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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السابعة     
 ٢٠٠٣أكتوبر     / تشرين األول       ١-سبتمرب    / أيلول  ٢٩فيينا،    
 * من جدول األعمال املؤقت            ٣البند   

املسائل املعلقة     : النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        
؛ وملحوظة     )ت(و ) ع( و  )ز مكررا(، الفقرات الفرعية    ٢املادة (

،   ٤؛ واملادة   ٣لألعمال التحضريية بشأن مفهوم الفساد؛ واملادة         
؛ وملحوظة لألعمال التحضريية بشأن محاية البيانات             ٢الفقرة  

؛ واملادة  ٩، الفقرة   ٥٣؛ واملادة   ٣، الفقرة    ٤٢الشخصية؛ واملادة    
؛  )مبا فيها ملحوظة لألعمال التحضريية بشأن الدول االحتادية               (٧٨

    ))؛ والديباجة   ٨٥-٨٠ مكررا؛ واملواد      ٧٩واملادة 
 تقرير فريق االتساق

  
 احملتويات   

 
الصفحة      الفقرات
.........................................................................إنشاء الفريق وواليته             ٢-١ ٣  -أوال  
......................................................................................العضوية      ٣ ٣  -ثانيا 
.................................................................................طريقة العمل        ٦-٤ ٤  -ثالثا 
..................................................................................نتائج العمل        ١١-٧ ٥  -رابعا   
..................................."التفاقية    اجلرائم املشمولة هبذه ا             "استبقاء عبارة          ٨ ٥   -ألف  

__________ 
* A/AC.261/23. 



 

 2 
 

 A/AC.261/24 

الصفحة      الفقرات

٩ ٥ 
فعل جمّرم وفقا           "بعبارة     " سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية                 "االستعاضة عن عبارة            

...................................................................."هلذه االتفاقية       
  -باء 

١٠ ٥ 
املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع                                     "االستعاضة عن عبارة              

...."فقا هلذه االتفاقية          عائدات األفعال اجملّرمة و               "بعبارة      " واملتأتية من أفعال فساد              
  -جيم   

.....................................................تغيري عناوين الفصول واملواد                   ١١ ٦   -دال  
....................................................................................التوصيات      ١٩-١٢ ٦ -خامسا    

١٢ ٦ 
األفعال اجملّرمة           "بعبارة      " اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                "االستعاضة عن عبارة            

..............................................................."وفقا هلذه االتفاقية           
  -ألف  

١٣ ٧ 
األفعال       "بعبارة      " ذه االتفاقية       األفعال اجملّرمة وفقا هل               "االستعاضة عن عبارة              
.........................................................."املشمولة هبذه االتفاقية             

  -باء 

١٤ ٧ 
بعبارة       " املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة                           "االستعاضة عن عبارة               

....................................."عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية                         "
  -جيم   

...................التغيريات املوصى بإدخاهلا على عناوين الفصل الثالث ومواده                                       ١٥ ٨   -دال  
................................................................إعادة ترتيب املواد           ١٩-١٦ ٨   -هاء  
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 إنشاء الفريق وواليته -أوال 
  
أنشــأت اللجــنة املخصصــة لوضــع اتفاقــية ملكافحــة اجلــرمية املــنظمة عــرب الوطنــية فــريق   -١

اتسـاق لكـي يكفـل اتسـاق مشـروع اتفاقـية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية                   
. وتوكوالت املـلحقة هبا، جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة       جنـبا إىل جنـب مـع مشـاريع الـرب          

ونظـرا ملـا قدمـه فـريق االتسـاق ذاك مـن مسـامهة كبرية يف التفاوض على اتفاقية األمم املتحدة                      
) ، املــــرفق األول٥٥/٢٥قــــرار اجلمعــــية العامــــة (ملكافحــــة اجلــــرمية املــــنظمة عــــرب الوطنــــية  

/٥٥، املــرفقان الــثاين والثالــث وقــرارها  ٥٥/٢٥معــية قــرار اجل(والــربوتوكوالت املــلحقة هبــا 
، قــررت اللجــنة املخصصــة للــتفاوض بشــأن اتفاقــية ملكافحــة الفســاد أن  )، املــرفق األول٢٥٥

