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    مقّدمة  -أوال  
 يف ُيـشار إليهـا  (مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد         اختذ    -١

 تـــشرين ١٣ إىل ٩ مـــن ، قطـــريف دورتـــه الثالثـــة املعقـــودة بالدوحـــة") ةاالتفاقيـــ" بــــمـــا يلـــي 
 ، الـذي قـضى فيـه بإنـشاء فريـق          "فسادتدابري منع ال  " املعنون   ٣/٢، القرار   ٢٠٠٩نوفمرب  /الثاين

لكـي  ") الفريـق العامـل   " بــ  يف مـا يلـي       ُيشار إليـه  ( مفتوح العضوية    تحكومي دويل مؤقَّ  عامل  
وقـد أُنـشئ هـذا الفريـق وفقـا      .  تنفيذ واليته بشأن منع الفساد يسدي إليه املشورة ويساعده يف    

  )١(. من اتفاقية مكافحة الفساد٦٣للمادة 

ــا مــن      -٢  كــانون ١٥ إىل ١٣واعتمــد الفريــق العامــل يف اجتماعــه األول املعقــود يف فيين
، عددا من االستنتاجات، وأوصى، يف مجلـة أمـور، بـأن يركّـز اجتماعـه      ٢٠١٠ديسمرب  /األول
  :بل على املواضيع التاليةاملق

 ٧ و٥سياســات وممارســات إذكــاء الــوعي، مــع اإلشــارة خــصوصا إىل املــواد   ‘١‘  
   من االتفاقية؛١٣ و١٢و

)  مـن االتفاقيـة    ٨املـادة   (مـدونات قواعـد الـسلوك       : القطاع العام ومنـع الفـساد       ‘٢‘  
  ). من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس 

ىل أنـه ينبغـي أن تواصـل األمانـة االضـطالع بأنـشطتها              وخلص الفريق العامل كذلك إ      -٣
ــى           ــالتركيز عل ــك ب ــة، وذل ــن االتفاقي ــاين م ــصل الث ــصلة بالف ــات ذات ال ــع املعلوم اخلاصــة جبم

وأوصى الفريق العامـل بـأن تواصـل    .  واملبادرات اليت حتّددها الدول األعضاء   اجليِّدة املمارسات
اخل منظومة األمم املتحدة وسـائر املنظمـات ذات         األمانة مجع املعلومات عن اخلربات املتاحة د      

الصلة يف جمال منع الفساد، وأن تقّدم إليه تقريرا يف اجتماعه املقبـل عـن األنـشطة املـضطلع هبـا             
  .عمال هبذه التوصيات

 اخللفية هذه تسعى إىل تـوفري جمموعـة مـصّنفة            املعلومات  ورقة ووفقا لالستنتاجات، فإنَّ    -٤
بعـة يف جمـال منـع الفـساد فيمـا خيـص أول واحـد مـن                   املتَّ يِّـدة ارسات اجل حسب املوضوع من املم   

املوضوعني املبّينني أعـاله، وهـو سياسـات وممارسـات إذكـاء الـوعي، مـع اإلشـارة خـصوصا إىل                     
 أخــــــرى خلفيــــــة  معلومــــــاتويــــــرد يف ورقــــــة.  مــــــن االتفاقيــــــة١٣ و١٢ و٧ و٥املــــــواد 

)CAC/COSP/WG.4/2011/3 (  يف جمال منع الفـساد يف القطـاع العـام،           ةيِّدعرض للممارسات اجل 
  . من االتفاقية١٠ و٨وال سيما فيما يتعلق باملادتني 

───────────────── 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهدات األمم املتحدة، )1(  
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وال ُيقــصد هبــذه الورقــة أن تكــون شــاملة، بــرغم الــسعي فيهــا إىل مراعــاة املعلومــات      -٥
املقّدمــة مــن الــدول األطــراف يف االتفاقيــة واملبــادرات ذات الــصلة يف منظومــة األمــم املتحــدة    

  .ملنظمات ذات الصلةوسائر ا

ــة علــى أســاس املعلومــات املقّدمــة مــن احلكومــات ردا علــى        -٦ وقــد أُِعــّدت هــذه الورق
، واملــذكّرة ٢٠١١مــارس / آذار١٨ املؤرخــة CU 2011/45(A)مــذكّرة األمــني العــام الــشفوية 

مــايو / أيــار٢٧ويف . ٢٠١١أبريــل / نيــسان٢٦ املؤرخــة CU 2011/67(A)الــشفوية التذكرييــة 
، كانــت قــد وردت تقــارير مــن كــل مــن االحتــاد الروســي، واألرجنــتني، واألردن،         ٢٠١١

ــشيكية،      ــة التـ ــا، واجلمهوريـ ــرين، وبنمـ ــستان، والبحـ ــواي، وباكـ ــا، وأوروغـ ــا، وأملانيـ وأرمينيـ
ــيلي،      ــسرا، وش ــسلفادور، وسوي ــا، وال ــا، وروماني ــصني، وجورجي ــام،   وال ــت ن ــبني، وفيي والفل

، ومـــصر، واملكـــسيك، وموريـــشيوس، والنمـــسا، وقـــربص، وكمبوديـــا، والتفيـــا، ومدغـــشقر
وتتنـاول هـذه الورقـة معلومـات ذات صـلة مباشـرة باملـسائل املوضـوعية                 . ونيكاراغوا، واليابان 

وسـُيتاح الـنص الكامـل هلـذه التقـارير علـى املوقـع الـشبكي                . اليت هي حمور تركيز هـذا التقريـر       
  ).كتبامل(ملكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية 

 خلفيــة  معلومــات اخللفيــة هــذه أن تــشري إىل ورقــة املعلومــات األمانــة يف ســياق ورقــةوتـودّ   -٧
قة بـشأن تعزيـز معـايري املـسؤولية واملهنيـة والـسالمة لـدى الـصحفيني يف اإلبـالغ عـن الفـساد،                        متعّم

نــة أيــضا أن  األماوتــوّد). CAC/COSP/WG.4/2010/6(قُــدِّمت إىل الفريــق العامــل يف دورتــه الــسابقة 
" التقــــدم احملــــرز فيمــــا يتعلّــــق بالــــشباب والفــــساد"تــــشري إىل ورقــــة غرفــــة اجتماعــــات معنونــــة 

)CAC/COSP/WG.4/2011/CRP.1(قُدِّمت إىل الفريق العامل يف دورته األوىل ،.  

مـايو  / أيـار  ١٣ت، حـىت يـوم       األمانة يف سياق هذه الورقة اإلشارة إىل أهنـا تلقّـ           كما تودّ   -٨
 والستني التالية يف االتفاقيـة عـن وجـود سـلطات            ات من الدول األطراف اخلمس     معلوم ،٢٠١١

متخّصــصة فيهــا مبكافحــة الفــساد تــشرف علــى تنفيــذ سياســات مكافحــة الفــساد الوقائيــة وفقــا   
االحتــاد الروســي، واألردن، وأرمينيــا، وإســتونيا، :  مــن االتفاقيــة٦ مــن املــادة ٣ألحكــام الفقــرة 

ــوادور، وأ ــرائيل، وإكـ ــواي، وأوزبكـــستان،   وإسـ ــدة، وأوروغـ ــة املتحـ ــارات العربيـ ــا، واإلمـ لبانيـ
وأوغنــــدا، وآيــــسلندا، وباكــــستان، والربتغــــال، وبــــروين دار الــــسالم، وبلجيكــــا، وبلغاريــــا،  

، وبــريو، وتركيــا، واجلبــل األســود، )املتعــددة القوميــات-دولــة(وبــنغالديش، وبولنــدا، وبوليفيــا 
يوغـسالفية سـابقا، والـدامنرك، ورومانيـا، والـسلفادور،          ومجهورية كوريـا، ومجهوريـة مقـدونيا ال       

ــسا،     ــشيل، والـــصني، وفرنـ ــنغافورة، والـــسويد، وسويـــسرا، وسيـ ــلوفينيا، وسـ ــلوفاكيا، وسـ وسـ
، وفنلنــدا، وفييــت نــام، وقــربص، وقطــر، وكرواتيــا، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  والفلــبني، وفــن

ــا    ــت، وكينيـ ــا، والكويـ ــتاريكا، وكولومبيـ ــدا، وكوسـ ــا،  وكنـ ــسمربغ، وليتوانيـ ــا، ولكـ ، والتفيـ
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ــا،     ــا، وموريـــشيوس، وناميبيـ ــا، واملغـــرب، وملـــديف، ومنغوليـ ــة، وماليزيـ وليختنـــشتاين، ومالطـ
  .والنرويج، والنمسا، وهاييت، واهلند، وهولندا، والواليات املتحدة األمريكية

    
      ) من االتفاقية٥املادة (سياسات وممارسات مكافحة الفساد الوقائية   -ثانيا  
     اليت أبلغت عنها الدول األعضاءيِّدةاملمارسات اجل  - ألف  

كلَّف اهليئة املتخصصة مبكافحة الفساد يف معظم الواليات القضائية الـيت ُتنـشئها مبهّمـة              ُت  -٩
. إضافية هي نشر املعلومات عن مكافحة الفساد وتنفيـذ أنـشطة إذكـاء الـوعي احملـددة األهـداف                  

 يف جمـال مكافحـة      يِّـدة  ما تقوم به كذلك من مجع للممارسات اجل        وتؤدي هذه املؤسسة، باعتبار   
  . من االتفاقية٥الفساد، دورا مهّماً يف التعاون والتنسيق عرب احلدود وفقا ألحكام املادة 

وأصبحت املواقع الشبكية للسلطات املختصة، ومنـها اهليئـات املتخّصـصة يف مكافحـة           -١٠
هاما من أنشطة إذكاء الـوعي الـيت تـستهدف اجلمهـور            الفساد والوزارات ذات الصلة، عنصرا      

وعادة ما تبّين هذه املواقع الشبكية والبوابات اإللكترونية اجملانيـة الـيت            . على أوسع نطاق ممكن   
ــن أيِّ    ــسهولة م ــتخدامها ب ــتراتيجياهتا     ميكــن اس ــسلطات واس ــذه ال ــة ه ــامل، والي  مكــان يف الع

وغالبا مـا تقـّدم معلومـات إضـافية عـن كيفيـة املـشاركة        وأولوياهتا وإجنازاهتا وأنشطتها احلالية،    
 بتوحيــد تــصاميم املواقــع ٢٠١١وقامــت الــسلفادور يف عــام . يف اجلهــود املبذولــة ملنــع الفــساد

الــشبكية اخلاصــة بــاثنتني وســتني مؤســسة حكوميــة، وجهزهتــا بنظــام تــصفح اإلنترنــت نفــسه،  
  .عروضة يف املواقعلتبّسط بذلك وتيّسر وصول اجلمهور إىل املعلومات امل

ومثــة طريقــة مباشــرة أكثــر إلطــالع اجلمهــور علــى أنــشطة اهليئــات املتخصــصة يف            -١١
. اليت نفّـذت يف التفيـا علـى سـبيل املثـال        " األبواب املفتوحة "مكافحة الفساد، أال وهي أنشطة      

طتها بـدعوة اجلمهـور لكـي يطلـع علـى أنـش           " أيام األبـواب املفتوحـة    "وتقوم املؤسسة املعنية يف     
وقـد تـشمل األيـام املـذكورة        . بعد اإلعالن عن احلدث قبل إقامتـه بوقـت كـاف          " من الداخل "

االجتمــاع بــاملوظفني العــاملني يف اهليئــة املتخّصــصة يف مكافحــة الفــساد وزيــارة أمــاكن عملــها 
ــصة ومجــع         ــسلطة املخت ــا ال ــضطلع هب ــيت ت ــشطة ال ــشاريع واألن ــارض اخلاصــة بامل ــشاهدة املع وم

