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تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين   

      ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨ إىل ٢٦يينا من مبنع الفساد املنعقد يف ف
    مقدِّمة -أوالً  

 أن ٣/٢قــرَّر مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد يف قــراره  -١
 مـن اتفاقيـة   ٦٣ مـن املـادة   ٧كومياً دولياً مفتوح العضوية مؤقتاً، وفقـاً للفقـرة      ينشئ فريقاً عامالً ح   

 من النظام الـداخلي ملـؤمتر الـدول األطـراف،     ٢ من املادة  ٢األمم املتحدة ملكافحة الفساد، والفقرة      
  .سادبغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الف

  : وقرَّر املؤمتر أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية -٢
  مساعدة املؤمتر يف تنمية وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛   )أ(  
تيسري تبـادل املعلومـات واخلـربات بـني الـدول فيمـا يتعلـق بالتـدابري واملمارسـات                     )ب(  
  الوقائية؛ 
  منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛ تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال   )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات              )د(  

  . اجملتمع بغية منع الفساد
 أن يواصل الفريق العامـل عملـه يف إسـداء املـشورة للمـؤمتر          ٤/٣ر املؤمتر يف قراره     وقرَّ  -٣

، يف القـرار ذاتـه، أن يعقـد          أيـضاً  وقـرَّر املـؤمتر   . سادومساعدته يف تنفيذ واليته املتعلقـة مبنـع الفـ         
ــق العامــل اجتمــاعني علــى األقــل قبــل دورة    ــؤمتر اخلامــسة  الفري ــرَّر . امل ــع يف كــذلك وق أن ُتتَّب

، ٢٠١٥اجتماعات الفريق العامل املقبلة خطةُ عمل متعدِّدة السنوات للفترة املمتدَّة حـىت عـام               
  .عراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادعندما تبدأ الدورة الثانية من آلية است
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وأوصى الفريق العامل يف اجتماعه الثاين بأن توجَّه الدعوة إىل الـدول األطـراف، قبـل                  -٤
كــل اجتمــاع مــن اجتماعاتــه املقبلــة، لكــي تعــرض جتارهبــا بــشأن تنفيــذ املواضــيع قيــد النظــر،   

 املرجعية، مبا يف ذلك، إن أمكن، ما يتعلق مبـا           ل أن تستعمل يف ذلك قائمة التقييم الذايت       فضَّوُي
 مـــساعدة تقنيـــة قتـــه مـــن جناحـــات ومـــا صـــادفته مـــن حتـــديات ومـــا احتاجـــت إليـــه مـــن حقَّ
وطلــب الفريــق العامــل مــن األمانــة إعــداد ورقــات . اســتفادته مــن دروس يف جمــال التنفيــذ ومــا

لقـات نقـاش خـالل اجتماعاتـه        ر عقـد ح   معلومات أساسية جتمَّـع فيهـا املعلومـات املقدَّمـة وقـرَّ           
   .يشارك فيها خرباء من البلدان اليت قدَّمت ردوداً كتابية بشأن املواضيع املعنّية ذات األولوية

أغــسطس / آب٢٩ إىل ٢٧واعتمــد الفريــق العامــل يف اجتماعــه الثالــث، املنعقــد مــن     -٥
  : ، املوضوعني التاليني ملناقشتهما يف اجتماعه التايل٢٠١٢

  ؛ )١١املادة (ة اجلهاز القضائي وإدارة القضاء وأجهزة النيابة العامة اهنـز  )أ(  
توعية اجلمهور، وخصوصاً إشـراك األطفـال والـشباب ودور وسـائل اإلعـالم            )ب(  

  ). ١٣املادة (واإلنترنت يف هذا الصدد 
واعتمد الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثالـث أيـضاً، علـى أسـاس استرشـادي، املواضـيع                -٦

، على أن ُينظر فيهـا مـن جديـد يف دوراتـه ودورات              ٢٠١٥ و ٢٠١٤ يف عامي    عاجلتهامر  املقرَّ
  . املؤمتر الالحقة

    
    االستنتاجات والتوصيات -ثانياً 

أوصى الفريق العامل أن ينظر مؤمتر الدول األطراف يف دورته اخلامـسة يف اختـاذ قـرار                   -٧
  . السادسةاملؤمتر دورة قبل انعقاد بأن يواصل الفريق العامل عمله ويعقد اجتماعني 

، ٢٠١٥ و٢٠١٤واعتمــد الفريــق العامــل املواضــيع املقترحــة يف خطــة العمــل لعــامي     -٨
رات املــؤمتر، كمــا هــو  علــى أن ُينظــر فيهــا مــن جديــد يف االجتماعــات الالحقــة للفريــق ودو   

  :موضح أدناه
  

  ٢٠١٤  
  ) ٦املادة (ع واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد املتعلقة باملن  
التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العام، مبا يف ذلك تدابري لتعزيـز الـشفافية يف متويـل                  

الترشــيحات النتخابــات املناصــب العموميــة، وحيثمــا انطبــق احلــال، متويــل األحــزاب   
  ) ٧ و٥املادتان (السياسية 
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  ٢٠١٥  
  ) ١٤املادة (تدابري منع غسل األموال   
مليات االشتراء العمومي والـشفافية واملـساءلة يف إدارة األمـوال العموميـة     اهة يف ع  نـزال  

  ) ١٠ و٩املادتان (
 مـن   ١١بشأن املادة   ي  ب الفريق العامل مبشروع الدليل التنفيذي واإلطار التقييم       ورحَّ  -٩

. اعهتا األمانـة وعرضـتها يف االجتمـ       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهو أداة تقنيـة أعـدَّ          
ر أعضاء الفريق العامل تقدمي تعليقات إىل األمانة بشأن مـشروع الوثيقـة لـدجمها يف الـدليل                  وقرَّ

  .قبل وضعه يف صيغته النهائية وعرضه على املؤمتر
ــدليل يف       -١٠ ــؤمتر يف ال ــأن ينظــر امل ــق العامــل كــذلك ب ــيت  اإطــار وأوصــى الفري ــداوالت ال مل

  . يف دورته اخلامسةسيجريها
داً على أنـه ينبغـي للـدول األطـراف أن تواصـل تـدعيم تـدابري                 دَّد الفريق العامل جم   وأكَّ  -١١

إذكاء الوعي والتثقيف يف مجيع قطاعات اجملتمع، كمـا ينبغـي إيـالء اهتمـام خـاص للعمـل مـع                     
  . كجزء من استراتيجية منع الفسادالشباب واألطفال

تعلقـة بـالتعليم يف   ة امليِّـد وأوصى الفريق العامل، مـشرياً إىل أمهيـة تبـادل املمارسـات اجل       -١٢
جمال مكافحة الفساد، بأن تواصـل األمانـة عملـها لـدعم الـدول األطـراف يف تقـدمي التعلـيم يف                 

وطلب الفريق العامل من األمانـة أيـضاً   . جمال مكافحة الفساد يف مجيع مراحل العملية التعليمية  
ا مؤسـسات التعلـيم   أن تدعم مجع ونشر املعلومات عن مبادرات التعليم القائمة اليت تضطلع هبـ          

 العــايل مــن خــالل املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد ومــن خــالل اســتحداث أدوات تعليميــة
  .شاملة لتستخدمها الدول األطراف

ــو  -١٣ ــد خمــصَّ     برحَّ ــع شــبكي جدي ــشأن إعــداد موق ــة ب ــادرة األمان ــق العامــل مبب ص  الفري
طــراف قبــل انعقــاد كــل اجتمــاع مــة مــن الــدول األللعــرض املواضــيعي جلميــع املعلومــات املقدَّ

ة يف  يِّـد رسات اجل وطلب إىل األمانة مواصلة مجع ونشر املعلومات املتعلقة باملما        . للفريق العامل 
  .جمال منع الفساد

