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 االجتماع التحضيري غير الرسمي للجنة المخصصة
   للتفاوض على اتفاقية لمكافحة الفساد

 2001ديسمبر / آانون األول7-4بوينس آيرس، 

  
 المقترحات والمساهمات الواردة من الحكومات

 
ا              ندا الشمالية والنمس بريطانيا العظمى وايرل تحدة ل لكة الم ة عمل   : المم ورق

ة       الرئيسية المزمع إدراجها في اتفاقية األمم المتحدة          بشأن العناصر الوقائي
 لمكافحة الفساد

 
 مقدمة -أوال 

 
م بنية لفصل خاص بالوقاية يمكن إدراجه في           -1 ة تقدي ذه الورق تحاول ه

تماع التحضيري    ه االج نظر في ي ي اد، لك ة الفس تحدة لمكافح م الم ة األم اتفاقي
مي ر الرس ة مو . غي ة إلى صكوك دولي تند الورق لس  وتس ة مج ودة، آاتفاقي ج

ام      اد لع ة الفس ريكية لمكافح لدان األم ة الب ا واتفاقي ة 1996أوروب  الخاص
ن         ن العموميي وة الموظفي ة رش ة مكافح ريكية واتفاقي دول األم نظمة ال بم

ام      ة لع تجارية الدولي امالت ال ي المع انب ف نظمة  1997األج ة بم  الخاص
ك ا    ادي وآذل دان االقتص ي المي نمية ف تعاون والت ام  ال ار ع بادئ 1999ط  لم

م السديد ومكافحة الفساد ومجموعة            لقة بتشجيع أسلوب الحك نولث المتع الكوم
تحدة والمعلومات الصادرة عن                 م الم اد الصادرة عن األم أدوات مكافحة الفس

 .المنظمة الدولية للشفافية
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 الوقاية -ثانيا 
 

 تماسك السياسات الوطنية -ألف  
 

 

 
ل -2 ّليتتط ج آ تماد نه اد اع ة الفس ة . ب معالج ي مكافح تحقق ف نجاح الم فال

ب          ة الجوان ي معالج اق ف بطله اإلخف ه أو ي د يقوض د ق انب واح ي ج اد ف الفس
ندما يكون الفساد مستشريا في بلد معين            وعندما تسود  . األخرى، وخصوصا ع

ج       تماد نه مان اع ة إلى ض بح بحاج ات تص إن الحكوم روف ف ذه الظ ثل ه م
 .استراتيجيمتماسك و

 

 

دول على اتخاذ اجراءات إلى المدى                 -3 ة أن تشّجع ال بغي لالتفاقي م ين من ث
تدابير الرامية إلى معالجة الفساد واتساقها في مجالي                الزم، لضمان تماسك ال ال

نفيذ على السواء    تخطيط والت با إلى    – ال ثما يكون مناس لجوء حي ك ال ا في ذل  بم
 .لفسادوضع استراتيجية لمكافحة ا

  
 الخدمة العامة -باء  

 

 

 
م السديد               -4 ة هي عنصر أساسي ألسلوب الحك ة العام وينبغي لمن  . الخدم

ة  ب العام تولون المناص بون  (ي ؤولون المنتخ ون المس م الموظف ن فيه بم
ه الخصوص   لى وج وزراء ع لحة  ) وال ن المص ي م رفوا بوح ة أن يتص  العام

بغي لهم أال يقوموا بذلك سعيا للحصول على مكاسب ال          . فحسب  يستحقونها  وين
ة   . ألنفسهم أو أسرهم أو أصدقائهم  ة العام ليها الخدم وم ع تي تق ان ال ا األرآ أم

اد          نـزاهة والحي ة وال بذ األناني الموضوعية والمساءلة واالنفتاح واألمانة      /فهي ن
ة    روح القيادي اد      . وال إن الفس م ف  يزدهر حيثما تكون الخدمة العامة مفتقرة ومن ث

ون  ون العمومي اه الموظف ذي يتقاض ر ال ون األج ثما يك ثل، وحي ذه الم إلى ه
نات في الوظائف غير مستندة إلى الجدارة المهنية                ثما تكون التعيي هزيال، وحي
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دارة  . الموضوعية تند إلى الج ة تس ات عام تاج إلى خدم ات تح ك أن الحكوم ذل
بار م باالعت بة  وتتس نظم مناس ا ل دار وفق زبية، وت نية والالح ة والمه ات األخالقي

تفاظ   تعيين واالح أن ال ة   (بش ور مالئم ع أج ك دف ي ذل ا ف فافة  ) بم بات ش وترتي
قواعد السلوك والتصريح   /بما في ذلك مبادئ   (للتشجيع على السلوك األخالقي         

