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املعين  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية عن اجتماع تقرير   

      ٢٠١٠ديسمرب / كانون األول١٥إىل  ١٣من بالفساد، املعقود يف فيينا 
      مةمقّد  -أوال  

 أن  ٣/٢ مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف قـراره               قرَّر  -١
 مـن   ٦٣ مـن املـادة      ٧ حكوميـاً دوليـاً مفتـوح العـضوية مؤقتـاً، وفقـا للفقـرة                فريقاً عامالً ينشئ  

 من النظام الداخلي ملؤمتر الدول األطراف، بغية تقدمي املـشورة           ٢ من املادة    ٢االتفاقية والفقرة   
  .إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد

  : املؤمتر أيضاً أن يضطلع الفريق العامل باملهام التاليةقرَّرويف القرار نفسه،   -٢

  وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛تنميةمساعدة املؤمتر يف   )أ(  

 بـــني الـــدول فيمـــا يتعلـــق بالتـــدابري     والتجـــاربتيـــسري تبـــادل املعلومـــات     )ب(  
  واملمارسات الوقائية؛

  فساد وتعميمها والترويج هلا؛تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع ال  )ج(  

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  
  .اجملتمع بغية منع الفساد

أن جيتمع الفريق العامـل أثنـاء دورات املـؤمتر وأن             املؤمتر كذلك  قرَّر ،يف القرار نفسه  و  -٣
. ، يف حـدود املـوارد املتاحـة       تنيدورالـ فيمـا بـني     يعقد، حسب االقتضاء، اجتماعني على األقـل        

  .أنشطتهمجيع ر املؤمتر أيضا أن يقّدم إليه الفريق العامل تقارير عن وقّر
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    االستنتاجات والتوصيات  -ثانيا  
اجتماعـه  ، يف  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين مبنـع الفـساد     اتفق  -٤

ــود  ــن  املعقــ ــا مــ ــان١٥ إىل ١٣يف فيينــ ــسمرب /ون األول كــ ــتنتاجات  ٢٠١٠ديــ ــى االســ ، علــ
  :والتوصيات التالية

 كل اجتماع من اجتماعاتـه املقبلـة علـى عـدد            ُيركِّزأوصى الفريق العامل بأن       )أ(  
 األمــم  مــن الفــصل الثــاين مــن اتفاقيــةاملستخلــصةد ميكــن معاجلتــه مــن املواضــيع اجلوهريــة حمــّد

  املتحدة ملكافحة الفساد؛

  : اجتماعه املقبل على املواضيع التاليةُيركّزبأن العامل أيضا أوصى الفريق   )ب(  

 ١٢ و٧ و٥سياسات وممارسات إذكاء الوعي، مع اإلشـارة خـصوصا إىل املـواد          ‘١‘  
   من االتفاقية؛١٣و

)  مــن االتفاقيــة٨املــادة (مــدونات قواعــد الــسلوك : القطــاع العــام ومنــع الفــساد   ‘٢‘  
  ؛)اقية من االتف١٠املادة (وإبالغ الناس 

ذات أن تواصــل األمانــة االضــطالع بأنــشطتها اخلاصــة جبمــع املعلومــات ينبغــي   )ج(  
 واملبـادرات املتـصلة     اجليـدة املمارسـات   التركيز علـى     بالفصل الثاين مـن االتفاقيـة، وذلـك بـ          الصلة

وينبغي هلا أيضا أن تواصـل مجـع املعلومـات    . بتنفيذ ذلك الفصل، حسبما ُتحّدده الدول األعضاء   
اخلــربات املتاحــة داخــل منظومــة األمــم املتحــدة وســائر املنظمــات ذات الــصلة يف جمــال منــع  عــن 

ــام بــذلك لــسمات ُمحــّددة يف اســتراتيجيات وسياســات      الفــساد، وأن تــويل االهتمــام لــدى القي
وينبغــي أن ُتــوىل األولويــة يف مجــع تلــك املعلومــات إىل  . مكافحــة الفــساد يف خمتلــف القطاعــات 

بشأن مواضيع ُمحّددة، حسبما جيري تناوهلا يف اجتمـاع الفريـق العامـل علـى حنـو                 تيسري املناقشة   
يساعد الدول األطراف على أفضل وجه على تنفيذ تلك املواد من االتفاقيـة املتـصلة مبنـع الفـساد                   

  تنفيذا ناجعا؛

الحــظ الفريــق العامــل أن تــوافر خــربة فنيــة وافيــة بــشأن املواضــيع املُحــّددة الــيت   )د(  
  ري تناوهلا يف اجتماعاته املقبلة ستكون مفيدة يف مناقشة تلك املواضيع؛سوف جي

 اجليـدة  ا وممارسـاهت  امبادراهتـ تبـادل    األطراف علـى      العامل الدولَ  ع الفريقُ شّج  )ه(  
ــيع احملـــدّ   وال،يف جمـــال منـــع الفـــساد  ــيما املمارســـات املتـــصلة باملواضـ ــراد سـ ــادة املـ  يف تناوهلـ

  قبلة، وعلى إبالغ األمانة بتلك املبادرات واملمارسات اجلّيدة؛ امللفريق العاملااجتماعات 
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الثـاين مـن    بـشأن الفـصل     حـىت اآلن     حمدوديـة املعلومـات الـيت مجعـت          يف ضوء   )و(  
ــة و ــن  ذلــك الفــصل  أن اســتعراضاالتفاقي ــدأ حــىت عــام  يل ــدول األطــراف  ينبغــي ل، ٢٠١٥ب ل

 مـع التركيـز علـى تقيـيم فعاليـة           ، الثاين رة بشأن الفصل  إعداد تقارير مبكّ  تسعى إىل   واألمانة أن   
  ؛االحتياجات من املساعدة التقنيةاستبانة  واجلّيدةالتدابري الوقائية القائمة وجتميع املمارسات 

 عنـــد ألمانـــة مبـــساعدة ا،شـــّجع الفريـــق العامـــل الـــدول األعـــضاء علـــى القيـــام   )ز(  
الراميـة إىل منـع    قليميـة   يز األنـشطة اإل   بتعز،   ذات الصلة  بالتعاون مع املنظمات اإلقليمية   االقتضاء، و 

ــادل   مبــا يف ذلــك ، الفــساد ــة لتب ــدة ذات  واملمارســات التجــاربتنظــيم حلقــات عمــل إقليمي اجلي
  الصلة؛

ــع مــستويات        )ح(   ــى مجي ــدريب والتثقيــف عل ــدول األطــراف أن ُتحــّسن الت ينبغــي لل
تـشريعاهتا الوطنيـة، علـى      القطاعني العـام واخلـاص يف جمـال منـع الفـساد وأن تعمـل، مبـا يتـسق مـع                      

  جعل ذلك التدريب والتثقيف جزءا ال يتجزأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد؛

 الـدورة الثانيـة     خـالل تفاقيـة   االلفـصل الثـاين مـن       يف ضوء االستعراض املقبـل ل       )ط(  
قة سعية ومؤسسية متـ   د الفريق العامل أمهية بناء أطر تشري      استعراض تنفيذ االتفاقية، أكّ   من آلية   

  ؛مع متطلبات ذلك الفصل

أوصى الفريق العامل بأن تواصـل األمانـة تعزيـز التعـاون مـع الـدول األعـضاء                     )ي(  
واملنظمات الدوليـة ذات الـصلة يف جمـال مواجهـة الفـساد يف قطـاع االشـتراء العمـومي، مبـا يف                       

