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 الدورة الثامنة واخلمسون
  من جدول األعمال110البند 

 منع اجلرمية والعدالة اجلنائية
  

 تقرير اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد  
  عن أعمال دوراهتا األوىل إىل السابعة  

  مقدمة -أوال  
  كانون 4 املـؤرخ    55/61سـلّمـــت اجلمعـيــة العامـة، يف قـرارها           -1

 ، بأن من املستصوب وضع صك قانوين فّعال ملكافحة الفساد يكون            2000ديسمرب  /األول
املرفق األول للقرار   (مسـتقال عـن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية             

، وقـررت إنشاء جلنة خمصصة للتفاوض بشأن هذا الصك يف فيينا يف مقر املركز               )55/25
املعروف اآلن باسم   (جرام الدويل التابع ملكتب مراقبة املخدرات ومنع اجلرمية         املعـين مبنع اال   

 ).املخدرات واجلرميةاملعين بب املكت

يناير / كانون الثاين  31املؤرخ   56/260وقـررت اجلمعـية العامـة، يف قرارها          -2
شأن بأن تقوم اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد بالتفاوض ب          ،  2002

؛ رهنا  "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    "اتفاقـية واسعة النطاق وفّعالة يشار إليها باسم         
بقـيام اللجنة املخصصة بتحديد عنواهنا النهائي؛ وطلبت إىل اللجنة املخصصة أن تعتمد، يف              
وضـع مشـروع االتفاقية، هنجا شامال ومتعدد اجملاالت وأن تنظر يف مسائل منها العناصر               

التعاريف؛ والنطاق؛ ومحاية السيادة؛ وتدابري املنع؛ والتجرمي؛ واجلزاءات        : اإلرشـادية التالية  
وسـبل االنتصـاف؛ واملصـادرة واحلجز؛ والوالية القضائية؛ ومسؤولية اهليئات االعتبارية؛     
ومحايـة الشهود والضحايا؛ وترويج التعاون الدويل وتعزيزه؛ ومنع ومكافحة إحالة األموال            
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املنشـأ غري املشروع املتأتية من أفعال الفساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وإرجاع تلك               ذات  
 .األموال؛ واملساعدة التقنية؛ ومجع املعلومات وتبادهلا وحتليلها؛ وآليات رصد التنفيذ

/  كانون األول 18 املؤرخ   57/169ا، يف قرارها      علم و أحاطـت اجلمعية العامة       -3
 اللجنة املخصصة على أن تم الذي أحرزته اللجنة املخصصة، وحثالتقدب ، 2002ديسمرب 

 .2003تسعى إىل إجناز عملها حبلول هناية عام 

من  أيضا، العرض املقّدم    57/169وقبلـت اجلمعـية العامة مع التقدير، يف قرارها           -4
حكومـة املكسـيك الستضـافة مؤمتر سياسي رفيع املستوى لغرض التوقيع على االتفاقية؛              

 .2003ت عقد هذا املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل هناية عام وقرر

 كانون  21الدورة األوىل من    : وعقـدت اللجنة املخصصة سبع دورات، كما يلي        -5
يونيه / حزيران 28 إىل   17؛ والدورة الثانية من     2002فرباير  / شبـاط 1يـناير إىل    /الـثاين 
أكتوبر / تشرين األول  11 إىل   2002سبتمرب  / أيلول 30؛ والــدورة الثالثـة من      2002
؛ والدورة اخلامسة من    2003يناير  / كانون الثاين  24 إىل   13؛ والدورة الرابعة من     2002

أغسطس / آب 8يوليه إىل   / متوز 21؛ والدورة السادسة من     2003مارس  / آذار 21 إىل   10
 .2003أكتوبر / تشرين األول1سبتمرب إىل / أيلول29؛ والدورة السابعة من 2003

م هذا التقريـر إىل اجلمعية العامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني عمال بالقرارين            ويقـدَّ  -6
، مـن أجـل اطالع اجلمعية على أعمال اللجنة املخصصة املنجزة            57/169 و 56/260

 .تنفيذا هلذه الوالية وتقدمي توصياهتا إىل اجلمعية للنظر فيها واختاذ اجراءات بشأهنا
  

  اخللفية -ثانيا  
ديسمرب / كانون األول  17 املؤرخ   54/128اجلمعـية العامة يف قرارها      أوعـزت    -7

، إىل اللجـنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية بأن تدرج              1999
يف مشـروع هذه االتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية تدابري ملكافحة              

 املنظمة، وكذلك أحكاما تتعلق باملعاقبة على أفعال الفساد اليت     الفسـاد ذي الصـلة باجلرمية     
يتورط فيها موظفون عموميون؛ وطلبت إىل اللجنة املخصصة أن تستغل ما يسمح به جدوهلا              
الـزمين من وقت وما يتوافر هلا من موارد من خارج امليزانية لذلك الغرض، من أجل دراسة                 

 يكون إما ملحقا باالتفاقية أو مستقال عنها،        مرغوبـية وضـع صك دويل ملكافحة الفساد،       
يصـاغ بعـد وضع الصيغة النهائية لالتفاقية والصكوك االضافية الثالثة املشار اليها يف قرار               

 .، وأن تعرض آراءها يف ذلك على جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية53/111اجلمعية العامة 
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ىل األمني العام أن يعمد، بعد إجناز       ، طلبـت اجلمعية العامة إ     55/61ويف القـرار     -8
املفاوضـات بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت            
ذات الصـلة هبا، إىل دعوة فريق من اخلرباء حكومي دويل مفتوح العضوية إىل االنعقاد لكي                

 يف دورهتا العاشرة، دراسة وإعداد      يـتوىل، اسـتنادا إىل تقرير األمني العام وتوصيات اللجنة         
 .مشروع اإلطار املرجعي ألجل التفاوض بشأن الصك القانوين املقبل ملكافحة الفساد

ديسمرب / كانون األول  20 املؤرخ   55/188وكـّررت اجلمعية العامة، يف قرارها        -9
ق ، أن يعقد اجتماعا لفري    55/61، طلـبها إىل األمـني العام، كما جاء يف القرار            2000

خـرباء حكومي دويل مفتوح العضوية لدراسة وإعداد مشروع إطار مرجعي للتفاوض على             
الصـك القانوين املقبل ملكافحة الفساد، ودعت فريق اخلرباء إىل دراسة مسألة األموال احملّولة              

 .بشكل غري مشروع وإعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية

ي، بناء على توصية جلنة منع اجلرمية والعدالة        واعـتمد اجمللس االقتصادي واالجتماع     -10
، واملعنون  2001يوليه  / متوز 24، املؤرخ   2001/13اجلنائـية يف دورهتا العاشرة، القرار       

تعزيـز التعاون الدويل على منع ومكافحة حتويل األموال ذات املصدر غري املشروع، املتأتية              "
وطلب اجمللس يف   ". دة تلك األموال  مـن أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وعلى إعا          

هـذا القـرار إىل فـريق اخلرباء احلكومي الدويل املفتوح العضوية، املشـار إليه يف قـرار                
، أن ينظر، ضمن سياق الوالية املسندة إليه، يف املسائل التالية،           55/61اجلمعـيـة العامـة     

روع اإلطار املرجعي   ضـمن غريهـا من املسائل، باعتبارها بنود عمل ميكن إدراجها يف مش            
على منع   تدعيم التعاون الدويل     )أ: (للتفاوض بشأن صك قانوين دويل مقبل ملكافحة الفساد       

 غسل األموال حتويل األموال املتحصل عليها من مصدر غري مشروع، مبا يف ذلك            مكافحـة   و
) ب (األموال؛تلك   عادةإ تتيح   سبل ووسائل ، وعلى استحداث    املتأتـية مـن أفعـال فساد      

سـتحداث الـتدابري الالزمة اليت تكفل إسهام العاملني يف النظم املصرفية واملؤسسات املالية              ا
األخـرى يف مـنع حتويل األموال اليت مصدرها غري مشروع املتأتية من أفعال فساد، وذلك                

 إدراج) ج (؛تلك األموال، مثالً  عادة  إوتيسري  بتسـجيل املعامالت على حنو يتسم بالشفافية        
النّص على أن أي فعل من أفعال       وعائدات اجلرمية،    يف عداد د  ا فس أفعال من   تأتيةملاألمـوال ا  

وضع معايري لتحديد   ) د (موال؛األغسل  الفسـاد ميكـن أن يكون جرماً أصلياً فيما يتعلق ب          
البلدان املناسبة اليت ينبغي أن ُتعاد إليها األموال املشار إليها أعاله، واإلجراءات املناسبة لتلك              

 .ادةاإلع

، عقد اجتماع فريق اخلرباء احلكومي الدويل       55/61وعمـال بقرار اجلمعية العامة       -11
املفـتوح العضوية، العداد مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوين دويل ملكافحة             
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وأوصى فريق  . 2001أغسطس  / آب 3يوليه إىل   / متوز 30الفسـاد يف فييـنا يف الفترة من         
 املفتوح العضوية، من خالل جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية واجمللس           اخلرباء احلكومي الدويل  

االقتصـادي واالجـتماعي، بـأن تعتمد اجلمعية العامة مشروع قرار عن االطار املرجعي              
واعتمد مشروع القرار فيما بعد بوصفه      . للـتفاوض بشأن صك قانوين دويل ملكافحة الفساد       

 .2002يناير / كانون الثاين21خ  املؤر56/260قرار اجلمعية العامة 

 أيضـا قبلـت اجلمعـية العامة مع الشكر عرض حكومة            56/260ويف القـرار     -12
األرجنـتني استضافة اجتماع حتضريي غري رمسي للجنة املخصصة، اليت أنشئت عمال بالقرار             

 .، قبل انعقاد دورهتا األوىل55/61

خصصة للتفاوض بشأن اتفاقية    وُعقـد االجـتماع التحضريي غري الرمسي للجنة امل         -13
. 2001ديسمرب  / كانون األول  7 إىل   4ملكافحـة الفسـاد يف بوينس آيرس يف الفترة من           

ودعـت األمانة احلكومات إىل تقدمي مقترحات تتعلق باملضمون املوضوعي ملشروع االتفاقية            
 .بشأن مكافحة الفساد

  
  أعمال اللجنة املخصصة  -ثالثا  
  الدورة األوىل      -ألف  

عقـدت اللجـنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد دورهتا األوىل يف          -14
.  جلسة 20، وعقدت يف أثنائها     2002فرباير  / شباط 1يناير إىل   / كانون الثاين  21فيينا من   

 دولة كما حضرها مراقبون عن وحدات من األمانة العامة          97وحضـر الدورة األوىل ممثلو      
ت لألمم املتحدة، ومعاهد أحباث ووكاالت متخصصة ومنظمات        لألمـم املـتحدة، وهيئا    

أخـرى يف منظومة األمم املتحدة، ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة              
 .اجلنائية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري حكومية

 :انتخبت اللجنة املخصصة بالتزكية أعضاء املكتب التالية أمساؤهم -15

 )كولومبيا(هكتور تشاري سامبري   :الرئيس 

 )النمسا(توماس ستيلتسر  :نواب الرئيس  
 )1()هنغاريا(كارويل بارد     

__________ 
أُبلغت اللجنة املخصصة فيما بعد بأن السيد بارد لن يستطيع حضور دورات اللجنة املخصصة والقيام مبهامه      (1) 

 .حمل السيد بارد) هنغاريا(وقررت اللجنة املخصصة أن حيل السيد ايستفان هورفاث  . كنائب للرئيس
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 )األردن(حميي الدين طوق     
 )موريشيوس(ايفان ليسلي كوليندافيلو     
 )نيجرييا(عبد القادر بن رميداب     
 )الفلبني(غارسيا الثالث . فكتور ج    
 )بريو(باولينيتش خافيري     

اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وايرلندا     (بيـتر ريدموند جنكينس        
 الشمالية 

 )بولندا(آنا غروبينسكا   :املقررة 

واجـتمع مكتب اللجنة املخصصة عدة مرات أثناء الدورة األوىل للنظر يف املسائل              -16
 .املتعلقة بتنظيم األعمال

خصصة بأن مكتبها قرر اختاذ الترتيبات التالية، بغية تقاسم         وأبلـغ الرئيس اللجنة امل     -17
 :األعمال اليت ينطوي عليها التفاوض بشأن مشروع االتفاقية

 الرئيس؛: الديباجة واألحكام اخلتامية 

 اململكة املتحدة، مبساعدة من هنغاريا؛: األحكام العامة 

األردن، مبساعدة من   :  املرفق تدابري املنع، مبا يف ذلك مدونة قواعد السلوك الواردة يف          
 موريشيوس؛

هنغاريا، مبساعدة  : ، املتعلقة بالتجرمي ومسؤولية اهليئات االعتبارية     39-19املـواد    
 من اململكة املتحدة؛

، املتعلقة باجلزاءات وسبل االنتصاف، واملصادرة واحلجز، ومحاية        50-40املـواد    
الفلبني، مبساعدة  :  والوالية القضائية  الشهود والضحايا، والتعاون على انفاذ القانون،     

 من نيجرييا؛

 نيجرييا، مبساعدة من بريو؛: التعاون الدويل 

 بريو، مبساعدة من النمسا؛: حتويل األموال ذات املصدر غري املشروع 

 موريشيوس، مبساعدة من األردن؛: املساعدة التقنية 

 .النمسا، مبساعدة من الفلبني: آلية املتابعة 

 :توصل املكتب إىل هذا القرار على أساس التفاهم التايلوقد  -18
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 تظل عملية التفاوض خاضعة لسلطة الرئيس؛ )أ( 

يعـىن نواب الرئيس مبسألة معينة لغرض زيادة املشاركة والعمل اجلماعي،            )ب( 
ويف ذلك السياق، ميكن أن يترأس نواب       . كمـا أهنم سيعنون بضمان تقدم عملية التفاوض       

لسات العامة أو املشاورات غري الرمسية بشأن املوضوع احملدد املسند اليهم، مبا            الرئيس إما اجل  
يف ذلـك اجـراء حوار غري رمسي مع الوفود املهتمة من أجل التوصل إىل توافق اآلراء، عند                  

 االقتضاء؛

تكون القيادة من نصيب نائب الرئيس املذكور أوال يف اطار كل موضوع،             )ج( 
 . املذكور ثانياوسيسانده نائب الرئيس

أعرب الرئيس عن امتنان اللجنة املخصصة حلكومة األرجنتني الستضافتها االجتماع           -19
التحضـريي غـري الـرمسي للجـنة املخصصـة، الـذي عقد يف بوينس آيرس يف كانون                  

، ودعا ممثل األرجنتني إىل تقدمي تقرير عن نتائج االجتماع التحضريي           2001ديسمرب  /األول
 .غري الرمسي

 دولة حضرت االجتماع التحضريي     56وأبلغ ممثل األرجنتني اللجنة املخصصة بأن        -20
وشدد على الطبيعة العملية لالجتماع، الذي      .  اقتراحا قُدم للنظر فيه    26غـري الـرمسي وأن      

وأحل على عدم اعتبار جتميع     . كان يهدف إىل دمج خمتلف االقتراحات بغية جتنب االزدواجية        
 .بوينس آيرس عائقا أمام تقدمي مزيد من االقتراحات أثناء املفاوضاتمشروع نص ُمدمج يف 

وقبل دعوة الوفود اىل االدالء ببيانات عامة، شجع الرئيس الوفود على انتهاز فرصة              -21
 .وجودها يف الدورة األوىل للجنة املخصصة للتحاور بغية زيادة تنسيق مشروع نص االتفاقية

اىل أن توضح موقفها فيما يتعلق مبشاريع أحكام حمددة،         ودعـا الرئيس أيضا الوفود       -22
بـدال مـن أن حتـاول أن تلخص يف بيان عام آرائها ومواقفها فيما يتعلق بكامل اجملموعة                  

 .الواسعة من املسائل اليت يشملها مشروع االتفاقية

 يناير، أشار / كانون الثاين  22ويف اجللسـة الثالـثة للجنة املخصصة، املعقودة يوم           -23
الرئـيس إىل أنه ُينتظر من اللجنة املخصصة، وفقا الطارها املرجعي، أن تأخذ يف ي االعتبار                
مسـامهات املـنظمات غـري احلكومية واجملتمع األهلي، وفقا لقواعد األمم املتحدة واتباعا              

. للممارسـة اليت أرستها اللجنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية            
اد بأن اللجنة املخصصة هي هيئة أنشأهتا اجلمعية العامة، وبالتايل فهي تتبع النظام الداخلي              وأف

 .للهيئات الفرعية التابعة للجمعية العامة



 

7  
 

A/58/422

وأشـار الرئيس إىل أن اللجنة املخصصة السابقة كانت قد قبلت يف جلساهتا العامة               -24
وأفاد بأن  . صادي واالجتماعي منظمات غري حكومية ذات مركز استشاري لدى اجمللس االقت        

مبا فيها األفرقة العاملة أو أفرقة الصياغة الصغرية        (املشـاورات غـري الرمسية، أيا كان نوعها         
أما يف  . ، أي أنه ال ُيقبل فيها سوى ممثلي احلكومات        "اجتماعات مغلقة "، تسـمى    )احلجـم 

ة لالدالء ببياناهتم بعد    اجللسـات العامـة، فيتاح اجملال للمراقبني عن املنظمات غري احلكومي          
وطلب من املراقبني عن املنظمات     . انـتهاء كل املمثلني من القاء كلمتهم، رهنا بتوفر الوقت         

غـري احلكومـية الذين يرغبون يف توزيع وثائق أن يأتوا بنسخ كافية من هذه الوثائق لكي                 
 .توضع يف مكتب توزيع الوثائق

بيعة املوضوع، أن تتقدم عدة منظمات ال       واسترسـل قـائال ان من املتوقع، نظرا لط         -25
تتمتع مبركز استشاري لدى اجمللس االقتصادي واالجتماعي إىل األمانة العامة بطلبات لتقدمي            

كما أن من املتوقع أن تعّبر هيئات من القطاع         . وثـائق أو املشاركة يف الدورات أو كليهما       
 .اخلاص وهيئات وطنية مستقلة عن االهتمام ذاته

ترح املكتب أن تأذن له اللجنة املخصصة بأن يستعرض تلك الطلبات ويبت فيها  واق -26
ووافقت اللجنة  . 56/260حالـة حبالـة يف اطار املعايري احملددة وفقا لقرار اجلمعية العامة             

 .املخصصة على االقتراح املقدم من املكتب

القبيل من  وأبلـغ الرئـيس اللجـنة املخصصة بأن املكتب تلقى أول طلب من هذا                -27
، وأن املكتب قرر السماح (Transparency International)املـنظمة الدولية لتعزيز الشفافيـة  

 .لتلك املنظمة غري احلكومية حبضور اللجنة بصفة مراقب

وبعد أن . وبـدأت اللجـنة املخصصة قراءهتا األوىل ملشروع اتفاقية مكافحة الفساد          -28
 – 1وصية من الرئيس، انتهت من القراءة األوىل للمواد         أرجأت مناقشة الديباجة بناء على ت     

واستندت اللجنة املخصصة أثناء النظر يف تلك املواد إىل النص          .  مـن مشروع االتفاقية    39
 .A/AC.261املدمج الوارد يف اجلزأين األول والثاين يف الوثيقة 

شأن تنظيم  ووافقـت اللجـنة املخصصة يف جلستها العشرين على اقتراح من بريو ب             -29
حلقـة عمل حول مسألة استرداد املوجودات، وأذنت لألمانة أن تنظم حلقة العمل املذكورة              

وأفيد بأن الغرض من حلقة العمل هو       . ملـدة يوم واحد أثناء الدورة الثانية للجنة املخصصة        
اليت تـزويد املشاركني املهتمني مبعلومات تقنية ومعرفة ختصصية فيما يتعلق باملسائل املعقّدة             

ولذا فان حلقة العمل لن تؤدي إىل أي استنتاج         . تـنطوي عليها مسألة استرداد املوجودات     
 .رمسي
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 .Corr.1) و(A/AC.261/4وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا األوىل يف الوثيقة  -30
  

  الدورة الثانية     -باء  
يونيه /حزيران 28 إىل   17عقـدت الـدورة الثانيـة للجنة املخصصة يف فيينا من            -31

كما  دولة،   123وحضر الدورة الثانية ممثلو     .  جلسـة  20، وعقـدت يف أثـنائها       2002
حضـرها مراقبون عن وحدات وجلان إقليمية ووكاالت متخصصة تابعة لألمانة العامة لألمم             

 .املتحدة ومنظمات حكومية دولية ومنظمات غري حكومية

ا الثانية، القراءة األوىل ملشروع     وواصـلت اللجنة املخصصة واستكملت، يف دورهت       -32
وقد استندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج ملشروع االتفاقية الوارد     . اتفاقـية مكافحة الفساد   

وإىل اقتراحات ومسامهات قدمتها    ) اجلـزء الثاين إىل اجلزء الرابع      (A/AC.261/3يف الوثـيقة    
 (A/AC.261/3/Rev.1/Add.1) وقـد أدرجت يف صيغة معّدلة ملشروع االتفاقية       . احلكومـات 

االقـتراحات املتعلقة بتدميج النص واالقتراحات فيما يتعلق بأحكام جديدة أو معّدلة، إضافة             
إىل مالحظات حمددة سواء على النص املوجود أم على جوهر األحكام اجلديدة اليت اقترحتها              

 .الوفود يف الدورة الثانية

ثانية، ان اللجنة املخصصة قد بدأت أعماهلا       وقـال الرئـيس، لدى افتتاح الدورة ال        -33
بأفضـل روح ممكـنة، ولكن عليها احلفاظ على وترية النشاط القوية نفسها اليت سادت يف                

وأكد . الدرب املؤدي إىل تنفيذ الوالية املسندة إليها      يف  دورهتا الثانية من أجل مواصلة السري       
موضوع اح اللجنة املخصصة، وذكر     الرئـيس على أن اإلرادة السياسية للدول هي مفتاح جن         

استرداد املوجودات، يف مجلة املسائل اليت قد تكون مبثابة مؤشر على االرادة السياسية لتوحيد              
 .اجلهود من أجل محاية املصلحة املشتركة

وقد أدىل ببيانات كل من رئيس اجلمعية العامة يف دورهتا السادسة واخلمسني، وممثل              -34
وممثل ،  االحتاد األورويب لدول األعضاء يف األمم املتحدة واألعضاء يف        اسـبانيا، نـيابة عن ا     

. األعضاء يف جمموعة الدول األفريقية    والنيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة        نـيجرييا، ب  
وألقـى املديـر العام ملكتب األمم املتحدة يف فيينا واملدير التنفيذي ملكتب مراقبة املخدرات               

 .مة أيضا أمام اللجنة املخصصةومنع اجلرمية كل

 . A/AC.261/7وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثانية يف الوثيقة  -35
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 حلقة العمل التقنية بشأن استرداد املوجودات
 

وافقـت اللجـنة املخصصة، يف دورهتا األوىل، على االقتراح الذي تقدمت به بريو               -36
ة استرداد املوجودات، وأذنت لألمانة بتنظيم حلقة العمل        بشأن تنظيم حلقة عمل حول مسأل     

 .تلك ملدة يوم واحد أثناء انعقاد الدورة الثانية للجنة املخصصة

 21 يف    استرداد املوجودات  بشأنمدهتا يوم واحد     حلقـة عمـل تقنية    ونظمـت    -37
 .، أثناء الدورة الثانية للجنة املخصصة2002يونيه /حزيران

 ةومعرف حلقة العمل تزويد املشاركني املهتمني مبعلومات تقنية      وكـان الغـرض من       -38
 .استرداد املوجودات مسألةاليت تنطوي عليها دة متخصصة عن املسائل املعقّ

مع إيالء االعتبار الواجب     أعضاء، اختريوا    10ودعـت األمانـة فريق مناقشة من         -39
 وأفاد مكتب اللجنة   .روا النقاش قدموا عروضا هبذا الشأن ويدي    ، لي للتمثـيل اجلغـرايف العادل    

ويف هذا الصدد،   . املخصصة بأن أعضاء فريق املناقشة سُيختارون وُيدعون بصفتهم الشخصية        
اسـتندت األمانـة إىل املعلومات الواردة من احلكومات استجابة للطلب الذي قدمته عمال              

 .2001/13بقرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي 

لقة العمل وفقا للمجـاالت املواضيعية الرئيسية اليت تتوافق        ونظمـت املناقشة يف ح     -40
وعهد بكل مرحلة من مراحل هذه الدراسة إىل أعضاء من          . مع مراحل دراسة حلالة افتراضية    

وناقش أعضاء الفريق   . فـريق املناقشـة طُلـب منهم تقدمي عروض وجيزة يف حلقة العمل            
احلصانات الدبلوماسية أو السيادية،    وتعقّب املوجودات وحجزها،    خـيارات االسـترداد، و    

نطاق املوجودات املراد   السرية املصرفية، و  املوجـودات غري املتأتية مباشرة من أفعال فساد، و        و
استردادها، والتهرب من الضرائب، وقضية الضمانات ضد الفساد اليت يتعذر تطبيقها وال ميكن             

األطراف الثالثة  التجرمي املزدوج، و  داد، و التعويل عليها، وطلبات املساعدة املتعلقة بطلب االستر      
افتقار  التشريعات الوطنية، و   عدم كفاية التدابري الوقائية والرادعة، و   ، والشفافية، و  احلسـنة النية  

 .  البلدان النامية، إىل املهارات واملعارف املتخصصةالقضاة وأعضاء النيابة العامة، يف

ات أعضاء الفريق اآلخرين، ُدعي     وبعـد تقـدمي العـروض واالسـتماع إىل تعليق          -41
.  بينما أُثريت مسائل أخرى    املشـاركون يف احللقة إىل طرح أسئلتهم واملشاركة يف املناقشة،         

وقـد اشـتملت تلك املسائل على حق املثول أمام احملاكم، وحتديد هوية األطراف وأدوار                
 الطلب؛ وفترات تقادم    الضـحايا األفراد يف اإلجراءات القضائية املدنية؛ ودور الدول متلقية         

ازدواجية "الدعـاوى املدنية؛ واملعايري املختلفة املتعلقة باإلثبات يف القضايا املدنية واجلنائية و             
واقترح أعضاء فريق املناقشة أو املندوبون عددا       . ؛ واملطالبات ذات الدوافع السياسية    "العقاب
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 مغفلة اهلوية أو شركات     مـن الـتدابري املمكنة، منها وضع ضوابط على استخدام شركات          
؛ وإخضـاع العـائدات املتأتية من الفساد املرتكب على مستوى عال للمصادرة             "ومهـية "

واالسترداد سواء أكانت جرمية أم مل ترتكب جرمية وقت نشوئها؛ وإخضاع العائدات املتأتية             
مليات من التهّرب من دفع الضرائب لالسترداد؛ وتعزيز صالحيات البلدان األخرى يف منع ع            

اإلحالـة يف احلـاالت اليت جيعل فيها الفساد بلد املنشأ غري مستعد للقيام بذلك أو غري قادر                  
علـيه؛ ومسـألة مـا إذا كان ينبغي أن تتضمن االتفاقية خمططا موّحدا ووحيدا السترداد                

 .املوجودات أم تضع جمموعة من اخليارات لالسترداد

ضرورة  )أ: ( إضافية على املسائل التالية    وعالوة على ذلك، أبديـت أيضا تعليقات      -42
معاجلـة مشكلة تعقّب وحجز العائدات غري املشروعة اليت أحيلت إىل أشخاص آخرين بعد              
وفـاة املسـؤول الفاسـد، يف احلـاالت الـيت يتعذر فيها القيام مبالحقة قضائية جنائية؛                 

