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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 
 املعين مبنع الفسادالعضوية 

  ٢٠١٤ سبتمرب/أيلول ١٠- ٨فيينا، 
  * من جدول األعمال املؤقَّت‘١‘) أ (٢البند 

  ، " مرَّاكش بشأن منع الفسادإعالنمتابعة "املعنون  ،٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر 
   والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود

  خذة مارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّامل: ٢٠١٣أغسطس /يف آب
   مناقشة مواضيعية بشأن واليات هيئة أو هيئات - يف جمال منع الفساد

   من اتفاقية األمم املتحدة ٦املادة (مكافحة الفساد املتعلقة باملنع 
        )ملكافحة الفساد

  ملنع واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد املتعلقة با
      ) من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد٦املادة (

  مذكِّرة من األمانة
    
    مقدِّمة  - أوالً

، ٥/٤قرَّر مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، يف قـراره          -١
كـومي الـدويل    ، أن يواصلَ الفريُق العامـل احل      "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد     "املعنون  

املفتوح العضوية املعـين مبنـع الفـساد عملـه يف إسـداء املـشورة إليـه ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة                 
املسندة إليه بشأن منع الفساد، وأن يعقَد الفريق العامل اجتماعني على األقل قبـل انعقـاد دورة         

  .املؤمتر السادسة
───────────────── 

  *  CAC/COSP/WG.4/2014/1. 
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ــ لَ أن يواصــ ذلــك القــرار نفــسه، قــرَّر املــؤمترُ  ويف  -٢ ــاُقالفري  خطــة العمــل َع العامــل اتب
، وأن يتنـاول مـن ثَـمَّ، يف اجتماعـه اخلـامس،             ٢٠١٥املتعددة السنوات للفترة املمتدة حىت عام       

  :املوضوعني التاليني
  ؛) من االتفاقية٦املادة (واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد املتعلقة باملنع   )أ(  
 لتعزيـز الـشفافية   طاع العام، مبـا يف ذلـك تـدابري   قالتدابري التشريعية واإلدارية لل     )ب(  

يف متويـل الترشـيحات النتخابـات املناصــب العموميـة، وحيثمـا انطبــق احلـال، متويـل األحــزاب        
  ). من االتفاقية٧ و٥املادتان (السياسية 

ــاًء علــى املع      -٣ ومــات ذات الــصلة لوقــد أُعــدَّت هــذه املــذكِّرة، وفقــاً لطلــب املــؤمتر، بن
الـيت  ، )٦املـادة  (ول، أي واليات هيئة أو هيئـات مكافحـة الفـساد املتعلقـة بـاملنع               باملوضوع األ 

ــذ    ــتجابةً إىل امل ــدولُ اس ــها ال ــشفوية املوجَّكِّقدَّمت ــام يف    رة ال ــني الع ــن األم ــة م ــارس / آذار٧ه م
ــذ٢٠١٤ ــة يف  كِّ، واملــ ــة املوجَّهــ ــشفوية التنبيهيــ ــسان٣٠رة الــ ــل / نيــ  وحــــىت )١(.٢٠١٤أبريــ

االحتــاد الروســي :  التاليــة٢٩الـــ، مت تلقِّــي ردود مقدَّمــة مــن الــدول ٢٠١٤ يونيــه/حزيــران ٢٤
ــتني و ــل   األرجن ــا والربازي ــونس والبوســنة واهلرســك  وإســبانيا وإكــوادور وأملاني ــة وت واجلمهوري

ــشيكية  ــا  الت ــة كوري ــدامنرك ومجهوري ــصني    وال ــسلفادور وســرياليون وصــربيا وال وســلوفينيا وال
وقطــر والكويــت وليتوانيــا ) البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال   وفــنوفرنــسا ودولــة فلــسطنيوُعمــان 

. ونيجرييا والواليـات املتحـدة األمريكيـة      واململكة العربية السعودية    واملكسيك  واملغرب  صر  وم
ــات        ــات هيئ ــدول األطــراف موضــوع والي ــاة مــن ال ــة املتلق ــردود املقدَّم ــع ال ــد تناولــت مجي وق

  . مضمَّنة يف هذا التقريرمكافحة الفساد فيما يتعلق باملنع، وهي
وباالتفــاق مــع البلــدان املعنيــة، أُتيحــت النــصوص الكاملــة للــردود املقدَّمــة، يف املوقــع    -٤

وســوف ُتــدرج أيــضاً يف حــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة، الــشبكي اخلــاص مبكتــب األمــم املت
  .ة األماناملوقع الشبكي املواضيعي اخلاص بالفريق العامل، الذي استحدثته

 أيضاً ُمـدخالت مـن القطـاع اخلـاص فيمـا يتعلـق       ، التمست األمانة٥/٤ُوفقاً للقرار  و  -٥
ــل      ــق العام ــاع احلــايل للفري ــد النظــر يف االجتم  مؤرَّخــة واســتجابةً إىل رســالة . باملوضــوعني قي

متها األمانة، مت تلقِّي ثالثة ردود مقدَّمة من هيئـات مـن القطـاع      ، عمَّ ٢٠١٤فرباير  /شباط ٢٧

───────────────── 
 بيان باملمارسات اجليدة يف اجملال املتعلق )CAC/COSP/WG.4/2014/3(رة منفصلة من األمانة كُِّيقدَّم يف مذ  )١(  

بتدابري القطاع العام التشريعية واإلدارية، مبا يف ذلك تدابري تعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات النتخابات 
 . من االتفاقية٧ و٥حزاب السياسية، يف سياق املادتني املناصب العمومية، وحيثما انطبق احلال، متويل األ
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املتنـاَول يف  الرئيـسي  ومع أنَّ تلك الردود املقدَّمة ليست ذات صلة مباشـرة باملوضـوع           . صاخلا
  .CAC/COSP/WG.4/2014/3رة كِّفقد ُضمِّنت يف املذهذا التقرير، 

    
     واملوقِّعةليل الردود املقدَّمة من الدول األطرافحت  - ثانياً
    علومات أساسيةم  - ألف

ــاين مــن اتفا    -٦ ــةً واســعةً مــن     يرّتــب الفــصلُ الث ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد طائف قي
على الدول األطراف فيما يتعلق مبنع الفساد، كما يركّز، يف أحكامه االفتتاحية، علـى              بات  لَّاملتط

  .يف هذا اخلصوصالتنسيق واالتساق يف وضع وتنفيذ تدابري داخلية ضرورة قيام الدول بتعزيز 
 مـن الـدول األطـراف أن تقـوم، وفقـاً للمبـادئ       كـلٍ يـة مـن    من االتفاق٥ب املادة  وتتطلَّ  -٧

أو ترسـيخ سياسـات فعالـة منـسَّقة ملكافحـة الفـساد،              بوضـع وتنفيـذ   "القانونية لُنظمها القانونيـة،     
ز مشاركة اجملتمع وجتسِّد مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة الـشؤون واملمتلكـات العموميـة        ّزتع
  ".والشفافية واملساءلة زاهة النو
 مــن االتفاقيــة، ُيتطلَّــب مــن الــدول أن تكفــل إجيــاد إطــار مؤســسي   ٦ومبقتــضى املــادة   -٨

 .٥ الفساد الالزمة مبقتضى املادة      ىل منع لتقييم الدوري للتدابري الرامية إ    مناسب لتفعيل التنسيق وا   
اسـية  وعلى حنو أكثر حتديداً، ُيتطلَّب من كلٍّ من الدول األطراف أن تكفل، وفقاً للمبـادئ األس               

) أ: (وجود هيئة أو هيئات، حسب االقتضاء، تتوىل منع الفساد، بوسائل مثل          "لنظامها القانوين،   
ــادة     ــا يف امل ــشار إليه ــسياسات امل ــذ ال ــك      ٥تنفي ــذ تل ــى تنفي ــة، واإلشــراف عل ــذه االتفاقي ــن ه  م

  ".مبنع الفساد وتعميمهازيادة املعارف املتعلقة ) ب(السياسات وتنسيقه، عند االقتضاء؛ 
ــة طــرف أن تقــوم مبــن   ٦ مــن املــادة ٢كمــا تتطلَّــب الفقــرة    -٩ ــة أو حمــن كــلِّ دول  اهليئ

اهليئــات املــسؤولة عــن تنفيــذ سياســات منــع الفــساد مــا يلــزم مــن االســتقاللية، وفقــاً للمبــادئ   
األساسـية لنظامهــا القـانوين، لــتمكني تلــك اهليئـة أو اهليئــات مــن االضـطالع بوظائفهــا بفعاليــة     

وعالوة على ذلك، ينبغـي للـدول األطـراف أن تـوفِّر لتلـك              . أثري ال مسّوغ له   ومبنأى عن أي ت   
اهليئـات مـا يلـزم مـن مـوارد ماديـة ومــوظفني متخصِّـصني، وكـذلك مـا قـد حيتـاج إليـه هــؤالء             

  .املوظفون من تدريبٍ لالضطالع بوظائفهم
اد مــن  الفــسيف مكافحــة مــن االتفاقيــة بإنــشاء هيئــات متخصِّــصة  ٣٦وتتعلــق املــادة   -١٠

 أن تكفـل مـنح تلـك اهليئــة أو     ثانيـةً مـرةً  مـن الـدول األطـراف    وتتطلـب القـانون،   خـالل إنفـاذ  
غ وظائفهـا بفعاليـة ودون أي تـأثري ال مـسوِّ           لكـي تـستطيع أداء       اهليئات ما يلزم من االستقاللية    

دداً هذا التقرير علـى دور هيئـات مكافحـة الفـساد يف ميـدان املنـع، فـإنَّ عـ                   ز  ويف حني يركّ  . له
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من الدول قد اختـار إنـشاء مؤسـسات ذات واليـة مزدوجـة يف جـانيب التـدابري الوقائيـة وإنفـاذ                       
وبغية تبيان املعلومات املقدمة من الدول األطراف متاماً، يتنـاول هـذا التقريـر واليـات                . القانون

  .هذه اهليئات املزدوجة الوالية وكيفية أدائها لوظائفها
 املؤسـسية الـيت ُتقيمهـا الـدول األطـراف فيمـا             الـُبىن تفاقيـة بـأنَّ      مـن اال   ٦وتسلّم املادة     -١١

يتعلق مبنع الفساد مـن شـأهنا أن تعتمـد علـى الـسياق القـانوين واحلـوكَمّي املعـّين اخلـاص بكـل                        
 إنــشاء هيئــة واحــدة فقــط ملكافحــة ٦وعلــى حنــوٍ أكثــر حتديــداً، ال تــشترط املــادة  . دولــٍة منــها

تـشترط عمومـاً علـى       ٦ بـل إنَّ املـادة       ،ات املتعلقـة مبنـع الفـساد      الفساد ُتـدمج فيهـا كـل الواليـ        
أن تكفــل أن يكــون توزيــع املــسؤولية عــن تنفيــذ الــسياسات العامــة واضــح    الــدول األطــراف 

  .التخصيص، وأن يكون التنسيق بني املؤسسات املسؤولة املختلفة فعاالً
وضـوح أنَّ دمـج     العامـل تبـّين ب     انعقـاد اجتمـاع الفريـق        واملعلومات املتلقاة مسبقاً قبل     -١٢

ذلـك أنـه   .  ما يكـون غـري ممكـن عمليـا    اًحدة كثريمجيع التدابري ذات الصلة باملنع يف مؤسسة وا       
حــىت يف البلــدان الــيت لــديها هيئــات متخصــصة يف مكافحــة الفــساد راســخة منــذ عهــد طويــل، 

