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    مقدِّمة  -أوال  
اعتمــد مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف دورتــه     -١

 ٣/٢، القـرار    ٢٠٠٩نـوفمرب   /رين الثـاين   تـش  ١٣ إىل   ٩الثالثة املعقودة يف الدوحة يف الفترة من        
ويف ذلــك القــرار، قــرر املــؤمتر إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل    . بــشأن تــدابري منــع الفــساد 

مفتوح العضوية مؤقت، لكي يقدم إليـه املـشورة ويـساعده يف تنفيـذ الواليـة املـسندة إليـه فيمـا           
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة  ٦٣وقــد أُنــشئ الفريــق العامــل وفقــا للمــادة   . يتعلــق مبنــع الفــساد 

  )١(.ملكافحة الفساد
  : الفريق العامل باملهام التاليةر املؤمتر أن يضطلعّرويف القرار نفسه، ق  -٢

  ميع املعارف يف جمال منع الفساد؛مساعدة املؤمتر يف تطوير وجت  )أ(  
سـات  تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمار            )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
رميـة  ويف القرار نفسه، طلـب املـؤمتر إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجل                    -٣
أن جيمع معلومـات عـن املمارسـات اجليـدة يف جمـال منـع الفـساد                 ) مكتب املخدرات واجلرمية  (

مها، آخذا بعني االعتبار اخلـربة الفنيـة احلاليـة يف منظومـة األمـم      وأن حيلّل تلك املعلومات ويعمّ 
ة املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة، ومركّزا بصورة خاصـة علـى االشـتراء العمـومي، وإدار               

 والشفافية يف اإلدارة العمومية، ومبادرات التوعية والشراكات بـني          زاهة  والنالتمويل العمومي،   
 مكتـب املخـدرات واجلرميـة     وطلـب املـؤمتر إىل      . القطاعني العام واخلاص من أجـل منـع الفـساد         

كذلك أن جيمع وحيلّل ويعمم معلومات عـن منـاذج التنظـيم الرقـايب القائمـة حاليـا فيمـا يتعلـق                      
بالقطاع العام، مبا يف ذلك األحكام املتعلقة مبعاجلة تضارب املصاحل ومـدونات قواعـد الـسلوك                

  .املهين، وأن يقدم تقارير عن تلك اجلهود إىل الفريق العامل
ت ورقة املعلومـات اخللفيـة هـذه يف حماولـة جلمـع املمارسـات               ، أُعدَّ ٣/٢وعمال بالقرار     -٤

وقـد ُسـعي يف هـذا    . االت اآلنفة الذكر، ولتقدمي حتليـل أويل هلـا        اجليدة اخلاصة مبنع الفساد يف اجمل     

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،  )1(  
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 التقرير إىل تقدمي معلومات عن اخلربات املتوافرة حاليا يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات             
يوفر حملة عامـة عـن ممارسـات منـع الفـساد            يدعي أنه تقرير شامل؛ وإمنا هو       ، لكنه ال    ذات الصلة 

 وسـائر املنظمـات املعنيـة، أو     ذات الصلةالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها    اليت حدَّدهتا وكا  
  .ف يف االتفاقية معلومات بشأهناعن املمارسات اليت قدَّمت الدول األطرا

 أن ١/٢ يف قـراره  قـّرر ويف هذا الصدد، جتدر اإلشـارة إىل أن مـؤمتر الـدول األطـراف           -٥
ويف .  كـأداة لتيـسري تقـدمي معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة              ُتستعَمل قائمة مرجعية للتقييم الـذايت     

 املؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية على مـلء القائمـة املرجعيـة وإعادهتـا إىل      حثّالقرار نفسه،   
وحـىت  . األمانة قبل انقضاء األجل الذي حّددته األمانة، ودعـا الـدول املوقّعـة إىل القيـام بـذلك                 

 تنفيـذ عـدد حمـدود مـن مـواد      نعـ فـا معلومـات    دولـة طر ٩١، قـدَّمت  اريخ إعداد هذا التقرير  ت
 هـذا   أما )٣(والثالثة، )٢(وقُدِّم إىل املؤمتر حتليل جتميعي هلذه املعلومات يف دورتيه الثانية         . االتفاقية
يقــدِّم معلومـات أدق عــن اجلهــود واملمارسـات املُفــاد هبــا يف جمـال تنفيــذ املــواد    احلــايل فالتقريـر  

م الــسياسات واملمارســات الوقائيــة اخلاصــة  الــيت تــنظ٥ّل املــادة ذات الــصلة مــن االتفاقيــة، مثــ
  .مان إدارة األموال العمومية تنظّاللتني، ٩ من املادة ٣ و٢ نيمبكافحة الفساد والفقرت

 املوجودة بشأن منع الفساد يف جمال االشـتراء العمـومي   واملؤلفاتوإقرارا بأن اخلربات     -٦
 املتاحة بشأن سائر جماالت منع الفساد، سُيقدَّم عـرض          تواملؤلفاهي أوسع نطاقا من اخلربات      

للممارسات اجليدة اخلاصة مبنع الفساد يف جمـال االشـتراء العمـومي يف ورقـة معلومـات خلفيـة                   
  ).CAC/COSP/WG.4/2010/3(منفصلة من إعداد األمانة 

    
    املمارسات اجليدة اخلاصة مبنع الفساد يف إدارة األموال العمومية  -ثانيا  

ــؤدِّي  -٧ ــع الفــساد   ت ــسيا يف من ــة دورا رئي ــسليمة لألمــوال العمومي فمــن شــأن  .  اإلدارة ال
 التـدقيق   قـصور اللوائح واإلجراءات املبهمة أو الضعيفة يف جمـال إعـداد امليزانيـة واعتمادهـا، أو                

يف اإلنفاق العمومي ومراقبته، أن خيلق فرصـا لنـشوء ممارسـات سـيئة، ممـا يفـضي يف كـثري مـن                       
وبالتــايل، فــإن معرفــة املمارسـات اجملديــة يف إدارة األمــوال العموميــة هــي  .  إىل الفــساداألحيـان 

  .خطوة ال غىن عنها الستبانة املمارسات اجليدة وتناقلها وتكييفها
وعلى الصعيد الـدويل، قـام عـدد مـن املنظمـات جبمـع ممارسـات جيـدة يف جمـال إدارة                        -٨

نظمـة  ، التـابع مل اخلاص باحلكم واإلدارة العموميني   ي   الشبك املوقعوتوجد يف   . األموال العمومية 
───────────────── 

  )2( CAC/COSP/2008/2.  
  )3( CAC/COSP/2009/9.  
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امليزنـــة : إدارة األمـــوال العموميـــة" معلومـــات عـــن ،التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي
 وترد يف املوقع نفسه بعض املمارسـات اجليـدة          )٤(".األموال العمومية "و" واملصروفات العمومية 

أما قاعدة البيانـات اخلاصـة بإصـالح        . ألموال العمومية اخلاصة بامليزنة واملصروفات العمومية وا    
ــة  ــوال العمومي ــشأن بإصــالح إدارة       )٥(إدارة األم ــات ب ــضمن معلوم ــدويل، فتت ــك ال ــة للبن التابع

طريـة وممارسـات جيـدة ومنـاذج مرجعيـة ونــصائح      قُاألمـوال العموميـة، تـشمل دراسـات حالـة      
ز األمم املتحدة لتنمية قدرات االشـتراء       وترد يف املوقع الشبكي اخلاص مبرك     . مفيدة وإرشادات 

)PCDC (            ويـوفر هـذا    . وصلة إىل شبكة واسعة من األفراد واملنظمات يف بلدان ناميـة ومتقدمـة
املوقع حمفال لتبادل املعلومات بشأن البحوث املتعلقة بتنمية قدرات االشتراء والتحاليل والـُنهج             

  )٦(.واألدوات والدروس املستخلصة ذات الصلة
تــرد بعــض املمارســات اجليــدة أيــضا يف مواقــع كــل مــن مــصرف التنميــة اآلســيوي     و  -٩
القسم اخلاص بـاألموال    ( ومصرف التنمية للبلدان األمريكية      )٧(،)القسم اخلاص باإلدارة املالية   (

 كمـا يقـدِّم املوقـع الـشبكي ملركـز         )٩(. واملبادرة التعاونية إلصـالح ميزانيـة أفريقيـا        )٨(،)العمومية
 اخلـــاص بالفـــساد يف إدارة األمـــوال    القـــسم ، يف )U4(ملـــوارد مكافحـــة الفـــساد    أوتـــشتاين  
  .عرضا للممارسات الفضلى والدروس املستخلصة )١٠(،العمومية

وأصــدرت إدارة األمــم املتحــدة للــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة وبرنــامج األمــم          -١٠
ة يف القطاع احلكومي يف بلـدان       الشفافية واملساءل " دليال عنوانه    ٢٠٠٤املتحدة اإلمنائي يف عام     

 ويقدم هذا الدليل عرضـا عـن إدارة األمـوال العموميـة     )١١(".سياسات وممارسات: عربية خمتارة 
ويوجــد علــى املوقــع الــشبكي للــشراكة مــن أجــل املــصروفات العموميــة واملــساءلة  . يف املنطقــة

───────────────── 
  )4( www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37405_1_1_1_1_37405,00.html.  
  )5( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/EXTFINANCIALMGMT/0,, 

menuPK:313336~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:313218,00.html.  
  )6( www.unpcdc.org.  
  )7( www.adb.org/Financial-Management/default.asp.  
  )8( www.iadb.org/en/topics/public-finances/public-finances,1199.html.  
  )9( www.cabri-sbo.org/; http://www.cabri-sbo.org/en/publications-and-documents.  
 )10( www.u4.no/themes/pfm/main.cfm.  
 )11( http://www.igac.net/pdf/publications_desa_arabtranspartency_a.pdf.  
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 وصــندوق النقــد الــدويل  املعقــودة بــني البنــك الــدويل واملفوضــية األوروبيــة)١٢(.)PEFA(املاليــة 
 خاص بإطـار قيـاس أداء إدارة األمـوال العموميـة، ُيقـدِّم معلومـات                قسموجهات ماحنة خمتلفة،    

   أكثــر مــنويتــضمن هــذا املوقــع حاليــا . عــن كيفيــة قيــاس ورصــد أداء إدارة األمــوال العموميــة
وتــربز هــذه . ارطريــا معــدة باالســتناد إىل مؤشــرات األداء املدرجــة يف اإلطــ قُ تقريــر تقيــيم ٨٠

  .التقارير املمارسات الوطنية اجليدة، إضافة إىل التركيز على الرصد والنتائج
مهيــة وجــود نظــام  أل منــه إدراكــا معهــد األمــم املتحــدة للتــدريب والبحــث،  موســينظِّ  -١١

لــإلدارة املاليــة يتــسم بالــشفافية واملــساءلة مــن أجــل منــع الفــساد، دورة تعلُّــم إلكترونيــة بــشأن 
وتتـألف  . ٢٠١١مـارس   /فربايـر وآذار  /يف شـباط  " ة الفساد يف إدارة األمـوال العموميـة       مكافح"

