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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   

    ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤مبنع الفساد املعقود يف فيينا، من 
   مقدِّمة -أوًال  

ية األمم املتحدة ملكافحة الفســـــــادقرَّر مؤمتر   -١ فاق لدول األطراف يف ات  ،٣/٢يف قراره  ،ا
ينشئ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية مؤقَّتًا بغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته  أن

  يف تنفيذ الوالية املسَندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.
  ريق العامل باملهام التالية:وقرَّر املؤمتر أن يضطلع الف  -٢

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛ (أ) 
  تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛ (ب) 
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛ (ج) 
مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة وقطاعات  (د) 

  املجتمع بغية منع الفساد.
وواصــــل املؤمتر الترحيب باجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل يف تيســــري تبادل املعلومات بني   -٣

أمهية االستنتاجات شدد املؤمتر يف هذا القرار على فقد . ٧/٦الدول األطراف، مبا يف ذلك يف قراره 
إىل  ٢٢والتوصــيات الصــادرة عن الفريق العامل يف اجتماعيه الســابع والثامن املعقودين يف فيينا من 

وطلب املؤمتر . ، على التوايل٢٠١٧آب/أغســــطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغســــطس  ٢٤
توافر موارد من أن تواصـــل توفري املعلومات، وطلب إىل األمانة، رهنًا ب أيضـــًاإىل الدول األطراف 

خارج امليزانية، أن تواصــل عملها باعتبارها مرصــدًا دوليًّا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع 
  الشبكي املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.

ــــــري إىل ذلك يف مقرَّره ٦/١وطلب املؤمتر إىل األمانة يف قراره   -٤ م ، أن تنظ٧/١ِّ، كما أش
جداول األعمال املؤقتة للهيئات الفرعية اليت أنشـــــــأها املؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشـــــــات، 

  مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات. مع
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مل،   -٥ عا قًاوأدرج الفريق ال حة  ٧/٥لقرار املؤمتر  وف كاف ية مل قائ تدابري الو املعنون "تعزيز ال
ن وضــع اســتراتيجيات مكافحة الفســاد وتقييمها وأثرها الفســاد"، مســألة الدروس املســتفادة بشــأ

 .٢٠١٩من االتفاقية) كموضوع للمناقشة خالل عام  ٥(املادة 
  

  تنظيم االجتماع -ثانيًا  
   افتتاح االجتماع -ألف  

عقد الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضــوية املعين باســترداد املوجودات اجتماعه   -٦
، ومشل االجتماع جلستني مشتركتني ٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤فيينا، يف الفترة من العاشر يف 

  . أيلول/سبتمرب ٤مع فريق استعراض التنفيذ، يف 
وترأَّست االجتماع ماريا كونسويلو بورَّس أرغيتا (غواتيماال)، الرئيسة املعيَّنة ملؤمتر الدول   -٧

  . الفساد يف دورته السابعة األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة
شأ املؤمتر مبوجبه الفريق  ٣/٢وأشارت الرئيسة، عند افتتاح االجتماع، إىل القرار   -٨ الذي أن

العامل وحدد مهامه، ومن ضــمنها مســاعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفســاد 
شارت . وتيسري تبادل املعلومات واخلربات ضًاوأ ، الذي قرَّر فيه املؤمتر أن يكون ٧/٥إىل القرار  أي

موضوع املناقشة يف هذا االجتماع هو مسألة الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة 
وشــــدَّدت على أنَّ املؤمتر أقرَّ، يف القرار نفســــه، . من االتفاقية) ٥الفســــاد وتقييمها وأثرها (املادة 
العامل بترك حيز يف إطار جدول أعماله إلضــافة مواضــيع للمناقشــة بالتوصــية الصــادرة عن الفريق 

تعديلها من أجل حتقيق أكرب قدر ممكن من تبادل األفكار يف املناقشـــــــات اليت يعقدها الفريق  أو
العامل وفريق استعراض التنفيذ، وهو ما أدى إىل التنظيم احلايل ألعمال هذا االجتماع، مبا يف ذلك 

  .  بني الفريقنيعقد جلستني مشتركتني
وأشـــار مدير شـــعبة شـــؤون املعاهدات إىل أنَّ العمل الذي اضـــطلع به الفريق العامل، منذ   -٩

، قد أدى إىل جتميع املعارف واخلربات، وأعرب عن تقديره للدول ٢٠١٠أول اجتماع له يف عام 
ــــــكال خمتلفة، مما يتيح آلخرين ــــــتفادة من  األطراف لتعاوهنا يف جمال تبادل املعلومات يف أش االس

لفصـــل الثاين من االتفاقية (التدابري لري اراض اجلياق االســـتعيف ســـإىل أنَّه،  أيضـــًاوأشـــار . خرباهتا
أثبتت يف إطار الدورة الثانية آللية اســـتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، الوقائية) 

طنيني بتقييم مســـتوى تنفيذ بلداهنم لالتفاقية، هذه املعلومات قيمتها البالغة يف الســـماح للخرباء الو
وباملثل، فاملعلومات اليت يقدمها فريق اســتعراض التنفيذ من . والعمل كخرباء مســتعرضــني ألقراهنم

خالل التقارير املواضيعية اليت تعدها األمانة تشكل، ضمن مجلة أمور، أساسا متينا ملناقشات الفريق 
ــــــاعد املؤمتر وفرادى  ــــــاد على خمتلف العامل، وتس الدول يف حتديد معامل جدول أعمال منع الفس

وشدَّد على أمهية اتباع هنج شامل يف جمال مكافحة الفساد بفعالية، ووجه انتباه الفريق . املستويات
. يف الفصل الثاين واملساءلة واملوضوعية والشفافية الواردة زاهةالنالعامل إىل التدابري الوقائية ومبادئ 

ملد جه ا مة وو مل أيضـــــــًا إىل قرار اجلمعيـة العـا لدورة ٧٣/١٩١ير انتبـاه الفريق العـا ، املعنون "ا
االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد"، الذي قررت فيه اجلمعية أن تعقد يف النصف 
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ت القائمة والتدابري الرامية إىل منع ومكافحة دورة اســـتثنائية بشـــأن التحديا ٢٠٢١األول من عام 
ـــتدامة لعام . الفســـاد ـــدَّد على أنَّ خطة التنمية املس ـــوة  ٢٠٣٠وش تتوخى احلد من الفســـاد والرش

وإنشاء مؤسسات خاضعة للمساءلة وشفافة، وأنه ميكن لتدابري ومبادئ مكافحة الفساد املساعدة 
  يف حتقيق النتائج يف مجيع جماالت اخلطة.

