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الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية تقرير عن اجتماع     
آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢مبنع الفساد، املعقود يف فيينا من   املعين

٢٠١٦      
    مقدِّمة  -أوالً  

 ،٣/٢يف قراره  ،قرَّر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -١
من  ٦٣من املادة  ٧للفقرة  ت، وفقاًقَّويل مفتوح العضوية مؤإنشاء فريق عامل حكومي د

من النظام الداخلي للمؤمتر،  ٢من املادة  ٢اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، والفقرة 
  بغية تقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسَندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.

  الفريق العامل باملهام التالية: يف ذلك القرار أيضاً أن يضطلع وقرَّر املؤمتر -٢
 مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  (أ)  

 بالتدابري واملمارسات تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق (ب) 
 الوقائية؛

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

مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات   (د) 
  اجملتمع بغية منع الفساد.

، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، ٦/٦ب املؤمتر يف قراره حَّرو  -٣
 وخصوصاًاملعين مبنع الفساد، بأعمال الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 

املناقشات املوضوعية حول خمتلف أحكام الفصل الثاين من االتفاقية. ونوَّه املؤمتر مع التقدير 
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بإجنازات الفريق العامل يف جمال تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا 
 وممارسات تزويد األمانة مبعلوماتوممارساهتا اجليِّدة، وشجَّع الدول األطراف على مواصلة 

  تنفيذها ألحكام ذلك الفصل. بشأن وحمدَّثة جديدة جيِّدة
من التزام وما بذلته من جهود ويف القرار نفسه، رحَّب املؤمتر مبا أبدته الدول األطراف   -٤

تقوم األمانة جبمعها  ،جل توفري معلومات عن املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفسادأمن 
نظيمها ونشرها يف سياق أداء مهامها بوصفها مرصداً دوليا، وطلب إىل الدول األطراف أن وت

كما طلب املؤمتر إىل األمانة، رهناً بتوافر موارد من خارج  تواصل توفري تلك املعلومات.
امليزانية، أن تواصل عملها باعتبارها مرصداً، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشبكي 

  لفريق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة.هلذا اواضيعي امل
، املعنون "التشجيع على استخدام تكنولوجيات ٦/٧املؤمتر، يف قراره  وطلب  -٥

املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، أن تناقش 
كنولوجيا املعلومات واالتصاالت لتنفيذ اهليئات الفرعية املعنية كيفية الترويج الستخدام ت

االتفاقية من أجل تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد، وأن تضع قائمة بأفضل 
  املمارسات بشأن كيفية تعزيز وتشجيع ذلك االستخدام. 

، إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون مع اجلهات املعنية ٦/٦طلب املؤمتر، يف قراره كما   -٦
منظمات دولية وشركاء وجهات ماحنة، إعداد الدراسات واملواد التدريبية واألدلة  من

واألدوات لصاحل احلكومات واملنظمات الرياضية لتمكينها من زيادة تعزيز التدابري املتَّخذة يف 
  زاهة يف اجملال الرياضي. جمال صون الن

نفيذ اتفاقية األمم املتحدة املعنون "مواصلة استعراض ت ٦/١وطلب املؤمتر، يف قراره   -٧
م جداول األعمال املؤقَّتة للهيئات الفرعية اليت أنشأها ظِّملكافحة الفساد"، إىل األمانة أن تن

 واتساقاًاملؤمتر حبيث تتجنب تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات. 
 ٢٩ؤمتر يف اجتماعه املعقود يف ه املكتب املوسَّع للمرَّأق ومع ما هذه القراراتمع 

  ، فقد ركز الفريق العامل، يف دورته السابعة، على املوضوعني التاليني:٢٠١٦نيسان/أبريل 
استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ االتفاقية بغية   (أ)  

  تعزيز الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد؛ 
جملال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة الرشيدة يف هذا زاهة يف ا صون الن  (ب)  

  اجملال وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة.
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    االستنتاجات والتوصيات  - ثانياً  
ز احلاجة إىل ، وأبر٦/٦سلَّم الفريق العامل مبا حتقَّق من تقدُّم يف تنفيذ قرار املؤمتر   -٨

  مواصلة تلك اجلهود.
ق العامل بأن يواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية وأوصى الفري  - ٩
املكتب) تقدمي الدعم إىل الدول األطراف ملساعدهتا على تنفيذ مكتب املخدِّرات واجلرمية أو (

امليزانية، على أن يشمل ذلك أحكام الفصل الثاين من االتفاقية، رهناً بتوافر موارد من خارج 
  فية ومواد تدريبية جديدة.نواتج معر َدإعدا
 أنشطته املعنية ببناءعلى مواصلة املخدِّرات واجلرمية وشجَّع الفريق العامل مكتب   - ١٠

االحتياجات يف جمال التدابري الوقائية ملكافحة الفساد واستبانة حبسب صممة املالقدرات 
ب ورهناً بتوافر موارد املمارسات اجليِّدة املقاَرنة يف جمال منع الفساد، وذلك بناء على الطل

وعالوة على ذلك، شجَّع الفريُق العامل الدول على أن متدَّ األمانةَ باملزيد  من خارج امليزانية.
منع الفساد، لكي ُتنَشر على بشأن من املعلومات والنصوص بشأن تنفيذها للفصل الثاين و

  اخلاصة بالفريق العامل. الشبكة املواضيعيةصفحات 
مباشرة يق العامل بالوثائق واألدوات اليت أتاحتها األمانة على اإلنترنت ورحَّب الفر  - ١١

الدول على استخدام  ثَّوح ،يف الصفحة الشبكية املواضيعية اخلاصة بالفريق العامل
  املعلومات املوجودة ومواصلة تشاطر املعلومات. 

دام تكنولوجيا م يف استخسلَّم الفريق العامل مبا حققته الدول األطراف من تقدُّو  - ١٢
، وشدَّد ٦/٧املعلومات واالتصاالت من أجل الترويج لتنفيذ االتفاقية ويف تنفيذ قرار املؤمتر 

على احلاجة إىل مواصلة هذه اجلهود، ومساعدة الدول األطراف يف التغلب على الصعوبات 
 ذات الصلة. وشجع الفريق العامل الدول األطراف على مواصلة تبادل املعلومات بشأن

كيفية استخدامها لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تيسري الشفافية يف القطاع 
  العام ومنع الفساد. 

 يكفيوأوصى الفريق العامل بأن تكفل الدول وضع التشريعات الالزمة، وتوفري ما   - ١٣
 اًوخصوصزاهة يف الرياضة،  من املوارد واملوظفني للهيئات ذات الصلة من أجل تعزيز الن

  فاذ القانون والتعليم ذات الصلة.دعم أنشطة املنع وإنب
أوصى الفريُق العامل الدول األطراف بالنظر يف اختاذ تدابري مناسبة يف جماالت كما   - ١٤

التشريع واإلدارة وبناء القدرات، على أن تشمل تدابري ترمي إىل تعزيز التعاون والتنسيق 
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ة ذات الصلة واملنظمات الرياضية الوطنية والدولية، من احلكومي اهليئاتوتبادل املعلومات بني 
  وفعالية. ةًأجل العمل على منع الفساد على حنو أكثر جناع

وطلب الفريق العامل إىل األمانة أن تواصل، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية،   - ١٥
جمال الرياضة  مواصلة العمل على تعزيز النـزاهة يف جمال الرياضة واحلوكمة الرشيدة يف

د الرياضة، مبا يف ذلك من خالل وضع برنامج شامل دَّوالتخفيف من خماطر الفساد اليت تته
وعاملي وإعداد دراسات ومواد تدريبية وأدلة إرشادية وأدوات لفائدة احلكومات واملنظمات 

  الرياضية واجلهات املعنية األخرى.
موارد كافية من خارج  ة إىل توفريوسلط الفريق العامل الضوء على احلاجة املاس  - ١٦

كفالة مواصلة تقدمي املساعدة التقنية الالزمة لتعزيز املخدِّرات واجلرمية بغية ملكتب امليزانية 
تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية وقرارات املؤمتر ذات الصلة؛ ودعا الدول األطراف واجلهات 

على سبيل املثال من خالل وذلك الفساد، املاحنة األخرى إىل معاودة تأكيد التزامها مبنع 
  رة على عدة سنوات.سَّفري تربعات مالية خمصصة بشروط ميتو
وطلب الفريق العامل أيضا من املكتب أن يكثف جهوده يف توفري املساعدة التقنية   - ١٧

