توفـري محايـ  
 )١٧٦ (.وظائفهـم

] تقديرية[تسـعى كـل دولـة طـرف إىل ضـمان ممارسـة أي صالحيات قانونية         -٣  
ــذه          ــة األشــخاص الرتكــاهبم جــرائم مشــمولة هب ــتعلق مبالحق ــيما ي ــا الداخــلي ف ــيحها قانوهن يت

لفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم،          االتفاقـية، مـن أجل حتقيق ا      
 .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة ردع ارتكاهبا

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

الشــروط املفروضــة فــيما يــتعلق بقــرارات اإلفــراج عــلى ذمــة احملاكمــة أو االســتئناف ضــرورة    
 )١٧٧(. حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقةضمان

 حماكمهـا أو سـلطاهتا املختصـة األخرى         بـأن تـراعي   تكفل كـل دولـة طـرف        تـ  -٥  
ر أو  ذه االتفاقية لدى النظر يف إمكانية اإلفراج املبكّ       املشمولة هب اجلرائم  ] وخصوصـية [خطـورة   

 )١٧٨(.اجلرائماملشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك 

حيــنما ُيــتهم موظــف عمومــي جبــرم مبقتضــى هــذه االتفاقــية، تــنظر كــل دولــة  -٦ 
طـرف يف امكانـية وقـف ذلـك املوظـف العمومـي وقفـا مؤقـتا عـن تـويل منصـبه أو االضطالع                         

 أداء وظائفـه، أو نقلـه إىل مكـان عمل آخر داخل مؤسسة ما، كتدبري وقائي، عندما          مبهامـه أو  
تسـّوغ جسـامة اجلـرم ذلـك االجراء ويكون ذلك مستصوبا الجراء التحريات أو مواصلتها أو        

وينـــبغي أن يكـــون أي وقـــف مؤقـــت أو نقـــل لفـــترة زمنـــية . حلمايـــة مصـــاحل عمومـــية هامـــة

                                                                 

مسي أنشأه نائب الرئيس القائم مبهمة رئيس اللجنة املخصصة أثناء   أعد نص هذه الفقرة فريق عامل غري ر (176)
مداوالهتا بشأن هذا الفصل من مشروع االتفاقية خالل الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بعد القراءة الثانية    

 .ملشروع النص
 بعض الوفود أنه ينبغي  أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، كان من رأي  (177)

يف حني أيدت وفود كثرية استبقاءها، وخباصة بالنظر إىل أن النص مستنسخ من اتفاقية . حذف هذه الفقرة
 .اجلرمية املنظمة ومتت املوافقة عليه باالمجاع يف تلك االتفاقية

 أحد الوفود حذف هذه الفقرة، أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح  (178)
 .يف حني أعربت بعض الوفود عن قلقها بشأن طابعها االلزامي
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 كما ينبغي أن يكون  )١٨٠(.عتبار الواجب الفتراض الرباءة    وأن ُيمـارس بـايالء اال      )١٧٩(معقولـة، 
وقـف املوظـف العمومـي مؤقـتا عـن عملـه أو نقلـه إىل مكان عمل آخر بناء على هذا األساس                       

 )١٨١(.دون مساس دائم باملسؤوليات املسندة إىل املوظف العمومي املتهم

 امكانية  تـنظر كـل دولة طرف، حينما تسّوغ هلا جسامة اجلرم ذلك، يف            )  أ( -٧ 
 عن )١٨٢(اسـقاط األهلـية، بأمـر قضـائي أو بـأي و سـيلة مناسـبة أخـرى، لفـترة زمنـية معقولـة،             

 :األشخاص املدانني جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية، للقيام مبا يلي

 )١٨٣(تويل منصب عمومي؛ ‘١‘ 

 تويل منصب يف مؤسسة شبه حكومية؛ ‘٢‘ 

ــبارية تنضــوي يف نطــاق    ‘٣‘ ــئة اعت ــويل منصــب يف هي ــة  ت ــة القضــائية للدول  الوالي
  ما مل ُيرد له اعتباره؛)١٨٤(الطرف،

تـنظر أيضا كل دولة طرف يف امكانية انشاء سجل أو قيد وطين باألشخاص                )ب( 
الذيـن هـم رهـن السـقاط األهلية عنهم، بغية احليلولة دون توظيفهم من قبل مؤسسات أخرى        

 )١٨٦(،)١٨٥(أثناء فترة اسقاط أهليتهم،

                                                                 

فترة زمنية "أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة  (179)
 ".معقولة "غري مفيدة، ألنه غري واضح َمن يقرر ما املقصود بالصفة  " معقولة

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت بعض الوفود أن هذا احلكم من        (180)
 .شأنه أن يتعارض مع افتراض الرباءة على النحو املعمول به يف نظمها القانونية الداخلية

عة للجنة املخصصة، فريق عامل غري رمسي أنشأه  مكررا، ابان الدورة الراب٦أعد نص هذه الفقرة والفقرة  (181)
وأثناء  . نائب الرئيس، املسندة اليه املسؤولية عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية، وقامت بالتنسيق فيه أستراليا   

 .٦القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن احلاجة إىل الفقرة 
فترة زمنية "ثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، علّق أحد الوفود بأن العبارة أ (182)

 ".معقولة "غري مفيدة، ألنه غري واضح َمن يقرر ما املقصود بالصفة  " معقولة
بعض الوفود احلاجة إىل النظر يف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أبرزت   (183)

وذكرت بعض . اسقاط األهلية بشأن املناصب العمومية بالنظر إىل أمهية القطاع العام يف التصدي للفساد 
الوفود أن هذا قد يكون مستحيال حيث تكون هناك مقتضيات أهلية منصوص عليها دستوريا فيما يتعلق  

 .بشاغلي املناصب العمومية
ة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، ذكرت بعض الوفود أنه ال ميكن النظر        أثناء القراء (184)

 .يف تنفيذ حكم من هذا النوع يف القطاع اخلاص ألن من شأنه أن ينتهك احلق يف العمل 
أنه سيكون من غري أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت عدة وفود  (185)

املمكن يف التطبيق العملي انشاء سجل باألشخاص الذين هم رهن اسقاط األهلية، كما أن من شأنه أن ميس  
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ــر  -٨   ــادة مبمارســة الســلطات املختصــة صــالحياهتا     ١ة ال متــس الفق  مــن هــذه امل
ولــدى تقريــر اجلــزاءات  ]. أو املوظفــني املدنــيني الدولــيني [التأديبــية ضــد املوظفــني العمومــيني  

اجلنائــية الواجــب فرضــها، جيــوز لــلمحاكم اجلنائــية الوطنــية، وفقــا للمــبادئ األساســية لقانوهنــا 
ء تأديــبـي ســبق فرضــه عــلى الشــخص نفســه للســلوك الداخــلي، أن تضــع يف اعتــبارها أي جــزا

 .ذاته

لـيس يف هـذه االتفاقـية ما ميس باملبدأ القائل بأن توصيف األفعال اجملّرمة وفقا         -٩ 
ــية املطــبّ   ــية وتوصــيف الدفــوع القانون ــية األخــرى الــيت حتكــم   هلــذه االتفاق قة أو املــبادئ القانون

ــلوك حمفــوظ حصــرا     ــة الطــرف، وبوجــوب   لالداخــلي للقــانون لمشــروعية الس الحقــة املدول
 )١٨٧(.وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك واملعاقبة على 

تســعى الــدول األطــراف إىل تعزيــز إعــادة إدمــاج األشــخاص املدانــني جبــرائم    -١٠ 
 .مشمولة هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

 )١٨٨( مكررا٤٠املادة 
  نظام التقادم

قتضى قانوهنا الداخلي، نظاما لفترة عـلى كـل دولـة طرف أن تنشئ، عند االقتضاء، مب            
تقـادم طويلة، ألجل البدء فيها باالجراءات القضائية بشأن أي فعل جّرمته وفقا هلذه االتفاقية،               

 .وفترة أطول أو معلّقة يف احلاالت اليت يفلت فيها اجلاين املزعوم من قبضة العدالة
 

 ]. ُحذفت٤١املادة [
  

                                                                 

وقد أرادت تلك الوفود أن توضح منذ البدء أهنا لن تستطيع تنفيذ هذا   . بالقوانني الداخلية املتعلقة باخلصوصية
 . من شأنه أن يثري مسائل دستورية والحظت أيضا بعض الوفود أن هذا احلكم. احلكم

 ٧أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تساءلت عدة وفود عن ضرورة الفقرة       (186)
مكررا، وأعربت عن قلقها من أن احلكم سوف ُيطبق على أشكال التصرف املنخفضة املستوى وميكن أن   

وعلّقت وفود   . وأن يكون ُعرضة إلساءة االستعمال ألغراض سياسية يؤثر على عمل الشركات الصغرية 
أخرى على الطابع االختياري يف هذا احلكم وعلى احتمال فائدة حكم من هذا النوع لبعض البلدان يف     

 .مكافحة الفساد
 .ف هذه الفقرةأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود حذ  )187(
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك اليت تولت التنسيق يف         )188(

فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من الرئيس املسندة اليه املسؤولية   
 .ستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه ومل ت. عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية
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 ٤٢املادة 

  ]تجميد واحلجز واملصادرةال] [احلجز واملصادرة[
تعـتمد كـل دولـة طـرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين                 -١  

 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

العــائدات اإلجرامــية املتأتــية مــن جــرائم مشــمولة هبــذه االتفاقــية، أو ممــتلكات  )أ(  
 تعادل قيمتها قيمة هذه العائدات؛

املمـتلكات أو املعـدات أو األدوات األخـرى الـيت اسُتخدمت أو كانت معّدة                )ب(  
 )١٨٩(.لالستخدام يف ارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية

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

 )١٩٠(.مصادرته يف هناية املطاف

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

 .]إجرامية، من ِقبل السلطات املختصة وفقا لقانوهنا الداخلي

ــبات        -٤[  ــنفذ طل ــنظر وت ــتدابري لكــي ت ــتخذ ال ــة طــرف أيضــا أن ت عــلى كــل دول
التجمـيد أو احلجـز املؤقـتني لعـائدات الفسـاد الـيت هـي يف حـوزة اجلـاين سـواء أكانت حمفوظة                    
بامسـه أم باسـم أصـدقائه أم معاونـيه أم أقاربـه أم شـركائه يف اجلـرم لفـترة زمنـية معقولـة تكون                          

 أو احملاكمـة، وعلـيها أيضـا أن تنشـئ آلـيات للـنظر يف مطالبات أي                  ضـرورية الجـراء التحقـيق     
 .]شخص بشأن املوجودات اجملّمدة

                                                                 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن من الضروري  )189(
متحيص طبيعة الوسائل اذا كان هناك وضوح بشأن اتساع األفعال االجرامية املشمولة باالتفاقية املرتقبة  

كرر االعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة    وقد ت. مستقبال
 .املخصصة

يف  "أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت مصر االستعاضة عن عبارة  )190(
وقد تكرر االعراب عن هذا املوقف أثناء  ). A/AC.261/L.49/Add.1انظر " (احملتملة"بالكلمة " هناية املطاف

 .القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
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إذا ُحّولـــت العـــائدات اإلجرامـــية أو ُبّدلـــت، جزئـــيا أو كلـــيا، إىل ممـــتلكات   -٥ 
أخــرى، وجــب إخضــاع هــذه املمــتلكات، بــدال مــن العــائدات، للــتدابري املشــار إلــيها يف هــذه  

 )١٩١(.املادة

ذا ُخلطـت العــائدات اإلجرامـية مبمــتلكات اكُتسـبت مــن مصـادر مشــروعة،     إ -٦ 
يف حدود القيمة املقّدرة    ] أو لدعوى جتريد مدنية   [وجـب إخضـاع هـذه املمتلكات للمصادرة         

يف حـدود القـيمة االمجالـية للعـائدات االجرامـية، مع عدم             [للعـائدات املخلوطـة     ] عـلى األقـل   [
 ].ها أو حجزهااملساس بأي صالحيات تتعلق بتجميد

ختضـع أيضا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على النحو ذاته وبالقدر نفسه           -٧ 
املطـّبقني عـلى العـائدات اإلجرامـية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات، أو                 

ليت اختلطت هبا   مـن املمـتلكات الـيت ُحّولـت العـائدات إلـيها أو ُبّدلـت هبـا، أو من املمتلكات ا                    
 .هذه العائدات

مــن ] الـتعاون الــدويل ألغـراض املصــادرة  [...] [ألغـراض هــذه املـادة واملــادة    -٨ 
هـذه االتفاقـية، ختـوِّل كـل دولـة طـرف حماكمهـا أو سـلطاهتا املختصة األخرى أن تأمر بإتاحة                

ــتجارية أو حبجــزها  )١٩٢(الســجالت املصــرفية  ــية أو ال ــدول األ .  أو املال طــراف أن وال جيــوز لل
 )١٩٣(.ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية

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

 الداخـــلي ومـــع طبـــيعة اإلجـــراءات القضـــائية قانوهنـــااملـــبادئ األساســـية لمـــع اإللـــزام متســـقا 
 )١٩٤(.واإلجراءات األخرى

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت اهلند أنه اذا ما وّسع نطاق   (191)
يت ُنقلت أو ُحّولت، فلن يكون مثة سبب الستبقاء هذه  تعريف العائدات االجرامية ليشمل تلك العائدات ال

 .الفقرة
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت باكستان ادراج العبارة   (192)

 .واقترحت املغرب أنه ينبغي حتديد االجراء الالزم التاحة تلك السجالت". واحلسابات"
 املعقوفان الواردان يف اجلملة األخرية من هذه املادة بناء على اقتراح الفريق العامل غري الرمسي أزيل القوسان (193)

 .٥٨الذي أنشئ عقب القراءة الثانية للمادة 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت اليمن عن قلق بشأن استخدام   (194)

 ".ة اإلجراءات القضائية واإلجراءات األخرىومع طبيع"العبارة 
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قــوق األطــراف الثالــثة احلســنة حب أحكــام هــذه املــادة مبــا ميــس تــأويلال جيــوز  -١٠ 
 .النية

لـيس يف هـذه املادة ما ميس باملبدأ القائل بأن يكون حتديد وتنفيذ التدابري اليت                 -١١ 
 .تلك األحكامل  وخاضعنين الداخلي للدولة الطرف أحكام القانو متوافقني معتشري إليها

 
 )١٩٥( مكررا٤٢املادة [

  السرية املصرفية
تكفل الدول األطراف اتاحة آليات مناسبة يف نظمها القانونية الداخلية للتغلب على                                        

العقبات اليت تعترض التحقيق يف اجلرائم املشمولة يف هذه االتفاقية واليت قد تنشأ عن تطبيق                                            
 )١٩٦(.]لسرية املصرفية       قوانني ا  

 )١٩٧(٤٣املادة 

  محاية الشهود واخلرباء والضحايا
وضمن   تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي،      تـتخذ كـل دولـة طرف       -١ 

تــتعلق جبــرائم  بشــهادة واخلــرباء الذيــن ُيْدلــونلشــهود للــتوفري محايــة فّعالــة ، حــدود إمكانــياهتا
 االقتضاء،   عند رهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم     مشـمولة هبـذه االتفاقـية، وكذلك ألقا       

 .من أي انتقام أو ترهيب حمتمل

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

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

                                                                 

نص هذه املادة هو اقتراح قدمته أثناء الدورة الرابعة للجنة املخصصة الواليات املتحدة اليت تولت التنسيق يف    (195)
 من مشروع االتفاقية وعمال بطلب من نائب الرئيس ٥٨فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية للمادة 

ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص بعد   . املسؤولية عن الفصل الثالث من مشروع االتفاقيةاملسندة اليه 
 .توزيعه

تكفل الدول األطراف اتاحة آليات مناسبة يف نظمها القانونية   : "اقترح أحد الوفود صيغة بديلة كما يلي    (196)
لنظر عن أي من قوانني السرية    الداخلية تسمح بالتحقيق يف اجلرائم املشمولة يف هذه االتفاقية، بصرف ا

 ."املصرفية
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة املخصصة مصر اليت تولت التنسيق يف فريق        (197)

عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من نائب الرئيس املسندة اليه املسؤولية  
 . من مشروع االتفاقيةعن هذا الفصل
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 أو بفرض قيود على تواجدهم وأماكن ة أولئك األشخاص  بعـدم إفشـاء املعلومـات املتعلقة هبوي       
 إفشائها؛

أولــئك مة  تتــيح اإلدالء بالشــهادة عــلى حنــو يكفــل ســال  إثباتــيةتوفــري قواعــد  )ب( 
  مـــثل، كالســـماح مـــثال بـــاإلدالء بالشـــهادة باســـتخدام تكنولوجـــيا االتصـــاالت، األشـــخاص

 .وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة

تــنظر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفاقــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن   -٣ 
 .ادة من هذه امل١ يف الفقرة املشار اليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

 .ُتطبق أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا من حيث كوهنم شهودا -٤ 

عـلى كـل دولـة طـرف، رهـنا بقانوهنـا الداخـلي، أن تتيح امكانية عرض آراء                    -٥ 
وشـواغل الضـحايا وأخذهـا بعـني االعتـبار يف املـراحل املناسـبة مـن االجراءات اجلنائية املتخذة                    

 )١٩٩(،)١٩٨(. الدفاعضد اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق
 

 )٢٠٠( مكررا٤٣املادة 

  محاية األشخاص املبلّغني
تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة                                         

لتوفري احلماية من أي معاملة ال مسّوغ هلا ألي شخص يبلّغ، حبسن نية وبناء على أسباب                                               
 .علق باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                 معقولة، السلطات املختصة بأي حدث عرضي يت                     

 

                                                                 

وقد ُوضعت هذه الفقرة هنا بناء على توصية الفريق العامل   . ٤٥ من املادة  ١ من اخليار ٢سابقا هي الفقرة  (198)
ومل تستعرض اللجنة  . ٤٥ و٤٤غري الرمسي الذي تولت التنسيق فيه املكسيك، وأعدت النص املنقح للمادتني  

 .املخصصة هذه الفقرة بعد توزيعها
عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة اقترحت مجهورية كوريا اضافة الفقرة    (199)

إىل  ‘ اإلخبار التطوعي‘اذا أدى  : "(...) (A/AC.261/L.161) من هذه املادة ٤اجلديدة التالية بعد الفقرة 
من جانبها، أو إىل زيادة هذه العائدات،   االستعادة املباشرة لعائدات ختص وكاالت عمومية أو إىل وفورات 

من السلطات املختصة أن تدفع له أو هلا مكافأة، ويتعني على السلطات  ‘ املخرب املتطوع‘جيوز أن يطلب 
 ".املختصة أن تدفع له أو هلا مكافأة مناسبة

 تولت التنسيق يف فريق    نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة املخصصة مصر اليت    (200)
عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من نائب الرئيس املسندة اليه املسؤولية  

 .٧وميكن النظر يف هذه املادة أثناء القراءة الثالثة فيما يتعلق باملادة . عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية
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 )٢٠١(٤٤املادة 

  اآلثار النامجة عن أفعال الفساد
 ،)٢٠٢(]املتضررة[مـع إيـالء االعتـبار الواجب للحقوق املكتسبة شرعا لألطراف الثالثة         

 تدابــري وفقــا للمــبادئ األساســية مــن قانوهنــا  )٢٠٣(]مــا قــد يلــزم مــن [تعــتمد الــدول األطــراف 
ويف هذا السياق، جيوز للدول األطراف، على .  لآلثـار الـنامجة عـن الفساد       الداخـلي، للتصـدي   

سـبيل املـثال، أن تعتـرب الفسـاد عـامال ذا صـلة يف االجـراءات القانونـية املـتخذة إللغاء أو فسخ                        
 .عقد أو سحب امتياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي اجراء انتصايف آخر

 
 )٢٠٥(،)٢٠٤(٤٥املادة 
  يض عن األضرارالتعو

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقـا للمـبادئ األساسية من قانوهنا                          
 الذيــن أصــاهبم ضــرر مــن جــراء فعــل  )٢٠٦(الداخــلي، لكــي تكفــل حــق اهليــئات أو األشــخاص 

 يف رفـع دعـوى قانونـية ضـد األشـخاص املسـؤولني عن ذلك الضرر، بغية احلصول              )٢٠٧(فسـاد 
 .على تعويض كامل

                                                                 

حة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك اليت تولت التنسيق يف        نص هذه املادة هو صيغة منق )201(
فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثانية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من الرئيس املسندة اليه املسؤولية   

 .ومل تستعرض لللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه. عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية
 .اقتراح مقدم من الواليات املتحدة األمريكية )202(

 .اضافة اقترحتها هولندا (203)
 .حتتفظ كندا مبوقفها بشأن هذه املادة (204)
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها ابان الدورة الرابعة للجنة املخصصة املكسيك اليت تولت التنسيق يف         (205)

نية ملشروع النص واستجابة إىل طلب من الرئيس املسندة اليه املسؤولية  فريق عامل غري رمسي عقب القراءة الثا 
 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه . عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية

 ".الدولة أو الشركة "بالعبارة " اهليئات أو األشخاص"اقترحت اندونيسيا االستعاضة عن العبارة  (206)
 .٢يف املادة " أفعال الفساد"يف هذه املادة مرهون باملناقشة النهائية بشأن تعريف  " أفعال الفساد"املصطلح  (207)
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 )٢٠٨(٤٦ادة امل

  تدابري تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القانون
تـتخذ كـل دولـة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو         -١ 

شـاركوا يف ارتكـاب فعـل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات                     
فعلـية حمـددة للسلطات املختصة      املختصـة ألغـراض التحقـيق واالثـبات، وعـلى توفـري مسـاعدة               

 .ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسترداد تلك العائدات

ــية ختفــيف      -٢  ــيح، يف احلــاالت املناســبة، إمكان ــة طــرف يف أن تت ــنظر كــل دول ت
عقوبـة املـتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن جرم مشمول هبذه                 

 .قيةاالتفا

تـنظر كـل دولة طرف يف أن تتيح، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،               -٣ 
إمكانـية منح احلصانة من املالحقة القضائية ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق                

 .أو املالحقة بشأن جرم مشمول هبذه االتفاقية

[...] يف املــادة جتــري محايــة أولــئك األشــخاص عــلى الــنحو املنصــوص علــيه   -٤ 
مـن هذه االتفاقية، مع تعديله حسب مقتضى احلال، وفقا للقانون  ] محايـة الشـهود والضـحايا     [

 .الداخلي

 مـن هـذه املادة، املوجود يف        ١عـندما يكـون الشـخص املشـار الـيه يف الفقـرة               -٥ 
دولـة طـرف، قـادرا عـلى تقـدمي عـون كـبري إىل السـلطات املختصـة لدولة طرف أخرى، جيوز            

دولــتني الطــرفني املعنيــتني أن تــنظرا يف ابــرام اتفاقــات أو ترتيــبات، وفقــا لقانوهنمــا الداخــلي، لل
 من هذه ٣ و ٢بشـأن إمكـان قـيام الدولـة الطـرف األخـرى بـتوفري املعاملـة املبيـنة يف الفقرتني                  

 .املادة
 

                                                                 

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قُدمت يف الدورة الثانية للجنة املخصصة من االحتاد الروسي وفرنسا      )208(
 /A/AC.261)طلب من الرئيسوكولومبيا والنمسا وهولندا، عقب القراءة األوىل ملشروع النص وبناء على 

L.76). 
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 )٢٠٩(]. ُحذفت٤٧املادة [

  
 ٤٨املادة 

  السلطات الوطنيةبني التعاون 
ة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للتشـجيع على التعاون بني السلطات                   تـتخذ كـل دولـ      

ــا الداخــلي، وســلطاهتا املســؤولة عــن        ــا لقانوهن ــيني، وفق ــك املوظفــني العموم ــية، وكذل العموم
 :وجيوز أن تشمل تلك التدابري ما يلي. التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها

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

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

 . الضرورية إىل السلطات األخرية، بناء على طلبهاتقدمي مجيع املعلومات )ب( 
  

  مكررا٤٨املادة 
  التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية

تــتخذ كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري لكــي تشــجع، وفقــا لقانوهنــا  -١ 
 الداخــلي، عــلى الــتعاون بــني الســلطات الوطنــية املعنــية بالتحقــيق واملالحقــة وكــيانات القطــاع
اخلـاص، وخصوصـا املؤسسـات املالـية، فـيما يـتعلق بـاألمور الـيت تـنطوي عـلى ارتكاب أفعال                      

 .إجرامية مشمولة هبذه االتفاقية

تــنظر كــل دولــة طــرف، يف تشــجيع رعاياهــا وغريهــم مــن األشــخاص الذيــن  -٢[ 
املالحقة يوجـد مكان إقامتهم املعتاد يف اقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق و             

 .]عن ارتكاب فعل إجرامي مشمول هبذه االتفاقية
 

                                                                 

 أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، ألهنا كانت متطابقة   ٤٧ُحذفت املادة  )209(
 . من مشروع النص٥٩مع املادة 
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 ٤٩املادة 

  السجل اجلنائي
جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية أو تدابـري أخرى،                       

حسـب االقتضـاء، لكـي يؤخـذ بعـني االعتـبار، حسـبما تـراه مناسـبا من شروط وأغراض، أي                      
ــة ــة أخــرى، بغــية اســتخدام تلــك     ســبق أن صــدر حبــق ا )٢١٠(حكــم إدان جلــاين املــزعوم يف دول

 .املعلومات يف اجراءات جنائية ذات صلة جبرم مشمول هبذه االتفاقية
 

 ٥٠املادة 

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

 :ذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني                على األفعال اجملّرمة لدى الدول األطراف وفقا هل                   

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

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

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

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

دمي    عندما يرتكب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص ع                                  )ب (  
 اجلنسية يوجد مكان اقامته املعتاد يف اقليمها؛ أو                          

من ‘ ٢‘) ب (١عـندما يكـون اجلـرم واحـدا مـن األفعـال اجملّرمة وفقا للفقرة                 )ج(  
مـن هذه االتفاقية وُيرتكب خارج اقليمها هبدف        ] جتـرمي غسـل عـائدات الفسـاد        [[...]املـادة   

                                                                 

 تعد موضع ينبغي فهمه على أنه يشري إىل ادانة مل" ادانة"ينبغي أن تبني األعمال التحضريية أن مصطلح  (210)
 .استئناف

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الواليات املتحدة نقل هذه الفقرة        (211)
وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، الحظت      . ٢الفرعية إىل الفقرة   

لقرار النهائي بشأن هذه الفقرة الفرعية سيعتمد على األفعال األساسية اجملرمة   الواليات املتحدة مرة أخرى أن ا
 .مبوجب الفصل الثالث
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جترمي غسل  [...] [من املادة   ‘١‘) ب(أو  ‘ ٢‘أو  ‘ ١‘) أ (١ارتكـاب فعـل جمـّرم وفقا للفقــرة         
 .من هذه االتفاقية داخل اقليمها] عائدات الفساد

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

عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف املتضررة، حسبما هو مقرر يف هذه                                            )ه[(  
 )٢١٢ (.]االتفاقية   

من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة                       ] مني  تسليم اجملر     [...] [ألغراض املادة          -٣  
طرف ما قد يلزم من تدابري لتأكيد سريان واليتها القضائية على اجلرائم املشمولة هبذه                                                      
االتفاقية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد                                                    

 .مواطنيها   

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

 .وال تقوم بتسليمه         

 ٢ أو   ١اذا أُبلغـت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة             -٥ 
ــأن أي د     ــادة، أو علمــت بطــريقة أخــرى، ب ــيقا أو   مــن هــذه امل ول أطــراف أخــرى جتــري حتق

، وجب على السلطات ]أو ما يتصل به[مالحقـة أو تـتخذ اجـراء قضـائيا بشـأن السـلوك ذاتـه           
املختصـة يف تلـك الـدول األطـراف أن تتشـاور فـيما بيـنها، حسـب االقتضاء، هبدف تنسيق ما           

 .تتخذه من إجراءات

ه االتفاقية دون ممارسة دون مسـاس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذ          -٦ 
 .أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  

                                                                 

، مث نقلتا إىل   ١من الفقرة   ) ج مكررا(و ) ج(سابقا الفقرتني الفرعيتني ) ه(و ) د(كانت الفقرتان الفرعيتان  (212)
وقد أيدت وفود كثرية     . ابعة للجنة املخصصة  أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الر  ٢الفقرة 

وكان من رأي بعض الوفود أن هاتني الفقرتني الفرعيتني ضروريتان، مع أهنا سلّمت بأهنما . استبقاءمها
 .متداخلتان
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   تشجيع التعاون الدويل وتعزيزه -رابعا 
 )٢١٣( مكررا٥٠املادة [

  التعاون الدويل
ــلمواد       -١  ــا ل ــية، وفق ــراف يف املســائل اجلنائ ــدول األط ــتعاون ال ــليم [...] [ت تس
ــيهم  ن[...] [ و] اجملــرمني ــبادلة [...] [و ] قــل األشــخاص احملكــوم عل ــية املت ] املســاعدة القانون

ــية  [...] [ و ــراءات اجلنائـ ــل االجـ ــانون   [...] [ و] نقـ ــاذ القـ ــال انفـ ــتعاون يف جمـ [...] و ] الـ
، ويســاعد بعضــها بعضــا، قــدر  ]أســاليب الــتحري اخلاصــة [...] [و ] التحقــيقات املشــتركة[

اخلــية، يف التحقــيقات يف اجلــرائم االداريــة، وكذلــك يف االمكــان مبقتضــى نظمهــا القانونــية الد
 .]االجراءات املدنية واالدارية

 مـن هـذه االتفاقية، تنظر الدول األطراف        ٥٣ مـن املـادة      ٨إضـافة إىل الفقـرة       -٢[ 
يف اعـتماد تدابـري تشـريعية وإداريـة تـنص عـلى أن املسـاعدة فيما يتعلق بالتحقيقات يف اجلرائم                     

أو األحكـــام [ءات املدنـــية واإلداريـــة لـــن ُتـــرفض بســـبب الســـرية املصـــرفية اإلداريـــة واإلجـــرا
 )٢١٦(،)٢١٥(،)٢١٤(].]الضريبية

 
                                                                 

تايلند والكامريون واملكسيك وهولندا عقب القراءة الثانية ملشروع نص هذا  اقترحت إدراج نص هذه املادة   (213)
الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بطلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع      الفصل، يف 

وكان النص األصلي   . ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه   . )A/AC.261/L.164(االتفاقية 
ي أنشأه نائب  كاقتراح من الفريق العامل غري الرمسي الذ٢وقد أدرجت الفقرة . حيتوي على فقرة واحدة فقط

 .٥٨الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع املادة 
رأى الفريق العامل غري الرمسي الذي أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب  )214(

 ٦٤ السابقة من املادة  ٢رة الواردة يف الفقرة  أن هذا هو أفضل موضع إلدراج العبا  ٥٨القراءة الثانية للمادة 
بيد أنه كانت لدى الوفود آراء  . ٥٨واليت طلب نائب الرئيس أن ينظر الفريق العامل فيها يف سياق املادة 

 .خمتلفة بشأن ما إذا كان من املستصوب أصال إدراج الصيغة الواردة بني معقوفتني  
 : اقترحت الوفود صيغتني أخريني، مها )215(

، تنظر الدول األطراف يف اعتماد تدابري تشريعية وإدارية تنص   ٥٣ من املادة ٨إضافة إىل الفقرة  "    
أو  [على أن املساعدة فيما يتعلق بإجراءات خالف اإلجراءات اجلنائية لن ُترفض بسبب السرية املصرفية 

 ]."األحكام الضريبية
 ٨إضافة إىل الفقرة : " مكررا بالنص التايل٥٠ادة وكان البديل املقترح الثاين هو االستعاضة عن امل    

، تنظر الدول األطراف يف أن يساعد بعضها بعضا قدر االمكان مبقتضى نظمها القانونية الداخلية ٥٨من املادة 
 ."يف االجراءات املدنية واالدارية املتعلقة باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية

 . صعوبات كبرية بشأن هذه الفقرة وال تستطيع أن تعتمد مثل هذه التدابري أشارت بعض الوفود إىل أن لديها )216(
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 ٥١املادة 
  تسليم اجملرمني

األفعـال اليت جترمها     [طـبق هـذه املـادة عـلى اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية               ُت -١ 
وع طلب التسليم الشخص الذي هو موضعندما يكون ، ]الـدول األطـراف وفقا هلذه االتفاقية      

يف إقلـيم الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب، شـريطة أن يكون اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه                   موجـودا   
القـانون الداخـلي لكـل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف    خاضـعا للعقـاب يف   التسـليم   

 )٢١٧(.متلقية الطلب

ألطراف  مـن هـذه املـادة، جيـوز للدول ا          ١بصـرف الـنظر عـن أحكـام الفقـرة            -٢[ 
الـيت يسـمح قانوهنـا بذلـك أن تطلـب تسليم شخص ما بسبب أي من األفعال اجملرَّمة يف املواد                     

مــن هــذه االتفاقــية والــيت ال ختضــع للعقــاب مبوجــب القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف   [...] 
 )٢١٨(.]متلقية الطلب

  بعضــها غــري إذا كــان طلــب التســليم يتضــمن عــدة جــرائم خطــرية منفصــلة     -٣ 
هبـذه املـادة، جـاز للدولـة الطـرف متلقـية الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما يتعلق                    مشـمول   

 )٢١٩(.اجلرائمبتلك 

اجلرائم طـبق علـيها هـذه املـادة مدرجـا يف عداد             الـيت تُ  مـن اجلـرائم     يعتـرب كـل      -٤ 
وتتعهد الدول  . اخلاضـعة للتسـليم يف أي معـاهدة لتسـليم اجملـرمني سـارية بـني الدول األطراف                 

ربم  معاهدة تسليم تُ   كلاخلاضـعة للتسليم يف     اجلـرائم   يف عـداد    اجلـرائم   راف بـإدراج تلـك      األطـ 

                                                                 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أن   (217)
اية ما هي اجلرائم اليت قد ال تكون الزمة يف االتفاقية املقبلة، إذا كان واضحا مبا فيه الكف" ازدواجية التجرمي"

وقد تكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة   . ستكون مشمولة
ورأت وفود أخرى أن هذه الصيغة متثل استنساخا غري مناسب من اتفاقية اجلرمية املنظمة مما . للجنة املخصصة
 .يتطلب إيضاحا

ومل .  كولومبيا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة قدمت هذا االقتراح (218)
 .تستعرض اللجنة املخصصة هذا االقتراح بعد توزيعه

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت عدة وفود أنه بالرغم من كون        (219)
ميت بصلة التفاقية اجلرمية املنظمة وجرى تعريفه فيها، فهو قد ال يكون مناسبا يف " اجلرمية اخلطرية"مفهوم 

وقد تكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة    . سياق مشروع هذه االتفاقية
 ضرورة استبقاء واقترحت وفود أخرى . الرابعة للجنة املخصصة، عندما أوصت عدة وفود حبذف هذه الفقرة  

 .الفقرة بعد أن تعاد صياغتها لكي تطابق بقدر أكرب احتياجات هذه االتفاقية
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وألغـراض تسـليم اجملـرمني، ال يعتـرب أي من اجلرائم املبّينة يف هذه االتفاقية جرما                  [.فـيما بيـنها   
 )٢٢٠(.]سياسيا

إذا تلقـت دولـة طـرف، جتعل تسليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة، طلب               -٥ 
 أن  )٢٢١(]تعّين عليها  [ مـن دولـة طـرف أخـرى ال ترتـبط معهـا مبعاهدة تسليم، جاز هلا                 تسـليم 

 .طبق عليه هذه املادةُتجرم األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي هي تعترب هذه االتفاقية 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على -٦ 

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

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الاألساس القانوين للتعاون بشأن 

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

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

عـلى الـدول األطـراف الـيت ال جتعـل تسـليم اجملرمني مشروطا بوجود معاهدة                  -٧ 
 .خاضعة للتسليم فيما بينهاجرائم طبق عليها هذه املادة اليت ُتاجلرائم أن تعترب 

تســليم للشــروط الــيت يــنص علــيها القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف  ضــع الخي -٨ 
ــةة باط املــتعلقوتســليم املطــبقة، مبــا يف ذلــك الشــر  المتلقــية الطلــب أو معــاهدات   ــيالعقوب   الدن

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

تســعى الـــدول األطـــراف، رهـــنا بقوانيـــنها الداخلـــية، إىل تعجـــيل إجـــراءات   -٩ 
 .طبق عليه هذه املادةُتُجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت معظم الوفود استبقاء النص       (220)
، معربة عن رأي مفاده أن من السابق  وأبدت بعض الوفود رغبتها يف استبقاء املعقوفتني . الوارد بني معقوفتني 

ورأت وفود أخرى  . ألوانه حذفهما، ألن األفعال اجلنائية اليت ستكون مشمولة باالتفاقية املرتقبة مل حتدد بعد
بيد أنه جرت  .  من هذه املادة١٥أن النص الوارد بني معقوفتني سيجعل هذه الفقرة متضاربة مع الفقرة 

ذا التضارب، ألن النص الوارد بني معقوفتني مقصود به أن يشري إىل طبيعة  اإلشارة إىل عدم وجود مثل ه
 . إىل الدافع لطلب التسليم١٥اجلرمية، بينما تشري الفقرة 

يف هذه الفقرة، قالت وفود أخرى إن هذا التغيري  " تعني عليها"بينما أيدت بعض الوفود استخدام عبارة  )221(
هذا اجملال وفضلت بشدة اإلبقاء على الصيغة املأخوذة من اتفاقية اجلرمية    سيخالف املمارسة الدولية الراسخة يف  

 .وأشارت بعض الوفود إىل أنه سيكون من املستحيل بالنسبة هلا قبول هذا التغيري . املنظمة
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عاهداهتا جيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم       -١٠ 
لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب                   تعلقة با املـ 

املوجــود يف إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــري مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات وتســليمه 
 .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعيالتسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تس

اجلـاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك       إذا مل تقـم الدولـة الطـرف الـيت يوجـد              -١١ 
وجب عليها، بناء ،   كونه أحد رعاياها   ردطبق عليه هذه املادة جمل    ُتُبجـرم   الشـخص فـيما يـتعلق       

ه إىل ـ لسّوغم عـلى طلـب الدولـة الطـرف الـيت تطلـب التسـليم، أن حتيل القضية دون إبطاء ال                 
رها وتضــطلع بإجــراءاهتا عــلى وتــتخذ تلــك الســلطات قــرا. ســلطاهتا املختصــة بقصــد املالحقــة

 القانون الداخلي لتلك الدولة  يف طابع جسيم    يعترب ذا آخر  جرم  الـنحو ذاتـه كمـا يف حالـة أي           
، ضمانا  إلثباتيةوتـتعاون الـدول األطـراف املعنـية، خصوصـا يف اجلوانـب اإلجرائية وا              . الطـرف 

 .لفعالية تلك املالحقة

أي على   الطرف تسليم أحد رعاياها      عـندما ال جيـيز القـانون الداخـلي للدولة          -١٢ 
 لعقوبة املفروضة إال بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا               حنـو كـان     

 وتتفق هذه ،علـيه نتـيجة لـلمحاكمة أو اإلجـراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها         
تريانه قد  لى ما   الدولـة الطرف والدولة الطرف اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وع            

ن يف الفقرة   مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـرب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبيّ                
 . من هذه املادة١١

غرض تنفيذ حكم قضائي، حبجة أن الشخص لم  إذا ُرفـض طلـب تسـليم مقـدَّ         -١٣ 
ة الطــرف املطلــوب تســليمه هــو مــن رعايــا الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، وجــب عــلى الدولــ

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

 .هالطرف الطالب أو ما تبقى منل الداخلي

اليت اجلرائم  من   إجـراءات فـيما يـتعلق بـأي          بشـأنه ُتكفـل ألي شـخص ُتـتخذ         -١٤ 
 معاملـة منصـفة يف كـل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع               ،طـبق علـيها هـذه املـادة       ُت

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

 بالتسليم إذا   ال جيـوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما             -١٥ 
غــرض لم  وجــيهة لالعــتقاد بــأن الطلــب قــّدأســبابكــان لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب 
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أو العرقي مالحقـة أو معاقـبة شخص بسبب نوع جنسه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله        
أن االمتثال للطلب سيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من           بـ آرائـه السياسـية، أو      

 )٢٢٢(.ابتلك األسب

يعترب أيضا  اجلـرم   تسـليم جملـرد أن      ال أن تـرفض طلـب       ة الطـرف  ال جيـوز للدولـ     -١٦ 
 )٢٢٣(.مالية أمورمنطويا على 

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٧ 
ت األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتيح هلا فرصة وافرة لعرض آرائها ولتقدمي املعلوما                    

 .هائذات الصلة بادعا

ــتعددة      -١٨  ــية ومـ ــبات ثنائـ ــات أو ترتيـ ــرام اتفاقـ ــراف إىل إبـ ــدول األطـ ــعى الـ تسـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 

 
 ٥٢املادة 

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

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

 

                                                                 

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، سحبت كل من املكسيك وكولومبيا  (222)
). ، على التوايل٢ و١، اخليارين A/AC.261/3 (Part II)لالطالع على النص، انظر   (٤١راحها بشأن املادة اقت

 سوف تنقل ٥، وأن الفقرة ٤٠ سوف تنقل إىل املادة ٤وقد فعلت املكسيك ذلك بناء على الفهم بأن الفقرة 
 من ١٥ سوف تصبح الفقرة ٦قرة إىل مادة مناسبة ضمن الفصل الرابع عن تشجيع التعاون الدويل، وأن الف

ولكن بالنظر إىل سحب  ). A/AC.261/L.49 (٤١كما اقترح وفد مصر صيغة جديدة للمادة . ٥١املادة 
اقتراحي املكسيك وكولومبيا، وما أعقب ذلك من حذف املادة، أبدت مصر عدم إصرارها على اقتراحاهتا ما    

وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف .  مرحلة الحقةمل تعاود اللجنة املخصصة النظر يف هذه املسألة يف
 .٥٣الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشارت بعض الوفود إىل أنه ينبغي إدراج هذه الفكرة أيضا يف املادة  

. أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود حذف هذه الفقرة (223)
أعربت وفود عديدة عن تفضيلها الشديد االبقاء عليها، ألهنا متاثل حكما واردا يف اتفاقية اجلرمية املنظمة   و

 .يدرج الفساد ضمن األفعال الواجب جترميها
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 ٥٣املادة 
  )٢٢٤(املساعدة القانونية املتبادلة

كــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة     تقــدِّم الــدول األطــراف بعضــها إىل بعــض أ     -١ 
واملالحقــات واالجــراءات القضــائية فــيما يتصــل باجلــرائم )٢٢٥(القانونــية املتــبادلة يف التحقــيقات

 )٢٢٧(،)٢٢٦(.املشمولة هبذه االتفاقية

تقـدَّم املسـاعدة القانونـية املتـبادلة عـلى أمت وجـه ممكـن مبقتضـى قوانني الدولة                    -٢ 
اهتــا وترتيــباهتا ذات الصــلة، فــيما يتصــل بالتحقــيقات الطــرف متلقــية الطلــب ومعاهداهتــا واتفاق

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

 .الطرف الطالبة

 ألي من  ،م وفقـا هلـذه املادة      القانونـية املتـبادلة الـيت تقـدَّ        جيـوز طلـب املسـاعدة      -٣ 
 :األغراض التالية

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

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان       (224)
كافيا، خصوصا يف اللغات األخرى غري االنكليزية، للتعبري عن نطاق   " عدة القانونية املتبادلةاملسا"تعبري 

ويف  . ورئي أنه ميكن العثور على تعبري أعم ال يعين املساعدة يف املسائل اجلنائية فقط. املساعدة املراد تقدميها
املساعدة القانونية  (”mutual legal assistance“هذا الصدد، اقترحت كولومبيا واملكسيك أن تترجم عبارة 

وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف     .  باالسبانية”asistencia jurίdica recίproca“االنكليزية إىل  ) املتبادلة
الدورة الرابعة للجنة املخصصة، ذكرت املكسيك وكولومبيا أن النص اإلسباين كان ينبغي أن يستنسخ 

وأشارت إسبانيا إىل أن املسألة     . ”asistencia jurίdica recίproca“استخدام مصطلح بالصيغة اليت قدم هبا، ب 
 .ليست مسألة لغوية بل موضوعية، ألهنا تتعلق بنطاق املساعدة   

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقُترح تفضيل النص الوارد يف اتفاقية        (225)
ومالت عدة وفود إىل فكرة استحداث مادة منفصلة تتناول املساعدة اليت قد تقدم يف املسائل . ةاجلرمية املنظم

 ). مكررا أعاله٥٠انظر املادة (غري اجلنائية، نظرا لطبيعة مشروع االتفاقية  
 من املادة ١فيما يتعلق بالصياغة املتعلقة بالتعبري عن نطاق املساعدة، سيتطلب األمر ضمان االتساق مع الفقرة  (226)

 .، مبجرد التوصل لقرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بني معقوفتني املضمن يف تلك الفقرة يعترب مفضال ٥١
عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح االحتاد الروسي إضافة الفقرة   )227(

 ):A/AC.261/L.170 (١اجلديدة التالية بعد الفقرة 
يف حالة عدم التوافق يف صياغة التعريفات للجرائم اليت ُتطلب املساعدة القانونية  "[...]   

