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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

 النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
   

   مشروع منقّح التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     
   )١(باجة  الدي  

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

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

 واالقتصادية والسياسية للخطر،              

 الصـالت القائمـة بـني الفساد وسائر أشكال اجلرمية، وخاصة اجلرمية      قهـا أيضـا   وإذ تقل  
 املنظمة واجلرمية االقتصادية، مبا فيها غسل األموال،

__________ 
*     A/AC.261/17. 
 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
 .ملشروع االتفاقيةيف الديباجة يف هناية عملية التفاوض، رمبا باالقتران مع األحكام اخلتامية 
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حــاالت الفســاد، وال ســيما الواســعة الــنطاق، غالــبا مــا ختــص  وإذ يقلقهــا كذلــك أن  
ن تسـريب تلـك األموال      مـبالغ مالـية طائلـة متـثل نسـبة كـبرية مـن مـوارد الـبلدان املتضـررة، وأ                    

 يلحق ضررا بالغا باالستقرار السياسي لتلك البلدان وتطورها االقتصادي واالجتماعي،

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

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

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

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

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

القية مثل اهلدف العام املتمثل يف اإلدارة                     مبادئ أخ      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     
ابع للمكتب املعين باملخدرات واجلرمية باألمانة العامة، من أعمال يف ميدان                                    الدويل، الت  

 مكافحة الفساد والرشوة،          

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

 االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية،

 باملـبادرات املـتعددة األطراف اليت اختذت ملكافحة الفساد، مبا فيها اتفاقية             وإذ ترّحـب   
مكافحــة رشــوة املوظفــني العمومــيني األجانــب يف املعــامالت الــتجارية الدولــية، الــيت اعــتمدهتا  

 واتفاقية )٢(،١٩٧٧نوفمرب / تشرين الثاين٢١مـنظمة الـتعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف    
__________ 

”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(
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مارس / آذار ٢٩الـبلدان األمريكـية ملكافحـة الفسـاد، الـيت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف                
ــدول      )٣(،١٩٩٦ ــية أو موظفــي ال ــية مكافحــة الفســاد بــني موظفــي اجلماعــات األوروب  واتفاق

ــس االحتــ      ــتمدها جمل ــيت اع ـــي، ال ـــي يف األعضــاء يف االحتــاد األوروب ــار٢٦اد األوروب ــايـو / أي م
 وإعـالن داكـار بشـأن مـنع ومكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية والفساد، الذي           )٤(،١٩٩٧

اعـتمدته حلقـة العمـل الوزاريـة اإلقليمـية األفريقـية املعنـية باجلرمية املنظمة عرب الوطنية والفساد                   
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   ٢٣املـنظمة عـرب الوطنـية والفسـاد الـيت عقـدت يف مانـيال مـن                  
 ٢٧للجــنة الوزاريــة جمللــس أوروبــا يف واتفاقــية القــانون اجلــنائي بشــأن الفســاد، الــيت اعــتمدهتا ا

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

 أن اكتســـاب الـــثروة الشخصـــية بصـــورة غـــري مشـــروعة مـــن ِقـــبل كـــبار وإذ يقلقهـــا 
يني وأســـرهم واملقـــّربني مـــنهم ميكـــن أن يـــلحق ضـــررا بالغـــا باملؤسســـات املســـؤولني العمومـــ

الدميقراطـية واالقتصـادات الوطنـية وسـيادة القـانون، وكذلك باجلهود الدولية الرامية إىل تعزيز               
 )١٠(التنمية االقتصادية على نطاق العامل،

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

__________ 
 .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 و٥١/٥٩اجلمعية العامة انظر قراري  (9) 
نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة كان مدرجا سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية،  (10) 

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

 .عمال باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
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 عـلى أن متـنع وتـردع وتكشـف، عـلى حنو أجنع، اإلحاالت الدولية             موإذ عقـدت العـز     
لـلموجودات املكتسـبة بصـورة غـري مشـروعة مـن ِقبل املسؤولني العموميني أو عن طريقهم أو                   

 )١٢(نيابة عنهم، وأن تسترد تلك املوجودات لصاحل ضحايا اجلرمية وأصحاهبا الشرعيني،

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

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

 :]اتفقت على ما يلي[ 
  

  أحكام عامة -أوال  
 ١املادة 

 بيان الغرض
 

 :أغراض هذه االتفاقية هي 

 الرامية إىل منع ومكافحة الفساد بصورة أكفأ وأجنع؛ترويج وتدعيم التدابري  )أ( 

تـرويج وتيسـري ودعـم الـتعاون الـدويل واملسـاعدة التقنـية عـلى منع ومكافحة                   )ب( 
ــاد   ــائدات الفسـ ــاع عـ ــا يف ذلـــك ارجـ ــاد، مبـ ــلية [)١٤(الفسـ ــا األصـ ــادرها ] [إىل بلداهنـ إىل مصـ

 ؛)١٥(]األصلية

 )١٦(.]دةتعزيز النـزاهة واملساءلة واالدارة الرشي )ج[( 

__________ 
نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة كان مدرجا سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية،  (12) 

 .صةعمال باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخص
نقلت هذه الفقرة إىل الديباجة من باب للديباجة كان مدرجا سابقا يف الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية،  (13) 

 .عمال باتفاق مت التوصل اليه يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
 ".جودات، مبا يف ذلك التعاون يف جمال استرجاع املو: "أعربت عدة وفود عن تفضيلها للعبارة البديلة (14) 
قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية عقب االنتهاء من مداوالهتا بشأن الفصل اخلامس من   )15( 

 .مشروع االتفاقية
وأعرب عدد من الوفود عن تفضيلها . قررت اللجنة املخصصة النظر يف هذه الفقرة الفرعية يف دورهتا السادسة (16) 

 .اجةلنقل هذا املفهوم إىل الديب
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 ٢املادة 
 ]املصطلحات املستخدمة[التعاريف 

 
 )١٧ (:لغرض هذه االتفاقية 

ــبري   )أ(  ] تشــريعيا أو[أيُّ شــخص يشــغل منصــبا  " مســؤول عمومــي "يقصــد بتع
دولــة طــرف، عــلى أي مســتوى مــن ] لــدى] [يف] [أو عســكريا[تنفــيذيا أو اداريــا أو قضــائيا 

االنتخاب، وأي شخص آخر يؤدي وظيفة عمومية       ُسـلَّمها الوظـيفي، سـواء أكان بالتعيني أم ب         
مبـا يف ذلـك لصـاحل جهـاز عمومـي، أو منشأة عمومية أو خمتلطة، أو                 [لصـاحل الدولـة الطـرف،       

حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف        ] [مؤسسـة عمومـية أو هيئة مستقلة      
كما يقصد بتعبري ]. [لة الطرف ومـا هـو معمـول بـه يف اجملـال القـانوين ذي الصلة يف تلك الدو                 

أي شـخص يـتعاقد أو يرتـبط بأي شكل من األشكال مع أي دولة طرف                " مسـؤول عمومـي   "
ألداء أي وظـيفة، حـىت وإن مل يتمـتع بصـفة املسـؤول العمومي أو املواطن لدى الدولة الطرف                 

" ل عموميمسؤو"ويقصد بتعبري  .] [املـتعاقدة وفقـا لقانون تلك الدولة الطرف أو قانون دولته          
 )١٨(؛]أيضا أي شخص يؤدي أي وظيفة لصاحل هيئة بلدّية أو جهاز حكم ذايت حملي

أي نشــاط مؤقــت أو دائــم، مــأجور أو غــري  " وظــيفة عمومــية"ُيقصــد بتعــبري  )ب[( 
مـأجور، يقـوم بـه شـخص طبـيعي أو اعتـباري باسـم الدولة أو خدمة للدولة أو ألحد أجهزهتا             

ساهتا، مبا فيها املؤسسات املختلطة، على أي مستوى من سلمها          أو منشـآهتا أو هيـئاهتا أو مؤس       
 ؛]الوظيفي

تشريعيا [أي شـخص يشـغل منصـبا        " مسـؤول عمومـي أجـنيب     "ُيقصـد بتعـبري      )ج( 
لدى دولة أجنبية، سواء بالتعيني أو باالنتخاب،       ] أو عسكريا [تنفـيذيا أو اداريـا أو قضائيا        ] أو

ــة أجنبــية، وأي شــخص آخــر يــؤدي وظــيفة عمومــية لصــاحل   مبــا يف ذلــك لصــاحل جهــاز  [ دول
حسب التعريف  ] [عمومـي أو منشـأة عمومـية أو خمـتلطة أو مؤسسة عمومية أو هيئة مستقلة،               

الـوارد يف القـانون الداخـلي للدولـة الطـرف وما هو معمول به يف اجملال القانوين ذي الصلة يف                     
ي للدولــة الطــرف الــيت هلــا حســب الــتعريف الــوارد يف القــانون الداخــل] [تلــك الدولــة الطــرف

__________ 
. إىل دورهتا السادسة) ه(إىل ) أ(قـررت اللجـنة املخصصـة يف دورهتـا اخلامسـة ارجاء النظر يف الفقرات الفرعية            (17) 

وســـيتيح هـــذا للجـــنة املخصصـــة الـــنظر أيضـــا يف اقـــتراح شـــيلي ذي الصـــلة املقـــدم يف دورهتـــا اخلامســـة            
(A/AC.261/L.191). 

وقد قررت اللجنة املخصصة، يف ". مسؤول عمومي" مقترحا لتعبري  تضمنت تعريفا٦٣جدير بالذكر أن املادة  (18) 
وقد أدرجت يف هذه الفقرة الفرعية . ٦٣ مجيع التعاريف املقترحة يف املادة ٢دورهتا الرابعة، أن تدمج يف املادة 

 .٦٣مجيع عناصر التعريف املقترح اليت وردت سابقا يف املادة ) ج(ويف الفقرة الفرعية  
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ــلمادة          ــا ل ــك الشــخص، وفق ــيها ذل ــيت يضــلع ف ــلى اجلــرائم ال ــة قضــائية ع رشــوة [...] [والي
من هذه االتفاقية وما    ] املسـؤولني العمومـيني األجانـب أو املسؤولني يف مؤسسة دولية عمومية           

 شخص يربم كما ُيقصد به أي]. [هـو معمـول بـه يف اجملـال القانوين ذي الصلة يف تلك الدولة             
عقـدا مـع دولـة أجنبـية أو يعمل لديها بأي شكل من األشكال بغرض القيام بأي وظيفة، حىت                
وان كـان ال يتمـتع، وفقـا لقـانون الدولـة الطـرف املتعاقدة أو قانون دولته هو، بصفة املسؤول              

كمــا ُيقصــد بــه أي مســؤول يف مؤسســة  .] [العمومــي أو املواطــن لــدى تلــك الدولــة الطــرف 
 ].دولية

موظف عمومي دويل أو   "  يف مؤسسة دولية عمومية    مسؤول"يقصـد بتعبري     )د[( 
 )٢١(،)٢٠(،)١٩(؛]أي شخص آخر يؤدي وظائف مماثلة لصاحل مؤسسة دولية عمومية

ــبري   )ه[(  ــد بتعــــ ــية "يقصــــ ــية عمومــــ ــة دولــــ ــية  " مؤسســــ ــة حكومــــ  -مؤسســــ
 )٢٤(،)٢٣(،)٢٢(]دولية؛

__________ 
أعـده فـريق عامل غري رمسي بناء على طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا               ) ه(و) د(تني الفرعيـتني    نـص الفقـر    (19) 

 .الفصل من مشروع االتفاقية يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة
سوف تعين أن األمر سيقتضي تعديل نص مشروع " عمومية"جيـدر التـنويه بـأن هـذه الصـيغة الـيت تشمل كلمة            (20) 

 . مكررا١٩، ومن ذلك مثال املادة "مؤسسة دولية"كلما ورد التعبري " عمومية"يشمل كلمة االتفاقية لكي 
ويف هذه احلالة، . أعربـت الصـني عـن تفضـيلها اجيـاد تعريف أضيق يكون مقصورا على املوظفني الدوليني فقط                  (21) 

 كما هو احلال يف اتفاقية األمم     "املوظفني الدوليني "ميكن اإلشارة يف املواد ذات الصلة من مشروع االتفاقية إىل           
اتفاقية اجلرمية "،  ٥٥/٢٥املـرفق األول مـن قـرار اجلمعـية العامة           (املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عـرب الوطنـية             

 .، ولن تكون هناك حاجة إىل تعريف مستقل"املسؤولني يف مؤسسة دولية"، بدال من ")املنظمة
ق العـامل غـري الـرمسي الـذي أنشـئ يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة أنه ال      رأى معظـم الوفـود املمـثلة يف الفـري       (22) 

. ألن هــذا التعــبري مفهــوم جــيدا يف القــانون الــدويل" مؤسســة دولــية عمومــية"حاجــة إىل إدراج تعــريف للتعــبري 
فيينا ولكـن، فـيما لـو ارتـئي مـن الضـروري تعـريفه، فقـد أبـدي تفضيل هلذا اخليار الذي هو مستمد من اتفاقية             

 ).١٨٢٣٢، الرقم ١١٥٥ اجمللد جمموعة املعاهدات،األمم املتحدة،  (١٩٦٩لقانون املعاهدات لسنة 
مل يـر أي وفـد ممـثل يف الفـريق العـامل غـري الـرمسي أنـه ينبغي إدراج مؤسسسات أخرى غري املؤسسات الدولية            (23) 

وإذا تقرر ).  الـتجارية املشـتركة بـني الـدول    مـثال، املـنظمات غـري احلكومـية أو املنشـآت      ( 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           (24) 
ضـمن تعريف  " ؤول يف مؤسسـة دولـية عمومـية   مسـ "لوحـظ أيضـا أن هـنالك خـيارا آخـر وهـو إدراج تعـريف               

:  كما يلي٢من املادة ) ج(وهكـذا، يصـبح نص اجلملة األخرية من الفقرة الفرعية       ". مسـؤول عمومـي أجـنيب     "
". ويقصـد بـه أيضـا موظـف دويل أو أي شـخص آخـر يضـطلع بوظـائف مماثلـة لصـاحل مؤسسة دولية عمومية                         "

 .حوتقرر عدم األخذ هبذا اخليار توخيا للوضو
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واعها، سواء أكانت مادية     بكل أن  )٢٥(املوجـودات " املمـتلكات "يقصـد بتعـبري      )و( 
أم غـري ماديـة، ومـنقولة أم غـري مـنقولة، وملموسـة أم غـري ملموسـة، واملسـتندات أو الصكوك                       

 القانونية اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛

، بشكل مكتسـبة أو   متأتـية    أي ممـتلكات  " اإلجرامـية عـائدات   ال"يقصـد بتعـبري      )ز( 
 )٢٦(؛ جرم ارتكابمباشر أو غري مباشر، من

املوجودات أو  " املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة    "يقصـد بتعـبري     )  ز مكـررا  ( 
املمـتلكات اليت تكتسب من قبل مسؤول عمومي أو عن طريقه أو نيابة عنه بواسطة االستيالء                

و عـلى األمـوال العمومـية أو سـرقتها أو اختالسـها أو التـبديل غـري املشروع ملمتلكات الدولة أ                    
بواسـطة أفعـال رشـوة أو ابتزاز يرتكبها مسؤول عمومي، وهو يشمل املمتلكات األخرى اليت                

 )٢٧(ُحولت إليها تلك املوجودات أو ُبدلت هبا؛

ــبري   )ح(  ــد بتعـ ــيد"يقصـ ــز"أو " التجمـ ــرض " احلجـ ــر مؤقـــت  فـ ــلىحظـ ــة  عـ إحالـ
تها مؤقــتا، بــناء تــويل حراســتها أو مراقبــ أو نقــلها،أو التصــرف فــيها أو حتويــلها املمــتلكات أو 

 )٢٨(؛، أخرىمعنية أمر صادر عن حمكمة أو سلطة على 

، الـيت تشـمل التجريد حيثما أمكن تطبيقه، احلرمان          "املصـادرة "يقصـد بتعـبري      )ط( 
 )٢٩(؛]أو سلطة معنية أخرى[النهائي من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة 

  
 ].٢من اخليار ) ط(حذفت الفقرة الفرعية [

 
أي جـرم تأتـت مـنه عـائدات ميكـن أن تصبح             " اجلـرم األصـلي   "عـبري   يقصـد بت   )ي( 

من ] جتـرمي غسل العائدات االجرامية    [...] [موضـوع جـرم حسـب الـتعريف الـوارد يف املـادة              
 هذه االتفاقية؛

__________ 
ُيفهم منها أهنا تشمل األموال واحلقوق  " املوجودات بكل أنواعها"أن عبارة  " األعمال التحضريية"ستبني  (25) 

 .القانونية يف املوجودات
وفقا  "قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية لتحديد ما اذا كان من الضروري اضافة العبارة  (26) 

 ".جرم"يد التعبري بغية حتد" هلذه االتفاقية
قررت اللجنة املخصصة العودة إىل هذه الفقرة الفرعية عقب اختتام مداوالهتا بشأن الفصل اخلامس من       (27) 

 .مشروع االتفاقية
 .أهنا تشمل مفهوم امكانية التجديد" مؤقت"أنه ُيفهم من الكلمة   " األعمال التحضريية"ستبني  (28) 
 .ىل هذه الفقرة الفرعية يف دورهتا السادسة قررت اللجنة املخصصة العودة إ (29) 
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السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة                      " التسليم املراقب     "يقصد بتعبري        )ك( 
رور عربه أو دخولــه بعلــم من سلطاهتا املعنية وحتت                         باخلروج من إقليم دولة أو أكثر أو امل              

 مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية األشخاص الضالعني يف ارتكابه؛                                         
  

 ].١من اخليار ) ل(حذفت الفقرة الفرعية [
 

بالـــرغم مـــن خمـــتلف أفعـــال الفســـاد املعـــترف هبـــا عمومـــا يف خمـــتلف الـــنظم  )ل( 
يف هــذه االتفاقــية األفعــال الــوارد ذكــرها يف هــذه االتفاقــية  " لفســادا" القانونــية، يشــمل تعــبري 

واجملــرَّمة مبوجــب الفصــل الثالــث، ســواء أنســبت إىل مســؤول يف القطــاع العــام أم يف القطــاع   
اخلــاص، وأي أفعــال أخــرى قــد تكــون الدولــة الطــرف قــد جّرمــتها أو عّرفــتها أو قــد ُتعــّرفها   

وليس يف هذه االتفاقية ما يقّيد جترمي أفعال        .  الداخـلي  مسـتقبال كأفعـال فسـاد مبوجـب قانوهنـا         
 )٣٠(فساد أخرى أو اعتماد تدابري ملكافحة تلك األفعال يف املستقبل؛

  
 ]).س(إىل  )٣١()م(حذفت الفقرات الفرعية [

__________ 
وأعرب . تسـتند هـذه الصـيغة إىل اقـتراحني من باكستان وبوتسوانا ، وقد حظيت بتأييد أنصار النهج التقييدي                   (30) 

بعـض أعضـاء الفريق العامل غري الرمسي الذين اعترضوا على االحتفاظ بالتعريف عن استعدادهم لقبوله إذا اتبع                  
فعلى سبيل . إال باإلشارة إىل نص االتفاقية املقبلة فقط    " الفساد"ي الذي ال يستخدم مبقتضاه تعبري       النهج التقييد 

 : املثال، قدمت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا الشمالية بعد ذلك اقتراحا كان نصه كالتايل
لف النظم القانونية، يشمل    بالـرغم مـن اخـتالف األفعـال الـيت ميكن أن تشكل أفعال فساد يف خمت                "    

األفعال اجملرمة يف الفصل ] [اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية    [يف هـذه االتفاقـية     ‘ الفسـاد ‘اسـتخدام تعـبري     
وليس يف هذه . وأي أفعـال فسـاد أخـرى معـرفة يف قوانـني كـل دولـة طـرف           ] الثالـث مـن هـذه االتفاقـية       

 ."تماد تدابري ملكافحة تلك األفعال يف املستقبلاالتفاقية ما يقيد جترمي أفعال فساد أخرى أو اع
ويف الــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة، أعربــت معظــم الوفــود عــن تفضــيلها حلــذف هــذه الفقــرة      

وطلـب نائـب الرئـيس املسـؤول عـن هـذا الفصل من مشروع االتفاقية من وفد اململكة املتحدة                    . الفرعـية 
ى أسـاس صـيغة الـنص املـتداول والـبديل الوارد يف هذه              تنسـيق أعمـال فـريق عـامل غـري رمسـي يعمـل عـل               

وسـتعود اللجنة املخصصة إىل هذه املسألة يف        . احلاشـية لغـرض وضـع صـيغة مـنقحة هلـذه الفقـرة الفرعـية               
 .دورهتا السادسة

للمرة األوىل يف نص   " معاملة مشبوهة"مالحظة تظهر عندما تستخدم عبارة   " األعمال التحضريية"ستدرج يف  (31) 
 :وسيكون نص املالحظة كما يلي. تفاقيةاال

أهنـا تشـمل املعـامالت غـري العاديـة الـيت، بسبب             ‘ معـامالت مشـبوهة   ‘ميكـن أن يفهـم مـن عـبارة          "    
قيمـتها وخصائصـها وتكرارها، تتعارض مع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز املعطيات املقبولة عادة يف                

وميكـن أن تشـكل أنشـطة غـري مشـروعة بصـورة عامة أو               السـوق أو ال يوجـد هلـا أسـاس قـانوين واضـح               
 ."تكون ذات صلة هبا



 

9  
 

A/AC.261/3/Rev.4

اإلجراءات اخلاصة بإحالة أو نقل مجيع                       " ارجاع املوجودات         "يقصد بتعبري        )ع( 
ك ايراداهتا أو عائداهتا، اليت اكتسبت بواسطة أفعال الفساد                                   املمتلكات أو املوجودات، وكذل               

 إىل الدولة      )٣٢(املشمولة هبذه االتفاقية، من الدولة الطرف املتلقية اليت تقع فيها املوجودات                                 
 )٣٣(الطرف املتضررة، حىت وإن كانت قد ُحولت أو ُبّدلت أو ُمّوهت؛                                 

  
 )٣٤(]).ش(إىل ) ف(حذفت الفقرات الفرعية [

 
أي دولة طرف تكبدت أو تتكبد                  " الدولة الطرف املتضررة        "يقصد بتعبري        )ت [(  

 )٣٥(؛ ]خسائر يف موجودات اخلزينة العامة                

  
 ]).ذ(و ) خ(حذفت الفقرتان الفرعيتان [

 
 )٣٦(٣املادة 
 )٣٧( االنطباقنطاق

 
على منع الفساد ] ، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك،[تنطـبق هـذه االتفاقـية      -١ 

والتحري عنهــا ومالحقــة مرتكبيهــا    ] االجرامـية املتصـلة بالفسـاد على وجه التحديد        واألفعـال   [
 )٣٨(].، وعلى جتميد املوجودات والعائدات املتأتية من الفساد وحجزها ومصادرهتا وارجاعها[

__________ 
 ".الدولة الطرف املتلقية"أدرجت هذه العبارة تفاديا للحاجة إىل تعريف التعبري  (32) 
وقررت اللجنة املخصصة العودة . (A/AC.261/L.94)اقترحـتها كولومبـيا أثـناء الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصـة             (33) 

 . مكررا٦٧ و٦٧لفقرة الفرعية عقب اختتام مداوالهتا بشأن املادتني إىل هذه ا
إذا ) A/AC.261/3/Rev.3يف الوثيقة   ) ص(الفقرة الفرعية   " (تضـارب املصـاحل   "سـينظر يف إدراج تعـريف للتعـبري          )34( 

 .أُدرج هذا التعبري يف الفصل الثاين
وأثناء الدورة اخلامسة للجنة . (A/AC.261/L.155)اقترحتها كولومبيا يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة   (35) 

وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل . (A/AC.261/L.180)املخصصة، اقترحت الربازيل تعريفا بديال 
من مشروع االتفاقية من وفود باكستان والربازيل والصني وكولومبيا تقدمي اقتراح لكي تنظر فيه اللجنة    

وتساءلت عدة وفود عما إذا كان هذا التعبري قد استخدم بالفعل يف مشروع  . ادسةاملخصصة يف دورهتا الس
 .االتفاقية، وعما إذا كانت هناك حاجة، على أي حال، إىل تعريفه

. شـككت عـدة وفـود يف احلاجـة إىل مـادة بشـأن نطـاق االنطـباق، أثـناء مناقشـة هلـذه املادة يف الدورة اخلامسة             (36) 
ومل تشــمل مناقشــة اللجــنة املخصصــة حملــتويات هــذه املــادة  . مهــية االبقــاء علــيهاوشــددت وفــود أخــرى عــلى أ

 .٣ و ٢الفقرتني 
 .جيّسد نص هذه املادة االقتراحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة (37) 
 .(A/AC.261/L.143)اقترحتها اجلماهريية العربية الليبية أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (38) 
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قد  املبّينة فيها رائم  تكـون اجلـ    هـذه االتفاقـية، لـيس ضـروريا أن           ألغـراض تنفـيذ    -٢ 
 .بأمالك الدولة أذىضررا أو أحلقت 

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

 ...][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[

ــاد    ــيعة الفسـ ــن طبـ ــات عـ ــلها املعلومـ ــبادهلا وحتليـ ــية  [  [...] و] وتـ ــاعدة التقنـ ــب واملسـ  ]التدريـ
 )٣٩(.]من هذه االتفاقية] نعتدابري امل[ [...] الفصلو

  
 )٤٠(٤املادة 

 )٤١(صون السيادة
 

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

 . يف الشؤون الداخلية للدول األخرى)٤٢(]األشكال

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

 )٤٣(.األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي

__________ 
يف الـدورة األوىل للجـنة املخصصـة، تقـرر اإلبقـاء على نص هذه الفقرة، الذي ورد يف الصيغة السابقة ملشروع                       (39) 

ــان للفقــرة   ، بــني معقوفــتني إىل حــني البــت يف األحكــام املوضــوعية األخــرى مــن مشــروع    ١الــنص كخــيار ث
غري أن عدة وفود رأت أن هذه الفقرة قد تكون مكملة . اجهاالتفاقـية، مما يتيح اختاذ قرار بشأن استصواب ادر        

وتساءل بعض الوفود عن مدى احلاجة إىل حكم خاص بالنطاق، نظرا هليكل            . للفقـرات السابقة من هذه املادة     
 .مشروع االتفاقية

لتفصيل أثناء وسوف جيري النظر يف هذه املادة با. مل ُتناقش هذه املادة يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة (40) 
 .القراءة الثالثة ملشروع االتفاقية، يف الدورة السادسة للجنة املخصصة

 .جيّسد نص هذه املادة االقتراحات اليت قدمتها احلكومات أثناء الدورة الثالثة للجنة املخصصة (41) 
 ).A/AC.261/L.96(اقترحتها اجلزائر يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (42) 
رة األوىل للجـنة املخصصة، اقترح وفد الفلبني إدراج فقــرة ثالثة يف هذه املادة يكــون نصهـــا كما يلي                 يف الـدو   (43) 

)A/AC.261/L.14:( 
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ــيا وال ُيعــتد بــأي حكــم يف أي مــادة          -٣[  ــد حكــم هــذه املــادة حكمــا أساس يع
 )٤٤(.]يتعارض معه

  
 )٤٦(،)٤٥(تدابري املنع  -ثانيا 

  
 )٤٧( مكررا٤املادة [

[...] 
 