، ")االشـتراء اإللكتـروين   ("ذلك من خـالل اسـتعمال الـنظم اإللكترونيـة يف االشـتراء العمـومي                
  بغية تعزيز فعالية أحكام االتفاقية ذات الصلة؛

ــّو  )ك(   ــة األمــم املتحــدة     ن ــة وجلن ه الفريــق العامــل مــع التقــدير بالتعــاون بــني األمان
ــدويل    ــانون التجــاري ال ــسيترال(للق ــق باالشــتراء العمــومي وأوصــى مبواصــلة     ) األون ــا يتعلّ فيم

قـانون األونـسيترال النمـوذجي الشـتراء        ن خالل مواءمـة     االضطالع هبذا التعاون، وخصوصا م    
 أن يوضــع يف صــيغته النهائيــة يف عــام    املــنقّح، الــذي يتوقّــع  الــسلع واإلنــشاءات واخلــدمات   

   من االتفاقية؛٩من املادة ) ١(، مع الفقرة ٢٠١١

الـيت قـد    واطن الـضعف    لتقيـيم مَـ    بذولـة الحظ الفريق العامل خمتلف اجلهـود امل        )ل(  
األمانــة دعــم الــدول وأوصــى بــأن تواصــل فــساد يف القطــاعني العــام واخلــاص، الإليهــا ق يتطــّر

  ؛هودتلك اجلاألطراف يف 
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لعــل الــدول األطــراف تنظــر، وفقــا الحتياجاهتــا، يف وضــع أو حتــسني آليــات     )م(  
واطن الضعف ومنـع الفـساد يف مجيـع مراحـل عمليـة االشـتراء، ومـن جانـب كـل مـن                       لتقييم مَ 

   وموردي السلع واخلدمات؛اجلهة املشترية

 تعزيـز  مـن أجـل  الحظ الفريق العامـل مـع التقـدير اجلهـود الـيت تبـذهلا األمانـة                   )ن(  
ــة األمـــم املتحـــدة  ـــزاهة داخـــل منظومـ ــة بالنـــ ، وذلـــك مـــن خـــالل النـ ــادرة املتعلقـ زاهة يف ـ املبـ

 الفـساد  يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة   مؤمتر الدول األطراف  ينظراملؤسسات، وأوصى بأن    
  يف الكيفية اليت ميكن هبا للدول األطراف واألمانة أن تواصل بذل تلك اجلهود؛

ــة يف        )س(   ــذهلا األمان ــيت تب ــود ال ــل اجله ــق العام ــن   الحــظ الفري ــات ع مجــع املعلوم
لــدى الــصحفيني يف والــسالمة تعزيــز معــايري املــسؤولية واملهنيــة  اجليــدة مــن أجــل  املمارســات 

ــة مبواصــلة هــذا العمــل  وأوصــىاإلبــالغ عــن الفــساد  إىل أيــضا وأشــار الفريــق العامــل   . األمان
يف والــسالمة بغيــة تعزيــز معــايري املــسؤولية واملهنيــة  أخــرى يف املــستقبل إمكانيــة تنفيــذ أعمــال 

مــن تلــك املــادة، ) د (١، وخــصوصا الفقــرة  مــن االتفاقيــة١٣لمــادة ، وفقــا لالنــشر الــصحفي
 وقوانني الدول األطراف ذات الصلة؛

األمانـة أن تقـّدم إليـه تقريـرا يف اجتماعـه املقبـل عـن                مـن   طلب الفريق العامل      )ع(  
  .األنشطة املضطلع هبا عمال هبذه التوصيات

    
      تنظيم االجتماع  -الثثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

وجـون برانـدولينو    ) بولنـدا ( دومينيكـا كـرويس       كـلّ مـن     الفريق العامل  ترأس اجتماعَ   -٥
أمهيـة  علـى    دت الـسيدة كـرويس    أكّـ ولـدى افتتـاح االجتمـاع،       ). دة األمريكية الواليات املتح (

يف وتبادهلـا   علـى أمهيـة اسـتحداث ممارسـات فـضلى           وتفاقيـة   اال مـن    ١٤ إىل   ٥مـن   تنفيذ املواد   
تبادل املعلومات بني الـدول بـشأن       ضرورة تيسري   طت الضوء أيضا على     سلّو. جمال منع الفساد  

ودعـت الرئيـسة الفريـق العامـل إىل االسـتفادة مـن        . نفيـذ االتفاقيـة    ت بغية تعزيز مارسات  تلك امل 
إىل احلـضور   بـاه    الرئيـسة انت   وّجهتو.  خالل االجتماع  طرحهااملعلومات الوفرية اليت سيجري     

، قبيــل انعقــاد دورة ٢٠١١أغــسطس /ُيعقــد يف آبوف  املقبــل ســ الفريــق العامــلأن اجتمــاع
أن الـيت ينبغـي   املسائل على تزويد األمانة بإرشادات بشأن        الفريق العامل  حثَّتفالرابعة،   ملؤمترا

  .املقبلةيف األشهر توىل مزيدا من االهتمام 
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،  شعبة شؤون املعاهـدات حملـة عامـة عـن الوثـائق الـيت أعـدهتا األمانـة                  نائب مدير وقدَّم    -٦
األمانـة أن   مـن  املـؤمتر  ي طلـب فيـه  ذ، ال٣/٢عدَّت وفقا للقرار   أُقد  الوثائق  تلك  أشار إىل أن    ف

 بعـني االعتبـار     ةآخذجتمع وحتلل وتنشر معلومات عن املمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد،            
يف حـني   و.  منظومة األمم املتحدة وسـائر املنظمـات ذات الـصلة          املتوافرة يف اخلربة الفنية احلالية    

 أعـرب عـن أملـه    دفقبأنه سيلزم جتميع مزيد من املعارف يف جمال منع الفساد،       نائب املدير   أقر  
  .لفريق العامل نقطة انطالق مفيدةيف أن توفر الوثائق املعروضة على ا

وأبـرز املتكلمـون أمهيـة املناقـشات        .  العامـة  للتعليقـات بـاب   ال الـسيدة كـرويس   وفتحت    -٧
. ، ونّوهوا مع التقدير بوثائق املعلومـات اخللفيـة الـيت أعـدَّهتا األمانـة              يق العامل اليت سيجريها الفر  

م عدة متكلمني معلومات عن اجلهود الوطنية الرامية إىل اعتماد تدابري ملنـع الفـساد تتمـشى                 وقدَّ
، وإعـداد خطـط عمـل        الفـساد  اجلهود إنشاء أجهزة ملكافحـة    مشلت تلك   و. مع أحكام االتفاقية  

ملكافحــة الفــساد وتنفيــذها، واعتمــاد تــشريعات أو تعديلــها، واالضــطالع بأعمــال يف جمــال         
 أيــضا علــى دور اجملتمــع املــدين والقطــاع اخلــاص يف منــع  جــرى التــشديدو. مــومياالشــتراء الع

العمـل املُـضطّلع بـه يف     منع الفساد وأنشطةوأكَّد عّدة متكلمني على الصلة القائمة بني  . الفساد
وأُشري إىل أن إحـدى املهـام اهلامـة للفريـق العامـل تتمثـل يف                . آلية استعراض تنفيذ االتفاقية   إطار  

الدول األطراف على التحضري لالستعراضات اليت ستجريها يف إطار الفصل الثـاين مـن          مساعدة  
وُشـدِّد يف هـذا   . دورة االسـتعراض الثانيـة  خـالل  أن هذا الفصل لـن ُيـستعرض إال    مع  االتفاقية،  