م تقريـراً إىل الفريـق يف اجتماعـه املقبـل عـن      وطلـب الفريـق العامـل إىل األمانـة أن تقـدِّ       -١٤
  . ذكورة أعالهاألنشطة املضطلع هبا وفقاً للتوصيات امل
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   تنظيم االجتماع -ثالثاً 
   افتتاح االجتماع - ألف 

عقــد الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد اجتماعــه    -١٥
ــن    ــا م ــع يف فيين ــل    . ٢٠١٣أغــسطس / آب٢٨ إىل ٢٦الراب ــق العام ــات الفري ــرأس اجتماع   وت

ــد العظــيم الكــروج    ــرب(عب ــؤمتر ) املغ ــيس م ــدول األطــراف، وســيمونا  رئ ــو  - ال ــا تيوُدروي ماي
  ).رومانيا(، وغابرييل ليفيو إسباس )رومانيا(

إعالن مراكش بـشأن منـع      " املعنون   ٤/٣واستذكر الرئيس يف افتتاح االجتماع القرار         -١٦
وحـث    مـن االتفاقيـة،    ١٤ إىل   ٥، الذي شـدَّد فيـه املـؤمتر علـى أمهيـة تنفيـذ املـواد مـن                   "الفساد

ة يف جمـال    يِّـد راف على مواصلة تبـادل املعلومـات بـشأن املبـادرات واملمارسـات اجل             الدول األط 
وكان املؤمتر قد طلب إىل األمانـة أن تواصـل العمـل كمرصـد دويل مـسؤول عـن          . منع الفساد 

ة يف جمـال منـع الفـساد، وتنظـيم املعلومـات      يِّـد رة حالياً عن املمارسـات اجل مجع املعلومات املتوفِّ 
كانيـة  ة وإميِّـد اجل لدول األطراف على حنو منهجي وتعميمها، وحتديـد املمارسـات     الواردة من ا  

  .استنساخها على ذلك األساس
إطـار اجلهـود املبذولـة علـى         ونوَّهت األمانـة بالـدور األساسـي لتـدابري منـع الفـساد يف               -١٧

ر إطـاراً شـامالً     وفِّ الفصل الثاين من االتفاقيـة يـ        على أنَّ  دةًالصعيد العاملي ملكافحة الفساد، مؤكِّ    
. ة الفريق العامل يف مساعدة الدول علـى تنفيـذ هـذا الفـصل             ل مهمَّ وتتمثَّ. للعمل يف هذا اجملال   

وَمــواطن  االشــتراء العمــومي؛:  الفريــق العامــل قـد عــاجل حــىت اآلن املواضــيع التاليـة  ولـوحظ أنَّ 
والتغطيـة اإلعالميـة؛    اص؛ق إليهـا الفـساد يف القطـاعني العـام واخلـ          الضعف اليت ميكـن أن يتطـرَّ      

ومـدونات قواعـد الـسلوك       وسياسات وممارسـات التوعيـة؛     اهة عن طريق الشباب؛   نـزوتعزيز ال 
للقطـــاع العـــام وإبـــالغ النـــاس؛ وتـــضارب املـــصاحل وتقـــدمي إقـــرارات الذمـــة املاليـــة؛ وإقامـــة   

  . الشراكات بني القطاعني العام واخلاص
ــدورة    -١٨ ــائق ال ــضاً وث ــة أي ــشأن   .وعرضــت األمان ــران ب ـــز وقــد اســتند التقري اهة اجلهــاز ن

 مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           ١١املـادة   (القضائي وإدارة القضاء وأجهـزة النيابـة العامـة          
ــة اجلمهــور، وال ســيما إشــراك األطفــال   ) CAC/COSP/WG.4/2013/2) (الفــساد وبــشأن توعي

فاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   مــن ات١٣املــادة (والــشباب ودور وســائط اإلعــالم واإلنترنــت  
متــها الــدول األعــضاء بنــاء علــى  علــى الــردود الــيت قدَّ ) CAC/COSP/WG.4/2013/3) (الفــساد

وُيجـسِّد هـذان التقريـران املعلومـات الـيت وردت حـىت             . معلوماتللحصول على   طلب األمانة   
 عـضواً؛ وقـد ُنـشرت سـتة ردود وردت بعـد ذلـك                دولـةً  ٢٢ مـن    ٢٠١٣ هيونيـ  / حزيران ٢٤
، إضـافة  )املكتـب (خ على املوقع الشبكي ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         التاري
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 املعنـون   ٤/٣وأشـار التقريـر عـن حالـة تنفيـذ القـرار             . إىل الردود اليت وردت قبل ذلك التاريخ      
إىل ) CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4" (إعالن مراكش بشأن منـع الفـساد      "

خذت لتنفيذ إعالن مـراكش وملـساعدة الفريـق العامـل علـى اسـتبانة الطريـق                 اتُّاإلجراءات اليت   
  . إىل بذل جهود فعَّالة ملنع الفساد

      
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال   - باء  

  :أغسطس جدول األعمال التايل/ آب٢٦ الفريق العامل يف أقرَّ  -١٩
  : املسائل التنظيمية  -١  
  افتتاح االجتماع؛   )أ(    
  . إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  )ب(    
، والتوصـيات   "إعالن مراكش بشأن منع الفـساد     " املعنون   ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر      -٢  

  : ٢٠١٢أغسطس /عن الفريق العامل يف اجتماعه املنعقد يف آب الصادرة
  : ة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساديِّداملمارسات اجل  )أ(    
ــيعية بـــشأن    ‘١‘       اهة اجلهـــاز القـــضائي وإدارة نــــزمناقـــشة مواضـ

 مــن اتفاقيــة األمــم ١١املــادة (القــضاء وجهــاز النيابــة العامــة 
  ؛ )املتحدة ملكافحة الفساد

مناقشة مواضيعية بـشأن توعيـة اجلمهـور، وال سـيما إشـراك               ‘٢‘      
األطفال والشباب يف أنشطة مكافحة الفـساد ودور وسـائط          

ــة ١٣املــادة (ت يف هــذا الــصدد اإلعــالم واإلنترنــ  مــن اتفاقي
  ؛ )األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  . توصيات أخرى  )ب(    
األولويات املقبلة والنظر يف املواضيع احملددة يف خطة العمل املتعددة الـسنوات      -٣  

  . ٢٠١٥ و٢٠١٤لعامي 
  اعتماد التقرير  -٤
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    احلضور  - جيم  
االحتــاد : االتفاقيــة ممثَّلــةً يف اجتمــاع الفريــق العامــلكانــت الــدولُ التاليــة األطــراف يف   -٢٠

ــتني،الروســي ــبانيا، األرجن ــتراليا، إس ــستان، أس ــوادور، أفغان ــارات، إك ــة املتحــدة   اإلم  ،العربي
 ، بــاراغواي، إيطاليــا،)اإلســالمية-مجهوريــة( إيــران ، أوكرانيــا، أوغنــدا، أنغــوال،إندونيــسيا
 ، بولنــدا،فاســو  بوركينــا، بوتــسوانا، بنمــا،بلجيكــا ، الربتغــال، الربازيــل، البحــرين،باكــستان
ــا  ــة(بوليفي ــا، تايلنــد، بــيالروس، بــريو،)القوميــات املتعــددة-دول  اجلبــل ، تــونس، توغــو، تركي
 ، رومانيـا ، جيبـويت ،جنـوب أفريقيـا   ، مجهورية كوريا، اجلمهورية الدومينيكية  ،اجلزائر ،األسود
 ، صـربيا  ، شـيلي  ، سويسرا ، سنغافورة ،سلوفينيا ، سلوفاكيا ، السلفادور ، سري النكا  ،زمبابوي
 ،)البوليفاريـة -مجهوريـة (ويال  نــز  ف ، الفلـبني  ، فرنـسا  ،غواتيمـاال  ، غانـا  ، غـابون  ، العـراق  ،الصني
 ، كوت ديفـوار   ، كوبا ، كندا ، كمبوديا ، كرواتيا ، كازاخستان ، قطر ، قربص ،فييت نام  ،فنلندا