للدول األطراف، بناء على الطلب ورهناً بتوافر موارد من خارج امليزانية، بالتنسيق مع 
  البلدان النامية.يف  وخصوصاًالثنائية واملتعددة األطراف املقدِّمة للمساعدات التقنية،  اجلهات

ت قَّيف جدول األعمال املؤ احملورية املراد إدراجهااتفق الفريق العامل على املواضيع قد و  -١٨
لفساد جبهود مكافحة ا اخلاصة: مناهج التعليم املدرسية واجلامعية ٢٠١٧يف عام  املقبلةلدورته 
  ).١١و ٨و ٧زاهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد  والن ،)١٣(ج) من املادة ١(الفقرة 

واقترح الفريق العامل أن يقدم املؤمتر إرشادات بشأن مواضيع إضافية لكي يناقشها   - ١٩
 ييف التصدِّ، مع اإلقرار باحلاجة إىل املرونة ٢٠١٧عام  الالحقة بعدالفريق العامل يف دوراته 

واليت قد تتطلب  ،جتاهات والتحديات العاملية اليت قد تستبان يف إطار آلية استعراض التنفيذلال
اقُترحت املواضيع التالية للمناقشة: قياس قد ناقشة موضوعية. ومب أن يتناوهلا الفريق العامل
لمية؛ اجلهود املبذولة ملكافحته باستخدام مؤشرات عوتأثري  الفساد، مستوى الفساد وخماطر

 تضاربحباالت  اخلاصةاملالية واللوائح التنظيمية  اإلفصاح عن املوجوداتوتطبيق نظم 
)؛ ٨من املادة  ٥؛ والفقرة ٧من املادة  ٤املصاحل ومدى فعاليتها يف منع الفساد (الفقرة 

ة من املاد ٤املوظفني العموميني (الفقرة  من جانبوالتدابري والنظم الرامية إىل تيسري اإلبالغ 
)؛ والدروس املستفادة بشأن ١٣من املادة  ٢) والبالغات املقدَّمة من عامة الناس (الفقرة ٨

  ).٥(املادة  تأثريهاوضع استراتيجيات مكافحة الفساد وتقييمها وقياس 
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  تنظيم االجتماع  - ثالثاً  
  

    افتتاح االجتماع  - ألف  
عين مبنع الفساد اجتماعه السابع عقد الفريُق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية امل  - ٢٠

. وترأَّس جلسات الفريق العامل رئيس مؤمتر الدول ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢يف فيينا من 
  األطراف ألكسندر كونوفالوف (االحتاد الروسي) ونائبه أندريس المولياتِّي فارغاس (شيلي).

. وأكد ٦/٧و ٦/٦و ٦/١واستذكر الرئيس، لدى افتتاح االجتماع، قرارات املؤمتر   - ٢١
املمارسات اجليِّدة يف جمال منع  والتشارك يفعلى أمهية املناقشات التفاعلية يف االجتماع 

واستهل املناقشات املواضيعية حول موضوعي تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت  ،الفساد
  زاهة يف جمال الرياضة.  والن
زاهة  لتعزيز الشفافية والنجدا  مهمة وشدَّدت األمانة على أنَّ أحكام الفصل الثاين  - ٢٢

واحلوكمة الرشيدة. وقالت إنَّ هذه املبادئ جمسَّدة أيضاً يف القرارات اخلمسة غري املسبوقة اليت 
املعنون "بيان  ٦/٥اعتمدها املؤمتر يف دورته األخرية واليت تركز على التدابري الوقائية، أي القرار 

اكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال منع الفساد سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشر
املعنون  ٦/٧املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، والقرار  ٦/٦ومكافحته" والقرار 

"التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
ملعنون "منع الفساد من خالل تعزيز الشفافية واملساءلة والكفاءة ا ٦/٨ملكافحة الفساد"، والقرار 

يف تقدمي اخلدمات العامة عن طريق تطبيق املمارسات الفضلى واالبتكارات التكنولوجية"، والقرار 
إىل أنَّ الفريق العامل قد  أيضاًوأُشري  املعنون "التعليم والتدريب يف سياق مكافحة الفساد". ٦/١٠

املمارسات والدروس  للتشارك يف، الفرصة ٢٠١٠منذ أول اجتماع له يف عام للدول،  أتاح
  منع الفساد. خبصوصاملستفادة واخلربات الفنية املكتسبة 

وعرضت األمانة أيضاً وثائق االجتماع. وقد أعدَّت ورقة معلومات أساسية عن   - ٢٣
املتحدة ملكافحة الفساد  استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت يف تنفيذ اتفاقية األمم

)CAC/COSP/WG.4/2016/2 وورقة معلومات أساسية عن الرتاهة يف اجملال الرياضي (
)CAC/COSP/WG.4/2016/3 من ) استناداً إىل الردود اليت قدَّمتها الدول األعضاء بناء على طلب

 ١٨ وردت حىت املعلومات اليتيف الورقتني وُيجسِّد التقريران  األمانة للحصول على معلومات.
ردود إضافية بعد ذلك التاريخ. وبناء على قُدِّمت تسعة دولةً. وقد  ٢٧من  ٢٠١٦أيار/مايو 

الردود، باستثناء رد واحد، على كل من املوقع الشبكي الرمسي  تلك أُتيحتموافقة الدول املعنية، 
ت دَّوأُع .يق العاملاخلاص بالفرهلذا االجتماع للفريق العامل وعلى املوقع الشبكي املواضيعي 
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) توجز CAC/COSP/WG.4/2016/4( ٦/٦أيضاً ورقة معلومات أساسية عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر 
  األعمال اليت قامت هبا األمانة بالتعاون مع الدول األطراف من أجل تنفيذ القرار املذكور.

التزام الدول  وتكلم ممثل تونس نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، فأكد جمدَّداً  - ٢٤
املالية غري املشروعة، والحظ يف هذا الصدد أنَّ  والتصدِّي للتدفُّقاتاألفريقية مبكافحة الفساد 

ودعا إىل تعزيز  يعرقالن العمل على حتقيق التنمية املستدامة.عائقان قات فُّالفساد وتلك التد
وأبرز أمهية الفريق العامل  التنسيق بني السلطات الوطنية وسائر اجلهات املعنية مبنع الفساد.

إىل تنفيذ توصيات قُُدماً وأشار إىل أنه يتطلع  ،باعتباره منرباً لتبادل املعلومات واخلربات
ية للدول بناء على طلبها حىت كما شدَّد على احلاجة إىل توفري املساعدة التقن الفريق العامل.

  أفضل. على حنون من تنفيذ االتفاقية كَّتتم
سيادة القانون والتنمية أسس ثل االحتاد األورويب على أنَّ الفساد يقوِّض وشدَّد مم  - ٢٥

على مكافحة الفساد يف داخل جاداً املتكلم بأنَّ االحتاد األورويب يعمل  وأبلغ املستدامة.
ه بأمهية إشراك اجملتمع املدين يف منع الفساد ومكافحته، كما سلط وَّون ه؛خارجاالحتاد و

تيسري الوصول إىل املعلومات،  ومنها مثالًملواضيع احملدَّدة يف جمال املنع، الضوء على عدد من ا
  غني.لِّاملباألشخاص ونزاهة القضاء، ومحاية 

وتكلَّم ممثل أوروغواي نيابة عن جمموعة دول أمريكا الالتينية والكارييب، فأشار إىل أمهية   - ٢٦
وقال إنَّ  مل على منع الفساد ومكافحته.تعزيز مشاركة اجملتمع، مبا يشمل القطاع اخلاص، يف الع

الفريق العامل املعين مبنع الفساد يشكل منرباً للتعلم املشترك. ونوَّه بأمهية توفري املساعدة التقنية من 
أجل تدعيم القدرة على منع الفساد ومكافحته، ودعا إىل توفري املزيد من املساعدة للبلدان 

  يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية. املتوسطة الدخل من أجل املضي قدماً
دة وتكلَّمت وزيرة الشفافية املؤسسية ومكافحة الفساد يف دولة بوليفيا املتعدِّ  - ٢٧

القوميات، فنوَّهت بأمهية منع الفساد من خالل تيسري احلصول على املعلومات بالوسائل 
، املتعدِّدة القوميات بوليفيادولة التكنولوجية. وعرضت بإجياز لعدد من املبادرات املنفذة يف 

" وسبع Mi Plataformaباسم "، املعروفة لوصول إىل املعلومات إلكترونياومنها أداة تيسر ا
ألعاب حاسوبية معدَّة من أجل األطفال وزعت على املدارس االبتدائية. وباإلضافة إىل ذلك، 

النظام  :فساد ومهاال كشف حاالتمن أجل تيسري حاسوبيتني أشارت إىل إنشاء منصتني 
للوزارة االطالع ، والذي يتيح كافحة الفساد واسترداد املوجوداتم عناملتكامل للمعلومات 

م تصنيف معلومات اهليئات على السجالت العمومية باالتصال احلاسويب املباشر، والثاين نظا
لفساد. حيتوي على معلومات مالية مصنَّفة ويدعم التحقيقات يف جرائم االذي ، املالية
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مع الشباب على نشر ثقافة يف العمل إىل جهود وزارهتا يف التعاون  كلمتهاوأشارت يف هناية 
  الشفافية. 

