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 الفريق العامل املعين مبنع الفساد
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤-٢٢فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت‘ ٢‘(أ)  ٢البند 

متابعة إعالن مراكش "، املعنون ٦/٦املؤمتر  تنفيذ قرار
التشجيع على "، املعنون ٦/٧قراره و "بشأن منع الفساد

استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل 
: املمارسات "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادتنفيذ 

  اجليدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد
     

      ي ال الرياضاجملالنـزاهة يف     
      من إعداد األمانة أساسيةورقة معلومات     

    دمةمق  - أوالً  
،  األمانــةإىل طلــب مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد  -١
أن تـنظم جـداول األعمـال املؤقَّتـة للـهيئات الفرعيـة الـيت أنشـأها املـؤمتر حبيـث            ،٦/١ قراره يف

ــات.         ــندة إىل تلــك اهليئ ــات املس ــاة الوالي ــرار املناقشــات، مــع مراع ــب تك ــاتتجن طلــب،  كم
جيـــا ، أن تنـــاقَش اهليئـــاُت الفرعيـــة املعنيـــة كيفيـــة التـــرويج الســـتخدام تكنولو ٦/٧ قـــراره يف

لتنفيـذ االتفاقيـة مـن أجـل تعزيـز الشـفافية يف القطـاع العـام ومكافحـة           واالتصـاالت املعلومات 
  وأنْ تضَع قائمة بأفضل املمارسات بشأن كيفية تعزيز وتشجيع هذا االستخدام. ،الفساد

 املـؤمتر بأمهيـة   ، أقرَّ"متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٦/٦القرار ويف   -٢
ـزاهة يف اجملـال الرياضـي مـن خـالل تعزيـز احلوكمـة الرشـيدة يف هـذا اجملـال وختفيـف           النـ  صون

                                                                     
  *  CAC/COSP/WG.4/2016/1. 
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وطلــب إىل األمانــة أن تواصــل، بالتعــاون  ، خمــاطر الفســاد الــيت يواجههــا علــى الصــعيد العــاملي 
 دراسـات ومـواد   املعنية من منظمات دولية وشركاء وجهات ماحنـة، إعـداد   اجلهاتالوثيق مع 

ــة وأدوا  ــة وأدل ــز      تدريبي ــادة تعزي ــها مــن زي ت لصــاحل احلكومــات واملنظمــات الرياضــية لتمكين
  التدابري املتخذة يف هذا اجملال.

ع للمؤمتر يف اجتماعـه املعقـود   املكتب املوسَّ حسبما أقر تقرَّر، ويف ضوء هذه القرارات،  -٣
ع أن يكــون املوضــوعان املطروحــان للمناقشــة يف االجتمــاع الســاب ،٢٠١٦نيســان/أبريل  ٢٩يف 

للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد، املقـرر   الدورتني املقبل ملا بني
  يلي: ، كما٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢عقده يف فيينا يف الفترة من 

ــة       اســتخدام  (أ)   ــذ االتفاقي ــن أجــل تنفي ــات واالتصــاالت م ــات املعلوم تكنولوجي
  ومكافحة الفساد؛اع العام يف القطالشفافية  ا لتوخيتيسري

صون النـزاهة يف اجملال الرياضي مـن خـالل تعزيـز احلوكمـة الرشـيدة يف هـذا         (ب)  
  واجهها.ي خماطر الفساد اليتحدة وختفيف  اجملال
ــن        -٤ ــا م ــود يف فيين ــاين املعق ــه الث ــل، يف اجتماع ــق العام  آب/ ٢٤إىل  ٢٢وأوصــى الفري

ــدول األطــراف ق  ٢٠١١أغســطس  ــدعى ال ــأن ُت ــل، ب ــق العامــل  انعقــاد أي  ب يف اجتمــاع للفري
جتارهبا يف تنفيـذ األحكـام قيـد النظـر، ويفضَّـل أن تسـتعمل يف ذلـك قائمـة         عرض  إىلاملستقبل 

التقييم الذايت املرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكـن، تبـادل معلومـات عـن النجاحـات الـيت حققتـها        
سـاعدة التقنيـة والـدروس الـيت اسـتفادهتا      والتحديات اليت صادفتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من امل

من ذلك التنفيذ. وطلب الفريق العامل من األمانة إعداد ورقات معلومات أساسية جتمَّـع فيهـا   
املعلومات املقدَّمة وقرَّر عقد حلقات نقاش خـالل اجتماعاتـه يشـارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان        

  لوية اليت هي قيد النظر.اليت قدَّمت ردوداً كتابية بشأن املواضيع ذات األو
ــز           - ٥ ــة بتعزي ــات املتعلق ــتنادا إىل املعلوم ــذكرة اس ــذه امل ــدت ه ــؤمتر، أُِع ــب امل ــاال لطل وامتث

علـى الصـعيد    واجههـا ي خمـاطر الفسـاد الـيت    حـدة  وختفيـف  يال الرياضـ اجملـ احلوكمة الرشـيدة يف  
 "CU 2016/70/DTA/CEB"لمـذكرة الشـفوية لألمـني العـام     ل العاملي، اليت قدمتها الدول اسـتجابة 

 "CU 2016/111(A)/DTA/CEB"واملــذكرة الشــفوية التذكرييــة  ٢٠١٦آذار/مــارس  ١٨املؤرخــة 
وردت ردود مـن  كانـت قـد   ، ٢٠١٦ أيار/مـايو  ٢٠. وحبلول ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٢٦املؤرخة 

دولـة معلومـات تتعلـق مبوضـوع صـون النــزاهة يف        ٢٠الـردود الـواردة مـن    وتتضمن  دولة. ٢٧
 خماطر الفسـاد الـيت   حدة وختفيف تعزيز احلوكمة الرشيدة يف هذا اجملال عن طريقل الرياضي اجملا
االحتــاد الروســي، أذربيجــان، أرمينيــا، إســبانيا، إكــوادور، أملانيــا، واجههــا، وهــذه الــدول هــي: ي
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ـــزانيا املتحــدة،     بــاراغواي، باكســتان، الربتغــال، بنمــا، البوســنة واهلرســك، اجلزائــر، مجهوريــة تن
  ، اليابان، اليونان.الواليات املتحدة األمريكيةسويسرا، الصني، موريشيوس، ميامنار، 