  . احلصول على معلومات مباشرة من املوظفني عن احلمالت أو فرص املشاركةالكتيبات أو

 من االتفاقيـة إىل أن تتعـاون الـدول األطـراف فيمـا بينـها                ٥ من املادة    ٤وتدعو الفقرة     -١٢
ــز سياســات وممارســات         ــى وضــع وتعزي ــصلة عل ــة ذات ال ــة أو اإلقليمي ــع املنظمــات الدولي وم

ن يشمل ذلك التعاون مشاركة الدول يف الـربامج واملـشاريع           وميكن أ . مكافحة الفساد الوقائية  
الـيت  ) املبـادرة الفييتناميـة   (واملبـادرة الفييتناميـة ملكافحـة الفـساد         . الدولية الرامية إىل منع الفـساد     
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اشــتركت يف تنظيمهــا هيئــة التفتــيش احلكوميــة يف فييــت نــام والبنــك الــدويل، هــي مثــال علــى  
د املبــادرة وحتــّد. لــف جوانــب أعمــال مكافحــة الفــساد الوقائيــة مبــادرة تعاونيــة جتمــع بــني خمت 

د مقترحـــات مـــشاريع بـــسيطة وابتكاريـــة وعمليـــة مـــن أجـــل    وتؤّيـــ٢٠١١الفييتناميـــة لعـــام 
ت املبـادرة الفييتناميـة حلّـ     أنَّ  وباعتبـار   . استنساخها الحقا وتوسيع نطاقها بفضل منح االبتكار      

 الذي ُمنِحـت فيـه جـوائز خلمـسة وعـشرين مـن        ،٢٠٠٩لعام  " يوم االبتكار يف فييت نام     "حملّ
 مرشـحا،   ١٥٢أكثر املشاريع إبداعا وجـدوى واسـتدامة يف إطـار مـسابقة وطنيـة شـارك فيهـا                   

  . هذه املبادرة تنظم أيضا منتدى لتبادل املعارف على هامش حفل توزيع اجلوائزفإنَّ

 بالتركيز علـى مـستوى      ومن املمارسات اليت جيري اإلعداد هلا يف جورجيا ملنع الفساد           -١٣
يف جورجيـا   " دار العدالـة  "وتعتـرب   ". دار العدالـة  "ى  الكفاءة يف تقدمي اخلـدمات العامـة مـا يـسمّ          

يقدم طائفـة متنوعـة مـن اخلـدمات العامـة يف موضـع              " مكتب جامع متعدد اخلدمات   "على أهنا   
ليـسي وثـالث مـدن    يبوبعد االنتهاء من إقامة دور العدالة يف ت. واحد فيما يتعلق بقطاع العدالة    

أخرى، سـتكون قـادرة علـى تقـدمي خـدمات موّحـدة يف مكتـب واحـد للـسجل العـام الـوطين                        
والسجل املدين وكُّتاب العـدل وسـلطات أخـرى، وتبـّسط مـن مث اإلجـراءات اإلداريـة بـشكل                  

وأبلغت بنما عن وضع مبادرة مماثلـة ُيطبـق فيهـا مبـدأ املكتـب اجلـامع املتعـدد اخلـدمات                     . كبري
  . قطاع اإلسكانعلى

وُنفِّذت يف الفلبني مبادرة هتدف أيضا إىل تعزيز عملية تقدمي اخلدمات العامـة مبوجـب                 -١٤
وتتألف هذه املبادرة من مسح تقييمي جلمـع معلومـات    ). ٢٠٠٧(قانون مكافحة البريوقراطية    

اسم مواثيـق   عن مدى امتثال الوكاالت والوحدات احلكومية احمللية ملعايري اخلدمات، املعروفة ب          
 عمـا تقّدمـه   الزبائناملواطنني، وهو يقيس مستوى أداء هذه الوكاالت والوحدات ومدى رضا  

ومثـــة مبـــادرة أخـــرى ذات صـــلة ملراقبـــة االمتثـــال لقـــانون مكافحـــة   . مـــن خـــدمات مباشـــرة
الت ألحكـام  ملستوى امتثال الوكا" معاينة"، وهي عبارة عن آلية )ARTA Watch(البريوقراطية 

د املبـادرة مبـادئ تقـدمي اخلـدمات بكفـاءة وتنـشر مـواد عـن احلمـالت                   كّوتؤ.  املذكور القانون
  .املنظمة ذات الصلة

وختــضع مــشاريع القــوانني واللــوائح التنظيميــة يف أرمينيــا لتقيــيم إلزامــي بــشأن مــا قــد     -١٥
ه ب عليهــا مــن نتــائج يف جمــال مكافحــة الفــساد، وهــو تقيــيم جتريــه وزارة العــدل ملــا تتيحــيترّتــ

وُتجــرى بعــد التقيــيم . مــشاريع القــوانني مــن إمكانــات تــسهيل الفــساد أو تقليلــه إىل أدىن حــد
 يومــا حــول مــشروع القــانون، الــذي ُينــشر علــى املوقــع اإللكتــروين   ١٥مناقــشة عامــة مــدهتا 

  .للسلطة اليت تتوىل صياغته
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ينـه يف جمـال     ويعكف االحتاد الروسي أيضا علـى تقيـيم قوانينـه ولوائحـه ومـشاريع قوان                -١٦
وأفضت عملية تقييم أجرهتـا أجهـزة النيابـة العامـة علـى نطـاق واسـع يف عـام         . مكافحة الفساد 

 إىل حتديد عدد كبري مـن القـوانني الـيت ُرِئـي أهنـا تتـضمن عناصـر تـساعد علـى ممارسـة                  ٢٠١٠
اد وُتحـدَّد منهجيـة إجـراء تقييمـات مكافحـة الفـس           . الفساد، مما أسفر عن تعديل تلك القوانني      

وإطارهــا التنظيمــي مبوجــب مرســوم حكــومي، ُيــسند مهّمــة إجــراء هــذه التقييمــات إىل وزارة  
  .العدل، والنيابة العامة، ووكاالت حكومية أخرى، وكذلك منظمات اجملتمع املدين

رى التعـاون علـى املـستوى دون الـوطين، وتعزيـز تطبيــق      وتواصـل األرجنـتني توثيـق عُـ      -١٧
وقــد شــرعت البلــديات  . مــات االحتاديــة واملقاطعــات والبلــديات سياســات الــشفافية يف احلكو

بإعداد جرد منهجي لإلطار التشريعي من أجل الوقوف على حالة القـوانني ذات الـصلة بـسبل       
احلصول على املعلومات، واألخالقيات العامة، ومشاركة اجملتمع املـدين، واالشـتراء العمـومي،             

  .واهليئات املسؤولة عن هذه املسائل

من االسـتراتيجيات اجلـديرة بالـذكر    هو وإجراء عمليات استعراض طرائق منع الفساد    -١٨
فقــد أجــرت اللجنــة . الــيت اعتمــدها بعــض الــدول هبــدف القــضاء علــى فــرص ممارســة الفــساد  

املــستقلة ملكافحــة الفــساد يف موريــشيوس مــثال عــّدة دراســات متعمقــة عــن نظــم وإجــراءات     
مليات استعراض طرائق منع الفـساد، بغـرض التوصـية بإدخـال            اهليئات العامة، املعروفة باسم ع    

ــساد        ــال الفـ ــات وأعمـ ــصول املخالفـ ــع حـ ــأهنا أن متنـ ــن شـ ــالحات مـ ــسينات أو إصـ   ويف . حتـ
 هيئـــة عامـــة، ٢٤ استعراضـــا يف ٢٧، كـــان قـــد أُجـــري ٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٣١

وضـمانا  . عات توصية يف هذا املضمار، مشلـت إدخـال تعـديالت علـى التـشري              ٩٦٧وأُصدرت  
لتنفيذ هذه التوصيات بفعالية وسرعة، ُتعقد اجتماعات مع اإلدارة الستطالع آرائهـا، وجتـرى              

  .عمليات متابعة بعد ستة أشهر من إصدار التقرير بغية رصد مدى تنفيذ التوصيات

ومـن املمارســات ذات الــصلة إجــراء تقييمـات دوريــة يف رومانيــا لتنفيــذ االســتراتيجية     -١٩
مراجعـة  ) Freedom House(وتولت منظمة دار احلرية غـري احلكوميـة   . ملكافحة الفسادالوطنية 

ووفقـا ملـا جـاء يف تقريـر التقيـيم           . ٢٠٠٤-٢٠٠١تنفيذ أول برنامج وطين ملنع الفـساد للفتـرة          
ــشفافية         )٢٠٠٥( ــساءلة وال ــن امل ــة ع ــصكوك القانوني ــن ال ــة م ــا جمموع ــد أحــدثت روماني ، فق

 التــدابري الناجحــة اجلــديرة بالــذكر قــانون حريــة احلــصول علــى   ومــن بــني. ومكافحــة الفــساد
ح كبـار الشخـصيات وموظفـو اخلدمـة املدنيـة بـشفافية             املعلومات، والقـرار القاضـي بـأن يـصرّ        

وأجــرت . مبمتلكــاهتم وبوجــود أي تــضارب للمــصاحل، وإنــشاء هيئــة مــستقلة ملكافحــة الفــساد
تقييما ألحـدث اسـتراتيجيتني مـن اسـتراتيجيات      ٢٠١٠فرقة من اخلرباء املستقلني يف هناية عام   
، وخلــص  )٢٠١٠-٢٠٠٨ و٢٠٠٧-٢٠٠٥للفتــرتني  (رومانيــا يف جمــال مكافحــة الفــساد     
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االســتراتيجيتني قــد ُنفِّــذتا إىل حــد  أنَّ  إىل ٢٠١١أبريــل /الفريــق يف تقريــره املنــشور يف نيــسان 
  .رة قصرية من الزمنعددا كبريا من التدابري اختذ ملكافحة الفساد يف فتأنَّ كبري و

    
    املبادرات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات  - باء  

يعكف فريق إدارة القطاع العام التابع للبنك الدويل علـى إنـشاء شـبكة معـارف هليئـات                  -٢٠
ويدرس الفريـق العوامـل املـؤثّرة علـى مـدى فعاليـة هـذه اهليئـات، بالتعـاون مـع              . مكافحة الفساد 

. ب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية ووزارة اخلارجية األمريكية واملفوضية األوروبية          مكت
وهتدف املبادرة إىل مجع معارف منظمة عن هيكل اهليئات وخرباهتا وإنشاء شبكة معارف ُتودع              

: لـي وأفضت هذه اجلهود إىل حتقيـق مـا ي        . فيها هذه املعلومات لالختصاصيني املمارسني واخلرباء     
 هيئـة ملكافحـة الفـساد عـن هيكـل           ٥٥مجع بيانات مفصلة بواسطة دراسات استقصائية من        ‘ ١‘

ابة إلكترونيـة   تصميم بوّ ‘ ٣‘قة؛ و  دراسات حالة متعمّ   ٨جتميع  ‘ ٢‘اهليئات ووالياهتا وخرباهتا؛ و   
. ٢٠١١أغسطس  /مفتوحة على شبكة الويب تتضّمن املعلومات املُجّمعة، ُيزمع تدشينها يف آب          

بواسـطة الدراسـات االستقـصائية يف       املُجّمعـة   يرد ملخص بأهم نتائج دراسات احلالة والبيانات        و
  ".الكتيب الدويل القتصاديات الفساد"ورقة ُيرتقب إصدارها يف 

وفرغت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي مـن إعـداد دراسـة اسـتطالعية يف             -٢١
وهتــدف الدراســة . ن واملــستخِدم يف تقــدمي اخلــدمات العامــةاآلونــة األخــرية عــن مــشاركة املــواط

