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*1706134*  

      
توح العضوية املف الفريق العامل احلكومي الدويلتقرير عن اجتماع     

       ٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١املعقود يف فيينا من مبنع الفساد،   املعين
    مقدِّمة  -أوًال  

أن ينشئ  ٣/٢ قراره يفاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد قرَّر مؤمتر الدول   -١
رة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ فريقًا عامًال حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية مؤقَّتًا بغية تقدمي املشو

  الوالية املسَندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.
  ة:لع الفريق العامل باملهام التاليوقرَّر املؤمتر يف ذلك القرار أن يضط  -٢

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  (أ)  
 تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري  (ب)  

  الوقائية؛ واملمارسات
  ؛هلا تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج  (ج)  
ات املجتمع مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بني مجيع أصحاب املصلحة وقطاع  (د)  

  بغية منع الفساد.
ب املؤمتر بأعمال ، املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، رح٦/٦َّويف القرار   -٣

املناقشات املوضوعية يما الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد، وال س
إجنازات الفريق العامل حول خمتلف أحكام الفصل الثاين من االتفاقية. ونوَّه املؤمتر مع التقدير ب

رساهتا اجليِّدة، وشجَّع يتعلق بتيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا ومما فيما
ثة وممارسات جيِّدة من معلومات جديدة وحمدَّالدول األطراف على مواصلة تزويد األمانة مبا لديها 

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

لتوفري معلومات عن املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد تقوم األمانة جبمعها وتنظيمها ونشرها 
اق أداء مهامها بصفتها مرصدًا دوليًّا، وطلب إىل الدول األطراف أن تواصل توفري تلك يف سي
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املعلومات. كما طلب املؤمتر إىل األمانة، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل عملها 
 بصفتها مرصدًا، على أن يشمل ذلك، ضمن مجلة أمور، حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق

  العامل من خالل تزويده باملعلومات ذات الصلة.
يذ اتفاقية املعنون "مواصلة استعراض تنف ٦/١وطلب املؤمتر إىل األمانة، يف قراره   -٥

يئات الفرعية اليت أنشأها املتحدة ملكافحة الفساد"، أن تنظم جداول األعمال املؤقتة اخلاصة باهل األمم
ًا مع هذه القرارات املناقشات، مع مراعاة والية كل منها. ومتاشيعلى حنو يتيح تفادي ازدواجية 

ه بني الدورتني يف فيينا ووفقًا للنتائج اليت خلص إليها الفريق العامل يف اجتماعه السابع الذي عقد
على  لثامنا ماعهتجا، فقد ركز الفريق العامل يف ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢يف الفترة من 
  التاليني: املوضوعني
 ١٣ ) من املادة(ج ١التوعية يف املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد (الفقرة   (أ)  

  ؛من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)
ة األمم املتحدة من اتفاقي ١١و ٨و ٧اهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد زنال  (ب)  

  . ملكافحة الفساد)
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثانيًا  
احلاجة إىل مواصلة  وأبرز ٦/٦سلَّم الفريق العامل مبا حتقَّق من تقدُّم يف تنفيذ القرار   -٦

  اجلهود.  تلك
، يف اختاذ قرار بأن ينظر مؤمتر الدول األطراف، يف دورته السابعةوأوصى الفريق العامل   -٧

  . الثامنةبأن يواصل الفريق العامل عمله وأن يعقد اجتماعني قبل دورة املؤمتر 
عددة السنوات بأن يعتمد خطة عمل مت أيضًاوأوصى الفريق العامل مؤمتر الدول األطراف   -٨

مناقشة إىل جدول أعمال إضافة مواضيع أخرى للبالحقًا  ع التسليم بإمكانية القياممللفريق العامل، 
لعامل املؤمتر بأن تشمل ا، أوصى الفريق أكثر حتديدا وجه علىوتعديل املواضيع املقترحة. بالفريق أو 

نظم اخلاصة تطبيق ال ٢٠١٨عمل الفريق املتعددة السنوات كموضوع للمناقشة خالل عام  خطة
؛ والفقرة ٧ملادة امن  ٤باإلفصاح عن املوجودات وحاالت تضارب املصاحل ومدى فعاليتها (الفقرة 

بشأن وضع  الدروس املستفادة ٢٠١٩كموضوع للمناقشة خالل عام أن تشمل )؛ و٨ من املادة ٥
ه املرونة أن تراعي وينبغي هلذ). ٥ة الفساد وتقييمها وقياس تأثريها (املادة استراتيجيات مكافح

لفريق العامل املعين مبنع ااهلدف املتمثل يف تبادل األفكار قدر اإلمكان خالل املناقشات اليت يعقدها 
  . التنفيذ الفساد وفريق استعراض

ها مرصدًا دوليًّا، من ء مهامها بصفتورحَّب الفريق العامل مبا تقوم به األمانة، يف سياق أدا  -٩
لى املوقع الشبكي مجع للمعلومات املتعلقة باملمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد وإتاحتها ع
ع معلومات عن مجاملواضيعي للفريق العامل، وطلب إىل األمانة أن تواصل جهودها الرامية إىل 

 .لفسادممارسات الدول اجليدة فيما يتعلق مببادرات مكافحة ا
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املتاحة على  وحث الفريق العامل أيضًا الدول األطراف على مواصلة استخدام املعلومات  -١٠
التدابري املنفذة ملنع املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل واملتعلقة بالسياسات واملمارسات و

التثقيف بشأن مكافحة ة واهة مؤسسات العدالة اجلنائيزنالفساد، مبا فيها املعلومات عن كيفية تعزيز 
انة باملعلومات عن الفساد. كما شجَّع الفريُق العامل الدول األطراف على أن تواصل تزويد األم

واضيعي اخلاص اجلهود اليت تبذهلا ملنع الفساد، لكي ُتنَشر على صفحات املوقع الشبكي امل
  .العامل  بالفريق
اهة والتصدي ملخاطر زنمن تقدُّم يف تعزيز الوسلَّم الفريق العامل مبا حققته الدول األطراف   -١١

 هذا الشأن يفوشدَّد على ضرورة مواصلة بذل اجلهود  ،الفساد يف مؤسسات العدالة اجلنائية
  . ومساعدة الدول األطراف يف التغلب على الصعوبات ذات الصلة اليت تعترضها

جماالت التشريع   مناسبة يفوأوصى الفريُق العامل الدول األطراف بالنظر يف اختاذ تدابري  -١٢
 مؤسسات العدالة واإلدارة وبناء القدرات هبدف تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل املعلومات بني

  . اجلنائية ذات الصلة من أجل منع الفساد على حنو أكثر جناعًة وفعاليةً 
ز تدابري التوعية عزيتوسلَّم الفريق العامل بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف على صعيد   -١٣

ل مع الشباب والتثقيف لدى مجيع قطاعات املجتمع، وشدد على أمهية إيالء اهتمام خاص للعم
  .واألطفال كجزء من استراتيجيٍة ملنع الفساد

لضوء على اورحَّب الفريق العامل بالعرض اإليضاحي الذي قدمته األمانة والذي سلط   -١٤
ملكافحة الفساد ومبادرة  والتزام يف إطار املبادرة األكادميية برهنت عليه الدول األطراف من جناح ما

رات واجلرمية ملعين باملخدِّالتعليم من أجل العدالة، وشدَّد على أمهية أن يواصل مكتب األمم املتحدة ا
ذا الغرض وتيسري (املكتب) مشاركته يف تلك املشاريع، بوسائل منها تعهد مواقع شبكية مكرسة هل

الفساد يف  بني األكادمييني واملعلمني فيما يتعلق بالتوعية بشأن مكافحة التبادل فيما
  .واملدارس اجلامعات

 تنفيذ االتفاقية، وطلب يفوأقر الفريق العامل باجلهود اليت تبذهلا األمانة لدعم الدول األطراف   -١٥
لبها، بالتنسيق مع اجلهات طإىل املكتب أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطراف، بناء على 
  . ان الناميةالثنائية واملتعددة األطراف املقدِّمة للمساعدة التقنية، وخصوصًا يف البلد