    
    إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  - باء  

  جدول األعمال التايل: ،آب/أغسطس ٢٢يف  ،أقرَّ الفريق العامل  - ٢٨
 املسائل التنظيمية: -١  

 افتتاح االجتماع؛ (أ)   

 إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. ب)(   

، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر  - ٢  
املعنون "التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات  ٦/٧وقراره 

 واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد":

 يِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد:املمارسات اجل (أ)   

استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل  ‘١‘    
تنفيذ االتفاقية بغية تعزيز الشفافية يف القطاع العام 

 ومكافحة الفساد؛ 

زاهة يف اجملال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة  صون الن ‘٢‘    
ختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرشيدة يف هذا اجملال و

 الرياضة؛

 توصيات أخرى. (ب)   

 األولويات املقبلة. -٣  

 اعتماد التقرير. -٤  
    

    احلضور  - جيم  
كانت الدولُ التالية األطراف يف االتفاقية ممثَّلةً يف اجتماع الفريق العامل:   - ٢٩

 ر،إكوادو ن،أفغانستا ل،إسرائي ا،راليأست ا،إسباني ا،أرميني ،األرجنتني ن،أذربيجا، الروسي  االحتاد
 )،اإلسالمية- إيران (مجهورية ي،أوروغوا ال،أنغو ا،إندونيسي ة،اإلمارات العربية املتحد ا،أملاني
 يش،بنغالد ا،بلجيك م،بروين دار السال ل،الربتغا ل،الربازي ن،البحري ن،باكستا ي،باراغوا ا،إيطالي
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 د،تايلن ،بريو )،املتعددة القوميات- بوليفيا (دولة ا،بولند ك،البوسنة واهلرس و،بوركينا فاس ا،بنم
 ة،مجهورية ترتانيا املتحد ر،اجلزائ د،اجلبل األسو يت،ليش- تيمور س،تون و،توغ ا،تركي، تشيكيا

دولة  ،جنوب أفريقيا ،مجهورية الو الدميقراطية الشعبية ،مجهورية كوريا ،اجلمهورية الدومينيكية
 ،السودان ،سوازيلند ،سنغافورة ،سلوفينيا ،سلوفاكيا، السلفادور ،النكاسري  ،رومانيا ،فلسطني
زويال  فن ،الفلبني ،فرنسا ال،غواتيما ا،غان ن،غابو ن،عما ق،العرا ،الصني ،شيلي ،سويسرا
كوت  ،كوبا ،كندا ،كمبوديا ،كرواتيا ،قطر ،قربص ،فييت نام ،فنلندا ،البوليفارية)- (مجهورية
 ،مصر ،ماليزيا ،مالطة ،ليبيا ،لكسمربغ ،لبنان ،كينيا ،الكويت ،كولومبيا ،كوستاريكا ،ديفوار
 ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،اململكة العربية السعودية ،املكسيك ،املغرب

 ،هولندا ،هندوراس ،اهلند ،نيجرييا ،النيجر ،النمسا ،النرويج ،ناميبيا ،ميامنار ،موريشيوس
  اليونان. ،اليمن ،ات املتحدة األمريكيةالوالي
  .موقِّعة على االتفاقيةدولة وهي  ،اليابانوُمثِّلت   -٣٠
  وُمثِّل االحتاُد األورويب، وهو منظمة تكامل اقتصادي إقليمية طرف يف االتفاقية، يف الدورة.  - ٣١
بعة لألمانة العامة: وُمثِّلت مبراقبني الوحدات والربامج والوكاالت املتخصِّصة التالية التا  - ٣٢

برنامج والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، وجلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل، 
  املتحدة اإلمنائي.  األمم
جملس ووُمثِّلت مبراقبني أيضاً املنظماُت احلكوميةُ الدوليةُ التالية: أمانة الكومنولث،   - ٣٣

املنظمة الدولية واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، وم، أوروبا، املنظمة األوروبية للقانون العا
منظمة األمن وجامعة الدول العربية، واللجنة األوليمبية الدولية، وللشرطة اجلنائية (اإلنتربول)، 

  منظمة شنغهاي للتعاون.ومبادرة مكافحة الفساد، ووالتعاون يف أوروبا، 
    

"متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"،  ، املعنون٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر   - رابعاً  
، املعنون "التشجيع على استخدام تكنولوجيات املعلومات ٦/٧وقراره 

    واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" 
    املمارسات اجليِّدة واملبادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساد - ألف 

املعلومات واالتصاالت من أجل تنفيذ االتفاقية بغية تعزيز استخدام تكنولوجيات  - ١  
    الشفافية يف القطاع العام ومكافحة الفساد

قدَّم الرئيس للمناقشة املوضوعية يف إطار هذا البند من جدول األعمال، الذي أعدَّت   - ٣٤
  ).CAC/COSP/WG.4/2016/2األمانة بشأنه ورقة معلومات أساسية (
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الدولَ األعضاء على ما سبق أن قدَّمته من معلومات متهيداً لعقد وشكرت األمانةُ   -٣٥
االجتماع، ركَّزت فيها على استخدام تكنولوجيات املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز 

من االتفاقية)؛ وتدعيم  ٩زاهة يف جمايل املشتريات العمومية وإدارة األموال العمومية (املادة  الن
من االتفاقية)؛ والتشجيع على  ١٠وتقدمي اخلدمات العمومية (املادة آليات إبالغ عموم الناس 

أمَّا فيما يتعلق باملشتريات العمومية، فقد ذُكر أنَّ  من االتفاقية). ١٣مشاركة اجملتمع (املادة 
الدول نشطت يف استخدام أدوات من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، تنوَّعت بني نشر 

ملواقع الشبكية احلكومية، وإنشاء بوَّابات إلكترونية لالشتراء ومناذج إشعارات االشتراء يف ا
إلكترونية للمستندات على اإلنترنت، وكذلك توفري احللول اإللكترونية املتكاملة متاماً اليت تتيح 

. وأبلغ عدد من الدول بأهنا انتقلت يف العمل من ياتباع أسلوب االشتراء اإللكتروين الالورق
  على توفري املعلومات بشكل غري تفاعلي إىل ُنظم تتيح التفاعل مع مستعملي النظم.ُنظم تقتصر 

أمَّا يف جمال إبالغ عموم الناس، فقد أشارت الدول األطراف إىل االستخدام الواسع و  - ٣٦
النطاق لتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على شكل بوابات حاسوبية مركزية ُتعىن 

لفرادى اهليئات احلكومية لتوفري املعلومات لعموم الناس والتماس  بالشفافية، ومواقع شبكية
 تعليقاهتم، وكذلك استخدام حلول احلكومة اإللكترونية بغية تبسيط اإلجراءات اإلدارية.

ويف جمال مشاركة اجملتمع، أبلغت الدول األطراف بأهنا تنشط يف استخدام آليات تشاورية 
، وكذلك مواقع شبكية حكومية وتطبيقات للهاتف مؤسسية على اخلط احلاسويب املباشر

احملمول، بغية تنشيط النقاش يف أوساط اجلمهور، وإتاحة اجملال للمواطنني واجملتمع املدين من 
وأبلغت الدول أيضاً عن  أجل اإلسهام مبدخالت تثري عملية اختاذ القرارات احلكومية.

