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االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة 
   للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد 

بوينس آيرس، ٤-٧ كانون األول/ديسمرب ٢٠٠١ 

االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات 
الصني: ورقة مناقشة غري رمسية 

 
 

يف أعقـاب تطـور العوملـة االقتصاديـة، أخـذ الفسـاد يتفـاقم شـدة وأصبـح يشـكّل عقبـة رئيسـية أمـام النمـو االقتصـــادي واالســتقرار  -١
ـــة األمــم املتحــدة ملكافحــة  االجتمـاعي. ويعتـرب التعـاون الـدويل أمـرا أساسـيا ملكافحـة الفسـاد بصـورة فعالـة. ولـذا ترحـب الصـني بـإعداد اتفاقي

الفساد وهي مستعدة ألداء دور فعال يف هذا املشروع. 

وجرمية الفساد مشكلة تواجه الـدول كافـة. وتعلّـق الـدول أمهيـة فائقـة علـى منـع جرميـة الفسـاد وكبحـها. ونظـرا لتنـوع اخللفيـات  -٢

االجتماعيـة واالقتصاديـة والنظـم السياسـية لشـىت الـدول، ينبغـي لكـل دولـة أن تتخـذ التدابـــري الوقائيــة والقمعيــة املناســبة انطالقــا مــن ظروفــها 

اخلاصة ونظامها القانوين، األمر الذي سيساعد بدوره على حتسـني فعاليـة اجلـهود الـيت تبذهلـا الدولـة يف سـبيل مكافحـة الفسـاد. وتقـترح الصـني 

ـــة املنظمــة عــرب الوطنيــة (قــرار اجلمعيــة العامــة ٢٥/٥٥، املرفــق األول) كمرجــع العــداد  االسـتفادة مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرمي

ـــاقدة، مــن حيــث املبــدأ، باختــاذ  مشـروع اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد. وقـد تسـتلزم االتفاقيـة املرتقـب إعدادهـا أن تقـوم الـدول املتع

التدابري لتعزيز االستقامة والنـزاهة يف صفوف املوظفني العموميني ولضمان منع أنشطة الفساد والكشف عنها واملعاقبة عليها بصورة ناجعة. 

واملشكلة الرئيسية يف مكافحة الفساد علـى الصعيـد الـدويل هـو أنـه مـا زال يصعـب تسـليم اهلـاربني مـن وجـه العدالـة الضـالعني يف  -٣

ـــترداد عــائدات هــذه  جرائـم الفسـاد بعـد فرارهـم مـع عـائدات جرائمـهم. ويصعـب يف الوقـت نفسـه علـى البلـدان الـيت تقـع ضحيـة للفسـاد اس

اجلرائم. وقد أتاحت هـذه املشـكلة ملرتكـيب جرائـم الفسـاد االفـالت مـن العقوبـة ومواصلـة العيـش مـن عـائدات جرائمـهم، ممـا يـترك أثـرا سـلبيا 

على مكافحة الفساد بـل ويـؤدي أيضـا إىل التشـجيع عليـه. وتكمـن جـذور أسـباب احلالـة املبينـة أعـاله يف أوجـه التبـاين بـني األنظمـة السياسـية 

والقانونية للدول وعدم وجود آلية فعالة للتعـاون القضـائي. ولـذا تتمثـل املهمـة األوليـة ملكافحـة الفسـاد علـى املسـتوى الـدويل يف إقامـة التعـاون 

القضـائي مـن أجـل ضمـان مقاضـاة ارمـني، أينمـا كـانوا، ومصـادرة عـائدات اجلرميـة وإعادـا إىل البلـدان مـن ضحايـا الفسـاد. وهكـذا ميكـــن 
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القضـاء علـى املـالذ الـدويل للمجرمـني. وينبغـي لالتفاقيـة املرتقبـة ملكافحـة الفسـاد أن ـــدف إىل تعزيــز التعــاون القضــائي الــدويل. ومــن هــذا 

املنطلـق، فاـا سـتتضمن أحكامـا بشـأن الواليـة القانونيـة، واملسـاعدة القضائيـــة، وتســليم ارمــني، ونقــل األشــخاص الذيــن صــدرت أحكــام 

حبقـهم، وتبـادل املعلومـات، والبحـث عـن عـائدات اجلرائـم وضبطـها وإعادـا. ويف هـذا اخلصـوص، ميكـن االسـتفادة أيضـا مـــن اتفاقيــة األمــم 

املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية كأساس متني لالتفاقية اجلديدة. 
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