كفي من موارد من يوسلَّط الفريق العامل الضوء على احلاجة املاسة إىل تزويد املكتب مبا   -١٦
ملاحنة األخرى إىل اراف واجلهات خارج امليزانية لتقدمي تلك املساعدة التقنية؛ ودعا الدول األط

مالية خمصصة  سامهاتممعاودة تأكيد التزامها مبنع الفساد، وذلك على سبيل املثال من خالل توفري 
  .على مدى عدة سنواتمبرونة 
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    تنظيم االجتماع  -ثالثًا  
    افتتاح االجتماع  -ألف  

اد اجتماعه الثامن يف العضوية املعين مبنع الفسعقد الفريُق العامل احلكومي الدويل املفتوح   -١٧
ر الدول . وترأَّس جلسات الفريق العامل رئيس مؤمت٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١فيينا من 

  فارغاس (شيلي). ونائبه أندريس المولياتِّي، األطراف، ألكسندر كونوفالوف (االحتاد الروسي)
كد على وأ ،٦/٦و ٦/١و ٣/٢املؤمتر واستذكر الرئيس لدى افتتاح االجتماع قرارات   -١٨

لفساد، واستهل أمهية ما عرفه االجتماع من مناقشات تفاعلية وتبادل للخربات يف جمال منع ا
اهة زنفحة الفساد والالتوعية يف املدارس واجلامعات جبهود مكااملناقشات املواضيعية حول موضوعي 

  .يف مؤسسات العدالة اجلنائية
لى أنَّ أحكام على أمهية اتباع هنج شامل يف مكافحة الفساد، وأكدت عوشدَّدت األمانة   -١٩

شري إىل أنَّ الفريق العامل اهة واحلكم الرشيد والتثقيف. وُأزنالفصل الثاين مهمة لتعزيز الشفافية وال
اجليدة والدروس  ، الفرصة لتبادل املمارسات٢٠١٠قد وفَّر للدول، منذ أول اجتماع له يف عام 

 املعارف اليت مجعها الفريق ة واخلربات املكتسبة يف هذا املجال. وأشارت األمانة أيضًا إىل أنَّ املستفاد
م لتنفيذ بلداهنم لالتفاقية العامل أثبتت قيمتها احلامسة بالنسبة للخرباء الوطنيني سواء عند استعراضه
  لتنفيذ.ض اأو عند عملهم كخرباء مستعرضني ألقراهنم يف الدورة الثانية آللية استعرا

التوعية يف وعرضت األمانة أيضًا وثائق االجتماع. وقد أعدَّت ورقة معلومات أساسية عن   -٢٠
ورقة معلومات و )CAC/COSP/WG.4/2017/2/Rev.1(املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد 

) استنادًا إىل الردود CAC/COSP/WG.4/2017/3( مؤسسات العدالة اجلنائية اهة يفزنالأساسية عن 
وُيجسِّد هذان التقريران  اليت قدَّمتها الدول بناء على طلب األمانة للحصول على معلومات.

أيار/مايو  ٢٩وأيار/مايو  ٢٦ بتاريخالوثيقتني  يما يتعلق هباتنيف دولة ٣٤من  وردت اليتاملعلومات 
ردًّا إضافيًّا بعد هذين التارخيني. وبناء على موافقة الدول املعنية،  ١٩ ورد وقد. على التوايل، ٢٠١٧

 )١(ُنشرت هذه الردود، باستثناء رد واحد، على كل من املوقع الشبكي الرمسي هلذا االجتماع للفريق
  للفريق العامل.  )٢(وعلى املوقع الشبكي املواضيعي

وتكلمت ممثلة اجلزائر، نيابة عن جمموعة الدول األفريقية، فأكدت جمدَّدًا االلتزام الثابت   -٢١
عائقني أمام ألهنما يشكالن  للدول األفريقية مبكافحة الفساد والتصدِّي للتدفُّقات املالية غري املشروعة

قتصادي وأمام حتقيق الرفاه االجتماعي واالقتصادي ملواطين مجيع البلدان وخصوصًا التنمية والنمو اال
البلدان النامية. وأشارت إىل أنه ال بد من املساعدة التقنية، اليت تقدم بناء على طلب البلدان مواطين 

ى أمهية إىل احتياجاهتا املحددة، لتنفيذ االتفاقية تنفيذًا فعاًال. وسلطت الضوء عل املتلقية واستنادًا
تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية، ودعت إىل تعزيز التعاون فيما بني الكيانات احلكومية 
وأصحاب املصلحة املعنيني على الصعيد الوطين، ال سيما يف جماالت التوعية والتثقيف وتبادل 

ة الدول املعلومات وتعزيز أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد. وأعادت تأكيد دعم جمموع
                                                            

)١(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session8.html.  
)٢(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/thematic-compilation-prevention.html. 
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األفريقية الكامل للفريق العامل، منوهة بدوره يف إسداء املشورة إىل املؤمتر ومساعدته على تنفيذ 
   الوالية املسَندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.

قيم األساسية اليت تستند وأشار ممثل االحتاد األورويب إىل أنَّ الفساد يقوض سيادة القانون وال  -٢٢
التهديد الذي ميثله تقر ب ٢٠٣٠. وأوضح كذلك أنَّ خطة التنمية املستدامة لعام إليها جمتمعاتنا

ألعضاء فيه قد وضعت ا. وأفاد املمثل بأنَّ االحتاد األورويب والدول ١٦الفساد، وخاصة يف هدفها 
  تشريعات وسياسات وتدابري هبدف منع الفساد ومحاية املبلغني.

، وجدَّد التزام ٢٠١٧يه متوز/يول ١١صدَّق على االتفاقية يف  وأعلن ممثل اليابان أنَّ بلده قد  -٢٣
  .حكومته باملسامهة يف اجلهود اليت يبذهلا املجتمع الدويل يف مكافحة الفساد

و االقتصادي وشدد كثري من املتكلمني على األثر السليب الذي يتركه الفساد على النم  -٢٤
نع الفساد. وأشار متعزيز اجلهود الرامية إىل  والتنمية واحلكم الرشيد، وشدد من مث على أمهية

مات واملمارسات اجليدة. متكلمون إىل الدور اهلام الذي يؤديه الفريق العامل يف تيسري تبادل املعلو
املتحدة املعين  وأعرب بعض املتكلمني عن تقديرهم للمساعدة التقنية اليت يقدمها مكتب األمم

قدمي املزيد من املساعدة تمي املساعدة. وقالوا إنَّ األمر يتطلب باملخدِّرات واجلرمية وغريه من مقد
  لدعم الدول يف تنفيذ أحكام االتفاقية تنفيذًا فعاًال.

التفاقية تَيسِّر وضع وأكد العديد من املتكلمني على أنَّ مشاركتهم يف آلية استعراض تنفيذ ا  -٢٥
  ؤسسية لتنفيذ االتفاقية.ُز آليات التنسيق املالسياسات الوطنية واألطر التشريعية واملؤسسية وُتعزِّ

فريق العامل. وسلط وتبادل متكلمون جتارهبم الوطنية فيما يتعلق باملواضيع اليت ناقشها ال  -٢٦
فعال. وُشدِّد على  متكلمون الضوء على الدور الرئيسي للتثقيف والتوعية يف منع الفساد على حنو

ة يف نظمها التعليمية الوطنية اهة والشفافية واملساءلزندماج قيم الاجلهود اليت تبذهلا البلدان من أجل إ
مشاركة اجلمهور  إىل أمهية ويف الدورات التدريبية على اخلدمة املدنية. وأشار متكلمون أيضًا

 ار متكلمون أيضًاوأش ومشاركة مجيع أصحاب املصلحة املعنيني يف دعم تدابري التثقيف والتوعية.
رشيدة والشفافية يف التعاون الدويل من أجل العمل على تنفيذ مبادئ اإلدارة التعزيز إىل ضرورة 

  املؤسسات التعليمية. 
اهة يف مؤسسات العدالة زنووصف بعض املتكلمني اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم يف تعزيز ال  -٢٧

األخالقيات شأن اجلنائية، وشددوا على الدور الذي تؤديه مدونات قواعد السلوك والتدريبات ب
ية لإلفصاح عن إلزام وأفاد العديد من املتكلمني بأن بلداهنم وضعت نظمًا واإلنفاذ الفعال.

  املوجودات بالنسبة هليئة القضاء. 
 

   إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال  -باء  
  ، جدوَل األعمال التايل: أغسطسآب/ ٢١أقرَّ الفريُق العامل، يف   -٢٨

  التنظيمية:املسائل  -١  
  افتتاح الدورة؛ (أ)    
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  إقرار جدول األعمال وتنظيم األعمال. (ب)    
، املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر  -٢    

 ده يف آب/والتوصيات اليت اتفق عليها الفريق العامل يف اجتماعه الذي عق الفساد"
  :٢٠١٦أغسطس 

  اد:بادرات املتَّخذة يف جمال منع الفساملمارسات اجليِّدة وامل  (أ)    
فقرة التوعية يف املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد (ال  ‘١‘      

  لفساد)؛امن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  ١٣(ج) من املادة  ١
ن اتفاقية م ١١و ٨و ٧اهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد زنال  ‘٢‘      

  الفساد)؛األمم املتحدة ملكافحة 
  توصيات أخرى.  (ب)    
  األولويات املقبلة.  -٣  
  اعتماد التقرير.  -٤  

    
    احلضور  -جيم  

اد الروسي، أذربيجان، كانت الدول األطراف التالية ممثَّلًة يف اجتماع الفريق العامل: االحت  -٢٩
أملانيا، اإلمارات العربية دور، األرجنتني، األردن، أرمينيا، إسبانيا، إستونيا، إسرائيل، أفغانستان، إكوا

يا، باراغواي، باكستان، اإلسالمية)، إيطال-املتحدة، إندونيسيا، أنغوال، أوروغواي، إيران (مجهورية
نن، بوركينا فاسو، بولندا، بالبحرين، الربازيل، الربتغال، بروين دار السالم، بلجيكا، بلغاريا، بنما، 

، توغو، تونس، اجلزائر، بيالروس، تايلند، تركيا، تشيكيااملتعددة القوميات)، بريو، -بوليفيا (دولة
ريقيا، دولة فلسطني، انيا املتحدة، مجهورية كوريا، جنوب أفزناجلمهورية الدومينيكية، مجهورية ت

لسودان، السويد، النكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، ا رومانيا، زمبابوي، سري
غينيا، فرنسا، ، يماالربيا، الصني، ُعمان، العراق، غابون، غانا، غواتسويسرا، سرياليون، شيلي، ص

رواتيا، كمبوديا، كندا، البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قربص، قطر، ك-ويال (مجهوريةزنالفلبني، ف
ة، مايل، ماليزيا، مصر، ديفوار، كولومبيا، الكويت، كينيا، لبنان، ليبيا، ليتوانيا، مالط كوبا، كوت

لعظمى وأيرلندا الشمالية، غرب، املكسيك، اململكة العربية السعودية، اململكة املتحدة لربيطانيا اامل
اليات املتحدة هولندا، الو ميامنار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيجرييا، نيوزيلندا، اهلند، هندوراس،

  .األمريكية، اليابان، اليمن، اليونان
تصادي طرف ألورويب، وهو منظمة إقليمية للتكامل االقوُمثِّل يف الدورة االحتاد ا  -٣٠
  االتفاقية. يف
لعامة: مكتب األمم املتحدة اوُمثِّل مبراقبني كل من الوحدة والربنامج التاليني التابعني لألمانة   -٣١

  املعين باملخدِّرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.
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، وهو مؤسسة تابعة غ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساينمعهد راؤول فالينربوُمثِّل مبراقب   -٣٢
  لشبكة برنامج األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية.

-تشارية القانونية اآلسيويةاملنظمة االسوُمثِّلت مبراقبني املنظماُت احلكومية الدولية التالية:   -٣٣
املناهضة للفساد،  أوروبا، جمموعة الدول األفريقية، جملس التعاون لدول اخلليج العربية، جملس

تيب فاسنار بشأن ضوابط األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية، تر
      .اجلمارك العاملية  تصدير األسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات املزدوجة االستخدام، منظمة

، املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر   -رابعًا  
  وتنفيذ التوصيات اليت اتَّفق عليها الفريق العامل يف اجتماعه 

    ٢٠١٦املعقود يف آب/أغسطس 
  املمارسات اجليِّدة واملبادرات يف جمال منع الفساد  -ألف  

   ١٣(ج) من املادة  ١التوعية يف املدارس واجلامعات جبهود مكافحة الفساد (الفقرة   -١  
    من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد)

 ورقة نة بشأنها البند الذي أعدت األماهذيف إطار استهل الرئيس املناقشة املوضوعية   -٣٤
ات مانة عن تقديرها للمعلوم). وأعربت األCAC/COSP/WG.4/2017/2/Rev.1معلومات أساسية (

  ة املعلومات األساسية.القيِّمة اليت تلقتها من الدول األطراف، واليت استندت إليها يف إعداد ورق
شأن مكافحة الفساد بوأشارت األمانة إىل أنَّ دوًال عديدة أبلغت عن تنفيذ مبادرات توعية   -٣٥

اد وكجزء أساسي من كأداة هامة ملنع الفس على مجيع املستويات التعليمية، وشدَّدت على التوعية
على أنَّ التوعية  استراتيجيات مكافحة الفساد. وأفادت بأنَّ التقارير الواردة من الدول شددت

قيم األساسية وتشجيع مبوضوع مكافحة الفساد تذهب أبعد من جمرد نقل املعرفة، وتسعى إىل تعزيز ال
  .كة نشطةالتفكري النقدي وضمان مشاركة الشباب مشار

ملدرسية يف املرحلتني وبينت األمانة أنَّ موضوع الفساد ُيدَرج أحيانًا يف املناهج والكتب ا  -٣٦
طار التثقيف باألخالقيات االبتدائية والثانوية على حنو صريح، إالَّ أنه يف أغلب األحيان يدرج يف إ

أنَّ العديد من أنشطة التوعية بالقيم، ووالدراسات املتعلقة بقيم املواطنة أو غريها من الربامج املتعلقة 
مل إجراء مسابقات مبوضوع مكافحة الفساد تقع خارج نطاق املناهج التعليمية حبكم طبيعتها، وتش

ج التعلم التفاعلي وتنظيم معارض. وأفادت األمانة بأنَّ الدول قد أشارت أيضًا إىل استخدام هن
  ملصوَّرة وكتب التلوين.وأدوات التعليم املالئمة لألطفال مثل القصص ا

ة الفساد املتخصصة. وعلى املستوى اجلامعي، الحظت األمانة اهتمامًا متزايدًا بربامج مكافح  -٣٧
لعديد من برامج التخرُّج، افقد أفادت الدول أيضًا بتزايد املواد الدراسية اخلاصة مبكافحة الفساد يف 

ة العامة والعلوم االجتماعية والشؤون املالية واإلدارمبا يف ذلك القانون واالقتصاد واألعمال التجارية 
أيضًا يف الدورات  والعلوم السياسية والطب والتكنولوجيا والعلوم، وأنَّ مسائل الفساد ُتدَرج

  .الدراسية املتعلقة باألخالقيات واملسؤولية املهنية
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هودًا تثقيفية واسعة جبذل وأكَّد مناظر من ماليزيا على أنَّ جلنة مكافحة الفساد املاليزية ت  -٣٨
حماربو الفساد"، مشلت النطاق. فقد نظمت اللجنة محلة يف املدارس االبتدائية والثانوية عنواهنا "

ني. وعلى املستوى على إعداد أدوات دعم للمعلم علمني واألهايل. وهي تعكف حاليًّاالطالب وامل
ن مؤسسات التعليم مؤسسة م ١٠٠ثر من اجلامعي، أنشأت اللجنة أمانات تعىن مبنع الفساد داخل أك

الطالب اليت أنشأها  العايل هبدف تيسري عملية التوعية يف جمال مكافحة الفساد. كما تساهم نوادي
  .اهة يف األوساط الطالبيةزناهة يف تعزيز الزناملعهد املاليزي لل

 تقوم هبا حكومة اليتوقدَّم مناظر من الصني عرضًا إيضاحيًّا عن عدد من مبادرات التوعية   -٣٩
عداد وثائق سياسة الصني باملدارس واجلامعات يف جمال مكافحة الفساد. وتتضمن هذه املبادرات إ