بشأهنا، تنطلق الدول األطراف ال من الصيغ املعينة الواردة يف املواد ذات الصلة من قانوهنا اجلنائي الذي 
للجرائم اليت تتناوهلا هذه  ) يةالعناصر األساس(يعّرف األفعال بأهنا جرائم بل من الطبيعة األساسية  

 ."االتفاقية
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 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل )ج( 

 فحص األشياء واملواقع؛ )د( 

 اخلرباء؛اتية وتقييمات واملواد اإلثبتقدمي املعلومات  )ه( 

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

 عنها؛

أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو        اإلجرامية  عـائدات   كشـف ال   )ز( 
 ؛إثباتيةألغراض  أثرهااقتفاء 

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

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

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

 )٢٢٨(.]رجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصليةإ )ك( 

جيــوز للســلطات املختصــة للدولــة الطــرف، دون مســاس بالقــانون الداخــلي،    -٤ 
مبسـائل جنائية إىل سلطة خمتصة  ذات صـلة    معلومـات    ترسـل قا، أن   ودون أن تـتلقى طلـبا مسـبّ       

ة عــلى  حيــثما تــرى أن هــذه املعلومــات ميكــن أن تســاعد تلــك الســلط،يف دولــة طــرف أخــرى
 أو أهنــا قــد ُتفضــي إىل قــيام الدولــة ،القــيام بالــتحريات واإلجــراءات اجلنائــية أو إمتامهــا بــنجاح

 .هذه االتفاقيةقتضى الطرف األخرى بصوغ طلب مب

مبا جيري من مسـاس   مـن هـذه املـادة دون    ٤املعلومـات عمـال بالفقـرة    ُترسـل    -٥ 
لســـلطات املختصـــة الـــيت تقـــدم تلـــك ا ا هلـــحتـــريات وإجـــراءات جنائـــية يف الدولـــة الـــيت تتـــبع

 ألي طلـب بإبقـاء تلك        أن متتـثل    السـلطات املختصـة الـيت تـتلقى املعلومـات          عـلى و. املعلومـات 
                                                                 

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف . (A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (228)
الدورة الثانية للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن شكها يف ما إن كان ينبغي إدراج هذه الفقرات الفرعية   

 وتكرر اإلعراب عن هذا املوقف أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة .يف هذه املادة
 .املخصصة
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بــيد أن هــذا ال ميــنع . املعلومــات طــي الكــتمان، ولــو مؤقــتا، أو بفــرض قــيود عــلى اســتخدامها
ويف . صا متهماإجـراءاهتا معلومـات تربئ شخ  سـياق  الدولـة الطـرف املتلقـية مـن أن تفشـي يف        

ــة الطــرف املتلقــية بإ    قــبل إفشــاء تلــك  املرســلةار الدولــة الطــرف شــعتلــك احلالــة، تقــوم الدول
وإذا تعذر، يف حالة . ذلكاليها   إذا ما طلب     ملرِسلة،املعلومـات، وتتشـاور مـع الدولـة الطرف ا         

 املرسلةطرف الغ الدولة ال ــق، قامـت الدولـة الطـرف املتلقـية بإب         مسـبّ  اسـتثنائية، توجـيه إشـعار     
 .بذلك اإلفشاء دون إبطاء

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

 .املتبادلة

هذه مبقتضى ة  مـن هـذه املـادة على الطلبات املقدم   ٢٩ إىل ٩طـبق الفقـرات     ُت -٧ 
إذا أما .  إذا كانـت الـدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية      ،املـادة 

كانـت تلـك الـدول األطـراف مرتـبطة مبعـاهدة مـن هـذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة                     
ن هذه املادة  م٢٩ إىل  ٩يف تلـك املعـاهدة، مـا مل تـتفق الـدول األطـراف على تطبيق الفقرات                  

ــيق هــذه الفقــرات إذا كانــت تســهّ    شــجَُّتو. بــدال مــنها  ــدول األطــراف بشــدة عــلى تطب ل ع ال
 )٢٢٩(.التعاون

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

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه      (229)
 .ودافعت وفود أخرى بقوة من أجل استبقائها. الفقرة

لقراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بعض الوفود حذف هذه     أثناء ا (230)
وأوصى فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب       . الفقرة

 من املادة  ٢و) اء اجلملة األوىلباستثن (١ بأن تنظر اللجنة املخصصة يف نص الفقرتني      ٥٨القراءة الثانية للمادة 
وتنص هاتان الفقرتان على  . يف سياق هذه الفقرة ) A/AC.261/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة    (٥٨

 :ما يلي
على الدولة الطرف متلقية الطلب أن تطبق هذه املادة وفقاً لقانوهنا الداخلي أو أحكامها   -١"    

 .رتيبات الثنائية أو املتعددة األطراف اليت تربطها بالدولة الطرف الطالبةاإلجرائية أو االتفاقات أو الت
تلتزم الدولة الطرف الطالبة بعدم استخدام ما تتلقاه من معلومات حممية يف إطار السرية   -٢"    

مل تأذن هلا بذلك الدولة الطرف   املصرفية ألي غرض آخر غري اإلجراء الذي طلبت املعلومات من أجله، ما 
 ."متلقية الطلب
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دة القانونــية املتــبادلة مبقتضــى جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاع -٩ 
بيد أنه جيوز للدولة متلقية الطلب، عندما ترى ذلك         . هـذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي      

مناسـبا، أن تقـدم املسـاعدة، بـالقدر الـذي تقرره حسب تقديرها، بصرف النظر عما إذا كان                    
 )٢٣١(.لطلب القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية ايعّد جرما يفالسلوك 

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

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

 موافقة ذلك الشخص طوعا وعن علم؛ )أ( 

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

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة  -١١ 

إبقائــه قــيد تزمة بخمولــة وملــنقل إلــيها الشــخص لدولــة الطــرف الــيت ُيــاكــون ت )أ( 
 قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري ذلك؛االحتجاز، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت ُن

تنفذ، دون إبطاء، التزامها     أن   نقل إلـيها الشخص   الدولـة الطـرف الـيت يُـ       عـلى    )ب( 
 على أي حنو  تفق عليه مسبقا، أو     ه إىل عهـدة الدولـة الطـرف الـيت نقـل مـنها وفقـا ملا يُ                 رجاعـ بإ

 ، بني السلطات املختصة يف الدولتني الطرفني؛آخر

ال جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يـنقل إلـيها الشـخص أن تطالـب الدولة الطرف                 )ج( 
  ذلك الشخص؛رجاعاليت نقل منها ببدء إجراءات تسليم من أجل إ

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

 مـن هذه    ١١ و ١٠للفقـرتني   ال جيـوز أن ُيالَحـق الشـخص الـذي ُيـنقل وفقـا                -١٢ 
أي قــيود أخــرى عــلى حريــته ُيحــتجز أو ُيعاقَــب أو أن ُتفــرض املــادة، أيــا كانــت جنســيته، أو 

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

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن القلق بشأن صيغة         (231)
 .هذه الفقرة
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لة  مركزية تكون مسؤولة وخمّو]أو سلطات [ كـل دولـة طـرف سـلطة      سـّمي ُت -١٣ 
إحالــتها إىل الســلطات تلقــي طلــبات املســاعدة القانونــية املتــبادلة وتنفــيذ تلــك الطلــبات أو   يف 

وحيـثما كان للدولة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل       .املختصـة لتنفـيذها   
 سـلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا فيما         تسـمي للمسـاعدة القانونـية املتـبادلة، جـاز هلـا أن            

مة تنفيذ الطلبات   وتكفل السلطات املركزية سرعة وسال    . يـتعلق بـتلك املـنطقة أو ذلك اإلقليم        
وحيـثما تقـوم السـلطة املركـزية بإحالـة الطلـب إىل سـلطة خمتصـة لتنفـيذه،          . املـتلقاة أو إحالـتها  

يتعني و.  سـليمة  بطـريقة ع تلـك السـلطة املختصـة عـلى تنفـيذ الطلـب بسـرعة و               جِّشَـ ُتعلـيها أن    
 وقت قيام كل     هلذا الغرض  سماة األمـني العـام لألمـم املـتحدة باسـم السـلطة املركـزية امل               إبـالغ 

. دولـة طـرف بـإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها                 
وجـه طلـبات املسـاعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت          وُت
وجيه مثل  وال ميس هذا الشرط حق أي دولة طرف يف أن تشترط ت           . ها الـدول األطراف   سـمي ت

يف احلاالت العاجلة، وحيثما    أمـا   واملراسـالت إلـيها عـرب القـنوات الدبلوماسـية،            هـذه الطلـبات   
 .عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلكفتتفق الدولتان الطرفان املعنيتان، 

إنتاج سجل  قادرة على   قـدم الطلـبات كـتابة أو، حيـثما أمكـن، بـأي وسيلة               ُت -١٤ 
 بلغـة مقـبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، وبشروط تتيح لتلك الدولة الطرف             ،وبمكـت 

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

 أمـا يف احلـاالت العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان الطرفان   .و االنضـمام إلـيها    قـبوهلا أو إقـرارها أ     
 .على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات شفويا، على أن تؤكَّد كتابة على الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -١٥ 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

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

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

 تود الدولة الطرف    ة معيـن  تامسـة وتفاصـيل أي إجـراء      وصـفا للمسـاعدة امللتَ     )د( 
 ؛االطالبة اتباعه

 هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته حيثما أمكن ذلك؛ )ه( 
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 .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريالغرض الذي ُت )و( 

ن جيـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلـب معلومات إضافية عندما يتبيّ          -١٦ 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنوفقا لقانوهنا الداخلي أو أهنا ضرورية لتنفيذ الطلب 

وكذلك الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة الطرف متلقية الطلب،              نفّذ  يـ  -١٧ 
ال يـتعارض مـع القانون   ، حيـثما أمكـن، طاملـا كـان ذلـك      وفقـا لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب        
 .الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب

وُيـراد مساع أقواله،     يف إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   ص  شـخ يكـون   عـندما    -١٨ 
 متسقاأو خـبري، أمـام السـلطات القضـائية لدولـة طـرف أخرى، ويكون ذلك ممكنا و                 كشـاهد   
 األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب             ئمـع املباد  

 إذا مل يكن ممكنا ، الفيديوتمار بواسطة االئستماع عن طريقالالدولـة األخـرى، بعقـد جلسـة ا      
للدولتني وجيوز .  يف إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة   شخصـيا أو مستصـوبا مـثول الشـخص املعـين          

 عــلى أن تــتوىل إدارة جلســة االســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدولــة الطــرف اأن تــتفقالطــرفني 
 . الطلبالطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية

 املعلومـات أو األدلة اليت تزودها هبا        تـنقل ال جيـوز للدولـة الطـرف الطالـبة أن            -١٩ 
الدولــة الطـــرف متلقــية الطلـــب، أو أن تســـتخدمها يف حتقــيقات أو مالحقـــات أو إجـــراءات    

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

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

 الدولة وجب علىذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق،   وإذا تعـ . لـب مـنها ذلـك    مـا طُ  
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

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

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

 :جيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة -٢١ 

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قَدإذا مل ُي )أ( 
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سيادهتا أو  بتلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد ميس           إذا رأت الدولـة الطـرف م       )ب( 
 )٢٣٢(أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

إذا كـان القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب حيظر على سلطاهتا                   )ج( 
خاضعا لتحقيق أو مالحقة    اجلرم  مماثل، لو كان ذلك     جرم  تنفـيذ اإلجـراء املطلـوب بشـأن أي          

 جراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛أو إ

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

ال جيـوز للـدول األطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة جملرد أن             -٢٢ 
 .أمور ماليةلى عمنطويا أيضا يعترب اجلرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء -٢٣ 

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

وجيــوز للدولــة الطــرف الطالــبة أن تقــدم     . يف الطلــب ذاتــه  باهباتــورد أســ زمنــية، ُيفضــل أن  
استفسـارات معقولـة للحصـول عـلى معلومـات عـن حالـة الـتدابري الـيت اختذهتـا الدولـة الطرف                       

 الدولــة الطــرف متلقــية  عــلىو. متلقــية الطلــب لتلبــية ذلــك الطلــب والــتقدم اجلــاري يف ذلــك  
 التقدم عن الطالـبة من استفسارات معقولة أن تـرد عـلى مـا تـتلقاه مـن الدولـة الطـرف        الطلـب   

 الدولة الطرف متلقية الطلب،  بإبالغ الدولـة الطـرف الطالـبة   وتقـوم . احملـرز يف معاجلـة الطلـب      
 .على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

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

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

                                                                 

أو  "أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت عدة وفود حذف عبارة       (232)
واقترحت وفود أخرى استبقاء الفقرة الفرعية بصيغتها احلالية، اليت تطابق نص    ". ألخرىمصاحلها األساسية ا

اتفاقية اجلرمية املنظمة، لدواعي االتساق، وشفعها بامللحوظة التفسريية من األعمال التحضريية لتلك االتفاقية،       
د أن صيغة هذه الفقرة واستذكر أحد الوفو. من أجل استنساخ الفهم نفسه املعرب عنه يف تلك امللحوظة

مرفــق قــرار اجلمعية العامة  (الفرعية مطابقة لنص املعاهدة النموذجيــة لتبادل املساعــدة يف املسائــل اجلنائيــة 
٤٥/١١٧.( 
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. شروط وأحكام   مبا تراه ضروريا من    نارهلـنظر فـيما إذا كـان ميكـن تقـدمي املسـاعدة               ل الطالـبة 
الشروط، وجب عليها االمتثال لتلك     ب مرهونة املساعدة    تلك فـإذا قبلت الدولة الطرف الطالبة     

 .الشروط

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

 يف إجــراءات قضــائية، أو عــلى املســاعدة يف حتــريات أو مالحقــات أو إجــراءات ةاإلدالء بشــهاد
د حريته الشخصية يف قضـائية يف إقلـيم الدولـة الطـرف الطالـبة، أو إخضـاعه ألي إجراء آخر يقيّ              

يم الدولة الطرف متلقية غادرته إقلسابق مل أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة      بسببقلـيم،   ذلـك اإل  
 بقي الشاهد أو اخلبري أو الشخص اآلخر مبحض        مىت  عـدم التعّرض هذا    وينـتهي ضـمان   . الطلـب 

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

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

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

ــتحديد        ــتني أن تتشــاورا ل ــتني الطــرفني املعني ــة، وجــب عــلى الدول نفقــات ضــخمة أو غــري عادي
 )٢٣٣(.ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمالشروط واألحكام اليت سُي

ا يوجد  البة نسخا مم  توفـر الدولـة الطـرف متلقية الطلب للدولة الطرف الط             )أ(  -٢٩ 
أو معلومـات حكومـية يسـمح قانوهنـا الداخلي بإتاحتها           مسـتندات    سـجالت أو     يف حوزهتـا مـن    
 لعامة الناس؛

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

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

                                                                 

ينبغي أن توضح األعمال التحضريية أن كثريا من التكاليف اليت تنشأ فيما يتصل باالمتثال للطلبات اليت تقدم  (233)
وفضال عن  .  ستعترب بصفة عامة تكاليف ذات صبغة استثنائية  ٥٣ من املادة  ١٨ و١١ و١٠فقرات عمال بال

ذلك، ينبغي أن توضح األعمال التحضريية فهما مفاده أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات يف تلبية حىت 
 . متطلبات هذه املادةبعض التكاليف العادية وينبغي أن تقدم هلا املساعدة املناسبة لتمكينها من استيفاء
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تـنظر الـدول األطـراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو ترتيبات               -٣٠ 
  العمــلي أو تعــززنفاذثنائــية أو مــتعددة األطــراف ختــدم أغــراض هــذه املــادة أو تضــعها موضــع الــ 

 .هاأحكام
 

 ٥٤املادة 
  نقل اإلجراءات اجلنائية

تــنظر الــدول األطــراف يف إمكانــية أن تــنقل إحداهــا إىل األخــرى إجــراءات املالحقــة    
حسن مشـمول هبـذه االتفاقـية، يف احلـاالت الـيت يعتـرب فـيها ذلك النقل يف صاحل                    جبـرم   املـتعلقة   

ــة  ــات قضــائية،     و، ســري العدال ــر بعــدة والي ــتعلق األم وذلــك هبــدف تركــيز  خصوصــا عــندما ي
 .املالحقة

 
 ٥٥املادة 

  التعاون يف جمال إنفاذ القانون
ــا       -١  ــيقا، مب ــا وث ــنها تعاون ــيما بي ــدول األطــراف ف ــتعاون ال ــع  ت ــتوافق م ــانظمي  ه

القانونـية واإلداريـة الداخلـية، مـن أجـل تعزيـز فاعلـية تدابـري إنفـاذ القانون الرامية إىل مكافحة                      
 وتعـتمد كـل دولـة طـرف، على وجه اخلصوص، تدابري       )٢٣٤(.قـية املشـمولة هبـذه االتفا    اجلـرائم   

 :فعالة من أجل

تعزيـز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املختصة، وإنشاء تلك            )أ( 
 وســريعة عــن كــل  بطــريقة آمــنةالقــنوات عــند الضــرورة، مــن أجــل تيســري تــبادل املعلومــات    

، إذا ها صــالهتا باألنشــطة اإلجرامــية األخــرىا فــي املشــمولة هبــذه االتفاقــية، مبــاجلــرائمجوانــب 
 ؛رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا

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

 همتواجد وأماكن   اجلرائماألشـخاص املشـتبه يف ضلوعهم يف تلك          )٢٣٥(هويـة  ،١‘  
 اآلخرين؛املعنيني وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص 

                                                                 

 من املادة  ١فيما يتعلق بالصياغة املتعلقة بالتعبري عن نطاق املساعدة، سيتطلب األمر كفالة االتساق مع الفقرة     (234)
 .، مبجرد التوصل إىل قرار بشأن ما إذا كان النص الوارد بني معقوفتني املضمن يف تلك الفقرة يعترب مفضال ٥١

ُيفهم مبعىن واسع ليشمل السمات أو أي معلومات " هوية"مال التحضريية أن مصطلح ينبغي أن توّضح األع (235)
 .أخرى ذات صلة قد تكون الزمة لتحديد هوية شخص ما
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 ؛اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك االجراميةعائدات الحركة  ،٢‘ 

ــراد    ‘٣‘   ــتخدمة أو املـ ــرى املسـ ــدات أو األدوات األخـ ــتلكات أو املعـ ــركة املمـ حـ
 ؛جلرائماستخدامها يف ارتكاب تلك ا

مــن املــواد   كمــيات الالزمــة   الري األصــناف أو  القــيام، عــند االقتضــاء، بــتوف    )ج( 
  ألغراض التحليل أو التحقيق؛

تـبادل املعلومـات، عـند االقتضـاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل               )د( 
وطــرائق معيــنة ُتســتخدم يف ارتكــاب اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقــية، مبــا يف ذلــك اســتخدام   

ّورة أو زائفة وغريها من وسائل اخفاء األنشطة املتعلقة         هويـات زائفـة، أو وثـائق مـّزورة أو حمـ           
 )٢٣٦ (باجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية؛

تسـهيل التنسـيق الفعـال بـني سـلطاهتا وأجهـزهتا ودوائـرها املختصة، وتشجيع             )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو      تعيني ضباط اتصال   تـبادل العـاملني وغريهـم مـن اخلرباء، مبا يف ذلك           

 ؛ثنائية بني الدول األطراف املعنيةترتيبات 

حسب تدابري أخرى،   تدابري إدارية و  مـا ُيـتخذ مـن       تـبادل املعلومـات وتنسـيق        )و( 
 .ر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية لغرض الكشف املبكّ،االقتضاء

ــية  -٢  ــرام       بغ ــدول األطــراف يف إب ــنظر ال ــنفاذ، ت ــية موضــع ال ــذه االتفاق وضــع ه
ت ثنائـية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ             اتفاقـات أو ترتيـبا    

وإذا مل تكـن هـناك بني   . يف حـال وجودهـا  القـانون، ويف تعديـل تلـك االتفاقـات أو الترتيـبات             
الــدول األطــراف املعنــية اتفاقــات أو ترتيــبات مــن هــذا القبــيل، جــاز لألطــراف أن تعتــرب هــذه   

املشــمولة هبــذه بشــأن اجلــرائم يف جمــال إنفــاذ القــانون للــتعاون املتــبادل  س هــي األســااالتفاقــية
، كـلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو          األطـراف وتسـتفيد الـدول     . االتفاقـية 

الترتيـبات، مبـا فـيها املـنظمات الدولـية أو اإلقليمـية، لـتعزيز الـتعاون بـني أجهـزهتا املعنـية بإنفاذ               
 .القانون

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

                                                                 

ينبغي أن توضح األعمال التحضريية أن هذه الفقرة الفرعية ال تعين ضمنا أن نوع التعاون املبّين فيها لن يكون  (236)
 .ة املنظمةمتاحا مبقتضى اتفاقية اجلرمي

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي إضافة مادة جديدة بعد     (237)
 :)Corr.1و A/AC.261/L.157انظر ( تنص على ما يلي ٥٥املادة 
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 ٥٦املادة 
  التحقيقات املشتركة

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

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

ــةاحل ــدول األطــ .ال ــية  وتكفــل ال ــتام لســيادة مــراعاة راف املعن ــة الطــرف الــيت   االحــترام ال الدول
 .سيجري ذلك التحقيق داخل إقليمها

 
 )٢٣٨(٥٧املادة 

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

. حقيق فيه ومعاقبة مرتكبيه   مـن العـون بشـأن أجنـع السـبل والوسـائل ملـنع الفسـاد وكشـفه والت                  
 :وعلى وجه اخلصوص، جيوزلكل دولة طرف أن تعتمد تدابري وآليات فعالة من أجل

تــبادل املعلومــات مــع الــدول األطــراف األخــرى عــن املؤسســـات واملوظفــني    )أ( 
 وسائر األشخاص املعنيني مبحاربة الفساد، جيوز توزيعها وتعميمها على الدول اليت تطلبها؛

مـيع وتقاسـم اخلـربات التحليلية املتعلقة مبحاربة الفساد على الصعيد الثنائي             جت )ب( 
 )٢٣٩(.ومن خالل املنظمات والوكاالت دون اإلقليمية واإلقليمية والدولية

                                                                 

 [...]املادة "
 الوالية القضائية والتعاون فيما يتعلق جبرائم الفساد"

  ام تكنولوجيا احلاسوباليت ترتكب باستخد
يف احلاالت اليت ترتكب فيها جرائم مشمولة هبذه االتفاقية عن طريق استخدام  -١"    

نظم حاسوبية ملعاجلة البيانات أو برامج حاسوبية أو اإلنترنت، تسعى الدول األطراف اليت توجد  
 القضائية وفقا ألحكام فيها املعدات احلاسوبية أو حواسيب خدمة الشبكة إىل متديد نطاق واليتها 

 . من هذه االتفاقية٥٠ من املادة ٥الفقرة 
 ٥٣ من هذه املادة واملادة ١وباملثل، ومن أجل ضمان االمتثال ألحكام الفقرة  -٢"    

من هذه االتفاقية، تسعى الدول األطراف إىل توفري املساعدة القانونية املتبادلة، وجيوز هلا، لتحقيق 
 على النظم املعنية من أجل إقامة ما قد يلزم من اتصاالت، واستعمال أي هذا الغرض، أن تستويل

 ."تدابري أمنية قد تكون مسّوغة يف كل حالة 
قدمت بريو هذا النص املنقح، يف الدورة الرابعة، بناء على طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من   (238)

 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة النص املنقح بعد توزيعه . مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص
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تـتعاون الـدول األطـراف معـا بغـية اعـتماد الـتدابري القانونية واإلدارية الالزمة                  -٢ 
ائي املتعلقة بالفساد اليت ترسلها دولة طرف إىل        لكـي يتسىن النظر يف التماسات التفويض القض       

 مع اجتناب إرجاعها أو     ،دولـة طرف أخرى، واحالتها على وجه األولوية، حيثما أمكن ذلك          
 .تأخريها ألسباب شكلية ال تتعلق مبضمون الطلب

 وفقـا لقانوهنـا الداخلي، بغية تعجيل االعتراف   ،تـتعاون الـدول األطـراف معـا        -٣ 
ــة    باألحكــام القضــا  ــية واإلداري ــية واملدن ــرر املســؤولية اجلنائ ــيت تق حســب االقتضــاء، يف  ، ئية ال

 .حاالت اجلرائم املشموله هبذه االتفاقية

تـتعاون الـدول األطـراف معـا، مـن خالل سلطاهتا أو هيئاهتا الوطنية املسؤولة                 -٤ 
 .ة العموميةعند االقتضاء، يف تعزيز األخالق والشفافية يف اإلدار، عن منع وحماربة الفساد

ــدويل      -٥  عــلى الــدول األطــراف أن تســعى لدعــم املركــز املعــين مبــنع اإلجــرام ال
البلدان إىل  بـتقدمي تـربعات مـن أجـل تعزيـز بـرامج ومشـاريع الـتعاون، وخباصـة تلـك املوجهـة                       

 )٢٤٠(.النامية، بغية تنفيذ هذه االتفاقية
 

 )٢٤١(]. حذفت٥٨املادة [
 

 ٥٩املادة 
   اخلاصةأساليب التحري

تقــوم كــل دولــة طــرف، إذا مــا مسحــت املــبادئ األساســية لــنظامها القــانوين     -١ 
الداخـلي، ضـمن حـدود إمكانـياهتا ووفقـا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ                 
الـتدابري الالزمـة للسـماح باالسـتخدام املناسـب ألسلوب التسليم املراقب، وكذلك حيثما تراه                

                                                                 

 .٧٣ ميكن أن تنقل إىل املادة  ١أشارت بعض الوفود إىل أن الفقرة   (239)
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأى بعض الوفود أن صيغة هذه الفقرة    (240)

 .ينبغي أال تكون إلزامية 
القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أنشأ نائب الرئيس املسؤول عن هذا عقب  )241(

الفصل من مشروع االتفاقية فريقا عامال غري رمسي، تولت تنسيق أعماله الواليات املتحدة، إلصدار نص منقّح       
إدراج فقرة ثانية يف ) أ: (ء على الفهم التايلواقترح الفريق العامل غري الرمسي حذف هذه املادة بنا. هلذه املادة

 يف احلاشية امللحقة بالفقرة ٥٨ من املادة  ٢و) بدون اجلملة األوىل  (١إدراج الفقرتني  ) ب( مكررا؛ و٥٠املادة 
، مع مالحظة أن املكسيك قد أعربت عن رغبتها يف أن ينظر يف هاتني الفقرتني يف ذلك   ٥٣ من املادة ٨

؛  ٤٢ من املادة ٨ وحول اجلملة األخرية من الفقرة ٥٣ من املادة ٨املعقوفتني يف الفقرة حذف ) ج(السياق؛ و
ومل .  مكررا اجلديدة٤٢ وإدراجها يف مشروع النص باعتبارها املادة ٥٨ من املادة ٣إعادة صوغ الفقرة ) د(و