 مفهوم الفساد؛ والفـساد يف إدارة األمـوال العموميـة؛        عنمقدِّمة  : ، هي منائطالدورة من مخس    
ــة؛ ونظــم إدارة     ــدابري مكافحــة الفــساد يف إدارة األمــوال العمومي ــنوت ــدبري ملكافحــة  زاهــة ال  كت

  .ساد وغسل األموالالفساد؛ والف
ومجع مكتب املخدرات واجلرمية عددا حمدودا مـن املمارسـات الوطنيـة املتعلقـة بـإدارة                  -١٢

التقيـيم الـذايت    ت علـى قائمـة       اليت ردّ  ٩١وقدم بعض من الدول األطراف الـ     . األموال العمومية 
 مـن   ٢نـاجح للفقـرة      تنفيذ االتفاقيـة أمثلـة عـن تنفيـذها ال          بشأناملرجعية التجريبية اآلنفة الذكر     

لــشفافية واملــساءلة يف إدارة األمــوال   ا تــدابري تكفــل تعزيــز  ، الــيت تــنص علــى اختــاذ    ٩املــادة 
 من تلك املادة، الـيت تـنص علـى كفالـة سـالمة الوثـائق املتعلقـة بالنفقـات                    ٣العمومية، والفقرة   

ــة  ــرادات العمومي ــه لتلــك األحكــا    . واإلي ــال املُفــاد ب ــل جتميعــي لالمتث ــرد حتلي ــوثيقتني وي م يف ال
CAC/COSP/2008/2و CAC/COSP/2009/9     ــذ ــشأن التنفي ــا ب ــاد هب ــة املُف ــد أن بعــض األمثل ، بي

  .الناجح لتلك األحكام تستحق النظر فيها مبزيد من التفصيل
أ مـن   ٢الفقـرة   (فقد أشارت الربازيل يف تقريرها عن إجراءات اعتماد امليزانية الوطنيـة              -١٣

 إال إذا   ميكـن إنفاقهـا   ارات الـيت تتجـاوز فتـرة تنفيـذها الـسنة املاليـة ال               إىل أن االسـتثم   ) ٩املادة  
ويسعى قانون املبادئ التوجيهيـة اخلاصـة بامليزانيـة إىل          . رباعيةالطة  اخلكانت مدرجة مسبقا يف     

وأشــارت . طــة الرباعيــةمواءمــة قــانون امليزانيــة الــسنوية مــع األهــداف والغايــات احملــدَّدة يف اخل 
 تواظـب تـه مجعيتـها الوطنيـة يـنص علـى أن            ن قانون االعتمادات السنوية الذي أقرّ      إىل أ  نيجرييا

  .ستعراض تنفيذ امليزانية واإلشراف عليه باستمرارباستمرار على ااجلمعية الوطنية 

───────────────── 
 )12( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PEFA/0,,menuPK:7313471~pagePK:7313134 

~piPK:7313172~theSitePK:7327438,00.html.  



 

6 V.10-56724 
 

CAC/COSP/WG.4/2010/2

وأشــارت الربازيــل يف تقريرهــا عــن التــدابري املعتمــدة لكفالــة اإلبــالغ عــن اإليــرادات      -١٤
إىل أن دســتورها االحتــادي ُيلــزم بنــشر تقريــر ) ٩ب مــن املــادة ٢الفقــرة (والنفقــات يف حينــها 

وأفـادت  . موجز عن تنفيذ امليزانية يف غضون ثالثني يوما من تـاريخ إغـالق كـل فتـرة شـهرين                  
وتتـضمن  . الربازيل أيضا بأن مكتب املراقب العـام قـد أنـشأ بوابـة إلكترونيـة خاصـة بالـشفافية                  

قها اإلدارات االحتاديـة أو املـوارد الـيت ُتنقـل إىل مـستويات              البوابة معلومات عن املوارد اليت تنف     
 عــن مخــسة  جمموعهــايزيــدالــيت ة يــأخــرى يف اإلدارة، فتــوفِّر بــذلك ســجال باملعــامالت احلكوم

وأشارت كولومبيـا إىل أنـه يتعـيَّن علـى مجيـع         . ترليونات دوالر من دوالرات الواليات املتحدة     
أن هلـذا املكتـب    جيـوز   علمـا بأنـه   بإيراداهتا ونفقاهتـا،    اجع العام   مكتب املر هيئاهتا العامة أن ُتبلغ     

مـارس وتـشرين    / يف الفتـرة بـني آذار      خطـط تـصحيحية    ١٠٤قُدِّمت  (يطلب خططا تصحيحية    
ــوبر /األول ــات   ). ٢٠٠٦أكتـ ــدة بيانـ ــات يف قاعـ ــاإليرادات والنفقـ ــادات بـ ــسجل اإلفـ  )١٣(،وتـ

وأشــارت أفغانــستان إىل أهنــا . يــة للتنميــةوُتــدَرج فيهــا أيــضا معلومــات عــن تنفيــذ اخلطــة الوطن
كتيبــا ُيفــصِّل اإليــرادات والنفقــات، وتنــشره علــى  )كــل ثالثــة أشــهر، وســنويا(ُتــصدر دوريــا 

وأشارت قربص إىل أن لـديها نظامـا حاسـوبيا للمعلومـات املاليـة              . املوقع الشبكي لوزارة املالية   
ا النظـام يوميـا آخـر البيانـات املتاحـة           ويـوفر هـذ   . واحملاسبة اإلداريـة تـستخدمه مجيـع الـوزارات        

  .بشأن اإليرادات والنفقات
وأشارت نيجرييا يف إفادهتا بشأن التدابري املعتمدة لوضع أو تعزيز معايري احملاسبة ومراجعـة                -١٥

د مـن املـادة     ٢الفقـرة   ( املخاطر واملراقبة الداخليـة      جماهبة، ونظم   )٩ج من املادة    ٢الفقرة  (احلسابات  
ــتدعاء   إىل أن ) ٩ ــلطة اس ــة س ــها الوطني ــيجلمعيت ــة    ممثل ــوزارات واإلدارات والوكــاالت ومراجع  ال

وأفـادت إندونيـسيا بـأن جملـس الدولـة املعـين            . حساباهتا وطلب توضيحات بشأن تنفيذها للميزانيـة      
وأشـارت إندونيـسيا    . مبراجعة احلسابات فيهـا قـد ُخـوِّل صـالحية مراجعـة إدارة األمـوال العموميـة                

زانيـا    وأفـادت تـن   . ن لكل مؤسسة حكومية وحدهتا الداخلية املعنيـة مبراجعـة احلـسابات           كذلك إىل أ  
بـــأن لـــدى كـــل وزارة وإدارة ومنظمـــة وحـــدةً داخليـــة ملراجعـــة احلـــسابات، وأن املراجـــع العـــام  

وبيَّنـت التفيـا أن وزارة املاليـة    .  تلـك الوحـدات  سنويا بشأن عملللحسابات يصدر تقريرا جتميعيا   
 احلـسابات تقريـرا سـنويا عـن عمـل وحـدات            ةلـس الـوزراء واملكتـب احلكـومي ملراجعـ         تقدم إىل جم  

  . سائر الوزارات واملؤسساتل التابعةمراجعة احلسابات الداخلية 
وأشارت كنـدا يف إفادهتـا عـن التـدابري املعتمـدة لكفالـة اختـاذ إجـراءات تـصحيحية يف                       -١٦

 مـن املـادة     ه٢الفقـرة   حتديدا   (٩ من املادة    ٢ حال عدم االمتثال لالشتراطات املقررة يف الفقرة      
───────────────── 

 )13( www.sigob.gov.co.  
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ــال        ) ٩ ــو االحتي ــدا ه ــال جدي ــرَّم فع ــد ج ــادي ق ــبة االحت ــانون احملاس ــقإىل أن ق ــ املتعل األموال ب
 دوالر كنـدي،   ١٤ ٠٠٠ و ٥ ٠٠٠تراوح بـني    تالعمومية، وحدَّد العقوبة على ارتكابه بغرامة       

  .هذا اجلرمف عمومي يدان بارتكاب مع اإلقالة التلقائية ألي موظ
وأشارت الفلبني يف إفادهتـا بـشأن التـدابري املتخـذة للمحافظـة علـى سـالمة املـستندات                     -١٧

إىل أن التالعـب يف تعهـد       ) ٩ مـن املـادة      ٣الفقـرة   (ذات الصلة بالنفقات واإليرادات العموميـة       
يني الــدفاتر والــسجالت احملاســبية ميثــل جرمــا إداريــا ُيعاقــب مــن يرتكبــه مــن املــوظفني العمــوم  

  .بإقالته من اخلدمة وحبرمانه من مجيع املستحقات
    

    املمارسات اجليدة لتعزيز نزاهة اإلدارة العامة وشفافيتها  -ثالثا  
 واسـع بأمهيـة اعتمـاد وتنفيـذ ممارسـات جيـدة تعـزز نزاهـة وشـفافية اإلدارة                    مثة تـسليم    -١٨

جـة لزيـادة الـضغوط علـى         مزيـد مـن األضـواء علـى هـذه املـسألة مـؤخرا نتي               ُسـلِّط وقـد   . العامة
 بـشأن الـشفافية    الـيت دارت ومشلـت املناقـشات  . اإلدارات العامة للتصدي لألزمة املاليـة العامليـة       

ومن شأن عدد من املبـادرات املتخـذة علـى         . مؤخرا املوضوع املتعلق باحلصول على املعلومات     
  . دة ذات الصلةالصعيدين الدويل والوطين أن توفر إرشادات مفيدة بشأن املمارسات اجلي

 جلنــة خــرباء اإلدارة ٢٠٠١/٤٥فقـد أنــشأ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره    -١٩
وتدعم هذه اللجنة، اليت جتتمع سـنويا يف نيويـورك، عمـل اجمللـس              . العامة التابعة لألمم املتحدة   

ء فيمـا   االقتصادي واالجتماعي يف تعزيز وتطوير اإلدارة واحلكـم العـامني لـدى الـدول األعـضا               
 وينطـوي برنـامج عمـل جلنـة اخلـرباء للفتـرة             )١٤(.يتصل بأهداف األمم املتحـدة اإلمنائيـة لأللفيـة        

 على أنشطة تتصل باملؤسسات واملمارسـات واملـشاكل والـسياسات يف جمـال              ٢٠١٣-٢٠١١
الــشفافية واملــساءلة يف إطــار اإلدارة العامــة، مبــا يــشمل العالقــة بــني اإلدارة العامــة ومؤســسات 

  .جعة احلساباتمرا
ــش  -٢٠ ــشؤون      ّجوت ــم املتحــدة لل ــة إلدارة األم ــة التابع ــة وإدارة التنمي ــعبة اإلدارة العام ع ش

