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  تقرير عن اجتماع الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     
        ٢٠١٤ أيلول/سبتمرب ١٠إىل  ٨يينا من يف ف املعقوداملعين مبنع الفساد 

    مقدِّمة - أوالً  
أن  ٣/٢قــرَّر مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد يف قــراره  - ١

مـن اتفاقيـة    ٦٣مـن املـادة    ٧تاً، وفقـاً للفقـرة   ا مفتوح العضوية مؤقَّا دوليكوميينشئ فريقاً عامالً ح
لمـؤمتر، بغيـة تقـدمي    لمـن النظـام الـداخلي     ٢مـن املـادة    ٢األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد، والفقـرة    

  دة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسَن
  وقرَّر املؤمتر أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:   - ٢

 مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛   (أ)  

بالتـدابري واملمارسـات    تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق (ب) 
 الوقائية؛

 د وتعميمها والترويج هلا؛  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفسا (ج) 

مســاعدة املــؤمتر علــى تشــجيع التعــاون بــني مجيــع أصــحاب املصــلحة وقطاعــات    (د) 
  اجملتمع بغية منع الفساد.

أن ، ، املعنــون "متابعــة إعــالن مــرَّاكش بشــأن منــع الفســاد" ٥/٤وقــرَّر املــؤمتر يف قــراره   -٣
عين مبنع الفساد عمله إلسـداء املشـورة   يواصل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية امل

إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن منـع الفسـاد، وأن يعقـد اجتمـاعني علـى      
األقل قبل دورة املؤمتر السادسة، وشجَّع الفريَق العامـلَ، آخـذاً يف االعتبـار خطـة العمـل اخلاصـة       
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حسـب االقتضـاء، وفقـاً     ،دَخالت من القطـاع اخلـاص  باجتماعات الفريق املقبلة، على التماس ُم
  نظام الداخلي.لللالتفاقية و

قـرار أيضـاً، بإجنـازات الفريـق العامـل يف تيسـري تبـاُدل        ذلـك ال ونوَّه املؤمتر مـع التقـدير، يف     - ٤
املعلومات بني الدول األطـراف عـن مبادراهتـا وممارسـاهتا اجليِّـدة بشـأن املواضـيع الـيت نظـر فيهـا يف           

ــه املعقــودين يف عــامي  اج ــد   ٢٠١٣و ٢٠١٢تماعي ــدولَ األطــراَف علــى مواصــلة تزوي ، وشــجَّع ال
  األمانة مبعلومات جديدة وحمدَّثة عن هذه املبادرات واملمارسات اجليِّدة.

ويف القــرار نفســه، طلــب املــؤمتر إىل األمانــة، رهنــاً بتــوفُّر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، أن      - ٥
كمرصــد دويل وأن تقــوم، بنــاًء علــى طلــب الفريــق العامــل أو املــؤمتر،  تواصــل النــهوض بوظائفهــا 

بتوفري معلومات عن الدروس املستفادة وعن مدى قابلية املمارسات اجليِّدة للتطويع، وكـذلك عـن   
  أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب.

أن يتَّبـع الفريـق العامـل خطـةً متعـدِّدة السـنوات للفتـرة         ٥/٤يف قـراره  ك كذلوقرَّر املؤمتر   - ٦
تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ، عنـدما تبـدأ الـدورةُ الثانيـة آلليـة اسـتعراض      ٢٠١٥املمتدة حـىت عـام   
، حســبما اتَّفــق عليــه الفريــق العامــل. وعمــالً بــذلك القــرار، ركَّــز الفريــق العامــل  ملكافحــة الفســاد

  على املوضوعني التاليني: أيلول/سبتمرب ١٠إىل  ٨املعقود يف الفترة من  اجتماعهيف اهتمامه 
  ؛من االتفاقية) ٦واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد املتعلقة باملنع (املادة  (أ)  
التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العـام، مبـا يف ذلـك تـدابري لتعزيـز الشـفافية يف        (ب)  

حات النتخابات املناصب العمومية، وحيثما انطبـق احلـال، متويـل األحـزاب السياسـية      متويل الترشي
    .من االتفاقية) ٧و ٥(املادتان 

    
    االستنتاجات والتوصيات - ثانياً 

السـادس   اجتماعـه ، سـوف يعقـد   ٥/٤ املـؤمتر  بقرار الفريق العامل إىل أنه، عمالً أشار  -٧
  سة ملؤمتر الدول األطراف.، قبل انعقاد الدورة الساد٢٠١٥يف عام 

الســادس علــى  اجتماعــهز الفريــق العامــل يف ، ســوف يركِّــلــذلك القــرار أيضــاً ووفقــاً  -٨
  املوضوعني التاليني:

  ؛)١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   (أ)  
زاهة يف عمليات االشتراء العمـومي، والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال      الن  (ب)  
  .)١٠و ٩تان (املاد العمومية
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وأوصى الفريق العامل بأن تكفل الدول تزويد هيئات منع الفساد مبا يلـزم مـن املـوارد      -٩
ألحكــام  الــة، وفقــاًصــني لكــي تــتمكَّن مــن أداء وظائفهــا بصــورة فعَّ املاديــة واملــوظفني املتخصِّ

  من االتفاقية. ٦من املادة  ٢الفقرة 
لصـوغ السياسـات الوقائيـة     مشـتركة دعمـاً   أمهية بذل جهودإىل الفريق العامل  وأشار  -١٠

الـة، فأوصـى السـلطات املعنيـة بالتـدابري الوقائيـة       ملكافحة الفساد وتنفيذها وتنسيقها بصـورة فعَّ 
ــز التعــاون وأن     ــأن تســعى إىل تعزي ــادلملكافحــة الفســاد ب املمارســات الفضــلى وأن جتــري   تتب

، الــذي دعــا فيــه املــؤمتر مجيــع  ٥/٤بــالقرار  تــدريبات مشــتركة. وأحــاط الفريــق العامــل علمــاً 
الدول األطراف إىل إبالغ األمني العام بتعيني سلطات خمتصة ميكن أن تساعد الـدول األخـرى   

مـن االتفاقيـة، إن مل    ٦على صـوغ وتنفيـذ تـدابري خاصـة مبنـع الفسـاد، حسـبما تقتضـيه املـادة          
  تكن قد فعلت ذلك بعد.

بغي للـدول األطـراف أن تواصـل النظـر يف اختـاذ تـدابري       أنه ين داًوأكَّد الفريق العامل جمدَّ  -١١
تشريعية وإدارية مناسبة بشأن القطاع العام، تشمل تدابري لتعزيز الشـفافية يف متويـل الترشـيحات    
النتخابات املناصب العمومية، وكـذلك يف متويـل األحـزاب السياسـية، حيثمـا انطبـق احلـال، مبـا         

  أكثر جناعة وفعالية. على حنومنع الفساد يتوافق مع أحكام االتفاقية، من أجل 
 ، رهناً بتوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة،    وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تواصل  -١٢

ــات عــن املمارســات اجل     ــة إىل مجــع معلوم ــا الرامي ــجهوده ــز شــفافية   يِّ ــل دة يف جمــال تعزي متوي
ويـل األحـزاب السياسـية، حيثمـا     الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، وكذلك شفافية مت

انطبــق احلــال، وخصوصــا مــن أجــل التحضــري لــدورة اســتعراض التنفيــذ القادمــة، ومــع تركيــز   
خاص على تدابري الرقابة واإلنفاذ الوقائية. كما طلب الفريق العامل إىل مكتب األمـم املتحـدة   

 افر موارد خارجة عـن امليزانيـة،  على الطلب ورهناً بتو ، بناًءاملعين باملخدِّرات واجلرمية أن يقدِّم
  مساعدة يف جمال التوعية وغري ذلك من أشكال املساعدة التقنية بشأن هذا املوضوع.

