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اللجنة املخصصة للتفاوض بشأن 

   اتفاقية ملكافحة الفساد 

الدورة األوىل 

فيينا، ٢١ كانون الثاين/يناير � ١ شباط/فرباير ٢٠٠٢ 

البند ٤ من جدول األعمال 

النظر يف مشروع اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 

االقتراحات واملسامهات الواردة من احلكومات 
 
 

املكسيك: تعديالت للمواد ٩-١١ و١٣ و١٥ 
 
 

املادة ٩: إبالغ الناس 
 

الفقرة ٢ 
 

تقترح املكسيك اضافة فقرة جديدة تنص على ما يلي:  -١
آليـات تـرّوج الشـفافية يف ادارة الشـؤون العموميـة، مبـا يف ذلـــك  "(ج)
العالقات بني السلطات وعامة الناس، وتوفر علـى أسـاس الزامـي معلومـات عـن 

نتائج اخلطوات والتدابري املتخذة يف معاجلتها." 
 

املادة ١٠: متويل األحزاب السياسية 
 
 

[االقتراح ينطبق على النص الفرنسي فقط.]  -٢
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املادة ١١: القطاع اخلاص 
 

الفقرة ١ 

 

تقترح املكسيك النص املعدل التايل:  -٣

 ... -١"

 ... "(أ)

مدونــات القواعــد األخالقيــة ومعايــري الســلوك الالزمــة لكــي يــؤدي األفــراد أنشــطتهم أداًء صحيحــــاً  "(ب)

ومشرفاً والئقاً. ودف هـذه املعايـري إىل منـع تنـازع املصـاحل سـواء فيمـا بـني األفـراد أو بـني األفـراد واملوظفـني العموميـني. وجيـب 

أن تسـتحدث أيضـا طرائـق ونظمـاً تـرّوج اإلبـالغ عـــن أفعــال الفســاد غــري املشــروعة الــيت حتــدث بــني األفــراد فيمــا بينــهم ويف 

معامالم مع املوظفني العموميني؛ 

[الفقرة الفرعية (ب) السابقة]؛  "(ج)

[الفقرة الفرعية (ج) السابقة]؛  "(د)

[الفقرة الفرعية (د) السابقة]؛  "(ه)

[الفقرة الفرعية (ه) السابقة]؛  "(و)

ــة ازاء أي فـرد أو مؤسسـة فيمـا يتعلـق بالنفقـات الـيت تحصـل علـى  قوانني حتظر احملاباة يف املعاملة الضريبي "(ز)

حنو ميثّل انتهاكا لقوانني مكافحة الفساد لدى الدول األطراف؛ 

آليات لتبــادل املعلومـات عـن الشـركات املتعـددة اجلنسـيات والشـركات عـرب الوطنيـة الـيت رمبـا ارتكبـت  "(ح)

أفعاال غري مشروعة أو غري الئقة أو جرائم ادارية أثناء مناقصة حكومية يف أي دولة طرف." 
 

املادة ١٣: اتمع األهلي 
 

تقترح املكسيك االستعاضة عن املادة ١٣ مبا يلي:  -٤

تتخذ كل دولة طرف، ضمـن حـدود امكانياـا، مـا يلـزم مـن التدابـري لتشـجيع قيـام جمتمـع أهلـي نشـط، مبـا يف ذلـك  -١"

املنظمات غري احلكومية، ولزيادة وعي الناس بوجود الفساد وأسـبابه وجسـامته واخلطـر الـذي يشـكله. وينبغـي تدعيـم دور اتمـع 

األهلي بتدابري مثل: 

اشراك الناس يف عمليات اختاذ القرارات، من خالل زيادة الشفافية؛  "(أ)

اتاحة سبل حصول الناس على املعلومات على النحو األمثل؛  "(ب)
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محاية �املخربين� املذكورين يف املادة [...] [محاية �املخربين� والشهود] من هذه االتفاقية؛  "(ج)

ــها  األنشـطة االعالميـة الـيت تسـهم يف عـدم التسـامح مـع الفسـاد وكذلـك برامـج التعليـم العمومـي، مبـا في "(د)
املناهج املدرسية. 

تكفـل الـدول األطـراف لوسـائل اإلعـالم حريـة تلقـي املعلومـات عـن حـاالت الفسـاد ونشـرها وتعميمـها، مـع التقيـــد  -٢"

فقط بالقيود اليت يفرضها القانون." 
 
 

املادة ١٥: التدابري احملاسبية ملكافحة رشو املوظفني العموميني 
 

الفقرة ١ 
 

تقترح املكسيك االستعاضة عن الفقرات الفرعية (أ) � (ج) مبا يلي:  -٥

االلتزام مبسك دفاتر وسجالت حسابات واحلفاظ عليها؛  "(أ)

االلتزام بكشف البيانات املالية ونشر معايري احملاسبة ومراجعة احلسابات؛  "(ب)

ـــة أن ختصــم مــن الضرائــب األشــياء ذات القيمــة النقديــة أو اهلدايــا أو االكراميــات أو املزايــا  منـع قابلي "(ج)

ـــال الفســاد] مــن هــذه االتفاقيــة، وحظــر انشــاء  املمنوحـة بغـرض ارتكـاب اجلرائـم املبينـة يف الفقـرة ١ (ج) مـن املـادة [...] [أفع

حسـابات غـري مدّونـة يف الدفـاتر واالحتفـاظ بنظـم حماسـبة مزدوجـة أو معـامالت غـري حمـددة علـــى حنــو مالئــم، وكذلــك تدويــن 

نفقـات ومهيـة وتقييـد خصـوم دون حتديـد صحيـح لغرضـها، وكذلـك اسـتخدام مسـتندات زائفـة ـدف رشـو موظفـــني عموميــني 

أجانب أو اخفاء هذا الرشو." 

ـــــــــــــ 

 


