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  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩- ٢٥، مدينة بنما

  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٣البند 
        املساعدة التقنية

مة على مدى سنتني دعماً لتنفيذ دَّجوانب بارزة من املساعدة التقنية املق    
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      رة من األمانةكّمذ    
    مةدِّمق  -الًأو  

 تقدمي املساعدة التقنية لتلبية االحتياجات املستبانة للبلدان أمر حموريٌّ لتنفيذ اتفاقيـة             نَّإ  -١
ومـن املهـّم، عنـد النظـر يف الوفـاء           . بنجـاحٍ واّتـساق   ) االتفاقيـة (األمم املتحدة ملكافحة الفـساد      

فاقيــة، الواردتــان  مــن االت٦٢ و٦٠عامليــا بتلــك االحتياجــات، أن توضــع يف االعتبــار املادتــان  
  ").املساعدة التقنية وتبادل املعلومات("ضمن الفصل السادس 

وُتعطي هـذه املـذكّرةُ حملـةً عامـةً عـن اسـتجابة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدِّرات                         -٢
لالحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية منذ صياغة ورقة املعلومـات اخللفيـة    ) املكتب(واجلرمية  
ملــــساعدة التقنيــــة املقدَّمــــة دعمــــا لتنفيــــذ اتفاقيــــة األمــــم املتحــــدة ملكافحــــة الفــــساد  بــــشأن ا

)CAC/COSP/2011/10 و Corr.1 (      من أجل الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم
 تـشرين  ٢٨ إىل ٢٤املتحدة ملكافحـة الفـساد، الـيت ُعقـدت يف مـراكش بـاملغرب، يف الفتـرة مـن              

ذة كما تسلط الضوء على جمموعة خمتارة من أنشطة املساعدة التقنية املنفَّـ  . ٢٠١١ أكتوبر/األول
                                                         

  *  CAC/COSP/2013/1.  
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مت ورقـة املعلومـات اخللفيـة الـسابقة، وهـي بـذلك             ، عنـدما قُـدّ    ٢٠١١أغسطس  /منذ شهر آب  
ــة          ــذ االتفاقي ــاً لتنفي ــة دعم ــة املقدَّم ــساعدة التقني ــشأن امل ــة ب ــدهتا األمان ــيت أع ــذكرات ال   تكمــل امل

 CAC/COSP/IRG/2012/3(الـــدورتني الثالثـــة والرابعـــة لفريـــق اســـتعراض التنفيـــذ  متـــها إىل وقّد
  ).Corr.1 وCAC/COSP/IRG/2013/2و
ر املـؤمتر يف دورتـه الثالثـة تـضمني واليـة الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح             رَّوق  -٣

فعنـد حتليـل    ). ٣/١القـرار   (العضوية املعين باملساعدة التقنية يف أعمال فريـق اسـتعراض التنفيـذ             
ــة األمــم املتحــد      ــة احملــدَّدة مــن خــالل آليــة اســتعراض تنفيــذ اتفاقي  ةاحتياجــات املــساعدة التقني

ملكافحة الفساد، عالوةً على املـساعدة التقنيـة الـيت كانـت قـد طُلبـت، إمـا للتحـضري لعمليـات             
مثـل  (باشـرة   االستعراض أو لتنفيذها يف سياق عملية االستعراض أو يف إطـار متابعـة خمصـصة م               

ــشريعات   ــشاريع الت ــصلة    )االســتعراض املوضــوعي مل ــل مــن االحتياجــات ال ــّين احلجــم اهلائ ، يب
وهـذا بـدوره    . املباشرة بني توافر املساعدة التقنية وقدرة البلدان على تنفيذ االتفاقية تنفيذا تامـا            

يـة يف نطـاق     للقـرار الـذي اختـذه املـؤمتر بـإدراج املـساعدة التقن             د بوضوح األساس النظـري    يؤكّ
  .اختصاص فريق استعراض التنفيذ

ــة   م هــذه املــذكّدِّوتقــ  -٤  رة أيــضاً تقييمــاً للتحــديات وتطــرح اقتراحــات بــشأن الــسبل الكفيل
  احملـــددة مـــن خـــالل دماً حنـــو هنـــج اســـتراتيجي للوفـــاء باحتياجـــات املـــساعدة التقنيـــة  قُـــباملـــضي 

  .آلية االستعراض
    

    مواردهاإطار املساعدة املقدَّمة و  -اًثاني  
واصل املكتب تقـدمي تـشكيلة واسـعة مـن املـساعدة التقنيـة املـصممة حـسب الطلـب،                      -٥

على كل من الصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين، واسـتحداث أدوات تـشمل االتفاقيـة ككـل                   
مـة متعلقـة فحـسب باجلوانـب        ومل تكـن املـساعدة املقدَّ     . لتلبية طلبات الدول األطراف املتزايدة    

التجـرمي وإنفـاذ    (ا فصال االتفاقية اخلاضعان حالياً لالستعراض، ومها الفصل الثالـث           اليت يشمله 
والفــصل ) التــدابري الوقائيــة(بــل وبالفــصل الثــاين  ،)التعــاون الــدويل(والفــصل الرابــع ) القــانون

  .كذلك) استرداد املوجودات(خلامس ا
ــرارين ومتـــشِّ  -٦ ــؤمتر، يراعـــي مكتـــب األمـــم ٤/١ و٣/٤ياً مـــع القـ ــدة املعـــين  للمـ  املتحـ

باملخدرات واجلرمية فيما يقدم من مساعدة تقنية من أجـل تنفيـذ االتفاقيـة أمهيـة القيـام قُطريـاً،                    
قة، ويتبــع هنجــاً مــن ثالثــة مــستويات تركيــزاً وتوجيهــاً، بتقــدمي مــساعدة تقنيــة متكاملــة ومنــسَّ

  .لضمان حتقيق التآزر والكفاءة) عاملية وإقليمية ووطنية(
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 املتعلــق بتــدابري ٢٠١٥-٢٠١٢املــساعدة يف إطــار الربنــامج املواضــيعي للفتــرة وتقــدَّم   -٧
مكافحة الفساد واالحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية ومن خالل عدة مـشاريع عامليـة          

ومـشروع  " صـوب نظـام عـاملي فّعـال ملكافحـة الفـساد      "تدار من مقـرِّ املكتـب، منـها مـشروع         
، عـالوةً علـى الـشراكة بـني القطـاع العـام             " عاملي ملكافحة الفساد   العمل املشترك صوب نظام   "

احلــوافز مــن أجــل "والقطــاع اخلــاص مــن أجــل النـــزاهة يف نظــم االشــتراء العمــومي ومــشروع  
وبرنـامج املـوجِّهني يف   " نـزاهة الشركات وتعاوهنا وفقا التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد    

توعية والتواصل بشأن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد             جمال مكافحة الفساد وبرنامج لل    
  . ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة

وقُدِّم جزء رئيسي من املساعدة التقنية اليت يقدمها املكتب عن طريـق برنـامج املـوجِّهني                  -٨
يني  مـن خـالل إيفـاد مستـشارين وطنـ          ٢٠١١يف جمال مكافحة الفساد، الذي مت إحيـاؤه يف عـام            

ويوجد حالياً مستشارون وطنيون موفدون إىل مابوتو وجوبا ومستـشارون إقليميـون            . وإقليميني
ــا واجلنــوب        ــا وشــرق أفريقي مــسؤولون عــن جنــوب شــرق آســيا وجنــوب آســيا وغــرب أفريقي

ر ومـن املقـرَّ   . األفريقي وأمريكا الوسطى ومنطقة احمليط اهلـادئ والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة              
ومـا فتـئ هـؤالء    . الشرق األوسط ومشال أفريقيا    إىل ٢٠١٣شار إقليمي جديد يف عام      إيفاد مست 

املستشارون يوفِّرون خربات فنية ميكن تقدميها على وجه الـسرعة علـى كـال الـصعيدين القُطـري            
ــد        ــساعدة يف توطي ــيت تطلــب امل ــدول األطــراف ال ــاً، بإرشــاد ال ــام، موقعي ــسرياً للقي واإلقليمــي تي

ؤسـسات مـن أجـل تعزيـز العمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـة وبإسـداء املـشورة هلـا هبـذا             التشريعات وامل 
وشارك املستشارون أيضا يف العديد من األنشطة وحلقات العمل التدريبية واملؤمترات يف         . الشأن