ــة إىل التــبكري       -١٣ وشــجَّع الفريــق العامــل الــدول األطــراف علــى مواصــلة جهودهــا الرامي
  .االتفاقية (التدابري الوقائية)من  باإلبالغ عن تنفيذ أحكام الفصل الثاين

، املعنون "تشـجيع مسـامهة الشـباب واألطفـال يف     ٥/٥واستذكر الفريق العامل القرار   -١٤
القطـاع  " املعنـون  ٥/٦ املؤمتر زاهة"، وكذلك قرار منع الفساد وتعزيز ثقافة احترام القانون والن

  ، اللذين يتناوالن جماالت حمورية تتعلق بتنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية."اخلاص
كتـب  استكمال التمويل من امليزانية العادية املتـاح مل الفريق العامل على ضرورة وشدَّد   -١٥

، لكـي يواصـل تنفيـذ    مبوارد كافية مـن خـارج امليزانيـة   األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية 
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تقـدمي املسـاعدة التقنيـة بشـأن أحكـام الفصـل        مـن خـالل   ، مبا يف ذلكاالًفعَّ تنفيذاً ٥/٤القرار 
ين، ودعا الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل معاودة تأكيد التزامها مبنع الفساد، مـن  الثا

  خالل توفري تلك املوارد املالية.
، رهناً بتوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة،     وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تواصل  -١٦

دة يف جمـال منـع الفسـاد،    يِّـ اجل مع املعلومـات عـن املمارسـات   جلالقيام بوظائفها كمرصد دويل 
، هـا تعميمو اة من الدول األطرافاملعلومات املتلقَّإضفاء الطابع املنهجي على مع التركيز على 

  بوسائل منها املوقع الشبكي املواضيعي اخلاص بالفريق العامل.
لقـادم  ا اجتماعـه يف  يـه ، طلب الفريق العامـل إىل األمانـة أن تقـدِّم إل   ٥/٤للقرار  ووفقاً  -١٧

  بالتوصيات املذكورة أعاله. عن األنشطة املضطلع هبا عمالً تقريراً
  

   تنظيم االجتماع - ثالثاً 
   افتتاح االجتماع - ألف 

 أيلـول/  ١٠إىل  ٨يف فيينـا مـن    اخلامس اجتماعهعقد الفريق العامل املعين مبنع الفساد   -١٨
  هو نوا (ناميبيا).باولوس كالوم الفريق العامل جلساتس وترأَّ .٢٠١٤ سبتمرب
، الذي شدَّد فيـه املـؤمتر علـى    ٥/٤ املؤمتر افتتاح االجتماع قرار عنداستذكر الرئيس و  -١٩

ــواد    ــذ امل ــة تنفي ــة، وحــثَّ   ١٤إىل  ٥أمهي ــن االتفاقي ــادل      م ــى مواصــلة تب ــراف عل ــدول األط ال
ئيس كـذلك  وشـدَّد الـر   املعلومات بشأن املبـادرات واملمارسـات اجليِّـدة يف جمـال منـع الفسـاد.      

، ٥/٤على العمل املثري لإلعجاب الذي اضطلع به أعضاء الفريق العامل واألمانة لتنفيذ القـرار  
والتعلـيم ويف   العدالـة اجلنائيـة   قطـاعي أنشـطة يف القطـاعني العـام واخلـاص ويف     من خالل تنفيذ 
إلجيـاد  اإلرادة القويـة  مـع اجملتمـع املـدين. وتشـري تلـك األنشـطة بوضـوح إىل        و قطاعات أخرى

فعَّالة ملنع الفساد. وأبرز كذلك احلاجة إىل مواصلة هـذا العمـل اهلـام الـذي يقـوم       وقائية تدابري
  به الفريق العامل.  

وشدَّدت األمانة على األمهية اليت توليها االتفاقية لوجود تدابري من أجل منـع الفسـاد،     -٢٠
تتَّسـم بأمهيـة كـبرية يف التـرويج للشـفافية       وبيَّنت أنَّ الفصل الثاين من االتفاقية يتضمَّن أحكاماً

وتتمثَّـل مهمَّـة الفريـق العامـل يف مسـاعدة الـدول علـى تنفيـذ هـذا          زاهة واحلوكمة اجليِّـدة.   والن
الفصــل. ولــوحظ أنَّ الفريــق العامــل قــد عــاجل حــىت اآلن املواضــيع التاليــة: االشــتراء العمــومي؛ 

يف القطاعني العام واخلـاص؛ والتغطيـة اإلعالميـة؛    الفساد  يطاهلاوَمواطن الضعف اليت ميكن أن 
نات قواعـد السـلوك   وتعزيز النـزاهة عن طريق الشباب؛ وسياسات وممارسـات التوعيـة؛ ومـدوَّ   
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؛ وإقامـــة اإلفصـــاح عـــن املوجـــودات؛ وتضـــارب املصـــاحل واجلمهـــورللقطـــاع العـــام وإبـــالغ 
ئي وإدارة القضـاء وجهـاز النيابـة    ونزاهة اجلهاز القضا؛ الشراكات بني القطاعني العام واخلاص

العامـــة؛ وتوعيـــة اجلمهـــور، وخصوصـــاً إشـــراك األطفـــال والشـــباب، ودور وســـائل اإلعـــالم  
  واإلنترنت يف هذا الصدد.

بشأن واليات هيئة أو دَّان املَعوقد استند التقريران وعرضت األمانة أيضاً وثائق االجتماع.   - ٢١
) وبشـأن  CAC/COSP/WG.4/2014/2( تفاقيـة) االمـن   ٦(املـادة  هيئات مكافحة الفساد املتعلقة باملنع 

التدابري التشريعية واإلدارية للقطاع العـام، مبـا يف ذلـك تـدابري لتعزيـز الشـفافية يف متويـل الترشـيحات         
مـن   ٧و ٥(املادتـان   النتخابات املناصب العمومية، وحيثما انطبق احلـال، متويـل األحـزاب السياسـية    

الــردود الــيت قدَّمتــها الــدول األعضــاء بنــاء علــى طلــب   إىل  )CAC/COSP/WG.4/2014/3() تفاقيــةاال
وُيجسِّـــد هـــذان التقريـــران املعلومـــات الـــيت وردت حـــىت       .لحصـــول علـــى معلومـــات  لاألمانـــة 

ردود وردت  عشـرة ؛ وقـد ُنشـرت   ومنظمـة واحـدة   دولةً عضـواً  ٢٩من  ٢٠١٤حزيران/يونيه   ٢٠
إىل الـردود الـيت    رات واجلرميـة، إضـافةً  لمكتـب املعـين باملخـدِّ   لبعد ذلك التاريخ على املوقع الشـبكي  

التمسـت األمانـةُ أيضـاً احلصـولَ     ، ٥/٤، مبوافقة الدولة املعنية. ووفقاً للقرار وردت قبل ذلك التاريخ
 احلـايل للفريـق العامـل.    االجتمـاع من القطاع اخلاص على معلومات تتعلق باملوضوعني قيد النظر يف 

التقريــر عــن حالــة تنفيــذ  دود وأُدرِجــت يف التقريــرين يف املواضــع املناســبة. وتــرد يفووردت ثالثــة ر
وملسـاعدة الفريـق    القـرار اإلجراءات الـيت اتُّخـذت لتنفيـذ    ) CAC/COSP/WG.4/2014/4( ٥/٤القرار 

  العامل على رسم معامل الطريق الذي يفضي إىل اختاذ إجراءات فعَّالة حيال منع الفساد.
ــدت  -٢٢ ــة الـــ      وأكَّ ــن جمموع ــة ع ــدَّدا، نياب ــبني جم ــال     ٧٧الفل ــذ الفع ــة التنفي والصــني، أمهي

لألحكام املتعلقة باملنع الواردة يف االتفاقيـة، ودعـت إىل األخـذ بسياسـات منسـقة ملنـع الفسـاد        
مــن شــأهنا أن تشــجِّع علــى مشــاركة اجملتمــع وأن تكــون متفقــة مــع املبــادئ األساســية لنظمهــا  

 املساعدة القانونيـة لـدعم التنفيـذ الفعـال والنـاجع. وُرحِّـب بـاجلهود الـيت         القانونية، وإىل تقدمي
تبــذهلا الــدول األطــراف بغيــة تعزيــز الــدور الفعــال ألجهــزة مكافحــة الفســاد، وباعتمــاد مــؤمتر  

  .٥/٤الدول األطراف القرار 
ل األطـراف  رمسيا بأنَّ الدورة السادسة ملؤمتر الـدو  وأبلغ االحتاد الروسي الفريق العامل  -٢٣

