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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين     

      ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩ إىل ٢٧مبنع الفساد املعقود يف فيينا من 
    مقّدمة  -أوال  

 أن ٣/٢قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف قـراره               -١
 مـن   ٦٣ مـن املـادة      ٧مفتـوح العـضوية، وفقـا للفقـرة          يـاً دوليـاً مؤقتـاً     فريقاً عامالً حكوم  ينشئ  
 من النظـام الـداخلي ملـؤمتر الـدول          ٢ من املادة    ٢والفقرة  األمم املتحدة ملكافحة الفساد     اتفاقية  

 املشورة إىل املؤمتر ومـساعدته يف تنفيـذ الواليـة املـسندة إليـه فيمـا يتعلـق                   إسداءاألطراف، بغية   
  .مبنع الفساد

  :وقرَّر املؤمتر أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية  -٢
   يف جمال منع الفساد؛وتكوين رصيد معريفمساعدة املؤمتر يف تنمية   )أ(  
 بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات         واخلرباتتيسري تبادل املعلومات      )ب(  
 الوقائية؛

  لفساد وتعميمها والترويج هلا؛تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع ا  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات              )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
/  كانون األول  ١٥ إىل   ١٣ من   يعقده يف الفترة  وأوصى الفريُق العامل، يف أوَّل اجتماع         -٣

ملقبلـة علـى عـدد حمـدَّد ميكـن معاجلتـه       كل اجتماع من اجتماعاتـه ا يف  بأن يركِّز   ٢٠١٠ديسمرب  
  .من املواضيع اجلوهرية املستقاة من الفصل الثاين من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
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   إىل ٢٢مــن  املنعقــد يف الفتــرة   والحــظ الفريــُق العامــل بتقــدير، يف اجتماعــه الثــاين        -٤
علومــات عــن مبادراهتــا ، أنَّ كــثرياً مــن الــدول األطــراف تبادلــت م ٢٠١١أغــسطس / آب٢٤

سياســات وممارســات إذكــاء : وممارســاهتا اجليــدة املتعلقــة باملواضــيع الــيت مت النظــر فيهــا، وهــي 
 مـن االتفاقيــة؛ والقطـاع العــام   ١٣ و١٢ و٧ و٥الـوعي، مـع اإلشــارة بوجـه خــاص إىل املـواد     

 مـن   ١٠ادة  املـ (وإبـالغ النـاس     )  مـن االتفاقيـة    ٨املـادة   (مدونات قواعد السلوك    : ومنع الفساد 
وطلب الفريُق العامل من الدول األطـراف أن تواصـل إطـالع األمانـة علـى أحـدث                  ). االتفاقية

املعلومات عن املبادرات واملمارسات اجليدة املتصلة بالفصل الثاين مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك،                 
  يف التنفيـــذإن أمكـــن، معلومـــات عـــن النجاحـــات الـــيت حققتـــها والتحـــديات الـــيت صـــادفتها

كمــا طلــب مــن . ذلــك التنفيــذمــن والعــرب الــيت استخلــصتها واحتياجاهتــا مــن املــساعدة التقنيــة 
وأشـار أيـضاً إىل أنـه       .  املقدمـة   املعلومـات  جتّمـع فيهـا    أساسـية األمانة إعـداد ورقـات معلومـات        

 العامل يشارك فيها خـرباء مـن البلـدان الـيت      ينبغي عقد حلقات نقاش خالل اجتماعات الفريق      
  .وداً كتابية بشأن املواضيع املعنّية ذات األولويةقّدمت رد

تركيز يف اجتماعاته املقبلة على عدد مقدور عليـه         الوأوصى الفريُق العامل بأن يواصل        -٥
من املواضيع اجلوهرية احملددة املتصلة بتنفيذ مواد الفصل الثاين مـن االتفاقيـة، وأكّـد جمـدداً أنَّـه                   

وميكــن للفريــق  .قيــد النظــر اخلــربة الفنيــة الكافيــة باملواضــيع سُيــستفاد يف املناقــشات مــن تــوافر
  :العامل أن يركِّز اهتمامه يف اجتماعاته املقبلة على املواضيع التالية

 من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاع            ١٢تنفيذ املادة     )أ(  
  العام والقطاع اخلاص؛

ل الفساد والتصريح باملمتلكـات، خاصـة       تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعما      )ب(  
  . من االتفاقية٩ إىل ٧يف سياق املواد من 

 تقريـراً عـن األنـشطة    لثوطلَب الفريُق العامل من األمانة أن تقدِّم إليه يف اجتماعه الثا         -٦
  . والثاين األوليهاملنفَّذة عمالً بالتوصيات الصادرة عن اجتماع

ــصَّ  -٧ ــرارون ــدول األطــراف  ق ــؤمتر ال ــى ٤/٣  م ــه   عل ــق عمل إســداء يف أن يواصــل الفري
ويف القـرار ذاتـه،   . منع الفـساد  الوالية املسندة إليه يف جمالاملشورة للمؤمتر ومساعدته يف تنفيذ     

وقـّرر أيـضاً    . اجتماعني على األقل قبل دورة املؤمتر اخلامـسة       الفريق العامل   أن يعقد   قّرر املؤمتر   
امل املقبلـة خطـةُ عمـل متعـدِّدة الـسنوات للفتـرة املمتـدَّة حـىت          أن ُتتَّبع يف اجتماعات الفريق الع     

  .الثانية من آلية استعراض التنفيذ الدورة أي تاريخ بداية، ٢٠١٥عام 
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    استنتاجات وتوصيات  -ثانيا  
، كمــا اعتمــد ٢٠١٣اعتمــد الفريــق العامــل املواضــيع املقترحــة يف خطــة العمــل لعــام     -٨

، علـى أن ُينظـر فيهـا مـن جديـد يف الـدورات               ٢٠١٥ و ٢٠١٤ي  مؤقتا املواضيع املقترحة لعـام    
   :الالحقة للفريق ومؤمتر الدول األطراف، على النحو املبني أدناه

  ٢٠١٣  
  )١١املادة ( وجهاز النيابة العامة وإدارة القضاءنزاهة اجلهاز القضائي     
ــة اجلمهــور، وال      ــشطة مكافحــة     توعي ــشباب يف أن ســيما إشــراك األطفــال وال

  )١٣املادة (ساد ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد الف
  ٢٠١٤  
  )٦املادة (مهام هيئة أو هيئات مكافحة الفساد فيما يتعلق مبنع الفساد     
التدابري التـشريعية واإلداريـة املتخـذة علـى مـستوى القطـاع اخلـاص، مبـا فيهـا                       

غلي املناصـــب تـــدابري تعزيـــز الـــشفافية يف متويـــل الترشـــيحات النتخـــاب شـــا
  )٧ و٥املادتان (عند االقتضاء العمومية ومتويل األحزاب السياسية 

  ٢٠١٥  
  )١٤املادة (تدابري منع غسل األموال     
 يف املشتريات العمومية والشفافية واملساءلة يف إدارة األمـوال العموميـة           زاهة  الن    

  )١٠ و٩املادتان (
كيفية مساعدة الدول األطراف على تقيـيم       وأوصى الفريق العامل بأن تنظر األمانة يف          -٩

  .أثر التدابري املتخذة ملنع الفساد وفقا للفصل الثاين من االتفاقية
    

    تنظيم االجتماع  -ثالثا  
    افتتاح االجتماع  - ألف  

اجتماعــه  عقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد   -١٠
ــث يف ف ــن  الثال ــا م ــيسُ  .٢٠١٢أغــسطس / آب٢٩  إىل٢٧يين ــق رئ ــرأس اجتماعــات الفري   وت
  ).فنلندا (ومقرره) األرجنتني (ونائب رئيسه )املغرب (األطرافمؤمتر الدول 
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إعـالن مـراكش بـشأن    "، املعنـون    ٤/٣ويف افتتاح االجتماع، اسـتذكر الـرئيس القـرار            -١١
 مـن االتفاقيـة، وأمهيـة    ١٤إىل  ٥الذي شّدد فيه املؤمتر على أمهية تنفيذ املـواد مـن        " منع الفساد 

، قـد   ٣/٢وكـان املـؤمتر، يف قـراره         .استحداث ممارسات فضلى وتبادهلـا يف جمـال منـع الفـساد           
ــساعدة       ــدمي امل ــة تق ــل بغي ــق العام ــذا الفري ــشأ ه ــىأن ــريف   عل ــادل  تكــوين رصــيد مع ــسري تب  وتي