 ، ماليزيـا ، ليـسوتو ،ليتوانيـا ليبيـا،   ،مربغ لكـس  ، لبنـان  ، كينيـا  ، الكويـت  ،كولومبيا ،كوستاريكا
ــصر ــرب ،م ــسعودية  ، املكــسيك،املغ ــة ال ــة العربي ــا  ، اململك ــة املتحــدة لربيطاني ــى   اململك العظم

 ، اهلنـد  ، نيكـاراغوا  ،نيجرييـا  ، النمسا ، النرويج ، ناميبيا ، موريشيوس ، منغوليا ،يرلندا الشمالية آو
  .ليونانا ، اليمن، الواليات املتحدة األمريكية،هولندا
وُمثِّــل يف االجتمــاع االحتــاد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتــصادي إقليميــة طــرف يف      -٢١

  .االتفاقية
ــة       -٢٢ ــاق التالي ــى االتف ــة عل ــدولُ املوقِّع ــراقبني ال ــت مب ــشيكية   : وُمثِّل ــة الت ــا واجلمهوري أملاني

  .واجلمهورية العربية السورية واليابان
 ُعمـــان وفلـــسطني: االجتمـــاع الـــدول غـــري املوقّعـــة التاليـــة وُمثِّلـــت أيـــضاً مبـــراقبني يف   -٢٣

  .سوكرييبا
وُمثِّلت مبراقبني وحدات األمانة والـصناديق والـربامج واملعاهـد التابعـة لـشبكة برنـامج                  -٢٤

برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي، ومعهـد األمـم    : األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية التالية     
  .ليمي ألحباث اجلرمية والعدالة، واملكتباملتحدة األقا

ــة     -٢٥ ــة التالي ــة الدولي ــراقبني املنظمــاُت احلكومي ــة  : وُمثِّلــت مب ــشارية القانوني املنظمــة االست
األفريقية، واألكادميية الدولية ملكافحة الفـساد، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان               -اآلسيوية

  .وبااالقتصادي، ومنظمة األمن والتعاون يف أور
ــه مكتــب        -٢٦ ــان لدي وُمثِّلــت أيــضاً منظمــةُ فرســان مالطــة العــسكرية املــستقلة، وهــي كي

  . مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة
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، "إعالن مراكش بشأن منع الفساد" املعنون ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر   -رابعاً  

  والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املنعقد
      ٢٠١٢أغسطس /يف آب

    تَّخذة يف جمال منع الفسادة واملبادرات امليِّداملمارسات اجل  - ألف  
اهة اجلهاز القضائي وإدارة القضاء وجهاز النيابة العامة نـزمناقشة مواضيعية بشأن   - ١  

    )ة األمم املتحدة ملكافحة الفساد من اتفاقي١١املادة (
رة معلومـات   ت األمانـة بـشأنه مـذكّ      قدَّم الـرئيس املناقـشة املواضـيعية للبنـد الـذي أعـد              -٢٧

رة وأعربـت عـن شـكرها للـدول         مت األمانة املذكّ  وقدَّ). CAC/COSP/WG.4/2013/2(أساسية  
  . األعضاء على املعلومات اليت قدمتها قبل انعقاد االجتماع

وأبلغت األمانة الفريـق العامـل بأهنـا تعكـف علـى وضـع دليـل تنفيـذي وإطـار تقييمـي               -٢٨
  . وأتاحت مشروع هذه الوثيقة للفريق العامل لكي يعقِّب عليها. التفاقية من ا١١للمادة 
ــد، وأشــارت إىل أنَّ     -٢٩ ــة املناقــشة املواضــيعية للبن ــدول  وعرضــت األمان ــزم ال ــة ُتل  االتفاقي

وجيـوز   .اهة اجلهاز القضائي ومنـع الفـساد داخلـه دون املـساس باسـتقالليته             نـزاألطراف بتعزيز   
أيـضا يف أجهـزة النيابـة العامـة عنـدما ال تكـون جـزءاً مـن اجلهـاز القـضائي              األخذ هبذه التدابري    

  . ولكنها تتمتع باستقاللية مماثلة
تـها مـن الـدول األطـراف قبـل االجتمـاع،             األمانـة املـسامهات املكتوبـة الـيت تلقَّ         وخلَّصت  -٣٠

والتــدريب املهــين؛ التوظيــف والتقيــيم : زت علــى اجملــاالت املواضــيعية الرئيــسية التاليــة والــيت ركَّــ
  . وتدابري تعزيز الشفافية؛ وتضارب املصاحل؛ وتدابري دعم استقاللية القضاة وأعضاء النيابة العامة

وقدَّمت مشاركة يف حلقة النقاش من لبنان عرضاً إيـضاحياً بـشأن التجـارب يف جمـال                   -٣١
 جملــس القــضاء وأمجلــت دور. منــع الفــساد يف اجلهــاز القــضائي مــع احملافظــة علــى اســتقالليته   

األعلــى ووحــدة التفتــيش القــضائي التابعــة لــه، واخلــصائص األساســية لنظــام التعــيني واالختيــار 
وقد اتُّخذت مؤخرا تـدابري ملعاجلـة التحـديات الـيت تعتـرض            . اخلاص بالعاملني يف سلك القضاء    

داء القـضاء   اهة وذلك بتعزيز االستقالل املايل للقـضاء وتـشديد املـساءلة القـضائية ورصـد أ               نـزال
  . والسلوكيات القضائية

وقدَّم مشارك يف حلقة النقاش من كوستاريكا عرضاً إيضاحياً يشرح اإلطـار القـانوين                -٣٢
ة حاالت وممارسـات    ل على ذلك بعدَّ   ودلَّ. اهة القضاء والنيابة العامة   نـزواملؤسسي الذي يدعم    
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ط لَّاد يف اجلهــاز القــضائي وســأعمــال فــسة يف جمــال التحقيــق واملالحقــة القــضائية بــشأن جيِّــد
اهة يف اجلهـاز القـضائي بنـاًء        نــز الضوء على عدد من الدروس العامة بشأن املخاطر اليت هتـدد ال           

  . على هذه األمثلة احملددة
مة مـن املكتـب بـشأن       ونوَّه مشارك يف حلقة النقاش من نيجرييا باملساعدة التقنية املقدَّ           -٣٣

خــذة لتقيــيم أداء القــضاء ومعاجلــة مــزاعم وعــرَض التــدابري املتَّ. اهة اجلهــاز القــضائينـــزمــسألة 
وُشــدِّد أيــضاً علــى ضــرورة أن يكــون اجلهــاز    .املخالفــات القــضائية وتطبيــق التــدابري التأديبيــة 

  . القضائي نفسه هو املسؤول األول عن تعيني القضاة ضماناً الستقالليتهم
ــة األوىل مـــــ       -٣٤ ــديل اجلملـــ ــاين تعـــ ــد األملـــ ــب الوفـــ ــرة وطلـــ   يف الوثيقـــــة٥٥ن الفقـــ

CAC/COSP/WG.4/2013/2  ــارة ــر العــدل االحتــادي " باالستعاضــة عــن عب ــارة " وزي  وزارة"بعب
  ". العدل املعنية

 ة متكلمني الشكر إىل األمانة على إعداد مشروع الـدليل التنفيـذي واإلطـار             ه عدَّ ووجَّ  -٣٥
علـى    تـساعد الـدول األطـراف      ، مـشريين إىل أنَّ هـذه الوثيقـة سـوف          ١١التقييمي بشأن املادة    

اإلملام بالتدابري املعتمدة يف هذا اجملال والتعرف على املعايري الدوليـة واملمارسـات الفـضلى ذات               
وأشــار أحــد املــتكلمني إىل ضــرورة أن يكــون الــدليل التنفيــذي دلــيالً إرشــادياً وعــدم   . الــصلة