من خالل وسائل اإلعالم والتثقيف على تشجيع البيانات املفتوحة املصادر ومحالت التوعية 
اخلط احلاسويب املباشر وتطبيقات األلعاب اإللكترونية وإنشاء مواقع شبكية وتطبيقات اهلاتف 

  احملمول، بغية تيسري اإلبالغ عن الفساد.
وقدَّم مشارك من سلوفينيا عرضاً إيضاحيا عن استخدام تكنولوجيا املعلومات   - ٣٧

وأبلغ عن  ليات االشتراء احلكومية وتوفري املعلومات لعموم الناس.واالتصاالت إلدارة عم
تطبيق شبكي متاح للعموم، أُطلق من أجل إعالم عموم الناس باإلنفاق احلكومي، وذلك 
بإتاحة اجملال ملستعملي التطبيق اإللكتروين لفحص مجيع حتويالت امليزانية اليت جتريها اهليئات 

وأبرز املتكلم أنَّ شفافية مسار  ت اململوكة ملكية عمومية.العمومية السلوفينية والشركا
التدفقات املالية يف القطاعني العام واخلاص تعزِّز مساءلة املوظفني العموميني وتيسِّر النقاش يف 

  أوساط اجلمهور بشأن املشاريع يف املستقبل وتقلِّل من خماطر املخالفات وسوء اإلدارة.
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من موريشيوس عرضاً إيضاحيا عن كيفية استخدام تكنولوجيا شة يف املناقوقدَّم مشارك   - ٣٨
واتباع معايري موضوعية يف اختاذ القرارات يف  ،املعلومات من أجل تعزيز الشفافية واملنافسة

تدابري منع  ملراجعاتزاهة يف جمال االشتراء. كما قدَّم املتكلم وصفاً  عمليات االشتراء بغية تعزيز الن
ريها اللجنة املستقلة املعنية مبكافحة الفساد يف موريشيوس، وذكر بإمجال توصيات الفساد اليت جت

  .املراجعاتمشتركة تتعلق بتكنولوجيا املعلومات واالتصاالت قُدِّمت نتيجة لتلك 
وقدَّم مشاركون يف املناقشة من املكسيك عرضاً إيضاحيا عن استحداث نظام على   - ٣٩

يتيح اجملال  ،الدعاوى والشكاوى على موظفي اخلدمة العموميةاخلط احلاسويب املباشر لرفع 
ساعة  ٢٤لتقدمي الشكاوى على اخلط احلاسويب املباشر أو بواسطة اهلاتف على الرقم املفتوح 

يوميا، ولتحميل املستندات الداعمة لتلك الشكاوى، وحتديد السلطة املختصة املسؤولة عن 
وقُدِّم عرض إيضاحي  دُّم يف التحقيقات اخلاصة بذلك.معاجلة هذه الشكاوى، وملتابعة التق

أيضاً عن تنفيذ نظام لالشتراء العمومي على اخلط احلاسويب املباشر، يتيح اجملال ملعاجلة 
املناقصات والعقود العمومية إلكترونيا، ممَّا يوسِّع من دائرة مقدِّمي العطاءات واملتعاقدين 

  شتراء.احملتملني، ويسمح برصد عمليات اال
وأثناء املناقشة املنبثقة عن ذلك، أبلغ متكلمون كثريون بأنَّ بلداهنم عمدت إىل   - ٤٠

استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بغية حتسني الشفافية واملوضوعية، وتعزيز املنافسة 
ن وأشار عدد من البلدا يف جمال االشتراء لتيسري إبالغ اجلمهور، وتشجيع مشاركة اجملتمع.

إىل اعتماد تشريعات متخصصة وإنشاء هيئات متخصصة مسؤولة عن إدخال تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف جماالت العمل من أجل تبسيط مسار تقدمي اخلدمات العمومية إىل 

  القطاع اخلاص واملواطنني، ومن أجل احلدِّ من الفرص الساحنة للفساد.
على تبيان كيف يؤدي إنشاء واستخدام نظم وسلَّط كثري من املتكلمني الضوء   - ٤١

اشتراء قائمة على الشبكة العاملية، مبا يف ذلك البوَّابات اإللكترونية املركزية، إىل تدعيم تنفيذ 
مبادئ الشفافية واملوضوعية واملنافسة يف جمال االشتراء. وذُكر أنَّ بعض البلدان اعتمدت 

ر من أجل عملية االشتراء بأكملها حبيث تشمل نظماً إلكترونية على اخلط احلاسويب املباش
تعميم إشعارات االشتراء، ومعاجلة العطاءات، ونشر العقود اليت أُرسيت وقوائم املتعاقدين 
املأذون هلم. وتتيح تلك النظم رصد تنفيذ العقود من أجل كشف املخالفات وإدراج 

وذكر عدَّة متكلمني أيضاً أنَّ  داء.املتعاقدين الذين خيلُّون بقواعد االشتراء يف القوائم السو
استخدام أسلوب االشتراء اإللكتروين قد أدَّى إىل توحيد العقود واالستمارات والفهارس 

  واإلجراءات اليت ُتستخدم يف عملية االشتراء العمومي.
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وأُبلغ أيضاً بأنَّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم يف جممل اإلدارة الفعالة   -٤٢
ل العمومية وذلك بتوفري سبل الوصول إىل املعلومات عن خمتلف فئات بنود اإلنفاق من لألموا

خالل استخدام الفواتري اإللكترونية، مبا يف ذلك املعلومات املتعلقة بتمويل األحزاب السياسية 
 ةَوأشار عدَّة متكلمني إىل استحداث نظم لإلدارة املالية املتكاملة تتوىل فيها معاجل والنقابات.

عمومية واحدة فقط ومن خالل اإلنترنت، دومنا اتصال بشري، من أجل  ةٌمجيع املدفوعات هيئ
وكذلك أبرز متكلمون استخدام نظم دفع  زيادة الشفافية واملساءلة يف إدارة األموال العمومية.

  املبالغ بواسطة اهلاتف احملمول فيما خيص سداد تكاليف اخلدمات العمومية.
مون سرداً يبيِّن كيف أدت اجلهود املبذولة بغية تعزيز الشفافية يف البيانات وقدَّم متكل  - ٤٣

احلكومية وإتاحة سبل الوصول إىل املعلومات، إىل حتسني املساءلة احلكومية. وذُكر عالوة 
على ذلك أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت أدى إىل حتسني حتديد الوقت 

وسلَّط أحد  إىل طلبات احلصول على املعلومات العمومية. الذي تستغرقه االستجابة
املتكلمني الضوء على أمهية مفهوم البيانات املفتوحة املصادر وضرورة ضمان نشر البيانات يف 

  صيغ شكلية آلية قابلة للقراءة بسهولة بغية زيادة جدوى البيانات إىل أقصى حد.
التشريعات واللوائح التنظيمية على اخلط وذُكر أنَّ إتاحة سبل الوصول إىل مشاريع   - ٤٤
ع مشاركة اجلمهور، وأهنا ُتَعدُّ أداة هامة للتشاور العمومي تساعد على جِّويب املباشر تشاحلاس

  حتسني جممل نوعية التشريعات.
وقدَّم متكلمون سرداً يبيِّن كيف أنَّ البوابات القائمة على اإلنترنت تستخدمها   - ٤٥

من أجل تقدمي املعلومات عن ُبناها التنظيمية ووثائقها ودوائر خدماهتا هيئات عمومية خمتلفة 
اإلدارية، وكذلك لتلقي الشكاوى. وذكر بعض املتكلمني أنَّ اتباع النهج الالورقي يف 
التفاعالت بني اجلمهور واحلكومة قد أدى إىل زيادة الكفاءة وحتسني الثقة بني املواطنني 

متكلمون كيف أسهم هنج احلكومة اإللكترونية يف التقليل  وأوضح وسلك اخلدمة العمومية.
من حاالت التأخر اإلداري ويف منع إساءة استعمال الصالحيات التقديرية من جانب 

وعالوة على ذلك فإنَّ اتباع هذا النهج أدى إىل تعزيز قدرة السلطات  املوظفني العموميني.
  وع أيِّ خمالفات يف العمل.احلكومية على القيام بوظائفها الرقابية وكشف وق

وقدَّم متكلمون سرداً أيضاً يبيِّن كيف أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات   - ٤٦
فذكر أحد واالتصاالت يسهم كذلك يف زيادة إمكانية الوصول إىل اخلدمات العمومية. 

