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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين     

      ٢٠١١أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٢مبنع الفساد املعقود يف فيينا من 
    مقدِّمة  -أوال  

 أن  ٣/٢ الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف قـراره               مؤمترُ قرََّر  -١
 مـن اتفاقيـة     ٦٣ مـن املـادة      ٧ للفقـرة    اً العـضوية، وفقـ    ومياً دولياً مفتـوحَ   نشئ فريقاً عامالً حك   ُي

ــرة    ــادة  ٢األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد والفق ــدول   ٢ مــن امل ــؤمتر ال ــداخلي مل  مــن النظــام ال
غية تقدمي املـشورة إىل املـؤمتر ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة املـسندة إليـه فيمـا يتعلـق                      األطراف، بُ 
  .مبنع الفساد

  : العامل باملهام التالية املؤمتر أيضاً أن يضطلع الفريُققرََّرويف القرار نفسه،   -٢
  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  ارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛تيسري مجع أفضل املم  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
 العامـل أثنـاء دورات املـؤمتر وأن يعقـد،            أن جيتمع الفريـقُ     املؤمترُ َرويف القرار نفسه، قرَّ     -٣

لى األقل بني دورة وأخرى قبل انعقاد دورة املؤمتر الرابعـة لكـي             حسب االقتضاء، اجتماعني ع   
  . عن أنشطته العامل تقاريَرم إليه الفريُق أيضا أن يقدِّر املؤمتُروقرَّ. يضطلع باملهام املوكلة إليه
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 العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعـين مبنـع الفـساد اجتماعـاً يف            الفريقُ َدقَوَع  -٤
 يف  يف ذلــك االجتمــاع بــأن ينــصبَّ التركيــزُ وأوصــى الفريــُق. ٢٠١٠ديــسمرب /لكــانون األو

  :اجتماعه التايل على املمارسات اجليدة واملبادرات املتخذة يف جمال منع الفساد
 ٧ و ٥سياسات وممارسات إذكاء الوعي، مع اإلشارة بوجه خاص إىل املـواد              )أ(  

  مناقشة مواضيعية؛: فساد من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ال١٣ و١٢و
)  مـن االتفاقيـة    ٨املـادة   (القطاع العام ومنع الفساد؛ مدّونات قواعـد الـسلوك            )ب(  

  مناقشة مواضيعية؛):  من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس 
 بأنــشطة مجــع املعلومــات  االضــطالَع العامــل أيــضاً بــأن تواصــل األمانــةُ ر الفريــُقرَّوقــ  -٥

ــا  ــادرات الــيت     املتعلقــة بالفــصل الث ــدة واملب ــز علــى املمارســات اجلي ــة، مــع التركي ين مــن االتفاقي
وينبغي أن تواصل األمانة أيـضا مجـع        . تنتهجها الدول األطراف فيما يتصل بتنفيذ ذلك الفصل       

املعلومات عـن اخلـربة الفنيـة املتـوافرة داخـل منظومـة األمـم املتحـدة واملنظمـات األخـرى ذات                    
مــع إيــالء االهتمــام للــسمات احملــّددة الســتراتيجيات وسياســات    الــصلة مبجــال منــع الفــساد،  

وينبغي أن تكـون األولويـة عنـد مجـع املعلومـات لتيـسري              . مكافحة الفساد يف خمتلف القطاعات    
مناقشة مواضيع حمّددة يف اجتماعـات الفريـق العامـل بغيـة مـساعدة الـدول األطـراف يف تنفيـذ                     

  .نفيذاً فّعاالًمواد االتفاقية املتعلقة مبنع الفساد ت
 العامل أنَّه سيـستفاد يف مناقـشة تلـك املواضـيع مـن تـوافر اخلـربة الفنيـة         والحظ الفريقُ   -٦

  .املالئمة بشأن املواضيع احملّددة اليت ستناقش يف اجتماعاته املقبلة
 الفريُق العامل الدولَ األطراف على تبادل مبادراهتا وممارساهتا اجليـدة يف جمـال              وشّجَع  -٧

الفــساد، وال ســيما املمارســات املتــصلة باملواضــيع احملــّددة املــراد مناقــشتها يف اجتماعاتــه    منــع 
  .املقبلة، وإبالغ األمانة مبعلومات عن تلك املبادرات واملمارسات اجليدة

م إليه يف اجتماعـه الثـاين تقريـراً عـن األنـشطة              العامل من األمانة أن تقدِّ      الفريقُ وطلَب  -٨
  .التوصيات الصادرة عن اجتماعه األول بذة عمالًاملنفَّ
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    االستنتاجات والتوصيات  -ثانيا  
ــُقاتَّ  -٩ أغـــسطس /بآ ٢٤ إىل ٢٢ العامـــل، يف اجتمـــاع انعقـــد يف فيينـــا مـــن  فـــق الفريـ

  .، على االستنتاجات والتوصيات الواردة أدناه٢٠١١
ختـاذ قـرار بـأن يواصـل         يف دورته الرابعة يف ا     أوصى الفريُق العامل بأن ينظر املؤمترُ     فقد    -١٠

  ه وأن يعقد اجتماعني قبل دورة املؤمتر اخلامسة؛ العامل عملَالفريُق
أوصى الفريُق العامل بأن يواصل تركيزه يف اجتماعاته املقبلة على عدد مقـدور عليـه               و  -١١

أنَّـه  د جمـدداً  كّـ د الفصل الثـاين مـن االتفاقيـة، وأ   من املواضيع اجلوهرية احملددة املتصلة بتنفيذ موا 
وميكـن  . ستفاد يف املناقشات من توافر اخلـربة الفنيـة الكافيـة باملواضـيع الـيت جتـري معاجلتـها                  سُي

  :ز اهتمامه يف اجتماعاته املقبلة على املواضيع التاليةللفريق العامل أن يركِّ
 من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاع               ١٢تنفيذ املادة     )أ(  

  ع اخلاص؛العام والقطا
تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح باملمتلكـات، خاصـة             )ب(  

  . من االتفاقية٩ إىل ٧يف سياق املواد من 
 عمـل متعـددة الـسنوات للفتـرة          يف اجتماعاته املقبلة خطةُ    َعَبتَّرأى الفريُق العامل أن تُ    و  -١٢

 من آلية استعراض تنفيذ االتفاقيـة، وأوصـى    ، عندما تبدأ الدورة الثانية    ٢٠١٥املمتدة حىت عام    
وينبغــي قبـل كــل اجتمـاع للفريــق العامــل أن   . بـأن ينــاقش املـؤمتر هــذا األمـر يف دورتــه الرابعـة    

ُتدعى الدول األطراف إىل تبادل جتارهبا يف تنفيذ األحكام قيـد النظـر، ويفـضَّل أن تـستعمل يف      
، إن أمكـن، تبـادل معلومـات عـن النجاحـات            ذلك قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة، مبـا يف ذلـك           

اليت حققتها والتحديات الـيت صـادفتها يف التنفيـذ واحتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة والـدروس                    
وينبغي أيضا قبـل كـل اجتمـاع للفريـق العامـل أن تعـّد األمانـةُ                 . اليت استفادهتا من ذلك التنفيذ    

ة، مـستندة يف ذلـك إىل اإلسـهامات الـواردة           ة عن املواضيع قيـد املناقـش       خلفيَّ  معلومات ورقات
. ســّيما تلــك اإلســهامات املتعلقــة باملبــادرات واملمارســات اجليــدة   مــن الــدول األطــراف، وال 

ة هـذه خالصـة جامعـة عـن شـىت الـُنهج الـيت تتبعهـا          اخللفيَّـ  املعلومـات وينبغي أن تقـدِّم ورقـات    
 والتــصنيفات املنهجيــة العامــة الــدول األطــراف يف خمتلــف الــسياقات، حبيــث تعــرض اخليــارات 

. املتبعــة، وتوّجــه االهتمــام إىل أيِّ مــسائل مــشتركة ناشــئة أو دروس حتــّددها الــدول األطــراف
وينبغي عقد حلقات نقـاش خـالل اجتماعـات الفريـق العامـل يـشارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان                     

  .اليت قّدمت ردوداً كتابية بشأن املواضيع املعنّية ذات األولوية
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الحظ الفريـُق العامـل بتقـدير أنَّ كـثرياً مـن الـدول األطـراف تبادلـت معلومـات عـن             و  -١٣
سياســات وممارســات : مبادراهتــا وممارســاهتا اجليــدة املتعلقــة باملواضــيع الــيت مت النظــر فيهــا، أي  

 مـن االتفاقيـة؛ والقطـاع       ١٣ و ١٢ و ٧ و ٥إذكاء الوعي، مع اإلشـارة بوجـه خـاص إىل املـواد             
 ١٠املـادة   (وإبـالغ النـاس     )  من االتفاقيـة   ٨املادة  (مدونات قواعد السلوك    : ادالعام ومنع الفس  
وطلــب الفريــُق العامــل مــن الــدول األطــراف أن تواصــل إطــالع األمانــة علــى   ). مــن االتفاقيــة

  .تصلة بالفصل الثاين من االتفاقيةأحدث املعلومات عن املبادرات واملمارسات اجليدة امل
مل الدولَ األطراف بأنَّ عليها أن تواصل إبـالغ األمـني العـام بتعـيني               ذكَّر الفريُق العا  و  -١٤

السلطات املختصة اليت ميكـن أن تـساعد الـدول األطـراف األخـرى علـى وضـع وتنفيـذ تـدابري                      
 من االتفاقية، وأن تواظـب بوجـه خـاص علـى            ٦ من املادة    ٣حمّددة ملنع الفساد، عمال بالفقرة      

  . االقتضاءملعلومات املوجودة، عندحتديث ا
أوصــى الفريــُق العامــل بــأن جتــري األمانــة، رهنــاً بتــوافر مــوارد خارجــة عــن امليزانيــة  و  -١٥

ومزيد من اإلرشادات الفنية من جانب الفريق العامل، حتليالت للممارسـات اجليـدة الـيت ُتبلـغ            
ذ األحكـام  عنها الـدول األطـراف بـشأن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة املـسائل العمليـة املتعلقـة بتنفيـ               

الواردة يف الفصل الثاين، وَتجمَع معلومات عن اخلـربات الفنيـة املوجـودة لـدى منظومـة األمـم                   
  .املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة يف هذا الشأن

 الـذي   بالدليل املرجعي بشأن تدعيم نزاهة القضاء وقدرتـه        العامل علماً    أحاط الفريقُ و  -١٦
اجة إىل أن يدرج يف عمله املقبـل مـسألة نزاهـة جهـازي            وضعته األمانة، ووضع نصب عينه احل     
  . من االتفاقية١١القضاء والنيابة العامة بغية تعزيز املادة 