دورة الثانيـة مـن آليـة اسـتعراض         اعتباره ملزماً للدول األطراف، كما أنه ال ينبغي أن يقوض الـ           
دة مـن الوثيقـة، بينمـا       م املشاركون أيضاً توصيات بشأن إمكانية حتسني أجزاء حمدَّ        وقدَّ. التنفيذ

مون تعليقات إىل األمانة على مـشروع الـدليل قبـل وضـعه يف         أشار آخرون إىل أهنم سوف يقدِّ     
  . ملقبلةصيغته النهائية وعرضه على مؤمتر الدول األطراف يف دورته ا

 اهة القـضاء وأشـار   نــز وأبرز أحد املتكلمني أمهية توفري املـساعدة التقنيـة بـشأن مـسألة                -٣٦
ة وعـالوةً علـى ذلـك، اقتـرح عـدَّ         . إىل الدور الذي ميكن أن ينهض به املكتـب يف هـذا الـصدد             

إرشـادات  ر  أن تـوفِّ ليت ميكن ادة  سلسلة من التوصيات احملدَّ   إىل املؤمتر   م الفريق   متكلمني أن يقدِّ  
  .  من االتفاقية١١للدول األطراف حول كيفية تنفيذ املادة 

 ة متكلمني على أمهية توسيع نطاق ُنظـم إقـرارات الذمـة املاليـة لكـي تـشمل                 وأكَّد عدَّ   -٣٧
ة متكلمني إىل أنَّ القضاة وأعـضاء النيابـة العامـة ملزمـون             وأشار عدَّ . العاملني يف سلك القضاء   
وأُشـري يف هـذا   . الذمة املالية وأنَّ هذا النظام أثبت فعاليته يف منع الفساد        بالفعل بتقدمي إقرارات    

الــشأن إىل أنــه ال جيــب أن يكــون القــضاة ملــزمني بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لــدى تعيينــهم  
وأشارت بعض الـدول    . فحسب، بل أن يكونوا ملزمني أيضاً بتقدميها بصفة منتظمة بعد ذلك          

وعـالوة علـى   . الع العـام علـى اإلنترنـت   مة املاليـة املقدَّمـة تتـاح أيـضاً لالطِّـ     إىل أنَّ إقرارات الذ  
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ذلك، أفاد عدد من املـتكلمني بـأنَّ العـاملني يف سـلك القـضاء ممنوعـون مـن امـتالك حـسابات                       
  . مصرفية أجنبية

ــالتعيني، أشــار بعــض املــتكلمني إىل أنَّ األشــخاص احملتمــل تعيينــهم يف      -٣٨ وفيمــا يتعلــق ب
 وجه من أوجـه التـضارب   لقضاء خيضعون لعملية فرز صارمة من أجل الكشف عن أيِّ سلك ا 

وأبرز الكـثري مـن املـتكلمني أمهيـة وجـود       . ر أو الفعلي يف املصاحل قبل تعيينهم      احملتمل أو املتصوَّ  
وأفـاد  .  يف التعيينات القـضائية فة من قضاة حاليني أو سابقني تكون مسؤولة عن البتِّ      هيئة مؤلَّ 

ة وأشــار عــدَّ. املــتكلمني بــأنَّ نظامــاً ممــاثالً اعُتمــد مــن أجــل تعــيني أعــضاء النيابــة العامــة  أحــد 
مــتكلمني أيــضاً إىل جــدوى التــشاور مــع نقابــات احملــامني الوطنيــة أو االســتعانة هبــا يف عمليــة    

ــيني ــشاركني أنَّ التِّ  . التع ــد أحــد امل ــاع إجــراءات صــارمة وشــفَّ  وأكَّ ــتحقني  ب ــار املل افة يف اختي
  . اهة يف النظام القضائينـزباملراحل األوىل لدراسة القانون أثراً إجيابياً كبرياً يف حتقيق ال

وفيما يتعلق بالتقييم املهين للعاملني يف سـلك القـضاء، أشـار الكـثري مـن املـتكلمني إىل                     -٣٩
. ذا الـصدد  أنَّ اجملالس القضائية أو اهليئـات املماثلـة ينبغـي أن تنـهض باملـسؤولية الرئيـسية يف هـ                   

التنفيذيـة   وأُعرب عن رأي مفاده أنَّ هذه اجملالس القضائية ينبغي أن تكون مستقلة عن السلطة             
وأشار عدد من املتكلمني أيضا إىل أمهية وجود مؤسسات تعليميـة           . ع بالكفاءة التقنية  وأن تتمتَّ 
يف تــوفري الــة صة مــن أجــل تــدريب العــاملني يف ســلك القــضاء، وذكــروا أهنــا كانــت فعَّمتخصِّــ

  . مكافحة الفساد ص يف جمالالتدريب املتخصِّ
 وســعياً إىل تعزيــز الــشفافية يف نظــام العدالــة، أشــار أحــد املــتكلمني إىل إنــشاء منتــدى    -٤٠

ة د عـدَّ  وأكَّـ . ر النـاس لعمـل اجلهـاز القـضائي        ي املعلومات عن تصوُّ   عمومي وطين من أجل تلقِّ    
ات إلكترونيـة تعمـل باالتـصال    لوجيا يف صـورة منـصّ  متكلمني أيضاً على أمهية استخدام التكنو   

القضائي وكيفيـة الوصـول      احلاسويب املباشر هبدف إطالع أفراد اجلمهور العام على سري النظام         
ن عـدد مـن املـشاركني كيفيـة اسـتخدام أدوات االتـصال احلاسـويب املباشـر هـذه مـن                      وبـيَّ . إليه
  . تيسري احلصول على املعلومات عن القضايا أجل
 ة مــتكلمني إىل االســتخدام احلــديث للتكنولوجيــا مــن أجــل تيــسري التوزيــعوأشــار عــدَّ  -٤١

الكفــاءة  ى إىل زيــادة يفالعــشوائي للقــضايا علــى القــضاة وأعــضاء النيابــة العامــة، وهــو مــا أدَّ  
  . اهة يف عملية توزيع القضايانـزوال
مهور العـام أن يبلِّغـوا مـن        كن ألفراد اجل  املتكلمني إىل عدم توفّر آليات مي     وأشار بعض     -٤٢

وأشـار عـدد مـن     .خالهلا عن أعمال الفساد يف اجلهاز القضائي، أو عـدم كفايـة هـذه اآلليـات              
  . املشاركني إىل وجود خطط إلدخال إصالحات من أجل معاجلة هذه املشكلة
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 وعرض العديد من املتكلمني حاالت تعرَّض فيها العـاملون يف سـلك القـضاء وأجهـزة                 -٤٣
وأُشــري إىل أنَّ هــذه املالحقــات   . بــة العامــة إىل املالحقــة القــضائية بــسبب أعمــال فــساد      النيا

القــضائية قــد حــدثت عقــب إصــالحات أُدخلــت علــى نظــام العدالــة اجلنائيــة مــن أجــل تعزيــز   
وعـالوة علـى ذلـك، أشـار عـدد مـن املـتكلمني إىل أنَّ العقوبـات املفروضـة                   . كفاءته وشـفافيته  

  . نيابة العامة الذين أدينوا بارتكاب جرائم فساد قد ُشدِّدتعلى القضاة وأعضاء ال
    

   مناقشة مواضيعية بشأن توعية اجلمهور، وال سيما إشراك األطفال والشباب  - ٢  
  يف أنشطة مكافحة الفساد ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت يف هذا الصدد 

    )  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد١٣املادة (
رة معلومـات   ت األمانـة بـشأنه مـذكّ      عـدَّ قدَّم الـرئيس املناقـشة املواضـيعية للبنـد الـذي أَ             -٤٤

