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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  
   ورقة مناقشة غير رسمية: اليابان  

  لمحة عامة -أوال 
ام الديمق      -1 بة أم اد هو أخطر عق ليمة  الفس نمية االقتصادية الس . راطية والت

اد        ة الفس ي مكافح نه ف نى ع ر ال غ ي عنص تعاون الدول بغي   . وال م ين ن ث وم
ذه       تند الى ه ة تس ددة وواقعي ر مح لى تدابي نص ع ترحة أن ت ة المق لالتفاقي

 .المبادئ

تالية     -2 نقاط ال ترحة ال ة المق ي االتفاقي بغي أن تغط نع، ) أ: (ين ) ب(الم
اذ ال تجريم وانف انون، ال ي) ج(ق تعاون الدول رار  . ال روع الق ي مش اء ف ا ج وآم

رة          ا العاش ي دورته نائية ف ة الج ريمة والعدال نع الج نة م ن لج ه م الموصى ب
ة    تمده الجمعي ي تع وك لك ليه اإليكوس ق ع بغي أن يواف ذي ين تأنفة، وال المس

إن  ة، ف تعدد التخصصات "العام نهج الم رائد   " ال بدأ ال و الم ون ه بغي أن يك ين
ترحة   لالت ة المق نطوي على أهمية                 . فاقي ورة أعاله ت ز المذآ إن الرآائ م ف ومن ث

 .متساوية في تناول الجوانب المتعددة لمكافحة الفساد
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ترحة أال تنص على التعاون الدولي فحسب، ولكن              -3 ة المق بغي لالتفاقي وين
ال أيضا لدعم قدرة آل دولة على مكافحة الفساد، على أساس أن                على اطار فّع

 .ؤولية األولى لكل دولة هي إرساء دعائم الحكم السديد والحفاظ عليهالمس

   نقاط للبحث -ثانيا 
  المنـع -       ألف

ة         -4 ي االتفاقي ة ف ر هام اله، عناص ر أع ا ذآ نع، آم راءات الم بر اج تعت
نهج جامع للتخصصات إزاء         ل األخذ ب أنها أن تكف ترحة، نظرا ألن من ش المق

نطو       ا ت اد بم تعددة     مشكلة الفس د وجوانب م ليه من تعّق ومع ذلك ال ينبغي  . ي ع
بغي  ل ين اطع، ب دول األطراف بشكل ق تدابير فرضا على ال ذه ال أن ُتفرض ه
ي     انوني واالداري األساس نظام الق ا لل بيقها وفق لى تط جيع ع رى التش باألح

 .المعمول به في آل دولة، وحيثما يمكن لهذه التدابير أن تسهم في منع الفساد

 .نبغي النظر في النقاط التالية عند إعداد االتفاقيةوي -5
  

  ادارة شؤون الموظفين العموميين غير المنتخبين -1 
ة تختلف اختالفا بّينا من بلد الى                  -6 ة العمومي ن في الخدم إن ادارة الموظفي

ة          ت مالئم ام ليس ه ع ن بوج ن العموميي لى الموظفي بقة ع نظم المط ر، وال آخ
نظيم مسلك   ئات خاصة    بالضرورة لت تمون الى ف ن ممن ين ن العموميي  الموظفي
فراء   وزراء والس ثل ال ادارة      . م لقة ب ام المتع اغ األحك م أال ُتص ن ث بغي م وين

ك لكي تتمكن آل دولة طرف                  امدة، وذل ن بطريقة ضيقة ج ن العموميي الموظفي
 .من تنفيذها بصورة مالئمة طبقا لنظامها القانوني واالداري

ه،  -7 ن ومن المنطلق ذات ة من الموظفي ق أن تطلب االتفاقي ليس من الالئ
ك       م، وذل لكاتهم وديونه م وممت ن دخوله بين الكشف ع ر المنتخ ن غي العموميي

 .ألسباب تتعلق باألمور العملية، ومراعاة للخصوصية

 :وعلى أساس هذا االقتراح، يمكن النظر في العوامل التالية -8
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تحقيق و   ة ل ائل المالئم ر الوس ثال، وتوفي بيل الم لى س تبقاء ظروف /، ع أو اس
 .عمل مالئمة، بما في ذلك األجور

 

 

  ئمة والشفافية للهيئات االعتباريةتدابير لتأمين االدارة المال -2 
تدابير انشاء سجالت عمومية للهيئات االعتبارية               -9 ذه ال يمكن أن تشمل ه

ئات  ل الهي اء وادارة وتموي ي انش ارآين ف بيعيين المش خاص الط واألش
ري الهيئات االعتبارية؛                 لية مدي ة السقاط أه ر مالئم بارية، ووضع معايي االعت