ن االتفاقيـة لـن ينـدرج ضـمن         عدداً من التدابري املبيَّنة يف إطار الفصل الثـاين مـ          ُيالحظ أنَّ هناك    
، ١١وكمثال على ذلك، فإنَّ السياسات الـيت ُتنفَّـذ وفقـاً للمـادة              . مضمار هيئة من هذا القبيل    

 أن تتـوىل    بالـضرورة  كـثرياً مـا حتـتم        ،بشأن التدابري ذات الصلة بأجهزة القـضاء واالدعـاء العـام          
 ٍةضــمن مــضمار هيئــ مــن قبيــل جملــس قــضائي مــثالً، ولــن تنــدرج  ،إدارهتــا هيئــات متخصــصة

  .ملكافحة الفساد
ن فعاليـة النـهج الـذي ُيتَّبـع يف إنـشاء            ّيغري أنَّ مثة عدداً متزايداً من الدول األطـراف تبـ            -١٣

هيئــة مركزيــة تــؤدي مهمــة جهــة وصــل حموريــة بــشأن وضــع وتنفيــذ ورصــد سياســات عامــة   
اكرتـا بـشأن املبـادئ    ى ذلك االجتاه يف وضـع إعـالن ج        وقد تبدّ . ة ألغراض منع الفساد   ُمصمَّم

، مبــا يف ذلــك إقــرار  مبــدأً رئيــسيا١٦بــاع ئــات مكافحــة الفــساد، الــذي يوصــي باتِّ الالزمــة هلي
وقـد أحـاط مـؤمتر الـدول        .  الواليـة املـسندة، واالسـتقالل الـذايت املـايل          وأمانواليات واضحة،   

  .٥/٤األطراف علماً بإعالن جاكرتا يف قراره 
 ٦بـات األساسـية الـواردة يف صـميم املــادة     تـأمالت بـشأن املتطلَّ  رة وتقـدِّم هـذه املـذكِّ     -١٤
االتفاقيــة، وتقــّيم التجــارب الناجحــة والتحــدِّيات املواَجهــة الــيت أشــارت إليهــا الــدول          مــن
  .ردودها يف
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    بِنية ووظائف هيئات مكافحة الفساد الوقائية  - باء
  ات صلة مبنع الفساد اهليئات املتخصصة يف مكافحة الفساد املسَندة إليها والية ذ

  بصفة رئيسية
أنــشأ عــدد مــن الــدول، ومنــها مجهوريــة كوريــا وفرنــسا واملغــرب، هيئــات ملكافحــة     -١٥

وتلــك األنــواع مــن اهليئــات مــسؤولة بــصفة رئيــسية عــن  .  ذات واليــات وقائيــة حمــضةالفــساد
 مبنـع الفـساد، مـن       تعزيز االتساق بني مجيع اهليئات احلكومية املعنية باختاذ القرارات فيما يتصل          

خالل إرساء قاعدة معرفية سليمة خبصوص اجتاهات الفساد ومـن خـالل تـوفري الـدعم املباشـر                  
تنفيذ التشريعات واملمارسات ذات الصلة باملوضـوع، علـى حـدٍّ           ويف وضع   لألجهزة احلكومية   

اليـات املـسندة    مـن الو قيفية تشكِّل أيـضاً جـزءاً جوهريـا       كما إنَّ األنشطة التدريبية والتث    . سواء
  .إىل تلك اهليئات

ــام     و  -١٦ ــساد يف ع ــع الف ــة ملن ــدائرة املركزي ــشئت ال ــسا، أُن ــة  ١٩٩٣يف فرن ــا هيئ  باعتباره
  .مشتركة بني الوزارات تتبع لسلطة وزارة العدل، ويرأسها أحد كبار أعضاء اهليئة القضائية

ن سـائر   ليات عـدد مـ    وُتطابِق املـسؤوليات األساسـية املنوطـة بالـدائرة املركزيـة مـسؤو              -١٧
ة علـى مجـع ونـشر املعلومـات عـن      ّدز علـى املنـع، مـع احلـرص بـش          هيئات منع الفساد اليت تركّـ     

مدى انتشار حـاالت الفـساد وعلـى إشـراك طائفـة عريـضة مـن أصـحاب املـصلحة املعنـيني يف                       
جمــال اإلصــالحات املناهــضة للفــساد، وتــشمل املــسؤوليات الرئيــسية مجــَع وحتليــل املعلومــات    

زمة لكشف ومنع أفعال الفساد، وإسداء املشورة إىل طائفة واسعة من الوزارات احلكوميـة              الال
والــسلطات احملليــة وســائر اهليئــات العموميــة فيمــا خيــص تــدابري منــع الفــساد؛ وتــصميم وتنفيــذ  
الربامج التدريبية من أجل القطاعني العام واخلـاص، والعمـل مـع أصـحاب املـصلحة اخلـارجيني          

ــالتثقيف اخلــاص    املعنــيني، و خــصوصاً اجلامعــات ومؤســسات الدراســات العليــا، فيمــا يتعلــق ب
  . مبكافحة الفساد

 الــيت تتبــع ٢٠٠٧ أُنــشئت اهليئــة املركزيــة للوقايــة مــن الرشــوة يف عــام   ،ويف املغــرب  -١٨
واهليئة املركزية مسؤولة عن مهـام التنـسيق واإلشـراف والتنفيـذ والتقيـيم              . األوللسلطة الوزير   

م دِّوهـي تقـ   . بسياسات الوقاية من الفساد وإذكاء وعي اجلمهور العـام يف هـذا الـصدد             اخلاصة  
مقترحات للحكومة الوطنية بشأن املبادئ الرئيسية اليت ينبغي العناية هبـا يف إطـار االسـتراتيجية                

  .الوطنية للوقاية من الفساد
 إجـراءات العمـل بـني    وإضافة إىل ذلك، فإنَّ اهليئة املركزية مسؤولة أيـضاً عـن تنـسيق             -١٩

وقـد دخلـت يف عالقـات     . هيئات اإلدارة العمومية ذات الصلة فيما يتعلق بالوقايـة مـن الفـساد            
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ــشارك يف          ــادة الت ــا زي ــة، جيــري يف إطاره ــوزارات احلكومي ــن ال ــضة م ــة عري ــع طائف شــراكة م
ل متثُّلـها   كمـا إنَّ اهليئـة املركزيـة، مـن خـال          . املعلومات، وإجناز الدراسات القطاعية عن الفساد     

ــصة       ــات املتخصـ ــن اهليئـ ــثري مـ ــه كـ ــذي يؤديـ ــدور الـ ــةللـ ــضاً   يف مكافحـ ــة أيـ ــساد، مكلَّفـ    الفـ
ضــمن واليتــها بتلقِّــي تقــارير اإلبــالغ عــن أفعــال الفــساد املزعومــة وإحالــة تلــك التقــارير إىل     

  .السلطات القضائية
 مقـدرهتا علـى     ندت معوقـات معينـة بـشأ      غري أنَّ املغرب ذكـر أنَّ اهليئـة املركزيـة حـدَّ             -٢٠

 تعمــل يف الــذيعلــى وجــه اخلــصوص إىل إطــار العمــل التــشريعي  الوفــاء بتلــك املهــام، ُتعــزى  
سياقه، الذي مل يوفّر، وفقاً لرأي اهليئة املركزية، الوضوح الكايف فيما خيـص الوظـائف املنوطـة                 

  .هبا وال مينحها سوى استقالل إداري ومايل حمدود
ــذلك،    -٢١ ــاً ل ــة يف     مثــةنَّأذكــر املغــرب  وتبع ــة املركزي  عــدم وضــوح خبــصوص دور اهليئ

جماالت التنـسيق واإلشـراف والتقيـيم بـشأن التنفيـذ علـى مـستوى مجيـع الـسياسات احلكوميـة                     
 يف هذا الـصدد عـدم قـدرة         املعيَّنةوكان من ضمن التحدِّيات     . املعنية بالوقاية من الفساد ومنعه    

 اهليئـات  اسـتنكاف مـن جـرَّاء   البيانـات الالزمـة،   علـى املعلومـات و  على احلصول اهليئة املركزية  
  .احلكومية األخرى عن التشارك الطوعي يف املعلومات

 اهليئــة املركزيــة أثــارت دواعــي قلــق خبــصوص  لَّط املغــرب الــضوء أيــضاً علــى أنَّ وســ  -٢٢
 وعلـى وجـه التحديـد،     . واليتها احملدودة فيما يتعلق بتلقي التبليغات عن أفعال الفساد املزعومة         

ذكرت اهليئة املركزية أنه يف حني كان مطلوبـاً منـها أن تتـصرف بـصفتها هيئـة مركزيـة بـشأن          
األوليـة لتلـك    تلقي تلـك املـزاعم، كـان لنقـصان صـالحياهتا فيمـا يتعلـق باملتابعـة أو التحريـات                     

املزاعم تأثري سليب أضعف مقدرهتا على كفالة اختاذ إجراءات العمل الالزمـة مـن ِقبـل سـلطات               
وملواجهة تلك التحديات، اقترحت اهليئـة املركزيـة قانونـاً جديـداً يهـدف              . ذ القانون املعنية  إنفا

 وتوضــيحها، وتعزيــز اســتقالهلا الــذايت املــايل، ومــنح   املؤســسةإىل توســيع نطــاق اختــصاصات  
صالحيات حتقيقية للموظفني الرمسيني العاملني لديها من أجل القيام مبتابعة التقارير املتلقاة مـن              

  . العامأفراد اجلمهور
وبـاحلقوق  مبكافحـة الفـساد      اللجنـة املعنيـة      نَّ أ  علـى  َءطت مجهورية كوريـا الـضو     لَّسو  -٢٣

 لوضـع سياسـة مكافحـة الفـساد وتنـسيقها           ا أيـضاً باعتبارهـا مركـزاً حموريـا         تؤدي عملـه   املدنية
 الوالية املـسندة إىل     ويف حني أنَّ  . فيما بني احلكومة املركزية واحلكومات احمللية على حدٍّ سواء        

اللجنة وقائية يف طبيعتها يف املقام األول، فإهنا تشمل أيضاً طائفة واسعة مـن املـسؤوليات ذات                 
  .ة العموميةيالصلة بإدارة الشؤون اإلدار
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 يف االضـــطالع نَّ اللجنـــة تــؤدي دوراً اســـتباقيا  أن ضـــمن جوانــب تلـــك املهمــة  ومــ   -٢٤
ــيم  ــنبعمليــات تقي ــسية    لــدى اهلزاهــة ال ــة مــن أجــل اســتبانة خمــاطر الفــساد الرئي . يئــات العمومي

ع أيضاً بطائفة واسعة من األنشطة ذات الصلة، مبا يف ذلك تلقي ومعاجلـة التقـارير عـن                  لوتضط
، وإدارة شؤون مدونـة قواعـد سـلوك املـوظفني العمـوميني، وتـوفري               حاالت الفساد املشتبه فيها   

  . الفساد، وكفالة احلماية لألشخاص املبلِّغني ومكافحةزاهة النالتدريب على ممارسات 
وخالفاً لكثري من هيئات منع الفساد، يتسع نطاق الوالية املـسندة إىل اللجنـة ليـشمل                  -٢٥

طنني خبـصوص القـرارات الـيت تتخـذها         ااالستماع للشكاوى والطعون الرمسيـة املقدَّمـة مـن املـو          
طعـن الرمسيـة، ميكـن للجنـة أن تتخـذ قـرارات             وحينما يتم تلقِّي التماسات ال    . اهليئات العمومية 

ملزِمة قانوناً إللغاء املمارسات املعنية أو القرار املعين، وكذلك يف بعض الظروف إلصـدار أمـر                
  .إىل اهليئة املعنية باختاذ تدابري تصحيحية