  
   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال -باء  

  أيلول/سبتمرب، جدوَل األعمال التايل: ٤أقرَّ الفريُق العامل، يف   -١٠
  سائل التنظيمية:امل -١  
  افتتاح االجتماع؛ (أ)  
  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)  

ــذ قرار املؤمتر  -٢ ــدابري  ٧/٥تنفي ــة ملكــافحــة الفســــــــاد"، املعنون "تعزيز الت ــائي الوق
  املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد": ٧/٦ وقراره

املمارســــات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفســــاد: الدروس املســــتفادة  (أ)  
ساد وتقييمها وأثرها (املادة  ستراتيجيات مكافحة الف شأن وضع ا من  ٥ب

  الفساد)؛اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة 
  توصيات أخرى. (ب)  
  . األولويات يف املستقبل -٣  
  اعتماد التقرير. -٤  

  
   احلضور -جيم  

حضــــر اجتماع الفريق العامل ممثلو الدول التالية األطراف يف االتفاقية: االحتاد الروســــي،   -١١
إكوادور، أملانيا، اإلمارات أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إسرائيل، أفغانستان، 

أيرلندا،  اإلســـالمية)،-العربية املتحدة، إندونيســـيا، أنغوال، أوروغواي، أوغندا، أوكرانيا، إيران (مجهورية
إيطاليا، باراغواي، باكســـــتان، البحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار الســـــالم، بلجيكا، بلغاريا، 

املتعددة القوميات)، بريو، -ة واهلرســـــك، بوليفيا (دولةبنغالديش، بنما، بنن، بوتســـــوانا، البوســـــن
زانيا املتحدة، اجلمهورية ليشــيت، اجلزائر، مجهورية تن-تايلند، تركيا، تشــيكيا، توغو، تونس، تيمور

فا، جنوب  لدو ية مو ية، مجهور ــــــعب لدميقراطية الش ية الو ا يا، مجهور ية كور لدومينيكية، مجهور ا
رومانيا، زمبابوي، سري النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا،  أفريقيا، جيبويت، دولة فلسطني،

مان، غابون، غانا، سنغافورة، السنغال، السودان، سويسرا، سرياليون، صربيا، الصني، العراق، ُع
يةغواتيمـاال، فرنســـــــا، الفلبني، فن ية)، فنلنـدا، فييـت-زويال (مجهور نام، قربص، قطر،  البوليفـار

كازاخســــــتان، كرواتيا، كمبوديا، كندا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، 
ليتوانيا، مالطة، ماليزيا، مدغشــــــقر، مصــــــر، املغرب، املكســــــيك، اململكة العربية الســــــعودية، 
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ــــــمالية، ميامنار، النرويج، ال اململكة ــــــا، نيبال، نيجرييا، املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش نمس
  اهلند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الواليات املتحدة األمريكية، اليابان.

وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهو منظَّمــة تكــامــل اقتصـــــــادي إقليميــة طرف   -١٢
  االتفاقية. يف
  دويل لالتصاالت.ملتخصِّصة التالية: االحتاد الا املتحدةمم وُمثِّلت مبراقب وكالة األ  -١٣
وُمثِّلت أيضــًا املنظماُت احلكومية الدولية التالية: املركز اإلقليمي للمعلومات والتنســيق يف   -١٤

مركز املعلومات اجلنائية ملكافحة جملس أوروبا، آسيا الوسطى، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، 
دولية ملكافحة الفســـاد، املنظَّمة الدولية ، جمموعة الدول املناهضـــة للفســـاد، األكادميية الاملخدِّرات

ية، منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، منظمة  ية (اإلنتربول)، جامعة الدول العرب للشــــــرطة اجلنائ
 اجلمارك العاملية.

تتمتع  بعثةكل من منظمة فرســـان مالطة املســـتقلة، وهي كيان لديه  أيضـــًاوُمثِّل يف االجتماع   -١٥
األمم املتحدة (فيينا) ومعهد بازل للحوكمة، وهو مؤسسة سويسرية غري رحبية مبركز مراقب دائم لدى 

  تسعى إىل منع الفساد ومكافحته.
  

املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفساد"  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر  -ثالثًا  
املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، وتنفيذ  ٧/٦وقراره 

التوصيات اليت اتفق عليها الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف 
    ٢٠١٨أيلول/سبتمرب 

مناقشة مواضيعية حول الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة  -ألف  
   من االتفاقية) ٥الفساد وتقييمها وأثرها (املادة 

د الذي أعدَّت األمانة بشــأنه ورقة رئيســة املناقشــة املوضــوعية يف إطار هذا البنالاســتهلَّت   -١٦
 .)CAC/COSP/WG.4/2019/2(معلومات أساسية 

ماع من   -١٧ بل االجت ته ق قدَّم ما  لدول األطراف على  ــــــكره ل نة عن ش ما ثل لأل وأعرب مم
وأكد ممثل األمانة أمهية الدروس . ت األســـاســـيةمعلومات قيِّمة اســـُتند إليها يف إعداد ورقة املعلوما

وقال املمثل إنَّ الدول قد . املســتفادة بشــأن وضــع اســتراتيجيات مكافحة الفســاد وتقييمها وأثرها
ــتراتيجيات مكافحة الفســاد من أمهية يف إطار  أقرَّت فيما قدمته من مســامهات مبا لســياســات واس

. والتنمية املســـــتدامةالرشـــــيدة ملنظَّمة وتعزيز احلوكمة النهج األوســـــع نطاقا إزاء مكافحة اجلرمية ا
العديد من الدول على احلاجة إىل إدراج طائفة واسعة من أصحاب املصلحة يف وضع هذه  وشدد

ضمان التنفيذ والتنسيق الناجحني سلِّط الضوء . االستراتيجيات من أجل  يف العديد من  أيضًاوقد 
املسامهات املقدمة على أمهية حتديد مؤشرات عالية اجلودة لقياس أثر االستراتيجيات، يف إطار نظام 

  .الرصد والتقييم واإلبالغ
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حققة وُسُبل املضي ُقُدمًا يف تنفيذ تبشأن اإلجنازات امل يًّاإيضاح عرضًا وقدَّم مناظر من قطر  -١٨
زاهة اســـتراتيجية بلده الوطنية لتعزيز النوأوجز رؤية . ة الفســـادالســـياســـات الوقائية الوطنية ملكافح

اســـتراتيجية أعدت على حنو  إطارها املؤســـســـي؛ وهيو هاوركائز تهاومنهجي تهاومهموالشـــفافية 
املســـاعدة التقنية اليت يقدمها مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات يف إطار شـــامل وجامع، بدعم 

التعديالت التشريعية واإلجرائية املقبلة، خصوصا يف جمايل محاية  أيضًاووصف . ة (املكتب)واجلرمي
كما وصــــف مبادرة جديدة لوضــــع ميثاق نزاهة للموظفني . املبلِّغني واملســــاعدة القانونية املتبادلة

ُصمِّم هذا امليثاق هبدف تدعيم  سلوزاهةالنالعموميني. وقد  ك األخالقي ، وتعزيز احترام القانون وال
ومن خالل . العموميةبني املوظفني العموميني، وتعزيز ثقة املســتفيدين من اخلدمات يف املؤســســات 

التعزيز اإلجيايب والتركيز على تدعيم العالقات فيما بني املوظفني العموميني ومع اجلمهور، يهدف 
املوظفني العموميني، ومن  إىل إطالع املجتمع املحلي على معايري الســــلوك املتوقع من زاهةالنميثاق 

وشـــكر املناظر املكتب على املســـاعدة التقنية اليت . مث هتيئة بيئة تســـودها الثقة املتبادلة واألخالقيات
  قدَّمها دعما جلهود قطر يف جمال منع الفساد وكذلك فيما يتعلق بوضع االستراتيجية الوطنية.