ي           ارب ف وء تض تمال بنش ناك اح ون ه ثما يك م حي ودة لديه ثروات الموج بال
 .وايقاع جزاءات مناسبة على المخالفات) مصالحال
 

 

تدابير          -5 اذ ال ات اتخ ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث م
ة    ذه الخدم ية له بادئ األساس ة إلى الم ة العام تناد الخدم الضرورية لضمان اس

لحق   ( روتوآول م ا عن طريق ب ة وإم تن االتفاقي ي م ا ف بين ام نحو الم لى ال ع
ا ليل       ). به ر لتق تماد تدابي ات اع ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي ك ين آذل

ا أو مستقبال أمام تفشي الفساد ضمن سلك الخدمة العامة      انحة حالي . الفرص الس
 :وبامكان هذه التدابير أن ترّآز، ضمن جملة أمور، على

 استخدام نظام للتعيين والترقيات يكون مستندا إلى الجدارة؛ )أ( 

تم )ب(  ة     اع ة بالخدم لوك خاص د الس ة لقواع اذ مدون بيق وانف اد وتط
 ؛)، المرفقA/AC.261/IPM/4انظر الوثيقة (العامة 

ن العموميين بالتصريح عن ثرواتهم في حالة وجود         )ج(  ام الموظفي قي
 احتمال لتضارب المصالح؛

 اعتماد نظم للتناوب في تولي الوظائف؛ )د( 

 دفع رواتب مالئمة؛ )ه( 

  االبالغ عن حاالت الفساد؛اشتراط )و( 

نهم من         )ز(  ن تمّك لموظفين العموميي ثقيف وتدريب ل رامج ت تماد ب اع
 أداء الوظائف العامة بشكل صحيح ومشّرف؛

 انشاء هيئة للخدمة العامة؛ )ح( 

 تعيين أمناء مظالم؛ )ط( 
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ة        )ي(  ر اداري اذ تدابي بات االنضباطية         (اتخ ثال آالترتي على سبيل الم
لخ    ة؛ وسحب التراخيص أو األذونات؛ والتجريد من األهلية  المناسبة ل دمة العام

 ).أو االيقاف عن العمل
  

 

 

 
كلة الرشاوى    -6 اد تحتاج إلى معالجة مش إن أي استراتيجية لمكافحة الفس

بر    ا تعت ا ألنه ة، وخصوص ات العام لقة بالخدم ا"المتع اد " وجه ذي للفس ال
راد الجمهور في أآثر األحيان     تعرض له أف ويلزم بذل الجهود لتقليل الفرص . ي

ك عن طريق اتخاذ تدابير تهدف                     لق بالخدمات وذل ا يتع انحة للرشاوى فيم الس
ين ادارة   ا األدنى، وتحس ي حده ي التصرف ف تقديرية ف اء الصالحية ال إلى ابق

 .وتقديم هذه الخدمات
 

 

م ينبغي ل      -7 التفاقية أن تستلزم من الدول اتخاذ التدابير الالزمة لتقليل         من ث
لجمهور   ات ل م الخدم ال تقدي ي مج اد ف ار الفس انحة النتش ن . الفرص الس ويمك

 :لهذه التدابير أن تشمل، ضمن جملة أمور

ن  )أ(  دى الموظفي ردي ل ي التصرف الف تقديرية ف د الصالحية ال تقيي
 قة بالخدمات؛المسؤولين فيما يخص القرارات المتعل

 زيادة آفاءة عملية تقديم الخدمات؛ )ب( 

 .توفير آلية لالشراف وتلقي الشكاوى المتعلقة بتقديم الخدمات )ج( 
  

 

 
ة فرصا رئيسية للفساد، بشكلية الفّعال أي اإلفساد         -8 تيح المشتريات العام ت

ل       اد ع زداد احتماالت تفشي الفساد في الظروف         . ى السواء  والسلبي أي الفس وت
ية، أو في حالة آون            فافة أو تنافس ود دون اجراءات ش ا العق د ترسى فيه تي ق ال
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باع العناصر األخرى              ند عدم ات ود محدودة، أو ع تاحة عن العق لومات الم المع
م           د تقدي حة وقواع تيار الواض ر االخ ثًال معايي نها م بة، وم لية الواج ن العم م

اءاتا ليات      . لعط ي عم بؤ ف لية التن فافية وقاب تماد الش ة اع ي الحاج وتقتض
ة    ا إن فرض جزاءات على المقاولين الذين يثبت تصرفهم       . المشتريات العام آم

تيح المجال إلحداث تأثير رادع ُيحتمل أن ينطوي على داللة                على نحو فاسد ي
 .ملحوظة

  

 

