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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
  اضافة

وض لعملية التفا") األعمال التحضريية("ملحوظات تفسريية للوثائق الرمسية   
  بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  مقدمة -أوال  
حتـتوي هـذه الوثـيقة عـلى امللحوظات التفسريية اليت ناقشتها اللجنة املخصصة               -1

. للـتفاوض بشـأن اتفاقـية ملكافحة الفساد طوال عملية التفاوض على مشروع االتفاقية             
التفاوض، اليت ستعدها األمانة وفقا     وسـتدرج هـذه امللحوظات يف الوثائق الرمسية لعملية          

ومل تتخذ اللجنة   . وهذه الوثيقة مقدمة إىل اجلمعية العامة للعلم فقط       . للممارسـة املعـتادة   
املخصصـة أي اجـراء رمسي بشأن هذه امللحوظات، وال ُيتوقع من اجلمعية العامة اختاذ أي                

 .اجراء بشأهنا يف دورهتا الثامنة واخلمسني
  



 

 2 
 

 A/58/422/Add.1 

  ات التفسريية امللحوظ  -ثانيا  
  الفصل األول      

 2املادة 

 )أ(الفقرة الفرعية 
 
تفهم على أهنا تشمل الفرع     " تنفيذي"أن كلمة   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -2

 .العسكري، حيثما كان هذا مناسبا

يفهم على أنه يشمل املناصب     " منصب"أن تعبري   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -3
أما . كومة وتقسيماهتا الفرعية، من الصعيد الوطين إىل الصعيد احمللي        على مجيع مستويات احل   

تتمتع ) اقليمية وبلدية وحملية مثال   (يف الـدول اليت توجد فيها وحدات حكومية دون وطنية           
حبكم ذايت، مبا فيها الدول اليت ال تعترب تلك الوحدات جزءا من الدولة، فيمكن للدول املعنية                

 . على أنه يشمل تلك املستويات أيضا"منصب"أن تفهم تعبري 

املوظف "أن على كل دولة طرف ، لغرض تعريف         " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -4
 2من املادة   ‘ 1‘) أ( أن تقرر من يندرج ضمن الفئات املذكورة يف الفقرة الفرعية            ،"العمومي

 .وكيفية تطبيق كل من تلك الفئات
  

 )ب(الفقرة الفرعية 
 
احلكومة يشمل مجيع مستويات    " بلد أجنيب "تعبري   أن" األعمال التحضريية "سـوف تبني     -5

 . الصعيد احمللي إىلعية، من الصعيد الوطينهتا الفروتقسيما
  

 )د(الفقرة الفرعية 
 
تفهم على أهنا   " املوجودات بكل أنواعها  "أن عبارة   " األعمال التحضريية "سوف تبني    -6

 . املوجوداتتشمل األموال واحلقوق القانونية يف
  

 )و(الفقرة الفرعية 
 
تفهم على أهنا تشمل مفهوم     " مؤقت"أن كلمة   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -7

 .قابلية التجديد
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 3املادة 

 1الفقرة 
ليس تقييد " وفقا ألحكامها"ان القصد من عبارة  " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -8

 .تطبيق املساعدة القانونية املتبادلة

أنه ال ينبغي أن يفهم أن األفعال اجملّرمة وفقا    " األعمـال التحضريية  "سـوف تـبني      -9
لالتفاقـية تقتضـي اعتماد تشريعات داخلية جديدة هبدف ادراج جرم يف القانون الداخلي              

 .حيثما يوجد بالفعل جرم مقابل منصوص عليه يف هذا القانون
  

 4املادة 

 1الفقرة 
 

 من  2أن مبدأ عدم التدخل ُيفهم على ضوء املادة         " رييةاألعمال التحض "سوف تبني    -10
 .ميثاق األمم املتحدة

  
  الفصل الثاين      

 6املادة 
 

أن اهليئة أو اهليئات املشار اليها يف هذه املادة قد          " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -11
 .36تكون هي نفسها املشار اليها يف املادة 

  
 7املادة 

 1الفقرة 
 

 من  1أن وجود النظم املشار اليها يف الفقرة        " األعمال التحضريية "بـّين   سـوف ت   -12
 جيـب أال ميـنع الدول األطراف من االبقاء على تدابري معينة لصاحل اجلماعات               7 املــادة 