وذكرت مجهورية كوريـا أنَّ إدمـاج الوظـائف الـثالث اخلاصـة مبنـع الفـساد ومعاجلـة                     -٢٦
 مــن اجملــاالت منطقــي، ألنَّ تلــك رابطتــاالســتماع للطعــون اإلداريــة يــشتمل علــى الــشكاوى و

. العمل كلها تتعلق بـأداء املـوظفني العمـوميني واجبـاهتم علـى حنـو غـري قـانوين أو غـري منـصف                
أنه من خالل اجلمع بني تلك املهام يف واليتها أُقيم ارتبـاط واضـح مـن                 مجهورية كوريا    رأتو

كمــا إنَّ .  الفــسادمكافحــةو مــواطنني محايــة حقــوق النــاس بــصفتهم مهــور العــام بــنيأجــل اجل
ى أيضاً إىل ارتفاع مـستويات الـوعي لـدى اجلمهـور العـام بـأنَّ       ذلك اجلمع بني املسؤوليات أدَّ 

  .اللجنة هي املؤسسة الرئيسية فيما يتعلق مبسائل اإلدارة العمومية
    

  اد ذات الوالية الوقائية والتحقيقية املزدوجةاهليئات املتخصصة يف مكافحة الفس
ذكــرت دول أطــراف، ومــن ضــمنها األرجنــتني وإكــوادور وســلوفينيا وســرياليون          -٢٧

 إليهـا واليـات مزدوجـة    أسـندت ووصربيا، أهنا أنشأت هيئـات متخصـصة يف مكافحـة الفـساد         
ومـة علـى حـدٍّ سـواء،     وقائية والتحقيق يف جرائم الفـساد املزع      السياسات  التنفيذ وتنسيق   شأن  ب

  . من االتفاقية٣٦ و٦وفقاً للمادتني 
يف األرجنتني، تشمل الوالية املسندة ملكتب مكافحة الفـساد وضـع الـربامج اخلاصـة               و  -٢٨

ــا   ــذها وتقييمه ــع الفــساد وتنفي ــزاعم الفــساد  ،مبن ــي م ــا  وتلقِّ ــق فيه  ولكــنَّ صــالحياته . والتحقي
األولية بشأن املوظف الرمسي أو املؤسـسة املعنيـة         التحقيقية مقصورة على استكمال التحقيقات      

ــة     ــساد املقدَّم ــق مبــزاعم الف ــا يتعل ــب ا تــاجحيال و. فيم ــلطة إضــافية لكــي يقــوم    إىل ملكت أي س
م الوقـائع ذات الـصلة إىل احملـاكم إذا مـا            ّدأن يقـ  ميكنـه بعـد إجرائهـا       الـيت   بالتحقيقات األوليـة،    
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ممتلكـات تابعـة للدولــة   وإذا مـا اخُتلـست   . صددتوصَّـل إىل اعتقـاد بارتكـاب جرميـة يف هـذا الـ      
نتيجة لألفعال اليت جيري التحقيق فيهـا، فـإنَّ املكتـب يـستطيع أيـضاً أن يتـصرَّف بـصفته طرفـاً                      

  .يف اإلجراءات القضائية
الرقابـة  بو  باملـشاركة املدنيـة    املعـين لـس   اجملسـندت إىل    أُوعلى حنو مماثل، يف إكوادور،        -٢٩

ات خبــصوص ي صــالحراك املــواطنني، إىل واليتــه الواســعة بــشأن الوقايــة وإشــالعموميــة، إضــافةً
رت يف  حــاالت تقــصري أفـــضت إىل فــساد أو أثّـــ   التحقيــق يف تقــارير اإلبـــالغ عــن أفعـــال أو   

وعقـب اسـتكمال عمليـة التحقيـق، يـستطيع املكتـب            . الشؤون العموميـة    يفمشاركة املواطنني   
باتيـة بـشأن تبعـة املـسؤولية اجلنائيـة، وأن يـصوغ توصـيات               أن يصدر تقريراً يبّين فيه األدلة اإلث      

وعلى غرار مكتب مكافحـة الفـساد يف األرجنـتني،          . بشأن اإلجراء القانوين الذي ينبغي اختاذه     
 نتيجــة يف اإلجــراءات القــضائية الــيت تنــشأ   يــستطيع هــذا اجمللــس أن يتــصرَّف بــصفته طرفــاً      

يتخـذ إجـراءات   ندما يتم إثبات جرم جنـائي، أن     لتحقيقاته، وإضافة إىل ذلك، فإنه يستطيع، ع      
  .من أجل مصادرة املمتلكات املتحصَّل عليها نتيجة ألنشطة فاسدة

عت مؤخراً نطاق واليات هيئـات منـع الفـساد، أو           سَّإىل أهنا و  شار عدد من الدول     وأ  -٣٠
 وتلـك   .أهنا تنظر يف موضوع توسيعها حاليا، لكي تشمل مسؤوليات التحقيق وإنفـاذ القـانون             

 على إجـراء توسـيع      ٢٠١٠ ومنع الفساد لعام     زاهة  النهي احلالة يف سلوفينيا، حيث نص قانون        
ــق بالتحقيقــات      ــع الفــساد فيمــا يتعل ــة من ــة املــسندة إىل جلن ويف ســياق اإلطــار  . كــبري يف الوالي

 تقــدمي املــستندات املاليــة وهلــا طلــبختالتــشريعي اجلديــد، اكتــسبت اللجنــة صــالحيات واســعة 
 وإجــراء املــوظفني العمــوميني واملــسؤولني الــرمسيني، اســتجوابوا مــن الوثــائق الالزمــة، وغريهــ

شـؤون الـضرائب،    إىل أجهزة إنفاذ القانون، ومنها مثالً أجهزة إدارة       واإليعازحتقيقات إدارية،   
  . فرض جزاءات نقديةجبمع املعلومات واألدلة اإلثباتية اإلضافية، و

ثـل، ذكـر عـدد مـن الـدول أنَّ إدارة ُنظـم إعالنـات املوجـودات املاليـة،                   وعلى حنـو مما     -٣١
وإنفاذ العقوبات بشأن عدم االمتثال للقوانني يف هذا اخلصوص، مها جانبان أُضـيفا مـؤخراً إىل            

 غري أنَّ هناك دواعي قلق لدى بعض الـدول مـن   ؛ القائمة فيهاواليات هيئات منع الفساد   مهام  
. ية ال تتكافأ مع املوارد الالزمة للقيام بتلك املهام الوظيفيـة بفعاليـة            أنَّ تلك املسؤوليات اإلضاف   

ــه فيمــا خيــص إدارة وإنفــاذ ُنظــم إعالنــات       ــال، ذكــرت ســلوفينيا يف رّدهــا أن وعلــى ســبيل املث
 موظـف عمـومي، فـإنَّ ميزانيـة     ١٠ ٠٠٠املوجودات املالية على اخلط احلاسويب املباشـر بـشأن          

واحـد   يـورو، ولـيس لـديها سـوى موظـف      ٤٤ ٠٠٠ ال تتجاوز هلذا الغرض املخصصة  اللجنة  
السجل اجلديـد   تعهد  وكذلك مل يتم ختصيص موارد مالية إضافية من أجل          .  هلذا العمل  متفّرغ

  .الضغطفراد مجاعات اخلاص بأ
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  الفسادجمال منع  بصفة رئيسية عن التنسيق بني األجهزة احلكومية يف ةاهليئات املسؤول
أبلـغ عنـه عـدد مـن        فيمـا   ع التدابري املشمولة يف الفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة             نّو ت تجّسدي  - ٣٢

 واهلرســك واجلمهوريــة التــشيكية مبــا فيهــا االحتــاد الروســي وأملانيــا والربازيــل والبوســنة البلــدان، 
، من أنَّ الواليات واملسؤوليات املسَندة فيما يتعلق مبنع الفـساد وّزعـت فيمـا بـني طائفـة                   وليتوانيا

وحيثمـا ُوجــدت هـذه احلالـة، كـثرياً مـا ُيكفَــل التنـسيق فيمـا بـني تلــك         . واسـعة مـن املؤسـسات   
املؤسسات بإنشاء فريق عامل أو هيئـة وزاريـة رفيعـة املـستوى لتـويل املـسؤولية عـن االتـساق يف                      

  . تنفيذ التدابري
 عـام   ويف هذا الصدد، ذكـر االحتـاد الروسـي أنـه مت إنـشاء جملـس ملكافحـة الفـساد يف                      -٣٣

وكُلِّــف اجمللــس مبهــام صــوغ مقترحــات بــشأن  .  يتبــع لــسلطة رئــيس االحتــاد الروســي ٢٠٠٨
سياسة مكافحة الفساد لتقدميها إىل رئيس االحتاد، وتنسيق أنشطة الـسلطات االحتاديـة واحملليـة               
والبلدية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية ملكافحة الفساد، ورصد تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة           

  .ملكافحة الفساد
وسلَّط بعض الدول الضوء على التحدِّيات اليت ُتواجـه بـشأن مقـدرة اللجـان التنـسيقية                   - ٣٤

. الرفيعة املـستوى علـى القيـام علـى حنـو فعـال بوظـائف الرقابـة والتنـسيق للـسياسة العامـة املتبعـة                        
د، املؤلَّفـة مـن   وتلك هـي حالـة اجلمهوريـة التـشيكية حيـث إنَّ اللجنـة احلكوميـة ملكافحـة الفـسا              

واسعة من اإلدارات احلكومية، ومنهم وزراء الداخلية والعـدل واملاليـة والـدفاع      وزراء من طائفة  
التنسيق يف تنفيذ سياسة مكافحة الفساد، ولكنـها        والنقل والشؤون اخلارجية، قد أُنشئت لغرض       

 املهــام الــضرورية ونتيجــة لــذلك، فقــد جــرى التنــسيق يف أداء. ٢٠١٣مل جتتمــع فعــالً أثنــاء عــام 
  .الناشئة عن االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد بدالً من ذلك على مستوى تقين

ن وذكرت اجلمهورية التشيكية، يف ردَّها، أنه من جـراء عـدم فعاليـة اللجنـة جيـري اآل                   -٣٥
ا نيتـها مـن الناحيـة التنظيميـة، مبـا يف ذلـك بتوسـيع عـضويته                بالقيام خبطـوات لتعـديل شـكلها و       

  .لكي تشمل هيئات مهنية وأكادميية ومنظمات من اجملتمع املدين
ــن أشــخاص      -٣٦ ــشئت شــبكة م ــا، أُن ــام اال مكلَّفــنيويف أملاني ــة   مبه ــك لكفال ــصال، وذل ت

ومبقتـضى التوجيـه اإلداري     .  هيئات احلكومـة االحتاديـة     عربود مكافحة الفساد    االتساق يف جه  
حتادية، ُعيِّن شخص لالتصال به بـشأن منـع الفـساد          احلكومي اخلاص مبنع الفساد يف اإلدارة اال      

يف مجيع اهليئات االحتادية وكُلِّف بطائفة من املهـام، ومنـها إسـداء املـشورة إلدارة اهليئـة املعنيـة                    
وسائر موظفيها بشأن املسائل ذات الصلة مبنع الفساد، وتقدمي املساعة يف جمـال التـدريب علـى          

  .د، ورصد وتقييم خماطر الفساد يف اهليئات اليت يتبعون هلا ومكافحة الفسازاهة النممارسات 
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ويف بعض الـدول، ذُكـر أنـه يف حـني أُنـشئت هيئـات متخصـصة يف مكافحـة الفـساد                        -٣٧
أجل الفساد والتحقيق يف حاالته، كان مـن الـالزم           ذات واليات مدجمة جتمع عدة جوانب من      