الحظ الفريُق العامـل بتقـدير التعـاونَ القـائم بـني األمانـة وإدارة الـشؤون االقتـصادية                   و  -١٧
لة هـذا التعـاون خاصـة      واالجتماعية فيما يتعلـق مبنـع الفـساد يف القطـاع العـام، وأوصـى مبواصـ                

فيما يتعلق جبوائز األمم املتحدة للخدمة املدنية وكذلك من خالل مبادرات أخرى، مبـا يـشمل        
  . ومنع الفسادالعموميةاألنشطة اليت تعزز إيتاء اخلدمات 

 لتعزيـز الـشراكات مـع        العامل علمـاً باملبـادرات الـيت قامـت هبـا األمانـةُ             حاط الفريقُ أو  -١٨
ن أجــل حماربــة الفــساد، بالتعــاون الوثيــق مــع مكتــب االتفــاق العــاملي لألمــم القطــاع اخلــاص مــ

املتحــدة وســائر الكيانــات ذات الــصلة، وأوصــى بــأن تــستمر األمانــة يف املــساعدة علــى تعزيــز   
  .تنفيذ االتفاقية يف أوساط األعمال التجارية
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 تعزيز العمـل علـى    على ضرورة أن تواصل الدول األطراف      أكّد الفريُق العامل جمّدداً   و  -١٩
ــالء اهتمــام خــاص إلشــراك         ــوعي والتثقيــف يف كــل قطاعــات اجملتمــع، وضــرورة إي إذكــاء ال

  .الشباب واألطفال يف هذا العمل باعتباره جزءاً من استراتيجية منع الفساد
 إلعداد مـواد أكادمييـة شـاملة بـشأن          رّحب الفريُق العامل باملبادرة اليت اختذهتا األمانةُ      و  -٢٠

 الفساد من أجل اجلامعات، وطَلََب إطالعه بانتظام على آخر التطّورات بـشأن التقـدُّم             مكافحة
  .يف هذا املسعى

 دعـم جهـود الـدول األطـراف الراميـة إىل            أوصى الفريـُق العامـل بـأن تواصـل األمانـةُ          و  -٢١
تقييم مواطن الضعف اليت ميكن أن يتطـّرق إليهـا الفـساد يف القطـاعني العـام واخلـاص، وطلـب                     

  .إطالعه يف اجتماع مقبل على اإلجراءات األخرى املتخذة يف هذا الشأن
ب الفريُق العامـل بـاجلهود املتواصـلة الـيت تبـذهلا األمانـة مـن أجـل تعزيـز النــزاهة                      رحَّو  -٢٢

لــدى أعــضاء جملــس الرؤســاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق مــن خــالل 
زاهة يف املؤسسات، مبا يف ذلك التعـاون مـع مكتـب األخالقيـات، وأوصـى                املبادرة املتعلقة بالنـ  

  .بأن يزوِّد املؤمتُر األمانة بإرشادات حول كيفية املضي قُُدماً يف تنفيذ املبادرة املذكورة
، بالتعـاون الوثيـق مـع مقـّدمي املـساعدات           أوصى الفريُق العامـل بـأن تواصـل األمانـةُ         و  -٢٣

 على توفري املساعدة التقنيـة للـدول األطـراف، عنـد الطلـب،              راف، العملَ الثنائية واملتعددة األط  
بغية املضي قُُدماً يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيـة، يف جمـاالت منـها التحـضري للمـشاركة يف                    

  .عملية استعراض تنفيذ الفصل الثاين
قيـق الفعاليـة يف     أوصى الفريُق العامل بتوفري قدر كاف من املوارد املاليـة مـن أجـل حت              و  -٢٤

تلبية احتياجات املساعدة التقنية اليت حتددها الـدول األطـراف فيمـا خيـص تنفيـذ الفـصل الثـاين                    
  .من االتفاقية

 العامــل مــن األمانــة أن تقــدِّم تقريــراً يف اجتماعــه القــادم عــن األنــشطة  طلــب الفريــُقو  -٢٥
  .املضطلع هبا عمالً بالتوصيات املذكورة أعاله

    
      ظيم االجتماعتن  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

، رئيـسة الفريـق العامـل، وطلبـت مـن      )بولنـدا ( دومينيكـا كـرويس      افتتحت االجتمـاعَ    -٢٦
وذكّـر ممثـل    .  على روح الفقيد السيد أرييل والتر غونساليس       ماًالفريق التزام دقيقة صمت ترحُّ    
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هليئــات التابعــة لألمــم املتحــدة،  األرجنــتني باإلســهام القــّيم اهلــام للــسيد غونــساليس يف عمــل ا  
ــتني    ــد األرجن ــضواً يف وف ــصفته ع ــن تقــديرهم      . ب ــرين ع ــتكلمني اآلخ ــن امل ــرب العديــد م وأع
  .وامتناهنم لعمل السيد غونساليس

 مــن االجتمــاع  مــن املــشاركني االســتفادةَ ولــدى افتتــاح االجتمــاع، طلبــت الرئيــسةُ    -٢٧
احة أمـام الفريـق العامـل ملواصـلة تقـدمي املـشورة       باعتباره فرصة ملناقشة اإلمكانيات األخرى املت 

إىل املــؤمتر ومــساعدته علــى تنفيــذ الواليــات املــسندة إليــه يف جمــال منــع الفــساد، وال ســيما يف   
التحــضري الســتعراض تنفيــذ الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة يف دورة االســتعراض الثانيــة، الــيت مــن 

  .٢٠١٥املقّرر أن تبدأ عام 
ا لالجتمـاع الثـاين للفريـق      عـدَّ شعبة شؤون املعاهدات إىل التقريرين اللذين أُ       وأشار مديرُ   -٢٨

سياسات وممارسات إذكاء   : املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد      "العامل، املعنونني   
 مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة ١٣ و١٢ و٧ و٥الــوعي، مــع اإلشــارة خــصوصا إىل املــواد 

: املمارســات اجليِّــدة واملبــادرات يف جمــال منــع الفــساد "و) CAC/COSP/WG.4/2011/2" (الفــساد
املـادة  (وإبالغ النـاس  )  من االتفاقية٨املادة (القطاع العام ومنع الفساد، مدّونات قواعد السلوك     

 التقريـرين يـستندان إىل الـردود الـيت          ، ذاكراً أنَّ  )CAC/COSP/WG.4/2011/3)" ( من االتفاقية  ١٠
ها الدول األعضاء على الطلب املقـّدم مـن األمانـة للحـصول علـى معلومـات عـن املبـادرات                     قّدمت

وذكـر أنَّ التقريـرين يتـضمنان املعلومـات         . واملمارسات اجلّيدة ذات الـصلة يف جمـال منـع الفـساد           
 دولة عضوا، وأنَّ الـردود الـيت وردت بعـد ذلـك            ٢٨ من   ٢٠١١مايو  / أيار ٢٧اليت وردت حىت    

نشرت على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وذلـك         التاريخ قد   
وأعلن أنَّ الفريق العامل سُيبلَغ أيضا مبا أُحـرِز مـن تقـّدم يف              . فضالً عن الردود اليت وردت سابقا     

  .تنفيذ سائر التوصيات اليت قّدمها الفريق العامل يف اجتماعه األول
ية يف املؤســسات ومكافحـــة الفـــساد يف دولــة بوليفيـــا املتعـــددة    الـــشفافوألقــت وزيـــرةُ   -٢٩

واستعرضت . القوميات كلمة استذكرت فيها التحديات اليت يواجهها بلدها يف مكافحة الفساد          
: اجملاالت اليت متنحها دولـة بوليفيـا املتعـددة القوميـات األولويـة يف جمـال مكافحـة الفـساد، وهـي               

جتماعية؛ والشفافية وإمكانية احلصول علـى املعلومـات؛ وإنـشاء    مشاركة املواطنني واملشاركة اال 
. عىن بالشفافية يف مجيع املؤسسات العموميـة؛ وعقـد حلقـات عمـل للتعريـف بالفـساد                ُتوحدات  

دت الوزيرة أيضاً على أمهية آليات التنسيق بني املؤسسات، مبا يف ذلـك اآلليـات الـيت تـضّم              دَّوش
 احلكومة البوليفيـة قـد زارت، مبـساعدة قـّدمها           أنَّاستذكرت  و. جمموعات من السكان األصليني   

 بلديـة يف البلـد للمـساعدة        ٢٠٠مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة، مـا يزيـد علـى              
وأشـارت إىل مــسابقة  . علـى إنـشاء جلـان ملكافحــة الفـساد، فـضال عـن التثقيــف والتوعيـة العامـة        
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ا خيص البريوقراطية مما يسلّط الضوء على العقبات القائمـة يف           وطنية للتعرُّف على أسوأ جتربة فيم     
واستعرضــت مــشروعاً رائــداً يتعلــق بــإقرارات مــشفوعة بــيمني يقــوم هبــا املــسؤولون . هــذا اجملــال

  .احلكوميون سنويا كإجراء وقائي ملكافحة الفساد
يـات املؤسـسية    بـشأن اآلل  رئيس جهاز الشفافية يف مجهورية إكوادور كلمةً      وألقت نائبةُ   -٣٠

 وشـّددت علـى اهليكـل القـانوين          .يف البلد واخلطوات اليت اختذت حديثا ملنع الفـساد ومكافحتـه          
وأشـارت إىل   .  يف القطـاع العـام     زاهـة   الـن القائم لضمان الشفافية ومكافحة غسل األموال وتعزيـز         

تنطـوي علـى إنـشاء    اجلهود اليت بذهلا البلد يف اآلونة األخرية لوضع خطة وطنية ملكافحة الفـساد       
دت علـى ضـرورة    دَّوشـ . ملـواطنني يف جهـود منـع الفـساد        هيئة توجيهية وطنيـة لتيـسري مـشاركة ا        

تشجيع األخـذ مبـستويات عاليـة مـن الـروح املهنيـة مـن خـالل وضـع مـدّونات لقواعـد الـسلوك                         
. يـة وآليات للتصريح باملمتلكات من أجـل إقامـة ثقافـة جديـدة مـن األخالقيـات واملـسؤولية املهن               

وذكرت أنه جيري النظر اآلن يف عدد من مشاريع القوانني اليت تتناول تـضارب املـصاحل واإلثـراء          
  .غري املشروع ومعايري مراجعة احلسابات، مبا يف ذلك معايري االشتراء العمومي

 الــشفافية يف مجهوريــة إكــوادور علــى أمهيــة دعــم الــشفافية والكفــاءة يف   وزيــُرَدوشــدَّ  -٣١
وقـال إنّ تعزيـز مـشاركة عاّمـة         . مومية وااللتزام مبكافحة األسـباب اجلذريـة للفـساد        اإلدارة الع 