  .هات أخرى تقدم املساعدة التقنيةمتها ججمال مكافحة الفساد نظّ
بعـة للمكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة شـرعت            كما أنَّ شبكة املكاتـب امليدانيـة التا         -٩

لفساد يف بلدان معّينـة، منـها       اهي أيضا أو استمرت يف تنفيذ مشاريع مكتملة وشاملة ملكافحة           
  .وكولومبيا وليبيا ومصر ونيجريياأفغانستان وإندونيسيا وبنما والعراق 

م تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف        وُتموَّل أنـشطة املكتـب املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة التقنيـة لـدع                -١٠
ذلــك أعمــال العديــد مــن اخلــرباء الفنــيني الالزمــة لتقــدمي املــساعدة، مــن خــالل مــسامهات مــن  

ــة ــال      . خــارج امليزاني وقــد بقــي دعــم البلــدان املاحنــة مــستقراً، ممــا يعكــس ثقــةً يف اإلجنــاز الفّع
، أُتـيح   ٢٠١٣أغسطس  / إىل آب  ٢٠١١يناير  /وخالل الفترة املمتدة من كانون الثاين     . للربامج

 مليـون دوالر أمريكـي يف شـكل تربعـات لـصندوق األمـم املتحـدة ملنـع                   ١١,٩ما جمموعه حنو    
اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة لتمويــل أنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت يــديرها مقــّر املكتــب يف جمــال    

ــساد  ــتراليا وأملا     . مكافحــة الف ــاد الروســي وأس ــن االحت ــصورة خاصــة م ــات ب ــا ووردت تربع ني
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ــدا ولكــسمربغ واملغــرب وامل     ــسا وقطــر وكن ــسويد وفرن ــا العظمــى   وال ملكــة املتحــدة لربيطاني
يرلنــدا الــشمالية والنــرويج والنمــسا والواليــات املتحــدة األمريكيــة والبنــك الــدويل واللجنــة   آو

وال يــشمل هــذا الــرقم املــسامهات املقدَّمــة إىل املكاتــب ". ـزمنــسي"األوليمبيــة الدوليــة وشــركة 
كمـا أنـه ال يـشمل التربعـات         . انية التابعة للمكتب لتنفيـذ مـشاريع قُطريـة وبـرامج إقليميـة            امليد

  ). ماليني دوالر أمريكي تقريبا٦,٣ً(املتاحة لتسيري آلية استعراض التنفيذ 
    

      جوانب بارزة من املساعدة التقنية املقدَّمة  -اًثالث  
    اقيةاملساعدة املتعلقة بعملية التصديق على االتف  - ألف  

ساعد املكتُب أحد عشر بلداً من البلدان الثالثة عشر اليت صدَّقت علـى االتفاقيـة منـذ                -١١
جـزر سـليمان    (أو بعد التـصديق مباشـرةً       / يف العملية السابقة للتصديق و     ٢٠١١أغسطس  /آب

وجزر القمر وجزر كوك وجزر مارشال وسـوازيلند وغينيـا وكـوت ديفـوار واململكـة العربيـة                  
مت مــشورة تقنيــة فقــد قُــدِّ). ونــاورو)  املوحــدة-واليــات (ميامنــار وميكرونيزيــا الــسعودية و

مت تعليقـات علـى مـشروع       دِّ، بـشأن إيـداع صـك تـصديقها، كمـا قُـ            لغينيا، على سبيل املثـال    
ذت أنــشطة مثمــرة أيــضا للــدعوة إىل املناصــرة، اضــطلع هبــا املكتــب  وقــد ُنفِّــ. قــانون التــصديق

ال ســيما احللقــة الدراســية (ملتحــدة اإلمنــائي يف منطقــة احملــيط اهلــادئ ســوّيةً مــع برنــامج األمــم ا
ن مــن تــصديق عــدد مــن ، حــسبما يتبــيَّ)٢٠١٠اإلقليميــة الــسابقة للتــصديق يف ســاموا يف عــام 

وزيادة على ذلك، قام املكتب بأنـشطة مماثلـة للـدعوة إىل املناصـرة              . دول املنطقة على االتفاقية   
العربيـة الـسعودية    القمـر وسـوازيلند وكـوت ديفـوار واململكـة            تـصديق جـزر      نتائجهاكان من   

  .على االتفاقية
    

  املساعدة املقدَّمة لتحديد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية واالحتياجات   -باء  
    من املساعدة التقنية

وفقاً لإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية آللية االستعراض، نظّم املكتب دورات تدريبية             -١٢
عات ومناطق لتعريف جهـات الوصـل يف الـدول األطـراف املـستعَرضة واخلـرباء احلكـوميني           جملمو

. من الـدول املـستعرِضة باألحكـام املوضـوعية لالتفاقيـة وباملنهجيـة املتَّبعـة يف عمليـة االسـتعراض                   
كما ُعقد عدد كبري من حلقات العمل الوطنية املخّصصة الغرض، وكان اهلدف منها، يف معظم               

  .  املساعدة على صوغ ردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية الشاملةاحلاالت،
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م مـن النظـراء وتعزيـز التعـاون بـني بلـدان       لُّوعالوة علـى ذلـك، ويف سـبيل تطـوير الـتع             -١٣
اجلنوب، قام املكتب بتنظيم وتنفيذ حلقـة عمـل مـشتركة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي،                     

ــات الوصــل الت   ــة إىل جه ــة االســتعراض       موجَّه ــتعراض بــشأن التحــضري لعملي ــة االس ابعــة آللي
ــا فاســو، يف متــوز    واســتخالص ــها، ُعقــدت يف بوركين ــدروس من ــه /ال كمــا تــوىل  . ٢٠١٢يولي

املكتـــب تيـــسري زيـــارة إىل كمبوديـــا ملـــسؤولني فييتنـــاميني ســـبقت هلـــم املـــشاركة يف عمليـــة    
  . عملية االستعراضاالستعراض اخلاصة ببلدهم وعرضوا جتارهبم املتعلقة خبوض 

، CAC/COSP/IRG/2013/4وترد معلومات تفصيلية عن تلك األنشطة التدريبية يف الوثيقـة     -١٤
  .CAC/COSP/2013/13مت لفريق استعراض التنفيذ يف دورته الرابعة، ويف الوثيقة اليت قُدِّ
 وأدركت دول أعضاء كثرية، علـى أسـاس اخلـربات املكتـسبة خـالل الـسنوات األوىل                  -١٥

ضـمان جـودة االسـتعراض وفائـدهتا يف          من عمل آلية التنفيذ، أن جلودة التقييم الـذايت أمهيـة يف           
على مـساعدة الـدول األطـراف       ٢٠١١ويف هذا الصدد، يعمل املكتب منذ عام        . هناية املطاف 

 على طلب اثنيت عشرة دولة عـضو التمـست البـدء            ًءيف استيفاء قائمة التقييم الذايت املرجعية بنا      
ــل االســتعراض        يف ــرات قب ــل للثغ ــذايت أو االضــطالع بتحلي ــيم ال ــات التقي  حتــضري مبكــر لعملي

كمــا قُــدمت مــساعدات لعــدة بلــدان فيمــا يتعلــق جبهودهــا الراميــة إىل تقيــيم قــدرات  . الرمســي
اهليئــات أو املؤســسات الوطنيــة املكلَّفــة مبنــع الفــساد والتوعيــة بــشأنه والكــشف عنــه ومالحقــة 

ــه قــضائيا   ــة أن املــساعدة الــيت   ). الســيَّما أجهــزة مكافحــة الفــساد  (مرتكبي وقــد أثبتــت التجرب
يقدمها املكتـب خـالل املراحـل التحـضريية أفـضت إىل تـضمني التقيـيم الـذايت معلومـات أكثـر                   
مشولية وإىل قاعدة معلومات مدعومـة أكثـر بـالرباهني مـن أجـل عمليـات االسـتعراض ومـن مث                     

وسيكون لذلك أمهية خاصة بالنسبة إىل الفـصلني        . بليةإعداد خطط عمل واستراتيجيات مستق    
) اسـترداد املوجـودات   (وبالفعل يضم الفصل اخلـامس      . اخلاضعني لالستعراض يف الدورة الثانية    
ص ولـيس لكـثري مـن البلـدان سـابق درايـة هبـا، كمـا أن         أحكاماً على درجـة عاليـة مـن التخـصّ        