ملحرز والتحديات املواَجهة أثناء تنفيذ موجزًا للتقدُّم ا عرضــــــًا وقدَّم مناظر من صــــــربيا  -١٩
. وأوضــح كيف أنَّ رصــد وتقييم ٢٠١٨-٢٠١٣اســتراتيجية بلده الوطنية ملكافحة الفســاد للفترة 

ــــــتراتيجية، اللذين تولَّتهما هيئة مكافحة الفســــــاد، مكَّنا من تقدمي تقارير بديلة من منظمات  االس
تيســــر تلقي املزيد من املدخالت، وتســــهم يف إعداد املجتمع املدين ومشال آلية لإلبالغ اإللكتروين 

تقييم ســنوي يتضــمن البيانات ذات الصــلة ويســتبني التحديات ويفضــي إىل تقدمي توصــيات ختص 
وأشــار إىل وضــع اســتراتيجيات وتدابري قطاعية . االســتراتيجيةب املشــمولةكًال من الســنوات التالية 

. فســــاد داخل جهاز الشــــرطةملكافحة الفســــاد، وذكر كمثال اســــتراتيجية وزارة الداخلية ملنع ال
ضًاووصف  ساد وضعتها هيئة مكافحة  أي كيف أنَّ األولويات الوطنية وخطة منوذجية ملكافحة الف

الفســـاد شـــكلت مصـــدر إهلام لوضـــع خطط حملية ملكافحة الفســـاد تتضـــمن تدابري وقائية ملكافحة 
يات والتحديات اخلاصـــة الفســـاد يف البلديات واملجتمعات املحلية، اســـتنادا إىل الســـياقات واألولو

شاركة املجدية يف عملية التنفيذ من جانب . لكل منها ساعدت هذه اخلطط املحلية على تعزيز امل و
  . منظمات املجتمع املدين املحلية والنقابات والقطاع اخلاص واملجتمع املحلي األوسع نطاقا

يف بلدها يف اإلشراف على وناقشت مناظرة من إيطاليا دور اهليئة الوطنية ملكافحة الفساد   -٢٠
ستند إىل خطة وطنية ملكافحة الفساد  ستراتيجيات مكافحة الفساد ي تطبيق "منوذج متسلسل" يف ا
مدهتا ثالث سنوات، وُتكمله برامج ملكافحة الفساد وتعزيز الشفافية متتد لثالث سنوات وتعتمدها 

ــــــســـــــة عمومية بني  التوفيقكبرية من حيث  مزايا يوفروأفادت بأنَّ اتِّباع هذا النهج . كل مؤس
إىل  ياألولويات، وكذلك فيما يتعلق بتويل زمام األمور على املســـتوى املؤســـســـي، وهو ما يفضـــ

كما أشارت إىل عمليات الرصد والتقييم . اختاذ تدابري ملموسة وحتقيق إجنازات يف قطاعات حمدَّدة
ــــــهامًا كبريًا يف التدابري اليت اتُّخذت  ــــــهمت إس . الحقا يف إطار خطة مكافحة الفســــــاداليت أس

وباإلضــــــافة إىل ذلك، حتدَّثت عن اإلطار القانوين الوطين اخلاص حبماية املبلِّغني يف القطاعني العام 
ستخدمها املوظفون العموميون . واخلاص صة إلكترونية ي صال ومن وأفادت بوجود أربع قنوات لالت
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وأبلغت الفريق بأنَّ . ات محاية الســرية املنطبقةيف اإلبالغ عن ســوء الســلوك، باإلضــافة إىل مســتوي
  . عدد البالغات الواردة قد سجَّل نتيجة لذلك زيادة تتجاوز الضعف على مدى العامني املاضيني

عن خطة عمل بلده الوطنية ملكافحة الرشوة  يًّاإيضاح عرضًا وقدَّم مناظر من سري النكا  -٢١
لع هبا خالل وضع هذه اخلطة من أجل ضمان اتِّباع والفساد، ووصف سلسلة املشاورات اليت اضُط

وعرض أربع اســـتراتيجيات ُمدَمجة يف خطة العمل وهي اختاذ . هنج شـــامل وجامع يف تلك العملية
تدابري وقائية، وتدعيم التثقيف القائم على القيم واملشاركة املجتمعية، وتعزيز املؤسسات، وإدخال 

ــ ــياس ــار إىل عدَّة إجنازات منها وضــع قواعد . ات العامةإصــالحات يف جمايل القوانني والس كما أش
وشــدَّد . ، وكذلك التعديالت التشــريعية املحتملةزاهةالنبشــأن اهلدايا وحاالت تضــارب املصــاحل و

على أن منهجية الرصــد والتقييم عنصــر رئيســي يف خطة العمل يهدف إىل رصــد التقدُّم املحرز يف 
وشكر املناظر . عليها، وتقييم أثر تنفيذها على احلد من الفسادتنفيذها، وضمان اإلشراف الدوري 

  املكتب على ما قدَّمه من مساعدة تقنية ودعم يف وضع تدابري منع الفساد وتنفيذها.
وأثناء املناقشة اليت تلت ذلك، عرض أحد املتكلمني االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد   -٢٢

، زاهةالنلعديد من التوصيات والتدابري الرامية إىل منع الفساد وتعزيز اليت يتَّبعها بلده، واليت تشمل ا
ووصــف املتكلم كيف ُوضــعت االســتراتيجية الوطنية . هيئة مكافحة الفســادوتنســيق من إشــراف ب

من خالل هنج تشــاوري مشل اجلميع، وهو ما أفضــى إىل اســتبانة األولويات والتحديات اليت يتعيَّن 
وُأشــري إىل أن الرصــد والتقييم يشــكالن جزءا ال يتجزأ من عملية . عملية التنفيذالتصــدي هلا أثناء 

تنفيذ االســــتراتيجية، ويشــــتمالن على مدخالت مقدَّمة من الشــــركاء يف عملية التنفيذ، وكذلك 
وأشــار املتكلم إىل أمهية حتديد مؤشــرات . مشــاركة األوســاط األكادميية واملجتمع املدين واملواطنني

  لتقييم واستخدامها، وكذلك تقييم أثر التدابري املتَّخذة.للرصد وا
وشـــدَّد املتكلمون على أمهية اســـتراتيجيات وســـياســـات مكافحة الفســـاد للنجاح يف منع   -٢٣

ساد صر الالزمة اليت يتعني إدراجها يف االستراتيجيات . الف شار عدة متكلمني إىل أنَّ حتديد العنا وأ
وشـــــدَّد املتكلمون على أن تتســـــم . أن يســـــتند إىل إطار االتفاقيةالوطنية ملكافحة الفســـــاد ينبغي 

االســـتراتيجيات الوطنية ملكافحة الفســـاد بالطموح والواقعية يف الوقت نفســـه فيما يتعلق مبا ميكن 
ومن األولويات املحددة املســــــتبانة بغرض إدراجها يف تلك . حتقيقه خالل الفترة الزمنية املحددة

يف قطاع اخلدمة العمومية، والتثقيف القائم على  زاهةالنت األخالقية وتعزيز االســتراتيجيات املدونا
القيم، واإلصـــالح التشـــريعي، واالشـــتراء العمومي، والشـــفافية وتيســـري الوصـــول إىل املعلومات 
ــــــاد،  العمومية، والرقمنة، واحلكومة املفتوحة، واألكادمييات ومراكز التدريب املعنية مبكافحة الفس

توعية، وتقييمات خماطر الفساد، واملدونات املتعلقة حبوكمة الشركات، ومنع الفساد يف وأنشطة ال
ودعا بعض املتكلمني إىل اعتماد تدابري فعالة ملنع الفســــاد ومنها وضــــع ســــياســــة . القطاع اخلاص

تقضـي بعدم التسـامح مطلقا مع الفسـاد مع اعتماد تدابري لتحقيق احلد األقصـى من الردع واإلنفاذ 
  ارم للتشريعات اجلنائية الرامية إىل مكافحة الفساد.الص
وأشار متكلمون إىل أمهية إدراج عناصر بشأن التعاون الوطين والدويل يف االستراتيجيات   -٢٤

الوطنية، ال ســـــيما فيما يتعلق بتبادل األدلة واملعلومات االســـــتخبارية بشـــــأن التحقيقات املتعلقة 
. والتركيز فيهما على التعاون الدويل ٦/٤و ٥/١إىل قراري املؤمتر ويف هذا الصدد، أشري . بالفساد
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على حظر حيازة املوظفني العموميني ملوجودات أو أسهم أو حسابات مصرفية خارج  أيضًاوُشدِّد 
وأشـــري إىل أنَّ عمليات املراجعة . الوالية القضـــائية الوطنية من أجل منع حاالت تضـــارب املصـــاحل

ية اليت تكفل اال ملال لة وكفؤة، ا ية فعا ثال حلاالت احلظر هذه تعتمد على تقدمي مســـــــاعدة دول مت
  وخباصة من املؤسسات املالية الدولية.