رســات ذات تيــسري مجــع أفــضل املما، واملعلومــات واخلــربات بــني الــدول يف جمــال منــع الفــساد
 وتشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمـع          ،الصلة وتعميمها والترويج هلا   

 األمانــة أن تواصــل مــن املــؤمتر كــان قــد طلــب نَّوأشــار الــرئيس أيــضاً إىل أ .بغيــة منــع الفــساد
ال  مرصد دويل جلمع املعلومـات املتاحـة حاليـا عـن املمارسـات اجليِّـدة يف جمـ                  مبهمةاالضطالع  

، منطقـي مهـا علـى حنـو        مـن الـدول األطـراف وتعمِّ       الواردةم املعلومات   منع الفساد، حبيث تنظِّ   
 . على ذلك األساساستنساخهاد املمارسات اجليدة وإمكانية وحتدِّ

وأشــار أمــني مــؤمتر الــدول األطــراف إىل أمهيــة االتفاقيــة بوصــفها صــكاً دوليــاً شــامالً    -١٢
 أحكام االتفاقيـة املتعلقـة بالتـدابري الوقائيـة          نَّقال إ و .لة طرفاً  دو ١٦١ عدد األطراف فيه     أصبح

ــا   ــصراً حامســاً فيه ــق العامــل  ا نَّوأشــار إىل أ .تعــد عن ــزلفري ــه ركّ ــسيف اجتماعي ــى ال : ابقني عل
واطن الــضعف الــيت ميكــن أن يتطــّرق إليهــا الفــساد يف القطــاعني العــام  االشــتراء العمــومي؛ ومــ

ــد امل   ــة القواع ــة   واخلــاص؛ ومواءم ــات الدولي ــة للمنظم ــة بنــ   الي ــدها األخــرى املتعلق ـزاهة وقواع
أنـشطة  مع مبادئ االتفاقية؛ والتغطية اإلعالمية، وتعزيز النـزاهة عـن طريـق       املوظفني العموميني   

اخلاصـة  ؛ ومدونات قواعد السلوك      الرامية إىل إذكاء الوعي    مارساتاملسياسات و اللشباب؛ و ل
 .لقطاع العام وإبالغ الناسبا

تـضارب املـصاحل    "وقد استند التقريران املعنونـان       .وعرضت ممثلة األمانة وثائق الدورة      -١٣
 مـن   ٩ إىل   ٧واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح باملمتلكات، وخاصة يف سـياق املـواد مـن               

 من اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة     ١٢تنفيذ املادة   "و) CAC/COSP/WG.4/2012/3" (االتفاقية
ــساد،  ــاص      الفــ ــاع اخلــ ــام والقطــ ــاع العــ ــني القطــ ــشراكات بــ ــتخدام الــ ــك اســ ــا يف ذلــ " مبــ

)CAC/COSP/WG.4/2012/2(   ــا ــدول األعـــضاء بنـ ــها الـ ــردود الـــيت قدمتـ  علـــى طلـــب ًءإىل الـ
 املعلومـات الـيت وردت      نانيتـضمّ  هذين التقريرين    نَّوقالت ممثلة األمانة إ    .معلومات من األمانة  

 مــا ورد مــن معلومــات بعــد ذلــك  نَّة عــضواً، وإ دولــ٢٧ مــن ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٧حــىت 
التاريخ ُنشر على املوقع الشبكي ملكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، إضـافة إىل            

الـة تنفيـذ قـرار املـؤمتر     حب املتعلـق كما أشارت إىل التقريـر    .الردود اليت وردت قبل ذلك التاريخ     
د الـذي حيـدّ   ) CAC/COSP/WG.4/2012/4" (ادإعـالن مـراكش بـشأن منـع الفـس         " املعنون   ٤/٣
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اإلجراءات اليت اختذت لتنفيذ إعالن مراكش وملـساعدة الفريـق العامـل يف رسـم معـامل الطريـق        
 .نع الفسادملالذي يفضي إىل اختاذ إجراءات فّعالة 

وأثارت عـدة بلـدان مـسألة مـشاركة املنظمـات غـري احلكوميـة يف الفريـق العامـل مـن                        -١٤
ر الــرئيس، مبراعــاة املناقــشات الــيت أجراهــا الفريــق العامــل هبــذا الــشأن، مواصــلة   وقــّر. عــدمها

  ).باء أدناه-انظر ثالثا( لالجتماع أُقرأعمال الفريق وفقا جلدول األعمال الذي 
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
  :، أقر الفريق العامل جدول األعمال التايل٢٠١٢ أغسطس/ آب٢٧يف   -١٥

  :املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛  )أ(    
 .إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    

، والتوصـيات   "إعالن مراكش بشأن منع الفـساد     "، املعنون   ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر      -٢  
  :٢٠١١أغسطس /الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف آب

  :يف جمال منع الفساداملتخذة ات املمارسات اجليدة واملبادر  )أ(    
ــالغ عــن       ‘١‘       ــضارب املــصاحل، واإلب ــشأن ت ــشة مواضــيعية ب مناق

ــصريح باملمتلكــات، وخاصــة يف ســياق     أعمــال الفــساد والت
ــواد مـــن  ــة   ٩ إىل ٧املـ ــدة ملكافحـ ــة األمـــم املتحـ  مـــن اتفاقيـ

  الفساد؛
 مـن اتفاقيـة األمـم       ١٢مناقشة مواضـيعية بـشأن تنفيـذ املـادة            ‘٢‘      

تحدة ملكافحـة الفـساد، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات              امل
  بني القطاع العام والقطاع اخلاص؛

  .توصيات أخرى  )ب(    
  .دة السنواتاألولويات يف املستقبل ووضع خطة عمل متعّد  -٣  
  .اعتماد التقرير  -٤  
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    احلضور  -جيم  
  : ع الفريــــق العامــــلكانــــت الــــدولُ التاليــــة األطــــراف يف االتفاقيــــة ممثَّلــــةً يف اجتمــــا   -١٦

أفغانـستان، إكـوادور،    االحتاد الروسي، أذربيجان، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، أستراليا،
، )اإلسـالمية -مجهوريـة (أوكرانيـا، إيـران    اإلمارات العربية املتحـدة، إندونيـسيا، أنغـوال، أوغنـدا،    

، بروين دار الـسالم، بلجيكـا، بلغاريـا،    الربازيل، الربتغال إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحرين،
، بـريو، تايلنـد، تركيـا،    )املتعددة القوميـات -دولة(فاسو، بولندا، بوليفيا  بنما، بوتسوانا، بوركينا

مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية،  اجلزائــر، اجلمهوريــة الدومينيكيــة، مجهوريــة كوريــا، توغــو،
الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، سـنغافورة،      ا،جنوب أفريقيا، رومانيا، زمبـابوي، سـري النكـ   

، )البوليفاريـة -مجهوريـة  (زويال فـن غواتيماال، فرنسا،    سويسرا، سرياليون، شيلي، الصني، العراق،    
كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــا، كمبوديــا، كنــدا، كوبــا،  فنلنــدا، فييــت نــام، قــربص، قطــر،

ــا، الكويــت،  ــان، كوســتاريكا، كولومبي ــا، لبن ــا لكــسمربغكيني ــا، مــصر،  ، ليبي ــا، ماليزي ، ليتواني
يرلندا الشمالية، ناميبيا، النمسا، نيجرييا،     إلربيطانيا العظمى و   املغرب، املكسيك، اململكة املتحدة   

  .الواليات املتحدة األمريكية نيكاراغوا، اهلند،
  فاقيــة، وُمثِّــل االحتــاُد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف يف االت    -١٧

 .يف االجتماع

أملانيـا واجلمهوريـة التـشيكية واجلمهوريـة     : وُمثِّلت الدولُ التالية املوقِّعـة علـى االتفاقيـة          -١٨
 .العربية السورية واليابان، مبراقبني

 .يف االجتماع أيضاً، اليت هلا صفة مراقب، ُعماندولة وُمثِّلت   -١٩

 .اقب دائم لدى األمم املتحدةكما ُمثِّلت فلسطني، وهي بعثة هلا صفة مر  -٢٠

وُمثِّلت مبراقبني وحداٌت تابعة لألمانـة العامـة وهيئـات وصـناديق وبـرامج تابعـة لألمـم                    -٢١
املتحدة، ومعاهد تابعة لشبكة برنامج األمم املتحـدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، ووكـاالت                  

