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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
 للتفاوض بشأن اتفاقية لمكافحة الفساد

    2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
مقترحات وتعليقات بشأن إعداد مشروع اتفاقية األمم                : سويسرا  

  المتحدة لمكافحة الفساد
ر -1 ر      ت ن العناص ددا م ارة إلى أن ع ي االش رية ف لطات السويس غب الس

براء         تماع الخ ي اج لي ف ان ت ي بي بل ف ن ق رت م د ُأثي انت ق اه آ بحوثة أدن الم
داد مشروع اطار مرجعي بشأن صك                توح العضوية إلع ي المف الحكومي الدول

ي لمكافحة الفساد، الذي ُعقد في فيينا في الفترة من                انوني دول يه يول/ تموز 30ق
ن، جرى توسيع نطاق هذه النقاط              . 2001أغسطس   / آب 8إلى   نذ ذلك الحي وم

ريق الخبراء وتقدم سير العمل في المحافل                 ا ف تي عقده في ضوء المناقشات ال
 .األخرى

ي   -2 واردة ف ادية ال ر االرش ة العناص تالية إلى قائم ليقات ال تند التع وتس
رة  بر    3الفق ريق الخ تماع ف ن اج ادر ع تقرير الص ن ال ي   م ي الدول اء الحكوم

 ).Corr.1  وA/AC.260/2الوثيقة (المفتوح العضوية 
  

  مالحظات عامة -1 
اد      -3 ة الفس ن مكافح يجعل م ذا الصك س تحدة بوضع ه م الم ام األم إن قي

ليمية    ا اق ن آونه دال م ة ب ألة عالمي ن   . مس تفيد م تحدة أن تس م الم بغي لألم وين
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تعدد ا     ج م تماد نه ة باع ك العالمي ية الص ان  خاص در االمك ات ق . لتخصص
با في وضع ممارسات ومعايير                    لة قري تحدي في المفاوضات المقب يتمثل ال وس
اد بفعالية مع احترام تنّوع                    ادرة على مكافحة الفس ة المستوى وق مشترآة رفيع

 .ثقافات الدول األعضاء ونظمها القانونية

ا على صعيد وضع مشروع االتفاقية، فانه ينبغي أن يتضمن نصها               -4 ، أم
تي هي  ة، ال ة العام بادئ األخالقي ارة صريحة إلى الم ته، إش وخصوصا ديباج

اد      بادئ، ضمن جملة أمور، الهدف العام            . مصدر مكافحة الفس ذه الم وتشمل ه
انون،        ام الق اواة أم اف والمس بادئ االنص ديد، وم م الس لوب الحك ثل بأس المتم

ة، وض   ؤون العام ي ادارة الش فافية ف تماد الش ة إلى اع ة والحاج رورة المحافظ
نـزاهة    عالوة على ذلك، فان من المهم االشارة إلى اآلثار الضارة التي   . على ال

 .يترآها الفساد على التنمية وما ينشأ عنه من تشويه لالقتصادات
  

  التعاريف -2 
بارها، بصفتها المسؤولة عن     -5 ي اعت ة ف من الضروري أن تضع األمان
يرية ‘ ال التحض نظما ‘األعم ل الم تعاون   ، عم نظمة ال رى، آم ة األخ ت الدولي

ا     لس أوروب ريكية ومج دول األم نظمة ال دان االقتصادي وم ي المي نمية ف . والت
ال       ي مج ك ف طلحات وآذل تعاريف والمص ال ال ي مج ك ف ام بذل بغي القي وين

ر على السواء      ا يتعلق باألحكام الجنائية العامة وآذلك بالمسائل          . المعايي ا فيم أم
ة الق وال  الخاصة بالوالي ل األم آت أو غس ة للمنش ؤولية القانوني ضائية أو المس

إن سويسرا ترغب في التأآيد على                ة، ف بادل المساعدة القانوني ومصادرتها أو ت
تعدد األطراف،  دة على الصعيد الم ر الموح لى المعايي تماد ع الحاجة إلى االع

ر   ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ي اتفاقي واردة ف ر ال لك المعايي يمة وخصوصا ت
 .المنظمة عبر الوطنية

  
  النطاق -3 

بغي لألعمال                   -6 ه ين رى أن ان سويسرا ت لة، ف ة المقب نطاق االتفاقي بالنسبة ل
ن    نافذة م ة ال ر الدولي داف والمعايي تمام الواجب لأله ر االه التحضيرية أن تعي

رى   نظمات األخ ي الم بل ف تعاون   (ق نظمة ال ريكية وم دول األم نظمة ال آم
نمية في الم     دان االقتصادي ومجلس أوروبا، على سبيل المثال والت آما ينبغي ) ي
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ل    ي العم ة ف نب االزدواجي ة      . أن تتج ر رفيع بق معايي را تط أن سويس لما ب ع
ال، وتتوقع أن يتمثل الهدف من هذا الصك الجديد لألمم          ذا المج المستوى في ه

