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

     تقريرالمشروع   
     : كمال أريفي (املغرب)راملقرِّ  
   إضافة  

    تنظيم الدورة  - ثانياً  
    املناقشة العامة  - واو  

التنميـة السياسـية   د املتكلمون على الطبيعة عرب الوطنية للفسـاد وآثـاره املخّربـة علـى     شدَّ  -١
  واألمن.  واملساواة واالقتصادية واالجتماعية وكذلك على احلوكمة الدميقراطية وسيادة القانون

ــ  -٢ ــا      ورحَّ ــة أو انضــمَّت إليه ــى االتفاقي ــيت صــدَّقت عل ــدول األطــراف ال ب املتكلمــون بال
ــادل التجــارب و   امــؤخَّراً. و ــة حمافــل مهمــة لتب ــه الفرعي ــربوا أن املــؤمتر وأجهزت ــز التزامهــا عت تعزي

طـة التنميـة املسـتدامة    خبعـّدة مـتكلمني    ورحَّباملشترك والتوصل إىل قرارات توافقية للمستقبل. 
زمخاً جديـداً  الحظوا أهنا توفِّر و، من أهداف التنمية املستدامة ١٦، وخاصة اهلدف ٢٠٣٠لعام 

املسـتدامة. وأفـاد   جلهود مكافحة الفساد عن طريق ربـط هـذه اجلهـود باألهـداف األعـم للتنميـة       
  ملكافحة الفساد.  الوطنية يف استراتيجيته ٢٠٣٠أحد املتكلمني بأن بلده يعتزم إدراج خطة عام 

وأشــار املتكلمــون أيضــاً إىل عــدد مــن الوثــائق الدوليــة األخــرى، مبــا يف ذلــك إعــالن      -٣
ة األوسـع مـن   الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحـد 

ــى الصــعيدين       ــانون عل ــز ســيادة الق ــة واالقتصــادية وتعزي أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات االجتماعي
الوطين والدويل ومشاركة اجلمهـور، الـذي اعُتـرب َمعلمـاً مهمـاً يف سـبيل تعزيـز سـيادة القـانون          
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ــة العامــة    ــرار اجلمعي ــة واملســاواة، وق ــز اخلــدمات العامــة  69/327والعدال الشــاملة  املعنــون "تعزي
للجميع واخلاضعة للمساءلة من أجـل حتقيـق التنميـة املسـتدامة". وذكـر عـّدة مـتكلمني عـالوة         
على ذلك خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن املؤمتر الـدويل الثالـث بشـأن متويـل التنميـة، الـيت       

عقـاب  : عـدم التسـاهل مطلقـا مـع اإلفـالت مـن ال      إعالن بوتراجاياوتوفر إطاراً لتمويل التنمية، 
ماليزيـا يف   بوتراجايـا،  الذي اعُتمد يف املؤمتر الدويل السادس عشـر ملكافحـة الفسـاد املعقـود يف    

  .٢٠١٥أيلول/سبتمرب 
لكــي  امجيــع قطاعــات اجملتمــع أن تعمــل ســويى لــعواتفــق املتكلمــون علــى أنــه يــتعني   -٤

غري احلكوميـة   تنجح جهود مكافحة الفساد. وأثىن عدد من املتكلمني على مشاركة املنظمات
يف منــع الفســاد ومكافحتــه. وأشــار عــّدة مــتكلمني أيضــاً إىل تعــاون حكومــاهتم مــع القطــاع     
اخلاص، مبا يف ذلـك يف شـكل إقامـة الشـراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص، يف حـني أشـار           
ــال        ــزاز واالحتي ــة أصــحاب األعمــال مــن االبت ــد إىل ضــرورة محاي ــى وجــه التحدي آخــرون عل

لَّم عــّدة مــتكلمني عــالوة علــى ذلــك بــدور الشــباب واألوســاط األكادمييــة          والفســاد. وســ 
عـّدة مـتكلمني أيضـاً عـن      وأبلـغ والربملانيني ووسائل اإلعالم يف منع الفساد وإذكاء الوعي بـه.  