وأهـاب املتكلمـون   .  بـني مجيـع الفـصول املوضـوعية لالتفاقيـة        ةالترابط القائمـ  أوجه  الصدد على   
 واملمارسـات   التجـارب الفريق العامل لتبادل    اجتماعات  أن يستفيدوا من     احلضور   منبزمالئهم  

حتديات يف جمال منع الفساد، ممـا جيعـل الفريـق العامـل             اجليدة واملعلومات بشأن ما واجهوه من       
ألفكار بشأن سـبل تنفيـذ أحكـام الفـصل الثـاين وإسـداء املـشورة للمـؤمتر بـشأن                    تبادل ا لمنتدى  

 . التاليةتعراضلتحضري لدورة االسالسبل الفُضلى ل
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
 :، أقّر الفريق العامل جدول األعمال التايل٢٠١٠ ديسمرب/ كانون األول١٣يف   -٨

 :املسائل التنظيمية  -١  

 افتتاح االجتماع؛  )أ(    

 .ار جدول األعمال وتنظيم األعمالإقر  )ب(    
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ــة املــ   -٢   ــة األمــم املتحــدة   تنفيــذ الوالي سندة إىل مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقي
  :ملكافحة الفساد بشأن منع الفساد

 تنمية وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  )أ(    

ــات    )ب(     ــادل املعلومـ ــاربتبـ ــدابري    والتجـ ــق بالتـ ــا يتعلـ ــدول فيمـ ــني الـ  بـ
 واملمارسات الوقائية؛

 لفساد وتعميمها والترويج هلا؛امجع أفضل املمارسات يف جمال منع   )ج(    

ــة منــع      )د(     التعــاون بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة وقطاعــات اجملتمــع بغي
 .الفساد

 .اعتماد التقرير  -٣  
    

    احلضور  - جيم  
االحتــاد : كانــت الــدول التاليــة األطــراف يف االتفاقيــة ممثّلــة يف اجتمــاع الفريــق العامــل   -٩

تراليا، إسرائيل، إكوادور، اإلمارات العربيـة املتحـدة،        الروسي، األرجنتني، األردن، إسبانيا، أس    
إيران اإلسالمية، إيطاليا، باكستان، الربازيل، الربتغال، بـروين دار         مجهورية  إندونيسيا، أنغوال،   

، بـيالروس،    املتعددة القوميات، بـريو    بوليفيا دولةالسالم، بلجيكا، بلغاريا، بنما، بنن، بولندا،       
زائــر، اجلماهرييــة العربيــة الليبيــة، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة تركيــا، توغــو، تــونس، اجل

ــابوي، ســري النكــا، الــسلفادور، ســلوفاكيا،      ــا، زمب ــا، زامبي ــا، روماني ــا، جنــوب أفريقي كوري
  مجهوريــةنــسا، الفلــبني،ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسويد، سويــسرا، شــيلي، الــصني، غــابون، فر 

ييــت نــام، قــربص، قطــر، كازاخــستان، كرواتيــا، كنــدا، كوبــا،  البوليفاريــة، فنلنــدا، فزويال  فــن
كولومبيــا، الكويــت، كينيــا، لبنــان، مــايل، ماليزيــا، مــصر، املغــرب، املكــسيك،   كوســتاريكا، 

يرلنــدا الــشمالية، ناميبيــا، النمــسا، نيجرييــا، نيكــاراغوا،  إملكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى و امل
 .اليونانالواليات املتحدة األمريكية، اليمن، 

وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف     -١٠
 .االتفاقية يف

يرلنــدا، إأملانيــا، تايلنــد، :  علــى االتفاقيــة ممثلــة مبــراقبني وكانــت الــدول التاليــة املوقّعــة   -١١
 .اجلمهورية التشيكية، اجلمهورية العربية السورية، اهلند، اليابان

 .مانأندورا وُع: ثّلت أيضا الدولتان التاليتان اللتان هلما صفة مراقبوُم  -١٢
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 . بعثة مراقب دائم لدى األمم املتحدةلديهكما مثِّلت فلسطني، وهي كيانٌ   -١٣

وُمثِّلــت مبــراقبني وحــدات تابعــة لألمانــة العامــة وهيئــات وصــناديق وبــرامج تابعــة لألمــم   -١٤
ة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة ووكـاالت               املتحدة ومعاهد منتسبة إىل شبك    

اهليئة الدوليـة ملراقبـة املخـدرات،       : متخصصة ومؤسسات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، هي       
انــة جلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري الــدويل، إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة باألم 

 املتحـدة اإلمنـائي، برنـامج األغذيـة العـاملي، مفوضـية األمـم املتحـدة حلقـوق                   ، برنامج األمم  ةالعام
 .الدويلاإلنسان، معهد األمم املتحدة األقاليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، البنك 

ــة     -١٥ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــات احلكومي ــة   : وُمثّلــت مب ــشارية القانوني املنظمــة االست
لــس أوروبــا، املنظمــة الدوليــة للــهجرة، منظمــة التعــاون والتنميــة يف     األفريقيــة، جم-اآلســيوية 

منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، ترتيـب فاسـنار بـشأن ضـوابط تـصدير               ،  امليدان االقتصادي 
 .األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام

يه مكتب مراقب دائم يف مقـر       وُمثِّلت منظمة مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لد         -١٦
  .األمم املتحدة

    
      ؤمتر بشأن منع الفساداملتنفيذ الوالية املسندة إىل   -رابعا  

    يف جمال منع الفسادتنمية وجتميع املعارف  –ألف  
، CAC/COSP/WG.4/2010/2نظره يف املعلومات الـواردة يف الوثيقـة       العامل  بدأ الفريق     -١٧

، الـيت  "لتنظيم الرقـايب يف القطـاع العـام   ة يف جمال منع الفساد ومناذج ا    املمارسات اجليد "املعنونة  
 الوثيقة إىل املعلومات اليت قّدمتـها مؤسـسات تابعـة ملنظومـة         وقد استندت . ممثل األمانة عرضها  

وقُـدم عـرض إيـضاحي      .  ودول أطراف  ذات الصلة األمم املتحدة وغريها من املنظمات الدولية       
اليت يضطلع هبا مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات      بادرة احلالية   امل إىل الفريق العامل بشأن   

  ).TRACK(  للمعارف املتعلقة مبكافحة الفساداملخّصصةاألدوات واملوارد واجلرمية بشأن 

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حملة عامة عـن األنـشطة الـيت تـضطلع هبـا                املراقب عن   وقدَّم    -١٨
 الفـساد، ورّحـب مـع التقـدير بالعمليـة التـشاورية الـيت أجرهتـا األمانـة لـدى                     منظمته يف جمال منـع    

 معلومــات خلفيــة عمــا يــضطلع بــه يف معــرض تقدميــهو.  العامــلإعــداد الوثــائق مــن أجــل الفريــق
 ضـمن  ، وّجـه االنتبـاه إىل مكانـة تلـك األنـشطة     يف جمـال منـع الفـساد   من أنشطة الربنامج اإلمنائي   

األهــداف  ودورهــا اهلــام يف بلــوغ ة احلكــم الــدميقراطي للربنــامج اإلمنــائي الــسياق املوسَّــع حلافظــ
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تفاقيـة، الـيت    اال عملية إعادة مواءمة األولويات واملهام إثـر بـدء نفـاذ             تناول أيضا و. اإلمنائية لأللفية 
إمكانيـات التعـاون وتقـدمي    ، وسلّط الضوء علـى      والتنمية للحوكمةيعتربها الربنامج اإلمنائي إطارا     