 . الرابعةتتح للجنة املخصصة الفرصة الستعراض اقتراح الفريق العامل غري الرمسي يف دورهتا 
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ب حتــر خاصــة أخــرى كالترصــد اإللكــتروين أو غــريه مــن أشــكال     مناســبا، باســتخدام أســالي 
الترصـد، والعملـيات املسـتترة مـن جانـب سـلطاهتا املختصـة داخـل إقليمها، وإلجازة قبوهلا يف                   

 .احملاكم، لغرض مكافحة الفساد مكافحة فّعالة

ع الدول األطراف   املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّ   اجلـرائم   الـتحري عـن     لغـرض    -٢ 
الستخدام  مناسبة   ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف       الضرورةأن تربم، عند    عـلى   

ــك األ ــدويل     اخلاصــة يف ســاليب تل ــتعاون عــلى الصــعيد ال تلــك وُتــربم . الــتحري يف ســياق ال
ــبات  ــتام ملــ االتفاقــات أو الترتي ــثال ال ــنفذ باالمت ــدول يف الســيادة، ويـُـ وُت راعى يف بدأ تســاوي ال

 .قيد الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيباتتنفيذها الت

 من هذه ٢ن يف الفقرة  يف حـال عـدم وجـود اتفـاق أو ترتيب على النحو املبيّ              -٣ 
باسـتخدام أسـاليب الـتحري اخلاصـة هذه على الصعيد الدويل            القـرارات املـتعلقة     تخذ  تُـ املـادة،   

رة، الترتيبات املالية والتفامهات راعى فيها، عند الضرو، وجيوز أن ُت عـلى حـدة     لكـل حالـة    تـبعا 
 .املتعلقة مبمارسة الوالية القضائية من جانب الدول األطراف املعنية

 باستخدام  تعلقةجيـوز، مبوافقـة الـدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل            -٤ 
  أو العائدات  أسـلوب التسـليم املراقـب عـلى الصـعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع               

 .أو السماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئيا
  

منع ومكافحة إحالة األموال ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من  -خامسا 
   )٢٤٢(أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وإرجاع تلك األموال

 )٢٤٣(٦٠املادة 
  التعاون الدويل ألغراض املصادرة

الدولـة الطـرف الـيت تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية          عـلى    -١ 
 إجراميةمشـمول هبـذه االتفاقـية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات           جـرم   عـلى   

                                                                 

ألغراض القراءة الثانية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تقرر أن ُينظر يف مواد الفصل اخلامس من مشروع  (242)
وستتبع اللجنة    . ٧٢،  ٦٦، ٦٢، ٧١، ٦١، ٧٠-٦٨،  ٦٠، ٦٧، ٦٥،  ٦٤: االتفاقية وفقا للترتيب التايل

 .املخصصة نفس الترتيب يف القراءة الثالثة ملشروع النص
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، كان هناك اتفاق على االحتفاظ هبذه       (243)

ويتضمن مشروع   . املادة ضمن الفصل اخلامس واإلبقاء على صيغتها احلالية، لكي ُينظر فيها أثناء القراءة الثالثة
 .٧٢ و٧٠و ٦٩ و٦٧النص احلايل هلذه املادة عناصر من املواد 
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[...]  مـــن املـــادة ١ مشـــار إلـــيها يف الفقـــرة )٢٤٤(أدوات أخـــرى أو ممـــتلكات أو معـــدات أو
ــية، أ ]املصــادرة واحلجــز[  ممكــن يف إطــار نظامهــا  مــدىن تقــوم، إىل أقصــى  مــن هــذه االتفاق

 :القانوين الداخلي، مبا يلي

 أن تضع أن حتـيل الطلـب إىل سلطاهتا املختصة لتستصدر منها أمر مصادرة، و             )أ( 
 يف حال صدوره؛ أوموضع النفاذ ذلك األمر 

ــيم       )ب(  ــر املصــادرة الصــادر عــن حمكمــة يف إقل أن حتــيل إىل ســلطاهتا املختصــة أم
 من ١لفقرة ، وا]آليات االسترداد[...] [من املادة ) ب(للفقرة   [ الطـرف الطالـبة وفقـا      الدولـة 
 طاملا كان    بالقدر املطلوب،  إنفاذه مـن هـذه االتفاقية، هبدف        ]املصـادرة واحلجـز   [...] [املـادة   
 من ١شار إليها يف الفقرة مأخرى  دواتأ أو ممتلكات أو معدات أو     إجرامـية  بعـائدات    مـتعلقا 
 ؛موجودة يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب] املصادرة واحلجز[...] [ املادة

أن تـتخذ مـا قـد جيـيزه قانوهنـا الداخـلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد تلك                   )ج[( 
 )٢٤٥(.]املوجودات

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

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

 عـن الدولـة الطـرف متلقية     وإمـا  الطالـبة    يف هنايـة املطـاف إمـا بأمـر صـادر عـن الدولـة الطـرف                
 )٢٤٦(. من هذه املادة١ عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة الطلب

الســرية [...] [و ]املســاعدة القانونــية املتــبادلة[...] [ املــادتنيتنطــبق أحكــام  -٣ 
. مــن هــذه االتفاقــية عــلى هــذه املــادة، مــع مــراعاة مــا يقتضــيه اخــتالف احلــال   )٢٤٧(]املصــرفية

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بضعة وفود عن رأي مفاده أن    (244)
. ينبغي أن يستخدم هنا لضمان االتساق مع باقي هذا الفصل" املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة"تعبري 

 .و تناول كل العائدات اإلجرامية على حنو أعّموأشارت وفود أخرى إىل أن الغرض من هذه املادة ه 
 .٦٨من املادة ) د (٣كانت سابقا الفقرة  (245)
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت اجلزائر إضافة اجلملة التالية إىل          (246)

غ الدولة الطرف الطالبة مبا يبذل من حرص وتقوم الدولة الطرف متلقية الطلب بإبال: "هناية هذه الفقرة
 ."واجب يف معاجلة طلب التجميد واحلجز واملصادرة طوال مدة اإلجراء

 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )247(
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، ]املساعدة القانونية املتبادلة[...] [ مـن املادة  ١٥فة إىل املعلومـات احملـددة يف الفقـرة         وباإلضـا 
 :يلي تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادة مايتعني أن 

مــن هــذه املــادة، وصــفا للممــتلكات ) أ (١يف حالــة طلــب ذي صــلة بالفقــرة  )أ( 
 وبــيانا ،)٢٤٨(]قيمــتها، إىل احلــد املمكــن،، مبــا يف ذلــك مكــان املمــتلكات و  [املــراد مصــادرهتا

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب            اسـتندت  بالوقـائع الـيت   
، مبــا يف ذلــك وصــفا للنشــاط غــري املشــروع   [مــر يف إطــار قانوهنــا الداخــلي األمــن استصــدار 

 )٢٤٩(؛]وعالقته باملوجودات املطلوب مصادرهتا

ا نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو     ) ب (١طلـب ذي صلة بالفقرة      يف حالـة     )ب( 
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيانا بالوقائع  والصادر   إليه الطلب    يستندمـن أمـر املصـادرة الـذي         

، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف  [املطلـوب لتنفـيذ األمر  عـن املـدى     ومعلومـات   
مناسـب لألطـراف الثالـثة ولضـمان مـراعاة األصول القانونية وبيانا بأن              الطالـبة لتوجـيه إشـعار       

 ؛)٢٥٠(]]وغري خاضع لوسائل الطعن العادية[أمر املصادرة هنائي وواجب اإلنفاذ 

 استندت من هذه املادة، بيانا بالوقائع اليت        ٢يف حالـة طلب ذي صلة بالفقرة         )ج( 
 :وإضافة إىل ذلك [.طلوبة لإلجراءات املوصفاإليها الدولة الطرف الطالبة و

إذا طلـب إنفاذ أمر زجري أو أمر حجز، نسخة مقبولة قانونا من هذا األمر،                ‘١’ 
ومعلومـات عن املدى املطلوب لتنفيذ األمر وبيانا حيدد التدابري اليت اختذت أو ستتخذ              

 لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة ولضمان مراعاة األصول القانونية؛

ب الـتحفظ بـناء عـلى أمـر اعـتقال أو اهتام أجنيب، نسخة مقبولة قانونا          إذا طلـ   ‘٢’ 
 )٢٥١(]من هذا األمر؛

ــة       )د[(  ــالقدر املعــروف، هوي ــيانا حيــدد، ب ــة طلــب ذي صــلة هبــذه املــادة، ب يف حال
األشـخاص االعتـباريني والطبيعـيني الذيـن تعـتقد الدولـة الطالـبة أهنـم ضحايا، سواء أكانوا من                    

 )٢٥٢(] القطاع اخلاصالقطاع العام أم من

                                                                 

 .٦٩نص مأخوذ من املادة  )248(
 .٦٩نص مأخوذ من املادة  )249(
 .٦٩نص مأخوذ من املادة  )250(
 .٦٩نص مأخوذ من املادة  )251(
 .٦٩ادة نص مأخوذ من امل )252(
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ــبات املســاعدة يف اســترداد املوجــودات املكتســبة       -٤[  ــدول األطــراف طل ــنفذ ال ت
بصــورة غــري مشــروعة عمــال هبــذه املــادة باعتــبار ذلــك أحــد املقاصــد األساســية هلــذه االتفاقــية  

 )٢٥٣(.]وبأقصى قدر ممكن مبقتضى قوانينها الداخلية

القرارات أو اإلجراءات املنصوص  باختاذ الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب         قـوم ت -٥ 
 مـن هـذه املـادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو    ٢ و١علـيها يف الفقـرتني      

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

 األمـني العـام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها     بـتزويد   كـل دولـة طـرف      تقـوم  -٦ 
، وبنسخ من أي تغيريات     موضع النفاذ  )٢٥٤(]هـذا الفصـل   ] [هـذه املـادة   [ تضـع ولوائحهـا الـيت     

 )٢٥٥(. هلابوصفتدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو 

 ١الفقرتني [ املشار إليها يف   إذا اخـتارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري         -٧ 
 مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة         )٢٥٦(]هذا الفصل ] [ مـن هـذه املادة     ٢و

 .الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف

أو أن توقــف  [ هــذه املــادةيف اطــارجيــوز للدولــة الطــرف أن تــرفض الــتعاون   -٨ 
،  [مشموال هبذه االتفاقيةجرما  الـذي يتعلق به الطلب      اجلـرم    إذا مل يكـن      )٢٥٧(]املؤقـتة الـتدابري   

أو إذا مل تـتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو مقدمة يف أواهنا بشأن اجلرائم املسببة                 
للطلــب، أو إذا كانــت األفعــال غــري املشــروعة تشــكل جــرائم طفــيفة أو كانــت املوجــودات      

 )٢٥٩(،)٢٥٨(.]صورة غري مشروعة ذات قيمة ضئيلةاملكتسبة ب

                                                                 

 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )253(
 .٧٢نص مأخوذ من املادة  )254(

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود نقل هذه الفقرة إىل    (255)
 .األحكام املتعلقة بالتنفيذ يف الفصل األخري من مشروع االتفاقية

 .٧٢نص مأخوذ من املادة  )256(
 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )257(
 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )258(

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود االستعاضة عن عبارة     (259)
خرى هذا  ومل تؤيد وفود أ ". قررته الدول األطراف وفقا هلذه االتفاقية  "بعبارة " مشموال هبذه االتفاقية"

 .االقتراح



 

 80 
 

 A/AC.261/3/Rev.3 

قـبل وقـف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية                -٩[ 
الطلــب أن تتــيح للدولــة الطــرف الطالــبة، حيــثما أمكــن ذلــك، فرصــة لعــرض أســباهبا املؤيــدة    

 )٢٦٠(.]الستمرار ذلك التدبري

ــادة  تكــون  -١٠  ــذه امل ــتوافقة مــ  [أحكــام ه ــية   ٍم ــراعاة األصــول القانون ــبادئ م ع م
 .قوق األطراف الثالثة احلسنة النيةحبس حبيث مت عدم تأويلها )٢٦١(]ويتعني

تـنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف              -١١ 
 .)٢٦٢(]هبذا الفصل] [هبذه املادة[ عمال املضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

  
 )٢٦٣(٦١ملادة ا

 

                                                                 

 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )260(
 .٧٠نص مأخوذ من املادة  )261(
 .٧٢نص مأخوذ من املادة  )262(

وقّدمت  . ٧١يف دورهتا الرابعة، قررت اللجنة املخصصة النظر يف هذه املادة بالتزامن مع نظرها يف املادة  (263)
وبعد مناقشات .  اقتراحني بشأن هذه املادة )A/AC.261/L.158/Rev.1(وفرنسا ) A/AC.261/L.171(اجلزائر 

مستفيضة، أنشأ نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية فريقا عامال غري رمسي برئاسة   
، وآخذا يف  ٦٢، مراعيا يف ذلك أيضا املادة ٧١ و ٦١سويسرا، وطلب إليه أن يعّد نّصا منقّحا للمادتني 

 واقتراحــي اجلزائــر وفرنســا واقتــراح باكستــان ٧١ والــمادة ٦١ مـن املــادة ١ االعتبار النص الراهن للخيار
)A/AC.261/11 (وطلب الفريق العامل غري الرمسي إىل رئيسه أن يعد  . والتعليقات اليت أبديت أثناء املناقشة

وعقب النقاش . ة املخصصة نّصا مدجما ميكن للفريق العامل أن ينظر فيه، وذلك رمبا يف الدورة اخلامسة للجن 
أو، يف حالة "، حتذف مبقتضاه عبارة )A/AC.261/L.158/Rev.1(املذكور أعاله، قدمت فرنسا اقتراحا منقحا 
 : جديدة يكون نصها كما يلي٣ وتضاف فقرة ٢من الفقرة " األموال العمومية املختلسة، رد تلك األموال

ذه املادة، عندما تنفّذ املصادرة وفقا ألحكام الفقرة    من ه ٣ و٢ و١على الرغم من أحكام الفقرات  "    
من هذه االتفاقية، استنادا إىل قرار قطعي صادر  ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [من املادة ) ب (١

عن حمكمة موجودة يف اقليم الدولة الطرف الطالبة فيما يتعلق جبرائم اختالس أموال عمومية أو غسل أموال 
بشكل [اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها [...] [تلسة، حسبما هو مشار إليه يف املادتني عمومية خم

من هذه ] جترمي غسل عائدات الفساد[...] [و] من جانب موظف عمومي] أو اساءة استعماهلا] [آخر
صادرة، حسبما هو مبّين االتفاقية، ُترجع الدولة الطرف متلقية الطلب إىل الدولة الطرف الطالبة املمتلكات املُ

من هذه االتفاقية، وفقا للسبل والوسائل اليت ُتحّدد يف اتفاق  ] املصادرة واحلجز [...] [ من املادة ١يف الفقرة 
وتقتطع الدولة الطرف متلقية الطلب من املبالغ املعادة مجيع . أو ترتيب ثنائي بني الدولتني الطرفني املعنيتني

 ." سري إجراءاهتاالتكاليف اليت تكبدهتا يف



 

81  
 

A/AC.261/3/Rev.3

 )٢٦٤(١اخليار 

  أو املمتلكات املصادرةاإلجرامية ئدات العاالتصرف يف 
ــائدات      -١   ــن ع ــا تصــادره م ــة الطــرف يف م ــيةتتصــرف الدول  أو  إجرام

[...]  مـــن املـــادة ١، أو الفقـــرة ]املصـــادرة واحلجـــز[...] [ممـــتلكات عمـــال باملـــادة 
ية، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي    مــن هــذه االتفاقــ  ]الــتعاون الــدويل ألغــراض املصــادرة   [

 .وإجراءاهتا اإلدارية

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

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

املصــادرة إىل الدولــة الطــرف الطالــبة، لكــي يتســىن هلــا تقــدمي تعويضــات إىل ضــحايا    
 أو،  أو املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني   االجرامـية  عـائدات ال إرجـاع تلـك   اجلـرمية أو    

 .لك األمواليف حالة األموال العمومية املختلسة، رد ت

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

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

 أو بــاألموال ت، أو املمــتلكااإلجرامــيةعــائدات تلــك الالتــربع بقــيمة  )أ(  
حلســاب  إىل اأو املمــتلكات أو جبــزء مــنها،االجرامــية عــائدات ال  تلــكاملتأتــية مــن بــيع

تنفــيذ االتفاقــية مــن : تدابــري أخــرى[...] [مــن املــادة ) ج (٢املخصــص وفقــا للفقــرة 
 احلكومية   من هذه االتفاقية وإىل اهليئات     ]نيةخـالل التنمـية االقتصـادية واملسـاعدة التق        

 ؛لفساداملتخصصة يف مكافحة االدولية 

 أو املمــتلكات، أو األمــوال املتأتــية  اإلجرامــيةعــائداتال تقاســم تلــك )ب(  
 أو املمـتلكات، وفقـا لقانوهنـا الداخلي أو إجراءاهتا     االجرامـية  عـائدات ال  تلـك  مـن بـيع   

 .تبعا للحالةخرى، على أساس منتظم أو األطراف األدول الاإلدارية، مع 
                                                                 

 من اتفاقية اجلرمية املنظمة،  ١٤املادة  ((A/AC.261/IPM/4)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (264)
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف  ).  بغية ادراج األموال العمومية املختلسة٢مع تغيري طفيف يف الفقرة 

 .، رأت معظم الوفود أن هذا اخليار هو أساس جيد ملزيد من النظر يف هذه املادة الدورة الثانية للجنة املخصصة
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 )٢٦٥(٢اخليار 

 
 العائدات اإلجرامية أو املمتلكات املصادرة وإرجاعها إىل يفالتصّرف 

  األشخاص املؤهلني لتلقيها إىلبلداهنا األصلية أو 
عـلى الدولـة الطـرف الـيت تصادر عائدات إجرامية أو ممتلكات عمال               -١  

الـــتعاون الـــدويل [...] [ مـــن املـــادة ١أو الفقـــرة ] جـــزاملصـــادرة واحل[...] [ باملـــادة
مــن هــذه االتفاقــية أن تتصــرف يف تلــك العــائدات االجرامــية أو   ] ألغــراض املصــادرة

 .املمتلكات

تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،               -٢  
 تتيح للسلطات   مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لوضع أحكام قانونية                  

املركـزية أو األجهـزة الـيت لديها مسؤوليات ذات صلة أن تتقاسم املمتلكات اليت متثل                
عـائدات إجرامـية مـع دول أخـرى أطـراف يف هذه االتفاقية يف احلاالت اليت ال يكون                   

 .يف ذلك إضرار مبمتلكات تلك الدول

صادرة، عـلى الدولـة الطرف اليت تطبق قرارات صادرة عنها بشأن امل            -٣  
أو قـرارات صـادرة عـن دولـة طـرف أخـرى، أفضـت إىل حكـم هنائي بشأن ممتلكات                     

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

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

جيـوز للـدول األطراف، عند اختاذ إجراء ما بناء على طلب مقدم من       -٤   
التعاون الدويل [...] [و] املصادرة واحلجز[...] [دولـة طـرف أخـرى وفقـا للمادتني      

 تـنظر يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات بشأن       مـن هـذه االتفاقـية، أن      ] ألغـراض املصـادرة   
ــيع تلــك        ــن ب ــية م ــوال املتأت ــتلكات، أو األم ــية أو املم ــائدات اإلجرام تقاســم تلــك الع
العــائدات اإلجرامــية أو املمــتلكات، فــيما بيــنها بشــكل منــتظم أو تــبعا لــلحالة، وفقــا   

 . هذه املادة من٣لقانوهنا الداخلي أو إجراءاهتا اإلدارية، دون مساس بأحكام الفقرة 
  

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (265)
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 )٢٦٧(،)٢٦٦(٦٢املادة 
  البلد األصلي يف حاالت اإلضرار مبمتلكات الدولة إىل املمتلكات إرجاع

التعاون [...] [ و] املصادرة واحلجز [...] [بصـرف الـنظر عـن أحكام املواد          -١ 
ــية،  ] التصــرف يف العــائدات املصــادرة [...] [و ] الــدويل ألغــراض املصــادرة  مــن هــذه االتفاق

 كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لـتمكني سـلطاهتا املركـزية أو أجهزهتا اليت هلا                     تعـتمد 
مســؤوليات ذات صــلة، مــن أن تــرجع إىل الــبلد األصــلي ممــتلكات متــثل عــائدات إجرامــية مت    

 .احلصول عليها على حنو أضر بذلك البلد

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

 ]. حذفت٦٣املادة [
  

 )٢٦٨(٦٤املادة 
  )٢٦٩(أحكام حمددة

تــتعاون الــدول األطــراف إىل أقصــى درجــة ممكــنة، وفقــا لقوانيــنها الداخلــية،   -١ 
بشـأن أجنـع السـبل والوسـائل الكفـيلة مبـنع ومكافحـة إحالـة املوجودات، مبا يف ذلك األموال،                     

                                                                 

وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف      . (A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك    (266)
 ٦٠نة املخصصة، رأت اللجنة املخصصة أنه سيلزم النظر يف هذه املـادة باالقتـران مـع املـواد الدورة الثانية للج

وأثناء القراءة األوىل أيضا، اقترحت زامبيا حذف هذه .  عند القراءة الثانية ملشروع النص٧١ و٦٨ و٦١و
 ).A/AC.241/L.71انظر  (٦١املادة، إذ رأت أن حمتوياهتا مشمولة على حنو واف باملادة 

 ).٢٦٣(انظر احلاشية  (267)
وأثناء القراءة األوىل ملشروع النص،    . (A/AC.261/IPM/11)نص هذه املادة مأخوذ من اقتراح مقدم من بريو  (268)

وأثناء  ). A/AC.261/L.82انظر (يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت الصني صيغة جديدة هلذه املادة   
نص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشار عدد من الوفود إىل أن هناك عناصر نافلة  القراء الثانية ملشروع ال

 .بني هذه املادة ومواد أخرى من مشروع االتفاقية
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بضعة وفود أن يكون عنوان       (269)

التعاون  "أو " منع إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واستردادها   " أو "أحكام التعاون"هذه املادة 
 ".على منع املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة ومكافحتها
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 عن طريق اعتماد تدابري وآليات فعالة  )٢٧٠(ري املشـروع املتأتية من أفعال فساد،      ذات املصـدر غـ    
 :ضمن مجلة أمور، بغية

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

 ال فساد؛املتأتية من أفع

الــتعاون مــع الــدول األطــراف األخــرى مــن خــالل مؤسســاهتا املالــية وهيــئاهتا   )ب( 
 الـتحويالت واملعـامالت الـيت تشمل    )٢٧٢(]وجتمـيد [ عـلى اكتشـاف     )٢٧١(التنظيمـية واإلشـرافية   

 موجودات، مبا يف ذلك أموال، ذات مصدر غري مشروع ومتأتية من أفعال فساد؛

ــتعاون، بالتنســيق مــع امل  )ج(  ــية ومــع اهليــئات التنظيمــية   ال ؤسســات املصــرفية واملال
واإلشـرافية يف بلداهنـا، عـلى سـد أي ثغـرات تنظيمـية يف قوانينها قد تؤدي إىل إحالة أو إخفاء                 

 للموجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

 على الطلب، يف تنقيح قوانينها      إمـداد بعضـها الـبعض باملسـاعدة التقنـية، بـناء            )د( 
املالـية بغـية سـد أيـة ثغـرات تنظيمـية قـد تسـمح بإحالة املوجودات، مبا يف ذلك األموال، ذات                    

 )٢٧٣(.املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد، بال مراقبة

ألغـراض هـذه االتفاقـية، يعتـرب استرداد البلدان األصلية املتضررة املوجودات،              -٢ 
  بقدر ما)٢٧٥(]غري قابل للتصرف [)٢٧٤(ـا األمـوال، ذات املصـدر غري املشـروع، حقـاًبـما فيه

                                                                 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشري إىل أنه سيكون من الضروري   (270)
حات املستخدمة يف كامل هذه املادة، على حنو يتفق مع التعبري الذي سُيعرَّف وفقا ضمان االتساق يف املصطل