  إصالحات تشريعية لتيسري مشاركة اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد.  
ــائج اإلجيوأبلــغ عــدد مــن املــتكلمني عــن     -٥ ــة الــيت متخضــت عنــها النت االستعراضــات  ابي

القطرية. وأشاروا إىل أهنا عززت التنسيق الشامل لعّدة وكاالت، مبا يف ذلك من خـالل وضـع   
خطــط عمــل تنفيذيــة لتنســيق متابعــة توصــيات االســتعراض علــى الصــعيد الــوطين. وقــد أدت    

ــذ ا      ــى زخــم تنفي ــة الشــبكات واحملافظــة عل ــة االســتعراض أيضــاً إىل إقام ــاج  عملي ــة وإنت التفاقي
ني فائـدة عناصـر االسـتعراض غـري     معارف وفرية بشأن مكافحـة الفسـاد. وأبـرز بعـض املـتكلم     

لزامية، مثل الزيارات القطرية، وشجعوا الدول األطراف األخرى على االسـتفادة منـها بغيـة    اإل
 قنيـة استبانة املمارسات اجليدة والتحديات، وحسـب االقتضـاء، االحتياجـات مـن املسـاعدة الت     

. وذُكــر أيضــاً أن حتســني نظــم مجــع البيانــات ذات الصــلة كــان مــن بــني النتــائج يف هــذا اجملــال
  اإلجيابية لالستعراضات.  

ة مــتكلمني عــن اإلصــالحات الــيت نفــذهتا بلــداهنم بنــاًء علــى االستعراضــات وأبلــغ عــد  -٦
ــدة بشــأن مكافحــة الف       ــا يف ذلــك اعتمــاد اســتراتيجيات وخطــط عمــل جدي ــة، مب ســاد القطري

واعتمــاد تشــريعات حلمايــة املــبلّغني عــن املخالفــات والشــهود وتعريــف جــرائم جنائيــة جديــدة 
  االعتباريني. اليت تقع على األشخاصدارية اإلنائية أو اجلسؤولية امل وإقرار

ــةً التقيــيم الــذايت     وذكــر أنَّ  -٧ الفصــلني الثــاين ب املتعلــقبعــض البلــدان قــد أجــرت طواعي
ت بلـدان أخـرى بأهنـا اعتمـدت بالفعـل إصـالحات مـن أجـل االمتثـال          واخلامس، يف حني أفاد
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هلذين الفصلني من االتفاقية متهيداً لـدورة االسـتعراض الثانيـة. ودعـا العديـد مـن املـتكلمني إىل        
د عدد مـن املـتكلمني أنـه ينبغـي اسـتعراض مجيـع أحكـام        ، كما أكَّالثانية املؤمتر للدورةتدشني 

   هذه الدورة.  الفصلني الثاين واخلامس يف
 ملتعلقـة بالـدورة الثانيـة.   وأعرب املتكلمـون عـن آراء متباينـة بشـأن عـدد مـن املسـائل ا         -٨

خالل الدورة الثانية، بينمـا  استعراض التنفيذ ال ينبغي تغيري آلية إىل أنه  املتكلمنيفذهب بعض 
مـن الـدورة    فادةاملسـت دعا آخرون إىل تقييم األداء على حنو يعزز اآللية ويسـتفيد مـن الـدروس    

األوىل. ويف حـني أكـد بعـض املـتكلمني علـى الطبيعــة احلكوميـة الدوليـة لآلليـة، أبـرز آخــرون          
أمهية إشـراك مجيـع قطاعـات اجملتمـع يف عمليـة االسـتعراض. وشـّدد بعـض املـتكلمني علـى أنـه            