ساعدة التقنيـة علـى حنـو فّعـال مـن خـالل شـبكة الربنـامج اإلمنـائي الراسـخة والواسـعة النطـاق                         امل
ع هبـا   لضطيـ األعمـال الـيت     خـتم كلمتـه بعـرض       و. املؤلفة من املنسقني املقيمني واملكاتـب القطريـة       

 ومــا ُوضــع مــن أدوات ومنــهجيات وممارســات قطاعــات املعرَّضــة للفــسادالربنــامج اإلمنــائي يف ال
  . هتدف إىل مجلة أمور منها مساعدة هيئات مكافحة الفسادجيدة

لنــهج املتعــدِّد امنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي  عرضــت املراقبــة عــن و  -١٩
 أن املنظمــة تفــذكر. التخصــصات املتَّبــع يف منظمتــها بغيــة مكافحــة الفــساد يف القطــاع العــام 

 نزاهـة العمليـات اإلداريـة       اتاستعراضـ علـى   هـة و  زا  النها اخلاص ب  تركز بصفة خاصة على إطار    
  املنظمـة عتبار هذا العمل جزءا مـن برنـامج  ، بافيها غري األعضاءويف الدول األعضاء   ذات الصلة   

مـن ثالثـة عناصـر هـي املـساءلة،          يتـألف    النــزاهة إطـار   وأفـادت بـأن     . ة العمومي كمةوباحلاخلاص  
 اإلجيابيـة   التجـارب وأُشـري إىل    . لى أسـاس اجلـدارة    واإلرشاد والتدريب، وإدارة املوارد البشرية ع     

 .لشرق األوسط ومشال أفريقيايف ات  اجملااله من خالل العمل يف هذسبتاكُتاليت 

مبعلومـات  العامـل    منظمة األمن والتعاون يف أوروبا فقد زّودت الفريـق           املراقبة عن ا  أمَّ  -٢٠
، حيـث   ٢٠٠١الفـساد منـذ عـام       جمـال مكافحـة     عن األعمـال الـيت اضـطلعت هبـا منظمتـها يف             

أكّــدت أن املعلومــات املتعلقــة هبــذه األعمــال جيــري تبادهلــا بانتظــام مــع مكتــب األمــم املتحــدة 
أن املنظمــة قــد  ذكــرتو. تفــادي االزدواجاملعــين باملخــدرات واجلرميــة بغيــة كفالــة التكامــل و 

. عـاد والقطاعـات   يستند إىل هنـج شـامل ومتعـدد األب        الرشيدة   للحوكمة ا جديد ا برناجم توضع
نظمة يف جنـوب شـرق أوروبـا وجنـوب          امل أمثلة على األعمال اليت تضطلع هبا         املراقبة وأوردت

يف إدارة اجلمـارك ومراقبـة      على الصعيد احمللـي     زاهة     والن ة الذاتي احلوكمةالقوقاز من أجل تعزيز     
مـم املتحـدة املعـين       منظمتها بأن تتعاون مع مكتـب األ       املسندة إىل  الوالية   أشارت إىل و. احلدود

ــة ضــمان التــصديق العــاملي علــى     ــة وأشــارت إىل أن مــشاريع  االباملخــدرات واجلرميــة بغي تفاقي
مكافحــة الفــساد الــيت تــدعمها منظمتــها ستــستند إىل ردود الــدول علــى قائمــة التقيــيم الــذايت    

لتـشريعات  يف مجـع ا   للمـساعدة   نظمـة   اسـتعداد امل  كمـا أشـارت إىل      . ؤمتراملـ املرجعية اليت أقّرهـا     
املعـــين املكتـــب املتعلقـــة مبكافحـــة الفـــساد، وبـــذلك تـــسهم يف املكتبـــة القانونيـــة الـــيت يعـــدها  

  .باملخدرات واجلرمية

  .للوفود املهتمةسُتتاح  مجيع العروض اإليضاحية وذُكر أنّ  -٢١
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ممثــل األمانــة موضــوع املنــهجيات، مبــا يف ذلــك النــهوج املــستندة إىل األدلــة،  عــرض و  -٢٢
علـى   من أجل تقييم اجملاالت املعرَّضة بصفة خاصة للفساد يف القطـاعني العـام واخلـاص،                 املّتبعة

ــّين  ــةالنحــو املب ــزا . CAC/COSP/WG.4/2010/4  يف الوثيق ــدَّم عرضــا وجي ــهجيات إجــراء   وق ملن
 علـى الـصعيدين    اسـتخدمت واطن الضعف واستعرض النهوج الرئيـسية الـيت         َمـتقييمات كمية ل  

 بــأن وأُقــّر. بينــهاالرئيــسية  لطا الــضوء علــى أوجــه التــشابه واالخــتالف مــسالــوطين والــدويل، 
ــة ميكــن أن تــوفر معلومــات    ــةالنــهوج املــستندة إىل األدل  ودقيقــة عــن اجملــاالت املعرَّضــة  موثوق

تلـك  حتليـل   وممارسـات الفـساد،     عـن   األدلـة   التقـارير و  مجع  عادة  النهوج  وتشمل هذه   . للفساد
 العديــد مــن الكيانــات قــد  ه يف حــني أن بأنــوأُقــّر. موضــوعية باســتخدام إجــراءات املعلومــات

ــة    مــن هــذا القبيــل  أجــرت تقييمــات  علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، مل تكــن هنــاك منهجي
  .دة إلعداد تقييمات معيارية ُيعوَّل عليها بشأن الفساد واجملاالت املعرَّضة لهموّح

لألعمـال الـيت اضـطلع هبـا البنـك علـى        البنك الدويل عرضا إيضاحيا    املراقب عن وقدَّم    -٢٣
دراسـات  البنك يف إجراء    جتربة  ، مبا يف ذلك      يف جمال التقييم الكمي للفساد     املاضيمدى العقد   

  . بلدا بناء على طلبها٢٠ يف حنواستقصائية تشخيصية للفساد 

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي حملــة عامــة عــن األعمــال الــيت   املراقــب عــن كمــا قــدَّم   -٢٤
إىل إعداد نواتج معرفية وتقـدمي الـدعم        ، مبا يف ذلك     اضطلعت هبا منظَّمته يف جمال تقييم الفساد      

وبـيَّن عـدة مبـادئ توجيهيـة يـسترشد هبـا يف             . اليت تطلب املساعدة يف إجـراء التقييمـات       الدول  
جهـات  القيام باألعمال يف هذا اجملال، وأكَّد على أمهيـة العمليـات القطريـة الـيت تتـوىل زمامهـا                    

ــة       ــسياسات الوطني ــة يف إصــالحات ال ــات املعني ــائج التقييم ــضي إىل إدراج نت ــيت تف ــة وال . وطني
يـشترك فيهـا أصـحاب      وشدَّد أيضا على تنمية القدرات الوطنيـة، وشـجَّع علـى العمليـات الـيت                

  .مصلحة متعددون

عن تقديره للعمل الـذي اضـطلع بـه املكتـب املعـين باملخـدرات               العامل  وأعرب الفريق     -٢٥
وأقر املتكلمون بأمهية مجـع     . واجلرمية ولوثائق املعلومات اخللفية اليت أُعدت من أجل االجتماع        

. ، وال سيما الفصل الثاين منها، وعن أمنـاط الفـساد          تفاقيةاالمعلومات دقيقة وكاملة عن تنفيذ      
 تلـك طرائـق مجـع     سبق أن بـّت يف      ، أشار املتكلمون إىل أن املؤمتر       فيما يتعلق جبمع املعلومات   و