تي        ا في ذلك انشاء التزام بمسك          ووضع اجراءات لضمان التف ش الخارجي، بم
ير         تزوير والتقص االت ال ي ح ة ف ات مالئم بيق عقوب حيحة وتط ابات ص حس
تاب العدل والمحاسبين             لمحامين، وآ ة ل ات سلوك مالئم تعمد، ووضع مدون الم

ادة  ( ر الم بر     31انظ نظمة ع ريمة الم ة الج تحدة لمكافح م الم ة األم ن اتفاقي  م
نية  ر "الوط ة الج نظمةاتفاقي ة  "يمة الم ة العام رار الجمعي رفق 55/25، ق ، الم
 ).الثاني

  
  االشتراء الحكومي واالعانات الحكومية -3 

لقة     -10 راءات المتع ي االج ة ف فافية والعدال ر لضمان الش اذ تدابي ن اتخ يمك
 .باالشتراء واالعانات والتراخيص والموافقة في االطار الحكومي

  
  اإلفصاح عن المعلومات -4 

ن           -11 اح ع لق باإلفص ا يتع ة فيم م مالئم ع نظ لى وض جيع ع بغي التش ين
 .المعلومات، لإلسهام في منع الفساد

  
  الوعي العام -5 

نع        -12 لق بم ا يتع ام فيم ي الع ز الوع لى تعزي ة ع جع االتفاقي بغي أن تش ين
   .الفساد وارساء حرية وسائل اإلعالم

  السلطة القضائية وهيئات انفاذ القانون -6 
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ئات     -13 اء هي لطة القضائية وإلنش تقالل الس ام لضمان اس يمكن إدخال أحك
 .إلنفاذ القانون تتميز بالعدل والنـزاهة

  
  التجريم وانفاذ القانون -باء 

لقة         -14 ام المتع ياغة األحك ند ص اه ع واردة أدن نقاط ال ي ال نظر ف بغي ال ين
 .بالتجريم وانفاذ القانون

  المبادئ األساسية -1 
زاهة    نظ -15 م ن ة ودع و حماي بة ه ة المرتق ي لالتفاقي دف الرئيس را ألن اله

لى     ام األول ع ي المق ز ف ك أن ترآ ر آذل ا واألم بغي له راطي، ين م الديمق الحك
ليين  ن المح ن العموميي وة الموظفي و رش اد، أال وه نمط األساسي األول للفس . ال

بر عمال اجراميا في معظم              ن تعت ن العموميي  البلدان، وحيث إن رشوة الموظفي
نفيذ المنتظم والفّعال للصكوك القائمة يعتبر أآثر أهمية الى حد آبير من                 إن الت ف

 .اصدار تشريعات جديدة واستحداث فئات من التجريم
  

  تعريف الرشوة -2 
تعريف مصطلح     -16 بغي ل رة   " الرشوة "ين ادة   1أن يسترشد بالفق  8 من الم

ريف مص    ا تع نظمة، أم ريمة الم ة الج ن اتفاقي ي  "طلح م ف العموم الموظ
 .فينبغي أن يسترشد بالفقرة الرابعة من المادة ذاتها" المحلي

  
  تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفون عموميون أجانب -3 

نظر في مسألة الرشوة التي يتورط فيها                   -17 ام ال بغي إنع ه ين ان أن تقد الياب تع
 .موظفون عموميون أجانب

تقديم الرش        -18 لق ب ا يتع د غطتها اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين        وفيم وة، فق
ة   تجارية الدولي امالت ال ي المع انب ف ن األج ن )1997(العموميي ، الصادرة ع

 .منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي

ع الدول تجّرمه فلن تكون هناك                   -19 انت جمي اذا آ اء، ف ة االرتش ا في حال أم
رات أصال إن ا. ثغ ك، ف لى ذل د وعالوة ع انب ق ن أج ن عموميي اء موظفي رتش

انات      تيازات والحص ع االم ة، وم انة الدول ع حص را م نازعا خطي بب ت يس
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لية      ائف القنص ية والوظ ثات الدبلوماس اء البع نوحة ألعض ن أن . المم ويمك
انب      ن األج ن العموميي د الموظفي انون ض اذ الق لية وانف تحقيقات الفع نطوي ال ت

 .على صعوبات من الناحية العملية
  

  تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفون في المنظمات الدولية -4 
ن   -20 ة بعي نظمات الدولي ي الم تيازات وحصانات موظف ذ ام بغي أن تؤخ ين

لهم     ة لعم بيعة الخاص نظر الى الط بار بال ا أن   . االعت راعى أيض بغي أن ي وين
انون ضد موظفي المنظمات الدولية يمكن أن              اذ الق لية وانف تحريات الفع  يكون  ال
ألة صعبة في واقع األمر بالنظر الى ما لهم من امتيازات وحصانات               ومن . مس