 .٢من املادة ) ث(للفقرة الفرعية 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت بضعة وفود إضافة سلطات    (271)

 .التحقيق واملالحقة القضائية 
ة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة حذف هذه  أثناء القراء (272)

وفّضلت بضعة   . الكلمة حيث إن التجميد ليس من اختصاص املؤسسات واهليئات املشار إليها يف هذه الفقرة   
 .وفود االحتفاظ هبذه الصيغة

عة للجنة املخصصة، أرجأت اللجنة املخصصة البت يف الصيغة     بعد القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الراب (273)
 السابقة بعد القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة     ٢وُحذفت الفقرة . واملكان املناسبني هلذه الفقرة

  يف املسألة املتعلقة بأثر األحكام الضريبية يف   ٥٨للجنة املخصصة، على أساس أن ُينظَر ضمن سياق املادة  
 .التعاون القضائي واإلداري على منع الفساد ومكافحته

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أنه ينبغي وضع هذه   (274)
 .الكلمة أيضا بني معقوفتني
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تكـون املوجــودات احملالــة ذات املصـدر غــري املشــروع متأتـية مــن أفعــال فسـاد وجــرائم متصــلة     
 )٢٧٧(،)٢٧٦(.هبا

  
 )٢٧٨(٦٥املادة 

  إحالة املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة] ومنع[كشف 
 طـرف مـا قـد يلـزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي     تعـتمد كـل دولـة      -١ 

جتــري املؤسســات املالــية الواقعــة ضــمن واليــتها القضــائية فحصــا دقــيقا يكفــل حتســني كشــف  
 :ويتعني أن تشمل تلك التدابري ما يلي. املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة

                                                                 

دارت مناقشة مستفيضة حول مدى  أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة،   (275)
وأشار معظم الوفود إىل أن هلذا التعبري معىن خاصا ذا آثار قانونية ال متت بصلة هلذه       . مالءمة هذا التعبري  

وأعربت وفود عديدة عن ادراكها آثار ذلك التعبري، لكنها رأت من املهم أن . االتفاقية، واقترحت حذفها
ل بأن املوجودات واألموال املتأتية من مصدر غري مشروع هي ملك لدولة   تكون هناك صيغة ترسي املبدأ القائ

 : واقترحت املكسيك تعديل الفقرة ليصبح نصها كما يلي. املنشأ
ألغراض هذه االتفاقية، يكون للدول األطراف اليت اخُتلست أمواهلا العمومية عن طريق    -٢"   

قلت تلك األموال إىل اخلارج، حق حصري يف ارتكاب أي من اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية ون
 ." استرداد تلك األموال

 : واقترحت باكستان اعادة صياغة هذه الفقرة على النحو التايل
ألغراض هذه االتفاقية، يعترب احلق يف املوجودات احملازة على حنو غري مشروع واملتأتية من  -٢"   

الدولة املتضررة اليت تأتت منها تلك املوجودات،  أفعال فساد، بصرف النظر عن موقعها، عائدا إىل 
يف استردادها واحلصول على امكانية اعادة تلك ] غري القابل للتصرف[ويكون هلا احلق األساسي 

 ."املوجودات أو نقلها
بغي أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ين (276)

وقد أُعرب عن ذلك املوقف جمددا أثناء القراءة الثانية ملشروع النص،  . أن تصبح الفقرة األوىل من هذه املادة
 .يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة

عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا   (277)
االتفاقية من املكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية أن تنّسقا الفصل من مشروع 

مشاورات مع الوفود املهتمة هبدف صوغ اقتراح منقّح تستطيع اللجنة املخصصة االستناد إليه ملواصلة النظر يف 
 . هذه الوثيقةومل تكن تلك الوفود قد قّدمت نصا منقّحا إىل األمانة عند تقدمي. هذه الفقرة

نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها الواليات املتحدة، اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي    (278)
أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف      

وأثناء القراءة  . ملخصصة هذا النص املنقح بعد توزيعهومل تستعرض اللجنة ا. الدورة الرابعة للجنة املخصصة
واقترحت بعض الوفود أن . ١٤الثانية، كان هناك نقاش بشأن ما إذا كان هناك تداخل بني هذه املادة واملادة 

 إىل هذا ١٤، بينما رأت وفود أخرى أنه ينبغي أن تنقل املادة    ١٤تدمج عدة أجزاء من هذه املادة يف املادة 
 .دمج يف هذه املادةالفصل وت
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 :اصدار ارشادات إىل املؤسسات املالية )أ( 

املوظفــني العمومــيني األجانــب ] كــبار[الــتدابري املالئمــة للــتعرف عــلى بشــأن  ‘١‘  
ــنني[ ــربني     )٢٧٩(]املعيـ ــارفهم املقـ ــربني ومعـ ــرهم األقـ ــراد أسـ ــابقني وأفـ ــيني والسـ  احلالـ

 والكيانات اليت كّوهنا أولئك األشخاص أو كّونت لصاحلهم؛

ت بشـأن مــا ينــبغي االحــتفاظ بــه مــن ســجالت مالئمــة للحســابات واملعــامال  ‘٢‘  
 اخلاصة بأولئك األشخاص؛

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

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

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

إلــزام املؤسســات املالــية بــأن جتــري فحصــا مشــددا للحســابات العالــية القــيمة  )ج( 
 اليت يطلب فتحها أو حيتفظ )٢٨١(]حسـبما تقـرره الدولـة الطرف اليت تتوىل الرقابة واالشراف    [

 احلاليني أو   )٢٨٢(]املعينني[املوظفني العموميني األجانب    ] كبار[،  هبـا مـن جانـب، أو نـيابة عـن          
السـابقني أو أفـراد أسـرهم األقـربني ومعـارفهم املقـرَّبني واهليـئات اليت كوهنا أولئك األشخاص                   

                                                                 

أبديت آراء متباينة بشأن ما إذا كان الفحص الدقيق مالئما فيما يتعلق باملوظفني األجانب الذين يضطلعون      (279)
مبسؤوليات رفيعة املستوى فحسب أو كذلك بشأن فيما يتعلق مبجموعة أوسع من املوظفني، وهو ما رأت  

وأعيد تكرار هذه   . ن ُيضعف الغرض من الفحص الدقيق   بعض الوفود أن من املستحيل تنفيذه وأنه ميكن أ    
وأثناء تلك القراءة، اقترحت بعض    . اآلراء أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة    

جلنة بازل املعنية باإلشراف على ، الذي عرفته "الشخصيات السياسية"الوفود أن املصطلح املناسب سيكون هو  
 : كما يليرفاملصا

الشخصيات السياسية هي األفراد الذين يتولون أو كانوا يتولون وظائف عمومية مرموقة، مبن فيهم "    
رؤساء الدول أو احلكومات، وكبار السياسيني، وكبار املوظفني احلكوميني أو القضائيني أو العسكريني،  

 ".و األحزاب السياسية اهلامةوكبار املديرين التنفيذيني للشركات اململوكة للدولة؛ ومسؤول
 ".العشري"واقترح أحد الوفود أن يضاف أيضا   
ينبغي توضيحه بذكر مبلغ ما " احلسابات العالية القيمة"أعرب بعض الوفود عن شاغل مؤداه أن معىن مصطلح  (280)

ع النص، يف الدورة الرابعة  وأثناء القراءة الثانية ملشرو . أو بإتاحة اجملال ملراعاة الفوارق النسبية يف االقتصادات
 .للجنة املخصصة، كان هناك اختالف مستمر يف اآلراء بشأن ما إذا كان تعريف هذا املصطلح الزما 

 ).٢٨٠(أنظر احلاشية  (281)
 ).٢٨١(أنظر احلاشية  (282)
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ويصـّمم ذلك الفحص الدقيق بطريقة معقولة لكشف املعامالت اليت قد           . أو كونـت لصـاحلهم    
ة غــري مشــروعة، وال ينــبغي أن ُيــؤّول عــلى أنــه يــثين تــنطوي عــلى موجــودات مكتســبة بصــور

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

 )٢٨٣(إلـزام املؤسسـات املالـية بـابالغ السـلطات املختصـة باملعامالت املشبوهة              )د( 
وتكــون . قــرةمــن هــذه الف) ج(و ) ب(و ) أ(املــتعلقة باحلســابات املبيــنة يف الفقــرات الفرعــية  

مالئمـة بغـية محاية األفراد واملؤسسات من        " أمـان "اشـتراطات االبـالغ هـذه خاضـعة ألحكـام           
املســؤولية املترتــبة عــلى االمتــثال الشــتراطات االبــالغ هــذه، وتقضــي حبظــر إعــالم األشــخاص  

 )٢٨٤(.االعتباريني أو الطبيعيني الضالعني يف املعاملة بوجود البالغ أو إفشائه هلم

الــدول األطــراف تدابــري تضــمن مســاعدة نظمهــا املصــرفية   ] تعــتمد] [ذتــنف[ -٢ 
واملالـية وهيـئاهتا الرقابـية واإلشرافية على منع إحالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر                

أفعال جترمها الدول األطراف ] [أفعـال جمرمة مبوجب هذه االتفاقية    [غـري املشـروع املتأتـية مـن         
بوســائل مــنها تســجيل املعــامالت بصــورة شــفافة؛ وحتديــد هويــة الــزبائن ] وفقــا هلــذه االتفاقــية

ــيازية     ــناع عــن مــنح شــروط تفضــيلية أو امت ــلموظفني )٢٨٥(]للسياســيني أو[بوضــوح؛ واالمت  ل
ــع الســرية املصــرفية عــند       العمومــيني؛ وإبــالغ الســلطات املختصــة باملعــامالت املشــبوهة؛ ورف

فـيهــا األمـــوال، ذات املصــدر غـري املشـروع املتأتية      وكشـــف املوجـــودات، بــمـا      [االقتضـاء؛   
أفعــال جترمهــا الــدول األطــراف وفقــا هلـــذه      ] [أفعـــال جمرمــة مبوجب هــذه االتفاقيــة     [مـــن   

                                                                 

عاضة عن هذه أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك االست      )283(
 . يف هذه املادة، وكذلك حيثما تظهر يف مشروع النص" املعامالت غري العادية"العبارة بعبارة 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أنه    )284(
، بينما أعرب وفد واحد عن  ١٤، إىل املادة   )د( و)ب(ينبغي نقل هذه الفقرة، وخصوصا الفقرتني الفرعيتني   

وأشارت بعض الوفود إىل أهنا ال ترغب يف حتويل توصيات من ). ب(صعوبات كبرية يف قبول الفقرة الفرعية 
وشككت بعض الوفود  . مصادر أخرى بشأن أفضل املمارسات املتعلقة بغسل األموال إىل صيغة ملزمة قانونا  

كامال على حنو واقعي، بينما ذكر أحد الوفود أنه  " الفحص الدقيق" ينفذ هبا مفهوم يف الكيفية اليت ميكن أن
 .ينفذه بالفعل

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اعتربت بعض الوفود هذا املفهوم جديدا  )285(
عاملة التفضيلية غري قانونية يف بعض واقترحت حذفه، حبجة أنه قد يكون من غري املناسب جعل هذه امل

 .ورأت وفود أخرى أنه مفهوم مفيد ميكن إيالؤه مزيدا من البحث  . السياقات
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ــية ــا     )٢٨٦(]]االتفاق ــر بتجمــيدها؛ وتيســري إرجــاع تلــك املوجــودات إىل بلداهن ، مث إصــدار أوام
 )٢٨٧(.األصلية

الــدول األطــراف تدابــري تضــمن أن حتظــر نظمهــا املصــرفية   ] مدتعــت] [تــنفذ[ -٣ 
واملالـية وهيـئاهتا الرقابـية واإلشـرافية إنشـاء مصـارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا وجود               
حقــيقي، وأن تطالــب املصــارف بــأن تطلــب بدورهــا مــن املصــارف املراســلة هلــا أو املصــارف  

اعرف "ت مكافحـة غسـل األمـوال مـثل مبدأ           ذات الصـلة هبـا أن متتـثل امتـثاال صـارما لسياسـا             
 )٢٨٨(.، واإلبالغ عن األنشطة املشبوهة"زبونك

الـدول األطـراف تدابـري لضمان احتفاظ مؤسساهتا املصرفية          ] تعـتمد ] [تـنفذ [ -٤ 
وينبغي أن تتضمن السجالت    . واملالـية، لفترة زمنية مالئمة، بسجالت ملا أجري من معامالت         

 وهوية املشاركني فيها ومكان إقامتهم، والصفة القانونية ألي         معلومـات عن قيمة كل معاملة،     
 مــن اإلحالــة )٢٨٩(]املنــتفع احلقــيقي[شــخص يشــارك فــيها بالنــيابة عــن هيــئة اعتــبارية، وهويــة  

 )٢٩٠(.املعنية، وكذلك وصفا دقيقا للمعاملة ذاهتا

ري الدول األطراف تداب  ] تعتمد] [تنفذ[ من هذه املادة،     ٤فـيما يـتعلق بالفقرة       -٥ 
املالكني [ملـنع الشـركات الومهية والكيانــات االعتباريــة، أيـا كــان نوعهــا، مــن إخفــاء هويـة              

مـن املعـامالت، عن     ] املنـتفعني احلقيقـيني   [لـلموجودات، مبـا فـيها األمـوال، وهويـة           ] احلقيقـيني 
  )٢٩١(.السلطات القضائية أو عن النظام املصريف واملايل

                                                                 

أعرب عدد من الوفود عن مواجهة صعوبات بشأن هذا املفهوم، حيث أهنا رأت أنه من غري الواضح ما إذا  )286(
ورأت تلك الوفود أن املشكلة تتعلق     .  اخلاصكانت اإلشارة إىل وظائف الكيانات العمومية أم كيانات القطاع 

 .بالفقرة بكاملها
 وأحكام أخرى، ولذلك ١٤رأى عدد من الوفود أن عناصر هذه الفقرة قد مشلت بصورة كافية يف املادة  )287(

وأشارت بريو، باعتبارها واضعة الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها  . ينبغي حذف هذه الفقرة
 . قبل القراءة الثالثة ملشروع النص١٤دة باملا

وأشارت بريو، باعتبارها واضعة  . ١٤ أو املادة ١١رأت بعض الوفود أنه ينبغي نقل هذه الفقرة إىل املادة  )288(
 . قبل القراءة الثالثة ملشروع النص١٤الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها باملادة  

املستخدم يف املادة " املالك املنتفع" أنه ينبغي جعل هذا املصطلح متسقا مع مصطلح   أشارت بعض الوفود إىل )289(
 .والحظت وفود أخرى أن ذلك قد يكون مفهوما خمتالفا اختالفا طفيفا . ١٤

بالنسبة إىل  ) وإن كانت أكثر تفصيال نسبيا  (رأت بعض الوفود أن املفاهيم الواردة يف هذه الفقرة تعترب نافلة   )290(
وأشارت بريو، باعتبارها واضعة  .  ومواد أخرى، ولذلك ميكن حذف هذه الفقرة ١٤يم الواردة يف املادة املفاه

 . ومواد أخرى قبل القراءة الثالثة ملشروع النص١٤الفقرة، إىل اعتزامها إعادة النظر فيها ومقارنتها باملادة  
ورأت عدة وفود أنه ينبغي نقل املفهوم  ). ٢٩٠(فيما يتعلق املصطلحات الواردة بني معقوفات، انظر احلاشية  )291(

وأشارت بريو، باعتبارها واضعة الفقرة، إىل اعتزامها  . ١١من املادة ) د (١الوارد يف هذه الفقرة إىل الفقرة 
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فّعالة إلقرار ] تـنظر يف إنشـاء نظم  ] [أن تنشـئ نظمـا  [عـلى كـل دولـة طـرف        -٦ 
 وأن  )٢٩٢(،]املعينني[موظفيها العموميني   ] كبار[الذمـة املالـية ، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي، ختـص              

وعلى الدول األطراف أيضا أن     . تسـتحدث جـزاءات مالئمـة عـلى عـدم االمتـثال لـتلك النظم              
لطاهتا املختصـة بتقاسـم تلك املعلومات مع   تـنظر يف اختـاذ مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لسـ           

الســلطات املختصــة يف الــدول األطــراف األخــرى، عــندما يكــون ذلــك ضــروريا، للتحقــيق يف  
 )٢٩٣(.املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة واملطالبة هبا واستردادها

ما قد يلزم من تدابري،     ] تـنظر يف اعتماد   ] [أن تعـتمد  [عـلى كـل دولـة طـرف          -٧ 
 الذين هلم مصلحة يف     )٢٩٤(]املعينني[املوظفني العموميني   ] كبار[انوهنا الداخلي، اللزام    وفقـا لق  

حسـاب مـايل يف بلـد أجـنيب أو سـلطة توقـيع أو سـلطة أخـرى عـلى ذلـك احلساب بأن يبلغوا                          
. السـلطات املختصـة بـتلك العالقـة وأن حيـتفظوا بسجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات                

 )٢٩٥(. التدابري أيضا على جزاءات مالئمة على عدم االمتثالويتعني أن تنص تلك

   
 ٦٦املادة [

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

ــز ســبل ووســائل اســترداد تلــك        ــية مــن أفعــال الفســاد، وعــلى تعزي املصــدر غــري املشــروع املتأت
انشـاء وحـدة اسـتخبارات مالية لكي تكون مسؤولة عن        ] تعـيني أو  [ودات، بوسـائل مـنها      املوجـ 

تلقي املعلومات املالية املفشاة اليت ختص العائدات اإلجرامية املشبوهة أو اليت هي مطلوبة مبقتضى      
ويتعني . التشـريعات أو اللوائح الوطنية وحتليل تلك املعلومات وتعميمها على السلطات املختصة           

                                                                 

وأشار وفد واحد إىل أنه ال ينبغي صوغ الفقرة على حنو  . إعادة النظر فيها قبل القراءة الثالثة ملشروع النص
 .ركات الومهية موجودة يف مجيع البلدانيوحي بأن الش

ورأت بعض  . ، بينما رأت وفود أخرى أن إبقاءها أساسي"كبار"رأت بعض الوفود أنه ينبغي حذف كلمة  (292)
 .الوفود أنه ينبغي أن يشمل ذلك موظفي القطاع اخلاص أيضا 

من الضروري، على األقل، أال   أشارت بعض الوفود إىل أهنا ستواجه صعوبات دستورية بشأن هذا احلكم وأن   )293(
، بينما رأت   ٧ أو املادة ٦ورأت بعض الوفود أيضا أن من األنسب أن يكون احلكم إما يف املادة    . جيعل إلزاميا

 .وفود أخرى أنه ينبغي أن يظل يف الفصل اخلامس 
 ).٢٩٣(أنظر احلاشية  (294)

ا احلكم وأن من الضروري، على األقل، أال    أشارت بعض الوفود إىل أهنا ستواجه صعوبات دستورية بشأن هذ )295(
، بينما رأت   ٧ أو املادة ٦ورأت بعض الوفود أيضا أن من األنسب أن يكون احلكم إما يف املادة    . جيعل إلزاميا

 .وفود أخرى أنه ينبغي أن يظل يف الفصل اخلامس 
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ن تكـون وحـدة االستخبارات املالية املتلقية قادرة على استخدام املعلومات داخل إقليمها، وفقا       أ
ــك        ــيت قدمـــت تلـ ــية الـ ــتخبارات املالـ ــدة االسـ ــا بذلـــك وحـ ــية، إذا أذنـــت هلـ ــريعاهتا الوطنـ لتشـ

 )٢٩٦(.املعلومات
  

 )٢٩٧(٦٧املادة 
  االسترداد املباشر للموجودات

نوهنــا الداخــلي، للــدول األطــراف األخــرى  تســمح كــل دولــة طــرف، وفقــا ملــبادئ قا  
موجودات مكتسبة بصورة غري    [باملشـاركة يف إجـراءات قانونـية لكـي تسـترد بصـورة مباشرة               

 :، وعليها لتلك الغاية]مشروعة

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لدولـة طـرف أخرى برفع دعوى                        )أ( 
موجودة يف إقليمها،   ] غري مشروعة موجـودات مكتسـبة بصورة      [أمـام حماكمهـا بشـأن ملكـية         

 :بأن تقدم إما

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

قطعــيا يثبــت احلــق يف ملكــية املوجــودات أو يثبــت ملكيــتها   ] مدنــيا[حكمــا  ‘٢‘  
صـادرا عـن السـلطات املختصـة لدولـة طرف أخرى، ويكون ذلك األمر جائز اإلنفاذ       

 الدولة متلقية الطلب طاملا كان قانون تلك الدولة الطرف يسمح بذلك؛يف إقليم 

أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم                                         )ب (  
مشمولة هبذه االتفاقية بدفع تعويض أو عطل وضرر أو جزاءات لدولة طرف أخرى ميكن أن                                                  

 تكون قد تضررت من هذه اجلرائم؛                  

                                                                 

 اقترح بعض الوفود حذف هذه املادة،   أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة،     (296)
وأفادت وفود أخرى بأن اجلملة األخرية من هذه املادة تثري قلقا  . ١٤وأشار إىل وجود أوجه تضارب مع املادة  

 .كبريا بشأن محاية البيانات الشخصية
ل غري رمسي نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها الواليات املتحدة، اليت تولت تنسيق أعمال فريق عام   )297(

أنشأه نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف 
وقد قرر الفريق العامل غري الرمسي فصل آليات االسترداد اليت تعتمد على    . الدورة الرابعة للجنة املخصصة 

 مكررا تشمل آليات السترداد ٦٧ة جديدة هي املادة إجراءات املساعدة القانونية املتبادلة واقترح إدخال ماد
ومل تتح للجنة املخصصة الفرصة الستعراض هذا النص  . املوجودات من خالل التعاون الدويل يف املصادرة

 .املنقح بعد تقدميه
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تعتمد ما قد يلزم من تدابري لإلذن حملاكمها يف إجراءات املصادرة                                      أن    )ج (  
بالفصل يف مطالبة دولة طرف أخرى واالعتراف بتلك املطالبة باعتبارها مالكا شرعيا                                                     

 قبل األمر مبصادرة تلك املمتلكات؛                  ] للموجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة                    [

املوجودات املكتسبة           [ استرداد      أن تتخذ ما قد تراه الزما من تدابري لتيسري                   )د (  
 ].بصورة غري مشروعة           

 
  مكررا٦٧املادة 

   املوجودات من خالل  التعاون الدويل يف املصادرةاستردادآليات 
ألغــراض اســترداد العــائدات اإلجرامــية والــتمكني مــن تــبادل املســاعدة القانونــية وفقــا  
 : االتفاقيةمن هذه] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [للمادة 

ــا الداخــلي،        )أ(  ــبادئ قانوهن ــا مل ــة طــرف ســلطاهتا املختصــة، وفق ــزّود كــل دول ت
املوجودات [بصـالحيات كافـية لـتقدمي املسـاعدة إىل الـدول األطـراف األخـرى عـلى اسـترداد                    

 :، وعليها لتلك الغاية]املكتسبة بصورة غري مشروعة

ا املختصــة بإنفــاذ حكــم أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للســماح لســلطاهت   ‘١‘ 
موجودات مكتسبة بصورة غري    [قطعـي صـادر عـن دولـة طـرف أخرى يأمر مبصادرة              

 أو سداد مبلغ من املال مقابل لتلك املوجودات؛] مشروعة

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابري لتمكني سلطاهتا املختصة من األمر مبصادرة              ‘٢‘ 
أ أجنيب أو سداد مبلغ من املال       ذات منش ] موجـودات مكتسـبة بصـورة غري مشروعة       [

] املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشــروعة    [مقـابل لـتلك املوجـودات، مبـا يف ذلــك     
 املتصلة جبرائم غسل األموال؛

أن تــنظر يف اعــتماد مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للســماح مبصــادرة ممــتلكات متــثل  ‘٣‘ 
احلــاالت الــيت ال بــدون إدانــة جنائــية يف ] موجــودات مكتســبة بصــورة غــري مشــروعة[

ميكـن فـيها مالحقـة اجلـاين أو حـامل سند امللكية بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو       
 .احلصانة أو يف أي حاالت أخرى مناسبة