 .املغبونة أو اعتماد مثل تلك التدابري
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 9املادة 

 1الفقرة 
 

 ما جيوز تأويله على أنه      1قرة  أنه ال يوجد يف الف    " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -13
مينع أي دولة طرف من اختاذ أي تدبري أو من عدم االفصاح عن أي معلومات تراها ضرورية                 

 .حلماية مصاحلها األساسية املتعلقة باألمن الوطين
  

 10املادة 

 )أ(الفقرة الفرعية 
 

ق حبماية  أنه ينبغي للدول األطراف، فيما يتعل     " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -14
املعلومـات الشخصـية اليت تتناول هذه االتفاقية استخدامها، أن تستلهم املبادئ املرساة يف              
مـبادئ األمـم املتحدة التوجيهية لتنظيم ملفات البيانات الشخصية احملوسبة، اليت اعتمدهتا             

 .1990ديسمرب / كانون األول14 املؤرخ 45/95اجلمعية العامة يف قرارها 
  

 11املادة 

 2لفقرة ا
 

أن االشارة إىل االستقاللية املماثلة ينبغي أن ُتفهم  " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -15
 .على أهنا تشمل احلاالت اليت تكون فيها تلك االستقاللية مطابقة

  
 13املادة 

 1الفقرة 
 

أن االشارة إىل املنظمات غري احلكومية ومنظمات       " األعمال التحضريية "سوف تبني    -16
ـ  والقصد من هذه امللحوظة هو     . تمع احملـلي تتعلق باملنظمات املنشأة أو القائمة يف البلد         اجمل

 .1توضيح هذه الفقرة ال تعديل الفقرة 
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 )د(الفقرة الفرعية 
 

هو التشديد على   ) د (1أن القصد من الفقرة     " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -17
ا يف خمتلف الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق       االلـتزامات اليت سبق للدول األطراف أن عقدهت       

االنسـان اليت هي أطراف فيها، وينبغي أال تؤخذ، بأي شكل من األشكال، على أهنا تعّدل                
 .تلك االلتزامات

  
 14املادة 

 1الفقرة 
 )أ(الفقرة الفرعية 

 
ا جيوز أن ُتفهم بأهن   " اهليئات األخرى "أن عبارة   " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -18

تشمل وسطاء قد يشملون يف بعض الواليات القضائية شركات السمسرة باألوراق املالية أو             
 .التجار املتعاملني باألوراق املالية أو مكاتب صرف العملة أو مساسرة العملة

معامالت "جيوز أن ُتفهم عبارة     "أن عبارة   " األعمـال التحضريية  "سـوف تـبني      -19
الت غري العادية اليت، ال تتوافق، حبكم مقدارها وخصائصها         على أهنا تشمل املعام   " مشـبوهة 

وتواتـرها، مـع أنشطة الزبون التجارية أو تتجاوز املعايري املتعارف عليها يف السوق أو ال                
 ."يوجد هلا أساس قانوين واضح وميكن أن تشكل أنشطة غري مشروعة أو ترتبط هبا إمجاال

  
 )ب(الفقرة الفرعية 

 
أن إنشاء وحدة معلومات استخبارية مالية      " ألعمـال التحضريية  ا"سـوف تبـّين      -20

املطلـوب مبقتضى هذه الفقرة الفرعية يقصد به احلاالت اليت ال يوجد فيها بعُد آلية من هذا                 
 .القبيل

  
 4الفقرة 

 
املبادرات "أنه، أثناء املفاوضات، فُهم أن عبارة       " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -21

تشري بصفة  " اختذهتـا املؤسسات االقليمية واألقاليمية واملتعددة األطراف      ذات الصـلة الـيت      
خاصـة إىل التوصـيات األربعـني والتوصـيات اخلاصة الثماين الصادرة عن فرقة العمل               

 على  2001 و 2003لالجـراءات املالـية بشأن غسل األموال، بصيغتها املعدلة يف عامي            
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ئمة أخرى اختذهتا مؤسسات اقليمية وأقاليمية      الـتوايل، وعـالوة على ذلك، إىل مبادرات قا        
ومـتعددة األطـراف ملكافحة غسل األموال، مثل وفرقة العمل الكاريبية املعنية باالجراءات             
املالـية، والكومنولـث، وجملس أوروبا، وجمموعة مكافحة غسل األموال يف أفريقيا الشرقية             