 ب إجراء مشاورات على الـصعيد الـوطين       ق وسيتطلّ سع النطا متَّ) التدابري الوقائية (الفصل الثاين   
  .بني كثري من الوزارات واألجهزة

 من الدورات التدريبية الرمسيـة واملـساعدة التطبيقيـة يف بنـاء قـدرات               وقد أسهمت كلٌّ    -١٦
السلطات الوطنية علـى تقيـيم أطرهـا التـشريعية واملؤسـسية، حيـث حـرص املكتـب علـى تـويل                     

ع أن تبقى هذه اخلربات متاحةً بعـد        ولذلك يتوقّ . ور يف تلك العمليات   البلدان نفسها زمام األم   
عملية االسـتعراض الرمسـي وأن تتـيح للـدول األعـضاء، عـالوةً علـى القيـاس املرجعـي، تطـويراً                      

مـدى االمتثـال    م احملرز وإعادة تقيـيم      ذاتياً لقدراهتا على رصد الثغرات القائمة واستعراض التقدّ       
  .لالتفاقية بانتظام
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    املساعدة التشريعية إلدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنية  - جيم  
لــئن اعتمــد العديــد مــن البلــدان بالفعــل تــشريعات ملكافحــة الفــساد وطنيــة تتماشــى مــع       -١٧

االتفاقية، فقد ظلَّ املكتب يتلقَّى طلبات من دول ترغب يف حتسني تـشريعاهتا الوطنيـة منعـاً للفـساد      
  .طريقُيَّما ما استند من ذلك إىل التحديات اليت تربزها عمليات االستعراض الوحماربةً له، الس

 دولة تـسعى  ٢٠وقُدِّمت مساعدة على الصياغة التشريعية ومشورة قانونية إىل أكثر من             -١٨
إىل اعتمــاد أو تعــديل تــشريعات داخليــة لتنفيــذ االتفاقيــة، وكــان مــن أقرهبــا عهــداً بــذلك بــاالو   

ان الغــرض مــن هــذه املــساعدة تعزيــز قــدرة الــدول علــى صــياغة وتنفيــذ     وكــ. والعــراق ومــصر
ولـئن كانـت معظـم      . التشريعات وضـمان صـوغ التـشريعات اجلديـدة ِطبقـا ملقتـضيات االتفاقيـة              

النصوص التشريعية تتناول مسألة الفساد على حنو شامل، فإن عدة قـوانني تغطـي جوانـب معّينـة       
مـوال، ورشـو املـوظفني العمـوميني األجانـب، واملـساعدة            مثل إقـرارات الذمـة املاليـة، وغـسل األ         

القانونيـة املتبادلــة، وإمكانيـة احلــصول علـى املعلومــات، ومحايـة الــشهود، ومـسؤولية األشــخاص      
  .مثلة وممارسات جيدة من دول أخرىويف عّدة حاالت، أُطلعت السلطات على أ. االعتباريني

    
  ني املؤسسي والسياسايت ملنع الفساد املساعدة يف تعزيز اإلطارين الوطني  -دال  

    وحماربته بفعالية
قـدَّم املكتــب دعمــا واسـع النطــاق إىل الــدول األعـضاء لكــي حتــسِّن قـدرهتا علــى منــع       -١٩

ــضائيا     ــه ق ــة مرتكبي ــه ومالحق ــق في ــى كــشفه والتحقي ــساعدة لوضــع  . الفــساد وعل ــدِّمت امل وقُ
األطـر واهلياكـل والـسياسات والعمليـات        استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد وإلنشاء وتعزيـز        

املؤســسات املعنيــة علــى منــع الفــساد      واإلجــراءات املؤســسية ذات الــصلة ولتعزيــز قــدرات    
. والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه قضائيا من خـالل أنـشطة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي                 

اسـتراتيجيات وطنيـة    وكان من أقرب مناذج ذلك عهداً دعـُم املكتـب اجلهـود املبذولـة إلعـداد                 
ملكافحة الفساد يف اإلمارات العربيـة املتحـدة وجورجيـا وتقدميـه املـشورة لبـابوا غينيـا اجلديـدة                  

راتيجية الوطنيــة ص املعــين باالســتها الفريــق العامــل املتخــّصبــشأن وثيقــة سياســات داعمــة أعــّد
  .ملكافحة الفساد

ــدعم املقــدَّم كــان خمــصَّص الغــرض يف كــثري     -٢٠  مــن احلــاالت، فقــد ُوضــعت   ومــع أنَّ ال
  . وُنفِّذت أيضا مشاريع قُطرية حمدَّدة تلبيةً الحتياجات البلدان إىل بناء القدرات بشكل عام

، شـرع املكتـب يف تنفيـذ مـشروع مـساعدة شـامل              ٢٠١٢أكتـوبر   /لوويف تشرين األ    -٢١
ق وقــد خــضعت قــدرات اللجنــة فيمــا يتعلــ. لــدعم جلنــة مكافحــة الفــساد يف جنــوب الــسودان
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كمـا ُنظمـت عـدة      . بالعمليات وخدمات الـدعم وتكنولوجيـا املعلومـات للتقيـيم العـام املاضـي             
املـوارد  (حلقات عمـل تـشاورية لوضـع اسـتراتيجية للتطـوير املؤسـسي تعزيـزاً خلـدمات الـدعم           

، عـالوةً علـى اسـتراتيجية للتطـوير الـتقين،      )البشرية والشؤون املالية واملشتريات وإدارة الوثـائق    
وتعزيزاً لقدرات اللجنة املؤسسية، قُدِّم الدعم أيـضا        . اعتمدهتما الحقاً اإلدارة العليا للجنة    وقد  

ملوظفي اللجنة ليشاركوا يف االجتماع العام السنوي لرابطة سلطات مكافحة الفساد يف شـرق              
فادة ولالسـت . أفريقيا ويف زيارة دراسية إىل زامبيا لالستفادة من اخلـربات اإلقليميـة ذات الـصلة              

هذه اخلطـوات املهمـة، بـدأت مناقـشات مـع اإلدارة العليـا للجنـة بـشأن                   من الزخم املتولد عن   
وضع خطة استراتيجية عامة للجنة علـى أفـضل حنـوٍ ممكـن، باإلضـافة إىل اسـتراتيجية مكافحـة             

عت كـذلك إىل املـستوى      وحيث إن الواليـة الدسـتورية للجنـة قـد ُوسِّـ           . الفساد الوطنية القائمة  
الوطين بإنشاء عشرة مكاتب ملكافحة الفساد، فقد بدأ تنفيذ عمليـة تقيـيم لقـدرات تلـك              دون  

وأخـرياً، مت تركيـب نظـام حاسـويب مؤقـت      . املكاتب ودورهـا احملتمـل واحتياجاهتـا مـن املـوارد          
. إلقــرارات الذمــة املاليــة وهــو خيــضع حاليــاً لالختبــار وإضــفاء ملــسات التحــسني النهائيــة عليــه  

ظـام اجلديـد    وظفـون املكلفـون بـإدارة النظـام ومـسؤولو تـسجيل البيانـات علـى الن                ب امل رَّوسيد
  .خالل األشهر املقبلة

، بفـضل احلـصيلة اإلجيابيـة للتعـاون         ٢٠١٢ديسمرب  /ويف نيجرييا، بدأ يف كانون األول       -٢٢
ســابقاً بــني احلكومــة النيجرييــة واملكتــب، تنفيــذ برنــامج مدتــه أربــع ســنوات ونــصف ملكافحــة 

ال لتنـسيق تـدابري     ويهدف هذا الربنامج إىل توفري دعم فعّـ       . د بتمويل من االحتاد األورويب    الفسا
مكافحــة الفــساد، ورســم الــسياسات والتــشريع هبــذا الــشأن، مــن خــالل اعتمــاد هنــج ثابــت      
اجلدوى؛ وتعزيز القدرات املؤسسية والعملياتية يف األجهزة الرئيسية ملكافحة الفساد والـشرطة            

ائي مع التشديد على التعاون؛ وزيـادة احملاسـبة والـشفافية وإشـراك اجملتمـع املـدين         واجلهاز القض 
  .يف مكافحة الفساد

وباإلضافة إىل أنشطة املساعدة التقنية اجلارية، ثبت خالل السنوات األوىل مـن تطبيـق                -٢٣
الـصعيد  آلية االستعراض أهنا أداة قوية لتعزيـز احلـوار والتنـسيق والتعـاون بـني املؤسـسات علـى              