لق بتجميد املوجودات   ضرورة وضع معايري أكثر توحيدا بشأن معايري اإلثبات فيما يتع          )ب(و
ذات املنشـأ غـري املشروع وحجزها، ورمبا يشمل ذلك وضع نظام أساسي منوذجي بشأن               

ضرورة وضع معايري موّحدة لتقاسم املوجودات بني الدول املتعاونة فيما          ) ج(تلك املسائل؛ و  
ت إمكانية استخدام املكافآ   )د(يـتعلق باملوجودات احملجوزة ذات املنشأ غـري املشروع؛ و        

بقـدر أكـرب للحصـول على املعلومات اليت تفضي إىل إرجاع املوجودات ذات املنشأ غري                
املشـروع أو اسـتخدام أسلوب املقاضاة للمصلحة الشخصية املدنية الذي ميكن من خالله              

أن يرفعوا دعاوى نيابة عن الدولة على املسؤولني        " خمـربين متطوعني  "ملواطـنني أفـراد أو      
ن سلبوا أموال احلكومة بطريق االحتيال، مث يكافأ من يرفعون الدعاوى           الفاسدين أو غريهم مم   

 .بنصيب من املوجودات ذات املنشأ غري املشروع اليت تسترد نيابة عن الدولة

 بينما  Add.1) و (A/AC.261/6وورد برنامج حلقة العمل يف مذكرة مقّدمة من األمانة           -43
وإضافة إىل ذلك، فقد استفيد لدى      . كرةقدمـت دراسـة حالة افتراضية يف مرفق تلك املذ         

إعداد دراسة عاملية عن إحالة األموال ذات املنشأ غري املشروع، وال سيما األموال املتأتية من               
 من العروض اليت قدمها اخلرباء وكذلك من نتائج املناقشات اليت           (A/AC.261/12)أفعال فساد   

 .جرت أثناء حلقة العمل
  

  الدورة الثالثة     -جيم   
/  تشرين األول  11سبتمرب إىل   / أيلول 30عقدت الدورة الثالثة للجنة املخصصة من        -44

 دولة كما   123وحضر الدورة الثالثة ممثلو     .  جلسة 20، وعقدت يف أثنائها     2002أكتوبر  
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حضـرها مراقبون عن وكاالت متخصصة ومؤسسات ذات صلة يف منظومة األمم املتحدة،             
 .ومنظمات غري حكوميةوغريها من منظمات حكومية دولية 

الفقرات  (2، و 1اللجنة املخصصة يف دورهتا الثالثة قراءهتا الثانية للمواد         واستكملت   -45
 من  31، و 29-21 مكررا، و  19- مكـررا  4، و ))س(و) ن(و) و(و) د(و) أ(الفرعـية   

وقد استندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج من مشروع االتفاقية الوارد           . مشـروع االتفاقية  
 .وإىل اقتراحات ومسامهات قدمتها احلكوماتCorr.1  وA/AC.261/3/Rev.1 الوثيقة يف

ولـدى افتـتاح الـدورة، ذكّر الرئيس بالتقدم الذي أحرزته اللجنة املخصصة يف               -46
وناشد الوفود أن تظل مرنة وأن تكون ابتكارية ومستعدة للتوصل          . دورتـيها األوىل والثانية   

 ما يف وسعها للتوصل إىل توافق يف اآلراء أثناء القراءة الثانية            إىل حلـول وسط وأن تبذل كل      
ملشـروع االتفاقـية، مع احلفاظ يف الوقت ذاته على نفس وترية النشاط القوية ومستويات               

وذكّر أيضا بروح التعاون اليت ظلت سائدة أثناء القراءة األوىل، مضيفا أن أيا             . النوعية الرفيعة 
وقت من األوقات موقفا استبعد إمكانية التوصل إىل اتفاق أو          مـن الوفـود مل يتخذ يف أي         

وذكر الرئيس بعد ذلك  .أشـار إىل أن هنالك مسألة ال ميكن التوصل إىل حل وسط بشأهنا 
بعـض املسائل اليت ستتطلب من الوفود أن تربهن على روح التعاون بشأهنا، كمسألة ما إذا                

 مشروع االتفاقية، وقال انه ينبغي للجنة       كـان ينـبغي إدراج الفساد يف القطاع اخلاص يف         
 .املخصصة أن تويل اهتماما خاصا ملسألة املنع

األعضاء والدول األعضاء يف األمم املتحدة      وحتدث كل من ممثل األرجنتني نيابة عن         -47
وألقى . ، والوزير النيجريي للشؤون اخلارجية    يـيف جمموعـة دول أمريكا الالتينية والكاريب      

م ملكتب األمم املتحدة يف فيينا واملدير التنفيذي ملكتب مراقبة املخدرات ومنع            املديـر العـا   
 .اجلرمية كلمة أيضا أمام اللجنة املخصصة

وبناء على توصية قدمها ممثل اململكة املتحدة، طلبت اللجنة املخصصة إىل األمانة أن              -48
ألمم املتحدة واالتفاقيات   تعـد لدورهتـا الرابعة ورقة تشمل سردا واقعيا ألحكام اتفاقيات ا           

وأوصى ممثل بريو بأن تكون الوثيقة اليت تقدمها        . اإلقليمـية املتعلقة بآليات املتابعة أو التنفيذ      
 .األمانة يف هيئة ورقة غرفة اجتماعات

الناتج عن القراءة الثانية    " النص املتداول "ولدى اختتام الرئيس للدورة، أشار إىل أن         -49
وأوضح أن مكتب اللجنة املخصصة يرى أن األقواس  .ألقواس املعقوفةحيتوي على عدد من ا

وأعرب الرئيس أيضا عن  .املعقوفة مل تستخدم إال ألغراض العرض وليس هلا أي داللة أخرى
قلقـه مـن اإلشـارات املتكررة يف مشروع نص االتفاقية إىل تطابق أحكامها مع القانون                
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غي أن تكون االستثناء وليس القاعدة، ألنه ال        ورأى أن مـثل هذه اإلشارات ينب      . الداخـلي 
وفضال عن ذلك، أعرب الرئيس     . يقصد أن يكون القانون الدويل جمرد جتسيد للقانون الوطين        

عـن رأي مفـاده أنـه على اللجنة املخصصة أن تعمل جبد على تفادي ما قد تسببه بعض                   
 هذا الصدد، استذكر الرئيس     ويف. االقتراحات من تصور بأهنا تضّيق نطاق االتفاقية اجلديدة       

، الذي طلبت فيه اجلمعية إىل اللجنة املخصصة وضع اتفاقية          56/260قـرار اجلمعية العامة     
  . النطاق وفعالة تتبع هنجا شامال ومتعدد اجملاالت واسعة

 . A/AC.261/9وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الثالثة يف الوثيقة -50
  

  رابعة الدورة ال  -دال  
يناير / كانون الثاين  24 إىل   13الدورة الرابعة للجنة املخصصة يف فيينا من        ُعقـدت    -51

 دولة كما   117وحضر الدورة الرابعة ممثلو     .  جلسـة  20، وعقـدت يف أثـنائها       2003
حضرها مراقبون عن وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة، وهيئات ومعاهد حبثية تابعة لألمم             

 منظومة األمم املتحدة، ومعاهد شبكة  الت متخصصة ومؤسسات أخرى يفاملـتحدة، ووكا 
برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومنظمات حكومية دولية، ومنظمات غري            

 . حكومية

وواصـلت اللجـنة املخصصـة واسـتكملــت، يف دورهتــا الرابعــة،            -52
 وقد استندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج        .القـــراءة الثانـيــة ملشـروع االتفاقية      

 وإىل A/AC.261/3/Rev.2 و A/AC.261/3/Rev.1/Add.1ملشـروع االتفاقية الوارد يف الوثيقتني 
 .اقتراحات ومسامهات قدمتها احلكومات

أشار الرئيس، يف افتتاح الدورة، إىل التقدم اجليد الذي أحرزته اللجنة املخّصصة يف             و -53
ث األوىل، وناشد الوفود أن تظل مرنة وأن تكون ابتكارية ومستعدة للتوصل إىل             دوراهتا الثال 

حلـول وسط وأن تبذل جهودا إضافية لالنتهاء من القراءة الثانية ملا تبقى من مشروع النص                
مث . يف الدورة الرابعة، مع احلرص على عدم اهلبوط باملستوى الرفيع لنوعية مشروع االتفاقية            

ه اللجـنة بصورة خاصة إىل بعض املسائل، مثل تعريف تعبيـــر           لفـت الرئـيس انتـبا     
 . الفساد يف القطاع اخلاص، ومسألة استرداد املوجودات، وآلية الرصد، و"الفســــاد"

اليت هي  الدول األعضاء يف األمم املتحدة      من ممثل كوبا، نيابة عن      وألقى بيانات كل     -54
؛ ووزير العدل يف بريو؛ ووزير الدولة       يـلكاريبأعضـاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية وا       

 . الغابوين لشؤون املراقبة والتفتيش ومكافحة الفقر والفساد
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ولدى اختتام الرئيس للدورة، دعا مجيع الوفود اىل إعادة حتديد مواقفها أثناء فترة ما               -55
لجنة بـني الـدورات وتقريـر مدى ما لديها من جمال للقبول حبلول وسط، لكي تتمكن ال                

املخصصـة مـن إجنـاز مهمتها بتقدمي اتفاقية عاملية عامة وشاملة وعملية وفّعالة إىل اجملتمع                
وأكد على أمهية اختاذ ترتيبات مسبقة بغية التوصل اىل حلول يقبلها اجلميع وأمهية             . الـدويل 

اىل ودعا الرئيس اللجنة املخصصة     . حماولة اجتناب تقدمي مقترحات جديدة يف املرحلة الراهنة       
 .التركيز على اقتراح التعديالت الضرورية لتحقيق التوافق

 .A/AC.261/13وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا الرابعة يف الوثيقة  -56
  

  الدورة اخلامسة       -هاء   
مارس / آذار 21 إىل   10عقـدت اللجـنة املخصصـة دورهتا اخلامسة يف فيينا من             -57

 جلسات موازية للمشاورات غري الرمسية،      10ة عامة و   جلس 20، وعقـدت خالهلا     2003
وحضر الدورة اخلامسة للجنة    . وفـرت هلا ترمجة فورية بلغات األمم املتحدة الرمسية الست         

 دولة كما حضرها مراقبون عن وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة،           114املخصصة ممثلو   
 املتخصصة وغريها من مؤسسات     وهيـئات األمـم املتحدة ومعاهدها البحثية، والوكاالت       

مـنظومة األمـم املتحدة، ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،              
 .واملنظمات احلكومية الدولية واملنظمات غري احلكومية

ويف الـدورة اخلامسة للجنة املخصصة أدىل الرئيس ببيان استذكر فيه التقّدم الكبري              -58
ه اللجنة املخصصة يف دوراهتا األربع األوىل اليت أجنزت خالهلا القراءتني األوىل            الـذي أحرزت  

وأكّد أنّ الوقت قد حان، مع بدء       . والثانـية ملشـروع اتقاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد        
اللجنة املخصصة القراءة الثالثة واألخرية ملشروع االتفاقية، لعقد اتفاقات والتوصل إىل توافق            

ودعا الوفود إىل التحلي باملرونة واالصغاء      . راء واختـتام املناقشات حول خمتلف املواد      يف اآل 
إىل بعضها البعض وأن تكون خالّقة ومستعدة لتقبل احللول التوفيقية وتقدمي تنازالت إذا لزم              

 .األمر

مث أكّد الرئيس أن الغرض من املشاورات غري الرمسية هو متكني اللجنة املخصصة من               -59
ورغم إدراكه أن . قصـي مسـائل أخرى تتطلب اهتماما ومن إرساء األساس التفاق هنائي       ت

اجللسـات املوازية تزيد من عبء العمل امللقى على عاتق الوفود وحتّمل الصغرية منها جهدا               
شـاقا، فقـد شـدد عـلى ما تنطوي عليه هذه الطريقة من إمكانية كبرية لتقريب اللجنة                  

وبناء على ذلك،   . 2003ها املتمثلة يف إجناز عملها قبل هناية عام         املخصصة من الوفاء مبهمت   
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ناشد مجيع الوفود أن تباشر هذه املشاورات غري الرمسية بروح التعاون ذاهتا اليت كانت سائدة               
 .طوال دورات اللجنة املخصصة املاضية

 األمم املتحدة   وأعرب املدير العام ملكتب األمم املتحدة بفيينا واملدير التنفيذي ملكتب          -60
املعـين بـاملخدرات واجلرمية عن تقديره للعمل الذي تقوم به اللجنة املخصصة، مبا يف ذلك                
االقـتراحات الوفرية اليت قُّدمت واليت تشهد على ما أصبح للعمل على مكافحة الفساد من               

ية ستمثل  كما أثىن على ما أبدته الوفود املختلفة من روح تعاون         . أمهـية يف مجيع أحناء العامل     
وأشاد بالتقدم السريع الذي أُحرز وباالرتفاع غري       . أفضـل ضـمان لنجاح االتفاقية املقبلة      

 .العادي يف مستوى حضور دورات اللجنة املخصصة

وأشـار املدير التنفيذي إىل أن اهتمام احلكومات واملنظمات الدولية واجملتمع األهلي             -61
 سيكون لالتفاقية املقبلة من أثر على التدابري        منصـّب على إهناء املفاوضات بنجاح وعلى ما       

وقال ان االتفاقية اجلديدة ستتيح جلميع البلدان فرصا كبرية التباع          . اجلماعية ملكافحة الفساد  
 .هنج التنمية املستدامة وحتقيقها ولكي تستغل كل ما لديها من إمكانات

 متكّن اللجنة املخصصة    وذكر املدير التنفيذي أن الوقت قد حان لوضع خارطة طريق          -62
. 56/260، وعمال بقـرار اجلمعيـة العامـة 2003مـن إمتـام مهمتها يف هناية عـام         

واقـترح تضـمني خارطـة الطريق، معامل معينة، مثل االتفاق على املواد املتعلقة بالتجرمي،               
 .واالتفاق على معظم التعاريف، واالتفاق على الفصل املتعلق بالتعاون الدويل

دىل ببيانات أيضا ممثل كل من الربازيل، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم              وأ -63
ـ           والصني؛ واليونان متحدثا نيابة عن الدول       77 املـتحدة الـيت هـي أعضاء يف جمموعة ال

األعضـاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب، وكذلك البلدان املنضمة اليه               
دا واجلمورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة         إسـتونيا وبولن  (

؛ وكوبا متحدثا نيابة عن الدول  )بلغاريا وتركيا ورومانيا  (والـبلدان املنتسبة اليه     ) وهـنغاريا 
األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛               

عربـية السورية، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي             واجلمهوريـة ال  
 .أعضاء يف جمموعة الدول العربية

 50 و 3-1 و 50-19ونظـرت اللجنة املخصصة خالل دورهتا اخلامسة يف املواد           -64
وقد استندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج الوارد يف         . ، هبذا الترتيب  77-73 و 59-مكررا
 . وإىل اقتراحات ومسامهــات مقدمــة مــن احلكوماتA/AC.261/3/Rev.3يقة الوث
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؛ والفقرات  1من املادة   ) أ(الفقرة الفرعية   : وأقـرت اللجنة املخصصة مؤقتا ما يلي       -65
رهنا حبل مسألة تتعلق بتعريف     (19؛ واملادة   2مـن املادة    ) ك(و) ي(و) ح(و) و(الفرعـية   

 33 واملادة   ؛22؛ واملادة   2من املادة   ) أ(الفرعية  الفقرة   الـوارد يف     "املوظـف العمومـي   "
 مكررا ثانيا؛ واملادة   38 مكررا؛ واملادة    38؛ واملادة   38 ؛ واملادة ))ب (2باسـتثناء الفقرة    (

 أو االستعاضة   "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "رهنا باختاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة        (40
باستثناء  (42 مكررا؛ واملادة    40؛ واملادة   )"ّرمة وفقا هلذه االتفاقية   األفعال اجمل "عـنها بعبارة    

 أو  "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   " ورهـنا باختـاذ قرار بشأن االحتفاظ بعبارة          3الفقـرة   
 43 مكررا، واملادة    42؛ واملادة   )"األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية    "االستعاضة عنها بعبارة    

 أو االستعاضة عنها    "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   " قرار بشأن االحتفاظ بعبارة      رهنا باختاذ (
رهنا باختاذ قرار بشأن    ( مكررا   43؛ واملادة   )"األفعـال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية     "بعـبارة   

مة األفعال اجملرّ " أو االستعاضة عنها بعبارة      "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "االحـتفاظ بعبارة    
رهنا باختاذ قرار بشأن استخدام      (51-48؛ واملواد   46-44؛ واملواد   )"وفقـا هلذه االتفاقية   

[...] يف املواد   األفعال اجملّرمة   "عبارة  اإلبقاء على    أو   "اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية   "عـبارة   
؛ 52ة  ؛ واملاد )4 و 3 وباستثناء الفقرتيــن    2الواردة يف الفقرة    "  االتفاقية مـــن هذه  

؛ واملواد  59؛ واملادة   56-54؛ واملواد   )9و) ك(و) ي (3باستثناء الفقرتني    (53واملـادة   
73-75. 

ولـدى اختتام الدورة، أعرب الرئيس عن امتنانه للوفود ملا أبدته من تفان يف عمل                -66
اللجـنة املخصصة، وأكد على أن ما أحرز من تقدم ممتاز ميثل مؤشرا اجيابيا على أن اللجنة                 

ودعا اللجنة املخصصة إىل اجياد توازن      . املخصصـة ميكنها أن تنجز عملها يف دورهتا القادمة        
كما دعا مجيع الوفود إىل     . بني خمتلف مكونات مشروع االتفاقية يكون مرضيا جلميع البلدان        

معـاودة الـنظر يف اجملال املتاح للحلول الوسط وإىل ابداء مزيد من املرونة للتغلب على أي                 
وشدد على ضرورة أن تكون االتفاقية املقبلة       . ت يف املـرحلة اخلتامية للمفاوضات     صـعوبا 

كما شدد على ضرورة تدعيم تدابري      . عريضـة القـاعدة وبراغماتية وقابلة للتصديق عليها       
مكافحـة الفسـاد احلالـية، وضرورة توجيه رسالة واضحة إىل اجملتمع الدويل بشأن جدية               

 .للوالية اليت أسندهتا اجلمعية العامةااللتزام اجلماعي باالمتثال 

 .A/AC.261/16وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا اخلامسة يف الوثيقة  -67
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  املشاورات غري الرمسية  
تكرس املشاورات غري الرمسية اليت تنظَّم أثناء الدورة         قـررت اللجـنة املخصصة أن      -68

وصدرت نتائج املشاورات غري    . االتفاقيةللـنظر يف الفصـلني الثاين واخلامس من مشروع          
 .Add.1 وA/AC.261/L.196الرمسيـة يف الوثيقتني 

  
  الدورة السادسة      -واو  

 8يوليه إىل   / متوز 21عقـدت اللجـنة املخصصـة دورهتـا السادسة يف فيينا من              -69
وحضر الدورة السادسة للجنة    .  جلسة عامة  37، وعقدت خالهلا    2003أغسـطس   /آب

 دولة كما حضرها مراقبون عن وحدات األمانة العامة لألمم املتحدة،           128لو  املخصصة ممث 
وهيـئات األمـم املتحدة ومعاهدها البحثية، والوكاالت املتخصصة وغريها من مؤسسات            
مـنظومة األمـم املتحدة، ومعاهد شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،              

 .ة واملنظمات غري احلكوميةواملنظمات احلكومية الدولي

ويف بداية الدورة السادسة أدىل الرئيس ببيان أعرب فيه عن تفاؤله بأن تنجح اللجنة               -70
واستذكر التقدم الكبري الذي أحرز يف      . املخصصـة يف اجناز عملية التفاوض يف هذه الدورة        

فاقية ثالث  الـدورات اخلمـس املاضية اليت نظرت خالهلا اللجنة املخصصة يف مشروع االت            
مـرات ومتكنـت من التوصل إىل اتفاق أويل بشأن عدد من األحكام، وشجع الوفود على                

ودعا الرئيس الوفود إىل التحلي باملرونة      . اسـتغالل الـدورة األخرية املطولة على حنو منتج        
واالصغاء إىل بعضها البعض وإىل أن تكون خالّقة ومستعدة لتقّبل احللول التوفيقية مع تقدمي              

 .نازالت اذا لزم األمرت

 الذي طلبت فيه اجلمعية العامة إىل       56/260واستذكر الرئيس قرار اجلمعية العامة       -71
وللوفاء هبذه الوالية، أكد الرئيس     . اللجـنة املخصصة أن تصوغ اتفاقية واسعة النطاق وفعالة        

لقوانني عـلى أن االتفاقـية املقـبلة جيب أن تكون شاملة وتتضمن أحكاما واضحة وتعزز ا               
الوطنـية والدولية القائمة بشأن مكافحة الفساد وتضع معايري عملية لتدعيم مكافحة الفساد             

 .على نطاق العامل

وذكـر الرئـيس أنه يشعر بالغبطة بسبب معدل احلضور العايل يف الدورة السادسة               -72
ة، شكر ونيابة عن اللجنة املخصص. وبسـبب حضور مندوبني من العديد من أقل البلدان منوا    

 .احلكومات اليت جعلت حضور أقل البلدان منوا ممكنا من خالل التربعات
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نيابة عن الدول األعضاء يف     وأدىل أيضـا ببـيانات ممثل كل من غواتيماال، متحدثا            -73
ـ            وكذلك نيابة عن الدول      والصني، 77 األمـم املـتحدة الـيت هي أعضاء يف جمموعة ال

 أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛        األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي       
وزمـبابوي، مـتحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة                
الدول االفريقية؛ وايطاليا، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء              

استونيا وبولندا واجلمهورية التشيكية (املنضمة يف االحتـاد األورويب وكذلـك عـن البلدان      
بلغاريا (والبلدان املنتسبة   ) وسـلوفاكيا وسـلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا        

؛ واجلمهورية العربية السورية، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم           )وتركـيا ورومانيا  
 .العربيةاملتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول 

وأثـناء دورهتـا السادسـة نظرت اللجنة املخصصة يف األحكام املتبقية من مشروع               -74
واسـتنــدت يف مداوالهتـــا إىل النــص املدمــج الـوارد يف          . االتفاقـيــة 
 واىل االقتراحات واملسامهات    Add.1 و A/AC.261/L.232 و A/AC.261/3/Rev.4الوثـائــق   

 .الواردة من احلكومات

؛ 1من املادة   ) ج(و) ب(الفقرتني الفرعيتني   : أقرت اللجنة املخصصة مؤقتا ما يلي     و -75
من املادة  ) ل(و) ه(و) ب(وحذف الفقرات   ) ط(و) ز(و) د(و) ج(و) أ(والفقـرات الفرعية    

6 مكررا؛ واملادة    5؛ واملادة   5 مكررا؛ واملادة    4؛ وحذف املادة    4 من املادة    1؛ والفقرة   2
؛ 14-11؛ واملواد   10 مكررا؛ وحذف املادة     9؛ واملادة   9-7واملواد   مكررا؛   6؛ واملادة   

؛ 32؛ واملادة   28؛ وحذف املادة    26؛ وحذف املادة    25-21 مكررا؛ واملواد    19واملادة  
 7؛ والفقرة   39؛ واملادة   33من املادة   ) ب (2 مكررا؛ والفقرة    32وإدراج مـادة جديدة     

؛ والفقرتني  51 من املادة    4-2قرات   مكـررا؛ والف   50؛ واملـادة    40مـن املـادة     ) ب(
67؛ واملادة   65؛ واملادة   64؛ واملادة   53 من املادة    3مــن الفقرة   ) ك(و) ي(الفرعيتني  

؛ 68 مكررا؛ وحذف املادة   60؛ وإدراج مادة جديدة     60 مكـررا؛ واملادة     67؛ واملـادة    
 مكررا؛ واملادة   76؛ وحذف املادة    76؛ واملادة   66؛ واملادة   62؛ وحذف املادة    61واملادة  

 .79؛ وحذف املادة 77

، أعرب ممثل هولندا عن رغبته يف أن جيّسد تقرير          79وفـيما يـتعلق حبذف املادة        -76
اللجـنة املخصصة بيانه الذي مفاده أن االتفاقية املقبلة ال ينبغي أن متس باحلقوق والتعهدات               

 .املنبثقة من العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق االنسان

، أعرب ممثلو بنـن وبوركينا فاسو      10بعد اختاذ اللجنة املخصصة قرار إلغاء املادة        و -77
والسـنغال والكامريون عن رغبتهم يف أن جيّسد تقرير اللجنة املخصصة تفضيلهم ملادة ملزمة              
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غري أن ممثلي تلك البلدان، رغبة منهم يف مراعاة         . مسـتقلة بشـأن متويل األحزاب السياسية      
ألخرى وضمان النجاح يف وضع مشروع االتفاقية يف صيغته النهائية، أفادوا           شواغل الوفود ا  

 وإدماج  10بـأهنم يشعرون بأهنم مضطرون إىل االنضمام إىل توافق اآلراء حول إلغاء املادة              
 .6فقرة جديدة يف املادة 

قـررت اللجنة املخصصة أن تعقد دورة أخرى يف         ويف هنايـة دورهتـا السادسـة         -78
 تركّز أثناءها على املسائل املعلّقة يف مشروع االتفاقية بغية وضع النص            2003  سبتمرب/أيلول

يف صـيغته النهائـية وإحالته إىل اجلمعية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه يف دورهتا                 
وسيحدد مكتب اللجنة املخصصة    . 56/260الثامـنة واخلمسني، وفقا لقرار اجلمعية العامة        

 .رة السابعة ومدهتا بدقةموعد انعقاد الدو

وأعـرب الرئـيس، وهـو خيتتم الدورة، عن أسفه لضيق الوقت الذي منع اللجنة                -79
املخصصـة من امتام العملية التفاوضية يف دورهتا السادسة حسبما كانت تعتزمه، خاصة نظرا              

ىن للعـدد القليل جدا من املسائل املعلّقة ولكون اللجنة املخصصة أصبحت قاب قوسني أو أد              
وأعرب الرئيس عن امتنانه للوفود ملا أبدته       . مـن التوصل إىل توافق لآلراء بشأن تلك املسائل        

من تفاٍن ورغبة يف التوصل إىل حلول مقبولة من اجلميع ويف القيام بتنازالت بغية التوصل إىل                
وأكـد الرئيس أيضا الفهم الذي مفاده أن اللجنة املخصصة ستركز جهودها            . توافـق اآلراء  

ثناء دورهتا السابعة على التوصل إىل اتفاق بشأن األحكام املتبقية من مشروع النص، معتمدة              أ
يف ذلك على التوافق يف اآلراء الذي مت التوصل إليه أثناء دورتيها اخلامسة والسادسة وأهنا لن                

 .تتوقف طويال عند املسائل اليت أقرت مؤقتاً

 .A/AC.261/22السادسة يف الوثيقة وصدر تقرير اللجنة املخصصة عن دورهتا  -80
  

  الدورة السابعة     -زاي   
 تشرين  1سبتمرب إىل   / أيلول 29عقدت اللجنة املخصصة دورهتا السابعة يف فيينا من          -81
وحضر الدورة السابعة ممثلو    . ، وعقدت خالهلا ست جلسات عامة     2003أكـتوبر   /األول
مة لألمم املتحدة، وهيئات األمم      دولـة كما حضرها مراقبون عن وحدات األمانة العا         114