لفساد وتعزيز ااهة ومكافحة الفساد، وإدراج عنصري مكافحة زنعامة بشأن التوعية مبوضوعي ال
صينية. واستهلت وزارة القية الاهة يف مناهج دراسات خمتلفة مثل األدب والتاريخ والتربية األخزنال

اهة يف املدارس زنز الالتعليم أيضًا أشكاًال خمتلفة من أنشطة التوعية بشأن مكافحة الفساد وتعزي
  .واجلامعات وقدمت دعمها ألنشطة مماثلة

ين مبشاركة وأشارت مناظرة من إكوادور إىل عدد من املبادرات اليت سعى املجلس املع  -٤٠
مات املحلية. ووضَّحت من خالهلا إىل تعزيز الشفافية ومشاركة اجلمهور يف احلكواجلمهور والرقابة 

 بتعزيز ثقافة الشفافية أنَّ "ألوية الشفافية" هي أفرقة مكونة من طالب جامعات مدربني من امللتزمني
تعليم نفذة داخل نظام الومكافحة الفساد يف تسيري جمتمعاهتم املحلية. وقالت إنَّ هذه املبادرات امل

  .القضاء عليهوالعايل متثل جزءًا هامًّا من استراتيجية إكوادور اهلادفة إىل منع الفساد 
لده يف مكافحة الفساد بوأورد مناظر من اإلمارات العربية املتحدة بإجياز اجلهود اليت يبذهلا   -٤١

بلده قد استحدث نَّ باستخدام مواد علمية وتنظيم برامج توعوية يف املدارس واجلامعات. وبيَّن أ
ال إنَّ ديوان املحاسبة برناجمًا خمصصًا للجامعات يعىن مبكافحة الفساد ومحاية األموال العامة. وق

الب الشباب احلكومي قد وقَّع عددًا من االتفاقات مع جامعات من أجل اجتذاب وتدريب الط
  .وخرجيي تلك اجلامعات وتأهيلهم للعمل يف جمال مكافحة الفساد

يضاحية اليت قدمها ه متكلمون مع التقدير بالوثائق اليت أعدهتا األمانة وبالعروض اإلونوَّ   -٤٢
قية، وشددوا على أمهية من االتفا ١٣(ج) من املادة  ١املناظرون. وأشار متكلمون إىل تنفيذ الفقرة 

ة يف ملمارسات اجليدالتوعية يف منع الفساد، وحثوا الدول األطراف واألمانة على مواصلة تبادل ا
  .هذا املجال

ربامج التوعوية على وأفاد متكلمون بأنَّ مكافحة الفساد متثل عنصرًا أساسيًّا من عناصر ال  ‐٤٣
عليم اجلامعي. وشدد مجيع مستويات النظام التعليمي، من مستوى التعليم االبتدائي حىت مستوى الت

ن استدامتها. ويف هذا األجل لضماأحد املتكلمني على أنَّ الربامج التوعوية تقتضي التزامات طويلة 
ن املوجودات املصادرة يف مالصدد، نوَّه متكلم آخر باملمارسة املتمثلة يف استخدام نسبة مئوية معينة 

  متويل املبادرات التوعوية.
وشدَّد بعض املتكلمني على أمهية تطوير املضامني واألشكال املناسبة حسب الفئة العمرية   -٤٤

ة، والكتب املصورة، وكتب التلوين، واألفالم، واملخيمات الصيفية، واملحاكم مثل الرسوم املتحرك
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اهة، ومنح لقب "أبطال زنالصورية، وأداء األدوار يف مسرحيات، واأللعاب التربوية، وأندية ال
األخالقيات"، وتنظيم مسابقات كتابة املقاالت ومسابقات فنية، وامللصقات، واللوحات، وغري ذلك 

 الرامية إىل دعم املعلمني يف الفصول الدراسية. وُشدِّد أيضًا على أمهية استخدام وسائل من التدابري
التواصل االجتماعي والدورات اإللكترونية والبوابات الشبكية املخصصة هلذا الغرض والربامج 

أنَّ  اهة ومكافحة الفساد. وأشار متكلمون إىلزنالتلفزيونية كوسائل مناسبة يف التوعية مبسائل ال
العروض املسرحية وبرامج املتاحف وغريها من األنشطة املنفذة خارج املدارس تعد وسائل مفيدة يف 

  تعزيز الرسائل املناهضة للفساد.
ريق زرع املبادئ طوأفاد عدة متكلمني بأنَّ جهودًا توعوية بشأن مكافحة الفساد ُتبذل عن   -٤٥

اهة، والشفافية، واالنفتاح، زنعالية، واألخالقيات، والوالقيم من قبيل قيم املواطنة، والنجاعة، والف
العمل التطوعي، واحترام واملساءلة، واملسؤولية االجتماعية والفردية، واألمانة، والروح املهنية، و
ل التثقيف بشأن حقوق اآلخرين، والتضامن، والصدق. وقالوا إنَّ تلك اجلهود مرتبطة أيضًا بأطر مث

هنا جهود ناجحة لسياسة، وإت املدنية، واإلملام با، واحلقوق والواجباحترام القانونااإلنسان، وثقافة 
  يف حشد دعم الشباب يف مكافحة الفساد.

بني  رام القانونحتاعلى الدور األساسي للتعليم يف تدعيم ثقافة  وشدد عدة متكلمني أيضًا  -٤٦
الرشوة تعترب خطأ من  املتكلمون إىل أنَّاملواطنني من أجل إنشاء جمتمعات خالية من الفساد. وأشار 

. وأفاد أحد حترام القانونا الناحية األخالقية ومن مث ال ُيشجَّع عليها يف املجتمعات املتشبعة بثقافة
  .حترام القانونافة املتكلمني عن الربنامج التثقيفي الوطين الذي ينفذه بلده من أجل تعزيز ثقا

يف دعم التوعية يف  ات واألدلة اخلاصة باملعلمني كعناصر رئيسيةوأشري إىل التدريب والكتيب -٤٧
باء وقادة جمال مكافحة الفساد. وقيل إنَّ جهات معنية أخرى من أصحاب املصلحة، مثل اآل

ض املبادرات هبدف توسيع املجتمعات املحلية واجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين، تشارك أيضًا يف بع
  أثرها.  امج التوعوية وزيادةنطاق االستفادة من الرب

ي املسؤولة عن هوأشار عدد من املتكلمني إىل أنَّ األجهزة املتخصصة يف مكافحة الفساد   -٤٨
ني أشار آخرون إىل أنَّ حاهة واملساءلة والشفافية يف املجتمع؛ يف زنتوعية اجلمهور من أجل تعزيز ال

ساد. وأكد معظم املتكلمني توعية بشأن مكافحة الفوزارة التعليم هي اليت تتوىل يف بلداهنم مسؤولية ال
يسيني هو أمر ال بد منه أنَّ اتباع هنج تعاوين بني األجهزة املعنية يشمل مجيع أصحاب املصلحة الرئ

  من أجل تصميم برامج توعوية فعالة وناجحة وتنفيذها. 
 متثل نقاطًا مرجعية اليت وأشار متكلمون إىل األكادمييات اإلقليمية والوطنية ملكافحة الفساد  -٤٩

يات الوطنية ملكافحة علمية، ونوهوا بالدور اهلام الذي يضطلع به األكادمييون يف وضع االستراتيج
  الفساد واملسامهة يف آلية استعراض التنفيذ.

وأشار متكلمون إىل تزايد عدد الدورات والشهادات اجلامعية املتخصصة اليت جيري   -٥٠
الدورات املتعددة التخصصات املعنية مبكافحة الفساد والدورات املعنية  استحداثها، مبا يف ذلك

باألخالقيات، واملساءلة، ومنع الفساد، واملحاسبة، ومراجعة احلسابات، وإدارة األموال العامة، 
واالشتراء العمومي، واإلدارة املالية. وقيل إنَّ دعوة خرباء، مبن فيهم خرباء من القطاع اخلاص 
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فاعلة يف املجتمع املدين، إللقاء حماضرات تعد وسيلة من وسائل تنفيذ تلك الدورات، واجلهات ال
وإنَّ أنشطة اجلامعات تشمل أيضًا عقد مؤمترات وتقدمي املنح إلجراء البحوث بشأن املسائل 

  بالفساد. املتعلقة
التوعية رامج بوشدَّد متكلمون على أمهية احلصول على املساعدة التقنية من أجل إعداد   -٥١

شاروا إىل الدور الذي مبسائل مكافحة الفساد وإدماج تلك الربامج يف مناهج املدارس واجلامعات، وأ
نوَّه أحد  هذا الصدد. ويفرات واجلرمية (املكتب) ميكن أن يؤديه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ

ية مكافحة الفساد" اليت بشأن اتفاق"الدورة الدراسية األكادميية النموذجية املتكلمني مع التقدير بـ
  أعدها املكتب، وقال إهنا يسرت تدريس مكافحة الفساد يف خمتلف اجلامعات.