الوطين، من خالل تكوين جلان توجيهية خمصصة هلـذا الغـرض وتنظـيم حلقـات عمـل للتحقـق                   
. مة يف قوائم التقييم الـذايت املرجعيـة والتقـارير القطريـة واخلالصـات الوافيـة          من املعلومات املقدَّ  

مـدروس   رت الطبيعة الشمولية للعمليـة يف عـدة حـاالت إجـراء حـوار سياسـايت وطـين                 سَّوقد ي 
دة خــالل عمليــة االســتعراض واســع النطــاق بــشأن اإلصــالحات الالزمــة لــسد الثغــرات احملــّدو

  .ووضع خطط عمل
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ــالرغم مــن عــدم اكتمــال عمليــات االســتعراض       -٢٤ ــة اجلاريــة، وب ودعمــاً للجهــود الوطني
القطريــة األوىل إال حــديثاً، فقــد أخــذ املكتــب يف احلــسبان بالفعــل االحتياجــات مــن املــساعدة  

احملددة يف عدٍد من التقارير القطرية خالل تصميمه لألنـشطة واملـشروعات اجلديـدة، أو               التقنية  
  .أدجمها يف مشروعات قائمة على النحو املوضح مبزيٍد من التفصيل أدناه

وواصــل املكتــب، مــن خــالل مــشروعني كــبريين ملكافحــة الفــساد، مــساندة أجهــزة        -٢٥
الوطنيــة ومكتــب املــدَّعي العــام ومفوضــية القــضاء إلنفــاذ القــانون يف إندونيــسيا، مثــل الــشرطة 

على الفساد ووحدة التحقيقات املالية واجمللس األعلى ملراجعـة احلـسابات، يف تعزيـز القـدرات                
وعـالوة  . واالحترافية والـشفافية مـن خـالل املـساعدة التقنيـة وكـذا بـرامج تدريبيـة متخّصـصة                  

متتـد لفتـرة أربـع سـنوات، طلبـت مفوضـية            على األنشطة اليت كانت مقـررة أول األمـر، والـيت            
القضاء على الفـساد مـؤخراً مـن املكتـب مراعـاة التوصـيات الـيت أفرزهـا االسـتعراض القطـري                      
إلندونيسيا وإجراء دراسات على الصعيد الوطين بشأن جترمي عرقلة سري العدالة يف التحقيقـات              

وقد شرع فعـال يف     .  الشركات بشأن الفساد ومالحقة مرتكبيه قضائيا وبشأن جترمي الفساد يف        
  .إجراء تلك الدراسات

 مـشروعاً جديـداً يف العـراق يهـدف إىل معاجلـة أوجـه               ٢٠١٣وأطلق املكتـب يف عـام         -٢٦
القــصور الــيت تواجههــا الــسلطات العراقيــة املــسؤولة عــن التعامــل مــع الفــساد بــشأن منــع تلــك 

لـــدعم فيمـــا يتعلـــق الظـــاهرة والكـــشف عنـــها والتحقيـــق فيهـــا، وذلـــك عـــن طريـــق تقـــدمي ا  
قني ومشاركة اجملتمع املـدين وتـدابري مكافحـة غـسل           باإلصالحات التشريعية وبناء قدرات احملقّ    

قتـها آليـة االسـتعراض ومـا       ويرمي املشروع بذلك إىل االسـتفادة مـن النتـائج الـيت حقّ            . األموال
  .لك البلد من استقصاءات وتقييماتراً يف ذأجراه املكتب مؤّخ

    
    دة على التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة الفساداملساع  هاء  

اســتمر املكتــب يف تــشجيع التعــاون فيمــا بــني الــسلطات املختــصة وأجهــزة مكافحــة      -٢٧
خاصـة  (الفساد والعاملني يف جمال التعاون الدويل يف املـسائل اجلنائيـة املتـصلة مبكافحـة الفـساد                  

وظلَّ املكتب حيـتفظ بقائمـة للـسلطات املركزيـة          ).  وتسليم املطلوبني  املساعدة القانونية املتبادلة  
 مـن االتفاقيـة،     ٤٦ مـن املـادة      ١٣املسؤولة عن طلبات املساعدة القانونية املتبادلة، وفقاً للفقرة         

وتتــاح املعلومــات املتعلقــة .  ســلطة١٢٦بـــوهــي حتتــوي حاليــا علــى بيانــات االتــصال اخلاصــة  
لتلك السلطات نفسها ولألجهـزة احلكوميـة       ليل حاسويب مباشر متاح   بالسلطات املختصَّة يف د   

وحيتوي نفس الدليل على معلومات عـن سـلطات املنـع املختـصة             . اليت لديها حساب ُمستخِدم   
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 بلـداً، عـالوةً علـى معلومـات عـن جهـات الوصـل املعنيـة                 ١٤٠ من االتفاقية يف     ٦وفقاً للمادة   
  . بلدا٦٥ًباسترداد املوجودات يف 

ــوطين      -٢٨ ــصعيد ال ــى ال ــساعدة عل ــدِّمت امل ــال، درِّب    . وقُ ــبيل املث ــى س ــا، عل ــي منغولي  فف
عي العـام والـشرطة الوطنيـة    ممارسون من السلطة املستقلة املعنية مبكافحـة الفـساد ومكتـب املـدّ         

مت كمـا قُـدِّ  . والسلطة املركزية يف وزارة العدل على صياغة طلبات املساعدة القانونية املتبادلة       
قني يف تلك السلطة بشأن مسائل حمـددة تتعلـق بـصياغة طلبـات     ة يف إطار املتابعة للمحقّ   املشور

املــساعدة القانونيــة املتبادلــة وإجــراء حتقيقــات للحــصول علــى معلومــات مــستمدة مــن مــصادر 
ــة ــة     . علني ــة والتحــديات العملياتي ويف العــراق، نظــم املكتــب حلقــة عمــل بــشأن املعــايري الدولي

وأجريت أيضاً حلقـات    . دة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني يف قضايا الفساد       املتعلقة باملساع 
  .عمل تدريبية بشأن املساعدة القانونية املتبادلة يف إندونيسيا وباكستان وفييت نام

ــاً إىل جنــب مــع أصــحاب مــصلحة آخــرين،        -٢٩ ــة، جنب   وواصــل املكتــب مــشاركته بفعالي
ية الطلب، يف عاون الدويل فيما بني الدول الطالبة والدول متلقّيف اجتماعات هتدف إىل تنسيق الت

وتبادلت الوفود معلومـات عملياتيـة يف تلـك         . أطر من بينها اجلهود اجلارية السترداد املوجودات      
  .ات، مما عزَّز التواصل والتحاوراالجتماع

أن اجلوانـب  مهم لتحاور مجيـع الـدول األطـراف بـش      آلية االستعراض حمفل وقد تبّين أن    -٣٠
. اءة، سواء أكانت دوالً أطرافاً مـستعَرضة أم مـستعرِضة         العملية ملكافحة الفساد بروح إجيابية وبنَّ     

آلية االستعراض الشفَّافة والفعَّالة وغري التدخُّلية والـشاملة واحملايـدة،           ومما ساعد على ذلك طبيعة    
وبرزت بشكل خاص األمهية    . لدانعالوةً على كوهنا متعددة اللغات، مما أتاح مشاركة مجيع الب         

الكبرية لالجتماعات الثالثية وغريها من املشاورات غري الرمسية اليت ُعقدت على هـامش دورات              
كما أُبرزت أمهية إقامة قنوات اتصال غري رمسية بني         . فريق استعراض التنفيذ واجتماعات أخرى    

 املباشـرة بـني الـسلطات املركزيـة       الدول الطالبة والدول متلقيـة الطلـب، مبـا يف ذلـك االتـصاالت             
. وأجهزة إنفاذ القانون ووحدات االستخبارات املالية، باعتبارها عنصرا أساسـيا للتعـاون الـدويل             

واعُتــرب أنَّ مــن شــأن احلــوار بــني اخلــرباء القــائمني باالســتعراض وجهــات الوصــل يف إطــار آليــة    
  .يسري تلك االتصاالت غري الرمسيةاالستعراض ت