املـتحدة ومعاهدهـا البحثية، والوكاالت املتخصصة وغريها من مؤسسات منظومة األمم            
املـتحدة، ومعـاهد شـبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، ومنظمات              

 .حكومية دولية وغري حكومية
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ؤون املعاهدات مبكتب األمم املتحدة     وافتـتح الدورة املوظف املسؤول عن شعبة ش        -82
املعـين بـاملخدرات واجلـرمية، مشريا إىل حدث حمزن وقع مؤخرا هو وفاة السيد هيكتور                

وطلب املوظف املسؤول إىل اللجنة     . ، رئيس اللجنة املخصصة   )كولومبيا(تشـاري سـامبري     
 .املخصصة أن تقف حلظة صمت تكرميا لذكرى السيد تشاري سامبري

وظف املسؤول عن الشعبة أن السيد تشاري سامبري استخدم خربته الواسعة           وذكر امل  -83
ومعرفته العميقة، إىل جانب شغفه بالعدل وسيادة القانون، استخداما يتسم بالسخاء وااللتزام            

وقال انه أوىل االتفاقية املقبلة عناية شديدة، ومل ُيغفل أي          . يف عمله كرئيس للجنة املخصصة    
 شاطر الراحل مجيع أعضاء املكتب مهامهم ووقف إىل جانبهم داعما وقد. موقـف أو شاغل   

 .ومسديا مشورته كلما اقتضت الضرورة

/  أيلول25وأبلـغ املوظـف املسـؤول اللجنة املخصصة بأن مكتبها قد اجتمع يف      -84
وتكرميا لذكراه،  . سـبتمرب للنظر يف املسألة االجرائية اليت نشأت نتيجة وفاة رئيسها املباغتة           

 :رر املكتب أن يوصي اللجنة املخصصة مبا يليق

 أن تظل تركيبة مكتب اللجنة املخصصة دون تغيري؛ )أ( 

أن ُيطلـب إىل ممثل األردن أن يتوىل مهام رئيس اللجنة املخصصة يف دورهتا           )ب( 
 .السابعة باالنابة

 .مربسبت/ أيلول25وقام املكتب بإبالغ رؤساء اجملموعات االقليمية بتوصيته يف  -85

 .ويف بداية دورهتا السابعة أقرت اللجنة املخصصة توصية املكتب -86

وتكـلم رئيس اللجنة املخصصة باالنابة باسم املكتب فأعرب أيضا عن أساه العميق              -87
. وحـزنه الشديد على وفاة السيد تشاري سامبري، ووّجه تعازيه ألسرته وحلكومة كولومبيا            

جنة املخصصة توشك على اجناز مهام الوالية اليت أسندهتا         وشـدد الرئيس باإلنابة على أن الل      
، الذي طلبت فيه إىل اللجنة املخصصة أن تصوغ اتفاقية          56/260اجلمعية العامة يف قرارها     

وأضاف أن االتفاقية املقبلة ستكون ذات نوعية عالية، كما ستكون          . واسـعة النطاق وفعالة   
وسوف تعزز االتفاقية   . بأسرع ما ميكن  مصـوغة عـلى حنـو يتيح للدول أن تصّدق عليها            

القوانـني الوطنية والدولية املناهضة للفساد وترسي معايري عملية لتدعيم مكافحة الفساد على             
ودعا الوفود إىل مواصلة التحلي باملرونة وبروح التعاون أثناء املفاوضات حول     . نطـاق العامل  

 .النص النهائي ملشروع االتفاقية
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انات ممثل كل من شيلي، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم            وأدىل أيضـا ببي    -88
املـتحدة الـيت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛ والربازيل، متحدثا              

ـ                والصني؛  77 نـيابة عـن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة ال
اء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب          باسم الدول األعض  وايطالـيا، متحدثا    

استونيا وبولندا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا     (وكذلـك باسـم الـبلدان املنضـمة اليه          
بلغاريا وتركيا  (والبلدان املنتسبة اليه    ) وسـلوفينيا وقـربص والتفيا وليتوانيا ومالطة وهنغاريا       

ورية، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة         ؛ واجلمهورية العربية الس   )ورومانـيا 
اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول العربية؛ وتونس، متحدثا نيابة عن الدول األعضاء يف األمم               
املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول االفريقية؛ ووزير العدل يف الفلبني؛ وممثلو اكوادور              

 .واجلزائر والصني وغواتيماال

وأثـناء دورهتـا السـابعة نظرت اللجنة املخصصة يف األحكام املتبقية من مشروع               -89
واستندت يف مداوالهتا إىل النص املدمج الوارد يف الوثيقة         . االتفاقية ووضعته يف صيغته النهائية    

A/AC.261/3/Rev.5       وكان معروضا  .  وإىل االقـتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات
صصة أيضا تنقيحات وتعديالت ملشروع االتفاقية أعدت أثناء مشاورات غري          على اللجنة املخ  

 .رمسية بناء على طلب الرئيس

، أقرت اللجنة   2003أكتوبر  / تشرين األول  1، اليت عقدت يف     141ويف جلستها    -90
املخصصـة مشـروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد وقررت تقدميه إىل اجلمعية العامة        

ــر فيه وتتخــذ إجــراء بشأنــه يف دورتــها الثامنـة واخلمسني،         لكـي تنظ 
 .56/260وفقا لقرار اجلمعية 

ويف نفس اجللسة نظرت اللجنة املخصصة يف مشروع قرار مقدم من الرئيس بعنوان              -91
وكان معروضا على اللجنة    ). A/AC.261/L.233"(اتفاقـية األمـم املتحدة ملكافحة الفساد      "

 . اقتراحات ومسامهات مقدمة من احلكوماتاملخصصة أيضا

ويف اجللسـة ذاهتـا أقـرت اللجنة املخصصة مشروع القرار، بالصيغة اليت عدل هبا        -92
شـفويا، على أن يوضع نص مشروع القرار يف صيغته النهائية ويقدم إىل اجلمعية العامة لكي                

 .تنظر فيه وتتخذ إجراء بشأنه يف دورهتا الثامنة واخلمسني

قـدم املديـر التنفيذي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية هتانيه احلارة             و -93
للرئـيس باالنابة وأعضاء اللجنة املخصصة ومجيع الوفود على االنتهاء من املفاوضات بشأن             

وأشـار إىل أن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمة          . مشـروع االتفاقـية   
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دخلت حيز النفاذ   ) ، املرفق األول  55/25قرار اجلمعيــة العامــة    (عـبــر الوطنية    
سبتمرب، وقال انه قد علم أن      / أيلول 29يف بدايـة الـدورة السـابعة للجنة املخصصة، يف           

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص وال سيما النساء واألطفال، املكّمل التفاقية            
، املرفق  55/25قرار اجلمعية العامة    (املنظمة عرب الوطنية    األمـم املـتحدة ملكافحة اجلرمية       

 25قـد حصل على العدد الالزم من التصديقات وأنه سوف يدخل حيز النفاذ يف               ) الـثاين 
ومضى يقول ان اللجنة املخصصة قد أضافت إىل هذين         . 2003ديسـمرب   /كـانون األول  

ان االتفاقية اجلديدة ستكون متوازنة     النجاحني باملوافقة على مشروع االتفاقية بتوافق اآلراء و       
وعالوة . وشاملة يف آن واحد وستحدد معامل فاحتة بذلك آفاقا جيدة يف الكفاح ضد الفساد             

عـلى ذلك تتمتع االتفاقية بتأييد واسع النطاق ألن كل اجملموعات االقليمية شاركت بفعالية              
 جناح أعمال اللجنة    وشـكر املديـر التنفيذي كل الذين سامهوا يف        . يف عملـية الـتفاوض    

 :واختتم بيانه بتالوة الرسالة التالية املوجهة إىل اللجنة املخصصة من األمني العام. املخصصة

يسـعدين أن أقـدم أطيـب متنيايت إىل اللجنة املخصصة وأن أهنئها على              "
. جناحهـا يف اجناز عملية التفاوض املؤدية إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد            

.  حقا من دواعي االعجاب أنكم متكنتم من امتام هذه العملية يف أقل من سنتني              وانه
كما أود أن اغتنم هذه الفرصة ألعرب عن تقديري للسفري الراحل هيكتور تشاري             
سـامبري ملـا رأيـنا فيه من قيادة وتفان ومهارة يف رئاسته للجنة، وسوف يفتقده                

ريا عظيما يف نوعية حياة املاليني من       إن هـذه االتفاقية ميكن أن حتقق تغي       . اجلمـيع 
البشـر يف كل أحناء العامل، لذا فانين أحث الدول األعضاء على أن متضي يف اثبات                

 ."ديسمرب/التزامها، بالتوقيع عليها يف مؤمتر مرييدا يف كانون األول

وأبلـغ ممثل املكسيك اللجنة املخصصة بشأن األعمال التحضريية للمؤمتر السياسي            -94
 11 إىل   9فـيع املسـتوى للتوقيع على االتفاقية، املعتزم عقده يف مرييدا، املكسيك، من              الر

وأشار إىل أن األمانة    . 57/169، عمال بقرار اجلمعية العامة      2003ديسمرب  /كانون األول 
سـتنظم مشـاورات حـول مشـروع جدول األعمال املؤقت للمؤمتر، يف فيينا يف تشرين                

 .لقرارأكتوبر، عمال هبذا ا/األول

ويف خـتام الـدورة، أدىل ببـيانات ممثل كل من تونس، متحدثا نيابة عن الدول                 -95
األعضـاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول االفريقية؛ وباراغواي، متحدثا              
نـيابة عن الدول األعضاء يف األمم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة دول أمريكا الالتينية                

ـ  بـي؛ واجلمهوريـة العربية السورية، متحدثا بالنيابة عن الدول األعضاء يف األمم            والكاري
األعضاء املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة الدول العربية؛ وايطاليا، متحدثا نيابة عن الدول              
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يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء يف االحتاد األورويب وكذلك نيابة عن البلدان املنضمة اليه                
ا وبولندا واجلمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا وقربص والتفيا وليتوانيا ومالطة          استوني(

؛ والربازيل، متحدثا نيابة عن الدول      )بلغاريا وتركيا ورومانيا  (والبلدان املنتسبة اليه    ) وهنغاريا
ـ             والصني؛ واليابان، متحدثا  77 األعضـاء يف األمـم املتحدة اليت هي أعضاء يف جمموعة ال

جمموعة دول آسيا واحمليط اهلادئ؛ وممثل كل من اجلزائر والصني           يفيابة عن الدول األعضاء     ن
 .والواليات املتحدة األمريكية

وأعـرب الرئيس باالنابة عن تقديره جلميع الوفود ملا بذلته من جهود مكّنت اللجنة               -96
والحظ أن االتفاقية . املخصصـة من بلوغ هدفها يف غضون املهلة اليت حددهتا اجلمعية العامة           

اجلديـدة سوف تعزز اجلهود الدولية واالقليمية والوطنية من أجل كبح الفساد، الذي يشكل        
وقال ان  . خطـرا على األمن واالستقرار الوطين ويقّوض سيادة القانون وشرعية احلكومات          

ت شاقة أعضـاء اللجنة املخصصة هلم كل احلق يف أن يفخروا باجناز عملية التفاوض اليت كان   
وحث احلكومات على   . أحـيانا وأمثرت اتفاقية جديدة ميكن للجميع التصديق عليها بسرعة         

أن متضـي يف اثبات التزامها بأن جتعل االتفاقية حقيقة واقعية، وذلك بضمان مشاركتها يف               
/ املؤمتـر السياسي الرفيع املستوى للتوقيع املزمع عقده يف مرييدا، املكسيك، يف كانون األول             

 .سمرب، وذلك لضمان عدد كبري من التوقيعات على االتفاقيةدي

 .A/AC.261/25ويرد تقرير اللجنة املخصصة عن أعمال دورهتا السابعة يف الوثيقة  -97
  

  فريق االتساق اللغوي        -حاء   
أنشـأت اللجـنة املخصصة لوضع اتفاقية ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية فريق              -98

تساق مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية          اتسـاق لكي يكفل ا    
. جنـبا إىل جنب مع مشاريع الربوتوكوالت امللحقة هبا، جبميع اللغات الرمسية لألمم املتحدة             

ونظـرا ملا قدمه فريق االتساق ذاك من مسامهة كبرية يف التفاوض على اتفاقية األمم املتحدة                
، 55/25قرار اجلمعية   (ملنظمة عرب الوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا       ملكافحـة اجلـرمية ا    

، قررت اللجنة املخصصة للتفاوض     )، املرفق األول  55/255املرفقان الثاين والثالث وقرارها     
 .بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد أيضا أن تنشئ فريق اتساق

قية ملكافحة الفساد، طلب    ويف الـدورة الرابعة للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفا         -99
الرئيس إىل مجيع اجملموعات اإلقليمية أن تعّين ممثلني هلا يف فريق االتساق الذي سيطلب منه،               
ابتداء من الدورة اخلامسة، أن يكفل االتساق داخل نص مشروع االتفاقية وبني مجيع الصيغ              

ورة استعراض التوافق   وإىل جانب ذلك، سلّم فريق االتساق بضر      . اللغويـة ملشروع االتفاقية   
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بني مواد مشروع االتفاقية اليت تكّررت فيها أحكام من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية              
 .املنظمة عرب الوطنية واملواد املقابلة يف تلك االتفاقية

ممثلو اجلزائر وجنوب أفريقيا والكامريون عن      : كانت تركيبة فريق االتساق كما يلي      -100
ل األفريقية، ممثال باكستان والصني عن جمموعة الدول اآلسيوية مع تناوب ممثلي            جمموعة الدو 

اجلمهوريـة العربـية السـورية وعمان واململكة العربية السعودية على املقعد الثالث املتاح              
لـلمجموعة؛ ممثال االحتاد الروسي وبولندا عن جمموعة دول أوروبا الشرقية؛ وممثال كولومبيا             

موعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي؛ وممثال اسبانيا وفرنسا عن جمموعة          واملكسيك عن جم  
دول أوروبـا الغربـية ودول أخرى مع تناوب ممثلي أستراليا والواليات املتحدة على املقعد               

ومن مث، كان أعضاء فريق االتساق ال ميثلون مجيع اجملموعات          . الثالـث املـتاح للمجموعة    
واستعان فريق االتساق يف    . اللغات الرمسية لألمم املتحدة أيضا    اإلقليمـية فحسب بل ومجيع      

عملـه مبحررين ومبترمجني من قسم الترمجة اخلاص بكل من تلك اللغات، وكذلك بأعضاء              
أن ) املكسيك(وطلب رئيس اللجنة املخصصة إىل جويل هرنانديز        . يف أمانة اللجنة املخصصة   
 .يعمل منسقا لفريق االتساق

 جلسة أثناء الدورات اخلامسة والسادسة      29 االتسـاق ما جمموعه      وعقـد فـريق    -101
والسـابعة للجنة املخصصة، واستعرض أحكام مشروع االتفاقية اليت كانت اللجنة املخصصة            

 .قد أقرهتا

واظب فريق االتساق على اطالع اللجنة املخصصة على سري أعماله، بواسطة تقارير             -102
امسة والسادسة، كما وّجه انتباه اللجنة املخصصة يف        شـفوية مـن منسقه يف الدورتني اخل       

دورهتا السابعة إىل نتائج أعماله، مشفوعة بتوصيات بشأن تغيريات يراد ادخاهلا على مشروع             
ووافقـت اللجـنة املخصصة على كل توصيات فريق         . Corr.1) و (A/AC.261/24االتفاقـية   
 .االتساق

  
  لعامة يف دورهتا الثامنة واخلمسني    مسائل تتطلب اجراء من اجلمعية ا  -رابعا  

توصي اللجنة املخصصة اجلمعية العامة بأن تعتمد مشروع القرار التايل واتفاقية األمم             -103
 :املتحدة ملكافحة الفساد

  



 

 24 
 

 A/58/422 

   مشروع قرار  
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  

 إن اجلمعية العامة، 
، الذي أنشأت   2000ديسمرب  /نون األول  كا 4 املؤرخ   55/61قرارها  إذ تستذكر    

مبوجبه جلنة خمصصة للتفاوض بشأن صك قانوين دويل فّعال ملكافحة الفساد وطلبت فيه إىل              
 حكوميا مفتوح العضوية إىل االنعقاد لكي يدرس    –األمـني العام أن يدعو فريق خرباء دوليا         

 20 املؤرخ   55/188ويعـد مشروع اطار مرجعي للتفاوض بشأن ذلك الصك، وقرارها           
 احلكومي املفتوح   –، الذي دعت فيه فريق اخلرباء الدويل        2000ديسـمرب   /كـانون األول  

 إىل دراسة مسألة األموال احملّولة بشكل غري        55/61العضـوية الذي سينعقد عمال بالقرار       
 مشروع واعادة تلك األموال إىل بلداهنا األصلية،

 كــانــون 21خ  املــــؤر56/186 قــراريهــا وإذ تســتذكر أيضــا 
 بشأن  2002ديسمرب  / كانون األول  20 املؤرخ   57/244 و 2001ديسـمبــر   /األول

مـنع ومكافحة املمارسات الفاسدة وحتويل األموال املتأتية من مصدر غري مشروع، وإعادة             
 تلك األموال إىل بلداهنا األصلية،

، 2002يناير  / كانون الثاين  31 املؤرخ   56/260قرارها  وإذ تسـتذكر كذلـك       
الذي طلبت فيه إىل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد أن تنهي أعماهلا              

 ،2003يف أواخر سنة 
 الذي  2002ديسمرب  / كانون األول  18 املؤرخ   57/169قرارها  وإذ تسـتذكر     

قبلـت فـيه مع التقدير العرض املقدم من حكومة املكسيك الستضافة مؤمتر سياسي رفيع               
لغـرض التوقيع على االتفاقية، وطلبت فيه إىل األمني العام أن حيدد موعد انعقاد              املسـتوى   

 ،2003املؤمتر ملدة ثالثة أيام قبل هناية عام 
 24 املؤرخ   2001/13قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي     وإذ تسـتذكر أيضا      

األموال ذات  تعزيز التعاون الدويل على منع ومكافحة حتويل        " واملعنون   2001يوليه  /متـوز 
املصـدر غري املشروع، املتأتية من أفعال فساد، مبا يف ذلك غسل األموال، وعلى اعادة تلك                

 ،"األموال
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حلكومة األرجنتني الستضافتها االجتماع التحضريي غري      وإذ تعـرب عـن تقديرها        
الـرمسي للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد، وذلك يف بوينس آيرس يف              

 ،2001ديسمرب /كانون األول
 الذي اعتمده املؤمتر الدويل لتمويل التنمية،       )2(آراء مونتريي، وإذ تسـتذكر توافـق       

، والذي جرى فيه    2002مارس  / آذار 22 إىل   18الـذي عقد يف مونتريي، املكسيك، من        
 التشديد على أن مكافحة الفساد على مجيع املستويات هي احدى األولويات،

 الذي اعتمده مؤمتر    )3( إعالن جوهانسربغ بشأن التنمية املستدامة     يضاوإذ تستذكر أ   
/  آب26القمـة العـاملي للتنمية املستدامة، الذي عقد يف جوهانسربغ، جنوب أفريقيا، من    

 منه اليت أُعلن فيها أن الفساد     19، وخباصة الفقرة    2002سبتمرب  / أيلـول  4أغسـطس إىل    
 يهدد التنمية املستدامة للشعوب،

 خطورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار اجملتمعات           ذ تقلقهـا  وإ 
وأمـنها، مما يقّوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعّرض التنمية            

 املستدامة وسيادة القانون للخطر،

بـتقرير اللجـنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة         حتـيط عـلما      -1 
ـ   اليت اضطلعت بعملها يف مقر املكتب املعين باملخدرات واجلرمية يف فيينا، والذي             )4(اد،الفس

قدمـت فيه اللجنة املخصصة النص النهائي ملشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد إىل              
اجلمعـية العامة لكي تنظر فيه وتتخذ اجراء بشأنه، وتثين على اللجنة املخصصة ملا قامت به                

 مال؛من أع

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املرفقة هبذا القرار، وتفتح باب          تعـتمد    -2 
التوقـيع علـيها يف مؤمتر التوقيع السياسي الرفيع املستوى الذي من املزمع عقده يف مرييدا،                

 ؛57/169، وفقا للقرار 2003ديسمرب / كانون األول11 إىل 9املكسيك، من 

__________ 
منشورات األمم  (2002مارس / آذار22-18تقرير املؤمتر الدويل لتمويل التنمية، مونتريي، املكسيك،  (2) 

 .، املرفق1، الفصل األول، القرار )A.02.II.A.7املتحدة، رقم املبيع 
/  أيلول4 –أغسطس /ب آ26تقرير مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة، جوهانسربغ، جنوب أفريقيا،  (3) 

، 1، الفصل األول، القرار ) والتصويبA.03.II.A.1منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  (2002سبتمرب 
 .املرفق

 (4) A/58/422. 
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ات التكامل االقتصادي االقليمية املختصة على      كـل الدول ومنظم   حتـث    -3 
التوقـيع والتصـديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف أقرب وقت ممكن ضمانا               

 للتعجيل ببدء نفاذها؛

 من اتفاقية األمم املتحدة     62أن يـدار احلساب املشار اليه يف املادة         تقـرر    -4 
ملتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، إىل أن يقرر        ملكافحـة الفساد ضمن اطار صندوق األمم ا       

خـالف ذلك مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، املنشأ عمال باتفاقية األمم املتحدة ملكافحة              
الفسـاد، وتشجع الدول األعضاء على البدء بتقدمي تربعات وافية إىل احلساب اآلنف الذكر              

ت االقتصادات االنتقالية مبا قد حتتاج اليه من مساعدة         بغـية تزويد البلدان النامية والبلدان ذا      
 تقنية لالستعداد للتصديق على االتفاقية وتنفيذها؛

 أن تكمـل اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة          تقـرر أيضـا    -5 
الفساد مهامها الناشئة عن التفاوض بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بعقد اجتماع             

 وقت كاف من انعقاد الدورة األوىل ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية، من أجل اعداد               قبل
مشروع نص النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف وغري ذلك من القواعد املذكورة يف املادة              

  من االتفاقية، واليت ستحال إىل مؤمتر الدول األطراف يف دورته األوىل للنظر فيها؛63

ىل مؤمتـر الدول األطراف يف االتفاقية أن يعاجل مسألة جترمي رشو             إ تطلـب  -6 
موظفـي املنظمات الدولية العمومية، مبا فيها األمم املتحدة، واملسائل ذات الصلة، واضعا يف              
احلسـبان مسـائل االمتيازات واحلصانات وكذلك مسألة الوالية القضائية ودور املنظمات            

 وصيات بشأن االجراء املناسب يف هذا الصدد؛الدولية، وذلك بسبل منها تقدمي ت

ديسمرب يوما دوليا ملكافحة    / كانون األول  9 أنـه ينبغي تسمية يوم       تقـرر  -7 
 الفساد من أجل اذكاء الوعي مبشكلة الفساد وبدور االتفاقية يف مكافحته ومنعه؛

إىل األمـني العام أن يكلف مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات           تطلـب    -8 
 جلرمية بتويل مهام أمانة مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية بتوجيه من ذلك املؤمتر؛وا

إىل األمني العام أن يزود مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات          تطلب أيضا    -9 
واجلرمية باملوارد الالزمة لتمكينه من العمل بصورة فعالة على التعجيل ببدء نفاذ اتفاقية األمم              

كافحة الفساد ومن النهوض مبهام أمانة مؤمتر األطراف يف االتفاقية ودعم اللجنة            املـتحدة مل  
  أعاله؛5املخصصة يف أعماهلا اليت تضطلع هبا مبقتضى الفقرة 
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، تقريرا  57/169 إىل األمني العام أن يعد، وفقا للقرار         تطلـب كذلـك    -10 
يدا، املكسيك، للتوقيع على شـامال عـن املؤمتر السياسي الرفيع املستوى املزمع عقده يف مري          
 .االتفاقية، كي يقدم إىل اجلمعية العامة يف دورهتا التاسعة واخلمسني

  
  مرفق     
   اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد                         
   الديباجة  

 إن الدول األطراف يف هذه االتفاقية،                  

تمعات  خطـورة ما يطرحه الفساد من مشاكل وخماطر على استقرار اجمل           إذ تقلقهـا   
وأمـنها، مما يقّوض مؤسسات الدميقراطية وقيمها والقيم األخالقية والعدالة، ويعّرض التنمية            

 املستدامة وسيادة القانون للخطر،

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

 حاالت الفساد اليت تتعلق مبقادير هائلة من املوجودات، ميكن أن           واذ تقلقها كذلك   
متـثل نسـبة كبرية من موارد الدول، واليت هتّدد االستقرار السياسي والتنمية املستدامة لتلك               

 الدول،

شأنا حمليا بل هو ظاهرة عرب وطنية متس كل          بـأن الفساد مل يعد       واقتـناعا مـنها    
 قتصادات، مما جيعل التعاون الدويل على منعه ومكافحته أمرا ضروريا،اجملتمعات واال

 بأن اتباع هنج شامل ومتعدد اجلوانب هو أمر الزم ملنع الفساد            واقتـناعا منها أيضا    
 ومكافحته بصورة فعالة،

 بأن توافر املساعدة التقنية ميكن أن يؤدي دورا هاما، مبا يف            واقتـناعا مـنها كذلك     
دعيم الطاقات وبناء املؤسسات، يف تعزيز قدرة الدول على منع الفساد           ذلـك عـن طريق ت     

 ومكافحته بصورة فعالة،

 بأن اكتساب الثروة الشخصية بصورة غري مشروعة ميكن أن يلحق                                    واقتناعا منها       
 ضررا بالغا باملؤسسات الدميقراطية واالقتصادات الوطنية وسيادة القانون،                                    
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كشف وتردع، على حنو أجنع، اإلحاالت الدولية                        على أن متنع وت       واذ عقدت العزم       
للموجودات املكتسبة بصورة غري مشروعة، وأن تعزز التعاون الدويل يف جمال استرداد                                                     

 املوجودات،    

 باملبادئ األساسية ملراعاة األصول القانونية يف االجراءات اجلنائية ويف                                        وإذ تسلمّ     
 لكية،   االجراءات املدنية أو اإلدارية للفصل يف حقوق امل                    

 أن منع الفساد والقضاء عليه هو مسؤولية تقع على عاتق مجيع                                     وإذ تضع يف اعتبارها              
الدول، وأنه جيب عليها أن تتعاون معا بدعم ومشاركة أفراد ومجاعات خارج نطاق القطاع                                                  
العام، كاجملتمع األهلي واملنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، إذا كان يراد                                       

  هذا اجملال أن تكون فعالة،             جلهودها يف      

مبادئ اإلدارة السليمة للشؤون واملمتلكات العمومية،                    أيضا      وإذ تضع يف اعتبارها           
واإلنصاف واملسؤولية والتساوي أمام القانون وضرورة صون النـزاهة وتعزيز ثقافة تنبذ                                       

 الفساد،   

ب األمم املتحدة         على ما تقوم به جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية ومكت                      وإذ تثين    
 املعين باملخدرات واجلرمية من أعمال يف ميدان منع الفساد ومكافحته،                                     

 األعمال اليت اضطلعت هبا املنظمات الدولية واالقليمية األخرى يف هذا                                وإذ تستذكر      
امليدان، مبا يف ذلك أنشطة جملس أوروبا واالحتاد األورويب واالحتاد االفريقي ومنظمة التعاون                                        

املعروف      ( يف امليدان االقتصادي ومنظمة الدول األمريكية وجملس التعاون اجلمركي                                     والتنمية  
 وجامعة الدول العربية،            ) أيضا باسم املنظمة العاملية للجمارك                   