ع إىل املكتـب املعـين   ستعقَد يف سانت بطرسربغ باالحتاد الروسـي. وأعلـن الوفـد أيضـاً أنـه تـربَّ      
دوالر لضمان التشغيل الكامل آلليـة اسـتعراض    ١ ١٢٦ ٠٠٠باملخدِّرات واجلرمية مببلغ قدره 

  دوالر لصندوق األموال العامة الغرض. ١  ٠٠٠  ٠٠٠التنفيذ ومببلغ آخر قدره 
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ــ  -٢٤ ل اعتمــاد جــدول األعمــال، أدىل ممثلــو املكســيك وسويســرا والواليــات املتحــدة    وقب
بشأن مشاركة املنظمات غري احلكوميـة بصـفة    )١(األمريكية وكذلك االحتاد األورويب بكلمات

مراقب يف الفريق العامل، وأبرزوا أمهية اجملتمع املدين يف منع الفساد بصفة عامـة. وطلبـوا مـنح    
من النظام الداخلي للمؤمتر، للمنظمـات غـري احلكوميـة املؤهلـة      ١٧للمادة  صفة املراقب، وفقاً

اليت قدَّمت طلبات هبذا الشأن. وعمد الرئيس إىل اعتمـاد جـدول األعمـال. واعترضـت بعـض      
من جدول األعمال، على هذه املشاركة، حيث ذكـرت   ٤الوفود، اليت تكلمت يف إطار البند 

ــنح صــفة املرا    ــرب أنَّ م ــا تعت ــل       أهن ــق العام ــة الفري ــة يتجــاوز والي ــات غــري احلكومي ــب للمنظم   ق
 من النظام الداخلي. ١٧وال يتسق مع املادة 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  

  الفريق العامل جدول األعمال التايل: ، أقرَّأيلول/سبتمرب ٨يف   -٢٥
 املسائل التنظيمية: -١  

 افتتاح االجتماع؛ (أ)   

 ار جدول األعمال وتنظيم األعمال.إقر (ب)   

، املعنون "متابعة إعـالن مـرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد"،      ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر  -٢  
 والتوصـــيات الصـــادرة عـــن الفريـــق العامـــل يف اجتماعـــه املعقـــود يف آب/      

 :٢٠١٣  أغسطس

 املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد: (أ)   

اقشــة مواضــيعية بشــأن واليــات هيئــة أو هيئــات مكافحــة  من ‘١‘    
ــاملنع (املــادة   ــة األمــم املتحــدة   ٦الفســاد املتعلقــة ب مــن اتفاقي

 ملكافحة الفساد)؛

مناقشة مواضيعية بشأن التدابري التشريعية واإلداريـة للقطـاع    ‘٢‘    
ــا ــام، مبــ ــفافية يف متويــــل   العــ ــز الشــ يف ذلــــك تــــدابري لتعزيــ

املناصــب العموميــة، وحيثمــا انطبــق الترشــيحات النتخابــات 
مـن اتفاقيـة    ٧و ٥احلال، متويل األحزاب السياسية (املادتـان  

 ؛األمم املتحدة ملكافحة الفساد)
───────────────── 

  املخدِّرات واجلرمية.املعين بلمكتب لهذه الكلمات متاحة يف املوقع الشبكي   )١(  
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 توصيات أخرى. (ب)   

ــة والنظــر يف   -٣   ــات املقبل ــدِّ  ينداحملــدَّ املوضــوعنياألولوي دة يف خطــة العمــل املتع
 .٢٠١٥عام فيما خيص السنوات 

 رير.اعتماد التق -٤  
    

    احلضور  - جيم  
ــت الـــدولُ التاليـــةُ    -٢٦ األطـــراف يف االتفاقيـــة ممثَّلـــةً يف اجتمـــاع الفريـــق العامـــل:       كانـ

ــاد ــتني،  االحتـ ــي، األرجنـ ــا، الروسـ ــبانيا، األردن، أرمينيـ ــرائيل، إسـ ــوادور، إسـ ــتان، إكـ أفغانسـ
ــارات ــة اإلمـ ــوال،  ا العربيـ ــيا، أنغـ ــدة، إندونيسـ ــواي، ملتحـ ــران (مجهأوروغـ ــدا، إيـ ــةأوغنـ -وريـ

بـنن،  اإلسالمية)، إيطاليا، باراغواي، باكستان، البحـرين، الربازيـل، الربتغـال، بلجيكـا، بنمـا،      
ــا  ــدي، البوســنة واهلرســك،  فاســو،  بوتســوانا، بوركين ــا بورون ــدا، بوليفي ــة بولن ــدِّ-(دول دة املتع

ــل      ــونس، اجلب ــا، ت ــد، تركي ــيالروس، تايلن ــريو، ب ــات)، ب ــر،   القومي ــود، اجلزائ ــة األس اجلمهوري
 الـدامنرك، دولـة فلسـطني،   أفريقيا،  كوريا، جنوب اجلمهورية الدومينيكية، مجهوريةالتشيكية، 
سويســرا، الســودان، الســلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة،  النكــا،  ســريزمبــابوي، 

زويال  غــابون، غانــا، غواتيمــاال، فرنســا، الفلــبني، فــن ُعمــان، شــيلي، صــربيا، الصــني، العــراق،  
كمبوديـا،  كرواتيـا،   نـام، قـربص، قطـر، كازاخسـتان،      البوليفاريـة)، فنلنـدا، فييـت   -(مجهورية

لبنـــان، التفيـــا، كينيـــا، كولومبيـــا،  الكويـــت،كوســـتاريكا، ديفـــوار،  كنـــدا، كوبـــا، كـــوت
العربيــة الســعودية،  ماليزيــا، مصــر، املغــرب، املكســيك، اململكــةمدغشــقر، ليبيــا، لكســمربغ، 

ــا ا   ــا،   آلعظمــى واململكــة املتحــدة لربيطاني ــا، ناميبي ــدا الشــمالية، منغولي ــرويج، يرلن النمســا، الن
  ، اليمن.الواليات املتحدةنيجرييا، اهلند، هولندا، 

وُمثِّــل االحتــاُد األورويب، وهــو منظمــة تكامــل اقتصــادي إقليميــة طــرف يف االتفاقيــة،      -٢٧
  .أيضاً االجتماع  يف
، لى االتفاقية: أملانيا، اجلمهورية العربية السـورية ع عةاملوقِّ ةوُمثِّلت مبراقبني الدول التالي  -٢٨

  .اليابان
ــراقبني    -٢٩ ــت مبـ ــة  الوُمثِّلـ ــربامج التاليـ ــناديق والـ ــدات والصـ ــة ل وحـ ــة:  التابعـ ــة العامـ   ألمانـ

مكتـب  ، هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة ،املتحدة اإلمنائي برنامج األمم
  رات واجلرمية.خدِّاألمم املتحدة املعين بامل
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- التالية: املنظمة االستشارية القانونية اآلسـيوية  الدوليةُ وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكوميةُ  - ٣٠
 ، وحـدة سـيوية املعنيـة مبكافحـة غسـل األمـوال ومتويـل اإلرهـاب       اآل- األفريقية، اجملموعـة األوروبيـة  

األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، منظمـة   ،التابعة لالحتاد األورويب (يوروجست) يالتعاون القضائ
  أوروبا. التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، منظمة األمن والتعاون يف

ــه مكتــب        -٣١ ــان لدي وُمثِّلــت أيضــاً منظمــةُ فرســان مالطــة العســكرية املســتقلة، وهــي كي
  مراقب دائم يف مقر األمم املتحدة.

    
املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع  ،٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر   - رابعاً  

  الفساد"، والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود 
      ٢٠١٣يف آب/أغسطس 

      املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد  - لفأ  
  قة باملنع مناقشة مواضيعية بشأن واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد املتعل  - ١  

    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ٦  (املادة
قدَّم الرئيس للمناقشة املواضيعية يف إطار هذا البنـد مـن جـدول األعمـال، الـذي أعـدَّت         -٣٢

). وأشـارت األمانـة   CAC/COSP/WG.4/2014/2األمانة فيما خيصه مذكِّرة املعلومات األساسـية ( 
فاقية تقتضي من الدول األطراف أن تكفل وجـود هيئـة أو هيئـات تعمـل     من االت ٦إىل أنَّ املادة 

  علــى منــع الفســاد وأن متنحهــا االســتقاللية الالزمــة لالضــطالع بوظائفهــا بفعاليــة دون أيِّ تــأثري  
  ال مسوِّغ له وأن تكفل تزويدها مبا يلزم من املوارد املادية واملوظفني املتخصِّصني.