يف خمتلـف فئـات    " اإلنتـاج املـشترك   "املذكورة إىل تقدمي حملة عامة عن املمارسـات الوطنيـة بـشأن             
اخلدمة واستبانة التحديات واملخاطر اليت تعتـرض التنفيـذ، مثـل االحتيـال وسـوء اإلدارة وانعـدام                  

تم التقريـر بعـرض قائمـة مرجعيـة لـدعم اجلهـود الوطنيـة يف ميـدان         وُيختـ . الشفافية وأطر املساءلة  
التنفيذ وحتديد االجتاهـات املختطـة للمتابعـة، مبـا فيهـا حتـسني تقيـيم هـذه املمارسـات مـن حيـث                  

  .فعالية تكلفة ورصد املمارسات املبتكرة بواسطة مرصد ُيعىن هبذه املمارسات يف القطاع العام

تحدة اإلمنائي بالتعاون مع شركائه، ومنهم جلنـة األمـم املتحـدة            ويقّدم برنامج األمم امل     -٢٢
االقتصادية ألفريقيا، دعما تقنيا خلمسني بلدا علـى األقـل مـن أجـل وضـع اسـتراتيجيات وأطـر                    
وطنية ملكافحة الفـساد وتعزيـز قـدرات مؤسـسات مكافحـة الفـساد علـى مـستوى الـسياسات                    

، وضــع برنــامج األمــم املتحــدة ٢٠١٠عــام ويف . واالختــصاصيني املمارســني علــى حــد ســواء 
وجيــري ". منهجيــة لتقيــيم قــدرات هيئــات مكافحــة الفــساد علــى أداء املهــام الوقائيــة "اإلمنــائي 

ــل األســود            ــن اجلب ــات يف كــل م ــراء تقييم ــستخدم إلج ــيت ُت ــة، ال ــذه املنهجي ــاق ه ــيع نط توس
ملكلفـة بواليـات يف   وكوسوفو وتركيا ومولدوفا، لتـشمل تقيـيم أداء هيئـات مكافحـة الفـساد ا           
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ــاذ  ــة        . جمــال اإلنف ــة الدولي ــسنوي للرابط ــؤمتر ال ــة يف امل ــذه املنهجي ــل هب ــدء العم ــُيعلن عــن ب وس
  .٢٠١١أكتوبر /لسلطات مكافحة الفساد يف تشرين األول

ويتوىل العديد من شـبكات املعـارف اإلقليميـة التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                      -٢٣
فعلــى ســبيل املثــال، تقــوم شــبكة .  يف جمــال الوقايــة مــن الفــساديِّــدةمجــع ونــشر املمارســات اجل

املمارسني يف جمال مكافحة الفساد، اليت يديرها مركز براتيسالفا التابع لربنـامج األمـم املتحـدة                
اإلمنــائي واملؤلفــة مــن اختــصاصيني ممارســني وخــرباء معنــيني مبكافحــة الفــساد، بتــسهيل تبــادل  

ــة   املعــارف فيمــا بــني املؤســس  ــة طلبــات حمــددة بــشأن احلــصول علــى املــساعدة التقني . ات لتلبي
وتتعهد شبكة املمارسـني يف جمـال مكافحـة الفـساد قاعـدة بيانـات تـضم معلومـات عـن األطـر                       
املؤسسية والقانونية املعمول هبا يف بلدان املنطقة يف ميدان مكافحة الفساد وحيز عمـل مفتـوح                

  .واصل فيما بني األعضاءأمام عدد حمدود من األشخاص يسّهل الت

وتواظب املبادرة املشتركة بني مصرف التنميـة اآلسـيوي ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف           -٢٤
امليدان االقتصادي ملكافحة الفساد يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ علـى عقـد حلقـات دراسـية بـشأن                  

 املثال، شـكّلت    فعلى سبيل . مسائل تتعلق مبنع الفساد تتناول مواضيع ذات صلة بالقطاع العام         
 بـشأن منـع الفـساد، منتـدى         ٢٠٠٩مـارس   /احللقة الدراسـية اإلقليميـة الثامنـة املعقـودة يف آذار          

  . يف جمال منع الفساديِّدةلبلدان آسيا واحمليط اهلادئ لكي تعرض وتتبادل املمارسات اجل

عــين ، قــام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة امل ٢٠١٠ويف عــام   -٢٥
وكذلك وكالة التعـاون الـتقين األملانيـة ومعهـد بـازل للحوكمـة              ) املكتب(باملخّدرات واجلرمية   

مــذكّرة إرشــادية بــشأن التقيــيم  "، بإعــداد )بــنغالديش(ومعهــد الدراســات املتعلقــة باحلوكمــة  
جـراء  ، الـيت تـوفّر منهجيـة إل       "جتـاوز احلـد األدىن    : الذايت التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     

حتليل شـامل لـنظم مكافحـة الفـساد مـن خـالل دراسـة تـشريعات البلـدان وممارسـاهتا وإشـراك                  
ــيني   ــصلحة املعن ــع أصــحاب امل ــذ      . مجي ــة اســتعراض تنفي ــذكّرة اإلرشــادية عملي ــذه امل ــد ه وتؤي

  .االتفاقية، وتسهم يف اإلصالحات الوطنية يف ميدان مكافحة الفساد

. ملساعدة التقنية لدعم الدول األعضاء يف تنفيـذ االتفاقيـة         ويوفر املكتب اخلربات ويقدم ا      -٢٦
وقد ُنفِّذت مشاريع يف عـدة بلـدان، منـها أفغانـستان وإندونيـسيا والعـراق ونيجرييـا، بـشأن بنـاء               

وقُـدِّمت  . القدرات يف جمال مكافحة الفساد، وتناولت املشاريع املذكورة جانيب الوقايـة واإلنفـاذ      
ى املــستوى اإلقليمــي للبلــدان الناطقــة بالعربيــة وبلــدان شــرق أفريقيــا   املــساعدة التقنيــة أيــضا علــ 

كما يقدم املكتب املـساعدة التقنيـة يف جمـال مكافحـة الفـساد يف      . ووسطها وبلدان غرب البلقان 
إطار برناجمه اخلاص باملرشدين يف جمال مكافحة الفـساد، وهـو برنـامج يهـدف عمومـا إىل تـوفري                  
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على املدى الطويل من خالل تعيني خرباء معنيني مبكافحة الفساد يف           خرباء متخصصني يف املوقع     
 سـيعني مرشـدون يف      ٢٠١١وخـالل عـام     . املؤسسات احلكومية املكلفة مبنع الفـساد ومكافحتـه       

  .جي ومجهورية الكونغو الدميقراطيةكل من كينيا بنما وتايلند وفي
    

      )فاقية من االت٧املادة (منع الفساد يف القطاع العام   -ثالثا  
     اليت أبلغت عنها الدول األعضاءيِّدةاملمارسات اجل  - ألف  

من االتفاقيـة علـى نظـام إدارة املـوارد البـشرية يف سـياق            ) القطاع العام  (٧تركّز املادة     -٢٧
وينطـوي هـذا األمـر علـى كفالـة          . زاهة  اخلدمة املدنية واملبادئ األساسية للشفافية والكفاءة والن      

م مـستمر وتقاضـي     ملوضـوعية يف تعـيني املـوظفني العمـوميني وإتاحـة فـرص تعلّـ              تغليب املعـايري ا   
وقـد واءمـت    . أجور كافية ومنـصفة وهتيئـة ظـروف عمـل مواتيـة للمـوظفني يف اخلدمـة املدنيـة                  

بلدان كثرية نظمها اخلاصة بالتوظيف يف اخلدمة املدنيـة مـع هـذه املعـايري وأقامـت ممارسـاهتا يف               
اجلـدارة واإلنـصاف والكفـاءة، وفقـا ملـا تـنص عليـه التـشريعات أو                 جمال التوظيف على مبادئ     
  .اللوائح التنظيمية ذات الصلة

ويتزايد استخدام اإلنترنت بوصفه آلية لإلعالن عن منافـسات التوظيـف، كمـا يتزايـد                 -٢٨
فقد أبلغـت جورجيـا عـل سـبيل املثـال عـن اتباعهـا        . اعتماد النظم اإللكترونية لتجهيز الطلبات   

ــسات        إجــراءا ــن إجــراء مناف ــها ع ــن مبوجب ــام، ُيعل ــوظفني يف القطــاع الع ــيني امل ــسطة لتع ت مب
التوظيف إلكترونيا يف موقع مكتب اخلدمة املدنية على شبكة الويـب، مـا أدى إىل تـوفري كـبري                   

كما أبلغ عدد من البلدان األخرى، ومنها رومانيا، عن إجـراء املنافـسات كأسـاس               . يف الوقت 
  .ة املدنيةلتعيني موظفي اخلدم

زاهــة التابعــة لــوزارة الدولــة للتنميــة اإلداريــة       ويف مــصر، تتــوىل جلنــة الــشفافية والــن      -٢٩
ــوانني   ــيح الق ــة      . اســتعراض وتنق ــشأن الوظــائف العام ــانون ب ــشروع ق ــة م ــذه اللجن وأعــّدت ه

لتحــسني القــدرة علــى التنــافس ومبــدأي اجلــدارة والكفــاءة يف اختيــار مــوظفي اخلدمــة املدنيــة   
واختـذ عـدد مـن      .  األجور مـع نوعيـة األداء ووضـع سياسـات كفـؤة لتحديـد األجـور                ومطابقة

 هــذا القــانون، بوســائل مــن قبيــل تعــيني مــوظفي اخلدمــة املدنيــة مــن اخلطــوات الراميــة إىل ســّن
هــة إىل عمــوم الــسكان تأمينــا لتكــافؤ الفــرص وأمتتــة عمليــة تعــيني   خــالل نــشر إعالنــات موّج

ــة واإلعــال  ــة  ن عــن الوظــائف الــشاغرة علــى بوّ مــوظفي اخلدمــة املدني ــة اخلــدمات اإللكتروني اب
كما أُنِشئت آليـة للمراقبـة واملتابعـة        . زاهة واحلياد   اخلاصة باحلكومة، تعزيزا ملبادئ الشفافية والن     

  .يعلن مبوجبها عن مجيع القرارات املتخذة بصدد إبرام العقود
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ع العام ألجـور كافيـة، وُيـسَتخدم    ويسلّم الكثري من البلدان بأمهية تقاضي موظفي القطا     -٣٠
ففـي اليابـان علـى سـبيل املثـال،      . القطاع اخلاص يف بعض احلـاالت كنقطـة مرجعيـة يف حتديـدها            

ملـوظفني بـشأن حتديـد األجـور مـن أجـل وضـع جـداول         اُيستعان بتوصـية اهليئـة الوطنيـة لـشؤون       
  .ع اخلاصمرتبات موظفي اخلدمة املدنية مبا يتماشى مع أجور نظرائهم يف القطا

ورفعــا ملــستوى وعــي مــوظفي اخلدمــة املدنيــة، أحــدث اجمللــس الــوطين اليابــاين املعــين      -٣١
، الـذي تقــّدم خاللــه  "األســبوع الــوطين ألخالقيـات اخلدمــة العامــة "بأخالقيـات اخلدمــة العامـة   

ــة عــن موضــوع األخالقيــات يف اخلدمــة العامــة     وهــذه . للجميــع حماضــرات ورســائل إلكتروني
ملة خلطة التدريب الـشاملة للهيئـة الوطنيـة اليابانيـة لـشؤون املـوظفني، والـيت تـشمل                 املبادرة تك 

التدريب علـى القيـادة وبـرامج تـدريب املـدّربني بغـرض التحـسني املـستمر ألنـشطة التـدريب،                     
 مــوظفي فــضال عــن إعطــاء دورات للمــوظفني مــن مجيــع املــستويات والفئــات تأييــدا ملقولــة إنَّ