 بالصكوك املتعددة األطراف ملنع الفساد ومكافحته، مبا                            وإذ حتيط علما مع التقدير              
  29، اليت اعتمدهتا منظمة الدول األمريكية يف                   فيها اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد                  

 واتفاقية مكافحة الفساد بني موظفي اجلماعات األوروبية أو موظفي                                  )5(،1996مارس     /آذار 
  26الدول األعضاء يف االحتاد األوروبـي، اليت اعتمدها جملس االحتاد األوروبـي يف                                          

ميني األجانب يف املعامالت                  واتفاقية مكافحة رشو املوظفني العمو                 )6(،1997مايـو     /أيار 
التجارية الدولية، اليت اعتمدهتا منظمــة التعــاون والتنميـــة يف امليدان                                  

__________ 
 .E/1996/99انظر الوثيقة  (5) 
 (6) Official Journal of the European Communities, C 195 ،251997يونيه / حزيران. 
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 واتفاقية القانون اجلنائي            )7(، 1997نوفمــرب      / تشرين الثاين       21االقتصـــادي يف          
1999يناير     / كانون الثاين       27بشأن الفساد، اليت اعتمدهتا اللجنة الوزارية جمللس أوروبا يف                              

 واتفاقية القانون املدين بشأن الفساد، اليت اعتمدتـها اللجنـــة الوزارية جمللس                                        )8(،
 واتفاقية االحتاد األفريقي ملنع الفساد                  )9(،1999نوفمرب    / تشرين الثاين       4أوروبـــا يف         

 ،   2003يوليه    / متوز  12وحماربته، اليت اعتمدها رؤساء دول وحكومات االحتاد االفريقي يف                                

 بدخول اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية حّيز                                   حب  وإذ تر    
 )10(،2003سبتمرب     / أيلول  29النفاذ يف     

 :اتفقت على ما يلي         
  

 الفصل األول
  أحكام عامة

 1املادة 
  األغراضبيان 

 :أغراض هذه االتفاقية هي            

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

ترويج وتيسري ودعم التعاون الدويل واملساعدة التقنية يف جمال منع ومكافحة                                      )ب ( 
 الفساد، مبا يف ذلك يف جمال استرداد املوجودات؛                         

تعزيز النـزاهة واملساءلة واالدارة السليمة للشؤون العمومية واملمتلكات                                 )ج ( 
 .العمومية 

  

__________ 
 Corruption and Integrity Improvement Initiatives in Developing Countries: ثيقة املعنونةانظر الو )7( 

 ).E.98.III.B.18منشورات األمم املتحدة، رقم املبيع  ()الفساد ومبادرات تعزيز النـزاهة يف البلدان النامية(
 .173، الرقم سلسلة املعاهدات األوروبيةجملس أوروبا،  (8) 
 .174جع نفسه، الرقم املر (9) 
 .، املرفق األول55/25قرار اجلمعية العامة  (10) 
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 2املاده 
  املصطلحات املستخدمة

 :ألغراض هذه االتفاقية           

أي شخص يشغــل              ‘ 1‘": موظف عمومــي         "يقصــد بتعبري          )أ( 
منصبـا تشريعيا أو تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، سواء أكان معينا أم                                           
منتخبا، دائما أم مؤقتا، مدفوع األجر أم غري مدفوع األجر، بصــرف النظر عن أقدمية                                            

ص آخر يؤدي وظيفة عمومية، مبا يف ذلك لصاحل جهاز                              أي شخ     ‘ 2‘ ذلك الشخص؛      
عمومي أو منشأة عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد يف القانون                                             
الداخلي للدولة الطرف وحسـب ما هو مطّبق يف اجملال القانوين ذي الصلة لدى تلك                                           

نون الداخلي      يف القا  " موظف عمومي      "أي شخص آخر معّرف بأنه               ‘ 3‘الدولة الطرف؛      
بيد أنه ألغراض بعض التدابري املعينة الواردة يف الفصل الثاين من هذه                              . للدولة الطرف    

أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم                       " موظف عمومي      "االتفاقية، جيوز أن ُيقصد بتعبري                
خدمة عمومية حسب التعريف الوارد يف القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو                                    

 ال املعين من قانون تلك الدولة الطرف؛                   مطّبق يف اجمل     

أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو                        " موظف عمومي أجنيب            "ُيقصد بتعبري         )ب ( 
تنفيذيا أو اداريا أو قضائيا لدى بلد أجنيب، سواء أكان معينا أم منتخبا؛ وأي شخص ميارس                                                      

 عمومية؛   وظيفة عمومية لصاحل بلد أجنيب، مبا يف ذلك لصاحل جهاز عمومي أو منشأة                                       

مستخَدم مدين دويل أو أي                 " موظف مؤسسة دولية عمومية              "يقصد بتعبري         )ج ( 
 شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها؛                                   

املوجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم                        " املمتلكات    "يقصد بتعبري        )د ( 
واملستندات أو الصكوك القانونية               غري مادية، منقولة أم غري منقولة، ملموسة أم غري ملموسة،                            

 اليت تثبت ملكية تلك املوجودات أو وجود حق فيها؛                              

،  متحصل عليها        أو    متأتية      أي ممتلكات       " اإلجرامية    عائدات    ال "يقصد بتعبري         )ه( 
 ؛  جرم   بشكل مباشر أو غري مباشر، من ارتكاب                     

إحالة       على  حظر مؤقت         فرض     " احلجز   "أو   " التجميد   "يقصد بتعبري         )و( 
تويل عهدة املمتلكات أو السيطرة عليها                    أو   نقلها،  أو التصرف فيها أو          تبديلها     لكات أو      املمت

 أخرى؛    خمتصة    أمر صادر عن حمكمة أو سلطة                  مؤقتا، بناء على         
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، اليت تشمل التجريد حيثما انطبق، احلرمان الدائم                             "املصادرة    "يقصد بتعبري         )ز( 
 أخرى؛    من املمتلكات بأمر صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة                            

أي جرم تأتت منه عائدات ميكن أن تصبح                        " اجلرم األصلي      "يقصد بتعبري        )ح ( 
  من هذه االتفاقية؛         23موضوع جرم حسب التعريف الوارد يف املادة                      

السماح لشحنات غري مشروعة أو مشبوهة                       " التسليم املراقب      "يقصد بتعبري        )ط( 
ــه بعلــم من سلطاهتا املعنية                  باخلروج من إقليم دولة أو أكثر أو املرور عربه أو دخول                        

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

 3ة املاد
   االنطباقنطاق

تنطبق هذه االتفاقية، وفقا ألحكامها، على منع الفساد والتحري عنه                                     -1 
ية من األفعال اجملّرمة           ومالحقــة مرتكبيه، وعلى جتميد وحجز وارجاع العائدات املتأت                                

 .وفقا هلذه االتفاقية        

قد     املبّينة فيها      رائم  تكون اجل     هذه االتفاقية، ليس ضروريا أن                   ألغراض تنفيذ        -2 
 .، باستثناء ما تنص عليه خالفا لذلك                      بأمالك الدولة    أذى    ضررا أو     أحلقت     

  
 4املادة 

  صون السيادة
التفاقية على حنو يتسق مع                 تؤدي الدول األطراف التزاماهتا مبقتضى هذه ا                        -1 

مبدأي تساوي الدول يف السيادة وسالمة أراضيها، ومع مبدأ عدم التدخل يف الشؤون                                                
 .الداخلية للدول األخرى          

ليس يف هذه االتفاقية ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم يف إقليم دولة أخرى                                        -2  
ا بسلطات تلك الدولة              مبمارسة الوالية القضائية وأداء الوظائف اليت يناط أداؤها حصر                           

 .األخرى مبقتضى قانوهنا الداخلي               
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 الفصل الثاين
 التدابري الوقائية 

 
 5املادة 

  سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية
تقـوم كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، بوضع             -1  

زز مشاركة اجملتمع وجتسد مبادئ     وتنفيذ أو ترسيخ سياسات فعالة منسقة ملكافحة الفساد، تع        
 .سيادة القانون وحسن ادارة الشؤون واملمتلكات العمومية والنـزاهة والشفافية واملساءلة

تسـعى كـل دولة طرف إىل إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع              -2  
 .الفساد

تسـعى كل دولة طرف إىل اجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابري             -3  
 .الدارية ذات الصلة، بغية تقرير مدى كفايتها ملنع الفساد ومكافحتها

تـتعاون الـدول األطراف فيما بينها ومع املنظمات الدولية واالقليمية ذات     -4 
الصـلة، حسـب االقتضـاء ووفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، على تعزيز وتطوير              

 أن يشمل ذلك التعاون املشاركة يف الربامج        وجيوز. الـتدابري املشـار الـيها يف هذه املادة        
 .واملشاريع الدولية الرامية إىل منع الفساد

 
 6املادة 

  هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية
تكفـل كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، وجود             -1  

 :هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل

 من هذه االتفاقية، واإلشراف على      5تنفيذ السياسات املشار إليها يف املادة        )أ(  
 تنفيذ تلك السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛

 .زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها )ب(  

تقـوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، مبنح اهليئة             -2  
 من هذه املادة ما يلزم من االستقاللية، لتمكني تلك اهليئة           1ت املشار إليها يف الفقرة      أو اهليئا 

وينبغي . أو اهليئات من االضطالع بوظائفها بصورة فعالة ومبنأى عن أي تأثري ال مسوغ لـه             
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توفـري مـا يلـزم من موارد مادية وموظفني متخصصني، وكذلك ما قد حيتاج إليه هؤالء                 
 .يب لالضطالع بوظائفهماملوظفون من تدر

تقـوم كـل دولـة طرف بابالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان               -3  
السـلطة أو السلطات اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري              

 .حمددة ملنع الفساد
  
 7املادة 

  القطاع العام
وفقا للمبادئ األساسية   تسـعى كـل دولـة طرف، حيثما اقتضى األمر و           -1  

لنظامها القانوين، إىل اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم لتوظيف املستخدمني املدنيني، وغريهم من            
املوظفني العموميني غري املنتخبني عند االقتضاء، واستخدامهم واستبقائهم وترقيتهم واحالتهم          

 :على التقاعد تتسم بأهنا

 واملعايري املوضوعية، مثل اجلدارة     تقـوم عـلى مـبادئ الكفاءة والشفافية        )أ(  
 واالنصاف واألهلية؛

تشـتمل عـلى اجـراءات مناسبة الختيار وتدريب أفراد لتويل املناصب             )ب(  
 العمومية اليت تعترب عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوهبم على املناصب عند االقتضاء؛

مع مراعاة  تشـجع عـلى تقدمي أجور كافية ووضع جداول أجور منصفة،             )ج(  
 مستوى النمو االقتصادي للدولة الطرف املعنية؛

تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكني أولئك املوظفني من الوفاء            )د(  
مبتطلـبات األداء الصـحيح واملشـّرف والسـليم للوظائف العمومية، وتوفر هلم التدريب              

وجيوز . الزمة ألداء وظائفهم  املتخصـص واملناسب من أجل إذكاء وعيهم مبخاطر الفساد امل         
 .أن تشري هذه الربامج إىل مدونات أو معايري سلوكية يف اجملاالت اليت تنطبق عليها

تـنظر كـل دولة طرف أيضا يف اعتماد تدابري تشريعية وادارية مناسبة، مبا               -2  
ايري يـتوافق مـع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لوضع مع             

 .تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وانتخاب شاغليها

تـنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ التدابري التشريعية واالدارية املناسبة، مبا              -3  
يتسق مع أهداف هذه االتفاقية ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، لتعزيز الشفافية يف             
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صب العمومية ويف متويل األحزاب السياسية، حيثما       متويـل الترشيحات النتخاب شاغلي املنا     
 .انطبق احلال

تسـعى كـل دولـة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، إىل              -4 
 .اعتماد وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية ومتنع تضارب املصاحل

  
 8املادة 

  العمومينيللموظفني  قواعد سلوك اتمدون
ساد، تعمل كل دولة طرف، ضمن مجلة أمور، على         مـن أجل مكافحة الف     -1  

تعزيز النـزاهة واألمانة واملسؤولية بني موظفيها العموميني، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها           
 .القانوين

عـلى وجـه اخلصوص، تسعى كل دولة طرف إىل أن تطبق، ضمن نطاق               -2  
ل األداء الصحيح واملشّرف    نظمهـا املؤسسية والقانونية، مدونات أو معايري سلوكية من أج         

 .والسليم للوظائف العمومية

ألغراض تنفيذ أحكام هذه املادة، على كل دولة طرف، حيثما اقتضى األمر             -3  
ووفقـا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، أن حتيط علما باملبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا              

اف، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك      املـنظمات االقليمـية واألقاليمـية واملتعددة األطر       
 كانون  12 املؤرخ   51/59املوظفـني العمومـيني، الـواردة يف مرفق قرار اجلمعية العامة            

 .1996ديسمرب / األول

تـنظر كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، يف             -4  
بالغ السلطات املعنية عن أفعال الفساد،      إرسـاء تدابري ونظم تيسر قيام املوظفني العموميني بإ        
 .عندما يتنبهون إىل مثل هذه األفعال أثناء أداء وظائفهم

تسـعى كـل دولة طرف، عند االقتضاء ووفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا             -5  
الداخـلي، إىل وضع تدابري ونظم تلزم املوظفني العموميني بأن يفصحوا للسلطات املعنية عن              

 هلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفي واستثمارات وموجودات وهبات أو           أشـياء مـنها ما    
 .منافع كبرية قد تفضي إىل تضارب يف املصاحل مع مهامهم كموظفني عموميني

تـنظر كـل دولـة طـرف يف أن تتخذ، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا                -6  
لذين خيالفون املدونات أو    الداخـلي، تدابري تأديبية أو تدابري أخرى ضد املوظفني العموميني ا          

 .املعايري املوضوعة وفقا هلذه املادة
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 9املادة 
  العموميةألموال دارة اااملشتريات العمومية و

تقوم كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، باخلطوات                                     -1  
 املوضوعية يف         الالزمة النشاء نظم اشتراء مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معايري                                       

وتتناول هذه النظم، اليت              . اختاذ القرارات، وتتسم، ضمن مجلة أمور، بفاعليتها يف منع الفساد                                  
 :جيوز أن تراعى يف تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها                            

توزيع املعلومات املتعلقة باجراءات وعقود االشتراء، مبا يف ذلك املعلومات                                      )أ(  
املشاركة يف املناقصات، واملعلومات ذات الصلة أو الوثيقة الصلة                              املتعلقة بالدعوات إىل         

بارساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح ملقدمي العروض احملتملني وقتا كافيا إلعداد عروضهم                                                     
 وتقدميها؛    

القـيام مسـبقا بإقرار ونشر شروط املشاركة، مبا يف ذلك معايري االختيار              )ب( 
 صة؛وإرساء العقود وقواعد املناق

اسـتخدام معـايري موضـوعية ومقـررة مسبقا الختاذ القرارات املتعلقة             )ج( 
 باملشتريات العمومية، تيسريا للتحقق الحقا من صحة تطبيق القواعد أو االجراءات؛

إقامـة نظام فّعال للمراجعة الداخلية، مبا يف ذلك نظام فّعال للطعن، ضمانا              )د( 
ف يف حال عدم اتباع القواعد أو االجراءات املوضوعة         لوجـود سبل قانونية للتظلّم واالنتصا     

 عمال هبذه الفقرة؛

اختـاذ تدابري، عند االقتضاء، لتنظيم األمور املتعلقة بالعاملني املسؤولني عن            )ه(  
املشـتريات، مـثل االعالن عن أي مصلحة يف مشتريات عمومية معينة، وإجراءات الفرز،              

 .واالحتياجات التدريبية

كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، تدابري          تـتخذ    -2  
 :وتشمل هذه التدابري ما يلي. مناسبة لتعزيز الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية

 اجراءات العتماد امليزانية الوطنية؛ )أ(  

 االبالغ عن االيرادات والنفقات يف حينها؛ )ب(  

ري للمحاسبة ومراجعة احلسابات وما يتصل بذلك من     نظامـا يتضـمن معاي     )ج(  
 رقابة؛

 نظما فعالة وكفؤة لتدبر املخاطر وللمراقبة الداخلية؛ )د(  
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اختـاذ تدابري تصحيحية، عند االقتضاء، يف حال عدم االمتثال لالشتراطات            )ه(  
 .املقررة يف هذه الفقرة

إدارية، وفقا للمبادئ   تـتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري مدنية و            -3  
األساسـية لقانوهنا الداخلي، للمحافظة على سالمة دفاتر احملاسبة أو السجالت أو البيانات             
املالـية أو املسـتندات األخرى ذات الصلة بالنفقات وااليرادات العمومية وملنع تزوير تلك              

 .املستندات

 10املادة 
  إبالغ الناس

ساسية لقانوهنا الداخلي ومع مراعاة ضرورة      تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األ       
 ما  مكافحـة الفسـاد، ما قد يلزم من تدابري لتعزيز الشفافية يف إدارهتا العمومية، مبا يف ذلك                

 وجيوز أن   .، عند االقتضاء  فيها اختاذ القرارات عمليات  يـتعلق بكيفـية تنظيمها واشتغاهلا و      
 :تشمل هذه التدابري ما يلي

 أو لوائح متكّن عامة الناس من احلصول، عند االقتضاء،    اعـتماد إجـراءات    )أ( 
عـلى معلومـات عن كيفية تنظيم إدارهتا العمومية واشتغاهلا وعمليات اختاذ القرارات فيها،              
وعـن القـرارات والصكوك القانونية اليت هتم عامة الناس، مع ايالء املراعاة الواجبة لصون               

 حرمتهم وبياناهتم الشخصية؛

إلجراءات اإلدارية، عند االقتضاء، من أجل تيسري وصول الناس إىل          تبسيط ا  )ب( 
 السلطات املختصة اليت تتخذ القرارات؛

نشـر معلومـات ميكن أن تضم تقارير دورية عن خماطر الفساد يف إدارهتا               )ج( 
 .العمومية

  
 11املادة 

  التدابري املتعلقة باجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة
مهـية استقاللية القضاء وما له من دور حاسم يف مكافحة الفساد،   نظـرا أل  -1 

تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين ودون مساس باستقاللية              
وجيوز أن  . القضـاء، تدابري لتدعيم النـزاهة ودرء فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القضائي           

 .اء اجلهاز القضائيتشمل تلك التدابري قواعد بشأن سلوك أعض
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جيوز استحداث وتطبيق تدابري ذات مفعول مماثل للتدابري املتخذة عمال                                  -2 
 من هذه املادة داخل جهاز النيابة العامة يف الدول األطراف اليت ال يشكل فيها                                            1 بالفقرة   

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

 12ة املاد
  القطاع اخلاص

تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري ملنع            -1 
ضـلوع القطـاع اخلاص يف الفساد، ولتعزيز معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات يف القطاع              
اخلـاص، وتفـرض عند االقتضاء عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فّعالة ومتناسبة               

 .دعة على عدم االمتثال هلذه التدابريورا

 : جيوز أن تتضمن التدابري الرامية إىل حتقيق هذه الغايات ما يلي -2 

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

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

ومجيع املهن ذات الصلة مبمارسة أنشطتها على وجه صحيح ومشرف وسليم ومنع تضارب             
املصـاحل، ومن أجل ترويج استخدام املمارسات التجارية احلسنة بني املنشآت التجارية ويف             

  والدولة؛العالقات التعاقدية بني تلك املنشآت
تعزيـز الشـفافية بني كيانات القطاع اخلاص، مبا يف ذلك اختاذ تدابري عند               )ج( 

 االقتضاء بشأن هوية الشخصيات االعتبارية والطبيعية الضالعة يف انشاء وادارة الشركات؛

منع اساءة استخدام االجراءات اليت تنظم نشاط كيانات القطاع اخلاص، مبا                                       )د ( 
ملتعلقة باالعانات والرخص اليت متنحها السلطات العمومية لألنشطة                               يف ذلك االجراءات ا        

 التجارية؛    

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

قاعدهم، عندما تكون لتلك األنشطة أو ذلك العمل صلة                          القطاع اخلاص بعد استقالتهم أو ت             
مباشرة بالوظائف اليت توالها أولئك املوظفون العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة                                               

 خدمتهم؛    
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ضمان أن تكون لدى منشآت القطاع اخلاص، مع أخذ بنيتها وحجمها                                         )و(  
 على منع أفعال الفساد             بعني االعتبار، ضوابط كافية ملراجعة احلسابات داخليا تساعد                             

وكشفها وضمان أن تكون حسابات منشآت القطاع اخلاص هذه وبياناهتا املالية الالزمة                                                  
 .خاضعة الجراءات مراجعة حسابات وتصديق مالئمة                                

بغية منع الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا لقوانينها                                           -3  
تر والسجالت، والكشف عن البيانات املالية، ومعايري                            الداخلية ولوائحها املتعلقة مبسك الدفا              

التالية بغرض ارتكاب أي من األفعال اجملرَّمة                       احملاسبة ومراجعة احلسابات، ملنع القيام باألفعال                         
 :وفقا هلذه االتفاقية 

 إنشاء حسابات خارج الدفاتر؛ )أ( 

  وافية؛اجراء معامالت دون تدوينها يف الدفاتر أو دون تبيينها بصورة )ب( 

 تسجيل نفقات ومهية؛ )ج( 

 قيد التزامات مالية دون تبيني غرضها على الوجه الصحيح؛ )د( 

 استخدام مستندات زائفة؛ )ه( 

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

على كل دولة أال تسمح باقتطاع النفقات اليت متثل رشاوى من الوعاء                                      -4  
 من هذه         16 و  15الضريبـي، ألن الرشاوى هي من أركان األفعال اجملرَّمة وفقا للمادتني                                           

 .االتفاقية، وكذلك، عند االقتضاء، سائر النفقات املتكبدة يف تعزيز السلوك الفاسد                                           
 

 13املادة 
  مشاركة اجملتمع

تـتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة، ضمن حدود امكاناهتا ووفقا للمبادئ             -1 
ساسية لقانوهنا الداخلي، لتشجيع أفراد ومجاعات ال ينتمون إىل القطاع العام، مثل اجملتمع             األ

األهـلي واملـنظمات غري احلكومية ومنظمات اجملتمع احمللي، على املشاركة النشطة يف منع              
الفسـاد وحماربته، والذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه وجسامته وما ميثله        

 :وينبغي تدعيم هذه املشاركة بتدابري مثل. طرمن خ

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

 ضمان تيّسر حصول الناس فعليا على املعلومات؛  )ب(
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القـيام بأنشطة اعالمية تسهم يف عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج             )ج(
 اجلامعية؛توعية عامة تشمل املناهج املدرسية و

احـترام وتعزيـز ومحايـة حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها             )د(
وجيوز إخضاع تلك احلرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذه القيود           . ونشـرها وتعميمها  

 :على ما ينص عليه القانون وما هو ضروري

 ملراعاة حقوق اآلخرين أو مسعتهم؛ ‘1‘

 .ين أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخالقهمحلماية األمن الوط ‘2‘

على كل دولة طرف أن تتخذ التدابري املناسبة لضمان تعريف الناس هبيئات             -2 
مكافحـة الفساد ذات الصلة املشار اليها يف هذه االتفاقية، وأن توفر هلم، حسب االقتضاء،               

 بيان هويتهم، عن أي حوادث قد       سبل االتصال بتلك اهليئات لكي يبلّغوها، مبا يف ذلك دون         
 .ُيرى أهنا تشكّل فعال جمّرما وفقا هلذه االتفاقية

  
 14املادة 

   غسل األموالمنعتدابري 
 :على كل دولة طرف -1 

 نظاما داخليا شامال للرقابة واإلشراف على املصارف واملؤسسات         تنشئأن   )أ(  
أو االعتبارية اليت تقدم خدمات نظامية      ة  مبا يف ذلك الشخصيات الطبيعي     ،املالـية غري املصرفية   

أو غـري نظامـية يف جمـال إحالة األموال أو كل ما لـه قيمة، وعند االقتضاء على اهليئات                
ضمن نطاق اختصاصها، من أجل ردع       خاص لغسل األموال،     بوجـه  املعّرضـة األخـرى   
اخلاصة ت  تطلباامليشدد ذلك النظام على     ويتعني أن    أشكال غسل األموال،  مجيع  وكشـف   
وحفظ السجالت واإلبالغ عن    الزبائن واملالكني املنتفعني، عند االقتضاء،      هويـة   بـتحديد   

 ؛املعامالت املشبوهة
 قدرة السلطات من هذه االتفاقية،     46املادة  بأحكام  مساس  أن تكفل، دون     )ب( 

مبا ( ، األموال  املكرسة ملكافحة غسل   السلطاتإنفاذ القانون وسائر    واملعنية ب اإلدارية والرقابية   
 على التعاون وتبادل    ،)فـيها السـلطات القضـائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك          

املعلومات على الصعيدين الوطين والدويل ضمن نطاق الشروط اليت يفرضها قانوهنا الداخلي،            
 مالية تعمل كمركز وطين جلمع      ية استخبار  معلومات وأن تنظر، لتلك الغاية، يف إنشاء وحدة      

 وحتليل املعلومات املتعلقة بعمليات غسل األموال احملتملة، ولتعميم تلك املعلومات؛
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لكشف ورصد حركة   قابلة للتطبيق   تـنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري         -2  
ضمانات تكفل استخدام   بد والصكوك القابلة للتداول ذات الصلة عرب حدودها، رهنا          والـنق 

.  إعاقة حركة رأس املال املشروع بأي صورة من الصور         ودوناستخداما سليما   املعلومـات   
إحالة وجيـوز أن تشمل تلك التدابري اشتراط قيام األفراد واملؤسسات التجارية باإلبالغ عن              

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

 للتطبيق اللزام املؤسسات    تنظر الدول األطراف يف تنفيذ تدابري مناسبة وقابلة        -3 
 :املالية، ومنها اجلهات املعنية بتحويل األموال مبا يلي

تضـمني اسـتمارات االحالـة االلكترونية لألموال والرسائل ذات الصلة            )أ( 
 معلومات دقيقة ومفيدة عن املُصدر؛

 االحتفاظ بتلك املعلومات طوال سلسلة عمليات الدفع؛ )ب( 

حاالت األموال اليت ال حتتوي على معلومات       فـرض فحـص دقيق على ا       )ج( 
 .كاملة عن املُصدر

لـدى إنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي مبقتضى أحكام هذه املادة، ودون             -4 
باملبادرات أن تسترشد   الدول األطراف   جيدر ب مسـاس بـأي مادة أخرى من هذه االتفاقية،          

غسل ضد  ية واملتعددة األطراف    اإلقليمية واألقاليم اختذهتـا املؤسسات    ذات الصـلة الـيت      
 .األموال

 وتعزيز التعاون العاملي واإلقليمي ودون      نميةتسـعى الـدول األطراف إىل ت       -5 
القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة املالية من أجل         السلطات  اإلقليمي والثنائي بني    
 .مكافحة غسل األموال

  
 الفصل الثالث

 التجرمي وإنفاذ القانون
 

 15املادة 
  رشو املوظفني العموميني الوطنيني

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال                
 :التالية، عندما ترتكب عمدا
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وعـد موظـف عمومي مبزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،               )أ( 
نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر،       بشـكل مباشـر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف           

 لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية؛

الـتماس موظف عمومي أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزيـة             )ب(  
غـري مستحقة، سواء لصاحل املوظف نفسه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك                