ريف مصطلح     ي تع نظر ف ام ال بغي إنع ه ين لق ذات نظمة  "المنط ي م موظف ف
   .، آما ينبغي أيضا تناول مسألة الوالية القضائية"دولية

  تجريم الرشوة التي يتورط فيها موظفو األحزاب السياسية -5 
لف  -21 ا من نفوذ                  تخت ا له انوني وم ية ووضعها الق اآل األحزاب السياس  هي

لد الى آخر ن ب تماعي م ألة . سياسي واج ة مس ن مناقش ك ال يمك لى ذل ناء ع وب
ية على نفس مستوى رشوة سائر الموظفين                   . رشوة موظفي األحزاب السياس

اطع من خالل    انوني ق نظيم ق بة لت ألة مناس ذه المس ان أن ه رى الياب ك ال ت ولذل
 .فاقية دوليةات

  
  تجريم الرشوة في القطاع الخاص -6 

ال الرشوة في القطاع الخاص بدون                 -22 ة أعم م تجريم آاف ليس من المالئ
 .دراسة الفوارق بينها

لة   -23 ألة معام تين، مس ألتين مختلف لى مس نطوي ع ذه القضية ت بدو أن ه وي
تمي الى ف        ا تن ة إال أنه ات عام دم خدم تي تق ة ال ات الخاص اع "ئة الكيان القط

ريف "الخاص ي اطار تع ناولها ف ن ت ألة يمك " الموظف العمومي"، وهي مس
لمادة   بقا ل رة 8ط نظمة  4، الفق ريمة الم ة الج ن اتفاقي ثانية،  . ، م ألة ال ا المس أم

لق بالقطاع الخاص الحقيقي، فال بد من أن نتذآر أن الهدف الرئيسي             ا يتع وفيم
اد في القطاع العام، و           ة هو الفس أن التجريم في القطاع الخاص ال يمكن       لالتفاقي

 .أن يناقش على نفس مستوى مناقشته فيما يتعلق بالقطاع العام
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  أشكال الفساد األخرى غير الرشوة -7 

لمة  -24 ترن آ اد"تق د " الفس بديد، ونكث العه تالس، والت ا باالخ ع . أحيان وم
لكي   وق الم ي حق ثل ف رائم تتم ذه الج ة ضد ه ة القانوني ك فالحماي ن ذل ي حي ة، ف

ة ضد الرشوة في النـزاهة العامة            ثل الحماي ولذلك فليس من المالئم ادراج     . تتم
 .في االتفاقية المرتقبة" الفساد"جرائم الملكية هذه في نطاق 

  
  اعادة األموال غير المشروعة المنشأ والمستمدة من الفساد -8 

ألة هي آيفية تسوية                -25 ذه المس ليها ه نطوي ع  المشاآل إن أصعب قضية ت
ائدات      ة ع ي مواجه روعة ف لكية المش وق الم لقة بحق دة المتع ابكة والمعق المتش
ثة       بارة أخرى، آيف يمكن المحافظة على مصالح األطراف الثال اد، وبع الفس

 .الحسنة النية

ة،          -26 انة الدول ألة حص ي مس نظر ف ان ال ك، إمع لى ذل الوة ع بغي ع وين
 .واجراءات تنفيذ اعادة األموال

  
  جراءات الجنائيةاال -9 

تحري والمقاضاة في حالة جرائم الرشوة             -27 نظر الى صعوبات ال التي (بال
رتكب بصورة شخصية أو سرا             ا ت ادة م ، يمكن دراسة االجراءات الجنائية   )ع

 :التالية

  
  مساعدة الضحايا وحمايتهم -10 

ادة           -28 رغم من أن الم نظمة تنص على           25على ال ة الجريمة الم  من اتفاقي
إن حاالت الرشوة العادي            ة الضحايا، ف نطوي على ضحايا يمكن أن     حماي ة ال ت
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راءات        ار االج ي اط رهم ف ات نظ رض وجه بغي ع ات وين م تعويض ع له ُتدف
ة اعدة . القانوني لق بمس ام تتع ي أحك نظر ف ام ال بغي إنع ه ين ان أن رى الياب ذا ت ول

 .الضحايا وحمايتهم
  

  التعاون الدولي -جيم 
اع    -29 لومات، ومس بادل المع لق بت ام تتع ي أحك نظر ف ن ال لدان يمك دة الب

ا في ذلك المعونة التقنية، والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة                نامية بم ال
 .بما فيها الوآاالت االنمائية، وتنفيذ ورصد الصك المرتقب
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