وذكــر أنَّ . النــاس ُيعــدُّ واجبــاً دســتورياً يقــع علــى عــاتق مجيــع اهليئــات العموميــة يف إكــوادور   
التنــسيق بــني خمتلــف الــسلطات، كالــسلطة التــشريعية والقــضائية واالنتخابيــة والتنفيذيــة، هــو     

وأضــاف أنَّ مجهوريــة إكــوادور تعمــل أيــضا علــى تنفيــذ إجــراءات   .  الفــسادمفتــاح مكافحــة
وبعـد إجـراء مـشاورات عاّمـة، سـوف تّتخـذ اجلمعيـة الوطنيـة يف         . الشفافية يف القطاع اخلـاص    

  .إكوادور ما يلزم من خطوات لتجرمي اإلثراء غري املشروع
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
  :أغسطس جدول األعمال التايل/ آب٢٢مل يف اق العفريال أقرَّ  -٣٢

  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
  .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
، والتوصـيات الـصادرة عـن    "التـدابري الوقائيـة   " املعنـون    ٣/٢تنفيذ قرار املـؤمتر       -٢  

  :الفريق العامل يف اجتماعه األول
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  :دة واملبادرات يف جمال منع الفساد اجليِّاملمارسات  )أ(    
 خــصوصاًسياســات وممارســات إذكــاء الــوعي، مــع اإلشــارة   ‘١‘      

 مــــن اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ١٣ و١٢ و٧ و٥إىل املــــواد 
  مناقشة مواضيعية؛: ملكافحة الفساد

املـادة  (القطاع العام ومنع الفساد؛ مـدّونات قواعـد الـسلوك             ‘٢‘      
):  مــن االتفاقيــة١٠املــادة (إبــالغ النــاس و)  مــن االتفاقيــة٨

  مناقشة مواضيعية؛
  .توصيات أخرى  )ب(    
  .األولويات املقبلة  -٣  
  .اعتماد التقرير  -٤  

    
    احلضور  - جيم  

ــدولُ  -٣٣ ــةً كانــت ال ــة ممثَّل ــة األطــراف يف االتفاقي االحتــاد :  يف اجتمــاع الفريــق العامــل  التالي
ــتني، األردن،  ــستان، إكــوادور،    الروســي، أذربيجــان، األرجن  إســبانيا، أســتراليا، إســرائيل، أفغان

ــران       ــا، إي ــدا، أوكراني ــسيا، أنغــوال، أوروغــواي، أوغن ــة املتحــدة، إندوني ــارات العربي ــا، اإلم ألباني
، إيطاليــا، باكــستان، البحــرين، الربازيــل، الربتغــال، بــروين دار الــسالم، )اإلســالمية - مجهوريــة(

، بريو، تايلند، تركيا، تونس، اجلزائـر،      )املتعددة القوميات  - دولة(بلجيكا، بنما، بولندا، بوليفيا     
ــابوي، ســري النكــا،       ــا، زمب ــا، روماني ــوب أفريقي ــا، جن ــة كوري ــة الدومينيكية،مجهوري اجلمهوري
السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الـصني،           

، فنلنــدا، فييــت نــام، )البوليفاريــة-مجهوريــة(زويال  ، الفلــبني، فــنطاجيكــستان، غواتيمــاال، فرنــسا
قربص، كازاخستان، كندا، كوبا، كولومبيـا، الكويـت، كينيـا، لبنـان، ماليزيـا، مـصر، املغـرب،                  
ــا،         ــسا، نيجريي ــا، النم ــشمالية، ناميبي ــدا ال ــى وإيرلن ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني املكــسيك، اململك

  .، الواليات املتحدة األمريكية، اليمننيكاراغوا، هاييت، اهلند
ــاُد  -٣٤ ــة،   وُمثِّـــل االحتـ ــة طـــرف يف االتفاقيـ ــة تكامـــل اقتـــصادي إقليميـ ــو منظمـ    األورويب، وهـ

  .يف االجتماع
ــة املوقِّلــت الــدولُثِّوُم  -٣٥ أملانيــا، إيرلنــدا، اجلمهوريــة التــشيكية،  : عــة علــى االتفاقيــة  التالي

  .السعودية، السودان، اليابان، مبراقبنية العربية اململكاجلمهورية العربية السورية، 
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  .لت يف االجتماع أيضاً ُعمان، بصفتها دولة هلا صفة املراقبثِّوُم  -٣٦
  . لدى األمم املتحدة دائممراقبهلا صفة كما مثِّلت فلسطني، وهي بعثة   -٣٧
 تابعـة لألمـم      تابعة لألمانـة العامـة وهيئـات وصـناديق وبـرامج           وُمثِّلت مبراقبني وحداتٌ    -٣٨

املتحدة، ومعاهد تابعة لشبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ووكـاالت                  
إدارة عمليات حفـظ الـسالم،      : متخّصصة ومؤسسات أخرى تابعة ملنظومة األمم املتحدة، هي       

 املتحـدة  مكتب خدمات الرقابة الداخلية، مفوضية األمم املتحدة حلقـوق اإلنـسان، جلنـة األمـم         
للقـــانون التجـــاري الـــدويل، إدارة الـــشؤون االقتـــصادية واالجتماعيـــة، مكتـــب األخالقيـــات، 
ــامج األمــم املتحــدة       ــشؤون الالجــئني، برن مكتــب االتفــاق العــاملي، مفوضــية األمــم املتحــدة ل
اإلمنــائي، برنــامج األغذيــة العــاملي، معهــد األمــم املتحــدة األقــاليمي ألحبــاث اجلرميــة والعدالــة،   

  .عهد بازل للحوكمة، الوكالة الدولية للطاقة الذريةم
ــراقبني املنظمــاتُ   -٣٩ ــة وُمثّلــت مب ــة التالي ــة الدولي ــة   :  احلكومي ــشارية القانوني املنظمــة االست

ــة     -اآلســيوية  ــة ملكافحــة الفــساد، املنظمــة الدولي ــة الدولي ــا، األكادميي ــة، جملــس أوروب  األفريقي
هجرة، منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي،  للــشرطة اجلنائيــة، املنظمــة الدوليــة للــ 

  .منظمة األمن والتعاون يف أوروبا
 فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائـم            وُمثِّلت منظمةُ   -٤٠

  .يف مقر األمم املتحدة
    

، "يةالتدابري الوقائ" املعنون ٣/٢تنفيذ قرار مؤمتر الدول األطراف   -رابعا  
      والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه األول

      دة واملبادرات يف جمال منع الفساداملمارسات اجليِّ  - ألف  
 ١٢ و٧ و٥سياسات وممارسات إذكاء الوعي، مع اإلشارة بوجه خاص إىل املواد   - ١  

    مناقشة مواضيعية:  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١٣و
املمارسـات  "هتا األمانـة بعنـوان   دَّة اليت أعـ    اخللفيَّ  املعلومات دأ الفريق العامل نظره يف ورقة     ب  -٤١

سياسات وممارسات إذكـاء الـوعي، مـع اإلشـارة خـصوصا         : اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد     
"  مـــــــــن اتفاقيـــــــــة األمـــــــــم املتحـــــــــدة ملكافحـــــــــة الفـــــــــساد١٣ و١٢ و٧ و٥إىل املـــــــــواد 

)CAC/COSP/WG.4/2011/2 .( َّالغاية من الورقـة هـي تيـسري وتوجيـه مناقـشات الفريـق              ولوحظ أن 
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ــ ـــ العامــــل يف إطــــار اجملــ دت يف اجتماعــــه األول يف كــــانون دِّاالت املواضــــيعية األربعــــة الــــيت ُحـ
  .٢٠١٠ديسمرب /األول
وأعـرب املتكلمـون عـن تقـديرهم       . ٥ لإلدالء بالتعليقات على املادة       البابَ وفتح الرئيسُ   -٤٢
مل الذي يضطلع بـه مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة والوثـائق الـيت أعـدت             للع

 مـتكلمني حملـات عامـة عـن اجلهـود املبذولـة يف بلـداهنم لوضـع سياسـات          م عـّدةُ دَّوقـ . لالجتمـاع 
ــ. ممارســـات ملنـــع الفـــساد و ــدابري التـــشريعية املتخـــذة ملنـــع الفـــساد   دَّوشـ د املتكلمـــون علـــى التـ

وسـلّط عـّدة مـتكلمني      . يجيات الوطنية اليت وضعت لصوغ وتنفيذ تدابري وقائية شـاملة         واالسترات
 والـشفافية يف اإلدارة العموميـة،       زاهـة   الـن الضوء على اجلهود واملمارسـات اجليـدة يف جمـال تعزيـز             

وُسـلِّط الـضوء أيـضاً علـى فوائـد األخـذ بنظـام              . وسياسات االشتراء وآليات اإلبالغ عن الفساد     
.  إلكتروين، حيث ُتعترب هذه الـنظم وسـيلة فعالـة ملنـع الفـساد يف جمـال االشـتراء العمـومي                     اشتراء

  . وأشري إىل أمهية إشراك املواطنني وتثقيفهم من أجل جناح جهود منع الفساد
 علـى الفـصلني    يف سياق سائر أجزاء االتفاقية، مع التركيز    ٥وأُشري إىل أمهية قراءة املادة        -٤٣

د املتكلمون على أمهيـة مواصـلة القيـام، بواسـطة األمانـة، بتقـدمي معلومـات                 دَّوش. الثالث والرابع 
بشأن املمارسات اجليدة واملبادرات التشريعية وغريها من جهود منع الفساد اليت ميكن تبادهلا مع             

وأُعرب، بصفة خاّصة، عن الرغبة يف زيـادة الوقـت املخـصص إلجـراء مناقـشات      . الفريق العامل 
  . غرض استبانة تدابري عملية ملموسة لتعزيز تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيةمتعّمقة ب

هــج منــتظم يف جهــود منــع الفــساد وجتنــب الــُنُهج  علــى أمهيــة اّتبــاع َنوجــرى التأكيــُد  -٤٤
ويف بعض البلدان، ساعد وجود قوانني شاملة بشأن منع الفساد علـى تركيـز              . املشتتة والظرفية 

ولـوحظ، إضـافة إىل ذلـك، أنَّ        . اتيجي بعيـد املـدى ملكافحـة الفـساد        اجلهود وصوغ هنـج اسـتر     
املؤشرات اليت وضعتها بعض الدول واستخدمتها لقياس التقدم احملرز يف جمـال منـع الفـساد قـد                

  .أثبتت جدواها
ــشاملة ملــوظفي القطــاع العــام     وشــّدد عــّدةُ  -٤٥ ــة ال ــربامج التدريبي ــة ال  مــتكلمني علــى أمهي