توافـق كـل دولـة طـرف، بـالقدر املناسـب ومبـا يتسـق مع نظامها القانوين، على النظر                      
تنفـيذ تدابـري املـنع املبّيـنة يف هـذه االتفاقـية، باختـاذ تدابـري تشريعية أو ادارية أو تدابري مناسبة            يف

 )٤٨(.]أخرى
  

__________ 
مـع أن التنفـيذ الكـامل لكـل األحكام الواردة يف هذه االتفاقية يف الواليات القضائية جلميع                   -٣"    

ز أن يكون ذلك شرطا مسبقا إلرجاع األموال املتأتية أو   الـدول األطـراف املعنـية يعـّد أمـرا مثاليا، فال جيو            
 ."املتحّصل عليها من أفعال فساد إىل بلدها األصلي

 ).A/AC.261/L.105(اقترحتها اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة  (44) 
يســري مواصــلة كرســت اللجــنة املخصصــة، يف دورهتــا اخلامســة، املشــاورات غــري الرمســية للفصــل الــثاين بغــية ت    )45( 

 مكررا ٤ويرد مستنسخا أدناه النص املنقح للمواد      . مــداوالهتـا بشـأن األحكـام الواردة فيه واختاذ إجراء بشأهنا          
، من )A/AC.261/L. 196(، حسـبما انبـثق عن تلك املشاورات غري الرمسية   ٧ مكـررا و ٦ و٦ مكـررا و ٥ و٥و

 . دورهتا السادسةأجل تيسري نظر اللجنة املخصصة يف تلك األحكام أثناء
ــترحة       (46)  ــنع املق ــري امل ــن تداب ــود أن عــددا م ــواد  (ذكــرت عــدة وف ــثل امل ــد تفضــي إىل أداء  ) ١٢ و١١ و٦ و٥م ق

ولذلك، رأت تلك الوفود ضرورة أخذ      . احلكومـات مهـام تـندرج تقلـيديا ضمن مسؤولية الواليات املكونة هلا            
 .تلك األحكامحالة الدول االحتادية بعني االعتبار لدى مواصلة صوغ 

وعقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف . (A/AC.261/L.10)اقترحتها الصني يف الدورة األوىل للجنة املخصصة    (47) 
الـدورة الثالثة للجنة املخصصة، أرجئ النظر يف هذه املادة حىت القراءة الثالثة ملشروع النص، اليت ستجري على                

ا الفصل وباالقتران مع االقتراحات اليت قدمها أثناء الدورة الثالثة للجنة ضـوء دراسـة سـائر املـواد الواردة يف هذ        
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 
 مكررا قبل مناقشة املواد األخرى من ٤ الرمسية، اقترحت عدة وفود أن ينظر يف املادة أثناء املشاورات غري (48) 

وقرر نائب الرئيس املسؤول  . واعترضت وفود أخرى على ذلك االقتراح  . الفصل الثاين من مشروع االتفاقية 
 . مكررا عند إهناء مناقشة الفصل بكامله٤عن هذا الفصل أن تناقش املادة 
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 ٥املادة 
 سياسات مكافحة الفساد الوقائية

 
 مبــا يــتوافق مــع املــبادئ األساســية لــنظامها القــانوين، تقــوم كــل دولــة طــرف، -١  

ــة منســقة ملكافحــة الفســاد      ــيذ أو ترســيخ سياســات فعال ــك   . بوضــع وتنف ــزز تل ــتعني أن تع وي
وحســن ] [واالدارة الرشــيدة[السياســات مشــاركة اجملــتمع وأن جتســد مــبادئ ســيادة القــانون  

 ].ةواملساءل[والنـزاهة والشفافية ] ادارة اخلدمات العمومية

تســعى كــل دولــة طــرف إىل إرســاء وتــرويج ممارســات فعالــة تســتهدف مــنع   -٢  
 .الفساد

تسـعى كـل دولـة طـرف إىل اجـراء تقيـيم دوري ملـا هـو موجود من صكوك                      -٣  
 .قانونية وتدابري ادارية ذات صلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملكافحة الفساد

بينها ومع املنظمات الدولية    تـتعاون الـدول األطـراف، حسب االقتضاء، فيما           -٤ 
وجيوز أن يشمل   . واالقليمـية ذات الصـلة عـلى تعزيز وتطوير التدابري املشار اليها يف هذه املادة              
 .ذلك التعاون املشاركة يف الربامج واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد

  
 )٤٩( مكررا٥املادة 

 هيئات مكافحة الفساد الوقائية
 
ــنظامها      تكفــل كــل دولــ  -١   ــبادئ األساســية ل ــع امل ة طــرف، عــلى حنــو يتســق م

 :القانوين، وجود هيئة أو هيئات ملنع الفساد عند االقتضاء، بوسائل مثل

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على      ٥تنفـيذ السياسـات املشـار إلـيها يف املادة            )أ(  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

 
 ]).أ(مع الفقرة الفرعية ) ب (أدجمت الفقرة الفرعية[

 
 )٥٠(]).ج(حذفت الفقرة الفرعية [

 
__________ 

ــدورة) 49( ــرة      يف الـ ــدة يف الفقـ ــية جديـ ــرة فرعـ ــيا إدراج فقـ ــت تركـ ــة، اقترحـ ــنة املخصصـ ــة للجـ ــر  (١ اخلامسـ انظـ
A/AC.261/L.184.( 

على أساس أن مضموهنا سيؤخذ يف االعتبار أثناء ) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، تقرر حذف الفقرة الفرعية           )50( 
 ).مشاركة اجملتمع (١٣املناقشات حول املادة 
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 .زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها )د(  
 

 )٥١(]).ه(حذفت الفقرة الفرعية [
 
 من هذه   ١تقـوم كـل دولة طرف مبنح اهليئة أو اهليئات املشار إليها يف الفقرة                -٢  

مـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين، لـتمكني تلـك اهليئة أو              املـادة االسـتقاللية الالزمـة، وفقـا لل        
وينبغي توفري  . اهليـئات مـن االضـطالع بوظائفهـا بصورة فعالة ومبنأى عن أي نفوذ ال مربر لـه                

مـا يلـزم مـن وسـائل ماديـة وموظفـني متخصصـني، وكذلـك ما قد حيتاج إليه هؤالء املوظفون                    
 .من تدريب لالضطالع بوظائفهم

ــابالغ األمــني العــام لألمــم املــتحدة باســم وعــنوان     تقــوم كــ -٣   ــة طــرف ب ل دول
السـلطة أو السـلطات الـيت ميكـن أن تسـاعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري                  

 .حمددة ملنع الفساد
  
 ٦املادة 

 القطاع العام
 

ــا للمــبادئ األساســية        -١   ــر ووفق ــثما اقتضــى األم ــة طــرف، حي تســعى كــل دول
انوين، إىل اعـتماد وترسـيخ وتدعـيم نظـم لتعـيني املوظفـني العموميني، وغريهم من                 لـنظامها القـ   

املسـؤولني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، وتوظيفهم وابقائهم وترقيتهم واحالتهم على            
 :التقاعد تتسم بأهنا

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

تشـــتمل عـــلى اجـــراءات مناســـبة الختـــيار وتدريـــب أفـــراد لـــتويل املناصـــب   )ب(  
 العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛

تشـجع عـلى تقـدمي أجـور كافـية ووضـع جـداول أجـور منصـفة، مـع مـراعاة             )ج(  
 ة الطرف املعنية؛مستوى النمو االقتصادي للدول

__________ 
على أساس أن مضموهنا سيؤخذ يف االعتبار يف ) ه(ملشاورات غري الرمسية، تقرر حذف الفقرة الفرعية أثناء ا (51) 

 ١٢أو املادة /و) املشتريات العمومية وادارة األموال العمومية (٨من املادة ‘ ٣‘) أ (٢املناقشات حول الفقرة 
 ).املعايري احملاسبية للقطاع اخلاص(
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تشـجع عـلى وضـع بـرامج تعليمية وتدريبية للمسؤولني العموميني، لتمكينهم              )د(  
مـن الوفاء مبتطلبات األداء الصحيح واملشّرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب            

وجيوز . املتخصـص واملناسـب مـن أجـل إذكـاء وعـيهم مبخاطـر الفساد املالزمة ألداء وظائفهم                 
 .ن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليهاأ

 مـن هذه املادة إىل  ١ال جيـوز أن يـؤدي وجـود الـنظم املشـار الـيها يف الفقـرة              -٢  
 )٥٢(.منع الدول األطراف من مواصلة أو اعتماد تدابري معينة لصاحل الفئات املغبونة

ــا     -٣  ــة طــرف، وفق ــا الداخــلي، إىل   تســعى كــل دول ــبادئ األساســية لقانوهن للم
 .اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل

  
  مكررا٦املادة 

 املسؤولون العموميون املنتخبون
 
تـنظر كـل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما هو مناسب من التدابري التشريعية واالدارية مبا                   

هــذه االتفاقــية ووفقــا للمــبادئ األساســية لقانوهنــا الداخــلي   يتســق مــع األهــداف املنشــودة يف  
 .لتحديد معايري بشأن تعيني املسؤولني العموميني يف املناصب العمومية بواسطة عملية انتخاب

  
 ٧املادة 

  قواعد سلوك للمسؤولني العمومينياتمدون
مـن أجـل مكافحـة الفسـاد، تعمـل كـل دولـة طـرف عـلى تعزيـز مجلـة أمور،                   -١  

 واألمانـة واملسؤولية بني مسؤوليها العموميني،      )٥٣(ها السـلوك الـذي يشـجع تـرويج الـنـزاهة          مـن 
 .وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين

__________ 
رمسية، أعرب عن رأي مفاده أن هذه الفقرة ال ينبغي أن تظهر يف نص مشروع االتفاقية أثـناء املشـاورات غري ال    )52( 

 . من هذه املادة١وأن من األنسب إدراجها يف املالحظات بشأن األعمال التحضريية بصفتها توضيحاً للفقرة 
 والحظ وفد آخر أنه مل يتم .١من املادة ) ج(ينبغي أن تناقش مقترنة بالفقرة ) ١(رأى أحـد الوفـود أن الفقرة       )53( 

، ولذلك، فإن هذه املسألة قد تتطلب مزيدا من "النـزاهة"التوصـل بعـد إىل توافـق يف اآلراء بشـأن إدراج كـلمة             
 .النقاش
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عــلى وجــه اخلصــوص، تســعى كــل دولــة طــرف إىل أن تطــبق، ضــمن نطــاق   -٢  
ملشّرف نظمهـا املؤسسـية والقانونـية، مدونـات أو معـايري سـلوكية مـن أجـل األداء الصحيح وا                   

 .والسليم للوظائف العمومية

ألغـراض تنفـيذ أحكام هذه املادة، على الدول األطراف، حيثما اقتضى األمر         -٣  
ووفقـا للمـبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، أن حتيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت               

ا املدونة الدولية لقواعد سلوك اختذهتـا املـنظمات االقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف، ومنه     
/  كانون األول١٢ املؤرخ ٥١/٥٩املوظفـني العمومـيني، الـواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة         

 .١٩٩٦ديسمرب 

تـنظر كـل دولـة طـرف أيضـا، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنا الداخلي، يف                    -٤  
طات العمومية املالئمة بأفعال وضـع تدابـري ونظـم تيسـر قـيام املسـؤولني العموميني بإبالغ السل         

 .الفساد، عندما ينتبهون إىل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم
 

 ].٤٣ ونوقشت يف اطار املادة ٥حذفت الفقرة [
  
تسـعى كـل دولة طرف، عند االقتضاء، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل               -٦ 

 يفصحوا للسلطات املالئمة عن أشياء منها وضـع تدابـري ونظـم تلـزم املسـؤولني العمومـيني بأن         
أي عمـل وظـيفي واسـتثمارات وموجـودات وأي هـبات أو منافع كبرية قد تشكل تضاربا يف                   

 )٥٤(.املصاحل مع مهامهم كمسؤولني عموميني

ــا      -٧   ــية لقانوهنـ ــبادئ األساسـ ــا للمـ ــتمد، وفقـ ــراف يف أن تعـ ــدول األطـ ــنظر الـ تـ
خرى ضد املسؤولني العموميني الذين خيالفون املدونات أو        الداخـلي، تدابـري تأديبـية أو تدابري أ        
 .املعايري املوضوعة وفقا هلذه املادة

 

__________ 
 واحـتفظ حبقـه يف التعليق على هذا احلكم يف اجللسة   ٦مل يـتمكن أحـد الوفـود مـن املوافقـة عـلى صـيغة الفقـرة               )54( 

 .العامة
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 )٥٥(٨املادة 
 )٥٦(العموميةألموال دارة اااملشتريات العمومية و

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

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

 :القواعد، ضمن مجلة أمور، ما يلي              
توزيع املعلومات املتعلقة بالدعوات إىل املشاركة يف املناقصات وبارساء                                     )أ(  

طاق، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا العداد                                العقود توزيعا عاما واسع الن             
 عروضهم وتقدميها؛        

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

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

توفر نظام فّعال لتقدمي الطعون يف كل دولة طرف، ضمانا حلق اللجوء إىل                                      )د (  
 احملاكم ولسبل االنتصاف يف حال عدم اتباع القواعد املوضوعة مبقتضى هذه الفقرة؛                                       

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

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

__________ 
 هـو مـن انـتاج فـريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس الذي قام مبهام            (A/AC.261/L.148)املـادة   نـص هـذه      (55) 

ــثة للجــنة        ــدورة الثال ــية يف ال ــناء مداوالهتــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع االتفاق رئــيس اللجــنة املخصصــة أث
عراض املشروع املنقح وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الست    . املخصصـة، عقـب القراءة الثانية ملشروع النص       

وجيسـد مشـروع نـص هـذه املـادة التعلـيقات الـيت أبديـت أثـناء ذلك                   . الـذي أنـتجه الفـريق العـامل غـري الـرمسي           
وقدم اليمن يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة اقتراحا        . االسـتعراض للـنص املـنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس         

 .(A/AC.261/L.108)بشأن هذه املادة 
 بعـض الوفـود إىل االتسـاق مـع املصطلحات املستخدمة يف اطار منظمة التجارة العاملية فيما يتعلق باملسائل               دعـا  (56) 

وأشــار بعــض الوفــود إىل ضــرورة الــنص عــلى بعــض االســتثناءات مــن معــايري االشــتراء . املتــناولة يف هــذه املــادة
 توخي املرونة يف املشتريات املتعلقة مببالغ   وعلى سبيل املثال، ذكرت تلك الوفود ضرورة      . الواردة يف هذه املادة   

وأثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالثة للجنة املخصصة، أعرب بعض الوفود أيضا عن              . ضـئيلة 
 .رأي مؤداه أن تنص املادة على استثناءات من املعايري املرتآة للمشتريات املتعلقة باألمن الوطين
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مومية واالمتثال لتلك االجراءات،                وجود اجراءات شفافة الدارة األموال الع                )أ(  
 :مبا يف ذلك      

 اعداد امليزانية الوطنية واقرارها؛             ‘١‘ 

 توفر 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 النفقات وااليرادات يف حينها، وتقدمي البيانات املالية يف حينها،                                       )ب (  
 ضمانا لتمحيص فّعال وموضوعي لألموال العمومية؛                      

وجود سبل انتصاف مالئمة يف حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة وفقا                                          )ج (  
 .هلذه الفقرة  

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

 .هبدف منع الفساد        ] لتنفيذ ومراقبة حتصيل االيرادات العمومية                 [
تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقوانينها ولوائحها التنظيمية الداخلية املتعلقة                               -٤  

 والسجالت وكشف البيانات املالية ومعايري احملاسبة ومراجعة احلسابات،                                       مبسك الدفاتر       
[...] يلزم من تدابري حلظر األفعال التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرمة يف املواد                                               ما 

 :من هذه االتفاقية       

 مسك حسابات غري مدونة يف الدفاتر؛                      )أ( 

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

 تسجيل نفقات ومهية؛            )ج ( 

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

 استخدام مستندات زائفة؛            )ه( 

 .االتالف املتعمد للمستندات احملاسبية قبل املوعد الذي يفرضه القانون                               )و( 

ــية فعّ      -٥  ــة أو جنائ ــية أو اداري ــات مدن ــة طــرف بفــرض عقوب ــوم كــل دول ــة تق ال
 . من هذه املادة٤ومتناسبة ورادعة على أشكال االغفال والتزييف املشار اليها يف الفقرة 

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   [
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 )٥٧(٩املادة 
 بالغ اال

 
ل األطراف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ومع                            تتخذ الدو     -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 

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

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

ء، من أجل تيسري وصول الناس                  أن تبّسط اإلجراءات اإلدارية، عند االقتضا                     )ب ( 
 إىل السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛                   

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

  
 )٥٨( مكررا٩املادة 

 التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي
 

ــنظامها ا     -١  ــا للمــبادئ األساســية ل ــة طــرف، وفق ــتخذ كــل دول لقــانوين ودون ت
مسـاس باسـتقاللية القضـاء، وواضـعة يف اعتـبارها مـا للجهاز القضائي من دور بالغ األمهية يف                    

لدى [مكافحـة الفسـاد، تدابـري لتدعـيم النـزاهة ومنع فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي             

__________ 
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام      (A/AC.261/L.145)نـص هـذه املادة       (57)

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

 .بعد توزيعه
 هـو مـن انـتاج فـريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس الذي قام مبهام                  (A/AC.261/L.111)نـص هـذه املـادة        (58) 

ــثة للجــنة        ــدورة الثال ــية يف ال ــناء مداوالهتــا حــول هــذا الفصــل مــن مشــروع االتفاق رئــيس اللجــنة املخصصــة أث
وقد أتيحت للجنة املخصصة فرصة الستعراض املشروع املنقح        . ع النص املخصصـة، عقـب القراءة الثانية ملشرو      

وجيسـد مشـروع نـص هـذه املـادة التعلـيقات الـيت أبديـت أثـناء ذلك                   . الـذي أنـتجه الفـريق العـامل غـري الـرمسي           
 .االستعراض للنص املنقح، حسبما خلّصها نائب الرئيس
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وجيــوز أن تشــمل تلــك الــتدابري قواعــد واجــراءات بشــأن ســلوك أعضــاء    ]. ممارســة وظــائفهم
 .اجلهاز القضائي

قياسا على ذلك، استحداث وتطبيق التدابري املتخذة عمال                               )٥٩(جيوز،  -٢ 
 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول األطراف اليت ال يشكل فيها                                           ١ بالفقرة   

 )٦٠(.ذلك اجلهاز جزءا من اجلهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقاللية مماثلة الستقالليته                                      
  

 )٦١(١٠املادة 
 )٦٢(متويل األحزاب السياسية

 
 تدابري ولوائح تنظيمية            )٦٣(تقوم كل دولة طرف باعتماد وترسيخ وتعزيز                         -١ 

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

 )٦٤(منع تضارب املصاحل؛             )أ( 

 وعملياهتا؛صون نزاهة البىن السياسية الدميقراطية  )ب( 

__________ 
الثة للجنة املخصصة، اقترح أحد الوفود االستعاضة عن كلمة    أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة الث   (59) 

 ".يتعني "بكلمة " جيوز"
يف أعقاب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة، اقترحت الصني صيغة معدلة هلذه      (60) 

 .(A/AC.261/L.150)املادة 
ــتحل حمــل الصــي     (61)  ــندا ل ــلمادة  اقترحــتها فرنســا والنمســا وهول واســتهدف . (A/AC.261/L.21) ١٠غة الســابقة ل

االقـتراح املـنقح مـراعاة الشـواغل الـيت أعـرب عـنها بعـض الوفـود، وقـد اسـتخدمته اللجنة املخصصة يف القراءة             
واسـتمرت املناقشـات واملشاورات أثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة   . األوىل للـنص يف دورهتـا األوىل    

وتساءلت . واستمر تباين آراء الوفود بشأن هذه املادة، واقترح عدد من الوفود حذفها          . جنة املخصصة الثالـثة لل  
عـدة وفـود، مـع تأيـيدها الغايـات املسـتهدفة مـن هذه املادة، عما اذا كان التفاوض بشأن حكم من هذا القبيل                       

ولتلك األسباب، رأى عدد    . نظم السياسية أمـرا عملـيا يف سـياق االتفاقية املقبلة، نظرا لالختالفات اهلائلة بني ال             
مـن الوفـود أنـه ينـبغي وضـع الـنص بـني معقوفـتني، لتبـيان أن القراءة الثانية مل تسفر عن أي تعديالت وكذلك                           

 .للداللة على ضرورة قيام اللجنة املخصصة بالبت فيما اذا كان جيدر االحتفاظ باملادة
 ".احلزب السياسي"أدرجت، تستلزم وضع تعريف لتعبري رأى أحد الوفود أن هذه املادة، اذا ما  (62) 
رأى أحـد الوفـود، مـع تفضـيله حـذف هـذه املـادة، أنـه ميكـن اجيـاد صـيغة مقبولة هلا جبعلها ختيريية، باستخدام                             (63) 

 ."يـجوز لكل دولة طرف أن تعتمد، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي"عبـارة 
 . هذا املفهوم حتديدا أفضلدعت عدة وفود اىل حتديد (64) 
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 استخدام األموال املكتسبة من خالل ممارسات غري مشروعة                            )٦٥(حترمي   )ج ( 
 )٦٦(وفاسدة يف متويل األحزاب السياسية؛                  

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

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

  
 )٦٩(١١املادة 

 القطاع اخلاص
 

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

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

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

__________ 
 ".إزالة احتمال"أو بعبارة " حظر"اقترح بعض الوفود االستعاضة عن هذه الكلمة بكلمة  (65) 
ليصـــبح نصـــها ) A/AC.261/L.37انظـــر الوثـــيقة ) (ج (-) أ(اقترحـــت أذربـــيجان تعديـــل الفقـــرات الفرعـــية   (66) 

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

 ".متويل األحزاب السياسية؛ 
 .الفرعيةيف هناية هذه الفقرة " وعن مصادرها"اقترحت مصر اضافة عبارة  (67) 
 :اقترحت األرجنتني اضافة فقرة يكون نصها كما يلي (68) 

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

ء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام      هو صيغة منقحة قدمها، بنا     (A/AC.261/L.125)نـص هـذه املادة       (69) 
رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا 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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 الصلة، مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب                                              ومجيع املهن ذات        
 املصاحل؛    

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

 )٧٠(]املعامالت املالية عرب احلدود؛             

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

 وهوية أصحاب رؤوس أموال الشركات وأسهمها؛                       

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

 لألنشطة التجارية؛        

منع تضارب املصاحل بفرض قيود، حسب االقتضاء ولفترة زمنية معقولة،                                         )و( 
 العموميني       على ممارسة املسؤولني العموميني السابقني أنشطة مهنية، أو على عمل املسؤولني                                        

يف القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو تقاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل                                           
صلة مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املسؤولون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة                                               

 .خدمتهم   

على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء                                       -٢ 
رشوة    [...] [ـي، ألن الرشاوى هي من العناصر املكّونة لألفعال اجملرَّمة وفقا للمادة                                     الضريب   

 من هذه      )٧١(]الفساد يف القطاع اخلاص           [...] [أو املادة    ] املسؤولني العموميني الوطنيني          
 )٧٣(، )٧٢(.االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد                                     

 

__________ 
 ]).الناجتة عن الفساد[تدابري مكافحة غسل األموال (١٤بعد النظر يف املادة ) ج(ذف الفقرة الفرعية قد حت (70) 
بكلمة " الفساد"رئـي أيضـا أثـناء املناقشة أنه ينبغي اعادة النظر يف عنوان هاتني املادتني، واالستعاضة عن كلمة                    (71) 

 ".الرشوة"
 .٢لزامي للفقرة أبدى أحد الوفود حتفظات بشأن الطابع اال (72) 
أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الثالـثة للجـنة املخصصة، اقترحت كولومبيا إدراج مادة جديدة            (73) 

، حيث وردت املادة A/AC.261/L. 94انظر الوثيقة " (مدونة آداب العمل التجاري" مكـررا يكـون عنواهنا   ١١
وقدمت كولومبيا نص هذه املادة اجلديدة يف الدورة اخلامسة للجنة          ).  مكررا ٨اجلديـدة خطـأ باعتـبارها املـادة         

 ).A/AC.261/L.190انظر (املخصصة 
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 )٧٤(١٢املادة 

 املعايري احملاسبية للقطاع اخلاص
 

بغـية مـنع الفسـاد مـنعا فّعـاال، تـتخذ كـل دولة طرف ما يلزم من تدابري، وفقا                      -١ 
ــر والســجالت، والكشــف عــن      ــنها الداخلــية ولوائحهــا التنظيمــية املــتعلقة مبســك الدفات لقواني

ــيام      ــنع الق ــراجعة احلســابات، مل ــايري احملاســبة وم ــية، ومع ــيانات املال ــال الب ــية بغــرض   باألفع التال
 )٧٥(:من هذه االتفاقية[...] ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة وفقا للمواد 

 مسك حسابات خارج الدفاتر؛ )أ( 

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

 تسجيل نفقات ومهية؛ )ج( 

 ه الصحيح؛قيد خصوم دون حتديد غرضها على الوج )د( 

 .استخدام مستندات زائفة )ه( 

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

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

 مــع مــراعاة حجمهــا، ضــوابط  )٧٦(أن يكــون لــدى كــيانات القطــاع اخلــاص،  )أ( 
 حماسبية داخلية كافية لتساعد على منع أفعال الفساد وكشفها؛

ــة        )ب(  ــية الالزم ــياناهتا املال ــذه وب ــيانات القطــاع اخلــاص ه أن تكــون حســابات ك
 .خاضعة الجراءات مراجعة وتصديق مالئمة

  
__________ 

 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام          (A/AC.261/L.134)نـص هـذه املادة       (74) 
اقية، فريق عامل غري رمسي أنشئ      رئـيس اللجـنة املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هـذا الفصل من مشروع االتف                 

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

ال ميكــن االشــارة إىل مــواد أخــرى يف مشــروع االتفاقــية إال بعــد وضــع الصــيغة النهائــية للفصــل الثالــث املــتعلق  (75) 
 .بالتجرمي

 .وإخضاعه ملزيد من النقاش عند النظر يف هذا االقتراح" كيانات القطاع اخلاص"يلزم تعريف تعبري  (76) 
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 )٧٧(١٣ادة امل
 مشاركة اجملتمع

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف تدابـري مناسـبة ضـمن حـدود امكاناهتـا لتشـجيع أفراد                      -١ 

ــية      ــنظمات غـــري احلكومـ ــتمع املـــدين واملـ ــثل اجملـ ــام، مـ ــتمون إىل القطـــاع العـ ومجاعـــات ال ينـ
واملـنظمات األهلـية، عـلى املشاركة بنشاط يف منع الفساد وحماربته، والذكاء وعي الناس فيما                

وينـبغي تدعـيم هـذه املشاركة    . يـتعلق بوجـود الفسـاد وأسـبابه وجسـامته ومـا ميـثله مـن خطـر          
 :بتدابري مثل

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

 ضمان تيّسر حصول الناس فعال على املعلومات؛ )ب(

ن نّية وألسباب وجيهة،    محايـة األشـخاص الذيـن أبلغـوا السلطات املعنية، حبس           )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

ومــات املــتعلقة بالفســاد ال جيــوز للــدول األطــراف أن تعــيق حــرية الــتماس املعل -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(

 .حلماية األمن الوطين أو النظام العام أو صحة الناس أو أخالقهم )ب( 

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

عـلى كـل دولـة طـرف أن تـتخذ مجـيع الـتدابري املناسبة لضمان تعريف الناس                    -٣ 
من هذه  ] هيئات مكافحة الفساد الوقائية   [...] [هبيـئات مكافحـة الفساد املشار اليها يف املادة          

التصــال بــتلك اهليــئات لكــي يــبلّغوها، مبــا يف ذلــك دون بــيان  االتفاقــية، وأن توفــر هلــم ســبل ا
 .اهلوية، عن أي حوادث قد ُيرى أهنا تشكّل جرما حسب التعريف الوارد يف هذه االتفاقية

__________ 
 هو صيغة منقحة قدمها، بناء على طلب من نائب الرئيس الذي قام مبهام          (A/AC.261/L.142)نـص هـذه املادة       (77) 

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

 .بعد توزيعه
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 )٧٩(،)٧٨(١٤املادة 
 )٨٠(]املتأتية من الفساد [تدابري مكافحة غسل األموال
 

