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االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة 

   للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 
 
 
 

االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات 
 
 

زامبيا: اقتراحات بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 
 

إن اقتراحات زامبيا تتسق مع ما ورد يف بروتوكول مكافحة الفسـاد للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب األفريقـي الـذي وقّـع عليـه رؤسـاء 

دول أو حكومات الدول األعضاء يف اجلماعة، وذلك يف بالنتري، مالوي، يف ١٤ آب/أغسطس ٢٠٠١. واالقتراحات هي التالية: 

ينبغي أن تبدأ االتفاقية بديباجة تتضمن بعض ما ورد من إفادات يف قرار اجلمعية العامة؛  (أ)

ينبغي أن تتضمن بابا بشـأن التعـاريف جيـري فيـه تعريـف مصطلحـات مثـل "الفسـاد" أو "الرشـوة" و"اهليئـة العموميـة"  (ب)

و"املوظف العمومي" و"املصادرة" و"الوالية القضائية"؛ 

ينبغي أن تتضمن أحكاما توضح أو تسرد أهداف االتفاقية أو أغراضها؛  (ج)

ينبغي أن تتضمن أحكاما توضح ما هي أفعال الفساد الـيت تشـملها. وهنـا ال ينبغـي االقتصـار علـى أفعـال الفسـاد الـيت  (د)

يرتكبـها املوظفـون العموميـون بـل وينبغـي أن تشـمل االتفاقيـة موظفـي القطـــاع اخلــاص أيضــا. كمــا ينبغــي أن تشــمل الفســاد الــذي يرتكبــه 

املوظفون العموميون األجانب؛ 

ينبغي أن تتضمن أحكاما تشمل تدابري للوقاية من الفساد إضافة إىل تدابري للتحري؛  (ه)

ينبغي أن تشمل االتفاقية أحكاما تلزم الـدول األطـراف باعتمـاد تدابـري لتـأكيد واليتـها القضائيـة علـى األفعـال ارمـة  (و)

وفقا هلذه االتفاقية؛ 
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ينبغي أن تتضمن أحكاما تتناول صوغ السياسات والتشريعات الداخليـة وحتقيـق االتسـاق فيمـا بينـها مـن أجـل الوفـاء  (ز)

بغرض االتفاقية؛ 

ينبغي أن تتضمن االتفاقية أحكاما تلـزم الـدول األطـراف باعتمـاد تدابـري ملصـادرة العـائدات املتأتيـة مـن أفعـال الفسـاد  (ح)

املبينة يف االتفاقية، وبتوفري املساعدة املتبادلة من أجل رد تلك العائدات إىل بلداا األصلية؛ 

ـــة  ينبغـي أن تتضمـن أحكامـا تتنـاول تسـليم ارمـني واملسـاعدة القضائيـة والقانونيـة ومحايـة "املبلّغـني" والشـهود ومحاي (ط)

السيادة. وجيب أن حتظى املسائل املذكـورة يف الفقـرة ٣ مـن اإلطـار املرجعـي للتفـاوض بشـأن اتفاقيـة لألمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد(١) بتغطيـة 

مفصلة؛ 

جيـب أن تنـص االتفاقيـة علـى ترتيـب مؤسسـي بشـأن التنفيـذ وأن تلـزم الـدول األطـراف بتعيـني سـلطة لتقـدمي وتلقـــي  (ي)

طلبات املساعدة والتعاون مبوجب االتفاقية؛ 

جيب أن توضح االتفاقية عالقتها باملعاهدات واالتفاقيات والربوتوكوالت األخرى؛  (ك)

ينبغي لالتفاقية أن تنص على أن تشـعر الـدول األمانـة العامـة مبـا تعتمـده مـن تدابـري وتشـريعات ومـا إىل ذلـك، نتيجـة  (ل)

لالتفاقية أو تكون ذات صلة ـا. وجيـب علـى األمانـة العامـة أن حتتفـظ ـذه وغريهـا مـن املعلومـات ذات الصلـة لكـي يتسـىن للـدول األطـراف 

الوصول إليها بسهولة؛ 

ينبغـي لالتفاقيـة أن تبـني مـن هـم املخولـون حسـب األصـول للتوقيـع علـى االتفاقيـة ومـا هـي طرائـق التصديـــق عليــها  (م)

ومىت ينبغي أن تدخل حيز النفاذ؛ 

ينبغي هلا أيضا أن تنص على السبل اليت ميكن ا تعديل االتفاقية.  (ن)
 

احلواشي 

انظــر الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتصــادي واالجتمــــاعي، ٢٠٠١، امللحـــق رقـــم ١٠  (١)
(E/2001/30/Rev.1)، اجلزء الثاين، الفصل األول، الباب ألف، الفقرة ١. 
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