 .تنشئ فريق اتساق خاصا هبا

ويف الـدورة الـرابعة للجـنة املخصصـة للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحـة الفساد، طلب                    -٢
اإلقليمية أن تعّين ممثلني هلا يف فريق االتساق الذي سيطلب منه،           الرئـيس إىل مجـيع اجملموعـات        

ابـتداء مـن الـدورة اخلامسة، أن يكفل االتساق داخل نص مشروع االتفاقية وبني مجيع الصيغ                 
وإىل جانـب ذلـك، سـلّم فـريق االتساق بضرورة استعراض التوافق        . اللغويـة ملشـروع االتفاقـية     

تكّررت فيها أحكام من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية         بـني مـواد مشـروع االتفاقية اليت         
وخـــالل الـــدورة السادســـة للجـــنة . املـــنظمة عـــرب الوطنـــية واملـــواد املقابلـــة يف تلـــك االتفاقـــية 

 )١(.املخصصة، عمل الفريق على ضمان االتساق من هذه الناحية أيضا
  

   العضوية   -ثانيا  
ممثلو اجلزائر وجنوب أفريقيا والكامريون عن   : يكانـت تركيـبة فـريق االتساق كما يل         -٣

جمموعـة الـدول األفريقية، ممثال باكستان والصني عن جمموعة الدول اآلسيوية مع تناوب ممثلي               
ــتاح         ــد الثالــث امل ــية الســعودية عــلى املقع ــية الســورية وعمــان واململكــة العرب ــة العرب اجلمهوري

موعة دول أوروبا الشرقية؛ وممثال كولومبيا لـلمجموعة؛ ممـثال االحتـاد الروسـي وبولـندا عـن جم           
واملكسـيك عـن جمموعـة دول أمـريكا الالتينـية والكاريـبـي؛ وممـثال اسبانيا وفرنسا عن جمموعة               
دول أوروبــا الغربــية ودول أخــرى مــع تــناوب ممثــلي أســتراليا والواليــات املــتحدة عــلى املقعــد  

التســاق ال ميــثلون مجــيع اجملموعــات ومــن مث، كــان أعضــاء فــريق ا. الثالــث املــتاح لــلمجموعة
__________ 

 من اتفاقية األمم  ٧ة باملادة على سبيل املثال، رأى فريق االتساق أن مجيع احلواشي التفسريية األربع امللحق (1) 
 من مشروع االتفاقية، وقرر من مثّ إحلاقها بتلك    ١٤املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تصلح للمادة    

 .املادة أيضا
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واستعان فريق االتساق يف    . اإلقليمـية فحسـب بـل ومجـيع اللغـات الرمسـية لألمـم املتحدة أيضا               
عملـه مبحـررين ومبـترمجني مـن قسـم الـترمجة اخلـاص بكـل مـن تلك اللغات، وكذلك بأعضاء                   

أن ) املكسيك(يز وطلب رئيس اللجنة املخصصة إىل جويل هرناند    . يف أمانـة اللجـنة املخصصة     
 .يعمل منسقا لفريق االتساق

  
   طريقة العمل   -ثالثا  

خـالل الـدورة اخلامسـة للجنة املخصصة، شرع فريق االتساق يف استعراض املواد اليت          -٤
وأتيحــت لفــريق االتســاق وثــائق تتضــمن تلــك املــواد جبمــيع   . أقــرهتا اللجــنة املخصصــة مؤقــتا 
منت الوثــائق إشــارات إىل املــواد ذات الصــلة يف اتفاقــية  وتضــ. اللغــات الرمســية لألمــم املــتحدة

وقرر فريق االتساق أن يقتصر عمله على . األمـم املـتحدة ملكافحـة اجلـرمية املـنظمة عرب الوطنية           
إدخـال تعديـالت لغويـة وحتريـرية معيـنة عـلى نصـوص املـواد الـيت أقـرت مؤقـتا، وأن يسترعي                        

علقة بالتغيريات اليت يرى أهنا متس مسائل موضوعية،       انتـباه اللجـنة املخصصـة إىل التوصيات املت        
 .لكي تنظر فيها وتقرها

ــتظمة         -٥ ــريق االتســاق بصــورة من ــدورة اخلامســة للجــنة املخصصــة، اجــتمع ف ــناء ال وأث
وقدم منسق الفريق إىل اللجنة املخصصة تقريرا عن التقدم الذي أحرزه           .  مـادة  ١١واسـتعرض   