املوقــع الشــبكي الــنص الكامــل للــردود علــى صــفحة   البلــدان املعنيــة، مبوافقــة أتــيح،و  -٦
وأدرجـت يف املوقـع    )١(،لالجتمـاع  ةاملعين باملخـدرات واجلرميـة املخصصـ    املتحدةكتب األمم مل

  )٢(.للفريق العامل ي الذي أنشأته األمانةالشبكي املواضيع
 امــوجز اعرضــ أن تتضــمنوإمنــا  ولــيس القصــد مــن هــذه املــذكرة أن تكــون شــاملة،    -٧

  للمعلومات املقدمة من الدول األطراف واملوقِّعة.  
    

    حتليل الردود الواردة من الدول األطراف واملوقِّعة  - ثانياً  
    مواضيعيةمعلومات أساسية   - ألف  

درجـة   على مدى العقـد املاضـي. وقـد أسـفرت زيـادة     تطورا هائال عامل الرياضة  شهد  -٨
، إىل جانب اتبـاع هنـج متنـوع ومتعـدد األوجـه إزاء      وتوسُّع نطاقه قطاع الرياضةيف  االحتراف

  التنظيم الرقايب واحلوكمة الرشيدة للمنظمات الرياضية، عن العديد من املزايا.
اردة أن الـدول األطـراف واملنظمـات الرياضـية علـى حـد       غري أنه يتضح من الردود الو  -٩

، قـد صـاحبت هـذا    يف كثري مـن األحيـان   بعد دويل ذات تدرك أن أنشطة غري مشروعة، سواء
  التطور وأن هذه األنشطة تنطوي على خماطر كبرية.  

 وكشفت الردود عـن اختـاذ إجـراءات عديـدة للمسـاعدة يف التصـدي لتلـك املخـاطر.          -١٠
 دعم مـن وبـ  وطنيـة  رياضية الدول األطراف ومنظماتبالتعاون بني  اإلجراءاتك واتُّخذت تل
  دولية. دولية ومنظمات رياضية منظمات

. يف هــذا الســياق أن التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد دورا هامــا  ومــن الواضــح  - ١١
ســانت  وشــددت الــدول األطــراف يف الــدورة السادســة ملــؤمتر الــدول األطــراف، الــذي عقــد يف 

علــى أمهيــة ، ٢٠١٥ تشــرين الثــاين/نوفمرب ٦إىل  ٢االحتــاد الروســي، يف الفتــرة مــن  ببطرســربغ 
خمــاطر حــدة وختفيــف  يال الرياضــاجملــاالتفاقيــة بوصــفها آليــة فعالــة لتعزيــز احلوكمــة الرشــيدة يف 

، مــوادو ت تدريبيــةاودور دراســات علــى الصــعيد العــاملي، وطلبــت إعــداد واجههــاي الفســاد الــيت
  من أجل تعزيز اجلهود املبذولة يف هذا الصدد. ،أدلة وأدوات يف ذلك  امب

                                                                     
  )١(  www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html. 
  )٢(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 
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األولوية للتدابري الوقائيـة باعتبارهـا وسـيلة     أولت وأظهرت الردود أن الدول األطراف  -١٢
وقـد مت ذلـك عـن طريـق وضـع      . أساسية لتعزيـز احلوكمـة الرشـيدة والنــزاهة يف جمـال الرياضـة      

. مـة آليـات لتيسـري التعـاون بـني أصـحاب املصـلحة املتعـددين        تشريعات وسياسات مالئمة وإقا
يف  املنفـذة  ألنشـطة ا عـدد  كمـا يتـبني مـن    التثقيف والتدريب بأمهية خاصة، مبادراتواتسمت 
  .هذا الصدد

 .أما األنشطة املتعلقة بتدابري اإلنفاذ اليت أبلغت عنها الـدول فكانـت أقـل بـروزا بكـثري       -١٣
التركيـز علـى إنشـاء آليـات فعالـة       انصـب  فيها تدابري من هذا القبيـل، في البلدان اليت اتُّخذت ف

للردع والعقاب. وأسفر ذلك عن نتائج ملموسة متثلت يف إنشاء سلطات متخصصـة للتحقيـق   
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . يف حاالت الفسـاد واإلجـرام يف جمـال الرياضـة ومعاقبـة املتـورطني فيهـا       

سيق بني السلطات العامة واملنظمات الرياضية وغريها مـن  سعت الدول إىل تيسري التعاون والتن
  اجلهات املعنية من أجل تيسري التحقيقات وتقاسم املعلومات وتبادل اخلربات.

    
  التدابري الوقائية اليت اعتمدهتا الدول من أجل تعزيز احلوكمة الرشيدة   - باء  

    واحلد من خماطر الفساد يف جمال الرياضة
    سات واللوائح التنظيمية والتقييماتالتشريعات والسيا    

أفادت غالبية الدول باختاذ تدابري ترمي إىل تعزيز قدرات املنع لدى السـلطات الوطنيـة     -١٤
ــز اهلي      ــن خــالل تعزي ــة يف جمــال الرياضــة م ــة العامل ــة واملؤسســية  واجلهــات املعني . اكــل القانوني

تعزيــز ل وســيلتني مهمــتني الئمــةاســتخدام اللــوائح التنظيميــة ووضــع السياســات امل  اعُتــرب كمــا
  احلوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد يف جمال الرياضة.