ــا الداخــلي،        )ب(  ــبادئ قانوهن ــا مل ــة طــرف ســلطاهتا املختصــة، وفق ــزّود كــل دول ت
عــلى طلــب دولــة طــرف  بصــالحيات كافــية لتمكيــنها مــن القــيام، عــلى وجــه الســرعة، بــناء    

أخـرى، حبجـز املمـتلكات الـيت يوجـد أسـاس وجـيه لالعـتقاد بأهنـا ستكون خاضعة لالسترداد                     
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، أو بفرض قيود على تلك املمتلكات، أو        ]موجـودات مكتسبة بصورة غري مشروعة     [بصـفتها   
 :مبنع أي تعامل فيها أو إحالة هلا أو تصرف فيها بأي شكل آخر، وعليها لتلك الغاية

ــبا إلجــراء       أ ‘١‘  ــلحفاظ عــلى املمــتلكات ترق ــري ل ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــتمد م ن تع
 مصادرة قد تتخذه بصفتها الدولة متلقية الطلب؛

 أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري لفـرض قـيود عـلى املوجودات أو حجزها                       ‘٢‘ 
 استنادا إىل توقيف أو اهتام جنائي أجنيب يتعلق باكتساب هذه املوجودات؛

د مـا قـد يلـزم مـن تدابـري إلنفـاذ أمر تقييدي أو أمر حجز صادر عن                    أن تعـتم   ‘٣‘ 
 حمكمة خمتصة يف دولة طرف أخرى؛ 

أن تعـتمد مـا قد يلزم من تدابري لفرض قيود على املوجودات أو حجزها بناء                 ‘٤‘ 
عــلى طلــب يوفــر أساســا معقــوال لالعــتقاد بــأن املمــتلكات ســتكون حمــددة يف حكــم   

 ؛مصادرة يف الدولة الطالبة

أن تعتمد ما قد تراه مناسبا من تدابري إضافية للحفاظ على املمتلكات                                        ‘٥‘ 
  .املطلوب مصادرهتا         

 ٦٨املادة 
  ]أحكام خاصة بشأن التعاون[

] إقــرار أو[تــتعاون الــدول األطــراف مــع بعضــها الــبعض عــلى تعجــيل عملــية  -١ 
نائــية واملدنــية يف قضــايا تنفــيذ األحكــام القضــائية، حســب االقتضــاء، الــيت تقــرر املســؤولية اجل  

اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقــية، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي، بغــية تســهيل اســترداد املوجــودات     
 )٢٩٨(.املكتسبة بصورة غري مشروعة

] الطرف[ مـن دولـة طـرف أخرى، على الدولة    )٢٩٩(عـند تلقـي طلـب مالئـم      -٢ 
ــتها     ــية اخلاضــعة لوالي ــبلغ املؤسســات املال ــية الطلــب أن ت ــة كــبار املوظفــني   متلق  القضــائية هبوي

العمومــيني األجانــب احلالــيني والســابقني الذيــن ســيتوقع مــن تلــك املؤسســات أن تطــبق عــلى   
احالة ] ومنع[كشف [...] [ من املادة ٢حسـاباهتم الفحـص املعـزز كمـا هـو مـبني يف الفقـرة                

                                                                 

لى طلب  نص منقّح قدمته بريو عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، بناء ع  (298)
 .واقترح بعض الوفود حذف هذه الفقرة. نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية

أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة حذف كلمة   (299)
 ".مالئم"
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وظفني الذين قد   مـن هـذه االتفاقية، اضافة إىل امل       ] املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة         
 )٣٠١(،)٣٠٠(.حتددهم املؤسسات املالية بطريقة أخرى

تعـتمد كـل دولـة طـرف تدابـري جتـيز هلـا أن حتـيل، دون مساس بتحقيقاهتا أو                      -٣ 
مالحقاهتـا أو إجـراءاهتا القضـائية، معلومات عن املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة إىل               

ــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عــندما تــرى أن اف    شــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد   دول
الطــرف املــتلقي عــلى اســتهالل أو اجــراء حتقــيقات أو مالحقــات أو اجــراءات قضــائية أو قــد   

 )٣٠٢(.يؤدي إىل تقدمي ذلك الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل
 

   )٣٠٣(]. حذفت٦٩املادة [
 )٣٠٤(]. حذفت٧٠املادة [

  
 )٣٠٥(٧١املادة 

  املوجوداتالتصرف يف 
ــتعني التصــرف يف  -١   املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة، واملســتردة    ي

وعــند االســتجابة لطلــب دولــة طــرف أخــرى  . مبقتضــى هــذا الفصــل، وفقــا للقــانون الداخــلي 
                                                                 

ية للجنة املخصصة، كررت وفود عديدة ما أبدته أثناء أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثان (300)
وقد أثريت هذه املسألة جمددا أثناء القراءة الثانية     ". كبار" من مالحظات بشأن استعمال صفة   ٦٥مناقشة املادة 

 .ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
للجنة املخصصة، اقترحت وفود عديدة نقل هذه الفقرة   أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة    (301)

 .٦٧إىل املادة 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت وفود كثرية حذف هذه الفقرة       (302)

 . بصفتها أنسب صيغة ملعاجلة هذه املسألة٥٣ من املادة ٤معربة عن تفضيلها للفقرة 
 نظرا لتشاهبها مع ٦٩ القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تقرر حذف املادة أثناء (303)

 أي عناصر جديدة واردة يف  ٦٠ من املادة ٣واتفق أيضا على أن تدرج بني معقوفتني يف الفقرة . ٦٠املادة 
تفاقية من النمسا والواليات املتحدة وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع اال. ٦٩املادة 

 . املنقح٦٠وقد أدجمت هذه العناصر يف نص املادة . حتديد تلك العناصر اجلديدة
 لتشاهبها مع املادة ٧٠أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تقرر حذف املادة  (304)

وطلب  . ٧٠ أي عناصر جديدة واردة يف املادة ٦٠ني يف املادة واتفق أيضا على أن تدرج بني معقوفت. ٦٠
. نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية من الواليات املتحدة حتديد تلك العناصر اجلديدة

 . املنقح٦٠وقد أدجمت هذه العناصر يف نص املادة 
 ).٢٦٣(انظر احلاشية  (305)
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مبقتضـى هـذا الفصـل، عـلى الـدول األطـراف، بقدر ما يسمح به قانوهنا الداخلي، أن تقوم مبا                     
 :يلي

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

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

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

 أدى إىل املصادرة؛

جيـوز للدولـة متلقـية الطلـب، حيـثما يكـون ذلـك مالئمـا، أن تقتطع النفقات           )د( 
ــذي أدى       ــائي الـ ــراء القضـ ــة أو اإلجـ ــيق أو املالحقـ ــبدة يف التحقـ ــة املتكـ ــترداد املعقولـ إىل اسـ

املوجـودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة، قـبل إحالة تلك املوجودات املستردة أو اقتسامها               
 .مبقتضى هذا الفصل

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

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

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

  
 )٣٠٦(]. حذفت٧٢املادة [

  

                                                                 

 نظرا لتشاهبها مع ٧٢روع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، تقرر حذف املادة أثناء القراءة الثانية ملش (306)
 أي عناصر جديدة واردة  ٧٤ و ٦٠واتفق أيضا على أن تدرج بني معقوفتني يف املادتني   . ٧٤ و ٦٠املادتني 
واليات املتحدة وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية من كندا وال  . ٧٢يف املادة 

 .، حسب االقتضاء٧٠ و٦٠وقد أدجمت هذه العناصر يف املادتني . حتديد تلك العناصر اجلديدة



 

95  
 

A/AC.261/3/Rev.3

   مات وتبادهلا وحتليلها املساعدة التقنية والتدريب ومجع املعلو       -سادسا 
 )٣٠٧(٧٣املادة 

  الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة 
تــنظر كــل دولــة طــرف يف القــيام، بالتشــاور مــع اخلــرباء، بتحلــيل االجتاهــات   -١ 

 .السائدة يف الفساد داخل إقليمها، وكذلك يف الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفساد

ف يف تطويـر اخلـربة التحليلية املتعلقة بالفساد واملعلومات     تـنظر الـدول األطـرا      -٢ 
عـن أفضـل املمارسـات ملـنع الفسـاد ومكافحـته وتـبادل تلـك اخلـربة التحليلية واملعلومات فيما                     

وحتقـيقاً لذلـك الغرض، ينبغي وضع تعاريف   . بيـنها ومـن خـالل املـنظمات الدولـية واإلقليمـية           
 .ب االقتضاءومعايري ومنهجيات مشتركة وتطبيقها حس

 الفساد ملكافحة  الفعلـية  تـنظر كـل دولـة طـرف يف رصـد سياسـاهتا وتدابريهـا               -٣ 
 .ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا

تقـدم الـدول األطراف إىل بعضها البعض أقصى قدر من العون التقين املتبادل               -٤ 
 وردعهــا وكشــفها والتحقــيق فــيها ومعاقــبة  بشــأن أجنــع الســبل والوســائل ملــنع أفعــال الفســاد  

 )٣٠٨(.مرتكبيها
  

                                                                 

يف الدورة الرابعة   ) A/AC.261/L.165(نص هذه املادة هو اقتراح منقّح مقدم من املكسيك والنمسا وهولندا   (307)
 .زيعهومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد تو. للجنة املخصصة

عقب القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك إدراج مادة جديدة     (308)
 :ويكون نصها كما يلي" مشاركة املواطنني" مكررا، يكون عنواهنا ٧٣بالرقم 

، يف تصميم تشجع الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، مبا يتفق مع تشريعاهتا الداخلية"    
السياسات اخلاصة مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد والتقييم، ويف إجراء الدراسات عن أسباب 

 ."الفساد وآثاره
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 )٣٠٩(٧٤املادة 

 التدريب واملساعدة التقنية
 

تقـوم كـل دولـة طـرف، بـالقدر الـالزم، باستهالل أو صوغ أو حتسني برامج           -١ 
وُتعىن تلك الربامج، اليت ميكن     . تدريـب خاصـة ملوظفـيها املسؤولني عن منع الفساد ومكافحته          

 )٣١٠(:ات وتدريبا داخليا، بأشياء منهاأن تشمل إعار

وضـع تدابـري فّعالـة ملـنع الفسـاد أو كشـفه أو التحقـيق فـيه أو املعاقبة عليه أو                       )أ( 
 مكافحته، مبا يف ذلك اللجوء إىل مجع األدلة وأساليب التحقيق؛

 بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسات استراتيجية ملكافحة الفساد؛ )ب( 

ــب )  ج[(  ــاعدة القانونــية       تدري ــبات بشــأن املس ــلى إعــداد طل الســلطات املختصــة ع
 )٣١١(]املتبادلة اليت تفي مبتطلبات االتفاقية؛

ــية     )د(  ــز املؤسســات وإدارة اخلدمــات العمومــية وإدارة الشــؤون املال ــيم وتعزي تقي
 العمومية، مبا يف ذلك االشتراء العمومي، والقطاع اخلاص؛

دات، مبـــا فـــيها األمـــوال، ذات املصـــدر غـــري مـــنع ومكافحـــة إحالـــة املوجـــو )ه[( 
 )٣١٢(]املشروع املتأتية من أفعال فساد واسترجاع تلك املوجودات؛

كشــف وجتمــيد املوجــودات احملالــة، مبــا فــيها األمــوال، ذات املصــدر غــري          )و[( 
 )٣١٣(]املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

                                                                 

نص هذه املادة هو صيغة منقّحة مقدمة من كندا بالتشاور مع بريو واململكة املتحدة، بناء على طلب من نائب   (309)
روع االتفاقية عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة     الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مش 

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا   . ٧٢وتشمل الصيغة املنقّحة هلذه املادة عناصر من املادة . للجنة املخصصة
 .النص املنقّح بعد توزيعه

 وفقرات فرعية منقّحة من  ٢ و١ارين  من اخلي٢هذا النص هو صيغة جتمع بني العبارة االستهاللية للفقرة  (310)
بغية النص على املساعدة التقنية إلتاحة تنفيذ تدابري املنع ) ج(و) ب(، إضافة إىل الفقرتني الفرعيتني ٢اخليار 

 .الواردة يف مشروع االتفاقية
 . السابقة٧٢ من املادة ٥النص مأخوذ من الفقرة  (311)
 . السابقة٧٢  من املادة٧-٥النص مأخوذ من الفقرات  (312)
 . السابقة٧٢من املادة ) أ (٧ و٥النص مأخوذ من الفقرتني  (313)
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ة من أفعال فساد ومراقبة     مراقـبة حـركة املوجـودات، مبـا فـيها األمـوال، املتأتي             )ز[( 
 )٣١٥(،)٣١٤(]الطرائق املتبعة يف إحالة تلك املوجودات أو إخفائها أو تغيري شكلها؛

اســتحداث آلــيات وأســاليب قانونــية وإداريــة مالئمــة وفّعالــة لتيســري إرجــاع    )ح[( 
 )٣١٦(]املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أفعال فساد؛

سـتحداث وسـائل تسـتعمل يف محايـة الضـحايا والشـهود الذين يتعاونون مع                ا )ط( 
 السلطات القضائية؛

 .التدريب على اللوائح الوطنية والدولية واللغات )ي( 

ــنظر[تقــدم  -٢  ــدول األطــراف  ] ت ــبعض، حســب  ] يف أن تقــدم[ال إىل بعضــها ال
ن النامية، يف خططها وبراجمها سيما لصاحل البلدا   قدراهتـا، أكـرب قـدر مـن املسـاعدة التقنية، وال           

الرامـية إىل مكافحـة الفسـاد، مبـا يف ذلـك الدعـم املـادي والتدريـب يف اجملاالت املشار إليها يف                  
وتبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات [سـاعدة،   مـن هـذه املـادة، والتدريـب وامل         ١الفقـرة   
 جمــايل تســليم اجملــرمني    الــيت ستيّســر الــتعاون الــدويل بــني الــدول األطــراف يف      )٣١٧(]الصــلة

 )٣١٨(.واملساعدة القانونية املتبادلة

تعـزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة             -٣ 
ممكـنة يف األنشـطة العملياتـية والتدريبـية املضـطلع هبـا يف املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار                   

 )٣١٩(.ملتعددة األطراف ذات الصلةاالتفاقات أو الترتيبات الثنائية وا

                                                                 

 . السابقة٧٢من املادة  ) ب (٧النص مأخوذ من الفقرة  (314)
من هذه املادة تتناول أساسا ) ز(-)ه(أعرب بعض الوفود عن رأي مفاده أنه، نظرا لكون الفقرات الفرعية    (315)

وضع  : "الستعاضة عنها بفقرة فرعية واحدة ميكن أن يكون نّصها كما يلي مسألة غسل األموال، فإنه ميكن ا 
تأتية  املشروع املصدر غري ذات املسيما  تدابري فّعالة ملنع وكشف ومكافحة غسل األموال أو املوجودات، وال

 ."من أفعال فساد
 . السابقة٧٢من املادة  ) ج (٧النص مأخوذ من الفقرة  (316)
 .٧٢ من املادة ٦قرة النص مأخوذ من الف (317)
بالصيغة الواردة يف الوثيقة   (٧٤ من املادة ٤ للفقرة ١ واخليار ١هذا النص الذي يستند إىل الفقرة  (318)

A/AC.261/3/Rev.1/Add.1 (مقدم من بريو. 
). A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة  (٧٤ من املادة ٥ للفقرة ١أخذ هذا النص من اخليار  (319)

وقد حذف اجلزء األول من الفقرة ألن بعض الوفود أكدت أنه ليس هناك فيما يبدو أي داع ألن تقتصر    
 .الفقرة على االتفاقات والترتيبات املوجودة
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بعضــها الــبعض عــلى إجــراء ] يف مســاعدة[الــدول األطــراف ] تــنظر[تســاعد  -٤ 
تقيـيمات ودراسـات وحبـوث بشـأن أنـواع الفسـاد وأسـبابه وآثـاره وتكالـيفه يف بلداهنـا، لكي                      

 استراتيجيات وخطط عمل    )٣٢١(،)٣٢٠(]األهلي[تضـع، مبشـاركة السـلطات املختصـة واجملـتمع           
 .ة الفسادملكافح

تيســريا الســترجاع املوجــودات، مبــا فــيها األمــوال، املتأتــية مــن أفعــال فســاد،   -٥[ 
جيـوز للـدول األطراف أن تتعاون بتزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين ميكن أن يساعدوا                

 )٣٢٢(.]على حتقيق ذلك اهلدف

قــات عــلى الــدول األطــراف أن تســتخدم، عــند االقتضــاء، املؤمتــرات واحلل       -٦ 
الدراســية اإلقليمــية ودون اإلقليمــية والدولــية لــتعزيز الــتعاون واملســاعدة التقنــية وحلفــز مناقشــة 

، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة بالبلدان    [)٣٢٣(املشـاكل الـيت متـثل شـاغال مشـتركا         
 ].النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية

ات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود       تـنظر الـدول األطراف يف إنشاء آلي        -٧ 
الـيت تـبذهلا الـبلدان النامـية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل                 

 .برامج ومشاريع للمساعدة التقنية

تـنظر الـدول األطـراف يف تقدمي تربعات إىل املركز املعين مبنع اإلجرام الدويل                -٨ 
خالل املركز، بتعزيز الربامج واملشاريع املضطلع هبا يف البلدان النامية هبدف           بغـرض القيام، من     

 )٣٢٤(.تنفيذ االتفاقية

                                                                 

 ".األهلي"اقترح بعض الوفود حذف كلمة  (320)
 /A/AC.261/3 الوثيقة بالصيغة الواردة يف (٧٤ مكررا من املادة ٢ للفقرة ٢هذا النص مأخوذ من اخليار  (321)

Rev.1/Add.1.( 
ألهنا تتناول مسألة  ) تدابري التعاون األخرى (٥٧رأت بعض الوفود أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إىل املادة   (322)

 .التعاون ال املساعدة التقنية
 A/AC.261/3/Rev.1 بالصيغة الواردة يف الوثيقة (٧٤ من املادة ٣ للفقرة ٢هذا النص الذي يستند إىل اخليار  (323)

/Add.1 ( ٢ُعّدل لتفادي ازدواجيته مع الفقرة. 
، استعيض عن )A/AC.261/3/Rev.1/Add.1بالصيغة الواردة يف الوثيقة    (٧٤ من املادة ٧ للفقرة  ٢يف اخليار  (324)

 ".يف تقدمي ... تنظر "بعبارة " تقدم"كلمة 
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 ٧٥املادة 
 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى

  التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية
تـتخذ الـدول األطـراف تدابـري تسـاعد عـلى التنفـيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر                   -١  

 من آثار سلبية يف اجملتمع      فسادمكـان، مـن خـالل الـتعاون الـدويل، آخـذة يف اعتـبارها مـا لل                 اإل
 .خصوصا ويف التنمية املستدامة عموما

ــع         -٢   ــك م ــنها وكذل ــيما بي ــدر اإلمكــان وبالتنســيق ف ــدول األطــراف ق ــبذل ال ت
 :املنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموسة، من أجل

 ، بغــية تدعــيم قــدرة صــعدة عــلى خمــتلف األع الــبلدان النامــية مــتعزيــز تعاوهنــا )أ(  
 ومكافحة الفساد؛تلك البلدان على منع 

 جهودالبلدان النامية من ما تبذله زيـادة املسـاعدة املالـية واملادية املقدمة لدعم      )ب(  
 وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛الفساد بصورة فعالة، كافحة ملنع ومل

ذات االقتصــــادات قــــدمي املســــاعدة التقنــــية إىل الــــبلدان النامــــية والــــبلدان ت )ج(  
لــتلك وحتقــيقا . تنفــيذ هــذه االتفاقــيةمــن أجــل نتقالــية، ملســاعدهتا عــلى تلبــية مــا حتــتاج إلــيه الا

صص حتديدا  خم، تسـعى الـدول األطـراف إىل تقـدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب                الغايـة 
وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على       . ألمـم املتحدة  ل تابعـة   الغـرض يف آلـية متويـل       لذلـك 

وجــه اخلصــوص، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي وألحكــام هــذه االتفاقــية، يف التــربع لذلــك احلســاب 
بنسـبة مـئوية مـن األمـوال، أو مـن القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو املمتلكات اليت تصادر           

 وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛

تشــجيع ســائر الــدول واملؤسســات املالــية، حســب االقتضــاء، عــلى االنضــمام  )د(  
إلـيها يف اجلهـود املـبذولة وفقـا هلـذه املـادة وإقـناعها بذلـك، خصوصـا بـتوفري املـزيد مـن برامج                 

 .التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية

دابري، قــدر اإلمكــان، دون مســاس بااللــتزامات القائمــة بشــأن  هــذه الــتتــتخذ -٣  
املسـاعدة األجنبـية أو بغـري ذلـك مـن ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو         

 .الدويل
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جيـوز للـدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف             -٤  
 الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية       آخذة بعني االعتبار   ،ستيةواللوجبشـأن املسـاعدة املاديـة       
 )٣٢٥(. ومكافحتههوكشفالفساد  وملنع ، هذه االتفاقيةاليت تنص عليهاوسائل التعاون الدويل 

  
   )٣٢٨(،)٣٢٧( التنفيذ   )٣٢٦(آليات رصد      -سابعا   

 ٧٦املادة 
 مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 
                                                                 

بعة للجنة املخصصة، اقترحت أملانيا إضافة مادة جديدة  عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرا )325(
 .)A/AC.261/L.168 (يف هناية هذا الفصل " تبادل املعلومات الشخصية"عنواهنا 

" رصد"أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، رأى عدد من الوفود أن كلمة  )326(
 ".متابعة"ي أن يستعاض عنها بكلمة ليست هي التعبري املناسب وينبغ

اضطلعت اللجنة املخصصة بالقراءة الثانية هلذا الفصل من مشروع االتفاقية باستخدام النص الوارد يف الوثيقة   )327(
A/AC.261/L.162أساسا ملداوالهتا، ويرد النص مستنسخا أدناه . 