تلزم م      -9 ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث تدابير   م اذ ال ات اتخ ن الحكوم
تدربين بإنجاز آافة المشتريات العامة وفقا                ن م ام موظفي الضرورية لضمان قي
فافة تستند إلى االنفتاح والتنافس من أجل ضمان القيمة مقابل                لقواعد اشتراء ش

 :ما ُينفق من مال، بما في ذلك، ضمن جملة أمور

 تعميم المعلومات عن العقود على الجمهور؛ )أ( 

تقديم العطاءات تكون محددة              )ب(  تيار وقواعد ل ر لالخ استخدام معايي
 .سلفا

 

 

 

تدابير          -11 اذ ال ات اتخ ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث م
فافة الدارة             ليات ش الشؤون المالية العامة والتقيد    الضرورية لضمان وجود عم

 :بها، بما في ذلك

 اعداد الميزانية الوطنية واعتمادها؛ )أ( 
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 اإلبالغ عن أوجه االنفاق في الوقت المناسب؛ )ب( 

ابات في الوقت المناسب إلى الهيئات االشرافية، التي           )ج(  م الحس تقدي
ا        من تدقيقه ة تض ة بدرج تقاللية آافي ة واس تع بمكان بغي أن تتم ة ين  بفعالي

 .وموضوعية وبصالحيات وافية لمعالجة القضايا عند الضرورة
  

 

 

 
ّول عليها أمرا ضروريا                   -12 ة ويع زيهة وفعال بر وجود سلطة قضائية ن يعت

اد تع. لمعالجة الفس ادرة على التم لطة ق ذه الس ون ه لزم أن تك ة وي  بدرجة وافي
اءلة في الوقت نفسه           تقاللية وخاضعة للمس وتقتضي الحاجة أن تكون    . من االس

 .آافة جوانب العملية القضائية متسمة بالشفافية وقابلية التنبؤ بها
 

 

تلزم من الحكومات اتخاذ التدابير المناسبة               -13 ة أن تس بغي لالتفاقي م ين من ث
ام ا    انت أم ًا آ رص أي ليل الف لى     لتق اظ ع ع الحف ق م ا يتس ائي، بم اد القض لفس

 .استقاللية السلطة القضائية
  

 التجارة/ادارة األعمال -جيم
 

 
 السند المنطقي 

 
رآات          -14 تجاري لش اط ال ديدة للنش إلدارة الس ليم ل ار س ود اط بر وج يعت

و       ني، وه اد الوط نيان االداري لالقتص ن الب يا م زءا أساس اص ج اع الخ  القط
اعد بصفة     تجارية، ويس ات ال ي الممارس ليم ف لوب الس باع األس لى ات جع ع يش
اص           اعين الخ ن القط ة بي ي العالق اءلة ف فافية والمس ر الش لى توفي ة ع خاص

 .والعام
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تدابير          -15 اذ ال ات اتخ ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث م
دي   إلدارة الس رض ل ار واف بالغ تأمين اط رورية ل اع الض رآات القط دة لش

 :الخاص، بما في ذلك

بات الالزمة لتسجيل الشرآات         )أ(  اذ الترتي على أن يكون الباب    (اتخ
 ؛)مفتوحا للجمهور لتمحيص السجالت

راجعة  )ب(  الغ وم بة واالب ا للمحاس بولة دولي ر مق تماد معايي اع
 الحسابات؛

ند     )ج(  لة ع لطات ذات الص بل الس ن ق تحقيق م م لل تماد نظ اع
 تضاء؛االق

د      )د(  ات قواع نـزاهة آمدون ون ال راءات لص ر واج ع معايي وض
ا نية وخصوص لوك المه لمحامين والس رائب  ل براء الض دول وخ ّتاب الع الك

 .االستشاريين والمحاسبين
  

 
 السند المنطقي 

 
ابي سليم ل                  -16 نظيمي رق أمين اطار ت ة عن ت بر مسؤولية الحكوم لقطاع تعت

ة     امالت المالي ي المع اد ف ن الفس لوقاية م ا ل يا الزم رطا أساس ا ش الي أيض . الم
 .وينبغي أن يشمل ذلك القطاع الخاص والمؤسسات شبه الحكومية

 

 

بغي لالتفاقية المقترحة أن تستلزم من الحكومات اتخاذ التدابير           -17 م ين من ث
تأمين اطار اشرافي واف بالغرض للم           ؤسسات المالية، يستند إلى الضرورية ل

ات   رآات؛ ومؤسس ديد إلدارة الش لوب الس اءلة واألس فافية والمس بادئ الش م
بة  رافية مناس درة والصالحيات   (اش تقاللية والمق ن االس ة م ة وافي تع بدرج تتم

درة المناسبة على التعاون الدولي في المعامالت            )وفرض الجزاءات    ا الق ، وله
 .المالية عبر الحدود الوطنية
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 المجتمع المدني -دال

 

 

