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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

 
تين تحدة : األرجن م الم ة األم ا في مشروع اتفاقي ترح ادراجه عناصر مق

 لمكافحة الفساد
  
رى حكوم    -1 ة األرجنتين أنه، نظرا للطابع المعقد للفساد، ينبغي أن ُتولى          ت

رامية   تدابير ال ة ولل تراتيجيات الوقائي ن االس ل م ة لك ن األهمي ة خاصة م درج
بة الممارسات الفاسدة       وفي هذا الصدد، فإن تنّوع الطرق التي يتجلى       . إلى معاق

ن               نظر في دمج ال لدان إلى ال ع الب أنه أن يدف اد من ش ا الفس ظم واآلليات التي فيه
لية     ة وعم لى االدارة العام ة بالغرض ع بة وافي ة مراق ان ممارس ل باالمك تجع

 .اتخاذ القرارات

تأآيد على            -2 بغي ال ة، ين تدابير واالستراتيجيات الوقائي ة ال وفي إطار قائم
زيد من درجة الشفافية في               لومات، وت ر سبيل الوصول إلى المع تي تيّس لك ال ت

ة،    رارات الحكومي نطوية على نفقات حكومية،             الق ليات الم ة العم ن نوعي  وتحّس
ن من وضع مبادئ توجيهية دقيقة               تي تمّك ة، وال تعاقدات العمومي وخصوصًا ال
لما يحدث في حاالت                    ام للمصالح الخاصة مث لضمان عدم اخضاع القطاع الع

 .تضارب المصالح وغير ذلك من الحاالت المماثلة

د من االشارة إلى أن هذه         -3  ليست قائمة شاملة من التدابير وإجراءات       وال ب
تراتيجيات    تدابير واالجراءات واالستراتيجيات         . العمل واالس ذه ال ثير من ه فالك
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ريكية         لدان األم ة الب ي اتفاقي بُل ف ن ق ت م د أدرج انت ق بدائل آ ن ال رها م وغي
 . وغيرها من الصكوك القانونية الدوليةE/1996/99)انظر الوثيقة (لمكافحة الفساد 

ر   -4 تويات غي م ذات مس ي نظ دة ف ات الفاس دث الممارس ا تح ادة م وع
ليات    ي عم فافية ف تقار إلى الش م باالف تقديرية، وتتس ن الصالحيات ال بة م مناس

ية رقابية المؤسس رارات وضعف الضوابط ال اذ الق تدابير . اتخ فالغرض من ال
ريق          ن ط نواقص ع ذه ال ة ه و معالج ا ه رها آنف وارد ذآ تراتيجيات ال  واالس

ن بدرجة معقولة، وزيادة                ن العموميي دى الموظفي تقديرية ل ليص الصالحية ال تق
راءات    رح االج ريق ش ن ط رارات ع اذ الق لية اتخ ي عم فافية ف ة الش درج

 .التشريعية المقترحة، وانشاء مؤسسات تسمح للمجتمع عموما برصدها

ار، فإن األرجنتين ترغب خصوصًا في ادراج              -5 ذه األفك تها له وفي دراس
 .لعناصر الواردة أدناه في نص اتفاقية األمم المتحدة المقبلة لمكافحة الفسادا

  
انشاء نظم تؤدي إلى تحسين اطالع الجمهور على المعلومات المتعلقة                             -1 

 باالجراءات التي تتخذها الدولة
 
د         -6 نه لرص نى ع زءًا ال غ لومات ج لى المع ور ع الع الجمه بر اط يعت

ة ال الحكوم ذا ال. أعم ي ه هيل   وف ام لتس ناك نظ ون ه بغي أن يك ه ين صدد، فان
 .سبل الوصول إلى المعلومات بوجه عام

  

 
مان       اد وض ة الفس ثاني لمكافح المي ال تقى الع تامي للمل الن الخ االع

ن     ترة م ي الف اي ف ي اله د ف ذي ُعق نـزاهة، ال ار31 إلى 28ال ايو / أي  2001م
 ).11الفقرة (

  
 تنفيذ آليات تؤدي إلى زيادة الشفافية في اتخاذ القرارات الحكومية -2 

 
تيح         -7 تي ت رارات ال اذ الق ة باتخ ات الخاص ج اآللي تين دم ترح األرجن تق

ة       ر الحكومي نظمات غي ور والم ة الجمه تمة وعام راف المه ارآة األط مش
نطوي على        ة األخرى من خالل نظم ت ات القطاعي د   والكيان ل عق بات تكف ترتي
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ابع          ز الط دف تعزي ك به رارات وذل اريع الق أن مش ات بش اورات ومناقش مش
 .الديمقراطي للقرارات االدارية

  

 
رار     بادئ التوجيهية             ) 97 (24الق ا بشأن الم الصادر عن مجلس أوروب

 ).9الفقرة (العشرين لمكافحة الفساد 

إنشاء نظم لرصد األموال التي يخصصها القطاع العام للمنظمات السياسية                    -3 
 أو الجمعيات المدنية أو المؤسسات أو األشخاص غير العموميين اآلخرين

 
لكيانات   -8 ة ل ا الدول تي تقدمه اعدة ال الي الرئيسي للمس تأتى المصدر الم ي

نون، والسؤال ال ا المواط تي يدفعه ن الضرائب ال ذه الخاصة م ي ه جوهري ف
 .الصدد يتعلق بامكانية رصد تخصيص هذه األموال واستخدامها

  