وعرض املتكلمون طائفة من النُُّهج بشـــأن وضـــع وتنفيذ االســـتراتيجيات الوطنية ملكافحة   -٢٥
ـــــاد ـــــخيص أوليني . الفس للمخاطر والتحديات املتعلقة ونوَّه عدة متكلمني بأمهية إجراء تقييم وتش

ــــــتراتيجية وطنية ملكافحة الفســــــاد،  بالفســــــاد املوجودة يف بلد ما كخطوة أوىل يف وضــــــع اس
وباإلضــــافة إىل ذلك، شــــدَّد . ميكن القيام به من خالل اســــتقصــــاءات قائمة على التجربة ما وهو

لعملييت إعداد وتنفيذ العديد من املتكلمني على أمهية النهج التشــــاركي الشــــامل للجميع بالنســــبة 
االســـتراتيجيات، ومن ذلك مشـــاركة منظمات املجتمع املدين، واألوســـاط األكادميية، والشـــباب، 

وأشــــار عدة . واملرأة، والقطاع اخلاص، واجلمهور، وســــائر أصــــحاب املصــــلحة غري احلكوميني
 ذلك يف بعض متكلمني إىل أمهية اإلرادة الســـياســـية ومراعاة الســـياق يف مكافحة الفســـاد، مبا يف

ــذ ــدعم لعملييت اإلعــداد والتنفي ــة، بغرض ضــــــمــان تقــدمي ال ــــــتوري ــة دس . احلــاالت وجود والي
املتكلمون فائدة الدروس املســـــتفادة من خربات الدول األطراف األخرى، وكذلك إشـــــراك  وبيَّن

  املنظمات الدولية يف وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد.
ملتكلمني فائدة وضع استراتيجيات مستقلة يف جمايل منع الفساد والتحقيق يف وأوضح أحد ا  -٢٦

جرائم الفســاد ومالحقة مرتكبيها قضــائيا نظرا الختالف أصــحاب املصــلحة املعنيني والتحديات اليت 
عن اســتراتيجيات مكافحة الفســاد اخلاصــة بقطاعات  أيضــًاوُقدِّمت معلومات . تواَجه يف كل جمال
وعلق متكلمون . مصــلحة معينني، وخباصــة املتعلقة منها بالتثقيف والشــباب واملرأة حمددة وأصــحاب

آخرون على أمهية وجود اســــــتراتيجيات متمايزة ملكافحة الفســــــاد على كل من الصــــــعيد الوطين 
. واإلقليمي واملحلي لكي يتســـىن التعامل مع التحديات واألولويات املختلفة املوجودة يف كل ســـياق

ــياســات وممارســات مكافحة الفســاد الســماح ويف هذا الصــد د، أشــري إىل أنَّ من مزايا المركزية س
ستهداف أولويات الفساد امللموسة، مع جتنب تضارب أو تداخل الواليات  بتدخالت متخصصة وا

وعالوة على ذلك، فالنهج الالمركزي يعين أن تعمل كل مؤسسة . بني خمتلف املؤسسات العمومية
عن الضغوط اخلارجية، وتكون مسؤولة عن ميزانيتها اخلاصة وبرنامج إرساء  بصورة مستقلة، بعيدا

وأشـــــري إىل أمهية اســـــتبانة الشـــــركاء يف التنفيذ، مبا يف ذلك من القطاع اخلاص، . اخلاص هبا زاهةالن
ضوء وسلَّط أحد املتكلمني ال. بالنسبة لتنفيذ التدابري امللموسة املبيَّنة يف استراتيجيات مكافحة الفساد

ــتراتيجيات الوطنية حىت ال تؤدي إىل خنق األدوات املبتكرة اليت  على احلاجة إىل املرونة يف تنفيذ االس
يســتحدثها املديرون والقادة يف خمتلف املؤســســات احلكومية لالســتجابة على وجه التحديد للمواقف 

  إداراهتم. واألولويات ومواطن الضعف واالحتياجات الفريدة اليت تواجه
وأشــــار عدة متكلمني إىل أمهية حتديد املؤشــــرات املناســــبة لتقييم التقدم املحرز يف التنفيذ   -٢٧

وأشــــــار . بطريقة منهجية، وكذلك أثر التدابري املتخذة يف جمال منع الفســــــاد ومكافحته بفعالية
متكلمون إىل أنه ينبغي أن تصمم املؤشرات خصيصا لتتناسب مع السياقات القانونية واالجتماعية 

وباإلضـــافة إىل ذلك، ذكر أنه ميكن ألصـــحاب املصـــلحة املعنيني، مثل القطاع . والثقافية لكل بلد
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إحدى املتكلمات الضـــوء  توســـلَّط. اخلاص ومنظمات املجتمع املدين، دعم نظم الرصـــد والتقييم
ساس . على فوائد وضع ترتيبات ثنائية هلذا الغرض صدار تقارير، على أ وشدَّد متكلمون على أن إ

ســــنوي أو ربع ســــنوي يف كثري من األحيان، بشــــأن التقدم املحرز وما يواَجه من حتديات خالل 
ينص يف كثري من األحيان على وأشري إىل أنَّ القانون . التنفيذ هو جزء ال يتجزأ من الرصد والتقييم

وأفــاد متكلمون بــأن للتقييم املنتظم حلــالــة تنفيــذ . إصــــــــدار هــذه التقــارير وإتــاحتهــا للجمهور
االســـــتراتيجية أمهية يف إدخال التعديالت على أهداف االســـــتراتيجية ونتائجها وجداوهلا الزمنية، 

  لويات.وجعلها قادرة على التصدي ملا ينشأ من حتديات وما يستجد من أو
وســـلَّط عدة متكلمني الضـــوء على التحديات اليت تواَجه خالل عملية التنفيذ، وعرضـــوا   -٢٨

. كيف اســترشــدت اســتراتيجيات مكافحة الفســاد الالحقة بالدروس املســتفادة خالل تلك العملية
وُسلِّط الضوء يف هذا الصدد على ضمان ختصيص موارد كافية لالضطالع بأنشطة التنفيذ يف إطار 

ومن التحديات املشـــتركة اليت أشـــار إليها العديد من املتكلمني التنســـيق الفعال بني . االســـتراتيجية
. طائفة واســـعة من أصـــحاب املصـــلحة القائمني بالتنفيذ، مبا يف ذلك توزيع األدوار واملســـؤوليات

. نفيذ وأثرهومن التحديات املشــتركة األخرى حتديد املؤشــرات املناســبة لقياس التقدم املحرز يف الت
ويف هذا الصــــــدد، أشــــــار املتكلمون إىل املوارد الكبرية الالزمة جلمع وحتليل البيانات املتصــــــلة 

وأشـــار أحد املتكلمني إىل الفائدة الكبرية للمؤشـــرات املســـتمدة من التجربة . باملؤشـــرات املحددة
  مقارنة بتلك املبنية على التصورات.