خل نظام التعليم ذاته، وأشار عدة متكلمني إىل اجلهود اليت تبذهلا بلداهنم ملكافحة الفساد دا  -٥٢
ليمية أخالقية من أجل بيئة تع وشددوا على أمهية اإلدارة الرشيدة للمؤسسات التعليمية وأمهية وجود

شمل تنظيم حلقات عمل اهة واملساءلة يف أذهان الطالب. وقالوا إنَّ تلك اجلهود تزنترسيخ قيم كال
طالب، واعتماد تستهدف املفتشني واملشرفني يف قطاع التعليم ومديري املدارس واملدرسني وال

ل شبكة جامعات ىل مبادرات أخرى مثالسياسات املتعلقة باألخالقيات. وأشار متكلمون أيضًا إ
اد، وإجراء دراسات اهة ومكافحة الفسزنتعىن باألخالقيات تضم أكادمييني وتكرس عملها لتعزيز ال

طالب على اإلبالغ عن اهة املؤسسية ووضع اآلليات الالزمة لتشجيع الزناستقصائية تقييمية بشأن ال
  هلاتفية املباشرة.اهلواتف املحمولة واخلطوط احاالت الفساد يف املدارس بوسائل منها تطبيقات 

صصة للمهنيني وذكر عدة متكلمني أيضًا الربامج التوعوية يف جمال مكافحة الفساد املخ  -٥٣
ذ القانون وخدمات العاملني يف قطاعات معرضة للفساد، كالبناء واخلدمة املدنية والقضاء وإنفا

ورية للتأكد من دامج إلزامية وبتنفيذها بصورة الصحة وسلطات اجلمارك، وأوصوا جبعل هذه الرب
  عدم التسامح إطالقًا مع الفساد.

املبادرات التوعوية اليت  وقدمت ممثِّلة األكادميية الدولية ملكافحة الفساد معلومات حمدَّثة عن  -٥٤
متثال ألحكام فحة الفساد واالتنفذها األكادميية، مبا يف ذلك شهادة املاجستري يف الدراسات املتعلقة مبكا

  ادميية.مكافحة الفساد والعمل اجلماعي، فضًال عن األنشطة الصيفية اليت تنظمها األك
ا فيها نشر أفضل مبوعرضت ممثلة منظمة اجلمارك العاملية املبادرات اليت تنفذها املنظمة،   -٥٥

األكادميية يف إطار  وساطاهة يف اجلمارك، وأشارت إىل تعاون املنظمة مع األزناملمارسات املتعلقة بال
عن التعاون  ، فضًالبرنامج الشراكة يف البحث والتطوير على املستوى األكادميي يف جمال اجلمارك

  مع باقي املنظمات الدولية.
ل املعهد املتعلقة وعرض ممثل معهد راؤول فالينربغ حلقوق اإلنسان والقانون اإلنساين أعما  -٥٦

ق اإلنسان يف جهود دَّد على أمهية اتباع هنج قائم على حقوبالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وش
  مكافحة الفساد.

ادرات التعليمية الشباب وشدَّد ممثِّل برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على ضرورة أن تزود املب  -٥٧
هنيني يف هذا املجال، باملهارات الالزمة يف جمال مكافحة الفساد وأن تتيح هلم فرص التواصل مع امل

    وأنه ال بد من إضفاء الطابع املؤسسي عليها من أجل كفالة استدامتها.
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    الفساد)  من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة ١١و ٨و ٧اهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية (املواد زنال  -٢  
اهة يف مؤسسات العدالة زنهذا البند املتعلق باليف إطار استهل الرئيس املناقشة املوضوعية   -٥٨

  ). CAC/COSP/WG.4/2017/3اجلنائية الذي أعدت األمانة بشأنه ورقة معلومات أساسية (
جتماع واليت أقرت شكرت األمانة الدول األطراف على الردود اليت قدمتها قبل انعقاد االو  -٥٩

دًا إىل دالة اجلنائية. واستنااهة يف مؤسسات العزنفيها مجيع الدول بأمهية التدابري الرامية إىل ضمان ال
سسات العدالة اجلنائـية اهة وتعزيزها يف مؤزنتلك الردود املقدَّمة بات من الواضح أن االرتقاء بال

رد البشرية والتوظيف يتطلب اتباع هنج متعدد األوجه يشمل ما يلي: توجيه االنتباه إىل نظم املوا
ات للمساءلة وك وآليمن االتفاقية)؛ ووضع وتنفيذ مدونات لقواعد السل ٧والتدريب (املادة 

اصة باجلهاز القضائي خمن االتفاقية)؛ واختاذ تدابري  ٨واإلفصاح عن املوجودات واملصاحل (املادة 
  من االتفاقية). ١١وأجهزة النيابة العامة (املادة 

اهة والشفافية واملساءلة زنوقدم مناظر من قطر عرضًا إيضاحيًّا عن التدابري املتخذة لتعزيز ال  -٦٠
 ٢٠٣٠ طر الوطنية لعامقال يتجزأ من هدف حتقيق رؤية  ؤسسات العدالة اجلنائية، اليت تعد جزءًايف م

عتماد إعالن الدوحة واستراتيجية التنمية الوطنية وكذلك أهداف التنمية املستدامة. وأشار إىل ا
أجل التصدِّي ألوسع من بشأن إدماج منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف جدول أعمال األمم املتحدة ا
وطين والدويل ومشاركة للتحدِّيات االجتماعية واالقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين ال

اهة القضاء على الصعيد زنكتب من أجل تعزيز املاجلمهور الذي أدى إىل إقامة تعاون وثيق مع 
. وأشار إىل وجود عملية إلنشاءاهة القضاء املوجودة قيد ازنالعاملي، بوسائل منها الشبكة العاملية ل

رز يف جمال تعزيز اهة وحتديد مؤشرات مناسبة لقياس التقدم املحزنوطنية تسعى إىل وضع إطار لل
  اهة والشفافية يف القطاعني العام واخلاص على السواء.زنال

ف عمل استقالله. ووصاهة القضاء وزنوقدَّم مناظر من أملانيا عرضًا إيضاحيًّا بشأن أمهية   -٦١
اهة زنعزيز املساءلة والاهة القضاء، الذي يضم قضاة ومستشارين رفيعي املستوى، املتمثل يف تزنفريق 

أنَّ مسؤولية إجناح  يف اجلهاز القضائي وإدخال إصالحات عليه دون املساس باستقالليته. وأكد على
اتق األجهزة عع على تنفيذ مبادئ بنغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائي هي مسؤولية مشتركة تق
س برامج األخالقيات القضائية والدول معًا، وأنَّ تلك املبادئ تشكل بالنسبة للجهاز القضائي أس

اهة، أجراها زنأن الاهة. ووصف أيضًا استنتاجات ونتائج سلسلة من الدراسات االستقصائية بشزنوال
ت وإعداد توصيات بشأن ) لتحديد الثغراGIZاهة القضاء والوكالة األملانية للتعاون الدويل (زنفريق 

 سيطلقها املكتب قريبًا اهة القضاء اليتزناهة. وسلط الضوء على الشبكة العاملية لزنتدابري تعزيز ال
يات وتبادل واليت ستوفر منصة للسلطات القضائية وأصحاب املصلحة اآلخرين ملناقشة التحد

  .يف مجيع أحناء العامل واالستقاللية يف أجهزة القضاءاهة واملساءلة زناملمارسات اجليدة وتعزيز ال
وقدَّمت مناظرة من ميامنار عرضًا إيضاحيًّا بشأن التطورات األخرية على الصعيد الوطين   -٦٢