 :على كل دولة طرف -١ 

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

واألشخاص أو الكيانات االعتبارية اليت     [ )٨١(،]أو جتاريـة، مبـا يف ذلـك املؤسسـات غـري الرحبية            
 وعند  )٨٢(،]لـة األمـوال أو كـل ما لـه قيمة         تقـدم خدمـات نظامـية أو غـري نظامـية يف جمـال إحا              

ضمن نطاق اختصاصها،    خـاص لغسـل األموال،       بوجـه  املعرضـة االقتضـاء عـلى سـائر اهليـئات         
ويتعني أن  أشـكال غسل األموال،  مجـيع  )٨٣(]غسـل األمـوال  آلـيات   [وكشـف   مـن أجـل ردع      

 )٨٤(،] املنتفعني أو املالكني [الـزبائن   هويـة   اخلاصـة بـتحديد     تطلـبات   امليشـدد ذلـك الـنظام عـلى         
وتقيــيم مــدى  [)٨٥(،]أو غــري املعــتادة [وحفــظ الســجالت واإلبــالغ عــن املعــامالت املشــبوهة 

 )٨٦(؛]مشروعية املصادر

من ] املساعدة القانونية املتبادلة  [...] [املادة  بأحكام  مسـاس   أن تكفـل، دون      )ب( 
 الســلطاتالقــانون وســائر إنفــاذ واملعنــية ب اإلداريــة والرقابــية قــدرة الســلطاتهــذه االتفاقــية، 

مبا فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي        ( ،املكرسـة ملكافحـة غسـل األموال      
__________ 

اقـترحها نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئـيس اللجـنة املخصصـة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع                   (78) 
وأثناء تلك  . ر مناقشـة أولـية أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع النص، يف الدورة الثالثة للجنة املخصصة                  االتفاقـية، إثـ   

ومن مث، يستند .  من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧املناقشـة، أعربـت عـدة وفـود عـن رغبـتها يف اسـتعمال نـص املادة              
ومل تستعرض  . ت أو االضافات بني معقوفتني     من تلك االتفاقية، مع ادراج االختالفا      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     (79) 

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

 .املسألة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص
 .اقترحها لبنان (80) 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (81) 
 .اقترحتها الواليات املتحدة األمريكية (82) 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (83) 
 .اقترحتها سويسرا (84) 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (85) 
 .اقترحتها باكستان (86) 
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 عـلى الـتعاون وتبادل املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط         ،)بذلـك 
بارات مالية تعمل   الـيت يفرضها قانوهنا الداخلي، وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة استخ            

عن املعامالت   االبالغ   الواردة بواسطة [ وحتليل املعلومات    )٨٧(]وحجـز [كمركـز وطـين جلمـع       
 بشـأن عمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات  )٨٨(،]املشـبوهة أو غـري املعـتادة     

 )٨٩(؛]عند االقتضاء[

االمتـثال، لـيكونوا حلقة     أن تـنظر يف امكانـية تعـيني مسـؤولني معنـيني مبراقـبة                )ج[( 
 )٩٠(.]وصل عملياتية تنفيذية يف مؤسساهتا املصرفية وغري املصرفية

لكشـف ورصد حركة    قابلـة للتطبـيق     تـنظر الـدول األطـراف يف تنفـيذ تدابـري             -٢ 
ضمانات تكفل استخدام   بد والصـكوك القابلـة للـتداول ذات الصـلة عـرب حدودها، رهنا               والـنق 

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

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

تطبيق اللزام املؤسسات املالية، تـنظر الـدول األطـراف يف تنفـيذ تدابـري قابلة لل            -٣[ 
 :ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي

ــلة     )أ(  ــائل ذات الصـ ــوال والرسـ ــية لألمـ ــة االلكترونـ ــتمارات االحالـ تضـــمني اسـ
 معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

 صيانة تلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ )ب( 

ت األمـوال الـيت ال حتـتوي عـلى معلومات           فـرض متحـيص مشـّدد عـلى احـاال          )ج( 
 )٩١(.]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 ية واملــتعددة األطــراف  اإلقليمــية واألقاليمــ اختذهتــا املؤسســات  ذات الصــلة الــيت  
 .األموال

__________ 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (87) 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧ص املادة خروج عن ن (88) 
 . من اتفاقية اجلرمية املنظمة٧خروج عن نص املادة  (89) 
 .اقترحتها كوبا (90) 
 .اقترحتها الواليات املتحدة (91) 
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 وتعزيــز الــتعاون العــاملي واإلقلــيمي ودون  نمــيةتســعى الــدول األطــراف إىل ت  -٥ 
ــنائي   ــيمي والث ــية [اإلقل ــانون   الســلطات بــني  )٩٢(]واملســاعدة التقن ــاذ الق القضــائية وأجهــزة إنف

 .وأجهزة الرقابة املالية من أجل مكافحة غسل األموال

ــة أو معــامالت     تســعى كــل دو  -٦[  ــيها معلومــات عــن معامل ــة طــرف، عــند تلق ل
مصـرفية مشـبوهة، إىل اختـاذ تدابـري فعالـة لكشـف مصـدر األمـوال اليت ختصها تلك املعاملة أو                   

 )٩٣(.]املعامالت، بالتعاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلك

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

] غســل عــائدات الفســاد[...] [أو كلتـيهما، أن تــتخذ تدابــري مالئمــة لتطبــيق أحكـام املــادتني   
من هذه  ] ارجـاع املمـتلكات إىل الـبلد األصـلي يف حاالت اإلضرار مبمتلكات الدولة             [...] [و

 )٩٤(].عاون مع دول أطراف أخرى حيثما أمكن ذلكاالتفاقية، بالت

 
 ].١٨-١٥حذفت املواد [

  
التجرمي، والعقوبات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، والوالية  -ثالثا 

القضائية، ومسؤولية األشخاص االعتباريني، ومحاية الشهود والضحايا، 
  وإنفاذ القوانني

 ١٩املادة 
 نينيرشوة املسؤولني العموميني الوط

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

 :التالية عندما ترتكب عمدا

 مبــزية غــري )٩٥(]أو شــخص يــؤدي وظــائف عمومــية[وعــد مســؤول عمومــي  )أ( 
مسـتحقة أو عرضـها علـيه أو مـنحه إياهـا، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املسؤول                    

__________ 
 .اقترحتها باكستان (92) 
 .اقترحتها أوكرانيا (93) 
 .اقترحتها أوكرانيا (94) 
 . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " املسؤول العمومي"ف تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعري (95) 
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 لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام                نفسـه أو  
 بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية؛

 أو قبولـه،   )٩٦(]أو شخص يؤدي وظائف عمومية    [الـتماس مسـؤول عمومـي        )ب( 
بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، مــزيـة غــري مســتحقة، ســواء لصــاحل املســؤول نفســه أو لصــاحل    

ان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املسـؤول بفعـل مـا أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى                      شـخص أو كـي    
 .أداء واجباته الرمسية

  
 )٩٧( مكررا ١٩املادة 

 رشوة املسؤولني العموميني األجانب أو املسؤولني يف مؤسسة دولية عمومية
 
 كـل دولـة طــرف مـا قـد يلـزم مــن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخــرى         )٩٨(تعـتمد  -١  

القـيام، عمـدا، بوعـد مسؤول عمومي أجنيب أو مسؤول يف منظمة دولية عمومية مبزية               لـتجرمي   
غــري مســتحقة أو عرضــها علــيه أو مــنحه إياهــا، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، ســواء لصــاحل    
املسـؤول نفسـه أو لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلك املسؤول بفعل ما أو ميتنع                        

مـن أجـل احلصـول عـلى مـنفعة جتارية أو أي        [جـباته الرمسـية     عـن القـيام بفعـل مـا لـدى أداء وا           
) ٩٩(]مـزية غـري مسـتحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية               

 )١٠١(،)١٠٠(].، على األقل يف حال االخالل بتلك الواجبات[

__________ 
 . من مشروع االتفاقية٢يف املادة " املسؤول العمومي"تتوقف جدوى هذه االضافة على نطاق تعريف  (96) 
 مـن هـذه املـادة يف توسـيع نطاق الوالية القضائية مبا              ٢أبـدى بعـض الوفـود شـواغل ازاء اآلثـار احملـتملة للفقـرة                 (97) 

ورأت وفود أخرى أنه ميكن تناول أي مشاكل من هذا القبيل يف   . ز الواليـة القائمـة عـلى مـبدأ االقليمية         يـتجاو 
وأعـرب بعـض الوفـود عـن رأي مؤداه أن هذه املادة قد ال تكون ضرورية، ألن السلــوك الذي                    . املـادة املناسـبة   

 .١٩يقصد أن تتناوله ميكن أن خيضع للعقاب يف اطار املادة 
وأشار ذلك الوفد إىل أنه . دورة اخلامسـة للجـنة املخصصـة، دافـع أحد الوفود عن إدراج صيغة غري إلزامية          يف الـ  ) 98(

 .حيتاج إىل مزيد من الوقت إلعادة النظر يف موقفه
وأشارت بعض الوفود إىل أن     . أعربـت معظـم الوفـود عـن رغبـتها يف أن حيـذف هذا النص الوارد بني معقوفتني                  ) 99(

 .للمادة يعتمد على إدراج قيود معقولة، وهو يف رأيها ما يؤديه النص الوارد بني معقوفتنيالطابع اإللزامي 
حظـي الـنص الـوارد بـني معقوفـتني بتأيـيد بعـض الوفـود أثـناء املناقشـة الـيت أجريـت يف الـدورة اخلامسة للجنة                             ) 100(

 .املخصصة
الرئيس، اليابان اليت تولت تنسيق أعمال نـص هـذه الفقـرة عبارة عن صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من               ) 101(

 .فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة
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ري أخرى  تـنظر الدول األطراف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتداب             -٢[  
لــتجرمي قــيام مســؤول عمومــي أجــنيب أو مســؤول يف مــنظمة دولــية عمومــية، عمــدا وبشــكل    
مباشـر أو غـري مباشـر، بالـتماس أو قـبول مـزية غـري مسـتحقة، سـواء لصـاحل املسؤول نفسه أو                     
لصـاحل شـخص أو كـيان آخـر، لكـي يقـوم ذلـك املسؤول بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما           

، على األقل يف ][فـيما يـتعلق بتصـريف األعمـال الـتجارية الدولـية       [ الرمسـية    لـدى أداء واجـباته    
 ].]حال االخالل بتلك الواجبات

 
 حسبما أعيدت صياغتها أثناء ٣٠ باملادة ٢٠استعيض عن املادة [

 ].الدورة الرابعة للجنة املخصصة
  

   )١٠٢(٢١املادة 
 املتاجرة بالنفوذ

 
 مـا قـد يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى             )١٠٣(تـنظر الـدول األطـراف يف اعـتماد          

 :لتجرمي األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

وعـد مسؤول عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها               )أ(  
ــتحريض ذلــك املســؤول العمومــي أو        ــيه أو مــنحه اياهــا، بشــكل مباشــر أو غــري مباشــر، ل عل

أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية         الشـخص عـلى اسـتغالل نفـوذه الفعلي          
احملــّرض [ لصــاحل )١٠٤(تابعــة للدولــة الطــرف عــلى أي مــزية غــري مســتحقة أو أي قــرار حمــاب   

أو لصاحل أي شخص آخر، سواء أمورس ذلك النفوذ أم      ] اجلـاين ] [األصـلي عـلى ذلـك الفعـل       
 )١٠٥(؛ال وسواء أأفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

__________ 
نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئيس اللجنة                         (102)

سا وكندا اليت تولت تنسيق فريق   املخصصـة أثناء مداوالهتا حول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، ايطاليا وفرن           
واقــترح عــدد مــن الوفــود . A/AC.261/L.182)(عـامل غــري رمســي أنشــئ يف الــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة  

 .حذف هذه املادة
وشعر عدد من   . أثـناء الـدورة اخلامسـة للجـنة املخصصـة، ذهـب عـدد مـن الوفـود إىل تفضيل الصيغة اإللزامية                     ) 103(

دراج صـيغة أقـل إلـزاما مـن أجـل حتقـيق توافـق يف اآلراء، وال سـيما يف ظل النطاق                       الوفـود أن مـن الضـروري إ       
 .الواسع جدا للمادة

 .أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، أعربت عدة وفود عن رأي يدعو إىل حذف هذه العبارة) 104(
 .A/AC.261/L.188)(لفرعية أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي صيغة بديلة هلذه الفقرة ا) 105(
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الـتماس مسـؤول عمومـي أو أي شـخص آخـر، بشكل مباشر أو غري مباشر،           )ب(  
بالـتماس أو قـبولـه أي مـزية غـري مسـتحقة لصـاحله هـو أو لصـاحل شـخص آخـر، لكـي يستغل                          
ذلـك املسـؤول العمومـي أو الشـخص نفـوذه الفعـلي أو املفـترض هبـدف احلصول من إدارة أو                      

 أي مــزية غــري مســتحقة أو أي قــرار حمــاب، ســواء ســلطة عمومــية تابعــة للدولــة الطــرف عــلى
 .أمورس ذلك النفوذ أم ال، وسواء أأفضى النفوذ املفترض إىل النتيجة املقصودة أم ال

  
 ٢٢املادة 

 )١٠٦(اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها
 بشكل آخر من ِقبل مسؤول عمومي

 
دابـري أخـرى لتجرمي قيام      تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وت                      

مسـؤول عمومـــي عمــدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أي ممتلكات        
أو أمـوال أو أوراق مالـية عمومـية أو خصوصـية أو أي أشـياء أخـرى ذات قـيمة عهـد هبـا اليه                          

 .حبكم منصبه
  

 ٢٣املادة 
 )١٠٧(االخفاء

 
تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي القيام     تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري                     

عمـدا، عقـب ارتكـاب أي مـن أفعال الفساد دون املشاركة يف تلك األفعال، باخفاء ممتلكات                  
مـنقولة أو أمـوال أو مواصـلة االحـتفاظ هبـا أو احالتها أو التوسط يف احالة تلك املمتلكات أو                     

عـلى علم وقت استالم تلك      األمـوال أو مواصـلة االحـتفاظ هبـا عـندما يكـون الشـخص املعـين                  
 .املمتلكات املنقولة أو األموال بأهنا متأتية من أي من أفعال الفساد املشمولة هبذه االتفاقية

  

__________ 
" االختالس"يفهم يف بعض البلدان على أنه خيتلف عن         " التسريب"أن تعبري   " األعمـال التحضريية  "سـوف تبـّين      (106)

 .، بينما هو مشمول هبذين التعبريين يف بلدان أخرى"التبديد"و 
سـؤول عـن هذا الفصل من       نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس امل                          (107) 

مشـروع االتفاقـية، باكسـتان واملكسـيك والـيمن الـيت تولـت تنسـيق فـريق عـامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة                         
 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. A/AC.261/L.187)(للجنة املخصصة 
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 )١٠٨(٢٤املادة [
 استغالل الوظائف

 
يف اعتماد ما قد يلزم من      ] تنظر كل دولة طرف   ] [جيـوز لكـل دولـة طـرف أن تـنظر          [  

ــري أخــرى لكــي جتــّرم     ــري تشــريعية وتداب ــد مســؤول عمومــي   تداب أو ] [أو موظــف دويل[ تعّم
من خالل أدائه أو عدم أدائه      ] أو منصبه [اسـتغالل وظائفه    ] شـخص يـؤدي وظـائف عمومـية،       

فعــال مــا مبــا يشــكل انــتهاكا للقوانــني أو اللوائــح التنظيمــية لــدى االضــطالع بــتلك الوظــائف،  
 .]بغرض احلصول على منفعة اقتصادية لصاحله أو لصاحل طرف ثالث

  
 )١٠٩(٢٥املادة 

 )١١٠(االثراء غري املشروع
 
عـلى كـل دولـة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن تتخذ                 

ــاذ[ ــنظر يف اختـ ــيـر     )١١١(]تـ ــراء غـ ــنهــا، االثـــ ــــى قوانيـ ــرم، مبقتضـ ـــي جتّــ ــة لكــ ــتدابري الالزمـــ الـ
 املشــروع،

__________ 
الرئـيس املسـؤول عن هذا الفصل من   نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب                         ) 108(

مشــروع االتفاقــية، كرواتــيا الــيت تولــت تنســيق فــريق عــامل غــري رمســي يف الــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة،  
 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. A/AC.261/L.185)(بالتشاور مع إيطاليا وكندا 

ناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس املسـؤول عن هذا الفصل من            نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـ               ) 109(
مشـروع االتفاقـية، اجلزائـر وكولومبـيا واململكـة املـتحدة الـيت تولـت تنسـيق فـريق عـامل غـري رمسـي يف الدورة                            

 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص بعد توزيعه. اخلامسة للجنة املخصصة
ول األعضـاء يف االحتـاد األورويب ووفود أخرى رغبة شديدة يف حذف   أبـدى وفـد االحتـاد الروسـي ووفـود الـد            (110)

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

)A/AC.261/3/Rev.1 و Corr.1 (  بشــرط نقــل الفقــرة الفرعــية)ــة، إىل مــادة   ) أ مــن ذلــك اخلــيار، بصــيغة معدل
ومل . ، لكي تنظر فيها اللجنة املخصصة خالل قراءهتا الثالثة ملشروع النص"النهب" مكررا، عنواهنا  ٢٥جديـدة   

 .ري الرمسي يف الفريق العامل غ(A/AC.261/L.151)يناقش هذا االقتراح 
رأى الفــريق العــامل غــري الــرمسي أن مســألة الطــابع االلــزامي أو االختــياري لــلمادة ينــبغي أن يــتقرر يف اجللســة    (111)

 .العامة
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 يف موجـــــــودات املســـــؤول )١١٤(ة الـــــزيادة الكـــــبري)١١٣( أي)١١٢(عـــــندما يرتكـــــب عمـــــدا،
 )١١٧(،)١١٦(. اليت ال يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إىل دخله املشروع)١١٥(العمومي

 
 ])١١٨(.٢حذفت الفقرة [

 
 ])١١٩(.٣حذفت الفقرة [

  

__________ 
أضـيف هـذا الشـرط جلعـل املـادة متماشـية مـع املـواد األخـرى يف الفصـل الثالث املتعلق بالتجرمي، ولتوفري تدبري               (112)

 .ادة لن تستخدم بصورة غري معقولةاضايف للتأكد من أن أحكام امل
 يوحي خطأ بأن االثراء A/AC.261/3/Rev.3يف الوثيقة " أو"رأى الفـريق العـامل غري الرمسي أن استخدام كلمة         (113)

غـري املشـروع والـزيادة الكـبرية الـيت ال ميكن تعليلها يف املوجودات مها جرمان خمتلفان، بينما العبارة الثانية هي                      
 .والصيغة اجلديدة توضح ذلك صراحة". االثراء غري املشروع"تعبري فعليا تعريف ل

إذ أهنا جتسد املمارسة احلالية يف      " الكبرية"خلـص الفـريق العـامل غـري الـرمسي إىل أنـه ينـبغي االبقـاء عـلى كلمة                      (114)
ه ميكن  بيد أن . عـدد مـن الـدول وتوفـر تأكـيدا اضـافيا عـلى أن أحكـام املـادة لـن تسـتخدم بصـورة غـري معقولة                           

 .حذفها اذا رئي يف اجللسة العامة أهنا توحي بأن يتم التغاضي عن املستوى املنخفض من االثراء غري املشروع
، جلعـلها متماشـية مع املصطلحات   A/AC.261/3/Rev.3، الـواردة يف الوثـيقة   "موظـف حكومـي   "عدلـت عـبارة      (115)

 .املستخدمة يف بقية مشروع االتفاقية
؛ ]باللغـة العربـية  " مكاسـبه "كـلمة  [ "earnings" كـلمة  A/AC.261/3/Rev.3نكلـيزية للوثـيقة   تتضـمن الصـيغة اال   (116)

وقـد عدلـت هـذه الكلمة جلعلها تتماشى مع الصيغتني االسبانية والفرنسية وألنه قد يكون هناك دخل مشروع                   
 .مل يكن قد مت كسبه

ن املمكن أن يكون لدى املسؤول العمومي دخل         ألن م  A/AC.261/3/Rev.3حذفـت العـبارة املتبقـية يف الوثيقة          (117)
 .مشروع غري ناشئ عن أدائه لوظائفه

 ألهنـا نشـأت عـن متيـيز يرد يف اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، اليت اعتمدهتا الدول                   ٢حذفـت الفقـرة      (118)
 .االتفاقية، وال يتجسد يف مشروع ١٩٩٦مارس / آذار٢٩األعضاء يف منظمة الدول األمريكية يف 

 ألنـه، عـلى الـرغم من أن الفريق العامل غري الرمسي رأى بشدة أن هناك مسألة جترمي مزدوج               ٣حذفـت الفقـرة      (119)
هامـة فـيما يـتعلق باجلـرائم املقـررة يف املـواد االختـيارية، فان هذه املسألة مشتركة بني عدد من املواد يف الفصل                  

وينـبغي تـناول هـذه املسـألة يف اجللسة العامة لدى            .  وحدهـا  ٢٥املـادة   املـتعلق بالـتجرمي وال ينـبغي أن تعـاجل يف            
النظر يف الفصل الرابع املتعلق بتشجيع التعاون الدويل وتعزيزه، يف سياق جوانب مثل تسليم اجملرمني واملساعدة              

 .القانونية املتبادلة
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 )١٢٠(٢٦املادة [
 استخدام املعلومات احملجورة أو السرية على حنو غري سليم

 تشـريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعمد  تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري                  
مسـؤول عمومـي القـيام عـلى حنـو غـري سليم، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالث، بكشف                     
أي نـوع مـن املعلومـات احملجـورة أو السـرية الـيت يكـون ذلك املسؤول قد حصل عليها حبكم                      

 .]وظائفه أو من خالل أدائها
 

 ].٢٧حذفت املادة [
  

 )١٢١(٢٨املادة [
 )١٢٢(نافع غري املشروعةامل

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية وتدابـري أخـرى لتجرمي قيام                           

مسـؤول عمومـي، بشكل مباشر أو غري مباشر، بتحصيل أي شيء ذي قيمة نقدية مبقادير غري       

__________ 
، أعربــت وفــود عديــدة عــن رغبــتها يف أثــناء القــراءة األوىل ملشــروع الــنص يف الــدورة األوىل للجــنة املخصصــة  (120)

غـري أن كثريا منها أبدى تفضيل جتسيد ذلك       . االبقـاء عـلى املفهـوم الـوارد يف هـذه املـادة يف مشـروع االتفاقـية                 
ورأى بعض الوفود أنه ليس هناك حاجة إىل تقرير         .  وليس يف مادة منفصلة    ٢٩املفهـوم يف صيغة منقحة للمادة       

وسائر قوانني العقوبات   ) ٢٢كاملـادة   ( ورأت تلـك الوفـود أن مـواد أخـرى            .جـرم منفصـل بشـأن هـذه املسـألة         
وأثناء القراءة الثانية ملشروع النص يف الدورة . الوطنـية سـتكون كافـية لشـمل السـلوك املستهدف يف هذه املادة             

 الثالـثة للجـنة املخصصـة، أعربـت وفـود عديـدة عـن رغبـتها يف حـذف هـذه املـادة، مـع أهنا ليست ضد مفهوم                            
وطلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا      . احلـيلولة دون اسـاءة اسـتعمال املعلومـات من ِقبل املسؤولني العموميني            

الفصــل مــن مشــروع االتفاقــية إىل وفــود اجلزائــر وكولومبــيا واملكســيك أن تتشــاور بغــية اعــداد مشــروع نــص  
وقدمت اجلزائر . قاء على هذه املادة   موحـد، تيسـريا الختـاذ اللجـنة املخصصـة قـرارا بشـأن ما اذا كان جيدر االب                  

ومل تستعرض اللجنة . وكولومبـيا واملكسـيك هـذه الصـيغة املـنقحة لـلمادة يف الـدورة اخلامسـة للجنة املخصصة              
 .املخصصة هذا االقتراح يف دورهتا اخلامسة

يس اللجنة نـص هـذه املـادة هـو صـيغة مـنقحة قدمـتها، بـناء عـلى طلـب مـن نائـب الرئـيس الـذي قـام مبهـام رئ                        (121)
املخصصـة أثـناء مداوالهتـا حـول هذا الفصل من مشروع االتفاقية، بريو ومصر واملكسيك، يف الدورة اخلامسة                   

 .ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص يف تلك الدورة. للجنة املخصصة
خصصة، أشري إىل أن العنوان     أثـناء القـراءتني األوىل والثانـية ملشـروع الـنص يف الدورتني األوىل والثالثة للجنة امل                 (122)

ومــع أن معظــم الــبلدان تــألف هــذا الفعــل . 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 

 . الوفود عن مدى احلاجة إىل وجود مادة منفصلة بشأن هذا املوضوعونتيجة لذلك، تساءل بعض. األخرية
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مسـتحقة أو مبقاديـر تفـوق مـا يقـرره القـانون، كضـريبة أو مسـامهة أو رسـم إضايف أو ريع أو                 
 .]، سواء ملنفعته هو أو ملنفعة طرف ثالثئدة أو راتب أو أجرفا
 

 ].٢٩حذفت املادة [
 

 مكررا وأعيد ترقيمهما لتصبحا املادتني ٣٠ و٣٠نقلت املادتان [
 ]. مكررا ثانيا٣٨ مكررا و٣٨

 
   ].٣١حذفت املادة [

 )١٢٣(٣٢املادة 
 )١٢٤(الفساد يف القطاع اخلاص

 
ما قد يلزم من تدابري     ] تعـتمد كـل دولـة طـرف       ] [تـنظر كـل دولـة طـرف يف اعـتماد          [  

ــناء مــزاولة أنشــطة       ــية، عــندما ترتكــب عمــدا أث ــتجرمي األفعــال التال تشــريعية وتدابــري أخــرى ل
 ]:دولية[اقتصادية أو مالية أو جتارية 

وعـد أي شـخص يديـر كـيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة،        )أ(  
يه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل    مبـزية غـري مسـتحقة أو عرضـها علـ          

الشـخص نفسـه أو لصـاحل شـخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام        
 ؛]، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان[بفعل ما، على حنو خيلّ بواجباته 

مــل لديــه بــأي الــتماس أي شــخص يديــر كــيانا تابعــا للقطــاع اخلــاص، أو يع  )ب(  
صـفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص نفسه                

__________ 
نص هذه املادة صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع    (123)

االتفاقية، ايطاليا اليت تولت تنسيق فريق عامل غري رمسي يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة 
(A/AC.261/L.192) .   اليت تتناول نوعا مميزا من ٣٢ األصلية من املادة  ٢ورأى الفريق العامل ذاته أن الفقرة ،

ومل تستعرض اللجنة املخصصة هذا النص املنقح بعد . السلوك االجرامي، ينبغي أن تشكل مادة منفصلة
 .توزيعه

ة، أعربت بعض الوفود عن شكوك قوية أثـناء القـراءة الثانـية ملشـروع الـنص، يف الـدورة الـرابعة للجنة املخصص             (124)
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   
 .ل هامة أخرىعن حتقيق حلول عملية بشأن مسائ



 

 34 
 

 A/AC.261/3/Rev.4 

أو لصـاحل شـخص آخـر، لكـي يقـوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما، على                      
 )١٢٥(].، مما ينجم عنه إحلاق ضرر بذلك الكيان[حنو خيلّ بواجباته 

  
 ٣٣املادة 

 سادغسل عائدات الف
 
تعـتمد كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، مـا قد                      -١  

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

، بغرض إخفاء   إجراميةع العلم بأهنا عائدات     ـ، م إحالتها املمـتلكات أو     حتويـل  ‘١‘)أ(  
غري املشروع أو مساعدة أي شخص ضالع       لكات  تلـك املمـت   متويـه مصـدر      أو

 يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛

إخفـاء أو متويـه الطبـيعة احلقيقـية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية                 ‘٢‘  
بأن التصـرف فـيها أو حركـتها أو ملكيـتها أو احلقـوق املـتعلقة هبـا، مع العلم                    

 ؛إجراميةعائدات متلكات هي تلك امل

 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

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

أو الــتآمر الــتعاون ذه املــادة، أو فعــل جمــّرم وفقــا هلــاملشــاركة يف ارتكــاب أي  ‘٢‘  
على ذلك وتسهيله   والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   ه،  عـلى ارتكاب  

 .وإسداء املشورة بشأنه
 

 ].‘٣‘) ب(حذفت الفقرة الفرعية [
 
 : من هذه املادة١ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -٢  

ــرة     )أ(   ــيق الفق ــة طــرف إىل تطب ــادة عــلى أوســع   ١تســعى كــل دول  مــن هــذه امل
 جمموعة من اجلرائم األصلية؛

__________ 
يف الـدورة اخلامسـة للجـنة املخصصـة، قدمـت أذربـيجان واإلمـارات العربـية املـتحدة وأوغندا وأوكرانيا وإيران               )125(

وباكسـتان وتايلند وتركيا واجلمهورية العربية السورية ومصر ونيجرييا واهلند اقتراحا           )  اإلسـالمية  –مجهوريـة   (
 ).A/AC.261/L.201انظر (ه املادة  مكررا بعد هذ٣٢إلدراج مادة جديدة رقمها 
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تــدرج كــل دولــة طــرف يف عــداد اجلــرائم األصــلية كــل األفعــال الــيت جتــّرمها  )ب( 
وعــلى الــدول . وفقــا هلــذه االتفاقــية ويعاقــب علــيها بالســجن ملــدة ال تقــل عــن أربــع ســنوات   

األطـراف الـيت تتضـمن تشـريعاهتا قائمـة باجلـرائم األصـلية احملـددة، أن تـدرج يف هـذه القائمة،                       
 )١٢٦(لة من اجلرائم املقترنة بالفساد؛على أقل تقدير، طائفة شام

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

فعــال يعتــرب ذو الصــلة لســلوك االقضــائية للدولــة الطــرف ال تكــون جــرائم أصــلية إال إذا كــان  
فعــال وكــان مــن شــأنه أن يعتــرب إجرامــيا 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 ة بنسخ من قوانينها د كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحد        تـزوّ  )د(  
 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات 

على      تسري       من هذه املادة ال         ١جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة                        )ه( 
لي للدولة      إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخ                  ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي             

 .الطرف تقتضي ذلك         
 

 ).]و(حذفت الفقرة الفرعية [
  

 )١٢٧(٣٤املادة 
 اجلرائم احملاسبية

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي الفعلني                     
 : عند ارتكاهبما عمدا)١٢٨(التاليني،

__________ 
نص هذه الفقرة هو صيغة منقحة قدمتها، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من       (126)

مشروع االتفاقية، أملانيا وكرواتيا والواليات املتحدة اليت تولت تنسيق أعمال فريق عامل غري رمسي  
(A/AC.261/L.189) .خصصة هذا االقتراح بعد توزيعه ومل تستعرض اللجنة امل. 