امه جبمع وتوزيع املمارســـــــات اجليدة والدروس ووجه املتكلمون الشــــــكر للمكتب لقي  -٢٩
من االتفاقية، وتقدمي املســاعدة التقنية يف هذا املجال إىل الدول  ٥املســتفادة فيما يتعلق بتنفيذ املادة 

  األطراف اليت تطلبها.
  

   ٧/٦و ٧/٥عرض شفوي حمدَّث عن حالة تنفيذ قراري املؤمتر  -باء 
، ودعت املشــاركني إىل ٧/٦و ٧/٥حبالة تنفيذ قراري املؤمتر لبند املتعلق لقدَّمت الرئيســة   -٣٠

 تقدمي مالحظاهتم وتعليقاهتم يف أعقاب عرض األمانة االستهاليل.

عن تنفيذ القرارين، ركَّز فيه على تبادل املعلومات وما  حمدَّثة معلوماتوقدَّم ممثل لألمانة   -٣١
اف من مبادرات وطنية وإقليمية أعده املكتب من أدوات معرفية جديدة وما اختذته الدول األطر

  وعاملية بدعم من املكتب.
وأوضـــح أنَّ األمانة، يف إطار أدائها لدورها كمرصـــد دويل للممارســـات اجليِّدة يف جمال منع   -٣٢

الفساد، واصلت مجَع معلومات من الدول األطراف بشأن تنفيذها للفصل الثاين من االتفاقية وحتديَث 
وعالوة على ذلك، واصـــــل املكتب دعم العمل الذي تقوم به هيئات . للفريق العاملاملوقع الشـــــبكي 

وأضاف أنَّ األمانة واصلت . مكافحة الفساد ذات الصلة ومدَّها باملساعدة التقنية من أجل تعزيز قدراهتا
ألجهزة تعاوهنا الوثيق مع الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفســـاد وقدمت الدعم لعدة رابطات إقليمية 

، وقدمت يالكاريبمكافحة الفســــاد، خصــــوصــــًا يف أفريقيا وجنوب شــــرق آســــيا وأمريكا الالتينية و
  بلدان. مساعدة حمددة اهلدف على الصعيد الوطين ألجهزة مكافحة الفساد يف عشرة
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كما قدَّم املكتب املســــاعدة إىل عشــــر من الدول األطراف يف وضــــع أو تنقيح الســــياســــات   -٣٣
وفيما يتعلق بتعزيز . ات الوطنية ملكافحة الفساد أو وضع خطط إلصالح السياسات العامةواالستراتيجي

والشــفافية واملســاءلة وســيادة القانون، دعم املكتب عددًا من املبادرات، مبا يف ذلك صــياغة أو  زاهةالن
املبلِّغني، من خالل تنقيح مدونات قواعد الســـلوك والقوانني املتعلقة حبرية املعلومات واألحكام املتعلقة ب

العمل باالشــتراك مع املؤســســات العليا ملراجعة احلســابات والتدقيق هبدف تعزيز تنفيذ االتفاقية وتنظيم 
  . زاهةالنحلقات دراسية ودورات تدريبية موجهة للمسؤولني واملوظفني العموميني املعنيني ب

ملمارسات اجليدة بشأن االدليل املرجعي "وفيما يتعلق حبماية املبلِّغني، أصبح الدليل املعنون   -٣٤
ــبانية الذي أصــدره املكتب  "يف جمال محاية املبلِّغني متاحًا اآلن باللغات اإلنكليزية والفرنســية واإلس

وعقدت ثالثة مؤمترات أو حلقات عمل إقليمية بشــأن محاية املبلِّغني والشــهود يف جنوب . ربيةوالع
وقدِّمت املساعدة على صياغة التشريعات . آسيا ومنطقة املحيط اهلادئ وشرق أفريقيا، على التوايل

مل ق منها تقدمي تعليقات على مشــــاريع القوانني وتنظيم حلقات عائذات الصــــلة ألربع دول، بطر
وواصــل املكتب الدعوة إىل توفري محاية أفضــل للمبلِّغني، مبا يف ذلك من خالل التعاون مع . ُقطرية

  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد من أجل توفري التدريب بشأن هذه املسألة.
وإضـــافة إىل ذلك، قدَّم املكتب للدول األطراف املســـاعدة التقنية واخلربات يف جمال تنفيذ   -٣٥
تفاقية من خالل أنشــــطة حمدَّدة األهداف يف جمال التشــــريعات وبناء القدرات على الصــــعيدين اال

اإلقليمي والُقطري، مبا يشــمل النظم الرقابية املتعلقة باإلفصــاح عن املوجودات وتضــارب املصــاحل، 
لتعجيل وأثبتت املنصـــات اإلقليمية ل. واالشـــتراء، وتعزيز دور الربملانيني يف جهود مكافحة الفســـاد

  بتنفيذ االتفاقية أهنا أداة فعالة يف هذا الصدد.
وواصل املكتب تعاونه مع املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد، من أجل تعزيز دور   -٣٦

أعضــاء الربملان يف جهود مكافحة الفســاد وتنظيم حلقات عمل مشــتركة لفائدة أعضــاء الربملان يف 
  دولتني من الدول األطراف.

ــاد يف قطاع   -٣٧ وعمل املكتب أيضــًا مع جهات متعدِّدة من أصــحاب املصــلحة بشــأن منع الفس
وجرى . من قطر، تنفيذ برناجمه العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة وواصــــــل املكتب، بدعٍم. العدالة اجلنائية

إعداد وتعميم جمموعة مواد تدريبية بشـــــأن األخالقيات القضـــــائية، تتألف من دورٍة للتعلُّم اإللكتروين 
ودورٍة تدريبية موجهة ذاتيًّا وغري قائمة على االتصــــــال باإلنترنت ودليٍل للمدربني يســــــتند إىل مبادئ 

األنشـــطة   ه األداة اآلن يفوالية قضـــائية هذ ٤٠ويســـتخدم ما يزيد على . بانغالور للســـلوك القضـــائي
  وهذه املوارد متاحة باإلنكليزية واإلسبانية والربتغالية والروسية والعربية والفرنسية.. الوطنية للتدريب

وُقدِّمت املســــــاعدة التقنية على الصــــــعيد الوطين إىل الســــــلطات القضــــــائية يف إكوادور   -٣٨
دعم املكتب مبادرات على الصــعيدين وباإلضــافة إىل ذلك، . فريدي وكوت ديفوار وهاييت  وكابو

ومنع الفســاد يف أجهزة إنفاذ القانون، مبا يف ذلك الشــرطة  زاهةالنالوطين واإلقليمي من أجل تعزيز 
وواصــل املكتب، بالشــراكة مع اإلنتربول . واجلمارك وســلطات مراقبة احلدود وخدمات الســجون
ــــــفافية الدولية، تنفيذ برنامج "تعزيز التحق يقات اجلنائية والتعاون بني أجهزة العدالة ومنظمة الش