 مـن   د عددٌ كما شدَّ . كذلك للقضاة واملدعني العامني، يف جهود منع الفساد       واخلدمة املدنية، و  
ــار املــديرين واملــوظفني       ــة موّجهــة خــصوصا لكب ــرامج تدريبي املــتكلمني علــى ضــرورة وضــع ب

ويف بعض احلـاالت، تـشمل اآلليـات    . العموميني الذين حيتلون أشد املواقع عرضة خلطر الفساد    
 لتكـون مبثابـة جهـات مرجعيـة         العموميـة بالفساد يف املؤسسات    املؤسسية تعيني منسقني معنيني     

وأشري إىل أمهية إشراك املواطنني واملنظمات غـري        . ملوظفي اخلدمة العمومية يف جمال منع الفساد      
واعُترب استخدام اخلطـوط اهلاتفيـة املباشـرة        . احلكومية يف اجلهود املبذولة ملنع الفساد ومكافحته      
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 زاهـة  الـن وأشار عدة متكلمني إىل أمهية التركيز على . د ممارسة جيدةلإلبالغ عن حاالت الفسا 
ــة مــن الفــساد يف       ــسلوك املهــين للوقاي ــة القــائمني علــى اجلــدارة وال ــشفافية والتعــيني والترقي وال

  .القطاع العام
وذُكــرت .  وضــع مــدونات لقواعــد الــسلوك واألخــالق مــتكلمني أمهيــةَةُوالحــظ عــدَّ  -٤٦

جيهيــة واضــحة ملنــع تــضارب املــصاحل ضــمن اجلوانــب البالغــة األمهيــة    وضــع مبــادئ تومــسألةُ
وأشري إىل إنشاء بّوابات عموميـة مـن أجـل حتقيـق            . لتعزيز املسؤولية املهنية والسلوك األخالقي    

ولــوحظ أنَّ احلــصول . الــشفافية وتيــسري حــصول عامــة النــاس واجملتمــع املــدين علــى املعلومــات
وإضـافة إىل ذلـك، سـاعد       . لتحـسني جهـود منـع الفـساد وتعزيزهـا           وسـيلةً  دَُّععلى املعلومات يُ  

وجود أفرقة عاملـة يـشارك فيهـا عاّمـة النـاس يف بعـض البلـدان يف وضـع سياسـات وممارسـات              
وشـّدد عـّدة مـتكلمني علـى ضـرورة التركيـز علـى تثقيـف الـشباب كوسـيلة ملنـع                      . ملنع الفساد 

  .الفساد وتيسري التحاور بني احلكومة واجملتمع
ــود  ةُ عــدََّهوفيمــا يتعلّــق مبنــع تــضارب املــصاحل، وجَّــ    -٤٧  مــتكلِّمني انتباهــاً خاصــاً إىل القي

املفروضة على تعيني املوظفني العمـوميني الـسابقني لـشغل مواقـع يف القطـاع اخلـاص، ال سـّيما                    
وبـصفة أعـّم، سـلّط    . عندما يكون املوظفون السابقون قد شاركوا يف عمليات اشتراء عموميـة   

لّمــون الــضوء علــى األمهيــة اخلاصــة لتجميــع املعــارف عــن منــع تــضارب املــصاحل وكــشفه  املتك
  .واقترحوا إدراج هذه املسألة كبنٍد يف جدول أعمال االجتماع القادم للفريق العامل

وأشري إىل الفوائد املستخلصة من عقد حلقات عمل إقليمية لتبادل املمارسـات اجليـدة        -٤٨
ات قواعــد الــسلوك ومنهجيــة تقيــيم املؤســسات العموميــة وســائر يف جمــال منــع الفــساد ومــدون

 دورة التدريب األورويب على مكافحـة       وذُكر، مثال، أنَّ  . اجلوانب األخرى املتعلقة مبنع الفساد    
الفساد ستكون مبثابة منرب ملؤسسات مكافحة الفساد وأجهزة إنفـاذ القـانون وسـائر الـسلطات                

ــادل فيهــا   ــة تتب ــدان األوروبي ــل    يف البل ــدة لُتجمــع بعــد ذلــك يف دلي  اخلــربات واملمارســات اجلي
 التعـاون وتبـادل املعلومـات بـني القطـاعني العـام واخلـاص              وإضافة إىل ذلك، لـوحظ أنَّ     . عملي

وأشـار بعـض املـتكلمني إىل أنَّ الغـرف     . ينبغي أن يكون جزءا ال يتجّزأ من جهود منع الفـساد     
وجـرى  . خذ باملمارسات اجليـدة يف القطـاع اخلـاص   التجارية ميكن أن تؤدي دورا مفيدا يف األ 

التــشديد كــذلك علــى ضــرورة أن يعمــل القطاعــان العــام واخلــاص معــا يف جمــال إنفــاذ قــوانني  
  .اجلمارك من أجل منع الفساد

والحــظ بعــض املــتكلمني أمهيــة التنــسيق بــني املؤســسات الــسياسية وإشــراك وســائط      -٤٩
تشديد على أن تنفيذ تدابري منع الفساد ينبغي أن يبلـغ           وجرى ال  .اإلعالم يف جهود منع الفساد    
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وميكـن أن يـتم ذلـك، علـى سـبيل املثـال، بـإدراج        . اخلدمة العموميـة  أرفع مستويات احلكومة و   
  . يف أكثر الصكوك القانونية مشولية يف بلد مازاهة والناألحكام املتصلة بالتصريح باملمتلكات 

دة لتعزيز اخلدمة املدنية مـن حيـث الرتاهـة     اختاذ تدابري حمدَّ تدعو إىل وذُكر أنَّ االتفاقيةَ    -٥٠
والحظ بعض املـتكلمني جـدوى االشـتراط بـأن يوقّـع موظفـو       . والكفاءة املهنية وإذكاء الوعي  

. اخلدمة املدنية اتفاقات لاللتزام بـسلوك أخالقـي أو إقـرارات باملـسؤولية املهنيـة كتـدبري وقـائي                 
ــة ومؤســسية ملنــع الفــساد    وإضــافة إىل ذلــك، أشــار املتكل  ــة إنــشاء هياكــل قانوني مــون إىل أمهي

ومكافحته، مبا يف ذلـك أجهـزة مكافحـة الفـساد وهيئـات تنـسيق حكوميـة، فـضالً عـن وضـع                       
  .خطط عمل ملكافحة الفساد من أجل مواجهة التحديات ومنع الفساد يف النظام بأسره

 حملـة عامـة عـن عمـل املنظمـة يف جمـال               عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي     م املراقبُ وقدَّ  -٥١
تطــوير قــدرات األجهــزة الوطنيــة ملكافحــة الفــساد وعــرض منهجيــة ُوضــعت لتقيــيم القــدرات  

 أحــد التحـديات الــيت  ولـوحظ أنَّ .  مــن االتفاقيـة ٣٦ و٦ و٥املؤسـسية مـع اإلشــارة إىل املـواد    
ــسلطات الوطن     ــة الــيت تــضطلع  تواجههــا أجهــزة مكافحــة الفــساد هــو انعــدام التنــسيق بــني ال ي

بواليات مشتتة بشأن مكافحة الفساد، ّمما يعوق قدرة تلك األجهزة علـى تنفيـذ اسـتراتيجيات       
وســعياً لتــوفري إرشــادات لتلــك األجهــزة، نظّــم  . وخطــط عمــل مكافحــة الفــساد تنفيــذا فعــاال 

ــبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي منــذ وقــت قريــب حلقــة عمــل واســعة النطــاق يف برات     سالفا ي
ســتعراض منهجيــة املقارنــة املرجعيــة علــى أســاس منــائط وأعلــن عــن اعتزامــه اســتكمال دليــل  ال

التقييم بغية عرضه وتوزيعه يف الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطـراف، الـيت سـتنعقد يف مـراكش                  
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ٢٤باملغرب، من 

ة واالجتماعيـة يف األمانـة علـى الـصلة بـني             عن إدارة الشؤون االقتصادي    د املراقبُ دَّوش  -٥٢
الفساد وبلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية، وسـلّط الـضوء علـى أمهيـة إشـراك املـواطنني يف تعزيـز           

وعـرض النـهج اخلماسـي الـذي تتبعـه اإلدارة مـن أجـل إشـراك               . املساءلة والقضاء على الفـساد    
 مـن  ١٠-٧املـواد  (الـصلة يف االتفاقيـة   املواطنني كما ذُكر، وشدد على املبـادئ املرجعيـة ذات           

واسـتذكر أحـداثاً وقعـت يف اآلونـة األخـرية متطرقـا إىل              . اليت تؤكـد النـهج املـذكور      ) االتفاقية
عدد من املواضيع ذات الصلة مبنـع الفـساد، وأعلـن أن حلقـة عمـل بـشأن بنـاء القـدرات لـدى                    

ــومي      ــراكش ي ــُتعقد يف م ــضاء، س ــدول األع ــشرين األول٢٧ و٢٦ال ــوبر أ/ ت ــى ٢٠١١كت  عل
  . هامش الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية

ــبُ     -٥٣ ــك، أشــار املراق ــن ذل ــضال ع ــة إىل    وف ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ــن إدارة ال  ع
اسُتحدثت مـن أجـل مـا        ، اليت العموميةمشاركة املنظمة يف تقدمي جوائز األمم املتحدة للخدمة         
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ــي ــشاف أحــدث االبتكــار : يل ــاز يف جمــال    اكت ــأة االمتي ــة ات يف جمــال احلوكمــة؛ ومكاف اخلدم
 ومكانتــها؛ وتعزيــز الــروح املهنيــة؛ وبنــاء الثقــة يف   اخلدمــة العموميــة؛ وإبــراز صــورة العموميــة

وشكر املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة         . املؤسسات احلكومية؛ وتبادل املمارسات الناجحة    
 اخلدمـة العموميـة  منع الفساد يف  " لتلقِّي اجلائزة يف فئة      على تقدمي املساعدة يف اختيار املرشحني     

وأشــار إىل إمكانيــة تقــدمي طلبــات للجولــة . ٢٠١١، الــيت منحــت ألول مــرة عــام "ومكافحتــه
  .٢٠١٢القادمة من اجلوائز اليت سُتمنح عام 

 إىل فوائد استخدام تكنولوجيا املعلومات يف اجلهود الرامية إىل تعزيـز التثقيـف العـام             وأشري  -٥٤
والتوعية ونشر املعلومات واملوارد ذات الصلة عرب مواقع شبكية يسرية االسـتخدام ومفتوحـة لعاّمـة                

 وإضافة إىل ذلك، جـرى التـشديد علـى أنّ التوعيـة بواسـطة اإلنترنـت ميكـن أن تكـون أداة                     . الناس
وأشـار بعـض املـتكلمني إىل فائـدة         . مفيدة إلشراك مؤسسات اخلدمة املدنية يف جهـود منـع الفـساد           