 .١٢ستعود اللجنة املخصصة إىل تناول هذه املادة على ضوء قرارها املتعلق باملادة  (127)
اعتــبار الفعلــني التالــيني جــرمني خيضــعان لعقوبــات جنائــية أو عقوبــات  : "اقترحــت عــدة وفــود الصــيغة التالــية ) 128(

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

 .إغفال تسجيل أي مبلغ مدفوع خالفا للقانون )ب( 
  

 ].٣٦ و٣٥حذفت املادتان [
  

 )١٢٩(٣٧املادة 
 إعاقة سري العدالة

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

 :التالية، عندما ترتكب عمدا

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

 تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم مشمولة هبذه االتفاقية؛

رهيب للتدخل يف ممارسة أي مسؤول      اسـتخدام القوة البدنية أو التهديد أو الت        )ب( 
ــتعلق بارتكــاب جــرائم مشــمولة هبــذه       ــيما ي قضــائي أو معــين بإنفــاذ القــانون مهامــه الرمســية ف

ولــيس يف هــذه الفقــرة الفرعــية مــا ميــس حبــق الــدول األطــراف يف أن تكــون لديهــا    . االتفاقــية
 .تشريعات حتمي فئات أخرى من املسؤولني العموميني

  
 ٣٨املادة 

 ة األشخاص االعتبارينيمسؤولي
 

ق مع مبادئها القانونية، ستتتعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري،                  -١ 
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية  عن املشاركة يفني االعتبارياألشخاصمسؤولية لتقرير 

 األشخاصرهـنا باملـبادئ القانونـية للدولـة الطـرف، جيوز أن تكون مسؤولية                -٢ 
 . جنائية أو مدنية أو إداريةنيعتبارياال

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

__________ 
 .راضها على استبقاء هذه املادةأبدت أملانيا رغبتها يف تسجيل اعت (129)
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ــاع      -٤  ــوص، إخضـ ــه اخلصـ ــلى وجـ ــرف، عـ ــة طـ ــل دولـ ــل كـ ــخاصتكفـ  األشـ
ية فّعالة  ات جنائية أو غري جنائ    لعقوباملسـؤولية وفقا هلذه املادة      ني الذيـن تلقـى علـيهم        االعتـباري 

 .نقديةال فيها العقوباتومتناسبة ورادعة، مبا 
  

 )١٣٠( مكررا٣٨املادة 

 املشاركة والشروع
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي                      -١ 
جتـّرم، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي، املشـاركة كطـرف متواطـئ أو مسـاعد أو حمرض أو بأي صفة                      

 .من هذه االتفاقية[...] م وفقا للمواد أخرى يف فعل جمّر

 وتدابــري تدابــري تشــريعيةجيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد مــا قــد يلــزم مــن    -٢ 
أخـرى لكي جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، أي شروع يف ارتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا                

 .من هذه االتفاقية[...] للمواد 

مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي       تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم                -٣ 
من [...] جتـّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكاب فعل من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد             

 .هذه االتفاقية
  

  مكررا ثانيا٣٨املادة 
 العلم أو النية أو الغرض كأركان للفعل اإلجرامي

 
وعية عــلى العــلم أو النــية أو الغــرض ميكــن االســتدالل مــن املالبســات الوقائعــية املوضــ 

 .بصفتها من عناصر فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
  

__________ 
 من هذه املادة هو جتسيد خمتلف درجات   ١أن القصد من صيغة الفقرة   " األعمال التحضريية "سوف تبّين  (130)

 .املشاركة، غري أنه مل  يقصد منها الزام الدول األطراف بادراج كل هذه الدرجات يف تشريعاهتا الداخلية
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 )١٣١(٣٩املادة [
 السلطات املتخصصة

 
تـتخذ كـل دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لـنظامها القـانوين، مـا قـد يلزم من                         

عني ويت. تدابـري لضـمان وجـود أشـخاص متخصصـني أو هيـئات متخصصة يف مكافحة الفساد             
أن يتمــتع هــؤالء مبــا يلــزم مــن االســتقاللية، وفقــا للمــبادئ األساســية للــنظام القــانوين للدولــة     

وينبغي حصول  . الطـرف، لكـي يسـتطيعوا أداء وظـائفهم بفعالية ودون أي ضغط ال داعي لـه               
 .]موظفي تلك اهليئات على ما يكفي من التدريب واملوارد املالية ألداء مهامهم

  
 ٤٠املادة 

 حقة واملقاضاة واجلزاءاتاملال
 

عـلى كـل دولـة طـرف أن جتعـل ارتكـاب أي فعــل جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقية                    -١ 
 .خاضعا لعقوبات ُتراعى فيها جسامة ذلك اجلرم

تـتخذ كـل دولـة طـرف مـا يلـزم مـن تدابـري، وفقـا لـنظامها القانوين ومبادئها                  -٢ 
ني أي حصــانات أو امتــيازات قضــائية الدســتورية، القامــة أو مواصــلة حتقــيق تــوازن مناســب بــ

ــزوم،        ــية القــيام، عــند الل ــأداء وظــائفهم مــع امكان ــتعلق ب ــيما ي ممــنوحة ملســؤوليها العمومــيني ف
 .بالتحقيق واملالحقة واملقاضاة بصورة فعالة يف اجلرائم املقررة وفقا هلذه االتفاقية

رية تســعى كــل دولــة طــرف إىل ضــمان ممارســة أي صــالحيات قانونــية تقديــ  -٣ 
ــذه          ــة األشــخاص الرتكــاهبم جــرائم مشــمولة هب ــتعلق مبالحق ــيما ي ــا الداخــلي ف ــيحها قانوهن يت
االتفاقـية، مـن أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفاذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم،                

 .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاهبا

قــا هلـذه االتفاقـية، تـتخذ كــل دولـة طـرف تدابــري      يف حالـة األفعـال اجملـّرمة وف    -٤ 
ــاع،     مناســبة ــبار الواجــب حلقــوق الدف ــراعكــي ، وفقــا لقانوهنــا الداخــلي ومــع إيــالء االعت  يُت

 أو االستئناف ضرورة    )١٣٢(الشـروط املفروضـة فـيما يـتعلق بقـرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة             
 . حضور املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقةضمان

__________ 
 . مكررا٥ هذه املادة أو حذفها إىل حني االنتهاء من وضع الصيغة النهائية للمادة أّجل اختاذ قرار بشأن استبقاء (131)
 .عبارة يفهم منها أهنا تشمل مرحلة التحقيق" إىل حني احملاكمة"أن عبارة  " األعمال التحضريية"سوف تبّين  (132)
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 لدى النظر يف إمكانية اإلفراج      جسامة اجلرائم املعنية  كـل دولـة طرف      تـراعي    -٥ 
 .اجلرائمر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك املبكّ

تـنظر كـل دولـة طـرف، إىل املـدى الـذي يـتفق مـع املبادئ األساسية لنظامها                     -٦ 
صــة، عــند االقتضــاء، تنحــية املســؤول   القــانوين، يف اختــاذ االجــراءات الــيت جتــيز للســلطة املخت  

العمومــي املــتهم جبــرم مشــمول هبــذه االتفاقــية أو وقفــه مؤقــتا عــن عملــه أو نقلــه، مــع مــراعاة   
 .احترام مبدأ افتراض الرباءة

تـنظر كـل دولـة طـرف، حيـنما تسّوغ هلا جسامة اجلرم ذلك، وبالقدر الذي                 -٧ 
اختاذ االجراءات السقاط األهلية، بأمر قضائي      يـتفق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف         

أو بـأي و سـيلة مناسـبة أخـرى، لفـترة زمنـية حيددهـا قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني                     
 :جبرائم مشمولة هبذه االتفاقية، للقيام مبا يلي

 تويل منصب عمومي؛ )أ( 

 )١٣٣(تويل منصب يف مؤسسة شبه حكومية؛ )ب( 

هذه املادة مبمارسة السلطات املعنية صالحياهتا التأديبية        من   ١ال متـس الفقـرة       -٨ 
 .ضد املوظفني العموميني

األفعــال القاضــي بــأن يكــون تعــريف لــيس يف هــذه االتفاقــية مــا ميــس باملــبدأ   -٩ 
قة أو املبادئ القانونية األخرى اليت       الدفـوع القانونية املطبّ    تعـريف اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية و        

الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب    الداخلي ل لقانون  ل حصـرا    االسـلوك حمفوظـ   حتكـم مشـروعية     
 .وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك واملعاقبة على 

تسـعى الـدول األطـراف إىل تشـجيع إعـادة إدمـاج األشـخاص املدانني جبرائم                  -١٠ 
 .مشمولة هبذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

  

__________ 
" مؤسسة شبه حكومية " اقترح فريق االتساق اللغوي أن تنظر اللجنة املخصصة يف االستعاضة عن التعبري) 133(

 ."مؤسسة متلكها الدولة كليا أو جزئيا"بالعبارة 
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  مكررا٤٠املادة 
 التقادم

 
طـرف أن تقـرر، عـند االقتضـاء، مبقتضى قانوهنا الداخلي، فترة تقادم              عـلى كـل دولـة        

طويلـة تـبدأ فـيها االجراءات القضائية بشأن أي فعل جّرمته وفقا هلذه االتفاقية، وأن متدد هذه                  
 .الفترة أو تعلّقها يف حاالت فرار اجلاين املزعوم من العدالة

 
 ].٤١حذفت املادة [

  
 ٤٢املادة 

 املصادرةالتجميد واحلجز و
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين                 -١ 
 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

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

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

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

 .ه يف هناية املطافمصادرت

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتنظيم                   -٣[ 
إدارة واسـتخدام املمـتلكات اجملّمـدة أو احملجـوزة أو املصـادرة الـيت هـي عـائدات إجرامية، من                     

 )١٣٤(.]ِقبل السلطات املختصة وفقا لقانوهنا الداخلي
 

 ].٤حذفت الفقرة [
 

ت العـائدات اإلجرامـية إىل ممـتلكات أخـرى أو بدلـت هبا، جزئيا أو                إذا ُحّولـ   -٥ 
 .كليا، وجب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه املادة

__________ 
 .القرار املتعلق هبذه الفقرة سيتخذ بالتزامن مع وضع الصيغة النهائية لألحكام ذات الصلة يف الفصل اخلامس  (134)
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إذا ُخلطـت العــائدات اإلجرامـية مبمــتلكات اكُتسـبت مــن مصـادر مشــروعة،      -٦ 
قـيمة املقّدرة للعائدات املخلوطة، مع  وجـب إخضـاع تلـك املمـتلكات للمصـادرة يف حـدود ال         
 )١٣٥(.عدم املساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

ختضـع أيضـا للـتدابري املشـار إلـيها يف هـذه املـادة، بالطريقة ذاهتا والقدر نفسه               -٧ 
السـاريني عـلى العائدات اإلجرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه العائدات، أو               

ن املمـتلكات الـيت ُحّولـت العـائدات إلـيها أو ُبّدلـت هبـا، أو من املمتلكات اليت اختلطت هبا                      مـ 
 .هذه العائدات

مــن ] الـتعاون الــدويل ألغـراض املصــادرة  [...] [ألغـراض هــذه املـادة واملــادة    -٨ 
هــذه االتفاقــية، ختــوِّل كــل دولــة طــرف حماكمهــا أو ســلطاهتا املعنــية األخــرى أن تأمــر بإتاحــة  

وال جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض . لســجالت املصــرفية أو املالــية أو الــتجارية أو حبجــزهاا
 .االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة السرية املصرفية

ــّين املصــدر      -٩  ــزام اجلــاين بــأن يب ــية إل ــنظر يف إمكان جيــوز للــدول األطــراف أن ت
ى العرضة للمصادرة، طاملا كان     املشـروع للعـائدات االجرامـية املـزعومة أو للممتلكات األخر          

قانوهنـا الداخـلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية واإلجراءات         مـبادئ   مـع   ذلـك اإللـزام متسـقا       
 .األخرى

 . حسنة النيةأخرىقوق أطراف حب أحكام هذه املادة مبا ميس تأويلال جيوز  -١٠ 

يذ التدابري اليت   حتديد وتنف يتم  بأن  القاضي  لـيس يف هـذه املـادة مـا ميس باملبدأ             -١١ 
 .تلك األحكام وطبقا ل أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف مبا يتوافق معتشري إليها

  
  مكررا٤٢املادة 

 السرية املصرفية
 

تكفـل كـل دولـة طرف إتاحة آليات مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي للتغلب على                 
فية، يف حالة التحقيقات اجلنائية الداخلية العقـبات الـيت قـد تنشأ عن تطبيق قوانني السرية املصر      

 .يف األفعال اليت جترمها تلك الدولة الطرف وفقا هلذه االتفاقية
  

__________ 
ول األطراف  أن القصد من هذا احلكم هو أن يكون حدا أدىن وأن الد" األعمال التحضريية"سوف تبّين  (135)

 .ستكون حرة يف جتاوزه يف تشريعاهتا الوطنية
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 ٤٣املادة 

 محاية الشهود واخلرباء والضحايا
 

وضمن   تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي،      تـتخذ كـل دولـة طرف       -١ 
تــتعلق جبــرائم  بشــهادة واخلــرباء الذيــن ُيْدلــونشــهود لللــتوفري محايــة فّعالــة ، حــدود إمكانــياهتا

 االقتضاء،   عند مشـمولة هبـذه االتفاقـية وكذلـك ألقـارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم              
 .من أي انتقام أو ترهيب حمتمل

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

 لـتوفري احلمايـة اجلسـدية ألولـئك األشـخاص، كالقـيام مثال،              ءاتوضـع إجـرا    )أ( 
 بعــدم ، حيــثما كــان مناســبا،بــالقدر الــالزم واملمكــن عملــيا، بتغــيري أمــاكن إقامــتهم والســماح

 عــلى  أو بفــرض قــيودوجودهــم وأمــاكن ة أولــئك األشــخاصإفشــاء املعلومــات املــتعلقة هبويــ 
 إفشائها؛

عــلى حنــو يكفــل بــأقواهلم اإلدالء للشــهود واخلــرباء  تتــيح إثباتــيةتوفــري قواعــد  )ب( 
، كالســـماح مـــثال بـــاإلدالء بالشـــهادة باســـتخدام تكنولوجـــيا      أولـــئك األشـــخاص ســـالمة 

 . وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة مثلاالتصاالت،

قــات أو ترتيــبات مــع دول أخــرى بشــأن تــنظر الــدول األطــراف يف إبــرام اتفا -٣ 
 . من هذه املادة١ يف الفقرة املشار اليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

 .ُتطبق أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا -٤ 

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

 .ضد اجلناة، على حنو ال ميس حبقوق الدفاع
  

  مكررا٤٣املادة 

 محاية األشخاص املبلّغني
 

تـنظر كـل دولـة طـرف يف أن ُتدخـل يف صلب نظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة               
 ألي شـخص يـبلّغ، حبسـن نية وبناء على أسباب          لـتوفري احلمايـة مـن أي معاملـة ال مسـّوغ هلـا             

 .معقولة، السلطات املعنية بأي حقائق ختص اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية
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 ٤٤املادة 

 اآلثار النامجة عن أفعال الفساد
 

مــع إيــالء االعتــبار الواجــب حلقــوق األطــراف األخــرى املكتســبة حبســن نــية، تعــتمد     
بادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، للتصدي لآلثار النامجة عن  الـدول األطـراف تدابـري، وفقا للم       

ويف هـذا السياق، جيوز للدول األطراف أن تعترب الفساد عامال ذا صلة يف االجراءات            . الفسـاد 
القانونـية املـتخذة إللغـاء أو فسـخ عقـد أو سـحب امتـياز أو غري ذلك من الصكوك املماثلة أو                       

 .اختاذ أي اجراء انتصايف آخر
  

 ٤٥ملادة ا
 التعويض عن الضرر

 
تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري، وفقـا ملـبادئ قانوهنـا الداخلي، لكي                 

 الذين أصاهبم ضرر من جراء فعل فساد يف رفع دعوى )١٣٦(تكفـل حـق اهليـئات أو األشخاص      
 )١٣٧(.قانونية ضد املسؤولني عن ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض

  
 ٤٦املادة 

  تعزيز التعاون مع سلطات انفاذ القانونتدابري
 

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                     

طات املعنية ميكن   املعنـية ألغـراض التحقـيق واالثـبات، وعـلى توفـري مسـاعدة فعلية حمددة للسل                
 .أن تسهم يف حرمان اجلناة من العائدات االجرامية واسترجاع 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                 

 .االتفاقية
__________ 

تعترب شاملة الدول وكذلك األشخاص " اهليئات أو األشخاص"أن عبارة " األعمال التحضريية"سوف تبّين  (136)
 .االعتباريني والطبيعيني

يف حتديد الظروف اليت  أن هذا احلكم ال يقصد منه تقييد حق الدولة الطرف " األعمال التحضريية"سوف تبّين  (137)
تتيح فيها اللجوء إىل حماكمها، مبا يف ذلك احلق يف أن تقرر بشأن إنشاء واليات قضائية خارج أراضيها على 

 .األفعال املشار إليها يف احلكم
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ر كـل دولة طرف يف أن تتيح، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي،             تـنظ  -٣ 
إمكانـية منح احلصانة من املالحقة القضائية ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق                

 .أو املالحقة بشأن جرم مشمول هبذه االتفاقية

 [...] توفـر ألولـئك األشـخاص احلمايـة عـلى الـنحو املنصوص عليه يف املادة                -٤ 
مــن هــذه االتفاقــية، مــع ادخــال مــا يقتضــيه احلــال مــن    ] محايــة الشــهود واخلــرباء والضــحايا [

 .تعديالت، وفقا للقانون الداخلي

 مـن هـذه املادة، املوجود يف        ١عـندما يكـون الشـخص املشـار الـيه يف الفقـرة               -٥ 
أخرى، جيوز دولـة طـرف، قـادرا عـلى تقـدمي عون كبري إىل السلطات املعنية لدى دولة طرف              

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

 .املادة
 

 ].٤٧حذفت املادة [

  
 ٤٨املادة 

 السلطات الوطنيةبني التعاون 
 

خذ كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري للتشجيع، وفقا لقانوهنا الداخلي، على                   تـت  
ــن          ــلطاهتا املســؤولة ع ــيني وس ــك املســؤولني العموم ــية، وكذل ــني الســلطات العموم ــتعاون ب ال

 :وجيوز أن تشمل تلك التدابري ما يلي. التحقيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها

ثما تكـون هـناك أسـباب وجيهة العتقاد أنه جرى           إبـالغ هـذه السـلطات حيـ        )أ( 
] رشــوة املســؤولني العمومــيني الوطنــيني[...] [ارتكــاب أي مــن األفعــال اجملــّرمة وفقــا لــلمواد 

 من هذه االتفاقية ؛ أو] غسل عائدات الفساد[...] [ و] الفساد يف القطاع اخلاص[...] [ و

 .طات، بناء على طلبهاتقدمي مجيع املعلومات الضرورية إىل هذه السل )ب( 
  

  مكررا٤٨املادة 
 التعاون بني القطاع اخلاص والسلطات الوطنية

 
تــتخذ كــل دولــة طــرف مــا قــد يلــزم مــن تدابــري لكــي تشــجع، وفقــا لقانوهنــا  -١ 

الداخـلي، عـلى الـتعاون بـني السـلطات الوطنـية املعنية بالتحقيق واملالحقة ومؤسسات القطاع                 
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الــية، فــيما يــتعلق بــاألمور املتصــلة بارتكــاب أفعــال إجرامــية اخلــاص، وخصوصــا املؤسســات امل
 .مشمولة هبذه االتفاقية

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

 .ول هبذه االتفاقية واملالحقة عليهيف ارتكاب فعل إجرامي مشم
  
 ٤٩املادة 

 السجل اجلنائي
 

جيـوز لكـل دولـة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي                    
 سبق أن   )١٣٨(يؤخـذ بعـني االعتـبار، حسـبما تـراه مناسبا من شروط وأغراض، أي حكم إدانة                

استخدام تلك املعلومات يف اجراءات جنائية      صـدر حبـق اجلـاين املـزعوم يف دولـة أخـرى، بغـية                
 .ذات صلة جبرم مشمول هبذه االتفاقية

  
 ٥٠املادة 

 الوالية القضائية
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري الخضاع األفعال اجملّرمة لدى           -١ 
 :الدول األطراف لواليتها القضائية وفقا هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتني

  أو)١٣٩(عندما ُيرتكب اجلرم يف اقليم تلك الدولة الطرف؛ )أ( 

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

مـن هـذه االتفاقـية، جيوز للدولة        ] صـون السـيادة   [...] [رهـنا بأحكـام املـادة        -٢ 
 :رف أن ُتخضع أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التاليةالط

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

__________ 
ينبغي فهمه على أنه يشري إىل ادانة مل تعد موضع   " ادانة "أن التعبري " األعمال التحضريية "ينبغي أن تبني  (138)
 .ستئنافا
الفهم الذي مفاده أن اجلرم رمبا يكون قد ارتكب كليا أو جزئيا يف اقليم " األعمال التحضريية"ينبغي أن جتّسد  (139)

 .الدولة الطرف
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ــة الطــرف أو شــخص عــدمي      )ب(  عــندما َيرتكــب اجلــرم أحــد مواطــين تلــك الدول
 اجلنسية يوجد مكان اقامته املعتاد يف اقليمها؛ أو

من ‘ ٢‘) ب (١ا يكـون اجلـرم واحـدا مـن األفعـال اجملّرمة وفقا للفقرة               عـندم  )ج( 
ــادة  ــائدات الفســاد [...] [امل ــيمها هبــدف     ] غســل ع ــية وُيرتكــب خــارج اقل مــن هــذه االتفاق

غســل [...] [مــن املــادة  ‘١‘) ب(أو ‘ ٢‘أو ‘ ١‘) أ (١ارتكــاب فعــل جمــّرم وفقــا للفقــــرة     
 اقليمها؛ أومن هذه االتفاقية داخل ] عائدات الفساد

 .عندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرف )د( 
 

 ]).ه(حذفت الفقرة الفرعية [
 

مـن هـذه االتفاقـية، تعتمد كل دولة         ] تسـليم اجملـرمني   [...] [ألغـراض املـادة      -٣ 
طـرف مـا قـد يلـزم من تدابري الخضاع اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما        

 .ملزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطنيهايكون اجلاين ا

تعـتمد الدولـة الطـرف أيضـا مـا قد يلزم من تدابري الخضاع اجلرائم املشمولة            -٤ 
هبــذه االتفاقــية لواليــتها القضــائية عــندما يكــون اجلــاين املــزعوم موجــودا يف اقلــيمها وال تقــوم    

 .بتسليمه

 ٢ أو   ١ الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة         إذا أُبلغـت الدولة    -٥ 
ــيقا أو        ــأن أي دول أطــراف أخــرى جتــري حتق ــادة، أو علمــت بطــريقة أخــرى، ب مــن هــذه امل
مالحقــة أو تــتخذ إجــراء قضــائيا بشــأن الســلوك ذاتــه، وجــب عــلى الســلطات املعنــية يف تلــك  

ــنها، حســب االقتضــاء،      ــيما بي ــدول األطــراف أن تتشــاور ف ــن    ال ــتخذه م ــا ت هبــدف تنســيق م
 .إجراءات

دون مسـاس بقواعد القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة           -٦ 
 .أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي
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   تشجيع التعاون الدويل وتعزيزه     -رابعا  
 )١٤٠( مكررا٥٠املادة [

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

ــية  [...] [ و ــراءات اجلنائـ ــل االجـ ــانون   [...] [ و] نقـ ــاذ القـ ــال إنفـ ــتعاون يف جمـ [...] و ] الـ
وتـنظر الـدول األطـراف، حيثما       ]. أسـاليب الـتحري اخلاصـة     ] [[...و] التحقـيقات املشـتركة   [

ــبعض، يف       كــان ذلــك مناســبا ومتســقا مــع نظامهــا القــانوين الداخــلي، يف مســاعدة بعضــها ال
 )١٤١(.التحقيقات واالجراءات اخلاصة باملسائل املدنية واالدارية ذات الصلة بالفساد

ــتجرمي يف املســا     -٢  ــر عنصــر ازدواجــية ال ــتعاون  كــلما اشــترط توف ــتعلقة بال ئل امل
الـدويل، وجـب اعتـبار ذلـك الشـرط قـد اسـتويف بصـرف الـنظر عمـا إذا كانـت قوانني الدولة                        
الطـرف متلقـية الطلـب تـدرج الفعـل االجـرامي ضـمن فـئة األفعال االجرامية ذاهتا اليت تدرجه                     

لطرف الطالبة،  فـيها الدولـة الطـرف الطالبة أو تطلق عليه التعبري ذاته الذي تطلقه عليه الدولة ا                
اذا كـان السـلوك الـذي يقـوم علـيه الفعل االجرامي الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة فعال إجراميا        

