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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
 للتفاوض بشأن اتفاقية مكافحة الفساد  

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 
   

 االقتراحات والمساهمات الواردة من الحكومات  
 

ورقة موقف بشأن نطاق انطباق اتفاقية األمم المتحدة                       : بوليفيا  
    لمكافحة الفساد

لة من مشاريع القوانين               عمال    -1 ا اآلن سلس د بوليفي ة، تع تزاماتها الدولي بال
ة    انون مكافح ي لق و المشروع األول نها ه نص الرئيسي م اد، وال ة الفس لمكافح

 .الفساد

اهيم   -2 ياق مف ي س ذا ف انون ه داد مشروع الق ة اع ويجري التصدي لمهم
رقابة ا      ي، وال تمع المدن اءلة، والمج ية، والمس االدارة السياس تماعية، آ الج

ليل المسائل ذات الصلة الى استنتاج ال مناص                اد، ويفضي تح فافية، والفس والش
اد ترتبط بعالقات معقدة مع الدولة، التي ليست لديها                نه، وهو أن ظاهرة الفس م

 .استجابة مقنعة يمكن أن تقدمها في مكافحة هذا البالء

بين استعراض لما ينشر في الصحافة والوسائط االذاع          -3 ية، على سبيل   وي
ة        ثق ثق ذي ال ي ور، ال تعاطف الجمه ة ال تحظى ب ثال، أن الخدمات الحكومي الم
انوا يعملون في المجال التنفيذي أم                  ة، سواء أآ نـزاهة مسؤولي الحكوم لة ب آام

 .القضائي أم التشريعي
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ة    -4 ال مكافح ي مج لدان أخرى ف ي ب بة ف تجارب المكتس ير تقصي ال ويش
ود ال  اد الى أن الجه نـزاهة    الفس بادئ ال تند الى م ال تس ذا المج ي ه بذل ف تي ت

نجاح     تحقيق ال ة ل انب الدول ن ج ادقة م تدامة واالرادة الص ذه  . واالس بقا له وط
تقاة من صكوك دولية معترف           ترح عناصر مس بادئ، يتضمن التشريع المق الم

ريكية لمكافحة الفساد       لدان األم ة الب ثل اتفاقي ا، م تعاون   )1(به نظمة ال ة م  واتفاقي
دان االقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين األجانب                نمية في المي والت

 )2(.في المعامالت التجارية الدولية
االت   -5 ن مج لفة م االت مخت ة مج ي ثالث ار ف اد آث كلة الفس تج عن مش وتن

ففيما . الشؤون الوطنية أال وهي المجاالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية       
ال األول، ص المج ا  يخ حافة الى أن بوليفي ا الص تي تورده ام ال ير األرق  تش

اء  ي االدارة  450خسرت زه نة ف ر األمي ات غي تيجة للممارس ليون دوالر ن  م
 .ويعطي ذلك فكرة عن األثر االقتصادي للفساد. العامة

الين السياسي واالجتماعي، يؤدي هذا السلوك الالقانوني الى            -6 وفي المج
لطات من ال    معة الس لخطر، ويقّوض   تعريض ُس ة ل لية واألخالقي تين التمثي ناحي

ك يهدد القدرة على ادارة                 ه المؤسسية، وبذل راطي وهياآل نظام الديمق شرعية ال
 .األمة وسالمتها

اد، ال بد من التأآد، على                 -7 لحرب ضد الفس نظور االستراتيجي ل ومن الم
ام     ي أحك تخدمة ف طلحات المس تعاريف والمص ة ال ن مالءم ثال، م بيل الم س

رة   ذه الظاه بيعة ه ع ط بل م انون المق ة  . الق ي الحاج ة ه ثانية المهم نقطة ال وال
ليها جزاءات أآثر شدة،            تي تفرض ع نائية ال الستعراض تصنيف الجرائم الج
بيل تقّوض ثقة الجمهور في                       ذا الق تي من ه انون ال تهاآات الق راعاة أن ان ع م م

 .مستقبل البلد
اد            -8 ة لمكافحة الفس بر تأسيس وآال يا من عناصر هذا        ويعت عنصرا أساس

ة أن         ع، لدرج ي الواق ة، ف ر بالغ ذا العنص ة ه تراتيجي، وأهمي نظور االس الم
لس      ي، مج تمع المدن ع المج اور م ا، بالتش يقوم به لة س نات ذات الص التعيي

 .النواب، الذي هو هيئة تمثيلية وديمقراطية ومتعددة األحزاب تماما
ترح انشاء اطار قانوني      -9 تالي، يق لمكافحة الفساد، من أجل اتاحة آلية وبال