  .إعالن القوانني املقترحة، بوسائل منها اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
 إىل ذلــك، جــرى التــشديد علــى أنَّ عمليــة مجــع ونــشر املعلومــات عــن منــع     وإضــافةً  -٥٥

ة آلليــة اســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة وأعمــال الــدول األطــراف يف  الفــساد ميكــن أن تكــون مفيــد 
وجـرى التـشجيع   . التحضري الستعراض املواد املتعلّقة بالتدابري الوقائيـة يف االتفاقيـة يف املـستقبل    

ــة           ــيت وضــعت آللي ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي ــارير باســتخدام قائم ــع التق ــى اإلســراع برف عل
ذلــك، لــوحظ أنَّ بعــض التحــديات أو الــدروس املــستفادة فيمــا  إضــافة إىل . اســتعراض التنفيــذ

  .يتعلّق جبهود املنع ال تقل فائدة ملناقشات الفريق العامل عن فائدة تبادل املمارسات اجليدة
وبوجــه عــام، شــّدد املتكلّمــون علــى األمهيــة القــصوى إلنــشاء وحتــسني الــشراكات بــني   -٥٦

 مـشاركة القطـاع اخلـاص مـشاركة فعليـة يف أنـشطة       القطاعني العام واخلاص والعمل على حتقيـق     
ودعمــا هلــذا املــسعى، جــرى التــشديد علــى أن إذكــاء الــوعي يف أوســاط األعمــال  . منــع الفــساد

التجارية وتعزيز الشعور باملـسؤولية لـدى اجلهـات الفاعلـة مـن الـشركات بـشأن دورهـا يف منـع                      
. ا فعاال ويف بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          الفساد ُيعّدان عنصرا حموريا يف تنفيذ االتفاقية تنفيذ       

ولوحظ أنّ هذه اجلهود تتطابق مع خطة العمل ملكافحة الفساد لوزراء املالية وحمافظي املصارف              
إضـافة إىل   . ٢٠١٠نـوفمرب   /املركزية جملموعة العشرين، اليت اعُتمدت يف سـيول يف تـشرين الثـاين            

باع هنج أكثر توازنا بني مبـادرات القطـاعني العـام           ذلك، تناول بعض املتكلمني ضرورة ضمان اتّ      
  .واخلاص وذكروا أنه ينبغي تكريس اهتمام أكرب للعمل مع القطاع اخلاص

وكان االشتراء العمـومي مـن اجملـاالت الـيت أثارهـا املتكلمـون باعتبارهـا مـدعاة للقلـق                 -٥٧
يتها، وعلـى ضـرورة     فقد شّددوا على أمهية ضمان شـفافية آليـات االشـتراء وموضـوع            . الشديد
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ولـوحظ أنـه ميكـن حتقيـق        . زاهـة واحليـاد يف عمليـات االشـتراء          توفري فرص متكافئة لتشجيع الـن     
ذلك، جزئيا، من خالل تعزيز اآلليات القانونيـة والتنظيميـة الـيت حتكـم التفاعـل بـني القطـاعني                    

رب املـصاحل،  وشّدد بعـض املـتكلمني علـى أمهيـة جتنـب تـضا         . العام واخلاص يف عملية االشتراء    
واقترحــوا فــرض شــروط اإلفــصاح عــن األعمــال التجاريــة والعالقــات األخــرى علــى كــل مــن 

  .املوظفني العموميني وممثلي القطاع اخلاص يف التعامالت بني القطاعني
وأبلغ املتكلمون عّما اّتخذ من تدابري لتبسيط هياكل رصد القطـاع اخلـاص وتنظيمـه،                 -٥٨

يعات اليت ُتحـّدد املـسؤولية اإلداريـة واملدنيـة واجلنائيـة لألشـخاص              مبا يشمل وسائل منها التشر    
ــال لتلــك النمــاذج،      ــة لــضمان االمتث ــاريني، ومنــاذج التنظــيم الطــوعي، والــضوابط الفعال االعتب

  .وكذلك إزالة احلواجز اإلدارية وتبسيط إجراءات الترخيص لدرء الفساد
ا شـكالً مـن أشــكال التنظـيم الطــوعي،    وفيمـا يتعلّـق مبــدونات قواعـد الـسلوك باعتبارهــ      -٥٩

ومـن بـني    . لوحظ أنّ املبادئ الواردة يف تلك املدونات قّيمـة، ولكّنهـا عـادة مـا ال تكـون ملزمـة                   
أساليب تعزيز تلك املدونات أسلوب سّن تشريعات للمراجعة والرقابة مـن أجـل التـشجيع علـى                 

خلـاص ألنـشطته التجاريـة وسـلوكه      اختاذ هنج يتسم بقدر أكرب مـن املـسؤولية يف تنظـيم القطـاع ا              
واقُترح وضـع معـايري للتـدقيق ومعـايري حماسـبية ومـواد مكّملـة للقـانون اجلنـائي متـشيا مـع                  . املهين
ولوحظ أنه ميكن اختاذ تدابري يف القطـاع العـام لتـشجيع القطـاع اخلـاص                .  من االتفاقية  ١٢املادة  

واســتكماال هلــذه . ءلة املاليــة والتجاريــةعلــى تطبيــق القواعــد واإلجــراءات الداخليــة لزيــادة املــسا 
  .اجلهود، جرى تسليط الضوء على أمهية وجود تشريعات فعالة بشأن التهّرب من الضرائب

ويف جمــال حتفيــز الــشركات علــى االمتثــال، أبلــغ بعــض املــتكلمني عــن مبــادرات بوضــع   -٦٠
ملـساءلة واالمتثـال للمعـايري      زاهة يف الشركات وا     بالشركات اليت التزمت مببادئ الن    " قائمة بيضاء "

زاهـة يف     األخالقية، على أساس املعلومات املقدمة يف استبيان يوضع من أجل تقييم مـستويات الـن              
ــشركات ــتكلِّمني إىل ممارســة وضــع    . ال ــد مــن امل ــيت  " قائمــة ســوداء "وأشــار العدي ــشركات ال بال

هـذه القائمـة الـسوداء    ويؤدي إدراج اسم الشركة يف . اخنرطت، على العكس، يف أعمال الفساد     
  .إىل حرماهنا يف بعض احلاالت من املشاركة يف عمليات تقدمي العطاءات

 مسألة التـصريح باملمتلكـات يف غايـة التعقيـد، وخـصوصا بـالنظر إىل نطـاق                  ولوحظ أنَّ   -٦١
هــذا التــصريح واحتمــال توســيع نطاقــه ليــشمل أفــراد أســر املــوظفني العمــوميني الــذين يــشغلون   

ميكـن أن يكمـل املـساعي       " حتليـل منـط احليـاة     "ولـوحظ أيـضا أن      . ة خلطـر الفـساد    وظائف معّرض 
  .زاهة على املرشحني الطاحمني لشغل مناصب عمومية الرامية إىل تطبيق شروط ناجعة بشأن الن



 

V.11-85427 15 
 

CAC/COSP/WG.4/2011/4 

وعلّق بعض املتكلمني على فائدة البوابات التجارية على اإلنترنت اليت تـوفر مـستودعاً        -٦٢
ومثّـة مبـادرة مـن    . كافحة الفساد بشأن املسائل اليت تعين األوساط التجاريـة  للمعارف املتعلّقة مب  

ــوان    ــل بعن ــذا القبي ــساد يف جمــال   " (Business Anti-Corruption Portal"ه ــة مكافحــة الف بواب
تتـيح معلومـات ومبـادئ توجيهيـة للـشركات املهتمـة بـشأن كيفيـة القيـام باألعمـال                    ) األعمال

وتقـوم البوابـة جبمـع وحتليـل املعلومـات      . ق دون اللجـوء إىل الفـساد  التجارية يف خمتلف األسـوا  
ض الــشركات رُّاخلاصــة بكــل بلــد مــن مــصادر مفتوحــة، وهــي تــوفر أساســا لتقيــيم مــدى تعــ   

للمخاطر، وذلك فضال عـن مبـادئ توجيهيـة بـشأن احلـرص الواجـب يف أسـاليب التعامـل مـع                     
  .األسواق املعنية

االتفــاق العــاملي حملــة عامــة عــن أنــشطة املكتــب، وكيفيــة  عــن مكتــب مت املراقبــةُوقـدَّ   -٦٣
وأشـارت إىل أنَّ االتفـاق العـاملي قـد          . عمله مـع القطـاع اخلـاص علـى منـع الفـساد ومكافحتـه              

 مـن الـشركات املـشاركة وغريهـا        ٨ ٠٠٠ مـا يزيـد علـى        ٢٠٠٠اجتذب منذ إطالقـه يف عـام        
شآت صـغرية ومتوسـطة احلجـم        بلدا، مبا يف ذلك منـ      ١٣٠من أصحاب املصلحة من أكثر من       

كمــا .  شــبكة حمليــة مــن مجيــع أحنــاء العــامل٩٠وشــركات متعــددة اجلنــسيات، ومــا يزيــد علــى 
قُدِّمت حملة عامـة عـن األدوات واملـوارد الـيت وضـعها االتفـاق العـاملي لـصاحل أوسـاط األعمـال                       

. ملـصلحة التجارية، وكذلك عن مبادرات حديثة العهد اختذت بالتعاون مـع خمتلـف أصـحاب ا             
لكتــروين لــصاحل القطــاع اخلــاص  إت علــى الفريــق العامــل أداة تعلّــم  وإضــافة إىل ذلــك، ُعرضــ

. اشترك يف وضعها مكتب االتفاق العـاملي ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة                  
  .وهذه األداة متاحة على اإلنترنت جماناً جلميع األطراف املهتمة

ــدَّ   -٦٤ ــتكلّمنيةُوشــّدد ع ــع       ُم ــدين يف من ــي واجملتمــع امل ــة منظمــات اجملتمــع احملل ــى أمهي  عل
وأبلــغ املتكلمــون عــن خمتلــف الــنُُُّهج الــيت اختــذت يف بلــداهنم لــضمان مــشاركة تلــك   . الفــساد

املنظمات سواء على صـعيد وضـع الـسياسات العامـة أم علـى صـعيد االضـطالع بـدور الرقابـة                      
  .اجملتمعية ملكافحة أعمال الفساد

يد بأنَّ املشاريع املدرسية الرامية إىل إشراك الشباب يف مكافحـة الفـساد قـد أثبتـت                 فأُو  -٦٥
جــدواها يف التعلــيم العــام، وأدت إىل حتــسني أداء املرافــق املدرســية وإشــراك الطــالب مــشاركة 

 واملــساءلة ومراعــاة زاهــة والــنفعليــة يف صــيانة املرافــق وإدارهتــا مــن أجــل تعزيــز روح املــسؤولية 
وأبلغ عدة متكلمني بأنه سيجري إعداد برامج تثقيفيـة شـاملة للـشباب             .  لدى املواطن  الشفافية