كاريب ية وال كا الالتين تداد مســـــــارات هتريب الكوكايني يف أمري ية على ام يا اجلنائ ي وغرب أفريق
  (مشروع "كرميجست").
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وواصــــل املكتب تشــــجيع األفراد واجلماعات من خارج القطاع العام، مبا يف ذلك املجتمع   -٣٩
ومن أجل تعزيز قدرة . اإلعالم والشــباب، على املشــاركة يف العمل على منع الفســاداملدين ووســائط 

القطاع اخلاص ومنظمات املجتمع املدين، ُنظِّمت مناقشـــــة مائدة مســـــتديرة مع ممثلي املجتمع املدين 
  الفساد. وشركات التكنولوجيا االجتماعية ملناقشة إعداد منصات للبيانات املفتوحة اخلاصة مبكافحة

االضــطالع بدوره القيادي يف املبادرة األكادميية ملكافحة الفســاد،  أيضــًا وواصــل املكتب  -٤٠
ـــســـات التعليم العايل ـــاد يف مؤس . اليت تســـعى إىل تشـــجيع البحث والتعليم يف جمال مكافحة الفس

جامعة يف أنشـــطتها، وأعدَّت أداًة تعليمية شـــاملة  ٤٠٠وأشـــركت هذه املبادرة بنشـــاط أكثر من 
من املقاالت واملنشورات  ١ ٨٠٠فحة الفساد، وهي "قائمة املوارد" اليت حتتوي على أكثر من ملكا

وهناك . والورقات البحثية املتصـــلة بالفســـاد اليت ميكن أن تســـتخدمها اجلامعات يف براجمها احلالية
ي أعدَّه مورد رئيســــــي مرتبط هبذه املبادرة وهو املقرَّر اجلامعي النموذجي لتدريس االتفاقية، الذ

املكتب وأتاحه عرب اإلنترنت جمانًا باللغات اإلســـــبانية واإلنكليزية والروســـــية والصـــــينية والعربية 
وهتدف مبادرة التعليم من أجل العدالة، اليت متثل أحد مكونات الربنامج العاملي لتنفيذ . والفرنســــية

ــــــاء ثقافة االمتثال للقانون بني األطفال والشــــــ باب من خالل توفري مواد إعالن الدوحة، إىل إرس
تعليمية مناســــــبة لكل فئة عمرية حول املواضــــــيع املتعلقة بالعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية ودمج تلك 

  . املواد يف املناهج التعليمية االبتدائية والثانوية واجلامعية
لقة وواصــــــل املكتب تعهد وحتديث املوقع الشــــــبكي لبوابة األدوات واملوارد املعرفية املتع  -٤١

  مبكافحة الفساد، فضًال عن إعداد منتجات معرفية لفائدة املمارسني.
كما شـــــرع املكتب يف أعمال ملكافحة الفســـــاد يف جماالت اكتســـــبت اعترافا متزايدا خالل   -٤٢

  . الربية السنوات األخرية، مثل الفساد يف الرياضة والفساد املرتبط باجلرائم البيئية واجلرائم ضد األحياء
ى الصعيدين الُقطري واإلقليمي، واصل املكتب االعتماد بقوة على شبكته املكونة من وعل  -٤٣

صــني يف مكافحة الفســاد من أجل تلبية االحتياجات من املســاعدة  املســتشــارين امليدانيني املتخصــِّ
األطراف على وال تزال املساعدة اليت تقدمها هذه الشبكة ذات أمهية حامسة يف دعم الدول . التقنية

ويعمل املســـتشـــارون بتعاون وثيق مع اخلرباء املنتدبني من مقر املكتب وشـــبكة املكاتب . حنو فعال
ويتاح إجناز األعمال اليت يضــطلع هبا املكتب يف جمال املســاعدة التقنية من خالل مشــاريع . امليدانية

  عاملية تتلقى دعمًا ماليًّا من جهات ماحنة خمتلفة.
ى املتكلمات عن مبادرات التوعية بالفساد اليت يقوم هبا بلدها من أجل تعزيز وأبلغت إحد  -٤٤

  مشاركة املجتمع يف جهود مكافحة الفساد.
  

   توصيات أخرى -جيم  
 يًّاشــفو عرضــًا اســتهلت الرئيســة املناقشــة املواضــيعية يف إطار هذا البند وقدمت األمانة  -٤٥
  بشأنه.ًا حمدَّث
 الكلمة االســـتهاللية اليت أدىل هبا إىل احلاجة املتزايدة إىل املســـاعدة وأشـــار ممثل لألمانة يف  -٤٦

ثت من أجل تقدمي املســــاعدة التقنية إىل ِدحُتالتقنية، وقدَّم تفاصــــيل عن األدوات واملوارد اليت اســــ
وأبلغ الفريَق . على بعض التحــديــات املواَجهــة هبــذا الشـــــــأن أيضـــــــًاالــدول األطراف، مُركِّزا 
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من املســاعدة التقنية املســتبانة من خالل آلية اســتعراض التنفيذ وعلى أســاس كل  االحتياجات بأن
حالة على حدة ُلبِّيت على كل من الصــــعيد العاملي واإلقليمي والوطين باالســــتعانة باخلربات الفنية 
املتاحة يف مقر املكتب، وشبكة املكتب للمستشارين اإلقليميني املعنيني مبكافحة الفساد، واملكاتب 

ومن التحديات اليت تواجه تلبية االحتياجات من املســــــاعدة التقنية عدم توفر . اإلقليمية والُقطرية
يكفي من املوارد الالزمة لالستجابة ملستوى الطلب وضرورة توسيع نطاق شبكة املكتب احلالية  ما

  للمستشارين اإلقليميني املعنيني مبكافحة الفساد من أجل ضمان التغطية العاملية.
وخالل املناقشــــة، وصــــفت املناظرة من ميامنار اجلهود اليت يضــــطلع هبا بلدها من أجل تعزيز   -٤٧

اُألُطر الســـياســـاتية والقانونية واملؤســـســـية القائمة، وأشـــارت إىل التقدُّم املحرز يف إنشـــاء جلنة ملكافحة 
وأوضــحت . درة عملياهتاالفســاد واعتماد وتنقيح الوالية التشــريعية للجنة، واخلطوات املتخذة لتعزيز ق

ززت اســتجابًة للتوصــيات الصــادرة خالل الدورة األوىل الســتعراض تنفيذ ُعأنَّ والية اللجنة صــيغت و
معلومات مفصـــــلة عن املســـــاعدة التقنية املقدمة من املكتب  أيضـــــًاوقدَّمت املناظرة . ميامنار لالتفاقية

ركة بفعالية يف آلية اســـــتعراض التنفيذ وشـــــركاء التنمية اآلخرين هبدف مســـــاعدة ميامنار على املشـــــا
ســن التشــريعات،  منهاميادين  يفالدعم  ، حيث ُقدِّمواالســتجابة للتوصــيات الصــادرة عن االســتعراض

وحتديد األولويات السياساتية، وتصميم وتنفيذ التدابري الرامية إىل منع الفساد وكشفه ومقاضاة مرتكبيه 
إىل دعم املكتب جلهود  على اخلصوص وأشارت. القدرات يف جمال التحقيقات املاليةبوسائل منها بناء 

، وإنشــــاء زاهةالن، وتنظيم معســــكرات للشــــباب حول زاهةالنميامنار الرامية إىل تعزيز التثقيف بشــــأن 
  . ةوطني وزارة ٢٠وحدات منع الفساد يف 

