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  الدورة السادسة
  ٢٠١٥نوفمرب /تشرين الثاين ٦- ٢سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي 

  *تقَّاملؤ من جدول األعمال ٤البند 
        املنع

   متابعة إعالن مرَّاكش" املعنون ٥/٤ حالة تنفيذ قرار املؤمتر
      د"بشأن منع الفسا

  ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة
  

    مقدِّمة  - أوالً  
ب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، يف دورته رحَّ  -١

، ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥اخلامسة، املعقودة يف مدينة بنما يف الفترة من 
، املعنون "إعالن ٤/٣بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة يف تنفيذ قرار املؤمتر 

، املعنون ٥/٤ع الفساد". واستناداً إىل هذا النجاح، اعتمد املؤمتر القرار مرَّاكش بشأن من
"متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، الذي نص على عدة أمور منها أن يواصل الفريق 
العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد عمله املتمثل يف إسداء املشورة إىل 

عدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه بشأن منع الفساد. وطلب املؤمتر إىل األمانة أن املؤمتر ومسا
إىل الفريق العامل يف اجتماعاته املعقودة فيما بني الدورات  ٥/٤عن تنفيذ القرار  تقدِّم تقريراً

 وإىل املؤمتر يف دورته السادسة.

                                                         
  *  CAC/COSP/2015/1.  
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لفريق العامل، املعقود يف وأُتيحت ورقة معلومات أساسية خالل االجتماع اخلامس ل  -٢
خذة يف الفترة ، بشأن اإلجراءات املت٢٠١٤َّأيلول/سبتمرب  ١٠إىل  ٨فيينا يف الفترة من 

لورقة  ). ويشكِّل هذا التقرير حتديثاCAC/COSP/WG.4/2014/4ًالسابقة لتنفيذ القرار (
عامل الطريق املعلومات األساسية تلك بغرض توفري أساس ملناقشات املؤمتر حول استشراف م

لة ملنع الفساد. ويشمل مجيع التدابري ذات الصلة بتنفيذ القرار عاصوب اختاذ إجراءات ف
. واختريت تلك الفترة ٢٠١٥إىل متوز/يوليه  ٢٠١٣املّتخذة يف الفترة من متوز/يوليه 

إىل  ماملقدَّاملشمولة بالتقرير لضمان التغطية املستمرة للعمل يف هذا الشأن منذ التقرير األخري 
) الذي CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4( ٤/٣املؤمتر بشأن تنفيذ القرار 

  .٢٠١٣غطى التدابري املتخذة حىت حزيران/يونيه 
    

      ٥/٤آخر املستجدات عن حالة تنفيذ القرار   - ثانياً  
      الفريق العامل املعين مبنع الفساد  - ألف  

    فاقيةاإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االت
العمل  خطةواصل الفريق العامل متابعة  )١()،٥إىل  ٣(الفقرات  ٥/٤بالقرار  عمالً  - ٣

، واليت تتناول كل عام موضوعني من الفصل ٢٠١٥املتعددة السنوات للفترة املمتدة حىت عام 
م عرض جتارهبا يف تنفيذ األحكاإىل االجتماع، ُدعيت الدول األطراف  الثاين من االتفاقية. وقبل

 ٢٠١٤يف عام  دولة طرفاً ٢٩دة من قيد املناقشة. وقُدِّمت مسامهات خالل املهلة الزمنية احملدَّ
جرى حتليلها وجتميعها يف الوثائق  ٢٠١٥يف عام  دولة طرفاً ٣٠ومن 

CAC/COSP/WG.4/2014/2 وCAC/COSP/WG.4/2014/3 وCAC/COSP/WG.4/2015/2 
من القطاع اخلاص عن طريق منظمات ومبادرات . والُتمست آراء CAC/COSP/WG.4/2015/3و

مثل االتفاق العاملي لألمم املتحدة، ومبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى 
  االقتصادي العاملي، وغرفة التجارة الدولية.

 اًوقد رحَّب املؤمتر مبا تبذله األمانة من جهود ألداء املهام املنوطة هبا باعتبارها مرصد  - ٤
ا وطلب إليها، رهناً بتوفر موارد من خارج امليزانية، أن تواصل النهوض هبذا العمل وأن دولي

توفِّر، بناًء على طلب الفريق العامل أو املؤمتر، معلومات عن الدروس املستفادة وعن مدى قابلية 
 ميكن تقدميها املمارسات اجليِّدة للتطويع، وكذلك عن أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت

                                                         
  .٥/٤رات قرار املؤمتر بفق متصلةيف هذه الوثيقة الواردة إىل فقرات مجيع اإلشارات   )١(  
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إىل ذلك الطلب، واصل  ). واستنادا٧ًو ٦إىل الدول األطراف بناًء على طلبها (الفقرتان 
رات واجلرمية (املكتب) مجع املعلومات يف هذا الشأن األمم املتحدة املعين باملخدِّ مكتب
ق على مجيع املعلومات املقدمة من الدول األطراف قبل كل اجتماع للفري االطالع وأتاح

العروض اإليضاحية املقدَّمة خالل االجتماعات والتقارير ذات الصلة  العامل، إىل جانب
للفريق العامل  يباملواد املرجعية األخرى، يف املوقع الشبكي املواضيع اإللكترونية والوصالت

)www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html الذي (
. وقد ُصنِّفت تلك املواد املرجعية حسب مواد االتفاقية وحسب املواضيع ٢٠١٣أُنشئ يف عام 
 لالطِّالع عليها واستخدامها. الفرعية تسهيالً