وذكر املتكلمـون أنَّ هـذه اجلهـود ُتبـذل مـن أجـل بنـاء                . وإدماجها يف املناهج الدراسية القائمة    
  .ثقافة تتسم بعدم التسامح إزاء الفساد، وذلك بالتعاون مع القطاع اخلاص ووسائط اإلعالم
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 بأنَّ إنشاء آليـات املراقبـة اجملتمعيـة لـضمان صـرف النفقـات العموميـة علـى حنـو                     وأُفيد  -٦٦
. يتــسم باملــسؤولية ويراعــي مــصاحل اجملتمــع مراعــاة تاّمــة قــد أثبــت فعاليتــه يف بعــض الــسياقات 

والحظ بعض املتكلمني إنشاء آليات للرقابة على التمويل العمومي بغرض إشراك عاّمـة النـاس               
  . فقات العموميةمباشرة يف رصد الن

 املــتكلمني علــى مــشاركة عاّمــة النــاس الكاملــة، مبــا يف ذلــك جمموعــات  وشــّدد بعــُض  -٦٧
الــسكان األصــليني واألقليــات واجلماعــات الدينيــة، باعتبارهــا جــزءا ال يتجــزأ مــن جهــود منــع 

وذُكـــر أن املـــساءلة ينبغـــي أن ُتطّبـــق يف اجتاهـــات متعـــّددة، مـــن القطـــاع العـــام إىل  . الفـــساد
ملــواطنني، وعــودة مــن املــواطنني إىل القطــاع العــام، وذلــك مــن أجــل تعزيــز التبــادل احلــر            ا

ــشعبية    ــسياق، أبلــغ بعــض  . للمعلومــات والتواصــل الفعــال علــى صــعيد القاعــدة ال ويف هــذا ال
املتكلمني عن إنشاء آليات لتعبئة وإشراك عاّمة الناس علـى صـعيد اجملتمـع احمللـي وعلـى صـعيد                    

ــة يف جهــود مكافحــة الفــساد  األقــاليم مــن أجــل   ــار . تــشجيع املــشاركة العاّم ولــوحظ أنّ اعتب
  .املواطنني حلفاء يف جهود مكافحة الفساد كان مفيداً يف العديد من السياقات

وفيما يتعلّق بإذكاء الوعي يف القطاع العـام، ذُكـر أنَّ جهـودا قـد بـذلت لـصوغ بيـان                       -٦٨
هو أبعد من تقنني املبادئ األخالقية وصـوالً إىل         عام بشأن مكافحة الفساد، وذلك للتحرك ملا        

  .بناء ثقافة مهنية قوامها املعارضة الشاملة للفساد على مجيع مستويات اخلدمة احلكومية
 من املتكلمني على دور وسـائط اإلعـالم واإلنترنـت يف نـشر املعلومـات                وشّدد العديدُ   -٦٩

ط اإلعـالم لبـثّ احلقـائق عـن قـضايا      ويف هـذا الـصدد، لـوحظ أنَّ اسـتخدام وسـائ          . عن الفساد 
الفساد املعروضة على احملاكم ونتائجها قد أثبت جدواه يف جهود إذكـاء الـوعي املبذولـة علـى                  

  . الصعيد الوطين
 عــن مفوضــية األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان عرضــا جلوانــب حقــوق   وقــّدم املراقــُب  -٧٠

ــع الفــساد   ــّد   وجــرى التــشديد علــى أن اع . اإلنــسان يف جهــود من ــارات حقــوق اإلنــسان تع تب
عناصر هاّمة يف منع الفساد، وأن تنفيذ مواد االتفاقية املتعلّقة بالتدابري الوقائية ميكـن أن يتحقّـق      

إضافة إىل ذلك، وفيمـا يتعلـق     . على حنو فّعال من خالل تطبيق معايري ومبادئ حقوق اإلنسان         
لعـام واخلـاص واجـب صـون حقـوق          بتدابري منع الفساد، لوحظ أّنـه علـى كـلٍّ مـن القطـاعني ا              

اجـب لتفـادي انتــهاك   اإلنـسان واحلمايـة مـن إسـاءة املعاملـة والتــصرف مـع مراعـاة احلـرص الو        
  .حقوق اآلخرين

 عن األكادميية الدولية ملكافحة الفساد آخر املعلومات عـن التقـدم احملـرز              وقّدم املراقبُ   -٧١
ليت أنشئت كمنظمة دوليـة قائمـة بـذاهتا    صوب التفعيل املؤسسي واألكادميي لدور األكادميية، ا    
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وُيبــّين جــدول زمــين غــري رمســي ُعــرض علــى الفريــق العامــل أنّ مــن    . ٢٠١١مــارس /يف آذار
، وأّنــه ســيتزامن مــع ٢٠١٢املتوقــع أن ُيعقــد أول اجتمــاع جلمعيــة األطــراف بكاملــها يف عــام 

شطة تدريبيـة وحبثيـة     وسيتـضمن هـذا الربنـامج أنـ       . إطالق برنـامج األكادمييـة الدراسـي الكامـل        
عامة وخاصة، وبرناجما دراسيا متعـدد التخصـصات وبرناجمـا للحـصول علـى درجـة املاجـستري                   

 أول دورة دراسـية هلـا للحـصول         ٢٠١٢وستمنح األكادميية يف عـام      . يف جمال مكافحة الفساد   
با على شهادة املاجستري، وهي تتألف من منائط دراسية للطـالب غـري املتفـرغني، وتـشمل تـدري          

  .داخل األكادميية وخارجها
 عن منظمة األمن والتعاون يف أوروبا عن أنشطة جيري االضـطالع هبـا              وأبلغت املراقبةُ   -٧٢

وقـّدمت حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت            . دعما ملشاركة اجملتمع املدين يف أنشطة مكافحة الفساد       
 املـدين والقطـاع اخلـاص يف        تقوم هبا منظمتها يف جمايل التدريب وبنـاء القـدرات لـصاحل اجملتمـع             

وأُطلع الفريق العامل على نتـائج اجتمـاع للمائـدة املـستديرة ُعقـد يف اآلونـة                 . جمال منع الفساد  
ومشلت تلك النتائج تعزيز التزام املـشاركني       . األخرية عن مشاركة اجملتمع املدين يف منع الفساد       

الت الفـساد واإلبـالغ عنـها دون        فتح جمال كاف ملشاركة اجملتمع املدين يف رصـد حـا          : مبا يلي 
خوف من االنتقام؛ وإنـشاء إطـار قـانوين ومؤسـسي مناسـب ميكـن للمجتمـع املـدين أن يعمـل                     
ضمنه دون عائق؛ وتوفري ضمانات قانونية ومحاية للصحفيني الذين ُيبلغون عن الفساد؛ وهتيئـة              

لفــساد والتثقيــف بيئــة مؤاتيــة لتعزيــز دور وســائط اإلعــالم يف نــشر املعلومــات عــن مكافحــة ا   
  .واملعرفة يف هذا الصدد

 عن قسم الدعوة إىل املناصرة التابع ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات              م ممثلٌ دَّوق  -٧٣
قــّر بــدور أُو. واجلرميــة عرضــا إيــضاحيا لتعــاون املكتــب مــع اجملتمــع املــدين يف مكافحــة الفــساد 

و منظمة جامعة تتـألّف مـن شـبكة عامليـة مـن             حتالف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وه      
منظمات غري حكومية تنتمـي إىل خمتلـف املنـاطق اجلغرافيـة وتعمـل يف جمـال مكافحـة الفـساد،                     

. باعتبــاره شــريك املكتــب الرئيــسي ضــمن أوســاط اجملتمــع املــدين يف مــسائل مكافحــة الفــساد  
وُعرضـت  . ات اجملتمـع املـدين    مها املكتب مـؤخراً لـصاحل منظمـ       ظّم شرح ألنشطة تدريبية ن    دِّوقُ

مهــا املكتــب بالتعــاون مــع الربنــامج ظّت للتوعيــة بــشأن مكافحـة الفــساد ن حملـة عامــة عــن محــال 
اإلمنائي وغـريه مـن أصـحاب املـصلحة، وجـرى التـشديد، يف سـياق هـذا العـرض، علـى أمهيـة                        

  .وضع برامج العمل وتثقيف عاّمة الناس والتواصل معهم يف هذا الصدد
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)  من االتفاقية٨املادة (الفساد يف القطاع العام؛ مدّونات قواعد السلوك منع   - ٢  
    مناقشة مواضيعية):  من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس 

املمارسات اجليدة واملبـادرات    "ة املعنونة    اخللفيَّ  املعلومات  عن األمانة ورقةَ   مت ممثلةٌ دَّق  -٧٤
 مــن ٨املــادة (الفــساد، مــدونات قواعــد الــسلوك  القطــاع العــام ومنــع  : يف جمــال منــع الفــساد 

ــة ــاس  ) االتفاقي ــالغ الن ــادة (وإب ــة ١٠امل ــة )" ( مــن االتفاقي ). CAC/COSP/WG.4/2011/3الوثيق
 زاهـة  الـن  حكومات عديدة تتبادل خرباهتا وممارساهتا اجليدة يف تـشجيع      على أنَّ  دت املمثلةُ دَّوش

لـضوء علـى بعـض املبـادرات املتخـذة خبـصوص            والشفافية يف قطاع اإلدارة العمومية، مـسلطة ا       
قـّر بأنـه قـد يكـون مـن      أُو.  اضطلعت هبا املنظمات الدوليـة ، مبا يف ذلك أنشطة١٠ و ٨املادتني  

  .املفيد مجع املعلومات بأسلوب أكثر انتظاما وإعداد تقييم نوعي ألثر املمارسات الوقائية
لع هبـا مكتـب األمـم املتحـدة          مـتكلمني عـن التقـدير لألعمـال الـيت اضـط            وأعرب عـدةُ    -٧٥

 وذكـروا أيـضاً أمهيـةَ     . هتا األمانـة  دَّة الـيت أعـ     اخللفيَّـ   املعلومـات  واجلرمية ولورقة املعين باملخدرات   
  .التعاون بني الدول األعضاء واألمانة

 أحـد املبـادئ األساسـية هـو     نَّواعد الـسلوك، أ ق مدّونات د املتكلمون، فيما خيصُّ كّوأ  -٧٦
خلدمـة املدنيـة مـسؤولني أمـام احلكومـة، ولـيس أمـام أي حـزب سياسـي أو                 أن يكون موظفـو ا    

درجـت، يف بعـض الـسياقات، يف النظـام       أُ  املـدونات األخالقيـة قـد       وذُكـر أنَّ   .مجاعات أخـرى  
احلكومي على أساس القطاعات كلّ على حدة، وأهنا ميكن أن تتباين يف بعـض احلـاالت تباينـاً                  