     )١٤٢(.]مبوجب قوانني كلتا الدولتني الطرفني

  
 ٥١املادة 
  اجملرمنيتسليم

 
الشخص عندما يكون   طـبق هـذه املـادة على اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية،            ُت -١ 

يف إقلــيم الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، شــريطة أن يكــون  موجــودا التســليم موضــوع طلــب 
القانون الداخلي لكل من الدولة     جرما يعاقب عليه مبوجب     اجلـرم الـذي ُيلتمس بشأنه التسليم        

 .الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

__________ 
نص هذه املادة هو صيغة منقحة قدمتها تايلند، بناء على طلب من نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من     (140)

ومل تستعرض اللجنة يف  . (A/AC.261/L.200)ء مشاورات مع الوفود املهتمة مشروع االتفاقية، بعد إجرا 
 .دورهتا اخلامسة هذه الصيغة املنقّحة بعد توزيعها

، مشريا إىل أن هذه الفقرة ينبغي أن تقتصر على     "الفساد"أعرب أحد الوفود عن حتفظات على استعمال كلمة   (141)
 .قبلةمشل األفعال اجملّرمة مبقتضى االتفاقية امل

 ". األعمال التحضريية" أشار أحد الوفود إىل أن هذه الفقرة ينبغي أن تدرج يف (142)
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اليت  مـن هـذه املـادة، جيـوز للدولة الطرف            ١عـلى الـرغم مـن أحكـام الفقـرة            -٢ 
يسـمح قانوهنـا بذلـك أن توافـق على طلب تسليم شخص ما بسبب أي من األفعال اجملرَّمة يف                    

 )١٤٣(.من هذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي[...] املواد 

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

 )١٤٤(.اجلرائمبتلك 

اجلرائم طـبق علـيها هـذه املـادة مدرجـا يف عداد             الـيت تُ  مـن اجلـرائم     يعتـرب كـل      -٤ 
وتتعهد الدول  . ني سـارية بني الدول األطراف     اجملـرم لتسـليم يف أي معـاهدة لتسـليم         الـيت جتـيز ا    

 ربم معاهدة تسليم تُ   كللتسليم يف   اجلـرائم الـيت جتيز ا     يف عـداد     اجلـرائم األطـراف بـإدراج تلـك       
وألغـراض تسـليم اجملـرمني، ال ُيعتـرب أي من اجلرائم املبّينة يف هذه االتفاقية جرما                  [.فـيما بيـنها   
   )١٤٥(.]سياسيا

 مشـروطا بوجـود معاهدة طلب   رمنيإذا تلقـت دولـة طـرف جتعـل تسـليم اجملـ            -٥ 
 ترتـبط معهـا مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية        تسـليم مـن دولـة طـرف أخـرى ال          

 .طبق عليه هذه املادةُتجرم األساس القانوين للتسليم فيما يتعلق بأي 

 :تسليم مشروطا بوجود معاهدةالجتعل  الدولة الطرف اليت على -٦ 

__________ 
قد تعاود اللجنة املخصصة النظر يف هذه الفقرة يف دورهتا السادسة لكي تقرر ما اذا كان ينبغي استخدام   (143)

 ".اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية"التعبري 
غري أن أكثر الوفود  . ة املخصصة، أعرب أحد الوفود عن رغبته يف استبقاء هذه الفقرة يف الدورة اخلامسة للجن (144)

وقد طلب نائب الرئيس املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية إىل . قدمت حججا حّبذت فيها حذفها
 .مناسبالوفد الراغب يف استبقاء هذه الفقرة أن يتداول مع غريه من الوفود املهتمة بغية اجياد حلّ 

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، وكذلك أثناء املناقشات اليت دارت يف        (145) 
وأبدت بعض الوفود رغبتها يف   . الدورة اخلامسة، اقترحت معظم الوفود استبقاء النص الوارد بني معقوفتني

لسابق ألوانه حذفهما، ألن اجلرائم اليت ستكون مشمولة   استبقاء املعقوفتني، معربة عن رأي مفاده أن من ا  
وأعربت بعض الوفود عن انشغاهلا العميق وعن الصعوبات الكبرية اليت تالقيها . باالتفاقية املقبلة مل حتدد بعد

ورأت وفود أخرى أن النص الوارد بني معقوفتني سيجعل . بسبب النص الوارد بني معقوفتني واقترحت حذفه
ولكن، أشري إىل عدم وجود تضارب من هذا القبيل، ألن  .  من هذه املادة١٥ة متضاربة مع الفقرة هذه الفقر

.  إىل دافع طلب التسليم ١٥النص الوارد بني معقوفتني مقصود به أن يشري إىل طبيعة اجلرم، بينما تشري الفقرة 
 .وسوف تعاود اللجنة املخصصة النظر يف هذه املسألة ابان دورهتا السادسة 
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ه أن تـبلّغ األمـني العـام لألمـم املـتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذ                 )أ( 
األساس  االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، مبـا إذا كانـت ستعترب هذه االتفاقية                    

 تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقية؛الالقانوين للتعاون بشأن 

أن تسـعى، حيـثما اقتضـى األمـر، إىل إبـرام معـاهدات تسليم مع سائر الدول                   )ب( 
ية بغـية تنفـيذ هـذه املـادة، إذا كانـت ال تعتـرب هـذه االتفاقية األساس                   األطـراف يف هـذه االتفاقـ      

 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

تسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترب      العـلى الـدول األطـراف اليت ال جتعل           -٧ 
 .لتسليم فيما بينهاجرائم جتيز اطبق عليها هذه املادة اليت ُتاجلرائم 

وط الــيت يــنص علــيها القــانون الداخــلي للدولــة الطــرف  تســليم للشــرضــع الخي -٨ 
  الدنــيالعقوبــةة باط املــتعلقو، مبــا يف ذلــك الشــر ســاريةتســليم الالمتلقــية الطلــب أو معــاهدات 

تسليم واألسباب اليت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف            كـي يـتم ال    ة  طلوبـ امل
 .رفض التسليم

ــدول األطــراف، ر  -٩  ــية، إىل  تســعى ال ــنها الداخل إجــراءات بتعجــيل الهــنا بقواني
 .طبق عليه هذه املادةُتُجرم تعلق بأي ي ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا جيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم       -١٠ 
رف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب      لتسـليم، وبـناء عـلى طلـب مـن الدولـة الطـ             املـتعلقة با  
املوجــود يف إقلــيمها، أو أن تــتخذ تدابــري مناســبة أخــرى لضــمان حضــوره إجــراءات وتســليمه 

 .ة ذلك وبأهنا ظروف ملّحتدعيالتسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقـم الدولـة الطـرف الـيت يوجـد اجلـاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك                    -١١ 
 وجــب علــيها، أحــد رعاياهــاجملــرد كونــه طــبق علــيه هــذه املــادة ُتُبجــرم فــيما يــتعلق الشــخص 

ــيام ــليم،       الق ــيت تطلــب التس ــة الطــرف ال ــلى طلــب الدول ــناء ع ــة ، ب القضــية دون إبطــاء  باحال
وتــتخذ وتــتخذ تلــك الســلطات قــرارها . بقصــد املالحقــةاملختصــة ه إىل ســلطاهتا ـــ لســّوغم ال

القانون الداخلي  مبوجب   يعترب خطريا آخر  جرم  يف حالة أي      ذات االجـراءات الـيت تـتخذها يف       
ــة الطــرف   ــتلك الدول ــية      . ل ــب اإلجرائ ــية، خصوصــا يف اجلوان ــدول األطــراف املعن ــتعاون ال وت

 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةوا

أو التخلي  عـندما ال جييز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد رعاياها             -١٢ 
 عليه  لعقوبة املفروضة بشـرط أن يعـاد ذلـك الشـخص إىل تلـك الدولة الطرف لقضاء ا               إال  عـنه   
الدولة تلك  وتتفق ،حملاكمـة أو اإلجـراءات الـيت طُلـب تسـليم ذلـك الشـخص مـن أجلها               بعـد ا  
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تــريانه قــد الطــرف والدولــة الطــرف الــيت طلبــت تســليم الشــخص عــلى هــذا اخلــيار وعــلى مــا  
ن يف الفقرة    التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبيّ      مناسـبا مـن شـروط أخـرى، يعتـرب ذلك          

 . من هذه املادة١١

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

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

 .هالطرف الطالب أو ما تبقى منل الداخلي

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

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

ال جيـوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا                -١٥ 
غرض مالحقة  لم  عتقاد أن الطلب قدّ   ال وجيهة   أسباب كـان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب      

أو آرائـــه اإلثـــين أو معاقـــبة شـــخص بســـبب جنســـه أو عـــرقه أو ديانـــته أو جنســـيته أو أصـــله 
السياسـية، أو أن االمتـثال للطلـب سـيلحق ضـررا بوضـعية ذلك الشخص ألي سبب من تلك                    

 .األسباب

جرما يعترب  اجلرم  أن   جملرد أن تـرفض طلـب تسـليم          األطـراف  ال جيـوز للـدول     -١٦ 
 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قــبل رفــض التســليم، تتشــاور الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، حيــثما اقتضــى   -١٧ 
لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافـية  األمـر، مـع الدولـة الطـرف الطالـبة لكـي تتـيح هلـا فرصـة             

 .مؤيدة الدعائها

ــات أو    -١٨  ــرام اتفاقـ ــراف إىل إبـ ــدول األطـ ــعى الـ ــتعددة  تسـ ــية ومـ ــبات ثنائـ ترتيـ
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 
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 ٥٢املادة 
 نقل األشخاص احملكوم عليهم

 
جيـــوز للـــدول األطـــراف أن تـــنظر يف إبـــرام اتفاقـــات أو ترتيـــبات ثنائـــية أو مـــتعددة    

األطــراف بشــأن نقــل األشــخاص الذيــن حيكــم علــيهم بعقوبــة احلــبس أو بأشــكال أخــرى مــن  
 أولئك  يكملمشمولة هبذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي       جـرائم   ن مـن احلـرية، الرتكـاهبم        احلـرما 

 .األشخاص مدة عقوبتهم هناك
  
 ٥٣املادة 

  )١٤٦(املساعدة القانونية املتبادلة
تقــدِّم الــدول األطــراف بعضــها إىل بعــض أكــرب قــدر ممكــن مــن املســاعدة          -١ 

ات واالجـراءات القضـائية املتصـلة باجلرائم املشمولة         القانونـية املتـبادلة يف التحقـيقات واملالحقـ        
 .هبذه االتفاقية

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

ــات واالجــراءات القضــائ   ــيها شــخص     واملالحق ــيت جيــوز أن حياســب عل ية اخلاصــة باجلــرائم ال
من هذه االتفاقية، يف الدولة     ] مسـؤولية األشـخاص االعتباريني    [...] [اعتـباري، وفقـا لـلمادة       

 .الطرف الطالبة

م وفقــا هلــذه املــادة ألي مــن جيــوز طلــب املســاعدة القانونــية املتــبادلة الــيت تقــدَّ -٣ 
 :األغراض التالية

 لى أدلة أو أقوال أشخاص؛احلصول ع )أ( 

__________ 
أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، أثارت عدة وفود مسألة ما إذا كان       (146)

كافيا، وخباصة يف اللغات األخرى غري االنكليزية، الجياد وصف دقيق لنطاق    " املساعدة القانونية املتبادلة"تعبري 
ويف  .  على تعبري أعم ال يعين املساعدة يف املسائل اجلنائية فقطورئي أنه ميكن العثور. املساعدة املراد تقدميها

املساعدة  (”mutual legal assistance“هذا الصدد، اقترحت كولومبيا واملكسيك أن تترجم العبارة االنكليزية 
روع النص، يف وأثناء القراءة الثانية ملش.  باالسبانية”asistencia jurίdica recίproca“إىل ) القانونية املتبادلة

الدورة الرابعة للجنة املخصصة، ذكرت كولومبيا واملكسيك أن النص االسباين كان ينبغي أن يستنسخ  
وأشارت إسبانيا إىل أن املسألة   . ”asistencia jurίdica recίproca“بالصيغة اليت قدم هبا، باستخدام التعبري 

وقد قررت اللجنة املخصصة، يف دورهتا   . اعدةليست مسألة لغوية بل موضوعية، ألهنا تتعلق بنطاق املس   
 .اخلامسة، أن حتيل هذه املسألة إىل فريق االتساق اللغوي 
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 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل )ج( 

 فحص األشياء واملواقع؛ )د( 

 اخلرباء؛واملواد اإلثباتية وتقييمات تقدمي املعلومات  )ه( 

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

 نها؛م

أو املمـتلكات أو األدوات أو األشـياء األخرى أو   اإلجرامـية   عـائدات   حتديـد ال   )ز( 
 ؛إثباتيةألغراض  اقتفاء أثرها

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

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

حتديـد األمـوال ذات املصـدر غـري املشـروع املتأتـية مـن أفعال فساد وجتميدها           )ي[( 
 واقتفاء أثرها؛

 )١٤٧(.]إرجاع تلك األموال إىل بلداهنا األصلية )ك( 

 بالقانون الداخلي،   لدولة الطرف، دون مساس   دى ا  لـ  عنـية جيـوز للسـلطات امل     -٤ 
 يف معنيةمبسائل جنائية إىل سلطة ذات صلة   معلومات   ترسلودون أن تـتلقى طلـبا مسـبقا، أن          

أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلك السلطة على القيام تعتقد  حيـثما  ،دولـة طـرف أخـرى     
ــنجاح   ــية أو إمتامهــا ب ــتحريات واإلجــراءات اجلنائ ــة  ،بال ــيام الدول ــد ُتفضــي إىل ق  الطــرف  أو ق

 .هذه االتفاقيةقتضى طلب مبتقدمي األخرى 

مبا جيري من مساس  مـن هذه املادة دون   ٤الفقـرة   مبقتضـى   املعلومـات   ُترسـل    -٥ 
.  اليت تقدم تلك املعلومات    املعنيةا السلطات    هل حتـريات وإجـراءات جنائـية يف الدولـة الـيت تتـبع            

قيد ألي طلـب بإبقـاء تلك املعلومات          أن متتـثل    الـيت تـتلقى املعلومـات      املعنـية  السـلطات    عـلى و
بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف املتلقية       . ، ولو مؤقتا، أو بفرض قيود على استخدامها       السـّرية 

__________ 
من هذه الفقرة بعد اختتام مداوالهتا ) ك(و ) ي(قررت اللجنة املخصصة معاودة النظر يف الفقرتني الفرعيتني  (147) 

 .بشأن الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية
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ويف تلك احلالة، تقوم الدولة     . إجراءاهتا معلومات تربئ شخصا متهما    سياق  مـن أن تفشـي يف       
 تلك املعلومات، وتتشاور مع الدولة   قبل إفشاء  املرسلةار الدولـة الطرف     شـع الطـرف املتلقـية بإ    

مسبق،  وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار      . ذلكاليها   إذا مـا طلـب       ملرِسـلة، الطـرف ا  
 . بذلك اإلفشاء دون إبطاءاملرسلةالغ الدولة الطرف ــ الدولة الطرف املتلقية إبوجب على

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

 .املتبادلة

هذه مبقتضى  مـن هـذه املـادة على الطلبات املقدمة    ٢٩ إىل ٩طـبق الفقـرات     ُت -٧ 
إذا أما . انونيةاملـادة إذا كانـت الـدول األطـراف املعنـية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة الق                

كانـت تلـك الـدول األطـراف مرتـبطة مبعـاهدة مـن هـذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة                     
 من هذه املادة ٢٩ 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
 .لتعاونا

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

جيــوز للــدول األطــراف أن تــرفض تقــدمي املســاعدة القانونــية املتــبادلة مبقتضــى  -٩ 
متلقية الطلب، عندما  الطرفبـيد أنه جيوز للدولة  . هـذه املـادة حبجـة انـتفاء ازدواجـية الـتجرمي        

ــالقدر الــذي     ــيهتــرى ذلــك مناســبا، أن تقــدم املســاعدة، ب ــنظر عمــا إذا كــان  ترتئ ، بصــرف ال
 )١٤٨(. القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلبميثّل جرما يفالسلوك 

__________ 
) اإلسالمية -مجهورية(مسة للجنة املخصصة، اقترحت كل من األرجنتني وإندونيسيا وإيران   يف الدورة اخلا (148)

وباكستان والربازيل وبروين دار السالم وبنن والفلبني وكولومبيا واملكسيك واهلند الصيغة البديلة التالية هلذه 
 :الفقرة

 الداخلي، أن ال متتنع عن على الدول األطراف، دون املساس باملبادئ األساسية لقانوهنا -٩"   
بيد أنه جيوز للدولة الطرف  . تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال هبذه املادة حبجة انتفاء ازدواجية التجرمي

متلقية الطلب أن ترفض تقدمي هذه املساعدة عندما تكون اجلرائم اليت استدعت تقدمي الطلب ذات صلة      
 ."مبسائل ضريبية فحسب

فقررت . بعض الوفود هذا االقتراح، لكن وفودا عديدة أخرى فّضلت إبقاء املادة كما هيوقد أيد    
 .اللجنة املخصصة معاودة النظر يف هذه الفقرة ابان دورهتا السادسة 
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ب ُيطلجيـوز نقـل أي شـخص حمـتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و               -١٠ 
غـراض الـتعرف أو اإلدالء بشـهادة أو تقدمي مساعدة أخرى    وجـوده يف دولـة طـرف أخـرى أل       

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

 وعن علم؛حبّرية موافقة ذلك الشخص  )أ( 

تراه هاتان الدولتان قد  الطرفني، رهنا مبا ة يف الدولـتني  عنـي اتفـاق السـلطات امل     )ب( 
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة١٠ألغراض الفقرة  -١١ 

 إبقائـه قـيد االحتجاز    خمولـة   نقل إلـيها الشـخص      لدولـة الطـرف الـيت يُـ       اكـون   ت )أ( 
قـل مـنها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري       ، مـا مل تطلـب الدولـة الطـرف الـيت نُ            وملـتزمة بذلـك   

 لك؛ذ

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

  يف الدولتني الطرفني؛عنية، بني السلطات املآخر

 أن تطالـب الدولة الطرف  ال جيـوز للدولـة الطـرف الـيت يـنقل إلـيها الشـخص               )ج( 
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألاليت نقل منها ببدء إجراءات تسليم 

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

 مـن هذه    ١١ و ١٠للفقـرتني   ُيـنقل وفقـا     ال جيـوز أن ُيالَحـق الشـخص الـذي            -١٢ 
ــت جنســيته، أو    ــا كان ــادة، أي ــب أو ُتفــرض   امل ــته   ُيحــتجز أو ُيعاقَ ــلى حري ــيود أخــرى ع أي ق

 إدانة سابق ملغادرته   حكم أو أو إغفال فعل  الشخصـية يف إقلـيم الدولـة الـيت ينقل إليها، بسبب             
 .رف اليت نقل منهاما مل توافق على ذلك الدولة الط، إقليم الدولة اليت نقل منها

ــة طــرف ســلطة  ســّميُت -١٣  ــر  مركــزية   كــل دول ــتوىل أم ــبات  ختــول وت تلقــي طل
 .املســاعدة القانونــية املتــبادلة وتنفــيذ تلــك الطلــبات أو إحالــتها إىل الســلطات املعنــية لتنفــيذها   

ــام مســتقل للمســاعدة          ــيم خــاص ذو نظ ــنطقة خاصــة أو إقل ــة الطــرف م ــثما كــان للدول وحي
تلك املنطقة أو     سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا يف       تسميادلة، جاز هلا أن     القانونـية املتب  
 بسرعة وعلى حنو    وتكفـل السـلطات املركـزية تنفـيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها           . ذلـك اإلقلـيم   
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علــيها أن وحيــثما تقــوم الســلطة املركــزية بإحالــة الطلــب إىل ســلطة معنــية لتنفــيذه،   . مناســب
 األمني  يتعني إبالغ و.  سليمة بطريقة السـلطة املعنـية عـلى تنفـيذ الطلـب بسـرعة و             ع تلـك  جِّشَـ ُت

طــرف الدولــة ال هلــذا الغــرض وقــت قــيام ســماةالعــام لألمــم املــتحدة باســم الســلطة املركــزية امل
وجــه وُت. بــإيداع صــك تصــديقها عــلى هــذه االتفاقــية أو قــبوهلا أو إقــرارها أو االنضــمام إلــيها 

ها سميانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات املركزية اليت ت          طلـبات املساعدة الق   
وال ميـس هـذا الشـرط حـق أي دولـة طـرف يف أن تشـترط توجيه مثل هذه             . الـدول األطـراف   

يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق     أمـا   واملراسـالت إلـيها عـرب القـنوات الدبلوماسـية،            الطلـبات 
 .عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، إن أمكن ذلكفان، الدولتان الطرفان املعنيت

ســـجل تســـفر عـــن قـــدم الطلـــبات كـــتابة أو، حيـــثما أمكـــن، بـــأي وســـيلة ُت -١٤ 
 تتــيح لــتلك الدولــة يف ظــروف بلغــة مقــبولة لــدى الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب، و ،مكــتوب

تحدة باللغــة أو اللغــات  األمــني العــام لألمــم املــيــتعني إبــالغو. الطــرف أن تــتحقق مــن صــحته
طـرف وقـت قـيام كـل دولـة طـرف بـإيداع صـك تصـديقها عـلى هذه                     الدولـة   الاملقـبولة لـدى     

ــيها    ــرارها أو االنضــمام إل ــبوهلا أو إق ــية أو ق ــتفق    .االتفاق ــثما ت ــة، وحي ــا يف احلــاالت العاجل  أم
بة عــلى الدولــتان الطــرفان عــلى ذلــك، فــيجوز أن تقــدَّم الطلــبات شــفويا، عــلى أن تؤكَّــد كــتا

 .الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -١٥ 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

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

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

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

  حيثما أمكن ذلك؛،هوية أي شخص معين ومكانه وجنسيته )ه( 

 .ألدلة أو املعلومات أو التدابريلتمس من أجله االغرض الذي ُت )و( 

ن جيـوز للدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تطلـب معلومات إضافية عندما يتبيّ          -١٦ 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنأهنا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 
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وكذلك الطلـب وفقـا للقـانون الداخـلي للدولـة الطرف متلقية الطلب،              نفَّذ  يـ  -١٧ 
يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ، حيـثما أمكن، ما مل      ا لإلجـراءات احملـددة يف الطلـب       وفقـ 

 .الطرف متلقية الطلب

وُيـراد مساع أقواله،     يف إقلـيم دولـة طـرف         اموجـود مـا   شـخص   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 ، الفيديو االئتمار بواسطةستماع عن طريقالالدولـة األخـرى، بعقـد جلسـة ا      
للدولتني وجيوز .  يف إقلـيم الدولـة الطرف الطالبة   شخصـيا أو مستصـوبا مـثول الشـخص املعـين          

لى أن تــتوىل إدارة جلســة االســتماع ســلطة قضــائية تابعــة للدولــة الطــرف  عــاأن تــتفقالطــرفني 
 .الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب

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

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

ــة، هــذه ويف . شــخص مــتهممــربئة لأدلــة  ــبة عــلىاحلال ــة الطــرف الطال ــة عر أن تشــ الدول  الدول
الطـرف متلقـية الطلـب قـبل حـدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا                   

 الدولة وجب علىوإذا تعـذر، يف حالـة اسـتثنائية، توجيه إشعار مسبق،    . لـب مـنها ذلـك    مـا طُ  
 )١٤٩(.دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

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

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

 : يف احلاالت التالية رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلةجيوز -٢١ 

 م الطلب وفقا ألحكام هذه املادة؛قّدإذا مل ُي )أ( 

__________ 
الفهم الذي مؤداه أن الدولة الطرف الطالبة سوف يقع على عاتقها   " األعمال التحضريية"ينبغي أن جتّسد  (149) 

خدام أي معلومات متلقاة تكون حممية مبقتضى السرية املصرفية، ألي غرض آخر غري غرض  التزام بعدم است
 .االجراءات اليت الُتمست ألجلها املعلومات، ما مل تأذن بذلك الدولة الطرف متلقية الطلب
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سيادهتا أو  بإذا رأت الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب أن تنفـيذ الطلب قد ميس                  )ب( 
 أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

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

 أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

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

ال جيـوز للـدول األطـراف أن تـرفض طلـب مسـاعدة قانونـية متـبادلة جملرد أن             -٢٢ 
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب اجلرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء -٢٣ 

عدة القانونية املتبادلة يف     طلب املسا   بتنفيذ  الدولـة الطرف متلقية الطلب     تقـوم  -٢٤ 
مــن  تقــترحه الدولــة الطــرف الطالــبة مــا ممكــن مــدىأقــرب وقــت ممكــن، وتــراعي إىل أقصــى  

ــباهبا آجــال، ُيفضــل أن   ــورد أس ــه  ت ــب ذات ــدم     . يف الطل ــبة أن تق ــة الطــرف الطال وجيــوز للدول
ف استفسـارات معقولـة للحصـول عـلى معلومـات عـن حالـة الـتدابري الـيت اختذهتـا الدولـة الطر                      

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

 الدولة الطرف متلقية الطلب،  بإبالغ الدولـة الطـرف الطالـبة   وتقـوم . احملـرز يف معاجلـة الطلـب      
 .سرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسةعلى وجه ال

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

 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،      ٢٥الفقـرة   مبقتضـى   

فإذا قبلت . شروط وأحكام  مبا تراه ضروريا من رهنااملساعدة  يف امكانـية تقدمي     لـنظر    ل الطالـبة 
الشــروط، وجــب علــيها االمتــثال لــتلك بــتلك  مــرهونة املســاعدة  تلــكالدولــة الطــرف الطالــبة

 .الشروط

احتجاز  و مـن هـذه املادة، ال جيوز مالحقة أ         ١٢الفقـرة   بتطبـيق   مسـاس   دون   -٢٧ 
شـاهد أو خـبري أو شـخص آخـر يوافـق، بـناء على طلب الدولة الطرف الطالبة،          أو معاقـبة أي     
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ــلى اإلدالء بشــهاد  ــات أو     ةع ــلى املســاعدة يف حتــريات أو مالحق  يف إجــراءات قضــائية، أو ع
د حريته الطالـبة، أو إخضـاعه ألي إجـراء آخـر يقـيّ     إجـراءات قضـائية يف إقلـيم الدولـة الطـرف           

غادرتــه إقلــيم ســابق مل أي فعــل أو إغفــال أو حكــم إدانــة  بســببقلــيم، ذلــك اإلالشخصــية يف 
 بقي الشاهد أو اخلبري أو      مىت  عدم التعّرض هذا   وينتهي ضمان . الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب       

البة، بعد أن تكون قد أتيحت له  الدولة الطرف الط الشـخص اآلخـر مبحـض اختـياره يف إقلـيم     
فرصـة املغـادرة خـالل مـدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،       

مىت لسلطات القضائية، أو    الزما ل بلـغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد         اعتـبارا مـن الـتاريخ الـذي أُ        
 .اإلقليم مبحض اختياره بعد أن يكون قد غادرهذلك إىل عاد 

ل الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب التكالـيف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل             تـتحمّ  -٢٨ 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم    . تـتفق الدولـتان الطـرفان املعنيـتان عـلى غـري ذلك            

نفقــات ضــخمة أو غــري عاديــة، وجــب عــلى الدولــتني الطــرفني املعنيــتني أن تتشــاورا لــتحديد    
 )١٥٠(.ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّميت سُيالشروط واألحكام ال

ا توفــر الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب للدولــة الطــرف الطالــبة نســخا ممــ    )أ( -٢٩ 
أو معلومـات حكومـية يسـمح قانوهنـا الداخلي          مسـتندات    سـجالت أو     يوجـد يف حـيازهتا مـن      
 بإتاحتها لعامة الناس؛

قــية الطلــب، حســب تقديــرها، أن تقــدم إىل الدولــة جيــوز للدولــة الطــرف متل )ب( 
الطـرف الطالـبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو                   

