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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 
 

األرجنتني: فصل مقترح بشأن التدابري املنعية 
 

املادة [...] 

مدونة قواعد السلوك 

تتعهد الدول األطـراف بـأن تعتمـد مدونـات لقواعـد السـلوك بشـأن السـلوك الصحيـح والشـريف والسـليم للموظفـني  -١

العموميني. 

تتضمن تلك املدونات قواعد:  -٢

تلزم األشخاص الذيـن يكـون هلـم، مـن خـالل أداء واجبـام، علـم بأفعـال الفسـاد يف أداء املـهام العموميـة بـأن يبلّغـوا  (أ)

السلطات املختصة بتلك األفعال؛ 

متنـع اســـتخدام األمــوال أو املمتلكــات أو اخلدمــات أو املعلومــات العموميــة الــيت حيصلــون عليــها يف أداء واجبــام  (ب)

الرمسية أو نتيجة هلا استخداما غري مشروع يف أنشطة ال تتصل بأعماهلم الرمسية؛ 

حتظـر عليـهم أن يلتمسـوا أو يتلقـوا، بطريقـة مباشـرة أو غـري مباشـــرة، ألنفســهم أو ألقــارم األقربــني، أي هدايــا أو  (ج)

جمامالت أو فوائد أخرى قد تؤثر على ممارستهم النـزيهة لوظائفهم. 

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني (قرار اجلمعية العامة ٥٩/٥١، املرفق).  املصادر:

E)، املادة الثالثة.  / اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد (انظر الوثيقة 1996/99
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 O f ficial Gazette of the Council of :املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفني العموميني (انظر

 Europe: Committee of Ministers part-volume, No. V�May 2000,

 .(recommendation No. R (2000) 10
 

املادة [...] 

تضارب املصاحل 
 

تعتمد كل دولة طرف قواعد بشأن تضارب املصاحل، بغية منع املوظفـني العموميـني مـن اختـاذ قـرارات ميكـن أن حتقـق  -١

هلم أو ألقارم األقربني فائدة من أي نوع تنشأ من تضارب بني منصبهم الرمسي ومصاحلهم الشخصية. 

تتضمن القواعد اخلاصة بتضارب املصاحل ما يلي:  -٢

تدابري تضع سبل عمل لتخفيـض أو ازالـة األحـوال الـيت ميكـن أن تتضـرر فيـها نــزاهة املوظفـني العموميـني. وميكـن أن  (أ)

b)، وتنفيـذ آليـات لضمـان  l i nd trusts) "تشمل تلك التدابري اشتراط االمتناع عن التصرف يف أحوال معينة، وانشـاء "الودائـع العميـاء

الشفافية يف عمليات اختاذ القرارات؛ 

االلـتزام بـأن يصـــدر املوظفــون العموميــون اقــرارات علنيــة بانتظــام عــن مصاحلــهم األعماليــة أو التجاريــة أو املاليــة  (ب)

وأنشطتهم التوظيفية وسجلهم التوظيفي؛ 

تدابري ملنع املوظفني العموميني مـن أن جيـدوا أنفسـهم يف أحـوال تضـارب مصـاحل بعـد أن يكونـوا قـد كفـوا عـن تـويل  (ج)

املناصب العمومية. 
 

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني.  املصادر:

املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. 
 

املادة [...] 

االقرارات حتت القسم عن املوجودات 
 

تتعـهد الـدول األطـراف بـأن تعتمـد قواعـد تنـص علـى نظـــم إلصــدار اقــرارات منتظمــة عــن موجــودات والتزامــات  -١

املوظفني العموميني وموجودات والتزامات أزواجهم ومعوليهم. 

تتضمـن القواعـد اجـراءات إلعـالن تلــك االقــرارات تكفــل عــدم االخــالل غــري املعقــول حبــق املوظفــني العموميــني  -٢

وأسرهم يف سرية اخلصوصيات والسالمة. 
 

املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني.  املصادر:

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، املادة الثالثة. 

املدونة النموذجية لقواعد سلوك املوظفني العموميني. 
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املادة [...] 