تعـديالت  ينبغي متويل اآللية من امليزانيـة العاديـة لألمـم املتحـدة؛ بينمـا أوصـى آخـرون بـإجراء         
. وحـث بعـض املـتكلمني الـدول األطـراف علـى كفالـة أال        بكفـاءة دقيقة لضـمان عمـل اآلليـة    

تؤدي تدابري توفري النفقات إىل اإلخالل بالنوعية. وأخرياً، دعـا بعـض املـتكلمني إىل مزيـد مـن      
لـذايت  التقيـيم ا أن تكون قائمة خرون أنه ال ينبغي آالتبسيط لقائمة التقييم الذايت، يف حني رأى 

تبســيط أن يــؤثر دوا علــى أنــه ال ينبغــي خمتلفــة عــن تلــك املســتخدمة يف الــدورة األوىل، أو أكَّــ
  القائمة يف نوعية عملية االستعراض ومستوى تفصيلها.  

وأبرز العديد من املتكلمني أمهية املساعدة التقنية دعماً ملا تبذله الدول مـن جهـود لتنفيـذ      - ٩
، وكـذلك مـن أجـل    وإجرائهـا ض التحضـري لالستعراضـات القطريـة    االتفاقية، مبـا يف ذلـك ألغـرا   

ضمان التنفيذ الفعال للتوصيات الصـادرة عـن االستعراضـات. وأشـار العديـد مـن املـتكلمني مـع         
ــا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات        ــيت وفره ــة ال ــذ االتفاقي التقــدير إىل املســاعدة يف تنفي

د املوجودات املسروقة والربنامج املشترك بني املكتـب وبرنـامج   واجلرمية (املكتب) ومبادرة استردا
األمم املتحـدة اإلمنـائي يف جمـال مكافحـة الفسـاد ملنطقـة احملـيط اهلـادئ. وسـلط بعـض املـتكلمني            
ــدروس          ــادل اخلــربات وال ــوب وتب ــدان اجلن ــني بل ــا ب ــاون اإلقليمــي وفيم ــد التع ــى فوائ الضــوء عل

ربتـهما مـع أجهـزة شـاركت يف إنشـائها السـلطات الوطنيـة        متكلمـان أيضـاً جت  ونـاقش  املستفادة. 
وأُبـدي مزيـد مـن    واملنظمات الدولية ملناهضة الفساد واإلفالت من العقاب على الصعيد الوطين. 

  .اليت تتوىل البلدان قيادهتا يف إطار متكامل ومنسَّقاملساعدة التقنية  بنهوجالترحيب 
وأشــار عــدد مــن املــتكلمني إىل التــدابري املتخــذة يف بلــداهنم ملنــع الفســاد، مبــا يف ذلــك    -١٠

اعتماد استراتيجيات وخطـط ملكافحـة الفسـاد وتنفيـذها، حيـث ُتصـاغ يف كـثري مـن األحيـان          
على سبيل املتابعة لالستعراضات، وإنشاء أجهزة ملكافحة الفساد. وأكد بعض املتكلمني علـى  

ت اإلدارة العامــة مــن أجــل تعزيــز نزاهــة اخلدمــة املدنيــة وشــفافيتها وخضــوعها  أمهيــة إصــالحا
للمسـاءلة، وتبســيط اإلجـراءات اإلداريــة، ووضـع قواعــد ملنـع تضــارب املصـاحل، والــنص علــى      
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إفصاح املوظفني العموميني عن موجوداهتم. وأشار عّدة مـتكلمني عـالوة علـى ذلـك إىل عـدد      
ــالقوانني اخلاصــة      مــن اإلصــالحات التشــريعية املهمــة   ــع الفســاد، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق ب ملن

ــرامج  د بعــض املــتكلمني أنَّبالوصــول إىل املعلومــات واالشــتراء العمــومي. وأكَّــ   اســتحداث ب
والتعليم واالتصال من أجل إذكاء الوعي باملخاطر املرتبطة بالفساد هـو طريقـة فعالـة    للتدريب 
تخدام التكنولوجيــات اإللكترونيــة احلديثــة القائمــة علــى الرتاهــة. وأُشــري مــراراً إىل اســلترســيخ 