وأوصى فريق االتساق بأن . ّد اسـترعاء انتباه اللجنة إليها     فـريق االتسـاق وعـن املسـائل الـيت يـو           
 ٧ و ٦ و ٣ وفــي الفقرات    ٣٧فـي املادة   " األفعـال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية     " تسـتخدم عـبارة     

مؤسســة شــبه "، وأن يســتعاض عــن عــبارة  ٤٣ مــن املــادة ١ ويف الفقــرة ٤٠ مــن املــادة ١٠و
". منشــأة مملوكــة كلــيا أو جزئــيا للدولــة" ، بعــبارة ٤٠مــن املــادة ) أ (٧، يف الفقــرة "حكومــية

وقـد قبلـت اللجنة املخصصة، يف دورهتا السادسة، التوصية األخرية وأدرجتها يف نص مشروع           
 .(A/AC.261/3/Rev.5)االتفاقية 

وأثــناء الــدورة السادســة للجــنة املخصصــة، اســتأنف فــريق االتســاق عملــه فاســتعرض   -٦
وأعـدت األمانة مسارد مؤقتة للمصطلحات ذات   . شـروع االتفاقـية   معظـم املـواد املتبقـية مـن م        

ويف هنايــة الــدورة . الصــلة مبشــروع االتفاقــية وأتاحــتها جبمــيع اللغــات الرمســية لألمــم املــتحدة   
 . مادة من مشروع االتفاقية٦٩السادسة، كان الفريق قد استعرض 
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  نتائج العمل    -رابعا  
 اخلامسـة والسادسـة للجـنة املخصصـة مـا جمموعه      عقـد فـريق االتسـاق أثـناء الدورتـني       -٧

 أدناه ١١-٨ويرد يف الفقرات .  جلسـة واسـتعرض األحكـام الـيت أقـرهتا اللجـنة املخصصة           ٢٦
 .عرض للتغيريات اليت أدخلها فريق االتساق وُجسدت يف مشروع االتفاقية

  
  "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية         "استبقاء عبارة         -ألف  

رة السادسـة، واصـل فـريق االتسـاق نظـره يف مسـألة املخايـرة بـني عباريت              خـالل الـدو    -٨
وخلص الفريق إىل أن    ". األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية    "و" اجلـرائم املشـمولة هبذه االتفاقية     "

 ١٠ و ١يف الفقرتني   " اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "طبـيعة االلـتزامات تتطلـب استبقاء عبارة         
التعاون يف جمال  (٥٥ من املادة    ٣-١ويف الفقرات   ) املساعدة القانونية املتبادلة   (٥٣مـن املـادة     

 ).أساليب التحري اخلاصة (٥٩ من املادة ٢ويف الفقرة ) إنفاذ القانون
  

فعل جمّرم وفقا       "بعبارة   " سلوك جمّرم وفقا هلذه االتفاقية         "االستعاضة عن عبارة           -باء  
  "هلذه االتفاقية    

دورة السادســة للجــنة املخصصــة، نظــر فــريق االتســاق، اســتجابة لطلــب مــن   أثــناء الــ -٩
سلوك جمّرم وفقا هلذه    "اللجـنة املخصصـة، يف مسـألة مـا إذا كـان ينـبغي االستعاضـة عن عبارة                   

فعل جمّرم وفقا "بعبارة )  مكررا٦٧من املادة ) ١( ويف الفقرة    ٦٧ و ٦٦يف املـادتني    " (االتفاقـية 
وإذ خلص الفريق إىل أن هذه . لـنص متسـقا مـع نصوص املواد األخرى   جلعـل ا " هلـذه االتفاقـية   

األفعــال اجملــرمة وفقــا هلــذه "املســألة ذات طــابع مصــطلحي حمــض، قــّرر تغــيري تلــك العــبارة إىل 
 ١ والفقرة   ٦٧يف املادة   " ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية     "، وإىل   ٦٦يف املـادة    " االتفاقـية 

 . مكررا٦٧من املادة 
  

املوجودات، مبا فيها األموال، ذات املصدر غري املشروع                      "االستعاضة عن عبارة             -جيم   
  "عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية            "بعبارة  " واملتأتية من أفعال فساد       

ــنظر يف عـــبارة          -١٠ ــزم إعـــادة الـ ــي أنـــه يلـ ــنة املخصصـــة، رئـ ــدورة السادســـة للجـ يف الـ
على ضوء " ، ذات املصدر غري املشروع واملتأتية من أفعال فساد       املوجـودات، مبـا فيها األموال     "