هتـدف إىل   فيما يتعلق بـاللوائح التنظيميـة، اسـتحدثت اجلزائـر يف اآلونـة األخـرية آليـة       ف   -١٥
ملساعدة على تفادي تضارب املصاحل يف جمال الرياضة من خالل احلد من قـدرة الشـخص علـى    ا

 ذية يف منظمة رياضية إذا كان يتوىل أيضا مسـؤوليات إداريـة يف تلـك املنظمـة.    تقلد وظائف تنفي
وُوضعت أيضا قيود ملنع رئيس احتاد رياضـي وطـين مـن أن يشـغل أيضـا منصـبا رفيعـا يف شـركة         

 واختـذت  .لتوريد السلع أو اخلدمات لذلك االحتاد الوطين أو لنواد ورابطات رياضية منتسبة إليه
األخالقيـات   بتعزيـز  ري لتوسيع وتعزيز دور وزارة الشباب والرياضة فيمـا يتصـل  اجلزائر أيضا تداب

. وأفــادت أرمينيــا بأهنــا تســتخدم طائفــة واســعة مــن التشــريعات الــيت   والتقيــيم يف جمــال الرياضــة
ُوضــعت يف املقــام األول حلمايــة األطفــال والشــباب يف جمــال الرياضــة باعتبــار ذلــك وســيلة ملنــع   
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إكـوادور يـنظم قـانون الرياضـة والتربيـة البدنيـة        ويفمشـروعة.   أنشـطة غـري   يف استخدام الرياضة
  ل هبا من قبل الدولة.اليت متوَّ والترفيه نشاط املنظمات الرياضية، كما ينظم الكيفية

ــوطين ألصــحاب املصــلحة       -١٦ ــة أخالقيــات علــى الصــعيد ال ووضــعت موريشــيوس مدون
جيهيـة للمسـؤولني يف االحتـادات الرياضـية     داخل األوسـاط الرياضـية، كمـا وضـعت مبـادئ تو     

ووضــعت اليابــان خططــا وطنيــة مــن أجــل حتســني الشــفافية وتعزيــز النـــزاهة يف جمــال  . الوطنيــة
لرياضـة وأنـه سـيطرح    ا يف جمـال وأشارت باراغواي إىل أنه جيري وضع سياسة وطنية . الرياضة

اق تطبيقه ليشمل النقابـات  تعديل على مشروع قانون وطين ملنع غسل األموال بغية توسيع نط
  واالحتادات والرابطات الرياضية.

 .ةعن استخدام تقييمات ملخاطر الفساد املتصلة بالرياضـ  موريشيوسإسبانيا ووأبلغت   -١٧
، في موريشيوس، تستخدم وزارة الشباب والرياضة آليـة للتقيـيم الـذايت علـى أسـاس املخـاطر      ف

كافحـة  ملاهليئات العامـة. وأسـفر ذلـك عـن إنشـاء جلنـة       تعزيز النـزاهة التنظيمية يف  الغرض منها
  خماطر الفساد. للتحكم يف نظامبالفساد يف الوزارة، واعتماد سياسة ملكافحة الفساد واألخذ 

كيــف أن إطارهــا التشــريعي للحــد مــن خمــاطر الفســاد يف  وأبــرزت الواليــات املتحــدة   -١٨
ويشـمل ذلـك قـانون    . الحتاديـة املختلفـة  ا األساسـية  جمال الرياضة يتألف من عدد مـن القـوانني  

ــانون الرشــوة يف جمــال       الســلكية االتصــاالت ــانوين وق ــانون القمــار غــري الق ــانون الســفر وق وق
بيـد أنـه علـى الـرغم مـن أن هـذه       . الرياضة وقانون محاية احملترفني واهلواة يف األلعـاب الرياضـية  

عظمى من اللوائح التنظيمية الرياضـية مـن   القوانني االحتادية تنفذ بشكل اعتيادي، فإن الغالبية ال
ــك،  . وتنفــذها األطــر التشــريعية اخلاصــة هبــا   مســؤولية الواليــات الــيت تضــع   وعــالوة علــى ذل

العديد من اجلمعيات الرياضية الكربى، اليت تشكل مؤسسات جتاريـة خاصـة أو منظمـات     فإن
وكمــة الرشــيدة غــري رحبيــة، وضــعت سياســات ولــوائح داخليــة خاصــة هبــا مــن أجــل تعزيــز احل

  .واحلكام الالعبني واملدربني يف أوساط واحلد من خماطر الفساد
    

  احلوكمة الرشيدة وسياسات مكافحة الفساد لتعزيز  التثقيف والتدريب والتوعية    
    الصلة بالرياضة ذات
ُسلط الضوء مرارا يف الردود الواردة على دور التثقيـف باعتبـاره تـدبريا وقائيـا رئيسـيا        -١٩
وأكد عدد كـبري مـن الـدورات    . ومكافحة الفساد يف جمال الرياضة الرشيدةاحلوكمة  تعزيز يف

واألنشطة التدريبية اليت اسـتخدمت فيهـا مـوارد كـبرية علـى القيمـة الـيت توليهـا الـدول لتـدابري           
أمثلـة التـدريب املقدمـة اسـتخدام      بـني  السـمات املشـتركة   وتشـمل  .املنع، مقابل تدابري اإلنفـاذ 
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اهلــدفني  ويف حــني كــان مــن الواضــح أن . متعــددين مصــلحة تعاونيــة وإشــراك أصــحابُنهــج 
، فـإن اسـتخدام   مها حتسني مهارات املشاركني وزيادة معـارفهم  لربامج التدريبيةا منالرئيسيني 

والـدويل كـان    الشراكات بني السلطات الوطنيـة واملنظمـات الرياضـية علـى الصـعيدين الـوطين      
  بوضوح أيضاً. ظاهراً
وذكــرت اجلزائــر أن هيئتــها الوطنيــة للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه قــدمت دورة تدريبيــة   - ٢٠

تنظيم دورة تدريبيـة ثانيـة بشـأن وضـع مـدونات       من املقرر ممثال من قطاع الرياضة وأن ٦٤لفائدة 
حلقـةً دراسـية إقليميـة     ٢٠١٣يف عـام   نظمت املديريـة العامـة لألمـن الـوطين    كما  .لقواعد السلوك