 .ظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسيةاملو
  

 16املادة 
  رشو املوظفني العموميني األجانب وموظفي املؤسسات الدولية العمومية

تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي              -1  
 مؤسسة دولية عمومية مبزية غري      القـيام، عمـدا، بوعـد موظف عمومي أجنيب أو موظف          

مسـتحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل املوظف                
نفسـه أو لصاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن القيام                  

ي مزية غري   بفعـل مـا لدى أداء واجباته الرمسية، من أجل احلصول على منفعة جتارية أو أ               
 .مستحقة أخرى أو االحتفاظ هبا فيما يتعلق بتصريف األعمال التجارية الدولية

 أخرى  وتدابريتنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية              -2  
بشكل مباشر   لتجرمي قيام موظف عمومي أجنيب أو موظف يف مؤسسة دولية عمومية عمدا،           

أو قبول مزيــة غري مستحقــة، سواء لصاحل املوظــف        أو غـري مباشـر، بالتماس      
نفســـه أو لصـاحل شخص أو كيان آخر، لكي يقوم ذلك املوظف بفعل ما أو ميتنع عن    

 .القيام بفعل ما لدى أداء واجباته الرمسية
  
 17املادة 

 اختالس املمتلكات أو تبديدها أو تسريبها
  بشكل آخر من ِقبل موظف عمومي

لة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي قيام            تعـتمد كـل دو      
موظـف عمومـــي عمـدا، لصاحله هو أو لصاحل شخص أو كيان آخر، باختالس أو               
تـبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات                 

 .قيمة عهد هبا إليه حبكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر
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 18املادة 
  املتاجرة بالنفوذ

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                 
 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا

وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غري مستحقة أو عرضها              )أ(  
حريض ذلك املوظف العمومي أو     علـيه أو مـنحه إياهـا، بشكل مباشر أو غري مباشر، لت            

الشخص على استغالل نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو سلطة عمومية              
تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة لصاحل احملّرض األصلي على ذلك الفعل أو لصاحل               

 أي شخص آخر؛

باشر، قـيام موظـف عمومي أو أي شخص آخر، بشكل مباشر أو غري م              )ب(  
بالـتماس أو قـبول أي مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل شخص آخر، لكي يستغل                 
ذلـك املوظف العمومي أو الشخص نفوذه الفعلي أو املفترض هبدف احلصول من إدارة أو               

 .سلطة عمومية تابعة للدولة الطرف على مزية غري مستحقة
  

 19املادة 
  اساءة استغالل الوظائف

 طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي             تـنظر كل دولة     
جتـّرم تعمد موظف عمومي إساءة استغالل وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل                
مـا، لدى االضطالع بوظائفه، بغرض احلصول على مزية غري مستحقة لصاحله هو أو لصاحل               

 .اننيشخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكا للقو
  
 20املادة 

  اإلثراء غري املشروع
تـنظر كـل دولـة طرف، رهنا بدستورها واملبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف                

اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي تعّمد موظف عمومي إثراًء غيـر               
ورة معقولة قياسا إىل    مشـــروع، أي زيادة موجوداته زيادة كبرية ال يستطيع تعليلها بص          

 .دخله املشروع
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 21املادة 
  الرشوة يف القطاع اخلاص

تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي                 
 :األفعال التالية، عندما ترتكب عمدا أثناء مزاولة أنشطة اقتصادية أو مالية أو جتارية

نا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي صفة،         وعد أي شخص يدير كيا     )أ(  
مبـزية غري مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها، بشكل مباشر أو غري مباشر، سواء لصاحل          
الشخص نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما أو ميتنع عن القيام                

 بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته؛

 يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل لديه بأي          الـتماس أي شـخص     )ب(  
صـفة، أو قبولـه، بشكل مباشر أو غري مباشر، مزية غري مستحقة، سواء لصاحل الشخص               
 .نفسه أو لصاحل شخص آخر، لكي يقوم ذلك الشخص بفعل ما، مما يشكل إخالال بواجباته

  
 22املادة 

  اختالس املمتلكات يف القطاع اخلاص
 دولة طرف يف اعتماد ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي              تنظر كل   

تعمـد شخص يدير كيانا تابعا للقطاع اخلاص، أو يعمل فيه بأي صفة، أثناء مزاولة نشاط                
اقتصادي أو مايل أو جتاري، اختالس أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية خصوصية أو أي                

 . إليه حبكم موقعهأشياء أخرى ذات قيمة عهد هبا
  
 23املادة 

  غسل العائدات االجرامية
تعـتمد كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد              -1  

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

، بغرض  إجراميةائدات  ع العلم بأهنا ع   ـ، م إحالتها املمـتلكات أو     إبـدال  ‘1‘)أ(  
غري املشروع أو مساعدة أي شخص      تلك املمتلكات   متويه مصدر    إخفاء أو 

 ضالع يف ارتكاب اجلرم األصلي على اإلفالت من العواقب القانونية لفعلته؛
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إخفاء أو متويه الطبيعة احلقيقية للممتلكات أو مصدرها أو مكاهنا أو كيفية             ‘2‘  
بأن كيتها أو احلقوق املتعلقة هبا، مع العلم        التصـرف فيها أو حركتها أو مل      

 ؛إجراميةعائدات تلك املمتلكات هي 
 :ورهنا باملفاهيم األساسية لنظامها القانوين )ب(  

، استالمهااكتسـاب املمتلكات أو حيازهتا أو استخدامها مع العلم، وقت            ‘1‘  
 ؛إجراميةبأهنا عائدات 

أو التآمر  التعاون  ذه املادة، أو    وفقا هل فعل جمّرم   املشـاركة يف ارتكـاب أي        ‘2‘  
على ذلك وتسهيله   والتشجيع  ارتكابه واملساعدة   والشروع يف   على ارتكابه،   

 .وإسداء املشورة بشأنه

 : من هذه املادة1ألغراض تنفيذ أو تطبيق الفقرة  -2  

 من هذه املادة على أوسع      1تسـعى كـل دولـة طرف إىل تطبيق الفقرة            )أ(  
 رائم األصلية؛جمموعة من اجل

تدرج كل دولة طرف يف عداد اجلرائم األصلية، كحد أدىن، جمموعة شاملة             )ب( 
 من األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛

، تشمل اجلرائم األصلية اجلرائم املرتكبة       أعاله )ب(ألغراض الفقرة الفرعية     )ج(  
ري أن اجلرائم املرتكبة خارج الوالية      غ.  وخارجها داخل الوالية القضائية للدولة الطرف املعنية     

فعال إجراميا  يعترب  ذو الصلة   السلوك   جرائم أصلية إال إذا كان       ثلالقضائية للدولة الطرف ال مت    
فعال إجراميا وكان من شأنه أن يعترب مبقتضـى القـانون الداخـلي للدولة اليت ارتكب فيها       
ارتكب لو كان قد    و ُتطّبق هذه املادة     مبقتضـى القـانون الداخلي للدولة الطرف اليت ُتنفِّذ أ         

 ؛هناك
د كـل دولـة طـرف األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها              تـزوّ  )د(  

 على تلك القوانني الحقا أو بوصف هلا؛ُتدخل هلذه املادة وبنسخ من أي تغيريات الـُمْنفذة 

على     تسري      ادة ال   من هذه امل     1جيوز النص على أن اجلرائم املبّينة يف الفقرة                  )ه( 
إذا كانت املبادئ األساسية للقانون الداخلي للدولة                        ، األشخاص الذين ارتكبوا اجلرم األصلي             

 .الطرف تقتضي ذلك         
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 24املادة 
  اإلخفــــاء

 من هذه االتفاقية، تنظر كل دولة طرف يف اعتماد ما           23دون مساس بأحكام املادة       
 لتجرمي القيام عمدا، عقب ارتكاب أي من األفعال         قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى      

اجملّـرمة وفقـا هلـذه االتفاقية دون املشاركة يف تلك اجلرائم، باخفاء ممتلكات أو مواصلة                
االحـتفاظ هبا عندما يكون الشخص املعين على علم بأن تلك املمتلكات متأتية من أي من                

 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية
  
 25املادة 

  إعاقة سري العدالة
تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتجرمي األفعال                

 :التالية، عندما ترتكب عمدا

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد مبزية غري مستحقة أو              )أ( 
ل يف اإلدالء بالشهادة أو     عرضـها أو مـنحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخ           

 تقدمي األدلة يف إجراءات تتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛

استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي موظف             )ب( 
قضـائي أو معـين بإنفاذ القانون مهامه الرمسية فيما يتعلق بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه                

ولـيس يف هـذه الفقرة الفرعية ما ميس حبق الدول األطراف يف أن تكون لديها             . االتفاقـية 
 .تشريعات حتمي فئات أخرى من املوظفني العموميني

  
 26املادة 

  مسؤولية الشخصيات االعتبارية
ق مع مبادئها القانونية،    ستتتعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري،            -1 
 .األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية عن املشاركة يفخصيات االعتبارية الشمسؤولية لتقرير 

الشخصيات رهنا باملبادئ القانونية للدولة الطرف، جيوز أن تكون مسؤولية           -2 
 .جنائية أو مدنية أو إداريةاالعتبارية 

للشخصيات الطبيعية اليت ارتكبت    املسؤولية باملسؤولية اجلنائية    متس تلك   ال   -3 
 .جلرائما
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 الشخصياتتكفـل كـل دولـة طـرف، على وجه اخلصوص، إخضاع          -4 
ات جنائية أو غري جنائية فّعالة      لعقوباملسؤولية وفقا هلذه املادة     ة الـيت تلقى عليها      االعتـباري 

 .نقديةال فيها العقوباتومتناسبة ورادعة، مبا 
  

 27املادة 

  املشاركة والشروع
م من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي       تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلز        -1 

جتـّرم، وفقـا لقانوهنا الداخلي، املشاركة بأي صفة، كطرف متواطئ أو مساعد أو حمرض               
 .مثال، يف فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 وتدابري  تدابري تشريعية جيـوز لكـل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من              -2 
خلي، أي شروع يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه         أخـرى لكـي جتـّرم، وفقا لقانوهنا الدا        

 .االتفاقية

تعـتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لكي               -3 
 .جتّرم، وفقا لقانوهنا الداخلي، اإلعداد الرتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 
 28املادة 

  العلم والنية والغرض كأركان للفعل اإلجرامي
كن االستدالل من املالبسات الوقائعية املوضوعية على توافر عنصر العلم أو النية أو             مي 

 .الغرض بصفته ركنا لفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
  

 29املادة 
  التقادم

حتـدد كل دولة طرف يف اطار قانوهنا الداخلي، عند االقتضاء، ، فترة تقادم طويلة                
أن أي فعل جمرَّم وفقا هلذه االتفاقية، وحتدد فترة تقادم أطول           تبدأ فيها االجراءات القضائية بش    

 .أو تعلّق العمل بالتقادم يف حال إفالت اجلاين املزعوم من يد العدالة
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 30املادة 

  املالحقة واملقاضاة واجلزاءات
جتعـل كـل دولة طرف ارتكاب فعـل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية خاضعا              -1 

 .ة ذلك اجلرملعقوبات ُتراعى فيها جسام

تـتخذ كل دولة طرف، وفقا لنظامها القانوين ومبادئها الدستورية، ما قد             -2 
بني أي حصانات أو امتيازات قضائية ممنوحة        يلـزم من تدابري إلرساء أو إبقاء توازن مناسب        

ملوظفـيها العموميني من أجل أداء وظائفهم وإمكانية القيام، عند الضرورة، بعمليات حتقيق             
 . ومقاضاة فعالة يف األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقيةومالحقة

تسـعى كـل دولة طرف إىل ضمان ممارسة أي صالحيات قانونية تقديرية              -3 
يتـيحها قانوهنـا الداخـلي فيما يتعلق مبالحقة األشخاص الرتكاهبم أفعاال جمّرمة وفقا هلذه              

ذ القانون اليت ُتتخذ بشأن تلك اجلرائم،       االتفاقية، من أجل حتقيق الفعالية القصوى لتدابري إنفا       
 .ومع إيالء االعتبار الواجب لضرورة الردع عن ارتكاهبا

يف حالـة األفعـال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية، تتخذ كل دولة طرف تدابري               -4 
 يراعلضمان أن ت  ، وفقا لقانوهنا الداخلي ومع إيالء االعتبار الواجب حلقوق الدفاع،           مناسبة
قرارات اإلفراج إىل حني احملاكمة أو االستئناف ضرورة حضور         خبصوص   املفروضة   الشروط

 .املدعى عليه يف اإلجراءات اجلنائية الالحقة

 لدى النظر يف    بعني االعتبار جسامة اجلرائم املعنية    كـل دولة طرف     تـأخذ    -5 
 .ائماجلرر أو املشروط عن األشخاص املدانني بارتكاب تلك إمكانية اإلفراج املبكّ

تـنظر كل دولة طرف، مبا يتوافق مع املبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف              -6 
إرسـاء إجـراءات جتـيز للسـلطة املختصة، عند االقتضاء، تنحية املوظف العمومي املتهم               
بارتكـاب فعل جمرم وفقا هلذه االتفاقية أو وقفه عن العمل أو نقله، مع مراعاة مبدأ افتراض                 

 .الرباءة

ظر كـل دولة طرف، حينما تسّوغ جسامة اجلرم ذلك، ومبا يتوافق مع             تـن  -7 
املـبادئ األساسية لنظامها القانوين، يف اختاذ إجراءات إلسقاط األهلية، بأمر قضائي أو بأي              
وسيلة مناسبة أخرى، ولفترة زمنية حيددها قانوهنا الداخلي، عن األشخاص املدانني بارتكاب            

 :تفاقية، للقيام مبا يليأفعال جمّرمة وفقا هلذه اال

 تويل منصب عمومي؛ )أ( 
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 .تويل منصب يف منشأة مملوكة كليا أو جزئيا للدولة )ب( 

 من هذه املادة مبمارسة السلطات املختصة صالحياهتا        1ال متـس الفقـرة       -8 
 .التأديبية جتاه املستخدمني املدنيني

األفعال ون توصيف   القاضي بأن يك  لـيس يف هـذه االتفاقية ما ميس باملبدأ           -9 
طبقة أو املبادئ القانونية األخرى اليت      ن الدفوع القانونية امل   توصيفاجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية و    

الحقة امللدولة الطرف، وبوجوب    الداخلي ل لقانون  ل حصرا   احتكـم مشروعية السلوك حمفوظ    
 .وفقا لذلك القانوناجلرائم تلك واملعاقبة على 

اف إىل تشجيع إعادة إدماج األشخاص املدانني بارتكاب        تسعى الدول األطر   -10 
 .أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية يف جمتمعاهتم

  
 31املادة 

  التجميد واحلجز واملصادرة
تـتخذ كل دولة طرف، إىل أقصى مدى ممكن ضمن نطاق نظامها القانوين              -1 

 :الداخلي، ما قد يلزم من تدابري للتمكني من مصادرة

عـائدات اإلجرامية املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، أو ممتلكات            ال )أ( 
 تعادل قيمتها قيمة تلك العائدات؛

املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى اليت اسُتخدمت أو كانت معّدة            )ب( 
 .لالستخدام يف ارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية

قد يلزم من تدابري للتمكني من كشف أي من         تـتخذ كـل دولة طرف ما         -2 
 من هذه املادة أو اقتفاء أثره أو جتميده أو حجزه، لغرض            1األشـياء املشار إليها يف الفقرة       

 .مصادرته يف هناية املطاف

تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري تشريعية              -3 
ت املختصة للممتلكات اجملمدة أو احملجوزة أو املصادرة،        وتدابـري أخرى لتنظيم ادارة السلطا     

 . من هذه املادة2 و1املشمولة يف الفقرتني 

إذا ُحّولت هذه العائدات اإلجرامية إىل ممتلكات أخرى أو بدلت هبا، جزئيا             -4 
أو كلـيا، وجـب إخضاع تلك املمتلكات، بدال من العائدات، للتدابري املشار إليها يف هذه                

 .املادة



 

49  
 

A/58/422

إذا ُخلطـت هـذه العـائدات اإلجرامية مبمتلكات اكُتسبت من مصادر             -5 
مشـروعة، وجـب إخضـاع تلك املمتلكات للمصادرة يف حدود القيمة املقّدرة للعائدات       

 .املخلوطة، مع عدم املساس بأي صالحيات تتعلق بتجميدها أو حجزها

فس النحو وبنفس   ُتخضـع أيضـا للتدابري املشار إليها يف هذه املادة، على ن            -6 
القـدر السـاريني عـلى العائدات اإلجرامية، اإليرادات أو املنافع األخرى املتأتية من هذه               
العـائدات االجرامية، أو من املمتلكات اليت ُحّولت تلك العائدات إليها أو ُبّدلت هبا، أو من                

 .املمتلكات اليت اختلطت هبا تلك العائدات

 من هذه االتفاقية، ختوِّل كل دولة طرف 55ألغـراض هـذه املادة واملادة      -7 
حماكمهـا أو سـلطاهتا املختصـة األخرى أن تأمر بإتاحة السجالت املصرفية أو املالية أو                

وال جيوز للدولة الطرف أن ترفض االمتثال ألحكام هذه الفقرة حبجة           . الـتجارية أو حبجزها   
 .السرية املصرفية

انية إلزام اجلاين بأن يبّين املصدر      جيـوز للـدول األطراف أن تنظر يف إمك         -8 
املشـروع هلذه العائدات االجرامية املزعومة أو للممتلكات األخرى اخلاضعة للمصادرة، ما            

قانوهنا الداخلي ومع طبيعة اإلجراءات القضائية      املبادئ األساسية ل  مع  دام ذلك اإللزام يتوافق     
 .واإلجراءات األخرى

 . حسنة النيةثالثةقوق أطراف حبادة مبا ميس  أحكام هذه املتأويلال جيوز  -9 

حتديد وتنفيذ التدابري   يكون  بأن  القاضي  لـيس يف هذه املادة ما ميس باملبدأ          -10 
تلك  وخاضعني ل   أحكام القانون الداخلي للدولة الطرف      مـتوافقني مع   الـيت تشـري إلـيها     

 .األحكام
  

 32املادة 

  محاية الشهود واخلرباء والضحايا
وضمن   تدابري مناسبة وفقا لنظامها القانوين الداخلي،      كل دولة طرف  تتخذ   -1 

تتعلق بأفعال جمّرمة    بشهادة   واخلرباء الذين ُيْدلون  لشهود  للتوفري محاية فّعالة    ،  حدود إمكانياهتا 
 االقتضاء، من   عند االتفاقية وكذلك ألقارهبم وسائر األشخاص الوثيقي الصلة هبم       وفقـا هلذه    

 .يب حمتملأي انتقام أو تره

 من هذه املادة، ودون مساس      1اة يف الفقرة     التدابري املتوخّ  تشملجيـوز أن     -2 
 : حماكمة حسب األصولحبقوق املدعى عليه، مبا يف ذلك حقه يف
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 لتوفري احلماية اجلسدية ألولئك األشخاص، كالقيام مثال،        ءاتإجراإرسـاء    )أ( 
 بعدم إفشاء ، عند االقتضاء،متهم والسماحبـالقدر الـالزم واملمكن عمليا، بتغيري أماكن إقا        

 أو بفرض قيود على إفشائها؛تواجدهم وأماكن تهم املعلومات املتعلقة هبوي

على حنو  للشهود واخلرباء أن يدلوا بأقواهلم      تتيح  خاصة باألدلة   توفري قواعد    )ب( 
جيا ، كالسماح مثال باإلدالء بالشهادة باستخدام تكنولو      أولئك األشخاص يكفـل سـالمة     

 . وصالت الفيديو أو غريها من الوسائل املالئمة مثلاالتصاالت،

تـنظر الـدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات مع دول أخرى بشأن       -3 
 . من هذه املادة1 يف الفقرة املشار اليهمتغيري أماكن إقامة األشخاص 

 .تسري أحكام هذه املادة أيضا على الضحايا اذا كانوا شهودا -4 

تتـيح كل دولة طرف، رهنا بقانوهنا الداخلي، امكانية عرض آراء وشواغل             -5 
الضحايا وأخذها بعني االعتبار يف املراحل املناسبة من االجراءات اجلنائية املتخذة ضد اجلناة،             

 .على حنو ال ميس حبقوق الدفاع
  
 33املادة 

  محاية املبلّغني
ظامها القانوين الداخلي تدابري مناسبة                تنظر كل دولة طرف يف أن ُتدخل يف صلب ن                        

لتوفري احلماية من أي معاملة ال مسّوغ هلا ألي شخص يقوم، حبسن نّية وألسباب وجيهة،                                                      
 .بابالغ السلطات املختصة بأي وقائع تتعلق بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية                                           

  
 34املادة 

  عواقب أفعال الفساد
سبته األطراف الثالثة من حقوق حبسن نّية، تتخذ        مـع إيالء االعتبار الواجب ملا اكت       

ويف . كل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، تدابري تتناول عواقب الفساد           
هـذا السياق، جيوز للدول األطراف أن تعترب الفساد عامال ذا أمهية يف اختاذ اجراءات قانونية                

ذلك من الصكوك املماثلة أو اختاذ أي اجراء        إللغـاء أو فسخ عقد أو سحب امتياز أو غري           
 .انتصايف آخر
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 35املادة 
  التعويض عن الضرر

تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري، وفقا ملبادئ قانوهنا الداخلي، لضمان                                          
حق الكيانات أو األشخاص الذين أصاهبم ضرر نتيجة لفعل فساد يف رفع دعوى قضائية ضد                                                  

 .ذلك الضرر، بغية احلصول على تعويض                  املسؤولني عن إحداث            
  
 36املادة 

  السلطات املتخصصة
تـتخذ كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لنظامها القانوين، ما قد يلزم من                

تدابـري لضمان وجود هيئة أو هيئات متخصصة أو أشخاص متخصصني يف مكافحة الفساد              
يئات أو هؤالء األشخاص ما يلزم من       ومتنح تلك اهليئة أو اهل    . مـن خـالل إنفـاذ القانون      

االسـتقاللية، وفقـا للمبادئ األساسية للنظام القانوين للدولة الطرف، لكي يستطيعوا أداء             
وينبغي تزويد هؤالء األشخاص أو موظفي      . وظائفهم بفعالية ودون أي تأثري ال مسوغ لـه       

 .داء مهامهمتلك اهليئة أو اهليئات مبا يلزم من التدريب واملوارد املالية أل
 

 37املادة 
  التعاون مع سلطات انفاذ القانون

تتخذ كل دولة طرف تدابري مناسبة لتشجيع األشخاص الذين يشاركون أو            -1 
شـاركوا يف ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية على تقدمي معلومات مفيدة إىل السلطات               

فعلية حمددة للسلطات املختصة    املختصـة ألغراض التحقيق واالثبات، وعلى توفري مساعدة         
 .ميكن أن تسهم يف حرمان اجلناة من عائدات اجلرمية واسترداد تلك العائدات

تـنظر كـل دولة طرف يف أن تتيح، يف احلاالت املناسبة، إمكانية ختفيف               -2 
عقوبـة املـتهم الذي يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقا                 

 .التفاقيةهلذه ا

تـنظر كل دولة طرف يف إمكانية منح احلصانة من املالحقة القضائية، وفقا              -3 
للمـبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ألي شخص يقدم عونا كبريا يف عمليات التحقيق أو              

 .املالحقة بشأن فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية

 من  32ه يف املادة    جتـري محاية أولئك األشخاص على النحو املنصوص علي         -4 
 .هذه االتفاقية، مع مراعاة ما يقتضيه اختالف احلال
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 من هذه املادة، املوجود يف      1عـندما يكون الشخص املشار اليه يف الفقرة          -5 
دولـة طرف، قادرا على تقدمي عون كبري إىل السلطات املختصة لدولة طرف أخرى، جيوز               

ام اتفاقات أو ترتيبات، وفقا لقانوهنما الداخلي،       للدولـتني الطـرفني املعنيتني أن تنظرا يف ابر        
 من هذه   3 و   2بشـأن إمكان قيام الدولة الطرف األخرى بتوفري املعاملة املبينة يف الفقرتني             

 .املادة
  
 38املادة 

  السلطات الوطنيةبني التعاون 
ون تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من تدابري لتشجيع التعا              

بـني سـلطاهتا العمومية، وكذلك موظفيها العموميني، من جانب، وسلطاهتا املسؤولة عن             
وجيوز أن يشمل ذلك    . التحقـيق يف األفعال اإلجرامية ومالحقة مرتكبيها، من جانب آخر         

 :التعاون

املـبادرة بـإبالغ السـلطات األخرية، حيثما تكون هناك أسباب وجيهة             )أ( 
 من هذه   23 و 21 و 15ب أي من األفعال اجملّرمة وفقا للمواد        لالعـتقاد بأنه جرى ارتكا    

 االتفاقية ؛ أو

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

 39املادة 
  القطاع اخلاص والتعاون بني السلطات الوطنية

تدابري لتشجيع  تتخذ كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي، ما قد يلزم من             -1 
التعاون بني السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة وكيانات القطاع اخلاص، وخصوصا           

 .املؤسسات املالية، فيما يتصل باألمور املتعلقة بارتكاب أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية

تـنظر كـل دولة طرف، يف تشجيع رعاياها وغريهم من األشخاص الذين              -2 
ن إقامتهم املعتاد يف اقليمها على إبالغ السلطات الوطنية املعنية بالتحقيق واملالحقة            يوجد مكا 

 .عن ارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
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 40املادة 
  السرية املصرفية

تكفل كل دولة طرف، يف حال القيام بتحقيقات جنائية داخلية يف أفعال جمّرمة وفقا               
مناسبة يف نظامها القانوين الداخلي لتذليل العقبات اليت قد تنشأ          هلذه االتفاقية، وجود آليات     

 .عن تطبيق قوانني السرية املصرفية
  

 41املادة 

  السجل اجلنائي
جيوز لكل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري تشريعية أو تدابري أخرى لكي                  

حكم إدانة سبق أن صدر     يؤخذ بعني االعتبار، حسبما تراه مناسبا من شروط وأغراض، أي           
حبـق اجلاين املزعوم يف دولة أخرى، بغية استخدام تلك املعلومات يف اجراءات جنائية ذات               

 .صلة بفعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية
  

 42املادة 

  الوالية القضائية
تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابري لكي ختضع لواليتها القضائية ما               -1 

 : وفقا هلذه االتفاقية يف احلالتني التاليتنيجرمته من أفعال

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

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

ه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف أن ُتخضع        من هذ  4رهـنا بأحكـام املادة       -2 
 :أيضا أي جرم من هذا القبيل لواليتها القضائية يف احلاالت التالية

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

عـندما َيرتكـب اجلرم أحد مواطين تلك الدولة الطرف أو شخص عدمي              )ب( 
 تاد يف اقليمها؛ أواجلنسية يوجد مكان اقامته املع

من ‘ 2‘) ب (1عـندما يكون اجلرم واحدا من األفعال اجملّرمة وفقا للفقرة            )ج( 
 مـن هـذه االتفاقـية وُيرتكب خارج اقليمها هبدف ارتكاب فعل جمّرم وفقا               23املـادة   
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 من هذه االتفاقية داخل اقليمها؛      23من املادة   ‘1‘) ب(أو  ‘ 2‘أو  ‘ 1‘) أ (1للفقـــرة   
 أو

 .ندما ُيرتكب اجلرم ضد الدولة الطرفع )د( 

 من هذه االتفاقية، تعتمد كل دولة طرف ما قد يلزم من            44ألغراض املادة    -3 
تدابـري الخضـاع األفعـال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين               