أما فيما يتعلـق بأمنـاط الفـساد، فـُشدِّد علـى            . ل قائمة التقييم الذايت املرجعية    املعلومات من خال  
قيـيم  ضرورة مراعاة عمـل آليـة اسـتعراض التنفيـذ عنـد وضـع املنـهجيات املـستندة إىل األدلـة لت                     

  .ساداجملاالت املعرَّضة للف
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 بـشأن إنـشاء   ، الـوارد يف وثيقـة املعلومـات اخللفيـة    بـاالقتراح، وأحاط املتكلمون علمـا       -٢٦
فريق مؤلف من خرباء دوليني للعمل على جتميع اخلربات يف جمـال تقيـيم للفـساد باالسـتناد إىل                   

وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن رأي مفــاده أن إنــشاء هــذا . األدلــة واســتبانة اجملــاالت املعرَّضــة لــه
ورّحـب عـدة مـتكلمني بتنميـة القـدرات علـى الـصعيد              .  يف هذه املرحلة   مستصوبلفريق غري   ا

وأُعرب عن تأييد التقييمـات املـستندة إىل        . الوطين من أجل وضع هذه املنهجيات واستخدامها      
وحذّر كثري من املتكلمني من اسـتخدام أي        .  التقييمات املستندة إىل التصورات    بدال من األدلة  
 .تصنيفا تراتبيا للدول تضع ةمنهجي

    
     بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائيةوالتجاربتبادل املعلومات   –باء  

د املتكلمــون الفريــق العامــل مبعلومــات عــن اجلهــود الــيت تــضطلع هبــا بلــداهنم ملنــع     زّو  -٢٧
بوابــة الــشفافية يف وأفــادت ممثلــة الربازيــل مبعلومــات عــن  . الفــساد يف إدارة األمــوال العموميــة

 مبناسـبة اليـوم     ،٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ٩ يف   أضيفت إليها خصائص جديدة   اليت  ،  بلدها
وتتضمن البوابة بصفة خاصة معلومات يسرية االستخدام عـن العقـود الـيت             . الدويل ملنع الفساد  

ن إلطـالع   افيت إضـا  ان بوابتـ  قد افُتتحت و. تربمها احلكومة االحتادية وعن نفقات عمومية حمدَّدة      
 والنفقـات ذات الـصلة بتنظـيم كـأس العـامل لكـرة              البنية التحتيـة  املواطنني على االستثمارات يف     

 اللــتني ستستــضيفهما ٢٠١٦عــام يف  ودورة األلعــاب األوملبيــة الــصيفية ٢٠١٤القــدم يف عــام 
تعزيـز  يـسهم يف     بتزايد عدد املواطنني الذين يطّلعون على البوابـة، ممـا             املمثلة ورّحبت. الربازيل
 .النفقات العموميةعلى اجملتمع املدين رقابة 

واملمارسات الفضلى الراميـة إىل تعزيـز    املبذولة  وسلَّط عدة متكلمني الضوء على اجلهود         -٢٨
ــن ــز املـــساءلة    الـ ــها تعزيـ ــنظم  زاهـــة والـــشفافية يف اإلدارة العموميـــة، بـــسبل منـ والقـــضاء علـــى الـ

خطــط عمــل واســتراتيجيات ملكافحــة الفــساد يف  ذُكــر أن و. صــالحالبريوقراطيــة مــن خــالل اإل
.  ملواجهـة الفـساد حتديـدا   أمنـاء املظـامل   مكاتـب   اعُتمدت، وأُنشئت مؤسـسات مثـل        القطاع العام 

وأُشري إىل أمهية منح أجور كافية للموظفني العموميني وتزويـدهم بقنـوات لإلبـالغ عـن حـاالت                  
يوم األمم املتحـدة للخدمـة العامـة،        ليكون  ونيه  ي/ حزيران ٢٣ يوم   بتحديدورحِّب  . السلوكسوء  
 التجـارب  اليـوم، باعتبـار هـذه املناسـبة فرصـة لتبـادل              القاضي بإحياء هذا  االحتاد األفريقي   قرار  وب

بلـده لتنـسيق مبـادرات      املبذولـة يف    وأبرز أحـد املـتكلمني اجلهـود الكـثرية          . على الصعيد اإلقليمي  
 .جانب تقدمي املساعدة إىل بلدان أخرىمنع الفساد على الصعيد الوطين، إىل 

 التــدابري مبــا يف ذلــك املتكلمــون االنتبــاه إىل النمــاذج التنظيميــة للقطــاع العــام،  ووّجــه  -٢٩
 أحـد املـتكلمني   وسـلّط . الرامية إىل معاجلة تضارب املصاحل واعتماد مـدونات لقواعـد الـسلوك        
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يـضا إىل ضـرورة تـدريب املـوظفني     وأُشـري أ . لـى ضـرورة تعزيـز نظـام العدالـة يف بلـده        الضوء ع 
  .بعد اعتمادهادونات تلك املالعموميني على مضمون 

    
    مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا  - جيم  

املمارسـات اجليـدة ملنـع الفـساد يف        "عنونة  امللفية  اخلعلومات  امل ممثل األمانة ورقة     عرض  -٣٠
ــتراء العمـــومي  ــا قـــد يترتـــب علـــى  ، ف)CAC/COSP/WG.4/2010/3 ("جمـــال االشـ ــار إىل مـ أشـ

 على مساءلة املوظفني العموميني وعلى النفقات العمومية والكفـاءة          تأثريمن  العمومي  االشتراء  
لتنفيـذ سياسـات      متزايـدة  ذات أمهية فاالشتراء العمومي أداة    .  العمومي املتصورة لنظم االشتراء  

  . عن آثار سلبية متعددةهذا القطاعر الفساد يف ميكن أن يسفمن مث، وكلية؛ اقتصادية 

 مـن االتفاقيـة، الـيت تـنص علـى ثالثـة مبـادئ أساسـية              ٩ من املـادة     ١وأُشري إىل الفقرة      -٣١
الـشفافية والتنـافس    معـايري   ، وهي   والكفؤةتسترشد هبا نظم االشتراء العمومي الفّعالة       ينبغي أن   

ــرارات و ــذها   وذُكــر أن مــن . املوضــوعية يف اختــاذ الق ــادئ وتنفي ــذا شــأن اعتمــاد هــذه املب  تنفي
 منع الفساد يف االشتراء العمومي وعلى زيادة التنافس، ومها هـدفان            ُييسر كال من   أن   اصحيح

  .ز كل منهما اآلخريعّز

أن ) "االشـتراء اإللكتـروين   "(ومن شـأن اعتمـاد نظـم إلكترونيـة يف االشـتراء العمـومي                 -٣٢
 الفوائـد اإلضـافية تعزيـُز إمكانيـة اطـالع العمـوم،           قد تـشمل    و. ثةالثالييسر كثريا تنفيذ املبادئ     

 االشـتراء بـشكل عـام       ات علـى املعلومـات املتعلقـة بعمليـ         اجملتمـع املـدين،    مبا يف ذلك مؤسسات   
 اشتراء وتسهيل اسـترجاع املعلومـات       ممارسة اشتراء حمدَّدة؛ والتوثيق املؤمتت لكل       مارساتومب

 علـى معلومـات االشـتراء بـصورة انتقائيـة مـن خـالل           االطّـالع ة   إمكاني إتاحةذات الصلة هبا؛ و   
ــز       ــرات متأصــلة للمخــاطر؛ وتعزي ــوفري مؤش ــة؛ وت ــات اإللكتروني ــصارم  إدارة اهلوي ــال ال االمتث