    
    ساعدة املتعلقة باسترداد املوجوداتامل  - واو  

ــة املعلومــات          -٣١ ــة باســترداد املوجــودات يف ورق ــة املتعلق ــستجدات املــساعدة التقني ــرد م ت
هتا األمانة واليت حتتوي علـى مقتطفـات بـارزة مـن األعمـال املـضطلع هبـا علـى                    األساسية اليت أعدّ  

وينبغي قراءة  ). CAC/COSP/2013/2(مدى عامني يف جمال استرداد املوجودات مبوجب االتفاقية         
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تلك الورقة باالقتران مع التقريرين املرحليني بشأن تنفيذ الواليات املتعلقـة باسـترداد املوجـودات               
اللذين قُدما إىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية املعـين باسـترداد املوجـودات يف        

ــامي  ــري ) CAC/COSP/WG.2/2013/3 وCAC/COSP/WG.2/2012/3 (٢٠١٣ و٢٠١٢عـ وتقريـ
ــامي       ــدورتني يف عــ ــني الــ ــل بــ ــق العامــ ــدمها الفريــ ــذين عقــ ــاعني اللــ  ٢٠١٣ و٢٠١٢االجتمــ

)CAC/COSP/WG.2/2012/4و CAC/COSP/WG.2/2013/4 .( وتتــضمن الورقــة نتــائج املناقــشات
املواضــيعية الــيت عقــدها الفريــق العامــل اســتناداً إىل خطــة العمــل الــيت اعتمــدت خــالل دورتــه    

لسادسة للتحضري الستعراض الفصل اخلامس ومناذج من املـساعدة التقنيـة املقدمـة ومعلومـات           ا
ن للمـؤمتر   أساسية عن بعض املنتجات واملبادرات املعرفية ذات الصلة وتوصيات بـشأن مـا ميكـ              

  .إجراءات أن يتخذه من
    

    املساعدة املتعلقة مبنع الفساد  - زاي  
رة اخلامسة للمؤمتر أيضاً ورقة معلومات أساسـية مـن إعـداد            مة إىل الدو  من الوثائق املقدَّ    -٣٢

بشأن اإلجـراءات الـيت اختـذها الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل               ) CAC/COSP/2013/17(األمانة  
إعــالن مــرَّاكش "، املعنــون ٤/٣املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد وغــريه تنفيــذاً لقــرار املــؤمتر 

زاهـة يف املؤسـسات وجـوائز         قة بشكل خاص املبـادرة املتعلقـة بـالن        وتربز الور ". بشأن منع الفساد  
األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة، عــالوةً علــى جمموعــة متنوعــة مــن األنــشطة الــيت تعــاجل جوانــب    
الضعف يف كلٍ من القطاعني العام واخلاص، بشأن مسائل منها املسائل ذات االهتمـام املـشترك،         

 اجلهود اليت تبذهلا الدول بـدعم مـن املكتـب يف سـبيل تعزيـز      كما تعرض . مثل االشتراء العمومي  
وتوضـح الورقـة عـالوةً      . زاهـة يف اجلهـاز القـضائي والـشرطة          أجهزة مكافحة الفساد وحتـسني الـن      

على ذلك األنشطة الرامية إىل إشراك أفراد ومجاعات من خـارج القطـاع العـام يف منـع الفـساد،                    
ــص    ــدين وال ــع امل ــات اجملتم ــّيما منظم ــدة أدوات    الس ــة، إضــافةً إىل ع حفيون واألوســاط األكادميي

  .طُورت من أجل دعم خمتلف اجلهات الفاعلة يف منع الفساد بفعالية
وفيما يتعلق مبنع الفساد، أتاحـت عمليـة االسـتعراض كـذلك للـدول األطـراف فرصـةً              -٣٣

ــصلحة غــري           ــاق مــن أصــحاب امل ــعة النط ــع جمموعــة واس ــاون م ــز عالقــات التع ــة وتعزي  إلقام
احلكوميني، مبا يف ذلـك القطـاع اخلـاص واجملتمـع املـدين واألوسـاط األكادمييـة، خاصـةً خـالل                    

وقد أشرك الكثري من الـدول األطـراف بالفعـل جمموعـة واسـعة النطـاق مـن                  . الزيارات القطرية 
أصحاب املصلحة يف مرحلة استيفاء قائمة التقيـيم الـذايت املرجعيـة، ممـا أتـاح إجـراء اسـتعراض                    

ومـــن شـــأن عمليـــة . يتـــضمن شـــىت العوامـــل الفاعلـــة ذات الـــصلة يف الـــسياق الـــوطينشـــامل 
االستعراض إذا أجريت بشكل مشـويل أن تيـسر حتديـد األولويـات االسـتراتيجية وإعـداد خطـة                   



 

V.13-86785 11 
 

  CAC/COSP/2013/4 

 وطنية فعالة وحمددة األولويات ملكافحة الفساد عن طريق التشجيع على فهم السياق الـصحيح             
كمـا ميكـن لعمليـة االسـتعراض، إذا كانـت شـاملة           . د التصدي له  حلالة الفساد يف البالد وجهو    

ومشولية، أن تسهم يف ضمان تولّي مجيـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني زمـام األمـور فيمـا يتعلـق                      
  .بنتائج االستعراض واإلصالحات املستقبلية

    
    أدوات املساعدة التقنية اليت تيسِّر تقدمي املساعدة على أرض الواقع  - حاء  

ــة وكتيِّبـــات وأدوات أخـــرى تلبِّـــي احتياجـــات    و  -٣٤ ــيم أدلّـ اصـــل املكتـــب وضـــع وتعمـ
 جيدة معيَّنـة    فحة الفساد بشأن جوانب وحتدِّيات وسياسات وممارسات      املمارسني يف جمال مكا   

  . فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية
وقــــد أشــــري يف تقــــارير ســــابقة، وكــــذلك يف وثــــائق مــــستقلة تتعلــــق مبنــــع الفــــساد    -٣٥

)CAC/COSP/2013/17 (  وباســترداد املوجــودات)CAC/COSP/2013/2( ــسية ، إىل األدوات الرئي
املوجهة إىل الوسط األكادميي والقطاع اخلـاص وكـذا األدوات املتعلقـة حتديـداً بالتعـاون الـدويل                   

  ).Corr.1 وCAC/COSP/IRG/2013/2السّيما (واسترداد املوجودات 
ملوارد الالزمة من أجل رصـيد معـريف يف جمـال           األدوات وا " (TRACK"وحقّقت بوَّابة     -٣٦

وبالفعل، أثبتـت الـسجالت   . ، جناحا مطردا٢٠١٢رها املكتب عام    ، اليت طوّ  )مكافحة الفساد 
مرة واحدة على األقل خـالل الـستة أشـهر          " TRACK"ابة   شخص زاروا بوَّ   ٩ ٥٠٠الداخلية أن   

وقـد كـان مـن بـني     .) ٢٠١٢ يف عـام  ١٠ ٠٠٠كـان العـدد اإلمجـايل     . (٢٠١٣األوىل من عـام     
أكرب املستفيدين من آليـة االسـتعراض املكتبـةُ القانونيـة التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،                     

وحتتـوي علـى قـوانني واجتـهادات ومعلومـات عـن سـلطات              " TRACK"وهي جـزء مـن مبـادرة        
اهتـا يف حـني    دولـة، حيـث مت التحقّـق فعـال مـن بعـض بيان      ١٧٥مكافحة الفساد يف ما يربو على      

ختضع بيانات أخرى للتحقّق حاليا فيما يتعلق بعدد من البلدان، سواء تعلق األمـر بالبيانـات الـيت     
  .ات الرمسية املقدمة من احلكوماتأسفرت عنها االستعراضات املنجزة فعال أو بالبيان

    
    التقييمات املبنية على األدلة ألمناط الفساد وطرائقه  - طاء  

عماً متواصالً لبلداٍن يف مجع البيانات وإعداد مؤشرات إحصائية من أجـل            قدم املكتب د    -٣٧
على االضطالع بأعمال حبـث وحتليـل لزيـادة املعرفـة        عالوة  هتيئة مقاييس مرجعية لتقييم الفساد،      

  .بالفساد وفهمه ولدعم اختاذ القرارات املتعلقة باملعايري والسياسات والعمليات بناًء على أدلة
ليل الدراسة االستقصائية املتعلقة باجلرمية والفساد يف القطاع التجاري مبنطقـة       حت واستمر  -٣٨