فوضــية األمــم املتحــدة  م: متخّصــصة ومؤســسات أخــرى تابعــة ملنظومــة األمــم املتحــدة، هــي   
مكتـب األمـم املتحـدة املعـين        وجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الـدويل،        وحلقوق اإلنسان،   

 .برنامج األمم املتحدة اإلمنائيوباملخدرات واجلرمية، 

األكادمييـة الدوليـة    وجملس أوروبـا،    : وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية التالية       -٢٢
منظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان       واملركز الدويل لتطوير سياسات اهلجرة،      و الفساد،   ملكافحة

 .منظمة األمن والتعاون يف أوروباواالقتصادي، 
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وُمثِّلت منظمةُ فرسان مالطة العسكرية املستقلة، وهي كيان لديه مكتب مراقب دائـم               -٢٣
  .يف مقر األمم املتحدة

    
، "إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣ تنفيذ قرار املؤمتر  -رابعا  

  والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه 
      ٢٠١١أغسطس /املعقود يف آب

      يف جمال منع الفساداملتخذة املمارسات اجليدة واملبادرات   - ألف  
مناقشة مواضيعية بشأن تضارب املصاحل، واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح   - ١  

  ية األمم املتحدة  من اتفاق٩ إىل ٧باملمتلكات، وخاصة يف سياق املواد من 
    ملكافحة الفساد

 بعنـوان عرض الرئيس أّول مناقشة مواضيعية كانت األمانة قـد أعـدت بـشأهنا مـذكرة                  -٢٤
تضارب املصاحل واإلبالغ عن أعمال الفساد والتصريح باملمتلكات، وخاصـة يف سـياق املـواد             "

نت مجيـع املعلومـات الـواردة    ، تـضمّ )CAC/COSP/WG.4/2012/3" (مـن االتفاقيـة    ٩ إىل   ٧من  
عـي الفريـق    ، دُ هبـذا الـشأن   وتيسرياً لتبـادل املمارسـات اجليـدة واملبـادرات           .من الدول األعضاء  

يف  تضارب املصاحل والتصريح باملمتلكـات    مسأليت  يث يتناول   جزأين، حب العامل إىل تناوله على     
 . يف اجلزء الثاينلة اإلبالغ عن أعمال الفسادمسأاجلزء األول، و

 . األمانة املناقشة املواضيعية بشأن تضارب املصاحل والتـصريح باملمتلكـات           ممثل وعرض  -٢٥
 مـن االتفاقيـة،     ٧ مـن املـادة      ٤وعاجل العديد من الدول مسألة تضارب املصاحل، عمـال بـالفقرة            

 تلـك   وتـشمل  .حتديـداً  ظفني العمـوميني  مدونات قواعـد سـلوك للمـو      وباعتماد معايري مكتوبة،    
، وإدراج طائفــة مــن القيــود أو   فيمــا يتعلــق بالتــصريح املعــايري وضــع قواعــد أو مبــادئ إجيابيــة 

 املعلومـات أيـضاً     نتوتـضمّ  .النواهي، وال سيما فيما يتعلق بالقيام بأنـشطة يف القطـاع اخلـاص            
املـشتريات   (٩واملـادة  ) لعمـوميني مدونات قواعـد سـلوك للمـوظفني ا    (٨أدلة على تنفيذ املادة    

ّبقـت   خمتلف الطرائـق الـيت طُ   ممثل األمانةوبّين .من االتفاقية ) العمومية وإدارة األموال العمومية   
، املمتلكــاتمبوجبـها معــايري تــضارب املــصاحل، وحتديــداً باختـاذ تــدابري اســتباقية، والتجريــد مــن   

 .ركزيةاملنفاذ اإلسلطات واالستعانة أكثر ب

 مـن  ٨ مـن املـادة   ٥ عليـه الفقـرة   تـنص فيما يتعلق بالتـصريح باملمتلكـات، ووفقـاً ملـا          و  -٢٦
االتفاقية، سلّطت األمانة الضوء على املواضيع املشتركة اليت أبرزهتا املعلومـات املقدمـة، ومنـها                
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شـــيوع تكليـــف ســـلطات مركزيـــة مـــستقلة برصـــد تنفيـــذ متطلبـــات التـــصريح باملمتلكـــات،  
 .دوات تكنولوجيا املعلومات يف تنفيذ هذه املهامأل واالستخدام املتزايد

عن التـدابري االسـتباقية املتعلقـة بتـضارب          اًإيضاحيالفريق عرضاً   يف    األمريكي عضوالوقّدم    -٢٧
نظـام اإلفـصاح عـن الذمـة      " سـبق للواليـات املتحـدة أن قّدمتـها بعنـوان             املصاحل، كما عـرض ورقـةً     

 .)CAC/COSP/WG.4/2012/CRP.2" (الواليـات املتحـدة األمريكيـة     املالية ملوظفي السلطة التنفيذية ب    
م بـني    يـربَ  علـى املـسائل األخالقيـة      اتفـاق    اسـتخدامُ  علـى وجـه اخلـصوص        أُبـرزت اليت   التدابري   ومن

ــسلطة ــدابري الواجــب اختاذهــا    ال ــه الت ــة واملوظــف العمــومي حتــّدد في  بعــد تقــدمي اســتمارة  ، العمومي
ملصاحل قبل أن يبدأ ذلك املوظـف  ا قد حيدث يف تضارب فادي أيِّ التصريح باملمتلكات، من أجل ت    

 .بالعمل مع السلطة العمومية

عن نظام اإلفصاح عـن الذمـة املاليـة     اً إيضاحي يف الفريق عرضاً   العضو األرجنتيين  وقدَّم  -٢٨
 تــضارب للكــشف عــن حــاالت النظــام ُيــستخدم نَّوقــال إ.  علــى املــوظفني العمــومينياملنطبــق
علـى اسـتخدام تكنولوجيـا    مع التركيز خصوصا اإلثراء غري املشروع على حد سواء،    و املصاحل

يف عرضـــه بـــيَّن العـــضو و. املعلومـــات يف تقـــدمي اســـتمارات التـــصريح باملمتلكـــات وجتهيزهـــا
 يف اســتخدام نظــام ورقــي للتــصريح باملمتلكــات، وأشــار إىل  األرجنــتنياملــشاكل الــيت تعتــرض
 األمـن والكفـاءة،     وتعزيـز ، وذكـر منـها النقـل الـسريع للمعلومـات،            آيلمزايا التحول إىل نظام     

عمـا قـد حيـدث     مبزيـد مـن الـسرعة    الع اجلمهور على املعلومات، والكشف      طّوزيادة إمكانية ا  
تلقــي التــصرحيات  ليئــة مركزيــة  أيــضا االســتعانة هب  العــضو وأبــرز. يف املــصاحل مــن تــضارب 

 .باملمتلكات وجتهيزها

ــيَّن العــضو  و  -٢٩ ــاين اب ــدابري االســتباقية   لياب ــق الت ــان يف الفري ــيت اختــذها الياب ــق  ال ــا يتعل  فيم
ثبـت   مـن اسـتبيانات مألهـا موظفـون عموميـون            املـستقاة بتضارب املصاحل، اسـتناداً إىل األدلـة        

وشــّدد علـى أمهيـة الـدور الـذي ميكـن أن يؤديــه       .تـضارب املـصاحل  بـاللوائح املتعلقـة ب   إخاللُهـم 
ويف هـذا الـصدد،      .ميني يف كشف حاالت تـضارب املـصاحل وتـسويتها         تدريب املوظفني العمو  

ــال إ ــد أعــدّ  نَّق ــة ق ــسلطات الياباني ــة      ال ــديو رقمي ــراص في ــها أق ــدة، من ــة جدي ت أدوات تدريبي
 مقارنــات بــني  وجتــرىم إلكترونيــة الســتخدامها يف تــدريب املــوظفني العمــوميني وأدوات تعلّــ

سني املمارسات املعمول هبا يف الـدورات التدريبيـة         لتحفيزها على حت  خمتلف الوزارات واهليئات    
 .املتعلقة باملسائل األخالقية

وأشـار   . الـيت قدمتـها األمانـة       اإليـضاحية  تقـدير الوثـائق والعـروض     بوالحظ املتكلمون     -٣٠
بعضهم إىل وجود بعض الـصعوبات يف تنـاول مـسألة تـضارب املـصاحل وطلبـوا احلـصول علـى                     