  . واإللزام بتقدمي املربرات؛لطرائق سري العمل

 اآلثــار فــسلّط الــضوء علــى بعــضألمانــة عرضــا إيــضاحيا لدراســة حالــة،  ممثــل لوقــدَّم  -٣٣
 املؤســسات مــشغلي زيــادة مــشاركة ، مبــا يف ذلــكنظــم االشــتراء اإللكتــروين لتنفيــذ اإلجيابيــة 

؛ وتقلــيص تكــاليف عمليــات  الــصغرية واملتوســطةواملنــشآت الــصغرى االقتــصادية، وال ســيما 
وأُشـري إىل   .  يف االشـتراء   االشتراء؛ وتوسيع نطاق استخدام تكنولوجيا املعلومـات واالتـصاالت        

ناســب مــن أطــر مــن هــو م وجــود مــا مثــل الــنظم، تيــسر تنفيــذ تلــككــن أن عوامــل أخــرى مي
  .تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتبنية حتتية لتشريعية و
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مـن العناصـر الـيت      عنـصرا   ن البنك الدويل إىل أن منع الفـساد مـا زال            املراقب ع وأشار    -٣٤
هـذه  مـع أن    و. لفـساد ومكافحـة ا  احلوكمـة   تكتسي أمهية فائقـة يف اسـتراتيجية البنـك اخلاصـة ب           

ويف هذا الـصدد،    . ركنا أساسيا فيها  االستراتيجية قيد املراجعة، فإن االشتراء العمومي ال يزال         
. لبلـدان الـشريكة   دى ا  األطـر التـشريعية لـ      تطـوير يركز البنك الدويل على بناء القدرات لتيسري        

قطاعـات   يف    ولوائحـه  تواجـه تنفيـذ قـوانني االشـتراء العمـومي         الـيت    التحديات فقد أثبت حتليل  
 بنــاء القــدرات مــع متطلبــات كــل أنــشطة، ضــرورة تكييــف قطــاعي النقــل والــصحة ك،حمــّددة

  .طاع من قطاعات اإلدارة العموميةق

 )األونـسيترال ( جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل               أمانـة  املراقب عن وأبلغ    -٣٥
 الــسلع واإلنــشاءات  النمــوذجي الشــتراءالفريــق العامــل بأنــه جيــري تنقــيح قــانون األونــسيترال 

القـانون النمـوذجي    تيح  وسـي . ٢٠١١ يف عام     النهائي النص اعتماد    من املتوقّع  واخلدمات، وأن 
أن فمـن شـأنه     مـن ثَـّم     و ميكن أن تستند إليه تـشريعات االشـتراء الوطنيـة،             شامال امنوذجاملنقّح  

مارسـات يف  أفـضل امل  يف الوقـت ذاتـه   دسِّ، وجيـ تفاقيـة اال مـن  ٩ من املـادة     ١ييسر تنفيذ الفقرة    
تطـابق  أهـداف قـانون األونـسيترال النمـوذجي املـنقَّح           جرى التشديد علـى أن      و. جمال االشتراء 

وقُـدِّمت أمثلـة علـى    . تفاقيـة وسـائر أحكامهـا ذات الـصلة     اال من   ٩ من املادة    ١الفقرة  أهداف  
 حتقيــق ه بغيــةوأُقــر بأنــ. نقّح املــتفاقيــة وأحكــام مــشروع القــانون النمــوذجي االتطــابق أحكــام 

 تتــسق مــع أحكامــه وأن يتــوافر  تــشريعاتالقــانون النمــوذجي، يلــزم أن تنفــذ الــدول  أهــداف 
بـرامج مـساعدة تقنيـة ُتنفَّـذ يف إطـار شـراكات مـع املنظمـات                الدعم لتلـك العمليـة مـن خـالل          

  .الدولية املعنية

ــة يف امليــ املراقــب عــ وقــدَّم   -٣٦ ــادئ  ن منظمــة التعــاون والتنمي دان االقتــصادي عرضــا للمب
األساسية واملبادئ التوجيهيـة العمليـة واألدوات الـيت وضـعتها املنظمـة لـدعم تنفيـذ الـسياسات                   

 يف فــضلىالمارســات يــرّوج املإرشــادات وعلــى حنــو يــوفّر والتــدابري الراميــة إىل منــع الفــساد،  
ونيـــة يف االشـــتراء  اإللكترلدعم اســـتخدام الوســـائتـــ أن املنظمـــة ذكـــرو. املمارســـني أوســـاط
ن املـواطنني مـن مـساءلة الـسلطات          الـشفافية والكفـاءة ومتكّـ      ، ألن تلك الوسائل ُتعزِّز    العمومي

حمـدَّدة عـن   معلومـات  املنظمـة تقـوم جبمـع    أن وبـيَّن  . ص األعباء والتكاليف اإلداريةالعامة وتقلّ 
، توخيــا لتلــك أتاملنظمــة أنــش، وأن  احلــد مــن الفــسادعلــىقــدرة نظــم االشــتراء اإللكتــروين  

أعـضاء  دول ممـثلني مـن   زاهـة، يـضم     فريقا خمصَّصا معنيا باالشتراء اإللكتروين وحتقيق الن      الغاية،
وقد أصدر الفريـق بالفعـل حملـة    . غري أعضاء يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا   يف املنظمة ودول  

 علـى حتديـد     ٢٠١١زاهة، وسـريكز يف عـام         عامة عن أفضل ممارسات االشتراء اإللكتروين والن      
  .مبادئ توجيهية للسياسات العامة يف هذا اجملال
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نة العامـة   إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية باألما      املراقب عن   وقّدم    - ٣٧
االشـتراء اإللكتـروين، مبـا يف ذلـك الدراسـات       اإلدارة يف جمـال     عرضا لألعمال اليت تضطلع هبـا       

ومشلـت الدراسـات   . ٢٠٠١ الـيت أُجريـت منـذ عـام      "ة اإللكترونية احلكوم" بشأن   االستقصائية
تطـوير البنيـة    :  احلكومـة اإللكترونيـة، وهـي      تقييميـة تتعلّـق بتطـور     االستقصائية أربعة مؤشـرات     

التحتيـــة يف جمـــال تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت؛ وتطـــوير الرأمســـال البـــشري؛ وتـــوفري 
الـدروس املستخلـصة   املُتكلّم وبيَّن . "شاركة اإللكترونية امل"؛ و العمومية" ةلكترونياإلاخلدمات  "

زيـادة سـبل اسـتفادة    الـيت مشلـت   الدراسـات االستقـصائية،   إجـراء تلـك    واإلجنازات احملقَّقة مـن     
تعزيـــز الـــنظم والفئـــات الـــضعيفة مـــن الفـــرص االقتـــصادية والنـــهوض باملـــساواة االجتماعيـــة  

وزيادة فرص العمـل اجلمـاعي       ذ االشتراء اإللكتروين  صورة البلدان اليت تنف   حتسني  الدميقراطية و 
  .ملنع الفساد ومكافحته

إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة عرضــا إيــضاحيا عــن  عــن  املراقــب كمــا قــّدم  -٣٨
ــوم األمــم   . جــوائز األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة   ــة العامــة اســتحدثت ي وأشــار إىل أن اجلمعي

