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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
    للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
    

 قتراحات والمساهمات الواردة من الحكوماتاال  
 
 اقتراحات بشأن صوغ اتفاقية لألمم المتحدة لمكافحة الفساد: أذربيجان 

 
 .ن أن تتكون االتفاقية من أربعة أبوابتقترح أذربيجا -1

باب    -2 ة، ينبغي أن يشمل المفاهيم األساسية المستخدمة   1ال ام العام ، األحك
ة؛ وأغراض االتفاقية؛ والمبادئ المتعلقة بمكافحة الفساد؛ واألنشطة            في االتفاقي
ا  ا يتصل به اد وم ال الفس بين ألعم اد؛ واألشخاص المرتك نطوية على الفس الم

اد؛ والهيئات المشارآة في مكافحة            من جرائ    م؛ ونطاق االنطباق الخاص بالفس
 .الفساد

باب  -3 القيود 2ال لقة ب ائل المتع الج المس بغي أن يع اد، ين ن الفس ة م ، الوقاي
الي؛ والمسؤولية عن انتهاك لوائح                ن؛ واإلشراف الم المفروضة على الموظفي

ة لضمان عدم عمل ا          تدابير الالزم الي؛ وال ألقارب األقربون معا؛ اإلشراف الم
 .والقيود المفروضة على تقديم الهدايا

باب    -4 اد والمسؤولية عن ارتكابها، ينبغي             3ال ، الجرائم ذات الصلة بالفس
اد  تي تخلق ظروفا ُمفضية إلى الفس ائل ذات الصلة بالجرائم ال الج المس أن يع

ير الرامية  والمسؤولية عن ارتكاب تلك الجرائم؛ والمسؤولية عن مخالفة التداب           
ي  م الذات ئات الحك ة وهي ئات الحكومي ي الهي تحري عن موجودات موظف إلى ال
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تحقاقات     ع اس ن دف باريين ع بيعيين واالعت خاص الط ؤولية األش لية؛ ومس المح
ئات والمنشآت والمؤسسات               ر مشروعة؛ ومسؤولية الهي لموظفين بصورة غي ل

ر المشروعة             تجارية غي ة عن األنشطة ال نظمات الحكومي  وعن تلقي دخل    والم
ة ذات الصلة عن              نفيذية الحكومي ئات الت ري الهي ر مشروع؛ ومسؤولية مدي غي

 .عدم تنفيذ تدابير مكافحة الفساد؛ وغير ذلك من الجرائم ذات الصلة بالفساد

باب  -5 الج   4ال بغي أن يع اد، ين لة بالفس رائم ذات الص ار الج ة آث ، إزال
تي              لكات ال ة الممت رد قيم ليها بصورة غير        المسائل المتصلة ب تم الحصول ع ي

تندات          الف المس روع؛ وإت ر مش و غي لى نح ة ع ات المقدم روعة والخدم مش
ناتجة عن الفساد؛ والقيود المفروضة على توظيف            لقة بالجرائم ال ة المتع واألدل
ن فصلوا من وظائفهم بسبب الفساد؛ واإلجراءات المتعلقة ببدء               األشخاص الذي

 .نفاذ االتفاقية

ل    -6 ان أذربيجان تعتقد أنه سيكون من المفيد، أثناء            وعالوة ع دم، ف ا تق ى م
تحدة         م الم الن األم راعاة إع اد، م ة الفس تحدة لمكافح م الم ة األم ع اتفاقي وض

قرار الجمعية العامة (لمكافحة الفساد والرشوة في المعامالت التجارية الدولية         
رفق51/191 ام  )، الم تحدة؛ وأحك م الم ات األم ن اتفاقي ره م ريعات ، وغي  التش

ع     دى جمي بولة ل دول األعضاء والمق تمدها ال تي تع اد ال ة الفس نية لمكافح الوط
ام الصكوك الرقابية الدولية األخرى؛ وغير ذلك من االقتراحات       لدان؛ وأحك الب

 .الرشيدة
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