 مكتبــها الــوطين وأفــادت باكــستان أيــضا بــأنَّ". يف خدمــة املــواطنني كافــة"اخلدمــة املدنيــة هــم 
لــشؤون املــساءلة شــّن محــالت تركّــز علــى إشــراك املــوظفني العمــوميني، وخاصــة اجلــدد، يف     

  .أنشطته للتوعية اليت تربز اآلثار السلبية املترتبة على الفساد

دنيـة ُيعتمـد فيـه علـى أمـور يف       وذكرت الصني أهنا تتبع هنجا لتوعية موظفي اخلدمـة امل           -٣٢
كمـا تـنظم امتحانــات   . مجلتـها  إتيـان املـوظفني العمــوميني سـلوكا مثاليـا يقتـدي بــه نظـراؤهم       

ــهم بقواعــد       ــة يف اإلدارة العامــة ُتختــرب فيهــا معرفت ــراغبني يف تقلــد مناصــب قيادي للمــوظفني ال
ــيدة   ــة الرش ــوانني احلوكم ــن     . وق ــوع م ــذا الن ــشأن ه ــابالت ب ــضا مق ــع  وجتــري أي ــة م  احلوكم

  .املرشحني لتقلد املناصب القيادية قبل تسلمهم مقاليد األمور

وذكــر العديــد مــن الــدول األطــراف أنــه اعتمــد بــرامج للــتعلّم اإللكتــروين للمــوظفني     -٣٣
وقد تتسم الربامج املذكورة بطـابع عـام وتنطبـق          . العموميني، أو أنه بصدد إطالق هذه الربامج      

ووضـعت األرجنـتني نظامـا      . تهدف فئـات حمـددة مـن املـوظفني        على مجهور عريض، أو قد تس     
وجيـري  . لتدريب املـوظفني العمـوميني إلكترونيـا علـى األخالقيـات والـشفافية يف جمـال اإلدارة                

ــساد  "إعــداد دورة دراســية باملراســلة عــن    ــشفافية ومكافحــة الف ــات وال ــة إىل " األخالقي موّجه
يـا، ومـن املُزمـع أن يعتمـدها معهـد اإلدارة العامـة              املوظفني العموميني على مستوى اإلدارة العل     

ومن املُقرر أيضا أن ُيدّشن يف أملانيا برنامج للتعلم اإللكتروين مكـون مـن سـت منـائط                   . الوطين
يهدف إىل تثقيف الفئات املستهدفة، من قبيل قادة الفرق واملسؤولني الـذين يـشغلون مناصـب                

  .اسة، فضال عن عامة املوظفنيحّس
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ت سويسرا بأهنا عاكفة على وضع منـهاج أساسـي ملكافحـة الفـساد يهـم معظـم             وأفاد  -٣٤
موظفي الدولة، سيتواصـل توسـيع نطاقـه وسُيـستكمل بـدورات متخّصـصة موّجهـة لقطاعـات              

وتراعــي هــذه املبــادرة نتــائج تقيــيم أجــراه فريــق عامــل مــشترك بــني   . حمــددة ودوائــر احلكومــة
اخلدمة املدنية السويـسرية، ممـا اسـتخلص منـه ضـرورة            الوزارات لربامج التدريب الفين ملوظفي      

  .وضع معيار أدىن للسلوك يف املؤسسات كافة

ويتيح اعتماد قوانني جديـدة يف سويـسرا فرصـة مواتيـة إلطـالع مـوظفي اخلدمـة املدنيـة             -٣٥
فقد ُشـّنت محلـة توعيـة واسـعة النطـاق علـى مـستوى القطـاع                 . بانتظام على حقوقهم وواجباهتم   

ضل بـدء نفـاذ التعـديل الـذي أُدخـل يف اآلونـة األخـرية علـى قـانون املـوظفني االحتـادي،                        العام بف 
الذي ُسّن مؤّخرا مبوجبه واجب اإلبالغ عن اجلرائم واالنتهاكات املرتكبة على مـوظفي اخلدمـة               

وأُخِطر موظفو اخلدمة املدنية عن طريـق الربيـد         . املدنية، وحقهم يف اإلبالغ عن سائر املخالفات      
  .ادي بالتعديالت اليت أُدخلت على القانون لضمان علمهم التام حبقوقهم وواجباهتمالع

. وكثريا ما تستهدف سياسـات وممارسـات مكافحـة الفـساد الوقائيـة قطاعـات حمـددة                  -٣٦
فقد اعُتِمدت يف أرمينيا تدابري حمددة ملكافحة الفـساد يف جمـال إدارة مرافـق االحتجـاز، تـشمل                 

لسجن، وإمكانية نقـل املـوظفني إىل وظـائف معادلـة لتجنيبـهم البقـاء يف                سياسة مناوبة حراس ا   
اخلدمة باملرفق نفسه لفتـرات طويلـة والتقليـل إىل أدىن حـد مـن خمـاطر إقامـة عالقـة محيمـة مـع                

اة أيضا عمليات نقل املوظفني مؤقتا يف الفترات اليت ُيحتجز فيهـا            ومن التدابري املتوخّ  . السجناء
وزيـادة علـى ذلـك، ختـضع الـسجون إلجـراءات            . بني يف مؤسـسة إصـالحية     أحد أقربائهم املقر  

  .الرقابة من جانب مراقبني عموميني ووزارة العدل

ويف ما يتعلق بتمويل األحزاب السياسية واالنتخابـات، أبلغـت رومانيـا عـن متطلبـات                  -٣٧
ــة أو         ــة اعتيادي ــسياسية، ســواء بطريق ــا األحــزاب ال ــي هب ــتعني أن تف ــيت ي ــالغ ال ــاء شــن  اإلب أثن

ــة  ــسياسية     . احلمــالت االنتخابي ــشطة ال ــل األن ــنظّم متوي ــيت ت ــشترط اإلعــالن عــن املؤســسة ال وُي
ــى موقع   ــة وعل ــدة الرمسي ــة يف اجلري ــواالنتخابي ــروينه ــالغ،   . ا اإللكت ــات اإلب وإضــافة إىل متطلب

يتضمن قانون االنتخابات عددا من معايري األهليـة للحفـاظ علـى نزاهـة مـن يتقلـدون مناصـب            
ــ ــصرّ      . ةعام ــشغل منــصب عــام أن ي ــات ل ــع املرشــحني يف االنتخاب ــى مجي ــثال عل حوا فيجــب م

املرشـحني لالنتخابـات وأزواجهـم وأقـارهبم     فـإنَّ  وعـالوة علـى ذلـك،       . مبمتلكاهتم ومـصاحلهم  
  .وأصهارهم حىت الدرجة الثانية من القرابة ال ميكن أن يكونوا من أعضاء املكاتب االنتخابية

لتــدابري الراميـة إىل ضـمان الــشفافية يف متويـل الترشـيحات النتخــاب     أمـا يف مـا خيـص ا     -٣٨
وُيحظـر  .  النفقـات االنتخابيـة ختـضع للرقابـة        شاغلي املناصب العمومية، فقد أفادت شيلي بـأنَّ       
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مبوجب القوانني الشيلية ذات الصلة قبول مسامهات مالية مـن أجانـب، سـواء كـانوا أشخاصـا               
انات قانونية هي جهات مـوّردة لـسلع أو خـدمات أو جهـات              طبيعيني أم اعتباريني، أو من كي     

وفــضال عــن ذلــك، جيــب أن تكــون عائــدات األحــزاب   . متلقيــة إلعانــات مقدمــة مــن الدولــة 
  .السياسية متأتية من مصدر شيلي

واعتمـــدت موريـــشيوس مدونـــة لقواعـــد الـــسلوك تنطبـــق علـــى مجيـــع املـــشاركني يف   -٣٩
ــات، مبــا يف ذلــك األحــزاب الــس   ــة واملرشــحني ووكالئهــم   االنتخاب ياسية أو التحالفــات احلزبي

ووكــالء وكالئهــم وأعــواهنم ومؤيــديهم، وأصــبح تطبيــق هــذه املدونــة إلزاميــا يف االنتخابــات    
وهتـدف املدونـة إىل اسـتكمال األحكـام القانونيـة املعمـول             . ٢٠١٠العامة اليت أجريت يف عام      

ل مثــل الرشــوة والتــأثري غــري الالئــق،     هبــا يف مــا يتعلــق بــإجراء االنتخابــات، ومعاجلــة مــسائ      
  .زاهة يف العملية االنتخابية واملمارسات غري املشروعة وغري النظامية، وإىل ضمان الن

    
    املبادرات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات  - باء  

م تعزيز الـشفافية    يقّدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطار املبادرات الرامية إىل دع            -٤٠
واملساءلة يف املؤسسات العمومية، املساعدة للبلدان يف اعتماد هنج تـوظيفي قـائم علـى اجلـدارة                
يف القطاع العام، بوسائل منها إجـراء إصـالحات يف كمبوديـا وأفغانـستان فيمـا خيـص تقاضـي             

  .األجور على أساس نوعية األداء ودفع التعويضات

التابعة جمللس أوروبا، يف جولة التقييم ) غريكو(اهضة للفساد وأجرت جمموعة الدول املن  -٤١
، تقييما جلملة أمور منها التـدابري الـيت اختـذهتا الـدول             )٢٠٠٦-٢٠٠٣للفترة  (الثانية اليت عقدهتا    

وأوصت جمموعة غريكو بتعزيز ضوابط الرقابة اإلدارية، سواء        . ملكافحة الفساد يف اإلدارة العامة    
اإلدارة التنفيذيـة، وعمليـات مراجعـة       (أو داخليـة    /و) ة، وإداريـة، وماليـة    قـضائي (كانت خارجيـة    

كما أوصت جمموعة غريكـو بإنـشاء مكاتـب       . وتعزيز نظم الرقابة  ) احلسابات الداخلية والتفتيش  
ويف ما يتعلق بشؤون التوظيف، أوصت جمموعة غريكـو  . أمناء املظامل يف املواضع اليت تنعدم فيها      

تعزيـز اإلشـراف علـى عمليـة االختيـار والتحقـق مـن سـجالت                : يل ما يلي  باختاذ خطوات من قب   
إدانة مقدمي الطلبات وحـاالت فقـدان األهليـة املهنيـة، وإجـراء اختبـارات ملـستوى األخالقيـات                   

وأوصت جمموعة غريكو كـذلك بإنـشاء نظـم فعالـة           .  يف أكثر القطاعات عرضة للفساد     زاهة  والن
، وتنظـيم دورات دراسـية مناسـبة بـشأن األخالقيـات          زاهة  النعايري  لتقييم أداء املوظفني، وتطبيق م    

أما يف ما خيص اإلجراءات التأديبيـة،       . املهنية جلميع املوظفني العموميني عند التعيني وأثناء اخلدمة       
فقــد رأت جمموعــة غريكــو أنــه لــيس لــدى بعــض اإلدارات معلومــات عــن التــدابري املتخــذة ضــد 

كما أوصت اجملموعة العديد من البلدان بإنـشاء        . م تسجيل مناسبة  املوظفني، وأوصت بإنشاء نظ   
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نظم مراقبة مالئمة ملنع االنتقـال غـري الالئـق للمـوظفني العمـوميني إىل العمـل يف القطـاع اخلـاص          
  .ومناوبة املوظفني، وخصوصا يف القطاعات املعرضة للفساد

اعية شبكة مـوارد بـشرية يف       وأنشأت إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتم        -٤٢
ومن مجلة األهداف الـيت تـصبو إىل حتقيقهـا          . أفريقيا ُتعىن بالتأهيل املهين ملديري املوارد البشرية      