 املالية بشأن غسل األموال يف أمريكا       واجلنوبـية، واالحتاد األورويب، وفرقة العمل لالجراءات      
 .اجلنوبية، ومنظمة الدول األمريكية

  
  الفصل الثالث      

أن من املسلّم به أنه جيوز أن جتّرم الدول أو تكون           " األعمال التحضريية "سوف تبني    -22
 .قد جّرمت بالفعل سلوكا غري اجلرائم املذكورة يف هذا الفصل باعتبار هذا السلوك فاسدا

  
 16ادة امل
 

أنه ال ُيقصد هبذه املادة أن متس بأي حصانات         " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -23
جيـوز أن يتمتع هبا وفقا للقانون الدويل املوظفون العموميون األجانب أو موظفو املؤسسات              

وقـد الحظت الدول األطراف أمهية احلصانات يف هذا السياق، وهي           . الدولـية العمومـية   
 .ات الدولية العمومية على التنازل عن تلك احلصانات يف احلاالت املناسبةتشجع املؤسس

 
 1الفقرة 

 
أن قانونا يعّرف اجلرمية من حيث املبالغ املدفوعة        " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -24

ميكن أن يفي مبا هو مطلوب يف كل فقرة من          " للـتحريض على االخالل بالواجب الرمسي     "
ون مفهوما أن من واجب كل موظف عمومي أن يكون نزيها عند            الفقـرات شريطة أن يك    

ليس من الالزم اثباته    " مستقل"اجتهاده أو ممارسة سلطته التقديرية، وأن هذا التعريف تعريف          
 .بقانون أو لوائح بلد املوظف أو منظمته الدولية

" دوليةتصريف األعمال التجارية ال   "أن العبارة   " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -25
 .ُيقصد هبا أن تشمل تقدمي املعونة الدولية

 
 2الفقرة 

 
أن الوفود املتفاوضة رأت أن من املهم أن تقوم أي          " األعمال التحضريية "سوف تبّين    -26

دولـة طرف مل جتّرم هذا الفعل، بقدر ما تسمح قوانينها بذلك، بتوفري املساعدة والعون فيما                
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حقة مرتكبيه من قبل الدولة الطرف اليت جرمته وفقا يـتعلق بالتحقـيق يف هـذا اجلرم ومال       
لالتفاقـية وأن تتجنـب، إذا كان ذلك حمتمال يف األصل، السماح لعقبات تقنية، مثل انتفاء                
ازدواجـية الـتجرمي، بأن حتول دون تبادل املعلومات الالزمة لتقدمي املوظفني الفاسدين إىل              

 .العدالة

أدرج يف هذه الفقرة أساسا     " عمدا"أن التعبري   " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -27
 وأحكام االتفاقية األخرى وال يقصد منه ضمنا أي إضعاف          1حتقـيقا لالتسـاق مع الفقرة       
، إذ ان من املعترف به أن املوظف العمومي األجنيب ال ميكنه            2لاللـتزام الـوارد يف الفقرة       

 ".بصورة غري متعمدة"التماس أو قبول الرشوة 

 تقضي بأن جترم الدول األطراف      1أن الفقرة   " األعمال التحضريية " تـبني    سـوف  -28
الدول األطراف  " تنظر" تقضي فقط بأن     2رشـو املوظفني العموميني األجانب، وأن الفقرة        

وليس مرد  . يف جتـرمي التماس أو قبول الرشاوى من قبل املوظفني األجانب يف تلك الظروف             
. بول تلك الرشاوى أو استعداده للتسامح مع ذلك       ذلـك تغاضـى أي وفد عن التماس أو ق         

والواقـع أن الفرق يف درجة االلتزام بني الفقرتني يعود إىل أن السلوك األساسي الذي تتناوله                
، اليت تقضي بأن جترم الدول األطراف التماس وقبول         15 سـبق أن مشلته املادة       2الفقـرة   