وقد وردت العبارة يف املادة . االتفـاق املتوصَّـل إليه بشأن الفصل اخلامس من مشروع االتفاقية        
: وأخذ فريق االتساق يف اعتباره النقاط الثالث التالية  . ٧٤ مـن املادة     ٥ و ١ ويف الفقـرتني     ٦٦

سوف األعمال التحضريية    تنص على أن     ٢من املادة   ) و(قـرة الفرعـية     أن احلاشـية املـلحقة بالف     
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ــّين أن عــبارة   ــا "تب ــوال؛ وأن مشــروع    " املوجــودات بكــل أنواعه ُتفهــم عــلى أهنــا تشــمل األم
معــّرف يف " العــائدات اإلجرامــية"يف حــّد ذاهتــا؛ وأن تعــبري  " املوجــودات"االتفاقــية ال يعــّرف 

، "مبــا فــيها األمــوال"وخلــص فــريق االتســاق إىل أنّ عــبارة  . ٢مــن املــادة ) ز(الفقــرة الفرعــية 
" املوجــودات"الــواردة ضــمن العــبارة قــيد البحــث، زائــدة وينــبغي بالــتايل حذفهــا، وأن كــلمة  

ومــع أن بعــض أعضــاء فــريق االتســاق اقــترحوا يف   . ينــبغي أن يســتعاض عــنها بكــلمة أنســب 
، فقد توافقت   "ملقررة وفقا هلذه االتفاقية   عـائدات اجلـرائم ا    "الـبداية تـبديل هـذه العـبارة بعـبارة           

هـي العبارة األنسب، إذ     " عـائدات األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلـذه االتفاقـية           "اآلراء عـلى أن عـبارة       
 .وقد أدرجت الصياغة اجلديدة يف مشروع االتفاقية. تكفل االتساق وتتفادى احلشو

  
  تغيري عناوين الفصول واملواد          -دال  

ســاق تضــاربا وحشــوا يف عــناوين فصــول ومــواد مشــروع االتفاقــية،   وجــد فــريق االت -١١
، مما جيعله   "تدابري منع غسل األموال   " إىل   ١٤غُيِّر عنوان املادة    : وأدخـل من مث التغيريات التالية     

ــادة      ــيِّر عــنوان امل ــثاين؛ وغُ ــاذ   " إىل ٤٦متســقا مــع عــنوان الفصــل ال ــتعاون مــع ســلطات إنف ال
 مكـّررا؛ وغُـيِّر عنوان الفصل الرابع إىل         ٤٨ و ٤٨نواين املـادتني    ، جلعلـه متسـقا مـع عـ        "القـانون 

التعاون " تفاديا للحشو ليصبح     ٦٨من عنوان املادة    " تقدمي"؛ وحذفت كلمة    "الـتعاون الدويل  "
ــنوان الفصــل الســادس ليصــبح     "اخلــاص ــية وتــبادل املعلومــات   "؛ واختصــر ع " املســاعدة التقن

؛ وغُيِِر  "مجع املعلومات املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلها     " إىل   ٧٣فحسـب؛ وغُـيِّر عنوان املادة       
من عنوان املادة " يف هذه االتفاقية"؛ وحذفت عبارة "آليات التنفيذ"عـنوان الفصـل السـابع إىل        

جلعله " أحكام ختامية"؛ وغُـيِّر عـنوان الفصـل الثامن إىل     "مؤمتـر الـدول األطـراف     " ليصـبح    ٧٦
 ").أحكام عامة ("متسقا مع عنوان الفصل األول

  
  التوصيات   -خامسا 

األفعال اجملّرمة        "بعبارة   " اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية       "االستعاضة عن عبارة           -ألف  
  "وفقا هلذه االتفاقية     

األفعال "و" اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية       "فـيما يـتعلق مبسـألة املخايـرة بـني عـباريت              -١٢
، قّرر فريق االتساق أن ينظر، حالة فحالة، فيما إذا كانت املخايرة            "ةاجملـّرمة وفقـا هلذه االتفاقي     

وقـرر الفـريق أن يوصـي باالستعاضـة عن عبارة           . مسـألة موضـوعية أم مسـألة تـتعلق باالتسـاق          
يف املواد التالية   " األفعـال اجملـّرمة وفقـا هلذه االتفاقية       "بعـبارة   " اجلـرائم املشـمولة هبـذه االتفاقـية       "
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ــريق اال ( ــدورة اخلامســة للجــنة      كــان ف تســاق قــد وضــع بعضــا مــن هــذه التوصــيات خــالل ال
 ):املخصصة