وأعربت األمانة عن تقـديرها للمعلومـات املقدَّمـة مـن           ). CAC/COSP/WG.4/2013/3(أساسية  
  . رة املعلومات األساسيةالدول األعضاء اليت استندت إليها مذكّ

 ومن أجل تيسري املناقشة املواضـيعية للمـسألة، ُدعـي الفريـق العامـل إىل معاجلتـها علـى                   -٤٥
ــشباب، والثــاين يتعلــق     ؛جــزأين ــة اجلمهــور وال ســيما إشــراك األطفــال وال  األول يتعلــق بتوعي

  . بتوعية اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم واإلنترنت
 توعيـة اجلمهـور، وال سـيما إشـراك األطفـال       املناقشة املواضيعية بـشأن    قدَّمت األمانة و  -٤٦

والشباب، وأشارت إىل أنَّ عدداً قليالً من الدول فحسب أفـاد بتنظـيم دورات دراسـية حمـدَّدة                  
بشأن مكافحة الفساد يف مرحليت التعليم االبتدائي والثانوي، إالَّ أنَّ عدداً أكرب من هـذا بكـثري                 

 عن مواضـيع مـن قبيـل األخالقيـات أو القـانون      يعاجل حمتوى مشكلة الفساد يف دورات دراسية     
وأشارت الردود الواردة أيضاً إىل جهود مبتكرة إلشـراك األطفـال والـشباب             . أو التعليم املدين  

  . يف أنشطة ملكافحة الفساد خارج املقرر الدراسي
 وأكَّــدت األمانــة أنَّ معظــم الــدول قــد اعتمــدت هنجــاً شــامالً للتعلــيم يف جمــال مكافحــة      -٤٧
آليـات اإلبـالغ     اهة من خالل اسـتخدام    نـزلفساد وأنَّها تسعى إىل هتيئة بيئة تعليمية ُتعلي من قدر ال          ا

  . قواعد السلوك ومراقبة االمتحانات وتدريب املعلمني ومديري املدارس ووضع مدونات
صة م درجـات علميـة متخصِّـ      وعلى املستوى اجلامعي، أفادت بعـض الـدول بأنَّهـا ُتقـدِّ             -٤٨

طت األمانة الضوء علـى أنَّ عـدداً متزايـداً مـن الـدورات الدراسـية يف        وسلَّ. فحة الفساد يف مكا 
تعـاجل   جماالت القانون واألعمال التجارية والشؤون املالية وإدارة األعمـال والعلـوم االجتماعيـة            

  . اهةنـزمواضيع من قبيل األخالقيات وال
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 إيـضاحياً عـن دورة دراسـية عـن          مت مشاركة يف حلقة النقاش من النمـسا عرضـاً         وقدَّ  -٤٩
يــصاً للطلبــة الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني الرابعــة عــشرة والثامنــة   ة خصِّمكافحــة الفــساد معــدَّ

عشرة، أعدها املكتب االحتادي ملكافحة الفساد بغية رفـع الـوعي يف صـفوف اجلمهـور العـام،                  
 لألطفـال الـذين تتـراوح       وأفادت بأنـه سـُينظر يف عقـد دورة تدريبيـة مماثلـة            . وال سيما الشباب  

 إطـالق مبـادرة     وعـالوة علـى ذلـك، سـيتمّ       . أعمارهم بني العاشرة والرابعة عـشرة يف املـستقبل        
  . ٢٠١٣سبتمرب /مني يف أيلوللتدريب املعلِّ

وقدَّمت مشاركة يف حلقة النقـاش مـن الـصني عرضـاً إيـضاحياً عـن عـدد مـن اجلهـود                        -٥٠
وتـشمل هـذه    . متـها وزارة التربيـة والتعلـيم       الفـساد نظَّ   التعلـيم يف جمـال مكافحـة       املبذولة بشأن 

اجلهود وضع مبادئ توجيهية ومواد خاصة ومشاريع رائدة وأنشطة تعليمية مبتكرة، من بينـها              
وصـحبت الـربامج التعليميـة تـدابري ملنـع الفـساد يف قطـاع               . عروض فنية ومناقـشات ومباريـات     

مـني  اهة للمعلِّ نــز م دورات تدريبيـة بـشأن ال      التعليم، مثل وضع مدونات لقواعد السلوك وتنظـي       
مـت وزارة التربيـة والتعلـيم محلـة علـى النطـاق الـوطين جلمـع                 ، نظَّ ٢٠١٢ويف عام   . واملوظفني
  .  مثاالً كممارسات فضلى٦٠اهة، واختري من هذه األمثلة نـز مثاالً لتدابري ال١٥٠أكثر من 

يال البوليفاريـة إىل مبـادرة ُتعـرف        ونــز وأشار مشارك يف حلقـة النقـاش مـن مجهوريـة ف             -٥١
هتـدف إىل زيـادة مـشاركة املـواطنني واألطفـال           " املراقب املايل العام يذهب إىل املدرسـة      "باسم  

وينتخـب األطفـال يف كـل مدرسـة مـشاركة           . إدارة الشؤون املاليـة ملنـع الفـساد ومكافحتـه          يف
ى مَّـ  وقـد ن . يـة واإلنفـاق يف املدرسـة     مراقباً مالياً عاماً يكـون مـسؤوالً عـن تتبـع بنـود مـن امليزان               
نوا مـن إدارة املـدارس واسـتخدامها        األطفال مهارات بـشأن رصـد ومراجعـة احلـسابات وحـسَّ           

  .  طالب من خالل هذا الربنامج١٢ ٠٠٠وجرى تدريب أكثر من . الصحيح للمال العام
 ض اإليــضاحية الــيتهتا األمانــة والعــروونــوَّه املتكلمــون مــع التقــدير بالوثــائق الــيت أعــدَّ   -٥٢

 مـن االتفاقيـة، وأكَّـدوا       ١٣وأشاروا إىل جتارب يف جمال توعية اجلمهور وتنفيـذ املـادة            . قدَّمتها
  . على أمهية تثقيف اجلمهور وتوعيته ملنع الفساد

ــأنَّ هنــاك مقــرَّ    -٥٣ ــدَّرس   وأفــاد بعــض املــتكلمني ب ــة بــشأن مكافحــة الفــساد ُت رات تعليمي
 واملـدارس االبتدائيـة حـىت املرحلـة         يلم التعليم، بدءاً من التعلـيم األو      بالفعل يف مجيع مراحل نظا    

دة يف نــة أو مراحــل حمــدَّوحتــدَّث آخــرون عــن مبــادرات تــستهدف فئــات عمريــة معيَّ. اجلامعيــة
يـصاً مـن أجـل األطفـال        مة خصِّ ط الضوء على أمهيـة إعـداد دروس مـصمَّ         وُسلِّ. النظام التعليمي 

  .  ذلك الرسوم اهلزلية واأللعاب وتدابري أخرى مبتكرةيف أشكال تناسبهم، مبا يف
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ــصدِّ     -٥٤ ــه جيــري الت ــتكلمني بأنَّ ــاد بعــض امل ــانوي    وأف ــيم الث ــا مــن التعل ي يف املراحــل العلي
جلوانب من مكافحة الفساد أكثر إيغاالً يف الطابع التقين، ومن بينها قوانني اجلرائم االقتـصادية               

  . ضرائبواملالية أو املسائل املتعلقة بال
جيري اسـتحداث عـدد متزايـد مـن الـدورات الدراسـية والـدرجات العلميـة                 وأفيد بأنه     -٥٥

اهة يف نـــزصة يف املرحلــة اجلامعيــة، كمــا أُدرجــت يف الوقــت نفــسه دروس بــشأن ال      املتخصِّــ
ة مـتكلمني إىل اسـتحداث منـاهج        وأشار عدَّ . احملاضرات املقدَّمة يف كثري من املواضيع األخرى      

ــة مب  ــاملعلِّ    دراســية للتوعي ــدريب املهــين اخلاصــة ب ــشآت الت ــساد يف من ــوظفني كافحــة الف مني وامل
  . شي اجلمارك والقضاءالصحيني واجليش والشرطة ومفتِّ