 .الرشاوى من ِقبل موظفيها
  

 17املادة 
 

أن هذه املادة ال يقصد منها اإللزام مبالحقة اجلرائم         " األعمال التحضريية "تبني  سوف   -29
 .التافهة

يفهم يف بعض البلدان على أنه      " التسريب"أن تعبري   " األعمال التحضريية "سوف تبّين    -30
 .، بينما هو مشمول هبذين التعبريين يف بلدان أخرى"التبديد"و " االختالس"خيتلف عن 

  
 19املادة 

 
أن هذه املادة ميكن أن تشمل أنواعا شىت من         " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -31

السـلوك، مـثل قـيام املوظف العمومي، على حنو غري سليم، بإفشاء معلومات حمجورة أو                
 .امتيازية
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 23املادة 
 

أن أفعال غسل األموال اجملّرمة وفقا هلذه املادة        " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -32
فهم على أهنا جرائم مستقلة وقائمة بذاهتا، وأنه ال داعي لوجود إدانة سابقة باجلرم األصلي               ُت

لـتقرير الطابع أو املنشأ غري املشروع للموجودات املغسولة وجيوز تقرير الطابع أو املنشأ غري               
، أثناء سري اجراءات    28املشـروع لـلموجودات، وأي علم أو قصد أو غرض وفقا للمادة             

 .قة املتعلقة بغسل األموال وميكن االستدالل عليهما من املالبسات الوقائعية املوضوعيةاملالح
  

 27املادة 

 1الفقرة 
 

 من هذه املادة يقصد منها      1أن صيغة الفقرة    " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -33
ذه مشول خمتلف درجات املشاركة، ولكن مل  يقصد منها الزام الدول األطراف بادراج كل ه              

 .الدرجات يف تشريعاهتا الداخلية
  

 30املادة 

 2الفقرة 
 

أن التوازن املناسب املشار اليه يف هذه الفقرة        " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -34
 .سوف يرسى أو ُيبقى يف القانون ويف املمارسة

  
 4الفقرة 

 
 على أهنا تشمل    ُتفهم" إىل حني احملاكمة  "أن عبارة   " األعمال التحضريية "سوف تبّين    -35

 .مرحلة التحقيق
  

 31املادة 

 5الفقرة 
 

أن القصد من هذا احلكم هو أن يكون حدا أدىن         " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -36
 .وأن للدول األطراف حرية جتاوزه يف تشريعاهتا الداخلية
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 35املادة 
 

 يعترب شامال   "الكيانات أو األشخاص  "أن تعبري   " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -37
 .الدول، وكذلك الشخصيات االعتبارية والطبيعية

 أن املقصود من هذه املادة هو إرساء املبدأ املتمثل          "األعمال التحضريية "سـوف تبني     -38
يف ضـرورة أن تعمـل الـدول األطـراف على أن تكون لديها آليات تتيح لألشخاص أو                  

ئمة، اجراءات قانونية ضد أولئك     الكـيانات الـيت يصيبها الضرر أن تستهل يف ظروف مال          
مثال يف احلاالت اليت تكون فيها لتلك األفعال صلة حقيقية          (الذيـن يرتكـبون أفعال فساد       

 ال تقيد حق كل     35ومع أن املادة    ). بالدولة الطرف اليت يراد استهالل تلك االجراءات فيها       
 احلاالت، فليس   دولـة طـرف يف تقريـر الظروف اليت جتعل فيها حماكمها متاحة يف تلك              

املقصـود مـنها أيضا أن تشترط أو تقرر ماهية ما ختتاره الدولة الطرف خصيصا لدى فعل                 
 .ذلك

  
 36املادة 

 
أن اهليئة أو اهليئات املشار اليها يف هذه املادة ميكن          " األعمال التحضريية "سوف تبني    -39

 .6أن تكون هي نفس اهليئة أو اهليئات املشار اليها يف املادة 
  

 41املادة 
 

ينبغي فهمه على أنه يشري إىل      " إدانة"أن مصطلح   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -40
 .ادانة مل تعد قابلة لالستئناف

  
 42املادة 

 1الفقرة 
 )أ(الفقرة الفرعية 

 
الفهم املتمثل يف أن اجلرم قد يرتكب كليا أو         " األعمال التحضريية "سـوف جتّسـد      -41