وتتناول الدراسة الرشوة والفساد واالحتيـال واالبتـزاز وعـدة أشـكال أخـرى مـن                . غرب البلقان 
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ية والدراسـة االستقـصائية       وأجريت دراسة استقصائية جتريب   . اجلرمية هلا تأثري يف التجارة والصناعة     
 وخـضعت النتـائج للتحليـل يف النـصف األول مـن عـام       ٢٠١٢لة يف النصف الثاين من عام     الكام

 Business, corruption and crime in the"ومن املتوقع إطالق التقريـر اإلقليمـي املعنـون    . ٢٠١٣

western Balkans: the impact of bribery and other crime on private enterprise" )  التجـارة
) أثر الرشوة وجرائم أخرى يف أعمال القطـاع اخلـاص         : د واجلرمية يف منطقة غرب البلقان     والفسا

كمـا  .  خالل فعاليات مفتوحة أمام اجلمهـور يف بروكـسل    ٢٠١٣أكتوبر  /يف شهر تشرين األول   
 /أكتــوبر وكــانون األول/إقليميــة بــني شــهري تــشرين األّول/يتوقــع إطــالق ســبعة تقــارير وطنيــة 

  .عواصم املعنية مبنطقة غرب البلقان يف ال٢٠١٣ديسمرب 
يف كـانون   " زاهة يف القطاع العام يف العـراق        الفساد وحتديات الن  "وُنشر التقرير املعنون      -٣٩
وقد ُتـرجم إىل اللغـة العربيـة وُعمـم علـى جمموعـة مـن أصـحاب املـصلحة                    . ٢٠١٣يناير  /الثاين

 ٢٠١٣يونيــه /ة يف حزيــرانمــت هبــذه املناســب ومــسؤويل مكافحــة الفــساد خــالل فعاليــات ُنظّ 
  .والتقرير متاح بنسخة مطبوعة وإلكترونياً على موقع املكتب. ببغداد
 :Corruption in Afghanistan" التقريـر املعنـون   ٢٠١٣وسُينشر يف الربـع األخـري مـن عـام       -٤٠

recent patterns and integrity challenges in the public sector) "   األمنـاط  -الفـساد يف أفغانـستان 
 Corruption in"، وهو صيغة موسعة مـن التقريـر املعنـون    )زاهة يف القطاع العام احلديثة وحتديات الن

Afghanistan: recent patterns and trends — summary findings) "  األمنـاط  : الفـساد يف أفغانـستان
  .٢٠١٣فرباير /الذي أطلق يف شباط)  موجز االستنتاجات-واالجتاهات احلديثة 

كما أتاحت عملية التقييم الذايت فرصاً جديـدةً لتحـسني وتعزيـز مجـع البيانـات وطنيـاً                     -٤١
يف اجملــاالت ذات الــصلة املباشــرة بوضــع الــسياسات الوطنيــة عــن طريــق توظيــف األحبــاث          
والتقييمات واإلحصاءات القائمة على الصعيدين الوطين والدويل، مع الـسعي يف نفـس الوقـت         

فقد أتاحـت عمليـة اسـتيفاء قائمـة التقيـيم الـذايت             . سبل الكفيلة بتحسينها وتكميلها   إىل إجياد ال  
املرجعية فرصة ممتازة إلعداد نظام أكثر استدامة جلمع البيانات يف حاالت مجـع البيانـات علـى                 

وبناء على ذلك فقـد اختـذت بعـض الـدول األطـراف مـن فريـق مجـع البيانـات                     . حنو غري ممنهج  
ل مــن أجــل عمليــة االســتعراض أساســاً لبنــاء آلياهتــا جلمــع البيانــات بــشكل األوليــة الــذي ُشــكِّ

كمــا أعلــن الكــثري مــن الــدول األطــراف عــن عزمــه اختــاذ نتــائج عمليــة االســتعراض  . متواصــل
  .معياراً يقيس عليه التقدم احملرز داخلياً
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    التنسيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية  - ياء  
 االستعراض أيضاً الفرصة أمـام اسـتبانة االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة                أتاحت آليةُ   -٤٢

وتوجــد . والتحقــق مــن تلــك االحتياجــات اســتناداً إىل األدلــة الــيت مجعــت واســتعراض النظــراء
معلومــــات أكثــــر تفــــصيالً بــــشأن االحتياجــــات مــــن املــــساعدة التقنيــــة املــــستبانة يف إطــــار 

ــذكّرة ا   ــة يف املـــ ــات القطريـــ ــوع     االستعراضـــ ــك املوضـــ ــشأن ذلـــ ــة بـــ ــن األمانـــ ــة مـــ ملقّدمـــ
)CAC/COSP/2013/5(    الــيت تعــرض االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة املــستبانة مــن خــالل ،

والفـصل الرابـع    ) التجـرمي وإنفـاذ القـانون     (االستعراضات القُطريـة بـشأن تنفيـذ الفـصل الثالـث            
 واألربعـني املـستعَرضة خـالل    مـن االتفاقيـة مـن ِقبـل الـدول األطـراف األربـع            ) التعاون الدويل (

  .العامني األول والثاين من الدورة األوىل آللية االستعراض
دة وخمّصـــصة الغـــرض يف اجملـــالني التـــشريعي ة حـــاالت أنـــشطة حمـــّدذت يف عـــّدفِّـــوُن  -٤٣

واملؤسسي ويف جمال بناء القدرات ملعاجلة التوصـيات الـواردة يف تقـارير االسـتعراض القطـري،                 
وأُعـدت  . القائمني باالستعراض واألمانة يف سياق عملية االسـتعراض اجلاريـة          ءبدعم من اخلربا  

خطـط عمـل وطنيــة، اسـتناداً إىل نتــائج عمليـات االســتعراض، وهـي قيــد االسـتخدام بوصــفها       
ــدان         ــدة بل ــساد يف ع ــستهدف مكافحــة الف ــة ت ــساعدة التقني ــرامج للم ــداد ب ــاراً إلع ــن . إط وم

طريــة دعــوةُ اجلهــات املاحنــة أو أفرقــة تنــسيق قُاستعراضــات املمارســات اجليــدة املتبعــة يف عــدة 
ــة    ــارات القطري وقــد مكّنــت هــذه  . اجلهــات املاحنــة إىل املــشاركة يف حــوار مباشــر خــالل الزي

اجلهــات املاحنــة مــن فهــم أفــضل لالحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة املــستبانة خــالل    املمارســة
كمـا  . فريق اسـتعراض التنفيـذ علـى أنـشطتها        عملية االستعراض، وأتاحت هلا الفرصة إلطالع       

أتاحــت الفرصــة ملناقــشة بــرامج املــساعدة التقنيــة اجلاريــة الــيت ميكــن مــن خالهلــا معاجلــة بعــض 
  . االحتياجات املستبانة يف عمليات االستعراض

د االنتهاء مـن أي اسـتعراض       ومن أجل إطالق عملية املتابعة، كانت األمانة تبادر، مبجرّ          -٤٤
ديــد االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة، إىل إرســال خطــاب تبــدي فيــه اســتعدادها     قُطــري وحت

للمضي قدما فيما خيـص نتـائج عمليـة االسـتعراض مـن خـالل عـدة أمـور منـها مـساعدة الدولـة                         
الطرف املستعَرضة على وضع خطة عمل حمددة األولويـات، ومناقـشة كيفيـة تلبيـة االحتياجـات                 

 كما اشتركت يف عملية املتابعـة هـذه       . حوار مع اجلهات املاحنة احملتملة    احملددة، مبا يف ذلك إقامة      
شبكةُ املكاتب امليدانية التابعة ملكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، وبـشكل خـاص                 

وعلـى سـبيل املثـال،      . املستشارون امليدانيون التابعون للفرع املعـين بالفـساد واجلـرائم االقتـصادية           
حتياجـــات مـــن املـــساعدة التقنيـــة املنبثقـــة مـــن االستعراضـــات يف الـــربامج القُطريـــة أُدرجـــت اال

واإلقليميــة، وُبــذلت جهــوٌد لتــشجيع إدراجهــا ضــمن بــرامج األمــم املتحــدة األوســع نطاقــا ويف   
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الربامج الثنائية، وذلك بعـدة وسـائل منـها التعجيـل بإدراجهـا ضـمن عمليـات إطـار عمـل األمـم                 
ومن املهم للغاية يف هذا الصدد تـوافر التمويـل االبتـدائي الـذي يتـيح          . ائيةاملتحدة للمساعدة اإلمن  