ع يف تبــادل اخلــربات يف جمــال التعلــيم اخلــاص وأوصــى أحــد املــتكلمني مبواصــلة التوسُّــ  -٥٦
  إىل أنَّ الــدول ميكــن أنالفــساد يف مجيــع املراحــل التعليميــة، وأشــار يف هــذا الــصدد   مبكافحــة

  . تستفيد من إنشاء برنامج موحَّد يتيح إمكانية التحاور على مستوى العامل
وأكَّد عدد من املتكلمني على أمهية توعيـة اجلمهـور مبكافحـة الفـساد، حيـث أشـاروا                     -٥٧

هـور  وجرى التأكيد على أنَّ بـرامج توعيـة اجلم        . إىل أنَّ التجرمي والعقاب ليسا كافيني وحدمها      
ينبغــي أن تتنــاول القــيم االجتماعيــة واألخالقيــة والدينيــة وأن تــسعى إىل جعــل الفــساد ســلوكاً 

  . مرفوضاً من اجملتمع
. وذكر العديد من املتكلمني املؤسسات املسؤولة عن توعية اجلمهور مبكافحـة الفـساد             -٥٨

سؤولة عــن منــع صة يف مكافحــة الفــساد مــ وأكَّــد بعــض املــتكلمني علــى أنَّ األجهــزة املتخصِّــ  
الفساد بسبل من بينها التواصل مع اجلمهور وتوعيته، على حني أشـار آخـرون إىل دور وزارة                 

بـاع هنـج    وأكَّـد معظـم املـتكلمني علـى أنَّ اتِّ         . اهةنــز التعليم الرائـد يف بـرامج التعلـيم املتعلقـة بال          
فيـذ بـرامج تـدريب    تعاوين يشمل مجيع أصحاب املصلحة الرئيسيني بالغ األمهية يف تـصميم وتن        

  . فعالة وناجحة
ة مــتكلمني بــأنَّ اســتخدام التــشخيص واالستقــصاءات املبنيــة علــى التجربــة  وأفــاد عــدَّ  -٥٩

ى علـى حنـو     وتقييم املخاطر قبـل تـصميم املبـادرات وتنفيـذها يتـيح وضـع مـواد تعليميـة تتـصدَّ                   
  . فة وتصّوراهتاد لشواغل اجلماعات املستهَدحمدَّ
ــة اجلمهــور مــن خــالل وســائط اإلعــالم     ويف اجلــزء الثــ   -٦٠ اين مــن املناقــشة املتعلــق بتوعي

. واإلنترنت، قدَّمت األمانة استعراضاً عاماً موضوعياً للمعلومات الـيت قدَّمتـها الـدول األعـضاء              
وأشــارت إىل أنَّ الــدول أفــادت باســتخدامها املتزايــد لإلنترنــت ووســائط اإلعــالم االجتماعيــة  
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قرَّت الدول األعضاء أيضاً بالـدور اهلـام لوسـائط اإلعـالم والبيانـات              وأ. بغرض توعية اجلمهور  
  . احلكومية املفتوحة يف تعزيز مشاركة اجملتمع يف منع الفساد

وتناول مشارك يف حلقة النقاش من موريشيوس بالتفصيل استراتيجية توعيـة اجلمهـور               -٦١
عـة مـن وسـائط اإلعـالم     جمموعـة متنوِّ بعة من اهليئـة املـستقلة ملكافحـة الفـساد الـيت تـستخدم        املتَّ

ل يف تقييم األثـر     ة يف محالت التواصل يتمثَّ    وأشار إىل أنَّ أحد العناصر املهمَّ     . التقليدية والرقمية 
 يف ومشاركة وسائط اإلعالم أمر أساسي لضمان أن يكون للحملة أثـر مهـمّ  . ومجع التعليقات 

  .توعية اجلمهور بشأن الفساد
 حلقــة النقــاش مــن االحتــاد الروســي معلومــات بــشأن تــدابري زيــادة    وقــدَّم مــشارك يف  -٦٢

 بدور اإلعالم يف نشر املعلومـات املتعلقـة مبخـاطر الفـساد والتوعيـة               وأقرَّ. شفافية اإلدارة العامة  
ــذايت لوســائل اإلعــالم وضــمانات اســتقالل     . وإجــراء التحقيقــات  ــة التنظــيم ال وأشــار إىل أمهي

عالميـة للفـساد أشـكاالً خمتلفـة، مثـل نـشر تقـارير عـن القـضايا،            وتستخدم التغطية اإل  . اإلعالم
ساع وتنظــيم حلقــات للمناقــشة، وبــرامج حواريــة، وتقــدمي عــروض دراميــة بغــرض ضــمان اتِّــ  

  . نطاق وصوهلا إىل اجلمهور العام
ــة      وحتــدَّ  -٦٣ ــيم اجلهــود املبذول ث مــشارك يف حلقــة النقــاش مــن شــيلي عــن مــشروع لتقي

وقد سعى مكتب املراقب املايل العـام إىل إشـراك جمموعـة أكـرب مـن          . زيزهاملكافحة الفساد وتع  
. ابة ومفهومـة وسـهلة االسـتخدام      على أمهية تصميم املواد بطريقة جذَّ      دأصحاب املصلحة وأكَّ  

 مؤســـسة، تـــشمل القطـــاع العـــام، ومنظمـــات غـــري حكوميـــة،  ٢٥ ست شـــبكة تـــضّموتأسَّـــ
   .ل دعم مبادرات التوعية املتواصلةومؤسسات أكادميية، والقطاع اخلاص، من أج

وقدَّمت مـشاركة يف حلقـة النقـاش مـن الواليـات املتحـدة األمريكيـة عرضـاً إيـضاحياً                      -٦٤
طت الـضوء علـى اجلهـود       وسلَّ. استخدام املواقع الشبكية املبتكرة لتعزيز الشفافية واملساءلة       عن

أشــكال ســهلة ومــات للجمهــور يف راً يف اســتخدام التكنولوجيــا إلتاحــة املعلالــيت ُبــذلت مــؤخَّ
ــ. االســتخدام ــدة    وذكــرت أن ــا، تــوفَّرت للمــستخدمني طرائــق جدي ه بفــضل تقــدُّم التكنولوجي

ى إىل املزيد مـن الـشفافية واملـساءلة، وإىل ردع الفـساد يف     للتعامل مع البيانات وحتليلها، مما أدَّ   
  . هناية املطاف

 اســتخدام اهليئــات احلكوميــة للمواقــع  ة مــتكلمني الــضوء علــى الزيــادة يف ط عــدَّوســلَّ  -٦٥
ن وتتــضمَّ. ي البالغــات بــشأن الفــسادالــشبكية مــن أجــل توعيــة اجلمهــور والتفاعــل معــه وتلقِّــ

املعلومــات املتاحــة علــى اإلنترنــت نــصوصاً قانونيــة، ومعلومــات بــشأن اإلجــراءات اإلداريــة،     
  . ترنتوتدابري وآليات وقائية لتيسري اإلبالغ عن الفساد عن طريق اإلن
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ــة مــع أدوات وســائط    وأشــار عــدَّ  -٦٦ ة مــتكلمني إىل اســتخدام أشــكال االتــصال التقليدي
ويف هذا الصدد، أشـار متكلمـون إىل اسـتخدام     . التواصل االجتماعي يف محالت التوعية العامة     

ل القـــصرية، واألفـــالم ئاســـ اجلمـــاعي للر، والبـــثّ"اليوتيـــوب"األفـــالم الفيديويـــة علـــى موقـــع 
لــة، واملعــارض واألســواق   والــربامج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة، والعــروض الفنيــة املتنقِّ    الوثائقيــة، 