زت كّــويف هــذا اإلطــار، ر. االقتــصادية واالجتماعيــة احلكــم الــسليم واإلدارة العامــة الرشــيدة  
جمموعـات  ت دراسـات و   الشعبة أعماهلا على العالقة بني الفساد وسوء اإلدارة والتنظيم، فأعـدَّ          

رت هــذه األعمــال أمــورا منــها وقــد يــسَّ. قــوانني وممارســات، ونظمــت أنــشطة مــساعدة تقنيــة

───────────────── 
 )14( www.unpan.org/cepa.asp.  
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بالوظيفـة  األمريكـي املتعلـق   -يبرييإليثاق ااملو )١٥(إعداد واعتماد ميثاق اخلدمة العامة يف أفريقيا  
  ).انظر أيضا اجلزء سادسا أدناه( )١٦(العمومية

ويف . ائي يف جمـايل مكافحـة الفـساد واإلدارة العامـة          وينشط برنامج األمم املتحدة اإلمنـ       -٢١
زاهة والشفافية يف القطـاع العـام يتـسم            للن رفيعةهذا الصدد جتدر اإلشارة إىل أن اعتماد معايري         

ومـن األمثلـة   . بأمهية حامسة للتنفيذ الفعال للخدمات الالزمة لتحقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     
تحدة اإلمنائي اخلاصة بالشفافية واملساءلة، وال سـيما يف القطـاع           على مبادرات برنامج األمم امل    

 ويدعم الربنامج اإلمنائي أيـضا الـدول        )١٧(.العام، برناجمه اخلاص بإدارة احلكم يف املنطقة العربية       
فيما تبذله من جهود لوضع تدابري تستند إىل اجلدارة يف القطاع العام، من قبيل حتديـد األجـور       

  )١٨(.ستنادا إىل األداءونظم التعويضات ا
زاهـــة يف اإلدارة العامـــة  الـــن امليـــدان االقتـــصادي ز منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يفوتعـــّز  -٢٢

 وتعمــل املنظمــة بــصفة خاصــة علــى مــساعدة   )١٩(.باعتبارهــا عنــصرا أساســيا للحكــم الرشــيد 
دة  مـن خـالل حتديـد املمارسـات اجليــ    زاهـة  بـالن البلـدان يف اسـتعراض وحتـديث إطارهـا اخلـاص      

وتركـز هـذه االستعراضـات علـى حتديـد اجملـاالت األكثـر              . ووضع مبادئ وتوجيهات وأدوات   
وتستند املنهجية إىل مبـادئ املنظمـة اخلاصـة بـإدارة           . عرضة لسوء التصرف واالحتيال والفساد    

 واليت ميكن أن يـسترشد هبـا صـانعو الـسياسات علـى خمتلـف                )٢٠(األخالقيات يف اخلدمة العامة،   
ت املنظمــة أيــضا أدوات تشخيــصية ومقــاييس ومؤشــرات     وقــد أعــدَّ . حلكوميــةاملــستويات ا

وتـشمل املنتجـات األخـرى ذات الـصلة بعمـل      . زاهـة  طريـة ألطـر الـن   قُلتسهيل االستعراضـات ال  
ــة     ــة العام ــضارب املــصاحل يف اخلدم ــة إلدارة ت ــادئ التوجيهي ــضا اجلــزء  ( )٢١(املنظمــة املب انظــر أي

 ).سادسا أدناه

ع علــى معلومــات إضــافية يف املــصادر املتعلقــة باحلكومــة اإللكترونيــة،  وميكــن االطــال  -٢٣
  .CAC/COSP/WG.4/2010/3املشار إليها يف اجلزء الثاين من الوثيقة 

───────────────── 
  .A/56/63-E/2001/21وثيقة األمم املتحدة  )15( 
  .A/58/193وثيقة األمم املتحدة  )16( 
 )17( http://www.pogar.org/arabic/governance/transparency-and-accountability.aspx.  
 )18( UNDP, Institutional Reform and Change Management: Managing Change in Public Sector 

Organisations, 2006: http://www.undp.org/capacity/instit.shtml.  
 )19( www.oecd.org/gov/ethics/integrityframework.  
 )20( www.oecd.org/dataoecd/60/13/1899138.pdf.  
 )21( www.oecd.org/document/46/0,3343,en_2649_34135_41879598_1_1_1_1,00.html.  
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    مبادرات التوعية الرامية إىل منع الفساد  -رابعا  
الـة  ية فعّ أ من أي استراتيج    توعية عامة اجلمهور باآلثار السلبية للفساد جزءا ال يتجزّ         عدُُّت  -٢٤

 بـأن مـسؤولية تنفيـذ االتفاقيـة تقـع           ٣/٢وسلَّم مؤمتر الدول األطراف يف قـراره        . ملكافحة الفساد 
 والـشفافية واملـساءلة     زاهة  الن مسؤوليات الترويج لثقافة     لكنه أكّد أن  على عاتق الدول األطراف،     

 ٧، وفقـا للمـواد      ومنع الفساد تقع بالتكافل على عاتق مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع          
ــة ١٣إىل  ــة وســائر املنظمــات    .  مــن االتفاقي ــة مكتــب املخــدرات واجلرمي  ذات واســتنادا إىل جترب
، وردود الدول األطراف على قائمة التقييم الذايت املرجعية، تـرد يف هـذا اجلـزء قائمـة غـري                     الصلة

  .مستفيضة مببادرات التوعية القائمة بالفعل، دون السعي إىل تقييم تأثريها
 ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين األول   ٣١ املؤرخ   ٥٨/٤فقد قامت اجلمعية العامة يف قرارها         -٢٥

ديــسمرب يومــا دوليــا ملكافحــة الفــساد مــن أجــل إذكــاء الــوعي    / كــانون األول٩بتــسمية يــوم 
ومنـذ ذلـك    . مبشكلة الفساد وبدور اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد يف مكافحتـه ومنعـه              

يد من املنظمات الدولية التابعة ملنظومة األمم املتحدة وغـري التابعـة هلـا محـالت                 العد َشنَّاحلني،  
  .توعية رئيسية ملكافحة الفساد

ــن و  -٢٦ ــني م ــة   ب ــذه احلمــالت محل ــة   ه ــب املخــدرات واجلرمي ــك "مكت ــه وزن‘ ال‘قول   " ل
)Your NO Counts.()علـى   وهتدف هذه احلملة إىل تعزيـز التوعيـة بالفـساد وبتـأثريه الـسليب     )٢٢ 

واحتفـاال  . األفراد واجملتمعات، وإىل الترويج لالتفاقية واالحتفال باليوم الدويل ملكافحة الفساد         
، أعد مكتب املخدرات واجلرمية والربنـامج اإلمنـائي         ٢٠٠٩باليوم الدويل ملكافحة الفساد لعام      

مـن خـالل   أللفيـة  محلة عاملية تركز على السبل اليت يعيق هبا الفـساد حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة ل         
ومشلــت مــواد احلملــة  .  علــى التعلــيم والــصحة والعدالــة والدميقراطيــة والرخــاء والتنميــة  تــأثريه

ولزيـادة التـرويج هلـذه احلملـة،        .  مدجمة ونشرات صحفية مـشتركة     انشرات وملصقات وأقراص  
 الفـساد،    امليدانية لالحتفال باليوم الـدويل ملكافحـة       هدعا مكتب املخدرات واجلرمية مجيع مكاتب     

وتـضمنت  .  يف األنـشطة الـيت نظمتـها تلـك املكاتـب امليدانيـة             وشارك العديد من رؤساء الدول    
تلك األنـشطة مناقـشات مائـدة مـستديرة، ومعـارض إعالميـة للجمهـور، ومـؤمترات صـحفية،                   
وحلقات دراسية جامعيـة، ومنافـسات لكتابـة مقـاالت وإعـداد أفـالم قـصرية لنـشر املعلومـات                    

افحة الفساد من خالل القنوات التلفزيونية واإلذاعية الوطنيـة والـصحف وشـبكات             املتعلقة مبك 
صــدى كــبري علــى   " لــه وزن ‘ ال‘قولــك "، كــان حلملــة   ٢٠٠٩ويف عــام . اهلواتــف النقالــة 

───────────────── 
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" فيـسبوك " وصـفحتها علـى شـبكة      وذلك على موقع احلملة اإللكتروين    الشبكات اإللكترونية،   
  ".تويتر"كتب على شبكة ومن خالل املعلومات اليت يضعها امل

م مكتب املخدرات واجلرميـة وبرنـامج االتـصال خبـصوص إدارة احلكـم واملـساءلة                ظّنو  -٢٧
 ويف إطـار هـذا      )٢٣(.التابع للبنك الدويل حدثا على هامش الدورة الثالثة ملؤمتر الدول األطـراف           

ت تعاونيـة مـع     بـشأن إنـشاء عالقـا      خـرباهتم احلدث، تبادل املمارسون يف جمال مكافحة الفساد        
ــة    وأبــرز احلــدث أن أنــشطة  . وســائط اإلعــالم ووضــع ممارســات جيــدة بــشأن محــالت التوعي

دا علـى أمهيـة   د جمـدّ  أ من أعمـال مكافحـة الفـساد، وأكّـ         ل جزءا ال يتجزّ   التوعية والتثقيف تشكّ  
وُخلــص يف إطــار احلــدث إىل أن احلمــالت الناجحــة تــستلزم . حتديــد معــايري لنجــاح احلمــالت

وتـستند األمثلـة    . ريا وحتالفات وقيادة متينة وتعميما واسعا للمعلومات وضغطا شـعبيا         دعما كب 
ية الـيت قُـدِّمت خـالل     إىل العـروض اإليـضاح  ، الـواردة فيمـا يلـي   ،على محالت مكافحة الفساد   

  .ذلك احلدث
 )The Eagle Eye on Public Money" (العمومية األموال عني الصقر على"فالربنامج املسمى   -٢٨

ذه مكتب املراقب العام يف الربازيل يرمي إىل الترويج للتغـيري يف اجملتمـع مـن خـالل التعلـيم،             الذي ينفّ 
وهلــذه الغايــة، أنــشأ مكتــب املراقــب العــام مدرســة  . والوصــول إىل املعلومــات، والتعبئــة االجتماعيــة

 والـضوابط االجتماعيـة     إلكترونية تـوفر دورات جمانيـة بـشأن الرقابـة الداخليـة، والرقابـة االجتماعيـة،               
 مليـون  ١,٥ووزع مكتب املراقب العام حنو . للربامج التعليمية احلكومية واالشتراء العمومي والعقود 

ــة مــن الكتيبــات املعــدة عــن برنــامج    ــة األمــوال عــني الــصقر علــى "نــسخة جماني   ويهــدف". العمومي
  " مــة األخالقيــات واملواطنــةالفــرد مــن أجــل اجلميــع واجلميــع مــن أجــل الفــرد خلد"ى الربنــامج املــسّم