ض مساعدة الدول على التحضري للدورة الثانية من آليـة اسـتعراض   دة بغرأمثلة وتوجيهات حمدّ 
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 مكتب األمم املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة مـع            يتعاون  أحد املتكلمني أن   واقترح .التنفيذ
 شـكل قـانون     يتخذدة أو إطار خاص بتضارب املصاحل ميكن أن         الدول على إعداد معايري موحّ    
 .دمنوذجي أو إطار تنظيمي موّح

يف منــع مــن التــدابري الفعالــة مــدونات قواعــد الــسلوك  بــأنَّ عــدد مــن املــتكلمني وذكــر  -٣١
 ).مدونات قواعـد سـلوك للمـوظفني العمـوميني        ( من االتفاقية    ٨تضارب املصاحل، وفقاً للمادة     

صة تعـىن    إىل وضـع مـدونات قواعـد سـلوك ومعـايري متخصّـ             وأشار عدد مـن املـتكلمني حتديـداً       
 .اإلدارة العموميةمبجاالت حمددة من 

 ٩ث عّدة متكلمني عن التدابري املتخذة يف جمال االشتراء العمومي، وفقـاً للمـادة               وحتّد  -٣٢
 طريقـة االشـتراء     منهموأبرز عدد    ).املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية    (من االتفاقية   

ــة للحــد مــن     .عمليــة االشــتراء إىل الفــساد إمكانيــات تطــّرقاإللكتــروين بوصــفها طريقــة فّعال
 لالشـتراء اإللكتـروين، والحـظ اخنفـاض تكـاليف           CompraNet إىل نظـام      املتكلمني وأشار أحد 

 .االشتراء وعدد الطعون يف قرارات إرساء العطاءات منذ بدء العمل هبذا النظام

وبـــيَّن أحـــد املـــتكلمني جهـــود اإلصـــالح الوطنيـــة املبذولـــة لتبـــسيط اإلطـــار التنظيمـــي   -٣٣
 . يف التكاليفكبرية الفساد وحتقيق وفورات إمكانيات وقوعات اإلدارية بغرض احلد من واإلجراء

والحـظ عـدد   .  التـصريح باملمتلكـات  بعـة يف املتَّعة من الـُنهج    وناقش املتكلمون طائفة متنوّ     -٣٤
وأشـار متكلمـون آخـرون إىل        .كبار املوظفني هم وحدهم امللزمون بالتـصريح مبمتلكـاهتم         نَّمنهم أ 
 علـى األشـخاص     بلعلى مجيع املوظفني العموميني     هذا االلتزام حبيث ميكن أن ينطبق       يع نطاق   توس

 العائلـة  أفـراد  نَّوالحـظ عـدد مـن املـتكلمني أ     .الذين يعملـون مـع القطـاع العـام مثـل االستـشاريني           
 بـني  واصـل التفق على أمهية تعزيـز     اتُّو .لء استمارات التصريح باملمتلكات   مب أيضاً   واملقّربني ملزمون 
مـن أجـل الكـشف    ) باملمتلكـات وبالدخل املسؤولة عن التصريح    السلطات   مثل(اهليئات احلكومية   

 وضـع املمتلكـات املوجـودة     وأبرز أحد املـتكلمني أيـضاً ضـرورة          . خمالفات عّما قد يكون هناك من    
 .ومن مث التعاون على الصعيد الدويل،  بعني االعتباريف اخلارج

، الـذي قـد     يف استخدام استمارات التصريح باملمتلكـات     الختالف  امون   متكلّ والحظ  -٣٥
مــا قــد يكــون هنــاك مــن  يــشمل يّتــسع نطاقــه فلكــشف عــن تــضارب املــصاحل أو  ينحــصر يف ا

 املفروضـة   اجلنائيـة أو اإلداريـة     وأشـار عـّدة مـتكلمني إىل اجلـزاءات         .حاالت إثراء غري مشروع   
أنـه  وأشـار أحـد املـتكلمني إىل     .لزما بـذلك يصّرح مبمتلكاته إذا كان م    على الشخص الذي ال     

 . بالتصريح باملمتلكات أيضا إرفاق تصريح بالنفقاتاملوظفني العمومينييلزم 
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 مـن   ٤ الفساد، عمالً بالفقرة     أعمال اإلبالغ عن    أي ،ويف إطار النظر يف املسألة الثانية       -٣٦
متـها الـدول    التقـارير الـيت قدّ     جـوهر  من االتفاقية، قدم ممثل عن األمانـة حملـة عامـة عـن               ٨املادة  

د عدد من التـدابري املختلفـة، منـها         دِّوُح . وممارساهتا اجليدة يف هذا اجملال     جتارهبااألعضاء بشأن   
إنـشاء  مثـل  ( الفـساد، والتـدابري االسـتباقية لتيـسري اإلبـالغ          أعمالااللتزام القانوين باإلبالغ عن     

ألفـراد الـذين    ا ومحايـة ،  )للتـدريب والتوعيـة   ة  مركزية، وتنفيذ أنـشط   الآليات إبالغ مركزية أو     
وأشـار   ).غنيمحايـة املـبلِّ   ( مـن االتفاقيـة      ٣٣ تنص عليه املادة     وفقا ملا ،  األعمالغون عن تلك    يبلّ

ــا متاحــة        ــدول يف تقاريره ــا ال ــيت أوردهت ــذه األدوات ال ــن ه ــد م ــضاً إىل أن العدي لمــوظفني لأي
 ).إبالغ الناس( من االتفاقية ١٠يذ املادة العموميني وعامة الناس أيضاً، مما يعّزز تنف

عن التدابري والنظم املستخدمة لتيـسري      إيضاحية   جمموعة من املتكلمني عروضاً      وقدَّمت  -٣٧
 يف   البولنـدي  ووصـف العـضو   .  الفـساد  عـن أعمـال    املعنيـة  إبالغ املوظفني العموميني السلطاتِ   

 عمليات مكافحة الفساد والتحقيـق      ملتش أعمال املكتب املركزي ملكافحة الفساد اليت        الفريق
وأفــاد بنـشر دليــل ملكافحـة الفــساد   .  مـن جهــة أخـرى  الوقايـة والتوعيــة فيـه مــن جهـة وجهــود   

يـة وكـذلك    املركزاحملليـة و  خمصص للموظفني املدنيني، جرى توزيعه على املؤسسات احلكومية         
ملكافحــة الفــساد ل بإصــدار دليــ، إضــافة إىل ذلــك،  قامــت بولنــدانَّوقــال إ. علــى عامــة النــاس

ــستخدمه     ــشاريع لي ــاملون يفخمــصص ألصــحاب امل ــع    الع ــاملون م ــذين يتع  القطــاع اخلــاص ال
وأشـار إىل   . بية لتحسني تطبيق هذين الـدليلني      دورات تدري  وُتعقد حاليا موظفي القطاع العام،    

د، أن مجيع املوظفني العموميني ملزمـون بـاإلبالغ عـن األعمـال اإلجراميـة، مبـا يف ذلـك الفـسا                    
 .تهمون بارتكاب عمل إجراميوإال فإهنم قد ُي

 مـن   يـنص علـى أنَّ     ٢٠٠٨عـام   ل  بالده  دستور إنَّ الفريق    اإلكوادوري يف  عضوال وقال  -٣٨
 مـن واجـب     نَّوأيف جمتمـع خـال مـن الفـساد          أوجب واجبات الدولـة ضـمان العـيش ملواطنيهـا           

ــواطنني  ــالغ عــن  امل ــال اإلب ــع أعم ــسادمجي ــك   . الف ــة   تتور، الدســومبوجــب ذل ــى الدول ــع عل ق
جملـس مـشاركة املـواطنني ومراقبـة     "وأفـاد أن   .ومراقبة اجملتمـع  الشفافية عنمسؤوليات إضافية  

، الـذي يـضم مـواطنني يقـع علـيهم االختيـار اسـتنادا إىل مـا لـديهم مـن مـؤهالت بعـد                      "اجملتمع
ــازهم امتحانــات تنافــسية،   نني دون  مــن املــواط الفــساد وحيقّــق فيهــا مــن يتلقــى شــكاوى  اجتي

كمـا   . اجلنائيـة    املدنيـة أو    أو اإلدارية هويتهم، وأنه يصدر تقارير عن املسؤوليات        الكشف عن 
ــشفافية      ــاإلدارة وال ــة ب ــة املعني ــة الوطني ــام األمان ــايل الع ــشكاوى إىل املراقــب امل وتنفــذ . تقــدَّم ال