د عــدد مــن املــتكلمني علــى أنَّ جنــاح هــذه احلمــالت ُيقــاس بالزيــادة يف عــدد  وأكَّــ. صةاملخصَّــ
  . املستخدمني من خالل اإلنترنت وعدد حاالت اإلبالغ عن وقائع فساد

ويف . وســائط اإلعــالم يف إجيــاد مــواطنني مــستنريينوأكَّــد بعــض املــتكلمني علــى دور   -٦٧
اتيـة وقـدرة كافيـة علـى        ؤهذا السياق، ُسلط الـضوء علـى أمهيـة ضـمان وجـود بيئـة تـشريعية م                 

وأشار عـدد مـن املـتكلمني إىل فعاليـات تدريبيـة مقدَّمـة إىل صـحفيني                 . الوصول إىل املعلومات  
  . بوازع أخالقيوأكَّدوا على احلاجة إىل تشجيع اإلبالغ عن الفساد 

 لـة األكادمييــة الدوليـة ملكافحــة الفـساد حتـديثاً بــشأن مبـادرات األكادمييــة،     وقـدَّمت ممثِّ   -٦٨
 عـة مـن   ومنها درجة املاجستري يف دراسات مكافحة الفساد، وهي تغطي جمموعـة عريـضة متنوِّ             

فريـق العامـل    وأطلعـت ال  . املواضيع املتعلقة بالفساد، من بينها مناهج البحـث الكميـة والكيفيـة           
تـه شـهر    أيضاً على برنامج التدريب على مكافحة الفـساد يف جمـال االشـتراء، وهـو برنـامج مدَّ                 

مه األكادميية بالتعاون مع املكتب من أجل تـدريب املهنـيني مـن خمتلـف أرجـاء العـامل علـى                 تقدِّ
  . االستراتيجيات السليمة ملكافحة الفساد

دة اإلمنـائي علـى أنَّ اجملتمـع الـدويل يـويل أمهيـة متزايـدة                ل برنامج األمم املتحـ    وأكَّد ممثِّ   -٦٩
ــذا اجملــال       ــامج يف ه ــادرات الربن ــراً عــن مب ــدَّم تقري ــشباب وق ــتمكني ال ــن   . ل ــيض م ــى النق وعل

املبادرات اليت تبغي التوعيـة فحـسب، يهـدف الربنـامج إىل إشـراك اجملتمـع املـدين والـشباب يف                     
  .  إىل األدلة يف خمتلف القطاعاتالعمل، وخباصة يف أنشطة الدعوة املستندة

    
     وتوصيات أخرى ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر   - باء  

ــدَّ  -٧٠ ــرار       ق ــذ ق ــة إىل مواصــلة تنفي ــسة اخلاصــة بالتوصــيات األخــرى الرامي ــرئيس اجلل   م ال
ــؤمتر  ــدَّ  ٤/٣املــ ــد أعــ ــة قــ ــراً  ، الــــيت كانــــت األمانــ ــشأهنا تقريــ -CAC/COSP/2013/17(ت بــ

CAC/COSP/WG.4/2013/4 .(        ّات بـشأن تنفيـذ     وقدَّمت األمانة عرضاً إيـضاحياً لبيـان املـستجد
وتعمـل  . ها املكتـب  ، مبا يـشمل األنـشطة واملـواد اإلرشـادية واملنـشورات الـيت أعـدَّ               ٤/٣القرار  

األمانــة أيــضاً يف الوقــت الــراهن علــى ترشــيد وتبــسيط قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة اخلاصــة    
  .  االتفاقية حتضرياً للدورة الثانية آللية استعراض التنفيذبالفصل الثاين من
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ة تقــارير ومــواد إرشــادية ســوف ُتطــرح يف الــدورة  وأفــادت األمانــة بقــرب نــشر عــدَّ   -٧١
ة يف جمــال تنفيــذ يِّــدوأفــادت بإعــداد دليــل للممارســات اجل . اخلامــسة ملــؤمتر الــدول األطــراف 

ناسبات العامة الرئيـسية، وقـد سـاهم فيـه خـرباء            ضمانات مكافحة الفساد فيما يتعلق بتنظيم امل      
. رفيعــو املــستوى مــن الــدول األطــراف واملنظمــات الدوليــة والقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين   

ة والتجارب الراهنة وأمثلـة علـى       يِّدن املمارسات اجل  وجيري العمل على إعداد أداة تقنية، تتضمَّ      
ري التـزام الـصحفيني بنـشر التقـارير عـن الفـساد       حاالت ذات صلة لدعم التدابري الرامية إىل تيس     

اهة نــز وأخـرياً، جيـري إعـداد تقريـر هنـائي مـن أجـل تعزيـز مبـادرة ال                  . على حنو أخالقي ومهـين    
   .املؤسسية للمساعدة على توطيد قواعد ولوائح األمم املتحدة الداخلية يف جمال منع الفساد

الـصيغة   أعـدَّ  املكتـب    فـادت األمانـة بـأنَّ     أوفيما يتعلق مبنع الفساد يف القطاع اخلـاص،           -٧٢
برنــامج أخالقيــات مكافحــة الفــساد  "النهائيــة لــدليل عملــي مــن أجــل دوائــر األعمــال عنوانــه   

وعالوة على ذلك، اشترك املكتب مع منظمة األمم املتحـدة          ". واالمتثال لفائدة دوائر األعمال   
 تنميـة املنـشآت   منـع الفـساد مـن أجـل تعزيـز       "يف نشر تقرير عنوانه     ) اليونيدو(للتنمية الصناعية   

، بــدعم مــن مبــادرة وأشــارت األمانــة إىل أنَّ املكتــب أعــدَّ". د الثــاينالــصغرية واملتوســطة، اجمللَّــ
اهة، تقـارير ومـواد إرشـادية بـشأن حـوافز منـع الفـساد يف القطـاع اخلـاص وتنفيـذ                      نـز لل نـزسيم

علـى إعـداد موقـع    تدابري للوقايـة مـن الفـساد يف جمـال املـشتريات العموميـة، وأنـه يعكـف اآلن              
شبكي سوف يعمل كمركز لتبادل املعلومات واملـواد املرجعيـة املتعلقـة باالتفاقيـة الـيت تناسـب            

وأفادت األمانة بأهنا ما زالت تتعاون مع مبادرة االتفاق العاملي لألمـم املتحـدة              . دوائر األعمال 
د بلـغ عـدد مـستخدميها       م اإللكتروين من أجل القطاع اخلـاص، وقـ        يف تطبيق أداة تفاعلية للتعلُّ    

 برنـامج اعتمـاد خـاص بـاألداة يف          وعالوة علـى ذلـك، اسـُتهلَّ      .  مستخدم ٥٣ ٠٠٠حىت اآلن   
  .ف تتاح األداة قريباً بتسع لغات، وسو٢٠١٣عام 
ة مشاريع للتعـاون الـتقين جيـري تنفيـذها مـن أجـل              وقدَّمت األمانة أيضا معلومات عن عدَّ       -٧٣

ومن خالل شبكة املستشارين اإلقليميني يف جمـال  . لى منع الفساددعم الدول األطراف يف العمل ع    
، وفَّر املكتب الـدعم مـن       مكافحة الفساد التابعة للمكتب، وباالستعانة خبربات فنية إضافية من املقرّ         

أجل تعزيز أجهزة مكافحة الفساد ومساعدة الدول األطراف علـى تطـوير االسـتراتيجيات الوطنيـة                
نقيحها وتوفري املساعدة التقنية واخلربات الفنية للدول األطـراف الالزمـة لتنفيـذ    ملكافحة الفساد أو ت 

وعـالوة علـى ذلـك،    . دة اهلـدف يف جمـال التـشريع وبنـاء القـدرات           االتفاقية من خـالل أنـشطة حمـدَّ       
أفادت األمانة بأنَّ املكتب يتعاون مع كلية موظفي منظومـة األمـم املتحـدة وبرنـامج األمـم املتحـدة        