 عضــاء علــى مــا قدَّمتــه اســتباقاً لالجتمــاع مــن معلومــات متَّوشــكرت األمانــة الــدول األ  -٣٣
وضع ملخصات هبا. وقد ركَّزت املسامهات الكتابيـة علـى اجملـاالت املواضـيعية الرئيسـية التاليـة:       
هيكــل هيئــات مكافحــة الفســاد الوقائيــة ووظائفهــا؛ ودور تلــك اهليئــات يف سياســات مكافحــة   

ية االستقاللية واملوارد الالزمة؛ ودور هيئات مكافحـة الفسـاد   الفساد الوقائية؛ ومنح اهليئات املعن
  الوقائية يف تبادل املعارف بشأن منع الفساد؛ والتعاون بني هيئات مكافحة الفساد الوقائية.

لوكالــة الوطنيــة اوقــدَّم مشــارك يف حلقــة النقــاش مــن األرجنــتني عرضــاً إيضــاحيا عــن   -٣٤
بتــوفري الشــواغل الرئيســية املتعلقــة ي تضــطلع بــه الوكالــة وملكافحــة الفســاد. وبــيَّن الــدور الــذ 

املــوارد املاليــة والبشــرية الكافيــة. وعــرض علــى وجــه اخلصــوص التــدابري املتَّخــذة ملنــع تضــارب 
  املصاحل لدى املوظفني العموميني قبل أن يتقلَّدوا مناصبهم وخالل فترة عملهم.
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اً إيضاحيا وصف فيه عـدداً مـن العوائـق    وقدَّم مشارك يف حلقة النقاش من املغرب عرض  -٣٥
اليت متسُّ بفعالية عمل اهليئة املعنية مبكافحـة الفسـاد. وقـد مت تكييـف واليـة اهليئـة حبيـث تتضـمَّن         
صالحية للتغلب على تلك العوائق وحترِّي حاالت الفسـاد إضـافةً إىل منـع الفسـاد. وُشـدِّد علـى       

  استثماراً بالنظر إىل تأثريها يف احلد من الفساد.أمهية النظر إىل تدابري املنع باعتبارها 
وقدَّم مشارك يف حلقة النقاش مـن نيجرييـا عرضـاً مستفيضـاً هليكـل وواليـات خمتلـف          -٣٦

. ونـوَّه  يف نيجرييـا  هيئات مكافحة الفساد اليت تضـطلع بواليـات أساسـية يف جمـال منـع الفسـاد      
كيفيـة تـذليل املشـكالت     أبـرز باملخدِّرات واجلرميـة و باملساعدة التقنية املتلقَّاة من املكتب املعين 

التحـدِّيات الـيت تواجههـا اهليئـات املعنيـة مبكافحـة        وبـيَّن أيضـاً  املتعلقة بالتنسيق بني الوكاالت. 
الفساد، وال سيما فيما يتعلق مبسائل االتصاالت والتنفيذ والتمويل اليت تـؤثِّر علـى فعاليـة تلـك     

  اهليئات واستقالليتها.
وشــدَّد عــدد مــن املــتكلمني علــى الــدور الريــادي الــذي تضــطلع بــه هيئــات مكافحــة     -٣٧

واإلشراف عليهـا وتنسـيقها.   الوقائية الفساد يف تنفيذ استراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد 
وأشار بعض املتكلمني كذلك إىل أنَّـه ينبغـي أن تكـون هليئـات مكافحـة الفسـاد الوقائيـة أيضـاً         

الفسـاد. وُشـدِّد كـذلك علـى احلاجـة إىل      األنشطة اليت تنطـوي علـى   رير عن تلقِّي تقا صالحية
التنســيق الفعَّــال علــى الصــعيد الــوطين مــن خــالل إشــراك ســائر اجلهــات مــن أصــحاب الشــأن  

وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ اخلربة اليت تتمتع هبا هيئات مكافحـة الفسـاد الـيت     واجملتمع املدين.
  ل منع الفساد هي خربة فريدة ومنقطعة النظري.تنشئها احلكومات من أج

ــة واملؤسســية       -٣٨ ــدابري الدســتورية والقانوني ــد مــن املــتكلمني جمموعــةً مــن الت ــرز العدي وأب
وغريها من التدابري اليت حتمي هيئـات مكافحـة الفسـاد مـن أيِّ تـأثري ال مسـوِّغ لـه وتكفـل هلـا          

ني إىل ضرورة تزويد هيئات مكافحة الفسـاد  االستقاللية الالزمة. وأشار عدد كبري من املتكلم
ةً املوارد املاليـة، لتمكينـها مـن االضـطالع بوظائفهـا      وارد الكافية واملستدامة، وخاصالوقائية بامل
  املوسَّعة. اسيما يف ضوء والياهت  بفعالية، وال

وأبرز بعض املـتكلمني تطـوُّر األدوات واسـتخدام تكنولوجيـات االتصـاالت احلديثـة،         -٣٩
ســيما البوَّابــات اإللكترونيــة واإلذاعــة والتلفــزة واهلواتــف النقَّالــة باعتبارهــا وســائل ميكــن     وال
تستخدمها هيئات مكافحـة الفسـاد مـن أجـل التوعيـة باملسـائل ذات الصـلة ووضـع بـرامج           أن

  الفساد. مبنعتوعية ناجعة مقارنةً بتكاليفها ونشر املعرفة 
دمي املساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة، وأشـاروا      وأبرز عدد من املتكلمني أمهية تق  -٤٠

إىل الدور الذي ميكن أن يؤدِّيه املكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية يف هذا اجملـال. وأشـار بعـض    
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ــا علـــى التثقيـــف      ــزاً قويـ ــز تركيـ ــداهنم تركِّـ ــاد يف بلـ ــة الفسـ ــات مكافحـ ــتكلمني إىل أنَّ هيئـ املـ
ــدريب. وعــرض أحــد املشــاركني جت   ــيم أخطــار الفســاد كــأداة    والت ــده يف اســتخدام تقي ــة بل رب

الستبانة أخطار الفساد احملدَّدة يف خمتلـف القطاعـات والتصـدِّي هلـا. ويف سـياق تلـك املبـادرة،        
شـدَّد مـتكلم   ويوفَّر تدريب خاص للموظفني املـدنيني واجملتمـع املـدين وممثِّلـي قطـاع األعمـال.       

  منع الفساد. ألنشطةمدرِّبني" للترويج بفعالية آخر على فائدة إعداد دورات "تدريب لل
وتنسيقها وجتهيزهـا   اإلفصاح عن املوجوداتوشدَّد عدَّة متكلمني على أنَّ إدارة نظم   -٤١

هي مهام أُضيفت مؤخَّراً إىل مهام الوكاالت املعنية مبكافحة الفساد يف بلداهنم. وأشار العديـد  
أثبتـت فعاليتـها يف منـع الفسـاد، وأنَّ تلـك      ملوجـودات  اإلفصاح عن انظم من املتكلمني إىل أنَّ 

  اإلقرارات، اليت ميكن للجمهور االطالع عليها بيسر، تتيح مزيداً من الشفافية.
وأشـاروا إىل أنَّ   .٦وشدَّد عدد من املتكلمني على احلاجـة إىل املرونـة يف تنفيـذ املـادة       -٤٢

دة ملكافحة الفساد أو األخـذ  وكاالت متعدِّاألخذ بنهوج خمتلفة، مثل إنشاء وكالة مركزية أو 
، قد يكون أكثر أو أقـل  (املنع وإنفاذ القانون) املزدوجةالوالية أو  (املنع) بنهج الوالية الوحيدة

فعالية تبعاً للتشريعات الوطنية والظروف القائمة يف الدولة الطرف املعنية. لكـن ُشـدِّد علـى أنَّ    
التنسيق الفعَّال والشامل لعدَّة ختصصات بني أصحاب الشأن، وال سـيما مـن خـالل االسـتعانة     

  جبهات تنسيق، يعدُّ من املمارسات اجليِّدة.
كلمني أنَّ الدراسات االستقصائية الزمة لتقييم أثر التدابري الوقائيـة بغيـة   وذكر أحد املت  -٤٣

وضع ممارسات جيِّدة ميكن اإلبالغ هبـا وإطـالع الفريـق العامـل عليهـا. وشـدَّد عـدَّة مـتكلمني         
على ضرورة أن تتيح تلك التدابري حتديد األولويات على حنو فعَّال واستخدام املوارد على حنـو  

ثالً مــن خــالل التواصــل مــع أصــحاب الشــأن املعنــيني اآلخــرين علــى الصــعيد مــوذلــك نــاجع، 
  الوطين ممَّن لديهم نفس الغايات واألهداف وبوسعهم اإلسهام يف أنشطة منع الفساد.