تنســيق مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة اجلنائيــة (اإلنتربــول) واالحتــاد الــدويل لكــرة القــدم (الفيفــا)    بال
. ونظمـت  الرياضـية والفسـاد يف جمـال كـرة القـدم      املباريـات  ملناقشة سبل التصدي للتالعب بنتـائج 

ومسـاعدي  حلقـات دراسـية للحكـام    لكرة القدم  اجلزائري لالحتاددرالية للحكام التابعة ياللجنة الف
وعـالوةً علـى ذلـك،    . "احترام قواعد اللعبة واألخالقيات ونزاهة املنافسات"احلكام حول موضوع 

  عمل خرباء من الفيفا مع احلكام ملساعدهتم على االستعداد للمباريات االحترافية.
الفسـاد وتنسـيق مكافحتـه شـاركوا      منـع  وأفادت البوسنة واهلرسك أن ممثلني عن هيئة  -٢١

واسـتهدفت احللقـات الدراسـية    . حلقـات دراسـية نظمهـا احتـاد كـرة القـدم       يف ضرينبصفة حما
كــرة القــدم واحلكــام ومســاعدي احلكــام وممثلــي  العــيب ي اختبــارات ـتثقيــف املنــدوبني ومراقبــ

وقائيــة  أنديــة كــرة القــدم بشــأن النـــزاهة واألخالقيــات فضــال عــن التوعيــة بأمهيــة اختــاذ تــدابري  
ويف موريشــيوس، عقــدت بانتظــام حلقــات عمــل متكينيــة  ل الرياضــة. ملكافحــة الفســاد يف جمــا

  .ملديري مجيع االحتادات الرياضية لتعزيز النـزاهة يف إدارة الرياضة
ــامي   -٢٢ ــفة   ٢٠١٥و ٢٠١٤ويف عـ ــا بصـ ــة يف أملانيـ ــة االحتاديـ ــاركت وزارة الداخليـ ، شـ

، األوملبيـة د األملـاين للرياضـات   استشارية يف الفريق العامل املعين باحلوكمة الرشيدة التابع لالحتا
فيـه   ثـل وقـد أعـد هـذا الفريـق العامـل، الـذي مُ      . الذي يعد املنظمة الشاملة للرياضات يف أملانيـا 

أملانيا، بعض الوثائق األساسـية الـيت سيسـتخدمها االحتـاد      يف منظمة الشفافية الدوليةفرع أيضاً 
    واملنظمات األعضاء فيه.

ــان، اضــطُلع ب   -٢٣ ــد مــن األنشــطة  ويف اليون ــام    العدي ــدم، ق ــق بكــرة الق ــا يتعل احتــاد . ففيم
ــدوري ــاز و ال ــرع املمت ــة ف ــة     يف منظمــة الشــفافية الدولي ــة وتروجيي ــواد تدريبي ــان بإعــداد م اليون

الرياضــية باســتخدام املباريــات  للتوعيــة مبشــكلة التالعــب بنتــائج يـجتريبــواســتخدامها بشــكل 
. "مسـؤوليتك  ؛ إهنـا مهنتـك إهنـا   ؛فريقـك إنـه  لقـدم:  يف كـرة ا  كسـلوك  زاهة يفـحتـرَّ النـ  "شعار 

لتـوفري معلومـات عـن القواعـد      "حلمايـة الرياضـة الـيت حتبـها    طرائـق   سـبع "وأعد كتيـب بعنـوان   
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الرياضــية. وأعــد أيضــاً برنــامج  املباريــات  وعــن املخــاطر الــيت ينطــوي عليهــا التالعــب بنتــائج  
لتوعيــة  ونظــم نشــاط .فيســبوكخــالل علــى شــبكة اإلنترنــت ومــن   تــدريب إلكتــروين وأتــيح 

. املناقشـات بشـأن احلاجـة إىل إنشـاء نظـام آمـن حلمايـة املـبلغني عـن املخالفـات           ريسّـ اجلمهور 
ــان  ــادت اليون ــد       باالضــطالع وأف ــة دراســية يف معه ــد حلق ــة أخــرى مشلــت عق بأنشــطة تثقيفي

وتنظـيم   "اضـية الري املباريـات  مكافحـة التالعـب بنتـائج   "العالقات الدولية واالستراتيجية بشأن 
ألقيـت   "الرياضـية  املباريـات  النـزاهة يف جمال الرياضة ملكافحة التالعـب بنتـائج  "حماضرة بعنوان 

  .يف جامعة كابوديستريان الوطنية يف أثينا
 ني اثنـان مـن كبـار املـوظفني العمـوميني مـن وزارة الشـباب والرياضـة        ويف موريشيوس، عُـ   - ٢٤

يف الوزارة ومنع الفساد والتصـدي لـه    ثقافة أخالقيةل الدائم الترسيخ هبدفالنـزاهة  كمسؤولني عن
وشارك املوظفان يف دورة تدريبية نظمها مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة     . بفعالية

مباشـرة أو غـري    هلـم صـلة   . ونظمت محلة للتوعية استهدفت مجيع األشخاص الذين٢٠١٥يف عام 
  الفساد يف الرياضة. التساهل مع ن أجل الترويج لعدمالرياضة وذلك ممبجال  مباشرة
، عقــدت ميامنــار حلقــات عمــل وحلقــات دراســية لنشــر التوعيــة        ٢٠١٥ عــامويف   -٢٥

  مات الواليات واألقاليم.مبكافحة الفساد جلميع الوزارات وحلكو
    

    إنشاء آليات تنفيذية أو مؤسسية أو تنسيقية لدعم احلوكمة الرشيدة والنـزاهة    
األولوية لألنشطة اليت يشارك فيها أصـحاب مصـلحة    إعطاء نت ردود الدول بوضوحبيَّ  -٢٦

غري أن فعالية هذه األنشطة تتوقف علـى وجـود   . تكاملية وتعاونية ُنهج افيه متعددون وتستخدم
وإضـافةً إىل ذلـك، أُكـدت احلاجـة إىل الشـفافية      . آليات تدعم التنسيق وتيسـر تنفيـذ السياسـات   

ووجود هياكل للمساءلة وآليات لإلشراف على ختصيص واستخدام املنح املقدمـة إىل الرياضـيني   
  واملنظمات الرياضية لتعزيز احلوكمة الرشيدة والنـزاهة.