 أو معلومــات حكومــية موجــودة يف حوزهتــا وال يســمح قانوهنــا الداخــلي بإتاحــتها   مســتندات
 .لعامة الناس

 إمكانـــية عقـــد اتفاقـــات أو تـــنظر الـــدول األطـــراف، حســـب االقتضـــاء، يف  -٣٠ 
 العملي أو   نفاذترتيـبات ثنائـية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال              

 . أحكامهاتعزز
  

__________ 
بات اليت تقدم أن كثريا من التكاليف اليت تنشأ فيما يتصل باالمتثال للطل  " األعمال التحضريية"ينبغي أن تبّين  (150) 

وفضال عن  .  ستعترب بصفة عامة تكاليف ذات صبغة استثنائية  ٥٣ من املادة  ١٨ و١١ و١٠عمال بالفقرات 
فهما مفاده أن البلدان النامية قد تواجه صعوبات يف تلبية حىت  " األعمال التحضريية"ذلك، ينبغي أن تبّين 

 .ناسبة لتمكينها من استيفاء متطلبات هذه املادةبعض التكاليف العادية وينبغي أن تقدم هلا املساعدة امل
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 ٥٤املادة 
 نقل اإلجراءات اجلنائية

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

ــة  ــات قضــائية، وذلــك هبــدف تركــيز      و، ســري العدال ــر بعــدة والي ــتعلق األم 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 ــامنظي  ه
اجلرائم مكافحة من أجل تعـزز فاعلـية تدابـري إنفـاذ القانون     كـي  القانونـية واإلداريـة الداخلـية،     

 :جلأل وتعتمد كل دولة طرف، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة .املشمولة هبذه االتفاقية

تعزيـز قـنوات االتصـال بـني سـلطاهتا وأجهـزهتا ودوائرها املعنية، وإنشاء تلك                 )أ( 
 وســريعة عــن كــل  بطــريقة آمــنةند الضــرورة، مــن أجــل تيســري تــبادل املعلومــات   القــنوات عــ

، إذا ها صــالهتا باألنشــطة اإلجرامــية األخــرى املشــمولة هبــذه االتفاقــية، مبــا فــياجلــرائمجوانــب 
 ؛رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا

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

 وجودهم وأماكن   اجلرائماألشـخاص املشـتبه يف ضـلوعهم يف تلـك            )١٥١(هويـة  ،١‘  
 اآلخرين؛املعنيني وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص 

 ؛اجلرائم أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك االجراميةعائدات الحركة  ،٢‘  

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

مــن املــواد   كمــيات الالزمــة   الالقــيام، عــند االقتضــاء، بــتوفري األصــناف أو      )ج( 
  ألغراض التحليل أو التحقيق؛

__________ 
ُيفهم مبعىن واسع ليشمل السمات أو أي معلومات  " هوية"أن مصطلح " األعمال التحضريية"ينبغي أن توّضح (151) 

 .أخرى ذات صلة قد تكون الزمة لتحديد هوية شخص ما
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تـبادل املعلومـات، عـند االقتضـاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن وسائل               )د( 
نة ُتســتخدم يف ارتكــاب اجلــرائم املشــمولة هبــذه االتفاقــية، مبــا يف ذلــك اســتخدام  وطــرائق معيــ

 )١٥٢(هوّيات زائفة، أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة وغريها من وسائل إخفاء األنشطة؛

تســهيل التنســيق الفعــال بــني ســلطاهتا وأجهــزهتا ودوائــرها املعنــية، وتشــجيع     )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو      تعيني ضباط اتصال   رباء، مبا يف ذلك   تـبادل العـاملني وغريهـم مـن اخل        

 ؛ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية

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

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

. املشمولة هبذه االتفاقية  بشأن اجلرائم   يف جمال إنفاذ القانون     للـتعاون املتبادل      األسـاس  االتفاقـية 
، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو الترتيبات،          األطـراف وتسـتفيد الـدول     

 .قليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ القانونمبا فيها املنظمات الدولية أو اإل

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

  

__________ 
عين ضمنا أن نوع التعاون املبّين فيها لن  أن هذه الفقرة الفرعية ال ت  " األعمال التحضريية"ينبغي أن توضح  (152) 

 .يكون متاحا مبقتضى اتفاقية اجلرمية املنظمة
أنه، لدى النظـــر يف اقتراح قدمته شيلي وتدعو فيه إىل إدراج حكم بشأن   " األعمال التحضريية"ينبغي أن تبّين (153) 

خدام تكنولوجيا احلاسوب القضائية والتعـاون فيمـا يتعلـق باجلرائـم التـي ترتكب باست الوالية
)A/AC.261/L.157و Corr. 1(١ الفقرة  ، كان هناك فهم عام مفاده أن) تشمل ممارسة  ٥٠من املادة ) أ 

الوالية القضائية على اجلرائم احملددة وفقا لالتفاقية املقبلة واليت ارُتكبت باستخدام احلاسوب إذا استوفت كل  
ويف هذا الصدد،  . ثار اجلرم قد جتسدت خارج إقليم الدولة الطرفالعناصر األخرى للجرم، حىت وإن كانت آ

ويتضمن اجلزء الثاين من اقتراح شيلي  .  من االتفاقية٤ينبغي للدول األطراف أيضاً أن تراعي أحكام املادة 
ادالت اقتراحا بأن تالحظ الدول األطراف امليزة اليت ميكن اكتساهبا من استخدام االتصاالت اإللكترونية يف املب

وأشار االقتراح إىل أن الدول األطراف قد ترغب يف النظر يف استعمال االتصاالت . ٥٣مبوجب املادة 
إال أن االقتراح يشري أيضا إىل أن هذا .  القانونية املتبادلةاملساعدة بتقدمي لتعجيلاإللكترونية، عند االمكان، ل

 .ئل، وهذا ما ينبغي تفاديهاالستخدام قد تترتب عليه أخطار اعتراض طرف ثالث الرسا
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 ٥٦املادة 
 التحقيقات املشتركة

 
 يف إبـرام اتفاقـات أو ترتيـبات ثنائـية أو مـتعددة األطـراف جتيز                 تـنظر الـدول األطـراف      

ــتعلق      ــيما ي ــئات حتقــيق مشــتركة، ف ــية أن تنشــئ هي ــاألمورللســلطات املعن ــيت هــي موضــع  ب  ال
ويف حـال عدم وجود     .  أو أكـثر    واحـدة  حتقـيقات أو مالحقـات أو إجـراءات قضـائية يف دولـة            

 .الةاحل حسبام بتحقيقات مشتركة باالتفاق ، جيوز القيمـن هـذا القبيل    اتفاقـات أو ترتيـبات      
الدولة الطرف اليت سيجري ذلك  االحترام التام لسيادةمراعاة وتكفـل الـدول األطـراف املعنية        

 .التحقيق داخل إقليمها

 
 ].٥٨ و٥٧حذفت املادتان [

  
 ٥٩املادة 

  اخلاصةأساليب التحري
 

 لــنظامها القــانوين تقــوم كــل دولــة طــرف، إذا مــا مسحــت املــبادئ األساســية   -١ 
الداخـلي، ضـمن حـدود إمكانـياهتا ووفقـا للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ                 
الـتدابري الالزمـة كـي تسـمح لسـلطاهتا املختصـة بـأن تسـتخدم داخـل اقليمها استخداما مناسبا             

لكتروين أسـلوب التسلم املراقب وكذلك، حيثما تراه مناسبا، أساليب حتر خاصة كالترصد اال            
وغــريه مــن أشــكال الترصــد والعملــيات الســرية، وجتــيز قــبول هــذه األســاليب يف احملــاكم بغــية  

 .مكافحة الفساد وعلى حنو فعال

ع الدول األطراف   املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّ   اجلـرائم   الـتحري عـن     لغـرض    -٢ 
الستخدام  مناسبة   طراف، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األ       الضرورةعـلى أن تربم، عند      

تلك االتفاقات أو وُتربم . يف سياق التعاون على الصعيد الدويلأسـاليب الـتحري اخلاصـة تلك     
راعى يف تنفــيذها التقــيد بدأ تســاوي الــدول يف الســيادة، وُيــوُتــنفذ باالمتــثال الــتام ملــالترتيــبات 

 .الصارم بأحكام تلك االتفاقات أو الترتيبات

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

راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية والتفامهات ، وجيوز أن ُت عـلى حـدة     لكـل حالـة    تـبعا 
 .ة من ِقبل الدول األطراف املعنيةاملتعلقة مبمارسة الوالية القضائي
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 باستخدام  تعلقةجيـوز، مبوافقـة الـدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل            -٤ 
  أو العائدات  أسـلوب التسـليم املراقـب عـلى الصـعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع               

 .ياالسماح هلا مبواصلة السري ساملة أو إزالتها أو إبداهلا كليا أو جزئو
  

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

 ٦٤املادة 
 أحكام حمددة

 
وفقـا ألحكـام هـذه االتفاقـية، تقـدم الـدول األطـراف بعضـها إىل بعـض أكرب                   -١ 

عدة عــلى مــنع ومكافحــة إحالــة املوجــودات ذات املصــدر غــري قــدر مــن تدابــري الــتعاون واملســا
املشـــروع واملتأتـــية مـــن أفعـــال فســـاد وعـــلى تيســـري إرجـــاع تلـــك املوجـــودات إىل أصـــحاهبا 

 )١٥٥(.الشرعيني
 

 وُنقلت) د(و) ج(و) أ(حذفت الفقرات الفرعية [
 )١٥٦(].٦٨إىل املادة ) ب(الفقرة الفرعية 

 

__________ 
أجرت اللجنة املخصصة يف دورهتا اخلامسة مشاورات غري رمسية حول الفصل اخلامس هبدف تيسري قيامها (154) 

وقرر رئيس املشاورات غري    . مبزيد من املداوالت واختاذها مزيدا من اإلجراءات بشأن األحكام الواردة فيه
وع االتفاقية أن ينظر يف مواد الفصل اخلامس من مشروع الرمسية املسؤول عن الفصل اخلامس من مشر

ويرد  . ٦٦، ٦٢، ٧١، ٦١، ٧٠، ٦٨،  ٦٠ مكررا، ٦٧، ٦٧، ٦٥، ٦٤: االتفاقية حبسب الترتيب التايل 
،  )، املرفقA/AC.261/L.169.Add.1(أدناه النص املنقَّح هلذه املواد الذي انبثق عن املشاورات غري الرمسية 

وينبغي اإلشارة إىل أن املواد ترد . صصة على النظر يف تلك األحكام يف دورهتا السادسةملساعدة اللجنة املخ
 . هنا حسب الترتيب اجلديد، لكن من دون إعادة ترقيمها

.  من هذه املادة ١أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد بريو، بالتشاور مع وفود أخرى، نصا منقحا للفقرة   (155) 
 .٦ و٥دة أيضا نصا منقحا للفقرتني وأعدت الواليات املتح

. ٧٤ونقلهما إىل املادة  ) د(و) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، أوصي بتنقيح مضمون الفقرتني الفرعيتني    (156)
 :وينبغي أن يكون نص احلكم اجلديد كما يلي 

على طلبها، يف ينبغي أن تنظر الدول األطراف يف أن تقدم بعضها إىل بعض املساعدة التقنية، بناء "   
تنقيح قوانينها املالية، بغية سد أي ثغرات رقابية قد تتيح اإلحالة غري املراقبة للموجودات ذات املصدر 

 ."غري املشروع املتأتية من أفعال فساد
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رداد البلدان األصلية املتضررة املوجودات، بـما فيهـا       ألغـراض هذه االتفاقية، يعترب است      -٢
طاملـا كانـت املوجــودات   ] غــري قـابل للتصـرف  [األمــوال، ذات املصــدر غـري املشــروع، حقــاً      

 )١٥٧(.احملالة ذات املصدر غري املشروع متأتية من أفعال فساد وجرائم متصلة هبا

  
 )١٥٨(٦٥املادة 

  بصورة غري مشروعة إحالة املوجودات املكتسبة]ومنع [كشف
 

تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، لكي           -١ 
 :تلزم املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية بالقيام مبا يلي

ــاذ اخلطــوات        )أ(  ــية القــيمة واخت ــابات العال ــة الــزبائن ذوي احلس ــيق يف هوي التدق
كني املنـتفعني وكذلـك مصـدر األمـوال املودعـة يف حسابات عالية              املعقولـة لـتحديد هويـة املـال       

 القيمة؛ 

إجـراء فحـص مشـّدد للحسـابات العالـية القـيمة الـيت يطلـب فتحها أو حيتفظ                    )ب( 
هبـا من قبل أفراد مكلفني أو كانوا قد كلفوا بأداء وظائف عمومية هامة، أو نيابة عنهم، ومن                  

ويصمم ذلك الفحص الدقيق بصورة معقولة      . هبمِقـبل أشخاص أو شركات هلم صلة واضحة         
تتـيح كشـف املعـامالت املشـبوهة لغـرض إبـالغ السلطات املعنية هبا، وال ينبغي أن يؤّول على        

 .أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها ذلك

املادة، تقوم كل  من هذه ١تيسـريا لتنفـيذ الـتدابري املنصـوص علـيها يف الفقرة           -٢ 
دولـة طـرف، وفقـا لقانوهنـا الداخـلي واسترشـادا باملـبادرات ذات الصـلة اليت اختذهتا املنظمات               

 :اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي

ــن      )أ(  ــراد أو األشــخاص أو الشــركات الذي ــواع األف إصــدار إرشــادات بشــأن أن
املالــية القائمــة ضــمن واليــتها القضــائية أن تطــّبق الفحــص الدقــيق عــلى  ُيــتوقع مــن املؤسســات 

حســاباهتم، وأنــواع احلســابات واملعــامالت الــيت ُيــتوقع أن تولــيها عــناية خاصــة، وتدابــري فــتح   
 احلسابات واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛ 

__________ 
 .مل ُينظر يف هذه الفقرة أثناء املشاورات غري الرمسية (157)
 املتحدة، بالتشاور مع وفود مهتمة أخرى، وبناء على طلب  أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات (158)

وأعد وفد بريو بناء على طلب الرئيس أيضا، نصا منقحا .  من هذه املادة٢ و١الرئيس نصا منقحا للفقرتني 
 وُحذفت الفقرات السابقة ١ونتيجة لذلك، ُعّدلت الفقرة  . ٥-٢، استنادا إىل الفقرات السابقة  ٤ و٣للفقرتني 

 .٥-٢ وحذفت الفقرات السابقة ١التايل، ُعّدلت الفقرة وب. ٥-٢
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ئمـة ضـمن واليتها القضائية، عند االقتضاء وبناء         إبـالغ املؤسسـات املالـية القا       )ب( 
عــلى طلــب دولــة طــرف أخــرى أو بــناء عــلى مــبادرة مــنها هــي، هبويــة أفــراد أو أشــخاص أو   
شـركات معيـنني ُيـتوقع من تلك املؤسسات أن تطبق عليهم الفحص املشّدد، إضافة إىل الذين                 

 )١٥٩(.ميكن، خالفا لذلك، أن حتدد املؤسسات املالية هويتهم

مـن هـذه املـادة، تـنفذ الدول األطراف تدابري      ) أ (٢يف سـياق الفقـرة الفرعـية         -٣ 
تضـمن احـتفاظ مؤسسـاهتا املالـية، طـوال فـترة زمنـية مناسبة، بسجالت عن املعامالت اجملراة،                   
تتضــمن معلومــات عــن قــيمة املعاملــة وهويــة املشــاركني فــيها وأمــاكن إقامــتهم وعــن األهلــية    

ك نـيابة عـن الشـخص االعتـباري وعـن هويـة املنـتفع احلقيقي من                 القانونـية ألي شـخص يشـار      
 .اإلحالة املعنية، عند االقتضاء

هبـــدف مـــنع وكشـــف عملـــيات إحالـــة املوجـــودات املكتســـبة بصـــورة غـــري   -٤ 
مشـروعة واملتأتـية مـن أفعـال جمـّرمة مبقتضى هذه االتفاقية، تنفذ الدول األطراف تدابري مناسبة            

ــناع مؤ  ــة لضــمان امت ــيازية غــري مناســبة     وفعال ــية عــن مــنح شــروط تفضــيلية أو امت سســاهتا املال
للسياســـيني أو املســـؤولني العمومـــيني، ومتـــنع، مبســـاعدة هيـــئاهتا الرقابـــية واإلشـــرافية، إنشـــاء  

 .مصارف أو مؤسسات مالية أخرى ليس هلا أي وجود مادي

قا لقانوهنا تـنظر كـل دولـة طـرف يف إنشـاء نظـم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وف                 -٥ 
ــدم          ــلى ع ــة ع ــات مالئم ــلى عقوب ــنص ع ــيني، وت ــيني املعن الداخــلي، بشــأن املســؤولني العموم

وتــنظر الــدول األطــراف أيضــا يف اختــاذ مــا قــد يلــزم مــن تدابــري للســماح لســلطاهتا    . االمتــثال
املختصـة بتقاسـم تلـك املعلومـات مـع السـلطات املختصـة يف الدول األطراف األخرى، عندما             

ــبة هبــا    يكــون ذلــك  ضــروريا للتحقــيق يف املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة واملطال
 .واستردادها

ــا          -٦  ــا لقانوهن ــري، وفق ــن تداب ــزم م ــد يل ــا ق ــتماد م ــة طــرف يف اع ــنظر كــل دول ت
الداخـلي، إللـزام املسؤولني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب                

أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املناسبة بتلك العالقة أو سـلطة توقـيع أو سلطة    
ويــتعني أن تــنص تلــك الــتدابري . وأن حيــتفظوا بســجالت مالئمــة فــيما يــتعلق بــتلك احلســابات

  .أيضا على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال
  

__________ 
وأثناء املشاورات غري الرمسية، أوصي  . ٦٨ سابقا من املادة ٢نص هذه الفقرة الفرعية يستند إىل نص الفقرة  (159)

 .بتبسيط النص ونقله إىل هذه املادة
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 )١٦٠(٦٧املادة 
 االسترداد املباشر للموجودات

 
 :قانوهنا الداخليعلى كل دولة طرف، وفقا ملبادئ  

أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لدولـة طـرف أخرى برفع دعوى                        )أ( 
مدنـية أمـام حماكمهـا بشأن إثبات حق امللكية يف ممتلكات مكتسبة عن طريق سلوك جمّرم وفقا         

 هلذه االتفاقية أو بشأن إثبات لتلك املمتلكات؛ 

اكمها بأن تأمر من ارتكب جرائم أن تعـتمد مـا قـد يلـزم مـن تدابري لإلذن حمل           )ب( 
مشـمولة هبـذه االتفاقـية بدفـع تعويـض أو غـرامة لدولـة طـرف أخـرى تكـون قـد تضررت من                         

 )١٦١(تلك اجلرائم؛

ــا، يف إجــراءات مصــادرة        )ج(  ــإلذن حملاكمه ــري ل ــزم مــن تداب ــد يل ــا ق ــتمد م أن تع
اف مبطالبة دولة طرف    املمـتلكات املكتسـبة عـن طريق سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باالعتر            

 أخرى بتلك املمتلكات باعتبارها مالكا شرعيا هلا، قبل األمر مبصادرهتا؛ 

أن تـتخذ مـا قـد تراه الزما من تدابري لتيسري استرداد املمتلكات املكتسبة عن                 )د[( 
 )١٦٢(.]طريق سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

  
 )١٦٣( مكررا٦٧املادة 

 خالل التعاونآليات استرداد املوجودات من 
 الدويل يف جمال املصادرة

 
عـلى كـل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة               -١ 
مـن هذه االتفاقية فيما يتعلق باملمتلكات املكتسبة        ] الـتعاون الـدويل ألغـراض املصـادرة       [...] [

السـلوك أن تقـوم، وفقـا ملبادئ    عـن طـريق سـلوك جمـّرم وفقـا هلـذه االتفاقـية أو املتصـلة بذلـك                   
 :قانوهنا الداخلي، مبا يلي

__________ 
ر مع وفود أخرى، عمال بطلب من الرئيس،    أثناء املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات املتحدة، بالتشاو  (160)

 .٦٧نصا منقحا للمادة 
 .أثناء املشاورات غري الرمسية، أعرب أحد الوفود عن قلق بشأن مضمون هذه الفقرة الفرعية   (161)
 .ورأت عدة وفود أخرى أنه ينبغي االحتفاظ هبا . أعربت عدة وفود عن تفضيلها حذف هذه الفقرة الفرعية  (162)
 مكررا، بالتشاور مع وفود ٦٧ املشاورات غري الرمسية، أعد وفد الواليات املتحدة نصا منقحا للمادة  أثناء )(163

 . أخرى، بناء على طلب من الرئيس
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اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ حكم قطعي                  )أ( 
صـادر عـن دولـة طـرف أخـرى يأمـر مبصـادرة تلـك املمـتلكات أو سـداد مبلغ من املال يوافق                         

 قيمة تلك املوجودات؛ 

 للسـماح لسـلطاهتا املختصة بأن تأمر مبصادرة         اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري            )ب( 
تلـك املمـتلكات ذات املنشـأ األجـنيب أو سـداد مـبلغ من املال يوافق قيمة تلك املوجودات، مبا             

 يف ذلك املمتلكات املتصلة جبرائم غسل األموال؛ 

الـنظر يف اختـاذ مـا قـد يلـزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون                   )ج( 
ائـية يف احلـاالت الـيت ال ميكـن فيها مالحقة اجلاين أو حامل سند امللكية بسبب الوفاة                   إدانـة جن  

 .أو الفرار أو الغياب أو احلصانة أو يف أي حاالت أخرى مناسبة

عـلى كـل دولـة طـرف، لكـي تـتمكن مـن القـيام فـورا، بـناء على طلب دولة              -٢ 
د أهنـا ستخضع للمصادرة     طـرف أخـرى، حبجـز املمـتلكات الـيت يوجـد أسـاس معقـول العـتقا                 

 مـن هـذه املـادة أو جتمـيدها أو احلفـاظ علـيها بطـريقة أخرى، أن تقوم، وفقا        ١عمـال بالفقـرة     
 :ملبادئ قانوهنا الداخلي، مبا يلي

اعـتماد مـا قـد يلـزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتنفيذ أمر جتميد أو           )أ( 
 ة معنية تابعة لدولة أخرى؛ حجز صادر من حمكمة ذات اختصاص قضائي أو سلط

اعـتماد مـا قـد يلـزم مـن تدابـري للسـماح لسـلطاهتا املختصة، لدى تلقي طلب           )ب( 
ــبة،        ــة الطال ــتلكات ســتذكر يف حكــم مصــادرة يف الدول ــتقاد أن املم ــوال الع ــبني أساســا معق ي

 بتجميد املوجودات أو حجزها أو احليلولة بطريقة أخرى دون إحالتها أو تبديدها؛ 

الــنظر يف اختــاذ تدابــري إضــافية للســماح لســلطاهتا املختصــة بــأن حتــافظ عــلى     )ج( 
املمـتلكات مـن أجـل مصـادرهتا، وذلـك مـثال استنادا إىل اعتقال أو هتمة جنائية يف بلد أجنيب،                     

 .فيما يتعلق باحتياز تلك املوجودات
  
 ٦٠املادة 

 التعاون الدويل ألغراض املصادرة
 

تـتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية    عـلى الدولـة الطـرف الـيت          -١ 
 إجراميةمشـمول هبـذه االتفاقـية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات           جـرم   عـلى   

التجميد [...] [ مـن املادة     ١أدوات أخـرى مشـار إلـيها يف الفقـرة            أو ممـتلكات أو معـدات أو      
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 ممكــن يف إطــار نظامهــا  مــدىأقصــى  مــن هــذه االتفاقــية، أن تقــوم، إىل  ]واحلجــز واملصــادرة
 :القانوين الداخلي، مبا يلي

 أن تضع لتستصدر منها أمر مصادرة، و    املختصة  أن حتـيل الطلـب إىل سلطاهتا         )أ( 
 يف حال صدوره؛ موضع النفاذ ذلك األمر 

أمـر املصـادرة الصـادر عـن حمكمـة يف إقليم       املختصـة   أو أن حتـيل إىل سـلطاهتا         )ب( 
آلـيات اسـترداد املوجـودات من       [...] [مـن املـادة     ) ب(للفقـرة    [لـبة وفقـا   الدولـة الطـرف الطا    

التجمــيد واحلجــز [...] [ مــن املــادة ١لفقــرة ، ل]و] خــالل الــتعاون الــدويل يف جمــال املصــادرة
 بعــائدات  طاملــا كــان مــتعلقا بــالقدر املطلــوب،إنفــاذه مــن هــذه االتفاقــية، هبــدف ]واملصــادرة
[...]  مــن املــادة ١شــار إلــيها يف الفقــرة مأخــرى  دواتأت أو  أو ممــتلكات أو معــداإجرامــية

 ؛موجودة يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب] التجميد واحلجز واملصادرة[

أن تـتخذ مـا قـد جيـيزه قانوهنـا الداخـلي من تدابري أخرى لتنفيذ استرداد تلك                   )ج[( 
 )١٦٤(.]املوجودات

ية قضائية على جرم مشمول   إثـر تلقـي طلـب مـن دولـة طـرف أخـرى هلا وال                -٢ 
 أو اإلجرامــيةعــائدات ال لكشــفهبــذه االتفاقــية، تــتخذ الدولــة الطــرف متلقــية الطلــب تدابــري   

ــرة      ــيها يف الفقـ ــار إلـ ــرى املشـ ــدات أو األدوات األخـ ــتلكات أو املعـ ــادة  ١املمـ ــن املـ [...]  مـ
، بغرض  حجزها مـن هـذه االتفاقـية واقـتفاء أثرها وجتميدها أو             ]التجمـيد واحلجـز واملصـادرة     [

 عن الدولة الطرف   وإماعن الدولة الطرف الطالبة     إمـا   مصـادرهتا يف هنايـة املطـاف بأمـر صـادر            
 )١٦٦(،)١٦٥ (. من هذه املادة١ عمال بطلب مقدم مبقتضى الفقرة متلقية الطلب

 مــن هــذه االتفاقــية ]املســاعدة القانونــية املتــبادلة[...] [ املــادةتنطــبق أحكــام  -٣ 
وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف     . مـع مـراعاة مـا يقتضـيه اخـتالف احلـال           عـلى هـذه املـادة،       

__________ 
اختاذ أي تدابري : "حبيث يصبح نصها ) ج(أثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح وفد اجلزائر تعديل الفقرة الفرعية   (164)

 .، مث نقلها إىل مكان آخر"ا الداخلي لتنفيذ استرداد تلك املوجوداتأخرى قد جييزها قانوهن
تبلّغ الدولة الطرف   : "أثناء املشاورات غري الرمسية، عّدل وفد اجلزائر اقتراحه السابق حبيث أصبح نصه كما يلي  (165)

 ."ءمتلقية الطلب الدولة الطرف الطالبة مبا اختذ من حرص واجب لتلبية الطلب طوال مدة اإلجرا
 من هذه املادة بالنص التايل ٢أثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح وفد الواليات املتحدة االستعاضة عن الفقرة  (166)

يف أعقاب تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا    ): " مكررا٦٧ من املادة ٢الذي أصبح اآلن الفقرة الفرعية  (
كل دولة طرف طلبا إىل سلطاهتا املعنية الختاذ تدابري  والية قضائية على جرم مشمول هبذه االتفاقية، تقدم  

 " . مكررا٦٧من املادة ) ب (مؤقتة تتماشى مع الفقرة الفرعية 



 

 68 
 

 A/AC.261/3/Rev.4 

تتضـمن الطلبات املقدمة    يـتعني أن    ،  ]املسـاعدة القانونـية املتـبادلة     [...] [ مـن املـادة      ١٥الفقـرة   
 :يلي عمال هبذه املادة ما