، وأن اجلوائز متنح تقـديرا لإلسـهامات املقدمـة يف سـبيل             ٢٠٠٣املتحدة للخدمة العامة يف عام      
حدثت جـائزة األمـم املتحـدة للخدمـة     وقـد اسـتُ  . تعزيز دور اخلدمـة العامـة ومكانتـها وبروزهـا     

 واملكافـأة علـى التمّيـز يف جمـال     احلوكمـة  االبتكارات يف جمال أحدث اكتشاف من أجل العامة  
 الثقــة يف تعزيــز وتعزيــز الــروح املهنيــة وامــة ومكانتــها صــورة اخلدمــة العإبــرازاخلدمــة العامــة و

كتــب املعــين املبالتعــاون مــع قــد أنــشئت مــؤخرا، و.  وتبــادل املمارســات الناجحــةاتاحلكومــ
ــن اجلــوائز      ــدة م ــة جدي ــة، فئ ــوان باملخــدرات واجلرمي ــع ال"بعن ــة   من ــه يف اخلدم ــساد ومكافحت ف

 وتعزيــز املــشاركة يف ، اخلــدمات العامــةحتــسني أداء، إضــافة إىل الفئــات احلاليــة، وهــي "العامــة
 ، والنــهوض بــإدارة املعرفــة يف جمــال احلكــم،عمليــة اختــاذ القــرارات مــن خــالل آليــات مبتكَــرة

وتـشمل الكيانـات املؤهلـة      . وتعزيز أداء اخلدمات العامة على حنو يراعي املساواة بـني اجلنـسني           
ــام واخلــاص واملؤســسات     للترشــيح  ــاعني الع ــني القط ــشراكات ب ــزة  وال ــى  األجه ــة عل العمومي
م قــّدوُت. تــؤدي وظــائف اخلدمــة العامــةأخــرى  مؤســسة الــوطين ودون الــوطين وأي ينالــصعيد

يونيـه  / حزيـران  ٢٣ة يف   اجلوائز على الصعيد اإلقليمي مبناسبة يوم األمم املتحـدة للخدمـة العامـ            
  .من كل عام

الـيت   املبـادرات العديـدة      ناإلنسان عرضا إيـضاحيا عـ      حقوق  مفّوضية املراقب عن وقدَّم    - ٣٩
بــصفة  االنتبــاه هّجــوو. يف جمــال منــع الفــساد مــن منظــور حقــوق اإلنــسانتــضطلع هبــا املفوضــية 

تــدابري مكافحــة ، مبــا يف ذلــك خاصــة إىل املــوارد الــيت وضــعتها املفوضــية بالتعــاون مــع شــركائها
قتـصادية واالجتماعيـة    الفساد املُوصى هبـا يف املالحظـات اخلتاميـة الـصادرة عـن جلنـة احلقـوق اال                 
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ــراف     ــدول األطـ ــارير الـ ــشأن تقـ ــة بـ ــدويل يف اوالثقافيـ ــد الـ ــاص لعهـ ــاحلقوق اخلـ ــصادية بـ  االقتـ
ــة ــة واالجتماعي ــز إطــار    الــصكوالثقافي ــة إىل تعزي ــة الرامي ــادئ التوجيهي األعمــال ؛ ومــشروع املب

؛ نـسان  الـصادرة عـن جملـس حقـوق اإل         A/HRC/8/5التجارية وحقوق اإلنسان الوارد يف الوثيقـة        
 دراسة حالة عن إصالح احلكم؛ ومنـشور عـن نتـائج مـؤمتر األمـم املتحـدة                  ٢١ومنشور يتضمن   

. ٢٠٠٦ وحقوق اإلنسان الذي ُعقـد يف وارسـو يف عـام     السديداحلكم  إرساء  كافحة الفساد و  مل
 املفوضية كلمته باإلعراب عن استعداد املفوضية للتعاون الوثيـق مـع املكتـب              املراقب عن واختتم  

ــة     امل ــة إىل مكافحــة الفــساد واســتبانة اجملــاالت املمكن عــين باملخــدرات واجلرميــة يف جهــوده الرامي
  .للتعاون يف املستقبل

 نظـم االشـتراء اإللكتـروين باعتبارهـا دلـيال           النجـاح يف تنفيـذ    أمثلة علـى    عدة  وذُكرت    -٤٠
 لعمليــات تزايــد تفحُّــص اجملتمــع املــدين تــشمل فوائــد ، وهــي  الــنظمتلــكعلــى فوائــد اعتمــاد  

يف دين احمللـيني     والـصغرية واملتوسـطة واملـورّ      زيادة سـبل مـشاركة املنـشآت الـصغرى        االشتراء و 
مـشاريع  تنفيـذ   ملراقبـة االمتثـال يف      " الـشاهد اجملتمعـي   "اعتمـاد نظـام     ذكـر   و. االشتراء العمومي 

م لتحديـد  وأُضـيف أنـه ينبغـي إيـالء االهتمـا     . اجليـدة لممارسـات   كمثـال ل   الكبرية التحتية البنية
.  املمارسـات الفاسـدة  ُتسهِّلالعوامل الناشئة عن اعتماد نظم االشتراء اإللكتروين اليت ميكن أن      

بـرامج املـساعدة التقنيـة إلجـراء تغـيري ثقـايف يف املواقـف إزاء                أن تروِّج   واقترح املتكلمون أيضا    
 ٩ مـن املـادة      ١لفقـرة    يف ا   املُجـّسدة  االشتراء العمومي، على حنو ييسر اعتمـاد القـيم األساسـية          

  .، وتنفيذها تنفيذا فعاالتفاقيةاالمن 
    

    التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد  - دال  
 مواءمـة القواعـد      املعلومـات اخللفيـة الـيت أعـدهتا األمانـة عـن             أمـني املـؤمتر وثيقـة      عرض  -٤١

ني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق مـع       واللوائح اخلاصة بأعضاء جملس الرؤسـاء التنفيـذي    
ــساد    ــة الفـ ــدة ملكافحـ ــم املتحـ ــة األمـ ــادئ اتفاقيـ ــتذكر  .(CAC/COSP/WG.4/2010/5) مبـ واسـ

  باألمانـة العاّمـة   الذي قدَّمه مكتب خدمات الرقابة الداخلية ومكتب الشؤون القانونية   االقتراح
 تفاقيـة  املفاوضـات املتعلقـة باال     تاميـة مـن   خـالل اجلولـة اخل    واملكتب املعـين باملخـدرات واجلرميـة        

املــسائل املنظمــات الدوليــة ودور  املــوظفني العمــوميني الــدوليني و  رشــوبــشأن النظــر يف جتــرمي 
ــازات واحلــصاناتاملتعلِّقــة ب ، مل ُينظــر يف متقّدمــة إىل بلــوغ املفاوضــات مرحلــة  اونظــر .االمتي
 املـؤمتر يف  وبـتّ . ٥٨/٤قـرار اجلمعيـة العامـة       يف   إىل املؤمتر،    أحيلعلى حنو واٍف، بل     االقتراح  

املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة      إضافة إىل ذلك، فقد أطلق      و. ٢/٥ و ١/٧ يهاملسألة يف قرار  
توســيع نطــاق وذلــك بغيــة زاهــة يف املؤســسات،   املتعلقــة بــالنتــهمبادر ٢٠٠٧أبريــل /يف نيــسان
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 ٢٨ مـن أصـل      ١٩وقـدَّم    .ألمم املتحـدة  تفاقية ومعايريها ليشمل مؤسسات منظومة ا     االمبادئ  
حملـة  أدرجـوا فيهـا   املرجعيـة  التقيـيم الـذايت   عضوا يف جملس الرؤساء التنفيذيني ردودا على قائمة        