ألنشـــطة اليت تضـــطلع هبا اللجنة من أجل وأشـــارت املناظرة من اللجنة األوملبية الدولية إىل ا  -٤٨
وشــدَّدت على ضــرورة أن تكون الرياضــة ذات مصــداقية وخاليًة من . مكافحة الفســاد يف الرياضــة

وشدَّدت على . الفساد حىت تتسىن االستفادة منها كوسيلة فعالة لتعزيز السالم واإلدماج االجتماعي
ما ينطوي على عالقات معقدة بني القطاعني العام  كثريًاالوضــــع اخلاص للمنظمات الرياضــــية الذي 

، مســـؤولية اإلشـــراف األوملبية الدولية خاصـــة تتوىل، داخل اللجنة هناك هيئةوذكرت أنَّ . واخلاص
وأوضـــحت . على األخالقيات داخل املنظمة، وهي منوذج حيتذى به بالنســـبة للحركة األوملبية ككل

. الرياضــية الوطنيةيف تعزيز احلوكمة الرشــيدة داخل االحتادات األوملبية الدولية كيفية مســامهة اللجنة 
يف املجال الرياضــــــي ومنع  زاهةالناللجنة لدعم هذه وأبلغت الفريق العامل باإلجراءات اليت اختذهتا 

التالعب يف املســـابقات الرياضـــية، وشـــدَّدت بصـــورة خاصـــة على املبادرات املنفذة باالشـــتراك مع 
 Reporting Mechanisms in Sport: Practical  بإصــــــدار دليل بعنوان مؤخرًااملكتب، ومنها القيام 

Guide for Development and Implementation  آليات اإلبالغ يف املجال الرياضــي: الدليل العملي)
  . لوضعها وتنفيذها)، وإنشاء وتفعيل الشراكة الدولية ملكافحة الفساد يف جمال الرياضة

الدولية ملكافحة الفســــــاد وأثناء املناقشــــــة اليت أعقبت ذلك، قدَّم متكلم من األكادميية   -٤٩
صميم وتنفيذ  ضًا لعمل األكادميية وكيفية دعمها لدول أطراف خمتلفة يف تنفيذ االتفاقية، وت ستعرا ا

  التدابري الرامية إىل منع الفساد، وبناء قدرات املمارسني واملؤسسات.
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   األولويات يف املستقبل -رابعًا  
سة عرضًا   -٥٠ ستقبل، ووجَّهت االنتباه قدَّمت الرئي شة حول األولويات يف امل ستهالليًّا للمناق ا

  إىل الوالية املسندة إىل الفريق العامل فيما يتعلق بتقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته.
، مجيع مواد الفصــــل ٢٠١٠الفريق العامل قد ناقش، منذ عام  نَّوأشــــار ممثل لألمانة إىل أ  -٥١

)، ٧  ونوقشت بعض املواد عدة مرات، ومنها املواد املتعلقة بالقطاع العام (املادة .الثاين من االتفاقية
فيما ، )١٣ومشــــاركة املجتمع (املادة  ،)٨ومدونات قواعد الســــلوك للموظفني العموميني (املادة 

)، ٦  حظيت أحكام أخرى باهتمام أدىن، مبا يف ذلك هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املادة
ــادة وإد ــة (امل ــادة  ،)٢، الفقرة ٩ارة األموال العمومي ــاس (امل )، والقطــاع اخلــاص ١٠وإبالغ الن

  )، اليت نوقشت مرة واحدة.١٤وتدابري منع غسل األموال (املادة  ،)١٢  (املادة
وأشـــار ممثل األمانة إىل أنَّ املواضـــيع اليت اقترحها الفريق العامل يف اجتماعاته الســـابع والثامن   -٥٢
ســـع للمناقشـــة يف املســـتقبل مشلت قياس مســـتوى الفســـاد وخماطر الفســـاد، وتأثري اجلهود املبذولة والتا

وتضارب املصاحل، وال سيما الروابط القائمة بني تضارب املصاحل  ملكافحته باستخدام مؤشرات علمية؛
 )٥( ٨) واملادة ٤( ٧واإلثراء غري املشروع، ونظم اإلفصاح عن املوجودات واملصاحل، واملبلِّغني (املادة 

 ))؛٤(  ٨  (املادة )؛ والتدابري والنظم الرامية إىل تيسري اإلبالغ من جانب املوظفني العمومينيمن االتفاقية
 )).٢(  ١٣  والبالغات املقدَّمة من عامة الناس (املادة )؛١٢والفساد يف القطاع اخلاص (املادة 

لنظر يف أن يوصـــي املؤمتر باعتماد خطة عمل وذكر ممثل األمانة أنَّ الفريق العامل قد يود ا  -٥٣
جديدة متعددة الســـنوات للفريق، مع التســـليم بضـــرورة فســـح املجال إلضـــافة مواضـــيع أخرى 

  للمناقشة إىل جدول أعمال الفريق أو تعديل املواضيع املقترحة.
أحكام الفصــل الثاين من وأفاد عدة متكلمني مبا اختذته بلداهنم من تدابري خمتلفة من أجل تنفيذ   -٥٤

 فقد نفذت بعض البلدان تدابري ترمي إىل تعزيز األطر التشـــريعية والســـياســـاتية واملؤســـســـية؛. االتفاقية
ومبادرات بشـــأن احلكومة املفتوحة والبيانات املفتوحة لتعزيز  وأنشـــطة لتعزيز التثقيف ومتكني املجتمع؛

من حتقيق عدة أمور، منها تعزيز الرقابة العامة على  الشـــفافية وتيســـري الوصـــول إىل املعلومات مما مكَّن
وبذلت جهودا ترمي إىل حتســني ثقة املواطنني يف اإلدارة العمومية، مبا يف  ممارســات االشــتراء العمومي؛

  ذلك من خالل تعزيز آليات اإلبالغ عن الفساد.
ء الشراكات، وشدَّد على لبنا منتدىوأشار أحد املتكلمني إىل أمهية الفريق العامل باعتباره   -٥٥

ما يَواَجه من  أيضــًاضــرورة أال تقتصــر املناقشــة على اخلربات واملمارســات اجليدة فحســب، ولكن 
ــــاعدة الدول يف جهودها الرامية إىل وضــــع  ــــتبانة احللول ومس ــــتراك يف اس حتديات من أجل االش

األولويات على املدى  وأشــار املتكلم إىل ضــرورة حتديد. ســياســات وتدابري فعالة ملكافحة الفســاد
  الطويل وجتنب االزدواجية.

وأوصـى متكلمون بعدة مواضـيع إلدراجها يف خطة عمل الفريق العامل املتعددة السـنوات   -٥٦
  لكي ينظر فيها املؤمتر.