، مبـا فيهـا احلمـالت اإلعالنيـة،         توعيـة اجلمهـور   أنشطة  املؤسسات الثالث املذكورة العديد من      
دورة دراسـية علـى مـستوى الدراسـات اجلامعيـة العليـا             وجهود التواصل، والـربامج التدريبيـة و      

 .حول موضوع الشفافية واجلهود املبذولة ملكافحة الفساد
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 علـى الـرغم مـن أن مدونـة اإلجـراءات اجلنائيـة            يف الفريـق أنـه      الفرنـسي   وأشار العضو     -٣٩
 شــخص اهتــاميــصعب فإنــه ، ة جرميــةاملــوظفني املــدنيني بــاإلبالغ عــن أيــ مجيــع  مالفرنــسية ُتلــز

 مـا وشّدد أيضاً علـى      .غ عنها باملساعدة على ارتكاب جرمية فساد والتحريض عليها ألنه مل يبلِّ         
 فرنـسا مل تـضع بعـُد        نَّوقـال إ   .مكافحـة الفـساد   من أمهيـة يف جهـود       تثقيف اجلمهور وتدريبه    ل

 التركيـز علـى محايـة     انـصب فقـد    .غني عـن املخالفـات يف القطـاع العـام         لِّاملـب ة  آلية قانونية حلماي  
 اآلثــار الــسلبيةغــريه مــن أكثــر عرضــة لالنتقــام وألنــه يعتقــد بــأهنم املــبلغني يف القطــاع اخلــاص 

 . الفسادأعمالاإلبالغ عن املترتبة على 

 املعـين باملخـدرات      مكتب األمم املتحـدة    ملا قام به  وأعرب عّدة متكلمني عن تقديرهم        -٤٠
 إلـزام ىل أمهيـة  وا إوأشـار  . ولورقـة املعلومـات األساسـية الـيت أعـدهتا األمانـة       من أعمال واجلرمية

ه تبـّين وجـود   بيـد أنـ   .قائمـة  الفساد باستخدام آلية  أعمالباإلبالغ عن   قانونا  املوظفني املدنيني   
أشار ممثلو بعـض الـدول إىل   إذ  . وصيغتهاإللزامشأن األساس القانوين لذلك    إزاء  ُنهج  ال خمتلف

 ممثلـو دول أخـرى أن       ذكـر أن دوهلم تفرض التزاماً عاماً باإلبالغ عـن مجيـع اجلـرائم، يف حـني                
ــاً حمــدداً تفــرضدوهلــم  ــ  التزام ــدول ذات    . الفــسادأعمــالاإلبالغ عــن ب ــغ بعــض ممثلــي ال وأبل

 بغرض فـرض التزامـات       تنظر حالياً يف تنفيذ إصالحات قانونية      هذه الدول أن  باألحكام العامة   
 التبعــات القانونيــة الــيت تقــع علــى املــوظفني  نَّوأبلــغ متكلمــون أ .أكثــر حتديــداً يف هــذا الــشأن

 انعـدام   نَّوُشّدد على أ   .العموميني الذين ال ميتثلون لاللتزام باإلبالغ قد تكون جنائية أو إدارية          
 أنَّ أيـضا  أحـد املـتكلمني   وذكـر  .احلماية الكافية قد يـؤدي بـاملبلغني إىل التراجـع عـن بالغـاهتم       

فـساد  وقـوع أعمـال      عـن    كاذبـة   بالغـات كيديـة أو     تقـدميُ من املشاكل املطروحـة هبـذا الـشأن         
 . سياسينيخصوم أو  يف العمللإلضرار برؤساء

 أعمـال وعرض متكلمون طائفـة واسـعة مـن اآلليـات املـستخدمة لتيـسري اإلبـالغ عـن                     -٤١
ركزيــة لتلقــي البالغــات، واســتخدام جمموعــة مــن آليــات    إنــشاء هيئــة ممبــا يف ذلــكالفــساد، 

 واملواقــع الــشبكية والرســائل املباشــرةاإلبــالغ مثــل اإلبــالغ الشخــصي، وعــن طريــق اخلطــوط  
وأشار متكلمون آخـرون إىل مزايـا وجـود آليـة إبـالغ غـري مركزيـة يف بعـض                    . النصية القصرية 

 أعمــاللتــشجيع علـى اإلبـالغ عـن     بـني ا الـصلة القائمـة   علــى نيمـتكلم عـدة  وشـّدد  . احلـاالت 
 التـدابري   نَّوقـالوا إ  . يقـدمون البالغـات   ملوظفني العموميني أو عامة الناس الذين       امحاية  والفساد  

ــادة       ــذ امل ــى تنفي ــضاً عل ــربهن أي ــة ت ــوفري احلماي ــيت هتــدف إىل ت ــشهود واخلــرباء   (٣٢ال ــة ال محاي
وشـّدد عـّدة مـتكلمني علـى أمهيـة عـدم            ). غنيلِّمحايـة املـب   ( مـن االتفاقيـة      ٣٣ادة  وامل) والضحايا

 تتطلـب  ممارسـات  وجـود  آخـرون  وذكـر . كشف هوية املبلّغ طوال عمليـة التحقيـق واحملاكمـة     
وأشـار أحـد املـتكلمني    . م عليهـا من املبلغني الكشف عن هويتهم أمام السلطة املعنية الـيت تتكـتّ    
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 أعمـال كة يف الكـشف عـن       ع املواطنني علـى املـشار     الذي يشجّ " املستخدم السري "إىل برنامج   
 .الفساد يف االشتراء العمومي

وأشار متكلمون إىل ضرورة التوسع يف حبث مسألة تبعـات واجـب اإلبـالغ يف القطـاع          -٤٢
تـنص علـى ضـرورة    ) مشاركة اجملتمع( من االتفاقية ١٣وأوضح عّدة متكلمني أن املادة       .اخلاص

 فقـط، يف جهـود مكافحـة الفـساد وتـشجعهم            عامة الناس، ال املوظفني املـدنيني      أن ُتشرك الدول  
 وسائل اإلعالم ميكنها أيضاً أن تكون مصدر معلومات لإلبـالغ         نَّشري إىل أ  أُو .عنهعلى اإلبالغ   

عــن الفــساد يف القطــاعني العــام واخلــاص، وأن تــستخدم كــذلك للتواصــل مــع عامــة النــاس           
 . الفــسادأعمــال اإلبــالغ عــن وُشــّدد أيــضاً علــى إشــراك منظمــات اجملتمــع املــدين يف .وتوعيتــهم

 الفـساد الداخليـة   أعمـال  أحد املتكلمني احلـوافز املقدمـة إىل القطـاع اخلـاص لإلبـالغ عـن                 وذكر
 . األحكام أو العقوبات املفروضة يف هذه احلاالتختففاليت حتدث فيه، وأن الدولة 

تبيانات أجراهـا    على نتائج اسـ    احلاضرينوأطلع ممثل عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي          -٤٣
، والحــظ اإلدارة العموميــة ونــواتج اإلدارةالربنــامج باالشــتراك مــع حكومــة فييــت نــام بــشأن  

  ل املمارســـات اجليـــدة واســـتخدام وتـــشكِّ. ري مـــن العـــرب مـــن هـــذه العمليـــة اســـتخالص الكـــث
أدوات مثل اإلنترنت والرسائل النصية القصرية اليت تبعـث عـرب اهلواتـف احملمولـة آليـات جيـدة                   

  .لإلبالغ عن الفساد
    

 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١٢مناقشة مواضيعية بشأن تنفيذ املادة   - ٢  
    الفساد، مبا يف ذلك استخدام الشراكات بني القطاع العام والقطاع اخلاص

 مـن االتفاقيـة بعـرض مـن         ١٢بدأ الفريق العامل مناقشته املواضيعية بشأن تنفيـذ املـادة             -٤٤
 من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد، مبـا يف ذلـك      ١٢تنفيذ املادة   "ذكرة معنونة   األمانة مل 

كمـا   ).CAC/COSP/WG.4/2012/2" (خلـاص ااستخدام الشراكات بني القطاع العام والقطـاع   
كافحـة  ملمبـادرات وممارسـات     حملـة عامـة عمـا بلّغـت عنـه الـدول األعـضاء مـن                 قدَّمت األمانـة    

تتعلـق   يف التقـارير  الـيت يتكـرر ذكرهـا    اجلوانـب  أكثـر وأكَّـدت أنَّ    .اخلـاص لقطـاع   يف ا الفساد  
مبعــايري احملاســبة ومراجعــة احلــسابات ومــدونات قواعــد الــسلوك والتــدابري املماثلــة، مبــا يــشمل   