 
رار  )أ(  بادئ  ) 97 (24الق أن الم ا بش لس أوروب ن مج ادر ع الص

 ؛ و)15الفقرة (التوجيهية العشرين لمكافحة الفساد 

تقى الع  إلا )ب(  تامي للمل الن الخ مان   ع اد وض ة الفس المي لمكافح
 ).12الفقرة (النـزاهة 

  
تنفيذ نظم لتحسين الشفافية واستخدام األموال العامة في التعاقدات العمومية              -4 

 استخداما مناسبا
 
ية   -9 ارآة األطراف الرئيس يع مش تيح توس ات ت اء آلي تين إنش د األرجن تؤي

لة في السوق في العمليات التعاقدية         هذه النظم أن تؤدي وظيفتها     وينبغي ل . الفاع
تندات الخاصة بتقديم العطاءات وانتهاء                  داد المس لف مراحل اع تداء من مخت اب

اول  تيار المق ة       . إلى اخ اء األولوي تعاقدية، اعط لية ال ي العم تم، ف ب أن ي ويج
نها بطريقة وافية بالغرض بغية تأمين أوسع منافسة ممكنة في تقديم            لالعالن ع

 .العطاءات
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 ؛ و)المادة الثالثة(اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد  )أ( 

رار  )ب(  بادئ  ) 97 (24الق أن الم ا بش لس أوروب ن مج ادر ع الص
 ).15الفقرة (العشرين لمكافحة الفساد التوجيهية 

  
نعه فيما بين الموظفين           تنفيذ آليات لتحديد أوجه تضارب المصالح وم                      -5 

 العموميين
 

ن         -10 نة م لة الراه ي المرح ية ف تمامات الرئيس د االه ون أح بغي أن يك ين
اد ضمان فصل المجالين العام والخاص على نحو واف بالغرض       . مكافحة الفس

ن      ه م وء أوج ؤدي إلى نش الين ي ن المج ن هذي تمييز بي ي ال اق ف ك أن االخف ذل
الح  ي المص ا ف. التضارب ف ند حصول   وعموم أ ع الح ينش إن تضارب المص

رار      تيجة لق تَحّقة، ن ر مس ة غي ادية أو مالي نفعة اقتص لى م ي ع موظف عموم
ف ك الموظ تخذه ذل ي   . ي ف العموم ائف الموظ ن وظ ل بي ل فيم ذا تداخ وه
 .ومصالحه الخاصة

ال،      -11 ذا المج ي ه رض ف ي بالغ ائي الواف د الوق عيا إلى ضمان الرص وس
لموظفين الع       بغي ل ه ين ن االعالن عن أي مصالح تجارية أو اقتصادية          فإن موميي

مية    /و امهم الرس ة مه ناء ممارس الح أث ؤدي إلى تضارب المص د ت ة ق . أو مالي
ّد من أن يتضمن التشريع أحكاما تؤمِّن حلوال وافية                    ه ال ب ك، فان عالوة على ذل

 .لمختلف الحاالت وتوّفر سبل عالج عملية وفعالة

ذه األ -12 مل ه بغي أن تش ة  وين لموظف خالل ممارس امل ل ام األداء الش حك
ف        ف الموظ ال توق أ ح د تنش تي ق ات ال راعى العالق بغي أن ت ا ين ه، آم مهام

 .العمومي عن أداء وظائفه
  

 
ة لقواعد سلوك الموظفين العموميين، القسم الثاني            )أ(  ة الدولي المدون

 ؛)؛ المرفق51/59 العامة قرار الجمعية(
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 ؛)المادة الثالثة(اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد  )ب( 

نمية   )ج(  تعاون والت نظمة ال لس م ن مج ادرة ع ية الص يالتوص  ف
ي  ادي ف دان االقتص ان23المي ريل / نيس نوان 1998أب لوك " بع ين الس تحس
 ".األخالقي في الخدمة العامة

  
 ن العموميين القسمنظام أداء الموظفي -6 

 
ارب  -13 نع تض رامية إلى م ات ال ير السياس ائل تيس دى وس ثل اح تتم

ناقض واحتماالت االثراء غير المشروع في اعتماد نظام       المصالح وحاالت الت
م الوظيفي         ن الَقَس ن العموميي بغي للصكوك الخاصة بذلك أن  . ألداء الموظفي وين

تغ    تحديد الم ة ل لومات الالزم لى المع توي ع ادي  تح ع االقتص ي الوض يرات ف
ن       نها وبي ارب بي تماالت التض تقدير اح ك ل الحه وذل لموظف، ووصف لمص ل

 .وظائفه العامة
  

 
ة لقواعد سلوك الموظفين العموميين، القسم الثالث           )أ(  ة الدولي المدون

 ؛)، المرفق51/59قرار الجمعية العامة (

 ).المادة الثالثة(اتفاقية البلدان األمريكية لمكافحة الفساد  )ب( 
  

 انشاء آلية للمتابعة -7 
 

تعددة       -14 د الم ة الرص بارها آلي ي اعت ع ف ي تض تين، وه تقد األرجن تع
ة استحداث آلية لمتابعة تنفيذ                    نظر في امكاني ه من المستصوب ال األطراف، أن

لة  ة المقب ذه اآلل . االتفاقي بغي له ات    وين اس بالمكون تمد، دون المس ة أن تع ي
رات      ن المؤش ا م ة، نظام ورة فعال لها بص ن أن تضمن عم تي يمك رى ال األخ
دول من خالل ما تتخذه من                 ذي تحرزه ال تقدم ال يظهر على نحو موضوعي ال
فافية  ادين الش ي مي تراتيجيات ف ات أو االس راءات أو السياس تدابير أو االج ال

 .وحسن اإلدارة والمساءلة

 ـــــــــــ
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