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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 
 
 

فنـزويال: اقتراحات مقدمة للنظر فيها أثناء االجتماع التحضريي غري الرمسي للجنة املخصصة للتفاوض بشأن اتفاقية ملكافحة الفساد 
 
 

ـــدة ســنوات أعلــى أمهيــة ملشــكلة الفســاد، ألن الشــعب الفنـــزويلي عــاىن مــن هــذا البــالء طــوال تارخيــه  أولـت فنــزويال منـذ ع -١

الدميقراطي. وهلذا السبب اقترحت فنــزويال علـى الـس الدائـم ملنظمـة الـدول األمريكيـة مشـروعا التفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفسـاد. 

ـــر الوثيقــة  وقـد قـامت فنــزويال بـدور نشـط يف ابـرام االتفاقيـة الـيت ُأدرج العديـد مـن االقتراحـات الـواردة يف مشـروعها يف الوثيقـة اخلتاميـة (انظ

 .(E/1996/99

أما اآلن وقد برزت امكانية اعتمـاد صـك ذي طـابع عـاملي يبـدد الشـواغل الـيت تقلـق بلدانـا عديـدة، تـود فنــزويال أن تؤكـد جمـددا  -٢

ــه مـن الضـروري اعتمـاد صـك دويل ذي طـابع عـاملي ميكنـه، اذا وضـع يف االعتبـار الصكـوك القائمـة حاليـا واخلـربة الـيت توفرهـا،  رأيها القائل ان

أن يسهم بصورة فعالة يف القضاء على ظاهرة الفساد. 

ـــا ملراجعــة احلســابات يف العــامل مبهمــة مكافحــة الفســاد يف اطــار العوملــة. ففــي عــام  ويف هـذا السـياق، تضطلـع املؤسسـات العلي -٣

٢٠٠٠، عقد مؤمتر أورويب أمريكي يف مدريد برعاية هيئة مراجعة احلسـابات االسـبانية، مجـع بـني رؤسـاء املؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات 

يف بلـدا أوروبـا وأمريكـا الالتينيـة والكاريبــي، وكـان موضوعـه الرئيسـي هـو مـــا ميكــن لتلــك املؤسســات أن تفعلــه ضمــن عمليــات التكــامل 

املختلفة ملكافحة احلصانة من العقاب واالحتيال وتشجيع االمهال. 

وكـانت الدورتـان العاشـــرة واحلاديــة عشــرة للجمعيــة العامــة ملنظمــة املؤسســات العليــا ملراجعــة احلســابات يف أمريكــا الالتينيــة  -٤

والكاريبـي قد عقدتا يف الربازيل يف تشـرين الثـاين/نوفمـرب ٢٠٠٠ ويف بنمـا يف آب/أغسـطس ٢٠٠١. وقـد جـرى خـالل الدورتـني لفـت النظـر 

اىل ضـرورة اسـتحداث آليـات فعالـة ملكافحـة الفسـاد. وحتقيقـا لتلـك الغايـة، عقـد اجتمـاع يف واشـنطن العاصمـة مبقاطعـة كولومبيــا يف تشــرين 
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ـــى األمــني العــام ملنظمــة  األول/أكتوبـر ٢٠٠١ اقـترحت خاللـه منظمـة املؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي عل

ـــة الــدول األمريكيــة ورؤســاء احملــاكم العليــا يف أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي ورؤســاء  الـدول األمريكيـة عقـد اجتمـاع جيمـع بـني أمانـة منظم

ـــا  السـلطات الدسـتورية لالجـراءات القانونيـة الـيت تتخذهـا الـدول ورؤسـاء املؤسسـات العليـا ملراجعـة احلسـابات التابعـة ملنظمـة املؤسسـات العلي

ــــزاهة واآلداب االداريــة ضمــن اطــار اتفاقيــة البلــدان  ملراجعـة احلسـابات يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي بغيـة تدعيـم اجلـهود املبذولـة لتعزيـز الن

األمريكية ملكافحة الفساد. 

وبصورة مماثلة، اتفق يف املؤمتر الدويل السابع عشر للمؤسسات العليــا ملراجعـة احلسـابات علـى أن تقـوم كـل مؤسسـة عليـا ملراجعـة  -٥

احلسابات، ضمن بلداا، بتعزيز تشريعات مكافحة الفساد وغسل األموال. 

وعلى املنوال ذاته، أجريت دراسة يف بلدان املنطقة اآلنديـة حتـت رعايـة مؤسسـة التنميـة اآلنديـة ومنظمـة املؤسسـات العليـا ملراجعـة  -٦

احلسـابات يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبــي واملؤسسـات  العليـا ملراجعـة احلسـابات يف اكـوادور وبوليفيـا وبـريو وفنــزويال وكولومبيـــا الســتقصاء 

ـــة واألخالقيــة يف اتمــع نتيجــة  األوضـاع املتعلقـة بالفسـاد يف املنطقـة خـالل السـنوات العشـر املاضيـة. وقـد بينـت الدراسـة ضعـف القيـم األدبي

املستويات العالية من الفساد واحلصانــة مـن العقـاب، وتركـيز السـلطة والوسـائل غـري املشـروعة للوصـول اىل السـلطة والبقـاء يف السـلطة، وعـدم 

كفاية القدرات التشغيلية وقدرات امليزنة لدى املؤسسـات الرقابيـة، وعـدم تلبيـة االحتياجـات األساسـية (أي تدهـور األحـوال املعيشـية) وأخـريا، 

عدم مشاركة اجلمهور يف شجب األفعال املخالفة لألصول. 