اهة أعضاء النيابة العامة، واعتماد مدونة أخالقيات للموظفني القانونيني تستند زنفيما يتعلق بتعزيز 
ت اجلهود اليت تبذهلا ميامنار لتدعيم سيادة القانون وتعزيز إرساء الدميقراطية إىل مبادئ بنغالور. ووصف

ومكافحة الفساد، بوسائل منها اعتماد مدونات األخالقيات يف مؤسسات العدالة اجلنائية، تشمل 
موظفي اخلدمة املدنية واملوظفني القانونيني وأعضاء اهليئة القضائية. وأكدت أنَّ اعتماد مدونة 
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قيات ليس إال اخلطوة األوىل اليت يلزم أن يتبعها تدريب املدعني العامني واملوظفني القضائيني األخال
عليها وتطبيقها ورصد مدى امتثاهلم هلا، وطلبت إىل املكتب أن يقدم مساعدة تقنية إىل ميامنار يف 

  .هذا الصدد
عيد الوطين يف جمال لى الصوقدَّم مناظر من باكستان عرضًا إيضاحيًّا عن التقدُّم املحرز ع  -٦٣

التدابري اليت اختذت لتعزيز  اهة يف مؤسسات العدالة اجلنائية. وقدَّم ملحة عامة عنزنالتعزيز الشامل لل
أشار إىل تطبيق قوانني واهة يف جهاز القضاء ومديريات الشرطة والسجون ودوائر النيابة العامة. زنال

دور الذي يضطلع لعدالة اجلنائية الوطنية، ووصف المكافحة الفساد حسبما ينطبق على مؤسسات ا
القواعد الواجبة التطبيق. وبه املكتب الوطين للمساءلة يف مراقبة ورصد االنتهاكات املحتملة للقوانني 

ملساءلة وفقًا ااهة يف مديريات الشرطة وضمان زنووصف األحكام اليت اعتمدت من أجل تعزيز ال
ء جلنة قضائية وطنية معنية اهة القضاء، أشار إىل إنشازنا. وفيما يتعلق بللمعايري املهنية املعمول هب

لسياسات الالزمة بوضع السياسات، يرأسها كبري القضاة يف باكستان، وهي املسؤولة عن اعتماد ا
الذي يسهر على قضاء للاألعلى عن املجلس  اهة القضاء وتيسري الوصول إىل العدالة فضًالزنلتعزيز 

  .اهة يف اجلهاز القضائي هبذا البلدزنلى معايري الاحلفاظ ع
اهة ومنع حدوث زنوخالل املناقشات اليت تلت ذلك، شدد متكلمون على أمهية تعزيز ال  -٦٤

التفاقية وللدورة الثانية لالفساد يف مجيع مؤسسات العدالة اجلنائية. وأشار متكلمون إىل الدور اهلام 
اهة زنالله أن حتقق الإطارًا رئيسيًّا ميكن للدول األطراف من خ آللية استعراض التنفيذ، بوصفهما

إىل الترابط بني وجود  واملساءلة واملصداقية والشفافية يف مؤسسات العدالة اجلنائية. وأشري أيضًا
  .امة من جهة أخرىمؤسسات عدالة جنائية خالية من الفساد من جهة وحتقيق أهداف التنمية املستد

ملهين ملوظفي اتكلمني باعتماد وتنفيذ مدونات قواعد األخالقيات والسلوك وأفاد عدة م  -٦٥
ة وموظفو السجون. مؤسسات العدالة اجلنائية، مبن فيهم القضاة واملدعون العامون وأفراد الشرط

عن االنتهاكات اليت ميكن أن  وأشري أيضًا إىل أمهية إنشاء آلية لضمان إنفاذ املعايري املقررة واإلبالغ
إىل ضرورة تنفيذ  نظام رمسي للتفتيش القضائي. وأشار متكلمون أيضًا ث، بوسائل منها إحداثحتد

نها إفصاح موظفي معايري واختاذ تدابري لكشف حاالت تضارب املصاحل ومنعها وتسويتها بوسائل م
فاد . وألى حنو منتظممؤسسات العدالة اجلنائية، وأفراد أسرهم أحيانًا، عن موجوداهتم ومصاحلهم ع

ء واإلفصاح عن بعض املتكلمني بوجود لوائح للخدمة العمومية تنظم عملية التوظيف واالستبقا
  املوجودات وسائر الشؤون اإلدارية ملوظفي مؤسسات العدالة اجلنائية.

اهة واستقاللية السلطة القضائية بغرض إجياد نظام زنوشدَّد متكلمون على أمهية ضمان   -٦٦
لقضايا مبوضوعية وجترُّد ودون تأثري غري مشروع أو فساد. ووصف متكلمون عدالة فعال يفصل يف ا

عدة آليات للتحقيق يف جرائم الفساد وسوء السلوك يف اهليئة القضائية، مبا يف ذلك من خالل هيئة 
للتفتيش القضائي. وشدد عدة متكلمني على ضرورة وجود آليات إبالغ يسهل الوصول إليها ونظم 

ملبلغني بغرض التشجيع على اإلبالغ الداخلي عن حاالت الفساد يف قطاع العدالة مالئمة حلماية ا
اجلنائية. وأبلغ متكلمون أيضًا عن توافر العديد من التدابري واجلزاءات اليت ميكن فرضها حيثما توجد 
انتهاكات، ومنها النقل إىل وظائف أخرى أو خفض الدرجة الوظيفية أو اإليقاف عن العمل أو 
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وشدَّد عدة متكلمني على أنَّ بلداهنم اعتمدت قوانني تنص على عقوبات مشددة على  .الفصل
  خمالفة القوانني من جانب أعضاء اهليئة القضائية، وهي ممارسة تعترب ناجحة يف ردع الفساد.

االختيار اخلاص ووشدَّد املتكلمون على التدابري املتخذة لضمان أن يكون نظام التعيني   -٦٧
لجهاز القضائي. ووصف لوضوعيًّا وشفافًا وفعاًال، ومنها إنشاء هيئة مستقلة مثل مفوضية بالقضاة م

ني األويل ألعضاء اهليئة متكلمون طائفة واسعة من الشروط املعيارية اليت يتعني استيفاؤها عند التعي
ق ومضمون تكلمني نطاالقضائية، وكذلك تطبيق معايري موضوعية للترقية أو االنتداب. وبيَّن عدة م

ة، سواء من حيث املعارف عملية االمتحانات التنافسية الكتابية للتأهيل والتعيني يف اهليئة القضائي
الت أو عقد جلسات اهة، وأنه يف بعض احلاالت، يلزم أيضًا إجراء مقابزناملوضوعية والطباع وال

ا يف ذلك ما يتعلق ية، مبعلنية. ووصف بعض املتكلمني شروط اخلدمة بالنسبة ألعضاء اهليئة القضائ
خالل الوسائل  بالرواتب ومدة اخلدمة والتقاعد وحظر النقل القسري، واليت تتاح للجمهور من

  اإللكترونية وغريها من الوسائل.
لتعيني األويل أو ااهة، سواء عند زندِّد أيضًا على تدريب القضاة على األخالقيات والوُش  -٦٨

ت مكافحة الفساد. ي، تنظمها معاهد التدريب القضائي وأكادمييامن خالل دورات للتدريب التنشيط
تستند إىل ما يستبان من  وأشار بعض املتكلمني إىل أنَّ الربامج التدريبية اخلاصة باهليئة القضائية

  اهة.زنالقيات والاحتياجات تدريبية حمددة، وتشمل دورات للتطوير املهين ومنائط متعلقة باألخ
يما خيص اهليئة فاملتكلمني إىل اشتراطات حمدَّدة تتعلق بتضارب املصاحل  وأشار عدد من  -٦٩

يئة القضائية يف أنشطة القضائية. وأبلغ متكلمون أيضًا بشأن لوائح حمدَّدة حتظر مشاركة أعضاء اهل
املصاحل. وعالوة  خارجية، مبا يف ذلك األنشطة التجارية واألنشطة السياسية، بغرض جتنب تضارب

قدمي إقرارات اإلفصاح أشار متكلمون إىل االلتزام الواقع على أعضاء اهليئة القضائية بت على ذلك،
ستباقي. ويف بعض عن املوجودات واملصاحل، واإلبالغ عن حاالت تضارب املصاحل املحتملة بشكل ا
حالة عدم إبالغ  احلاالت، أفيد بأنه ميكن فرض جزاءات شديدة، مبا يف ذلك جزاءات جنائية، يف