)One for All and All for One for Ethics and Citizenship(     الـذي وضـعه مكتـب املراقـب ،
ــز     ــشيو دي سوســا، إىل تعزي ــام ومعهــد موريت ــيمالع ــة وق ــني   املواطن ــسؤولية ب ــات وامل األخالقي

ــة        نــاجمني، نــشر  ويف إطــار هــذين الرب . صــفوف املعلمــني والتالميــذ واألســر واجملتمعــات احمللي
مكتب املراقب العام كتب رسـوم هزليـة، ونظَّـم مـسابقات إلعـداد أفـالم قـصرية، ومـسابقات                 

ولدى مكتب املراقب العام أيضا موقـع شـبكي للتوعيـة مـصمم خصيـصا مـن                 . رسوم لألطفال 
  )٢٤(.أجل اليافعني

لبلـد لتوعيـة     فريق الدعوة التابع للمكتب الرواندي ألمني املظامل مجيـع أحنـاء ا            وَيجوب  -٢٩
وهـو يـستهدف املـدارس الثانويـة واملؤسـسات      . املواطنني مبكافحة الفساد ورفضه والتبليـغ عنـه    

───────────────── 
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وأنـشأ  . التعليمية واملوظفني املدنيني والقطاع اخلاص واجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والـشرطة     
 ولتيــسري تبليــغ . ملكافحــة الفــساد يف املــدارس الثانويــة واملعاهــد التعليميــةياملكتــب أيــضا نــواد

مـن  و. أرقام هواتف جمانيـة   خصص   إنترنت خاصة و   ياملواطنني عن الفساد، أنشأ املكتب مقاه     
أنشطة التوعية األخرى الـيت يـضطلع هبـا املكتـب وضـع لوحـات تعلوهـا عبـارات مناهـضة                     بني  

 ازاهـة وكؤوسـ     للفساد، وتنظيم مسرحيات لتوعية اجلمهور، ومنح األفرقة الرياضـية جـوائز للـن            
  .ملناهضة الفساد

ــركن اخلــامس "ومنظمــة   -٣٠ ــة   ) 5th Pillar" (ال  مقرهــا يف يقــعهــي منظمــة غــري حكومي
الواليات املتحدة األمريكية، وتنخـرط يف جمموعـة متنوعـة مـن مبـادرات التوعيـة، مبـا يف ذلـك                     

ويف إطـار هـذه احلملـة، وزعـت املنظمـة علـى       ". العملة الورقية الصفرية ملكافحة الفـساد    "محلة  
حتمـل عبـارات مناهـضة للفـساد        " صـفر "ملواطنني يف مجيع أحنـاء العـامل عمـالت ورقيـة قيمتـها              ا

، وزعـت املنظمـة     ٢٠٠٧ويف  . لتسليمها إىل املـسؤولني الفاسـدين الـذين يطلبـون منـهم رشـوة             
ويتــيح املوقــع املخــصَّص حلملــة العملــة     .  يف مجيــع أحنــاء اهلنــد  القيمــة روبيــة صــفرية  مليــون
 .للعديد من البلدان" صفرية القيمةعمالت ورقية "يل ز تن )٢٥(الصفرية

 مــن االتفاقيــة مــن خــالل قائمــة  ٥ تنفيــذ املــادة  بــشأنمت عــدة دول، يف إفادهتــادَّوقــ  -٣١
وفيمـا يلـي   . التقييم الذايت املرجعية، معلومات حول ممارساهتا اخلاصة بالتوعية مبكافحة الفـساد       

 .مقتطفات من ردود الدول

مـن  فحة الفساد يف بروين دار السالم على استخدام وسائط اإلعـالم            درج مكتب مكا    -٣٢
السكان احملليني، وال سيما من خالل بـث مسلـسالت          إىل   رسائل ملكافحة الفساد     أجل إيصال 

وباإلضـافة إىل  . تعكس واقع احلياة معدة استنادا إىل القـضايا الـيت ُبـت فيهـا بنجـاح يف احملـاكم               
فيهـا  د ووزارة التربيـة والتعلـيم محلـة تعليميـة وطنيـة طُلـب       ذلك، استهل مكتب مكافحة الفسا   

 أن  ،املـستوى مـا قبـل اجلـامعي       ب وانتـهاءً املرحلـة االبتدائيـة     ، بدًء ب  من مجيع املؤسسات التعليمية   
وتــشمل أنــشطة املكتــب األخــرى حماضــرات وعروضــا   . تــدرِّس خمتلــف جوانــب منــع الفــساد 

 . اجملتمعات احملليةموجهة إىلمتنقلة ومعارض ملكافحة الفساد، 

ــشيوس هنجــاً      -٣٣ ــساد يف موري ــستقلة ملكافحــة الف ــة امل ــاً واعتمــدت اللجن ــشأت قروي ، فأن
 يف اجملتمعـات احملليـة مبـشاركة قـادة هـذه اجملتمعـات، وأذكـت الـوعي مبـشكلة                    زاهـة   للنحلقات  

 .الفساد يف املدارس املسائية بلغات خمتلفة

───────────────── 
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مؤسـسات أخـرى،   دارية يف بولندا، بالتعاون مـع    إلوأقامت وزارة الداخلية والشؤون ا      -٣٤
موقعا على شـبكة اإلنترنـت إلطـالع اجلمهـور علـى جهـود مكافحـة الفـساد الـيت تـضطلع هبـا                        

. احلكومة ولنشر معلومات عن املمارسـات اجليـدة الوطنيـة والدوليـة يف جمـال مكافحـة الفـساد        
ت املختـصة عـن حـاالت الفـساد         جلمهور أيـضا تبليـغ الـسلطا      ألفراد ا ومن خالل املوقع، ميكن     
  .دون اإلفصاح عن هويتهم

    
    إقامة شراكات بني القطاعني العام واخلاص من أجل منع الفساد  -خامسا  

  م القطاعان العام واخلـاص يف الـسنوات األخـرية بـأن الـردود األحاديـة اجلانـب قـد                    سلَّ  -٣٥
  زام مجيــع قطاعــات اجملتمــع، فــالت. ال تكفــل حتقيــق نتــائج فعالــة ومــستدامة يف مكافحــة الفــساد 

 هنـج   بـاع مـن أجـل اتّ    وال سيما احلكومـة وقطـاع األعمـال، ومـشاركتها وتعاوهنـا أمـور الزمـة                 
  .شامل ملكافحة الفساد

 على الدور الذي ينبغـي للقطـاع اخلـاص          ٣/٢د مؤمتر الدول األطراف يف قراره       وقد أكّ   -٣٦
 املتعلــق باملــساعدة ٣/٤ذلك يف قــراره ع املــؤمتر كــّجوشــ. يــه يف منــع الفــساد ومكافحتــه ؤّدأن ي

التقنية الدول ومكتب املخدرات واجلرمية على مواصلة إقامة وتعزيز عالقات شراكة منـّسقة، مبـا               
يف ذلك بني القطاع العام والقطاع اخلاص مـن أجـل تعزيـز فعاليـة املـوارد الالزمـة للمـضي قُـدماً              

 املتـوفرة،   واملؤلفـات تـب وسـائر املنظمـات املعنيـة         واستنادا إىل جتربـة املك    . جبهود املساعدة التقنية  
يقدم هذا اجلزء عرضا غري مستفيض للمبادرات اليت شارك فيهـا القطـاع العـام والقطـاع اخلـاص          

  . لتأثري هذه املبادراتجر تقييٌمومل ُي. سألة الفسادمل يف التصدي اجلماعي
    

    يد الدويلالشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص على الصع  - ألف  
 اليت تعـد أكـرب مبـادرة        )٢٦(، مبادرة االتفاق العاملي   ٢٠٠٠ت األمم املتحدة يف عام      استهلَّ  -٣٧

 ٧ ٥٠٠وقـد حظيـت حـىت تارخيـه بـأكثر مـن         . تتعلق مبـسؤولية الـشركات علـى الـصعيد العـاملي          
ويــدعو .  بلــدا٩٠ بلــدا ومــن شــبكات حمليــة موجــودة أو ناشــئة يف   ١٣٥  أكثــر مــنتوقيــع مــن

فــاق العــاملي لألمــم املتحــدة الــشركات إىل القيــام طوعــا مبواءمــة عملياهتــا واســتراتيجياهتا مــع   االت
ــساد         ــة ومكافحــة الف ــسان والعمــل والبيئ ــوق اإلن ــا يف جمــاالت حق ــة عاملي ــادئ مقبول . عــشرة مب

أن تـسعى  ألعمـال التجاريـة   لينبغـي  "ويقضي املبدأ العاشر من االتفاق العاملي لألمم املتحـدة بأنـه       
وقــد اعُتمــد هــذا املبــدأ ". االبتــزازوالرشــوة  مكافحــة الفــساد يف مجيــع أشــكاله، مبــا يف ذلــك  إىل
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، بعيــد اعتمــاد اجلمعيــة العامــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ٢٠٠٤يونيــه /العاشــر يف حزيــران
الفساد، وهو يؤكد أن العاملني يف القطاعني العام واخلاص يتحملون بـصورة مـشتركة املـسؤولية                

 .واالتفاقية هي الصك القانوين الذي يستند إليه املبدأ العاشر. عن مكافحة الفساد

والفريــق العامــل املعــين بتنفيــذ املبــدأ العاشــر لالتفــاق العــاملي لألمــم املتحــدة هــو منــرب      -٣٨
 منظمة متثل قطـاع األعمـال، واألوسـاط         ٥٠ من أكثر من     يتألف املتعددين   املصلحةألصحاب  

  وقــد نــشر الفريــق العامــل مــؤخرا وثيقــتني      . ظمــات الدوليــة، واجملتمــع املــدين   العماليــة، واملن
  " تنفيــذ التــدابري مبوجــب املبـــدأ العاشــر ملكافحــة الفـــساد     بـــشأن إرشــادات لإلفــادة   "بعنــوان  

)Reporting Guidance on the 10th Principle against Corruption (مكافحـة الفـساد يف   "و
ــائ: سلــسلة التوريــد  :Fighting Corruption in the Supply Chain" (دينن واملــوّردليــل للزب

A Guide for Customers and Suppliers.( 

ــو  -٣٩ ــدور قطــاع األعمــال يف مكافحــة      فّوت ــة اخلاصــة ب ــدويل اإللكتروني ــة البنــك ال ر بواب
 فيهــا للحــد مــن الفــساد مــن املــصلحةإرشــادات للمؤســسات التجاريــة وأصــحاب  )٢٧(الفــساد

حماربـة الفـساد عـن     "، نشر البنك الدويل دلـيال عنوانـه         ٢٠٠٨ويف عام   . اجلماعيخالل العمل   
ــق العمــل اجلمــاعي  ــد أُعــدَّ ". طري ــدليل، وهــو جهــد مــشترك بــني قطــاع األعمــال     وق  هــذا ال

واملنظمـات الدوليـة واملنظمـات غــري احلكوميـة، لكـي يـستخدمه كــل شـخص يتـوىل مــسؤولية         
ذين يتعرضـون بـصفة مباشــرة أو غـري مباشــرة    مـشروع أو سـوق رئيــسي وسـائر األشـخاص الــ    