للمكتب تقدمي خدمات املتابعة االستشارية للتعاون مع البلدان الطالبـة علـى وضـع خطـط عمـل                  
  .حمددة األولويات استنادا إىل االحتياجات احملددة يف االستعراضات

ون وتنـسيق عمليـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة الراميـة             ولتعزيز اجلهود املبذولة من أجل التعا       -٤٥
 الربنــامج اإلمنــائي واملكتــب مــع كليــة مــوظفي منظومــة األمــم  عــّدإىل منــع الفــساد ومكافحتــه، ُي

املتحدة جمموعة أنشطة تدريبية مشتركة بني الوكاالت بشأن دمج بـرامج مكافحـة الفـساد علـى                 
وهتــدف جمموعــة األنــشطة . مــساعدة اإلمنائيــةاملــستوى الــوطين يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة لل 

التدريبية إىل متكني موظفي األمم املتحدة من معاجلة جوانب مكافحة الفـساد ومـا ميكـن جلهـود                  
مكافحة الفساد أن تسهم به يف عمليات التنمية الوطنية يف إطـار التحـاور مـع البلـدان الـشريكة،       

ج الدورة التدريبيـة عـن مكافحـة الفـساد يف           وتندر. وتطبيق ُنهج ومبادئ برامج مكافحة الفساد     
وُعقـدت حلقـة عمـل لتـدريب املـدرِّبني بـشأن            . إطـار العمـل املـذكور      إطار التدريب العـام علـى     

 يف تورينو بإيطاليـا، ضـّمت سـتة    ٢٠١٣أبريل / نيسان١٨ إىل ١٥مكافحة الفساد يف الفترة من  
ظمـة الـصحة العامليـة، وبرنـامج األمـم          وعشرين مشاركاً من برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، ومن          

املتحــدة للتعــاون يف جمــال خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة الغابــات وتــدهورها يف البلــدان    
وسوف ُتتاح املـواد التدريبيـة بـصيغتها    . النامية، ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية   

برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، انتقــاالً مــن  وقــد بــدأ املكتــب و. النهائيــة علــى شــبكة اإلنترنــت
يف تقدمي املشورة والتدريب ملوظفني يف حكومة كينيـا ويف وكـاالت أخـرى     النظرية إىل التطبيق، 

لألمم املتحدة حول وضع جهود مكافحة الفساد يف صلب إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة                
  .٢٠١٧-٢٠١٣ ي وضعه حالياً للفترةاإلمنائية يف كينيا الذي جير

ويف إطــار التعــاون مــع أوســاط التنميــة ككــل، أعــد املكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة      -٤٦
، )بــاك" (الــشراكة مــن أجــل معرفــة مكافحــة الفــساد"اإلمنــائي دلــيالً تــدريبياً يف نطــاق مبــادرة 

 لتوعيــة الــشركاء يف التنميــة ومتكينــهم مــن اســتعمال االتفاقيــة إطــاراً يــسمح هلــم بــالتوفيق بــني  
أولويات املستفيدين وتعاوهنم التقين معهم؛ وإقامة وتعزيز منرب للتحاور والتنسيق واملواءمة بـني             
الشركاء يف التنمية؛ وإلرساء أساس متني للتـشجيع علـى تـولّي البلـدان املـستفيدة مـن التعـاون                    
التقين زمام األمور؛ ووضع مقياس مرجعي مـشترك للرصـد والتقيـيم يتخـذ أساسـا للمـسؤولية                   

ــشتركة عــن  ــة       امل ــع وحمارب ــة إىل من ــادرات اهلادف ــشاريع وســائر املب ــربامج وامل ــال لل ــذ الفعَّ التنفي
ي يف برامج التدريب اإلقليمية والوطنيـة علـى اسـتعمال             وسيستعمل هذا الدليل التدريب   . الفساد

  .االتفاقية لزيادة فعالية وأثر التعاون اإلمنائي يف جمايل مكافحة الفساد واحلوكمة
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ــشاريعه وبراجمــه يف جمــال         -٤٧ ــذ م ــداد وتنفي ــب جاهــداً، يف معــرض إع ــسعى املكت ــا ي كم
املــساعدة التقنيــة املتعلقــة مبكافحــة الفــساد، إىل تفــادي ازدواجيــة اجلهــود وحتقيــق التــآزر مــع     

وتشتمل جهـود التنـسيق تلـك علـى الـشراكة      . كيانات داخل منظومة األمم املتحدة وخارجها     
ومــع ) ســتار(درة املــشتركة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة مــع البنــك الــدويل يف املبــا

وباملثـل،  . مبادرة االتفاق العاملي التابعة لألمم املتحدة بالنسبة لألنشطة املتصلة بالقطاع اخلاص          
استهلَّ املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطار مـذكّرة التفـاهم الـيت وقَّعهـا الكيانـان،                  

ــشتر  ــشروعا م ــامليني       م ــشروعني ع ــادئ وكــذا م ــة احملــيط اهل ــصاحل منطق ــساد ل كا ملكافحــة الف
ــشرق األوســط        ــا وال ــا ومشــال أفريقي ــشمالن شــرق أفريقي ــة، ي تكــامليني، خبطــط عمــل متوازي

  .وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واجلنوب األفريقي، وكذا الدول اجلزرية الصغرية النامية
دى منظمات وآليات أخرى على كل مـن الـصعيد        وواصل املكتب الترويج لالتفاقية ل      -٤٨

الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي، واإلسـهام إسـهاماً فنيـا بـشأن املـسائل املتعلقـة مبنـع وحماربـة                    
الفساد لتسهيل إدراج تلك اجلوانب يف أنـشطة كيانـات أخـرى داخـل منظومـة األمـم املتحـدة             

ظمــات اإلقليميــة والدوليــة الــيت يتعــاون وتــرد يف تقــارير ســابقة قائمــة تفــصيلية باملن. وخارجهــا
  .املكتب معها بشكل منتظم أو عارض

    
توصيات بشأن املساعدة املقّدمة يف املستقبل، ألغراض منها متابعة   -اًرابع  

    عملية االستعراضليت متخَّضت عنها ااالستنتاجات والتوصيات 
ــُي  -٤٩  كمــا أُبــرز خــالل خمتلــف   تقــدمي املــساعدة التقنيــة لتلبيــة االحتياجــات املــستبانة،  دَُّع

استعراض التنفيذ، وكـذلك خـالل الـدورة الرابعـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف                  اجتماعات فريق 
  .اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، ذا أمهية أساسية يف تنفيذ االتفاقية بنجاح واتساق

اءات املتابعـة   وجيب أن ُتستوىف يف عملية استعراض االتفاقيـة، وكـذلك يف حتديـد إجـر                -٥٠
القيـادة القطريـة؛ وتـويل زمـام األمـور        : الرامية إىل تنفيـذ االتفاقيـة تنفيـذا تامـا، الـشروط التاليـة             

على الـصعيد القطـري والتوجيـه مـن طـرف الـسلطات الوطنيـة؛ والـشمولية والـشمول، حبيـث                     
غـي أن  تشارك فيها مجيع اجلهـات الفاعلـة املعنيـة بـشكل ممنـهج؛ والتنـسيق القطـري، حيـث ينب               

يكون دعم تنفيذ اإلجراءات التصحيحية مـن طـرف الـسلطات الوطنيـة منـسقاً عـن كثـب مـع                 
  .اجلهات الدولية اليت تقدم املساعدة التقنية، حسب االقتضاء

دة اهلـدف أثنـاء     وينبغي أن تتاح مـساعدة تقنيـة خمصـصة الغـرض وقـصرية األمـد وحمـدّ                  -٥١
دة خـالل االستعراضـات     بدئية لالحتياجات احملـدّ   عملية االستعراض، وتقدَّم بوصفها استجابة م     

وقـد أثبتـت جتربـة املكتـب يف         . وقد يتخذ ذلك شكل تدريب أو خـدمات استـشارية         . القطرية



 

16 V.13-86785 

 

CAC/COSP/2013/4  

ــا          ــان إليه ــة االســتعراض واالطمئن ــة يف آلي ــزز الثق ــذا يع ــساعدة حــىت اآلن أن ه ــذه امل ــدمي ه تق
ه أكثر احلاجـات الـيت يفرزهـا      ويشجع الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض على حتديد ما تعترب        