عن املوجودات  حد أعضاء اهليئة القضائية عن تضارب املصاحل أو تقدميه إقرارات غري صحيحةأ
مهية أن تكون عملية إسناد واملصاحل. وفيما يتعلق بإدارة الشؤون القضائية، أشار أحد املتكلمني إىل أ

  ئيًّا.ايا عشواالقضايا وتوزيعها موضوعية، ويشمل ذلك استخدام نظام حموسب يضمن توزيع القض
لعامة، بوسائل منها ااهة النيابة زنوأبلغ عدة متكلمني أيضًا عن اجلهود الرامية إىل ضمان   -٧٠

مهية استقاللية إرساء سياسات بغرض درء الفرص الساحنة للفساد. وشدد املتكلمون أيضًا على أ
ة بطريقة موضوعية ضائيالنيابة العامة يف بعض النظم القانونية لضمان أن جتري عملية املالحقة الق

علومات عن عمل ودون تأثري خارجي. وشدد متكلمون على احلاجة إىل الشفافية والوصول إىل امل
ذلك من خالل منصات  مؤسسات العدالة اجلنائية، وخصوصًا املحاكم وأجهزة النيابة العامة، مبا يف

ريبية املتخصصة للمدعني التد اإلنترنت واملنصات اإللكترونية. وأشار عدة متكلمني إىل أمهية الربامج
خرى معنية اهة والشفافية، اليت تتضمن، عند االقتضاء، إشراك جهات أزنالعامني بشأن ال

  اجلنائية. بالعدالة
وأبلغ متكلمون عن برامج تدريبية جلهاز الشرطة وغريه من أجهزة إنفاذ القانون هتدف إىل   -٧١

اهة والكفاءة املهنية ملؤسسات إنفاذ القانون. ووصف متكلمون أيضًا التدابري الرامية إىل زنتعزيز ال
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تعزيز املوضوعية والشفافة يف توظيف ضباط الشرطة وتعزيز تطورهم الوظيفي. ووصف بعض 
املتكلمني أنشطة هيئات متخصصة تشرف على أداء جهاز الشرطة ومتلك أيضًا صالحية التحقيق 

ك والفساد وفرض اجلزاءات، حسب االقتضاء. وأشار أحد املتكلمني إىل إقرارات يف سوء السلو
  اإلفصاح عن املوجودات واملصاحل اليت يقدمها أعضاء الشرطة القضائية بغرض جتنب تضارب املصاحل. 

هنية يف دائرة السجون، اهة والكفاءة املزنووصف أحد املتكلمني التدابري الرامية إىل تعزيز ال  -٧٢
ظر التام إلقامة ا يف ذلك اإلجراءات املتعلقة باإلفصاح عن املوجودات واملصاحل، وكذلك احلمب

ىل ذلك، أشار عالقات باملحتجزين، وفرض قيود على التعامل مع وسائل اإلعالم. وباإلضافة إ
ن أيِّ انتهاك من عاملتكلم إىل إنشاء خط هاتفي مباشر ميكن من خالله ألسر املحتجزين اإلبالغ 

  قبل دائرة السجون ملعايري السلوك املهين.
فحة الفساد باعتبارها وأبلغ بعض املتكلمني أيضًا عن اعتماد وتنفيذ استراتيجيات شاملة ملكا  -٧٣

ة على نطاق قطاع العدالة اهة واملساءلزنأدوات هامة لتدعيم التدابري والسياسات الرامية إىل تعزيز ال
تعزيز نظام العدالة وإىل استراتيجيات جيري تنفيذها بغرض إصالح اجلنائية. وأشار بعض املتكلمني 

  اجلنائية برمته. 
ري دورة التقييم سوأبلغ ممثل ملجموعة الدول املناهضة للفساد التابعة ملجلس أوروبا عن   -٧٤

افة منع تضارب املصاحل، إضاهة القضاء وزنالرابعة ونتائجها، وقد مشلت تقييم التدابري املتخذة لتعزيز 
  إىل تدابري االمتثال اليت حتدد مدى تنفيذ توصياهتا.

    
    توصيات أخرى  -باء  

  .بشأنه اشفويًّ حتديثًا انةاألم أعدت الذي، ٦/٦ املؤمتر قرار بتنفيذ املتعلق البند الرئيس قدَّم  -٧٥
املعلومات وما أعده  ، ركَّزت فيه على تبادل٦/٦عن تنفيذ القرار  ثًاوقدَّمت األمانة حتدي  -٧٦
 وإقليمية وعاملية اختذته الدول األطراف من مبادرات وطنيةكتب من أدوات معرفية جديدة وما امل

  بدعم من املكتب.
يِّدة يف جمال يف إطار أدائها لدورها كمرصد دويل للممارسات اجل ،أنه األمانة وأوضحت  -٧٧

صل الثاين من للف هذه الدول فساد، واصلت مجع معلومات من الدول األطراف بشأن تنفيذمنع ال
  . منه فحات املواضيعيةاالتفاقية، كما واصلت حتديث املوقع الشبكي للفريق العامل، مبا يف ذلك الص

حة الفساد بشأن إىل هيئات مكاف بلدًا ١٦املكتب املساعدة على الصعيد الوطين يف  وقدم  -٧٨
دولية ألجهزة مكافحة ياهتا الوقائية. وباإلضافة إىل ذلك، واصل املكتب تعاونه مع الرابطة الوال

فريقيا وجنوب أالفساد وقدم الدعم لعدة رابطات إقليمية ألجهزة مكافحة الفساد، خصوصًا يف 
 استراتيجيات علوض العملياملكتب دليل يل زني. وجرى تشرق آسيا وأمريكا الالتينية والكاريب

، ٢٠١٥نوفمرب /اينالث تشرين يف إطالقه منذ مرة ٩ ٠٠٠ من أكثر وتنفيذها الفساد ملكافحة وطنية
 ٢٠ إىل املساعدة قدم دق املكتب كان ذلك، إىل وباإلضافة. والفرنسية والعربية اإلسبانية إىل وترجم

  ة الفساد. ة ملكافحمن الدول األطراف يف وضع أو تنقيح السياسات واالستراتيجيات الوطني
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جليدة يف جمال محاية دليل املكتب املرجعي للممارسات ايتعلق حبماية املبلغني، أتيح  وفيما  -٧٩
رة منذ إطالقه يف الدورة م ٥ ٠٠٠يله قرابة زنباإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، وجرى ت املبلِّغني

غني والشهود يف ملبلِّعمل بشأن محاية ا األخرية للمؤمتر. وعقدت أربعة مؤمترات إقليمية أو حلقات
. وقدمت املساعدة جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وشرق أفريقيا والدول اجلزرية الصغرية النامية

  يف جمال صياغة التشريعات املتعلقة هبذا املوضوع ألربعة بلدان. 
 تنفيذ جمال يف اتواخلرب التقنية املساعدة األطراف للدول املكتب قدَّم ذلك، إىل وإضافة  -٨٠

 الصعيدين على القدرات وبناء التشريعات جمال يف األهداف حمدَّدة أنشطة خالل من االتفاقية
وتعارض املصاحل،  داتباإلفصاح عن املوجومبا يشمل النظم الرقابية املتعلقة  طري،والُق اإلقليمي

  واحلصول على املعلومات، والفساد يف جمال االشتراء.
اهة ومنع الفساد زناملكتب أيضًا مع جهات متعدِّدة من أصحاب املصلحة بشأن ال وعمل  -٨١

ملي لتنفيذ إعالن الدوحة. يف قطاع العدالة اجلنائية. وأطلق املكتب، بدعم من دولة قطر، برناجمه العا
اة يت مشلت كبار القضففي إطار الربنامج العاملي، عقد املكتب سلسلة من االجتماعات اإلقليمية ال

راكات مع الرابطات اهة القضاء. كما أنشأ املكتب شزنإلطالق الشبكة العاملية ل لتحضريمن أجل ا
 إلنشاء عضائهاأ ودعم مدخالهتا على حلصولهبدف اواملنتديات القضائية الدولية واإلقليمية، 