وأُحـيط علمـا أيـضا بـدعوة        . مبنظمـاهتم تفاقية اليت تنطوي على مبادئ تتـصل        االعامة عن مواد    
وج متــسقة يف شـىت املنظمــات الــيت  الـدول األعــضاء يف جمموعـة العــشرين إىل تــشجيع اتبـاع هنــ   

 مــن مواصــلة دة وال بــّدوأشــار أمــني املــؤمتر إىل أن التعــاون الــدويل مــسألة معقّــ. تنتــسب إليهــا
عة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بتنــاول  تقــّصي أبعادهــا، رغــم أن التطــورات األخــرية كانــت مــشجّ 

عـن   أمـني املـؤمتر أيـضا        لـغ بوأ .إحاالت قضايا معّينة من املنظمات الدوليـة إىل الـدول األعـضاء           
  .احلظر املتبادل بني املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف بشأن مؤخرا أبرماتفاق 

املتكلمون عن تقديرهم للجهود الـيت بـذهلا املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة                 وأعرب  - ٤٢
ائـدة املبـادرة     بف واهـ ونّو ،٣/٢ و ٢/٥ و ١/٧يف قرارات املـؤمتر     لتنفيذ الواليات املنصوص عليها     

 الدوليــة بواســطة قائمــة املنظمــات وباملعلومــات املــستقاة مــن  يف املؤســساتزاهــة املتعلقــة بــالن
 ضـرورة النظـر يف سـبل املـضي قُـُدما يف األعمـال الـيت           وا أيـضا  وأكَّـد . املرجعيـة التقييم الذايت   

  .اضطلعت هبا األمانة وفقا لوالية الفريق العامل

 العام واخلاص من أجل منـع الفـساد،         نيزيز الشراكات بني القطاع   وُشدِّد على أمهية تع     -٤٣
وفيمـا  . وعلى أمهية التأثري اإلجيايب للشراكات بني هـذين القطـاعني علـى االقتـصادات والتنميـة               

يتعلق بالشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص علـى الـصعيد الـدويل، أعـرب املتكلمـون عـن                      
نشطة اليت تضطلع هبـا مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة             رغبتهم يف إجراء استعراض منظَّم لأل     
وســاق املتكلمــون أمثلــة علــى  .  يف منــع الفــساداملنخرطــةوســائر املنظمــات احلكوميــة الدوليــة  

 أصـحاب املـصلحة مـن القطـاع اخلـاص يف املبـادرات الـيت               إشـراك اجلهود امللموسـة الراميـة إىل       
. زاهــة واملــساءلة ملتمثلــة يف الــشفافية والــنتــستهدف إذكــاء الــوعي وتــرويج املبــادئ األساســية ا 

امللتزمـة  " بأمسـاء الـشركات   لعامـة النـاس  متاحـة  تكـون  اجلهـود وضـُع قائمـة      ضمن تلـك     وذُكر
 بإسـداء املـشورة يف جمـال الـسياسات العامـة بـشأن الـشراكة                ُتكلّفإنشاء جلنة    و "باألخالقيات

يــات مــشاركة كيانــات القطــاع  بــني القطــاعني العــام واخلــاص وتقــدمي إرشــادات بــشأن إمكان 
 .اخلاص يف املشاريع العمومية

أفــضل "املعنونــة املعلومــات اخللفيــة الــيت أعــدهتا األمانــة و  ممثــل األمانــة وثيقــة عــرضو  -٤٤
بـروح املـسؤولية   تتـسم  املمارسات لتشجيع الصحفيني علـى نـشر تقـارير صـحفية عـن الفـساد              

حملـة عامـة عـن املمارسـات          هـذه الورقـة    موتقـد  .(CAC/COSP/WG.4/2010/6) " املهين الطابعو
 للفساد وتـربز مـسائل قـد تـؤثر علـى            سؤولامل و هين امل عالميالتناول اإل اجليدة يف جمال تشجيع     

 . من االتفاقية١٣حرية التماس املعلومات املتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها، وفقا للمادة 
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يـذ الـدول   تنفمنع الفساد وساسي يف على أن مشاركة اجملتمع أمر أ     شّدد الفريق العامل    و  - ٤٥
ويف هذا الصدد، أعرب الفريـق العامـل عـن تـصميمه علـى إيـالء مزيـد               .  من االتفاقية  ١٣للمادة  

 اإلعـالم   ط على مـا إلسـهام وسـائ        املتكلمون  كما شدَّد  .من االهتمام للمسألة يف اجتماعه املقبل     
يـشمل  ؤدي دورا متعـدد األوجـه،    اإلعـالم تـ    ط أن وسـائ   ذُكـر و. من أمهية فائقـة يف منـع الفـساد        

العدالـة لـوال    قـد ُتفلـت مـن        حـاالت الفـساد الـيت        كـشف  وحـىت مـن إذكـاء الـوعي       جوانب متتد   
 .كشفها على هذا النحو

وشدَّد املتكلمون أيضا على أمهيـة وضـع معـايري لتعزيـز التقـارير املهنيـة واملـسؤولة عـن            -٤٦
التــوازن بــني احلــق يف التمــاس    مراعــاة ة  بــضرورواعُتــرف. الفــساد، والتــرويج هلــذه املعــايري   

وبـني احلقـوق األساسـية األخـرى ذات      نـشرها وتعميمهـا     و وتلقيهـا     املتعلقة بالفـساد   املعلومات
ض عـرّ ي كـثريا مـا      احـساس ُيعـّد عمـال     بأن إعداد التقارير الصحفية عن الفـساد        واألمهية املماثلة   

 .لطائفة من املخاطر اإلعالم طممثلي وسائ

الفريق العامل األمانة على مواصلة مجـع املعلومـات عـن املمارسـات اجليـدة يف                وشجَّع    -٤٧
جمال إعداد التقارير الصحفية املهنيـة واملـسؤولة عـن الفـساد وأكَّـد علـى ضـرورة مواصـلة بنـاء                   

  .واحلكومات الصحفيني  الشراكات بنياليت ُتعّززربامج قدرات الصحفيني وال

ــة   عــرض و  -٤٨ ــة ورق ــل األمان ــة ممث ــة االجتماعــاتغرف ــدم احملــرز في " املعنون ــق  التق ــا يتعلّ م
وأُشري إىل أن هـذه الورقـة قـد أُعـدت       ). CAC/COSP/WG.4/2010/CRP.1 ("الفسادبالشباب و 

 ٣/٢ مــن قــرار املــؤمتر ١٩ و١٦ والفقــرتني  مــن االتفاقيــة١٣مــن املــادة ) ج (١وفقــا للفقــرة 
تقـدير االهتمـام الـذي أواله املـؤمتر يف           والحـظ الفريـق العامـل مـع ال         .بشأن تدابري منـع الفـساد     

 نـشاط للـشباب     تنظـيم دورته الثالثة لتثقيـف الـشباب يف جمـال منـع الفـساد، ورّحـب بإمكانيـة                  
كما شّجع األمانة على مجع معلومات عن املمارسات اجلّيـدة          . بالتزامن مع دورة املؤمتر الرابعة    

 .ومبادرات تثقيف الشباب يف جمال منع الفساد
    

  اعتماد التقرير  -خامسا  
    

اجتماعــه  عــن، اعتمــد الفريــق العامــل التقريــر  ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٥يف   -٤٩
)CAC/COSP/2010/WG.4/L.1و Add.1.(  
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