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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، 

  من جدول األعمال ٤البند 
        املنع

      التقريرمشروع     
  كمال أريفي (املغرب) :املقرِّر  

  
  إضافة  

  
  املنع - ثالثاً  

 
ــودة يف       -١ ــة املعق ــته الرابع ــاء جلس ــؤمتر، أثن ــر امل ــاين/نوفمرب   ٣نظ ، يف ٢٠١٥تشــرين الث

  من جدول األعمال املعنون "املنع". ٤ البند
نائبــا رئــيس  ،ديوبليــه (أملانيــا) فريــدريشووتــرأس املناقشــة صــادق معــريف (الكويــت)    -٢

معــريف يف مالحظاتــه االســتهاللية إىل أمهيــة الفصــل الثــاين مــن االتفاقيــة  الســيد وأشــار  .املــؤمتر
ق العامل احلكومي الدويل املفتـوح  بشأن منع الفساد. وشدَّد على أمهية اجلهود اليت يبذهلا الفري

العضوية املعين مبنـع الفسـاد، الـذي عـاجل املواضـيع املتعلقـة بواليـات هيئـات مكافحـة الفسـاد،           
وتدابري تعزيز الشفافية يف متويل األحزاب السياسـية، والتـدابري الراميـة إىل منـع غسـل األمـوال،       

وفقــاً خلطــة عملــه ، ٢٠١٥و ٢٠١٤ يف عــامي ينه املعقــوديــواملشــتريات العموميــة، يف اجتماع
  املتعدِّدة السنوات.

 ٥/٤ملؤمتر معلومات حمدَّثة عن التقدُّم احملَرز يف تنفيذ القـرار  إىل اوقدَّمت ممثلة لألمانة   -٣
املعنـون "القطـاع اخلـاص".     ٥/٦املعنون "متابعـة إعـالن مـراكش بشـأن منـع الفسـاد" والقـرار        
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ب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف جمـال املسـاعدة التقنيـة       وقدَّمت معلومات عن مبـادرات املكتـ  
ــاملي    ــوطين واإلقليمــي والع ــى الصــعيد ال ــة إىل عل ــع    ، الرامي ــدول األطــراف يف جمــال من دعــم ال

ــيح       ــاد أو تنقـ ــة الفسـ ــة ملكافحـ ــتراتيجيات وطنيـ ــع اسـ ــا يف وضـ ــا يف ذلـــك دعمهـ ــاد، مبـ الفسـ
يف ت هيئـات مكافحـة الفسـاد واملمارسـني     االستراتيجيات القائمـة يف هـذا اجملـال، وبنـاء قـدرا     

ــال  ــذا اجمل ــم التصــريح    ه ــات دع ــز آلي ــاملوجودات، وتعزي ــع، ب تضــارب املصــاحل، وتقــدمي    ومن
املساعدة التشريعية احملدَّدة األهداف، وتقدمي الدعم لتعزيز الرتاهة يف قطـاع العـدل، والنـهوض    

املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد.     بالتثقيف يف جمال مكافحة الفساد، مبا يف ذلك من خالل 
كمــا أعلنــت عــن إصــدار املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة ألدوات معرفيــة جديــدة بشــأن    

ــبلِّغني     ــة امل ــتراتيجيات مكافحــة الفســاد ومحاي ــين باملخــدِّرات      ،اس ــب املع ــم املكت ــرزت دع وأب
تعزيـز دور  وبالفسـاد،   العـام وعي لااجلهود الرامية إىل إذكاء نوَّهت بواجلرمية للمجتمع املدين و

  القطاع اخلاص يف جمال منع الفساد.
نـع الفسـاد،   مبو ٥/٤وأفاد العديـد مـن املـتكلِّمني عـن أنشـطتهم املتعلقـة بتنفيـذ القـرار           -٤

عمــل اهليئــات املعنيــة مبكافحــة الفســاد، ووضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات مكافحــة   عــن وكــذلك 
. القطـاع العـام  تعزيـز الرتاهـة والشـفافية واملسـاءلة يف      إىل الـيت ترمـي  خـرى  األتـدابري  الالفساد و

العـام   القطـاع ويف هذا الصدد، أشار بعـض املـتكلمني إىل اجلهـود الراميـة إىل تعزيـز الرتاهـة يف       
مجـع البيانـات ووضـع وتنفيـذ مـدونات      معـايري  من خالل رقمنة السجالت العمومية، وتوحيـد  

  لقواعد السلوك.
مني على أمهية التوعية والتثقيف يف جمال مكافحة الفساد، ال سـيما  وشدَّد بعض املتكل  -٥

بني صفوف الشباب، من أجل هتيئة ثقافة قوامها عدم التسامح جتاه الفسـاد، ووصـفوا التـدابري    
باالســتعانة الراميــة إىل تــدعيم املنــاهج التعليميــة وتــدابري التوعيــة الراميــة إىل مكافحــة الفســاد،   

  سائط التواصل االجتماعي.واهلواتف الذكية وتطبيقات  بوسائل منها
لرقابـة واملسـاءلة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل       لأو تعزيز تـدابري   بوضعة متكلمني وأفاد عدَّ  -٦

ليـات، مـن أجـل منـع اإلثـراء      اآل وغريهـا مـن  التصريح باملوجودات ومراجعة احلسـابات  آليات 
وشدَّد متكلمون علـى أنَّ التـدابري    غري املشروع وغسل األموال والفساد يف االشتراء العمومي.