  .مة للعالقات التعاقدية بني احلكومات ومؤسسات األعمال التجاريةالتدابري املنظِّ
 منــع الفــساد مــن خــالل   علــىمثلــةاأل عــددا مــن الفريــقالعــضو املــاليزي يف وعــرض   -٤٥

ــادئ        ــاًء علــى مب التنــسيق بــني اجلهــات صــاحبة املــصلحة مــن املؤســسات العامــة واخلاصــة، بن
 سلسلة مـن مناقـشات املائـدة املـستديرة         متخضت عن  اليت   ،مكافحة الفساد اخلاصة بالشركات   

التعّهـد  "ل آليـات مـن قبيـل آليـة     وُتنفَّـذ هـذه املبـادئ مـن خـال        .بني احلكومة والقطـاع اخلـاص     
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خاليـة مـن الفـساد       ، الـيت تتعّهـد الـشركة وفقـا هلـا بـأن هتيِّـئ بيئـة                "زاهة يف الـشركات     بالتزام الن 
، "زاهـة   ميثـاق الـن   "ملمارسة األعمال التجارية وبأن تتمّسك مببادئ مكافحة الفساد، ومن قبيـل            

ت باالمتنــاع عــن التــوّرط يف ممارســات الــذي ميلــي علــى مقــدِّمي العطــاءات أن يقــدِّموا إقــرارا 
وقـد   . املـشاركة فيهـا    يتـسىن هلـم   الفساد يف مجيع مراحل عملية االشتراء العمومي برّمتـها حـىت            

لــضمان إخــضاع مجيــع املــشاريع " الــضخمةرصــد املــشاريع " مبــادرة ٢٠١٢اســُتهلَّت يف عــام 
 ، مليــون دوالر أمريكــي١٦٠، الــيت تزيــد قيمتــها علــى  الــيت تتعلــق باملــصلحة العامــةاحلكوميــة

 .زاهة الناالمتثال للقواعد وتعزيز احلوكمة لضمان يف زاهة  لنارقابة جلنة ل

لتجـارب مكتـب املراقـب املـايل العـام       اًإيضاحي اً عرض ي يف الفريق   الربازيل العضووقدَّم    -٤٦
ن عـام   مـ  وابتـداء  .زاهة يف القطاع اخلاص من خالل شراكة مع معهـد إيتـوس             يف جمال تعزيز الن   

ــن   ت، اســ٢٠٠٦ ــادرات ال ــن مب ــددا م ــل ع ــل     هلَّت الربازي ــة، مث ــال التجاري ــة يف جمــال األعم زاه
مبقتـضى  التجاريـة علـى نفـسها طواعيـة          مؤسـسات األعمـال      تقطعهـا االلتزامات الـيت ميكـن أن       

الـــشركات "؛ واســـُتخدمت محلـــة "الرتاهـــة ومكافحـــة الفـــساد يف األعمـــال التجاريـــةميثـــاق "
، بــدأ العمــل يف الربازيــل  ٢٠٠٨ويف عــام . ى االمتثــال للميثــاق املــذكور لرصــد مــد" النظيفــة

اليت صدرت قـرارات مبنعهـا مـن ممارسـة نـشاطها أو تعليـق تلـك                 بقائمة الشركات غري املمتثلة     
ــضوءالعــضو وســلَّط . املمارســة ــة  علــى قائمــة  ال ــيت اســُتهلَّت يف عــام  املمارســات األخالقي ، ال
األخالقيـات  ز تعـزّ بأمساء الشركات الـيت تـستثمر يف تـدابري    " قوائم بيضاء  "اليت تشمل ،  ٢٠١٠
  قائمــة املمارســات األخالقيــة،  يف إطــار فــرز شــاملة للــشركاتعمليــة ذت قــد ُنفِّــو .زاهــة والــن

  .إلدراجها شركة تقدَّمت بطلبات ٧٠عشر شركات من أصل ومل يضف إىل القائمة سوى 

 تعزيـز احلـوار     مـن أجـل   جهود بلـده    عن  العضو الروسي يف الفريق      حتدثوبعد ذلك،     -٤٧
 رابطــات عــن يــضم ممــثلني ، ملكافحــة الفــساد٢٠١١مــن خــالل إنــشاء فريــق عامــل يف عــام   

وقــد اعتمــد  .األعمــال التجاريــة والنقابــات والدولــة، ويتــوىل قيادتــه وزيــر التنميــة االقتــصادية  
 لرابطــات األعمــال  األوســاط التجاريــة، يــشمل معــايري لفائــدةالفريــق ميثاقــا ملكافحــة الفــساد  

شرك األوسـاط التجاريـة يف مناقـشة مـشاريع القـوانني      التجارية وخريطة طريق لتنفيذه، وهـو يُـ      
 املناسـبة لتنظـيم     للطرائـق  بالدراسة الوافيـة   تتعلقمبادرة أخرى   عن   العضو وحتدث .ذات الصلة 

ك املبـادرة   وكان مـن بـني األنـشطة الـيت مشلتـها تلـ             .نشاط مجاعات الضغط يف االحتاد الروسي     
 شـاركت فيهـا منظمـات دوليـة،         ٢٠١٢يونيـه   /عقد حلقة عمل دولية يف موسـكو يف حزيـران         

 ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف    )املكتـب  (مثل مكتب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة          
 .امليدان االقتصادي، كما شارك فيها خرباء دوليون
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ــديرهم لألعمــ      -٤٨ ــن تق ــتكلمني ع ــّدة م ــرب ع ــائق     وأع ــب ووث ــا املكت ــيت اضــطلع هب ال ال
جلهـود املبذولـة يف بلـداهنم       عـن ا  عامـة   حملـات   وقدَّم عدة متكلمني     . املقدمة املعلومات األساسية 

 . القطاع اخلاصيفمن أجل وضع سياسات وممارسات ملنع الفساد 

 القنـوات تـصال بوسـائل شـىت مـن بينـها           اال قنوات   فتح أمهية    إىل  أحد املتكلمني  وأشار  -٤٩
 شـراكات بـني القطـاعني العـام         غري الرمسية، باإلضـافة إىل اإلجـراءات الرمسيـة، مـن أجـل إقامـة              

 تبــادروشــدَّد علــى ضــرورة أن  .زاهــة ومــدونات القواعــد األخالقيــة واخلــاص، مثــل مواثيــق الــن
وأفـاد عـدة     .تنفيذ القواعد الالزمة   قبل   مبا تتوقعه منها   إبالغ األوساط التجارية     إىلاحلكومات  

ــأنَّ بلــداهنم مــت ــيحكلمني ب ــة إلطــالع القطــاع اخلــاص علــى    تت  مواقــع شــبكية ورســائل إخباري
خـدمات استـشارية يف كـل حالـة         ، وكذلك    ذات الصلة  واألنظمةاملمارسات اجليدة والقوانني    
 .على حدة بناًء على الطلب

عزيـز  وأشار بعض املتكلمني إىل أمهية التقريب بني القطاعني العام واخلاص مـن أجـل ت                -٥٠
 املوائـد املـستديرة   اجتماعـات وأفـاد كـثريون باسـتخدام       .احلوار والتفاهم يف جمـال منـع الفـساد        

ــشة   ــادل اخلــربات ومناق ــدىلتب ــساد      م ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم ــال التفاقي ــد  االمتث وحتدي
 وأشار عدة متكلمني إىل أنَّ بلداهنم قـد دعـت القطـاع اخلـاص إىل          .اجلوانب اليت يلزم حتسينها   

املشاركة يف وضع استراتيجيات مشتركة بني عدة جهات صاحبة مـصلحة مـن أجـل مكافحـة           
 علـى دعـوة      أحـد املـتكلمني الـضوء      وسـلَّط  .الفساد وكذلك إىل وضـع خطـط عمـل مـشتركة          

 .وجِّهت إىل القطاع اخلاص للتعقيب بالرأي على أداء الوزارات يف جمال منع الفساد

وارق يف مراجعــة احلــسابات بــني القطــاعني اخلــاص  واعتــرف عــّدة مــتكلمني بوجــود فــ   -٥١
 هنج مـشترك  التباعمواءمة املعايري  ما يبذل حاليا من جهود من أجل        والعام، ولكنهم أشاروا إىل     