مـن هـذه املـادة، وصف للممتلكات        ) أ (١يف حالـة طلـب ذي صـلة بالفقـرة            )أ( 
ــائع الــيت )١٦٧(  مبــا يف ذلــك مكــان املمــتلكات وقيمــتها املقــّدرة،   مصــادرهتااملــراد ــيان بالوق   وب

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب من استصدار             اسـتندت 
، مبـــا يف ذلـــك وصـــف للنشـــاط غـــري املشـــروع وعالقـــته   [مـــر يف إطـــار قانوهنـــا الداخـــلياأل

 )١٦٨(؛]صادرهتاباملوجودات املطلوب م

ا نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو     ) ب (١يف حالـة طلـب ذي صلة بالفقرة          )ب( 
عن الدولة الطرف الطالبة، وبيان بالوقائع      والصادر   إليه الطلب    يستندمـن أمـر املصـادرة الذي        

 ، وبـيان حيـدد الـتدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف   املطلـوب لتنفـيذ األمـر     عـن املـدى     ومعلومـات   
الطالـبة لتوجـيه إشـعار مناسـب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية                

 ؛وبيان بأن أمر املصادرة هنائي

 استندت من هذه املادة، بيان بالوقائع اليت        ٢يف حالـة طلب ذي صلة بالفقرة         )ج( 
لة قانونا من األمر الذي     ، ونسخة مقبو   لإلجراءات املطلوبة  وصفاإلـيها الدولة الطرف الطالبة و     

 )١٦٩(.استند إليه الطلب، عند االقتضاء
 

 )١٧٠(]).د(حذفت الفقرة الفرعية [

 )١٧١(].٤نقلت الفقرة [
 

__________ 
 .٦٩نص مأخوذ من املادة   )167(
وأثناء املشاورات غري الرمسية، اقترح بعض الوفود حذف النص الوارد بني . ٦٩نص مأخوذ من املادة   )168(

 . خرى على االحتفاظ به لكونه مفيدا للممارسنيمعقوفني، بينما حثت وفود أ
أثناء املشاورات غري الرمسية، ، أعد وفد الواليات املتحدة نصا منقحا هلذه الفقرة الفرعية كي يتماشى مع   )169(

 .  مكررا، اليت أُعدت بناء على طلب الرئيس٦٧احلكم املقابل له يف الصيغة املنقحة للمادة   
 ).د(غري الرمسية، سحب وفد الواليات املتحدة الفقرة الفرعية  أثناء املشاورات   (170)
 أو املادة ٦١ ونقلها إىل الديباجة أو إىل املادة ٤أثناء املشاورات غري الرمسية، اُتفق على اإلبقاء على الفقرة    (171)

تسبة بصورة  تنفذ الدول األطراف طلبات املساعدة يف استرداد املوجودات املك : "وفيما يلي نص الفقرة . ٦٤
غري مشروعة عمال هبذه املادة باعتبار ذلك أحد املقاصد األساسية هلذه االتفاقية وبأقصى قدر ممكن مبقتضى  

 .٧٠وقد كان النص األصلي مأخوذا من املادة ." قوانينها الداخلية
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القرارات أو اإلجراءات املنصوص باختاذ  الدولـة الطـرف متلقـية الطلـب         قـوم ت -٤ 
 اإلجرائية أو  مـن هـذه املـادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها   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  -٥ 
، وبنسخ من أي تغيريات     موضع النفاذ  )١٧٢(]هـذا الفصـل    []هـذه املـادة   [ تضـع ولوائحهـا الـيت     

 . هلابوصفتدخل الحقا على تلك القوانني واللوائح، أو 

 ١الفقرتني [إذا اخـتارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف            -٦ 
لة  مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدو        )١٧٣(]هذا الفصل ] [ مـن هـذه املادة     ٢و

 .الطرف أن تعترب هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف

املســاعدة القانونــية [...] [مــن املــادة ] ٢١ و٩الفقــرتني [إضــافة إىل أحكــام  -٧ 
، جيــوز أيضــا رفــض الــتعاون مبقتضــى هــذه املــادة أو إلغــاء الــتدابري املؤقــتة إذا مل تــتلق  ]املتــبادلة

طلـب أدلـة كافـية أو يف حيـنها أو إذا كانـت املمتلكات ذات قيمة ال                  الدولـة الطـرف متلقـية ال      
 )١٧٤(.يعتد هبا

قـبل وقـف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية                -٨ 
الطلـب أن تتـيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض األسباب الداعية إىل                

 .استمرار ذلك التدبري

ــادة  أح -٩  ــذه امل ــراعاة األصــول     [ جيــب كــام ه ــبادئ م ــع م ــتوافقة م أن تكــون م
 .حسنة النيةحبقوق األطراف األخرى س حبيث مت عدم تأويلها ]القانونية وجيب

تـنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف              -١٠ 
 .]هبذا الفصل] [ املادةهبذه[ عمال املضطلع بهلتعزيز فاعلية التعاون الدويل 

  

__________ 
 .٧٢نص مأخوذ من املادة   (172)
 .٧٢نص مأخوذ من املادة   (173)
، بالتشاور ) سابقا٩الفقرة (رمسية، ، أعد وفد الواليات املتحدة نصا منقحا هلذه الفقرة أثناء املشاورات غري ال (174)

 .مع وفدي فرنسا والنمسا، بناء على طلب الرئيس
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 ٦٨املادة 
 ]أحكام خاصة بشأن التعاون [

 
تـتعاون الدول األطراف مع بعضها البعض على تعجيل عملية تنفيذ القرارات             -١ 

القضـائية، حسـب االقتضـاء، الـيت تقـرر املسـؤولية اجلنائـية واملدنـية يف قضـايا اجلـرائم املشمولة             
 .خليهبذه االتفاقية، وفقا لقانوهنا الدا

  ].٦٥من املادة ) ب (٢ وُنقلت إىل الفقرة ٢أعيدت صياغة الفقرة [
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               
رى أن إفشــاء تلــك املعلومــات قــد يســاعد   دولــة طــرف أخــرى دون طلــب مســبق، عــندما تــ  

الطــرف املــتلقي عــلى اســتهالل أو إجــراء حتقــيقات أو مالحقــات أو إجــراءات قضــائية أو قــد   
 )١٧٥(.يؤدي إىل تقدمي ذلك الطرف طلبا مبقتضى هذا الفصل

تـتعاون الـدول األطـراف مـع الـدول األطراف األخرى، عن طريق مؤسساهتا                -٤ 
االحــاالت واملعــامالت املــتعلقة ] وجتمــيد[ة والرقابــية، عــلى كشــف املالــية وأجهــزهتا التنظيمــي

 )١٧٦(.باملوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع املتأتية من أعمال فساد
 

 ].٧٠حذفت املادة [
 

__________ 
، مشرية إىل   ٣أثناء املشاورات غري الرمسية، أشارت عدة وفود إىل أهنا ال ميكن أن تقبل الشكل اإللزامي للفقرة     (175)

. وأوضحت عدة وفود أخرى أهنا تفضل شكال إلزاميا. ٥٣ من املادة ٤ظهر يف الفقرة أن شكال غري إلزامي ي
 ".دون مساس"بعد عبارة " بقانوهنا الداخلي أو"وأيد عدد من الوفود حال وسطا ينطوي على إدراج عبارة 

ت غري الرمسية، أوصي  وأثناء املناقشا. ٦٤السابقة من املادة ) ب (١يستند نص هذه الفقرة إىل الفقرة الفرعية  (176)
 .بنقلها إىل هذا املوضع
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 )١٧٧(٦١املادة 
  املوجودات]ارجاع[ ]التصرف يف[

 
] ري مشروعةموجـودات مكتسـبة بصـورة غ     [مـا تصـادره الدولـة الطـرف مـن            -١ 

 ١أو الفقرة   ] التجميد واحلجز واملصادرة  [...] [أو ممتلكات عمال باملادة     ] عـائدات إجرامـية   [
 فيه وفقا   )١٧٨(من هذه االتفاقية، تتصرف   ] التعاون الدويل ألغراض املصادرة   [...] [مـن املـادة     

 ].وإجراءاهتا اإلدارية[ألحكام هذه االتفاقية وقانوهنا الداخلي 

دولـة طـرف، وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخـلي، مـا قد                 تعـتمد كـل      -٢ 
، عندما تتخذ إجراء ما بناء      [يلـزم مـن تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة            

إلرجـاع العـائدات اإلجرامـية أو املمـتلكات املصـادرة وفقا      ] عـلى طلـب دولـة طـرف أخـرى،       
] التعاون الدويل ألغراض املصادرة   [...] [ وللمادة    مـن هـذه املادة     ٥ إىل   ٣ألحكـام الفقـرات     

 .من هذه االتفاقية، واضعة يف اعتبارها حقوق األطراف األخرى حسنة النّية

 من  ٢ و ١والفقرتني  ] الـتعاون الدويل ألغراض املصادرة    [...] [وفقـا لـلمادة      -٣ 
 )١٧٩(:هذه املادة، يتعني على الدولة الطرف متلقية الطلب

طاملا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك وإذا    [لى سـبيل األولويـة،      أن تـنظر عـ     )أ( 
 يف إرجـاع العـائدات اإلجرامـية أو املمتلكات املصادرة إىل الدولة      )١٨٠(]مـا طلـب مـنها ذلـك،       

__________ 
إىل الوفود بصفته مثرة عمل   ) Corr.1 وA/AC.261/15(نص هذه املادة كان يف البداية اقتراحا قدمته سويسرا  (177)

إال أن بعض الوفود كانت قد اعترضت اعتراضا شديدا، ألسباب   . ٦١فريق عامل غري رمسي بشأن املادة 
وبالتايل، قرر نائب الرئيس . ى استعمال هذا النص كأساس يف املشاورات غري الرمسيةإجرائية ومضمونية، عل 

املسؤول عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية استعمال النص الذي اقترحته سويسرا كوثيقة مرجعية لدى      
 املشاورات غري  ومل يتسن، أثناء . النظر األويل يف هذه املادة يف جمملها، وقد اتفقت الوفود على هذا االقتراح 

  ، وإن كانت االعتراضات املبدئية٥ و٤ و٢ومل تستعرض الفقرات . الرمسية، إكمال النظر يف املادة بكاملها
 . قد تناسب مناقشة هذه الفقرات يف املستقبل اليت أثارها بعض الوفود يف بداية املناقشات

لك الوفود االستعاضة عن هذه الصيغة بالعبارة  أشار عدد من الوفود إىل ضرورة إجياد صيغة أفضل واقترحت ت   (178)
 ".تعاد إىل دولة املصدر"

ولذلك، طلبت    ". األموال العمومية املختلسة  "و " العائدات اإلجرامية"أكد عدة وفود أنه ال ينبغي التمييز بني    (179)
جراء ما بناء  عندما تتخذ إ"واقترحت بعض الوفود إدراج العبارة ). ب(تلك الوفود حذف الفقرة الفرعية 

 .يف مقدمة الفقرة " دولة طرف أخرىمقدم من على طلب 
أن تنظر  "والعبارة " إذا ما طلب منها ذلك"فّضل عدد من الوفود حذف الشرطية اليت تنطوي عليها العبارة  (180)

 .صدردولة امل/، لكي يتضح أن الفقرة الفرعية ختص ارجاع املوجودات إىل الدولة الطالبة "على سبيل األولوية
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 أو إرجــاع تلــك )١٨١(الطــرف الطالــبة، لكــي يتســىن هلــا تقــدمي تعويضــات إىل ضــحايا اجلــرمية  
 )١٨٢(صحاهبا الشرعيني؛العائدات اإلجرامية أو املمتلكات إىل أ

مــــن ] ٢١[رهــــنا باإلســــتثناءات املنصــــوص علــــيها يف الفقــــرة  [أن تقــــوم،  )ب( 
التعاون [...] [عـندما تـنفذ املصادرة وفقا للمادة   ] ،]املسـاعدة القانونـية املتـبادلة     [...] [ املـادة 

ــدويل ألغــراض املصــادرة  ــرار قضــائي قطعــي يف الدولــ    ] ال ــية واســتنادا إىل ق ة مــن هــذه االتفاق
الطـرف الطالـبة، يف حـال اخـتالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة، حسبما هو       

اخـتالس املمـتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر من ِقبل      [...] [مشـار الـيه يف املـادتني        
مـن هـذه االتفاقـية، بإرجـاع املمتلكات         ] غسـل عـائدات الفسـاد     [...] [ و] مسـؤول عمومـي   
من هذه االتفاقية، ] التجميد واحلجز واملصادرة[...] [ا هـي معّرفة يف املادة      املصـادرة، حسـبم   

بشــكل يــتقرر مبقتضــى ترتيــبات تقنــية تــربم بــني الــدول األطــراف  ، إىل الدولــة الطــرف الطالــبة
ويف هـذه احلـاالت، تـرجع قـيمة املمتلكات املصادرة           . املعنـية، عـلى أسـاس كـل حالـة مبفـردها           

 )١٨٤(،)١٨٣(. من هذه املادة٥فقرة بكاملها، مع مراعاة ال

ــنظر بوجــه      -٤  جيــوز للــدول األطــراف أيضــا، عــندما يكــون ذلــك مناســبا، أن ت
 :خاص يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات، على أساس كل حالة مبفردها، بشأن أمور منها

التـربع بقـيمة تلـك العـائدات أو املمـتلكات أو بـاألموال املتأتـية مـن بــيعها أو          )أ( 
تنفيذ : تدابري أخرى [...] [من املادة   ) ج (٢ إىل احلساب املخصص عمال بالفقرة       جبـزء مـنها،   

املنظمات [من هذه االتفاقية أو إىل      ] االتفاقـية مـن خـالل التنمـية االقتصـادية واملسـاعدة التقنية            
 ؛]مبادرات وبرامج مكافحة الفساد] [احلكومية الدولية املتخصصة يف مكافحة الفساد

تلـك العـائدات أو املمـتلكات أو األمـوال املتأتـية مـن بيعها أو             ختصـيص قـيمة      )ب( 
جـزء مـنها أو التـربع هبـا أو جبـزء مـنها لـتمويل مشـاريع أو بـرامج إمنائـية حمـددة تكـون حصرا                       

__________ 
لكي تتمكن  "استعمال العبارة  نسبمن األ أشار بعض الوفود، أثناء املشاورات غري الرمسية، إىل أنه قد يكون       (181)

 "من ارجاع تلك العائدات أو املمتلكات إىل الضحايا
طلب عدد من الوفود حذف هذه الفقرة ألهنا كانت ترى أن التصرف ينبغي أن يكون يف نطاق قانون الدولة   (182)
 .دولة املصدر/لطرف الطالبةا
بشكل يتقرر مبقتضى ترتيبات تقنية تربم بني الدول األطراف املعنية،      " دعا عدد من الوفود إىل حذف عبارة  (183)

، واجلملة األخرية من هذه الفقرة، إذ اعتربهتما تتضمنان شروطا مرهقة قد ال "على أساس كل حالة مبفردها 
 .ةتتمشى مع روح االتفاقية املقبل

 ).A/AC.261/L.202 (٣يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترح االحتاد الروسي صيغة معّدلة للفقرة   (184)
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وجيوز أن تشترك منظمات حكومية دولية متخصصة يف        . ملـنفعة سـكان الدولـة الطرف الطالبة       
  )١٨٥(تلك االتفاقات أو الترتيبات؛

التـربع بقـيمة تلـك العـائدات أو املمـتلكات أو بـاألموال املتأتـية مـن بــيعها أو          )ج( 
وتربم تلك االتفاقات أو    . جبـزء مـنها لتخفـيض الديـن املـتعدد األطـراف للدولـة الطرف الطالبة               

 الترتيبات بالتعاون مع منظمات حكومية دولية متخصصة يف مسائل الديون الدولية؛

ــدول األطــ   -٥  ــرر ال ــا مل تق ــية     م ــة الطــرف متلق ــك، جيــوز للدول راف خــالف ذل
الطلـب، حيـثما يكون ذلك مناسبا، أن تقتطع مصروفات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق               
أو املالحقــة أو اإلجــراءات القضــائية املفضــية إىل اســترداد املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري     

 )١٨٦(.لمشروعة قبل إرجاع تلك املوجودات املستردة عمال هبذا الفص
 

 )١٨٧(].٧١املادة ُحذفت [
  
 ٦٢املادة 

 البلد األصلي يف حاالت اإلضرار مبمتلكات الدولة إىل املمتلكات إرجاع
 
[...]  و] التجمـــيد واحلجـــز واملصـــادرة [...] [بصـــرف الـــنظر عـــن أحكـــام املـــواد   -١
ذه من ه] املوجودات] ارجاع] [التصرف يف[...] [[و ] الـتعاون الـدويل ألغـراض املصـادرة     [

االتفاقـية، تعـتمد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا املركزية أو أجهزهتا                      
الـيت هلـا مسـؤوليات ذات صـلة، مـن أن تـرجع إىل الـبلد األصـلي املمتلكات اليت متثل عائدات                       

 .إجرامية أضر احلصول عليها بذلك البلد

ام التقاســم بــني الدولــة يف تلــك احلــاالت، ال جيــوز أن ختضــع املمــتلكات لــنظ -٢ 
 )١٨٨(.الطالبة والدولة متلقية الطلب

 
 ].٦٣املادة ُحذفت [

 
__________ 

 .ال ُتحتسب هذه التربعات يف إطار املعونة اإلمنائية الرمسية (185)
٦١ املادة يف الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، اقترحت اجلماهريية العربية الليبية إضافة فقرة جديدة إىل (186)

)A/AC.261/L.203.( 
 . املقترحة٧١أثناء املشاورات غري الرمسية، سحبت الواليات املتحدة املادة   (187)
 يف ٦١ أثناء املشاورات غري الرمسية، على أساس الفهم بأن مضموهنا قد جيسد يف املادة  ٦٢مل ينظر يف املادة  (188)

 .هناية املطاف
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 ٦٦املادة [
 ]وحدة االستخبارات املالية

 
تـتعاون الدول األطراف على منع ومكافحة إحالة املوجودات، مبا فيها األموال، ذات              

ئل اســترداد تلــك املصــدر غــري املشــروع واملتأتــية مــن أفعــال الفســاد، وعــلى تعزيــز ســبل ووســا
إنشاء وحدة استخبارات مالية تكون مسؤولة عن تلقي        ] تعيني أو [املوجـودات، بوسـائل منها      

املعلومـات املالـية املفشـاة الـيت ختـص العـائدات اإلجرامـية املشبوهة أو اليت هي مطلوبة مبقتضى               
ويتعني . ملعنيةالتشـريعات أو اللوائـح الوطنية وحتليل تلك املعلومات وتعميمها على السلطات ا            

أن تكـون وحـدة االسـتخبارات املالـية املتلقـية قـادرة عـلى اسـتخدام املعلومات داخل إقليمها،                    
وفقــا لتشــريعاهتا الوطنــية، إذا أذنــت هلــا بذلــك وحــدة االســتخبارات املالــية الــيت قدمــت تلــك   

 )١٩٠) (١٨٩(.املعلومات
 

 ].٧٢ و٦٩املادتان ُحذفت [
  
   دريب ومجع املعلومات وتبادهلا وحتليلهااملساعدة التقنية والت -سادسا 

 ٧٣املادة 
 الفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات عن طبيعة 

 
ــيل اجتاهــات       -١  ــة طــرف يف القــيام، بالتشــاور مــع اخلــرباء، بتحل ــنظر كــل دول ت

 .الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفساد

ألطـراف يف تطويـر االحصـاءات واخلربة التحليلية بشأن الفساد    تـنظر الـدول ا     -٢ 
واملعلومـات وتقاسـم تلـك االحصـاءات واخلـربة التحليلـية واملعلومـات فـيما بيـنها ومـن خالل                     
املـنظمات الدولـية واإلقليمـية، بغـية إجيـاد تعـاريف ومعـايري ومنهجـيات مشتركة قدر اإلمكان                   

 . الفساد ومكافحتهوكذلك معلومات عن أفضل املمارسات ملنع

__________ 
ع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترح بعض الوفود حذف هذه املادة،      أثناء القراءة الثانية ملشرو  (189)

وأفادت وفود أخرى بأن اجلملة األخرية من هذه املادة تثري قلقا  . ١٤وأشار إىل وجود أوجه تضارب مع املادة  
 .كبريا بشأن محاية البيانات الشخصية

 .الرمسيةمل ينظر يف هذه املادة أثناء املشاورات غري  (190)
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تـنظر كـل دولـة طـرف يف رصـد سياسـاهتا وتدابريهـا الفعلـية ملكافحة الفساد                  -٣ 
 .ويف إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتا

 
 )١٩١(.]٤حذفت الفقرة [

  
 ٧٤املادة 

 التدريب واملساعدة التقنية
 

صوغ أو حتسني برامج تقـوم كـل دولـة طـرف، بـالقدر الـالزم، باستهالل أو           -١ 
ــنع الفســاد ومكافحــته       ــيها املســؤولني عــن م ــب خاصــة ملوظف ــك   . تدري وميكــن أن تشــمل تل

 :الربامج

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؛

  جمال صوغ وختطيط سياسات استراتيجية ملكافحة الفساد؛بناء القدرات يف )ب( 

تدريـب السـلطات املعنـية على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية املتبادلة              )ج( 
 تفي مبتطلبات االتفاقية؛

ــية     )د(  ــز املؤسســات وإدارة اخلدمــات العمومــية وإدارة الشــؤون املال ــيم وتعزي تقي
 العمومي، والقطاع اخلاص؛العمومية، مبا يف ذلك االشتراء 

مـــنع ومكافحـــة إحالـــة املوجـــودات، مبـــا فـــيها األمـــوال، ذات املصـــدر غـــري   )ه( 
 املشروع واملتأتية من أفعال فساد واسترجاع تلك املوجودات؛

ــوال، ذات املصــدر غــري        )و(  ــيها األم ــا ف ــة، مب كشــف وجتمــيد املوجــودات املُحال
 املشروع واملتأتية من أفعال فساد؛

__________ 
عقب القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، اقترحت املكسيك إدراج مادة جديدة،   (191)

 :ونصها كما يلي" مشاركة املواطنني" مكررا، ويكون عنواهنا ٧٣تكون املادة 
لمية واجلامعية، مبا  تشجع الدول األطراف وتيّسر مشاركة املواطنني، وكذلك مشاركة األوساط الع"    

يتفق مع تشريعاهتا الداخلية، يف تصميم السياسات اخلاصة مبكافحة الفساد، ويف تطبيق آليات الرصد 
 ."والتقييم، ويف إجراء الدراسات عن أسباب الفساد وآثاره 

دراج  أي ا(وقد قررت اللجنة املخصصة، يف دورهتا اخلامسة، أن تنظر يف هذا االقتراح، بصيغته املنقحة   
 .، أثناء نظرها يف الفصل الثاين من مشروع االتفاقية)االشارة إىل األوساط العلمية واملهنية
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اقـبة حـركة املوجـودات، مبـا فـيها األمـوال، املتأتية من أفعال فساد ومراقبة                 مر )ز( 
 الطرائق املتبعة يف إحالة تلك املوجودات أو إخفائها أو تغيري شكلها؛

اســتحداث آلــيات وأســاليب قانونــية وإداريــة مالئمــة وفّعالــة لتيســري إرجــاع    )ح( 
 وع واملتأتية من أفعال فساد؛املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشر

اسـتحداث وسـائل تسـتعمل يف محايـة الضـحايا والشـهود الذين يتعاونون مع                 )ط( 
 السلطات القضائية؛

 .التدريب على اللوائح الوطنية والدولية واللغات )ي( 

تـنظر الـدول األطـراف يف أن تتـيح كـل مـنها لألخرى، حسب قدراهتا، أكرب                -٢ 
ســيما لصــاحل الــبلدان النامــية، يف خططهــا وبــراجمها الرامــية إىل  ة، والقــدر مــن املســاعدة التقنــي

 من  ١مكافحـة الفسـاد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار إليها يف الفقرة                 
ســاعدة، وتــبادل اخلــربات واملعــارف املتخصصــة ذات الصــلة الــيت   هــذه املــادة، والتدريــب وامل 
ــتعاون الــدويل بــ  ــية    ستيّســر ال ني الــدول األطــراف يف جمــايل تســليم اجملــرمني واملســاعدة القانون

 .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                   

 .يبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلةاالتفاقات أو الترت

تـنظر الـدول األطـراف يف مسـاعدة بعضـها الـبعض، بـناء عـلى الطلـب، على                     -٤ 
إجـراء تقيـيمات ودراسـات وحبـوث بشـأن أنـواع الفسـاد وأسـبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا،                    

 .كافحة الفسادلكي تضع، مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع استراتيجيات وخطط عمل مل

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                

 .على حتقيق ذلك اهلدف

إلقليمــية تــنظر الــدول األطــراف يف اســتخدام املؤمتــرات واحللقــات الدراســية ا  -٦ 
ودون اإلقليمــية والدولــية لــتعزيز الــتعاون واملســاعدة التقنــية وحلفــز مناقشــة املشــاكل الــيت متــثل 
شــاغال مشــتركا، مبــا يف ذلــك املشــاكل واالحتــياجات اخلاصــة بالــبلدان النامــية والــبلدان ذات  

 .االقتصادات االنتقالية
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مهة ماليا يف اجلهود    تـنظر الـدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسا           -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 
 الربامج واملشاريع املضطلع هبا يف البلدان النامية هبدف         بغـرض القيام، من خالل املركز، بتعزيز      

 .تنفيذ هذه االتفاقية
  
 ٧٥املادة 

 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى
 التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

 
 التنفــيذ األمــثل هلــذه االتفاقــية قــدر تفضــي إىلتــتخذ الــدول األطــراف تدابــري  -١ 

 من آثار سلبية يف اجملتمع   فسادعاون الـدويل، آخـذة يف اعتـبارها مـا لل          اإلمكـان، مـن خـالل الـت       
 .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 صــعدةى خمــتلف األ عــل مــع الــبلدان النامــيةتعزيــز تعاوهنــا )أ( 
 ومكافحة الفساد؛تلك البلدان على منع 

 جهودالبلدان النامية من    ما تبذلـه   زيـادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم         )ب( 
 وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛الفساد بصورة فعالة، مكافحة ملنع و

ذات االقتصــــادات إىل الــــبلدان النامــــية والــــبلدان تقــــدمي املســــاعدة التقنــــية  )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 

وجـه اخلصــوص، وفقــا لقانوهنـا الداخــلي وألحكــام هــذه االتفاقـية، يف التــربع لذلــك احلســاب    
بنسـبة مـئوية مـن األمـوال، أو من القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو املمتلكات اليت تصادر                   

 وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛
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ملؤسســات املالــية، حســب االقتضــاء، عــلى االنضــمام تشــجيع ســائر الــدول وا )د( 
إلـيها يف اجلهـود املـبذولة وفقـا هلـذه املـادة وإقـناعها بذلـك، خصوصـا بـتوفري املـزيد من برامج                         

 .التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية بغية مساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية

مســاس بااللــتزامات القائمــة بشــأن  هــذه الــتدابري، قــدر اإلمكــان، دون تــتخذ -٣ 
املسـاعدة األجنبـية أو بغـري ذلـك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو                   

 .الدويل

جيـوز للـدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف           -٤ 
الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالية       آخذة بعني االعتبار   ،واللوجستيةبشـأن املسـاعدة املاديـة       
 )١٩٢(. ومكافحتههوكشفالفساد  وملنع ، هذه االتفاقيةاليت تنص عليهاوسائل التعاون الدويل 

  
   )١٩٣(آليات رصد التنفيذ  -سابعا 

 ٧٦املادة 
 مؤمتر األطراف يف االتفاقية

 
ني قدرة ُينشـأ مبوجـب هـذا الصـك مؤمتـر لألطراف يف االتفاقية من أجل حتس              -١  

الـدول األطـراف والـتعاون بيـنها عـلى حتقيق األهداف احملّددة يف هذه االتفاقية وتعزيز تنفيذها                  
 .واستعراضه

يدعـو األمـني العام لألمم املتحدة مؤمتر األطراف إىل االنعقاد يف موعد أقصاه            -٢  
 ملؤمتر األطراف   بعد ذلك، ُتعقد االجتماعات العادية    . سـنة واحـدة بعـد بدء نفاذ هذه االتفاقية         
 .وفقا للنظام الداخلي الذي يعتمده املؤمتر

يعـــتمد مؤمتـــر األطـــراف نظامـــا داخلـــيا وقواعـــد حتكـــم األنشـــطة املبيـــنة يف    -٣  
 .مبا يف ذلك قواعد بشأن تسديد النفقات املتكبدة يف االضطالع بتلك األنشطة )١٩٤(،[...]