وأُشـري، يف نيجرييـا، إىل حتـدِّيات        . تلك اهليئـات  اختاذ املزيد من التدابري بغية كفالة التنسيق بني         
حمددة فيما يتعلق بالتنسيق بني عدد من اهليئات املتخصِّصة، مبا يف ذلك اللجنـة املـستقلة املعنيـة                  

 اجلـرائم ذات الـصلة، واللجنـة املعنيـة بـاجلرائم االقتـصادية واملاليـة،          وسائرباملمارسات الفاسدة   
أُنشئت آليـة تنـسيق     ويف مواجهة تلك التحدِّيات     . عد السلوك واملكتب املسؤول عن مدونة قوا    

 لرؤسـاء خمتلـف     منتظمـة جديدة يف شكل فريـق عمـل مـشترك بـني اهليئـات، يعقـد اجتماعـات                  
  .اهليئات املتخصصة

    
  ر اهليئات الوقائية يف تنفيذ سياسات مكافحة الفساد الوقائية دو  - جيم

  واإلشراف عليها وتنسيقها
 مـن االتفاقيـة، قـدَّمت       ٦مـن املـادة     ) أ (١ن مقتـضيات الفقـرة الفرعيـة        يف معرض تبيا    -٣٨

واســعة مــن األمثلــة الــيت تبــّين كيــف ُمنحــت هيئــات التنــسيق املركزيــة    دول أطــراف جمموعــة 
صالحيات لالضطالع على حنـو فعـال مبهـام الرصـد والتقيـيم واإلبـالغ فيمـا يتعلـق بـسياسات                 

 على وجـه اخلـصوص علـى دور تلـك اهليئـات             َءالضووسلّطت أكثرية الدول    . مكافحة الفساد 
  .االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساديف تنفيذ 

    
  سياسات منع الفساد واإلشراف عليهتنفيذ دور هيئات مكافحة الفساد يف تنسيق 

والبوســنة واهلرســك وإكــوادور أبــرزت أكثريــة الــدول األطــراف، ومنــها األرجنــتني     -٣٩
كــسيك، دوَر هيئــات مكافحــة الفــساد يف قيامهــا مبهمــة اهليئــة التنــسيقية  والــصني وليتوانيــا وامل

  .الرئيسية فيما يتعلق بتنفيذ سياسات منع الفساد عرب مجيع جماالت عمل احلكومات الوطنية
فبيَّنت صربيا الدور املركزي هليئة مكافحة الفساد التابعة هلا يف تقدمي املـساعدة والقيـام                 - ٤٠

وتنفيـذ اخلطـط الوطنيـة       مؤسسة عموميـة فيمـا يتعلـق بوضـع           ٤ ٠٠٠ثر من   بالتنسيق ألعمال أك  
 الوطنيــة، الــيت زاهــة الــن مبــادئ توجيهيــة بــشأن تنفيــذ خطــط ةُوقــد نــشرت اهليئــ. زاهــة النملعنيــة بــا

 وذلــك ،ُصـمِّمت مــن أجــل املواءمــة بـني اخلطــط الوطنيــة الــيت أعـدَّهتا املؤســسات الوطنيــة املعنيــة   
  .والطرائق اخلاصة بإعدادها، وبنية تنظيمها وآليات رصدها وتنفيذهانية بتحديد اجلداول الزم

 يف شـكل  زاهـة  الـن  علـى خطـط    مثـاالً منوذجيـا  ٦٩، وضـعت اهليئـة   وعالوة على ذلك   -٤١
 تالئــم االحتياجــات احملــددة اخلاصــة مبختلــف أنــواع      ،تطبيقــات حاســوبية يف موقــع شــبكي   
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 ٣ ٩٥٠التـدريب املتخـصص، حيـث تـدرَّب قرابـة           وقامت أيـضاً بتـوفري      . املؤسسات العمومية 
  .وأُبلغ عن نظام مشابه أُنشئ يف سلوفينيا. ٢٠١٢ممثالً للمؤسسات التابعة للدولة يف عام 

ويف مجهورية كوريا، وضعت اللجنة املعنية مبكافحة الفساد وباحلقوق املدنيـة مبـادئ               -٤٢
 علـى أسـاس سـنوي بغيـة دعـم          زاهـة   الـن توجيهية بشأن تنفيذ سياسات مكافحة الفساد وتعزيـز         

وُعقــدت اجتماعــات ســنوية إليــصال مــضمون املبــادئ  . التنــسيق فيمــا بــني اهليئــات احلكوميــة 
ــة واملؤســسات      ــة وأجهــزة احلكومــات احمللي ــة إىل املفتــشني وهيئــات احلكومــة املركزي التوجيهي

. ملكافحـة الفـساد   التعليمية، وذلك لتحسني االتساق والشمول يف تنفيـذ االسـتراتيجية الوطنيـة             
 التوجيهيـة أولويــات الــسياسة الوطنيـة ملكافحــة الفــساد خـالل الــسنة املقبلــة،    وتتـضمن املبــادئُ 

 عن مـستوى التنفيـذ    إمجاليةًمن جانب اإلدارات احلكومية، وحملةً   وأفضل املمارسات يف التنفيذ     
  .لدى كل هيئة عمومية يف السنة السابقة

ا خيص األنشطة التشريعية لدى املؤسـسات الوطنيـة، بـيَّن           ودعماً للتنسيق واالتساق فيم     -٤٣
عدٌد من الدول، ومنها سلوفينيا وصربيا وليتوانيا، دوَر هيئاهتا املسؤولة عن منع الفساد يف رصـد                

فذكرت ليتوانيا أنَّ دائرة التحقيقات اخلاصة جتري عمليات تدقيق ملـشاريع           . مشاريع التشريعات 
 املـسؤولني   راعـاة مريها احملتمل يف نطـاق جـرائم الفـساد، وكفالـة             تأث ستبانةاالتشريعات من أجل    

وقـد قُـدِّم    .  والفـساد  زاهـة   النلمخـاطر احملتملـة اخلاصـة بـ       لعن اختاذ القرارات يف املؤسسات املعنية       
ــدعم يف صــياغة مــش   ــر هــذا ال ــشريعات إىل قطاعــات دوائ ــشتريات  اريع الت ــصحية وامل ــة ال  الرعاي

  .٢٠١٣اإلسكان االجتماعي والطاقة يف عام دوائر القمار ونوادي ية والعموم
وأبرز بعض الدول األعضاء أيضاً انتداب ممـثلني هليئـات مكافحـة الفـساد الوقائيـة إىل                 -٤٤

هيئات حكومية أخرى بغية تعزيز التنسيق بني سياسـات وممارسـات اإلدارات وبـني األهـداف                
ففـي نيجرييـا، أنـشأت اللجنـة املـستقلة املعنيـة            . افحـة الفـساد   الشاملة لالستراتيجية الوطنيـة ملك    

 لرصـد مكافحـة الفـساد والـشفافية         ةً وحـد  ٣٤٨ اجلرائم ذات الـصلة      وسائرمبمارسات الفساد   
وُتعـىن  . مبهام جهات وصل حمورية يف الـوزارات واإلدارات وسـائر اهليئـات الوطنيـة             لكي تقوم   

ــساق بــني إجــراءات العمــل    ــة ملكافحــة   تلــك الوحــدات باالت ــة واالســتراتيجية الوطني  احلكومي
عــن األنــشطة ذات الــصلة لــدى  تقــاريرإىل اللجنــة املــذكورة هــذه الوحــدات تقــّدم و. الفــساد

  .االكيانات احلكومية اليت تعمل فيه
غري أنَّ نيجرييا ذكرت أنَّ ذلك الربنامج واجه حتدِّيات هامة، مبا فيهـا عدائيـة اإلدارات      -٤٥

ونتيجـة لـذلك، عـاىن أفـراد     . يفة لتلـك الوحـدات جتـاه حـضور الوحـدات وعملـها        واهليئات املض 
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حدات من سوء املعاملة، مبا يف ذلك اإلزعـاج ونقـل املـسؤوليات املهنيـة علـى حنـو ال مـسوغ                      الو
  .له، والتوقيف عن العمل، وكذلك الفصل من العمل، يف عدد حمدود من احلاالت

 يف فـرادى اإلدارات     زاهة  النيون جلاناً إلدارة شؤون     ويف مبادرة مشاهبة، أنشأت سريال      -٤٦
وحـىت هـذا التـاريخ،      . احلكومية باعتبار ذلك جزءاً مـن اسـتراتيجيتها الوطنيـة ملكافحـة الفـساد             

 يف املائـة مـن اجملـالس        ١٠٠ يف املائة تقريبـاً مـن اهليئـات احلكوميـة الوطنيـة و             ٨٠أنشأ ما نسبته    
 بـشأن تنفيـذ إجـراءات العمـل املوصـى هبـا             دت إليهـا واليـة    سـنِ احمللية جلانـاً مـن هـذا القبيـل، وأُ         

  .ضمن االستراتيجية الوطنية اليت توجد فيها تلك اللجان
من جهود من أجل زيادة حضور ممثلي هيئة منع الفـساد  وذكرت الصني أيضاً ما تبذله      -٤٧

ــة فيمــا يتعلــق باملؤ     ــة علــى أرض الواقــع امليــداين لكــي يقومــوا باألنــشطة الرقابي ســسات احلكومي
 ٢٠١٧-٢٠١٣ويف هذا الصدد، ذكرت الصني أنَّ خطة العمل املعتمدة حـديثاً للفتـرة       . الوطنية

مـع  واحملليـة،  منـها  وفَّرت نظامـاً حمـسَّناً إلجـراء عمليـات التفتـيش يف اهليئـات احلكوميـة املركزيـة           
القياديـة واحلزبيـة    زيادة التركيز على مسائل مكافحة الفـساد وتعزيـز اإلشـراف علـى التنظيمـات                

وقد أُجري عدد من عمليات التفتيش احملددة األهـداف يف عـام   . وأعضائها على مجيع املستويات 
 بــشأن مــسائل تتعلــق بالرشــوة وغريهــا مــن أشــكال الفــساد، وكــذلك حبــاالت اإلخــالل ٢٠١٣

  .االنضباط املسلكي لدى املوظفني واملؤسساتاحملتملة باألنظمة فيما خيص 
عدد من الدول األطراف على الدور الذي ميكن أن تؤديه اجلهات مـن خـارج               وأكَّد    -٤٨

، مبا فيها منظمات اجملتمع املـدين، يف دعـم هيئـات منـع الفـساد يف مـا تـضطلع بـه                        العام القطاع
ــسيقية   ــشطة إشــرافية وتن ــضوء خــصوصاً علــى أنَّ اســتراتيجيتها    . مــن أن وســلَّطت ســرياليون ال

طة حتالف يـضم مجاعـات رصـد تنتمـي إىل اجملتمـع املـدين،               الوطنية ملكافحة الفساد ُترصد بواس    
 جهـود الرصـد الـيت    ضـافة إىل إمستقالً بشأن تنفيـذ االسـتراتيجية،      م رأياً يقدِّ  هذا التحالف  أنَّو

وذكـرت سـرياليون أنَّ إشـراك اجلهـات مـن خـارج             . تضطلع هبا اهليئة املركزية ملكافحة الفساد     
ن ثقـة اجلمهـور العـام بالعمـل الـذي           القطاع العام يف رصد عملية املكافحة وتقييمها قـد زاد مـ           

  .تضطلع به احلكومة يف تنفيذ االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد
    

  دور هيئات مكافحة الفساد يف تقييم تنفيذ سياسات منع الفساد واإلبالغ عنه
مجهوريـة كوريـا وسـرياليون      و  األرجنتني وإكوادور  ةُ دول أطراف، ومنها   ّدعسلَّطت    -٤٩