 .لآلثار السلبية اليت خيلفها الفساد على قطاع األعمال واجملتمع

هــو أداة وضــعتها منظمــة الــشفافية الدوليــة مــن أجــل احلكومــات   )٢٨(زاهــة وميثــاق الــن  -٤٠
اق ويــشمل ميثــ. وقطــاع األعمــال واجملتمــع املــدين ملكافحــة الفــساد يف جمــال املقــاوالت العامــة 

زاهة عقد اتفاق بني احلكومة أو اإلدارة احلكومية املعنية ومجيـع مقـدمي العـروض للحـصول                   الن
وحيدد امليثاق حقوق الطرفني والتزاماهتما بعدم عرض الرشـوة أو طلبـها أو             . على عقد عمومي  

 ويقتـضي هـذا امليثـاق     . قبوهلا، أو التواطؤ مع املنافـسني للحـصول علـى العقـد، أو أثنـاء تنفيـذه                
أيضا من مقـدمي العـروض اإلفـصاح عـن مجيـع العمـوالت واملـصاريف املماثلـة املدفوعـة فيمـا                      

ويف حال انتهاك هـذه القواعـد، فـإن العقوبـات تـشمل فقـدان العقـد أو رفـضه،           . يتصل بالعقد 
 األداء، وحتمـل املـسؤولية عـن األضـرار،          ضـمان ُحـْسن   وخسران املزايـدة أو مـصادرة سـندات         

───────────────── 
 )27( www.fightingcorruption.org/.  
 )28( www.transparency.org/global_priorities/public_contracting/integrity_pacts.  
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 قائمة سوداء ملقـدمي العـروض للرجـوع إليهـا مـستقبال، واختـاذ إجـراءات                 وإدراج املخالف يف  
 .جزائية أو تأديبية حبق املوظفني احلكوميني املعنيني

وقــد اكتــسب مكتــب املخــدرات واجلرميــة بعــض اخلــربة يف العمــل بالتــشارك مــع كيانــات    -٤١
من بني هذه املشاريع إصدار املنشور املشترك بني و. القطاع اخلاص يف تنفيذ مشاريع ملكافحة الفساد

سياســات " حتــت عنــوان ٢٠٠٩ســبتمرب / يف أيلــول"بــرايس ووترهــاوس كــوبرز"ب ومؤســسة املكتــ
 شـركة عامليـة الـيت       ٥٠٠الـيت اعتمـدهتا الـشركات املدرجـة يف قائمـة أكـرب              وتدابري مكافحـة الفـساد      
 )٢٩(.)Anti-Corruption Policies and Measures of the Fortune Global 500" (تصدرها جملة فورتشن

ر هذه الدراسة، اليت أجرهتا مؤسسة بـرايس ووترهـاوس كـوبرز علـى أسـاس تطـوعي ونـشرت                    فّوتو
مبسامهة سخية من السويد، حملة عامة عن تدابري مكافحة اجلرمية االقتصادية والفـساد الـيت اختـذهتا                 

.  شـركة عامليـة الـيت تـصدرها جملـة فورتـشن            ٥٠٠الشركات املدرجة يف القائمة املرجعيـة ألكـرب         
واهلدف من هذا املنشور هو تقدمي إرشادات للشركات اليت ترغـب يف اعتمـاد وإنفـاذ سياسـات                  

الالزمـة، أو الـشركات الـيت ترغـب يف          " الدرايـة "فعالة ملكافحة الفساد ولكن قد ال تكون لديها         
 .استعراض وتعزيز تدابريها القائمة يف هذا اجملال

 أولويـة عاليـة لتوليـد    علـى إسـناد   مؤمتر الدول األطراف وأفرقة العمل اليت أنشأها    ودأب  -٤٢
 مكتب املخـدرات واجلرميـة    ومن هذا املنطلق، استهل     . املعارف يف اجملاالت اليت تشملها االتفاقية     

 مكتـب املخـدرات واجلرميـة     ومتثـل أدوات    . مشروعا جلمع هذه املعارف والتحقـق منـها ونـشرها         
  قانونيـة  رده املخصصة للمعارف املتعلقة مبكافحة الفساد مـستودعا إلكترونيـا يـضم معـارف             وموا
ديــسمرب / كــانون األول٩ويف . مهــا االتفاقيــة حتليليــة حديثــة ومــصدَّقة يف اجملــاالت الــيت تنظّ    و

، سـتفتتح البوابــة الـيت جيــري إعـدادها باســتخدام أحـدث التكنولوجيــات، وذلـك بفــضل      ٢٠١٠
  .ية اليت قدمتها شركة مايكروسوفت يف املرحلة األوىل من املشروعاملسامهة الطوع

    
    الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف جماالت حمدَّدة   - باء  

 هـي حتـالف بـني       )٣٠()EITI(إن املبادرة اخلاصة بـشفافية صـناعات اسـتخالص املعـادن              -٤٣
ــة وا   ــشركات واملــستثمرين واملنظمــات الدولي ــشفافية   احلكومــات وال جملتمــع املــدين لتحــسني ال

───────────────── 
 )29( www.unodc.org/unodc/en/corruption/anti-corruption-policies-and-measures-of-the-fortune-global-

500.html.  
 )30( http://eiti.org/.  
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وتروج هذه املبادرة لشفافية اإليرادات وتأخـذ مبنهجيـة    . واملساءلة يف قطاع استخالص املعادن    
  .طريقُالتحقق من اتساقها على الصعيد اللرصد مدفوعات الشركات وإيرادات احلكومات و

املــسائل املتعلقــة بقطــع  )٣١( املتعلقــة بالغابــات وإدارهتــاالقــانونوتتنــاول مبــادرات إنفــاذ   -٤٤
وهتدف هذه العمليات السياسية الوزاريـة املـستوى، الـيت تـشترك     . األشجار بصورة غري مشروعة 

 حـشد جهـود    والبنـك الـدويل، إىل       وحكومات أخـرى  يف تنظيمها الدول املنتجة ألخشاب البناء       
 بـصورة غـري     الدول املنتجـة واملـستهلكني واحلكومـات املاحنـة مـن أجـل مكافحـة قطـع األشـجار                  

ويف إطار هذه املبادرة، ُعقدت مـؤمترات وزاريـة بـشأن           . مشروعة وما يتصل به من جتارة وفساد      
، ويف أفريقيـا    ٢٠٠١احملـيط اهلـادئ يف عـام        و شرقي آسـيا      منطقة إنفاذ قانون الغابات وإدارهتا يف    

ركـز  وإثـر حـشد الـدعم الـسياسي، ت        . ٢٠٠٥، ويف أوروبـا ومشـال آسـيا يف عـام            ٢٠٠٣يف عام   
  .املبادرة اآلن على تنفيذ املشاريع واإلصالحات يف مناطق وبلدان خمتارة

    
    الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص على الصعيد الوطين  - جيم  

كانت هناك حماوالت سابقة، بعضها أكثر تطورا من غريها، جلمع وحتليـل املعلومـات                -٤٥
وتتـضمن بوابـة البنـك      . اخلـاص علـى الـصعيد الـوطين       املتعلقة بالشراكات بني القطاعني العـام و      

  الــــدويل الــــشبكية اآلنفــــة الــــذكر، اخلاصــــة بــــدور قطــــاع األعمــــال يف مكافحــــة الفــــساد    
)Business Fighting Corruption (موجزا للممارسات الفضلى والدروس املستخلـصة مـن   ٣٥ 

لـصادر يف إطـار االتفــاق   يـوفر املنـشور ا  كمـا  . اجلهـود اجلماعيـة املـضطلع هبـا ملكافحـة الفـساد      
" دور قطــاع األعمــال يف مكافحــة الفــساد، حــاالت وأمثلــة  "العــاملي لألمــم املتحــدة، املعنــون  

)Business Against Corruption, Case Stories and Examples()ــة عــن  )٣٢  دراســات حال
هـذا  ويف حـني أن الكـثري مـن هـذه املبـادرات جـدير بالتقـدير، فـإن                   . مبادرات العمل اجلماعيـة   

  .التقرير ال يقدِّم إال عرضا وجيزا خلمس حاالت فريدة
 فريق عامل مؤلف من ممثلي منظمـات القطـاعني          ٢٠٠٨فقد أُنشئ يف نيجرييا يف عام         -٤٦

. العام واخلاص واملنظمات الدولية واجملتمع املدين من أجـل وضـع مبـادئ ألخالقيـات األعمـال          
ج القائمـة، أنـشأ الفريـق العامـل أربعـة أفرقـة        للتعـرف علـى النمـاذ      )٣٣(وبعد إجراء حبث مكـتيب    

───────────────── 
 )31( http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTARD/EXTFORESTS/0,,content 

MDK:20636550~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:985785,00.html.  
 )32( www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.7/BACbookFINAL.pdf.  
  ."دور قطاع األعمال يف مكافحة الفساد"استند يف املقام األول إىل املنشور املعنون  )33( 
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خـــرباء مـــن القطـــاع اخلـــاص الســـتبانة اجملموعـــة الـــدنيا مـــن املبـــادئ الالزمـــة لكفالـــة التقيُّـــد  
مــت أيــضا مناقــشات وُنظِّ. باألخالقيــات والــشفافية يف املعــامالت التجاريــة اجلاريــة يف نيجرييــا

ُترحــت فيهــا مبــادئ مماثلــة لتلــك الــيت حــددها  بــني األفرقــة واملــواطنني النــيجرييني العــاديني، اق 
ويتعاون مكتب املخدرات واجلرمية مع رابطات القطاع اخلـاص لـضمان إقـرار خمتلـف               . اخلرباء

طــري التــابع ملكتــب املخــدرات واجلرميــة يف قُويــشارك املكتــب ال. هلــذه املبــادئاملعنيــة الــدوائر 
ق والـشفافية يف املعـامالت التجاريـة يف         نيجرييا يف هذه املبادرة يف إطار مشروع تعزيـز األخـال          

ويهدف املـشروع إىل تعزيـز الـشفافية واملمارسـات التجاريـة املراعيـة لألخالقيـات يف                 . نيجرييا
القطاع اخلاص يف نيجرييا، ووضع مبادئ جتارية سليمة ودعم الشراكات بـني القطـاعني العـام                 

 .واخلاص لضمان تنفيذها

 )٣٤(،)NACF( جنـوب أفريقيـا الـوطين ملكافحـة الفـساد             منتـدى  ٢٠٠١واسُتهل يف عام      -٤٧
ويتم متثيل كـل قطـاع بعـشرة أعـضاء          . الذي يتألف من احلكومة وقطاع األعمال واجملتمع املدين       

ويلتــزم املنتــدى بإقامــة توافــق وطــين مــن خــالل تنــسيق االســتراتيجيات . جهــات عملــهمتعينــهم 
 يـسدي املنتـدى املـشورة للحكومـة بـشأن تنفيـذ             وحتقيقـا هلـذه الغايـة،     . القطاعية ملكافحة الفساد  