االشتراء العمومي 
 

تعتمـد كـل دولـة طـرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية أو اداريـة أو أخـرى إلنشـاء نظـام لالشـــتراء العمومــي يســتند اىل قواعــد 

الشفافية. وميكن أن تشمل تلك التدابري ما يلي: 

آليات للتمكني من التحديد الصحيح لالحتياجات اليت يتوخى أن تلىب عن طريق االشتراء العمومي؛  (أ)

نظم لتعميم املعلومات املتعلقة باملناقصات اجلارية والعقود املمنوحة والنفاذ اىل تلك املعلومات؛  (ب)

نظم اشتراء عمومي تستند اىل استخدام معايري موضوعية الختيار املقاولني ومنح العقود؛  (ج)

نظـم جتعـل مـن املمكـن اكتشـاف ومنـع ادراج أحكـام يف شـروط املناقصـات تقيـد املنافسـة أو املسـاواة بـني أصحـــاب  (د)

العطاءات تقييدا غري مشروع؛ 

ـــعة يف مراحــل وضــع شــروط املناقصــات، ــدف  آليـات جتعـل مـن املمكـن مشـاركة األطـراف املعنيـة مشـاركة واس (ه)

حتسني الكفاءة يف ادارة االشتراء العمومي؛ 

آليات لتمكني اتمع املدين من رصد ادارة االشتراء العمومي؛  (و)

اعتماد سبل إنصـاف وجـزاءات فعالـة جتعـل الشـفافية يف ادارة االشـتراء العمومـي متوافقـة مـع درجـة الكفـاءة الالزمـة  (ز)

يف ادارة الشؤون العمومية. 
 

اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة (قـرار اجلمعيـة العامـة ٢٥/٥٥، املرفـق األول)، املـــادة ٣١،  املصادر:

الفقرة ٢ (ج). 

اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، املادة الثالثة، الفقرة ٥. 

 C o uncil of Europe, Texts adopted by the املبادئ التوجيهية العشرون ملكافحة الفساد (انظر

 Committee of Ministrers of the Council of Europe, 1997, Strasbourg,

France, 1998, resolution (97) 24)، الفقرة ١٤. 
 

املادة [...] 

الشفافية يف عمليات اعتماد التصرفات احلكومية 
 

تعتمد كل دولة طرف مـا قـد يلـزم مـن تدابـري تشـريعية أو اداريـة أو أخـرى لتحسـني الفحـص العمومـي للتصرفـات احلكوميـة مـن 

خالل وسائل مثل ما يلي: 

تنفيذ آليات للنقاش والتشاور العمومي تتيـح مشـاركة املنظمـات غـري احلكوميـة والكيانـات القطاعيـة وعامـة اجلمـهور  (أ)

يف عمليات اختاذ القرارات احلكومية؛ 
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تشـجيع أنشـطة اإلعـالم العمومـي الـيت تسـهم يف حتسـني وعـي اجلمـهور باألشـكال الـيت يتخذهـا الفسـاد، والتكــاليف  (ب)

اليت يسببها للمجتمع، وآليات منع املمارسات الفاسدة. 
 

اتفاقية األمـم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبـر الوطنية، املادة ٣١، الفقرة ٥.  املصادر:

املبادئ التوجيهية العشرون ملكافحة الفساد، الفقرة ٩. 
 

املادة [...] 

اهليئات اخلاصة املعنية مبنع الفساد 
 

تنظر الدول األطراف يف أن تنشئ، يف اطار النظـام القـانوين لكـل منـها، هيئـات خاصـة متعـددة التخصصـات ملنـع الفسـاد. وجتـري 

تلك اهليئات استقصاءات ودراسات تشخيصية، وتقدم اقتراحات، وتنفذ نظم الشفافية يف االدارة العمومية. 
 

املادة [...] 

النفاذ اىل املعلومات 
 

ــري تشـريعية أو أخـرى لتعزيـز النفـاذ العمومـي الواسـع اىل املعلومـات الـيت يف  تعتمد الدول اليت مل تفعل ذلك بعد ما قد يلزم من تداب

حوزة الدولة، رهنا بأي استثناءات وقيود تضعها النظم املؤسسية املعنية. 

ــــــــــ 