علــى دور هيئــات منــع الفــساد يف اإلبــالغ العلــين عــن  الــضوء فينيا والواليــات املتحــدة، وســلو
ويف هذا الصدد، أكَّـدت دول علـى ضـرورة كفالـة            . فعالية السياسات الوطنية ملكافحة الفساد    
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إصدار تقارير اإلبـالغ بانتظـام مـن أجـل تعزيـز مـساءلة املؤسـسات العموميـة وكفالـة املواظبـة                      
عام عـن مـسار التقـدُّم يف تنفيـذ الـسياسات واالسـتراتيجيات الوطنيـة يف                 على إعالم اجلمهور ال   

  .هذا املضمار
وذكــرت األرجنــتني أنَّ مكتــب مكافحــة الفــساد يف البلــد مكلَّــف بإصــدار جمموعــة      -٥٠

 من ضمن متطلبات اإلبالغ املنوطة به، مبا يف ذلك تقريـر ُيقـدَّم إىل           ةمتنوعة من الوثائق املختلف   
ن كل عمليـة حتقيـق جيريهـا، وتقريـر عمـومي كـل سـنتني عـن التقـدُّم احملـرز يف                 وزارة العدل ع  

طة املكتـب   تنفيذ الواليات املسندة إليـه، وتقريـر سـنوي يتـضمن توصـيات بـشأن إصـالح أنـش                  
معلومـات حمدَّثـة عـن عملـه        م تقـدّ   شـهريةً   حاسـوبيةً  ةً رقميةً  أيضاً نشر  ويوّزع املكتبُ . وإدارته

 شــخص، َمبــن يف ذلــك صــحافيون    ١ ٠٠٠يميــة تــشمل أكثــر مــن    علــى قائمــة بريديــة تعم  
  .ومنظمات من اجملتمع املدين وموظفون عموميون

 أطـول وأشار بعض الدول إىل اجلهود املبذولة إلصدار تقارير تقييم علـى مـدى زمـين                  -٥١
ــاء عــدد مــن       ــان أثن تتــيح اجملــال للتفكُّــر يف التحــدِّيات والنجاحــات الكــربى الــيت ظهــرت للعي

ويف هـذا الـصدد، ذكـرت إكـوادور أنَّ التقريـر الـذي              . ت اجلهود الرامية إىل منـع الفـساد       سنوا
-١٩٩٧(عقد مـن منـع الفـساد ومكافحتـه     "أصدرته جلنة الرقابة املدنية على الفساد، وعنوانه  

، حدَّد عدة حتدِّيات رئيسية تتعلق بفعالية اجلهود الوطنية الرامية إىل منع الفـساد، مبـا                )"٢٠٠٧
ــز التنــسيق فيمــا بــني اهليئــات   يف ذ ــة   .لــك ضــرورة تعزي  وقــد ُعوجلــت تلــك التحــدِّيات يف هناي

  .٢٠٠٨املطاف يف الدستور اجلديد الذي اعتمد يف عام 
، ومنـــها األرجنـــتني والبوســـنة واهلرســـك وصـــربيا وســـلوفينيا  ة كـــثريلٌدووســـلَّطت   -٥٢

مباشـرة لنــشر وتعمـيم نتــائج   علـى اســتخدامها منـصَّات حاســوبية    الــضوءوالواليـات املتحـدة،   
ويف هـذا الـصدد، أبلغـت الواليـات     . عمليات تقييم تنفيذ الـسياسات الوطنيـة ملكافحـة الفـساد         

املتحدة بـأنَّ نتـائج عمليـات االسـتعراض املباشـرة يف املوقـع للـربامج املعنيـة باألخالقيـات لـدى                      
 قد أُتيحـت للجمهـور   ،تحدةاهليئات، اليت أجراها مكتب األخالقيات احلكومية يف الواليات امل   

  ).gov.oge.www(العام يف املوقع الشبكي اخلاص باملكتب 
ويف حني أبرزت دول كثرية أمهية تعزيز قدرة هيئـات منـع الفـساد علـى القيـام بعمـل           -٥٣

 دراجإنـصبَّ التركيـز علـى ضـرورة         اتقييمي حتليلي فيما خيـص تـأثري تـدابري مكافحـة الفـساد،              
ــة اخلاصــة       ــاس يف االســتراتيجيات وخطــط العمــل الوطني ــة للقي ــشطة واضــحة قابل أهــداف وأن

ويف هــذا الــصدد، ذكــرت البوســنة . غيــة الــتمكني مــن تنفيــذ تــدابري الرصــدبمبكافحــة الفــساد، 
ادى املؤســسات علـى وضــع   مــع فـر تعمـل واهلرسـك أنَّ هيئـة مكافحــة الفـساد املركزيــة لـديها     
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خطــط عمــل متخصــصة مــن أجــل تنفيــذ االســتراتيحية الوطنيــة ملكافحــة الفــساد علــى نطــاق     
لالضـطالع بعمليـة تقيـيم أكثـر فعاليـةً، بالتعـاون مـع فـرادى الـوزارات          أوسع، ممـا أتَّـاح اجملـال     

  .املعنية
    

  اللية التدابري الرامية إىل منح سلطات منع الفساد ما يلزم من االستق  - دال
   من االضطالع بوظائفها بفعاليةواملوارد واملوظفني لتمكينها

  
 مـن االتفاقيـة،   ٦مـن املـادة    ٢تسليماً بأمهية مبـدأ االسـتقاللية، املـشار إليـه يف الفقـرة         -٥٤

سلَّطت دولٌ الضوَء على مجلة متنوعة من التدابري اليت اسُتحدثت من أجل محاية سـلطات منـع             
واشـتملت تلـك التـدابري علـى احلمايـة القانونيـة مـن خـالل                .  مسّوغ لـه   الفساد من أي تأثري ال    

آليـــات تـــشريعية ودســـتورية، ووضـــع إجـــراءات شـــفافة ومـــستقلة ُتتَّبـــع يف تعـــيني العـــاملني،   
  .واستحداث تدابري لتوفري االستقالل الذايت املايل لتلك السلطات

    
    دعم االستقاللية من خالل اآلليات الدستورية والتشريعية

ــل           -٥٥ ــوادور والربازي ــتني وإك ــاد الروســي واألرجن ــها االحت ــدول، ومن ــن ال ــدد م ــد ع أكَّ
وقطر والكويت واململكة العربية السعودية ودولة فلـسطني، علـى أنَّ           وفرنسا  ومجهورية كوريا   

الصكوك القانونيـة املعتمـدة إلنـشاء هيئـات منـع الفـساد التابعـة هلـا قـد ُوضـعت بقـصد كفالـة                         
 الـدول، ومنـها إكـوادور    ويف عـدد صـغري مـن    . تلـك اهليئـات   لملؤسـسية والوظيفيـة     االستقاللية ا 

بغيـة تعزيـز اسـتقالليتها    الـسلطة املـسؤولة عـن منـع الفـساد         إنـشاء   الدستور علـى    ص  وتونس، ن 
  .بالنسبة إىل سائر فروع احلكومة

 بتفــصيل نبــيِّي اخلــامس مــن دســتورها لفــصلاوذكــرت إكــوادور، يف هــذا الــصدد، أنَّ   -٥٦
أدوار ومسؤوليات السلطات الرئيسية املسؤولة عن منع الفساد، ومنـها اجمللـس املعـين باملـشاركة                 

مكتـب أمـني املظـامل املعـين حبقـوق اإلنـسان ومكتـب املراقـب املـايل          واملدنية وبالرقابـة العموميـة،      
الل مـن حيـث     أنْ يكون هلـذه اهليئـات وضـع قـانوين واسـتق            " على ٢٠٤تنّص املادة   العام، حيث   

 ممثلـو   ميـنح  مـن الدسـتور علـى أن         ٢٠٥وكذلك تـنص املـادة      . "اإلدارة واملالية وامليزانية والتنظيم   
هذه اهليئات احلصانة مـن املالحقـة القـضائية بـشأن أي تـصرف يقومـون بـه يف سـياق ممارسـاهتم                 

  .وظائفهم الرمسية
ستور املعتمد حديثاً، ُتنشأ  من الد١٣وعلى حنو مماثل، ذكرت تونس أنه مبقتضى املادة         -٥٧

  .هيئة للحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته، تتمتع باالستقاللية املالية واإلدارية التامة
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ويف الربازيل، هناك اثنتان من السلطات الثالث الرئيسية املسؤولة عـن وضـع وتنفيـذ            -٥٨
ــة االحتاد      ــام واحملكم ــب النائــب الع ــساد، ومهــا مكت ــدابري مكافحــة الف ــا  ت ــة للحــسابات، هلم ي

غري أنَّ الربازيل ذكـرت أنـه علـى الـرغم مـن احلمايـة               . استقالهلما الذايت الذي يكفله الدستور    
املمنوحــة مبوجــب أحكــام دســتورية وتــشريعية، جــرت مــؤخراً حمــاوالت لعرقلــة أعمــال هــذه 

زيـل  وذكـرت الربا  . اهليئات من خالل إدخال تعديالت تشريعية وإجـراء ختفـيض يف ميزانياهتـا            
أيضاً أنَّ هذه اهليئـات اسـتطاعت أن تقـاوم تلـك احملـاوالت وذلـك يف األكثـر بفـضل ضـغوط           

  .مجاعات اجملتمع املدين
    

    دعم االستقاللية من خالل إجراءات التوظيف الشفافة واملنصفة
ما عدا أحكام احلماية التشريعية والدستورية، أكَّد عدد من الدول األطراف علـى أنَّ                -٥٩

 تــدابري لزيــادة الــشفافية يف حوكمــة هيئــات منــع الفــساد أدَّى إىل دعــم االســتقالل   اســتحداث
  .الذايت واالستقاللية يف العمل لدى هذه اهليئات

ففــي مجهوريــة كوريــا، اســُتحدثت طرائــق خمتلفــة يف تعــيني املفوضــني املــسؤولني عــن   -٦٠
لتقليـل مـن الفـرص الـيت قـد      حوكمة اللجنة املعنية مبكافحة الفـساد وبـاحلقوق املدنيـة، وذلـك ل         

اجلمهوريـة رئـيَس اللجنـة     حني يعيِّن رئـيسُ ويف . تتيح ممارسة تأثري ال مسّوغ له على عضويتها       
ــوزر    ــيس ال ــى توصــية رئ ــاًء عل ــه، بن ــةً  ونواب ــة ثالث ــةُ الوطني ــّين اجلمعي  مــن املفوضــني غــري  اء، تع

 توصـية ، وُيعـيَّن اثنـان بنـاًء علـى          الدائمني، وُيعيَّن ثالثةٌ بناًء على توصية رئيس اجلهاز القـضائي         
  .من منظمات اجملتمع املدين

علــى ، أدخلــت ســلوفينيا تعــديالت علــى إجــراءات التعــيني املطبَّقــة   ٢٠١٠ويف عــام   -٦١
ومبقتـضى هـذه    .  كبار املوظفني املسؤولني يف جلنة منع الفساد، وذلك لتعزيز اسـتقالليتها           تعيني

أجريـت هلـم مقابلـة      واملفّوضـني ونـائبني لـه يف اللجنـة          العملية، جرى التدقيق يف أوضاع رئيس       
ضم ممثالً مـن كـلٍّ مـن احلكومـة واجلمعيـة الوطنيـة واملنظمـات غـري احلكوميـة           ت ،مع جلنة انتقاء  

دِّمت توصـيات بـشأن     وقُ. مسينياملعنية واجمللس القضائي املستقل واجمللس املستقل للموظفني الر       
ــة، حني إىل رئــيس اجلاملرّشــ ــا مهوري ــالــذي عــيَّن رمسي ــار املرّش ــة  . ح املخت وعلــى غــرار مجهوري