 .يهااملزعوم موجودا يف إقليمها وال تقوم بتسليمه جملرد كونه أحد مواطن

جيـوز لكـل دولـة طرف أيضا أن تعتمد ما قد يلزم من تدابري الخضاع                 -4 
األفعـال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية لواليتها القضائية عندما يكون اجلاين املزعوم موجودا يف              

 .اقليمها وال تقوم بتسليمه

 أو  1إذا أُبلغـت الدولة الطرف اليت متارس واليتها القضائية مبقتضى الفقرة             -5 
 مـن هـذه املادة، أو علمت بطريقة أخرى، أن أي دول أطراف أخرى جتري حتقيقا أو                  2

مالحقـة أو تـتخذ إجراء قضائيا بشأن السلوك ذاته، وجب على السلطات املعنية يف تلك                
الـدول األطـراف أن تتشـاور فـيما بينها، حسب االقتضاء، هبدف تنسيق ما تتخذه من                 

 .إجراءات

د القانون الدويل العام، ال حتول هذه االتفاقية دون ممارسة          دون مساس بقواع   -6 
 .أي والية جنائية تؤكد الدولة الطرف سرياهنا وفقا لقانوهنا الداخلي

  
 الفصل الرابع

 التعاون الدويل 
  

 43املادة 

  التعاون الدويل
 من  50 إىل   44تـتعاون الدول األطراف يف املسائل اجلنائية، وفقا للمواد           -1 
وتنظر الدول األطراف، حيثما كان ذلك مناسبا ومتسقا مع نظامها القانوين           . االتفاقيةهـذه   

الداخـلي، يف مسـاعدة بعضها البعض، يف التحقيقات واالجراءات اخلاصة باملسائل املدنية             
 .واالدارية ذات الصلة بالفساد

يف مسـائل الـتعاون الدويل، كلما اشترط توافر ازدواجية التجرمي وجب             -2 
عتبار ذلك الشرط مستوىف بصرف النظر عما إذا كانت قوانني الدولة الطرف متلقية الطلب              ا
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تدرج اجلرم املعين ضمن نفس فئة اجلرائم اليت تدرجه فيها الدولة الطرف الطالبة أو تستخدم               
يف تسميته نفس املصطلح الذي تستخدمه الدولة الطرف الطالبة، اذا كان السلوك الذي يقوم              

 .م الذي ُتلتمس بشأنه املساعدة يعترب فعال إجراميا يف قوانني كلتا الدولتني الطرفنيعليه اجلر
  

 44املادة 
  اجملرمنيتسليم

 
عندما يكون  ذه االتفاقية   األفعال اجملّرمة وفقا هل   طـبق هـذه املـادة على        تن -1 

ن يف إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب، شريطة أ       موجودا  الشـخص موضوع طلب التسليم      
القانون الداخلي لكل   جرما خاضعا للعقاب مبقتضى     يكون اجلرم الذي ُيلتمس بشأنه التسليم       

 .من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف متلقية الطلب

 من هذه املادة، جيوز للدولة الطرف اليت        1عـلى الرغم من أحكام الفقرة        -2 
بب أي من اجلرائم املشمولة     يسـمح قانوهنا بذلك أن توافق على طلب تسليم شخص ما بس           

 .هبذه االتفاقية واليت ال يعاقب عليها مبوجب قانوهنا الداخلي

إذا مشل طلب التسليم عدة جرائم منفصلة يكون جرم واحد منها على األقل              -3 
خاضـعا للتسـليم مبقتضى هذه املادة ويكون بعضها غري خاضع للتسليم بسبب مدة احلبس               

لة بأفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية، جاز للدولة الطرف متلقية          املفروضـة عليها ولكن هلا ص     
 .الطلب أن تطبق هذه املادة أيضا فيما خيص تلك اجلرائم

يعتـرب كل من اجلرائم اليت تنطبق عليها هذه املادة مدرجا يف عداد اجلرائم               -4 
وتتعهد الدول  . اخلاضـعة للتسليم يف أي معاهدة لتسليم اجملرمني قائمة بني الدول األطراف           

األطـراف بادراج تلك اجلرائم يف عداد اجلرائم اخلاضعة للتسليم يف كل معاهدة تسليم تربم               
وال جيوز للدولة الطرف اليت يسمح قانوهنا بذلك أن تعترب أيا من األفعال اجملّرمة              . فـيما بينها  

 .سليموفقا هلذه االتفاقية جرما سياسيا اذا ما اختذت هذه االتفاقية أساسا للت

 طلب  ، مشروطا بوجود معاهدة   رمني جتعل تسليم اجمل   ،إذا تلقت دولة طرف    -5 
تسـليم من دولة طرف أخرى ال ترتبط معها مبعاهدة تسليم، جاز هلا أن تعترب هذه االتفاقية                 

 .طبق عليه هذه املادةجرم تنأي خيص األساس القانوين للتسليم فيما 

 :يم مشروطا بوجود معاهدةتسلالجتعل  الدولة الطرف اليت على -6 
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أن تـبلّغ األمني العام لألمم املتحدة، وقت إيداعها صك التصديق على هذه              )أ( 
األساس  االتفاقـية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، مبا إذا كانت ستعترب هذه االتفاقية              

 ؛تسليم مع سائر الدول األطراف يف هذه االتفاقيةالالقانوين للتعاون بشأن 
أن تسعى، حيثما اقتضى األمر، إىل إبرام معاهدات تسليم مع سائر الدول            و )ب( 

األطـراف يف هـذه االتفاقية بغية تنفيذ هذه املادة، إذا كانت ال تعترب هذه االتفاقية األساس                 
 .تسليمالالقانوين للتعاون بشأن 

ن تعترب  تسليم مشروطا بوجود معاهدة أ    العلى الدول األطراف اليت ال جتعل        -7 
 .لتسليم فيما بينهاجرائم خاضعة لطبق عليها هذه املادة تناليت اجلرائم 

تسـليم للشروط اليت ينص عليها القانون الداخلي للدولة الطرف          ضـع ال  خي -8 
  الدنيا لعقوبةة با ط املتعلق و، مبا يف ذلك الشر    ساريةتسليم ال المتلقـية الطلـب أو معاهدات       

يت جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستند إليها يف رفض           تسليم واألسباب ال  املشـترطة لل  
 .التسليم

إجراءات بتعجيل  التسـعى الـدول األطراف، رهنا بقوانينها الداخلية، إىل           -9 
 .طبق عليه هذه املادةُجرم تنأي خيص  ية فيماثباتإالتسليم وتبسيط ما يتصل هبا من متطلبات 

عاهداهتا ، رهنا بأحكام قانوهنا الداخلي وم     جيوز للدولة الطرف متلقية الطلب     -10 
لتسليم، وبناء على طلب من الدولة الطرف الطالبة، أن حتتجز الشخص املطلوب            املـتعلقة با  
املوجـود يف إقليمها، أو أن تتخذ تدابري مناسبة أخرى لضمان حضوره إجراءات             وتسـليمه   

 .ةّح ذلك وبأهنا ظروف ملتدعيالتسليم، مىت اقتنعت بأن الظروف تس

إذا مل تقـم الدولة الطرف اليت يوجد اجلاين املزعوم يف إقليمها بتسليم ذلك               -11 
 وجب عليها مواطنيها،  أحد  جملرد كونه   طبق عليه هذه املادة     ُبجرم تن الشـخص فـيما يتعلق      

القضية دون إبطاء   بإحالة  ، بـناء عـلى طلـب الدولة الطرف اليت تطلب التسليم،             القـيام 
وتتخذ وتتخذ تلك السلطات قرارها     . بقصد املالحقة املختصة  لطاهتا  ه إىل س  ـ ل سـّوغ م ال

القانون الداخلي  مبوجب   يعترب خطريا آخر  جرم  حالة أي   ذات االجـراءات اليت تتخذها يف       
وتتعاون الدول األطراف املعنية، خصوصا يف اجلوانب اإلجرائية        . لـتلك الدولـة الطـرف     

 .، ضمانا لفعالية تلك املالحقةإلثباتيةوا

أو  مواطنيهاعـندما ال جيـيز القانون الداخلي للدولة الطرف تسليم أحد             -12 
لعقوبة إال بشـرط أن يعـاد ذلك الشخص إىل تلك الدولة الطرف لقضاء ا             التخـلي عـنه     

 وتتفق  ،حملاكمة أو اإلجراءات اليت طُلب تسليم ذلك الشخص من أجلها         بعد ا  عليه   املفروضة
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قد  اليت طلبت تسليم الشخص على هذا اخليار وعلى ما           الدولة الطرف والدولة الطرف   تلك  
ن يف  تـريانه مناسبا من شروط أخرى، يعترب ذلك التسليم املشروط كافيا للوفاء بااللتزام املبيّ             

 . من هذه املادة11الفقرة 

حبجة أن الشخص    غرض تنفيذ حكم قضائي   لم  إذا ُرفـض طلب تسليم مقدَّ      -13 
الدولة الطرف متلقية الطلب، وجب على الدولة الطرف  مواطيناملطلـوب تسـليمه هو من    

قتضيات ذلك القانون، أن    وفقا مل متلقـية الطلـب، إذا كان قانوهنا الداخلي يسمح بذلك و          
 قانونال مبقتضى   العقوبة املفروضة  إنفاذ، يف   ة الطرف الطالب   الدولة  بناء على طلب من    ،تـنظر 
 .هاأو ما تبقى منللدولة الطرف الطالبة  الداخلي

اليت اجلرائم   إجراءات فيما يتعلق بأي من       بشأنهُتكفـل ألي شخص ُتتخذ       -14 
طـبق عليها هذه املادة معاملة منصفة يف كل مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك التمتع جبميع                تن

لدولة الطرف اليت يوجد ذلك     الداخلي ل قانون  الاحلقـوق والضـمانات الـيت ينص عليها         
 .الشخص يف إقليمها

جيوز تفسري أي حكم يف هذه االتفاقية على أنه يفرض التزاما بالتسليم إذا             ال   -15 
غرض مالحقة  لم  عتقاد أن الطلب قدّ   ال وجيهة   أسبابكان لدى الدولة الطرف متلقية الطلب       

أو آرائه  اإلثين  أو معاقـبة شـخص بسـبب جنسـه أو عرقه أو ديانته أو جنسيته أو أصله                  
 هذهسيلحق ضررا بوضعية ذلك الشخص ألي سبب من         السياسـية، أو أن االمتثال للطلب       

 .األسباب

جرما يعترب  اجلرم  أن  جملرد   أن ترفض طلب تسليم       األطراف ال جيـوز للدول    -16 
 .يتعلق أيضا بأمور مالية

قـبل رفـض التسليم، تتشاور الدولة الطرف متلقية الطلب، حيثما اقتضى             -17 
لعرض آرائها وتقدمي معلومات وافية ا فرصة األمـر، مـع الدولة الطرف الطالبة لكي تتيح هل     

 .داعمة الدعائها

تسـعى الـدول األطـراف إىل إبـرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية ومتعددة               -18 
 .تعزيز فاعليتهلتسليم أو الاألطراف لتنفيذ 
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 45املادة 
  نقل األشخاص احملكوم عليهم

تيبات ثنائية أو متعددة    جيـوز للـدول األطـراف أن تـنظر يف إبرام اتفاقات أو تر              
األطـراف بشـأن نقل األشخاص الذين حيكم عليهم بعقوبة احلبس أو بأشكال أخرى من               

 أولئك  يكملذه االتفاقية، إىل إقليمها لكي      أفعاال جمّرمة وفقا هل   احلرمان من احلرية، الرتكاهبم     
 .األشخاص مدة عقوبتهم هناك

 
 46املادة 

  املساعدة القانونية املتبادلة
تقـدِّم الـدول األطـراف بعضها إىل بعض أكرب قدر ممكن من املساعدة               -1 

القانونـية املتبادلة يف التحقيقات واملالحقات واالجراءات القضائية املتصلة باجلرائم املشمولة           
 .هبذه االتفاقية

تقـدَّم املساعدة القانونية املتبادلة على أمت وجه ممكن مبقتضى قوانني الدولة             -2 
قـية الطلب ومعاهداهتا واتفاقاهتا وترتيباهتا ذات الصلة، فيما يتعلق بالتحقيقات           الطـرف متل  

واملالحقـات واالجـراءات القضـائية اخلاصة باجلرائم اليت جيوز أن حتاسب عليها شخصية       
 . من هذه االتفاقية، يف الدولة الطرف الطالبة26اعتبارية، وفقا للمادة 

م وفقا هلذه املادة ألي من      تبادلة اليت تقدَّ  جيـوز طلـب املساعدة القانونية امل       -3 
 :األغراض التالية

 احلصول على أدلة أو أقوال أشخاص؛ )أ( 

 تبليغ املستندات القضائية؛ )ب( 

 ؛ والتجميدجزتنفيذ عمليات التفتيش واحل )ج( 
 فحص األشياء واملواقع؛ )د( 

 اخلرباء؛واملواد واألدلة وتقييمات تقدمي املعلومات  )ه( 

تقـدمي أصـول املسـتندات والسجالت ذات الصلة، مبا فيها السجالت             )و( 
قة ، أو نسخ مصدّ   ملنشآت التجارية احلكومية أو املصرفية أو املالية أو سجالت الشركات أو ا         

 نها؛م
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أو املمتلكات أو األدوات أو األشياء األخرى أو اإلجرامية  عائدات  حتديـد ال   )ز( 
 ؛إثباتيةألغراض  اقتفاء أثرها

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

أي نـوع آخر من املساعدة ال يتعارض مع القانون الداخلي للدولة الطرف              )ط( 
 ؛متلقية الطلب

اسـتبانة عـائدات اجلرمية وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقية             )ي( 
 وجتميدها واقتفاء أثرها؛

 . وفقا ألحكام الفصل اخلامس من هذه االتفاقيةاسترداد املوجودات، )ك( 

لدولة الطرف، دون مساس بالقانون الداخلي،      دى ا  ل عنيةجيوز للسلطات امل   -4 
 خمتصةمبسائل جنائية إىل سلطة     ذات صلة    معلومات   ترسلودون أن تـتلقى طلبا مسبقا، أن        

ك السلطة على أن هذه املعلومات ميكن أن تساعد تلتعتقد  حيثما   ،يف دولـة طـرف أخرى     
الدولة تقدمي   أو قد ُتفضي إىل      ،القـيام بالـتحريات واإلجـراءات اجلنائية أو إمتامها بنجاح         

 .هذه االتفاقيةقتضى  مباالطرف األخرى طلب

مبا جيري من   مساس   من هذه املادة دون      4الفقرة  مبقتضى  املعلومات  ُترسل   -5 
.  اليت تقدم تلك املعلومات    املعنيةلسلطات  ا ا  هل حتـريات وإجراءات جنائية يف الدولة اليت تتبع       

طي  ألي طلب بإبقاء تلك املعلومات        أن متتثل  اليت تتلقى املعلومات  املختصة   السلطات   علىو
بيد أن هذا ال مينع الدولة الطرف       . مؤقـتا، أو بفرض قيود على استخدامها      الكـتمان، وإن    

ويف تلك احلالة، تقوم    . صا متهما إجراءاهتا معلومات تربئ شخ   سياق  املتلقية من أن تفشي يف      
 قبل إفشاء تلك املعلومات، وتتشاور مع       املرسلةار الدولة الطرف    شعالدولة الطرف املتلقية بإ   

 وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار      . ذلكاليها   إذا ما طلب     ملرِسلة،الدولـة الطرف ا   
 بذلك اإلفشاء   املرسلةلطرف  الغ الدولة ا  ــ الدولة الطرف املتلقية إب    وجب على مسـبق،   
 .دون إبطاء

أحكـام هذه املادة بااللتزامات الناشئة عن أي معاهدة      ال جيـوز أن متـس        -6 
 املساعدة القانونية   ، كليا أو جزئيا   ،أخـرى، ثنائـية أو متعددة األطراف، حتكم أو ستحكم         

 .املتبادلة

هذه مبقتضى  مة   من هذه املادة على الطلبات املقد      29 إىل   9طبق الفقرات   ُت -7 
إذا أما . املـادة إذا كانت الدول األطراف املعنية غري مرتبطة مبعاهدة لتبادل املساعدة القانونية            
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كانـت تلك الدول األطراف مرتبطة مبعاهدة من هذا القبيل، وجب تطبيق األحكام املقابلة              
ن هذه املادة  م 29 إىل   9يف تلـك املعاهدة، ما مل تتفق الدول األطراف على تطبيق الفقرات             

ل ع الدول األطراف بشدة على تطبيق هذه الفقرات إذا كانت تسهّ          شـجَّ ُتو. بـدال مـنها   
 .التعاون

مبقتضى ال جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة            -8 
 . السرية املصرفيةجةهذه املادة حب

ها لطلب مساعدة مقّدم    عـلى الدولـة الطرف متلقية الطلب، يف استجابت         )أ (-9 
مبقتضى هذه املادة دون توافر ازدواجية التجرمي، أن تأخذ بعني االعتبار أغراض هذه االتفاقية              

 ؛1حسبما ُبينت يف املادة 
جيوز للدول األطراف أن ترفض تقدمي املساعدة عمال هبذه املادة حبجة انتفاء             )ب( 

رف متلقية الطلب، مبا يتوافق مع املفاهيم       بيد أنه يتعني على الدولة الط     . ازدواجـية الـتجرمي   
وجيوز رفض  . األساسية لنظامها القانوين، أن تقدم املساعدة اليت ال تنطوي على إجراء قسري           

تقدمي تلك املساعدة حينما تتعلق الطلبات بأمور تافهة، أو أمور يكون ما ُيلتمس من التعاون               
 هذه االتفاقية؛أو املساعدة بشأهنا متاحا مبقتضى أحكام أخرى من 

جيـوز لكـل دولة طرف أن تنظر يف اعتماد ما قد تراه ضروريا من التدابري            )ج( 
 .لكي تتمكن من تقدمي مساعدة أوسع عمال هبذه املادة يف حال انتفاء ازدواجية التجرمي

ب ُيطلجيوز نقل أي شخص حمتجز أو يقضي عقوبته يف إقليم دولة طرف و             -10 
ألغراض التعرف أو اإلدالء بشهادة أو تقدمي مساعدة أخرى         وجـوده يف دولة طرف أخرى       

جبرائم يف احلصـول عـلى أدلـة من أجل حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية تتعلق        
 : إذا استويف الشرطان التاليان،مشمولة هبذه االتفاقية

 وعن علم؛حبّرية موافقة ذلك الشخص  )أ( 

تراه هاتان الدولتان   قد   الطرفني، رهنا مبا     ة يف الدولتني  عنياتفاق السلطات امل   )ب( 
 .الطرفان مناسبا من شروط

 : من هذه املادة10ألغراض الفقرة  -11 

 قيد االحتجاز خمولة ابقاءه   نقل إليها الشخص    لدولـة الطرف اليت يُ    اكـون   ت )أ( 
قل منها الشخص غري ذلك أو تأذن بغري        ، ما مل تطلب الدولة الطرف اليت نُ       وملـزمة بذلـك   

 لك؛ذ
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تنفذ، دون إبطاء، التزامها     أن   نقل إليها الشخص  الدولة الطرف اليت يُ   عـلى    )ب( 
ـ بإ على أي حنو   تفق عليه مسبقا، أو     ه إىل عهدة الدولة الطرف اليت نقل منها وفقا ملا يُ          رجاع

  يف الدولتني الطرفني؛عنية، بني السلطات املآخر

الدولة تشترط على    أن   ال جيـوز للدولـة الطرف اليت ينقل إليها الشخص          )ج( 
  ذلك الشخص؛رجاعجل إألالطرف اليت نقل منها بدء إجراءات تسليم 

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

 من هذه   11 و 10للفقرتني  ذي ُينقل وفقا    ال جيـوز أن ُيالَحق الشخص ال       -12 
أي قيود أخرى على حريته     ُيحتجز أو ُيعاقَب أو ُتفرض      املـادة، أيـا كانـت جنسيته، أو         

 إدانة سابق ملغادرته     حكم أو أو إغفال فعل  الشخصية يف إقليم الدولة اليت ينقل إليها، بسبب         
 .الطرف اليت نقل منهاما مل توافق على ذلك الدولة ، إقليم الدولة اليت نقل منها

تلقي تسند إليها مسؤولية وصالحية     مركزية    كل دولة طرف سلطة    سـّمي ُت -13 
طلـبات املسـاعدة القانونـية املتبادلة وتنفيذ تلك الطلبات أو إحالتها إىل السلطات املعنية               

وحيـثما كـان للدولـة الطرف منطقة خاصة أو إقليم خاص ذو نظام مستقل                .لتنفـيذها 
  سلطة مركزية منفردة تتوىل املهام ذاهتا يف       تسميلقانونـية املتبادلة، جاز هلا أن       للمسـاعدة ا  

 وتكفل السلطات املركزية تنفيذ الطلبات املتلقاة أو إحالتها       . تلـك املـنطقة أو ذلك اإلقليم      
وحيثما تقوم السلطة املركزية بإحالة الطلب إىل سلطة معنية         . بسـرعة وعـلى حنو مناسب     

.  سليمة بطريقةع تلك السلطة املعنية على تنفيذ الطلب بسرعة و        جَِّشُتن  علـيها أ  لتنفـيذه،   
 هلذا الغرض وقت قيام     سماة األمني العام لألمم املتحدة باسم السلطة املركزية امل        يتعني إبالغ و
طـرف بإيداع صك تصديقها على هذه االتفاقية أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام              الدولـة   ال

ت املساعدة القانونية املتبادلة وأي مراسالت تتعلق هبا إىل السلطات          وجـه طلـبا   وُت. إلـيها 
وال ميس هذا الشرط حق أي دولة طرف يف أن          . ها الدول األطراف  سـمي املركـزية الـيت ت    

يف احلاالت  أما  واملراسالت إليها عرب القنوات الدبلوماسية،       تشترط توجيه مثل هذه الطلبات    
عن طريق املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية،      فلطرفان املعنيتان،   العاجلة، وحيثما تتفق الدولتان ا    

 .إن أمكن ذلك

 كفيلة بأن تنتج سجال     قـدم الطلبات كتابة أو، حيثما أمكن، بأي وسيلة        ُت -14 
 تتيح لتلك الدولة    يف ظروف  بلغـة مقـبولة لدى الدولة الطرف متلقية الطلب، و          ا،مكـتوب 

 األمني العام لألمم املتحدة باللغة أو اللغات        غيتعني إبال و. الطـرف أن تـتحقق من صحته      
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طرف وقت قيام كل دولة طرف بإيداع صك تصديقها على هذه           الدولة  الاملقـبولة لـدى     
 أما يف احلاالت العاجلة، وحيثما تتفق       .االتفاقـية أو قـبوهلا أو إقـرارها أو االنضمام إليها          

فويا، على أن تؤكَّد كتابة على      الدولـتان الطـرفان على ذلك، فيجوز أن تقدَّم الطلبات ش          
 .الفور

 :يتضمن طلب املساعدة القانونية املتبادلة -15 

 هوية السلطة مقدمة الطلب؛ )أ( 

موضـوع وطبـيعة التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضائي الذي يتعلق به              )ب( 
 ئي؛الطلب، واسم ووظائف السلطة اليت تتوىل التحقيق أو املالحقة أو اإلجراء القضا

ملخصـا للوقائع ذات الصلة باملوضوع، باستثناء ما يتعلق بالطلبات املقدمة            )ج( 
 لغرض تبليغ مستندات قضائية؛

 تود الدولة الطرف    ة معين اتمسة وتفاصيل أي إجراء   وصـفا للمساعدة امللتَ    )د( 
 ؛االطالبة اتباعه

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

 .لتمس من أجله األدلة أو املعلومات أو التدابريض الذي ُتالغر )و( 

ن جيـوز للدولة الطرف متلقية الطلب أن تطلب معلومات إضافية عندما يتبيّ            -16 
 .ل ذلك التنفيذ أن تسّهميكنأهنا ضرورية لتنفيذ الطلب وفقا لقانوهنا الداخلي أو 

ـ  -17  وكذلك متلقية الطلب،   الطلب وفقا للقانون الداخلي للدولة الطرف       نفَّذ  ي
يتعارض مع القانون الداخلي للدولة ، حيثما أمكن، ما مل     وفقـا لإلجراءات احملددة يف الطلب     

 .الطرف متلقية الطلب

وُيراد مساع أقواله،    يف إقليم دولة طرف      اموجودما  شخص  يكون  عـندما    -18 
 متسقاكنا و أو خبري، أمام السلطات القضائية لدولة طرف أخرى، ويكون ذلك مم          كشـاهد   

 األساسية للقانون الداخلي، جيوز للدولة الطرف األوىل أن تسمح، بناء على طلب             ئمع املباد 
 إذا مل يكن ممكنا     ، الفيديو  االئتمار بواسطة  ستماع عن طريق  الالدولة األخرى، بعقد جلسة ا    

لتني للدووجيوز  .  يف إقليم الدولة الطرف الطالبة     شخصياأو مستصـوبا مثول الشخص املعين       
 على أن تتوىل إدارة جلسة االستماع سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف            اأن تـتفق  الطـرفني   

 .الطالبة وأن حتضرها سلطة قضائية تابعة للدولة الطرف متلقية الطلب
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 املعلومات أو األدلة اليت تزودها هبا       تنقلال جيـوز للدولة الطرف الطالبة أن         -19 
و أن تستخدمها يف حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات         الدولـة الطـرف متلقـية الطلب، أ       

. قضـائية غري تلك املذكورة يف الطلب، دون موافقة مسبقة من الدولة الطرف متلقية الطلب              
ولـيس يف هذه الفقرة ما مينع الدولة الطرف الطالبة من أن تفشي يف إجراءاهتا معلومات أو                 

 الدولة   أن تشعر  ولة الطرف الطالبة   الد علىاحلالة،  هذه  ويف  . شـخص متهم  مـربئة ل  أدلـة   
الطـرف متلقية الطلب قبل حدوث اإلفشاء وأن تتشاور مع الدولة الطرف متلقية الطلب إذا               

 الدولة  وجب على وإذا تعذر، يف حالة استثنائية، توجيه إشعار مسبق،         . لب منها ذلك  مـا طُ  
 .دون إبطاءبذلك اإلفشاء  الدولة الطرف متلقية الطلب أن تبلّغالطرف الطالبة 

جيوز للدولة الطرف الطالبة أن تشترط على الدولة الطرف متلقية الطلب أن             -20 
ر على الدولة   وإذا تعذّ . ية الطلب ومضمونه، باستثناء القدر الالزم لتنفيذه      حتـافظ عـلى سرّ    

 الدولة الطرف الطالبة    وجب عليها إبالغ  الطـرف متلقـية الطلب أن متتثل لشرط السرية،          
 .جه السرعةبذلك على و

 : يف احلاالت التاليةجيوز رفض تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة -21 

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

سيادهتا أو  بإذا رأت الدولـة الطرف متلقية الطلب أن تنفيذ الطلب قد ميس              )ب( 
 أمنها أو نظامها العام أو مصاحلها األساسية األخرى؛

إذا كـان القانون الداخلي للدولة الطرف متلقية الطلب حيظر على سلطاهتا             )ج( 
خاضعا لتحقيق أو مالحقة    اجلرم  مماثل، لو كان ذلك     جرم  تنفيذ اإلجراء املطلوب بشأن أي      

 أو إجراءات قضائية يف إطار واليتها القضائية؛

ف متلقية  لطلب تتعارض مع النظام القانوين للدولة الطر      تلبـية ا  إذا كانـت     )د( 
 .الطلب فيما يتعلق باملساعدة القانونية املتبادلة