ملخصصـة  اليت توىل للتنسيق يف عدد آليات التنسـيق املوضـوعة واملـوارد ا    األمهيةوتتجلى   -٢٧
 ففي أملانيا، تعاونت احلكومة االحتادية مع جمموعـة متنوعـة مـن أصـحاب املصـلحة     . هلذه اآلليات

ملناقشــة  ٢٠١٥ونظمــت وزارة الداخليــة االحتاديــة اجتماعــا للخــرباء الــوطنيني يف أيلول/ســبتمرب 
والرابطة األملانيـة  االحتاد األملاين لدوري كرة القدم  وأطلق مجلة أمور منها تدابري يف جمال الوقاية.

  ."الرياضية املباريات التكاتف ملنع التالعب بنتائج"بعنوان  امشروع لكرة القدم كذلك
بالشــراكة مــع االحتــاد الــدويل لرابطــات  "ال تالعــب بالنتــائج"ويف اليونــان، أُطلــق مشــروع   - ٢٨
املفوضـية األوروبيـة،   واحتاد الرابطات األوروبية لكـرة القـدم، بـدعم مـن      احملترفنيي كرة القدم ـالعب
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ي وتثقيفـي  ـوأطلـق برنـامج تدريبـ   . الرياضية من خـالل التثقيـف   املباريات هبدف منع التالعب بنتائج
ــوان  ــائج"ووقــائي بعن ــة   املباريــات التالعــب بنت ــة اجلميل ــيح مــن اللعب ــه  "الرياضــية: اجلانــب القب نظمت

محايـة  "أطلـق برنـامج مماثـل بعنـوان       ااإلنتربول والفيفا واحتـاد الرابطـات األوروبيـة لكـرة القـدم، كمـ      
وشــاركت اليونـان أيضـاً يف اجتمـاع ُعقـد يف بروكســل يف     . ي الكـرة الطـائرة  ـعبـ يتعلـق بال  "النــزاهة 

  الرياضية. املباريات استهدف وضع مبادرات أوروبية ملكافحة التالعب بنتائج ٢٠١٦شباط/فرباير 
كة أصــحاب املصــلحة املعنــيني مــن  ويف إســبانيا، يســر اجمللــس األعلــى للرياضــة مشــار   -٢٩

ــك دوري   خمتلــف وجمــالس إدارة  لالحتــاداتخــالل تنظــيم اجتماعــات    ــا يف ذل الرياضــات، مب
 األوملبيـة . وعمل االحتاد السويسري بصورة وثيقة مـع اللجنـة   احملترفني لكرة القدم وكرة السلة

ــة الرياضــة.     ــاق ل   السويســرية يف جمــال نزاه ــا بوضــع ميث ــان مع ــات يف وقامــت املنظمت ألخالقي
السويسرية، شرطا مسـبقا   األوملبية، الذي ترصده اللجنة الرياضة. ويشكل االمتثال هلذا امليثاق

  .ؤها للحصول على إعانة من الدولةيف مجلة شروط يلزم استيفا
وسلطت الدول الضوء على عدد من التدابري املتخذة لوضع هياكـل للمسـاءلة والنــزاهة      -٣٠

ويف هــذا الصــدد، أفــادت . ة لتعزيــز احلوكمــة والنـــزاهة يف جمــال الرياضــةباعتبارهــا وســائل مهمــ
 ، اليت عرفت بأهنا صرامة"مبادئ الصرامة الثالثة" القائمة على الصني باستخدام عدد من اآلليات

وذكــرت أنــه جــرى أيضــاً إنشــاء جلــان تنظيميــة . ، وصــرامة العقــاباملراقبــة ، وصــرامةاالســتبعاد
واإلشـراف  اإلدارة  وتشـمل مسـؤولياهتا  . ظيمـي وعـن الوقايـة مـن الفسـاد     مسؤولة عن العمل التن

ــدعم  ــومي وال ــق   والتق ــا يتعل ــباتفيم ــار الرياضــية باملناس ــذه    واختي ــل يف ه ــراد للعم ــباتأف  املناس
دارات للتفتـيش  وأنشئت إىل جانب اللجان التنظيمية جلان تفتيش تأديبية تتكـون مـن إ  . وتعيينهم

  ومراجعة احلسابات.
ــباط/فرباير ويف  -٣١ ــة٢٠١٦ شـــ ــع ، التزمـــــت هيئـــ ــه يف  منـــ ــيق مكافحتـــ ــاد وتنســـ  الفســـ

. واهلرسـك بتنسـيق عمليـة وضـع خطـة للنــزاهة لالحتـاد الـوطين لكـرة القـدم واعتمادهـا            البوسنة
يف اجملــال  زاهة ـنــ ال لصــون  ، أنشــأ جملــس الرياضــة يف اليابــان وحــدة للنـــزاهة      ٢٠١٤ عــام ويف

  وتعزيزها.  يالرياض
أيضاً تدابري للشفافية باعتبارها مهمـة يف كفالـة الثقـة يف الرياضـة. ففـي       ولالدوذكرت   -٣٢

 طـواقم وأعضـاء   واملـدربني  الرياضينياملتفوقني من أرمينيا، أنشئت جلنة من أجل ترشيح واختيار 
للمعوقني واأللعـاب   األوملبيةواأللعاب  األوملبيةلتلقي منحة للمشاركة يف األلعاب  الفرق الوطنية