ومـن جهـة أخـرى، ونتيجـة لـتزايد احلصـول علـى املعلومـات املتعلقـة بـاالدارة العموميـة، توفـرت أيضـا شـــفافية أكــرب يف الســنوات  -٧

األخـرية، مسـلطة الضـوء علـى أفعـال الفسـاد. وتتجسـد تلـك الشـــفافية يف نشــر املعلومــات املتعلقــة بأنشــطة االدارة العموميــة � مبــا يف ذلــك 

ـــة ومــن خــالل مشــاركة  األفعـال الـيت تلحـق الضـرر مبوجـودات اتمـع احمللـي � مـن خـالل وسـائط االعـالم اجلماهـريي والوسـائل االلكتروني

اجلمهور، من بني آليات أخرى. 

أما املؤشرات والعنـاصر التقنيـة (كاملعايـري أو وحـدات القيـاس) والبيانـات الالزمـة لتقديـر درجـة الفسـاد يف جمتمعاتنـا تقديـرا كميـا  -٨

فغري كافية، على الرغم من ضرورة لفت النظر اىل تصور املؤسسات العليـا ملراجعـة احلسـابات فيمـا يتعلـق بانتشـار الظـاهرة يف مجيـع القطاعـات 

بأشكال جديدة ومتنوعـة. وقـد أدى الفسـاد الفـردي املعـزول، يف حـاالت عديـدة، اىل متـهيد الطريـق أمـام الفسـاد املنتظـم مـن جـانب مجاعـات 

املنظمة لتحقيق ذلك الغرض. 

وال شك يف لظاهرة الفساد مضاعفات خطرية يف ثالث جماالت:  -٩

يف اال االقتصادي � أدى استخدام أموال اتمع احمللي لفائدة قلـة مـن النـاس بـدال مـن اسـتخدامها للخـري العـام اىل  (أ)

توليد الفقر الذي تعاين منه بلداننـا وحـال دون تنميتـها االقتصاديـة. ويـؤدي حتويـل املـوارد وسـوء انفاقـها مـن خـالل أفعـال الفسـاد اىل احليلولـة 

دون استخدامها لتحســني الصحـة واالسـكان وتعزيـز العمالـة ونوعيـة املنتجـات وتـوازن األسـعار، وذلـك باختصـار يف مجيـع اـاالت الـيت تؤثـر 

تأثريا مباشرا على نوعية حياة الناس؛ 

ــــم الفســـاد واىل مهامجـــة القيـــم السياســـية والثقافيـــة  يف اــال االجتمــاعي � أدت احلصانــة مــن العقــاب اىل تدعي (ب)

والفكرية، مما أثر على التعايش بني مجيع املواطنني علـى أسـاس املسـاواة. ومـن املـهم أيضـا التـأكيد علـى أن الفسـاد ال يوجـد حصـرا يف القطـاع 
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العام؛ فهو موجود أيضا يف القطاع اخلاص يف اتمع، على الصعيديــن الوطـين والـدويل. وحيثمـا وجـد موظـف فاسـد، يوجـد عـادة أيضـا منظـم 

مشاريع أو مواطن مفسد. 

يف اـال السياسـي � يتـآمر الفسـاد علـــى النظــام الدميقراطــي، اذ يضعــف الثقــة بأنشــطة الدولــة ممــا يلحــق الضــرر  (ج)

باملؤسسات أو يقوضها وخيلق عدم الرضا وفقدان املصداقية ويعرقل االدارة السياسية السليمة والفعالة. 

ولذلك فان فنـزويال تؤكد من جديد احلاجة اىل صك قانوين عاملي فعال وتقدم االقتراحات الواردة أدناه.  -١٠

فيمـا يتعلـق بالتعـاريف، تـرى فنــزويال أن مـن املناسـب التشـديد علـى أن االتفاقيـــة ينبغــي أن تبــني بوضــوح مــا معــىن مصطلحــي  -١١

"أفعال الفساد" و "األشخاص الذي يرتكبون تلك األفعال" كما ينبغي أن تعـرف مـا يفهــم مـن عبـاريت "األمـوال املتأتيــة مـن أفعـال الفســاد" و 

"عائدات اجلرمية". وكان الوفد الفنـزويلي قد قدم هذا االقتراح أثنـاء التفـاوض بشـأن اتفاقيـة البلـدان األمريكيـة ملكافحـة الفسـاد، وهـو االقـتراح 

ـــي" تتعــهد األطــراف مبوجبــها بســن  الـذي ثبـت بعـد مناقشـات مكثفـة أنـه ليـس مـن املمكـن تناولـه اال يف اطـار مـادة بعنـوان "التطويـر التدرجي

تشريعات بشأن هذه املسألة يف املستقبل وبالنظر يف أنواع أخرى من األفعال اليت ميكن اعتبارها "فاسدة". 