ابعة للجنة املخصصة، جرى نقاش مستفيض بشأن   أثناء القراءة الثانية ملشروع نص هذا الفصل، يف الدورة الر )328(
ورأى معظم الوفود أن تكون  . ما ستكون عليه السمات املناسبة ألي آلية أو نظام يكفل تنفيذ االتفاقية املقبلة

هذه اآللية أو هذا النظام عمليا وفعاال وكفؤا وشفافا وناجع التكلفة ومتناسبا ومنصفا وحمققا لتوافق اآلراء 
وينبغي أال يكون النظام مفرط التعقيد أو مرهقا أو بريوقراطيا، كما   . يع املناطق اجلغرافية وموثوقاومتسقا يف مج

ينبغي أن ال يصاغ على حنو يؤدي إىل تسريب األموال املطلوبة للمساعدة التقنية، أو يؤدي إىل الثين عن 
ورأى معظم الوفود أن    . تمع األهليوأعربت بعض الوفود أيضا عن رغبتها يف رؤية نظام ُيشرك اجمل   . املشاركة

النظام الذي استحدث لتنفيذ اتفاقية اجلرمية املنظمة، بإنشاء مؤمتر لألطراف وصوغ والية عامة كافية لتلك 
ورأى عدد من الوفود أنه سيكون من اجلدير استقصاء املدى الذي ميكن   . اهليئة، ميثل منوذجا جيدا لالقتداء به

. عن أحكام اتفاقية اجلرمية املنظمة مسوغا بسبب الطبيعة املختلفة هلذه االتفاقيةأن يكون فيه بعض اخلروج 
ورأت هذه الوفود أنه جيدر، بصفة خاصة، النظر يف إعطاء مؤمتر األطراف توجيها يف االتفاقية حول الطرائق  

سيكون من املهم أيضا وبالنسبة هلذه الوفود،   . املتاحة له ألداء مهامه، مع تفادي الدخول يف تفاصيل مستفيضة
. كفالة أن يراعي النظام املستحدث لالتفاقية اآلليات اإلقليمية القائمة ويسعى لتفادي االزدواج غري الالزم

وبالنسبة ملعظم الوفود، سيكون النهج األنسب هو مضاهاة اتفاقية اجلرمية املنظمة، مع ترك تقرير التفاصيل  
 الوفود عن رأي مفاده أنه ميكن بالتأكيد دراسة أي مقترحات     وأعربت تلك . واإلجراءت ملؤمتر األطراف

إضافية، ولكن ينبغي للجنة املخصصة أن تتفادى صرف وقت طائل يف تقصي التفاصيل، مما ميكن أن يصرفها 
وفضال عن ذلك، ذهبت تلك الوفود إىل أن  . عن التداول بشأن أحكام حمورية أخرى من مشروع االتفاقية

ة مفصل، حيتوي على عدد من اآلليات اليت يعترب تطبيقها على الصعيد العاملي موضع شك، إنشاء نظام متابع
. سيجعل االمتثال لالتفاقية عسريا، ويثين عن التصديق عليها وتنفيذها، مما سيؤدي إىل اإلضرار باالتفاقية    

ىل أن يواصل فريق  وعقب اختتام النقاش، دعا نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية إ
من أصدقاء الرئيس استقصاء خمتلف احللول من أجل تقييمها وحماولة توحيد وتبسيط النص، سعيا للمضي 

 .بالعملية قدما
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ؤمتر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتسني                       ُينشــأ مبوجــب هذا الصك م                 -١  
 الفسـاد ومكافحته         )٣٣٠(]منــع   [ علــى      )٣٢٩(]والتعــاون بينــها         [قدرة الدول األطراف          

من خالل برنامج متابعة               [ وتعزيز تنفيذ هذه االتفاقية واستعراضه                     )٣٣١(، ]والقضاء عليه       [
 )٣٣٢(].منتظم  

 إىل االنعقاد يف موعد أقصاه                   يدعو األمني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف                       -٢  
بعد ذلك، ُتعقد االجتماعات العادية ملؤمتر                    . [سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية                

كما تعقد االجتماعات غري العادية                    . األطراف على فترات دورية حيددها مؤمتر األطراف                         
ى طلب كتايب          ملؤمتر األطراف يف أي أوقات أخرى، حسبما يراه املؤمتر ضروريا، أو بناء عل                                          

 )٣٣٣(.]من أي طرف، شريطة أن يؤيد هذا الطلب ما ال يقل عن ثلث األطراف                                           

بتوافق     [ويعتمد     ) ٣٣٤(]، يف اجتماعه األول،            [مؤمتر األطراف          ] ُيقــر   [ -٣  
 ٤) ٣٣٦(]الفقــرتني     [ نظامـا داخليــا وقواعــد حتكــم األنشطــة املبينــة يف الفقــرة                                     )335(]اآلراء، 

مبا يف ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكّبدة لدى القيام بتلك                                         (ادة   من هذه امل       )٣٣٧(]٦و [
 )٣٣٨().األنشطة   

  ١على آليات الجناز األهداف املذكورة يف الفقرة                         [مؤمتر األطراف          ] يتفق   [ -٤  
 )٣٤٠(، )٣٣٩(]:من هذه املادة، مبا يف ذلك ما يلي                

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (329)
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )330(

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (331)
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  )332(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )333(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )334(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )335(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  )336(

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  (337)
)) بني معقوفني (٣، الفقرة ٦٦، املادة (A/AC.261/L.69نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  (338)

 )).بدون معقوفني (٣٤، املادة (A/AC.261/IPM/14ومن كولومبيا 
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )339(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )340(
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التدريب      [...] [اد   تيسري األنشطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املو                          )أ [(  
تنفيــذ االتفاقيــة مــن خــالل التنميــة االقتصاديـة                              : تدابري أخــرى       [...] [و ] واملساعــدة التقنيــة         
من هذه االتفاقية، بوسائل عدة منها التشجيع على مجع                               ] املنع  [...] [و ] واملساعدة التقنية       

 )٣٤٢(،)٣٤١(]التربعات؛     

طراف من أجل االستعراض الدوري لتنفيذ                      إجراء تقييمات سنوية متعددة األ                )ب [(  
 )٣٤٣(]هذه االتفاقية؛       

 )٣٤٥(تنفيذها؛      )٣٤٤(]هذه االتفاقية وحتسني          [تقدمي توصيات لتحسني               )ج (  

عن أمناط واجتاهات الفساد                [تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف                          )د (  
 )٣٤٧(،)٣٤٦(؛  ]وعن املمارسات الناجحة يف مكافحته                   

 )٣٤٩(، )٣٤٨(]هذه االتفاقية دوريا؛         استعراض تنفيذ          )ه[(  

التعاون مع املنظمات الدولية واالقليمية واملنظمات غري احلكومية ذات                                   )و [(  
 )]٣٥١(، )٣٥٠(الصلة؛    

 )٣٥٢(]التشجيع على حشد التربعات لتمويل برنامج املتابعة املنتظمة؛                             )ز[(  

هذه   الترويج إلنشاء صندوق من أجل مساعدة أقل البلدان منوا على تنفيذ                                )ح [(  
 )٣٥٣(].االتفاقية    

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)قدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح امل )341(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )342(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )343(

 كولومبيا  واالقتراح املقدم من(A/AC.261/L.69)نص مدمج مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (344)
(A/AC.261/IPM/14). 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )345(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )346(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )347(
 .(A/AC.261/L.69) النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من )348(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )349(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )350(
 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )351(
 .(A/AC.261/IPM/13)دم من املكسيك نص مأخوذ من االقتراح املق  )352(
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ما حيتاج اليه لتنفيذ برنامج                [تقدم كل دولة طرف إىل مؤمتر األطراف                    -٥  
 وخططها        براجمها    )٣٥٦(] بشأن   [ ]عن  [معلومات       )٣٥٥( ]الــ  [من    ) ٣٥٤(]املتابعة املنتظمة      

اليت   التشريعية واإلدارية         التدابري   وكذلك عن        )٣٥٧(]والنتائج اليت توصلت اليها،            [وممارساهتا       
 )٣٥٩(،)٣٥٨(].، حسبمــا يقضي به مؤمتر األطراف                    [ةــ  ذه االتفاقي    ــ  ذ ه  ــ تنفي  ا ل اعتمدهت   

من هذه املادة، حيصل مؤمتر                ) ه(و) ج (٤ألغراض الفقرتني الفرعيتني               -٦  
ذه االتفاقية،        هل  ا األطراف على املعرفة الالزمة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف تنفيذ                                    

 الدول األطراف،         تقدمها   لقيام بذلك، من خالل معلومات                   والصعوبات اليت تواجهها أثناء ا              
 )٣٦٠(.ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر األطراف من آليات استعراض تكميلية                                   

جيوز لألمم املتحدة ووكاالهتا املتخصصة، وكذلك ألي دولة ليست طرفا                                        -٧  
 أن ُيسمح        وجيوز  . يف هذه االتفاقية، أن تكون ممثلة يف اجتماعات مؤمتر األطراف مبراقبني                                  

 غري حكومية، مؤهلة يف             حبضور أي هيئة أو وكالة، وطنية كانت أو دولية، وحكومية أو                                   
ماع ملؤمتر       اجملاالت اليت تشملها االتفاقية، وأبلغت األمانة برغبتها يف أن تكون ممثلة يف اجت                                          

. األطراف بصفة مراقب، ما مل يعترض على ذلك ما ال يقل عن ثلث األطراف احلاضرة                                             
 )٣٦١(.قبول املراقبني ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤمتر األطراف                             وخيضع    

 

                                                                 

 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )353(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )354(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )355(
 .(A/AC.261/IPM/14) كولومبيا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من )356(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )357(
 .(A/AC.261/IPM/13)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك   )358(

 واالقتراح املقدم من كولومبيـا (A/AC.261/IPM/13)نص مدمج مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  (359)
(A/AC.261/IPM/14). 

 .(A/AC.261/IPM/14)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من كولومبيا  )360(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )361(
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  مكررا٧٦املادة 
 )٣٦٣(]اهليئة التقنية [)٣٦٢(اهليئة الفرعية

 
 ١اخليار    

 
ــراف     -١  ــراء اإلشـ ــلطة إجـ ــة بسـ ــئة مفّوضـ ــراف هيـ ــدول األطـ تنشـــئ الـ

 )٣٦٤(.واالستعراض الالزمني لتنفيذ هذه االتفاقية تنفيذا فعاال
 

 ٢ اخليار  
 

ــن        -١  ــن أي م ــراه ضــروريا م ــا ي ــية م ــر األطــراف يف االتفاق ينشــئ مؤمت
 )٣٦٥(.اهليئات الفرعية ألجل حتقيق الفعالية يف تنفيذ االتفاقية

 
 ٣اخليار    

 
يكـون ملؤمتر األطراف يف االتفاقية جلنتان، كهيئتني فرعيتني، إحدامها           -١ 

ائف املســـندة الـــيهما يف للتقيـــيم واألخـــرى للـــتعاون واملســـاعدة التقنـــية، تقـــرر الوظـــ 
 )٣٦٦(.االجتماع األول ملؤمتر الدول األطراف املذكور

 
 ٤اخليار    

 
مؤمتــر األطــراف [...] [مــن املــادة ) ه(و ) ج (٤ألغــراض الفقــرتني  -١ 

ــية ــيام      ] يف االتفاق ــتوىل الق ــئة فرعــية، ت ــية، ينشــئ مؤمتــر األطــراف هي مــن هــذه االتفاق
 )٣٦٧(.هبالوظائف املنصوص عليها فيما يلي أدنا

 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )362(
 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من شيلي  (363)
استعراض " وكان عنوانه األصلي املقترح (A/AC.261/IPM/22)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من تركيا  (364)

 ".تنفيذ االتفاقية
 .(A/AC.261/L.87)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من مصر  (365)
 .(A/AC.261/L.83)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من بريو  (366)

 .(A/AC.261/L.69) من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا نص مأخوذ )367(
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 ٥اخليار    
 

تنشـئ الـدول األطـراف هيئة تقنية يؤذن هلا باستعراض التنفيذ الفعال        -١ 
هلــذه االتفاقــية وفقــا ملــبادئ األمــم املــتحدة واســتنادا، بصــفة خاصــة، إىل احــترام مــبدأ  

 )٣٦٨(.التساوي يف احلقوق وتقرير املصري للشعوب

قة العامة بفضل تـتألف اهليـئة الفرعـية مـن عشـرة خـرباء، حيظـون بالـث             -٢  
وأثـناء مـدة توليهم منصبهم ال يتولون أي         . كفـاءهتم ونزاهـتهم وجتـردهم عـن املصـاحل         

ــتهم يف ممارســة        ــن نزاه ــنال م ــا ميكــن أن ي ــزاولون أي نشــاط مم مناصــب أخــرى أو ي
وتنتخــب الــدول األطــراف أعضــاء اهليــئة الفرعــية مــن بــني   . الوظــائف املســندة الــيهم 

وجيسـد تكويـن اهليـئة الفرعية       . اء بصـفتهم الشخصـية    رعاياهـا، ويعمـل هـؤالء األعضـ       
 )٣٦٩(.التوزيع اجلغرايف العادل وكذلك النظم القانونية الرئيسية

ُينتخـب أعضـاء اهليـئة الفرعـية باالقـتراع السـري مـن قائمة أشخاص                 -٣ 
ولكــل دولــة طــرف أن ترشــح شخصــا واحــدا مــن بــني   . ترشــحهم الــدول األطــراف

 )٣٧٠(.رعاياها

خاب األول لعضوية اهليئة الفرعية يف اجللسة األوىل ملؤمتر         جيـري االنـت    -٤ 
وقـبل أربعـة أشـهر عـلى األقـل مـن تاريخ كل انتخاب، يوجه األمني العام                  . األطـراف 

لألمــم املــتحدة رســالة إىل الــدول األطــراف يدعوهــا فــيها إىل تقــدمي ترشــيحاهتا يف         
بائــيا جبمــيع األشــخاص  مث يعــد األمــني العــام قائمــة مرتــبة ترتيــبا ألف  . غضــون شــهرين

املرشـحني عـلى هـذا الـنحو مبيـنا الـدول األطـراف الـيت رشـحتهم، وحييلها إىل الدول                     
 )٣٧١(.األطراف يف هذه االتفاقية

. جتـرى انـتخابات اهليئة الفرعية يف اجتماعات مؤمتر الدول األطراف           -٥   
. نيا هلا ويف هـذه االجـتماعات، يشـكّل حضـور ثلـثي الـدول األطراف فيها نصابا قانو                

ويكـون األشخاص املنتخبون لعضوية اهليئة الفرعية هم الذين حيصلون على أكرب عدد             

                                                                 

 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من شيلي  )368(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )369(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )370(
 .(A/AC.261/L.69)خوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا نص مأ )371(
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مــن األصــوات وعــلى أغلبــية مطلقــة مــن أصــوات ممثــلي الــدول األطــراف احلاضــرين    
 )٣٧٢(.املصّوتني

وجيــوز اعــادة  . ُينتخــب أعضــاء اهليــئة الفرعــية ملــدة أربــع ســنوات       -٦ 
ــدانــتخاهبم إذا جــرى ترشــيحهم مــن جد  ــة مخســة مــن األعضــاء   . ي غــري أن مــدة والي

املنتخـبني يف االنـتخاب األول تنقضـي بانقضـاء سـنتني؛ وبعد االنتخاب األول مباشرة         
 )٣٧٣(.يقوم رئيس االجتماع باختيار أمساء هؤالء األعضاء اخلمسة بالقرعة

إذا تــويف أحــد أعضــاء اهليــئة الفرعــية أو اســتقال أو أعلــن ألي ســبب  -٧ 
ادر على تأدية مهام منصبه يف اهليئة الفرعية، عّينت الدولة الطرف اليت            آخـر أنـه غـري ق      

قامـت بترشـيح العضـو خـبريا آخـر مـن بـني رعاياهـا لـيكمل املـدة املتبقية من الوالية،                       
 )٣٧٤(.رهنا مبوافقة اهليئة الفرعية

 )٣٧٥(.تضع اهليئة الفرعية نظامها الداخلي -٨  

ة يف مقـر مكتـب األمـم املتحدة         ُتعقـد اجـتماعات اهليـئة الفرعـية عـاد          -٩ 
وجتتمع . املعـين بـاملخدرات واجلـرمية أو يف أي مكـان مالئـم آخـر تقـرره اهليئة الفرعية              

وُتحدد مدة اجتماعات اهليئة الفرعية، وُيعاد النظر       . اهليـئة الفرعـية عـادة مـرة يف السنة         
ــر األطــراف، رهــنا مبوافقــة        ــيهــا، إذا اقتضــت الضــرورة، يف اجــتماع ملؤمت اجلمعــية ف

 )٣٧٦(.العامة

حيصـل أعضـاء اهليـئة الفرعـية املنشـأة مبوجـب هـذه االتفاقـية، مبوافقة                  -١٠ 
اجلمعـية العامـة، عـلى مكافآت من موارد األمم املتحدة، وفقا ملا تقرره اجلمعية العامة                

 )٣٧٧(.من شروط وأحكام
 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )372(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )373(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )374(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )375(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )376(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )377(
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  مكررا ثانيا٧٦املادة 
 )٣٧٨(]قيةالتقارير اليت تقدم من الدول بشأن تنفيذ االتفا[

 
 )٣٧٩(]تقييم تنفيذ االتفاقية من جانب الدول األطراف[

 
تتعهد الدول األطراف بأن تقدم إىل اهليئة الفرعية، عن طريق األمني العام                                      -١  

لألمم املتحدة، تقارير حتتوي على معلومات عن براجمها وخططها وممارساهتا وكذلك عن                                                  
 )٣٨٠(.يذ هذه االتفاقية       التدابري التشريعية واالدارية الرامية إىل تنف                

يقدم التقرير األول إىل اهليئة الفرعية يف غضون سنتني من بدء نفاذ هذه                                      -٢  
 )٣٨١(.مث تقدم التقارير بعد ذلك كل مخس سنوات                      . االتفاقية بالنسبة للدول األطراف املعنية                  

ال حاجة تدعو الدول األطراف اليت قدمت تقريرا أوليا شامال إىل اهليئة                                         -٣  
 من هذه املادة، املعلومات                 ٢ أن تكرر، فيما تقدمه من تقارير الحقة وفقا للفقرة                             الفرعية   

 )٣٨٢(.األساسية اليت سبق هلا تقدميها                  

الدول األطراف اليت قدمت تقريرا إىل منظمة اقليمية أو دون اقليمية حيتوي                                         -٤  
م عناصر من ذلك               من هذه املادة، جيوز هلا أن تستخد                   ١على املعلومات املشار اليها يف الفقرة                  

 )٣٨٣(.التقرير ألجل التقرير الذي تعهدت بتقدميه إىل اهليئة الفرعية                                 

تقبل اهليئة الفرعية املالحظات اليت تقدمها اليها منظمات اجملتمع املدين،                               -٥  
 )٣٨٥(،  )٣٨٤(.وجيوز هلا أن تضع تلك املالحظات يف االعتبار                        

معلومات إضافية ذات             جيوز للهيئة الفرعية أن تطلب من الدول األطراف                          -٦  
 )٣٨٦(.صلة بتنفيذ االتفاقية           

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )378(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  (379)

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )380(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )381(
 .(A/AC.261/L.69)ندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهول )382(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )383(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )384(
 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من شيلي  )385(
 .(A/AC.261/L.69)هولندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا و )386(
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يوجه نشاط اهليئة التقنية حنو دعم قرارات مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية                                           -٧  
 )٣٨٧(.وتوفري املعلومات اليت هلا قيمة يف اجناز مهمة املؤمتر                   
  

 )٣٨٨(تنظيم عملية التقييم
 
ن آسيا وأفريقيا وأمريكا جتـرى عملـية التقيـيم على الصعيد اإلقليمي يف كل م           -٨  

 )٣٨٩(.وأوروبا وأوقيانيا

تعـّين الـدول األطـراف يف كل منطقة مكتبا يساعد اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول                -٩  
 )٣٩٠(.األطراف يف عملية التقييم

 وفـدا يـتكّون مـن شخصني على       )٣٩١(تعـّين كـل دولـة طـرف ملكتـب اقلـيمها            -١٠  
 .األكثر

مؤمتـر الدول األطراف مبادئ توجيهية مناسبة       ] ة لــ  تقـرر اهليـئة الفرعـي     [يقـرر    -١١  
 )٣٩٢(.ألجل عمل املكاتب، مبا يف ذلك عدد الدورات اليت يراد عقدها يف كل سنة

تــتوىل اهليــئة الفرعــية ملؤمتــر الــدول األطــراف تنســيق عمــل املكاتــب اخلمســة،   -١٢  
يتعّين .  املختلفةوتضـمن أن تكـون إجراءات العمل ومستويات الرصد موحدة يف مجيع املناطق      

عـلى اهليـئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف أن تكون دائما حاضرة ومشاركة يف تقييم أي دولة                 
 )٣٩٣(.طرف من جانب كل مكتب

يـتوىل تقييم أي دولة طرف ممثالن من دولتني طرفني أخريني، إضافة إىل ممثل               -١٣  
 على األقل من املكتب اإلقليمي اخلاص       اهليـئة الفرعـية ملؤمتـر الدول األطراف، وإىل ممثلني اثنني          

 )٣٩٤(.هبا

                                                                 

 .(A/AC.261/L.157)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من شيلي  )387(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )388(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )389(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )390(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )391(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )392(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )393(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )394(
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ــناء زيــارهتم إىل دولــة طــرف ألغــراض أداء مهمــة تقيــيم،     -١٤   يتمــتع املمــثلون، أث
باالمتــيازات واحلصــانات أســوة بــاملوظفني الدبلوماســيني وفقــا التفاقــية فييــنا بشــأن العالقــات    

 )٣٩٥(.١٩٦١أبريل / نيسان١٨الدبلوماسية املؤرخة 

 )٣٩٦(.م عملية التقييم إىل مرحلتنيتنقس -١٥  

بـالقدر املمكـن واملناسـب، ُتسـتخدم الـتقارير املعـدَّة مـن جانـب آليات دولية                   -١٦  
 )٣٩٧(.أخرى للرصد املوّسع، يف عملية التقييم، بغية اجتناب أي ازدواج يف اجلهود ال لزوم له

  
  )٣٩٨(املرحلة األوىل من عملية التقييم

لــلمرحلة األوىل مــن عملــية التقيــيم هــو تقيــيم مــا إذا  يكــون اهلــدف الرئيســي  -١٧  
كانــت النصــوص القانونــية الــيت تــنفذ الــدول األطــراف االتفاقــية مــن خالهلــا تفــي مبقتضــيات     

 )٣٩٩(.االتفاقية

تصـدر اهليـئة الفرعـية ملؤمتـر الـدول األطـراف اسـتبيانا لغـرض مجـع املعلومات                    -١٨  
 أيضـا، بالـتعاون مـع املكاتب االقليمية، جمموعة من           وحتـدد اهليـئة الفرعـية     . عـن تنفـيذ االتفاقـية     

ــنة يف     القواعــد اإلجرائــية ألجــل املــرحلة األوىل مــن التقيــيم، واضــعة يف احلســبان األحكــام املبّي
 )٤٠٠(. أدناه٢١ إىل ١٩الفقرات من 

عـلى كـل دولة طرف أن ترد على االستبيان بطريقة دقيقة، وتضمن أن يقدم                -١٩  
ة كافـية متكّـن القـائمني بتقيـيم تنفـيذ االتفاقـية مـن تقدير درجة امتثال        ردهـا معلومـات تفصـيلي     

ــة الطــرف  ــدى األمــم      . تلــك الدول ــتمدة ل ــإحدى اللغــات الرمســية املع ــردود ب ــبغي تقــدمي ال وين
املــتحدة، كمــا جيــب تعمــيمها عــلى مجــيع املشــاركني يف املكتــب واهليــئة الفرعــية ملؤمتــر الــدول 

 )٤٠١(.األطراف

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)وذ من االقتراح املقدم من النرويج نص مأخ )395(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )396(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )397(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )398(
 .(A/AC.261/L.78)ملقدم من النرويج نص مأخوذ من االقتراح ا )399(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )400(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )401(
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ــوز للهيــئ  -٢٠   ــب الطلــب إىل الدولــة       جي ــر الــدول األطــراف واملكت ة الفرعــية ملؤمت
 )٤٠٢(.الطرف املعنية تقدمي معلومات اضافية، إذا ما دعت الضرورة إىل ذلك

يعـد املكتب، استنادا إىل الرد املتلقّى، مشروع تقرير أويل من ست صفحات              -٢١  
ــتقرير األويل األســاس الــذي يقــوم علــيه    . عــلى األكــثر ــة  ويكــون هــذا ال متحــيص وضــع الدول

ــية  ــرف املعنـ ــة      . الطـ ــلى قائمـ ــبا، عـ ــون مناسـ ــبما يكـ ــتقرير األويل، حسـ ــتوي الـ ــب أن حيـ وجيـ
 )٤٠٣(.باالحتياجات وقائمة أخرى أيضا بالتوصيات معا

  
 )٤٠٤(املرحلة الثانية من عملية التقييم

 
يكــون اهلــدف الرئيســي لــلمرحلة الثانــية مــن عملــية التقيــيم هــو دراســة الــبىن   -٢٢  

وجيوز أن ُتباشر املرحلة . ة ألجـل إنفـاذ القوانـني املـنفِّذة لالتفاقـية، وتقدير مدى تطبيقها         املنشـأ 
الثانـية، إذا مـا دعـت الضـرورة، قبل استكمال عمليات متحيص أوضاع مجيع الدول األطراف                 

 )٤٠٥(.يف املرحلة األوىل

 استبيانا  تصـدر اهليـئة الفرعـية ملؤمتـر الـدول األطـراف، بالـتعاون مع املكاتب،                -٢٣  
وحتدد اهليئة الفرعية ملؤمتر الدول األطراف أيضا، بالتعاون مع املكاتب،          . ألجـل املـرحلة الثانـية     

جمموعــة مــن القواعــد اإلجرائــية ألجــل املــرحلة الثانــية مــن عملــية التقيــيم، مبــا يف ذلــك حــدود  
 الفقرات من   االختصـاص املـتعلقة بالـزيارات املوقعـية، واضـعة يف احلسـبان األحكام الواردة يف               