ــنيف التعامــل مــع مــسألة  ــاتزاهــة   ال   بــنيواءمــةاملوأكَّــدت عــّدة دول علــى ضــرورة   .واألخالقي
املعـايري  وطـاعني العـام واخلـاص علـى الـسواء            الق يفمتطلبات مسك الـدفاتر ومراجعـة احلـسابات         

 وشدَّد أحد املـتكلمني علـى ضـرورة أن تكـون عمليـة مـسك الـدفاتر صـحيحة وشـاملة                     .الدولية
وأشــار عــدة مــتكلمني إىل أمهيــة  . للــشركةللوضــع املــايلحــىت تقــدِّم صــورة كاملــة وموثوقــا هبــا 

 .م املنطبقة على جرائم الفسادأحكام التقادو السجالت املالية مسكمتطلبات بني واءمة امل

 املتعلقـة بالقطـاع     واألخالقيـات وأشار عدة متكلمني إىل تعزيز مدونات قواعد الـسلوك            - ٥٢
 . بتلـك املـدونات    الفعلـي ولكن عدداً منهم الحظ أنَّ من الـصعب قيـاس مـدى االلتـزام                .اخلاص

ــصب ــز ال وان ــى   تركي ــشكل خــاص عل ــات   ب ــسلوك يف القطاع ــد ال ــدونات قواع ــة م ــارزة أمهي  الب
 . الصحة والبناءي وقطاع االستخراجيةصناعاتال، مثل ضة أكثر من غريها خلطر الفسادرَّواملع
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ــيت تعتــرض رصــد وتنظــيم القطــاع اخلــاص،        -٥٣   وأشــار عــدة مــتكلمني إىل التحــديات ال
وأشار متكلم آخر إىل أنَّ لـدى الكـثري مـن            .وال سيما فيما يتعلق بالعقود املربمة بني مؤسساته       

 . للفسادض خلطررَّوتتعبلدان اقتصادات غري رمسية كبرية جدا ال ختضع للتنظيم ال

وأفاد املراقب عن األكادميية الدولية ملكافحة الفساد باستهالل برنـامج أكـادميي يؤهِّـل       -٥٤
ن وطـالب  و حماضـر يـشارك فيـه  للحصول على درجة املاجستري يف دراسات مكافحـة الفـساد،           

  .الفساد من القطاعني العام واخلاص على السواءمكافحة عاملون يف جمال 
    

     وتوصيات أخرى٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر   - باء  
 يفا أُحـرز مـن تقـدُّم        آخر املعلومات املتعلقة مب   دَّمت ممثلة عن األمانة إىل الفريق العامل        ق  - ٥٥

عقـاد الـدورة األخـرية ملـؤمتر        منـذ ان  " إعالن مراكش بشأن منع الفـساد     " املعنون   ٤/٣تنفيذ القرار   
أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٨ إىل ٢٤الـــدول األطـــراف الـــذي عقـــد يف مـــراكش يف الفتـــرة مـــن  

وأعربــت عــن األمــل يف أن يواصــل الفريــق العامــل تقــدمي املــساعدة إىل املــؤمتر يف رســم . ٢٠١١
 ضـرورة  ىلوأشـارت إ . معامل الطريق الـذي يفـضي إىل اختـاذ إجـراءات فّعالـة حيـال منـع الفـساد               

سلطات خمتصة ميكن أن تساعد الدول األطـراف األخـرى علـى وضـع              تعيني  إبالغ األمني العام ب   
 وأبلغـت الفريـق     .وتنفيذ تدابري حمـدَّدة ملنـع الفـساد وحتـديث املعلومـات املوجـودة عنـد االقتـضاء                 

لتعمـيم  طـارا   باعتبارهـا إ  استخدام اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد           "بوجود مبادرة عنواهنا    
، واهلــدف منــها حتديــد " العامــة الكــربىاألنــشطة تنظــيم عنــدضــمانات مكافحــة الفــساد مراعــاة 

 العامــة باألنــشطةاملمارســات اجليــدة، اســتناداً إىل االتفاقيــة، مــن أجــل منــع الفــساد فيمــا يتــصل   
هـة املؤسـسية،    زا  نفيـذ املبـادرة اخلاصـة بـالن       آخر املعلومات املتعلقـة بت    كما قّدمت للفريق    . الكربى

اليت أطلقها جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنـسيق، والـيت هتـدف إىل                       
. مبــادئ االتفاقيــة واألخالقيــات لــدى أعــضاء اجمللــس و زاهــة للــن القواعــد الداخليــة املواءمــة بــني

ة ملـساعدة الـدول      ممثلة األمانة أيضاً معلومات عن مـشروع يرمـي إىل إعـداد مـواد عمليـ                وقدمت
عـن الفـساد بـروح مـن     األطراف على وضع تدابري لتمكني الصحفيني من إعداد تقـارير صـحفية     

ــة ــادل املمارســات اجليِّــدة   املــسؤولية واملهني ــها تب ــة  و، بوســائل من ــة واألمثل ــىالتجــارب الراهن  عل
ات اجملتمـع  قطاعـ خمتلف وفيما يتعلق بالتعاون فيما بني أصحاب املصلحة و      . احلاالت ذات الصلة  

بغية منع الفـساد، لفتـت ممثلـة األمانـة االنتبـاه إىل أنَّ املكتـب بـدأ بتنفيـذ مبـادرة جديـدة عنواهنـا                          
 للمنــشآت التجاريــة فرصــة مــساعدة البلــدان  تتــيح، وهــي "األوليــة  يف العــروض العامــةزاهــة الــن"

دت علــى الــدور ويف اخلتــام، شــدَّ. الناميــة علــى التــصّدي للفــساد وتعزيــز قــدرهتا علــى مكافحتــه
ــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد، وهــي مــشروع أكــادميي    لالريــادي  قــائم علــى لمكتــب يف املب
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 يرمي إىل وضع منهاج أكادميي شـامل بـشأن مكافحـة الفـساد يتـألف مـن جمموعـة مـن                      التعاون،
ــاهج الدراســية ودراســات  املــواد ــة الــيت  احلــاالت واملن ــة واملــواد املرجعي ميكــن  واألدوات التعليمي

  .للجامعات وسائر املؤسسات األكادميية أن تدجمها يف براجمها األكادميية القائمة
ــالتقرير الــذي قدَّمتــه األمانــة عــن     -٥٦  احملــرز يف تنفيــذ إعــالن  التقــدُّمورّحــب متكلمــون ب

وُشـدِّد علـى    . علومات عن هـذا املوضـوع     آخر امل أن تواصل تقدمي    من األمانة   وطُلب  . مراكش
وفيما يتعلق بتعـيني سـلطات خمتـصة ملـساعدة الـدول            . ٤/٣الدول األطراف للقرار    أمهية تنفيذ   

 مـن االتفاقيـة، أشـارت       ٦األطراف على وضع وتنفيذ تـدابري حمـدَّدة ملنـع الفـساد عمـالً باملـادة                 
 .السلطة املختصة لديهاعن  معلومات ا ستقدم قريبااجلزائر إىل أهن

 مــن راف بتقيــيم ذايت ملــدى تنفيــذها للفــصل الثــاينوُشــدِّد علــى أمهيــة قيــام الــدول األطــ  -٥٧
رح أن تواصل األمانة، بوصفها     قُتاو .، وإن كان هذا الفصل ال خيضع حالياً لالستعراض        االتفاقية

مرصداً دولياً يف جمـال منـع الفـساد، مجـع وتنظـيم وتعمـيم املمارسـات اجليـدة والنمـاذج املتعلقـة                       
.  االشـتراء العمـومي ودور القطـاع اخلـاص    علـى اخلـصوص  بتنفيذ الفصل الثاين، يف جماالت منها       

املعنيــة جمموعــة العــشرين وجمموعــة العــشرين  وُشــجِّعت األمانــة أيــضا علــى مواصــلة العمــل مــع   
ــضايا الفــساد   ــشأن ق ــة ب ــ .باألعمــال التجاري ــة، يف ســياق التحــضري   واقُت ــدَّ األمان ــضاً أن تع رح أي

تنفيــذه، ليف إعــداد ممارســات جيــدة املتمثلــة ة  األمانــيف إطــار مهمــةالســتعراض الفــصل الثــاين، و
املواقـع الـشبكية ذات     تـضم    الـدول األطـراف،      تتخـذها مصفوفة شاملة لتـدابري منـع الفـساد الـيت           