املتكلمني كيف أدى استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف دوائر إدارة اخلدمات 
الصحية إىل تعزيز سبل وصول اجلمهور إىل خدمات الرعاية الصحية العمومية، وخصوصاً 

  يف املناطق الريفية.
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سني التعاون وذُكر كذلك أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يؤدي إىل حت  -٤٧
بني احلكومة والقطاع اخلاص، ويساعد على منع إساءة استخدام اإلجراءات الناظمة للكيانات 

وذُكر أيضاً أنَّ من شأن تقدمي املساعدة التقنية أن يكون مفيداً يف بعض احلاالت،  اخلصوصية.
  الصدد.وبناًء على طلبها، للدول الساعية إىل بناء القدرة واخلربة الالزمتني يف هذا 

وأبرز بعض املتكلمني منافع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت لضمان شفافية   - ٤٨
اإلدارة العمومية، فيما يتعلق بشؤون عدة ومنها املسائل اخلاصة بالعاملني كالتوظيف يف 
سلك اخلدمة العمومية، وزيادة مدى التواصل والكفاءة يف اإلعالن عن الشواغر ومعاجلة 

  ة للحصول على عمل.الطلبات املقدم
كما أُبلغ بأنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واستحداث منائط التعلُّم   - ٤٩

اإللكتروين من أجل موظفي سلك اخلدمة العمومية، يف مرحلة التعيني األولية ويف مجيع 
سلك مراحل حياهتم املهنية على السواء، يساعدان على تعزيز الرتاهة واملهنية يف عموم 

اخلدمة العمومية، وكذلك يف املؤسسات العمومية املتخصِّصة، ومنها مثالً أجهزة الشرطة 
  وإنفاذ القانون.

وقيل إنَّ وسائط التواصل االجتماعي، ومنها مثالً فيسبوك وتويتر ووي تشات   - ٥٠
، واملدوَّنات، أخذ يزداد عدد الدول اليت تستخدمها من أجل تعميم املعلومات على اجلمهور

وكذلك توفري املعلومات عن العمليات اليت تضطلع هبا احلكومات، مما يشجِّع مشاركة 
اجلمهور. وُتستخدم هذه املنصَّات الشبكية أيضاً لتيسري إبالغ أفراد اجلمهور عن حاالت 
الفساد، من خالل إقامة صلة الوصل بني اجلمهور على حنو مباشر واهليئات املعنية مبكافحة 

ة التحري والتحقيق. وُنوِّه على حنو إجيايب أيضاً باستخدام تكنولوجيا اهلاتف الفساد وأجهز
  احملمول وتطبيقات اهلواتف الذكية، يف إشراك اجلمهور يف منع الفساد وكشفه واإلبالغ عنه.

وأوضح بعض املتكلمني كيف يسهم استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   - ٥١
فصاح عن املوجودات واملصاحل، مما يساعد على كشف اإلثراء غري بفعالية يف تعزيز آليات اإل

وذُكر أيضاً أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات  املشروع واستبانة احتماالت تضارب املصاحل.
واالتصاالت لتوفري السبل الطِّالع اجلمهور على إقرارات الذمة املالية من جانب املوظفني 

  لشفافية واملساءلة.العموميني قد أسهم يف زيادة ا
وأبلغ بعض املتكلمني كيف أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، من   - ٥٢

خالل عدة سبل ومنها استحداث نظم إلكترونية إلدارة القضايا ووسائل إلكترونية إلعداد 
ذُكر وتقدمي ملفات مستندات احملاكم، يؤدي إىل حتسني الكفاءة والشفافية يف نظام العدالة. و
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أيضاً أنَّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تساعد على حتسني سبل الوصول إىل نظام 
العدالة وتسهم يف إضفاء مسة االنفتاح العام على نظام العدالة، مما يؤدي إىل زيادة الثقة لدى 

  اجلمهور يف النتائج اليت تسفر عنها القضايا وإجراءات احملاكم.
ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من أجل تعزيز وشرح بعض املتكلمني ا  - ٥٣

التنسيق والتشارك يف املعلومات بني اهليئات يف منع الفساد وكشفه. وُنوِّه أيضاً مبنافع 
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض توسيع نطاق اإلدارة واملراقبة، والتعاون 

اضي، وحتصيل الضرائب. كما سلَّط متكلمون الضوء بني أجهزة إنفاذ القانون، وتسجيل األر
على أنَّ استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بفعالية ميكن أن ييسِّر التعاون الدويل 

  وتقدمي املساعدة القانونية املتبادلة.
وبيَّن عدَّة متكلمني كيف أنَّ اإلنترنت ُتستخدم إلذكاء الوعي بأخطار الفساد،   - ٥٤

هود اليت تبذهلا هيئات مكافحة الفساد املتخصصة وغريها من األجهزة احلكومية وبشأن اجل
املعنية من أجل التصدي للفساد، عن طريق اإلبالغ عن النتائج اليت تسفر عنها التحقيقات 
بشأن حاالت الفساد والشكاوى اليت يقدِّمها املواطنون. وأبلغ أحد املتكلمني بأنَّ دائرة 

دم بانتظام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وخدمات اإلنترنت من االدعاء العام تستخ
  أجل كشف حاالت الفساد.

ونوَّه متكلمون بأنَّ تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت تسهم يف اتباع هنوج فعَّالة   - ٥٥
مشتركة بني قطاعات متعددة يف منع الفساد، من خالل عدَّة سبل ومنها املشاركة يف اجلهود 

  لطات واملؤسسات الوطنية، والبىن التنظيمية اإلدارية اإلقليمية منها والبلدية.بني الس
وأبلغ بعض املتكلمني عن اجلهود الرامية إىل حفز املواطنني واجملتمع املدين والزعماء   - ٥٦

الدينيني واملنظمات اجملتمعية على املشاركة بنشاط، عن طريق التماس املدخالت والتعليقات 
املنصَّات اإللكترونية على اخلط احلاسويب املباشر ومن خالل الدراسات  منها من خالل

االستقصائية القائمة على العلوم االجتماعية. ونوَّه عدَّة متكلمني بأمهية تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت باعتبارها أداة إلبداء التعليقات وتقدمي االقتراحات عن فعالية وكفاءة إيصال 

ية، وكذلك ملساءلة املؤسسات احلكومية. وأكد متكلمون أيضاً منافع اخلدمات العموم
  استخدام تكنولوجيا املعلومات يف تعزيز دور وسائل اإلعالم يف مكافحة الفساد. 

زاهة يف أوساط  متكلمون عدداً من النهوج االبتكارية املتَّبعة يف تعزيز الن لَوأمج  - ٥٧
ساد على مستويي املدارس االبتدائية والثانوية، الشباب بتعزيز التثقيف بشأن مناهضة الف

وذلك باستخدام أدوات من مثل تطبيقات اهلاتف احملمول واأللعاب اإللكترونية املتخصصة، 
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وبعضها اسُتحدث بالتعاون مع الطلبة واملربِّني. وعلى وجه اخلصوص، أشار متكلمون إىل 
 طوير وتعزيز ثقافة الرتاهة والشفافية.أمهية تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والتربية يف ت

  وأعرب بعض املتكلمني عن احلاجة إىل املساعدة التقنية يف هذا اخلصوص.
وأبرز عدة متكلمني عدداً من التحدِّيات يف استحداث حلول مستمدَّة من   - ٥٨

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبقتضيات محاية البيانات، 
حديات العملية املرتبطة مبستويات اختراق اإلنترنت يف البلد املعين، وبقدرة السلطات والت

احلكومية، وبتوافر املوارد البشرية واملالية الالزمة الستحداث حلول تكنولوجيا املعلومات 
  واالتصاالت وإدارة تطبيقها.

املعلومات  وأبرز أحد املتكلمني أمهية مواصلة دراسة وقياس تأثري تكنولوجيا  - ٥٩
  واالتصاالت على مستويات الفساد، واقترح أن ينظر الفريق العامل يف األمر. 

وأبرز ممثل لألكادميية الدولية ملكافحة الفساد أمهية منع الفساد، وقدَّم أمثلةً على   - ٦٠
الدعم الذي تقدمه األكادميية إىل البلدان من خالل توفري التدريب. وأبلغ ممثل للجنة األمم 

تحدة للقانون التجاري الدويل عن اجلهود الرامية إىل تعزيز الشفافية واملنافسة واختاذ امل
القرارات مبوضوعية يف جمال االشتراء العمومي، منوِّهاً بأنَّ تقنية االشتراء اإللكتروين تساعد 

  على التقليل من التكاليف وعلى زيادة فعالية عملية االشتراء. 
    