ال جيـوز للدول األطراف أن ترفض طلب مساعدة قانونية متبادلة جملرد أن              -22 
 .متصال بأمور ماليةأيضا يعترب اجلرم 

 . أسباب أي رفض للمساعدة القانونية املتبادلةيتعني إبداء -23 

 طلب املساعدة القانونية املتبادلة يف       بتنفيذ طلب الدولة الطرف متلقية ال    تقوم -24 
من  تقترحه الدولة الطرف الطالبة      ما ممكن   مدىأقـرب وقـت ممكـن، وتراعي إىل أقصى          

وجيوز للدولة الطرف الطالبة أن تقدم . يف الطلب ذاته تـورد أسـباهبا  آجـال، ُيفضـل أن     
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 اختذهتا الدولة الطرف    استفسـارات معقولـة للحصول على معلومات عن حالة التدابري اليت          
 الدولة الطرف متلقية    علىو. متلقـية الطلـب لتلبـية ذلك الطلب والتقدم اجلاري يف ذلك           

عن وضعية   أن ترد على ما تتلقاه من الدولة الطرف الطالبة من استفسارات معقولة           الطلـب   
طرف متلقية   الدولة ال   بإبالغ  الدولة الطرف الطالبة   وتقوم. تهالتقدم احملرز يف معاجل   و الطلـب 

 .الطلب، على وجه السرعة، عندما تنتهي حاجتها إىل املساعدة امللتمسة

 املساعدة القانونية املتبادلة  أن ترجئ   جيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب         -25 
 . مع حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية جاريةهاعارضت بسبب

 تنفيذه  إرجاءادة، أو    من هذه امل   21لب مبقتضى الفقرة    أي ط قـبل رفض     -26 
 الدولة الطرف متلقية الطلب مع الدولة الطرف        تشاورت  من هذه املادة،   25مبقتضـى الفقرة    

فإذا قبلت  . شروط وأحكام   مبا تراه ضروريا من    رهنااملساعدة  يف امكانية تقدمي    لنظر   ل الطالبة
متثال لتلك  الشروط، وجب عليها اال   بتلك   مرهونة املساعدة    تلك الدولـة الطـرف الطالبة    

 .الشروط

احتجاز  و من هذه املادة، ال جيوز مالحقة أ       12الفقرة  بتطبيق  دون مساس    -27 
شاهد أو خبري أو شخص آخر يوافق، بناء على طلب الدولة الطرف الطالبة،             أو معاقـبة أي     

 يف إجراءات قضائية، أو على املساعدة يف حتريات أو مالحقات أو            ةعـلى اإلدالء بشـهاد    
د حريته ضـائية يف إقليم الدولة الطرف الطالبة، أو إخضاعه ألي إجراء آخر يقيّ     إجـراءات ق  

غادرته إقليم  سابق مل  أي فعل أو إغفال أو حكم إدانة         بسببقليم،  ذلـك اإل  الشخصـية يف    
 بقي الشاهد أو اخلبري أو      مىت  عدم التعّرض هذا   وينتهي ضمان . الدولة الطرف متلقية الطلب   

الدولة الطرف الطالبة، بعد أن تكون قد أتيحت له   ره يف إقليمالشـخص اآلخر مبحض اختيا 
فرصة املغادرة خالل مدة مخسة عشر يوما متصلة، أو أي مدة تتفق عليها الدولتان الطرفان،               

مىت لسلطات القضائية، أو    الزما ل بلغ فيه رمسيا بأن وجوده مل يعد        اعتـبارا من التاريخ الذي أُ     
 .تياره بعد أن يكون قد غادرهاإلقليم مبحض اخذلك إىل عاد 

ل الدولة الطرف متلقية الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلب، ما مل           تـتحمّ  -28 
وإذا كانت تلبية الطلب تستلزم أو ستستلزم       . تـتفق الدولتان الطرفان املعنيتان على غري ذلك       

را لتحديد  نفقـات ضـخمة أو غري عادية، وجب على الدولتني الطرفني املعنيتني أن تتشاو             
 .ل تلك التكاليفنفذ الطلب مبقتضاها، وكذلك كيفية حتّمالشروط واألحكام اليت سُي
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ا يوجد  توفر الدولة الطرف متلقية الطلب للدولة الطرف الطالبة نسخا مم          )أ( -29 
أو معلومات حكومية يسمح قانوهنا الداخلي بإتاحتها  مستندات   سجالت أو    يف حوزهتـا من   
 لعامة الناس؛

جيـوز للدولـة الطرف متلقية الطلب، حسب تقديرها، أن تقدم إىل الدولة              )ب( 
الطرف الطالبة، كليا أو جزئيا أو رهنا مبا تراه مناسبا من شروط، نسخا من أي سجالت أو                 

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

طـراف، حسب االقتضاء، يف إمكانية عقد اتفاقات أو         تـنظر الـدول األ     -30 
 العملي أو   نفاذترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف ختدم أغراض هذه املادة أو تضعها موضع ال            

 . أحكامهاتعزز
  

 47املادة 
  نقل اإلجراءات اجلنائية

ذه قا هل بفعل جمّرم وف   إجراءات املالحقة املتعلقة     نقلتنظر الدول األطراف يف إمكانية       
 يف احلاالت اليت يعترب فيها ذلك       ،املالحقةتلك  ، هبدف تركيز     إىل بعضـها البعض    االتفاقـية 

 .خصوصا عندما يتعلق األمر بعدة واليات قضائيةو، حسن سري العدالةالنقل يف صاحل 
  

 48املادة 
  التعاون يف جمال إنفاذ القانون

  ها نظم  يتوافق مع       قا، مبا      تتعاون الدول األطراف فيما بينها تعاونا وثي                        -1 
اجلرائم     مكافحة     من أجل      تعزز فاعلية تدابري إنفاذ القانون                 كي  القانونية واإلدارية الداخلية،            

 :جل أل ، على وجه اخلصوص، تدابري فعالة                  الدول األطراف        وتتخذ    .املشمولة هبذه االتفاقية        

 وإنشاء تلك          تعزيز قنوات االتصال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية،                                   )أ( 
 وسريعة عن كل           بطريقة آمنة       القنوات عند الضرورة، من أجل تيسري تبادل املعلومات                            

، إذا     ها صالهتا باألنشطة اإلجرامية األخرى                       املشمولة هبذه االتفاقية، مبا في              اجلرائم    جوانب    
 ؛ رأت الدول األطراف املعنية ذلك مناسبا                   

 املشمولة هبذه       اجلرائم    علق ب   التعاون مع الدول األطراف األخرى، فيما يت                    )ب ( 
 :االتفاقية، على إجراء حتريات بشأن                  
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  تواجدهم     وأماكن      اجلرائم    األشخاص املشتبه يف ضلوعهم يف تلك                        هوية   ‘1‘ 
 اآلخرين؛      املعنيني    وأنشطتهم، أو أماكن األشخاص                

 ؛اجلرائم     أو املمتلكات املتأتية من ارتكاب تلك                  االجرامية     عائدات    الحركة     ‘2‘ 
املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املستخدمة أو املراد                        حركة     ‘3‘ 

 ؛ جلرائم   استخدامها يف ارتكاب تلك ا                
من املواد       كميات الالزمة         ال القيام، عند االقتضاء، بتوفري األصناف أو                       )ج ( 

  ألغراض التحليل أو التحقيق؛             

وسائل      تبادل املعلومات، عند االقتضاء، مع الدول األطراف األخرى بشأن                                  )د ( 
وطرائق معينة ُتستخدم يف ارتكاب اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية، مبا يف ذلك استخدام                                            

 هوّيات زائفة أو وثائق مّزورة أو حمّورة أو زائفة أو غريها من وسائل إخفاء األنشطة؛                                                

تسهيل التنسيق الفعال بني سلطاهتا وأجهزهتا ودوائرها املعنية، وتشجيع                                    )ه( 
، رهنا بوجود اتفاقات أو                تعيني ضباط اتصال             وغريهم من اخلرباء، مبا يف ذلك                تبادل العاملني      

 ؛ ترتيبات ثنائية بني الدول األطراف املعنية                    
حسب     تدابري أخرى،        تدابري إدارية و     ما ُيتخذ من       تبادل املعلومات وتنسيق             )و( 
 .ر عن اجلرائم املشمولة هبذه االتفاقية                 لغرض الكشف املبكّ         ، االقتضاء   

وضع هذه االتفاقية موضع النفاذ، تنظر الدول األطراف يف إبرام                                  ية   بغ -2 
اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف بشأن التعاون املباشر بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ                                                  

وإذا مل تكن هناك بني            . يف حال وجودها         القانون، ويف تعديل تلك االتفاقات أو الترتيبات                       
ألطراف أن تعترب          لدول ا   ة اتفاقات أو ترتيبات من هذا القبيل، جاز ل                    الدول األطراف املعني       

املشمولة هبذه        بشأن اجلرائم       يف جمال إنفاذ القانون            للتعاون املتبادل            مبثابة األساس        هذه االتفاقية     
، كلما اقتضت الضرورة، استفادة تامة من االتفاقات أو                              األطراف     وتستفيد الدول       . االتفاقية   

يها املنظمات الدولية أو اإلقليمية، لتعزيز التعاون بني أجهزهتا املعنية بإنفاذ                                    الترتيبات، مبا ف        
 .القانون   

لتصدي      ا ، على    حدود إمكانياهتا         ضمن   تسعى الدول األطراف إىل التعاون،                -3 
 .للجرائم املشمولة هبذه االتفاقية، اليت ُترتكب باستخدام التكنولوجيا احلديثة                                
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 49املادة 
  ركةالتحقيقات املشت

تنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف جتيز                                             
 اليت هي موضع       باألمور    للسلطات املعنية أن تنشئ هيئات حتقيق مشتركة، فيما يتعلق                               

ويف حال عدم وجود             .  أو أكثر     واحدة   حتقيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية يف دولة                            
  .الة احل   حسب   ، جيوز القيام بتحقيقات مشتركة باالتفاق                        ن هذا القبيل         م اتفاقات أو ترتيبات             

الدولة الطرف اليت سيجري ذلك                   االحترام التام لسيادة         مراعاة   وتكفل الدول األطراف املعنية             
 .التحقيق داخل إقليمها         

  
 50املادة 

   اخلاصةأساليب التحري
 طرف، بقدر ما            من أجل مكافحة الفساد مكافحة فعالة، تقوم كل دولة                            -1 

تسمح به املبادئ األساسية لنظامها القانوين الداخلي، وضمن حدود إمكانياهتا ووفقا                                               
للشروط املنصوص عليها يف قانوهنا الداخلي، باختاذ ما قد يلزم من تدابري لتمكني سلطاهتا                                                       
املختصة من استخدام أسلوب التسلم املراقب على النحو املناسب وكذلك، حيثما تراه                                                

با، إتباع أساليب حتر خاصة كالترصد االلكتروين وغريه من أشكال الترصد والعمليات                                          مناس  
السرية، استخداما مناسبا داخل اقليمها، وكذلك لقبول احملاكم ما يستمد من تلك األساليب                                                

 .من أدلة   

ع الدول األطراف        املشمولة هبذه االتفاقية، ُتشجَّ            اجلرائم    التحري عن       لغرض    -2 
الستخدام        مناسبة       ، اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف                            الضرورة    عند   على أن تربم،          

تلك االتفاقات أو            وُتربم   . يف سياق التعاون على الصعيد الدويل               أساليب التحري اخلاصة تلك                 
راعى يف تنفيذها التقيد           بدأ تساوي الدول يف السيادة، ويُ               وُتنفذ باالمتثال التام مل          الترتيبات      

 .كام تلك االتفاقات أو الترتيبات                الصارم بأح     

 من هذه        2ن يف الفقرة        يف حال عدم وجود اتفاق أو ترتيب على النحو املبيّ                               -3 
باستخدام أساليب التحري اخلاصة هذه على الصعيد الدويل                              القرارات املتعلقة       تخذ   تُ املادة،   

لتفامهات املتعلقة         راعى فيها، عند الضرورة، الترتيبات املالية وا                  حالة، وجيوز أن تُ       ل  ل تبعا 
 .مبمارسة الوالية القضائية من ِقبل الدول األطراف املعنية                             



 

 68 
 

 A/58/422 

 باستخدام       تعلقة  جيوز، مبوافقة الدول األطراف املعنية، أن تشمل القرارات امل                            -4 
  أو األموال    أسلوب التسليم املراقب على الصعيد الدويل طرائق مثل اعتراض سبيل البضائع                                   

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

 الفصل اخلامس
   استرداد املوجودات

 51املادة 
  حكم عام

استرداد املوجودات مبقتضى هذا الفصل هو مبدأ أساسي يف هذه االتفاقية، وعلى                                           
 .الدول األطراف أن متّد بعضها البعض بأكرب قدر من العون واملساعدة يف هذا اجملال                                    

  
 52ة املاد

  منع وكشف إحالة العائدات املتأتية من اجلرمية
 من هذه االتفاقية، ما قد     14تـتخذ كـل دولة طرف، دون إخالل باملادة           -1  

يلزم من تدابري، وفقا لقانوهنا الداخلي، إللزام املؤسسات املالية الواقعة ضمن واليتها القضائية             
لة لتحديد هوية املالكني املنتفعني     بـأن تـتحقق من هوية الزبائن وبأن تتخذ خطوات معقو          

لألمـوال املودعة يف حسابات عالية القيمة، وبأن جتري فحصا دقيقا للحسابات اليت يطلب              
فـتحها أو حيـتفظ هبا من قبل، أو نيابة عن، أفراد مكلّفني أو سبق أن كلّفوا بأداء وظائف                   

 ذلك الفحص الدقيق    ويصّمم. عمومـية هامة أو أفراد أسرهم أو أشخاص وثيقي الصلة هبم          
بصـورة معقولة تتيح كشف املعامالت املشبوهة بغرض إبالغ السلطات املختصة عنها، وال             
ينبغي أن يؤول على أنه يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع أي زبون شرعي أو حيظر عليها                 

 .ذلك

وم كل   من هذه املادة، تق    1تيسريا لتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف الفقرة         -2 
دولـة طـرف، وفقا لقانوهنا الداخلي ومستلهمة املبادرات ذات الصلة اليت اختذهتا املنظمات              

 :اإلقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال، مبا يلي

إصـدار إرشادات بشأن أنواع الشخصيات الطبيعية أو االعتبارية اليت ُيتوقع            )أ( 
ائمة ضمن واليتها القضائية أن تطّبق الفحص الدقيق على حساباهتا،          من املؤسسات املالية الق   
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وأنـواع احلسـابات واملعـامالت اليت ُيتوقع أن توليها عناية خاصة، وتدابري فتح احلسابات       
 واالحتفاظ هبا ومسك دفاترها اليت ُيتوقع أن تتخذها بشأن تلك احلسابات؛

تها القضائية، عند االقتضاء وبناء     إبـالغ املؤسسات املالية القائمة ضمن والي       )ب( 
عـلى طلـب دولة طرف أخرى أو بناء على مبادرة منها هي، هبوية شخصيات طبيعية أو                 
اعتـبارية معينة ُيتوقع من تلك املؤسسات أن تطّبق الفحص الدقيق علي حساباهتا، إضافة إىل               

 .تلك اليت ميكن للمؤسسات املالية أن حتدد هويتها بشكل آخر

من هذه املادة، تنفّذ كل دولة طرف تدابري     ) أ (2ق الفقـرة الفرعية     يف سـيا   -3 
تضـمن احتفاظ مؤسساهتا املالية، لفترة زمنية مناسبة، بسجالت وافية للحسابات واملعامالت            

 من هذه املادة، على أن تتضمن، كحد أدىن،         1الـيت تتعلق باألشخاص املذكورين يف الفقرة        
 .تضمن، قدر االمكان، معلومات عن هوية املالك املنتفعمعلومات عن هوية الزبون، كما ت

هبـدف منع وكشف عمليات إحالة العائدات املتأتية من أفعال جمّرمة وفقا             -4 
هلذه االتفاقية، تنفذ كل دولة طرف تدابري مناسبة وفعالة لكي متنع، مبساعدة أجهزهتا الرقابية              

تنتسب إىل جمموعة مالية خاضعة     واإلشـرافية، إنشـاء مصارف ليس هلا حضور مادي وال           
وفضـال عن ذلك، جيوز للدول األطراف أن تنظر يف إلزام مؤسساهتا املالية برفض              . للـرقابة 

الدخـول أو االسـتمرار يف عالقة مصرف مراسل مع تلك املؤسسات، وبتجنب إقامة أي               
 عالقـات مع مؤسسات مالية أجنبية تسمح ملصارف ليس هلا حضور مادي، وال تنتسب إىل              

 .جمموعة مالية خاضعة للرقابة، باستخدام حساباهتا

تـنظر كل دولة طرف يف إنشاء نظم فّعالة إلقرار الذمة املالية، وفقا لقانوهنا               -5 
. الداخلي، بشأن املوظفني العموميني املعنيني، وتنص على عقوبات مالئمة على عدم االمتثال           

تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتقاسم     وتنظر كل دولة طرف أيضا يف اختاذ ما قد يلزم من            
تلـك املعلومـات مـع السلطات املختصة يف الدول األطراف األخرى، عندما يكون ذلك               
ضـروريا للتحقـيق يف العـائدات املتأتـية من أفعال جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية واملطالبة هبا                 

 .واستردادها

بري، وفقا لقانوهنا الداخلي،    تنظر كل دولة طرف يف اختاذ ما قد يلزم من تدا           -6 
إللـزام املوظفني العموميني املعنيني الذين هلم مصلحة يف حساب مايل يف بلد أجنيب أو سلطة                
توقـيع أو سلطة أخرى على ذلك احلساب بأن يبلغوا السلطات املعنية عن تلك العالقة وأن                

لك التدابري أيضا   ويتعني أن تنص ت   . حيـتفظوا بسـجالت مالئمة فيما يتعلق بتلك احلسابات        
 .على جزاءات مناسبة على عدم االمتثال
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 53املادة 
  تدابري االسترداد املباشر للممتلكات

 :على كل دولة طرف، وفقا لقانوهنا الداخلي 

أن تـتخذ مـا قد يلزم من تدابري للسماح لدولة طرف أخرى برفع دعوى                )أ( 
رتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية      مدنية أمام حماكمها لتثبيت حق يف ممتلكات اكتسبت با        

 أو لتثبيت ملكية تلك املمتلكات؛

أن تـتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حملاكمها بأن تأمر من ارتكب أفعاال                 )ب( 
 جمّرمة وفقا هلذه االتفاقية بدفع تعويض لدولة طرف أخرى تضررت من تلك اجلرائم؛

اكمها أو لسلطاهتا املختصة، عندما     أن تـتخذ ما قد يلزم من تدابري تأذن حمل          )ج( 
يـتعني علـيها اختاذ قرار بشأن املصادرة، بأن تعترف مبطالبة دولة طرف أخرى مبمتلكات               

 .اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية، باعتبارها مالكة شرعية هلا
 
 54املادة 

  من خالل التعاوناملمتلكاتآليات استرداد 
  ادرةالدويل يف جمال املص

على كل دولة طرف، من أجل تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة عمال باملادة             -1 
 من هذه االتفاقية فيما يتعلق مبمتلكات اكتسبت بارتكاب فعل جمّرم وفقا هلذه االتفاقية               55

 :أو ارتبطت به أن تقوم، وفقا لقانوهنا الداخلي، مبا يلي

ماح لسلطاهتا املختصة بإنفاذ أمر مصادرة      اختـاذ ما قد يلزم من تدابري للس        )أ( 
 صادر عن حمكمة يف دولة طرف أخرى؛

اختـاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة، عندما تكون لديها              )ب( 
واليـة قضائية، بأن تأمر مبصادرة تلك املمتلكات ذات املنشأ األجنيب من خالل قرار قضائي               

 آخر يندرج ضمن واليتها القضائية أو من خالل         بشـأن جـرم غسـل أموال أو أي جرم         
 اجراءات أخرى يأذن هبا قانوهنا الداخلي؛

الـنظر يف اختاذ ما قد يلزم من تدابري للسماح مبصادرة تلك املمتلكات دون               )ج( 
إدانة جنائية يف احلاالت اليت ال ميكن فيها مالحقة اجلاين بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب أو                 

 .أخرى مناسبةيف حاالت 
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على كل دولة طرف، لكي تتمكن من تقدمي املساعدة القانونية املتبادلة بناء             -2 
 من هذه االتفاقية، أن تقوم، وفقا لقانوهنا        55 من املادة    2عـلى طلب مقدم عمال بالفقرة       

 :الداخلي، مبا يلي

 اختـاذ مـا قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز              )أ( 
املمتلكات، بناء على أمر جتميد أو حجز صادر عن حمكمة أو سلطة خمتصة يف الدولة الطرف                
الطالبة يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن هناك أسبابا كافية الختاذ              
تدابـري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية املطاف ألمر مصادرة ألغراض               

 من هذه املادة؛) أ (1رة الفق

اختـاذ مـا قد يلزم من تدابري للسماح لسلطاهتا املختصة بتجميد أو حجز               )ب( 
املمـتلكات، بـناء على طلب يوفر أساسا معقوال العتقاد الدولة الطرف متلقية الطلب بأن               

طاف هناك أسبابا كافية الختاذ تدابري من هذا القبيل وبأن تلك املمتلكات ستخضع يف هناية امل              
 من هذه املادة؛) أ (1ألمر مصادرة ألغراض الفقرة 

الـنظر يف اختـاذ تدابري إضافية للسماح لسلطاهتا املختصة بأن حتافظ على              )ج( 
املمـتلكات من أجل مصادرهتا، مثال بناء على توقيف أو اهتام جنائي ذي صلة باحتياز تلك                

 .املمتلكات
  
 55املادة 

  رةالتعاون الدويل ألغراض املصاد
عـلى الدولة الطرف اليت تتلقى طلبا من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية         -1 

 إجراميةذه االتفاقية من أجل مصادرة ما يوجد يف إقليمها من عائدات            فعل جمّرم وفقا هل   على  
 من هذه   31 من املادة    1أدوات أخرى مشار إليها يف الفقرة        أو ممـتلكات أو معـدات أو      

 : ممكن يف إطار نظامها القانوين الداخلي، مبا يليمدى إىل أقصى االتفاقية، أن تقوم،

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

أمر املصادرة الصادر عن حمكمة يف إقليم       املختصة  أو أن حتـيل إىل سلطاهتا        )ب( 
من هذه  54من املادة ) أ (1 والفقرة 31 من املادة 1لفقرة   ل  الطالبة وفقا  الدولـة الطـرف   
 أو ممتلكات أو    إجرامية بعائدات    طاملا كان متعلقا    بالقدر املطلوب،  إنفاذهاالتفاقـية، هبدف    
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موجودة يف إقليم الدولة     31 من املادة    1شار إليها يف الفقرة     مأخـرى    دواتأمعـدات أو    
 ؛الطرف متلقية الطلب

إثر تلقي طلب من دولة طرف أخرى هلا والية قضائية على فعل جمّرم وفقا                                         -2 
هلذه االتفاقية، تتخذ الدولة الطرف متلقية الطلب تدابري لكشف العائدات االجرامية أو                                                 

 من هذه       31 من املادة      1املمتلكات أو املعدات أو األدوات األخرى املشار اليها يف الفقرة                               
ا وجتميدها أو حجزها، بغرض مصادرهتا يف هناية املطاف بأمر صادر إما                                        االتفاقية واقتفاء أثره         

عن الدولة الطرف الطالبة وإما عن الدولة الطرف متلقية الطلب عمال بطلب مقدم مبقتضى                                                     
 . من هذه املادة       1الفقرة   

 من هذه االتفاقية على هذه املادة، مع مراعاة ما          46 املادةتنطـبق أحكـام      -3 
يتعني ،  46 من املادة    15الفقرة   وباإلضافة إىل املعلومات احملددة يف    . حلاليقتضيه اختالف ا  

 :تتضمن الطلبات املقدمة عمال هبذه املادةأن 

 للممتلكات  امن هذه املادة، وصف   ) أ (1يف حالـة طلب ذي صلة بالفقرة         )أ( 
 اوبيان صلة،   حيثما تكون ذات    مبا يف ذلك مكان املمتلكات وقيمتها املقّدرة،       املراد مصادرهتا 

 إليها الدولة الطرف الطالبة يكفي لتمكني الدولة الطرف متلقية الطلب            استندت بالوقائع اليت 
 ؛مر يف إطار قانوهنا الداخلياألمن استصدار 

ا نمن هذه املادة، نسخة مقبولة قانو     ) ب (1يف حالة طلب ذي صلة بالفقرة        )ب( 
 بالوقائع  اعن الدولة الطرف الطالبة، وبيان    در  والصا إليه الطلب    يستندمن أمر املصادرة الذي     

، وبيانا حيدد التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف        املطلوب لتنفيذ األمر  عن املدى   ومعلومـات   
الطالبة لتوجيه إشعار مناسب لألطراف الثالثة احلسنة النية ولضمان مراعاة األصول القانونية،            

 ؛وبيانا بأن أمر املصادرة هنائي
 استندت بالوقائع اليت    ا من هذه املادة، بيان    2 حالة طلب ذي صلة بالفقرة       يف )ج( 

، ونسخة مقبولة قانونا من األمر الذي        لإلجراءات املطلوبة  وصفاإليها الدولة الطرف الطالبة و    
 .استند إليه الطلب، حيثما كان متاحا

املنصوص القرارات أو اإلجراءات باختاذ  الدولة الطرف متلقية الطلب     قـوم ت -4 
 من هذه املادة وفقا ألحكام قانوهنا الداخلي وقواعدها اإلجرائية أو           2 و 1عليها يف الفقرتني    

أي اتفـاق أو ترتيب ثنائي أو متعدد األطراف قد تكون ملتزمة به جتاه الدولة الطرف الطالبة     
 .بتلك األحكام والقواعد أو ذلك االتفاق أو الترتيبورهنا 
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 األمني العام لألمم املتحدة بنسخ من قوانينها        بتزويد  كل دولة طرف   تقـوم  -5 
، وبنسخ من أي تغيريات تدخل الحقا على تلك         موضع النفاذ  هذه املادة    تضعولوائحها اليت   

 . هلابوصفالقوانني واللوائح، أو 

 1إذا اختارت الدولة الطرف أن جتعل اختاذ التدابري املشار إليها يف الفقرتني              -6 
مشروطا بوجود معاهدة هبذا الشأن، على تلك الدولة الطرف أن تعترب            دة مـن هذه املا    2و

 .هذه االتفاقية مبثابة األساس التعاهدي الالزم والكايف

جيـوز أيضا رفض التعاون مبقتضى هذه املادة أو إلغاء التدابري املؤقتة إذا مل               -7 
كانت املمتلكات ذات قيمة    تتلق الدولة الطرف متلقية الطلب أدلة كافية أو يف حينها أو إذا             

 .ال يعتد هبا

قبل وقف أي تدبري مؤقت اختذ عمال هبذه املادة، على الدولة الطرف متلقية              -8 
الطلب أن تتيح للدولة الطرف الطالبة، حيثما أمكن ذلك، فرصة لعرض ما لديها من أسباب               

 .تستدعي مواصلة ذلك التدبري

 .حسنة النيةحبقوق أطراف ثالثة س مي مبا أحكام هذه املادةال جيوز تأويل  -9 
  

 56املادة 
   اخلاصالتعاون

تسـعى كل دولة طرف، دون اخالل بقانوهنا الداخلي، إىل اختاذ تدابري جتيز هلا أن                
حتـيل، دون مسـاس بتحقيقاهتا أو مالحقاهتا أو إجراءاهتا القضائية، معلومات عن العائدات              