وقـد  . استراتيجيات مكافحـة الفـساد ولقطاعـات حمـدَّدة بـشأن حتـسني االسـتراتيجيات القطاعيـة            
ُرسِّخت الشراكة بني القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين من خالل الربنامج الوطين ملكافحـة            

 .٢٠٠٩ عام  وجرى حتديثه يف٢٠٠٥الفساد الذي ُوضع يف عام 

 ومكافحـة الفـساد،   زاهـة  الـن  ميثاق األعمال الربازيلي من أجل     ٢٠٠٦واسُتهل يف عام      -٤٨
وقــد اســُتوحي هــذا امليثــاق مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة . الــذي يعــّد مبــادرة قائمــة علــى مبــادئ

 الـصادرة عـن   " تعـددة اجلنـسيات   اململؤسـسات   املبـادئ التوجيهيـة اخلاصـة با      "ملكافحة الفساد، و  
ــدان االقتــصادي، واســتهل هــذا امليثــاق معهــد إيثــوس لقطــاع       ــة يف املي منظمــة التعــاون والتنمي
األعمال واملسؤولية االجتماعيـة بالتـشارك مـع مؤسـسة بـاتري للعالقـات احلكوميـة والـسياسة                  
ــة         ــة الربازيلي ــائي، واللجن ــم املتحــدة اإلمن ــامج األم ــة، وبرن ــب املخــدرات واجلرمي ــة، ومكت العام

وأُسس هذا امليثاق ملكافحة املمارسات غري املـشروعة يف احليـاة           . لعاملي لألمم املتحدة  لالتفاق ا 
وهــو . التجاريــة والــسياسية، ولنــشر املمارســات اجليــدة يف جمــال أخالقيــات األعمــال التجاريــة

يتــألف مــن تــسع توصــيات لتعزيــز الــشفافية يف املعــامالت التجاريــة، وال ســيما تلــك املتــصلة     
ــاحلمالت االن ــةب ــادرة   . تخابي ــى أعــضاء املب ــأل  وجيــب عل ــى امل ــوا عل ــادئ  أن يعلن ــزامهم باملب  الت

ويف . املكتوبــة وبتنفيــذ القواعــد الداخليــة الــيت حتظــر بوضــوح أي شــكل مــن أشــكال الرشــوة   
───────────────── 

 )34( www.nacf.org.za/.  
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 شـركة، مبـا فيهـا العديـد مـن الـشركات       ٥٠٠الوقت احلاضـر، حيظـى امليثـاق بـدعم أكثـر مـن           
 جــدد إىل املبــادرة بانتظــام، بفــضل أمــور منــها احلمــالت وينــضم أعــضاء. الكــربى يف الربازيــل

، وضـع مكتـب املراقـب العـام يف الربازيـل          ٢٠٠٨ويف عـام    . اإلعالمية الناجحة الـيت تـروج هلـا       
ممـا  ويستخدم القطاع اخلـاص هـذه القائمـة للتأكـد            )٣٥(.أيضا قائمة بأمساء الشركات املستبعدة    

ــت ــشركات األخــرى  إذا كان ــد شــهدت  ال ، اســتهل ٢٠١٠ويف عــام . ء إدارة حــاالت ســو ق
ــال          ــي لقطــاع األعم ــذي ينبغ ــدور ال ــوعي بال ــاء ال ــا شــبكيا إلذك ــام موقع ــب املراقــب الع مكت

 ويعمـل مكتـب املراقـب العـام أيـضا علـى وضـع               )٣٦(.االضطالع به يف منـع الفـساد ومكافحتـه        
كات الـيت   ، ُتـدرج فيهـا أمسـاء الـشر        "زاهـة   قائمـة أنـصار الـن     "تعـرف باسـم     قائمة متاحة للعمـوم     

 .زاهة النتثبت التزامها بتنفيذ تدابري 

عها قـادة   قّوامليثاق الكوري ملكافحة الفساد والشفافية هو مبادرة قائمة على مبادئ، و            -٤٩
كل من القطاع العام واخلاص واجملتمع املدين بغية تعزيـز الـشفافية، والنـهوض جبهـود مكافحـة                  

ويقـوم امليثـاق علـى      . هـذه القطاعـات يف كوريـا      الفساد وتشكيل حتالفات ملكافحة الفساد بني       
ومنـذ التوقيـع عليـه يف عـام     . املشاركة الطوعية والتعاون، لكن جيري حتديد املخالفني له عالنية   

ــة واملاليــة        ٢٠٠٥ ــة االجتماعي ــصحة والرعاي ــادين البنــاء وال ــة يف مي ــات قطاعي ــرام حتالف ، مت إب
 قانونـا ملكافحـة الفـساد نتيجـة         ١٦ أو تنقـيح     ووفقا للبنك الدويل، مت يف كوريـا سـن        . والتعليم

رئيــسيا يف إنــشاء دورا وأدى امليثــاق أيــضا . جلهــود الــدعوة الــيت ُيــضطلع هبــا يف إطــار امليثــاق  
 .شبكة حملية لالتفاق العاملي لألمم املتحدة

 ٢٠٢٠وأُســـست مؤســــسة قطــــاع األعمــــال مــــن أجــــل ســــالمة واســــتقرار أمتنــــا    -٥٠
)BISYON 2020()ــام )٣٧ ــبني٢٠٠٤ يف عـ ــاع    .  يف الفلـ ــادرة قطـ ــست مببـ ــسة أُسِّـ ــي مؤسـ وهـ

األعمال وبقيادته، ويتمثل هدفها الرئيسي يف حشد املوارد لـدعم الـدعوة إىل مكافحـة الفـساد              
زاهــة يف الفلــبني،  وهلــذا الغــرض، أنــشأت املؤســسة صــندوق الــن . وإىل تنفيــذ املــشاريع يف البلــد

ــيت     ــدعم مــشاريع مكافحــة الفــساد ال ــذي ي ــة  هــاتتوالال ــة وغــري احلكومي .  الوكــاالت احلكومي
 الـديون، ومـسامهات مـن القطـاع اخلـاص وفـرادى اجلهـات               مبادلةويعتمد الصندوق على آلية     

وتقـيم املؤسـسة شـراكة مـع        . ق مجيـع التربعـات املقدَّمـة للـصندو        وختصم من الـضرائب   . املاحنة

───────────────── 
 )35( www.portaldatransparencia.gov.br.  
 )36( http://www.cgu.gov.br/AreaPrevencaoCorrupcao/AreasAtuacao/IntegridadeEmpresas/index.asp.  
 )37( www.bisyon2020.org/.  
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ية واملـساءلة واإلفـادة الـسليمة        أعلى معايري الـشفاف     وفرض برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتطبيق    
  . مسامهات اجلهات املاحنة، يف مجيع املشاريع اليت تدعمهابشأن 

    
مناذج التنظيم الرقايب للقطاع العام، مبا فيها األحكام اخلاصة بتناول   -سادسا  

    تضارب املصاحل ومدونات السلوك املهنية
ام، وقـد ُدرج علـى إدماجهـا يف       يوجد عدد مـن منـاذج التنظـيم الرقـايب يف القطـاع العـ                -٥١

اجلهود اليت يبذهلا القطـاع العـام ملكافحـة الفـساد مـن خـالل وضـع مـدونات لقواعـد الـسلوك                       
 من االتفاقية بوضع هذه املدونات، حيـث تـنص علـى أن             ٨ من املادة    ٢وتقضي الفقرة   . املهين

لعموميـة  تعمل الدول األطـراف علـى وضـع مـدونات قواعـد سـلوك مـن أجـل أداء الوظـائف ا                     
وتتــضمن معظــم مــدونات قواعــد الــسلوك، باعتبارهــا  . علــى وجــه صــحيح ومــشرف وســليم 

صكوكا ملكافحة الفساد، أحكاما تتناول تضارب املصاحل، وهي تستخدم لوضع معايري حتكـم             
واجبات ومهام موظفي اهليئات احلكومية والعديد من املنظمات الدوليـة العامـة، الـذين تـسري       

 )٣٨(.تعليهم تلك املدونا

 من اتفاقية مكافحة الفـساد مـن الـدول األطـراف أن حتـيط               ٨ من املادة    ٣وتقتضي الفقرة    -٥٢
ــة          ــات اإلقليمي ــذهتا املنظم ــيت اخت ــصلة ال ــادرات ذات ال ــسلوك، باملب ــدونات ال ــد وضــع م ــا، عن علم

لـواردة يف  واألقاليمية واملتعددة األطراف، ومنها املدونة الدولية لقواعد سلوك املوظفني العموميني، ا 
وتـشكل األحكـام   . ١٩٩٦ديـسمرب  / كـانون األول ١٢ املـؤرخ  ٥١/٥٩مرفق قرار اجلمعية العامـة      

ــة لقواعــد ســلوك املــوظفني      ــة الدولي ــاد املكونــات الرئيــسية للمدون املتعلقــة بتــضارب املــصاحل واحلي
ذين يطلـب   وتنطبق هذه األحكام على املوظفني العموميني املعنـيني بـصنع القـرارات، الـ             . العموميني

منهم العمل باالستناد إىل الوقائع حصرا ودون اللجـوء إىل اعتبـارات خارجيـة ميكـن أن تـؤثر علـى                     
 من املدونة، ال جيوز للموظفني العموميني، بغيـة تفـادي تعـارض املـصاحل،       ٤ووفقا للمادة   . قراراهتم

مـصلحة ماليـة   الدخول يف أي صفقة أو احلصول على أي منصب أو وظيفة، أو أن تكون هلم أي         "
مـع  أو جتارية أو أي مصلحة مماثلة أخرى تتعارض مع مقتضيات وظيفتهم ومهـامهم وواجبـاهتم أو            

ــإلدارة العامــة    ". أدائهــا ــة ل ــة شــبكة األمــم املتحــدة اإللكتروني ــرد يف بواب ــديرها إدارة  )٣٩(،وي  الــيت ت
وستوضـع قريبـا    . عامـة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، عدد من منـاذج التنظـيم الرقـايب للخدمـة ال             

───────────────── 
النظام الرئيسي واحلقوق واملهام ( Status, basic rights and duties of United Nations staff membersانظر  )38( 

  . مدونة قواعد السلوك لألمم املتحدةالذي يعّد) ST/SGB/2002/13 ()األساسية ملوظفي األمم املتحدة
 )39( www.unpan.org/DPADM/StandardsCodes/RegionalPublicServiceCharter/tabid/1291/ 

language/en-US/Default.aspx.  
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 بلـد كجـزء مـن قاعـدة         ١٠٠على البوابة ذاهتا مدونات قواعد السلوك يف اخلدمة العامة ألكثر مـن             
ويــشري حتليــل أويل هلــذه  )٤٠(.طريــة لــإلدارة العامــةقُاملعــارف املنــشأة حــديثا اخلاصــة بالدراســات ال 