ومن األمثلة علـى اإلجـراءات الـيت ميكـن اختاذهـا وضـُع              . االستعراض إحلاحاً إلعطائها األولوية   
مبـا يف ذلـك األولويـات والنـواتج والرصـد      (أو تنقيح استراتيجية وطنية شاملة ملكافحـة الفـساد     

حملـددة خـالل االسـتعراض؛    أو خطة عمـل ذات صـلة ملعاجلـة االحتياجـات ا       ) والتقييم واإلبالغ 
ودورة تدريبيـــة بـــشأن التحقيقـــات املاليـــة، مبـــا يف ذلـــك االحتيـــال وغـــسل األمـــوال وتعقّـــب 
املوجودات ومصادرهتا؛ ودورة تدريبيـة بـشأن التعـاون الـدويل يف قـضايا الفـساد، مبـا يف ذلـك                     

ن معاجلـة أوجــه  تـسليم املطلـوبني واملـساعدة القانونيـة املتبادلـة؛ وإســداء مـشورة قانونيـة لـضما        
صة لتطـوير نظـام إلدارة      القصور احملددة يف التشريعات الوطنية احلالية؛ وإسداء مـشورة متخصّـ          

احلاالت الفرديـة لـصاحل أجهـزة مكافحـة الفـساد؛ واالستـشارات والتـدريبات القانونيـة بـشأن                   
بـات  ى املكتـب أيـضاً بـشكل منـتظم طل       وقد تلقّـ  . اعتماد أساليب التحري اخلاصة واستخدامها    

تتعلق بسبل حتسني الكشف عن الفـساد مـن خـالل وضـع بـرامج حلمايـة الـشهود واملـبلِّغني أو          
وقـد  . من خالل خدمات استشارية تتعلق بكيفية هيكلة نظم إقرارات املوجودات واإليـرادات           

م هـذا النـوع مـن       متكّن املكتب، بفضل توافر متويل ابتـدائي يف الـسنوات الـسابقة، مـن أن يقـدّ                
  . القصرية األمد يف إطار املتابعة حسب الطلباملساعدة

وعالوةً على ما سبق، ُحددت أيضاً، باالستفادة بشكل خاص من التقارير املواضـيعية               -٥٢
ــق املقدَّ ــة إىل فري ــي ودون       م ــصعيدين اإلقليم ــى ال ــشتركة عل ــذ، احتياجــات م ــتعراض التنفي اس

ــة القــصري   . اإلقليمــي ــساعدة اإلقليمي ة األمــد شــكل حلقــات عمــل   ومــن املمكــن أن تتخــذ امل
ن تدريبية إقليمية أو دعم عمليات تبادل املمارسات اجلّيدة على الصعيد اإلقليمـي، وقـد تتـضمَّ               

دورات تدريبيــة إقليميــة بــشأن التعــاون الــدويل مــن أجــل بنــاء القــدرات ولكــن مــع    : مــا يلــي
 عمـل ملناقـشة   السماح يف نفس الوقـت بإقامـة روابـط فيمـا بـني املمارسـني يف املنطقـة؛ وحلقـة                 

ــة مــن أجــل التعــاون يف جمــال إنفــاذ القــانون ويف التحقيقــات      االتفاقــات والترتيبــات النموذجي
دة والـدروس املـستفادة، وكـذلك تقـدمي         املشتركة؛ وحلقة عمل إقليمية بشأن املمارسـات اجليِّـ        

خلـاص؛  املشورة القانونية فيما يتـصل باألحكـام املتعلقـة برشـو األجانـب والرشـوة يف القطـاع ا                  
ويف هـذه   . وحلقة عمل إقليمية ملناقشة التشريعات النموذجية ملكافحـة غـسل عائـدات الفـساد             

احلالة أيضاً، من شأن تـوافر التمويـل االبتـدائي لعقـد هـذا النـوع مـن حلقـات العمـل التدريبيـة               
فـور  ز إىل حد بعيد األثر املترتب على عمل آلية االستعراض وأن يؤدي على ال             اإلقليمية أن يعزِّ  

  .إىل مزيد من التعاون اإلقليمي والدويل
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ورمبا يفـي هـذا النـوع مـن املـساعدة التقنيـة القـصرية األمـد بكـل املطلـوب إذا كانـت                    -٥٣
احلاجات حمدودة أو إذا كانت الدول األطراف املعنيـة قـادرة علـى تـضمني التـدابري الالزمـة يف         

 مـن شـأن ذلـك الـدعم املبـدئي أن      نَّ أميزانياهتا الوطنيـة علـى األمـدين املتوسـط والطويـل، غـري        
  . أكثر استدامة للمساعدة التقنيةيؤدي أيضاً، يف كثري من احلاالت، إىل برنامج

طريـة مـساعدة أقـوى متتـد        قُياجات احملددة يف االستعراضـات ال     وكثرياً ما تستدعي االحت     -٥٤
داد مـشروعات   وتقتضي احلاجة يف عدٍد مـن احلـاالت مـساعدة احلكومـات يف إعـ              . عدة سنوات 

استشارات تشريعية وسياسـاتية وتقنيـة مثـل    : مكتملة للمساعدة التقنية قد تتضمن العناصر التالية  
تأسيس كيانات ملكافحة الفساد وبناء قدراهتا العملياتية؛ أو تطوير وتفعيل آليات تنسيق وتعـاون           

 قــدرات التحقيــق مــشتركة بــني الوكــاالت ملكافحــة الفــساد، مدعومــةً بأمانــة مالئمــة؛ أو تعزيــز 
واملالحقة لدى كيانات مكافحة الفساد الوطنية؛ أو تعزيز القدرات الوطنية على إجراء حتقيقات             

دة وتعقّـب املوجـودات وجتميـدها واسـترداد عائـدات الفـساد علـى الـصعيدين الـوطين                   مالية معقّـ  
مج محايـة الـشهود؛     والدويل؛ أو توفري برجميات إلدارة احلاالت الفردية؛ أو اإلطالق الكامـل لـربا            

  .القائمة مبنع الفساد ومكافحته يلأو تنظيم حلقات عمل تدريبية للجهات الفاعلة من غري الدو
ويف هــذه احلــاالت، يلــزم اتبــاع هنــج اســتراتيجي لــضمان إقبــال اجلهــات املاحنــة علــى      -٥٥

ــدة أو تــضمني تلــك       ــة اجلدي ــساعدة التقني ــرامج امل ــد وضــع ب ــواتج االستعراضــات عن  مراعــاة ن
االحتياجات يف برامج جارية بالفعل، كأن تكـون يف جمـال احلوكمـة واإلدارة العامـة وإصـالح       

الشراكة مـن   "وترمي حلقات العمل التدريبية املنظمة يف إطار مبادرة         . العدالة على سبيل املثال   
وآليـة  إىل تنبيه اجلهات املاحنة إىل إمكانية االستفادة مـن االتفاقيـة            " أجل معرفة مكافحة الفساد   

ويتمثـل دور املكتـب يف تلـك العمليـة يف تيـسري             . االستعراض يف وضع الربامج بشكل مدروس     
دعــم  التحــاور بــني الــسلطات الوطنيــة والــشركاء املعنــيني يف التنميــة مــن أجــل احلــصول علــى  

لالحتياجـات املتحقـق منـها مـن         للربنامج عن طريق عدة أمور من بينـها ضـمان تلبيـة األنـشطة             
ــة   ــة املنفــذة  االســتعراض دون أن يفــرض نفــسه بوصــفه  خــالل عملي ويتــسق هــذا مــع  . الوكال

الواليــات الــيت منحهــا املــؤمتر للمكتــب، أي ضــرورة اســتخدام نــواتج آليــة االســتعراض أيــضاً    
. لتيــسري التعــاون الــتقين بــني اجلهــات الــيت حتتــاج إىل املــساعدة التقنيــة واجلهــات الــيت تقــدمها   

 العادة حتديد املساعدة التقنية الـيت قـد تتيحهـا جهـات ماحنـة               وتتضمن مساعدة املكتب هذه يف    
إقليميـاً ووطنيـاً، وعرضـاً لنـواتج االسـتعراض           أخرى على الصعيدين الثنـائي والـدويل موجـودة        

على اجلهات املاحنة املعنية، وتقدمي املشورة التقنية للجهـات املاحنـة الراغبـة يف دعـم اإلجـراءات            
  .املساعدة التقنية اخلاصة هباالتصحيحية من خالل مشاريع 

  