ائي بشأن وضع مواد لدمج مكافحة الفساد يف عمليات األمم املتحدة الربناجمية األوسع نطاقـاً،               اإلمن
  . مبا يشمل إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية
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  دة يف خطة العملاألولويات املقبلة والنظر يف املواضيع احملدَّ -خامساً 
    ٢٠١٥ و٢٠١٤دة السنوات لعامي املتعدِّ
طـة عمـل الفريـق العامـل املتعـددة الـسنوات ملواصـلة النظـر                خل  أّوليـا   عرضا م الرئيس قدَّ  -٧٤

مـن أجـل تـوفري      مـن هـذا القبيـل       خطـة   ، اعتمـاد    ٤/٣ر، يف قـراره      املؤمتر قرَّ  فيها، مشرياً إىل أنَّ   
إطار للمناقشات املواضيعية الجتماعات الفريق العامل ومساعدة الـدول األطـراف يف إعـدادها     

واعتمد الفريـق العامـل، يف اجتماعـه الثالـث فيمـا            . ين من االتفاقية  الستعراض تنفيذ الفصل الثا   
، علـى أسـاس استرشـادي    ٢٠١٢أغـسطس  / آب٢٩ إىل ٢٧بني الدورات املنعقد يف فيينا من      

، علـى أن ُينظـر فيهـا مـن جديـد يف الـدورات الالحقـة        ٢٠١٥ و٢٠١٤هـذه املواضـيع لعـامي    
  .للفريق ومؤمتر الدول األطراف

كـن  املثلـى الـيت مي    تتباحث حـول الطريقـة      أن   الدول األعضاء    لىعل لألمانة   واقترح ممثِّ   -٧٥
مـة مـن الـدول      هبا اسـتخدام املناقـشة املواضـيعية الجتماعـات الفريـق العامـل، واملعلومـات املقدَّ               

األطراف إىل األمانة العامة قبل انعقاد تلك االجتماعات، مـن أجـل مـساعدة الـدول األطـراف         
  . الستعراض تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيةيف حتضريها 

ملنبثقـة  اته األمانة يرتِّب مجيع املعلومـات       وقُدِّم عرض إيضاحي ملوقع شبكي جديد أعدَّ        -٧٦
ل  تنميـة هـذا املـورد ُيـشكِّ    وأشـارت األمانـة إىل أنَّ    . عمل الفريـق العامـل حـسب املواضـيع        عن  

اليـة الـيت أسـندها إليهـا الفريـق العامـل لتكـون مرصـداً         جزءاً من جهودها الرامية إىل الوفاء بالو  
 املشاركون باجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة         برحَّو. ة يف جمال منع الفساد    يِّددولياً للممارسات اجل  
ر ي إىل زيــادة إمكانيــة الوصــول إىل املعلومــات وأهنــا ســتوفِّهني بأهنــا تــؤّديف هــذا الــصدد، منــوِّ

  . ةيِّدصول على معلومات بشأن املمارسات اجلمورداً مفيداً ملن يسعون للح
ع أحد املتكلمني الدول األطراف على تقدمي حتديثات منتظمة إىل األمانـة بـشأن              وشجَّ  -٧٧

ــشبكي          ــع ال ــا يف املوق ــة إدراجه ــك لألمان ــد ذل ــة، وميكــن بع ــن االتفاقي ــاين م ــصل الث ــذ الف تنفي
. ة معلومـات إضـافية    نه سيتم إدراج أيَّـ    ت األمانة هبذا االقتراح وأشارت إىل أ      برحَّو. املواضيعي

  . املواضيعي مع أفرقة عاملة أخرىوطُلب أن تنظر األمانة يف تكرار هذا التنسيق
ة مـتكلمني عـن موافقتـهم علـى املواضـيع املقترحـة يف خطـة عمـل الفريـق                    وأعرب عـدَّ    -٧٨

ــرة   ــل للفت ــى     . ٢٠١٥-٢٠١٤العام ــل، عل ــق العام ــي للفري ــه ينبغ ســبيل وأُشــري كــذلك إىل أن
 ٦التحــضري للــدورة الثانيــة آلليــة اســتعراض التنفيــذ، أن يــدرس عــن كثــب كيفيــة تقيــيم املــادة  

املتعلقة هبيئات مكافحة الفساد، آخـذاً يف االعتبـار أمهيـة التنـسيق بـني خمتلـف هيئـات مكافحـة            
ار  يف إطـ ٢٠١٤ الفريق العامـل سـيتناول هـذه املـسألة يف عـام        وأشارت األمانة إىل أنَّ   . الفساد
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 مـع الرابطـة الدوليـة    وأشـارت كـذلك يف هـذا الـصدد إىل العمـل الـذي متَّ      . خطة العمل احلالية 
نـوفمرب  / تـشرين الثـاين   ٢٤ إىل   ٢٢لسلطات مكافحة الفساد، اليت ستعقد مؤمترها السنوي من         

  .ة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف بنما قبل انعقاد الدور٢٠١٣
باملــشاركة مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي للجنــة   وذكــرت األمانــة كــذلك أنــه،    -٧٩

 /م املكتب اجتماعاً عاملياً رفيع املـستوى يف تـشرين الثـاين           اإلندونيسية للقضاء على الفساد، نظَّ    
رتا بشأن املبادئ األساسية هليئات مكافحـة الفـساد،         ، اعُتمد خالله إعالن جاك    ٢٠١٢نوفمرب  

 املـؤمتر   وأشـارت األمانـة إىل أنَّ     . يئـات وصـون اسـتقالهلا     الذي يهدف إىل كفالة سلطة هذه اهل      
  . رتا يف دورته اخلامسةرمبا يرغب يف النظر يف إعالن جاك

م الــذي أحــرزه الفريــق العامــل املعــين مبنــع ثني عــن تقــديره للتقــّدوأعــرب أحــد املتحــدِّ  -٨٠
عمـال الـيت قامـت هبـا        م تقرير األمانة دالئل على األ     وقد قدَّ . الفساد منذ اعتماد إعالن مراكش    

  . بالتعاون مع جهات فاعلة خمتلفة، مثل املنظمات الدولية والقطاع اخلاص واجملتمع املدين
 مــن التقريــر املعنيــة بتنفيــذ إعــالن ١٤وطلــب أحــد املــتكلمني توضــيحاً بــشأن الفقــرة    -٨١

ــ، والــيت أشــارت إىل أنَّ)CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4(مــراكش  ة  األمان
. رت تعليــق مــشاركتها يف برنــامج جــائزة األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة للــسنتني املقبلــتني  قــرَّ

 مني وأنَّ األعمال املتعلقة باجلائزة ازدادت زيادة هائلة بسبب عـدد املتقـدِّ          وأوضحت األمانة أنَّ  
. اضلمــشاركة يف عمليــة االســتعرى أيــضاً إىل زيــادة كــبرية يف حجــم العمــل الــالزم ل ذلــك أدَّ

خذ قرار تعليق املـشاركة يف برنـامج إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة بـسبب القيـود                   واتُّ
  . املالية، على الرغم من اعتراف األمانة بقيمته

وأعرب أحـد املـتكلمني عـن تقـديره جلهـود األمانـة يف صـون وحتـديث املكتبـة القانونيـة                     -٨٢
، "الزمة من أجـل رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد              األدوات واملوارد ال  "ابة  املتاحة على بوَّ  

. ر الدول األطراف لألمانة املزيد مـن املعلومـات إلدراجهـا علـى املوقـع الـشبكي                وأوصى بأن توفِّ  
ي املعلومات من الـدول األعـضاء هبـذا        وأبلغت األمانة الفريق العامل بترحيبها الشديد مبواصلة تلقّ       

  . اخلصوص
    

    قريراعتماد الت -سادساً 
 . التقرير عن اجتماعه الرابع٢٠١٣أغسطس / آب٢٨اعتمد الفريق العامل يف   -٨٣

  