وتطـــرَّق عـــدَّة مـــتكلمني إىل مســـألة التـــدابري الوقائيـــة اخلاصـــة بـــاملوظفني العمـــوميني    -٤٤
مصـاحل. ويف هـذا السـياق، اعُتـرب أنَّ اسـتبانة الصـالت       املعرَّضني حلاالت تنطوي علـى تعـارض   

بني الشركات اخلاصة والوزارات احلكومية وإتاحـة املعلومـات ذات الصـلة علـى نطـاق واسـع       
هي ممارسـة جيِّـدة عنـد النظـر يف األخـذ بتـدابري خاصـة ملنـع الفسـاد علـى مسـتويات رفيعـة يف             

  جمال االشتراء العمومي.
ع أعضـاء سـلك   خِضة القضاء، أشار أحد املتكلمني إىل وجود هيئة ُتزاه وفيما يتعلق بن  -٤٥

القضاء، املنخـرطني يف قضـايا فسـاد معقَّـدة قـد تنطـوي علـى تـداعيات علـى الصـعيد الـوطين،            
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صارمة من أجل الكشف عن أيِّ وجه مـن أوجـه التضـارب احملتمـل أو املتصـوَّر       فحصلعملية 
  أو الفعلي يف املصاحل.

ثِّل األكادميية الدولية ملكافحة الفساد معلومات حمدَّثة عن مبادرات وقدَّم مم  - ٤٦  
األكادميية، مبا يف ذلك درجة املاجستري اليت متنحها يف دراسات مكافحة الفساد، وأبرز عمل 

      الفساد. منعاألكادميية املتعلق بتوفري التدريب والتعليم يف جمال 
تدابري  ذلك لقطاع العام، مبا يفلعية واإلدارية مناقشة مواضيعية بشأن التدابري التشري  - ٢  

حيثما انطبق احلال، تعزيز الشفافية يف الترشيحات النتخابات املناصب العمومية، ول
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ٧و ٥متويل األحزاب السياسية (املادتان 

ت األمانـة  ة حول هذا البنـد، الـذي أعـدَّ   ا للمناقشة املواضيعياستهاللي قدَّم الرئيس عرضاً  -٤٧
ا ). وقـدَّمت األمانـة عرضـاً اسـتهالليCAC/COSP/WG.4/2014/3    بشأنه ورقة معلومات أساسـية ( 

  هت الشكر إىل الدول األعضاء ملا قدَّمته من معلومات استباقاً لالجتماع.لتلك املذكِّرة، ووجَّ
مــن االتفاقيــة ُتلــزم الــدول األطــراف   ٧ة مــن املــاد ٣أشــارت األمانــة إىل أنَّ الفقــرة  و  -٤٨
الترشــيحات للمناصــب العموميــة ويف متويــل متويــل تــدابري لتعزيــز الشــفافية يف  النظر يف اختــاذبــ

ســقة مــع األحــزاب السياســية. وينبغــي أن تكــون تلــك التــدابري، اإلداريــة منــها والتشــريعية، متَّ  
  وفعالة.غرض االتفاقية لكي متنع الفساد وتكافحه بصورة ناجعة 

لواردة من الدول األطـراف والـيت   للمسامهات الكتابية ا صاًملخَّ وقدَّمت األمانة عرضاً  -٤٩
زت علــى متابعــة اجملــاالت املواضــيعية احملوريــة التاليــة: تعريــف اهلبــات أو التربعــات وبيــان   ركَّــ

ــات األحــزاب         ــات؛ ونفق ــة التربع ــى قيم ــل؛ واحلــدود املفروضــة عل ــا؛ ومصــادر التموي أنواعه
السياســية واملرشــحني أثنــاء احلمــالت السياســية. ومثــة جمــاالت أخــرى تناولتــها الــدول، منــها     

  آليات الرقابة واإلنفاذ.و والنفقاتشفافية التمويل 
وقدَّم ُمناظر من الربازيل حملة جمملـة عـن اإلطـار القـانوين لتعزيـز الشـفافية فيمـا خيـص           -٥٠

جهـاز النيابـة   قـوم هبـا   يللوظيفـة الرقابيـة الـيت     مـوجزاً  املرشحني السياسـيني، كمـا قـدَّم عرضـاً    
تعزيـز   هـو  ٢٠١٠عـام  لى "قانون السجل النظيـف"  سمَّا ُياهلدف مم. وقال إنَّ العامة االحتادي

عــدم الســماح ألصــحاب الســجالت اجلنائيــة، أو املســتبعدين مــن  شــفافية العمليــة االنتخابيــة ب
ألخالقي أو املدانني من جانب حمكمة مدنيـة  النقابات املهنية بسبب إخالهلم بقواعد السلوك ا

اســتخدام قاعــدة  كمــا أنَّ بســبب ســوء ســلوكهم إداريــا، بالترشــح لشــغل مناصــب عموميــة.
جهاز النيابة العامة االحتادي لدعم التحقيقـات أفضـى   يشغِّلها بيانات مشتركة بني املؤسسات 

  .ات املناصب العموميةالنتخابإىل منع استخدام األموال القذرة يف دعم الترشيحات 
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هـــود الـــيت يبــذهلا بلـــده لتنظـــيم متويـــل  اجلوقــدَّم ُمنـــاظر مـــن فرنســا حملـــة جمملـــة عــن      -٥١
َسـّن أو   ١٩٨٨منـذ عـام    فقـد متَّ الترشيحات للمناصب العمومية ومتويل األحـزاب السياسـية.   

  هــي: ول اإلطــار القــانوين احلــايل القــائم علــى ثالثــة أركــان،  قانونــا أضــحت تشــكِّ ١١تعــديل 
ــة حلبــة الســباق؛      (أ) ــة مســاعدات ماليــة إىل األحــزاب السياســية مــن أجــل موازن تقــدمي الدول
فـرض حـد إلنفـاق األحـزاب السياسـية       (ج)حظر التربعـات املقدَّمـة مـن الشـركات؛ و     (ب)و

  اة.قَّعلى محالهتا االنتخابية وحتديد سقف للتربعات املتل
ــاظر مــن ســلوفينيا عرضــاً    -٥٢ ــة   حيإيضــا وقــدَّم ُمن ا عــن التعــديالت الــيت أجريــت يف اآلون

الثغرات املستبانة يف اإلطار التشريعي السابق. وقـال إنَّ التغـيريات مشلـت     سداألخرية من أجل 
حظر متويل األحزاب السياسـية مـن جانـب مجيـع األشـخاص االعتبـاريني واملـالكني األحـاديني         

ل. وأفضـى التشـريع اجلديـد إىل تعزيـز     واألفراد الـذين يزاولـون أنشـطة جتاريـة علـى حنـو مسـتق       
الشفافية باشتراطه تقدمي تقارير مفصلة عن اهلبات املمنوحة، ُتنَشر كاملة على اإلنترنـت. كمـا   

دت إىل هيئة مراجعـة احلسـابات، وهـي هيئـة رقابيـة، َمهمـة إجـراء تـدقيقات شـاملة، وقـد           أُسنِ
  همة.امل تلكن من أداء من التمويل لكي تتمكَّ ت مزيداًتلقَّ
وأشار مناظر من منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتصـادي إىل تراجـع درجـة الثقـة        -٥٣

يف احلكومات، بـل وإىل َتـدنٍّ أكـرب لدرجـة الثقـة يف األحـزاب السياسـية. وقـال إنَّ تقـدمي متويـل           
داتـني  حكومي مباشر وغري مباشر وفرض قيود على التمويل املقدَّم من القطـاع اخلـاص يعتـربان أ   

