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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 
 
 

بيالروس: اقتراحات بشأن اتفاقية األمم املتحدة املستقبلية ملكافحة الفساد 
 
 

جيب أن يكون مشروع االتفاقية املستقبلية صكا مسـتقال وعامـا وملزمـا وأن يوضـع علـى حنـو يراعـي مجيـع الصكـوك املتفـق عليـها  -١

حتت رعاية األمم املتحدة واهلادفة اىل تضافر جـهود اتمـع الـدويل يف مكافحـة الفسـاد، مبـا فيـها اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة 

عرب الوطنية (قرار اجلمعية العامة ٢٥/٥٥، املرفق األول). 

وعلى ضوء آراء القائمني علـى وضـع مشـروع االتفاقيـة، فيمـا يتعلـق بالفـائدة املتوخـاة مـن تضمـني نصـها اجلـزاءات املـراد فرضـها  -٢

ملعاقبة األفعال غري املشروعة علـى شـكل عقوبـات تتخـذ مبقتضـى القوانـني اجلنائيـة واالداريـة واملدنيـة، فانـه ينبغـي أن توضـع االتفاقيـة املسـتقبلية 

حصرا على أساس احترام سيادة الدول وسالمتها االقليمية وعدم التدخل يف شؤوا الداخلية. 

وبغيـة تبسـيط االجـراءات املتعلقـة بـالتوقيع علـى االتفاقيـــة ومــن مث االنضمــام اليــها وكذلــك اجــراء أي تعديــالت أو ادخــال أي  -٣

ـــة بــني  اضافـات علـى التشـريعات الوطنيـة، تـرى بيـالروس أنـه ينبغـي أن تراعـى، خـالل عمليـة صياغـة االتفاقيـة املسـتقبلية، أوجـه التبـاين القائم

النظم القانونية الوطنية. 

وينبغي لنطاق انطباق االتفاقية أال يشمل األفعال املتعلقة بالفساد الـيت تنـدرج ضمـن تعريـف اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة فحسـب،  -٤

بل أن يشمل أيضا أشكال الفساد اليت ال ميكن تصنيفها ضمن تلك الفئة من األفعال االجرامية. 
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وينبغـي التشـديد بصفـة خاصـة، خـالل عمليـة اعـداد مشــروع االتفاقيــة، علــى جمموعــة التدابــري الوقائيــة الالزمــة. ومــن املقــترح  -٥

ـــن  تكريـس اجلـانب األكـرب مـن مشـروع االتفاقيـة للتدابـري الراميـة اىل منـع الفسـاد الـيت ينبغـي أن توضـع مبسـاعدة جمموعـة كبـرية مـن اخلـرباء، مب

فيهم اخلرباء يف جمايل املصارف واملالية. 

أما مسألة جتـرمي األفعـال املتصلـة بالفسـاد فـهي ذات أمهيـة جوهريـة. وضمـان احتـواء املشـروع علـى أوسـع أسـس وشـروط ممكنـة  -٦

بشأن املسؤولية اجلنائية سيجعل يف االمكان مواءمة التشريعات الوطنية للدول األعضاء وكفالة جناح تعاوا يف ميدان القانون الدويل. 

وينبغـي ألحكـام االتفاقيـــة املســتقبلية أن تنــص علــى تعزيــز التعــاون فيمــا بــني أطرافــها ــدف كبــح الفســاد بأشــكاله املختلفــة  -٧

ومكافحته. 

ـــة واالئتمانيــة واملاليــة علــى  وينبغـي أن يتضمـن نـص االتفاقيـة جمموعـة مـن التدابـري الراميـة اىل تشـجيع موظفـي املؤسسـات املصرفي -٨

الكشف عن التورط يف خمتلف املعامالت غري املشروعة لغسل األموال ومنعه. 

وينبغي أن حتدد االتفاقية املعايري اخلاصة باعادة األموال ذات املنشأ غري املشروع.  -٩

وبناء على ذلك ينبغي هليكل مشروع االتفاقية املستقبلية أن يضم العناصر الرئيسية التالية:  -١٠

التعاريف.  -١

النطاق.  -٢

محاية السيادة.  -٣

تدابري منع الفساد.  -٤

التجرمي.  -٥

اجلزاءات.  -٦

الوالية القضائية.  -٧

مسؤولية اهليئات االعتبارية.  -٨

محاية الشهود والضحايا.  -٩

عدم تطبيق السرية املصرفية.  -١٠

املساعدة القانونية املتبادلة.  -١١

التحقيقات املشتركة.  -١٢

مجع وتبادل وحتليل املعلومات (مبا يف ذلك وضع سجالت جنائية).  -١٣
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تسليم ارمني.  -١٤

نقل االجراءات اجلنائية.  -١٥

نقل األشخاص احملكوم عليهم.  -١٦

منع نقل األموال ذات املنشأ غري املشروع عرب احلدود (دون تقييد التدفق احلر لألموال املشروعة أو احلد منه).  -١٧

ـــك املعايــري اخلاصــة بتحديــد الــدول الــيت  كشـف وضبـط ومصـادرة واعـادة العـائدات املتأتيـة مـن الفسـاد (مبـا يف ذل -١٨

نشأت فيها تلك العائدات). 

التصرف يف العائدات املصادرة.  -١٩

املساعدة التقنية.  -٢٠

العالقة باملعاهدات الدولية األخرى.  -٢١

وينبغـي ملشـروع االتفاقيـة أن يتضمـن أيضـا أحكامـا تتيـح امكانيـة اسـتكماهلا بـأنواع أخـرى مـن الـربوتوكوالت والصكـوك حبيـــث  -١١

تشكل جزءا ال يتجزأ من االتفاقية املستقبلية. 

ـــــــــ 


