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 الدورة األوىل
    ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول١٤-١٠عمان، 

  ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٧مذكّرة شفوية مؤرخة   
 ) فيينا(موجهة من البعثة الدائمة لغواتيماال لدى األمم املتحدة 

  إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
ــيماال    ــة غوات ــثة الدائمــة جلمهوري ــية   ــدي البع ــنظمات الدول ــتحدة وامل ــدى األمــم امل  ل

األخـــرى املوجـــودة يف فييـــنا حتـــياا إىل مكتـــب األمـــم املـــتحدة املعـــين بـــاملخدرات واجلـــرمية  
وتتشــرف بــأن حتــيل إلــيه نســخة مــن إعــالن غواتــيماال مــن أجــل مــنطقة خالــية مــن الفســاد،     

لدول األطراف يف اتفاقية    وتطلـب أن يعمـم اإلعـالن يف شـكل وثـيقة رمسـية مـن وثـائق مؤمتر ا                   
 .األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف دورته األوىل

  
  إعالن غواتيماال من أجل منطقة خالية من الفساد                        

حنـن، رؤسـاء دول وحكومـات بلدان منظومة التكامل ألمريكا الوسطى، اتمعني يف          
يماال، مبناســبة انعقــاد ، يف مديــنة غواتــيماال، جبمهوريــة غواتــ٢٠٠٦نوفمــرب / تشـرين الــثاين ١٥

 الدورة الثانية عشرة للمؤمتر الدويل ملكافحة الفساد،

اقتـناعا مـنا بـأنَّ ترويج القيم األخالقية والشفافية واملساءلة يف اإلدارة العمومية يشكّل                
 ركيزة إلرساء مؤسسات دميقراطية وحتقيق التنمية اإلنسانية يف املنطقة،

 اجلهـود املـبذولة يف سـبيل حتقـيق التنمـية وسداد احلكم        وإذ نعتـرب الفسـاد عقـبة تعـرقل         
 ومكافحة الفقر،
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واقتـناعا مـنا بـأنّ مكافحـة الفسـاد والقضـاء علـيه مهـا شـرطان ال غىن عنهما من أجل            
 ضمان نوعية عيش أفضل للشعوب وتعزيز ثقة املواطنني يف املؤسسات العمومية،

مريكية ملكافحة الفساد واتفاقية األمم املتحدة      وإذ نضـع يف اعتبارنا أن اتفاقية البلدان األ         
 ملكافحة الفساد مها صكان دوليان ملزمان قانونيا يف بلداننا من أجل مكافحة الفساد،

وإذ نؤكّـــد جمـــددا عزمـــنا السياســـي عـــلى مواصـــلة مكافحـــة الفســـاد وعـــلى تـــرويج   
شــؤون الدولــة إدارة اإلصــالحات اهليكلــية الــيت مــن شــأا أن توجــد الظــروف املؤاتــية إلدارة   

ــاهدات        ــات واملع ــية والصــكوك واالتفاق ــية الوطن ــح القانون ــا للوائ ــة، وفق ــة وناجع شــفافة وفعال
 الدولية السارية يف الدول األطراف،

 واقتناعا منا بأنّ التعاون بني الدول األطراف أساسي من أجل منع الفساد ومكافحته، 

ــبارنا أحكــام الفقــرة    ــ) ب(وإذ نضــع يف اعت  مــن بــروتوكول ١٥ واملــادة ٣ادة مــن امل
 مـن املعـاهدة اإلطاريـة املـتعلقة بـاألمن الدميقراطي يف أمريكا الوسطى،               ٥تيغوسـيغالبا؛ واملـادة     

الــيت تبــين كلّهــا اعــتزام القضــاء عــلى الفســاد وإجيــاد إرادة سياســية يف هــذا الصــدد، يف ســياق  
ــتكامل يف أمــريكا ا    ــبادئ االســتراتيجية الــيت ســتحكم ال لوســطى، مــن جانــب رؤســاء دول   امل

 وحكومات بلدان منظومة التكامل ألمريكا الوسطى،

وإذ نقـر العـزم على اعتماد تدابري واختاذ إجراءات لغرض الوفاء بااللتزامات التالية من               
 ،٢٠١٠أجل مكافحة الفساد حبلول سنة 

 
  :نعلن التزامنا مبا يلي           

حصــل ذلــك، مــن أجــل تعزيــز  صــوغ وتنفــيذ خطــط وطنــية، إن مل يكــن قــد    -١ 
 الشفافية يف اإلدارة العمومية، بالتعاون مع خمتلف القطاعات السياسية واالجتماعية واالقتصادية؛

اقـتراح املوافقــة عـلى إطــار الئحــي والتشـجيع عــلى ذلـك، يف الــبلدان الــيت مل      -٢ 
علومــات يوضــع فــيها إطــار مــن هــذا القبــيل، حــىت تكفَــل للمواطــنني حــرية احلصــول عــلى امل    