 
   عنوان املادة

 ٣٧املادة   إعاقة سري العدالة
 ١٠ و٧ و٦ و٣، الفقرات ٤٠املادة   املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
 )أ(١، الفقرة ٤٢املادة   التجميد واحلجز واملصادرة

 ١، الفقرة ٤٣املادة   يامحاية الشهود واخلرباء والضحا
  مكررا٤٣املادة   محاية األشخاص املبلّغني

 ٣ و٢، الفقرتني ٤٦املادة   التعاون مع سلطات إنفاذ القانون
 ٢ و١ مكررا، الفقرتني ٤٨املادة   التعاون بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص

 ٤٩املادة   السجل اجلنائي
 ٤ و٣لفقرتني ، ا٥٠املادة   الوالية القضائية
 ٣ و١، الفقرتني ٥١املادة   تسليم اجملرمني

 ٥٢املادة   نقل األشخاص احملكوم عليهم
 ٥٤املادة   نقل اإلجراءات اجلنائية

 ٢ و١، الفقرتني ٦٠املادة   التعاون الدويل ألغراض املصادرة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التساق اختاذ قرار هنائي بشأن ما إذا كان ينبغي االستعاضة عن           طلب أحد أعضاء فريق ا     )أ(  
هـذه العـبارة، حيـثما تـرد يف هـذه الفقـرة، حاملـا تتوصـل اللجـنة املخصصـة إىل اتفاق بشأن مسألة ازدواجية                          

 .التجرمي
 

األفعال      "بعبارة   " األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية          "االستعاضة عن عبارة            -باء  
  "ه االتفاقية  املشمولة هبذ    

باإلضـافة إىل التوصـية املذكورة أعاله، قّرر فريق االتساق أن يوصي اللجنة املخصصة               -١٣
) تسليم اجملرمني  (٥١ من املادة    ٢يف الفقرة   " األفعال املشمولة هبذه االتفاقية   "باسـتعمال عـبارة     

 . من املادة ذاهتا١جلعلها متسقة مع الفقرة 
  

بعبارة      " املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة              "االستعاضة عن عبارة          -جيم   
  "عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية            "

املوجودات املكتسبة  "يـوّد فـريق االتسـاق أن يسـترعي انتـباه اللجـنة املخصصة إىل أن                  -١٤
تـرد يف أربعـة مواضـع مـن مشروع االتفاقية يف حني أن الفقرة الفرعية                " بصـورة غـري مشـروعة     

، ال  "املوجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة    "، اليت تتضمن تعريف     ٢مـن املـادة     )  مكـررا  ز(
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عائدات األفعال اجملّرمة وفقا    "وقرر فريق االتساق أن يوصي باستعمال عبارة        . تـزال قـيد النظر    
املوجـودات، مبـا فـيها األموال، ذات املصدر غري          "، الـيت اسـتعيض عـنها بعـبارة          "هلـذه االتفاقـية   

مــنع وكشــف إحالــة  (٦٥ مــن املــادة ٥ و٤، يف الفقــرتني "شــروع واملتأتــية مــن أفعــال فســادامل
ــتعاون اخلــاص (٦٨ويف املــادة ) املوجــودات املكتســبة بصــورة غــري مشــروعة   وقــرر فــريق ). ال

ــادة     ــنوان املـ ــيري عـ ــي بتغـ ــا أن يوصـ ــاق أيضـ ــائدات   " إىل ٦٥االتسـ ــة العـ ــنع وكشـــف إحالـ مـ
 ".اإلجرامية

  
  ت املوصى بإدخاهلا على عناوين الفصل الثالث ومواده                  التغيريا   -دال  

ــّرر فــريق       -١٥ ــة بعــناوين الفصــول األخــرى، ق مبــا أنّ عــنوان الفصــل الثالــث طويــل مقارن
وإضافة إىل ذلك،   ". التجرمي وإنفاذ القانون  "االتسـاق أن يوصـي بتغيري عنوان ذلك الفصل إىل           