 .دولة الطرفجزئيا يف اقليم ال
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  الفصل الرابع     
 46املادة 

 
 9الفقرة 

 )ب(الفرعية 
 

أن الدولة الطرف متلقية الطلب ستحدد ما هو        " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -42
 .، واضعة يف اعتبارها أغراض االتفاقية"االجراء القسري"
  

 19الفقرة 
 

 الدولة الطرف الطالبة    الفهم املتمثل يف أن   " األعمـال التحضريية  "سـوف جتسـد      -43
سـتكون ملزمة بعدم استخدام ما تتلقاه من معلومات حممية بالسرية املصرفية يف أي غرض               
غـري اإلجراءات اليت طلبت تلك املعلومات من أجلها، ما مل تأذن هلا بذلك الدولة الطرف                

 .متلقية الطلب
  

 28الفقرة 
 

لتكاليف اليت تنشأ فيما يتصل     أن كثريا من ا   " األعمـال التحضريية  "سـوف تبـّين      -44
 ستعترب بصفة 46 من املادة 18 و11 و10باالمتـثال للطلـبات اليت تقدم عمال بالفقرات    

أيضا " األعمال التحضريية "وفضال عن ذلك، سوف تبني      . عامة تكاليف ذات طابع استثنائي    
نبغي تزويدها  أن الـبلدان النامية قد تواجه صعوبات يف تغطية حىت بعض التكاليف العادية وي             

 .باملساعدة املناسبة لتمكينها من الوفاء مبتطلبات هذه املادة
  

 48املادة 

 1الفقرة 
 ‘1‘) ب(الفقرة الفرعية 

 
ُيفهم مبعناه الواسع حبيث يشمل     " هوية"أن تعبري   " األعمال التحضريية "سوف توّضح    -45

 .ةما قد يلزم لتحديد هوية الشخص من مسات أو معلومات أخرى ذات صل
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 )د(الفقرة الفرعية 
 

أن هذه الفقرة الفرعية ال تعين ضمنا أن نوع         " األعمال التحضريية "سـوف توّضح     -46
الـتعاون املبـّين فيها لن يكون متاحا يف اطــار اتفاقيــة األمم املتحــدة ملكافحة              

 ).55/25املرفق األول من قرار اجلمعية العامة (اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
  
 3لفقرة ا

 
أنه، لدى النظـــر يف اقتراح     " األعمـال التحضـرييـــة   "سـوف تبـّين      -47

القضائيـــة  قدمـــته شيلي وتدعو فيه إىل إدراج حكم بشـــأن الواليـــة        
والـتعــاون فـيمـا يتعلــــق باجلرائــــم التـي ترتكب باستخـــدام         

 كان هناك فهم عام مفاده      ،)Corr.1 و A/AC.261/L.157(تكنولوجيـــا احلاســـوب   
 تشمل بالفعل ممارسة الوالية القضائية على اجلرائم احملددة 42مـن املادة  ) أ (1 الفقـرة   أن

وفقـا لالتفاقية واليت ارُتكبت باستخدام احلاسوب إذا استوفت كل العناصر األخرى للجرم،             
ا الصدد، ينبغي   ويف هذ . حـىت وإن كانت آثار اجلرم قد جتسدت خارج إقليم الدولة الطرف           

ويتضمن اجلزء الثاين من    .  من االتفاقية  4للـدول األطـراف أيضـا أن تراعي أحكام املادة           
اقـتراح شـيلي اقتراحا بأن تالحظ الدول األطراف امليزة اليت ميكن اكتساهبا من استخدام               

وأشار االقتراح إىل أن الدول     . 46االتصـاالت اإللكترونـية يف املـبادالت مبوجب املادة          
 لتعجيلاألطـراف قـد ترغب يف النظر يف استعمال االتصاالت اإللكترونية، عند االمكان، ل       

إال أن االقتراح يشري أيضا إىل أن هذا االستخدام قد تترتب           .  القانونية املتبادلة  املساعدةبتقدمي  
 .عليه أخطار اعتراض طرف ثالث الرسائل، وهذا ما ينبغي تفاديه