ال الرياضي من خالل الترويج للحوكمة الرشيدة يف هذا اجملال زاهة يف اجمل النصون  - ٢  
    وختفيف خماطر الفساد اليت تواجهها الرياضة

جدول األعمال الذي أعدَّت استهل الرئيس املناقشة املواضيعية يف إطار هذا البند من   - ٦١
  ).CAC/COSP/WG.4/2016/3بشأنه ورقة معلومات أساسية ( ةُاألمان
لومات متهيداً لعقد االجتماع، مانة الدول األعضاء على ما قدمته من معوشكرت األ  - ٦٢
هت بأنَّ املسامهات قد ركَّزت على التدابري الوقائية اليت اعتمدهتا الدول من أجل تعزيز وَّون

احلوكمة الرشيدة والتخفيف من خماطر الفساد يف جمال الرياضة وأنشطة إنفاذ القوانني اليت يضطلع 
املصلحة املعنيون فيما يتعلق باجلرائم املتصلة بالرياضة. وُسلِّط الضوء على اجلهود اليت هبا أصحاُب 

رات واجلرمية مؤخَّراً لدعم الدول يف هذه اجملاالت، مبا يف ذلك وضع برنامج دِّبذهلا مكتب املخ
عن  ،ة الدوليةبالتشارك مع اللجنة األوملبي ،وإعداد كتيِّب ،زاهة يف اجملال الرياضي عاملي خاص بالن

أحكام القانون اجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية على التالعب باملنافسات بعنوان 
"Model Criminal Law Provisions for the Prosecution of Competition Manipulation" ،
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"، الذي ئج املبارياتالدليل املرجعي للممارسات اجليِّدة يف التحقيق يف التالعب بنتاوكذلك نشر "
  أُعدَّ بالتشارك مع املركز الدويل لألمن الرياضي.

من الربازيل عرضاً إيضاحيا عن املمارسات املستخدمة لتحسني يف املناقشة قدَّم مشارك و  - ٦٣
 الشفافية واطالع اجلمهور العام على املعلومات ذات الصلة باستضافة املناسبات الرياضية الكربى.

للشفافية تتيح الوصول جماناً إىل معلومات مهمة، من بينها إلكترونية لربازيل بوابة فقد أنشأت ا
. وعلى وجه واملسؤولياتبيانات امليزانية ذات الصلة والعقود املفتوحة والتراخيص واجلداول 

التحديد، أبرز املتكلم أنَّ املراسيم االحتادية أنشأت التزامات قانونية خاصة باهليئات العمومية 
لإلبالغ عن النفقات املتعلقة بكأس العامل لكرة القدم اليت نظمها االحتاد الدويل لكرة القدم يف عام 

ن من وَّتتك ،. كما أشار املتكلم إىل إنشاء غرفة للشفافية٢٠١٦واأللعاب األوملبية لعام  ٢٠١٤
يناقشون معايري  الذين ،ممثلي اجملتمع املدين واملدن املضيفة ومسؤولني من االحتادات الرياضية

  الشفافية، ومنها خمصصات امليزانية وآثار األنشطة التحضريية على السكان احملليني.
من الصني عرضاً إيضاحيا عن كفالة فعالية تكلفة إدارة يف املناقشة وقدَّم مشارك   - ٦٤

أنشئ نظام قد و وكفالة نزاهتها. ٢٠٠٨األلعاب األوملبية اليت ُعقدت يف بيجني يف عام 
ن من جلنة رقابة تأديبية مسؤولة عن تعزيز القواعد واللوائح التنظيمية املنطبقة، وَّإشراف يتك

إىل جانب اللجنة املنظمة لأللعاب. وفُرضت رقابة قوية على اإلدارة املالية كوسيلة لكفالة 
 دة هلا.استخدام األموال اخلاصة بالرياضة استخداماً مناسباً وختصيصها حصريا لألغراض احملدَّ

وفيما خيص املنافسات والرياضيني، أبرز املشارك أمهية استخدام نظم الرصد وعمليات 
  االختيار الفعالة، وكذلك مكافحة استخدام املنشطات يف جمال الرياضة. 

من بنما حملة عامة عن التدابري اليت اختذت من أجل منع يف املناقشة وقدَّم مشارك   - ٦٥
القدم. واستناداً إىل مكامن الضعف البنيوية والثقافية واملالية اليت غسل األموال يف قطاع كرة 

اسُتغلَّت يف املاضي على حنو ميكِّن من غسل األموال يف كرة القدم، ُوضعت جمموعة من 
تشمل هذه التدابري التدريب وإنشاء جهات اتصال بني و. يف هذا الصدد التدابري املضادة

  عية والفحص الدقيق للحسابات املالية لألندية الرياضية.املؤسسات وحتليل الثغرات التشري
من إيطاليا عرضاً إيضاحيا عن اجلهود املبذولة من أجل يف املناقشة وقدَّم مشارك   - ٦٦

وضع آليات متكاملة اجلهات بني العناصر الفاعلة يف القطاعني العام واخلاص لتحديد خماطر 
رسات اإليطالية الرامية إىل التصدي للتالعب بنتائج املراهنات الرياضية. وعرض املتكلم املما

املباريات، مع تسليط الضوء على التطورات واملمارسات اجليِّدة اليت تتعلق بالسلطة القضائية 
والتشريعات والتفاعل بني اهليئات العمومية واخلصوصية ودور املنظمات غري احلكومية 
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وسلَّط الضوء أخرياً على أمهية  لتحقيقات.فيني املكلفني بااواألوساط األكادميية والصح
  التعاون الدويل يف مكافحة التالعب بنتائج املباريات.

من اللجنة األوملبية الدولية حملة عامة عن املبادرات اليت يف املناقشة وقدَّم مشارك   - ٦٧
قدَّم اختذت للتصدي للتالعب باملنافسات. كما قُدِّمت أيضاً يف اللجنة معلومات عن الدعم امل

ب الذي َتشارك يف يِّب على هذه املشكلة، وخصوصاً الكتللجهود التشريعية الرامية إىل التغل
أحكام القانون إصداره كل من اللجنة األوملبية الدولية ومكتب املخدِّرات واجلرمية عن "

ىل ذلك، ". وباإلضافة إاجلنائي النموذجية املتعلقة باملالحقة القضائية على التالعب باملنافسات
ُسلِّط الضوء فيها على قواعد السلوك اخلاصة باللجنة األوملبية الدولية واألنشطة اليت تضطلع 
هبا من أجل التوعية وبناء القدرات، وكذلك األدوات اليت أعدَّهتا اللجنة للمساعدة يف رصد 

ا شدَّد املتكلم األنشطة املشبوهة املتصلة بالرياضة والقيام بتحقيقات فعَّالة يف هذا الصدد. كم
  على أمهية التعاون الفعال بني املنظمات ذات الصلة يف ترسيخ الرتاهة يف اجملال الرياضي.

 َعاالحتراف املهين يف صناعة الرياضة وتوسُّ َدوأبرز كثري من املتكلمني كيف أنَّ ازديا  - ٦٨
طرية الشأن سواء من ازدياد يف عدد األنشطة غري املشروعة اليت ُتَعدُّ خ ماهذه الصناعة رافقه

  حيث حجمها أو من حيث املخاطر املرتبطة هبا، واليت غالباً ما يكون هلا ُبعد دويل.
وأبلغ عدة متكلمني عن اإلصالحات التشريعية األخرية اليت اعتمدهتا بلداهنم هبدف   - ٦٩

ل جترمي أفعال تعزيز فعالية أطرها القانونية الرامية إىل ترسيخ الرتاهة يف اجملال الرياضي من خال
جنائية حمدَّدة مرتبطة بالرياضة، مثل الغش يف املراهنات الرياضية والفساد يف اجملال الرياضي 

  والتالعب باملنافسات أو النتائج الرياضية.
وأشار بعض املتكلمني إىل ازدياد إدراج اجلرائم ذات الصلة بالرياضة ضمن   - ٧٠

كافحة الفساد. ومت التأكيد على أنَّ األولويات من جانب أجهزة إنفاذ القانون وم
اإلصالحات املؤسسية تتضمن إنشاء وحدات متخصصة داخل قوات الشرطة وأجهزة النيابة 

كذلك مكافحة العامة على الصعيد الوطين من أجل مكافحة التالعب بنتائج املباريات و
التشريعات قد ُعدِّلت  وأشار أحد املتكلمني إىل أنَّ ضلوع اجلرمية املنظمة يف اجملال الرياضي.