زاهة يف النشاط السياسي وترسيخها. ومثة تـدابري مقترحـة أخـرى تشـمل فـرض حـدود        لتعزيز الن
لإلنفــاق علــى احلمــالت، وتعزيــز الشــفافية باإلفصــاح عــن اهلبــات املقدَّمــة مــن األفــراد، وتعزيــز   
املساءلة من خالل مراجعة حسابات احلمالت والتحقق على النحو الواجب من صحتها. وذُكر 

  وضع لوائح تنظيمية ليس كافياً حبد ذاته، بل يلزم أيضا اختاذ تدابري رقابية وإنفاذية. أنَّ
عديـد مـن املـتكلمني أمهيـة الشـفافية واملسـاءلة       الوأثناء املناقشة اليت أعقبت ذلك، أبرز   -٥٤

يف جمال متويل الترشيحات للمناصب العمومية ومتويل األحزاب السياسية، باعتبارمهـا عنصـرين   
بلـداهنم أجـرت يف العقـد     املـتكلمني بـأنَّ   بعـض اسيني لضمان دميقراطيـات مسـتدامة. وأفـاد    أس

املاضــي تعــديالت مهمــة يف إجراءاهتــا وأُطرهــا القانونيــة يف هــذا اجملــال وأعــادت هيكلــة تلــك    
  طر، وهي تواصل العمل على زيادة تدعيم تلك اإلصالحات.ُألاإلجراءات وا

 التشــريعية يف كــثري مــن البلــدان حظــر التمويــل املُْغفَــل  ومشلــت اإلصــالحات والتــدابري  -٥٥
هـذا قـد    املصدر، وكذلك التمويل األجـنيب يف عـدد مـن احلـاالت. وذكـر بعـض املـتكلمني أنَّ       

فـرض   مة إىل األحزاب السياسية. ومن التـدابري الشـائعة أيضـاً   أفضى إىل اخنفاض التربعات املقدَّ
جــم اإلنفــاق علــى احلمــالت، وخصوصــا التربعــات   اة وعلــى ححــدود علــى التربعــات املتلقَّــ 
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املقدَّمة من األشخاص االعتباريني، مثـل الشـركات أو املؤسسـات السياسـية أو املنظمـات غـري       
. وفيمـا  األفـراد إىل فرض حدود على اهلبات املقدَّمة مـن   احلكومية. وأشار عدة متكلمني أيضاً

ــدَّم مــن ال     ــل املق ــق مبســألة عــدم الســماح بالتموي ــدوبني إنشــاء    يتعل ــرح أحــد املن شــركات، اقت
  صندوق انتخايب من أجل االستفادة من تلك التربعات.

مـة عـرب   ة متكلمني التحديات املرتبطة بإغفال اهلوية الذي تتيحه اهلبـات املقدَّ وذكر عدَّ  -٥٦
 اإلنترنـت هـي أيضـاً    كثرية أبـرزت أنَّ  دوالً اإلنترنت وغريها من الوسائط اإللكترونية. غري أنَّ

  أداة لضمان الشفافية، إذ تتيح لعامة الناس حرية االطالع على املعلومات.
وأفــاد كــثري مــن املــتكلمني بــأنَّ اســتحداث التمويــل العمــومي هــو أداة ملوازنــة حلبــة       -٥٧

ــزام األحــزاب السياســية      الســباق ولتعزيــز املشــاركة السياســية. وأشــار معظــم املــتكلمني إىل إل
، لكي يتسىن إخضـاعها لتـدقيق   فيما خيصها بات مصرفية منفصلةبإنشاء وتوفري سجالت حلسا

مســتقل. وأبــرز عــدد مــن املــتكلمني أمهيــة تــوفري التــدريب للجهــات املعنيــة، باعتبــاره وســيلة     
  لضمان االمتثال لإلطار التنظيمي اجلديد.

عــن املوجــودات والتحقــق مــن اإلفصــاح وُشــدِّد علــى أمهيــة الــدور الــذي تؤديــه نظــم   -٥٨
ث يف بلــده، ولكــن مل ُيعلــن عــن حِدهــذا اإللــزام قــد اســُت وأفــاد أحــد املــتكلمني بــأنَّ صــحتها.

موجوداته سوى نصف عدد املوظفني، رغـم تـوقيعهم علـى مدونـة القواعـد األخالقيـة. وذكـر        
للمرشـحني السياسـيني وألنشـطتهم غـري املشـروعة املاضـية        ة جتـري متحيصـاً  هناك بلداناً عدَّ أنَّ

أولئــك األشــخاص مــن التعيينــات السياســية أو مــن الترشُّــح للمناصــب        مــن أجــل اســتبعاد   
ــتكلمني أيضــاً    ــان مــن امل ــة. وذكــر اثن ــد اســتُ   أنَّ احلكومي ــز خِداجلهــود اإلصــالحية ق مت لتعزي

  مشاركة املرأة يف النشاط السياسي.
ملسـاءلة  ا لضـمان ا أساسـي  وجود آلية رقابية مستقلة ميثل عامالً ة متكلمني أنَّد عدَّوأكَّ  -٥٩

املؤسسـات املكلفـة هبـذه املهمـة ختتلـف مـن        ر أنَّكِـ يف النظام االنتخايب والعملية االنتخابية. وذُ
بلــد إىل آخــر وتشــمل ســلطات معنيــة مبكافحــة الفســاد وســلطات معنيــة مبراجعــة احلســابات     

دة بلـدها أنشـأ وحـ    صة. وأفادت إحدى املتكلمات بـأنَّ وهيئات انتخابية وجلان برملانية متخصِّ
  صة يف اجلرائم االنتخابية.تابعة للنيابة العامة متخصِّ

وأبرز أحد الوفود الطابع احلكومي للفريق العامـل، وأشـار إىل أنَّ أي تغـيري علـى هـذا        -٦٠
الطابع القانوين ينبغي أن يتماشى مع املـواد ذات الصـلة مـن النظـام الـداخلي وبقـرار مـن اهليئـة         

  ل األطراف.املختصة العليا، وهي مؤمتر الدو



 

14 V.14-05909 

 

CAC/COSP/WG.4/2014/5 

يشــكل وســيلة مهمــة ملنــع   يردعــذات أثــر وجــود جــزاءات ناجعــة   وُشــدِّد علــى أنَّ  -٦١
اجلـزاءات   املمارسات الفاسدة يف جمال متويل النشاط السياسي. وأفـادت الـدول األطـراف بـأنَّ    

نـة مـن   املعمول هبا تتـراوح مـن الغرامـات إىل االسـتبعاد مـن شـغل املناصـب السياسـية ملـدة معيَّ         
التمويل العمومي لألحزاب السياسية أفضى يف بعـض األحيـان    من. وذكر عدة متكلمني أنَّالز

هذا يـرتبط بشـفط األمـوال العموميـة      إىل تكاثر األحزاب السياسية أثناء فترة االنتخابات، وأنَّ
وقــد عوجلــت هــذه املشــكلة بوضــع لــوائح حتــدِّد الشــروط الــالزم     .وبغســل عائــدات اجلــرائم 

  ء حزب سياسي.توافرها إلنشا
وشدَّد عدد من املتكلمني على أنه ال ينبغـي النظـر إىل وجـود نظـام رقـايب لضـمان شـفافية          - ٦٢

األحزاب واحلمالت السياسية على أنه َيُضر بالعملية السياسية، بل هو وسـيلة لتـدعيم مشـروعيتها.    
  لسياسية.فالشفافية تظل مفيدة يف منع إساءة استعمال األموال العمومية يف احلمالت ا

التحـديات الـيت تواجههـا الـدول تتعلـق بفعاليـة        واتَّفقت آراء معظم املتكلمني على أنَّ  -٦٣
هــذا يتطلــب تــوفري مــوارد كافيــة. وأشــار أحــد   تنفيــذ التشــريعات ورصــد ذلــك التنفيــذ، وأنَّ 

 قواعـد المتثـال ل ل بعـض األحـزاب السياسـية تـرفض التمويـل العمـومي تفاديـاً        املتكلمني إىل أنَّ
الشفافية، وشدَّد على ضرورة أن تظل التدابري التشريعية واإلدارية مواكبة للتطورات مـن أجـل   

  التصدي للتحديات اجلديدة.
، قـد  للمجلـس جمموعـة الـدول املناهضـة للفسـاد، التابعـة       وأفاد ممثل جمللس أوروبا بأنَّ  -٦٤
ــاء     خصَّ ــية، بنـ ــزاب السياسـ ــل األحـ ــألة متويـ ــة ملسـ ــة كاملـ ــت دورة تقييميـ ــية   صـ ــى التوصـ   علـ

Rec (2003) 4         املقدَّمة من اللجنة الوزاريـة إىل الـدول األعضـاء بشـأن قواعـد موحـدة ملكافحـة
الفساد يف متويـل األحـزاب السياسـية واحلمـالت االنتخابيـة. ومشـل التقيـيم الـذي أجرتـه تلـك           

ثقـة مـن   اجملموعة ثالثة جوانب، هي الشفافية والرصد واجلزاءات، وقـد أفضـت التوصـيات املنب   
 تقييمات اجملموعة إىل تدعيم الرصد وزيادة اجلزاءات املفروضة من جانب الدول.

    
    والتوصيات األخرى ٥/٤املؤمتر قرار تقرير عن حالة تنفيذ   - باء  

استهلَّ الرئيس املناقشة اخلاصة بالتوصيات األخرى الراميـة إىل مواصـلة تنفيـذ قـرار املـؤمتر        -٦٥
. وقـدَّمت  (CAC/COSP/WG.4/2014/4)انة ورقة معلومات أساسـية بشـأهنا   ، واليت أَعدَّت األم٥/٤

كتـب  امل، مبا يف ذلـك مـا قدَّمـه    ٥/٤األمانة عرضاً إيضاحيا لتقدمي معلومات حمدَّثة عن تنفيذ القرار 
  املخدِّرات واجلرمية من خدمات مساعدة تقنية وما استحدثه من أدوات معرفية.املعين ب
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ــة   -٦٦ ــادت األمان ــذها       وأف ــق بتنفي ــدول األطــراف يف مجــع معلومــات تتعل عــن اســتمرار ال
أحكــام الفصــل الثــاين مــن االتفاقيــة، وعــن حتــديث املوقــع الشــبكي للفريــق العامــل املعــين مبنــع  
الفساد. وذكرت األمانة أنَّ تطوير تلك املنصة املعرفيـة يشـكِّل جـزءاً مـن جهودهـا الراميـة إىل       

دة يِّـ ليها الفريـق العامـل بـأن تعمـل كمرصـد دويل للممارسـات اجل      الوفاء بالوالية اليت أسندها إ
  يف جمال منع الفساد.

وقدَّمت األمانة معلومات عن مبادراهتا املتعـدِّدة لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة علـى الصـعيد         -٦٧
 نَّالوطين واإلقليمـي والعـاملي دعمـاً جلهـود الـدول األطـراف يف جمـال منـع الفسـاد. وذكـرت أ          

ساعد الدول األطراف على صوغ استراتيجياهتا الوطنية ملكافحة الفسـاد أو تنقيحهـا،   املكتب ي
  ويواصل تعاونه الوثيق مع أجهزة مكافحة الفساد ورابطات تلك األجهزة وتقدمي الدعم هلا.

وإىل جانب ذلك، يقدِّم املكتب إىل الـدول األطـراف مسـاعدات تقنيـة وخـربات فنيـة         -٦٨
ة من خالل أنشطة هادفة يف جمايل التشريع وبناء القـدرات، مبـا يف ذلـك    من أجل تنفيذ االتفاقي

بشأن نظم رقابية ُتعىن باإلفصاح عن املوجودات وتضـارب املصـاحل، واالشـتراء، والشـفافية يف     
اإلدارة العموميــة. ويــؤدِّي مستشــارو املكتــب امليــدانيون املعنيــون مبكافحــة الفســاد، الــذين         

إقليمـــيني ومستشـــاَرين وطنـــيني، دوراً مفيـــداً يف تقـــدمي تلـــك      يضـــمُّون مثانيـــة مستشـــارين   
  املساعدات، وهم يعملون يف تعاون وثيق مع اخلرباء املنتدبني من مقر املكتب.

وأفــادت األمانــة عــن نشــر عــدد مــن األدوات معرفيــة، أُطلقــت أثنــاء الــدورة اخلامســة   -٦٩
ــاب إرشــادي بشــأن االشــتراء       ــدول األطــراف، وهــي: كت ــؤمتر ال ــوال  مل ــومي وإدارة األم العم

زاهـة؛ ودليـل للممارسـات اجليِّـدة يف جمـال       ز اخلاصـة بـالن   العمومية، أُعدَّ يف إطـار مبـادرة سـيمن   
تنفيذ ضمانات مكافحة الفساد يف سياق تنظـيم األحـداث اجلماهرييـة الكـربى؛ وأداة مرجعيـة      

تقييمـي بشـأن املـادة    للحكومات والصحفيني بشأن اإلبالغ عن الفساد؛ ودليل تنفيذي وإطار 
  زاهة القضاء؛ وعدَّة منشورات عن منع الفساد يف القطاع اخلاص. من االتفاقية، املتعلقة بن ١١
وفيما يتعلق باألنشطة املنفذة مع القطاع اخلاص، شدَّد املكتُب علـى أنَّ املـؤمتر اعتمـد      -٧٠

ــا هبــذا الشــأن، هــو القــرار    ــة  ، املعنــون "القطــاع اخلــاص ٥/٦قــراراً خاص "، كمــا أُعــدَّت ورق
من أجـل تـوفري معلومـات حمدَّثـة عـن األنشـطة        (CAC/COSP/WG.4/2014/CRP.1)اجتماعات 

  اجلارية فيما يتعلق بالقطاع اخلاص.
وسلَّطت األمانةُ الضوَء كذلك علـى مشـاريع خاصـة باملسـاعدة يف جمـال منـع الفسـاد          -٧١

ــع القضــاة وأعضــاء      ــاون م ــت التع ــزة الشــرطة     يف القطــاع القضــائي، مشل ــة وأجه ــة العام النياب
  والسجون، وذكرت أنه جيري إعداد منتجات معرفية جديدة يف هذا اجملال.
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ويف إطار املبادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، واصـل املكتـب أداء دوره القيـادي، مبـا          -٧٢
ــع الشــبكي (     ) www.track.unodc.org/Educationيف ذلــك تنظــيم حلقــيت عمــل وحتــديث املوق

بتضـمينه العديـد مـن النصـوص املرجعيـة اجلديـدة. ومـن شـأن هـذه النصـوص املرجعيـة، البــالغ            
ــددها  ــادمييني يف      ١ ٧٠٠ع ــة، أن تســاعد األك ــة بشــأن االتفاقي ــدورة النموذجي ، إضــافة إىل ال

 ية والبحثية يف جمال مكافحة الفساد.خمتلف أحناء العامل على تدعيم أنشطتهم التعليم
    

دة يف خطة العمل املتعدِّ املوضوعني احملدَّديناألولويات املقبلة والنظر يف  -خامساً 
     ٢٠١٥و ٢٠١٤عامي فيما خيص السنوات 

دة الســنوات للفتــرة ا خلطــة عمــل الفريــق العامــل املتعــدِّ اســتهاللي قــدَّم الــرئيس عرضــاً   -٧٣
 ، إطـاراً ٥/٤. وُتوفِّر هذه اخلطة، اليت عـاود املـؤمتر تأكيـدها يف قـراره     ٢٠١٥املمتدة حىت عام 

للمناقشات املواضيعية اخلاصة بأحكام منفردة من االتفاقية، وهـي تسـاعد الـدول األطـراف يف     
 العمــل هــذه التحضــري الســتعراض تنفيــذ الفصــل الثــاين مــن االتفاقيــة. وذكــر الــرئيس أنَّ خطــة

مـا بـني   يف فتـرة  الجتمـاع الفريـق العامـل السـادس      انصـ املخصَّ انعوكـون املوضـ  يتقضـي بـأن   
ــدورات  ــادة   مهــا ال ــوال (امل ــع غســل األم ــدابري من ــن  ١٤ت ــة)، وال ــات   مــن االتفاقي زاهــة يف عملي

 ٩االشتراء العمومي، وإبالغ الناس، والشفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال العموميـة (املادتـان     
  من االتفاقية). ١٠و

جانـب ذلــك، لَفـت الــرئيس انتبــاه الفريـق العامــل إىل دورة االسـتعراض الثانيــة، الــيت      وإىل  - ٧٤
تشمل اسـتعراض تنفيـذ الفصـل الثـاين مـن االتفاقيـة، واسـتهل حلقـة النقـاش حـول جتـارب الـدول             
  األطراف فيما يتعلق بالتقييم الذايت لتنفيذها الفصل الثاين، خارج نطاق عملية االستعراض الرمسية.

ة كانـت ناشـطة يف تقيـيم تنفيـذها الفصـل      عـدَّ  أطرافـاً  أنَّ هنـاك دوالً إىل األمانـة   أشارتو  - ٧٥
 يالثاين من االتفاقيـة. وذُكـر أنَّ اإلجـراءات والنـهوج املتبعـة يف تلـك املبـادرات قـد تباينـت، وأبـد          

  مة.التجارب يف هذا الشأن من أجل إثراء عملية التحضري لدورة االستعراض القاد بتبادلترحيب 
لـدورة االسـتعراض الثانيـة، الـيت      ت بلـده ر من ماليزيا معلومات عن حتضرياِظناُموقدَّم   -٧٦

االســتعراض األوىل وتـــوىل   ورةاســتندت إىل التجـــارب املكتســبة والـــدروس املســتفادة مـــن د   
ــق مهــام خمصَّــ   ــابع تنســيقها فري ــة ص ت ملكافحــة الفســاد. ومشلــت اخلطــوات    للمفوضــية املاليزي

اء شــبكة تضــم جهــات الوصــل املعنيــة بكــل حكــم مــن أحكــام الفصــل الثــاين؛   األساســية إنشــ
وإعداد قائمة مهام ملختلف اجلهات املعنية، داخل القطاع العام وخارجه؛ وتنظيم حلقـة عمـل   

باإلجراءات املتبعة؛ وملء قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة. وأبـرز املـتكلم       املعنيةلتعريف اجلهات 
يف تلك العملية، منها مجع بيانات وأمثلـة حـاالت حمـدَّدة لـدعم تـدابري       بضع حتدِّيات ُووجهت
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ــاين مســتويات فهــم         ــذايت؛ وتب ــيم ال ــة التقي ــتمكُّن مــن مهــارات اســتخدام براجمي التصــدي؛ وال
األحكام. وفيما يتعلق بقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، أبـرز املـتكلم أنَّ ماليزيـا أضـافت أسـئلة          

عليها أثناء التحضـري لعمليـة االسـتعراض، مـن أجـل متكـني البلـد مـن إنشـاء           ، ُيردَّأكثر تفصيالً
  من البيانات واملعلومات املتعلقة بتدابري مكافحة الفساد. متينةقاعدة 
وأفادت ُمنـاِظرة مـن منغوليـا عـن التقيـيم الـذايت األوَّيل الـذي قـام بـه بلـدها. وأُجـري              -٧٧

فحة الفسـاد. وُنفِّـذ بالتعـاون مـع اجملتمـع املـدين وخـرباء        التقييم حتت قيادة السلطة املستقلة ملكا
مســتقلني وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي. وأوضــحت املُنــاِظرة أنَّ التقيــيم الــذايت األوَّيل مشــل  

فضـى  إجراء مقابالت مع فئات مستهدفة وتنظيم حلقات دراسـية ملناقشـة مشـروع الوثيقـة، وأ    
ا يف ذلــك إنشــاء قاعــدة بيانــات أوَّليــة عــن تنفيــذ املــواد.   ، مبــإىل تــوفري معلومــات مفيــدة جــدا 

لكــي تضــع منغوليــا خارطــة طريــق للتحضــري  ك، مثَّلــت املبــادرة مترينــاً مهمــاوعــالوة علــى ذلــ
للدورة الثانيـة آلليـة اسـتعراض التنفيـذ. وأفـادت بـأنَّ أحـد التحـدِّيات متثَّـل يف إشـراك القطـاع            

  مستقبال. اخلاص، وسوف ُيعاجل هذا التحدِّي
لتقييم ناميبيا الذايت لتنفيذ الفصل الثاين، والذي أُجنز قبـل   ناِظرة من ناميبيا عرضاًوقدَّمت ُم  - ٧٨

املخـدِّرات واجلرميـة أثنـاء    املعـين ب كتـب  املسنتني وجيري حتديثه حاليا. ورحَّبت بالدعم الـذي قدَّمـه   
مكافحة الفساد الناميبيـة وخمتلـف اجلهـات    بني مفوضية  ، ونوَّهت بأمهية التعاون الوثيقهذه املبادرة

املعنية، اليت تضم مؤسسات شىت من القطاع العام ومنظمـات جمتمـع مـدين وشـركاء إمنـائيني، مثـل       
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. وأوضحت أنه أمكن إجراء التقييم الذايت يف وقت قصري نسـبيا علـى   

 دَّثـة احملعلومـات  ، وأنَّ املديـة املـوارد واخلـربات الفنيـة    الرغم من التحـدِّيات املوجـودة، مبـا فيهـا حمدو    
اليت أُجريت يف إطار آليات أخـرى،   واالستعراضاتر هذا االستعراض ويوفِّ بصورة منتظمة. ُتتلقى

إلجـراء إصـالحات تشـريعية ولصـوغ اسـتراتيجية       مثل فرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية، أساساً
  جديدة ملكافحة الفساد.

لتجربة بلده يف استخدام قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة      وقدَّم املُناِظر من العراق عرضاً  -٧٩
زاهــة يف  مــن جلنــة الــنوقــد متثلــت يف مبــادرة  ،احملدَّثــة مــن أجــل اســتعراض تنفيــذ الفصــل الثــاين

 املنظمـات احلكوميـة   بدعم من املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة، ومبشـاركة     حظيت العراق 
يف إطـار   النـهائي  التقرير وُعمِّمالقطاع اخلاص وعدة منظمات من اجملتمع املدين. ذات الصلة و

بعض لـ  صـاً ملخَّ أيضاً ناِظر). وقدَّم املCAC/COSP/WG.4/2014/CRP.2ُالفريق العامل ( اجتماع
ــيم املــواد     ــة، مبــا يف ذلــك  ١٤إىل  ٥االســتنتاجات الرئيســية الــيت خلــص إليهــا تقي  مــن االتفاقي

املمارسات الفضلى والتحديات املستبانة، الـيت اسـُتنِد إليهـا يف اإلصـالحات التشـريعية اجلاريـة       
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مقـدمي   احلصـول علـى املعلومـات ومحايـة    احلـق يف  واألنشطة املنفـذة يف جمـاالت خمتلفـة، منـها     
  ومتويل األحزاب السياسية. والشهود والضحايا املبلغنيالتقارير و

إجراء تقييم ذايت طوعي لتنفيذ االتفاقية، وأقـرَّ   ة بشأن عن جتربث أحد املتكلمنيوحتدَّ  -٨٠
شـار مـتكلم آخـر    أبأمهية هذه املبادرات من أجل االستعداد للدورة الثانية آللية االسـتعراض. و 

إىل ضرورة االستفادة مـن الـدروس املستخلصـة مـن الـدورة األوىل آلليـة اسـتعراض التنفيـذ يف         
 ة الثانية ويف التخطيط هلا.املناقشات املتعلقة بالدور

ة مـتكلمني بإنشـاء جلـان علـى املسـتوى السياسـي الرفيـع وعلـى         وإضافة إىل ذلك، أفاد عـدَّ   - ٨١
 املستوى التقين، بغية تيسري وتنسيق عمليات التقييم الذايت واإلعداد للدورة الثانية آللية االستعراض.

قائمـة التقيـيم   ن مَّالـيت تتضـ  منيبوس أوة متكلمني ببذل جهود جلعل براجمية وأوصى عدَّ  -٨٢
دة للتقيــيم. وأشــار متكلمــون إىل يِّــالنوعيــة اجل تقــويضأيســر اســتخداما، دون الــذايت املرجعيــة 

علـى أن تراعـى   إجراء مزيد من املناقشات بشأن نطاق قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة،      ضرورة
ون فائـدة األسـئلة املفصـلة عنـد     رنـاظِ إجـراء اسـتعراض متعمـق. وأكَّـد املُ     ضـرورة  بالقدر نفسـه 
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