املتَّخذة لتعزيز مشـاركة اجلمهـور ووصـوله إىل املعلومـات، فضـال عـن تـوفري احلمايـة للمـبلِّغني          
عــن املخالفــات، تتســم بأمهيــة بالغــة يف هــذا الصــدد. وأشــار املتكلمــون أيضــاً إىل الصــلة بــني    

  ية املتبادلة وتعزيز التعاون الدويل.اجلهود الرامية إىل منع الفساد وتوفري املساعدة القانون
التـدابري   دوره يف وضـع وُشدِّد على دور القطاع اخلـاص يف منـع الفسـاد، مبـا يف ذلـك        -٧

ــز الرتاهــة فيــ   ــة إىل تعزي ــايري وضــع و هالرامي ــدابري  وملدارة الشــركات إلمع ــة احلســابات وت راجع
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ع بتقييمـات صـحيحة ملخـاطر    ة متكلمني على أمهيـة االضـطال  لتحقق من االمتثال. وشدَّد عدَّل
خـاطر وتـدبرها. وحتـدَّث أحـد املـتكلِّمني عـن وضـع "مواثيـق         هـذه امل الفساد من أجـل اسـتبانة   

نزاهـة" مـع الســلطات الوطنيـة. وشـدَّد متكلمــون علـى أمهيـة منــع الفسـاد، وتعزيـز املوضــوعية         
ر خمـاطر الفسـاد، مبـا    والشفافية والتنافس يف االشتراء العمومي، بغية القيام على حنـو فعـال بتـدب   

ر التعامـل معهـا أو اسـتخدام نظـم     حظَيف ذلك عن طريق تبادل املعلومات عن الشركات اليت ُي
  االشتراء اإللكترونية.

مون إىل دعمهم ألعمال املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة يف جمـال منـع    وأشار املتكلِّ  -٨
املعنـيني مبكافحـة الفسـاد وجهـود      مـيني اإلقلي الفساد، مبا يف ذلـك دعمهـم ملستشـاري املكتـب    

. ودعــا بعــض املــتكلمني إىل تزويــد  علــى الصــعيد اإلقليمــي التثقيــف مبســائل مكافحــة الفســاد 
املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة بتمويـل مسـتقر ومـأمون لكـي يـتمكَّن مـن تقـدمي املسـاعدة          

تعزيـز تـدابري منـع الفسـاد، ومبـا       التقنية عند طلبها. وطلب بعض املتكلمني املسـاعدة التقنيـة يف  
يف ذلك املساعدة علـى التثقيـف يف جمـال مكافحـة الفسـاد، ونظـم اإلفصـاح عـن املوجـودات،          

  ومنع غسل األموال.
وباإلضــافة إىل ذلــك، أكَّــد عــدَّة مــتكلِّمني علــى أثــر آليــة اســتعراض التنفيــذ وعمليــة       -٩

الراميـة إىل تعزيـز تـدابري منـع ومكافحـة       التقييم الذايت يف استبانة اإلجنـازات ووضـع التوصـيات   
تنفيــذ  تعرض فيهــابــوا بالــدورة الثانيــة املقبلــة مــن عمليــة االســتعراض، الــيت سُيســالفســاد، ورحَّ
  .)التدابري الوقائيةمن االتفاقية (الفصل الثاين 

ــة العامــة  ألخالقيــاتاونــاقش ممثــل ملكتــب    -١٠ ــابع لألمان ــزام   الت كيــف يــدعم املكتــب الت
م املتحدة باملدونات واملعايري املتعلقة بالسلوك املهين، مبا يف ذلـك جتنـب التضـارب    موظفي األم

يف املصــاحل عــن طريــق برنــامج اإلقــرارات املاليــة وتقــدمي املشــورة والتوجيــه مــع احلفــاظ علــى    
السرية. ووصف ممثل لألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد خـدمات التعلـيم والتـدريب املقدَّمـة         

  سني املعنيني مبنع الفساد يف جمتمعاهتم احمللية.إىل املمار
زاهــة املاليــة العامليــة إىل مســألة شــفافية املعلومــات ذات الصــلة   عهــد الــنملوتطــرق ممثِّــل   -١١

مبــالكي الشــركات املنــتفعني، وشــجَّع الــدول األطــراف علــى مجــع هــذه املعلومــات وإتاحتــها     
نظمـة الشـفافية الدوليـة مشـاركة اجملتمـع      ملثـل  إنفاذ القانون بناًء على طلبها. ونـاقش مم  جهزةأل

املدين يف املؤمتر، ودعا إىل اعتبار حاالت الفساد الكربى جرمية خطرية تسـتدعي وضـع قـوانني    
وعقوبات خاصة هبا. وشدَّد ممثل للتحالف املعين باتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد علـى      

يف واالسـتفادة مـن ذلـك    اسـتعراض التنفيـذ،    ن آليـة اليت تشكِّل جزًءا مـ ضرورة متابعة التقارير 
  من أهداف التنمية املستدامة. ١٦تعزيز تنفيذ االتفاقية مستقبالً وحتقيق اهلدف 