ووضــعت حكومــة اليابــان مبــادئ توجيهيــة  . للصــم ويف البطــوالت العامليــة واألوروبيــة  بيــةاألومل



 

V.16-032229 

 

CAC/COSP/WG.4/2016/3

. ملكافحة تعاطي املنشـطات يف الرياضـة ومبـادئ توجيهيـة حلوكمـة االحتـادات الرياضـية الوطنيـة        
  .ومكاسبهم ويف بنما، أتيح االطالع على املعلومات ذات الصلة بدخل الرياضيني

ارد لتعزيـــز اآلليـــات الوطنيـــة لإلشـــراف علـــى ختصـــيص مـــوختصـــيص  وجـــرى أيضـــاً  -٣٣
ــدابري  واســتخدام املــنح املقدمــة إىل الرياضــيني واملنظمــات الرياضــية   ــر، وضــعت ت . ففــي اجلزائ

 دور وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق باإلدارة الفعالة للموارد املمنوحة مـن احلكومـة  لتعزيز 
ــة لإلشــراف املقدمــة األمــوال ويف الصــني، ختضــع إدارة . لجمعيــات الرياضــية ل ــة  واملراقب لكفال

يف اليابـان مركـزا وطنيـا     األوملبيـة وأنشـأت اللجنـة   . لـه  خصصـت  الذي استخدامها يف الغرض
لتــوفري الــدعم الكامــل لالحتــادات، ســاعد االحتــادات الرياضــية الوطنيــة يف إدارة املــنح وأنــواع   

السـنوية املقدمـة إىل الرياضـيني ملسـاعدهتم     وأفادت بنمـا أن املـنح   . الدعم األخرى املقدمة إليها
  على حتسني قدراهتم البدنية تنشر وميكن االطالع عليها على شبكة اإلنترنت.

    
أنشطة اإلنفاذ اليت يضطلع هبا أصحاُب املصلحة املعنيون فيما يتعلق باجلرائم   - جيم  

    املتصلة بالرياضة
    بالنـزاهة يف جمال الرياضة رتبطةالقضايا اجلنائية وغريها من املمارسات امل    

بأهنـا   واليونـان وإسـبانيا والربتغـال واالحتـاد الروسـي وسويسـرا       أملانياأفادت دول منها   -٣٤
سنت تشريعات لتجرمي أفعال جنائيـة حمـددة متصـلة بالرياضـة، مثـل االحتيـال يف املراهنـة علـى         

  ب باملسابقات الرياضية.نتائج األلعاب الرياضية، والرشوة يف األلعاب الرياضية، والتالع
ــة   -٣٥ ــوفّر األمثل ــى وت ــدة       عل ــة ومفي ــات مهم ــة توجيه ــق العملي ــاليب التحقي القضــايا وأس
يشـمل إنفـاذ    امهاراتـه يف التحقيـق يف جمـال جديـد نسـبي     حتسـني  معرفتـه و  زيـادة  إىليسـعى   ملن

  القانون واإلجراءات التنظيمية واإلدارية.
ة تتعلق بالنـزاهة يف جمال الرياضة، ومعظمها يتعلـق  وأشارت عدة دول إىل قضايا جنائي  -٣٦

ــة التنســيق والتعــاون بــني خمتلــف        ــة الطــابع املعقــد للقضــايا وأمهي ــرزت األمثل بكــرة القــدم. وأب
أصحاب املصلحة. وقـدمت أرمينيـا معلومـات بشـأن قضـيتني جنـائيتني. وتتعلـق القضـية األوىل         

لتالعب بنتائج مباراة يف كرة القدم لضـمان  بادعاءات مفادها أن حكَمني قبال رشوة من أجل ا
السـابعة   بني الفريقَني. فُمنَِح كل من الفريقني ضربة جزاء بطريقة مشبوهة يف الـدقيقتني  تعادلال

من املباراة. وأجري حتقيـق يف احلـادث واتُّهِـم احلكمـان بارتكـاب      والسبعني والتاسعة والسبعني 
 أرمينيـا  لقـانون اجلنـائي فجـرى احتجازمهـا. ولكـن     من ا ٣من اجلزء  ٢٠٣جرمية مبوجب املادة 

. أمـا القضـية الثانيـة الـيت أبلغـت عنـها       عنـهما  العفو بأنه تعذرت مواصلة التحقيق بسبب أفادت
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شـارك   ، فتتعلق بادعاءات بأن مدير ناد لكرة القدم راهن على مباراةجارية أرمينيا، وهي قضية
الرهـان.   لـربح  لعبـوا بطريقـة تـؤثر يف نتيجـة املبـاراة     فيها العبون من فريقه. وُزِعـم أن الالعـبني   

  وُزِعم أن املدير والالعبني تقامسوا بعد ذلك عائدات الرهان.
وأفادت إسبانيا بأن هناك أمثلة على قضايا جنائية متصلة بالنــزاهة يف الرياضـة وتتعلـق      -٣٧

سية املتعلقة بكـرة القـدم   القضايا الرئي وتتركز .أيضا كرة املضربو القدم بكرةبالدرجة األوىل 
)، ودوري Liga Adelanteعلــى أفرقــة الدرجــة الثانيــة، أي دوري الدرجــة الثانيــة اإلســباين (      

احملترفني الوطين لكرة القـدم رغـم أن هنـاك أمثلـة أيضـاً علـى قضـايا تشـمل أفرقـة مـن الدرجـة            
مـدعون   دع، أو٢٠١٥فـي عـام   ف ).Liga BBVA( اإلسـباين  لدرجة األوىلا دوري أي ،األوىل

شخصـاً اّتهِمـوا بـاالبتزاز     ٤١الواليات املتحدة الئحة اهتام يف حمكمـة فيدراليـة حبـق    عامون يف 
االتصاالت السلكية والتآمر لغسـل األمـوال، مـن بـني جـرائم أخـرى، يف سـياق         والتدليس عرب

ــراء أنفســهم مــن خــالل إفســ    ٢٤مشــاركتهم يف خمطــط دام   ــة.  ســنة إلث اد كــرة القــدم الدولي
. مليـون دوالر  ١٩٠همـاً أدينـوا حـىت اآلن ووافقـوا علـى مصـادرة أكثـر مـن         متَّ ١٢بأن  دوأفي

ــر مــن     ــبِطَ أكث ــك، ُض ــدان    ١٠٠وباإلضــافة إىل ذل ــات املتحــدة ويف بل ــون دوالر يف الوالي ملي
  أخرى هلا صلة بالنشاط اإلجرامي املزعوم.