ز تـسرحيهم مـن اخلدمـة    كبار املوظفني الرمسيني، وال جيـو  قيود صارمة على نقل تفرضكوريا،  
 عندما يكـون املفـّوض    ،اقتراح الربملان إال بأمر من الرئيس، إما بناًء على اقتراحه وإما بناًء على            

  .دستور أو القانونأحكام ال لى حنو ينتهكعف قد تصرَّ
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ويف إكوادور، يتم اختيار املوظفني الرمسيني يف اجمللس املعين باملشاركة املدنيـة وبالرقابـة                - ٦٢
. العموميــة مــن بــني مرشــحني تقتــرح أمســاءهم منظمــات اجملتمــع املــدين وكــذلك اجلمهــور العــام 

تخـايب الـوطين، الـذي     االناجمللـس  من الدستور علـى أن يـنظّم عمليـةَ االختيـار     ٢٠٧وتنص املادة   
  .ضع للرقابة من جانب املواطنني على أساس اجلدارة ختيسعليه أن جيري عملية امتحان تناف

ــها    -٦٣ ــدت دولٌ كــثرية، ومن ــسطني وســلوفينيا    وأكَّ ــة فل ــا ودول ــة كوري ــونس ومجهوري ت
 ، أمهيـة األمـان يف تـويل املنـصب بالنـسبة إىل أعـضاء هيئـات منـع الفــساد يف        املغـرب ونيجرييـا  و

دة األجـل،   دَّ التعيينـات احملـ    نَّويف هـذا الـصدد، سـلَّطت دولٌ الـضوَء علـى أ            . محاية االسـتقاللية  
 تتراوح بني مخس سنوات وتسع سنوات، تبعـاً للدولـة املعنيـة، وفـرض قيـود شـديدة علـى                     ملدٍة

  . عالة من التدابري الفاعُترباالظروف اليت جيوز خالهلا نقل املوظفني الرمسيني من مناصبهم، قد 
    

    دعم االستقاللية من خالل توفري املوارد املالية الكافية
 الرئيسية بـني التمويـل الكـايف هليئـات منـع الفـساد ومقـدرهتا علـى                  ةَالصلأبرزت دولٌ     -٦٤

ويف حني أبلغ بعض الدول عن ختصيص مـوارد هامـة هلـذه اهليئـات، فـإنَّ                 . التصرف باستقاللية 
  . اليت تواجهها هذه اهليئات حالياليةأكثرية الدول ذكرت الضغوط املا

يات الــيت ســلَّط الــضوَء عليهــا عــدٌد مــن الــدول، ومنــها الربازيــل    التحــدِّب فيمــا يتعلــقو  -٦٥
، خبـصوص مـدى كفايـة املـوارد املاليـة املقدمـة إىل              ونيجريـا وفرنـسا واملغـرب     وسرياليون وصربيا   

 على الوفاء بالوالية املسندة إليها فسادالهيئات منع الفساد، ذكرت سلوفينيا أنَّ مقدرة جلنة منع         
فـذكرت  . قد تعرَّضـت للعرقلـة مـن جـراء القيـود الـشديدة مـن حيـث تـوفري التمويـل واملـوظفني                      

اقتضته التعـديالت الـيت أُجريـت    ما يات قد أصبحت أشّد وطأةً من جراء  دِّ هذه التح  سلوفينيا أنَّ 
 لكـي تـشمل   ،ق والية اللجنة وصالحياهتا لنطا من توسيعؤخراً على تشريعات مكافحة الفساد م

 حـني أُنـشئت آليـات       ويف. ، وتنازع املصاحل، وإعالنات املوجودات املالية     ممارسة الضغوط للتأثري  
 استقالل اللجنة الذايت يف توزيع مواردها املالية والبشرية وأولوياهتا، فقد أُبلغ بـأنَّ        قانونية لضمان 

 عليـه تـأثري ضـار خطـري الـشأن يف مقـدرة اللجنـة علـى الوفـاء                 نقصان الدعم املايل اإلمجايل ترتَّب    
  .بالوالية املسندة إليها

أن اسـتقاللية اللجنـة، وذلـك        على ذلـك أنَّ دواعـي القلـق بـش          ةًذكرت سلوفينيا عالو  و  -٦٦
 من جـراء القيـود املاليـة الـيت ُتفـَرض علـى عملـها، قـد أدَّت إىل اسـتقالة اللجنـة يف تـشرين                 جزئيا
وعقب ذلك، أصدرت اللجنة نداًء إىل احلكومة وإىل الربملان، ُتجِمـل فيـه             . ٢٠١٣وفمرب  ن/الثاين
  . بنداً ملموساً خبصوص إجراءات العمل اليت ميكن اختاذها لزيادة فعاليتها واستقالليتها١٥
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 الـشأن حيـول دون أداء        خطـريَ  قاً معوّ الًوحدَّدت نيجرييا أيضاً قيوداً مالية باعتبارها عام        -٦٧
بعـة  ّت تغيري إجراءات التمويـل امل     يفئات منع الفساد ووظائفها بفعالية، وذكرت أنه جيري النظر          هي

وُسلِّط الـضوء   . بشأن هذه اهليئات، وذلك للحدِّ من اعتمادها على الفرع التنفيذي من احلكومة           
عـايل التكلفـة     يكـن    ، وإنْ يا خـصوصاً باعتبـاره تـدبرياً ضـرور        على زيادة وعـي اجلمهـور، وذلـك       

  . ميكن أن يكون حمفوفاً باملخاطر من جراء عدم كفاية التمويل الالزم،نسبيا
وأبلغت صربيا بأنه بغية تنفيذ األنشطة الالزمة وفقـاً للواليـة املـسَندة إىل هيئـة مكافحـة         -٦٨

 وذكـرت فرنـسا أنـه يف حـني    . الفساد، واصلت اهليئة التعويل علـى دعـم جهـات ماحنـة خارجيـة          
تستفيد الدائرة املركزية ملنع الفساد مما تتمتع به من اسـتقالل ذايت وظيفـي جـدير باالعتبـار، فـإنَّ            

الـيت تـؤدي    الدائرة ال تتمتع باالستقاللية املالية، ألنَّ ميزانيتـها ومواردهـا تـأيت مـن وزارة العـدل،                  
  .الدائرةُ عملَها حتت سلطتها

آلليــات التــشريعية الــيت أُنــشئت مــن أجــل دعــم وســلَّط عــدٌد مــن الــدول الــضوَء علــى ا  -٦٩
 ويف هــذا الــصدد، ذكــرت الكويــت أهنــا أســندت  .االســتقالل الــذايت املــايل هليئــات منــع الفــساد 

صالحيات من وزارة املالية إىل رئيس هيئـة مكافحـة الفـساد بغيـة تزويـدها بالـصالحية القانونيـة                    
  .على حنو مستقللتقرير ميزانيتها 

    
  منع الفساد يف زيادة املعارف املتعلقة مبنع الفساد وتعميمهادور هيئات   -هاء

  
 من االتفاقية، سلَّطت دول أطراف الضوء ٦من املادة ) ب (١وفقاً للفقرة الفرعية   -٧٠

اجلمهور العام وعي نع الفساد إلذكاء مب ا املعنيةهيئاهتتتبعها اليت ألساليب اعلى طائفة واسعة من 
  .الوطنية ملكافحتهكومات احلوبشأن التدابري اليت تتخذها فيها، بشأن مدى انتشار الفساد 

بيانات  يف هذا الصدد مجَع وحتليل الشهدت هبا دولٌوتشمل التدابُري املشتركة اليت است  -٧١
هيئات غري  األوساط األكادميية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين وعن اجتاهات الفساد، وإشراَك

 حبمالت توعية وتدريب، ضمن فروع احلكومة ويف ة أخرى يف حماربة الفساد، والقياَمحكومي
ويف االضطالع هبذه األنشطة، تقوم الدول األطراف . أوساط اجلمهور العام على حنو أوسع
  . من االتفاقية١٣أيضاً بتنفيذ التدابري احملددة وفقاً للمادة 
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    ل ونشر املعلومات عن وجود الفساد ومدى انتشارهمجع وحتلي
 التحقيقات اخلاصة، بالتعاون مع مؤسسات أخرى من يف ليتوانيا، أجرت دائرة  -٧٢

 جماالً خمتلفاً من جماالت إدارة ٢٦ ملخاطر الفساد يف ةً حتليلياخلاص، دراسةًالقطاعني العام و
عمومي، وإصدار ُرخص اإلنشاءات وإدارة الشؤون العمومية، مبا يف ذلك إجراءات االشتراء ال

من جانب شؤون اإلسكان العمومي، وكيفية تنفيذ إجراءات اإلفراج املشروع عن املوقوفني 
ولدى اختتام كل عملية لتحليل املخاطر، كانت ُتنشر علناً . املوظفني املسؤولني عن السجون

ت بشأن السياسة العامة ملنع االستنتاجات املستخلصة، إىل جانب تقدمي جمموعة من املقترحا
  .الفساد خبصوص مواجهة املخاطر الرئيسية اليت ُحدِّدت

 يف زاهة الن عن  مكافحة الفساد حبوثاً جتريبيةًى حنو مماثل، يف صربيا، أجرت هيئةُوعل  -٧٣
دوائر الرعاية الصحية يف دمات اخلهيئات عمومية حمددة، استناداً إىل جتارب مستعِملي 

 املذكورة علناً النتائج املستمدة من حبوثها، واليت وعرضت اهليئةُ. لية والقضاءات احملواحلكوم
ختصة املؤسسات املوُدعيت . بيَّنت أنَّ السلطات العمومية املعنية ُعرضة للممارسات الفاسدة

إىل النظر يف نتائج الدراسة التحليلية والتوصيات املقترنة هبا عند القيام بوضع سياسات مكافحة 
  .فساد ذات الصلة هباال

وعرض املغرب بإمجالٍ سلسلةً من الدراسات اليت أجرهتا اهليئةُ املركزية ملنع الفساد،   -٧٤
بالتعاون مع مؤسسة الشفافية الدولية، من أجل استبانة تأثري الفساد يف استعداد منشآت القطاع 

كثرية من منشآت وقد كشفت تلك الدراسات أنَّ األ. اخلاص للعمل واالستثمار يف املغرب
األعمال التجارية العاملة يف املغرب تعترب الفساد يف القطاع العام عقبة خطرية الشأن يف مسار 

  .تطوير عملياهتا االستثمارية
يف  سدة وسائر اجلرائم ذات الصلة هباا املعنية باملمارسات الفاللجنةُعت ويف نيجريا، س  -٧٥

 املتحدة اإلمنائي، إىل تعزيز قدرهتا على االضطالع بدعمٍ من برنامج األمم ،اآلونة األخرية
 ٦٩بعمليات تقييم خماطر الفساد يف أوساط إدارة الشؤون العمومية، وذلك من خالل تدريب 

 ٢٥ومنذ استحداث ذلك الربنامج التدرييب، مت إجناز . شخصاً من املعنيني بتقييم خماطر الفساد
  .ئات القطاع العامدراسة تقييمية ملخاطر الفساد يف خمتلف هي

    
    إشراك األفراد واجلماعات من خارج القطاع العام يف منع الفساد

وفرنسا ومجهورية كوريا والربازيل وإكوادور بيَّن عدد من الدول، ومنها األرجنتني   -٧٦
ونيجرييا، كيف أنَّ واململكة العربية السعودية واملكسيك  )البوليفارية-مجهورية(زويال  وفن
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 العمل الذي تضطلع به هيئات لحة اخلارجيني املعنيني قد أُشرِكوا مباشرةً يفأصحاب املص
  .الفساد منع
وأبلغت إكوادور بأنه عقب صدور تقرير أعدَّته اللجنة املعنية بالرقابة املدنية على   -٧٧