ــدا      ــشمل ت ــوظفني العمــوميني ت ــدونات قواعــد ســلوك امل ــات إىل أن م ــساد،  املعلوم بري ملكافحــة الف
ويـرد  . زاهـة  باإلضافة إىل أحكام عامة بشأن األخالقيات هتـدف إىل تعزيـز مـستويات عاليـة مـن الـن            

ميثـاق اخلدمـة العامـة       )٤١(يف مرفق تقرير اجمللس االقتصادي واالجتماعي املرفوع إىل اجلمعية العامـة          
 العامـة يف أفريقيـا ويتنـاول مـرارا          يف أفريقيا، الذي ينطوي على مدونة قواعد سلوك ملوظفي اخلدمة         

زاهــة واالســتقامة األخالقيــة، وأحكامــا  لة للــنوتتــضمن املدونــة تعــاريف مفــّص. مفهــوم األخالقيــات
ويـرد يف مرفـق تقريـر    . متعلقة باإلفصاح عن املوجودات ملنع تضارب املصاحل واإلثراء غري املشروع       

األمريكــي -يــبرييإلايثــاق املأيــضا  )٤٢(العامــةاجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي املرفــوع إىل اجلمعيــة 
ــق  ــة املتعل ــصدق     بالوظيفــة العمومي ــات وال ــل األخالقي ــة مــن قبي ــادئ توجيهي ــى مب ــذي يقــوم عل ، ال

 .والشفافية والدقة يف إدارة املوارد العامة وجتنب تضارب املصاحل

 وميكن وضـع مـدونات قواعـد لـسلوك املـوظفني العمـوميني علـى الـصعيد الـوطين مـن                      -٥٣
، تتـضمن    يف املقـام األول     معياريـة  قواعـد وقد تكون قواعد السلوك هذه      . خالل مصادر خمتلفة  

ويكـون ملـصدر املدونـة تبعـات إجرائيـة، وال سـيما             . تشريعات وأحكاما تفويـضية، أو تعاقديـة      
 . على مستوى اإلثبات والعقوبات املمكنة يف حاالت عدم االمتثال

.  سلوك معينة قطاعات حمـدَّدة مـن اخلدمـة العامـة           وميكن أن تستهدف مدونات قواعد      -٥٤
وقــد ُوضــعت عــدة منــاذج مــن املــدونات القطاعيــة إىل جانــب املــدونات املنطبقــة عمومــا علــى  

وتناقش أدناه بإجياز أمثلة على النماذج التنظيميـة اخلاصـة باملـسؤولني عـن            . املوظفني العموميني 
 .ية وسائر املسؤولني املنتخبنيإنفاذ القانون والقضاء وأعضاء اهليئات التشريع

 تراعـي ففيما يتعلق باملسؤولني عن إنفاذ القانون، توضع مـدونات قواعـد سـلوك حمـددة                  -٥٥
 القـانون   بإنفـاذ ومن األرجح أن يتعرض املوظفون املكلفون       . طبيعة واجباهتم وسلطتهم التقديرية   

ة، ومـع اجملـرمني الـذين كـثريا مـا           لتأثريات الفساد عند التعامل مع اجلرائم اليت تدر عائدات كـبري          
وهلـذا  . تكون لـديهم دوافـع ومـوارد حملاولـة إفـساد احملققـني وغريهـم مـن مـوظفي إنفـاذ القـانون                      

 ١٩٧٩ديسمرب  / كانون األول  ١٧ املؤرخ   ٣٤/١٦٩السبب، اعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها       
───────────────── 

 )40( http://www.unpan.org/unpacs.  
: ، املتاحة على العنوان التايلA/56/63-E/2001/21الوثيقة  )41( 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan001906.pdf.  
: ، املتاحة على العنوان التايلA/58/193يقة الوث )42( 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan012368.pdf.  
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 مـن املدونـة علـى أن    ٧ادة وتـنص املـ   . القـانون مدونة قواعد الـسلوك للمـوظفني املكلفـني بإنفـاذ           
أن علـيهم  ، وعلـى  الفساد عن ارتكاب أي فعل من أفعال     القانونميتنع املوظفون املكلّفون بإنفاذ     

وبيَّنـت البحـوث الـيت قـام هبـا املكتـب أن بعـض املـدونات                 . ذه األفعـال بكـل شـدة      أن يتصدوا هل  
بري إضـافية للحـد مـن التعـرض         الوطنية لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون تفرض تـدا         

فهــي تقــضي مــثال بــإجراء االســتجوابات يف حــضور شــهود، أو باســتخدام  . ملمارســات الفــساد
 .أجهزة التسجيل السمعية أو السمعية البصرية حيثما كان ذلك ممكنا

ع املوظفون القضائيون، خالفا للعديـد مـن املـوظفني العمـوميني اآلخـرين، بدرجـة                ويتمّت  -٥٦
 مـن االتفاقيـة، مـع       ١١ مـن املـادة      ١وتقتـضي الفقـرة     . السـتقاللية والـسلطة التقديريـة     عالية مـن ا   

اســم يف مكافحــة الفــساد، مــن الــدول األطــراف اختــاذ احلالتأكيــد علــى اســتقالل القــضاء ودوره 
. درء فرص الفساد بني أعضاء اجلهاز القـضائي       ) ب(تدعيم نزاهة القضاء، و   ) أ: (تدابري من أجل  

حيــان، توضــع مــدونات قواعــد الــسلوك اخلاصــة بالقــضاء علــى غــرار مبــادئ    ويف كــثري مــن األ
ــشأن ســلوك اجلهــاز القــضائي، الــيت أقرّ   القــرار (هــا اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي  بانغــالور ب

أعـراف  ينتمـون إىل    وبدعم من مكتب املخدرات واجلرمية، قامت جمموعـة قـضاة           ). ٢٠٠٦/٢٣
تنظـيم سـلوك   يكفـل  وفري إرشادات للقـضاة مـن خـالل إطـار      هذه املبادئ لت بوضعقانونية خمتلفة   

 )٤٣(.٢٠٠٧سـبتمرب   /يف أيلـول  " نغـالور اتعليقـات علـى مبـادئ ب      "ونشر املكتب   . اجلهاز القضائي 
وعـادة مـا يـضع      . زاهـة واحليـاد واالسـتقامة       ر هذه التعليقات مبزيد من التفـصيل مفـاهيم الـن          وتفّس

نات وطنيـة لقواعـد الـسلوك، والغـرض منـها يف املقـام              القضاة أنفسهم قواعد حمدَّدة تـرد يف مـدو        
وتفرض هذه األحكام معايري السـتقامة سـلوك القـضاة،    . وظهوره للعياناألول هو ضمان احلياد   

مبا يف ذلك املعـايري الـيت حتظـر وجـود صـالت بينـهم وبـني األطـراف املعنيـة والتنحـي عـن تنـاول                           
وتتعلـق التـدابري األخـرى الراميـة إىل تفـادي           . يكـون فيهـا حيـادهم موضـع شـك         قد  القضايا اليت   

ــالظهور العلــين للقــضاة أو بــإعالن بيانــاهتم، أو فــرض قيــود علــيهم أو حظــر      تــضارب املــصاحل ب
 . ومطالبتهم باإلفصاح عن مصاحلهمشغلهم ملناصب أخرى،

ل جـزءا أساسـيا مـن اجلهـود الراميـة إىل شـغل        كّلنظر إىل أن النشاط احلزيب قـد يـش        وبا  -٥٧
ــة، فقــد ُوضــعت مــدونات ســلوك حمــددة ألعــضاء اهليئــات التــشريعية وســائر     وظــائ ف انتخابي

وقد ينشأ تضارب املـصاحل بالنـسبة هلـؤالء املـسؤولني يف األنـشطة املتعلقـة                . املسؤولني املنتخبني 
ز مــدونات قواعــد ســلوك املــسؤولني ، تركّــولــذلك. تخابيــة وأحــزاهبم الــسياسيةبــدوائرهم االن

ووضـــعت املنظمـــة العامليـــة للربملـــانيني املناهـــضني للفـــساد  . علـــى الـــشفافيةاملنتخـــبني عمومـــا 
───────────────── 

 )43( www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf.  
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)GOPAC(            بالتعاون مع مؤسسة وستمنستر للدميقراطية، دليال ألخالقيات وسـلوك الربملـانيني ،
)Handbook on Parliamentary Ethics and Conduct a Guide for Parliamentarians(.)٤٤( 

ألخالقيـات وأمنـاط الـسلوك الـيت تتفـق مـع الـسياقات الـسياسية                ويوفر الدليل إرشادات بشأن ا    
ويتـضمن الـدليل أيــضا تـدابري ملنـع تــضارب     .  باملعـايري الدوليــة وتتقيـد يف الوقــت ذاتـه  والثقافيـة  

ــازات التــشريعية لتحقيــق مكاســب خاصــة أو غــري ذلــك مــن       املــصاحل وحيظــر اســتخدام االمتي
ــشريعية   ــري الت ــراض غ ــش  . األغ ــع ال ــوفر املوق ــدويل  وي ــاين ال ــاد الربمل وصــالت إىل  )٤٥(بكي لالحت

ويبــيِّن التحليــل األويل هلــذه املعلومــات أن املــدونات  .  دولــة١٠٠اجلمعيــات التــشريعية لنحــو  
حلـصانة الربملانيـة أو   الوطنية لقواعد سلوك املـسؤولني املنتخـبني تتـضمن تـدابري لتحديـد نطـاق ا           

وتــنظم هــذه  . مــن املــسؤولية اجلنائيــة    حبيــث ال تتحــول إىل درع حتمــي صــاحبها   التــشريعية
املدونات أيـضا تـضارب املـصاحل مـن خـالل التوصـية باختـاذ تـدابري لإلفـصاح عـن املوجـودات                       

ــسياسية، وحتظــر    ــة واهلبــات واحلــسابات ال  احلــصول علــى أمــوال مقابــل أداء واملعــامالت املالي
 .الواجبات القانونية الرمسية

 إضــافية أكثــر صــرامة ألعــضاء جملــس الــوزراء أو  وميكــن اعتمــاد منــاذج تنظــيم رقــايب   -٥٨
   وسـلطان ونفـوذ    غريهم مـن كبـار املـسؤولني الـسياسيني الـذين يـشغلون مناصـب ذات سـلطة                 

 مـن االتفاقيـة بـأن       ٨ مـن املـادة      ٥وتقـضي الفقـرة     . ال يتمتع هبا غريهم من املوظفني العموميني      
ن يفــصحوا للــسلطات املعنيــة عــن تتخــذ الــدول األطــراف تــدابري تلــزم املــوظفني العمــوميني بــأ 

منها ما هلم من أنشطة خارجية وعمل وظيفـي واسـتثمارات وموجـودات وهبـات               معينة  أشياء  
وتقـضي  . أو منافع كبرية قد تفضي إىل تـضارب يف املـصاحل مـع مهـامهم كمـوظفني عمـوميني             

