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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 2003أغسطس / آب8-يوليه/ متوز21فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت3البند 

 النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  

 االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات
  

الوارد يف الوثيقة  61املادة  ى االقتراح بشأنتعديالت عل: باكستان
A/AC.261/15
 )Corr.1)1و  

  
 61املادة 

 
 حبيث  Corr.1) و   (A/AC.261/15 الذي اقترحته سويسرا     61ُيقترح تعديل نص املادة       

 :يصبح كما يلي
  

_____________ 
* A/AC.261/17. 

باكستان املبدئي الذي يشاركها فيه عدد من الوفود األخرى بأنه ال             تقدمي هذا االقتراح يف موقف    ال يؤثر    (1) 
 ".اإلجراميةعائدات ال"و " وجودات املكتسبة بصورة غري مشروعةامل"ينبغي التمييز بني 
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 61املادة "
 )2(رد املوجودات"

 
أو   يها الطلب ُتعيد الدولة الطرف إىل الدولة الطرف اليت وجهت إل          -1"  

احلجز [...]  [الدولة املتأثرة ما تصادره من عائدات إجرامية أو ممتلكات عمال باملادة            
 ،]التعاون الدويل ألغراض املصادرة   [...]  [أو  ]  التجميد واحلجز واملصادرة  ]  [واملصادرة

 )3(. االتفاقيةوفقا ألحكام هذه

ية وتدابري  تعـتمد كـل دولة طرف، ما قد يلزم من تدابري تشريع            -2"  
 ستعيد  خبصوص ما إذا كانت   أخـرى لـتمكني سـلطاهتا املختصة من اختاذ قرار           

العائـدات اإلجرامية أو املمتلكات اليت متت مصادرهتا وفقا هلذه االتفاقية، واضعة يف            
 )4 (.اعتبارها حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّية

 ما بناء على طلب     عندما تتخذ الدولة الطرف املتلقية للطلب اجراء       -3"  
] التعاون الدويل ألغراض املصادرة[...] [مقـدم من دولة طرف أخرى وفقا للمادة      

مـن هذه االتفاقية، يتعني عليها أن تعيد على سبيل األولوية، العائدات االجرامية أو              
املمـتلكات املصـادرة أو غري املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، لكي يتسىن هلذه              

ى استالمها هذه العائدات أو املمتلكات، استخدامها لتقدمي تعويضات         األخـرية، لد  
إىل ضـحايا اجلـرمية أو ردها إىل أصحاهبا الشرعيني، أو املسامهة بقيمتها يف حتقيق               

تنفيذ االتفاقية من خالل التنمية االقتصادية      [أهـداف أخـرى هلذه االتفاقية، مثل        
، أو استخدامها يف متويل     ] الفساد مبادرات وبرامج مكافحة  ] [واملسـاعدة التقنـية   
 )5(.مشاريع إمنائية معّينة

جيـوز للـدول األطـراف أيضا، عندما يكون ذلك مناسبا، إبرام             -4"  
من أحكام هذه االتفاقية، على     أكثر مؤاتاة   اتفاقـات أو وضـع ترتيبات قد تكون         

 .أساس كل حالة على حدة

_____________ 
 .عدل العنوان للتأكيد على أحد املفاهيم السائدة يف االتفاقية (2)
 .يشار هنا إىل االرجاع املباشر من دون اختاذ اجراءات املصادرة (3)
ني األطراف الثالثة ينبغي أن يكون املقصود هبا أطرافا ثالثة مستقلة وليس وسطاء اقتصاديني أو خرباء استشاري                (4)

 .أو ماليني ورمبا ميكن تسجيل ذلك يف األعمال التحضريية على هذا النحو/قانونيني و
 (A/AC.261/15 من اقتراح سويسرا     4من الفقرة   )  ب(و  )  أ(أُدجمت يف نص واحد نصوص الفقرتني الفرعيتني         (5)

 .Corr.1)و 
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 واألموال )6(شروعة،يف حـاالت املوجودات املكتسبة بصورة غري م    -5"  
اختالس املمتلكات أو استغالل أمانتها أو      [...] [األخـرى املشـار إليها يف املادة        

وغسل مثل هذه املوجودات،    ] تسريبها أو اساءة استخدامها من ِقبل موظف عمومي       
 مقّدمة الطلب على أساس إطار حكم       )7(تعـاد هـذه املوجودات إىل الدولة املتأثرة       

لدولة الطالبة، أو قرار تصدره السلطة املختصة يف الدولة متلقية          واجـب االنفاذ يف ا    
 .الطلب

 مبوجب  بالتزامهايكون للدولة الطرف املتلقية للطلب، اليت وفّت        ال   -6"  
 جيوز هلذه الدولة الطرف أن      )9( غري أنه  )8(. من هذه املادة، احلق يف التقاسم      5الفقرة  

التحقيق أو املالحقة أو االجراءات     تقـتطع مصـاريف معقولة تكبدهتا يف عمليات         
االداريـة والقضائية اليت أدت إىل استرداد املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة            

من هذا الفصل، ما    [...] قبل إرجاع تلك املوجودات املستردة عمالً بأحكام املواد         
  .مل تقرر الدول األطراف خالف ذلك، وحيثما يكون ذلك مناسبا

ـ    -7"   ِرض الدولـة الطرف املتأثرة الطالبة، أثناء تقدمي طلبها         عـندما تع
من هذا الفصل، أسبابا معقولة تؤكد أن العائدات        [...] مبـوجب أحكـام املـواد       

 من هذه املادة هي يف احلقيقة مستمدة من         1االجـرامية املشـار إلـيها يف الفقرة         
 مراعاةلطلب  موجـودات مكتسبة بصورة غري مشروعة، يتعني على الدولة املتلقية ل          

 )10(."كما ينبغيذلك 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ــــــــــــــــ
_____________ 

كما هو مشار اليه يف االقتراح      (تلسة  األموال املخ هنا   "وجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة    امل"ال تشمل    (6)
بل تشمل أيضا األموال املسّربة من صناديق الدولة، واستغالل االئتمان وجرائم خيانة             )  الذي قدمته سويسرا  

 .ألموالاألمانة والعائدات والعموالت املتجمعة من تسريب مثل هذه ا
وميكن ".  املكتسبة بصورة غري مشروعة   وجودات  امل"مفهوم ضروري إىل جانب مفهوم       "  الدولة املتأثرة " (7)

 . اليت مت فيها احلصول على املوجودات بصورة غري مشروعة، أو اليت أُخذت منهاالدولةتعريفها بأهنا 
 .من اقتراح سويسرا) ب (3اقتبس هذا املفهوم من السطر األخري من الفقرة  (8)
 Corr.1) و (A/AC.261/15اقتراح سويسرا  من 5 للفقرة مطابقا ذلك يكاد يكون (9)

فقد تعتربها الدولة الطالبة . املعنية اليت قد تتبعها دولتان بشأن املوجودات        تضاربةاملاآلراء  توازن هذه الفقرة بني      (10)
 بصورة غري مشروعة وبالتايل قد تطلب إرجاعها فورا مبصادرهتا أو من غري مصادرهتا، يف               مكتسبةموجودات  

ويف هذه  .  دم هلا الطلب عائدات إجرامية ومن مث تتبع طريقة املصادرة إلرجاعها          حني قد تعتربها الدولة اليت يق     
والقرار الذي تتخذه الدولة الطالبة استنادا      .  قائعيةالوئج  التأكيد أو النتا  احلالة، تقترح الفقرة تفضيل واحترام      

 .إىل الوقائع