 بقدر أكرب يف منع الفساد،  على ضرورة إشراك اجملتمع املدينالفساد، ُسلِّط فيه الضوُء
ت طائفة واسعة من اآلليات لتيسري مشاركة اجلمهور العام يف وضع وتنفيذ تدابري اسُتحدث

واشتملت تلك التدابري على إشراك اجلمهور العام مباشرةً يف أنشطة الرصد . مكافحة الفساد
 وتعزيز اآلليات واإلشراف، مبا يف ذلك جلان رصد االنتخابات وجلان املواطنني الرقابية،

  .ستوى احملليالتشاركية على امل
 من األنشطة اليت هتدف إىل احلفز بعدٍد املراقب املايل العام ويف الربازيل، اضطلع مكتُب  -٧٨

الرئيسية يف وكان من املبادرات . على املشاركة والرقابة من جانب اجملتمع يف مكافحة الفساد
الذي جرى يف برازيليا  املؤمتر الوطين األول بشأن الشفافية والرقابة العمومية، هذا الصدد عقُد

 مواطن يف املرحلة التحضريية، اليت جرت يف ١٥٠ ٠٠٠وقد شارك قرابة . ٢٠١٢مايو /يف أيار
 مندوب يف ١ ٢٠٠، حيث مثّلهم ٢٠١٢أبريل / إىل نيسان٢٠١١يوليه /الفترة من متوز
  .االجتماع الوطين

ل إشراك السلطات احمللية  املركزية ملنع الفساد جهوداً من أجةُويف فرنسا، بذلت الدائر  -٧٩
وقد أُنشئ . وهيئات اإلدارة العمومية اإلقليمية يف وضع وتنفيذ السياسة العامة ملكافحة الفساد

ص إلتاحة اجملال ألصحاب املصلحة من املناطق املختلفة يف فرنسا لتقدمي فريق عامل خمصَّ
دارات احمللية وملناقشة وجهات نظرهم إىل الدائرة املركزية عن خماطر الفساد الرئيسية يف اإل

  .التدابري امللموسة الداعمة جلهود منع الفساد يف املناطق
 اهلامة اليت بذلتها إلشراك املنظمات املعنية وأكَّدت دول أطراف كثرية اجلهوَد  - ٨٠

ويف . باألطفال والشباب يف اجلهود الوطنية اخلاصة مبنع الفساد وإذكاء الوعي يف أوساطها
 أخذت تنفذ برناجماً ٢٠٠٣ مجهورية فرتويال البوليفارية أهنا منذ عام هذا الصدد، ذكرت

، طُلب فيه إىل تالميذ املدارس أن يقوموا مبمارسة "املراقب املايل يذهب إىل املدرسة"عنوانه 
 الذي ،وذلك الربنامج. الرقابة املالية واإلشراف على اإلدارة الصحيحة للموارد املدرسية

 والية إقليمية خمتلفة، كان ٢٣ مدرسة يف ١ ٠٤١ من اً وطالبةً طالب١٢ ٤٧٢شارك فيه 
 على خماطر الفساد املوجودة داخل املدارس وكيفية  أنه سلط الضوءلطلبة من حيثلمفيداً 

  .التصدي لتلك املخاطر
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 ةًوعلى حنو مماثل، ذكرت نيجرييا أهنا أقرَّت عدداً من التدابري إلشراك األطفال مباشر  -٨١
 وسائر اجلرائم باملمارسات الفاسدة وقد تعاونت اللجنة املستقلة املعنية .ود منع الفساديف جه

منهاج دراسي " مع اجمللس الوطين لتطوير التعليم والبحث على إعداد مبادرة بشأن ذات الصلة
ة الفساد يف هتدف إىل إدراج األخالقيات والقيم الرئيسية اخلاصة مبكافح" وطين خاص بالقيم

وقد أُدمج املنهاج الدراسي يف املواضيع املدرسية املقررة يف مجيع . وطيننظام التعليم الصلب 
 لتوسيع نطاق املنهاج الدراسي ليشمل املدارس واجلامعات دماقمستويات التعليم؛ والعمل يسري 

نوادي مكافحة " ناٍد من ٣٠٠وتشمل التدابري اإلضافية استحداث . العلوم التقنيةاملتعددة 
يف املدارس الثانوية، مما يوفِّر منتدًى يستطيع فيه الطلبة التباحث يف موضوع تأثري " الفساد

  .الفساد يف نيجرييا
 وسائر اجلرائم ذات باملمارسات الفاسدةوأبلغت نيجرييا بأنَّ اللجنة املستقلة املعنية   -٨٢

اهليئة الوطنية  وذلك بإنشاء ،الصلة سعت أيضاً إىل إشراك أصحاب املصلحة اخلارجيني
 ملكافحة الفساد،  عضو، وحتالفاً وطنيا١٢ ٠٠٠رابة للمتطوعني يف مكافحة الفساد، اليت تضّم ق

  .  منظمة من اجملتمع املدين٣٥٠يتكون من أكثر من 
ت عمل قوية مع مؤسسات رت أيضاً الدائرةُ املركزية ملنع الفساد عالقاسا، طوَّويف فرن  -٨٣

لد، مبا يف ذلك مع هيئات التدريب املهين للعاملني يف الشرطة وغريهم من عايل يف البالتعليم ال
  .موظفي اخلدمة العمومية

إشراك إىل  املعنية بالشفافية والتعاون الدويل ويف املكسيك، سعت أيضاً الوحدةُ  -٨٤
  يشمل يف وضع السياسات العمومية، مبامؤسسات القطاع اخلاص ومنظمات اجملتمع املدين

ويف إطار الربنامج اخلاص باحلكومة املتجاوبة واحلديثة، اسُتحدثت . كافحة الفسادملصالحات إ
 إلتاحة اجملال ألصحاب املصلحة اخلارجيني إليصال ٢٠١٣قنوات اتصال جديدة يف عام 

مشاركة املواطنني   بشأنوأُدخلت ممارسات. وجهات نظرهم إىل اإلدارة العمومية االحتادية
 من القطاع اخلاص، مل تكن تتوافر هلا يف السابق آليات لتسهيل إشراك ؤسساتم ٢١٠ضمن 

  .اجلهات الفاعلة من اجملتمع املدين يف هذا الصدد
وسلَّط عدد من الدول الضوَء على غرف التجارة وغريها من املنظمات املهنية   -٨٥

ويف هذا . سادفيف جهود منع ال يف اخنراط كيانات القطاع اخلاص  فعالةًباعتبارها أطرافاً شريكةً
الوطنية ملكافحة الفساد، يف إطار دورها يف  اهليئة ذكرت اململكة العربية السعودية أنَّالصدد، 

 ومكافحة الفساد، عملت على املشاركة مع ممثلي زاهة النتنفيذ االستراتيجية الوطنية حلماية 
رجال األعمال والعاملني يف التجارة أوساط الصناعة يف إعداد برامج تدريبية هتدف إىل توعية 
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 أيضاً إىل غرف التجارة تقدمي مقترحات بشأن األساليب الفعالة وطلبت اهليئةُ. بأخطار الفساد
  .يف التنظيم الرقايب يف القطاع املايل وقطاع األعمال التجارية

    
  أنشطة التدريب والتوعية بشأن منع الفساد

نع الفساد أيضاً مبهمة املؤسسة املركزية املسؤولة يف كثري من الدول، قامت هيئات م  -٨٦
وسلطت دولٌ أطراف . عن إعداد وتنفيذ محالت توعية إعالمية خبصوص خماطر الفساد وتأثريه

عن الضوَء على طائفة واسعة من اآلليات اليت تستخدمها هذه اهليئات إليصال املعلومات 
  .سياسات مكافحة الفساد إىل اجلمهور

ماذا " عنواهنا  سنويةًالشؤون العمومية يف الربازيل محلةً ةُ وزارنفذت، ٢٠٠٨ومنذ عام   -٨٧
هيئات منع ستخدم وت. سنةع حموري خمتلف يف كل ؟، مبوضو"بشأن الفساد ك أن تفعلعلي

 مع استخدام الشبكات االجتماعية ،واصل االجتماعي اإلعالميأدوات وسائط الت الفساد
ملباشر باعتبارها قنوات اتصال رئيسية يف محلة التوعية اليت قام هبا مكتب باالتصال احلاسويب ا

 إذكاء الوعي لدى دفهب، "قولوا ال: صغريةالأفعال الفساد "املراقب املايل العام وعنواهنا 
اجلمهور العام الربازيلي بأنَّ األفعال غري األخالقية الصغرية النطاق هلا تأثري خطري الشأن ميس 

  . املوظفني العمومينيبسمعة
 دائرة  وهي تبذهلا هيئة منع الفساد التابعة هلا،هوداً مشاهبةًوعرضت ليتوانيا بإمجال ج  -٨٨

رمي إىل تشجيع اجلمهور العام على تية التحقيقات اخلاصة، من أجل القيام حبملة توعية عموم
وقد استخدمت . فية اإلبالغ عن أفعال الفساد املشتبه فيهايكب عدم التسامح مع الفساد وتوعيته

  رسالتها األساسية، مبا يف ذلك بثّعة من قنوات االتصال التقليدية إليصالاحلملة طائفة متنو
اإلعالنات على الشاشات اخلارجية ويف شبكات التلفزة الوطنية، ووضع لصائق توجيهية على 

ع على اإلبالغ عن الفساد، ووضع لصائق توجيهية على سيارات وسائط النقل العمومية تشّج
ي الشرطة، وتنظيم مسابقة للرسم واملقاالت للطلبة، وعقد الشرطة حتذِّر من رشو موظف

 أدارها موظفون من دائرة التحقيقات ،جلسات أسئلة وأجوبة باالتصال احلاسويب املباشر
وأبلغت الدائرة بأنَّ عدد األشخاص . اخلاصة على بوابة حاسوبية جديدة على شبكة اإلنترنت

  . يف املائة نتيجة لذلك٢٩مزعومة ازدادت بنسبة الذين تقدموا بتقارير إبالغ عن أفعال فساد 
ات االتصاالت احلاسوبية بري من الدول على ضرورة تسخري منصَّوأكَّد عدد ك  -٨٩

احلديثة، ومنها مثالً شبكات وسائط التواصل االجتماعي اإلعالمي من أجل التواصل على حنو 
 مكتب تحفات املتحدة، ويف الوالي.  اجلمهور العام بشأن أنشطة منع الفسادعأفضل م
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 من أجل زيادة إبراز )officegovethics@" (تويتر" على ألخالقيات احلكومية حساباً رمسياا
وعلى حنو مماثل، يف مجهورية كوريا، .  من احلكومةع التنفيذيبرنامج أخالقيات الفر

 مبكافحة الفساد اسُتحدثت مدونة باالتصال احلاسويب املباشر بغية تعزيز عمل اللجنة املعنية
وحىت . وباحلقوق املدنية؛ وتتضمن املدونة معلومات بيانية وأنشطة تعليمية من أجل األطفال

  . ماليني٤,٣٩هذا التاريخ، بلغ إمجايل عدد األفراد من مستعِملي املدونة 
 هيئاتلدى  وعيالذكاء إلويف فرنسا، قامت الدائرة املركزية ملنع الفساد خبطوات   -٩٠

ويف إطار هذه األنشطة، تعمل الدائرة . ن منع الفساد بشأ هلا وتوفري التدريبالقطاع اخلاص
عميم ُنظمٍ املركزية مع ممثلي القطاع اخلاص على وضع مسودة مدونة للقواعد األخالقية، وت