ان، في وضع معايير مماثلة على األقل من حيث المستو        در االمك تحدة، ق ى الم
 .وال تقل عنه بأي حال من األحوال

اد     -7 ة الفس توازنة لمكافح ة م ن رؤي ّبر ع بيق أن يع نطاق التط بغي ل . وين
ة من حيث المبدأ، جميع األشكال التي تشّكل                  الج االتفاقي توقع سويسرا أن تع وت
لدان،       ادي للب ي واالقتص تقرار السياس ديد واالس م الس لوب الحك لى أس ئا ع عب

درة المنشآت على        وفي . التنافس، وشفافية األسواق، ونزاهة النظم القضائية وق
نطاق االتفاقية أن يشمل الفساد الُمعترف به أو الفساد                   بغي ل ه ين ذا الصدد، فان ه

 .في صفوف جماعات النخبة، وآذلك األشكال الثانوية من الفساد
  

  التجريم -4 
لم  -8 اد ل اد واالفس الج الفس لة أن ُتع ة المقب بغي لالتفاقي ن ين وظفين العموميي

ة     ؤولية القانوني أن المس ا بش من أحكام انب، وأن تتض نهم واألج ليين م المح
 .لألشخاص الطبيعيين والقانونيين

بادئ         -9 د الم بل أن يجّس ك المق بغي للص ه ين ة بأن را جازم تقد سويس وتع
راطية،       ة الديمق نظم القانوني رى لل ية األخ د األساس لقانون والقواع ة ل العام

 ).عدم نقض عبء االثبات( افتراض البراءة وخصوصا مبدأ
  

  التدابير الوقائية -5 
ة      -10 ية لالتفاقي ة أحد العناصر األساس ر وقائي بغي أن يكون وضع تدابي . ين

اد، وأن    اء الفس الج مصادر تفشي وب تها أن تع ة وديباج ام االتفاقي بغي ألحك وين
لى  ان، ع ند االمك تأآيد، ع ع ال ا م بة إليه ارة مناس زامي تتضمن اش ابع االل  الط

 :وينبغي لهذه التدابير أن تشمل. لكافة التدابير الوقائية المتخذة

ر ومعايير تكفل أسلوب الحكم السديد وادارة الشؤون            )أ(  وضع تدابي
 العامة بصورة سليمة وشفافة؛

ة     )ب(  كلة، وبخاص ادية للمش تماعية واالقتص ب االج إدراك الجوان
 ة المدنية على عملهم بأجور منصفة؛الحاجة إلى مكافأة موظفي الخدم



 

 4 
 

 A/AC.261/IPM/2 

 ضمان حرية الصحافة؛ )ج( 

ة      )د(  اد والمحافظ ة الفس ل لمحارب لة األج تراتيجيات طوي ع اس وض
 على النـزاهة؛

 .الحاجة إلى وجود نظم قضائية مستقلة وهيئات اشرافية )ه( 
 

منع ومكافحة تحويل األموال ذات المنشأ غير المشروع                    /مصادرة وضبط   -6 
ية عن أعمال الفساد، بما في ذلك غسل األموال، وإعادة هذه األموال                     المتأت

   إلى أصحابها
ادة       -11 ادرة واع تجميد ومص لقة ب ام المتع بغي لألحك ه ين را أن رى سويس ت

تأتية عن الفساد في االتفاقية المقبلة أن تكون مكملة للتدابير الوقائية               وال الم األم
 :وينبغي أن

راف )أ(  دول األط ّجع ال ريعات  تش تماد تش لى اع ة ع ي االتفاقي  ف
وطنية تسمح بضبط ومصادرة األموال ذات المنشأ غير المشروع المتأتية عن            
ا في ذلك إعادة هذه األموال إلى دول المنشأ أو إلى األطراف         اد، بم ال الفس أعم

 المتضررة األخرى؛

ي      )ب(  ني والدول عيدين الوط لى الص اد ع أن الفس ميا ب ترف رس تع
 ة داّلة بالنسبة إلى موضوع غسل األموال؛يعتبر جريم

دول األطراف في االتفاقية على القيام، عند الضرورة،              )ج(  تشّجع ال
تقديم المساعدة القانونية المتبادلة الضرورية          ة ل ة الالزم بوضع األسس القانوني

ا      ورة آنف ي في المجاالت المذآ تعاون الدول بغي أن تكون االجراءات    . لل ا ين آم
ت ة ل ؤولية  الالزم ثل والمس لة بالم بادئ المقاب ع م ية م ذا الغرض متماش حقيق ه