  
  الفصل اخلامس      

 51املادة 
 

لن تكون هلا تبعات    " مبدأ أساسي "أن عبارة   " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -48
 .قانونية متس أحكاما أخرى يف هذا الفصل
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 52املادة 

 1الفقرة 
 

 معا، وأن   2 و   1ضرورة قراءة الفقرتني    " األعمـال التحضـريية   "سـوف تـبني      -49
تطبق وتنفذ مع إيالء االعتبار الواجب      االلـتزامات املفروضة على املؤسسات املالية ميكن أن         

وميكن للدول األطراف يف هذا الصدد أن تقدم إىل         . للمخاطر اخلاصة املقترنة بغسل األموال    
املؤسسـات املالـية إرشـادات بشأن ماهية اإلجراءات املناسبة اليت تطبقها، وما إذا كانت               

سابات اليت هلا قيمة معينة أو      املخاطر ذات الصلة تتطلب تطبيق وتنفيذ تلك األحكام على احل         
طـابع معـني، وعلى مواطنيها وكذلك مواطين الدول األخرى، وعلى املوظفني الذين هلم              

ويتعني أن تكون املبادرات ذات الصلة اليت تتخذها املنظمات         . وظـيفة معيـنة أو مقام معني      
رات املشار إليها يف    اإلقليمـية واألقاليمية واملتعددة األطراف ملكافحة غسل األموال هي املباد         

 ".األعمال التحضريية" يف 14احلاشية للمادة 

يؤخذ على  " األشخاص الوثيقي الصلة  "أن تعبري   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -50
أنـه يشمل األشخاص أو الشركات اليت هلا صلة واضحة باألفراد املكلفني بوظائف عمومية              

 .هامة

يثين املؤسسات املالية عن التعامل مع      "ن عبارة   أ" األعمال التحضريية "سـوف تبني     -51
ُتفهم على أهنا تشمل عدم املساس بقدرة املؤسسات        " أي زبـون شرعي أو حيظر عليها ذلك       
 .املالية على التعامل مع الزبائن الشرعيني

  
 2الفقرة 

 )أ(الفقرة الفرعية 
 

كن أن تفي به    أن االلتزام بإصدار إرشادات مي    " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -52
 .الدولة الطرف أو هيئاهتا املعنية بالرقابة املالية

 
 3الفقرة 

 
أن هذه الفقرة ال يقصد منها توسيع نطاق        " األعمـال التحضريية  "سـوف تـبني      -53

 . من هذه املادة2 و1الفقرتني 
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 4الفقرة 
 

عقال "عين  ُيفهم على أنه ي   " حضور مادي "أن تعبري   " األعمال التحضريية "وف تبني   س -54
فمجرد وجود وكيل حملي أو موظفني      . موجودين داخل الوالية القضائية   " وإدارة ذوي شأن  

وُتفهم اإلدارة على أهنا تشمل الشؤون اإلدارية،       . ذوي رتب منخفضة ال ميثل حضورا ماديا      
 .أي الدفاتر والسجالت

ي وال  أن املصارف اليت ليس هلا حضور ماد      " األعمـال التحضريية  "سـوف تـبني      -55
 ".املصارف الومهية"تنتسب إىل مجاعة مالية خاضعة للرقابة تعرف عادة بـ 

  
 53املادة 

 )ج(الفقرة الفرعية 
 

أنه، أثناء النظر يف هذه الفقرة، قام ممثل مكتب         " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -56
ىل االقتراح الذي   الشـؤون القانونـية التابع لألمانة العامة باسترعاء انتباه اللجنة املخصصة إ           

قدمـه مكتـبه ومكتـب خدمات الرقابة الداخلية مبكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات              
بأن تدرج يف هذه الفقرة اشارة إىل االعتراف        ) A/AC.261/L.212انظـر الوثيقة    (واجلـرمية،   

وعقب . مبطالـبة مـنظمة دولـية عمومية باالضافة إىل االعتراف مبطالبة دولة طرف أخرى            
قشة االقتراح، قررت اللجنة املخصصة عدم ادراج تلك االشارة، استنادا إىل التفاهم على             منا