بيـد أنـه لـوحظ وجـود        . وذلك وفقاً ملتطلبات القطـاع املعـين      كبرياً من حيث النطاق واجلوهر،      
عدة عناصر مشتركة مدرجة يف معظم مدّونات قواعـد الـسلوك، بـصرف النظـر عـن القطـاع،                   
ومن بينها حظر تـضارب املـصاحل والرشـوة وسـائر األفعـال اإلجراميـة؛ ولـوائح تنظيميـة حتكـم                 

  .ةتلقي اهلدايا؛ وأحكام عامة بشأن املسؤولية املهني
اخلدمــة  واعتمــاد مــدّونات قواعــد ســلوك ملــوظفي    وضــَع مــتكلمني أنَّوالحــظ عــدةُ  -٧٧

، مع حتديد القيم األساسية لتوجيه السلوك وتنظيمه، جزء ال يتجـزأ مـن عمليـة إنـشاء         العمومية
ولوحظ أن مدّونات قواعـد الـسلوك هـذه لـن تـنظم سـلوك       . خدمة عامة تتميز بالكفاءة املهنية  

 من األفراد فحسب، وإمنا ستشجع أيضاً علـى التحلـي بـالروح املهنيـة        العموميةاخلدمة  موظفي  
والحظ بعض املتكلمني أنّ وضع وتوقيع مـدّونات قواعـد الـسلوك ينبغـي              . اخلدمة العمومية يف  

 املــستويات احلكوميــة، وأن ال يقتــصر علــى كــلِّأن جيــري علــى يــد مــوظفني حكــوميني علــى  
 مدّونات قواعد السلوك هـذه ينبغـي   ولوحظ أيضاً أنَّ.  اإلداريني املوظفني األقدمني واملسؤولني  
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 املعنـيني بالـشؤون املاليـة وإنفـاق         اخلدمـة العموميـة    مـوظفي    ومجيعأن تطّبق على مجيع املكاتب      
  .العموميةاألموال 

والحظ عدة متكلمني األمهيـة الكـبرية الـيت يكتـسيها توجيـه وتنظـيم سـلوك املـوظفني                     -٧٨
ض املـشتركني يف    رُّنيني باالشتراء العمـومي، وذلـك بـالنظر إىل ارتفـاع درجـة تعـ              العموميني املع 

  .هذه العمليات خلطر الفساد
 عن منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي عرضـاً بـشأن إبـالغ                  م املراقبُ دَّوق  -٧٩

ني فأشـــار إىل أنــه يـــرجح، مـــن الناحيــة اإلحـــصائية، أن يـــروج بعــض أنـــواع املـــوظف   . النــاس 
وأبلـغ عـن دراسـات قطاعيـة جيـري تنفيـذها اآلن             . العموميني أكثر من غريهم للشفافية بفعاليـة      

  .يف جمال إبالغ الناس يف قطاعي الصحة والتعليم من بني قطاعات أخرى
 عن برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي املبـادرات الـيت تـضطلع هبـا منظمتـه       وعرض املراقبُ   -٨٠

 يف املؤسـسات والقطاعـات، وأبـرز بعـض          زاهـة   النلعام عن طريق تعزيز     ملنع الفساد يف القطاع ا    
التحديات الكربى اليت جيري مواجهتها، أال وهي ضرورة وجـود أدوات ومنـهجيات لتوضـيح           
كيف ميكن للممارسني يف جمال مكافحة الفساد واملمارسني القطـاعيني العمـل معـاً، وضـرورة                

وذكـر أنّ فهـم القطاعـات احملـدود         .  والقطاعـات  تنمية القدرات فيمـا خيـص نزاهـة املؤسـسات         
هلذه املسألة يؤدي إىل معاجلة العديد من قضايا الفساد باعتبارها قـضايا سـوء إدارة عوضـا عـن      

  .اعتبارها من قضايا احلوكمة
 العامـل عـن الـدروس املـستفادة أثنـاء عمليـات              عن جملس أوروبا الفريـقَ     وأبلغ املراقبُ   -٨١

 انطــالق التحليــل الــذي وكانــت نقطــةُ. ا جمموعــة الــدول املناهــضة للفــساداملراقبــة الــيت جتريهــ
ا أمَّـ . أجرته اجملموعة هي املمارسة األخالقية يف اإلدارة وجودة اخلـدمات املقدمـة إىل املـواطنني              

ــصكوُك ــا      ال ــرار جملــس أوروب ــة فهــي ق ــستخدمة يف تلــك العملي ــسية امل ــشأن ٢٤) ٩٧( الرئي  ب
 بـشأن مدونـة قواعـد    R(2000) 10 ملكافحة الفـساد، والتوصـية رقـم    املبادئ التوجيهية العشرين
 على ضرورة وجود مـدّونات أخالقيـة شـاملة، قابلـة       الضوءُ طَوُسلِّ. سلوك املوظفني العموميني  

ولـوحظ أن مثـة     . لإلنفاذ ومفهومـة مـن قبـل املـوظفني احلكـوميني واجملتمـع املـدين علـى الـسواء                  
 إىل ذلــك، إضــافةً. ة ورادعــة عنــد حــدوث االنتــهاكاتدعــوة لفــرض جــزاءات فعالــة ومتناســب

 التنظــيم الطــوعي للــسلوك ال ميكــن أن حيــل حمــل القواعــد القانونيــة  دت اجملموعــة علــى أنَّشــدَّ
وتتوقف فعالية مدّونات قواعد السلوك كـذلك علـى وجـود آليـات اإلنفـاذ            . واملراقبة اخلارجية 

  .د والتدابري التأديبيةاملناسبة، مبا يف ذلك قنوات اإلبالغ عن الفسا



 

20 V.11-85427 
 

CAC/COSP/WG.4/2011/4

 للـدليل  اًم املراقب عن مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة عرضـاً إيـضاحي               دَّقو  -٨٢
 "Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity"الذي اسُتكمل مؤخراً، وهو 

 وأفاد بأن العمـل علـى إعـداد الـدليل قـد بـدأ          .)الدليل املرجعي املتعلق بتدعيم نزاهة القضاء وقدراته      (
  من املكتـب عقـدَ     ، الذي طلب فيه اجمللسُ    ٢٠٠٦/٢٣مبوجب قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي      

اجتماع لفريق خرباء حكومي دويل مفتوح العضوية لكي يعد دليالً تقنياً ُيستخدم يف تقدمي املساعدة 
 إشارات إىل التدابري الناجحة املتخـذة  ن الدليلُويتضمَّ. وقدراتهالتقنية الرامية إىل تدعيم نزاهة القضاء  

يف طائفة من البلدان ملعاجلة حتديات معينة يف جمال تعزيز نظـام العدالـة، ويعكـس املمارسـات اجليـدة                    
ويتضمن كـلّ فـصل مـن فـصول         . والدروس املستفادة يف جمموعة واسعة من البلدان والنظم القضائية        

وسـيتاح الـدليل يف     . التدابري اإلصالحية املقترحة وتنفيـذها     وتوصيات بشأن وضع  الدليل استنتاجات   
  .املستقبل القريب على شكل وثيقة إلكترونية يف موقع املكتب الشبكي

ــلٌ   -٨٣ ــون      عــرض ممث ــدليل املعن ــة ال  عــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي
"Handbook on "Police Accountability, Oversight And Integrity)     الـدليل املتعلـق مبـساءلة

 الـذي نـشر حـديثاً ضـمن جمموعـة األدلـة املتعلقـة بالعدالـة         )١(،)الشرطة ونزاهتها والرقابة عليها  
مراقبــة الــشرطة  الدوليــة املنطبقــة علــى  املعــايَريويغطــي الــدليلُ. اجلنائيــة الــيت يــصدرها املكتــب 

ج التدابري الوقائية والتصحيحية، مع التأكيـد علـى         ع نزاهة الشرطة وإدرا   ّجومساءلتها، وهو يش  
  .دور شىت الفاعلني، كممثلي احلكومة، والقضاء، واجملتمع املدين وهيئات املراقبة املستقلة

    
    توصيات أخرى  -باء  

ز خبـصوص التوصـيات الـيت قـدمها         م احملـرَ   عن األمانـة عرضـاً اسـتهاللياً للتقـدُّ         م ممثلٌ دَّق  -٨٤
 جلنـة األمـم املتحـدة للقـانون         ففيما يتعلق باالشتراء، ذُكر أنَّ    .  اجتماعه األول  الفريق العامل يف  
اعتمدت قـانون األونـسيترال النمـوذجي لالشـتراء العمـومي يف            ) األونسيترال(التجاري الدويل   

 مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          إضافة إىل ذلك، ذُكر أنَّ    . ٢٠١١يوليه  /متوز
 ثالثة مشاريع ملكافحـة الفـساد الغايـة منـها هـي تعزيـز               ٢٠١١نصف األول من عام     أطلق يف ال  

مشاركة القطاع اخلـاص يف جهـود مكافحـة الفـساد، ويـستهدف أحـد تلـك املـشاريع بـشكل                    
وقُـدمت كـذلك آخـر      . خاص الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف جمـال االشـتراء           

وأخـرياً، لوحظــت اجلهـود الـيت يبــذهلا    . رتاهـة يف املؤسـسات  املعلومـات عـن املبـادرة املتعلقــة بال   

                                                         
  .E.11.IV.5حدة، رقم املبيع منشورات األمم املت )1(  
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املكتب يف إعداد مواد أكادمييـة بـشأن مكافحـة الفـساد لـصاحل املنـاهج الدراسـية اجلامعيـة، إىل                
  .جانب إعداد مواد تعليمية أخرى

 األونـسيترال النمـوذجي لالشـتراء العمــومي،    مت املراقبـة عـن األونـسيترال قــانونَ   دَّوقـ   -٨٥
.  أّنـه سـيكون مبثابـة منـوذج لتـشريعات االشـتراء الوطنيـة لغـرض تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة                      ذاكرةً

ز مبـدأ أعلـى جـودة       النمـوذجي يعكـس أفـضل ممارسـات االشـتراء ويعـزِّ             القـانونَ  والحظت أنَّ 
ــشفافية       ــق ال ــصرف عــن طري ــب إســاءة الت ــضل ســعر وجتن ــنبأف ــة وال ــافس  زاه ــشاركة والتن  وامل

قــانون النمــوذجي إجــراءات إلتاحــة االشــتراء االعتيــادي، واالشــتراء  ويتــضمن ال. واملوضــوعية
. العاجــل أو الطــارئ، واالشــتراء البــسيط واملــنخفض القيمــة، واملــشاريع الواســعة واملعقــدة        