ن قائمــة ســوداء مبتعهــدي  بــاإلجراءات التنظيميــة واإلداريــة، وضــعت اليونــا  يتعلــقوفيمــا   - ٣٨
عـن طريـق مقـدمي خـدمات اإلنترنـت       غـري القانونيـة   املقـامرة  مواقعحجبت املراهنة غري القانونية و

وباإلضافة إىل ذلك، أقرَّ االحتـاد اليونـاين   . دفع األرباح من متعهدي املراهنة غري القانونية فضالً عن
ونظام رصـد  لرابطات األوروبية لكرة القدم الحتاد ا يف املراهنات لكرة القدم نظام كشف االحتيال

دراجات لـ  وزارة الشـباب والرياضـة   اشتراء ويف موريشيوس، أجرَِي حتقيق يف. اليانصيب األورويب
السـلع يف الـوزارة وقُـدَِّمت    نظـام اشـتراء   تشـوب   . وتبـّين أن هنـاك مـواطن ضـعف    رياضية احترافية
  لة يف جمال املشتريات.النـزاهة والشفافية واملساء تعزيز توصيات هدفها

    
    اجلرائم املتعلقة بالنـزاهة يف الرياضة مكافحة إنشاء سلطات متخصصة مسؤولة عن    

اذ يف جمـال الرياضـة حمـدودة    كانت األمثلة اليت قدمتها الدول فيما يتعلق بأنشطة اإلنفـ   -٣٩
تعلقـة بـاإلجرام يف جمـال    وبينت األمثلـة املقدَّمـة أن الـدول متيـل إىل اعتبـار االدعـاءات امل      . نسبيا

 واجهــت ومــن الناحيــة العمليــة، تتطلــب مهــارات وتــدابري متخصصــة. حبيــث الرياضــة معقــدة
عــن طريــق إنشــاء ســلطات متخصصــة جديــدة أو   الرياضــي اجملــال الــدول حتــديات اإلنفــاذ يف

 تصـنيفها عمومـاً  وتباينـت أنـواع الكيانـات ولكـن ميكـن       ختويل صالحيات للكيانـات القائمـة.  
  إنفاذ القانون، ومراجعة احلسابات، واألنظمة املالية، ومجع املعلومات.الفئات التالية:  ضمن
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نتـائج  وفيما يتعلق هبيئات إنفاذ القانون، أفادت أملانيا بأن مكتـب اتصـال ُيعـىن بالتالعـب ب      - ٤٠
إنفـاذ  ، مـع التركيـز علـى    ٢٠١٣يف عام  الشرطة اجلنائية االحتاديةضمن مكتب  أنِشئَاملباريات قد 

ويســعى املكتــب إىل حتســني التعــاون بــني ســلطات إنفــاذ القــانون واالحتــادات الرياضــية     . القــانون
شــراكات  أقيمــت وحتقيقــاً هلــذه الغايــة، . دور جهــة اتصــال احتاديــة للمنظمــات الرياضــية  يويــؤد

ية لكرة القـدم،  استراتيجية مع جمموعة خمتارة من االحتادات الرياضية العالية األداء مثل الرابطة األملان
 واالحتاد األملاين للرياضات األوملبية، والـدوري األملـاين لكـرة اليـد، والـدوري األملـاين لكـرة السـلة.        

هذه الشراكات إسداء املشـورة وتنفيـذ الشـرطة لعمليـات تقيـيم أوليـة للحـوادث املشـبوهة          ومشلت
كــرة القــدم أمــني مظــامل  وباإلضــافة إىل ذلــك، عــّين دوري ورابطــة. يف جمــال الرياضــةوقعــت  الــيت

ليكــون جهــة اتصــال حمايــدة فيمــا يتعلــق بالتالعــب بنتــائج املباريــات، ممــا أتــاح لالعــبني واملــدربني   
. ويف السياق نفسـه، أنشـأ االحتـاد    واحلكام احلصول على املشورة بشأن جمموعة واسعة من املسائل

 عــن بالغــات ا ألمــني املظــامل يتلقــىيف اآلونــة األخــرية مكتبــاً خارجيــ األملــاين للرياضــات األوملبيــة 
  .بالنـزاهة يف النوادي والرابطاتوانتهاكات للمبادئ التوجيهية املتعلقة  فساداالشتباه يف وقوع 

يف  الرياضـي  اجملـال  غسـل األمـوال والفسـاد حتقيقـات يف    ملكافحـة   وأجرت الفرقة املركزية  - ٤١
ة املنظمـة،  ين مبكافحـة الفسـاد واجلرميـ   معـ  متخصص إىل ذلك، شارك مدع عام وباإلضافة. إسبانيا
شـمل مجيـع أحنـاء إسـبانيا، يف قضـايا مرتبطـة بالرياضـة        دائرة اختصاصـه ت  يف مدريد لكنعمله  مقر
 وأفادت إسبانيا كذلك بإقامة عالقات بني املفوضية العامة للشرطة القضائية واملديريـة العامـة  . أيضاً

وأتاحــت آليــة التنســيق هــذه . الدولــة للشــؤون املاليــة ملقــامرة الــيت تشــكل جــزءاً مــن أمانــة ا لتنظــيم
للمتعهدين الذين حيملون تراخيص وطنية للمراهنة على نتـائج األلعـاب الرياضـية توجيـه املعلومـات      

