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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
 

ا ريق : سري النك تماع الف تقرير الصادر عن اج ليقات على ال تع
وية الع توح العض ي المف ي الدول ار الحكوم روع اط داد مش

 مرجعي للتفاوض بشأن صك قانوني دولي لمكافحة الفساد
  

نها         ّبر ع تي ع ع اآلراء ال ام م ه ع تفق بوج ا م ري النك ع أن رأي س م
ا       لفة، فانه لدان المخت ات الب ن مجموع ة ع وا نياب ن تحدث لين الذي لف الممث مخت

 :ترغب في التأآيد على ما يلي

ر فّعا )أ(  اذ تدابي ة إلى اتخ ته الحاج ته ومكافح اد ومراقب نع الفس ة لم ل
تمع          راك المج ك اش ي ذل ا ف واء، بم لى الس اص ع ام والخ اعين الع ي القط ف
ي، وتدريب الموظفين العموميين وانشاء اآلليات الالزمة لحماية المنّددين            المدن
ر   راء غي ريم االث اد، وتج ة الفس تقلة لمكافح نية مس ئات وط اء هي اد، وانش بالفس

ا      ي، بما في ذلك              المشروع وغسل الع تعاون الدول اد، وال تأّتية من الفس ئدات الم
ة،     اعدة القانوني بادل المس رمين وت ليم المج تدريب، وتس لومات، وال بادل المع ت
ر     أ غي وال ذات المنش ل األم ة تحوي نع ومحارب ة لم تدابير الالزم اذ ال واتخ

تدا   اذ ال ك اتخ اد، وآذل طة الفس ن أنش تأّتية م ائدات الم ل الع روع وغس بير المش
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م المساعدة التقنية،                   وال إلى أصحابها؛ وتقدي ذه األم ادة ه رامية إلى تيسير اع ال
 وانشاء آليات متعددة األطراف لرصد تطبيق االتفاقية؛

لي  )ب(  اد الفع ة الفس ة إلى معالج اد(الحاج لي ) االفس ر الفع وغي
اد( اص    ) الفس اع الخ ي القط ك ف ام وآذل اع الع ي القط ة  . ف ناك حاج ا ان ه آم

ادرتها،        لمعا بطها ومص اد وض ن الفس تأّتية م ائدات الم ل الع كلة غس ة مش لج
 وآذلك إلى التعاون الدولي في هذا المجال؛

اعين       )ج(  مل القط اد يش ح للفس ريف واض ع تع ة إلى وض الحاج
 الخاص والعام على السواء ومعالجة مفهوم الفساد بأوسع معانيه الممكنة؛

ع    )د(  ي، م تعاون الدول ز ال دم  ضرورة تعزي ا بع تمام خصوص االه
ه       ت نفس ي الوق ا ف ماح له دم الس نية وع ة الوط نظم القانوني المة ال تفريط بس ال
الث، والحاجة إلى مراعاة المساواة          لد ث اد في ب لقة بالفس تحقيقات المتع ة ال بإعاق

 في السيادة والوحدة االقليمية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول؛

ود   )ه(  د رأت بعض الوف تقامة    لق ز االس مل تعزي اد يش نع الفس أن م
م السديد        فافية وأسلوب الحك ا يشمل هذا المنع أيضا وضع مدونات        . والش وربم

ة المدنية بالفعالية والنـزاهة، واعتماد         ام الخدم ة، واتس للسلوك أو قواعد أخالقي
تمويل األحزاب السياسية، وانشاء هيئات اشرافية مستقلة، ووسائل              ة ل نظم فعال

ة،     اعالمي تريات العام راءات المش فافة الج د ش ع قواع فافة، ووض رة وش ة ح
نظم المالية، واستقاللية السلطة القضائية والتنفيذ الفّعال       ة على ال رقابة الفّعال وال

انون م الق تماعية    . لحك ل االج ا العوام الج أيض نع أن تع راءات الم بغي الج وين
اد      بطة بالفس ك ينبغي التأآي   . واالقتصادية المرت د على زّج المجتمع المدني     وآذل

 .واشراآه في منع الفساد وتعزيز مستوى الوعي لدى الجمهور
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