زاهة واملعـايري املهنيـة يف االضـطالع بـإدارة املـوارد البـشرية يف القطـاع                 الشبكة تعزيز التميز والن   
ها، وتزويـد املمارسـني يف جمـال إدارة املـوارد           العام بأفريقيا، وحتديد املمارسات الفضلى وتقامس     

البــشرية مبــا يلــزمهم مــن أدوات ومنــاذج، ومهــارات وأســاليب وبيانــات لتحــسني مــستوى          
  .فعاليتهم يف إدارة املوارد البشرية وبرامج التنمية

كما تشّجع إدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية علـى األخـذ مببـادئ                -٤٣
اإلدارة العامة السليمة من خالل جوائز األمم املتحدة للخدمة العامة، وهي عبارة عـن مـسابقة                

  )٢(.عاملية سنوية تديرها اإلدارة املذكورة
    

      ) االتفاقية من١٢املادة (منع الفساد يف القطاع اخلاص   -رابعا  
     اليت أبلغت عنها الدول األعضاءيِّدةاملمارسات اجل  - ألف  

يـه  أفاد بعض البلـدان بأنـه اختـذ خطـوات هامـة لالعتـراف بالـدور الـذي ميكـن أن يؤدّ                  -٤٤
ومن اجلهود اليت شرعت دول، منـها       . القطاع اخلاص يف منع الفساد واإلسهام يف القضاء عليه        

اسـات استقـصائية لتحديـد العقبـات املتـصلة بالفـساد الـيت تواجههـا          األردن، يف بذهلا إعـداد در     
وميكــن، مــن خــالل حتديــد املخــاطر والتهديــدات املــشتركة، . الــشركات يف مزاولتــها ألعماهلــا
  .صياغة تدابري فّعالة للتصدي هلا

ويشّجع مكتب مكافحة الفساد يف األرجنـتني علـى التعـاون فيمـا بـني املؤسـسات وإقامـة                     -٤٥
لفات بني القطاعني العام واخلاص من خالل إجراء املناقشات وتبادل اخلربات، ويقـدم حـوافز               التحا

فعلــى ســبيل املثــال خــضعت املبــادرات الدوليــة واملمارســات . مــن أجــل اعتمــاد أفــضل املمارســات
الفضلى املقدمة من بلدان أخرى للجـرد والتنظـيم املنـهجي بغيـة حتديـد إمكانيـات استنـساخها، مبـا             

  .املبادرات واملمارسات املتعلقة بتنظيم القطاع اخلاص الذايت ملكافحة الفسادفيها 

───────────────── 
 اليت األخرى اخللفية  املعلومات يف ورقةة للخدمة العامة األمم املتحدوائزجيرد مزيد من املعلومات عن  )2(  

  ).CAC/COSP/WG.4/2011/3(أعّدهتا األمانة 
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اســتراتيجية لتحــسني بيئــة األعمــال وتطويرهــا يف الفتــرة  "ووضــعت حكومــة رومانيــا   -٤٦
ــسياسات مــن     "٢٠١٤-٢٠١٠ ــشفافية يف جمــال اختــاذ القــرارات ووضــع ال ــد مــستوى ال ، تزي

وتعتزم احلكومة يف هذا الـصدد أن تعـّدل         . زاهتهاخالل تشجيع وتعزيز مسؤولية الشركات ون     
، وأن تـدخل    )مـن خـالل تـسريع عمليـة تقيـيم العـروض           (التشريعات املتعلقة بالتعاقدات العامة     

آليات بشأن مقـّدمي العطـاءات املـدرجني يف القـوائم البيـضاء مـن معتمـدي أخالقيـات العمـل                     
ــن  إىل تنظــيم عمليــة كــسب التأييــد يف  وهتــدف االســتراتيجية أيــضا  . زاهــة التجــاري ومبــادئ ال

، وحتديد االتـصاالت مـع ممثلـي الـسلطات          "سجل ملمثلي املصاحل  "رومانيا، بوسائل منها إنشاء     
ويتـوخى إجـراء تقيـيم دوري للعقبـات اإلداريــة     . العامـة، واشـتراط املـساءلة وفـرض العقوبـات     

  .٢٠١٤-٢٠١٠اليت تعترض سبيل مزاولة األعمال التجارية يف الفترة 

وتوثيقا لعرى التعاون بني الوكاالت املكلفة بإنفـاذ القـانون وكيانـات القطـاع اخلـاص،                  -٤٧
أنشأ االحتاد الروسي جمالس دائمة على مستوى اجملتمع احمللي من أجل محاية املؤسسات الـصغرية          

وتضم هـذه اجملـالس يف عـضويتها املـدعني العـامني والـسلطات املكلفـة بإنفـاذ            . واملتوسطة احلجم 
مية وأعـضاء   لقانون والسلطات الرقابية ومنظمات اجملتمع املدين وممثلي األحزاب السياسية اإلقلي         ا

ل اجملالس املذكورة منتدى للتحاور بني الشركات والوكاالت احلكومية،         كّوتش. رابطة املقاولني 
  .وُتناط هبا مهمة محاية حقوق القطاع اخلاص ومصاحله املشروعة

ــذي    وخيــّصص مكتــب املــدعي   -٤٨ ــشبكي ال ــا يف املوقــع ال ــام يف االحتــاد الروســي ركن  الع
ويتـيح هـذا املوقـع للـشركات إمكانيـة          . للـشركات حـصرا   " مكافحة الفـساد  "ده ملوضوع   يتعّه

ل يف أعماهلـا أو الـضغوط الـيت متـارس           اإلبالغ عما يعترضها من عقبات إدارية وحاالت التـدخّ        
  .عليها بوسائل إدارية

ارب املــصاحل النــاجم عــن شــغل مــوظفني حكــوميني ســابقني   ويف مــا يتعلــق مبنــع تــض   -٤٩
قــانون مكافحــة الفــساد  فــإنَّ لوظــائف يف مؤســسات جتاريــة أو منظمــات غــري هادفــة للــربح،   

الروســي يــشترط علــى هــؤالء املــوظفني أن حيــصلوا علــى موافقــة مــن اللجنــة املختــصة املعنيــة     
وال ينطبق هذا الـشرط     . ارب املصاحل بالسلوك املهين ملوظفي اخلدمة املدنية وتنظيم حاالت تض       

إال علــى فئــات معينــة مــن املــوظفني العمــوميني الــسابقني ملــدة ســنتني بعــد انتــهاء خدمتــهم يف   
. احلكومــة، ويقتــصر علــى احلــاالت الــيت هلــا صــلة بالوظــائف الــيت كــانوا يــشغلوهنا يف الــسابق  

خبـدمات مـوظفي اخلدمـة      وُيطّبق تدبري مماثل يف شـيلي حيظـر علـى القطـاع اخلـاص أن يـستعني                  
املدنية السابقني ّممن شغلوا وظائف يف جمال مراجعة احلسابات، يف مكتب املراقـب املـايل العـام                  
ــة أو كــبري مــراقيب خــدمات الــضمان االجتمــاعي مــثال، وذلــك خــالل       ــسلطات اجلمركي أو ال

  .األشهر الستة التالية مباشرة الستقالتهم من املنصب العمومي
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    ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظماتاملبادرات   - باء  
ــادرة املــشتركة بــني مــصرف        -٥٠ ــة ملكافحــة الفــساد يف إطــار املب ُعِقــدت مــؤمترات إقليمي

ــة يف امليــدان االقتــصادي ملكافحــة الفــساد يف آســيا      ــة اآلســيوي ومنظمــة التعــاون والتنمي التنمي
ذات صـلة مبنـع الفـساد يف القطـاع اخلـاص،       واحمليط اهلادئ، وتناولت هـذه املـؤمترات مواضـيع          

مثــل تــضارب املــصاحل؛ ودور املعــايري الدوليــة للقــانون اجلنــائي؛ واملبــادرات الدوليــة واإلقليميــة 
  .ملكافحة الفساد؛ ودور مكافحة الفساد يف حتقيق التنمية املستدامة

ت التجاريــة ومتثــل اتفاقيــة مكافحــة رشــوة املــوظفني العمــوميني األجانــب يف املعــامال     -٥١
 بـشأن مكافحـة الرشـوة، حجـري األسـاس اللـذين             ٢٠٠٩الدولية والتوصـية الـصادرة يف عـام         

تستند إليهما جهود منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ملكافحة الرشوة يف األعمـال              
وتــشّجع التوصــية املــذكورة الــشركات علــى وضــع ضــوابط داخليــة كافيــة   . التجاريــة الدوليــة

 تعـرض علـى     يِّـدة مج عن األخالقيات واالمتثال، وتزودها بإرشادات بشأن املمارسـات اجل         وبرا
اللجنـة   وُيعتـرف رمسيـا بـأنَّ   . نظر الـشركات، مبـا فيهـا املؤسـسات الـصغرية واملتوسـطة احلجـم             

نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي      االستشارية للشؤون التجارية والصناعية التابعة مل     
.  والــصناعة يف عمليــة التــشاور الــيت تــضطلع هبــا املنظمــة  ةوجهــات نظــر أوســاط التجــار متثــل 

 حلقـــة وصـــل بـــني الـــشركات  اللجنـــة االستـــشارية للـــشؤون التجاريـــة والـــصناعية وتـــشكل 
واحلكومــات، وهــي شــبكة مــن أهــم االحتــادات الــصناعية واحتــادات أربــاب العمــل يف البلــدان  

 يف امليـدان االقتـصادي، فـضال عـن تنـسيقها مـع الرابطـات                األعضاء يف منظمة التعاون والتنمية    
  .اإلقليمية والرابطات املعنية مبسائل حمددة وغريها من رابطات الشركات

وقام اتفـاق األمـم املتحـدة العـاملي الـذي هـو مبثابـة وسـيلة للتعـاون بـني األمـم املتحـدة                           -٥٢
ا دليـل عـن حماربـة الفـساد يف      وقطاع األعمال بوضع العديد من أدوات مكافحة الفـساد، ومنـه          

. سلسلة التوريد وإرشادات بصدد اإلبالغ عـن مـدى االمتثـال للمبـدأ العاشـر ملكافحـة الفـساد                  
مـع اتفـاق األمـم املتحـدة        ) املكتب(وقد اشترك مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية         

وتـوفّر هـذه األداة   . حـة الفـساد  العاملي يف وضع أداة للتعلم اإللكتـروين يف القطـاع اخلـاص ملكاف         
ة مـن الواقـع بـشأن الفـساد، إرشـادات           املؤلفة من ست منائط تفاعلية مبنية على حاالت مستمدّ        

ملموسة ألعضاء أوسـاط الـشركات عـن التطبيـق العملـي ملبـادئ مكافحـة الفـساد علـى أسـاس              
ــة  ــع    . أحكــام االتفاقي ــل يف رف ــق اهلــدف املــزدوج املتمث ــسعى األداة إىل حتقي ــوعي  وت مــستوى ال

وقـد ُعرِضـت   . مبخاطر الفساد وتوعية القطاع اخلاص مبا ميكنه املـسامهة بـه يف مكافحـة الفـساد     
اليـــوم الـــدويل ملكافحـــة  (٢٠١٠ديـــسمرب / كـــانون األول٩هـــذه األداة علـــى اجلمهـــور يـــوم  

  .، وهي متاحة جمانا يف كال املوقعني الشبكيني للمنظمتني)الفساد
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قة عمل وثيقة مببادرات كربى أخرى ملكافحـة الفـساد موّجهـة            كما تربط املكتب عال     -٥٣
إىل القطاع اخلاص، تشمل مؤسسة الشفافية الدولية وغرفة التجـارة الدوليـة ومبـادرة الـشراكة                