اإلنترنت يف جماالت مثل اإلفصاح عن املوجودات والوصول إىل املعلومـات وتلقـي الشـكاوى    
  تها، وكذلك ضمان نزاهة االشتراء.جلاملتعلقة بالفساد ومعا

 واعُتــرب أن وضــع حــد لإلفــالت مــن العقــاب هــو مــن أهــم أهــداف مكافحــة الفســاد.   -١١
وأبلــغ بعــض املــتكلمني عــن إنشــاء ســلطات حتقيــق متخصصــة ملكافحــة الفســاد وعــن خــربهتم  

خضعت مؤخراً لإلصالح وأحكام جديـدة متعلقـة بـاإلثراء     بالرشوةمتعلقة  بشأن إنفاذ أحكام
غري املشروع. وذكـر بعـض املـتكلمني أن بلـداهنم أخـذت مـؤخراً باملصـادرة غـري املسـتندة إىل          

املســتندة إىل القيمــة، يف حــني اعتمــدت بلــدان أخــرى تــدابري تســمح بتعليــق إدانــة أو املصــادرة 
حسـاب  تتعلق بفـتح  أحكام التقادم أو رفع السرية املصرفية. وأفاد بلد واحد عن جتربة ناجحة 

إيـداع أمـوال ُيحصـل عليهـا علـى حنـو غـري مشـروع دون اإلفصـاح عـن           يتيح إمكانيـة  مصريف 
إىل تدابري حلماية املبلّغني عن املخالفات وتشـجيع التبليـغ عـن    اهلوية. وأشار عدد من املتكلمني 

على النحو املناسب. وعـالوة علـى ذلـك، أشـار      البالغاتحاالت الفساد وضمان متابعة هذه 
ــويض عــن          ــة للتع ــة دعــوى مدني ــة بإقام ــاد تشــريعات تســمح للدول ــتكلمني إىل اعتم بعــض امل

  األضرار النامجة عن الفساد.  
ــوظفني رفيعــي      وذكــر عــدد مــن    -١٢ ــى مالحقــات قضــائية ناجحــة مل ــة عل ــتكلمني أمثل امل

املستوى وضبط املوجودات القّيمة هلـؤالء املـوظفني وجتميـدها. وقـّدم آخـرون إحصـاءات عـن        
لتعزيـز   مسـتمرة حتقيقهم يف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها. وأشار عّدة متكلمني إىل تدابري 

  ابة العامة واجلهاز القضائي.  نزاهة واستقالل احملققني وأعضاء الني
وعرض بعض املتكلمني خربهتم بشأن قضايا ناجحة فيما يتعلـق باسـترداد املوجـودات      -١٣

تنفيـذ الفصـل اخلـامس     وتسليم املطلوبني. ولكن عدداً من املـتكلمني أعربـوا عـن القلـق مـن أنَّ     
رض اســترداد مــن العوائــق الــيت تعتــ  أن تقلــلوناشــدوا الــدول األطــراف   زال غــري كــاف  مــا

واإلجراءات املعقدة. وأُشـري إىل نشـر أدلـة السـترداد      املتشدِّدةاملوجودات، مثل املعايري اإلثباتية 
املوجودات ختص بلداناً حمددة ومشروع املبادئ التوجيهية لضـمان جناعـة اسـترداد املوجـودات     

ة يف قضــايا اســترداد واســترعى بعــض املــتكلمني االنتبــاه إىل مزايــا الــدعاوى املدنيــ )١(املســروقة.
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املوجــودات. وأشــار متكلمــون أيضــاً إىل أمهيــة املســاعدة القانونيــة املتبادلــة وإجــراءات تســليم   
  .بنجاحاملطلوبني وذكروا الصعوبات اليت تواجهها بلداهنم يف إقامة تعاون دويل 