ــادة       ــنوان املـ ــيري عـ ــي بتغـ ــاق أن يوصـ ــريق االتسـ ــرر فـ ــر   " إىل ٦٧قـ ــترداد املباشـ ــري االسـ تدابـ
 .جلعله متسقا مع عنوان الفصل اخلامس وعناوين مواد أخرى يف ذلك الفصل" للموجودات

  
  إعادة ترتيب املواد      -هاء   

بعــد دراســة اهلــيكل العــام ملشــروع االتفاقــية، قــّرر فــريق االتســاق أن يوصــي بإعــادة     -١٦
 .هو مبني أدناهترتيب الفصول الثالث واخلامس والسادس كما 

  
  الفصل الثالث

اسـتجابة لطلـب قدمـه أحـد الوفـود وقبلـته اللجـنة املخصصـة يف دورهتا السادسة، قام                     -١٧
فــريق االتســاق، بعــد اختــتام الــنظر يف الفصــل الثالــث، بتصــنيف مــواد الفصــل الثالــث حســب  

رشو املوظفني ( ١٩املـادة  : طبيعـتها، وقـرر أن يوصـي بإعـادة ترتيـب املـواد عـلى الـنحو الـتايل           
رشـــو املوظفـــني العمومـــيني األجانـــب وموظفـــي  ( مكـــررا ١٩، املـــادة )العمومـــيني الوطنـــيني

اخـتالس املمـتلكات أو تبديدها أو تسريبها بشكل    (٢٢، املـادة  )املؤسسـات الدولـية العمومـية    
إســاءة اســتغالل  (٢٤، املــادة )املــتاجرة بالــنفوذ (٢١، املــادة )آخــر مــن قــبل موظــف عمومــي 

، املادة  )الرشـوة يف القطاع اخلاص     (٣٢، املـادة    )اإلثـراء غـري املشـروع      (٢٥، املـادة    )ائفالوظـ 
، )غسل العائدات اإلجرامية (٣٣، املادة )اخـتالس املمـتلكات يف القطـاع اخلاص   ( مكـررا    ٣٢

ــادة  ــاء (٢٣امل ــادة )اإلخف ــة   (٣٧، امل ــة ســري العدال ــادة )إعاق مســؤولية الشخصــيات   (٣٨، امل
العـلم والنـية والغرض     ( مكـررا ثانـيا      ٣٨، املـادة    )املشـاركة والشـروع    (٣٨املـادة   ،  )االعتـبارية 

املالحقــة واملقاضــاة   (٤٠، املــادة )الــتقادم( مكــررا ٤٠، املــادة )كأركــان للفعــل اإلجــرامي  
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محايــة الشــهود واخلــرباء   (٤٣، املــادة )التجمــيد واحلجــز واملصــادرة  (٤٢، املــادة )واجلــزاءات
، )عواقب أفعال الفساد (٤٤، املادة )محاية األشخاص املبلّغني ( مكـررا    ٤٣، املـادة    )والضـحايا 

الــتعاون مــع  (٤٦، املــادة )الســلطات املختصــة (٣٩، املــادة )الــتعويض عــن الضــرر (٤٥املــادة 
 مكــررا ٤٨، املــادة )الــتعاون بــني الســلطات الوطنــية    (٤٨، املــادة )ســلطات إنفــاذ القــانون  

، املادة  )السرية املصرفية ( مكررا   ٤٢، املادة   )والقطاع اخلاص الـتعاون بـني السـلطات الوطنـية         (
 ).الوالية القضائية (٥٠، واملادة )السجل اجلنائي (٤٩
 

  الفصل اخلامس
االتفاقـات والترتيـبات الثنائية   ( مكـررا  ٦٠قـّرر فـريق االتسـاق أن يوصـي بـنقل املـادة               -١٨

وحدة املعلومات االستخبارية    (٦٦دة  إىل هنايـة الفصـل اخلـامس بعـد املـا          ) واملـتعددة األطـراف   
 ).املالية

 
  الفصل السادس

التدريـــب  (٧٤قـــّرر فـــريق االتســـاق أن يوصـــي بـــأن يـــبدأ الفصـــل الســـادس باملـــادة  -١٩
مث املادة  ) مجع املعلومات املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلها      (٧٣، تليها املادة    )واملسـاعدة التقنـية   

، لكــي )اقــية مــن خــالل التنمــية االقتصــادية واملســاعدة التقنــية تنفــيذ االتف: تدابــري أخــرى (٧٥
 .يكون عنوان الفصل جمسدا للترتيب الذي ترد به املواد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