ه االتفاقية إىل دولة طرف أخرى دون طلب مسبق، عندما          املتأتية من األفعال اجملّرمة وفقا هلذ     
تـرى أن إفشـاء تلـك املعلومات قد يساعد الدولة الطرف املتلقية على استهالل أو إجراء      
حتقـيقات أو مالحقات أو إجراءات قضائية أو قد يؤدي إىل تقدمي تلك الدولة الطرف طلبا                

 .مبقتضى هذا الفصل من االتفاقية
  

 57املادة 
   املوجودات والتصرف فيهاعإرجا

 من هذه   55 أو املادة    31ما تصادره دولة طرف من ممتلكات عمال باملادة          -1  
االتفاقية يتصرف فيه بطرائق منها إرجاع تلك الدولة الطرف تلك املمتلكات، عمال بالفقرة             
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انوهنا  مـن هـذه املـادة، إىل مالكيها الشرعيني السابقني، وفقا ألحكام هذه االتفاقية وق               3
 .الداخلي

تعـتمد كـل دولة طرف، وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما قد              -2 
يلزم من تدابري تشريعية وتدابري أخرى لتمكني سلطاهتا املختصة ، عندما تتخذ إجراء ما بناء               
على طلب دولة طرف أخرى، من إرجاع املمتلكات املصادرة، وفقا ألحكام هذه االتفاقية،             

 .اعاة حقوق األطراف الثالثة احلسنة النّيةومع مر

 من هذه املادة،    2 و 1 من هذه االتفاقية والفقرتني      55 و 46وفقا للمادتني    -3 
 :على الدولة الطرف متلقية الطلب

يف حالـة اختالس أموال عمومية أو غسل أموال عمومية خمتلسة على النحو              )أ( 
 55فاقية، عندما تنفذ املصادرة وفقا للمادة        من هذه االت   23 و 17املشـار إلـيه يف املادتني       

واسـتنادا إىل حكم هنائي صادر يف الدولة الطرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف               
 متلقية الطلب أن تستبعده، أن ُترجع املمتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة؛

عندما تكون  يف حالـة عـائدات أي جـرم آخر مشمول هبذه االتفاقية،              )ب( 
 من هذه االتفاقية، واستنادا إىل حكم هنائي صادر يف 55املصـادرة قـد نفذت وفقا للمادة      

الدولـة الطـرف الطالبة، وهو اشتراط ميكن للدولة الطرف متلقية الطلب أن تستبعده، أن               
تـرجع املمـتلكات املصادرة إىل الدولة الطرف الطالبة، عندما تثبت الدولة الطرف الطالبة              

ولـة الطـرف متلقية الطلب بشكل معقول ملكيتها السابقة لتلك املمتلكات املصادرة أو      للد
عـندما تعـترف الدولـة الطرف متلقية الطلب بالضرر الذي حلق بالدولة الطرف الطالبة               

 كأساس إلرجاع املمتلكات املصادرة؛

ات يف مجيع احلاالت األخرى، أن تنظر على وجه األولوية يف إرجاع املمتلك            )ج( 
املصـادرة إىل الدولـة الطـرف الطالبة، أو إرجاع تلك املمتلكات إىل أصحاهبا الشرعيني               

 .السابقني، أو تعويض ضحايا اجلرمية

جيـوز للدولـة الطـرف متلقية الطلب، عند االقتضاء، ما مل تقرر الدول               -4 
حقة أو  األطراف خالف ذلك، أن تقتطع نفقات معقولة تكبدهتا يف عمليات التحقيق أو املال            

اإلجراءات القضائية املفضية إىل إرجاع املمتلكات املصادرة أو أن تتصرف فيها مبقتضى هذه             
 .املادة
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جيـوز للدول األطراف أيضا، عند االقتضاء، أن تنظر بوجه خاص يف إبرام              -5 
اتفاقـات أو ترتيـبات مـتفق علـيها، تبعا للحالة، من أجل التصرف هنائيا يف املمتلكات                 

 .املصادرة
  
 58املادة 

  وحدة املعلومات االستخبارية املالية
على الدول األطراف أن تتعاون معا على منع ومكافحة إحالة عائدات األفعال                                         

اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وعلى تعزيز سبل ووسائل استرداد تلك العائدات، وأن تنظر، لتلك                                                   
ن مسؤولة عن تلقي التقارير املتعلقة                  الغاية، يف إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية تكو                            

 .باملعامالت املالية املشبوهة وحتليلها وتعميمها على السلطات املختصة                               
  

 59املادة 
  االتفاقات والترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف

تـنظر الدول األطراف يف إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف لتعزيز               
 .هبذا الفصل من االتفاقية عمال املضطلع بهن الدويل فاعلية التعاو

  
 الفصل السادس

   املساعدة التقنية وتبادل املعلومات
 60املادة 

  التدريب واملساعدة التقنية
تقوم كل دولة طرف، بالقدر الالزم، باستحداث أو تطوير أو حتسني برامج                                            -1 

وميكن أن تتناول تلك الربامج                    . فحته   تدريب خاصة ملوظفيها املسؤولني عن منع الفساد ومكا                           
 :التدريبية، ضمن مجلة أمور، اجملاالت التالية                      

وضع تدابري فّعالة ملنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه أو املعاقبة عليه                                   )أ( 
 ومكافحته، مبا يف ذلك استعمال أساليب مجع األدلة والتحقيق؛                             

 جية ملكافحة الفساد؛         بناء القدرات يف جمال صوغ وختطيط سياسة استراتي                            )ب ( 

تدريب السلطات املختصة على إعداد طلبات بشأن املساعدة القانونية                                        )ج ( 
 املتبادلة تفي مبتطلبات االتفاقية؛               
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تقييم وتدعيم املؤسسات وإدارة اخلدمات العمومية وإدارة األموال                             )د ( 
 العمومية، مبا يف ذلك املشتريات العمومية، والقطاع اخلاص؛                          

فحة إحالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية وارجاع                                 منع ومكا    )ه( 
 تلك العائدات؛        

 كشف وجتميد احالة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛                              )و( 

مراقبة حركة عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية واألساليب                                )ز( 
 أو متويهها؛     املستخدمة يف إحالة تلك العائدات أو إخفائها                       

استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية مالئمة وفّعالة لتيسري إرجاع                                   )ح ( 
 عائدات األفعال اجملّرمة وفقا هلذه االتفاقية؛                  

الطرائق املتبعة يف محاية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات                                       )ط( 
 القضائية؛    

 .ة وعلى اللغات       التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية والدولي                  )ي ( 

تنظر الدول األطراف يف أن تقدم إىل بعضها البعض، حسب قدراهتا، أكرب                                       -2 
 لصاحل البلدان النامية، يف خططها وبراجمها الرامية                           قدر ممكن من املساعدة التقنية، وخصوصا                      

  1 إىل مكافحة الفساد، مبا يف ذلك الدعم املادي والتدريب يف اجملاالت املشار إليها يف الفقرة                                           
ساعدة، وتبادل اخلربات واملعارف املتخصصة ذات الصلة اليت                                 من هذه املادة، والتدريب وامل             

ستيّسر التعاون الدويل بني الدول األطراف يف جمايل تسليم اجملرمني واملساعدة القانونية                                        
 .املتبادلة  

تعزز الدول األطراف، بالقدر الالزم، جهودها الرامية إىل حتقيق أقصى زيادة                                   -3 
ممكنة يف األنشطة العملياتية والتدريبية املضطلع هبا يف املنظمات الدولية واإلقليمية ويف إطار                                                 

 .االتفاقات أو الترتيبات الثنائية واملتعددة األطراف ذات الصلة                                  

تنظر الدول األطراف يف مساعدة بعضها البعض، عند الطلب، على إجراء                                            -4 
اد وأسبابه وآثاره وتكاليفه يف بلداهنا، لكي                      تقييمات ودراسات وحبوث بشأن أنواع الفس                      

 .تضع، مبشاركة السلطات املختصة واجملتمع، استراتيجيات وخطط عمل ملكافحة الفساد                                                 

تيسريا السترداد عائدات األفعال اجملرمة وفقا هلذه االتفاقية، جيوز للدول                                   -5 
كن أن يساعدوا على            األطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأمساء اخلرباء الذين مي                                

 .حتقيق ذلك اهلدف         
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تنظر الدول األطراف يف استخدام املؤمترات واحللقات الدراسية اإلقليمية                                  -6 
ودون اإلقليمية والدولية لتعزيز التعاون واملساعدة التقنية وحلفز مناقشة املشاكل اليت متثل                                       

النامية والبلدان ذات          شاغال مشتركا، مبا يف ذلك املشاكل واالحتياجات اخلاصة للبلدان                                  
 .االقتصادات االنتقالية           

تنظر الدول األطراف يف إنشاء آليات طوعية هبدف املسامهة ماليا يف اجلهود                                              -7 
اليت تبذهلا البلدان النامية والبلدان ذات االقتصادات االنتقالية لتطبيق هذه االتفاقية من خالل                                                 

 .برامج ومشاريع املساعدة التقنية             

لة طرف يف تقدمي تربعات إىل مكتب األمم املتحدة املعين                                  تنظر كل دو        -8 
باملخدرات واجلرمية بغرض القيام، من خالل املكتب، بتعزيز الربامج واملشاريع املضطلع هبا                                                      

 .يف البلدان النامية هبدف تنفيذ هذه االتفاقية                       
  

 61املادة 
  املتعلقة بالفساد وتبادهلا وحتليلهامجع املعلومات 

 دولـة طرف يف القيام، بالتشاور مع اخلرباء، بتحليل اجتاهات       تـنظر كـل    -1 
 .الفساد السائدة داخل إقليمها، وكذلك الظروف اليت ُترتكب فيها جرائم الفساد

تـنظر الدول األطراف يف تطوير االحصاءات واخلربة التحليلية بشأن الفساد     -2 
علومات فيما بينها ومن خالل     واملعلومـات وتقاسـم تلك االحصاءات واخلربة التحليلية وامل        

املـنظمات الدولية واإلقليمية، بغية إجياد تعاريف ومعايري ومنهجيات مشتركة قدر اإلمكان            
 .وكذلك معلومات عن املمارسات الفضلى ملنع الفساد ومكافحته

تـنظر كل دولة طرف يف رصد سياساهتا وتدابريها الفعلية ملكافحة الفساد             -3 
 .عالية تلك السياسات والتدابري وكفاءهتاويف إجراء تقييمات لف

  
 62املادة 

 تنفيذ االتفاقية من خالل: تدابري أخرى
  التنمية االقتصادية واملساعدة التقنية

التنفيذ األمثل هلذه االتفاقية قدر               ساعد على      ت تدابري    تتخذ الدول األطراف           -1 
 من آثار سلبية يف اجملتمع              ساد   ف من خالل التعاون الدويل، آخذة يف اعتبارها ما لل                        ،اإلمكان   
 .خصوصا      ويف التنمية املستدامة          عموما  
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 قدر اإلمكان وبالتنسيق فيما بينها وكذلك مع                            ، تبذل الدول األطراف           -2 
 :املنظمات الدولية واإلقليمية، جهودا ملموسة من أجل                       

 ، بغية تدعيم قدرة            صعدة    على خمتلف األ         مع البلدان النامية       تعزيز تعاوهنا        )أ( 
 الفساد ومكافحة؛        ك البلدان على منع         تل 

البلدان النامية من          ما تبذلـه       زيادة املساعدة املالية واملادية املقدمة لدعم                    )ب ( 
 وإلعانتها على تنفيذ هذه االتفاقية بنجاح؛                       الفساد بصورة فعالة،           مكافحة    ملنع و    جهود  

قتصادات       ذات اال   تقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان النامية والبلدان                      )ج ( 
لتلك    وحتقيقا     . تنفيذ هذه االتفاقية         من أجل       نتقالية، ملساعدهتا على تلبية ما حتتاج إليه                           الا

صص حتديدا       خم ، تسعى الدول األطراف إىل تقدمي تربعات كافية ومنتظمة إىل حساب                                  الغاية 
  وجيوز للدول األطراف أيضا أن تنظر على                       . ألمم املتحدة    ل  تابعة    الغرض يف آلية متويل            لذلك  

وجه اخلصوص، وفقا لقانوهنا الداخلي وألحكام هذه االتفاقية، يف التربع لذلك احلساب                                                  
بنسبة مئوية من األموال، أو من القيمة املعادلة للعائدات االجرامية أو املمتلكات اليت                                       

 تصادرها وفقا ألحكام هذه االتفاقية؛                       

 االنضمام       تشجيع سائر الدول واملؤسسات املالية، حسب االقتضاء، على                            )د ( 
خصوصا بتوفري املزيد من برامج                   و إليها يف اجلهود املبذولة وفقا هلذه املادة وإقناعها بذلك،                            

 .ساعدهتا على حتقيق أهداف هذه االتفاقية                    مل التدريب واملعدات احلديثة للبلدان النامية                 

 هذه التدابري، قدر اإلمكان، دون مساس بااللتزامات القائمة بشأن                                  تتخذ   -3 
ة األجنبية أو بغري ذلك من ترتيبات التعاون املايل على الصعيد الثنائي أو اإلقليمي أو                                              املساعد  
 .الدويل 

جيوز للدول األطراف أن تربم اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة األطراف                                       -4 
ة    الترتيبات املالية الالزمة لضمان فعالي                  آخذة بعني االعتبار          ،واللوجستية    بشأن املساعدة املادية           
 . ومكافحته    ه وكشف   الفساد    وملنع     ، هذه االتفاقية      اليت تنص عليها         وسائل التعاون الدويل          
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 الفصل السابع
   آليات التنفيذ

 63املادة 
  مؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية

ُينشأ مبقتضى هذا الصك مؤمتر للدول األطراف يف االتفاقية من أجل حتسني             -1  
ا على حتقيق األهداف املبينة يف هذه االتفاقية ومن أجل تشجيع           قدرة الدول األطراف وتعاوهن   

 .تنفيذها واستعراضه

يتوىل األمني العام لألمم املتحدة عقد مؤمتر الدول األطراف يف موعد أقصاه             -2  
وبعد ذلك، ُتعقد اجتماعات منتظمة ملؤمتر الدول       . سـنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه االتفاقية       

 . الداخلي الذي يعتمده املؤمتراألطراف وفقا للنظام

يعتمد مؤمتر الدول األطراف نظاما داخليا وقواعد حتكم سري األنشطة املبينة            -3  
يف هذه املادة، وتشمل قواعد بشأن قبول املراقبني ومشاركتهم وتسديد النفقات املتكبدة يف              

 .االضطالع بتلك األنشطة

راءات وطرائق عمل لتحقيق    يـتفق مؤمتر الدول األطراف على أنشطة وإج        -4  
 : من هذه املادة، مبا يف ذلك1األهداف املبينة يف الفقرة 

 62 و 60تيسـري األنشـطة اليت تقوم هبا الدول األطراف مبقتضى املادتني             )أ(  
 والفصول الثاين إىل اخلامس من هذه االتفاقية، بوسائل منها التشجيع على مجع التربعات؛

مات بني الدول األطراف عن أمناط واجتاهات الفساد وعن         تيسري تبادل املعلو   )ب(  
املمارسـات الناجحة يف منعه ومكافحته ويف إرجاع العائدات االجرامية، بوسائل منها نشر             

 املعلومات ذات الصلة حسبما هو مذكور يف هذه املادة؛

ية الـتعاون مع املنظمات واآلليات الدولية واإلقليمية واملنظمات غري احلكوم          )ج(  
 ذات الصلة؛

اسـتخدام املعلومـات ذات الصـلة اليت تعدها اآلليات الدولية واإلقليمية             )د(  
األخـرى مـن أجل مكافحة الفساد ومنعه استخداما مناسبا بغية جتنب ازدواج العمل دون               

 ضرورة؛ 

 استعراض تنفيذ هذه االتفاقية من جانب الدول األطراف فيها؛ )ه(  
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 ني هذه االتفاقية وحتسني تنفيذها؛تقدمي توصيات لتحس )و(  

اإلحاطـة علما باحتياجات الدول األطراف من املساعدة التقنية فيما يتعلق            )ز(  
 .بتنفيذ هذه االتفاقية وااليصاء مبا قد يراه ضروريا من إجراءات يف هذا الشأن

 من هذه املادة، يكتسب مؤمتر الدول األطراف املعرفة         4ألغـراض الفقرة     -5  
مة بالتدابري اليت تتخذها الدول األطراف لتنفيذ هذه االتفاقية، والصعوبات اليت تواجهها            الالز

يف ذلـك، من خالل املعلومات اليت تقدمها تلك الدول ومن خالل ما قد ينشئه مؤمتر الدول               
 .األطراف من آليات استعراض تكميلية

 عن براجمها   تقـوم كل دولة طرف بتزويد مؤمتر الدول األطراف مبعلومات          -6  
وخططها وممارساهتا وكذلك عن تدابريها التشريعية واإلدارية الرامية إىل تنفيذ هذه االتفاقية،            

وينظر مؤمتر الدول األطراف يف أجنع السبل لتلقي . حسـبما يقضـي بـه مؤمتـر األطراف        
 األطراف  املعلومـات واختاذ اإلجراءات املبنية عليها، مبا يف ذلك املعلومات املتلقاة من الدول            

وجيوز للمؤمتر أيضا أن ينظر يف املسامهات املتلقاة من املنظمات غري           . ومـن املنظمات الدولية   
 .احلكومية ذات الصلة، املعتمدة حسب األصول وفقا لإلجراءات اليت يقررها املؤمتر

 من هذه املادة، ينشئ مؤمتر الدول األطراف، إذا         6 اىل   4عمـال بالفقرات     -7  
 . لذلك، أي آلية أو هيئة مناسبة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاالما رأى ضرورة

  
 64املادة 
  األمانة

يـتوىل األمني العام لألمم املتحدة توفري خدمات األمانة املناسبة ملؤمتر الدول             -1  
 .األطراف يف االتفاقية

 :تقوم األمانة مبا يلي -2  

على االضطالع باألنشطة املبينة يف املادة      مسـاعدة مؤمتـر الدول األطراف        )أ(  
 من هذه االتفاقية، واختاذ الترتيبات لعقد دورات مؤمتر الدول األطراف وتوفري اخلدمات             63

 الالزمة هلا؛

مسـاعدة الـدول األطراف، عند الطلب، على تقدمي املعلومات إىل مؤمتر             )ب(  
  من هذه االتفاقية؛63  من املادة6 و5الدول األطراف حسبما تتوخاه الفقرتان 
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ضـمان التنسـيق الضروري مع أمانات املنظمات الدولية واإلقليمية ذات            )ج(  
 .الصلة

  
 الفصل الثامن
   أحكام ختامية

 65املادة 
  تنفيذ االتفاقية

يلزم   وفقا للمبادئ األساسية لقانوهنا الداخلي، ما      ،تـتخذ كل دولة طرف     -1 
 .دارية، لضمان تنفيذ التزاماهتا مبقتضى هذه االتفاقيةاالتشريعية والتدابري فيها المن تدابري، مبا 

جيـوز لكـل دولة طرف أن تعتمد تدابري أكثر صرامة أو شدة من التدابري                -2 
 . ومكافحتهالفساداملنصوص عليها يف هذه االتفاقية من أجل منع 

  
 66املادة 
  زاعاتـتسوية الن

زاعات املتعلقة بتفسري أو تطبيق هذه      ـتسعى الدول األطراف إىل تسوية الن      -1 
 . التفاوضعن طريقاالتفاقية 

يعـرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكثر من الدول األطراف بشأن تفسري            -2 
 ،ر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فترة زمنية معقولة         ، وتتعذّ  أو تطبيقها  هـذه االتفاقية  

وإذا مل تتمكن تلك الدول     . األطرافعـلى التحكـيم بـناء على طلب إحدى تلك الدول            
األطـراف، بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق على تنظيم التحكيم، جاز               

 وفقا   يقدم ع إىل حمكمة العدل الدولية بطلب     لنـزاألي مـن تلك الدول األطراف أن حتيل ا        
 .للنظام األساسي للمحكمة

ع على هذه االتفاقية أو التصديق      جيوز لكل دولة طرف أن تعلن، وقت التوقي        -3 
  من هذه  2أو قبوهلا أو إقرارها أو االنضمام إليها، أهنا ال تعترب نفسها ملزمة بالفقرة              علـيها   
 من هذه املادة جتاه أي دولة       2بالفقرة  ملزمة   الدول األطراف األخرى     تكـون وال  . املـادة 
 .أبدت حتفظا من هذا القبيلطرف 

 من هذه املادة أن تسحب      3 حتفظا وفقا للفقرة     تأبدجيوز ألي دولة طرف      -4 
 .ه إىل األمني العام لألمم املتحدةذلك التحفظ يف أي وقت بإشعار يوّج
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 67املادة 

  التوقيع والتصديق والقبول واإلقرار واالنضمام
 كانون  11 إىل   9فتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أمام مجيع الدول من           ُي -1 
 9، مث يف مقر األمم املتحدة بنيويورك حىت         مرييـدا، املكسيك   يف   2003ديسـمرب   /األول

 .2005ديسمرب /كانون األول

لتكامل االقتصادي  اُيفتح باب التوقيع على هذه االتفاقية أيضا أمام منظمات           -2 
من هذا   منظمة   أي شريطة أن تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء يف             ،اإلقليمية

 . من هذه املادة1ت على هذه االتفاقية وفقا للفقرة عوقّالقبيل قد 

وتودع صكوك التصديق   . ختضع هذه االتفاقية للتصديق أو القبول أو اإلقرار        -3 
وجيوز ألي منظمة إقليمية للتكامل     . أو القـبول أو اإلقـرار لدى األمني العام لألمم املتحدة          

إذا كانت قد فعلت ذلك دولة      االقتصـادي أن تـودع صك تصديقها أو قبوهلا أو إقرارها            
وتعلن تلك املنظمة يف صك تصديقها أو قبوهلا        . واحـدة على األقل من الدول األعضاء فيها       

 تلك  تقومو.  نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها هذه االتفاقية          عن أو إقرارها 
 .ذي صلة يف نطاق اختصاصهاتغيري  الوديع بأي  أيضا بإبالغاملنظمة

ي دولة أو أي منظمة إقليمية      أمام أ فـتح باب االنضمام إىل هذه االتفاقية        ُي -4 
للـتكامل االقتصـادي تكون دولة واحدة على األقل من الدول األعضاء فيها طرفا يف هذه                

وتعلن املنظمة اإلقليمية   . وتودع صكوك االنضمام لدى األمني العام لألمم املتحدة       . االتفاقية
نطاق اختصاصها فيما يتعلق باملسائل اليت حتكمها       عن  وقت انضمامها،   للتكامل االقتصادي،   

ذي صلة يف نطاق    تغيري  الوديع بأي   أيضا بإبالغ    تلـك املنظمة     وتقـوم . هـذه االتفاقـية   
 .اختصاصها

  
 68املادة 

  بدء النفاذ
الثالثني ي اليوم التسعني من تاريخ إيداع الصك        ـيبدأ نفاذ هذه االتفاقية ف     -1 

وألغراض هذه الفقرة، ال يعترب أي      .  التصديق أو القبول أو اإلقرار أو االنضمام       مـن صكوك  
صك تودعه منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي صكا إضافيا إىل الصكوك اليت أودعتها الدول             

 .األعضاء يف تلك املنظمة



 

83  
 

A/58/422

بالنسـبة لكل دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي تصدق على هذه             -2 
 اإلجراء، بذلكاملتعلق الثالثني قـية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها، بعد إيداع الصك       االتفا

 ذا  يـبدأ نفـاذ هذه االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيداع تلك الدولة أو املنظمة الصك                
 من هذه املادة، أيهما كان      1الصـلة أو يف تـاريخ بـدء نفاذ هذه االتفاقية عمال بالفقرة              

 .حقالال
  

 69املادة 
  التعديل

بعد انقضاء مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، جيوز للدولة الطرف             -1 
 بإبالغ الدول   عندئذإىل األمني العام لألمم املتحدة، الذي يقوم         وحتيله   أن تقـترح تعديال هلا    
 االقتراح   بغرض النظر يف   ،األطراف يف االتفاقية بالتعديل املقترح    الدول  األطـراف ومؤمتـر     

األطراف قصارى جهده للتوصل إىل توافق يف اآلراء     الدول  ويبذل مؤمتر   . واختـاذ قرار بشأنه   
وإذا ما استنفدت كل اجلهود الرامية إىل حتقيق توافق اآلراء دون أن يتسىن             . بشأن كل تعديل  

لدول عتماد التعديل، كملجأ أخري، توافر أغلبية ثلثي أصوات ا        يلزم ال التوصـل إىل اتفـاق،      
 .األطرافالدول األطراف احلاضرة واملصوتة يف اجتماع مؤمتر 

 اليت تندرج ضمن    األمور، يف    االقليمية متـارس منظمات التكامل االقتصادي     -2 
 هذه املادة بعدد من األصوات مساو لعدد        يف إطار نطـاق اختصاصـها، حقها يف التصويت        

ـ  وز لتلك املنظمات أن متارس حقها يف       وال جي . طراف يف االتفاقية  اليت هي أ   األعضـاء    ادوهل
 .التصويت إذا مارست الدول األعضاء فيها ذلك احلق، والعكس بالعكس

 من هذه املادة خاضعا للتصديق      1يعتمد وفقا للفقرة    الذي  تعديل  اليكـون    -3 
 .أو القبول أو اإلقرار من جانب الدول األطراف

ي بالنسبة أل  من هذه املادة،     1يعتمد وفقا للفقرة    التعديل الذي   يـبدأ نفاذ     -4 
دولة طرف، بعد تسعني يوما من تاريخ إيداع تلك الدولة الطرف صك تصديقها على ذلك               

 .لدى األمني العام لألمم املتحدة التعديل أو قبوله أو إقراره

ت قبوهلا  دتعديل، يصبح ملزما للدول األطراف اليت أب      العـندما يـبدأ نفاذ       -5 
ل األطراف األخرى ملزمة بأحكام هذه االتفاقية وبأي تعديالت          وتظل الدو  .االلـتزام بـه   

 . أو أقرهتاعليها أو قبلتهاسابقة تكون قد صدقت 
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 70املادة 
  االنسحاب

دولة طرف أن تنسحب من هذه االتفاقية بتوجيه إشعار كتايب          ألي  جيـوز    -1  
 واحدة من تاريخ    ويصبح هذا االنسحاب نافذا بعد سنة     . إىل األمـني العـام لألمم املتحدة      
 .استالم األمني العام ذلك اإلشعار

طرفا يف هذه االتفاقية عندما تنسحب      االقليمية  لتكامل االقتصادي   اال تعـود منظمة      -2 
 .من االتفاقية مجيع الدول األعضاء يف تلك املنظمة

  
 71املادة 

  الوديع واللغات
 .االتفاقيةى األمني العام لألمم املتحدة وديعا هلذه سمَُّي -1  

يـودع أصـل هذه االتفاقية، اليت تتساوى نصوصها اإلسبانية واإلنكليزية            -2 
 .والروسية والصينية والعربية والفرنسية يف احلجية، لدى األمني العام لألمم املتحدة

لون ذلك حسب األصول من جانب      عون أدناه، املخوّ  ضون املوقّ ، قام املفوّ  موإثـباتا ملـا تقدّ     
 .لتوقيع على هذه االتفاقيةحكوماهتم، با

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ


