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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية عن اجتماع  تقرير    

آب/أغسطس إىل  ٣١مبنع الفساد، املعقود يف فيينا من   املعين
      ٢٠١٥أيلول/سبتمرب   ٢

    مقدِّمة  -أوالً  
أن  ٣/٢قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسـاد يف قـراره     - ١

مـن   ٦٣مـن املـادة    ٧قاً عامالً حكوميـا دوليـا مفتـوح العضـوية مؤقَّتـاً، وفقـاً للفقـرة        ينشئ فري
مـن النظـام الـداخلي للمـؤمتر،      ٢مـن املـادة    ٢اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد، والفقـرة     

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

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

تيســــري تبــــادل املعلومــــات واخلــــربات بــــني الــــدول فيمــــا يتعلــــق بالتــــدابري   (ب) 
 الوقائية؛    واملمارسات

 مها والترويج هلا؛ال منع الفساد وتعميتيسري مجع أفضل املمارسات يف جم (ج) 

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املصـلحة وقطاعـات        (د) 
  اجملتمع بغية منع الفساد.

، املعنـون "متابعـة إعـالن مـرَّاكش بشـأن منـع الفسـاد"، أن        ٥/٤وقرَّر املؤمتر يف قـراره    -٣
ح العضــوية املعــين مبنــع الفســاد عملــه إلســداء  يواصــل الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــو 

ــه بشــأن منــع الفســاد، وأن يعقــد      ــة املســندة إلي املشــورة إىل املــؤمتر ومســاعدته يف تنفيــذ الوالي
اجتمــاعني علــى األقــل قبــل دورة املــؤمتر السادســة، وشــجَّع الفريــَق العامــلَ، آخــذاً يف االعتبــار 



 

2V.15-06367 

 

CAC/COSP/WG.4/2015/4

علـى التمـاس ُمـدَخالت مـن القطـاع اخلـاص،       خطة العمل اخلاصة باجتماعات الفريـق املقبلـة،   
  حسب االقتضاء، وفقاً لالتفاقية وللنظام الداخلي.

ويف القــرار نفســه، طلــب املــؤمتر إىل األمانــة، رهنــاً بتــوفُّر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة، أن    -٤
تواصـل النـهوض بوظائفهـا كمرصــد دويل وأن تقـوم، بنـاًء علـى طلــب الفريـق العامـل أو املــؤمتر،         

وفري معلومات عن الدروس املسـتفادة وعـن مـدى قابليـة املمارسـات اجليِّـدة للتطويـع، وكـذلك         بت
  عن أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب.

الفريــق العامــل اتبــاع خطــة متعــدِّدة   يواصــل أن أيضــاً،  ٥/٤يف قــراره ، وقــرَّر املــؤمتر  -٥
وبدايـة الـدورةُ الثانيـة آلليـة اسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة         ٢٠١٥نوات للفترة املمتدة حـىت عـام   الس

األمم املتحدة ملكافحة الفساد، حسبما اتَّفق عليه الفريـق العامـل. وعمـالً بـذلك القـرار، ركَّـز       
أيلول/ســبتمرب  ٢آب/أغســطس إىل  ٣١مــن  اجتماعــه الــذي ُعقــدالفريــق العامــل اهتمامــه يف 

  لى املوضوعني التاليني:ع ٢٠١٥
  من االتفاقية)؛ ١٤تدابري منع غسل األموال (املادة   (أ)  
الرتاهة يف عمليات االشتراء العمـومي، والشـفافية واملسـاءلة يف إدارة األمـوال       (ب)  

  من االتفاقية). ١٠و ٩العمومية (املادتان 
    

    االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  
، وأبرز احلاجـة إىل مواصـلة   ٥/٤ق من تقدُّم يف تنفيذ القرار حتقَّسلَّم الفريق العامل مبا   -٦

  تلك اجلهود.  
رات واجلرمية (املكتـب) علـى   العامل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ وشجَّع الفريُق  -٧

بنـاء   ، وذلـك مواصلة بناء القدرات مبا يفي بـالغرض يف جمـال التـدابري الوقائيـة ملكافحـة الفسـاد      
اسـتبانة املمارسـات اجليِّـدة     ، وعلى مواصـلة ورهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية على الطلب

  املقاَرنة يف جمال مكافحة الفساد.
العامل الدول األطراف مبواصلة جهودهـا إلصـدار وتبـادل إحصـاءات      وأوصى الفريُق  -٨

 جمـال بنـاء   علـى تـوفري الـدعم يف    العامـل املكتـبَ   شـجع الفريـقُ  وبشأن قضـايا غسـل األمـوال.    
القــدرات لغــرض تعزيــز املهــارات املتخصصــة لــدى مــوظفي إنفــاذ القــانون واملــدعني العــامني     

  والقضاة فيما يتعلق بقضايا غسل األموال والتحقيقات املالية، وذلك بناء على الطلب.  
  العامل أمهية دور وحدات االستخبارات املالية يف دعم تنفيذ االتفاقية.  وأبرز الفريُق  -٩



 

V.15-06367 3 
 

CAC/COSP/WG.4/2015/4 

العامل جبهود الدول األطراف يف تعزيز نظم املشتريات العمومية  واعترف الفريُق  - ١٠
وإدارة األموال العمومية لديها، وحثَّ الدول على مواصلة التشارك يف اخلربات واملمارسات 
اجليِّدة لتعزيز الشفافية والرتاهة واختاذ القرارات مبوضوعية يف جمال االشتراء ولتدعيم نظم 

ألموال العمومية بغية منع الفساد. وشجع الفريُق العامل الدول األطراف على إدارة ا
استكشاف السبل اليت متكِّن اإلصالحات املؤسسية من تعزيز املساءلة، ومتكِّن املنظمات 
اإلقليمية والدولية من اإلسهام يف تلك اإلصالحات. ودعا الفريُق العامل األمانة إىل دعم تلك 

  وافر موارد من خارج امليزانية.اجلهود، رهناً بت
توفري موارد كافية من خارج امليزانية إىل العامل الضوء على احلاجة  ط الفريُقوسلَّ  -١١

مبا يف ذلك من خالل ليتسىن للمكتب مواصلة تقدمي مساعدة تقنية لتعزيز تنفيذ الفصل الثاين، 
ودعا الدول األطراف.  إعداد نواتج معرفية ومواد تدريبية جديدة، بالتنسيق مع الدول

األطراف واجلهات املاحنة األخرى إىل معاودة تأكيد التزامها مبنع الفساد من خالل توفري تلك 
  املالية.  املوارد
وشجع الفريُق العامل الدول األطراف على مواصلة تبادل املعلومات بشأن تنفيذها   - ١٢

ا جلمع دولي ائفها بوصفها مرصداًللفصل الثاين. ورحب بالتزام األمانة مبواصلة القيام بوظ
املعلومات عن املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد، وطلب إىل األمانة مواصلة حتديث 

  املوقع الشبكي للفريق العامل باملعلومات ذات الصلة.
وشجع الفريُق العامل الدول األطراف أيضاً على مواصلة جهودها بشأن التحضري   - ١٣

  ستعراض الثانية، بدعم من األمانة، بناء على طلبها.املبكر لدورة اال
العامل بأمهية التحضري للمناقشة العامة، خالل الدورة السادسة ملؤمتر  ونوَّه الفريُق  - ١٤

تشرين  ٦إىل  ٢الدول األطراف، املزمع عقدها يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، من 
  ق العامل.، فيما يتعلق مبستقبل الفري٢٠١٥الثاين/نوفمرب 
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  تنظيم االجتماع  - ثالثاً  
  

    افتتاح االجتماع  -ألف  
العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العضــوية املعــين مبنــع الفســاد اجتماعــه    عقــد الفريــُق  -١٥

. وتـرأَّس جلسـات الفريـق    ٢٠١٥أيلول/سـبتمرب   ٢آب/أغسطس إىل  ٣١السادس يف فيينا من 
  ) وباولوس نوا (ناميبيا).العامل أجنيليكا مايتني جستينياين (بنما

الذي شـجع فيـه املـؤمتر     ٥/٤ املؤمتر قرار ،عند افتتاح االجتماع ،واستذكرت الرئيسة  -١٦
الدول األطراف على مواصلة تبـادل املعلومـات بشـأن املبـادرات واملمارسـات اجليِّـدة يف جمـال        

طلع بــه أعضــاء منــع الفســاد. وشــدَّدت الرئيســة أيضــاً علــى العمــل املــثري لإلعجــاب الــذي اضــ 
تنفيــذ أنشــطة يف  . وقــد متَّ ذلــك العمــل مــن خــالل٥/٤انــة لتنفيــذ القــرار الفريــق العامــل واألم

العديـد مـن األنشـطة    ومـن خـالل   القطاعني العام واخلـاص ويف جمـال إصـالح العدالـة اجلنائيـة،      
تــدلُّ داللــة  تلــك األنشــطة كــلَّ الــيت غالبــاً مــا شــارك فيهــا اجملتمــع املــدين. وقالــت إنَّ  التربويــة

احلاجـة إىل   الرئيسـة  أبـرزت والعزم الراسخ على إجيـاد تـدابري فعَّالـة ملنـع الفسـاد.       واضحة على
  مواصلة العمل اهلام الذي يقوم به املؤمتر والفريق العامل لتحقيق تقدُّم يف جمال منع الفساد.  

ردة يف الفصـل الثـاين مـن    وشدَّدت األمانة على أمهيـة التـدابري الراميـة إىل منـع الفسـاد الـوا        - ١٧
مهمَّــة الفريــق العامــل أنَّ . وأشــارت إىل ٥/٦و ٥/٥و ٥/٤االتفاقيــة، وكــذلك يف قــرارات املــؤمتر 

تتمثَّل يف مساعدة الدول على تنفيذ هذا الفصل. ولوحظ أنَّ الفريق العامل قد عـاجل طائفـة واسـعة    
ــيَّن يف     ــة   مــن املواضــيع املتعلقــة مبنــع الفســاد، علــى النحــو املب ــة األمهي ــه. وأبــرزت األمان خطــة عمل

األساسية للفريق يف توفري إطار تتبادل الدول من خالله املمارسات اجليِّدة واملعلومات املتعلقـة مبنـع   
  الفساد، ويف توفري أساس تستند إليه األمانة لتقدمي املساعدة التقنية يف هذا اجملال.

ريران املعـدَّان بشـأن تـدابري منـع غسـل      وعرضت األمانة وثائق الدورة. وقد استند التق  -١٨
)، والرتاهــــة يف عمليــــات CAC/COSP/WG.4/2015/2مــــن االتفاقيــــة) ( ١٤األمــــوال (املــــادة 

مــن  ١٠و ٩االشــتراء العمــومي، والشــفافية واملســاءلة يف إدارة األمــوال العموميــة (املادتــان       
ــة) ( ــها الــ  CAC/COSP/WG.4/2015/3االتفاقي ــردود الــيت قدَّمت ــاء علــى  ) إىل ال دول األعضــاء بن

طلب األمانة للحصول على معلومات. وُيجسِّـد هـذان التقريـران املعلومـات الـيت وردت حـىت       
ردا ورد  ١٨دولةً عضواً، علـى التـوايل. وقـد ُنشـر      ٣٠و ٢٨ من ٢٠١٥أيار/مايو  ٣١و ٢٩

لــك بعــد ذلــك التــاريخ علــى املوقــع الشــبكي للمكتــب، إضــافةً إىل الــردود الــيت وردت قبــل ذ  
، التمست األمانةُ أيضاً احلصـولَ مـن القطـاع    ٥/٤التاريخ، مبوافقة الدول املعنية. ووفقاً للقرار 

اخلاص على معلومات تتعلق باملوضوعني قيد النظر يف الدورة احلالية للفريق العامـل. وأشـارت   
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وم مـن  ، الذي سيقدم يف آخـر يـ  ٥/٤تنفيذ القرار  ةاألمانة كذلك إىل التقرير الشفوي عن حال
  االجتماع والذي سيعرض بصورة عامة اإلجراءات املتَّخذة لتنفيذ ذلك القرار.

وأعرب ممثل جنـوب أفريقيـا، نيابـة عـن جمموعـة الـدول األفريقيـة، عـن تقـديره لقـرار             -١٩
، وأكَّــد جمــدَّداً أمهيــة التنفيــذ الفعــال لألحكــام املتعلقــة بــاملنع مــن  ٥/٤مــؤمتر الــدول األطــراف 

شدد على أمهية توفري املساعدة التقنية الكافية واملالئمة، اليت تقدَّم بناء على الطلـب  االتفاقية، و
ملساعدة الدول يف تنفيذ االتفاقية. وأشـار املـتكلِّم إىل الـدورة الثانيـة مـن آليـة اسـتعراض تنفيـذ         

يــة) االتفاقيــة، وشــدَّد علــى أمهيــة إجــراء اســتعراض شــامل ملــواد الفصــل الثــاين (التــدابري الوقائ   
والفصل اخلامس (اسـترداد املوجـودات) للـتمكني مـن اسـتبانة التحـديات واملمارسـات اجليِّـدة         

  فيما يتعلق جبميع مواد االتفاقية.
وأدىل ممثل االحتاد الروسي بكلمة أبلغ فيها الفريق العامـل بـأنَّ االتفـاق اخلـاص بالبلـد        -٢٠

االحتـاد  ر عقـدها يف سـانت بطرسـربغ،    املضيف للدورة السادسة ملؤمتر الدول األطـراف، املقـرَّ  
ى أثنــاء تلــك الــدورة ملســألة الشــراكات بــني الدولــة   قــد وقِّــع، وأنَّ األولويــة ســُتعطَ الروســي، 

وقطــاع األعمــال يف منــع الفســاد ومكافحتــه. وأدىل ممثــل إكــوادور أيضــاً بكلمــة تنــاول فيهــا    
علـى الطـابع    أيضاً لط املتكلم الضوءاجلهود اليت يبذهلا بلده هبدف تعزيز الشفافية واملراقبة. وس

  احلكومي الدويل للفريق العامل.  
    

    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  
  آب/أغسطس، أقرَّ الفريق العامل جدول األعمال التايل: ٣١يف   -٢١

 املسائل التنظيمية: -١  

 افتتاح االجتماع؛ (أ)   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)   

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

 :٢٠١٤  سبتمرب

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

مــن اتفاقيــة األمــم    ١٤ تــدابري منــع غســل األمــوال (املــادة     ‘١‘    
 املتحدة ملكافحة الفساد)؛
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الرتاهة يف عمليات االشتراء العمومي، والشفافية واملسـاءلة يف   ‘٢‘    
مــن اتفاقيــة األمــم   ١٠و ٩إدارة األمــوال العموميــة (املادتــان  

 املتحدة ملكافحة الفساد)؛

 توصيات أخرى. (ب)   

 األولويات املقبلة. -٣  

 اعتماد التقرير. -٤  
    

    احلضور  - جيم  
 االحتـاد كانت الـدولُ التاليـة األطـراف يف االتفاقيـة ممثَّلـةً يف اجتمـاع الفريـق العامـل:           -٢٢

اإلمـارات العربيـة   ، أملانيـا،  إكـوادور ، أفغانسـتان ، إسـبانيا ، األردن، أرمينيـا،  األرجنـتني  ،الروسي
ــوال، إندونيســيا، املتحــدة ــة ، أوروغــواي، أنغ ــران (مجهوري ــا ،اإلســالمية)- إي ــاراغواي، إيطالي ، ب
ــل، البحــرين، باكســتان ــال، الربازي ــروين دار الســالم،  الربتغ ــا فاســو ، بنمــا، بلجيكــا، ب ، بوركين

، تركيـا ، تركمانسـتان،  تايلنـد  ،بـيالروس و، بـري  ،املتعـدِّدة القوميـات)  - بوليفيـا (دولـة  بوروندي، 
 ،مجهوريـة كوريـا  نيكيـة،  اجلمهوريـة الدومي ، اجلمهورية التشيكية، اجلزائرليشيت، - ، تيمورتونس

، السـودان،  سـنغافورة ، سـلوفينيا ، سلوفاكيا، السلفادور، دولة فلسطني، رومانيا، جنوب أفريقيا
فرتويـال  ، الفلـبني ، فرنسـا ، غواتيمـاال ، غانـا ، غـابون ، العراق، الصني، شيلي، سرياليون، سويسرا

، كوبــا، كنــدا، اخســتانكاز، قطــر، قــربص، فييــت نــام، فيجــي، فنلنــدا، البوليفاريــة)- (مجهوريــة
، مصـر ، ماليزيـا ، ليبيا، لكسمربغ، لبنان، كينيا، ، الكويت، كوستاريكا، كولومبياكوت ديفوار

ــرب ــة الســعودية  ، املكســيك، املغ ــة العربي ــى و   ، اململك ــا العظم ــة املتحــدة لربيطاني ــدا آاململك يرلن
، هندوراس، هنغاريـا،  اهلند، نيكاراغوا، نيجرييا، النرويج، النمسا، ناميبيا، موريشيوس، الشمالية
  اليمن.، الواليات املتحدة األمريكية، هولندا
وُمثِّـل االحتــاُد األورويب، وهــو منظمـة تكامــل اقتصــادي إقليميـة طــرف يف االتفاقيــة، يف      - ٢٣

  االجتماع أيضاً.
  وُمثِّلت الدولة التالية املوقِّعة على االتفاقية: اليابان.  -٢٤
دات والصناديق والربامج التابعة التالية لألمانة العامة وكـذلك معاهـد   وُمثِّلت مبراقبني الوح  - ٢٥

شبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية والوكاالت املتخصِّصـة التاليـة: جلنـة األمـم     
، املتحدة للقانون التجاري الدويل، برنامج األغذية العاملي، منظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الصـناعية     

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية، املعهد الكوري لعلم اإلجرام.
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- وُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكوميةُ الدوليةُ التالية: املنظمة االستشارية القانونية اآلسـيوية   - ٢٦
سـاد، االحتـاد   فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة، األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الف        األفريقية، 

الدويل جلمعيات الصليب األمحـر واهلـالل األمحـر، منظمـة األمـن والتعـاون يف أوروبـا، منظمـة         
  الدول األمريكية.

  وُمثِّل أيضاً املعهد الدويل لتوحيد القانون اخلاص.  -٢٧
    

، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع ٥/٤تنفيذ قرار املؤمتر   - رابعاً  
يات الصادرة عن الفريق العامل يف اجتماعه املعقود يف الفساد"، والتوص

    ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠إىل  ٨فيينا من 
    املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد - ألف 

    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ١٤تدابري منع غسل األموال (املادة  - ١  
ناقشـة املواضـيعية يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، الـذي          امل ةُالرئيسـ  تاستهل  -٢٨

ــدَّت األمانــة بشــأنه مــذكِّرة معلومــات أساســية (      ). وأشــارت CAC/COSP/WG.4/2015/2أع
  من االتفاقية تلزم الدول األطراف بتنفيذ تدابري ملنع غسل األموال. ١٤األمانة إىل أنَّ املادة 

لعقـد االجتمـاع    على ما قدمته مـن معلومـات متهيـداً   وشكرت األمانة الدول األعضاء   -٢٩
ونوهــت بــأنَّ املســامهات قــد ركَّــزت علــى اجملــاالت املواضــيعية الرئيســية التاليــة: التــدابري الــيت   
اختذهتا الدول إلنشاء نظام رقايب وإشرايف داخلي شامل لردع جرائم غسل األموال وكشـفها؛  

ت اسـتخبارات ماليـة أو النظـر يف إنشـائها؛ والتـدابري      والتدابري اليت اختذهتا الدول إلنشاء وحـدا 
الــيت تــبني جوانــب اســتخدام املســاعدة القانونيــة املتبادلــة يف قضــايا غســل األمــوال؛ وحتــديات   
التنسيق بني اجلهـات املعنيـة املسـؤولة عـن مكافحـة غسـل األمـوال يف رصـد االمتثـال يف جمـال           

  التعاون العاملي واإلقليمي والثنائي.
دَّم مشارك من لبنـان عرضـاً إيضـاحيا عـن اإلطـار التنظيمـي الـداخلي اللبنـاين وعـن          وق  -٣٠

املمارسات اجليِّدة املستبانة يف تنفيذ تدابري مكافحة غسل األموال، وعرض بإجياز لدور وحـدة  
ــى        ــق اخلاصــة"، وســلط الضــوء عل ــة التحقي ــة باســم "هيئ ــة املعروف ــة اللبناني االســتخبارات املالي

ئيسية لنظم الرقابة واإلشراف احمللية الفعالة. وأوضـح املـتكلم بوجـه خـاص أمهيـة      اخلصائص الر
تقارير اهليئات املعنية باإلبالغ عن املعامالت املشـبوهة وقـال إنَّ مـن املهـم احملافظـة علـى سـرية        
هذه املعلومات خالل مجيع مراحل اإلبالغ والتحليل والتعميم. كما أكد املتكلم علـى أنَّ مـن   

تـة.  جدا أن تكون لدى وحدات االستخبارات املالية صـالحية جتميـد األمـوال بصـفة مؤقَّ    املهم 
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وأشار يف هناية املطاف إىل أنَّ جلنة تابعة للربملـان اللبنـاين تسـتعرض يف الوقـت الـراهن مشـروع       
  قانون بشأن نقل األموال عرب احلدود.

مــوال النقديــة والصــكوك وقــدَّم مشــارك مــن بلجيكــا عرضــاً إيضــاحيا عــن حركــة األ   -٣١
القابلة للتداول عرب احلدود. وأوضح يف هذا الشأن عدداً مـن التحـديات القائمـة مثـل جوانـب      

  ا واالفتقــار إىل تعليقــات وإحصــاءات  القصــور الراجعــة إىل اضــطرار نظــم خمتلفــة للعمــل ســوي
خبارات موثوقــة. وأكــد علــى أمهيــة التعــاون الــدويل بــني ســلطات اجلمــارك أو وحــدات االســت

املالية؛ واحلاجة إىل قيام اجلمارك بعمليات تفتيش استباقية؛ وأمهية التعاون الفعال على الصـعيد  
الوطين بني سلطات اجلمارك والشرطة. وأشار إىل مسـألتني عمليـتني داخـل االحتـاد األورويب،     

و(ب) عـدم   ومها: "(أ) حرية حركة األموال النقدية بني الدول األعضـاء يف االحتـاد األورويب؛  
  وجود قاعدة بيانات مركزية عن مجيع إقرارات الذمة املالية يف الدول األعضاء.

وقدَّم مشارك من فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة عرضـاً متعمقـاً هليكـل الفرقـة            -٣٢
ومنهجيتها يف تقييم جوانـب االمتثـال التقنيـة والفعليـة. وسـلط الضـوء علـى جوانـب توصـياهتا          

مـن االتفاقيـة، مبـا يشـمل مـا يتصـل منـها بالتـدابري الوقائيـة اخلاصـة بتـوخي             ١٤قة باملـادة  املتعل
احلرص الواجب مع الزبائن وامللكية االنتفاعية وحفـظ السـجالت ومتطلبـات اإلبـالغ املتعلقـة      

علـى ضـرورة    بالقطاعات املالية و"املنشآت واملهـن غـري املاليـة احملـددة". وجـرى التأكيـد أيضـاً       
ــا ــدات       التعـ ــاء وحـ ــة إنشـ ــدويل وأمهيـ ــاون الـ ــوطين ودور التعـ ــعيد الـ ــى الصـ ــيق علـ ون والتنسـ

  االستخبارات املالية وفق ما تقضي به توصيات الفرقة.
وقــدَّم مشــارك مــن قســم مكافحــة غســل األمــوال بلجنــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة     -٣٣

عمل مكتبه على النهوض مبعـايري  تعاطي املخدِّرات التابعة ملنظمة الدول األمريكية عرضاً عاما ل
مكافحة غسل األموال يف القارة األمريكية إىل املستويات الدولية، مبا يشمل املعـايري احملـددة يف   

من التحديات، منها احلاجة إىل املواءمة بـني األطـر الرقابيـة يف املنطقـة      االتفاقية. وأوضح عدداً
رية املصـرفية. وقـال إنَّ معـدالت اإلبـالغ يف     وقلة عدد القضايا اليت تنتهي بأحكـام إدانـة والسـ   

بعض جماالت املخاطر أقل من الالزم بسبب انعدام االتساق بني البلدان فيمـا يتعلـق بالتصـدي    
للمعامالت املشبوهة وعمل اهليئات املعنية باإلبالغ. وأشار املتكلم أيضاً إىل أمهية التعـاون بـني   

  األجهزة على الصعيدين الوطين والدويل.
وأبلغ عدة مـتكلمني عـن اإلصـالحات التشـريعية األخـرية الـيت قامـت هبـا بلـداهنم مـن             -٣٤

أجل تعزيز فعالية أطرها القانونية ملنع ومكافحة غسل األموال ومتويـل اإلرهـاب. وأشـار أحـد     
لت للسماح باعتبار مزاولة أيِّ نشاط إجرامي مبثابـة جرميـة   التشريعات قد ُعدِّأنَّ املتكلمني إىل 
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أمــوال أصــلية. وذكــر عــدد مــن املــتكلمني أنَّ قوانينــهم ولــوائحهم الوطنيــة قــد شــدِّدت   غســل
بشأن االلتزامات اخلاصة بـقاعدة "اعرف زبونـك" مبـا يتسـق مـع توصـيات فرقـة العمـل املعنيـة         

ــتكلمني أيضــاً    ــة. وأكــد بعــض امل ــاإلجراءات املالي ــار املســؤولني وذويهــم     ب ــة إخضــاع كب أمهي
  اللتزامات مماثلة.

عن اجلهود املبذولة لتعزيز تدابري استبانة هوية املالك املنتفعني.  وأبلغت الدول أيضاً  - ٣٥
وأشري إىل العمل املستمر على وضع سياسات حتظر متليك األسهم ألشخاص جمهويل اهلوية. 
وأبلغ كذلك بعض املتكلمني عن التدابري املتخذة لتعزيز الرقابة على "املنشآت واملهن غري 

  ة احملددة"، مبا يشمل احملامني الذين يعملون وسطاء ماليني.املالي
وأشار عدد من املتكلمني إىل وضع استراتيجية وطنية ملكافحة غسل األموال وخطة   - ٣٦

لتعزيز الرتاهة يقتضي تنفيذها اتباع هنج مشترك بني العديد من القطاعات واجلهات صاحبة 
متويل اإلرهاب. وأشار بعض املتكلمني إىل املصلحة من أجل منع الفساد وغسل األموال و

  إدخال إصالحات قائمة على تقييم املخاطر.
وأكد أحد املتكلمني أمهية وجود عالقة من الثقة بني وحدة االستخبارات املالية   - ٣٧

واهليئات املعنية باإلبالغ من أجل التشجيع على اإلبالغ عن املعامالت املشبوهة. وأشار 
إنشاء آليات وطنية للتنسيق بني اهليئات من أجل تعزيز تدابري التصدي بعض املتكلمني إىل 

الوطنية يف جمال منع جرائم غسل األموال ومتويل اإلرهاب وكشفها. وُسلِّط الضوء على أنَّ 
اإلصالحات املؤسسية تتضمن إنشاء وحدات متخصصة داخل قوات الشرطة ودوائر النيابة 

  مكافحة غسل األموال.  العامة على الصعيد الوطين من أجل
نشئت مبوجبها هيئة وطنية أُوصدرت عن الرئاسة يف بلدها  مبادرةً وذكرت متكلمةٌ  - ٣٨

ُمنحت سلطات وقائية وحتقيقية هبدف مكافحة الفساد  ، وأنَّ تلك اهليئةَملكافحة الفساد
  واجلرمية املنظمة.

رات حظيت بفرصة التواصل بعض أفرقة العمل واملبادأنَّ د أحد املتكلمني على وشدَّ  - ٣٩
ذلك ال يعين على أنَّ إالَّ مع الفريق العامل وتبادل املعلومات معه بشأن ممارساهتا ووظائفها. 

وضعية خاصة أو اعتراف بتلك األفرقة واملبادرات أو  الفريق العامل قد منح أيَّأنَّ اإلطالق 
  مبا تقوم به من أعمال وما تتخذه من تدابري.

من الدعائم األساسية للتعاون الدويل الفعال إسناد والية شاملة لوحدات  وُرئي أنَّ  - ٤٠
االستخبارات املالية ألداء وظائفها على الصعيد الداخلي. وُسلِّط الضوء على أمهية التعاون 

واحلاجة إىل بناء جسور من الثقة بني البلدان املقدمة للطلبات والبلدان املتلقية هلا  ياألقاليم



 

10V.15-06367 

 

CAC/COSP/WG.4/2015/4

يف توطيد أواصر التعاون الدويل الفعال مبا يتماشى مع االتفاقية.  للمضي قدماً كسبيل أساسي
وسلط بعض املتكلمني الضوء أيضاً على احلاجة إىل املواءمة بني التشريعات اجلنائية اخلاصة 

 ١٤من املادة  ٥ألحكام الفقرة  مبكافحة غسل األموال من أجل تدعيم التعاون الدويل وفقاً
  من االتفاقية.

إىل التحديات املستجدة يف جمال العمل على منع غسل  وأشار املتكلمون أيضاً  - ٤١
األموال مثل مكافحة تسلل اجلماعات اإلجرامية املنظمة إىل قنوات االقتصاد املشروع 
وإخضاع التمويل اجلماعي ملقتضيات مكافحة غسل األموال واحلد من استخدام العمالت 

  يَّة هوية مستعمليها.االفتراضية يف السداد وغُفِْل
ونوَّه أحد املتكلمني بإعالن الدوحة بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف   - ٤٢

جدول أعمال األمم املتحدة األوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية 
الذي اعتمده  وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطين والدويل ومشاركة اجلمهور،

مؤخراً مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، املنعقد يف الدوحة من 
رؤساء الدول واحلكومات ووزراء وممثلي الدول  . وقال إن٢٠١٥َّنيسان/أبريل  ١٩إىل  ١٢

صة األعضاء أفادوا يف ذلك اإلعالن أهنم يبذلون قصارى جهدهم إلنشاء شبكات متخصِّ
تضم سلطات إنفاذ القانون والسلطات املركزية وأعضاء النيابات العامة والقضاة وحمامي 
الدفاع ومقدمي املساعدة القانونية، من أجل تبادل املعلومات واملمارسات اجليِّدة واخلربات 
الفنية، بوسائل تشمل، عند االقتضاء، الترويج إلنشاء شبكة افتراضية عاملية، من أجل تطوير 

تصال املباشر بني السلطات املختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيزاً لتبادل املعلومات اال
  واملساعدة القانونية، باستخدام منصات املعلومات واالتصاالت على أفضل وجه.

وإزاء التعقد املتزايد يف اجلرائم وتنامي طابعها عرب الوطين، جرى التأكيد على احلاجة   - ٤٣
ستمر وسائر أشكال بناء القدرات، مثل تبادل املمارسات اجليِّدة لضمان توفري التدريب امل

والتعريف بالتجارب الناجحة. كما شدد أحد املتكلمني على أمهية أنشطة التوعية يف اجملتمع 
الواسع يف التعريف باملعايري الدولية ملنع غسل األموال. وأبرز عدد من املتكلمني أمهية تقدمي 

لعمل على تنفيذ االتفاقية، وأشاروا إىل الدور الذي ميكن أن يؤدِّيه املساعدة التقنية لدعم ا
  املكتب يف هذا اجملال.
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إدارة األموال العمومية   الرتاهة يف عمليات االشتراء العمومي، والشفافية واملساءلة يف - ٢  
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد) ١٠و ٩(املادتان 

ناقشـة املواضـيعية يف إطـار هـذا البنـد مـن جـدول األعمـال، الـذي          امل ةُالرئيسـ  تاستهل  -٤٤
). وقـــدَّمت CAC/COSP/WG.4/2015/3أعـــدَّت األمانـــة بشـــأنه مـــذكِّرة معلومـــات أساســـية (

األمانــة عرضــاً اســتهالليا لتلــك املــذكِّرة، ووجَّهــت الشــكر إىل الــدول األعضــاء ملــا قدَّمتــه مــن 
دت أنَّ مجيــع املسـامهات الـيت تلقتــها متاحـة لالطــالع    . وأكَّـ لعقــد االجتمـاع  متهيـداً  معلومـات 

  بإذن من الدول املعنية. )١(على اإلنترنت
للمســامهات اخلطيــة الــواردة مــن الــدول والــيت ركَّــزت علــى  وقــدَّمت األمانــة ملخَّصــاً  -٤٥

والتنـافس  اجملاالت املواضيعية الرئيسية التالية املتعلقة باالشتراء العمومي: أمهية مبـادئ الشـفافية   
وموضوعية املعايري يف اختاذ القـرارات وحتديـد شـروط املشـاركة سـلفاً؛ وضـرورة إتاحـة وقـت         
ــار تلقــائي؛       كــاٍف إلعــداد العــروض وتقــدميها، واســتخدام إجــراءات املناقصــة املفتوحــة كخي
 ومســألة الشــفافية يف نشــر قــرارات االشــتراء، مبــا يف ذلــك الــدعوة للمشــاركة يف املناقصــات؛  

وضـع إجـراءات وقواعـد ولـوائح ملراجعـة عمليـة االشـتراء، مبـا يف ذلـك وضـع نظـام            ضرورة و
ــاء نظـــام إلدارة حـــاالت التضـــارب يف املصـــاحل؛         ــون؛ وأمهيـــة اختيـــار العـــاملني وإنشـ للطعـ
واملمارسات اإلدارية األخرى املعززة للرتاهة يف االشتراء. وفيمـا يتعلـق بالشـفافية واملسـاءلة يف     

ميــة، تناولــت املســامهات املقدمــة مــن الــدول احلاجــة لإلبــالغ يف الوقــت    إدارة األمــوال العمو
املناســب عــن اإليــرادات والنفقــات؛ وأمهيــة وضــع نظــام فعــال للمســاءلة ومراجعــة احلســابات   
ونظام فعال وكفء إلدارة املخاطر والرقابة الداخلية؛ وضرورة تـوفري إجـراءات تصـحيحية يف    

  نونية.حاالت عدم االمتثال للمتطلبات القا
ــا عرضــاً إيضــاحيا عــن التعــديالت التشــريعية األخــرية الــيت        -٤٦ وقــدَّم مشــارك مــن إيطالي

أنشئت مبوجبها اهليئة الوطنية اإليطاليـة ملكافحـة الفسـاد، وهـي مسـؤولة عـن تقـدمي إرشـادات         
للــهيئات اإلداريــة العموميــة مــن خــالل ممارســة وظائفهــا التنظيميــة واالستشــارية واإلشــرافية.    

ار املشــارك إىل أنَّ تلــك اهليئــة، يف إطــار ممارســتها لوظيفتــها التنظيميــة، قــد طلبــت منــها    وأشــ
املؤسسات اإلدارية واالقتصادية املعنية بإجراءات إرسـاء العطـاءات، أن تضـع مبـادئ توجيهيـة      
تفسريية للوائح التنظيمية مما أدى إىل وضع جمموعة جديدة مـن القواعـد القانونيـة غـري امللزمـة.      

إىل أنَّ الوظيفة االستشارية للهيئة، اليت متكنها من تسـوية املنازعـات خـالل إجـراء      شري أيضاًوأ
املناقصات، قد قلَّلـت مـن اللجـوء إىل التقاضـي وكفلـت تطبيـق القـانون بنـهج موحـد متسـق.           

───────────────── 
  )١( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html.  

www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html
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وقد اعتربت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي استخدام هذه األداة البديلـة لتسـوية   
  املنازعات من املمارسات الدولية اجليِّدة.

وقــدَّم مشــارك مــن األرجنــتني عرضــاً عامــا جلهــود بلــده اإلصــالحية الراميــة إىل ضــبط   -٤٧
نظام االشتراء لديه من خالل إجراء مسح شامل لعمليات املناقصة العامة واالشتراء العمـومي.  

مؤسســة وطنيــة رئيســية،  ١٥ن وتضــمن هــذا املســح عمليــة مجــع موســعة للبيانــات املتاحــة مــ  
ملف للمشـتريات إىل جانـب إجـراء     ١ ٠٠٠أمر شراء وأكثر من  ١٥ ٠٠٠مشل دراسة  كما

لقاءات مع موظفني عموميني. وحدَّد حتليـل هـذه املعلومـات، الـذي جـرى بـدعم مـن برنـامج         
األمــم املتحــدة اإلمنــائي، مــواطن الضــعف الكامنــة يف نظــام االشــتراء العمــومي مــن أجــل ســد    
أبواب الفساد. وأكَّدت النتائج الرئيسية هلذا املسح أنَّ من املهـم مراعـاة الوضـوح يف عمليـات     
تقــدمي العطــاءات لضــمان الشــفافية والرتاهــة يف مــنح العقــود وأنَّ اإلكثــار مــن تبــديل املــوظفني  

 .املعنيني باملشتريات قد يؤدي إىل عدم االتساق يف تنفيذ عمليات االشتراء وتطبيق القواعد
وقدَّم مشارك من أملانيا عرضاً عامـا عـن خمـاطر الفسـاد يف االشـتراء العمـومي، ومنـها          -٤٨

حتديــد املتطلبــات التقنيــة علــى حنــو يقيــد املنافســة ووجــود نظــم رقابيــة قاصــرة وقابلــة إلســاءة    
االستخدام. وملعاجلة بعض من هـذه املخـاطر، ُوضـعت بـرامج ُنظميـة ملكافحـة الفسـاد تشـمل         

مـن التـدابري   أنَّ ليات تقييم للمخاطر بانتظام وعلى نطاق واسع. وأكَّد املشارك على إجراء عم
الفعالة بوجه خاص يف احلدِّ من خماطر الفسـاد إجـراء عمليـات فـرز قائمـة علـى اتقـاء املخـاطر         
للمــوظفني املســؤولني عــن قــرارات االختيــار وحســن إدارة عمليــات تنــاوب املــوظفني واختــاذ    

 وظيفيت اشـتراء السـلع أو اخلـدمات وسـداد املسـتحقات. وأشـار إىل وجـود        تدابري للفصل بني
نظام ال مركـزي لإلبـالغ علـى اإلنترنـت تسـتخدمه مجيـع اهليئـات العموميـة األملانيـة االحتاديـة           
وميكن من خالله تقييم تدابري منع الفساد وآثارها وعرض ذلـك يف تقريـر شـامل تقدمـه وزارة     

 يوان احملاسبات والربملان.الداخلية االحتادية إىل د

وأبرز مشارك من األونسيترال أمهية اجلهود الوقائية يف مكافحة الفسـاد واالحتيـال يف     -٤٩
جمال االشتراء العمومي، ومنها تنفيذ االتفاقية ونشر ثقافة الرتاهة. وقال إنَّ مراعاة الشـفافية يف  

وإنَّ خري سبيل لتحقيـق هـذه الشـفافية     ا لبلوغ هذه الغاية،أساسي اًعمليات االشتراء يظل مقوم
هــو اســتخدام عمليــات االشــتراء اإللكتــروين. وشــرع املشــارك يف تقــدمي عــرض عــام لقــانون     
األونسيترال النموذجي لالشـتراء العمـومي باعتبـاره أداة هتتـدي هبـا البلـدان السـاعية إىل إنشـاء         

يري املوضــوعية يف صــنع القــرار. نظــم لالشــتراء قائمــة علــى الشــفافية واملنافســة واســتخدام املعــا 
وأشار كذلك إىل أنَّ من املهم ضمان التـوازن بـني تزويـد نظـام االشـتراء بإطـار تنظيمـي مـتني         

  تطبيق النظام بأسلوب فعال هو اهلدف األهم.أنَّ واملغاالة يف التنظيم مع مراعاة 
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داهنم قــد أدخلــت وخـالل املناقشــة الـيت تلــت ذلـك، أفــاد العديـد مــن املـتكلمني بــأنَّ بلـ        - ٥٠
تعــديالت هامــة علــى إجراءاهتــا وأطرهــا القانونيــة املتبعــة يف جمــال االشــتراء العمــومي وأعــادت     

زالت عاكفة على إصالحها. وأكَّد املتكلمـون كـذلك    هيكلتها على مدار العقد املاضي وأهنا ما
يئــات عــن إنشــاء مؤسســات وطنيــة جديــدة مــن بينــها ه   هــذه التغــيريات قــد أســفرت أيضــاً أنَّ 

متخصصة يف االشـتراء. وأشـار عـدد مـن املـتكلمني للـدور األساسـي الـذي تنـهض بـه املكاتـب            
الوطنية ملراجعة احلسابات يف ضمان اإلشـراف علـى امليزانيـات الوطنيـة كإطـار إلنفـاق األمـوال        

  العمومية.
وأكَّــد معظــم املــتكلمني علــى تزايــد اســتخدام وإنشــاء التطبيقــات اإللكترونيــة ونظــم      -٥١

االشــتراء القائمــة علــى اإلنترنــت يف بلــداهنم. وأشــار عــدد منــهم إىل إنشــاء بوابــات أو قــوائم    
مركزية للسلع واخلدمات العمومية على اإلنترنت تتميز بالكفاءة وتسمح بالفصل بني اهليئـات  

إىل أنَّ العقـــود  املســـؤولة عـــن االشـــتراء واجلهـــات املســـتفيدة. وأشـــار عـــدة مـــتكلمني أيضـــاً 
  ات واإلجراءات املتصلة باملشتريات العمومية قد ُوحِّدت.واالستمار

تضــارب حمتمــل يف املصــاحل باســتبعاد أيِّ وبـذلت يف عــدة دول جهــود لضــمان جتنُّــب    -٥٢
األشخاص الذين لديهم مصاحل مالية أو غري مالية من جلان املشـتريات العموميـة، مـع السـماح     

 وجـود تضـارب مــن هـذا القبيــل بعـد منحهــا     بإلغـاء العقـود العموميــة بـأثر رجعــي إذا مـا تــبني    
  وإلزام املوظفني العموميني بتقدمي إقرارات للذمة املالية وبيان ما لديهم من مصاحل جتارية.

ــتحداث أدوات        -٥٣ ــل اسـ ــن أجـ ــة مـ ــود املبذولـ ــاز للجهـ ــتكلمني بإجيـ ــرض بعـــض املـ وعـ
ــز الشــفافية        ــة اإلصــالحات يف تعزي ــدى فعالي ــاس م ــاليب أخــرى لقي وتيســري  ومؤشــرات وأس

 الوصــول إىل املعلومــات. وأوضــح أحــد املــتكلمني أنَّ املراقــب املــايل للدولــة قــد وضــع مقياســاً 
  لتحديد مدى إمكانية االطالع على املعلومات على املستوى دون الوطين. مدرَّجاً
وأفاد بعـض املـتكلمني بـاجلهود املبذولـة لتحفيـز املـواطنني والرابطـات العامـة واجملتمـع            -٥٤

ــدين ــى         امل ــى املشــاركة النشــطة مــن خــالل تيســري ســبل االطــالع عل ــة عل واملنظمــات اجملتمعي
  املعلومات عن طريق بوابات إلكترونية على اإلنترنت.  

وأكَّد أحد املتكلمني أمهية دور اجملتمع املدين يف منـع الفسـاد، ورحَّـب بعقـد مناقشـات        - ٥٥
لدورة السادسة ملـؤمتر الـدول األطـراف،    عن التعاون مع املنظمات غري احلكومية ذات الصلة يف ا

يف حني شـدد آخـرون علـى أمهيـة احلفـاظ علـى الطـابع احلكـومي الـدويل الـذي يتسـم بـه مجيـع              
  العاملة اليت أنشأها مؤمتر الدول األطراف. األفرقة
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وأشار عدة متكلمني إىل استخدام اجلزاءات اإلدارية والعقوبـات اجلنائيـة علـى السـواء       -٥٦
ل تعزيــز االمتثــال لقواعــد االشــتراء ولوائحــه. ومــن هــذه اجلــزاءات اإلداريــة    كــرادع مــن أجــ 

إىل إنشـاء   حرمان الشـركات مـن التقـدم للحصـول علـى عقـود عموميـة أخـرى. وأشـري أيضـاً          
  آليات للتظلُّم تتيح ملقدِّمي العطاءات، الذين مل يفوزوا يف املناقصة، التظلُّم من نتيجتها.

لدول إىل النظر يف تبادل املعلومات حـول الكيانـات املدرجـة يف    ودعا أحد املتكلمني ا  -٥٧
القوائم السوداء على الصعيد الوطين للحيلولة دون إعادة تأسيسـها ككيانـات جديـدة يف دول    
ــا باملشــاركة يف          ــى أنَّ إنشــاء ســجل للشــركات املســموح هل ــتكلم آخــر عل أخــرى. وأكــد م

شـخاص الـذين سـبق اسـتبعادهم مـن أجـل       مناقصات االشتراء العمومي يتـيح التعـرف علـى األ   
  من خالل إنشاء شركات جديدة. يف مناقصة منعهم من العودة إىل املشاركة

وأشار عدد من املتكلمني إىل ضرورة مداومـة العمـل علـى كشـف مـواطن الضـعف         -٥٨
مـن   يف نظم االشتراء العمومي القائمة ويف كل مرحلة مـن مراحـل عمليـات االشـتراء، بـدءاً     

ــاء قـــدرات مـــوظفي   تقـــدمي ا ــة بنـ ــاءات إىل تنفيـــذ العقـــد. وجـــرى التأكيـــد علـــى أمهيـ  لعطـ
  وتدريبهم.  املشتريات

ــى الصــعيد          -٥٩ ــداهنم عل ــذة يف بل ــتكلمني إىل أنَّ اإلصــالحات املنفَّ ــن امل ــار الكــثري م وأش
ا إلضفاء الطابع املركزي على عمليات االشتراء العمومي أو حتريرها مـن املركزيـة،   الوطين، إمَّ

لت العمـل علـى التنسـيق بـني املؤسسـات مـن أجـل تعزيـز أوجـه التضـافر وضـمان التكامـل             مش
االشـتراء العمـومي قـد     الشـفافية يف  بينها. وأفاد عدة متكلمني بـأنَّ اإلصـالحات يف جمـال    فيما

نفِّــذت بــدعم مــن شــركاء ثنــائيني ومتعــددي األطــراف مثــل البنــك الــدويل ومصــرف التنميــة    
ندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات         للبلدان األمريكية وص

  واجلرمية والوكالة األملانية للتعاون الدويل.
األكادميية الدولية ملكافحة الفساد على التدريب املتخصص الذي توفره يف وشددت   - ٦٠

اون مع املكتب جمال مكافحة الفساد يف عمليات االشتراء، والذي أعدته األكادميية بالتع
استناداً إىل مشروع "الشراكة بني القطاعني العام واخلاص حتقيقاً للرتاهة يف املشتريات 

  من االتفاقية. ٩العمومية"، والذي يهدف إىل تعزيز تنفيذ الدول للمادة 
ورأى بعض املتكلمني أنَّ من املمكن تنظيم جلسات إحاطة مع منظمات غري   - ٦١

ات الفريق العامل، واالستفادة من التجربة اإلجيابية لفريق حكومية على هامش اجتماع
متكلمني أنَّ إالَّ . ٤/٦استعراض التنفيذ بشأن جلسات اإلحاطة اليت ُتنظم عمالً بالقرار 

فرقة األآخرين شددوا على ضرورة احملافظة على الطابع احلكومي الدويل الذي يتسم به مجيع 
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ألطراف، وفقاً للنظام الداخلي للمؤمتر، واعترضوا على العاملة اليت أنشأها مؤمتر الدول ا
هذه املسألة ال تقع أنَّ توصية يف ذلك الشأن. وشدد متكلمان على  تقدمي الفريق العامل أيَّ

  ضمن نطاق والية الفريق العامل.
    

    والتوصيات األخرى ٥/٤تقرير عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر   -باء  
ستهالليا للمناقشة املتعلقة بالتوصيات األخرى الرامية إىل قدَّمت الرئيسة عرضاً ا  -٦٢

، مبا يف ٥/٤. وقدَّمت األمانة معلومات حمدَّثة عن تنفيذ القرار ٥/٤النهوض بتنفيذ قرار املؤمتر 
ذلك املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتب واألدوات املعرفية اليت يضعها. وسُيقدَّم إىل مؤمتر 

دورته السادسة ورقة معلومات أساسية عن حالة تنفيذ ذلك القرار  الدول األطراف يف
)CAC/COSP/2015/8.(  

وأفادت األمانة جبمع معلومات من الدول األطراف عن تنفيذها الفصل الثاين من   -٦٣
االتفاقية، وقدَّمت معلومات عن حتديث املوقع الشبكي للفريق العامل املعين باملنع، وعن املنصة 

يت طُوِّرت يف سياق اجلهود اليت تبذهلا األمانة للوفاء بواليتها باعتبارها مرصداً دوليا املعرفية ال
 للممارسات اجليدة يف جمال منع الفساد.

وقدَّمت األمانة معلومات عن مبادراهتا املتعدِّدة يف جمال تقدمي املساعدة التقنية على   -٦٤
ألطراف يف جمال منع الفساد. وقدَّم املكتب الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي لدعم الدول ا

املساعدة للدول األطراف يف وضع استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد أو يف تنقيح القائم 
منها، وأصدر منشوراً عنوانه: "دليل عملي لوضع االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد 

 National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development andوتنفيذها" (

Implementation وواصل تعاونه الوثيق مع الوكاالت املعنية مبكافحة الفساد والرابطات ،(
 التابعة هلا وقدَّم هلا الدعم.

وزوَّد املكتب الدول األطراف أيضاً باملساعدة التقنية واخلربات يف جمال تنفيذ االتفاقية   -٦٥
األهداف يف جمال وضع التشريعات وبناء القدرات على الصعيدين  من خالل أنشطة حمدَّدة

اإلقليمي والقطري، ويف جماالت أخرى منها نظم ولوائح التصريح عن املوجودات وعن 
تعارض املصاحل، واالشتراء، والشفافية يف اإلدارة العمومية، واحلصول على املعلومات، ومحاية 

اية املبلغني منشوراً بعنوان "دليل مرجعي املبلغني. وأصدر املكتب بشأن موضوع مح
 Resource Guide on Good Practices in theللممارسات اجليدة بشأن محاية املبلغني" (

Protection of Reporting Persons.( 
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واضطلع املكتب أيضاً مببادرات متعدِّدة ركَّزت على منع الفساد يف قطاع العدالة.   -٦٦
من اتفاقية األمم  ١١ة من "الدليل واإلطار التقييمي لتنفيذ املادة وُوِضعت الصيغة النهائي

 Implementation Guide and Evaluative Framework for Articleاملتحدة ملكافحة الفساد" (

11 of the United Nations Convention against Corruption بشأن نزاهة اجلهاز القضائي (
خدم ذلك الدليل يف عدة حلقات عمل جتريبية. وفيما خيص نزاهة وأجهزة النيابة العامة، واست

اجلهاز القضائي، نفَّذ املكتب أيضاً مشروعاً يف إحدى الدول وقدَّم املساعدة إىل عدة دول 
أطراف أخرى. كما عزَّز املكتب عملية إدراج تدابري مكافحة الفساد ضمن جمموعة التدابري 

مبا فيها جهاز الشرطة وهيئة اجلمارك وسلطة مراقبة  اليت تتخذها سلطات إنفاذ القانون،
 احلدود والسجون.

وأدى مستشارو املكتب اإلقليميون الثمانية، ومستشاراه الوطنيان املعنيان مبكافحة   - ٦٧
الفساد، العاملون يف امليدان، دوراً مفيداً يف تقدمي تلك املساعدات على مدى السنتني 

 ثيق مع اخلرباء املنتدبني من مقر املكتب.األخريتني، وقد عملوا بتعاون و

وروَّج املكتب أيضاً ملشاركة األفراد واجملموعات من خارج القطاع العام، مبا يف   - ٦٨
ذلك من اجملتمع املدين، يف منع الفساد، من خالل توفري التدريب على االتفاقية وآلية 

راط يف أنشطة أخرى. استعراض تنفيذها، وكذلك من خالل دعم مبادرات التوعية واالخن
 ٥/٦وفيما يتعلق بالعمل مع القطاع اخلاص، شدَّدت األمانة على أنَّ املؤمتر قد اعتمد القرار 

املعنون "القطاع اخلاص"، وأنَّ املؤمتر سُيزوَّد يف دورته السادسة بتقرير عن حالة تنفيذ هذا 
 ).CAC/COSP/2015/9القرار (

ــدوره ا     -٦٩ ــب االضــطالع ب ــة ملكافحــة     وواصــل املكت ــادرة األكادميي ــار املب لقيــادي يف إط
ــل           ــات عم ــالث حلق ــادرة إضــافة إىل ث ــك املب ــار تل ــنويني يف إط ــاعني س ــنظَّم اجتم ــاد، ف الفس
"لتدريب املدربني" من أجل تعزيز نقل املعارف وتبادهلا بني األكادمييني. وجتاوز عـدد املصـادر   

مصـــدر، إضـــافة إىل دورة تدريبيـــة  ١ ٨٠٠للمبـــادرة  )٢(الـــواردة يف املوقـــع الشـــبكي احملـــدَّث
جامعــة علــى األقــل يف مجيــع  ٣٠منوذجيــة حمدَّثــة تتعلــق باالتفاقيــة، قامــت أو تقــوم بتدريســها  

 العامل.  أحناء

واستمر املكتب، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وكلية موظفي منظومة   - ٧٠
مج موضوع مكافحة الفساد يف الربامج اليت األمم املتحدة، يف تنفيذ املبادرة الرامية إىل د

تضعها األمم املتحدة، وخاصة يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية، من خالل تنظيم 
───────────────── 

  )٢( www.track.unodc.org/Education/Pages/home.aspx. 

www.track.unodc.org/Education/Pages/home.aspx
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دورة أخرى لتدريب املدربني واالضطالع بأنشطة لبدء تنفيذ برامج جديدة. وُيتوقَّع أن تزداد 
 .٢٠١٥مة يف أيلول/سبتمرب أمهية هذه املبادرة باعتماد أهداف التنمية املستدا

وأفاد العديد من الدول، يف كلماهتا املتعلقة بالبنود السابقة من جدول األعمال،   - ٧١
ويف جمال منع  ٥/٤مبعلومات عن األنشطة اإلضافية اليت تضطلع هبا فيما يتعلق بتنفيذ القرار 
د، ووضع وتنفيذ الفساد، مشلت األعمال اليت تضطلع هبا أجهزهتا املعنية مبكافحة الفسا

استراتيجيات وتدابري أخرى ملكافحة الفساد ترمي إىل تعزيز الرتاهة والشفافية واملساءلة يف 
  اخلدمات العمومية.

    
    األولويات املقبلة  - خامساً  

، أن يواصــل الفريــق العامــل متابعــة خطــة العمــل ٥/٤ر، يف قــراره كــان املــؤمتر قــد قــرَّ  -٧٢
وبداية الـدورة الثانيـة آلليـة اسـتعراض التنفيـذ، وفقـاً        ٢٠١٥عام  املتعددة السنوات للفترة حىت

إىل عـام   ٢٠١٢ملا اتفق عليه الفريق العامـل. وبيَّنـت الرئيسـة أنَّ خطـة العمـل للفتـرة مـن عـام         
اخلطـة قـد وفَّـرت إطـاراً للمناقشـات      أنَّ قد انتهت مع دورة الفريق العامل السادسة، و ٢٠١٥

فصـل الثـاين مـن االتفاقيـة، وسـاعدت الـدول األطـراف يف التحضـري         املواضيعية بشأن أحكام ال
  الستعراض تنفيذ الفصل الثاين.  

ــة القادمــة، الــيت       -٧٣ ــاَه الفريــق العامــل إىل دورة االســتعراض الثاني واســترعت الرئيســةُ انتب
تشمل استعراض تنفيذ الفصل الثاين مـن االتفاقيـة، ودعـت الفريـق العامـل، بـالنظر إىل الواليـة        
املسـندة إليــه خبصــوص تقـدمي املشــورة واملســاعدة إىل املـؤمتر، إىل مناقشــة األولويــات املقبلــة يف    

  جمال منع الفساد ومواصلة املناقشات املواضيعية بشأن تنفيذ الفصل الثاين.
وذكرت األمانة أنَّ عدة دول أطراف قد عملـت بنشـاط علـى تقيـيم تنفيـذها للفصـل         -٧٤

د لوحظ أنَّ اإلجراءات والنهوج املتبعة قد تباينت، وأنـه أبـدي ترحيـب    الثاين من االتفاقية. وق
بالتشارك يف اخلربات يف هذا الشأن من أجل إثراء عملية التحضـري لـدورة االسـتعراض املقبلـة.     
وأشــارت األمانــة إىل ضــرورة إجــراء تقــدير للجهــود التراكميــة والتشــاركية جلمــع املعلومــات   

بشأن تنفيذ مجيـع أحكـام الفصـل الثـاين والتباحـث يف مـواطن        واخلربات لدى الدول األطراف
  لتطوير األفكار يف املستقبل. القوة والضعف املتعلقة بتلك اجلهود باعتبار ذلك أساساً

وأوصــى عــدة مــتكلمني باحلفــاظ علــى حيــز خيصــص ملناقشــة تنفيــذ الفصــل الثــاين مــن     -٧٥
العامـل يف التوصـية مبواصـلة ذلـك. وسـلطوا      جانب اخلرباء املمارسني، واقترحوا أن ينظر الفريـق  

الضــوء، باإلضــافة إىل ذلــك، علــى ضــرورة النظــر بعــني االعتبــار علــى حنــو كــاف يف البنيــة الــيت  
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تتكــون منــها اهليئــات الفرعيــة املختلفــة التابعــة للمــؤمتر وذلــك الجتنــاب االزدواجيــة يف العمــل     
ر أن يوضـح الواليـة املسـندة إىل    وضمان الكفاءة. وذُكر على وجـه اخلصـوص أنـه ينبغـي للمـؤمت     

فريق استعراض التنفيذ وإىل الفريـق العامـل، وذلـك علـى سـبيل املثـال بتكليـف فريـق اسـتعراض          
  التنفيذ مبهمة مناقشة املسائل اإلجرائية وتكليف الفريق العامل مبهمة مناقشة املسائل املواضيعية.

كوينيـة للـهيئات الفرعيـة ينبغـي أن ُتتـرك      وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ مناقشة البنيـة الت   -٧٦
ا بقـرار املـؤمتر بشـأن الـدورة الثانيـة آلليـة اسـتعراض        ملؤمتر الدول األطراف ألهنا ترتبط جوهريـ 

  التنفيذ.
وذكر متكلم آخر أنه ينبغي استعراض كل أحكام الفصل الثـاين يف آن واحـد، بـالنظر إىل      - ٧٧

  ينبغي مناقشتها خالل الدورة السادسة للمؤمتر. الروابط القوية فيما بينها، وهي تفاصيل
    

    اعتماد التقرير  - سادساً  
 .، اعتمد الفريُق العامل التقريَر عن اجتماعه٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢يف   -٧٨

  
  

  