 )٤٠٦(. أدناه٢٩ إىل ٢٤

جيـب أن يضـع االسـتبيان اخلـاص باملـرحلة الثانـية املرسـل إىل كل دولة طرف          -٢٤  
يف احلسـبان نـتائج التقيـيم الـذي أجـري يف املـرحلة األوىل بغـية مـتابعة املسـائل احملددة يف ذلك            

 وتضمن أن يقدم    وعـلى كـل دولـة طـرف أن تـرد عـلى االستبيان بطريقة دقيقة،               . االسـتعراض 
ردهـا معلومـات تفصـيلية كافـية متكّـن القـائمني بتقيـيم تنفـيذ االتفاقـية مـن تقدير ردود الدول                       

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )402(
 .(A/AC.261/L.78) نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج )403(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )404(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )405(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )406(
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وحيـدد املكتـب، بالتشاور مع الدولة الطرف املعنية، املهلة الزمنية الالزمة لتمحيص             . األطـراف 
 )٤٠٧(.وضع تلك الدولة

عتمدة لدى األمم املتحدة،    ينـبغي أن تقـدم الـردود بـإحدى اللغـات الرمسـية امل              -٢٥  
كمــا جيــب تعمــيمها عــلى مجــيع املشــاركني يف املكتــب اإلقلــيمي واهليــئة الفرعــية ملؤمتــر الــدول 

وجيـوز للهيـئة الفرعـية ملؤمتـر الـدول األطـراف واملكتب اإلقليمي الطلب إىل الدولة                 . األطـراف 
 )٤٠٨(.الطرف املعنية تقدمي معلومات اضافية، إذا ما دعت الضرورة إىل ذلك

مــا مل ُيعتــرب أن مثــة معلومــات كافــية مــتاحة مــن خــالل آلــيات دولــية أخــرى    -٢٦  
وينبغي أن تتراوح مدة أي     . للرصـد املوّسع، يقوم املكتب بزيارات موقعية إىل الدول األطراف         

 أيــام تقريــبا، وجيــب القــيام بالــزيارة وفقــا حلــدود االختصــاص املقــررة         ٥ إىل ٣زيــارة مــن  
 )٤٠٩(.مسبقا

أثــناء تلــك الــزيارات، عــلى املشــاركني يف املكتــب أن جيــتمعوا مبــن يعتــربونه     -٢٧  
وجيــوز أن تشــمل تلــك األجهــزة الشــرطة والقضــاة   . مناســبا مــن األجهــزة احلكومــية وغريهــا  

وسـلطات جباية الضرائب والوزارات ومدققي احلسابات الوطنيني وممثلي اجملتمع املدين وممثلي            
 )٤١٠(.القطاع اخلاص

 )٤١١(.الدولة الطرف أن تيّسر القيام بتلك الزياراتعلى  -٢٨  

يعـّد املكتـب تقريـرا أولـيا يسـتند إىل املعلومـات املقدَّمة يف االستبيانات وأثناء                  -٢٩  
وميّحـص املكتـب التقرير األويل، مث يعد تقريرا هنائيا بعد أن تكون             . الـزيارات عـلى حـد سـواء       

جيب أن يتكون التقرير النهائي، حسب االقتضاء،       و. الدولـة الطـرف املعنـية قد قدمت تعليقاهتا        
 )٤١٢(.من متطلبات وتوصيات معا

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )407(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )408(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )409(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )410(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )411(
 .(A/AC.261/L.78)ن االقتراح املقدم من النرويج نص مأخوذ م )412(
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 )٤١٣(التقارير املوجزة والتدابري
 
 بالتســـاوي ِكـــال مـــرحليت عملـــية ٣٣ إىل ٣١ختـــص أحكـــام الفقـــرات مـــن  -٣٠  

 )٤١٤(.التقييم

يعـّد مؤمتر الدول األطراف تقريرا موجزا عن عمليات التقييم اليت ُتجرى كل              -٣١  
 )٤١٥(.نة، ويقدم ذلك التقرير املوجز إىل اجلمعية العامةس

إذا مل تـِف أي دولـة طـرف مبتطلـبات املكتـب يف غضـون مهلـة زمنية حتددها              -٣٢  
اهليــئة الفرعــية ملؤمتــر الــدول األطــراف، يقــترح املكتــب املعــين اختــاذ تدابــري مناســبة عــلى مؤمتــر  

وقــد تكــون هــذه الــتدابري . ه املســألةالــدول األطــراف، الــذي علــيه أن يــتخذ قــرارا بشــأن هــذ 
إجيابــية، مــثل املســاعدة التقنــية احملــددة اهلــدف، أو ســلبية، مــثل تعلــيق انضــمام الدولــة الطــرف  

وجيـوز للدولــة الطـرف املعنــية أن تطلـب متديــد املهلـة الزمنــية، شــريطة أن     . املعنـية إىل االتفاقــية 
 )٤١٦(.تقّدم توضيحا معقوال بشأن الطلب

يـئة الفرعـية ملؤمتر الدول األطراف قواعد إجرائية بشأن تلك التدابري،            تقـرر اهل   -٣٣  
وتكون هذه القواعد   . واضـعة يف احلسـبان املعاملـة املنصـفة واملتسـاوية جلمـيع الـدول األطراف               

 )٤١٧(.اإلجرائية رهنا مبوافقة مؤمتر الدول األطراف

ها قبل كل اجتماع              تقدم اهليئة الفرعية إىل مؤمتر األطراف تقارير عن أنشطت                              -٣٤  
وتقدم تلك التقارير فيما تقدمه تقييما لكل تقرير من دولة طرف قُدم اليها، مبا يف                                                . للمؤمتر  

 )٤١٨(.ذلك توصيات بشأن اجراءات العمل الرامية إىل مواصلة تعزيز تنفيذ االتفاقية                                    

ُتتاح للجمهور التقارير عن كل دولة طرف وكذلك التقارير املوجزة الوارد                                 -٣٥  
 )٤١٩(. من هذه املادة        ٣١ها يف الفقرة        وصف 

                                                                 

 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )413(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )414(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )415(
 .(A/AC.261/L.78)م من النرويج نص مأخوذ من االقتراح املقد )416(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )417(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )418(
 .(A/AC.261/L.78)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النرويج  )419(
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 )٤٢٠(.تتيح الدول األطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور يف بلداهنا                                  -٣٦  
  

 )٤٢١(٧٧املادة 
 ألمانةا

 
يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة إىل مؤمتر األطراف                                          -١  

 )٤٢٣( ،  )٤٢٢(].واىل اهليئة الفرعية       [يف االتفاقية      

 :على األمانة      -٢   

[...] أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة                                 )أ(  
من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات لدورات مؤمتر األطراف                                 ] مؤمتر األطراف يف االتفاقية              [

 )٤٢٤(وأن تقدم اخلدمات الالزمة هلا؛              

 توفري املعلومات إىل مؤمتر             أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على                         )ب (  
 )٤٢٥(]مؤمتر األطراف يف االتفاقية            [...] [ من املادة      ٥األطراف حسبما هو متوخى يف الفقرة                  

التقارير اليت ُتقدم من الدول بشأن تنفيذ                 [...] [اهليئة الفرعية، حسبما هو متوخى يف املادة                    [
 )٤٢٧( من هذه االتفاقية؛         )٤٢٦(]]هذه االتفاقية     

                                                                 

 .(A/AC.261/L.69)سا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النم )420(
 واالقتراح املقدم من كولومبيـا (A/AC.261/IPM/13)نص مدمج مأخوذ من االقتراح املقدم من املكسيك  )421(

(A/AC.261/IPM/14). 
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا   (422)

 (A/AC.261/IPM/14) مطابق للنص املقترح من كولومبيا (A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  )423(
النص املقترح من املكسيك . (A/AC.261/L.69)وكذلك للنص املقترح من النمسا وهولندا 

(A/AC.261/IPM/13) والنص املقترح من كولومبيا (A/AC.261/IPM/14)متطابقان . 
 (A/AC.261/IPM/14)قترح من كولومبيا   والنص امل(A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  (424)

 .متطابقان
 (A/AC.261/IPM/14) والنص املقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  )425(

 .متطابقان
 (A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )426(
 (A/AC.261/IPM/14) والنص املقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  )427(

 .متطابقان
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نسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واالقليمية ذات                               أن تضمن الت        )ج (  
 )٤٢٨(الصلة؛  

[...] أن تساعد اهليئة الفرعية على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة                                        )د[(  
من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتماعات اهليئة الفرعية وأن توفر                                         ] اهليئة الفرعية     [

 )٤٢٩(اخلدمات الالزمة هلا؛         

أن تساعد الدول األطراف، بناء على طلبها، على تنفيذ االتفاقية من خالل                                          )ه(  
تنفيذ     : تدابري أخرى     [...] [التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية، حسبما هو متوخى يف املادة                             

 )٤٣٠(من هذه االتفاقية؛         ] االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية                         

ت التدريبية واملساعدة التقنية يف حتسني االستراتيجيات                           أن توفر الدورا       )و(  
 )٤٣١(الوطنية ملكافحة الفساد؛            

أن تـؤدي غـري ذلك من وظائف األمانة احملددة يف هذه االتفاقية وأي وظائف             )ز(  
أخـرى قد حيددها مؤمتر األطراف، وخصوصا فيما يتعلق جبمع كل ما هو متاح للجمهور من                

 )٤٣٢(.افحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويلوثائق ذات صلة بتدابري مك

 

                                                                 

 (A/AC.261/IPM/14) والنص املقترح من كولومبيا  (A/AC.261/IPM/13)النص املقترح من املكسيك  )428(
 .متطابقان

 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )429(
 .(A/AC.261/L.69)ن النمسا وهولندا نص مأخوذ من االقتراح املقدم م )430(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )431(
 .(A/AC.261/L.69)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من النمسا وهولندا  )432(
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   )٤٣٣ (أحكام ختامية       -ثامنا   
 )٤٣٤(٧٨املادة 

   تنفيذ االتفاقية
 وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنا الداخلي،         ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١  

دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى     إتدابـري تشـريعية و    فـيها   يلـزم مـن تدابـري، مبـا          مـا 
 .فاقيةهذه االت

جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــري أكــثر صــرامة أو شــدة مــن  -٢  
 )٤٣٥(. ومكافحتهالفسادالتدابري املنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

 
 )٤٣٦(٧٩املادة [

  العالقة باالتفاقات والترتيبات األخرى

                                                                 

ار اللجنة املخصصة أن   أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، استذكر الرئيس قر    (433)
غري أن الرئيس  . تنظر يف الديباجة املقترحة ملشروع االتفاقية يف هناية عملية التفاوض، ورمبا مع األحكام اخلتامية

اقترح، لدواعي االتساق، وبالنظر إىل أن بعض الوفود قدمت اقتراحات بشأن األحكام اخلتامية، أن تشرع 
هلذا الفصل، على أن يكون مفهوما أنه سيكون من الضروري أن يعاد النظر   اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل  

. يف حمتواه والصياغة النهائية ألحكامه عند التوصل إىل اتفاق حول صياغة أحكام أخرى يف مشروع االتفاقية
 .وأجرت اللجنة املخصصة، يف دورهتا الرابعة، قراءة ثانية لتلك األحكام بناء على الفهم نفسه 

نقلت هذه املادة من الفصل السابق، لتصبح املادة األوىل من الفصل الثامن من مشروع االتفاقية، عمال باقتراح     (434)
انظر الوثيقة  (قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة 

A/AC.261/L.85 (وقبلته اللجنة املخصصة. 
انية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي إضافة فقرة أخرى هلذه     أثناء القراءة الث )435(

 ).A/AC.261/L.160(املادة 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، استذكرت معظم الوفود املناقشة الطويلة اليت دارت حول املوضوع الذي  (436)

وشددت تلك الوفود على أن احلل  . لى اتفاقية اجلرمية املنظمةتتناوله هذه املادة واليت جرت أثناء التفاوض ع
الذي اعتمد يف تلك االتفاقية كان عدم إدراج حكم خاص بشأن العالقة باملعاهدات األخرى وترك هذه 

ورأت تلك الوفود أنه سيكون من احلكمة   . ١٩٦٩املسألة لتسري عليها اتفاقية فيينا لقانون املعاهدات لعام  
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه،       . اثل فيما يتعلق مبشروع االتفاقيةاعتماد حل مم

كما هو احلال يف معظم املسائل اليت تتناوهلا األحكام اخلتامية، البت يف ادراج مادة بشأن العالقة باملعاهدات 
. قبلة أو عليها أو عدم توخي ذلك  األخرى أو عدم ادراجها، أو البت يف توخي أن تكون الغلبة لالتفاقية امل  

ولذلك اعترب أن من الضروري االبقاء على اخليارين الواردين أدناه لكي ينظر فيهما أثناء القراءة الثانية ملشروع   
 .وقد أعيد تكرار هذين املوقفني أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة.النص
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 )٤٣٧(١اخليار    
 

عــن االتفاقــيات ال متــس هــذه االتفاقــية بــاحلقوق والــتعهدات الناشــئة  -١  
 .الدولية املتعددة األطراف

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ثنائـية أو مـتعددة األطراف بشأن األمور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، ولغرض استكمال              

 .أو تدعيم أحكامها أو تيسري تطبيق املبادئ اجملسدة فيها

دولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                إذا سـبق ل    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرسـت عالقاهتا على أي حنو آخر فيما                
يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك االتفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه   

 .االتفاقية، اذا كان ييسر التعاون الدويل
  

  )٤٣٨(٢اخليار    
تكــون هلــذه االتفاقــية غلــبة عــلى االتفاقــيات واالتفاقــات املــتعددة         -١  

 .األطراف السابقة

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
ثنائـية أو مـتعددة األطـراف بشـأن األمـور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، لغرض استكمال                

 .بيق املبادئ اجملسدة فيها تطبيقا أفعلأو تدعيم أحكامها أو لصاحل تط

إذا سـبق لدولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضـوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرست عالقاهتا على أي حنو آخر فيما                 
يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك االتفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه   

 .]اقية طاملا كان يعزز فعالية أحكامهااالتف
  

                                                                 

وقد أشارت فرنسا اىل أن احلكم املقترح . (A/AC.261/IPM/10)االقتراح املقدم من فرنسا نص مأخوذ من  (437)
 اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلرمية والبحث ١٩٩٠ من اتفاقية جملس أوروبا لعام ٣٩يستند إىل املادة 

؛ وقد ُعدلت  )٣١٧٠٤ ، الرقم١٨٦٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (عنها وحجزها ومصادرهتا 
وأفادت فرنسا بأن اهلدف من هذا احلكم هو احلفاظ على االلتزامات املترتبة .  منها بصورة طفيفة١الفقرة 

 .على الدول يف الصكوك الدولية األخرى
 .(A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة   (438)
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 )٤٣٩(  مكررا٧٩املادة [
   ني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبروتوكوالهتاالعالقة ب

 .جيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول واحد أو أكثر -١ 

ــية للـــتكامل االقتصـــادي طـــرفا يف     -٢  لكـــي تصـــبح أيـــة دولـــة أو مـــنظمة إقليمـ
 .جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضابروتوكول ما، 

ال تكـون الدولـة الطـرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما مل تصبح                 -٣ 
 .طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه

ر أي بـروتوكول مـلحق هبـذه االتفاقـية باالقـتران مـع هـذه االتفاقـية، مع            يفسّـ  -٤ 
 ].مراعاة الغرض من ذلك الربوتوكول

  
 )٤٤٠(٨٠املادة 

  تسوية النـزاعات
زاعات املـتعلقة بتفسـري أو تطبـيق هذه        ـتسـعى الـدول األطـراف إىل تسـوية الـن           -١ 
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 

يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولـتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري                -٢ 
 ، غضـون فترة زمنية معقولة     ر تسـويته عـن طـريق الـتفاوض يف         أو تطبـيق هـذه االتفاقـية، وتـتعذّ        

وإذا مل تــتمكن تلــك الــدول . عــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول األطــراف  
األطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز                    

 وفقا   يقدم ع إىل حمكمـة العـدل الدولـية بطلـب         لـنـزا ألي مـن تلـك الـدول األطـراف أن حتـيل ا            
 .للنظام األساسي للمحكمة

جيـوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقيع على هذه االتفاقية أو التصديق               -٣ 
 من هذه ٢أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، أهنـا ال تعتـرب نفسـها ملـزمة بالفقرة                  علـيها   

                                                                 

. اقتراح قدمته االمارات العربية املتحدة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة (439)
وجتدر االشارة إىل أن   ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة  (وكانت بيالروس قد قدمت اقتراحا مماثال  

 A/AC.261/3 (Part) هلذه املادة ٢الذي ورد بصفته اخليار    من االقتراح املقدم من الفلبني، ٥ إىل ٢الفقرات 

IV))وسحب أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، تضمنت نصا مطابقا لنص هذا االقتراح . 
 .أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة  (440)
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ه أي دولــة  مــن هــذه املــادة جتــا٢بالفقــرة ملــزمة  الــدول األطــراف األخــرى تكــونوال . املــادة
 .أبدت حتفظا من هذا القبيلطرف 

 من هذه املادة أن تسحب      ٣ حتفظا وفقا للفقرة     أبدتجيـوز ألي دولة طرف       -٤ 
 .ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج

  
 )٤٤١(٨١املادة 

  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
 [...] إىل   [...] عـلى هـذه االتفاقية أمام مجيع الدول من           فـتح بـاب التوقـيع     ُي -١ 

 .[...]، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت [...]يف 

لتكامل االقتصادي  اُيفـتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
نظمة قد   شـريطة أن تكـون دولـة واحـدة عـلى األقـل مـن الدول األعضاء يف تلك امل                    ،اإلقليمـية 

 )٤٤٢(. من هذه املادة١عت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة وقّ

وتودع صكوك التصديق   . ختضـع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار         -٣ 
وجيــوز ألي مــنظمة إقليمــية للــتكامل . أو القــبول أو اإلقــرار لــدى األمــني العــام لألمــم املــتحدة

هلا أو إقــرارها إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة  االقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبو 
وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا        . واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيها            

 تلــك تقــومو. أو إقــرارها نطــاق اختصاصــها فــيما يــتعلق باملســائل الــيت حتكمهــا هــذه االتفاقــية 
 )٤٤٣(.اختصاصها الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق  أيضا بابالغاملنظمة

ي دولـة أو أي مـنظمة إقليمية        أمـام أ  فـتح بـاب االنضـمام إىل هـذه االتفاقـية            ُي -٤ 
للـتكامل االقتصـادي تكـون دولـة واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فـيها طـرفا يف هذه              

وتعلن املنظمة اإلقليمية   . وتـودع صـكوك االنضـمام لدى األمني العام لألمم املتحدة          . االتفاقـية 
امل االقتصـادي، وقـت انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق باملسـائل الـيت حتكمهـا           للـتك 

 .غ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصهاوتبلّ. هذه االتفاقية
  

                                                                 

قراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن أثناء ال  (441)
 .هناك تعليقات على هذه املادة

 .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من كولومبيا (442)
 .اجلملتان األخريتان من هذه الفقرة مها من اقتراح كولومبيا (443)
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 ٨٢املادة 
  بدء النفاذ

ي الـــيوم التســـعني مـــن تـــاريخ إيـــداع الصـــك  ـيـــبدأ نفـــاذ هـــذه االتفاقـــية فـــ  -١ 
.  مــن صــكوك التصــديق أو القــبول أو اإلقــرار أو االنضــمام  )٤٤٥(]األربعــني [)٤٤٤(]العشــرين[

وألغــراض هــذه الفقــرة، ال يعتــرب أي صــك تودعــه مــنظمة إقليمــية للــتكامل االقتصــادي صــكا 
 .إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمة

صـادي تصدق على هذه     بالنسـبة لكـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل االقت              -٢ 
 املتعلق  ]األربعني] [العشرين[االتفاقـية أو تقبـلها أو تقـرها أو تنضـم إلـيها، بعـد إيـداع الصك                   

 اإلجــراء، يــبدأ نفــاذ هــذه االتفاقــية يف الــيوم الــثالثني مــن تــاريخ إيــداع تلــك الدولــة أو  بذلــك
 )٤٤٦(. ذا الصلةاملنظمة الصك

  
 )٤٤٧(٨٣املادة 

  التعديل
مخـس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف        بعـد انقضـاء      -١ 

 االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املـتحدة، الـذي يقوم               ذلـك أن تقـترح تعديـال هلـا، وأن تقـدم           
 بغرض النظر يف    ، بإبالغ الدول األطراف ومؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح         عـندئذ 

ويــبذل مؤمتــر األطــراف قصــارى جهــده للتوصــل إىل توافــق يف  . االقــتراح واختــاذ قــرار بشــأنه 
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن            . اآلراء بشـأن كـل تعديل     

عـتماد الـتعديل، كمـلجأ أخـري، توافـر أغلبـية ثلـثي أصوات               يلـزم ال  يتسـىن التوصـل إىل اتفـاق،        
 .ماع مؤمتر األطرافالدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجت

 اليت تندرج ضمن    األمور، يف    االقليمـية  متـارس مـنظمات الـتكامل االقتصـادي        -٢ 
 هـذه املـادة بعـدد مـن األصـوات مسـاو لعدد          يف اطـار  نطـاق اختصاصـها، حقهـا يف التصـويت          

                                                                 

 (A/AC.261/L.84)بيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة      اقتراح قدمته كولوم  (444)
 .وأيدته عدة وفود

 .أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أيدت عدة وفود هذا االقتراح  (445)
بعة للجنة املخصصة، أشارت اليابان إىل اعتزامها تقدمي اقتراح  أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرا )446(

 .يتعلق هبذه الفقرة لكي تنظر فيه اللجنة املخصصة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص
أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن   (447)

 .اك تعليقات على هذه املادةهن
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وال جيــوز لـتلك املــنظمات أن متــارس حقهــا يف  . طــراف يف االتفاقــيةالــيت هـي أ  األعضــاء ادوهلـ 
 .إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكسالتصويت 

 من هذه املادة خاضعا للتصديق أو    ١يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكـون    -٣ 
 .القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي بالنسبة أل  مـن هذه املادة،      ١يعـتمد وفقـا للفقـرة       الـتعديل الـذي     يـبدأ نفـاذ      -٤ 
تسعني يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك            دولـة طـرف، بعـد       

 .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبوهلا دتعديل، يصــبح ملــزما للــدول األطــراف الــيت أبــالــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
ة وبــأي تعديــالت  وتظــل الــدول األطــراف األخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه االتفاقــي .االلــتزام بــه

 . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
 

 )٤٤٨(٨٤املادة 
  االنسحاب

جيـوز للدولـة الطـرف أن تنسـحب مـن هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب إىل          -١ 
ويصـبح هـذا االنسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استالم            . األمـني العـام لألمـم املـتحدة       

 )٤٤٩(.اإلشعاراألمني العام ذلك 

طـرفا يف هـذه االتفاقـية عندما        االقليمـية   لـتكامل االقتصـادي     اال تعـود مـنظمة       -٢ 
 .تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

ــية   -٣[  ــتتبع االنســـحاب مـــن هـــذه االتفاقـ ــا ليسـ ــرة وفقـ ــادة  ١لفقـ  مـــن هـــذه املـ
 ].االنسحاب من أي بروتوكوالت ملحقة هبا

  

                                                                 

 .أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة  (448)
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت أوغندا تعديل هذه الفقرة   )449(

 : لية يف هنايتهابإضافة اجلملة التا
يصبح هذا اإلنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تلقي اإلشعار إذا مل تكن لدى الدولة الطرف نزاعات غري     " 

 ."مسواة مع دولة طرف أخرى أو إجراء حتكيم معلق أو دعوى أمام أي حمكمة قانونية
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 )٤٥٠(٨٥املادة 

  الوديع واللغات
 .يسّمى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقية -١ 

ــيزية      -٢  ــية، الــيت تتســاوى نصوصــها اإلســبانية واإلنكل ــودع أصــل هــذه االتفاق ي
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

لـون ذلك حسب األصول من      عـون أدنـاه، املخوّ    ضـون املوقّ  ، قـام املفوّ   موإثـباتا ملـا تقـدّ      
 .جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                 

 والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية (450)
 .هناك تعليقات على هذه املادة