 .الجنائية الثنائية
  

  مسؤولية األشخاص القانونيين -7 
ات    -12 تحقيق غاي رتكب ل ا ُت با م اد غال لى الفس نطوية ع رائم الم ا أن الج بم

ة األمم المتحدة العالمية المقبلة ينبغي أن                   أن اتفاقي تقد ب ان سويسرا تع خاصة، ف
 .نّص صراحة على المسؤولية الجنائية لألشخاص القانونيينت
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  تشجيع وتعزيز التعاون الدولي -8 

ان سويسرا ترى أن             -13 لما ُذآر أعاله، ف المتعلقة ‘ األعمال التحضيرية ‘مث
ر    تائج المؤتم تند إلى ن بغي أن تس اد ين ة الفس ة لمكافح ة عالمي ع اتفاقي بوض

توقيع          رفيع المستوى لل م المتحدة لمكافحة الجريمة        السياسي ال ة األم على اتفاقي
ي        ا، ف رمو، ايطالي ي بالي د ف ذي ُعق ا، ال لحقة به بروتوآوالت الم نظمة وال الم

ن  ترة م انون األول15 إلى 12الف مبر / آ ل 2000ديس راعي وتواص ، وأن ت
ي            تعاون الدول دان ال بذولة في مي ود الم وينبغي التأآيد بصفة خاصة على     . الجه

بادلة   المساعدة القا   ة المت نى االتفاقية              . نوني م أن تع أن من المه تقد سويسرا ب وتع
ا    ي، فيم تعاون الدول دان ال ي مي بذولة ف راف الم تعددة األط ود الم ثيف الجه بتك
ر         األموال غي ا ب زوم ربطه وال، ول ل األم ثال بغس بيل الم لى س لق ع يتع

 .المشروعة لألشخاص المكشوفين في فضائح سياسية
  

  نيةالمساعدة التق -9 
نية على التدابير الوقائية في                    -14 م المساعدة التق ألة تقدي بغي أن ترآز مس ين

ام األول  م  (المق ا القس ر أيض اله4انظ كال  ).  أع ن أش تكون م بغي أن ت وين
ة          ه يجب التأآيد على أن المساعدة         . المساعدة في تحقيق أهداف االتفاقي ر أن غي

لجهـو             دة ل ة وراف بغي أن تكون ثانوي بية ين آما ينبغي للمساعدة   . د الوطنية  األجن
نظم  القضائية    ين ال لى تحس رى، أن تنصّب ع ة أخ اعدة مالي أي مس نية، آ التق
نية برصد غسل األموال،                 ئات الوطنية المع ليمية والوطنية والهي لية واالق المح
نـزاهة في مجال االدارة                   لمحافظة على ال تقلة ل ات وطنية مس وعلى انشاء آيان

 .العامة

ك ين    -15 بغي االشارة إلى أن المستفيدين الرئيسيين من االصالحات، في         آذل
م قبل آل شيء السلطات المحلية والوطنية               الين األخالقي واالقتصادي، ه المج

ذه االصالحات          نفذ ه تي ت لدان ال ة لمكافحة الفساد         . للب تدابير الفعال ع أن ال والواق
ذي يطبقها                ام األول على المجتمع ال ائدة في المق ود بالف  وبالتالي فانه ينبغي .تع

 .لالتفاقية أن تشير صراحة إلى أولوية التمويل الذاتي الوطني لهذه التدابير
  

  اآلليات الالزمة لرصد التنفيذ -10 
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ة التوصيات التي ُتقدم مستقبال وغير ذلك                -16 نّفذ بفعالي من الضروري أن ت
ة            تماد االتفاقي تزامات الناشئة عن اع تابعة الدول    وسعيا إلى ضمان    . من االل  م

د           ة لرص اء آلي لى إنش نص ع ة أن ت بغي لالتفاقي ه ين ة، فان راف لالتفاقي األط
نفيذها تادة، وأن  . ت فافية المع ر الش توفية لمعايي ة مس ذه اآللي ون ه بغي أن تك وين

ة المعقولة، وأن تؤدي إلى استحداث روابط تآزر مع              تظل ضمن الحدود المالي
ا،  ترف به نظم الرصدية األخرى المع دول  ال ة ال دى مجموع بعة ل نظم المّت  آال

اد  ة الفس نية بمكافح تعاون  (GRECO)المع نظمة ال ا وم لس أوروب تابعة لمج  ال
دان االقتصادي        نمية في المي تظم مع       . والت ق ومن اون وثي ة تع ا يوصى باقام آم

 .المنظمات غير الحكومية الدولية الناشطة في ميدان الرصد
 

 ــــــــــ