أن الـدول األطراف ميكن، عمليا، أن تعترف مبطالبة مؤسسة دولية عمومية، تكون أعضاء              
فـيها، باعتـبارها املالكـة الشرعية للممتلكات اليت اكتسبت عن طريق سلوك جمّرم وفقا               

 .لالتفاقية
  

 54 املادة

 1الفقرة 
 )أ(الفقرة الفرعية 

 
من هذه  ) أ(أن االشارة إىل أمر مصادرة يف الفقرة        " األعمال التحضريية "سوف تبني    -57

املادة جيوز أن يفسر تفسريا واسع النطاق، حبيث يشمل أحكام املصادرة النقدية، ولكن ينبغي              
 .ديها والية قضائية جنائيةأن ال يقرأ على أنه يقتضي انفاذ أمر صادر عن حمكمة ال توجد ل
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 )ب(الفقرة الفرعية 
 

من هذه املادة يتعني أن تفسر      ) ب (1أن الفقرة   " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -58
عـلى أهنـا تعين بأن االلتزام الوارد يف هذا احلكم سيتم الوفاء به عن طريق اجراءت جنائية                  

 .ميكن أن تؤدي إىل أوامر مصادرة
  

 )ج (الفقرة الفرعية
 

من ) ج (1، يف سياق الفقرة     "اجلاين"أن تعبري   " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -59
هذه املادة، قد يفهم يف احلاالت املناسبة على أنه يشمل األشخاص الذين قد يكونون حاملني               

 .لسندات ملكية لغرض اخفاء هوية املالكني احلقيقيني للممتلكات املعنية
  

 2الفقرة 
 )أ(ية الفقرة الفرع

 
) أ (2املستخدم يف الفقرة    " أسبابا كافية "، أن تعبري    "األعمال التحضريية "سوف تبني    -60

مـن هـذه املـادة ال ينبغي تأويله كإشارة اىل قضية دعوى ظاهرة الوجاهة يف البلدان اليت                  
 .تستخدم نظمها القانونية هذا التعبري

من هذه املادة أنه جيوز     ) أ (2قرة  فيما يتعلق بالف  " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -61
للدولة الطرف أن ختتار إقرار اجراءات إما لالعتراف بأمر التجميد أو احلجز األجنيب وإنفاذه              
وإمـا السـتخدام أمر التجميد أو احلجز األجنيب أساسا الستصدار أمر التجميد أو احلجز               

من هذه  ) أ (2ردة يف الفقرة    علما بأن االشارة اىل أمر التجميد أو احلجز الوا        . اخلـاص هبـا   
املادة ال ينبغي تأويلها على أهنا تقتضي إنفاذ أمر جتميد أو حجز صادر عن سلطة ليس لديها                 

 .والية قضائية جنائية أو االعتراف هبذا األمر
  

 55املادة 
 

 من املادة   1أن االشارة يف هذه املادة إىل الفقرة        " األعمال التحضريية "سـوف تبني     -62
 .31 من املادة 7-5غي أن تفهم على أهنا تشمل االشارة إىل الفقرات  ينب31
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 1الفقرة 
 

ينبغي أال يفسر تفسريا    " أدوات"أن تعبري   " األعمـال التحضـريية   "سـوف تـبني      -63
 .فضفاضا

  
 3الفقرة 

 )أ(الفقرة الفرعية 
 

نشاط غري  أن بيان الوقائع جيوز أن يتضمن وصفا لل       " األعمال التحضريية "سوف تبني    -64
 .املشروع وعالقته باملوجودات املراد مصادرهتا

  
 7الفقرة 

 
الفهم القائل بأن الدولة الطرف املتلقية الطلب       " األعمال التحضريية "سـوف جتسد     -65

سـوف تتشـاور مع الدولة الطرف الطالبة فيما كانت املمتلكات ذات قيمة ال ُيعتد هبا، أو                 
 .قّيد بأي موعد هنائي لتقدمي دليل اضايفبشأن الطرق والوسائل الكفيلة بالت

  
 57املادة 

 1الفقرة 
 

أن امللكية الشرعية السابقة تعين امللكية يف وقت        " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -66
 .ارتكاب اجلرم

  
 2الفقرة 

 
أن إرجاع املمتلكات املصادرة جيوز أن يعين يف        " األعمال التحضريية "سـوف تبّين     -67