يـدة،  وأشار العديد من املـتكلمني إىل أمهيـة تبـادل اخلـربات واملعلومـات واملمارسـات اجل        - ١٤
احملافـل  ومبا يف ذلـك مـن خـالل املنظمـات واملبـادرات والشـبكات اإلقليميـة. وتضـطلع األجهـزة          

ــدور مهــم يف    ــة أيضــاً ب ــق اإلقليمي ــة   حتقي ــز اإلرادة السياســية القوي ــق يف اآلراء وتعزي ــة تواف الالزم
ــة والكــاريب     ــة املــذكورة مجاعــة دول أمريكــا الالتيني املنتــدى ي و ملكافحــة الفســاد. ومشلــت األمثل

العريب السترداد األموال. وذُكرت أيضـاً آليـات إقليميـة السـتعراض التنفيـذ مثـل جمموعـة الـدول         
املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا والفريق العامل املعين بالرشوة التابع ملنظمة التعـاون والتنميـة   

جراءات املاليـة. وعـالوة   ة بـاإل ة من منـط فرقـة العمـل املعنيـ    يف امليدان االقتصادي واهليئات اإلقليمي
علــى ذلــك، أشــار متكلمــون إىل شــبكات مــن املمارســني املناهضــني للفســاد لتبــادل املعلومــات    

اجلوانـب املشـتركة   بشـأن  تعـاون إقليمـي   وجـود  العملياتية عن القضايا، يف حني أبلغ آخرون عن 
مية. وأفاد أحـد املـتكلمني عـن    الدول اجلزرية الصغرية الناالتعاون فيما بني بني بلدان حمددة، مثل 

مجيــع الــدول   مشــروع إقليمــي الســتحداث منهجيــة لقيــاس الفســاد. وذكــر مــتكلم آخــر أنَّ        
يف شـكل   مستفيدة مـن الـدعم املقـدَّم   أجنزت استعراضاهتا يف الوقت املناسب منطقته األطراف يف 

  مساعدة تقنية إقليمية.  
أخطـار   لألمانـة العامـة  جتماعيـة التابعـة   وأبرز ممثـل عـن إدارة الشـؤون االقتصـادية واال      -١٥

الفساد على النظام االجتماعي واالقتصاد واألمن وأكد على أمهية خطة التنمية املسـتدامة لعـام   
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي عــالوة علــى ذلــك أن اهلــدف      ٢٠٣٠ مــن  ١٦. وأكــد ممثــل برن

هـي نقطـة   التنفيـذ  آلية اسـتعراض   أهداف التنمية املستدامة يوفر وصلة صرحية خبطة التنمية وأنَّ
إال مبشـاركة   قنفاذ إىل املساعدة التقنية. وشدد علـى أن إمكانـات االتفاقيـة الكاملـة لـن تتحقـ      

العديد من أصحاب املصلحة. وسلط ممثل من األكادميية الدولية ملكافحـة الفسـاد الضـوء علـى     
اد ثقافــة ال تســاهل فيهــا إزاء أمهيــة الــتعلم وتبــادل املعــارف مــن خــالل متكــني املهنــيني مــن إجيــ 

د ممثـل مـن املنظمـة العامليـة للربملـانيني املناهضـني للفسـاد        الفساد وتشـجيع الرقابـة املدنيـة. وأكَّـ    
للربملانيني من دور حاسم يف حتقيق املساءلة والشـفافية مـن خـالل آليـات مكافحـة الفسـاد؛        ما

دين. وأشـار أيضـاً إىل اعتمـاد إعـالن     مبا يف ذلك من خالل التعاون مع احلكومـات واجملتمـع املـ   
ــد يف         ــذي ُعق ــانيني املناهضــني للفســاد ال ــاملي الســادس للربمل ــؤمتر الع ــؤخراً يف امل ــا م يوغياكارت
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