 احملـتملني أن يعترضـوا علـى مجيـع القـرارات واإلجـراءات املتخـذة يف عمليـة                   ديناملورِّوبإمكان  
 املمنوحـة للقـائمني علـى االشـتراء احلكـومي لـضمانات             كمـا ختـضع حريـة التـصرف       . االشتراء

  .سّيما املعايري املدرجة يف االتفاقية متطابقة مع املعايري الدولية األخرى، وال
 لـدور املكتـب يف منـع الفـساد          اً عن مكتب األخالقيات عرضاً إيضاحي     مت املراقبةُ دَّوق  -٨٦

 مكتبــها يتــيح إطــاراً أخالقيــاً لتعزيــز  والحظــت أنّ. وتعزيــز الرتاهــة يف منظومــة األمــم املتحــدة 
 واملـساءلة، مبـا يف ذلـك مـدّونات لقواعـد الـسلوك؛ ومحايـة املـبلّغني                  زاهة  للنوجود ثقافة شاملة    

واألشــخاص الــذين يبلغــون عــن أفعــال يــشتبه بكوهنــا أعمــال فــساد؛ وتــدابري إذكــاء الــوعي؛     
دت املراِقبـة علـى     ة إىل ذلك، شدَّ   إضاف. والقيادة األخالقية وصنع القرارات على أسس أخالقية      

برنامج املكتـب لإلقـرارات املاليـة، الـذي يرمـي إىل إدارة املخـاطر وتعزيـز ثقـة النـاس يف نزاهـة              
  .األمم املتحدة ومسعتها، فضالً عن حتديد تضاربات املصاحل الشخصية وختفيفها وحلّها

واجلرميـة األنـشطة األخـرية       عن مكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات           رض املراقبُ وَع  -٨٧
اليت وضعت من أجل دعم البلدان يف تقييم أشد مواطن الضعف أمام الفـساد يف القطـاعني العـام                   

 املنهجيات اليت ثبتت فعاليتها يف تقييم املواقـف إزاء الفـساد والتجـارب        املراقبُ وشرَح. واخلاص
 موثوقـة   اجلـدوى ميكـن أن تتـيح معلومـات        ُهج الثابتـة     الـنُّ   بـأنَّ   املراقـب  قـرّ أو. املعيشة هبـذا الـشأن    

ط املراقب الضوء علـى فوائـد الدراسـات االستقـصائية           لَّوس. ضة للفساد رَّودقيقة عن اجملاالت املع   
اليت ميكن تكييفها وفقاً لـشىت اجلماعـات، كالـسكان بوجـه العمـوم وأوسـاط األعمـال التجاريـة                  

تتمخض عن معلومات حمددة ووثيقـة الـصلة        وخمتلف قطاعات اخلدمة املدنية، وميكنها بالتايل أن        
بالسياسات العامة باالستناد إىل التجارب الفعلية، واليت تقدم بدورها نتـائج قابلـة للمقارنـة علـى               

وأُشـري إىل الدراسـة االستقـصائية للفـساد يف أفغانـستان، والدراسـة االستقـصائية                . الصعيد الدويل 
ــة يف العــراق، والدراســة    االستقــصائية لألســر املعيــشية والفــساد يف قطــاع   ملــوظفي اخلدمــة املدني

  .األعمال التجارية يف دول غرب البلقان ومشروعني آخرين يف بلدان أفريقية وآسيوية
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 التحليالت اإلحصائية لتدابري منع الفساد وتصنيفات درجة الفـساد تطـرح         ولوحظ أنَّ   -٨٨
 دموحَّــلــى عــدم وجــود نظــام وجــرى التأكيــد ع. بعــض التحــديات املتــصلة باملنهجيــة والتنفيــذ

لتقييم درجـة الفـساد، ممـا يفـتح البـاب أمـام جمـال غـري واضـح ميكـن أن تنـشأ عنـه شـىت أمنـاط                              
واقُتـرح مناقـشة    .  على أمهية جتنـب تـصنيف البلـدان        وُشدِّد. التالعب بالبيانات املتصلة بالفساد   

ض التنفيـذ، وكـذلك عـن       هذه املنهجية التحليلية بإسهاب أكـرب يف سـياق املـؤمتر وآليـة اسـتعرا              
  .طريق فريق استعراض التنفيذ

 إيـضاحي ملبـادرة أطلقهـا يف اآلونـة األخـرية فريـق غـري رمسـي            للفريـق العامـل عـرضٌ      وقُدِّم  -٨٩
للخــرباء يف جمــال مكافحــة الفــساد واجملــال األكــادميي بــدعم مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعــين           

ــة   باملخــدرات واجلرميــة، ومنظمــة التعــاون والتنم  ــة يف امليــدان االقتــصادي، ورابطــة احملــامني الدولي ي
 املبـادرة هـو وضـع جمموعـة شـاملة مـن مـواد التعلـيم                 وكـان هـدفُ   . ومؤسسات أخرى ذات صـلة    

األكــادميي بــشأن مكافحــة الفــساد باعتبارهــا أداة مرجعيــة مفتوحــة مــن شــأهنا مــساعدة اجلامعــات  
ائط التعليم عـن الفـساد يف مناهجهـا الدراسـية       وسائر املؤسسات التعليمية عن طريق تيسري إدراج من       

ــادرة ذات صــلة ملكتــب االتفــاق العــاملي     . األكادمييــة ولقــد وضــعت املــواد بالتعــاون الوثيــق مــع مب
، اليت أنشأت الفريق العامل املعين مبكافحة الفـساد يف إطـار تغـيري              )مبادئ التعليم اإلداري املسؤول   (

  .يز على مواد التعليم يف مدارس إدارة األعمالاملناهج الدراسية، وذلك من أجل الترك
    

    قبلةاألولويات امل  -خامسا  
واقُتـرح أن   .  عمـل الفريـق العامـل مبوجـب الواليـة نفـسها             مـتكلمني مواصـلةَ    أّيد عـدةُ    -٩٠

يواصل الفريق العامل مجع املعلومات واملمارسات اجليـدة بـشأن منـع الفـساد، وخـصوصاً عـن                  
عـرب عـن القلـق      أُمـع ذلـك،     . راف تقدمي التقارير وتبادل املعلومات    طريق مواصلة الدول األط   

شـري إىل الفوائـد    أُإزاء تعدد وتنـوع املنـابر املنخرطـة يف مجـع املعلومـات واملمارسـات اجليـدة؛ و                 
إضـافة إىل ذلـك، اقُتـرح أن        . اليت ميكن جنُيها إذا ما كانت تلك اجلهود أكثر تركيزاً وتبـسيطاً           

 هذه املعلومات إن مل تكـن قدمتـها بعـد، وأن تتـاح الفرصـة للـدول الـيت                    م الدول األطراف  تقدِّ
  .قدمت املعلومات يف السابق لكي حتّدثها وتضيف إليها معلومات جديدة

ز الفريق العامل يف املستقبل علـى مـسائل موضـوعية حمـددة أكثـر               كِّواقُترح أيضاً أن ير     -٩١
وكانت مـسألة تـضارب املـصاحل مـن بـني      . تمن تركيزه على البيانات العامة وحتديث املعلوما      

املسائل اليت ُحددت باعتبارها ذات أولوية، وذلك بالنظر خصوصا إىل التعقيدات الـيت تنطـوي           
وُحـددت أيـضاً مـسألة إقـرار الذمـة املاليـة            . عليها معاجلة هـذه املـسألة يف شـىت الـنظم القانونيـة            

ولــوحظ أّنــه . هــا مــسألة ذات أولويــةوالــشراكات بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص باعتبار
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سـّيما يف    ينبغي للفريق العامل أن ال يغفل يف هذا الصدد القطاع االقتـصادي غـري الرمسـي، وال                
  .إطار األسواق الناهضة

 يف اإلمكــان حتــسني الفوائــد مــن الفريــق العامــل إذا مــا    وذكــر متكلمــون آخــرون أنَّ   -٩٢
اة من الدول األطراف عن طريق البيانـات والتقـارير       صّنفت األمانة أو نظّمت املعلومات املستق     

ولـوحظ أّنـه ميكـن مواصـلة إضـافة معلومـات أخـرى إىل تلـك املعلومـات عـن طريـق                       . الكتابية
واقُترح أن يسعى الفريق العامل مـن       . الروابط مع املنظمات الدولية واجلهات املرجعية األخرى      

قــوم بــه املنظمــات الدوليــة واملنظمــات غــري أجــل زيــادة الفائــدة الــيت جينيهــا مــن العمــل الــذي ت
إضـافة إىل   . احلكومية للتعرف على املمارسات اجليدة واملعلومـات املتعلقـة بتـدابري منـع الفـساد              

 مناقـشات الفريـق العامـل ميكـن أن ُتـنظم باتبـاع صـيغة حلقـات         ذلك، ذكر عـدة مـتكلمني أنَّ      
. دها الفريـق العامـل    ات األولويـة الـيت حيـدِّ      املناقشة بغية تيسري املداولة واحلـوار بـشأن املـسائل ذ          

 العامـل ويعتمـد خطـة عمـل متعـددة الـسنوات لتحديـد اجملـاالت                 واقُترح أيضاً أن يضع الفريـقُ     
ذات األولويــة ومــواد االتفاقيــة وأن يعــد تفاصــيل الــُنُهج وشــىت اخليــارات لغــرض معاجلــة تلــك  

  .اجملاالت ذات األولوية
جتنب ازدواج األنشطة ومجع وتصنيف معلومات زائـدة         على ضرورة    وجرى التشديدُ   -٩٣

دة حمـددة وشـىت     عن احلاجة بشأن منع الفساد، وعلى أمهية مسألة التعـرف علـى ممارسـات جيِّـ               
اخليــارات الــيت ميكــن إتاحتــها للــدول األطــراف لكــي تنظــر فيهــا لــدى اعتمادهــا لتــدابري منــع     

 بعـض اخليـارات قـد تـنجح يف بيئـات            ولوحظ أنه ينبغي للفريق العامل أن يدرك كون       . الفساد
  . قانونية أو اجتماعية أو ثقافية معّينة بينما قد ال تكون فّعالة يف بيئات أخرى

 واحلوار اإلجيايب اللذين ختلـال اجتمـاع         املثمرةَ  متكلمني بتقدير املناقشاتِ   ةُوالحظ عدَّ   -٩٤
. منهجيتـه وكيفيـة مـضيه قـدما      الفريق يعمل اآلن على حتديد نطاق عمله و        الفريق العامل، وأنَّ  

  . يف اإلمكان مواصلة مناقشة تلك املسائل يف دورة املؤمتر الرابعةوذُكر أنَّ
    

    اعتماد التقرير  -سادسا  
 اجتماعــــه عــــن العامــــل التقريــــر  ، اعتمــــد الفريــــقُ ٢٠١١أغــــسطس / آب٢٤يف   -٩٥
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