، وأدت إىل إجـراء  نتـائج املباريـات   بإمكانيـة حصـول تالعـب يف    اتذات الصلة، مبا فيها أي إنـذار 
َعـت اتفاقـات جديـدة مـع كيانـات خاصـة خمتلفـة مـن أجـل          وعالوة على ذلك، ُوقِّ. ثالثة حتقيقات

ر من املباريات اليت ُيحَتَمـل حصـول حتايـل فيهـا. واعُتبِـر أن االتفـاق املـربم        وضع آليات اتصال حتذِّ
  )، له أمهية خاصة.La Ligaليغا (  بني املديرية العامة للشرطة ودوري كرة القدم للمحترفني، ال

ت عـــن وكـــاالت متخصصـــة تتمتـــع بصـــالحيات مراجعـــة الـــدول الـــيت أبلغـــ ومشلـــت  - ٤٢
ففي اجلزائـر، تعمـل املفتشـية العامـة بالتنسـيق      . احلسابات والتنظيم املايل أرمينيا واجلزائر واليونان

احملاسـبة، واملديريـة العامـة     وجملـس  مع وكاالت متخصصة أخرى، منـها املفتشـية العامـة للماليـة،    
ــات ذات    ــري التحقيقـ ــوطين، وجتـ ــن الـ ــلة.لألمـ ــرائم    الصـ ــاد واجلـ ــة الفسـ ــق إدارة مكافحـ وحتقـ

. أرمينيـا  االقتصادية الـيت تعمـل ضـمن إطـار هيكـل وزارة املاليـة يف اجلـرائم املتصـلة بالرياضـة يف         
وعلى وجه التحديد، جتري شعبة مراجعة احلسابات يف هذه اإلدارة عمليـات تفتـيش لالحتـادات    

. قضـائية  ، وهـي هيئـة مسـتقلة غـري    ضات االحترافيـة الريا وأنشأت اليونان جلنة الرياضية الوطنية.
الغرامـات،  تفـرض  الرابطات الرياضـية، و متويل وهي ُتجري عمليات حتقق من االمتثال، وترصد 
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وتعمــل اللجنــة حتــت  .ســنوية تقــارير تعــد، وباالنتــهاكات الســلطات اإلداريــة والقضــائية تبلــغو
أفادت اليونان بأهنا أنشـأت جملسـا ملراجعـة    وباإلضافة إىل ذلك، . إشراف وزير الثقافة والسياحة

 والنقابـات حسابات الرابطات واجلمعيـات   يتوىل مراجعة ،احلسابات تابعا لألمانة العامة للرياضة
واالحتادات ويتأكد من امتثاهلا للسياسـات اإلداريـة واحملاسـبية، ويصـدر تقـارير استشـارية بشـأن        

  اإلعانات اليت تقدمها الدولة.
علق بالسلطات اليت تتمتع بصالحيات مجع املعلومات يف موريشيوس، أنشأ مكتـب  يت وفيما  - ٤٣

 اللجنـة  كُلف أحد أعضاءجلنة للتحقيق يف سباقات اخليل. و ٢٠١٤رئيس الوزراء يف أيلول/سبتمرب 
أن ســوق  . وخلــص التقريــر إىلخــبريي تقيــيم بصــفتهما عضــوين آخــرين بقيــادة التحقيــق مبســاعدة

  نية أدت إىل تدين النـزاهة يف سباق اخليل إىل أدىن مستوياهتا على اإلطالق.املراهنة غري القانو
    

    االستنتاجات والتوصيات  - ثالثاً  
 املعلومات املقدمة من الدول هلذا التقرير املبادرات املتخذة ملواجهة خماطر الفسـاد  تبني  -٤٤

  .اضةواجلرمية املنظمة عرب الوطنية يف جمال الري
علــى أنشــطة أصــحاب املصــلحة املتعــددين الراميــة إىل بنــاء قــدرات    الــردود وركــزت  -٤٥

ر هــذا النــهُج تعبئــة  ويسَّــ. أجهــزة إنفــاذ القــانون واملنظمــات الرياضــية يف جمــايل املنــع واإلنفــاذ  
  اخلربات من جمموعة متنوعة من اجلهات الفاعلة، على الصعيدين الوطين والدويل.

ناقشة سبل تعزيز التعاون بني أجهزة إنفـاذ القـانون   ولعل الفريق العامل يود النظر يف م  -٤٦
علـى سـبيل املثـال    ، الرياضية؛ وضمان وجود تشريعات فعالـة قابلـة لإلنفـاذ    واملنظماتالوطنية 

يف جمــايل التالعــب بنتــائج املباريــات واملراهنــة غــري القانونيــة؛ وتعزيــز أنشــطة التثقيــف املتعلقــة    
  آليات تبادل املعلومات وتطويرها.بالنـزاهة واحلوكمة الرشيدة؛ وحتسني 

أن يطلب إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات     الفريق العامل يودُّ وأخرياً، لعلَّ  -٤٧
 تعزيز احلوكمة الرشيدة يف جمال الرياضة والتخفيف مـن أن يواصل جهوده الرامية إىل  واجلرمية
مثـل إعـداد    املنع واإلنفـاذ والتثقيـف   تالة يف جماالمن خالل وضع تدابري فعَّ خطر الفساد حدة

ــادية   ــة إرش ــدرات،  دراســات وأدل ــاء الق ــة    ، وبن ــرويج أفضــل املمارســات يف جمــايل احلوكم وت
  الرصد واملساءلة.و تقييم املخاطرأطر ودعم ، والنـزاهة

ُتَشـجَّع الـدول علـى تقـدمي مزيـد مـن املعلومـات        ، وبغية مواصلة عملية الـتعلم املتبـادل    -٤٨
  .النقاش اليت يتناوهلا الفريق العامل مواضيع بشأن مبادرات جديدة رضوع احملدثة

 