ار     نع انتش ة م انون، بغي تزمة بالق تحقيق مل ر ال ود وتدابي ون جه لضمان أن تك
تقاللها االداري        ئة اس ذه الهي ية له الم األساس ن المع اد، وم ات الفس ممارس

الي اع   . والم ي القط ك ف ة وآذل ال االدارة العمومي ي مج ئة ف ذه الهي تعمل ه وس
ا يتصل بال        ا بصالحيات واسعة      الخاص فيم يتمتع موظفوه ة، وس تدابير االداري
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ات    انون العقوب ؤولية بموجب ق ا خاضعين للمس يكونون أيض نما س نطاق، بي ال
 .والقانون المدني والقانون االداري

تقيد بالتشريعات أو، في حالة التقيد بها،               -10 لة على عدم ال عدم "ومن األمث
ترامها ر " اح رة الجدي ا، أن الفك ي بوليفي ن  ف الن ع ا لالع ناء تمام ة بالث

ود   دم وج لية لع ناحية العم ا من ال ر ال يمكن انفاذه م أم الموجودات تحت القس
لية      ودات الفع نها والموج لن ع ودات المع ن الموج ة بي أن المقارن م بش . حك

ا مدى الحاجة لدمج استجابة الدولة باجراءات يتخذها           ة تمام ذه الحال وتوضح ه
 .حة الفسادالمجتمع المدني من أجل مكاف

ل      -11 الي ال تخ ي الح انون األول روع الق ي مش وعة ف ام الموض واألحك
ناقض      ي وال تت انون الدول كوك الق ائر ص ة وس ات الدولي اهدات واالتفاقي بالمع

 .معها
املة      -12 ا ش تماده أحكام رى اع ذي ج ي ال انون األول روع الق ويتضمن مش

نائية  رائم الج ا الج ا فيه اد، بم كال الفس ع أش ي تغطي جمي ة ف ية المدرج  الرئيس
بر    وة ع اد والرش رائم الفس ثل ج اله، م ورة أع اص المذآ االت االختص مج
ات          ة، وممارس الح الدول د مص ود ض نح العق نفوذ، وم تغالل ال نية، واس الوط
ارب   اد، وتض ّرة باالقتص روعة المض ر المش ة غي طة المالي اد أو األنش الفس

ي أداء وا اليين ف اق المسؤولين الم لم جراالمصالح، وإخف باتهم، وه نص . ج وي
انون الحالي على بعض هذه الجرائم،                  ا ومشروع الق نائي في بوليفي انون الج الق

 .مع جزاءات أشد على الجرائم األآثر خطورة
ته، تشعر بالقلق من                    -13 ي برم أنها شأن المجتمع الدول ا، ش ة بوليفي وحكوم

اد، التي يمكن أن تهدد استقر               ناجمة عن الفس ار المجتمعات  خطورة المشاآل ال
نمية  ّرض الت الق، وأن تع راطية واألخ م الديمق ّوض قي نها، وأن تق وأم

 .االجتماعية واالقتصادية والسياسية للخطر
اد       -14 ن الفس لوقاية م ي ل تعاون الدول رورة ال نعة بض ا مقت ة بوليفي وحكوم

لى    ر ع نية وتؤث دود الوط اق الح تجاوز نط رة ت ه ظاه نظر لكون ته، بال ومكافح
 .كل وعلى جميع االقتصاداتالمجتمع آ

ؤرخ    -15 انون الم ب الق ثاني 15وبموج انون ال ناير / آ ت 1997ي ، وافق
ريكية لمكافحة الفساد، وهي                  لدان األم ة الب ا وصادقت على اتفاقي ة بوليفي حكوم
تزاماتها في اطار االتفاقية، مشروع القانون المذآورة آنفا       د اآلن، بموجب ال تع

دف    اد، ويه ة الفس أن مكافح ات    بش د اآللي ز وتوطي انون الى تعزي روع الق مش
ة       مان فعالي ليه، وض اء ع ليه والقض بة ع اد والمعاق ن الفس ة للكشف ع الالزم
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طة ذات     ة واألنش ائف العام ي أداء الوظ اد ف ة الفس تخذة لمكافح تدابير الم ال
ة  . الصلة ية لمشروع اتفاقي ا العناصر الرئيس ا تمام ة بوليفي د حكوم ك تؤي ولذل

 . لمكافحة الفساداألمم المتحدة
ة البلدان األمريكية                  -16 اد في اطار اتفاقي ال الفس ترتب على تصنيف أفع وي

انون          ب الق نائية بموج رائم ج ال ج لك األفع بار ت تزام باعت اد ال ة الفس لمكافح
المة        ل بس تي تخ اد ال ال الفس نع أفع دف م ا به ك أساس بوليفي، وذل لي ال الداخ

 .النظام الديمقراطي البوليفي
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