 ١٢ واقترح عــدة متكلمني إدراج موضــــــوع منع الفســـــــاد يف القطــاع اخلــاص (املــادة  -٥٧
وميكن أن يشـــــمل ذلك تطوير الشـــــراكات بني . لعامل املقبلةاالتفاقية) يف خطة عمل الفريق ا من



CAC/COSP/WG.4/2019/3 
 

V.19-09395 13/14 
 

القطاعني العام واخلاص من أجل تبادل املعلومات بشأن برامج االمتثال، واستخدام مدونات قواعد 
دور لحتليل  جراءإواقُترح . الســـلوك ومعايري املحاســـبة ومراجعة احلســـابات من أجل منع الفســـاد

أن من بني املواضيع اليت  أيضًاوُرئي . صارف واملؤسسات املاليةالوسطاء مثل مكاتب املحاماة وامل
مواصلة املناقشة بشأهنا زيادة التعاون بني القطاع اخلاص وأجهزة إنفاذ القانون من أجل تعزيز  جتدر

  شفافية امللكية النفعية.
ت واقترح عدة متكلمني أن تتضـــمن خطة العمل التركيز على الشـــفافية، وخاصـــة البيانا  -٥٨

الشفافية من املبادئ الشاملة والتكميلية يف مجيع أجزاء االتفاقية،  نَّوأشار متكلمون إىل أ. املفتوحة
هذا املجال من جماالت األولوية ميكنه أن ييســر تبادل اخلربات وأفضــل املمارســات بشــأن  نَّوإىل أ

ها املواد  ية، ومن فاق عديد من مواد االت عدة متكلمني. ١٣و ١٠و ٩ال هذه  واقترح  أن تتضــــــمن 
املناقشة حتديد أفضل املمارسات يف استخدام التكنولوجيات من أجل منع الفساد وتعزيز الشفافية، 

آخرون الضــوء على دور املجتمع املدين، مبا يف ذلك يف عمليات صــنع القرار، واحلاجة  بينما ســلَّط
  املمكنة إىل تقييم وتبسيط العمليات اإلدارية من أجل حتسني مشاركته.

وأوصـــــى بعض املتكلمني بأن يســـــتمر الفريق يف اســـــتقصـــــاء موضـــــوع الســـــياســـــات   -٥٩
سات  سيا سيما تقييم أثر وفعالية هذه ال ساد، وال  واالستراتيجيات والتدابري الرامية إىل مكافحة الف

  واالستراتيجيات والتدابري، مع التركيز على املؤشرات املستمدة من التجربة.
ني تناول موضــــــوع تدابري مكافحة اإلفالت من العقاب يف جمال واقترح عدد من املتكلم  -٦٠

  منع الفساد.
داخل املجتمع، وحتديد  زاهةالنومشلت املواضـــيع املقترحة األخرى آليات تشـــجيع وتعزيز   -٦١

لدى املوظفني العموميني، وسبل إبراز  زاهةالنوتبادل أفضل املمارسات بشأن األخالقيات ومعايري 
ية للجهود املبذولة من أجل مكافحة الفساد، على سبيل املثال من خالل حتديد مناذج األمثلة اإلجياب

واقترح أحد املتكلمني حتليل دور التدابري الوقائية يف التصــــــدي . ميكن االحتذاء هبا وتقدمي اجلوائز
واقترح متكلم آخر التركيز على حتديد مواطن الضـــعف . لرشـــوة املوظفني من املواطنني واألجانب

  ملحتملة أمام الفساد يف املؤسسات العمومية واستخدام األدوات الالزمة إلدارة تلك املخاطر.ا
وعقب العرض اإليضاحي الذي قدمته األمانة، اقترح عدة متكلمني النظر يف املواضيع املحددة   -٦٢

  ديدة.يف االجتماعات السابقة للفريق العامل، قصد إدراجها يف خطة العمل املتعددة السنوات اجل
  

   االستنتاجات والتوصيات  -خامسًا  
أوصى الفريق العامل بأن يعتمد مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثامنة خطة عمل متعددة   -٦٣

 القسمالسنوات للفريق، باقتراح جمموعة متنوعة من املواضيع لكي ينظر فيها، على النحو املبني يف 
ستقبللوارد ا ضًاوأوصى . أعاله املتعلق باألولويات يف امل  بعقد اجتماعات غري رمسية قبل الدورة أي

  . من أجل مناقشة خطة العمل
باالســتمرار يف املمارســة املتمثلة يف تنظيم جلســات مشــتركة  أيضــًاوأوصــى الفريق العامل   -٦٤

مع فريق اســــتعراض التنفيذ بغرض تعزيز تبادل املعلومات بني الفريقني، مبا يف ذلك بشــــأن التقرير 
  . املواضيعي املتعلق بالفصل الثاين من االتفاقية
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عامل أو  -٦٥ بادرات كذلك وصــــــى الفريق ال نة قوائم امل قدم إىل األما بأن ت لدول األطراف  ا
  واملصادر املتعلقة بالبيانات املفتوحة اليت حتتفظ هبا، لكي تقوم األمانة بتجميعها وتعميمها.

وأوصى الفريق العامل الدول األطراف بتوحيد اجلهود وتنسيقها عند النظر يف تقدمي القرارات   -٦٦
  .مؤمترللاملتعلقة مبنع الفساد، ضمانا لتفادي ازدواجية اجلهود ولزيادة الفعالية خالل الدورة الثامنة 

ورحَّب الفريق العامل مبا تقوم به األمانة، يف سياق أداء مهامها بصفتها مرصدًا دوليًّا، من   -٦٧
لفســــاد وإتاحتها على املوقع الشــــبكي مجع للمعلومات املتعلقة باملمارســــات اجليدة يف جمال منع ا

املواضيعي للفريق، وطلب إىل األمانة أن تواصل جهودها الرامية إىل مجع معلومات عن املمارسات 
  . اجليدة للدول فيما يتعلق مببادرات مكافحة الفساد

وحث الفريق العامل أيضــًا الدول األطراف على مواصــلة اســتخدام املعلومات املتاحة على   -٦٨
واملتعلقة بالســياســات واملمارســات والتدابري املنفذة ملنع الفســاد،  وقع الشــبكي املواضــيعي للفريقامل

وعالوة على ذلك، شـــجع الفريق . بعدة ســـبل منها وضـــع اســـتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســـاد
ل أج الدول األطراف على مواصلة تزويد األمانة مبعلومات عن جهودها الرامية إىل منع الفساد، من

  . نشرها على املوقع الشبكي املواضيعي
وأقر الفريق العامل باجلهود اليت تبذهلا األمانة لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية،   -٦٩

وطلب إىل املكتب أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية، بناء على الطلب، بالتنسيق مع اجلهات الثنائية 
  . ة التقنية، وخصوصًا يف البلدان الناميةواملتعددة األطراف املقدِّمة للمساعد

الفريق العامل على احلاجة املاســــة إىل تزويد املكتب مبا يكفي من موارد من خارج  أكَّدو  -٧٠
امليزانية لتقدمي تلك املســــــاعدة التقنية، ودعا الدول األطراف واجلهات املاحنة األخرى إىل معاودة 

ـــ ـــاد، وذلك على س صـــة تأكيد التزامها مبنع الفس ـــامهات مالية خمصـــَّ بيل املثال من خالل توفري مس
  بشروط ميسَّرة على مدى عدة سنوات.

وأقرَّ الفريق العامل بالتقدُّم املحرز فيما يتعلق بوضـــع ســـياســـات واســـتراتيجيات مكافحة   -٧١
الفســاد وتقييمها وأثرها، وأكد على ضــرورة اســتمرار اجلهود املبذولة يف هذا الشــأن، مبا يف ذلك 

االســتراتيجيات الوطنية ملكافحة تخدام األســلوب املبيَّن يف الدليل الذي أصــدره املكتب بعنوان باســ
  .دليل عملي بشأن صياغتها وتنفيذها ‐الفساد 

وشـــجَّع الفريق العامل الدول األطراف على مواصـــلة تبادل املمارســـات اجليدة والدروس   -٧٢
  مكافحة الفساد. املستفادة بشأن وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات

  
   اعتماد التقرير -سادسًا  

  ، اعتمد الفريق العامل التقرير عن اجتماعه العاشر.٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦يف   -٧٣
 


