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 اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن
   اتفاقية ملكافحة الفساد

 الدورة السادسة
 ٢٠٠٣أغسطس / آب٨ –يوليه / متوز٢١فيينا، 
 * من جدول األعمال املؤقت٣البند 

   النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
  املقترحات واإلسهامات الواردة من احلكومات      
   **١٢ و  ٨ على املادتني      تعديالت   : املغرب   

  املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية: ٨املادة  
 هي جزء ال يتجزأ من العناصر ٨ينـبغي التـنويه بـأن املبادئ والقواعد الواردة يف املادة            -١

ــية لألشــخاص       ــية واإلدارة املال ــذي حيكــم املشــتريات العموم األساســية يف  التشــريع املغــريب ال
 .ني مبوجب القانون العمومياالعتباري

كمـا ان اللوائـح التنظيمـية املغربـية الـيت حتكـم املشـتريات العمومـية تسـتند إىل املبادئ                      -٢
ــية، واملنافســة احلــرة،          ــود املشــتريات العموم ــة بشــأن املســاواة يف ســبل الوصــول إىل عق العام

ة على إدارة  املشتريات     والشـفافية يف اجـراءات املشـتريات وتنفـيذها، وتطبـيق املعايري األخالقي            
وعـلى العالقـات بـني هيـئة االدارة واألطراف املتعاقدة معها، حبسب ما هو جمّسد يف الصكوك                  

 .الدولية ذات الصلة

__________ 
   * A/AC.261/17. 
 .Add.1 وCorr.1 وA/AC.261/3/Rev.1املقترحات املقدمة من املغرب تستند إىل النص الوارد يف الوثيقة  ** 
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ُيطــّبق ذلــك نفســه عــلى اإلدارة املالــية العمومــية، واللوائــح التنظيمــية اخلاصــة هبــا الــيت   -٣
ومدينيها، وتوفري الشفافية واالنتظام يف     هتـدف إىل صـون املصـاحل وكفالـة حقوق دائين اإلدارة             

إجــراءات التنفــيذ واحملاســبة، وضــمان مســاءلة املوظفــني الرمســيني، وفــرض العقوبــات بســبب     
 .التقصري

ــتعديالت أو       -٤ ــه حرصــا عــلى حتســني صــيغة املشــروع، ُيقــترح عــدد مــن ال ومــن مث فان
 .يرد بيانه أدناه، على غرار ما ٨اإلضافات على بعض األحكام املعّينة من املادة 

  
  ١الفقرة   

، ُيفّضــل تطبــيق القواعــد نفســها عــلى اتفاقــات الــتعاقد مــن الــباطن بشــأن   ٨يف املــادة  -٥
مـثل االمتـيازات، والـتأجري الشـرائي، والـتعاقد مـن اخلارج على خدمات               (اخلدمـات العمومـية     

). وطــرق الســياراتاإلصــحاح، وتوزيــع املــياه والكهــرباء، وإدارة الــنقل يف املراكــز احلضــرية   
 :ومن مث ميكن تعديل اجلملة األوىل من الفقرة كما يلي

تقـوم كـل دولـة طـرف مبـا يلـزم مـن خطـوات إلرسـاء قواعـد بشأن                      -١"    
املشـتريات العمومية واتفاقات التعاقد من الباطن على اخلدمات العمومية، استنادا إىل            

 ."الشفافية واالنفتاح والتنافس

 . على حاهلا دون تغيريمث تظل بقية الفقرة

، حسبما اقترحه بعض ١ينـبغي أيضـا تطبـيق اسـتثناءات من القواعد الواردة يف الفقرة          -٦
انظـــر الوثـــيقة (الوفـــود يف حـــاالت املشـــتريات العمومـــية الـــيت تـــنطوي عـــلى مـــبالغ صـــغرية   

A/AC.261/3/Rev.1 ــنة املشــمولة يف  )٨٠، احلاشــية الســفلى  ، وذلــك عــلى بعــض اهليــئات املعّي
 .الدفاع الوطين أو األمن العام

  
  ٢الفقرة   

ــية       -٧ ــرة الفرعـ ــور يف الفقـ ــية املذكـ ــية العمومـ ــيات املالـ ــيص العملـ ــبغي )ب(متحـ ، ال ينـ
االضــطالع بــه مــن جانــب أجهــزة رقابــة إدارة ومالــية علــيا فحســب، بــل كذلــك مــن جانــب  

 :صها كما يليومن مث ميكن تعديل الفقرة الفرعية لكي يصبح ن. هيئات قضائية مستقلة

اإلبـالغ عـن عملـيات اإلنفاق يف حينها وتقدمي احلسابات يف حينها،              )ب"(    
مبــا يكفــل التمحــيص الفّعــال واملوضــوعي للمالــية العمومــية، وخصوصــا مــن جانــب    

 ".أجهزة رقابة مالية وإدارية عليا ومن جانب حماكم متخصصة
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  ٥الفقرة   
، واليت خيضع هلا اقتراف األفعال اجلنائية       ٥رة  العقوبـات املنصـوص علـيها مبقتضى الفق        -٨

ــرة   ــا لتشــمل أشخاصــا خــارج نطــاق اإلدارة      ٤املذكــورة يف الفق ــبغي توســيع نطاقه أي (، ين
ممن يكونون قد شاركوا بأي طريقة يف ارتكاب        ) املوّرديـن واملتعاقدين ومقدمي اخلدمات مثال     

 .األفعال اليت تشكّل مثل هذه اجلرائم

لنص على أن هذه العقوبات ميكن أن تكون ذات طابع مايل، يشمل إما             ينـبغي أيضـا ا     -٩
إعـادة الـنقود املسـاء ائـتماهنا، عـلى سـبيل املـثال، وإمـا دفـع تعويض للهيئة العمومية املعنية عن                       

 :٥ومن مث ميكن إضافة اجلملة التالية يف هناية الفقرة . األضرار مبقدار حتدده احملاكم املختصة

 هـذه العقوبـات، الـيت ميكـن أن تـتخذ شكال ماليا، على               وجيـوز أيضـا فـرض     " 
أي شـــخص خـــارج إطـــار اإلدارة أو اهليـــئة العمومـــية، يكـــون قـــد شـــارك بـــدور يف  

 ". أعاله٤ارتكاب األفعال اليت تشكّل اجلرائم املذكورة يف الفقرة 
  
  احملاسبة: ١٢املادة  

تنظيمــية تــتعلق باحلــرص عــلى ينــبغي التــنويه بــأن التشــريع املغــريب حيــتوي عــلى لوائــح   -١٠
ــتجارية     ــال ال ــلى املســؤولية والتمحــيص يف األعم ــبة ع ــانون    . احملاس ــتجارة وق ــانون ال ــنص ق في

الشـركات وقـانون الضرائب، على اخلصوص، على عقوبات يف حاالت احملاسبة على خمالفات              
 .األصول النظامية
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