ؤسـسات املاليـة     من االتفاقية بأن تتخذ الدول األطراف تدابري إللـزام امل          ٥٢ من املادة    ١الفقرة  
بأن جتري فحـصا دقيقـا للحـسابات الـيت يطلـب فتحهـا أو حيـتفظ هبـا مـن قبـل، أو نيابـة عـن،                            

 أو أفـراد أســرهم أو أشــخاص  بــارزةأفـراد مكلّفــني أو سـبق أن كلّفــوا بـأداء وظــائف عموميـة     
اد وقد يشمل تنفيذ هذه التدابري اعتماد مدونات حمددة لقواعد سـلوك األفـر            . وثيقي الصلة هبم  

ــأداء وظــائف   ــةاملكلفــني ب ــة يف هــذا اجملــال   عمومي ــارزة، ولكــن مل توضــع بعــد معــايري عاملي .  ب
 عموميـة وكمثال على منـاذج التنظـيم الرقـايب الدوليـة اخلاصـة بـاألفراد املكلفـني بـأداء وظـائف                  

 وتـنص هـذه املدونـة علـى     )٤٦(.بارزة، ُيشار إىل مدونة قواعد سلوك مفوضـي االحتـاد األورويب     
".  وجــود تــضارب يف املــصاحل يــساعد علــى ضــمان االســتقالليةاحتمــاالتســتبعاد مجيــع ا"أن 

───────────────── 
 )44( www.wfd.org/upload/docs/political_guidebook_20100630.pdf.  
 )45( www.ipu.org/english/home.htm.  
 )46( SEC(2004) 1487/2.  
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ولتحقيق هـذه الغايـة، تفـرض مدونـة قواعـد الـسلوك علـى املفوضـني وأزواجهـم اإلعـالن عـن               
 .مصاحلهم املالية وأنشطتهم املهنية

ة يف ل يف وضع وإنفـاذ العقوبـ  وينطوي كل منوذج تنظيم رقايب على عنصر حاسم يتمثّ    -٥٩
 مـن االتفاقيـة علـى أن    ٨ مـن املـادة   ٦وتنص الفقـرة  . ر أو عدم التقيُّد به  حالة خرق معيار مقرّ   

تنظر كل دولة طرف يف اختاذ تـدابري تأديبيـة أو تـدابري أخـرى ضـد املـوظفني العمـوميني الـذين            
ي أن  مـدونات قواعـد الـسلوك ينبغـ        هذا احلكم بـأن      وُيقّر. خيالفون املدونات أو معايري السلوك    

د اإلجـراءات والعقوبـات يف حالـة عـدم االمتثـال            ل أساسا الختاذ إجراءات تأديبيـة، وحيـدّ       كّتش
ن مثـل هـذه    معظم مدونات قواعد السلوك املـستعرضة يف هـذه الوثيقـة تتـضمّ            وصحيح أن . هلا

 هــي  عــن فــرض عقوبــات يف حــال عــدم االمتثــالإال أنــه يبــدو أن املعلومــات املتاحــةاألحكــام 
  .حيحةمعلومات ش

    
    االستنتاجات والتوصيات  -سابعا  

 الفريق العامل بأمور منها تيسري مجع أفضل املمارسـات يف           ٣/٢ف املؤمتر يف قراره     لَّك  -٦٠
األمـم املتحـدة    ف املؤمتر يف القرار نفـسه مكتـب         لَّوك. لفساد وتعميمها والترويج هلا   جمال منع ا  

 املمارسات وحتليلـها وتعميمهـا آخـذا بعـني         املعين باملخدرات واجلرمية جبمع معلومات عن هذه      
 .االعتبار اخلربة الفنية احلالية يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة

 عام ملمارسات منـع الفـساد       من استعراض  يرد يف هذا التقرير       فإن ما  ومن هذا املنطلق    -٦١
 حتلـيال نوعيـا لتـأثري مثـل هـذه           ر مستفيضا بـأي حـال مـن األحـوال، وال يـوفّ             استعراضا ال يعترب 

 . ضروري من أجل استبانة املمارسات اجليدة منهاعلما بأن هذا التحليلاملمارسات، 

من استبانة املمارسات الوقائية اجليـدة وتعميمهـا، ال بـد مـن القيـام خبطـوات               نكّفللتم  -٦٢
 املمارسـات كيمـا     فال بد أوال من مجع املعـارف، الـيت ُتفهـم علـى أهنـا كميـة كافيـة مـن                    . أولية

لتمييـز بـني   ا  تكفـل ، ثانيـا، مـن حتديـد وسـائل    وال بـدّ . تعطي صورة حقيقيـة عـن واقـع األمـور        
 حتديــد ســبل تعمــيم املمارســات اجليــدة  ثالثــاويلــزم .  واملمارســات اجليــدةالقائمــةاملمارســات 

 .وتكرارها وتكييفها مع الظروف احمللية

ــيح    وفيمــا يتعلــق بالنقطــة األوىل، لعــل الفر   -٦٣ يــق العامــل يــود النظــر يف الوســائل الــيت تت
. منهجيـة  أكثـر    علـى حنـو   للمكتب مجع معلومات عن املمارسات القائمة يف جمال منـع الفـساد             

 ذات الـصلة سـواء      ؤسـسات املوكما ورد يف هذا التقرير، ميكن أن ُتستقى هذه املعلومات مـن             
ت إدارة الـشؤون االقتـصادية      وقـد مجعـ   . الـدول أو خارجها ومـن      منظومة األمم املتحدة     داخل
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واالجتماعية التابعة لألمم املتحدة عددا من املمارسـات اجليـدة مـن مجيـع أحنـاء العـامل يف جمـال                     
 ت؛ وتولّـ  الشفافية واملساءلة يف القطاع العـام مـن خـالل جـوائز األمـم املتحـدة للخدمـة العامـة                   

ــا يف منـــشور عنوانـــه   ــة، املمارســـات اجليـــدة واالبتكـــارات يف  "تعميمهـ " ٢٠٠٩اإلدارة العامـ
)Good Practices and Innovations in Public Governance, 2009 .(     ولعـل الفريـق العامـل يـود

التـــصال هبـــذه املنظمـــات وتبـــادل ا منهجيـــة تكفـــلأن يوصـــي املكتـــب بإقامـــة قنـــوات أكثـــر 
ىل ولعلــه يــود أيــضا أن يــشجع الــدول علــى تقــدمي املعلومــات ذات الــصلة إ  . املعلومــات معهــا

  ويف هــذا الــصدد، جتــدر اإلشــارة إىل أن املــؤمتر دعــا الــدول يف   . املكتــب علــى أســاس طــوعي 
، إىل تقــدمي مقترحــات "املمارســات الفــضلى يف جمــال مكافحــة الفــساد "، املعنــون ١/٨قــراره 

ــشأن أفــضل املمارســات يف    ــد تعتــربه ذا أولويــة      أي ب ــب مــن جوانــب االتفاقيــة ق وقــد . جان
ن املكتب من اسـتهالل مجـع املمارسـات         ولة لتلك الدعوة، مما مكّ    استجابت مخس وعشرون د   

ومــن الوســائل األخــرى الــيت تكفــل للــدول تبــادل    .  االتفاقيــةمشلتــها جمــاالت عــدةاجليــدة يف 
املمارسات اجليدة يف منع الفساد آلية استعراض تنفيذ االتفاقية، اليت اعتمـدها املـؤمتر يف دورتـه                 

املتعلـق بالتـدابري الوقائيـة    االتفاقيـة   لـك، سـيجري اسـتعراض فـصل         ومع ذ ). ٣/١القرار  (الثالثة  
ن املكتـب   كّوكيمـا يـتم   . ٢٠١٥يت سـتبدأ يف عـام       خالل الدورة االستعراضية الثانية لآلليـة، الـ       

، لعـل الفريـق العامـل يـود      القائمـة من جتميع قدر كاف من املعارف بشأن املمارسـات الوقائيـة     
، على أساس طوعي، معلومـات عـن جهودهـا الراميـة إىل             أن يوصي بأن تقدم الدول األطراف     

  املتعلـــق بالتـــدابري الوقائيـــة مـــن خـــالل قائمـــة التقيـــيم الـــذايت املرجعيـــة االتفاقيـــة تنفيـــذ فـــصل 
بـاع هـذا النـهج الـدولُ الـيت لـن تكـون            ُتوصى باتّ ه ميكن أن    على وجه اخلصوص لعلّ   و. الشاملة

  ضة خـــالل الـــسنة األوىل مـــن الـــدورة األوىل ضة أو الـــدول املـــستعرِمـــن بـــني الـــدول املـــستعَر
  .آللية االستعراض

د أن يوصـي باألخـذ       الفريـق العامـل يـوّ      وبغية معاجلـة النقطـتني الثانيـة والثالثـة أعـاله، لعـلّ              -٦٤
وإىل االســتنتاجات الــيت بنــهج يــستند إىل املناقــشات املماثلــة اجلاريــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة 

وقد نـشرت إدارة األمـم املتحـدة للـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة              . قشاتخلصت إليها تلك املنا   
تكــرار التجــارب  : االبتكــارات يف جمــال احلكــم واإلدارة العامــة   " وثيقــة بعنــوان  ٢٠٠٦يف عــام 
. "Innovations in Governance and Public Administration: Replicating what works ""الناجحـة 

، بالتعــاون مــع برنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية،   ٢٠٠٩وأصــدرت أيــضا يف عــام  
 Guide for the Transfer and" (دليـل لنقـل وتكييـف االبتكـارات يف جمـال احلكـم      "وثيقة بعنـوان  

Adaptation of Innovations in Governance .(ز هاتــان الوثيقتــان علــى مواضــيع خمتلفــة وتركّــ
ويان على معلومـات مفيـدة عـن مؤشـرات املمارسـات اجليـدة              لكنها ذات صلة مبنع الفساد، وحتت     
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د أن يوصـي املكتـب       الفريق العامل يوّ   واستنادا إىل هذه األعمال، لعلّ    . وتكرارها وإمكانية نقلها  
بــأن يــضع، بالتــشاور مــع الكيانــات ذات الــصلة يف منظومــة األمــم املتحــدة، مؤشــرات للتقيــيم     

ل يف القــدرة علــى قيــاس مــدى يم هــذا األثــر، الــذي يتمثّــفتقيــ. النــوعي ألثــر املمارســات الوقائيــة
، هـو خطـوة متهيديـة       التغاضي عنه إسهام املمارسة املعنية يف خفض مستويات الفساد أو مستوى          

 أن  الفريــق العامــل يــوّدوأخــريا، لعــلّ. ضــرورية لوضــع ُنُهــج ومنــاذج لتكــرار املمارســات اجليــدة
 إدارات األمـم املتحـدة ووكاالهتـا، نقـل املمارسـات            ر، بالتعاون مع سائر   يوصي املكتب بأن ييسّ   

  .اجليدة وتكييفها
 