 . يف جمال مكافحة الفساد واخلرباء الوطنينيبالسلطات االتصال ومعلوماتالصلة 

 دعمـاً   اليت تطلب احلصول عليهـا    ن  وأكَّد متكلمون على أمهية تقدمي املساعدة التقنية للبلدا         -٥٨
هناك حاجة ماسـة  وقيل إنَّ  . منها١٢ و٩ تنفيذ الفصل الثاين، وال سيما فيما يتعلق باملادتني    لتعزيز

كافحـة الفـساد ينبغـي إعـدادها بطريقـة تفـي باالحتياجـات        اجلوانـب مل  برامج متعـّددة     إىلأفريقيا  يف  
، وإنه ميكن تيسري تلـك املـساعدة      ات طابع إلزامي   ذ الوطنية وتناسب السياق الوطين دون أن تكون      

 سبق لـه النظـر   الذي اجمللس االستشاري املعين بالفساد التابع لالحتاد األفريقي مع التعاونمن خالل 
مزيـد مـن املبـادرات      يف تنفيـذ    رح الـشروع    وفيما يتعلق مبسألة الربجمة، اقتُـ      .يف مبادرات ملنع الفساد   
ه ميكـن إعـداد   وقيـل إنـ   .حة الفساد، وال سيما يف جمـال اسـترداد املوجـودات   العاملية واإلقليمية ملكاف  

 البنـك الـدويل، واملبـادرة اخلاصـة باسـترداد           فيهـا تلك املبادرات بالتنسيق مع مؤسسات أخرى، مبـا         
املوجــودات املــسروقة، ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان    

 .دارات ووكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدةاالقتصادي، وإ

بــالتركيز علــى  ،رح كــذلك زيــادة التركيــز علــى منــع الفــساد يف القطــاع اخلــاص واقُتــ  -٥٩
 ومــزاويل املهــن احلــّرة، مثــل احملــامني  وشــركات األفــرادملنــشآت الــصغرية واملتوســطة احلجــم  ا
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وأُشـري   .ركات األكـرب حجمـا  ومراجعي احلسابات واحملاسبني واالستشاريني، باإلضافة إىل الش   
حتقيــق األهــداف إىل أمهيــة الــشراكات بــني القطــاعني العــام واخلــاص يف تنفيــذ الفــصل الثــاين و 

يف جمـاالت    هذه التدابري ميكـن أن تـشمل تـوفري احلمايـة االقتـصادية،               نَّوُرئي أ  .اإلمنائية لأللفية 
 ات األعمـال التجاريـة الـيت       العقود والوقاية من األضـرار االقتـصادية، للـشركات ومؤسـس           منها

تــشارك يف الكــشف عــن جــرائم الفــساد وتــساعد علــى املالحقــة القــضائية ملرتكبيهــا، ممــا قــد    
 باملبادرة اليت طرحتـها األمانـة بـشأن منـع الفـساد             وُرحِّب .املالحقةتلك  احلصانة من   يشملها ب 
 .الكربى العامة تنظيم األنشطةيف سياق 

 التعليمية يف منع الفساد، وال سـيما علـى املـستوى اجلـامعي،               على أمهية الربامج   وُشدِّد  -٦٠
 علــى وشــجَّعواورّحــب املتكلمــون باملبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد الــيت طرحتــها األمانــة  

تنفيذ املزيد من األنشطة يف هذا امليدان وكذلك القيام بأنشطة لـدعم الـربامج علـى املـستويات                  
وعالوة على ذلك، اقُترح تنظـيم أنـشطة         .س االبتدائية والثانوية  األخرى من التعليم، مثل املدار    

  . يف جمال منع الفسادوتوعية اجلمهورإضافية للتدريب 

شـري أيـضا    أُو . تنفيذ الفصل الثاين   يف زيادة التركيز على منع الفساد يف القضاء         واقُترح  -٦١
ــسيق املؤســسي  ــة التن ــنيإىل أمهي ــا   ب ــة، مب ــسلطات الوطني ــا ال ــشريعية   اهليفيه ــات الت ــة وئ التنفيذي

  .نع الفسادمل  اجلهود املبذولةيفئي، والقضا
    

    دة السنواتاألولويات يف املستقبل ووضع خطة عمل متعّد  -خامسا  
لـسنوات  دة اعرض الرئيس مسألة مواصـلة النظـر يف وضـع واعتمـاد خطـة عمـل متعـدّ                   -٦٢

عتمــاد هــذه اخلطــة إلتاحــة إطــار   يــنص علــى ا٤/٣ قــرار املــؤمتر للفريــق العامــل، مالحظــاً أنَّ 
للمناقشات املوضوعية اليت جيريها الفريق خـالل مـا يعقـده مـن اجتماعـات، ومـساعدة الـدول                    

وحتـّدث ممثـل عـن األمانـة عـن خلفيـة            . األطراف على التحضري السـتعراض تنفيـذ املـادة الثانيـة          
نهائيــة وتبــادل خطــة العمــل املــذكورة ودعــا الــدول األطــراف إىل وضــع حمتواهــا يف صــيغته ال   

وجهـات النظـر حـول الــسبل والوسـائل الكفيلـة بــأن يـضطلع الفريـق العامــل بأعمالـه وفقـا ملــا          
  .تتطلبه الوالية املسندة إليه

وأعــرب عــدة مــتكلمني عــن اتفــاقهم مــع املواضــيع املقترحــة يف مــشروع خطــة عمــل     -٦٣
ــرة  ــى حت     . ٢٠١٥-٢٠١٣الفت ــر عل ــز أكث ــه مــن املمكــن التركي ــضا أن ــوحظ أي ــايري  ول ــد املع دي

 .والقواعد الدولية ملنع الفساد مع اقتراب الدورة املقبلة آللية االستعراض
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وأعرب بعض املتكلمني عن انشغاهلم إزاء ما قـد يترتـب علـى إدراج هيئـات التحقيـق                -٦٤
 من االتفاقية، من إضـعاف التركيـز علـى     ٣٦يف موضوع هيئات مكافحة الفساد، وفقا للمادة        

 . من االتفاقية٦ يف اهليئات املعنية مبكافحته وفقا ملا تنص عليه املادة مهام منع الفساد

وفيما يتعلق مبوضوع تثقيف اجلمهور يف مـشروع خطـة العمـل، اقُتـرح التركيـز علـى                    -٦٥
تثقيــف األطفــال والــشباب، وعــدم توســيع النطــاق يف هــذا اجملــال ليــشمل إشــراك األطفــال يف   

 .إلعالم واإلنترنتتدابري منع الفساد أو دور وسائل ا

والحظ بعض املتكلمني الصعوبة اليت تكتنف تقييم فعالية وأثر التـدابري املتخـذة لتنفيـذ                 -٦٦
ورأى أحــد . أحكــام املــادة الثانيــة واقترحــوا أن يواصــل الفريــق العامــل دراســة هــذا املوضــوع  

ليميــة املــتكلمني أنــه ميكــن حتقيــق ذلــك بوضــع مؤشــرات قُطريــة ميكــن ضــّمها إىل مؤشــرات إق 
واقتـرح الـرئيس مراعـاة مـسألة قيـاس أثـر            . وعاملية لقياس أثر املبادرات الرامية إىل منـع الفـساد         

سـيما فيمـا يتعلـق مبوضـوع         تدابري منع الفساد يف املواضـيع الفنيـة املدرجـة يف خطـة العمـل، ال               
 وضـع أداة     األمانـة قـد تنظـر يف إمكانيـة         ىل هيئات مكافحة الفساد، والحـظ أنَّ      املهام املسندة إ  

 .تساعد على قياس األثر املذكور

 اجلهـود املبذولـة يف جمـايل        مم املتحدة حلقوق اإلنـسان علـى أنَّ        ممثل مفوضية األ   وشدَّد  -٦٧
حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد جهود متضافرة، كما اعترف بذلك جملس حقوق اإلنـسان،             

 .يذ االتفاقية ومنع الفساد على أمهية اتباع هنج حموُره حقوق اإلنسان إزاء تنفوأكَّد

 جمموعـة الـدول املناهـضة للفـساد     ممثل جملس أوروبا آخر املستجدات يف عمليـة  وقدَّم  -٦٨

التدابري الوقائية املتخـذة ملكافحـة الفـساد، مـع التركيـز             دورة التقييم املقبلة ستشمل      والحظ أنَّ 
ت فيمـا يتعلـق بالربملـانيني       اخلاص على تـدابري الـشفافية وتـضارب املـصاحل والتـصريح باملمتلكـا             

  .واملدعني العامني والقضاة
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