وبغية زيادة . ر، من أجل كشف خماطر الفساد الرئيسية قبل وقوعهاألخالقيات اإلنذار املبكّ
 من خالل هذه األنشطة، ُنظِّمت جلسات تدريبية مهور الذين يتم الوصول إليهعدد أفراد اجلم

بالتعاون مع املؤسسات الشريكة الرئيسية، ومنها مثالً غرفة التجارة، واالحتاد العام ملنشآت 
  . األعمال التجارية الصغرية واملتوسطة احلجم، والوزارات احلكومية املعنية

يك، بذلت هيئات منع الفساد جهوداً لتقدمي دورات وعلى حنو مماثل، يف املكس  - ٩١
ويف إطار مشروع مكتب األمم املتحدة املعين . تدريب وأنشطة توعية ملمثلي القطاع اخلاص

 ممثل من هيئات كربى من القطاع ٥٠٠باملخدِّرات واجلرمية، تلقّى التدريب أكثر من 
ملية، مثل مبادرة األمم املتحدة اخلاص على أدوات منع الفساد الرئيسية وبشأن مبادرات عا

  .لالتفاق العاملي
ويف بعض الدول، أُسندت املسؤولية عن توفري التدريب على مكافحة الفساد إىل   -٩٢

ففي مجهورية كوريا، أُنشئت مؤسسة التدريب على . مؤسسة تعليمية متخصصة منفصلة
رات التدريب وقّدمت سلسلة من دو. ٢٠١٢أكتوبر /مكافحة الفساد يف تشرين األول

. خارج إطار اإلدارة العموميةاملتخصصة يف مكافحة الفساد للموظفني العموميني وملوظفني 
ي مباشر على  وقُدِّم التدريب للموظفني العموميني من مستويات عليا من خالل برنامج تدريب

  .شر أيضاًاحلاسويب املباباالتصال  دورات تدريبية وحماضرات أُتيحت، كما زاهة النممارسات 
 بشأن التدريب على األخالقيات األرجنتني، أعدَّ مكتُب مكافحة الفساد مبادرةًويف   - ٩٣

العمومية، كان اهلدف منها توفري التدريب عن ُبعد للموظفني العموميني بشأن قضايا األخالقيات 
  Remote Training System in Public Ethics: كما أصدر املكتب منشورين مساندين، مها. والشفافية

، ومها متاحان يف املوقع Ethics, Transparency and Fighting Corruption in Public Administrationو
  ).ar.gov.anticorrupcion.www(الشبكي اخلاص باملكتب 
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  التعاون بني هيئات مكافحة الفساد الوقائية  -واو
 كثرية الضوَء على سعي هيئات منع الفساد التابعة هلا إىل التعاون أطرافت دولٌ سلَّط  -٩٤

مع هيئات من واليات قضائية أخرى بغية التشارك يف املعارف وتبادل املمارسات اجليدة، من 
وقد أُقرَّ . أجل تعزيز فعالية عملية اختاذ القرارات بشأن منع الفساد وتنفيذ تلك القرارات

 من االتفاقية، اليت نصَّت ٦ من املادة ٣حةً باحلاجة إىل التعاون يف هذا امليدان يف الفقرة صرا
على أن تقوم كل دولة طرف بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة باسم وعنوان السلطة أو 

  .السلطات اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف على وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد
، قدَّمت مجهورية كوريا وفرنسادِّم عدد من األمثلة من جانب دول أطراف، ومنها وقُ  -٩٥

  .فيها هيئات منع الفساد املساعدة بعضها إىل بعض بغية تعزيز عملية وضع السياسات وتنفيذها
هيئات  عدد منمن لقت طلبات توذكرت فرنسا أنَّ الدائرة املركزية ملنع الفساد   -٩٦

 للتدريب على مكافحة الفساد، وأنه  هلاتوفري برامجليات قضائية أخرى مكافحة الفساد من وال
  .مت وضع مذكرات تفاهم بشأن هذا الغرض

 بني ٢٠١١رة التفاهم املوقَّع عليها يف عام ومثاالً على ذلك، أبرزت فرنسا مذكِّ  - ٩٧
اضطلع مبقتضاها الدائرة املركزية ملنع الفساد واهليئة الوطنية ملكافحة الفساد التابعة للكامريون، 

ي يف ياوندي بشأن أساليب التحقيق يف حاالت  مستشار من الدائرة املركزية بربنامج تدريب
، ملوظفني ٢٠١٤أبريل /يف نيسان آخر ائرةُ املركزية برناجماً تدريبيا قدَّمت الد،مؤخراًو. الفساد

 يف املؤسسات املتعددة األخالقيات ومكافحة الفساد"رمسيني يف دواال يف الكامريون، عنوانه 
  ."اجلنسيات

 من أجل اهليئة ٢٠١٣ونظمت الدائرةُ املركزية أيضاً عدداً من حلقات العمل يف عام   -٩٨
م موظفون من كما نظَّ. الوطنية ملكافحة الفساد يف تونس بشأن إدارة ومعاجلة ملفات القضايا

 من أجل وضع خطة عمل ٢٠١٣سبتمرب /الدائرة املركزية حلقة دراسية يف أبيجان يف أيلول
  .استراتيجية لصاحل فرقة مكافحة الفساد، مجعت طائفة من أصحاب املصلحة الوطنيني

وعرضت مجهورية كوريا بإمجالٍ أيضاً سلسلة من األنشطة التدريبية وغريها من   -٩٩
اضطُلع هبا بالتعاون مع دول أطراف أخرى من أجل التشارك يف الدروس األنشطة اليت 

. املستفادة من جتربتها يف تطوير دور وظائف اللجنة املعنية مبكافحة الفساد وباحلقوق املدنية
وعلى حنو أكثر حتديداً، عملت اللجنة مع عدد من البلدان، ومنها إندونيسيا وبوتان وتايلند 

من أجل توفري التدريب على املنهجية اليت تتبعها اللجنة يف إجراء دراسات وفييت نام ومنغوليا، 
وقُدِّمت مساعدة تقنية أيضاً إىل السلطات .  وممارسات الفسادزاهة النتقييمية لتأثري ممارسات 
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العموميني، وإىل السلطات اإلندونيسية بشأن وضع وتنفيذ مدونة قواعد سلوك للموظفني 
  .م حلماية ومكافأة املبلِّغني عن الفسادالفييتنامية بشأن نظا

 تنظيم دورة تدريبية سنوية ملدة ٢٠١٣ةً على ذلك، باشرت اللجنة منذ عام ووعال  - ١٠٠
يف جمال مكافحة الفساد،  مكافحة الفساد من أجل املمارسني املهنيني الدوليني شأنبأسبوعني 

يشيت وجنوب أفريقيا وزمبابوي ل-وتايلند وتيموربوتسوانا وباراغواي مشاركني من  متض
ومالوي ومنغوليا وماليزيا واملغرب وكمبوديا وليربيا وسنغافورة والفلبني والصني ورواندا 

  .ونيبال ونيجرييا
    
  االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً

التقرير يف تبيان الطائفة الواسعة من الُسبل اليت سعت تفيد املعلومات الواردة يف هذا   - ١٠١
 ةمسؤولالتفاقية بشأن إنشاء هيئات  من ا٦ الدول األطراف إىل الوفاء مبتطلبات املادة بواسطتها

 مميزات مواضيعية رئيسية بني وميكن حتديُد. عن تنسيق وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد الوقائية
 جتمع اهليئات اليت تقتصر الواليات املسندة إليها على املنع واهليئات ذات الواليات املزدوجة اليت

 ات املركزية دوراً حمدوداً نسبيابني املنع وإنفاذ القانون، وكذلك بني الدول اليت تؤدي فيها اهليئ
يف كفالة التنسيق واالتساق بني خمتلف املؤسسات احلكومية، والدول اليت تؤدي فيها هذه 

ه، يف التجارب اهليئات دوراً أكرب من ذلك، ولعلّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر، ضمن مناقشات
الناجحة اليت قامت هبا الدول ويف التحدِّيات اليت واجهتها فيما يتعلق بآليتها املختارة أو 

  .منوذجها املختار يف تنسيق السياسات وتنفيذها
 ازدياد عدد الواليات من املواضيع احملورية الرئيسية الناشئة األخرى تسارُعو  - ١٠٢

تكون هذه اهليئات مسؤولة وكثرياً ما . ئات منع الفسادواملسؤوليات اليت أخذت ُتسند إىل هي
يذ مدونات قواعد عن القيام بطائفة واسعة للغاية من املهام فيما يتعلق مبجاالٍت مثل وضع وتنف

سلوك للموظفني العموميني، وإجناز دراسات واستقصاءات عمومية عن مدى انتشار الفساد 
. عن املوجودات املالية، وقوانني الوصول إىل املعلوماتوتأثريه، وإذكاء الوعي، ونظم اإلعالن 

ومن شأن تنّوع وحجم الواليات املسندة إىل هذه اهليئات أن يتسعا أكثر من ذلك عندما تقرر 
  .الدول أن جتمع بني وظائف املنع ووظائف التحقيق ضمن مؤسسة واحدة

 لدى ياكزية اجتاهاً سارويف حني ال يزال الدمج بني الوظائف وجتميعها يف هيئة مر  - ١٠٣
الدول األطراف، فقد بيَّنت بوضوح املعلومات املقدَّمة مسبقاً قبل انعقاد االجتماع احلايل 

 رئيسية للفريق العامل أنَّ إسناد مسؤوليات إضافية جيب أن يكون متوائماً مع ختصيص موارد
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األمثلة اليت قدَّمتها الدول، توجد أدلة تثبت أنَّ العديد من  واستخالصاً من . كافيةشرية وماليةب
هيئات منع الفساد تعتقد بأنَّ نقصان املوارد الالزمة يعرقل على حنو شديد مقدرهتا على القيام 

وعلى ضوء ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر يف التأكيد على أمهية توفري . بعملها بفعالية
الفساد منع طات لموارد مادية وموظفني متخصصني إلتاحة اجملال لسالدول ما يلزم من 

  . من االتفاقية٦ من املادة ٢الضطالع بوظائفها على حنو فعال، وفقاً للفقرة ل
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً أن ينظر، ضمن مناقشاته، يف الكيفية اليت يتسىن هبا   - ١٠٤

لتشارك يف أفضل املمارسات لون على أفضل حنو لسلطات منع الفساد الوقائية أن تتعا
الضطالع بالتدريب املشترك، فتتساند بذلك معاً بشأن وضع سياسات مكافحة الفساد لو

 كوريا وفرنسا وتبّين األمثلة املقدَّمة من مجهورية. الوقائية وتنفيذها وتنسيقها على حنو فعَّال
 من خالل التعاون جار منذ اآلن، ولعلَّ الفريق العامل  التعلُّم املتبادلودول أطراف أخرى أنَّ

.  اجليدةأن تعتمد على تلك املمارساتيودُّ أن ينظر يف الكيفية اليت يتسىن هبا جلميع الدول 
، الذي دعا فيه ٤/٥يودُّ أن حييط علماً بالقرار العامل وانطالقاً من هذا اإلدراك، لعلَّ الفريق 

إبالغ  ىلإ الدول األطراف َعمجيفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد الدول األطراف يف اتمؤمتر 
األمني العام لألمم املتحدة عن تعيني السلطات املختصة اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف 
األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد، إنْ مل تكن قد فعلت ذلك حىت اآلن، 

  . من االتفاقية٦ما تقتضيه املادة وذلك حسب
ت املعين باملخدِّراوأخرياً، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يطلب إىل مكتب األمم املتحدة   - ١٠٥

 ٦ع املعلومات عن املمارسات اجليدة فيما يتعلق بتنفيذ املادة واجلرمية أن يواصل جهوده يف مج
   .من االتفاقية

  