، شـارك املـدير التنفيـذي       ٢٠١١ويف عام   . من أجل النـزاهة التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي      
كلوسـترز  -لمنتدى االقتصادي العاملي املعقـود يف دافـوس       للمكتب مثال يف االجتماع السنوي ل     

  .بسويسرا، ويف اجتماع املنتدى ذاته بشأن أوروبا وآسيا الوسطى املعقود يف فيينا

وتركّــز جمموعــة العــشرين علــى إقامــة شــراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف إطــار    -٥٤
. ٢٠١٠نـوفمرب   /يف تـشرين الثـاين    تنفيذها خلطة عملها ملكافحـة الفـساد، الـيت اعتمـدت بـسيول              

تــضافر جهــود أوســاط األعمــال  "، شــارك املكتــب يف املــؤمتر املعنــون  ٢٠١١أبريــل /ويف نيــسان
، الـذي نظّمتـه بـدعم مـن املكتـب      "واحلكومات يف جمموعة العـشرين مـن أجـل مكافحـة الفـساد           

ِحثـت فيـه التحـديات      رئاسة جمموعة العشرين ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وبُ         
أمام االمتثال يف جمال مكافحة الفساد، واسُتعرِضت فيـه مبـادرات مكافحـة الفـساد يف قطاعـات                  

وحبث االجتماع املمارسات التجارية األكثر تعرضا للفساد وحّدد خطوات معينـة ميكـن             . حمددة
. الفـساد أن تتخذها الشركات واحلكومات لبلوغ أهداف خطة عمل جمموعة العشرين ملكافحة            

م املكتب مقترحات ملموسة بشأن األعمال اليت ميكن أن تنهض هبا أوساط األعمال للقضاء      وقّد
 يف القطـاع العـام بالبلـدان الناميـة،     زاهـة  الـن على الفساد، ومنها االستثمار يف جمال تعزيز مـستوى   

  .ويف احلفاظ على سالسل التوريد التجارية مبنأى عن الفساد

 ثالثـة مـشاريع ملكافحـة الفـساد بتمويـل           ٢٠١١، أطلق املكتب يف عام      وعالوة على ذلك    -٥٥
ويـسعى أول مـشروع     . زاهة، تركز على أمهية االتفاقية بالنسبة للقطاع اخلاص         ز للن   من مبادرة سيمن  

إىل التعريـف باالتفاقيـة لـدى       " برنامج التوعيـة والتواصـل    "من املشاريع املذكورة الذي حيمل عنوان       
والغــرض مــن . زاهــة مــع أحكــام االتفاقيــة ها علــى مواءمــة براجمهــا املعنيــة بــالنالــشركات، وتــشجيع

زاهـة وإبـداء التعـاون وفقـا التفاقيـة األمـم              حتفيز الشركات على التحلي بـالن     "املشروع الثاين املعنون    
، هو تعزيز التعاون بني القطاع اخلـاص والـسلطات احلكوميـة، وخـصوصا      "املتحدة ملكافحة الفساد  

وهو مشروع يهدف إىل إنـشاء نظـم تقـدم حـوافز قانونيـة للـشركات،             .  منها بإنفاذ القانون   املكلفة
الـشراكة  "أمـا املـشروع الثالـث املعنـون         . لتشجعها على اإلبالغ عّما يقع داخلها من حاالت فساد        

، فيهـدف إىل زيـادة مناعـة        " يف نظم االشتراء العمومي    زاهة  النبني القطاعني العام واخلاص من أجل       
وســُينفّذ املــشروعان األخــريان علــى ســبيل التجربــة يف املكــسيك واهلنــد   . هــذه الــنظم إزاء الفــساد 

  . والعرب املستخلصة ونشرهايِّدةوسيشمالن أيضا جتميع املمارسات اجل
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      ) من االتفاقية١٣املادة (مشاركة اجملتمع يف منع الفساد   -خامسا  
    الدول األعضاء اليت أبلغت عنها يِّدةاملمارسات اجل  - ألف  

 مواد دعائية على شاشة التلفزيون أو عـرب الراديـو،           غالبا ما تشمل محالت التوعية بثَّ       -٥٦
أو نشر مواد احلمالت املنظمـة يف وسـائط اإلعـالم املطبوعـة أو النـشرات اجلداريـة ويف مواقـع                     

ور حيمـل   إعـالن مـص   ٢٠٠٧وأفادت التفيا بأنه ُعرض يف إطار محلة ُشـّنت يف عـام             . اإلنترنت
وقــد ُعــرِض اإلعــالن علــى شاشــات   ". الفــساد إســاءة اســتغالل للــصالحيات املخولــة  "شــعار 

  .التلفزيون وكان من ضمن فقراته موقع شبكي يضم منتدى نقاش إلكتروين

وُعرِضت على شاشات التلفزيون بأرمينيا سلـسلة مـن األفـالم والـربامج الوثائقيـة عـن                   -٥٧
 هذه األفالم يف املقام األول موضوع التسوية الناجحة للقـضايا           وتناولت. قضايا الفساد البارزة  

وعـالوة علـى ذلـك، كـثريا مـا          . لون مـن ذوي املناصـب الرفيعـة       والبارزة اليت تورط فيهـا مـسؤ      
جتري اهليئة املسؤولة عن أنـشطة التوعيـة مبكافحـة الفـساد مقـابالت ُتنـشر وقائعهـا يف وسـائط                     

محالت بواسطة رسائل نصية قـصرية وأهنـا بثّـت رسـائل            وذكرت باكستان أهنا شّنت     . اإلعالم
كمــا ذكــرت . ملكافحـة الفــساد خــالل رحـالت الطــريان الــيت تـسريها شــركة الطــريان الوطنيـة    

  .باكستان أهنا أصدرت طوابع بريدية مبناسبة اليوم الدويل ملكافحة الفساد

ت عــن مكافحــة نــة يف نــشر معلومــاوقــد شــاركت البلــدان الــيت لــديها جمتمعــات متديِّ   -٥٨
وأفــادت . عــات الدينيــة أو عــن طريــق زعمــاء اجلماعــات الدينيــة      الفــساد باالســتعانة بالتجمُّ 

لـسلطة مكافحـة الفـساد يف    " هيئات وسيطة"املنظمات الدينية   أنَّ    من املعترف به   مدغشقر بأنَّ 
لدينيـة  مدغشقر، وتنشر بانتظام مقاالت عـن املـسائل املتعلقـة مبكافحـة الفـساد يف املنـشورات ا                 

  .للطوائف الدينية احمللية، وُتسهم من مث يف تعميم الرسالة على نطاق واسع

. واختــذ العديــد مــن البلــدان تــدابري تــسّهل إســهام اجلمهــور يف عمليــات اختــاذ القــرار     -٥٩
وُيــضفى الطــابع املؤســسي يف معظــم البلــدان علــى إســهام اجملتمــع مــن خــالل إنــشاء هيئــات أو 

 املؤســسات غالبــا مــا تــضم يف عــضويتها ممــثلني عــن وزاريت العــدل  أفرقــة عاملــة مــشتركة بــني
والداخليــة واهليئــة الوطنيــة ملكافحــة الفــساد مــن ناحيــة، وممــثلني عــن منظمــات غــري حكوميــة    

ــة أخــرى      ــن ناحي ــا م ــة أحيان ــات العمالي ــات يف   . والقطــاع اخلــاص والنقاب ــذه اهليئ ــشارك ه وت
هي متلك صالحية اإلدالء بتعليقات على بعـض        عمليات التشاور اليت تسبق سّن التشريعات، و      

مشاريع مقترحات القوانني وطلب تفـسريها أو تربيرهـا، أو صـياغة توصـيات لكـي تنظـر فيهـا            
  .اهليئة التشريعية املعنية
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وأُنــِشئ يف مــصر مركــز العقــد االجتمــاعي مــن خــالل مــشروع مــشترك بــني برنــامج     -٦٠
دعم اختاذ القرار يف جملـس الـوزراء املـصري، وذلـك            األمم املتحدة اإلمنائي ومركز املعلومات و     

ويــشارك املركــز يف صــياغة اســتراتيجية وطنيــة  . لترســيخ ُعــرى الثقــة بــني املــواطنني واحلكومــة 
ملكافحــة الفــساد ويعــّد مؤشــرات ودراســات لتقيــيم احلوكمــة ومــدى استــشراء الفــساد علــى    

يركّز على املستوى القطـاعي ويتمثـل   وأفادت بنما أيضا بأهنا اختذت تدبريا . املستوى القطاعي 
، تـزّود اجملتمعـات احملليـة بتقـارير عـن مـدى             "جمالس استشارية معنية بشؤون املساءلة    "يف إنشاء   

تقــدم وإجنــاز أعمــال ومــشاريع وبــرامج التنميــة االجتماعيــة الــيت ُتنفّــذ حتــت رعايــة احلكومــة     
  . عند االقتضاءالوطنية، وذلك بقصد تقييم التنفيذ واختاذ تدابري تصحيحية

وتشتمل سياسات التوعية اليت ينتهجها كثري من البلدان على برامج تثقيفية لطلبة املـدارس                -٦١
واجلامعات بوصفها عنصرا ثابتا مـن عناصـر االسـتراتيجية الـشاملة ملكافحـة الفـساد، هبـدف توعيـة               

سياق، أفـادت التفيـا بأهنـا       ويف هذا الـ   . أفراد اجملتمع مبخاطر الفساد ومظاهره قبل أن ينهوا تعليمهم        
  . مسابقات رسم لألطفال عن تصورهم للفساد٢٠١٠ و٢٠٠٨أجرت بني عامي 

 يف إطـار املخيمـات الـصيفية        زاهـة   الـن وأفادت الصني بأهنا تنفذ برامج تثقيفية عن موضـوع            -٦٢
 الفاعلـة يف  والشتوية املنظمة لفائدة تالميذ املدارس االبتدائية والثانوية، كما أشـارت إىل مـشاركتها            

 من خالل األعمال الفنية واألدبية وفن اخلط وإعالنات اخلدمة العامـة، بأشـكال              زاهة  النتعزيز ثقافة   
  .منها الرسوم الكاريكاتورية وامللصقات واإلعالنات التلفزيونية

كما ُعدِّل املنـهاج الدراسـي للـصف الثـانوي العاشـر يف األردن ليـشمل مـادة دراسـية                      -٦٣
وأُجريت بالتعاون مع وزارة التربية مسابقة بـني املـدارس الختيـار            . فحة الفساد عن هيئات مكا  

وزيادة على ذلك، أُِعّدت مـادة دراسـية عـن    . أفضل مقال ورسم كاريكاتريي يف هذا املضمار     
تعريف الفساد وآثاره املدمرة على التنميـة االجتماعيـة واالقتـصادية والـسياسية، وجيـري حاليـا                 

  .عة األردنيةتدريسها يف اجلام

وأفادت عّدة بلدان بأهنا أشركت طلبة املدارس الثانوية بوصفهم مـن الفئـات املـستهدفة                 -٦٤
. يف أنشطة التوعية اليت تضطلع هبا، أو بأهنـا بـصدد تنقـيح مناهجهـا التعليميـة يف هـذا اخلـصوص                     

 اهـــةز الـــنشـــبكة لتعزيـــز ) "بيـــانكو(ويف مدغـــشقر، أطلـــق املكتـــب املـــستقل ملكافحـــة الفـــساد  
لطلبة املـستويني الثـانوي واجلـامعي، يـضطلع الطلبـة أنفـسهم يف إطارهـا بأنـشطة يف                  " واالستقامة

جمال حشد طاقات طلبة زمالئهم مـن الطلبـة، ليعـززوا مـن مث مـصداقية رسـالة مكافحـة الفـساد                      
والغــرض مــن هــذه املــشاركة املباشــرة والفاعلــة للطلبــة هــو تعلــيمهم كيفيــة تــويل . لــدى متلقيهــا