 .ت إرجاع احلق فيها أو قيمتهابعض احلاال

 1أن القانون الداخلي املشار اليه يف الفقرة        " األعمـال التحضريية  "سـوف تبـّين      -68
 تعين التشريعات أو اللوائح     2والـتدابري التشـريعية والتدابري األخرى املشار اليها يف الفقرة           
 .الوطنية اليت متكّن من تنفيذ هذه املادة من جانب الدول األطراف
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 3الفقرة 
 )ب(و ) أ(الفقرتان الفرعيتان 

 
 من  3من الفقرة   ) ب(و) أ(أن الفقرتني الفرعيتني    " األعمال التحضريية "سوف تبّين    -69

هـذه املادة تنطبقان على اجراءات ارجاع املوجودات فقط، ال على اجراءات املصادرة اليت              
رف املتلقية الطلب أن تنظر يف مسألة       وينبغي للدولة الط  . تتناوهلا مواد أخرى يف هذه االتفاقية     

التنازل عن اشتراط صدور حكم هنائي يف احلاالت اليت يتعذر فيها احلصول على حكم هنائي               
 .لتعذر مالحقة اجلاين قضائيا بسبب الوفاة أو الفرار أو الغياب، أو يف حاالت مناسبة أخرى

  
 4الفقرة 

 
تفّسر على أهنا تكاليف    " ات املعقولة النفق"أن  " األعمال التحضريية "سـوف تبـّين      -70

. ونفقـات متكبدة وليست أتعاب من يعثر على املمتلكات أو غريها من الرسوم غري احملددة              
 .وجيدر بالدولتني الطرفني الطالبة ومتلقية الطلب أن تتشاورا بشأن النفقات احملتملة

  
 58املادة 

 
لة طرف أن تنظر يف انشاء وحدة       أنه جيوز لكل دو   " األعمال التحضريية "سوف تبني    -71

معلومات استخبارية مالية جديدة، أو انشاء فرع متخصص تابع لوحدة معلومات استخبارية            
وعالوة . مالية قائمة، أو جمرد استخدام وحدة املعلومات االستخبارية املالية القائمة التابعة هلا           

ي أن تفسر مبا يتوافق مع      أن هذه املادة ينبغ   " األعمال التحضريية "عـلى ذلـك، سوف تبني       
 . من االتفاقية14من املادة ) ب (1الفقرة 

  
  الفصل السادس       

 62املادة 

 2الفقرة 
 )ج(الفقرة الفرعية 

أن هذه الفقرة الفرعية ال يقصد منها املساس        " األعمال التحضريية "سـوف تـبني      -72
 .57بتطبيق املادة 
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  الفصل السابع      
 63املادة 

 3الفقرة 
 

ـ  -73 أن الـتمويل ال ينبغي أن ُيربط باسترداد        " األعمـال التحضـريية   "وف تـبني    س
 .املوجودات

  
 7الفقرة 

 
أنه ليس يف هذه الفقرة ما يقصد منه تقييد السلطة          " األعمال التحضريية "سوف تبني    -74

 الـتقديرية اليت يتمتع هبا مؤمتر الدول األطراف بصفته احملفل الوحيد املختص بالنظر فيما إذا              
 .كانت هناك ضرورة إلنشاء آلية أو هيئة للمساعدة على تنفيذ االتفاقية تنفيذا فعاال

  
  الفصل الثامن      

 67املادة 

 2الفقرة 
 

منظمة التكامل االقتصادي   "أنه يقصد بتعبري    " األعمـال التحضريية  "سـوف تـبني      -75
اليها الدول األعضاء   أي منظمة أنشأهتا دول ذات سيادة يف منطقة معينة وأحالت           " االقليمـية 

فـيها االختصـاص املتعلق باملسائل اليت حتكمها االتفاقية واليت أُذن هلا على النحو الواجب،               
وفقـا الجراءاهتا الداخلية، بالتوقيع أو التصديق عليها أو قبوهلا أو اقرارها أو االنضمام اليها؛               

لى تلك املنظمات ضمن    يف اطار هذه االتفاقية ع    " الدول األطراف "وتسـري االشارات إىل     
 .حدود اختصاصها
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