  . الشبكة هذه
 وباإلضافة. بلدان عةتس يف القضائية للسلطات التقنية املساعدة قدِّمت الوطين، الصعيد وعلى  -٨٢
 ومنع اهةزنلا تعزيز أجل من واإلقليمي الوطين الصعيدين على مبادرات املكتب دعم ذلك، إىل

. والسجون احلدود مراقبة وسلطات واجلمارك الشرطة ذلك يف مبا القانون، إنفاذ أجهزة يف الفساد
يف أمريكا الالتينية  العدالة اجلنائيةاهة يف مؤسسات زنتنفيذ مشروع لتعزيز ال يعمل املكتب علىو

يف  اركاجلم سلطات من أجل حتديد خماطر الفساد إىل الدعم أيضًا قدميوالكارييب وغرب أفريقيا، و
بري مكافحة الفساد يف مثانية بلدان. وفيما يتعلق بالسجون، انتهى املكتب من إعداد دليل بشأن تدا

  . ٢٠١٧/نوفمرب لمؤمتر، يف فيينا يف تشرين الثاينالسجون، سيطلق على هامش الدورة املقبلة ل
العام، مبا يف  كتب بأنه يواصل تشجيع األفراد واجلماعات من خارج القطاعاملأفاد  كما  -٨٣

 العمل على منع يفذلك القطاع اخلاص واملجتمع املدين ووسائط اإلعالم والشباب، على املشاركة 
تحدة اإلقليمي جتمع املدين، نظم مشروع األمم املالفساد. ومن أجل تعزيز قدرات منظمات امل

لت املساءلة االجتماعية اهة الُقطرية، مشزنللمحيط اهلادئ املعين مبكافحة الفساد حلقات عمل حول ال
ائتالف املجتمع املدين من بلدان منطقة املحيط اهلادئ. ودرَّب املكتب و ١٢ومشاركة املواطنني، يف 
بلد على  ١٠١دين من من ممثلي املجتمع امل ٢٨٦ملتحدة ملكافحة الفساد املناصر التفاقية األمم ا

  املسامهة يف تنفيذ االتفاقية وآلية استعراض التنفيذ. 
مؤسسات  عكافحة الفساد، اليت تشجمل األكادميية املبادرة يف الرائد دوره املكتب وواصل  -٨٤

التعليم العايل على تدريس املسائل املتعلقة بالفساد وحبثها. وحىت اآلن، أشركت املبادرة األكادميية 
جامعة يف أنشطتها، وأعدت قائمة ملوارد األكادميية ودورة  ٤٠٠ملكافحة الفساد بنشاط أكثر من 

مي الرئيسي الثاين الذي أطلقه دراسية جامعية منوذجية عن اتفاقية مكافحة الفساد. أما املشروع التعلي
كتب فهو مبادرة التعليم من أجل العدالة، وهي جزء من الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. امل
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بني األطفال والشباب من  حترام القانوناإرساء ثقافة وهتدف مبادرة التعليم من أجل العدالة إىل 
مواضيع متنوعة تتعلق بالعدالة اجلنائية ومنع  حول خالل توفري مواد تعليمية مناسبة لكل فئة عمرية

املواد التعليمية يف املناهج الدراسية  هذه اجروإد ،اهةزناجلرمية، مبا يف ذلك مكافحة الفساد وال
  ملستويات التعليم االبتدائي والثانوي والعايل. 

رافًا متزايدًا يف شرع املكتب أيضًا يف أعمال ملكافحة الفساد يف جماالت اكتسبت اعت كما  -٨٥
ألحياء الربية، مبا يف ذلك اهة يف الرياضة واجلرائم البيئية واجلرائم ضد ازنالسنوات األخرية، مثل ال

  إعداد منتجات معرفية وتقدمي تقييمات ملخاطر الفساد وبناء القدرات. 
تخصِّصني ارين املاملكتب على شبكته من املستش عتمديالصعيدين الُقطري واإلقليمي،  وعلى  -٨٦

دة التقنية، وال يزال يف مكافحة الفساد العاملني يف امليدان من أجل تلبية االحتياجات من املساع
 يف مكافحة الفساد ذا العمُل الذي يقوم به ستة مستشارين إقليميني وثالثة من املستشارين الوطنيني

  شبكة املكاتب امليدانية. واملكتب  أمهية حامسة. وهم يعملون بتعاون وثيق مع اخلرباء املنتدبني من مقر
 مشاريع خالل من تباملك هبا يضطلع اليت التقنية باملساعدة املتعلقة األعمال إجناز ويتاح  -٨٧
 على الطلب ارتفاع ستمرارال نظرًا أنه غري. خمتلفة ماحنةا من جهات ماليًّ لفة تتلقى دعمًاخمت عاملية

 برنامج مواصلة يف ريةكب حتديات املكتب يواجه املالية، املوارد تواكبه ال الذي التقنية املساعدة
  .املاضي العام يف املناصب من العديد وقف وجرى اإلقليمي، املستشار

ال، مبعلومات عن دول، يف كلماهتا املتعلقة بالبنود السابقة من جدول األعم ت عدةوأفاد  -٨٨
 مبا يف ذلكنع الفساد، مويف جمال  ٦/٦ذ القرار األنشطة اإلضافية اليت تضطلع هبا فيما يتعلق بتنفي

راتيجيات وتدابري أخرى األعمال اليت تضطلع هبا أجهزهتا املعنية مبكافحة الفساد، ووضع وتنفيذ است
  لعمومية. اهة والشفافية واملساءلة يف اخلدمات ازنملكافحة الفساد ترمي إىل تعزيز ال

    
    األولويات املقبلة   -خامسًا  

ه االنتباه إىل الوالية ووجَّ ،حول األولويات املقبلة للمناقشة استهالليًّا عرضًا الرئيس قدَّم  -٨٩
  ته. املسندة إىل الفريق العامل فيما يتعلق بتقدمي املشورة إىل املؤمتر ومساعد

 علقتت حمددة هريةجو مواضيع على التركيز مواصلة العامل الفريق قرر السابعة، اجللسة ويف  -٩٠
اجليدة والدروس املستفادة  بتنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية، بغية مواصلة تبادل اخلربات واملمارسات

قترحها الفريق العامل وبناء املعارف واخلربات. وأشارت األمانة إىل أن املواضيع اجلوهرية اليت ا
استخدام مؤشرات ه بتشمل قياس مستوى الفساد وخماطر الفساد، وتأثري اجلهود املبذولة ملكافحت

صة حباالت تضارب واللوائح التنظيمية اخلا املوجوداتعلمية؛ وتطبيق وفعالية نظم اإلفصاح عن 
)؛ والتدابري ٨ن املادة م ٥؛ والفقرة ٧من املادة  ٤املصاحل ومدى فعاليتها يف منع الفساد (الفقرة 

) والبالغات ٨ن املادة م ٤(الفقرة  والنظم الرامية إىل تيسري اإلبالغ من جانب املوظفني العموميني
ن وضع استراتيجيات )؛ والدروس املستفادة بشأ١٣من املادة  ٢املقدَّمة من عامة الناس (الفقرة 

  ).٥مكافحة الفساد وتقييمها وقياس تأثريها (املادة 
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 ريقالف اجتماعات يمتنظب ما يتعلقفي به تضطلع الذي العمل على ألمانةاأحد املتكلمني  هنأو  -٩١
 عمل خطة يف يدرج أنب املؤمتر أوصى العامل الفريق أن إىل وأشار، ٦/٦ القرار تنفيذ ودعم العامل
  ).أعاله، ٩٠ الفقرة(انظر  ةاألمان إليها أشارت اليت املواضيع قائمة السنوات املتعدِّدة العامل الفريق
 رائقطشأن باعتماد االستنتاجات والتوصيات، جرت مناقشة موجزة داخل الفريق  وخالل  -٩٢

 إىل مدى احلاجة إىل الربط . ويف هذا السياق، أشريالعامل مستقبًال الفريقاختيار املواضيع لينظر فيها 
  املواضيع وحكم حمدد من أحكام االتفاقية. هذهبني 

    
    اعتماد التقرير  -سادسًا  

  .٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣الفريُق العامل التقريَر عن اجتماعه الثامن يف اعتمد   -٩٣
  
 