 
 السند المنطقي 

 
نظمات  -18 بل م ة من ق ات العام ئات والخدم ؤولة للهي بة المس اهم المراق تس

اد،       ة فضح الفس ن امكاني زيد م اءلة، وت ز المس ي تعزي ة ف ارج الحكوم ن خ م
يلة، أو و  ك أي وس وال ذل م ل ون لديه د ال يك ن ق ئك الذي ر صوتا ألول يلة وتوف س

ع الح الوض دودة، إلص ال  . مح ي فّع تمع مدن ود مج بار وج بغي اعت وين
ا في ذلك الوسائل االعالمية الحرة، حليفا للحكومة في مساعدتها         ومسؤول، بم

 .على تحقيق النتائج التي يسعى الجمهور لتحقيقها
 

 

تي     -19 تدابير ال اذ ال ات اتخ ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث  م
ات      ي اآللي هام ف ارآة واإلس ن المش اء، م ند االقتض ي، ع تمع المدن ن المج تمّك
ة      اة العام ي الحي اءلة ف من المس اعية إلى ض لة الس ليات ذات الص والعم

ة    بغي للحكومات أن تتخذ التدابير الكفيلة      . والخدمات العام ك، ين عالوة على ذل
تي تسهم في عدم                ة ال ة العام اء باألنشطة االعالمي التسامح تجاه الفساد،   باالرتق

 .وآذلك بالبرامج التثقيفية العامة، بما في ذلك عن طريق المناهج الدراسية

 :ومن الممكن تعزيز الدور الذي ينهض به المجتمع المدني عن طريق -20

 اشراك الجمهور في عمليات اتخاذ القرارات؛ )أ( 

ور     )ب(  الغ الجمه اد نظم الب تزامات منا   (ايج ر ال بة أي ضمان توف س
ام     الغ الع أن االب ة بش ئات العام لى الهي ك   –ع لقيام بذل م ل تماد نظ ن – واع  م

 ؛)ضمنها تشريعات ترسي حقوق الوصول إلى المعلومات

 حماية المبلِّغين؛ )ج( 

 .دعم الجمهور لشبكات المنظمات غير الحكومية )د( 
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 السند المنطقي 

 
زا   -21 بر ن ا       تعت رطا الزم ة ش ب عام بين لمناص راد المنتخ ع األف هة جمي

ديد م الس لوب الحك يا ألداء أس ن . أساس ن العموميي اع الموظفي بغي اخض وين
ل          ن أن تكف تدقيق يمك ن ال بة م كال مناس تويات ألش ة المس ن آاف بين م المنتخ

 .جانبـي التحّلي باألمانة والخضوع للمساءلة

تلز   -22 ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث م   م اء وصون نظ ات انش ن الحكوم م م
بين   ن المنتخ ن العموميي ي وضع الموظفي تدقيق ف بة لل مل . مناس وز أن يش ويج

 :ذلك

 التصريح بالممتلكات الموجودة؛ )أ( 

 تعيين أمناء المظالم؛ )ب( 

 .انشاء لجان اشرافية برلمانية )ج( 
  

 
 السند المنطقي 

 
تمويل الش    -23 فاف لألحزاب السياسية ضروري للتحوط ضد الفساد داخل     ال

ليا من موظفي                  ن المسؤولين في المستويات الع ا بي وسط العمل السياسي وفيم
 .ويتعين أن تكون قواعده واضحة وملتزما بها. الحكومة

تدابير          -24 اذ ال ات اتخ ن الحكوم تلزم م ة أن تس بغي لالتفاقي م ين ن ث م
د م  ود قواع ية تصلح،  الضرورية لضمان وج زاب السياس تمويل األح بة ل ناس

نفوذ على نحو                     نازع المصالح وممارسة ال لولة دون ت ور، للحي لة أم ضمن جم
نى والمسارات السياسية؛ وتحول دون            تقامة الب ر صحيح؛ وتحافظ على اس غي
روعة        ر مش ات غي ريق ممارس ن ط ليها ع ل ع تي ُيحص وال ال تخدام األم اس

ية   زاب السياس تمويل األح دة ل ل    وفاس ي تموي فافية ف وم الش ون مفه ؛ وتص
 :ويجوز أن تشمل التدابير. األحزاب السياسية

 اشتراط االعالن عن الهبات التي تزيد على حد معين؛ )أ( 
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بل       )ب(  اذ س كاوى وانف لى الش لُحكم ع ة ل ائل فعال ود وس مان وج ض
 معالجتها؛

 وضع مدونة لقواعد السلوك خاصة باألحزاب السياسية؛ )ج( 

تر )د(  تلزمات لمسك السجالت  اش ابات واضحة ومس ود حس اط وج
 .واإللزام بنشر البيانات المالية

 ـــــــــ