العمومـية الـيت هـي يف حـوزة الدولـة، عـلى حنـو صـادق ويف الوقـت املناسب، دون فرض قيود                 
 أكثر من تلك املنصوص عليها يف دستور كل بلد من البلدان؛

ضــمان تقــدمي مؤسســات الدولــة دوريــا تقاريــر إلزامــية، حــىت تكــون اإلدارة     -٣ 
 وجلية؛الصحيحة للموارد من ِقبل املوظفني احلكوميني واضحة 



 

3  
 

CAC/COSP/2006/11  

تعزيــز اهليــئات املســؤولة عــن صــوغ السياســات واخلطــط الرامــية إىل تــرويج     -٤ 
الشــفافية ومكافحــة الفســاد، وإضــفاء صــبغة مؤسســية عــلى تلــك اهليــئات، وفقــا لــلمعاهدات   

 واالتفاقات الدولية السارية يف هذا اال؛

 تفعل ذلك بعد،  تنفـيذ قواعد قانونية بشأن التعاقد العمومي يف البلدان اليت مل           -٥ 
اسـتنادا إىل نظـم فعالـة وناجعـة تكفـل حتسـني اإلجـراءات الـيت تتـبعها الدولـة يف اشـتراء السلع             

 واخلدمات وحتقيق شفافية تلك اإلجراءات؛

حتديـد أولويـات لإلجـراءات الرامية إىل منع الفساد يف إدارة الربامج والصناديق         -٦ 
 ي أثر أكرب يف التخفيف من حدة الفقر؛االجتماعية، حىت يكون لالستثمار االجتماع

العمـل، يف البلدان اليت مل تفعل ذلك بعد، على التشجيع على صوغ واعتماد               -٧ 
وتنفـيذ مدونـات لقواعـد السـلوك تـنظم السـلوك األخالقـي يف كـال القطـاعني العـام واخلاص،                      

عاقبة من خيالف   عـلى أن تشـمل تدابـري تـرمي إىل مـنع ورصـد التنازعات احملتملة يف املصاحل وم                  
 تلك القواعد معاقبة فعلية؛

تشـجيع الـبلدان الـيت مل تفعـل ذلـك بعد على وضع لوائح وإجراءات وآليات                  -٨ 
فعالـة تكفـل اإلبـالغ عـن أفعـال الفسـاد، وتدابـري تكفل محاية الشهود وغريهم من األشخاص              

 واملعاقبة عليه؛املشاركني يف اإلجراءات، بغية تيسري التحقيق يف السلوك غري املشروع 

ختصـيص مـوارد مـن أجـل تنفـيذ بـرامج دف إىل تثقيف املواطنني وتوعيتهم               -٩ 
 بغية ترويج ثقافة من القيم األخالقية يف اتمع؛

التشــجيع عــلى تطبــيق لوائــح واعــتماد إجــراءات مــن أجــل مــنع الفســاد عــرب    -١٠ 
 احلدود الوطنية؛

ــية    -١١  ــئات الرقاب ــز اهلي ــيا بغــية ضــمان اســتقالهلا الفعــلي   التشــجيع عــلى تعزي العل
 وظيفيا وماليا؛

ــتخابات       -١٢  ــل االن ــح ترســي نظمــا تعــىن برصــد متوي التشــجيع عــلى اعــتماد لوائ
 واألنشطة السياسية؛

املضـي يف عملـية إصالح اخلدمة املدنية يف اإلدارة العمومية، حىت يكون لدى               -١٣ 
 األداء والكفاءة تتيح التعويل عليهم      الـدول األطـراف موظفـون مدنـيون لديهـم مسـتويات مـن             
 يف أداء مهام الدولة وضمان استدامة السياسات احلكومية؛
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الطلـب إىل اهليـئات املسـؤولة عـن تعزيـز الشفافية ومكافحة الفساد يف خمتلف        -١٤ 
الـبلدان أن تعمـل، بالتنسـيق مـع األمـني العـام ملـنظومة الـتكامل ألمـريكا الوسـطى، على رصد                       

 .زامات املعرب عنها يف هذا اإلعالنتنفيذ االلت
   

 .٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٥حرر يف غواتيماال يف 
  
 ]التوقيع[     ]التوقيع[

 أوسكار آرياس    جون بريسينيو 
 )رئيس مجهورية كوستاريكا(    )نائب رئيس وزراء بليز(

 

 ]التوقيع[     ]التوقيع[
 بريغر بريدوموأوسكار   إلياس أنطونيو ساكا غونسالس

 )رئيس مجهورية غواتيماال(   )رئيس مجهورية السلفادور(

 

 ]التوقيع[     ]التوقيع[
 إنريكي بوالنيوس غيري  خوسيه مانويل سياليا روساليس

 )رئيس مجهورية نيكاراغوا(   )رئيس مجهورية هندوراس(

 

 ]التوقيع[     ]التوقيع[
 تيينلويس مانويل بيان   مارتني تورخيوس إسبينو

 )سفري، ممثل اجلمهورية الدومينيكية(    )رئيس مجهورية بنما(
 