ومن املمكن، من خـالل التعـاون الـدويل، وضـع نظـام اسـتخبارات دويل يوفـر، مـع احـترام سـيادة الـدول األطـراف، وسـيلة لدعـم  -١٢

أنشـطتها الراميـة اىل معاقبـة األشـخاص الفاسـدين، وحتديـد أفعـال الفسـاد وتقديرهـا كميـا، واعـادة املكاسـب املتحققـة بطـرق غـري مشــروعة اىل 

ـــة، ينبغــي أن  أوطاـا، واسـتخدام التكنولوجيـات املتقدمـة يف مناولـة البيانـات، وانشـاء آليـات فعالـة ملنـع الفسـاد أو معاقبتـه. وحتقيقـا لتلـك الغاي

توصي االتفاقية باستراتيجيات وخطط عمل على الصعيدين الوطين والدويل. 

وينبغي أن تنص االتفاقية أيضا على انشاء هيئـة تنسـيق تكـون مسـؤولة عـن صـوغ وتنفيـذ برامـج تعليميـة تعـزز القيـم األخالقيـة يف  -١٣

جمـال النــزاهة واخلدمـة العموميـة، وانشـاء نظـام معلومـات ضمـن اطـار األمـم املتحـدة، ومواصلـة رصـــد التغــريات احلاصلــة يف القطــاعني العــام 

واخلاص والناجتة عن اخلطط التشغيلية الكفؤة ملكافحة الفساد. 

وينبغـي الغـاء السـرية املصرفيـة لكـي ال تـؤدي التشـريعات احلمائيـة، يف البلـدان الـــيت تعــترف بذلــك املبــدأ، اىل حتويلــها اىل ملجــأ  -١٤

ضريبــي جيـري فيـه غسـل رؤوس األمـوال املتأتيـة مـن أفعـال الفسـاد ويسـتخدم أحيانـا الرتكـاب جرائـم أخـرى ختضـع فعليـا الجـراءات دوليـــة، 

كاالجتار باملخدرات ومتويــل االرهـاب والفسـاد السياسـي واملـايل. ولـو مل تكـن هنـاك سـرية مصرفيـة، لكـان مـن األسـهل كثـريا رصـد الـثروات 

اهلائلة املتأتية من أفعال الفساد. واذا مل يكـن يف االمكـان التخلـص مـن السـرية املصرفيـة، ينبغـي علـى األقـل أن تعـدل االتفاقيـة هـذا املبـدأ حبيـث 

يتماشى مع املتطلبات الدولية وتراعي احتياجات البلدان اليت حتقق بصورة مشروعة يف أفعال فساد حمددة. 

وقد أصبح غسل األموال أو املوجودات يشكّل ديدا عامليا يعـرض للخطـر أمـن واسـتقرار النظـام املـايل ويؤثـر يف التجـارة ويـؤدي  -١٥

حىت اىل تقّويض البىن احلكومية. وجيب أن حتث االتفاقية الـدول األطـراف علـى سـن تشـريعات بشـأن هـذه املسـألة وعلـى جتـرمي غسـل األمـوال 

مبوجـب قانوـا الداخلـي وكذلـك علـى انشـاء اآلليـة القانونيـة واالداريـة الضروريـــة الســتبانة املوجــودات املتأتيــة مــن جرائــم ضــد املمتلكــات 

العمومية للدولة وحتديد أماكن تلك املوجودات وضبطها. 
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وينبغي أن تشتمل االتفاقية على جـزاءات تطبـق علـى اهليئـات االعتباريـة الضالعـة يف أفعـال الفسـاد، حبيـث تشـتمل تلـك اجلـزاءات  -١٦

على امكانية التعرف علـى وجـود خطـر الفسـاد اسـتنادا اىل تواتـر ضلـوع تلـك اهليئـات يف أفعـال الفسـاد، وعلـى توزيـع أمسـاء اهليئـات املسـتبانة 

على الصعيد الدويل، واشتراط وجود ضمانات (أمن) اضافية للسـماح هلـا باملشـاركة يف العمليـات التجاريـة، واسـتبعادها لفـترة تصـل اىل مخـس 

سنوات من سجل املقاولني واملوّردين يف البلدان اليت توجد فيها مثل تلك السجالت. 

وينبغي أن تشتمل مسؤوليات أجهزة الشرطة الدولية على مساعدة املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف حتقيقاا.  -١٧

وأخريا، هناك حاجة اىل مشاركة أكرب من اتمع األهلي املنظم يف مجيـع الـدول األطـراف بغيـة توحيـد اجلـهود بـني املنظمـات غـري  -١٨

ـــرارات الــدول مــن  احلكوميـة والرابطـات املهنيـة واجلماعـات املدافعـة عـن حقـوق االنسـان وأيـة مجاعـات أخـرى قـد تتمكـن مـن التأثـري علـى ق

خالل مشاركتها النشطة. 

ــــــــ 