__________ 
عقب القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت أملانيا إضافة مادة جديدة   (192)

وأجلت اللجنة املخصصة يف . ) A/AC.261/L.168(يف هناية هذا الفصل " تبادل املعلومات الشخصية"بعنوان 
 .دورهتا اخلامسة مناقشة االقتراح الذي قدمته أملانيا

نص املواد الواردة يف هذا الفصل هو صيغة منقحة أنتجها فريق عامل غري رمسي أنشأه نائب الرئيس املسؤول   (193)
وتولت تنسيقه مصر   عن هذا الفصل من مشروع االتفاقية، أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة،    

(A/AC.261/L.204). وسيواصل الفريق العامل أعماله أثناء الدورة السادسة للجنة املخصصة  . 
 . مكررا٧٦ و ٧٦سيتوقف النص الذي سيدرج هنا على نتيجة املناقشات بشأن املادتني  (194)
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 من  ١املذكورة يف الفقرة    يـتفق مؤمتـر األطـراف عـلى آليات إلجناز األهداف             -٤  
 :هذه املادة، مبا يف ذلك ما يلي

التدريب [...] [تيسـري األنشـطة الـيت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املواد              )أ(  
تنفــيذ االتفاقــية مــن خــالل التنمــية االقتصــادية      : تدابــري أخــرى [...] [و] واملســاعدة التقنــية 
ــية  ــنعتدابــري [...] [والفصــول ] واملســاعدة التقن ــدويل  [...] [و ] امل ــتعاون ال ــز ودعــم ال ] تعزي

مـنع ومكافحة إحالة األموال ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد، مبا              [...] [ و
من هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على       ] يف ذلـك غسل األموال، وإرجاع تلك األموال       

 مجع التربعات؛

 الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن        تيسـري تبادل املعلومات بني     )ب(  
 املمارسات الناجحة يف مكافحته؛

ــية ذات        )ج(   ــري احلكوم ــنظمات غ ــية وامل ــية واإلقليم ــنظمات الدول ــع امل ــتعاون م ال
 الصلة؛

 استعراض تنفيذ هذه االتفاقية دوريا؛ )د(  

 .تقدمي توصيات لتحسني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها )ه(  

وز متثــيل هيــئات مــنظومة األمــم املــتحدة، مبــا فــيها الوكــاالت املتخصصــة،  جيــ -٥ 
. وكذلـك أي دولـة غـري طـرف يف هـذه االتفاقية، يف اجتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب        

ــري          ــية أم غ ــية، وحكوم ــية أم دول ــت وطن ــواء أكان ــة س ــئة أو وكال ــب أي هي ــبول طل وجيــوز ق
ة هبذه االتفاقية وتكون قد أبلغت األمني العام        حكومـية، تكـون مؤهلـة ملعاجلـة مسـائل مشـمول           

لألمـم املـتحدة برغبـتها يف أن متـثل يف اجـتماع مـن اجـتماعات مؤمتر األطراف بصفة مراقب،                     
وخيضع قبول املراقبني ومشاركتهم . وذلـك مـا مل يعـترض ثلث األطراف احلاضرين على األقل          

 )١٩٥(.للنظام الداخلي املعتمد من مؤمتر األطراف

مـــن هـــذه املـــادة، ينشـــئ مؤمتـــر  ) ه(و) د (٤غـــراض الفقـــرتني الفرعيـــتني أل -٦[ 
 )١٩٦(].]أو هيئتني فرعيتني[هيئة فرعية ] ، يف اجتماعه األول[األطراف 

  

__________ 
 . مكررا٧٦ سابقا من املادة ١٠الفقرة  (195)
 مكررا والعناصر اليت ٧٦وقد علّق النظر يف هذه الفقرة إىل حني مناقشة املادة  . ٧٦ سابقا من املادة ٥الفقرة  (196)

 . مكررا واليت ميكن نقلها إىل هذه املادة٧٦تتضمنها حاليا املادة 
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  مكررا٧٦املادة [

 اإلبالغ والتقييم
 
ــنهم مؤمتــر األطــراف يف      -١   ــئة الفرعــية ويعّي ترشــح الــدول األطــراف أعضــاء اهلي

 اهليـئة الفرعـية مـن عشـرة أعضـاء يعملـون بصـفتهم الشخصية وتكون                 وتـتألف هـذه   . االتفاقـية 
لديهـم خـربة ذات صـلة مبوضـوع االتفاقـية ويعملـون بصورة موضوعية وملا فيه أفضل مصلحة                 

ــية     . لالتفاقــية ــنظم القانون ــتوزيع اجلغــرايف العــادل وكذلــك ال ــئة الفرعــية ال وجيســد تشــكيل اهلي
 .الرئيسية

ن خالل اهليئة الفرعية، على املعرفة الالزمة بالتدابري        حيصـل مؤمتر األطراف، م     -٢  
الــيت تــتخذها الــدول األطــراف تنفــيذا هلــذه االتفاقــية، والصــعوبات الــيت تواجههــا أثــناء القــيام   
بذلـك، مـن خـالل معلومـات تقدمهـا الــدول األطـراف أو هيـئات أخـرى، مبـا فـيها املــنظمات           

 )١٩٧(.الدولية العمومية واجملتمع املدين

ــية،     -٣   ــئة الفرعـ ــة، مـــن خـــالل اهليـ يســـتخدم مؤمتـــر األطـــراف، بصـــورة مالئمـ
ــية واإلقليمــية األخــرى مــن أجــل مكافحــة       ــيات الدول املعلومــات ذات الصــلة الــيت تعّدهــا اآلل

 .الفساد، بغية جتنب االزدواج غري الضروري يف العمل

ارير تقـدم كـل دولـة طـرف إىل مؤمتـر األطـراف، من خالل اهليئة الفرعية، تق                  -٤  
تتضـمن معلومـات عـن براجمها وخططها وممارساهتا والنتائج اليت تتوصل إليها والصعوبات اليت     
تواجههـا، وكذلـك معلومـات عـن الـتدابري التشـريعية واإلداريـة الـيت اعتمدهتا لتنفيذ االتفاقية،                    

ويقــدم الــتقرير األول خــالل ســنتني مــن بــدء نفــاذ االتفاقــية  . حســبما يطلــب مؤمتــر األطــراف
 )١٩٨(.وتقدم التقارير الالحقة كل مخس سنوات. النسبة إىل الدولة الطرف املعنيةب

__________ 
، رهنا بإعادة صياغتها، وقد بدأت ٧٦قرر الفريق العامل غري الرمسي أن هذه الفقرة ينبغي نقلها إىل املادة      (197)

الفريق أثناء الدورة اخلامسة للجنة املخصصة، ويتوقع استكماهلا عندما يستأنف الفريق عمله أثناء   مناقشتها يف 
" من خالل اهليئة الفرعية  "وخالل مناقشاته أثناء الدورة اخلامسة، كان من رأيه أن عبارة  . الدورة السادسة

 . األخرية من الفقرةوقد بدأت املناقشة أيضا بشأن املفهوم املتضمن يف العبارة. ميكن حذفها
، بعد إدخال التعديالت املناسبة ٧٦قرر الفريق العامل غري الرمسي أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إىل املادة  (198)

وسيجري الفريق العامل غري الرمسي هذه التعديالت عندما يستأنف . لتحقيق توافق مضامينها مع تلك املادة 
 .خصصةعمله أثناء الدورة السادسة للجنة امل
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ال حاجــة تدعــو الــدول األطــراف الــيت قّدمــت تقريــرا أولــيا شــامال إىل اهليــئة    -٥  
 )١٩٩(.الفرعية أن تكرر يف التقارير الالحقة املعلومات األساسية اليت قُّدمت سابقا

ت تقريـرا إىل منظمة إقليمية أو دون إقليمية         جيـوز للـدول األطـراف الـيت قّدمـ          -٦  
 من هذه املادة، أن تستخدم عناصر من ذلك       ٤حيـتوي عـلى املعلومـات املشـار إلـيها يف الفقرة             

 .التقرير العداد التقرير الذي تقدمه إىل مؤمتر األطراف من خالل هيئته الفرعية

ل اهليئة الفرعية، لغـرض التقيـيم، يـنظر مؤمتـر األطـراف يف أن ينشئ، من خال              -٧  
ويـنظر مؤمتـر األطـراف أيضـا يف أن ينشـئ هـيكال إقليمـيا لنظام                . نظـام اسـتعراض بـني الـنظراء       

االسـتعراض بـني الـنظراء، مـع إيـالء االعتبار الواجب للحاجة إىل ضمان مستوى تقييم موحد                   
 )٢٠٠(.جلميع الدول األطراف

دة التقنية املستهدفة، تعّد ألغـراض حتسـني تنفـيذ هـذه االتفاقـية وتيسري املساع           -٨  
 مـن هذه املادة، تقارير  ٧ إىل ٢اهليـئة الفرعـية، عـلى أسـاس املعلومـات اجملمعـة وفقـا للفقـرات                 

وتقّدم تلك التقارير   . لتقيـيم التنفـيذ القانوين لالتفاقية وإنفاذ أحكامها من قبل كل دولة طرف            
 )٢٠١(.إىل مؤمتر األطراف

 األطــراف إىل اهليــئة الفرعــية ملؤمتــر األطــراف     الــتقارير الــيت تقّدمهــا الــدول    -٩  
 .]وتقارير التقييم اليت تعّدها اهليئة الفرعية يتعني أن تتاح للجمهور على نطاق واسع

  
 ٧٧املـادة 
 ألمانةا

 
يوفر األمني العام لألمم املتحدة خدمات األمانة الالزمة ملؤمتر األطراف يف                                   -١  

 ].رعية  الف ] وهليئاته    [وهليئته     [االتفاقية     

 :على أمانة مؤمتر األطراف            -٢  

__________ 
، بعد إدخال التعديالت املناسبة ٧٦قرر الفريق العامل غري الرمسي أن هذه الفقرة ينبغي أن تنقل إىل املادة  (199)

وسيجري الفريق العامل غري الرمسي تلك التعديالت عندما يستأنف  . لتحقيق توافق مضامينها مع تلك املادة 
 .عمله أثناء الدورة السادسة للجنة املخصصة

ومل يتوفر للفريق العامل غري الرمسي وقت     . ٧٦عربت النرويج عن رغبتها يف أن تنقل هذه الفقرة إىل املادة      أ (200)
 .ملناقشة ذلك االقتراح

ومل يتوفر للفريق العامل غري الرمسي وقت     . ٧٦أعربت النرويج عن رغبتها يف أن تنقل هذه الفقرة إىل املادة       (201)
 .ملناقشة ذلك االقتراح
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[...] أن تساعد مؤمتر األطراف على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة                                 )أ(  
من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتماعات مؤمتر                             ] مؤمتر األطراف يف االتفاقية           [

 األطراف وأن تقدم اخلدمات الالزمة هلا؛                   

راف، بناء على طلبها، على توفري املعلومات إىل مؤمتر                           أن تساعد الدول األط           )ب (  
من هذه      ] اإلبالغ والتقييم       [...] [ من املادة       ٤األطراف حسبما هو متوخى يف الفقرة                      

 االتفاقية؛    

أن تضمن التنسيق الالزم مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية العمومية                                   )ج (  
 ذات الصلة؛     

[...]  على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة                          أن تساعد اهليئة الفرعية             )د[(  
الفرعية      ] اهليئات   [من هذه االتفاقية، وأن تضع الترتيبات الجتماعات اهليئة                                ] اإلبالغ والتقييم       [

 ]وأن توفر اخلدمات الالزمة هلا؛               

أن تـؤدي غـري ذلك من وظائف األمانة احملددة يف هذه االتفاقية وأي وظائف           )ه( 
مؤمتر األطراف، وخصوصا فيما يتعلق جبمع كل ما هو متاح للجمهور من            أخـرى قد حيددها     

 .وثائق ذات صلة بتدابري مكافحة الفساد على الصعيدين الوطين والدويل
  

   )٢٠٢(أحكام ختامية -ثامنا 
 )٢٠٣(٧٨املادة 

 تنفيذ االتفاقية
 

يلزم   وفقـا للمـبادئ األساسـية لقانوهنـا الداخلي، ما          ،تـتخذ كـل دولـة طـرف        -١ 
 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقيةاالتشريعية والتدابري فيها المن تدابري، مبا 

__________ 
اء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، استذكر الرئيس قرار اللجنة املخصصة      أثن (202)

غري أن  . أن تنظر يف الديباجة املقترحة ملشروع االتفاقية يف هناية عملية التفاوض، ورمبا مع األحكام اخلتامية
د قدمت اقتراحات بشأن األحكام اخلتامية، أن الرئيس اقترح، لدواعي االتساق، وبالنظر إىل أن بعض الوفو

تشرع اللجنة املخصصة يف القراءة األوىل هلذا الفصل، على أن يكون مفهوما أنه سيكون من الضروري أن 
يعاد النظر يف حمتواه والصياغة النهائية ألحكامه عند التوصل إىل اتفاق حول صياغة أحكام أخرى يف مشروع   

 . املخصصة، يف دورهتا الرابعة، قراءة ثانية لتلك األحكام بناء على الفهم نفسه وأجرت اللجنة. االتفاقية
نقلت هذه املادة من الفصل السابق، لتصبح املادة األوىل من الفصل الثامن من مشروع االتفاقية، عمال باقتراح     (203)

انظر الوثيقة  (املخصصة قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة 
A/AC.261/L.85 (وقبلته اللجنة املخصصة. 
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جيــوز لكــل دولــة طــرف أن تعــتمد تدابــري أكــثر صــرامة أو شــدة مــن الــتدابري   -٢ 
 )٢٠٤(. ومكافحتهالفساداملنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

  
 )٢٠٥(٧٩املادة [
 قات والترتيبات األخرىالعالقة باالتفا

 
  )٢٠٦(١اخليار 

ال متــس هــذه االتفاقــية بــاحلقوق والــتعهدات الناشــئة عــن االتفاقــيات  -١  
 .الدولية املتعددة األطراف

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
اقية، لغرض استكمال  ثنائـية أو مـتعددة األطـراف بشـأن األمـور اليت تتناوهلا هذه االتف              

 .أو تدعيم أحكامها أو تيسري تطبيق املبادئ اجملسدة فيها

إذا سـبق لدولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ترتيـبا بشـأن موضوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرسـت عالقاهتا على أي حنو آخر فيما                

االتفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه  يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك  
 .االتفاقية، اذا كان ييسر التعاون الدويل

 __________ 
أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت شيلي إضافة فقرة أخرى هلذه    )204(

 .(A/AC.261/L.160)املادة 
شة الطويلة اليت دارت حول املوضوع الذي أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، استذكرت معظم الوفود املناق (205)

وشددت تلك الوفود على أن احلل  . تتناوله هذه املادة واليت جرت أثناء التفاوض على اتفاقية اجلرمية املنظمة 
الذي اعتمد يف تلك االتفاقية كان عدم إدراج حكم خاص بشأن العالقة باملعاهدات األخرى وترك هذه 

ورأت تلك الوفود أنه سيكون من احلكمة      . ١٩٦٩ فيينا لقانون املعاهدات لعام املسألة لتسري عليها اتفاقية 
وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن من السابق ألوانه،  . اعتماد حل مماثل فيما يتعلق مبشروع االتفاقية

القة باملعاهدات كما هو احلال يف معظم املسائل اليت تتناوهلا األحكام اخلتامية، البت يف ادراج مادة بشأن الع
. األخرى أو عدم إدراجها، أو البت يف توخي أن تكون الغلبة لالتفاقية املقبلة أو عليها أو عدم توخي ذلك      

ولذلك اعترب أن من الضروري اإلبقاء على اخليارين الواردين أدناه لكي ينظر فيهما أثناء القراءة الثانية ملشروع      
 .ثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة وقد أعيد تكرار هذين املوقفني أ. النص

وقد أشارت فرنسا اىل أن احلكم املقترح . (A/AC.261/IPM/10)نص مأخوذ من االقتراح املقدم من فرنسا  (206)
ا وحجزها   اخلاصة بغسل العائدات املتأتية من اجلرمية والبحث عنه١٩٩٠ من اتفاقية عام ٣٩يستند إىل املادة 

 منها ١؛ وقد ُعدلت الفقرة )٣١٧٠٤، الرقم ١٨٦٢، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة، (ومصادرهتا 
وأفادت فرنسا بأن اهلدف من هذا احلكم هو احلفاظ على االلتزامات املترتبة على الدول يف . بصورة طفيفة

 .الصكوك الدولية األخرى
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  )٢٠٧(٢اخليار 
تكــون هلــذه االتفاقــية غلــبة عــلى االتفاقــيات واالتفاقــات املــتعددة         -١  

 .األطراف السابقة

جيـوز للـدول األطـراف يف هـذه االتفاقـية أن تـربم فـيما بينها اتفاقات           -٢  
راف بشـأن األمـور اليت تتناوهلا هذه االتفاقية، لغرض استكمال          ثنائـية أو مـتعددة األطـ      

 .أو تدعيم أحكامها أو لصاحل تطبيق املبادئ اجملسدة فيها تطبيقا أكثر فعالية

إذا سـبق لدولـتني أو أكـثر مـن الـدول األطـراف أن أبرمـت اتفاقا أو                    -٣  
ى أي حنو آخر فيما     ترتيـبا بشـأن موضـوع تتناولـه هذه االتفاقية أو أرست عالقاهتا عل            

يــتعلق بذلــك املوضــوع، حــق هلــا أن تطــبق ذلــك االتفــاق أو الترتيــب بــدال مــن هــذه   
 .]االتفاقية طاملا كان يعزز فعالية أحكامها
  

 )٢٠٨(  مكررا٧٩املادة [
 ني اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وبروتوكوالهتاالعالقة ب

 
 .واحد أو أكثرجيوز تكميل هذه االتفاقية بربوتوكول  -١ 

ــرفا يف      -٢  ــادي طـ ــتكامل االقتصـ ــية للـ ــنظمة إقليمـ ــة أو مـ ــبح أي دولـ ــي تصـ لكـ
 .بروتوكول ما، جيب أن تكون طرفا يف هذه االتفاقية أيضا

ال تكـون الدولـة الطـرف يف هذه االتفاقية ملزمة بأي بروتوكول ما مل تصبح                 -٣ 
 .طرفا يف ذلك الربوتوكول وفقا ألحكامه

ذه االتفاقية، مع مراعاة    هبـ  اتوكول مـلحق هبـذه االتفاقـية اقـتران        ر أي بـرو   يفسّـ  -٤ 
 ].الغرض من ذلك الربوتوكول

  
__________ 

 القراءة األوىل ملشروع النص يف الدورة الثانية للجنة املخصصة      اقتراح قدمته كولومبيا أثناء  (207)
(A/AC.261/L.84). 

. اقتراح قدمته االمارات العربية املتحدة أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة (208)
وجتدر االشارة إىل ). A/AC.261/L.59/Add.2انظر الوثيقة  (وكانت بيالروس قد قدمت اقتراحا مماثال 

 هلذه املادة  ٢ مـن االقتــراح املقـّدم مـن الفلبيـن، الذي ورد بصفته اخليار   ٥ إلـــى ٢الفقــرات  أن
(A/AC.261/3 (Part IV)) وسحب أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، تضمنت نصا مطابقا لنص هذا 

 .االقتراح
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 )٢٠٩(٨٠املادة 

  تسوية النـزاعات
زاعات املـتعلقة بتفسـري أو تطبـيق هذه        ـتسـعى الـدول األطـراف إىل تسـوية الـن           -١ 
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 

ر من الدول األطراف بشأن تفسري   يعـرض أي نـزاع ينشـأ بـني دولـتني أو أكث             -٢ 
 ،ر تسـويته عـن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولة    ، وتـتعذّ   أو تطبـيقها   هـذه االتفاقـية   

وإذا مل تــتمكن تلــك الــدول . عــلى التحكــيم بــناء عــلى طلــب إحــدى تلــك الــدول األطــراف  
كيم، جاز  األطـراف، بعـد سـتة أشـهر مـن تـاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التح                  

 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 هذه٢ بالفقرة أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضـمام إلـيها، أهنـا ال تعتـرب نفسـها ملـزمة                 علـيها   
 مــن هــذه املــادة جتــاه أي دولــة ٢بالفقــرة 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 
 .ملتحدةه إىل األمني العام لألمم اذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج

  
 )٢١٠(٨١املادة 

  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
 [...] إىل   [...]فـتح بـاب التوقـيع عـلى هـذه االتفاقية أمام مجيع الدول من                ُي -١ 

 .[...]، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت [...]يف 

تكامل االقتصادي  لاُيفـتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات            -٢ 
 شـريطة أن تكـون دولـة واحـدة عـلى األقـل مـن الدول األعضاء يف تلك املنظمة قد                      ،اإلقليمـية 

 )٢١١(. من هذه املادة١عت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة وقّ
__________ 

 . يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، (209)
أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن   (210)

 .هناك تعليقات على هذه املادة
 .نص مأخوذ من اقتراح مقدم من كولومبيا (211)
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وتودع صكوك التصديق   . ختضـع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار         -٣ 
وجيــوز ألي مــنظمة إقليمــية للــتكامل .  العــام لألمــم املــتحدةأو القــبول أو اإلقــرار لــدى األمــني

االقتصــادي أن تــودع صــك تصــديقها أو قــبوهلا أو إقــرارها إذا كانــت قــد فعلــت ذلــك دولــة   
وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا        . واحـدة عـلى األقـل مـن الـدول األعضـاء فيها            

 تلــك تقــومو. الــيت حتكمهــا هــذه االتفاقــيةأو إقــرارها نطــاق اختصاصــها فــيما يــتعلق باملســائل 
 )٢١٢(. الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصها أيضا بإبالغاملنظمة

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          . تفاقـية اال
للـتكامل االقتصـادي، وقـت انضـمامها، نطـاق اختصاصـها فـيما يـتعلق باملسـائل الـيت حتكمهـا            

 .غ أيضا تلك املنظمة الوديع بأي تعديل ذي صلة يف نطاق اختصاصهاوتبلّ. هذه االتفاقية
  

 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  )٢١٤(]األربعــني [)٢١٣(]العشــرين[
وألغــراض هــذه الفقــرة، ال يعتــرب أي صــك تودعــه مــنظمة إقليمــية للــتكامل االقتصــادي صــكا 

 .أودعتها الدول األعضاء يف تلك املنظمةإضافيا إىل الصكوك اليت 

بالنسـبة لكـل دولـة أو مـنظمة إقليمـية للـتكامل االقتصـادي تصـدق عـلى هذه االتفاقية أو                     -٢
ــداع الصــك      ــد إي ــيها، بع ــرها أو تنضــم إل ــلها أو تق ــتعلق ]األربعــني] [العشــرين[تقب ــك امل  بذل

يخ إيـداع تلـك الدولـة أو املنظمة         اإلجـراء، يـبدأ نفـاذ هـذه االتفاقـية يف الـيوم الـثالثني مـن تـار                  
 )٢١٥(. ذا الصلةالصك

  
__________ 

 .اجلملتان األخريتان من هذه الفقرة مها من اقتراح كولومبيا (212)
 (A/AC.261/L.84)اقتراح قدمته كولومبيا أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة  (213)

 .وأيدته عدة وفود
 .، أيدت عدة وفود هذا االقتراح أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة (214)

أثناء القراءة الثانية ملشروع النص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، أشارت اليابان إىل اعتزامها تقدمي اقتراح    )215(
 .يتعلق هبذه الفقرة لكي تنظر فيه اللجنة املخصصة أثناء القراءة الثالثة ملشروع النص
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 )٢١٦(٨٣املادة 
 التعديل

 
بعـد انقضـاء مخـس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف             -١ 

 االقـتراح إىل األمـني العـام لألمـم املـتحدة، الـذي يقوم               ذلـك أن تقـترح تعديـال هلـا، وأن تقـدم           
 بغرض النظر يف    ،ومؤمتر األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح      بإبالغ الدول األطراف     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،        
 .الدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر األطراف

 اليت تندرج ضمن    األمور، يف    االقليمـية  متـارس مـنظمات الـتكامل االقتصـادي        -٢ 
 هـذه املـادة بعـدد مـن األصـوات مسـاو لعدد       يف إطـار نطـاق اختصاصـها، حقهـا يف التصـويت         

وال جيــوز لـتلك املــنظمات أن متــارس حقهــا يف  . طــراف يف االتفاقــيةالــيت هـي أ  األعضــاء اهلـ دو
 .التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس

 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 
دولـة طـرف، بعـد تسعني يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك                  

 .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قــبوهلا دألطــراف الــيت أبــتعديل، يصــبح ملــزما للــدول االــعــندما يــبدأ نفــاذ  -٥ 
 وتظــل الــدول األطــراف األخــرى ملــزمة بأحكــام هــذه االتفاقــية وبــأي تعديــالت  .االلــتزام بــه

 . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
  

__________ 
انية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن  أثناء القراءتني األوىل والث (216)

 .هناك تعليقات على هذه املادة
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 )٢١٧(٨٤املادة 
 االنسحاب

 
دولـة طـرف أن تنسـحب مـن هـذه االتفاقـية بتوجـيه إشعار كتايب                 ألي  جيـوز    -١  

ويصــبح هــذا االنســحاب نــافذا بعــد ســنة واحــدة مــن تــاريخ . ام لألمــم املــتحدةإىل األمــني العــ
 )٢١٨(.استالم األمني العام ذلك اإلشعار

طـرفا يف هـذه االتفاقـية عندما        االقليمـية   لـتكامل االقتصـادي     اال تعـود مـنظمة       -٢ 
 .تنسحب من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

ــتتبع االنســـحاب مـــن هـــذ  -٣[  ــية يسـ ــا له االتفاقـ ــرة وفقـ ــادة  ١لفقـ  مـــن هـــذه املـ
 ].االنسحاب من أي بروتوكوالت ملحقة هبا

  
 )٢١٩(٨٥املادة 

 الوديع واللغات
 
 .ى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه االتفاقيةسمَُّي -١  

ــيزية      -٢  ــية، الــيت تتســاوى نصوصــها اإلســبانية واإلنكل ــودع أصــل هــذه االتفاق ي
 .ة والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدةوالروسية والصيني

لـون ذلك حسب األصول من      عـون أدنـاه، املخوّ    ضـون املوقّ  ، قـام املفوّ   موإثـباتا ملـا تقـدّ      
 .جانب حكوماهتم، بالتوقيع على هذه االتفاقية

  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

__________ 
 .أثناء القراءة األوىل ملشروع النص، يف الدورة الثانية للجنة املخصصة، مل تكن هناك تعليقات على هذه املادة  (217)
ص، يف الدورة الرابعة للجنة املخصصة، اقترحت أوغندا تعديل هذه الفقرة       أثناء القراءة الثانية ملشروع الن   (218)

يصبح هذا اإلنسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ تلقي اإلشعار إذا مل تكن لدى  : "بإضافة اجلملة التالية يف هنايتها
كمة  الدولة الطرف نزاعات غري مسواة مع دولة طرف أخرى أو إجراء حتكيم معلق أو دعوى أمام أي حم      

 ."قانونية
أثناء القراءتني األوىل والثانية ملشروع النص، يف الدورتني الثانية والرابعة للجنة املخصصة على التوايل، مل تكن   (219)

 .هناك تعليقات على هذه املادة