لسماح ألجهزة إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة باستخدام أساليب التحرِّي من أجل ا
اخلاصة يف حاالت التالعب بنتائج املباريات. وأبلغ عدد من املتكلمني عن املالحقات 

دوا على أمهية القضائية اجلنائية اجلارية واملنجزة املتعلقة بالفساد يف اجملال الرياضي، وشدَّ
  التحقيقات املالية واجلهود املتعلقة باسترداد املوجودات.
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وأشار عدة متكلمني إىل إنشاء هيئات وطنية متخصصة وآليات للتنسيق من أجل الترويج   - ٧١
  للحوكمة الرشيدة؛ وإىل أمهية رصد املناسبات الرياضية للكشف عن حاالت فساد حمتملة.

ضوء على أمهية التعاون الدويل وإعداد أدوات ومبادرات وسلَّط عدة متكلمني ال  - ٧٢
لدعم اجلهود اليت تبذهلا الدول واملنظمات الرياضية على حد سواء. وأكَّد املشاركون مراراً 
وتكراراً أمهية استخدام االتفاقية كإطار لتوجيه اجلهود الدولية املتعلقة باملسائل ذات الصلة 

والرقابة واملساءلة والشفافية يف اجملال الرياضي. وشدَّد بعض  بالتعاون الدويل وكذلك يف املنع
املتكلمني على أمهية التعاون األقاليمي وعلى احلاجة إىل تعزيز الثقة وتبادل املعلومات بني 

  البلدان بوصفها سبالً أساسية لزيادة تعزيز التعاون الدويل الفعال يف اجملال الرياضي.
إىل اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة بالتالعب بنتائج املنافسات وأشار عدد من املتكلمني   - ٧٣

الرياضية. وتشمل االتفاقية مسائل تتصل بالتالعب بنتائج املباريات، مثل الفساد وغسل 
األموال واجلرمية املنظمة وجرائم أخرى؛ وهي تشجع على إقامة منتديات ألصحاب املصلحة 

  صدي للتالعب يف اجملال الرياضي.املتعددين من أجل تيسري التعاون يف الت
وأشري إىل اجلهود املبذولة من أجل املساعدة على معاجلة جوانب الضعف يف التنظيم   - ٧٤

اإلداري للمنظمات الرياضية واتصاالهتا باهليئات العمومية. وأبلغت الدول أيضاً عن اجلهود 
ادي الرياضية، وخاصة يف جمال الرامية إىل ترسيخ معايري الشفافية والرتاهة واملساءلة يف النو

التقارير املالية عن استخدام التمويل العمومي. وأشري إىل اجلهود اجلارية من أجل وضع نظم 
  للمساءلة املالية بغية كفالة االستخدام السليم لألموال العامة.

 ،وأبرز العديد من املتكلمني أنشطة تعليمية وتدريبية وخارجة عن املناهج الدراسية  - ٧٥
حلقات العمل واحلمالت واألنشطة الشبابية الرامية إىل التوعية مبخاطر الفساد،  منها مثالًو

وتعزيز املنافسة الشريفة واللعب النظيف، وإرساء ثقافة الرتاهة يف اجملال الرياضي. وشدَّد 
بعض املتكلمني على أمهية اجلهود املبذولة من أجل منع استخدام املنشِّطات، وذلك بُسبل 

  ة، ومنها التعليم ومحالت التوعية.عدَّ
د املتزايد يف اجلرائم ذات الصلة بالرياضة وتنامي طابعها عرب الوطين، وإزاء التعقُّ  - ٧٦

جرى التأكيد على احلاجة إىل تعزيز املساعدة القانونية املتبادلة فيما بني الدول يف مثل هذه 
مثل تبادل من ر أشكال بناء القدرات، القضايا اجلنائية، وضمان توفري التدريب املستمر وسائ

املمارسات اجليِّدة والدروس املستفادة. وباإلضافة إىل ذلك، شدَّد بعض املتكلمني على 
ألنشطة التوعية يف اجملتمع الواسع من أمهية فيما يتعلق باملعايري الدولية ملنع غسل األموال.   ما
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وأشاروا  ،زاهة يف اجملال الرياضي لدعم الن وأبرز بعض املتكلمني أمهية تقدمي املساعدة التقنية
  إىل الدور الذي ميكن أن يؤدِّيه مكتب املخدِّرات واجلرمية يف هذا اجملال.

وشدَّدت ممثلة جمللس أوروبا على أنَّ النرويج والربتغال وحدمها صدَّقتا على االتفاقية،   - ٧٧
ليها. كما أكدت على مع أهنا مفتوحة أمام الدول من خارج جملس أوروبا للتصديق ع

  احلاجة إىل التعاون بني املنظمات الدولية وكذلك بني الدول.
    

    وتوصيات أخرى ٦/٦تقرير عن حالة تنفيذ قرار املؤمتر   -باء  
وتوصيات أخرى، الذي أَعدَّت  ٦/٦قدَّم الرئيس البند املتعلق بتنفيذ قرار املؤمتر   -٧٨

). وقدَّمت األمانة تقريراً CAC/COSP/WG.4/2016/4األمانة ورقة معلومات أساسية بشأنه (
، ركَّزت فيه على تبادل املعلومات وما استحدثه مكتب األمم ٦/٦حمدَّثاً عن تنفيذ القرار 

املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية من أدوات معرفية جديدة وما اختذته الدول األطراف من 
  تب.مبادرات وطنية وإقليمية وعاملية بدعم من املك

وأبلغت األمانة عمَّا اضطلعت به من أنشطة يف إطار أدائها لدورها كمرصد دويل   -٧٩
للممارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد، وأشارت إىل أهنا واصلت حتديث املوقع الشبكي 
للفريق العامل املعين مبنع الفساد. وأنَّ املكتب دعم الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد 

يف أفريقيا وجنوب شرق آسيا  وخصوصاًابطات إقليمية ألجهزة مكافحة الفساد، وعدة ر
  ي. وأمريكا الالتينية والكاريب

وقدَّمت األمانة معلومات عن مبادراهتا املتعدِّدة يف جمال تقدمي املساعدة التقنية على   -٨٠
ة إىل منع كل من الصعيد الوطين واإلقليمي والعاملي لدعم جهود الدول األطراف الرامي

أعدَّ دليالً عمليا جديداً لوضع استراتيجيات املخدِّرات واجلرمية الفساد، وذكرت أنَّ مكتب 
 National Anti-Corruption Strategies: A Practicalوطنية ملكافحة الفساد وتنفيذها، عنوانه "

Guide for Development and Implementation مرة منذ  ٥ ٠٠٠"، وقد مت ترتيله أكثر من
دولة طرفاً يف وضع أو تنقيح  ١٢وساعد  ٢٠١٥صدوره يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد.

املكتب بأنه أصدر منتجاً معرفيا جديداً يف صورة  أبلغوفيما يتعلق حبماية املبلِّغني،   -٨١
 Resource Guide on Goodنوانه "دليل مرجعي للممارسات اجليِّدة بشأن محاية املبلِّغني، ع

Practices in the Protection of Reporting Persons واستناداً إىل الدليل املرجعي، عقد ."
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املكتب حلقيت عمل تدريبيتني إقليميتني خاصتني من أجل دول جنوب شرق آسيا والدول 
  ريعات.اجلزرية الصغرية النامية ووفَّر مساعدات للبلدان يف جمال صياغة التش

الدول األطراف مبساعدات تقنية املخدِّرات واجلرمية وعالوة على ذلك، زوَّد مكتب   -٨٢
وخربات فنية يف إطار السعي لتنفيذ االتفاقية من خالل أنشطة حمدَّدة األهداف يف جماالت 
وضع التشريعات وبناء القدرات على الصعيدين اإلقليمي والقطري، مبا يشمل النظم الرقابية 

تعلقة بإقرارات الذمة املالية وتعارض املصاحل، وتيسري احلصول على املعلومات، واالشتراء، امل
  وتعزيز دور الربملانيني يف مكافحة الفساد.

الضوء أيضاً على ما قام به من مبادرات ملنع الفساد املخدِّرات واجلرمية ط مكتب لَّوس  -٨٣
درات وطنية بشأن نزاهة القضاء، استهل يف قطاع العدالة اجلنائية. فإىل جانب إطالق مبا

من االتفاقية  ١١مشروعاً عامليا جديداً ملساعدة الدول يف تنفيذ املادة  ٢٠١٦املكتب يف عام 
ومبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي. ويهدف هذا املشروع، يف مجلة أمور، إىل 

من خربات وجتارب الرابطات الوطنية  زاهة القضاء تستفيد يف هذا الشأن إنشاء شبكة عاملية لن
واإلقليمية للقضاة واملدعني العامني وموظفي اإلدارة القضائية. وباإلضافة إىل ذلك، دعم 
املكتب مبادرات على الصعيدين الوطين واإلقليمي لتعزيز الرتاهة ومنع الفساد يف أجهزة إنفاذ 

  دود والسجون. القانون، مبا يف ذلك الشرطة واجلمارك وسلطات مراقبة احل
بأنه واصل تشجيع األفراد واجلماعات من املخدِّرات واجلرمية مكتب  كما أبلغ  - ٨٤

خارج القطاع العام، مبا يف ذلك اجملتمع املدين ووسائط اإلعالم والشباب، على املشاركة يف 
 العمل على منع الفساد. فعلى سبيل املثال، عقد املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

حلقات عمل إقليمية ووطنية لفائدة منظمات اجملتمع املدين يف منطقة احمليط اهلادئ، ووفر 
الدعم أيضاً يف أفريقيا ومنطقة احمليط اهلادئ لتنظيم حلقات عمل للصحفيني تتناول دور 

  وسائط اإلعالم يف مكافحة الفساد.
 )١(ية ملكافحة الفساد،وواصل املكتب االضطالع بدوره القيادي يف املبادرة األكادمي  -٨٥

تطوير املقرَّر الدراسي اجلامعي النموذجي بشأن االتفاقية، الذي أصبح  ةَومشل ذلك مواصل
اجتماعني  َماآلن متاحاً باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والصينية والعربية والفرنسية، وتنظي

لتعليم من أجل العدالة، وسوف املكتب بأنه أطلق مشروعاً عامليا جديداً بشأن ا وأبلغعامليني. 
يتيح هذا املشروع جماالت للتآزر يف العمل مع املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد وسيشمل 

                                                         
  )١(  www.track.unodc.org/Education/Pages/home.aspx. 
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عناصر تعليمية تتناول العدالة اجلنائية وسيادة القانون ومنع الفساد ومكافحته يف املدارس 
  االبتدائية والثانوية وكذلك يف اجلامعات.

، نشر املكتب منيطتني جديدتني للتعلم اإللكتروين ٢٠١٦ين/يناير ويف كانون الثا  -٨٦
بشأن مكافحة الفساد، بعنوان "مدخل إىل مكافحة الفساد" و"منع الفساد"، َتسجَّل فيهما 

مستخدم. كما شرع املكتب أيضاً يف أعمال ملكافحة الفساد يف جماالت  ٢ ٥٠٠أكثر من 
اهة يف الرياضة ومكافحة اجلرائم البيئية واجلرائم ضد اكتسبت اعترافاً متزايداً، من قبيل الرت

  األحياء الربية.
    

    األولويات املقبلة  - خامساً  
الفريق املسندة إىل والية الووجَّه االنتباه إىل  ،استهل الرئيس مناقشة األولويات املقبلة  - ٨٧

  العامل املتعلقة بتقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعدته.
، اليت ركَّز ٢٠١٥- ٢٠١٢نة إىل خطة عمل الفريق العامل السابقة للفترة وأشارت األما  - ٨٨

فيها الفريق على موضوعني جوهريني حمدَّدين يتصالن بتنفيذ مواد الفصل الثاين من االتفاقية يف 
كل اجتماع من اجتماعاته السنوية. وأشارت األمانة إىل أنَّ الفريق العامل قد يود رسم مسار 

  قوم هبا يف املستقبل، مبا يف ذلك اقتراح مواضيع ملناقشاته املواضيعية املقبلة.لألعمال اليت سي
ومع مراعاة خطة العمل املتعدِّدة السنوات املقتَرحة اخلاصة بفريق استعراض التنفيذ   -٨٩

)CAC/COSP/IRG/2016/CRP.2 واملواضيع احملدَّدة اليت ناقشها الفريق العامل املعين مبنع الفساد (
لسنوات السابقة والقدر املتزايد من املعلومات واملعارف اليت ستتراكم أثناء الدورة خالل ا

االستعراضية الثانية، قامت األمانة بوضع قائمة باملواضيع املقترحة للسنوات الثالث املقبلة، على 
  أساس أنه سيكون هناك جمال إلضافة مواضيع أخرى أو تعديل املواضيع املقترحة.

، تدابري ونظم اإلبالغ ٢٠١٧اليت اقترحتها األمانة هي التالية: بالنسبة لعام  واملواضيع  - ٩٠
) والبالغات املقدَّمة من عامة الناس ٨من املادة  ٤بالنسبة للموظفني العموميني (الفقرة 

، ٢٠١٨)؛ وبالنسبة لعام ٨و ٧) والرتاهة يف قطاع األمــن (املادتان ١٣من املادة  ٢(الفقرة 
املصاحل  تضاربواللوائح التنظيمية املتعلقة حباالت  فصاح عن املوجودات املاليةاإلتطبيق نظم 

) والدروس ٨من املادة  ٥والفقرة  ٧من املادة  ٤ومدى فعاليتها يف منع الفساد (الفقرة 
)؛ ٥املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة الفساد وتقييمها وقياس أثرها (املادة 

 ١ناهج التعليم املدرسية واجلامعية املتعلقة مبكافحة الفساد (الفقرة ، م٢٠١٩وبالنسبة لعام 
  ).١١)، ونزاهة القضاء والنيابة العامة (املادة ١٣(ج) من املادة 
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وقدَّموا  ،ورحَّب عدة متكلمني مببادرة األمانة يف تقدمي مشروع خطة عمل للمناقشة  - ٩١
ضافية. واقترح بعض املتكلمني التعجيل تعليقات على التعديالت املمكن إدخاهلا وأفكاراً إ

كما اقترح اجلمع مبعاجلة موضوع نزاهة القضاء بالنظر إىل أمهيته بالنسبة ملكافحة الفساد. 
  .بني هذا املوضوع واملوضوع املقترح وهو الرتاهة يف قطاع األمن

على حنو عدد من املتكلمني حتديد نطاق موضوع الرتاهة يف قطاع األمن وطلب   - ٩٢
رح، على سبيل املثال، النظر يف حصره يف التحلي بالرتاهة يف إنفاذ القوانني أو ُتواق ضل،أف

  وأيَّدت عدَّة دول أطراف تفسري التعبري قطاع األمن على حنو واسع النطاق. إدارة السجون.
يتعلق بقيام خرباء بإجراء استعراضات ملشاريع التشريعات  اًواقترح متكلِّم موضوع  - ٩٣

من املادة  ٣احملتمل على الفساد، فيما يتعلق بالفقرة  تأثريهاات اإلدارية هبدف حتديد واإلجراء
من االتفاقية. وإضافة إىل ذلك، اقترح عدة متكلمني مواصلة مجع املعلومات عن استخدام  ٥

تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، مبا يف ذلك، مثالً، تطبيقات اهلاتف احملمول اليت طورهتا 
راف وأطراف ثالثة، ومناقشة فائدهتا خالل دورات الفريق العامل القادمة. واقترح دول أط

بعض املتكلمني أن يناقش الفريق العامل وضع مؤشرات علمية للمخاطر ومستويات الفساد، 
جتمع بني عناصر ذاتية وموضوعية، من أجل دعم الدول يف سياساهتا املتعلقة مبكافحة 

خرى على ضرورة أن يناقش الفريق موضوع التعليم يف وقت وشدَّدت عدة دول أ الفساد.
زاهة. واقترح أحد املتكلمني عرض أفضل  مبكر نظراً ملسامهته اهلامة يف إرساء أسس ثقافة الن

املمارسات اليت جرى جتمعيها خالل األعوام السابقة يف جمال منع الفساد يف صورة موجزة 
  ها الدول األعضاء كأداة مرجعية.على الفريق العامل لتستخدمُتعرض ومدجمة 

وعقَّب أحد املتكلمني قائالً إنه سيكون من املفيد إشراك املنظمات غري احلكومية يف   - ٩٤
  مناقشات الفريق العامل.

ت بالتعاون دَّوروبا الفريق بأنَّ منظمته قد أعوأبلغ ممثل منظمة األمن والتعاون يف أ  - ٩٥
ا بشأن مكافحة الفساد صدر حتت عنوان مع منظمات دولية أخرى دليالً عملي

"Handbook on Combatting Corruption."  
    

    اعتماد التقرير  - سادساً  
  .٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤اعتمد الفريُق العامل التقريَر عن اجتماعه السابع يف   -٩٦
  