  .سؤولية من أجل مستقبل خال من الفساد واختاذ اخلطوات الالزمة لتأمينهامل
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اهلياكــل والــربامج القائمــة يف موريــشيوس تــستهدف قطاعــات أو فئــات  فــإنَّ وباملثــل،   -٦٥
حمددة من اجلماهري، كاملربني واملدربني املهنيني ومديري الـشؤون التعليميـة والنقابـات العماليـة        

فقـد أُنـِشئ   . معـات احملليـة واملنظمـات غـري احلكوميـة واجملتمعـات احملليـة       وزعماء الـشباب واجملت   
 ٢٠١٠زاهة يف املدارس الثانوية، وُمنِحـت يف عـام     ناديا من أندية تعزيز الن٢٦مثال ما جمموعه    

 منظمـة مـن املنظمـات غـري     ٢٧جوائز نزاهة لثالثني مشروعا صغريا يف مـسابقة شـاركت فيهـا     
 مـن خـالل     ٢٠٠٥وجيري العمـل علـى قـدم وسـاق مـع فنـانني منـذ عـام                  . احلكومية واجملتمعية 

كمـا  . وزارة الثقافة والفنون لتشجيع األعمـال الدراميـة الـيت تتنـاول مواضـيع مكافحـة الفـساد                 
جيري شّن عدد من محـالت وسـائط اإلعـالم باالسـتعانة جبميـع قنـوات االتـصال املمكنـة لرفـع            

املــدارس االبتدائيــة والثانويــة هبــدف الوصــول إىل مـستوى وعــي الــسكان، مبــا فيهــا محــالت يف  
  . طفل سنويا٧٠ ٠٠٠أكثر من 

وأبلغت األرجنتني عن الكيفية اليت قد تفضي إىل وضع مزيد من مـواد التوعيـة والتعلـيم                   -٦٦
وطُِلب من الطلبة، من خالل عقد اجتماعات     . بفضل مشاركة الطلبة يف أنشطة مكافحة الفساد      

. اء دراسات استقصائية، أن يتبادلوا مـا حيملونـه مـن أفكـار عـن الفـساد                الستطالع آرائهم وإجر  
وأُِعّد حتليل نوعي وكمي للردود اسُتخدم الحقا أساسا ُيستند إليه يف تـصميم أدوات تثقيفيـة يف                

ومثة مشروع أرجنتيين آخر ال يشرك طلبة املدارس الثانوية فحسب، بل أيضا        . الفصول الدراسية 
.  سلــسلة مــن الــدورات الدراســية واملناقــشات وحلقــات العمــل التثقيفيــة ســرهم ومدرســيهم يفأُ

وكان آخر نشاط تثقيفي مت هو إعداد صحف وقائع تربوية بسيطة عن مكافحـة الفـساد ملعلمـي                  
املدارس الثانوية باالقتران مع شريط فيديو قصري ُعرِض يف ثالث حلقات عمل إلثارة النقـاش يف                

  . والفسادزاهة والنملتعلقة باألخالقيات ما بني الطلبة حول القضايا ا

وقّدمت النمـسا تقريـرا عـن املدرسـة الـصيفية الدوليـة ملكافحـة الفـساد الـيت أصـبحت                       -٦٧
وُتعقـد يف  . اآلن حتت رعاية األكادميية الدولية ملكافحة الفساد اليت تتخـذ مـن النمـسا مقـرا هلـا            

ملـدة أسـبوعني، جتمـع      " املمارسـة تالقي النظريـة و   "كل موسم صيف دورة دراسية حتت عنوان        
بــني مــوظفي اخلدمــة املدنيــة وأكــادمييني وغريهــم مــن أصــحاب املــصلحة لتعزيــز عمليــة تبــادل   

ــدويل       ــستوى ال ــى امل ــساد عل ــة مبكافحــة الف ــسائل املتعلق ــد . املعلومــات والتواصــل حــول امل وق
مــي بعنــوان اســُتوحيت، بفــضل اخلــربة املكتــسبة مــن هــذه املبــادرة، فكــرة تنفيــذ مــشروع إقلي  

، الغــرض منــه أن يكــون ذا منحــى عملــي "الــدورة التدريبيــة األوروبيــة علــى مكافحــة الفــساد"
  .٢٠١١سبتمرب /ع أن يبدأ تنفيذه يف أيلولأكرب، ومن املُتوقَّ

وأنشأ العديد من السلطات الوطنية خطوطا هاتفية مباشرة أو حسابات بريـد إلكتـروين                -٦٨
ويوجــد يف اجلمهوريــة التــشيكية خطــوط . حــوادث الفــسادلتــسهيل إبــالغ عامــة اجلمهــور عــن 



 

V.11-83630 21 
 

CAC/COSP/WG.4/2011/2 

ويـسدي  . هاتفية مباشرة مـستقلة تـشغلها منظمـات غـري حكوميـة وبعـض الـوزارات والبلـديات                 
الذي تشغله منظمة غري حكومية املـشورة القانونيـة للمـواطنني           " ١٩٩"اخلط اهلاتفي املباشر رقم     

وباملوازاة مع ذلك، تتلقـى     .  من حوادث فساد   الذين يبلّغون عما يشهده القطاعان العام واخلاص      
وزارات كل من املالية، والعـدل، والعمـل والـشؤون االجتماعيـة وسـلطات البلديـة عـرب خطـوط             
اهلاتف املباشر وحـسابات الربيـد اإللكتـروين الـيت تفتحهـا بالغـات عـن ممارسـات الفـساد يف مـا               

اون مـع اللجنـة املعنيـة مبراجعـة احلـسابات      وتعكف جلنة اخلدمة املدنية بالتعـ     . خيص السلطة املعنية  
ومكتب أمني املظـامل يف الفلـبني علـى وضـع مبـادرة إلنـشاء منـصة علـى اإلنترنـت لإلبـالغ عّمـا                  

وسـيمكّن برنـامج اإلنترنـت هـذا اجلمهـور      . ُيرتكب من انتهاكات وخمالفات يف أجهزة احلكومة  
  .تحقيق يف شكاواهمن تقدمي بالغاته بسرية تامة ورصد التقدم احملرز يف ال

وجيري يف كمبوديا وضع مبادرة للتوعية ترمي إىل تسهيل اإلبالغ عن أنـشطة الفـساد            -٦٩
  لإلبــالغ عــن الفــساد علــى طــول طريــق  " صــناديق بيــضاء"بــشكل ملمــوس، حيــث ُســتركب  

ي جلعـل الطريـق املـذكور         بريا مونيفونغ بوليفارد يف بنـوم بـني، وذلـك يف إطـار مـشروع جتـريب                
  )".خاليا من الفساد(نظيفا شارعا "
    

    املبادرات ذات الصلة يف منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات  - باء  
تــشارك منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي مــشاركة فاعلــة يف تعزيــز مبــدأ    -٧٠

. لعامـة دارة الرشـيدة للـشؤون ا     احلكومة املفتوحة بوصفه من القيم األساسـية الـيت تقـوم عليهـا اإل             
وقــد عملــت املنظمــة املــذكورة علــى مــدى الــسنوات العــشر املنــصرمة علــى إعــداد أطــر حتليليــة    
وعمليات حتليل مقـارن ومبـادئ لتعزيـز مـستوى الـشفافية وزيـادة مـشاركة املـواطنني يف صـياغة           

مبــادئ توجيهيــة بــشأن وضــع الــسياسات  "وأصــدرت املنظمــة جمموعــة . الــسياسات واخلــدمات
، توفّر إطارا تستفيد منـه البلـدان يف تعزيـز ممارسـاهتا ومؤسـساهتا بـشأن                 "وشاملةبطريقة مفتوحة   

، أجرت املنظمـة تقييمـا ملـدى تنفيـذ          ٢٠٠٨ويف عام   . صوغ السياسات بطريقة مفتوحة وشاملة    
إشراك اجلمهـور   : التركيز على املواطن  "ويشري التقرير املعنون    . البلدان األعضاء فيها هلذه املبادئ    

، إىل أنه برغم إحراز بعض التقّدم ال تزال البلـدان تواجـه      "سني السياسات واخلدمات  من أجل حت  
حتديات بشأن التنفيذ العملي لوضع السياسات بطريقة مفتوحة وشـاملة، وال سـيما يف مـا يتعلـق       

. بإنشاء األطر القانونية واملؤسسات وحقوق املواطن يف احلـصول علـى املعلومـات ويف املـشاركة              
ــة يف امليــدان االقتــصادي أن تــستعرض مبادئهــا وحتــدثها لتــصبح    وتعتــزم منظ مــة التعــاون والتنمي

  .متوائمة مع االهتمامات السياساتية الناشئة عن الواقع االقتصادي واالجتماعي احلايل
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ــابع ملنظمــة األمــم املتحــدة    ٢٠٠١ومنــذ عــام   -٧١  واملعهــد الــدويل للتخطــيط التربــوي الت
األخالقيـات والفـساد يف    "عـاكف علـى تنفيـذ برنـامج عـن           ) ليونـسكو ا(للتربية والعلم والثقافة    

 يف هـذا    يِّـدة هبدف تقييم طبيعة الفساد ونطاقـه وحتديـد املمارسـات واحللـول اجل            " قطاع التعليم 
ويويل هذا الربنامج، الرامي إىل تثقيف صـّناع القـرار واملـديرين واملخططـني وأعـضاء              . املضمار

مــع املــدين، اهتمامــا خاصــا لطائفــة واســعة مــن اجملــاالت املعرضــة  وكــاالت التنميــة وممثلــي اجملت
ــدارس، وإدارة شــؤون املدرســني وســلوكياهتم، والعقــود      ــل امل ــها متوي ملمارســات الفــساد، ومن
العامة، وإعداد الكتـب املدرسـية وتوزيعهـا، وتنظـيم االمتحانـات، واعتمـاد مؤسـسات التعلـيم          

مج املذكور على البحوث والتدريب واحلـوار بـشأن         ويركّز الربنا . العايل والتدريس اخلصوصي  
السياسة العامة، وقد وِضع يف إطـاره العديـد مـن األنـشطة بالتعـاون مـع الـشركاء، وخـصوصا                     
البنــك الــدويل ومركــز أوتــشتاين ملــوارد مكافحــة الفــساد ومؤســسة الــشفافية الدوليــة ومعهــد    

  .اجملتمع املفتوح ووكاالت ثنائية

. مم املتحدة اإلمنائي يف عـدد مـن أنـشطة املـساعدة التقنيـة للتوعيـة               ويشارك برنامج األ    -٧٢
ويدعم صندوق األمـم املتحـدة للدميقراطيـة املبـادرات الراميـة إىل إمسـاع صـوت اجملتمـع املـدين                     

ويـوفّر الـصندوق    . وتعزيز حقوق اإلنسان والتـشجيع علـى املـشاركة يف العمليـات الدميقراطيـة             
الدميقراطي الـذي يـديره برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي التمويـل               االستئماين املواضيعي للحكم    

ملــشاريع مبتكــرة وحتفيزيــة بــشأن أمــور منــها اختــاذ تــدابري وقائيــة مثــل مــشاركة اجملتمــع املــدين   
ويعمل الربنـامج املواضـيعي العـاملي ملكافحـة الفـساد مـن أجـل فعاليـة           . ومتكني اجملتمعات احمللية  
األمـم املتحـدة اإلمنـائي، علـى تـسهيل تبـادل املعـارف ومجـع املمارسـات                  التنمية التابع لربنـامج     

طـري واملعـارف املكتـسبة      قُ وإقامة أواصر التآزر بـني األنـشطة الربناجميـة علـى الـصعيد ال              يِّدةاجل
وأعـّدت شـعبة اجملتمـع املـدين التابعـة لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف                   . على املستوى العاملي  

معرفية عاملية بشأن تعزيز اجملتمع املدين واملشاركة املدنية خدمـة للتنميـة حتـت               أداة   ٢٠٠٩عام  
اسـتراتيجية  : صوت من ال صوت هلم واملساءلة من أجـل حتقيـق التنميـة البـشرية              إمساع  "عنوان  

  ".عاملية لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتعزيز اجملتمع املدين ومشاركته

املُشار إليهـا أعـاله يف أعقـاب        ) األكادميية(لية ملكافحة الفساد    وأُنِشئت األكادميية الدو    -٧٣
مبادرة اشترك يف اختاذها مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـّدرات واجلرميـة ومجهوريـة النمـسا                    
واملكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال وأصــحاب مــصلحة آخــرون، وأصــبحت منظمــة دوليــة  

ئت هـذه األكادمييـة لكـي تكـون مبثابـة مركـز متّيـز               وقد أُنشِ . ٢٠١١مارس  / آذار ٨مستقلة يف   
مستقل يف جمال التوعية مبكافحة الفساد والتدريب على مكافحتـه والتواصـل والتعـاون بـشأنه،                

وبفـضل النـهج الـشامل الـذي يتبعـه الربنـامج األكـادميي              . فضال عن إجراء حبوث أكادميية عنـه      
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صة، بوســائل منــها الــربامج  ّصــرى خم وأخــموّحــدةلألكادمييــة، فإنــه ســوف يتــيح فــرص تعلــم   
املعتمدة للدراسـات األكادمييـة، وسـوف يـستخدم أدوات علـى اإلنترنـت وأخـرى للـتعلم عـن                    

ع أن تطلــق وُيتوقَّــ. عــد جلعــل منتجاتــه يف متنــاول أوســع طائفــة ممكنــة مــن أصــحاب املــصلحة ُب
  .٢٠١١سبتمرب /األكادميية برناجمها األكادميي الكامل يف أيلول

علـى وضـع أداة لتعزيـز       ) املكتـب (ف مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية        ويعك  -٧٤
تبادل املعلومات هي املكتبة القانونية للتشريعات واألحكام القـضائية املتـصلة باالتفاقيـة واملـستقاة ممـا                 

آخــر واهلــدف الرئيـسي مــن هـذه املكتبــة هـو مجــع    .  دولـة واملنظمــة وفقـا ملتطلباهتــا  ١٧٥يزيـد علــى  
املعارف القانونية املوثوقة عن مكافحة الفساد وتنظيمها ونشرها للمساعدة على تعزيز تنفيذ االتفاقية       

وهذه املكتبة القانونية هي جـزء مـن مـشروع    . والتصديق عليها أو انضمام الدول غري األطراف إليها   
األدوات واملوارد  (Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledgeأوسع نطاقا ُيعرف باسم 

، وهـي عبـارة عـن بوابـة إلكترونيـة علـى             ) رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد           من أجـل  الالزمة  
وجتمـع وتنـشر يف هـذه       . اإلنترنت ومنتدى للتعاون بني املمارسني املتخصصني واملؤسسات الشريكة       

د املوجودات، مبـا فيهـا دراسـات        البوابة املعارف القانونية وغري القانونية عن مكافحة الفساد واستردا        
احلالة واملمارسات الفضلى وحتلـيالت الـسياسات العامـة، وحتـصل علـى الـدعم مـن املبـادرة اخلاصـة                   

  .باسترداد املوجودات املسروقة وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات الشريكة األخرى

م املتحـدة ملكافحـة الفـساد،       وتربط املكتب عالقة تعاون وثيقة مع حتالف اتفاقيـة األمـ            -٧٥
 منظمـة مـن منظمـات اجملتمـع املـدين موجـودة يف أكثـر مـن             ٢٤٠نة من   وهو شبكة عاملية مكوّ   

وقـد اعتمـد التحـالف    .  بلد ملتزم مبنع الفساد والترويج للتصديق على االتفاقية وتنفيـذها          ١٠٠
 منـهم مؤسـسة    عـضوا، ١٢يف اآلونة األخرية وثيقة تأسيسية وانتخـب جلنـة تنـسيق مؤلفـة مـن               

ــة  ــة بوصــفها األمان م ولفــسح اجملــال أمــام منظمــات اجملتمــع املــدين لكــي تقــدّ   . الــشفافية الدولي
م املكتب دورة تدريبية مشتركة مع التحـالف يف الفتـرة          إسهامات مفيدة يف تنفيذ االتفاقية، نظّ     

ا  مـشاركا مـن اجملتمـع املـدين مـن كـل مـن أفريقيـ             ٣٥ لنحـو    ٢٠١١فرباير  / شباط ٤ إىل   ٢من  
  .وآسيا وأوروبا الشرقية وأمريكا الالتينية

ويتيح اليوم الدويل ملكافحة الفساد فرصـة سـنوية لرفـع مـستوى الـوعي عامليـا بتبعـات               -٧٦
الفساد السلبية، ومنها تبعاته على احلد من الفقـر والتنميـة االقتـصادية املـستدامة وقـدرة الدولـة                 

ــن    ــع ال ــى تقــدمي اخلــدمات األساســية ومن ــم  ٢٠١٠ويف عــام . زاعــات عل ــامج األم ، اشــترك برن
 محلــة اليــوم الــدويل ملكافحــة املتحــدة اإلمنــائي واملكتــب، مثلمــا فعــال يف العــام الــسابق، يف شــّن

ز علـى كيفيـة تـأثري الفـساد     ، اليت تركّـ )Your No Counts" (له وزن‘ ال‘قولك "الفساد بعنوان 
هـذه   أنَّ   وتـشري التقـديرات إىل    . ا دوليـا  سلبا على حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة املُتفـق عليهـ           
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 مليون شخص مـن خـالل الفعاليـات اإلعالميـة           ٩٥احلملة املشتركة استهدفت مجهورا تعداده      
واألنـــشطة املدعومـــة مـــن الـــدول وإســـهامات اجملتمـــع املـــدين واملناقـــشات العامـــة، وكـــذلك   

  .امللصقات واإلعالنات

 للمكتـب بأنـشطة يف جمـال التوعيـة مبناسـبة          طريـة التابعـة   قُواضطلع عدد من املكاتب ال      -٧٧
ملخـدرات  املعـين با  إذ قـام املكتـب التـابع ملكتـب األمـم املتحـدة              . اليوم الدويل ملكافحـة الفـساد     

واجلرمية يف إندونيسيا وشركاؤه مـثال بـشن محـالت واالضـطالع بأنـشطة، مشلـت إقامـة حفـل                  
اجملال أمـام التعـاون بـني املنظمـات         موسيقي واستعراض وإنشاء قرية ملكافحة الفساد، مما فسح         

واحتفلــت هيئــة التفتــيش . احملليــة واخلــرباء ووســائط اإلعــالم واجلمهــور علــى مكافحــة الفــساد 
العامة الفييتنامية واملكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف فييـت نـام بـاليوم الـدويل ملكافحـة                  

وُبثت برامج إذاعيـة  ). ”Say NO to Corruption“" (قل ال للفساد"الفساد من خالل شن محلة 
عن أحكام االتفاقية والعناصر الرئيسية حلملة مكافحـة الفـساد عـرب قنـوات الراديـو والتلفزيـون                  

  .الوطنية الرئيسية يف وقت الذروة
    

    االستنتاجات والتوصيات  -سادسا  
ساد وسياسـات  اللمحة العامة الواردة يف هذا التقرير عن املمارسات املتبعة يف منـع الفـ           -٧٨

وممارسات التوعية به ليست شاملة على اإلطالق، وال تقّدم هـذه الورقـة حتلـيال نوعيـا لتبعـات             
ع الدول على أن تتبادل يف ما بينها ما تكتـسبه مـن             ّجولعلّ الفريق العامل يش   . مارساتهذه امل 

ناوهلـا هـذا   خربات وتستخلصه من عرب يف جمال تنفيذ الـسياسات والتـدابري واملمارسـات الـيت يت         
ة إىل تقدمي ما لديها مـن آخـر املعلومـات واملبـادرات اجلديـدة أو                 الدول مدعوَّ  نَّإما  ك. التقرير

  .املنقحة والتطرق بتفصيل إىل املمارسات السالفة الذكر، حيثما اقتضى األمر ذلك

أحكـام  ولعلّ الفريق العامل جيري أيضا تقييما شامال للتقّدم احملرز حـىت اآلن يف تنفيـذ                  -٧٩
ولعلّـه يـستند كـذلك إىل       . منع الفساد ويف اجلهود املبذولة لرفع مستوى الوعي مبشكلة الفساد         

  .توصياته ويقترح سبال أخرى كفيلة بتعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية بشأن منع الفساد

ولعلّ الفريق العامل يقوم، بوجـه خـاص، بتحديـد ومناقـشة الـسبل والوسـائل الكفيلـة                    -٨٠
وسعيا إىل مواصلة إقامـة التعـاون بـني الـدول األطـراف             . وين رصيد معريف تراكمي   مبواصلة تك 

ــة       ــز وتطــوير سياســات وممارســات وقائي ــصلة يف تعزي ــة ذات ال ــة أو اإلقليمي واملنظمــات الدولي
، لعــلّ الفريــق العامــل يقتــرح ســبال كفيلــة بتعزيــز يِّــدةملكافحــة الفــساد وتقاســم املمارســات اجل

لومـات بــني الـدول واملنظمـات الدوليـة مــن أجـل وضـع منتجــات وأدوات       التعـاون وتبـادل املع  
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ولعلّ الفريق العامل يقوم حتديدا مبواصـلة تـشجيع الـدول األطـراف             . معرفية وإقامة تعاون تقين   
علــى تعزيــز األنــشطة اإلقليميــة ملنــع الفــساد، بوســائل منــها عقــد حلقــات عمــل إقليميــة بــشأن  

  . ذات الصلةدةيِّتبادل اخلربات واملمارسات اجل

د أيـضا علـى أمهيـة أنـشطة التـدريب والتوعيـة يف جمـال منـع                  كّـ ولعلّ الفريـق العامـل يؤ       -٨١
الفساد يف القطاعني العام واخلاص على مجيـع املـستويات، ويهيـب بالـدول األطـراف أن جتعـل                   

  .أ من االستراتيجيات واخلطط الوطنية ملكافحة الفسادهذه األنشطة جزءا ال يتجّز

مبادراهتــا املوّجهــة  أنَّ عــلّ الفريــق العامــل يوصــي كــذلك الــدول األطــراف، باعتبــارول  -٨٢
حتديــدا إىل القطــاع اخلــاص ال تــزال حمــدودة حــىت اآلن، بــأن تكثــف جهودهــا يف هــذا اجملــال    

  .وتكّرس املزيد من اهتمامها لتوثيق عرى الشراكات القائمة بني القطاعني العام واخلاص

مي املـساعدة التقنيـة والتـدريب وبنـاء القـدرات، لعـلّ الفريـق العامـل         ويف ما يتعلق بتقـد     -٨٣
يقّدم إرشادات بشأن ترتيب احتياجات املساعدة التقنية من حيث األولوية لإلعانة على تعزيـز              

ولعــلّ الفريــق العامــل ينــاقش كــذلك الــسبل الكفيلــة  . تــدابري منــع الفــساد وجهــود التوعيــة بــه 
ملوارد املتاحـة لتقـدمي املـساعدة التقنيـة ويقتـرح وسـائل للتعـاون               بتعظيم مستوى االستفادة من ا    

  .مع الشركاء الوطنيني والدوليني يف هذا الصدد
 

  