ل األطراف على السعي إىل اإلبالغ املبكر عن تنفيذ الفصل الثاين ع املؤمتر الدوجَّوش  - ٥
من االتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية، وطلب إىل األمانة أن تواصل، بالتعاون 
الوثيق مع مقدِّمي املساعدة على املستوى الثنائي واملتعدد األطراف، تقدمي املساعدة التقنية إىل 

، بناًء على طلبها، بغية حتقيق تقدم يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية، الدول األطراف
 ).٣٤و ٣٣يشمل التحضري للمشاركة يف عملية استعراض الفصل الثاين (الفقرتان  مبا

وقدَّم املكتب املساعدة إىل عدة بلدان، منها األردن وباالو وصربيا والعراق، يف   - ٦
املنقَّحة للفصل الثاين من أجل إجراء عمليات التقييم الذايت أو استخدام مشروع القائمة املرجعية 

مت ماليزيا دَّالبدء يف أشكال أخرى للتحضري املبكر جلولة االستعراض الثانية. ويف حالة باالو، ق
املساعدة يف إطار التعاون بني بلدان اجلنوب. ووافق العراق على نشر نتائج هذا "االختبار" على 

من التقييم الذايت الداخلي غري الرمسي لتنفيذ الفصل الثاين خارج إطار عملية اعتبار أنه ضرب 
 ).CAC/COSP/WG.4/2014/CRP.2االستعراض الرمسي (

جلولة  وأطلع عدد من البلدان األخرى األمانة على األنشطة املضطلع هبا استعداداً  - ٧
الفصل الثاين خارج إطار جولة االستعراض الثانية أو إلجراء حتليل للثغرات اليت تعتري تنفيذ 

فِّذ بعض من تلك األنشطة بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. االستعراض الرمسية. وُن
وواصل املكتب والربنامج اإلمنائي سعيهما إىل التماس فرص للتعاون يف العمل على تقدمي 

 املساعدة إىل الدول يف عمليات التقييم الذايت.

ت، ُنظمت ااخلامس الذي عقده الفريق العامل يف فترة ما بني الدور وخالل االجتماع  - ٨
حلقة نقاش بشأن ما اكتسبته الدول األطراف من خربات وما استخلصته من دروس يف عملية 

ن النقاش مَّالتقييم الذايت لتنفيذ الفصل الثاين خارج إطار عملية االستعراض الرمسية. وتض
 اق وماليزيا ومنغوليا وناميبيا.مة من العردَّمق إيضاحية عروضاً
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    القطاع العام  - باء  
    استراتيجيات مكافحة الفساد

مبا منسَّقة ملكافحة الفساد وفعَّالة على أمهية وضع وتنفيذ سياسات  الضوء املؤمتر سلَّط  - ٩
بإعالن كواالملبور بشأن استراتيجيات مكافحة  من االتفاقية، وأحاط علماً ٥مع املادة  يتَّسق
فيما يتصل )، وطلب إىل األمانة استبانة املمارسات اجليِّدة CAC/COSP/2013/CRP.12ساد (الف
وضع االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد وتعميم هذه املمارسات بني الدول األطراف ب

 ).١١(الفقرة  طلبالاملساعدة يف هذا الشأن بناًء على  وتقدمي

كواالملبور املعتمد يف تشرين األول/أكتوبر وقد ساهم املكتب يف إعداد إعالن   -١٠
ا لوضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد عملي ، وأعد بعد ذلك دليال٢٠١٣ً

 ٨إىل  ٦نوقش مشروعه خالل اجتماع لفريق اخلرباء الدوليني ُعقد يف فيينا يف الفترة من 
ارسات اجليدة والنقاط املهمة اليت ينبغي . وسيسلِّط هذا الدليل الضوء على املم٢٠١٥أيار/مايو 

من التحليل إىل  –استراتيجية ملكافحة الفساد يِّ وضعها يف االعتبار خالل املراحل املختلفة أل
 وسيصدر خالل الدورة السادسة للمؤمتر. –الصياغة والتنفيذ والرصد 

ة املشتركة وعلى املستوى اإلقليمي، ساعد املكتب على إعداد وثيقة لالستراتيجي  -١١
). وقد اعُتمدت ٢٠١٧- ٢٠١٥لشبكة املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا (

هذه الوثيقة خالل اجتماع اجلمعية العامة للشبكة الذي استضافته اجلماعة االقتصادية لدول 
 نظَّمعلى ذلك،  . وفضال٢٠١٥ًآذار/مارس  ١٣إىل  ١٠غرب أفريقيا يف أبوجا يف الفترة من 

ا لبلدان من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا حول استراتيجيات إقليمي ملكتب اجتماعاًا
 .٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٨و ١٧مكافحة الفساد ُعقد يف مصر يومي 

وباالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملفوضية األوروبية وكومنولث الدول   -١٢
ا ملكافحة الفساد لبلدان جنوب شرق أوروبا ُعقد يف قليميإ املستقلة، نظَّم املكتب مؤمتراً

املؤمتر خرباء يف مكافحة الفساد  وضمَّ. ٢٠١٣كانون األول/ديسمرب  ١٠و ٩سراييفو يومي 
وممثلني عن اجملتمع املدين هبدف تقييم جهود مكافحة الفساد واستراتيجياهتا لتحديد اجملاالت 

. كما شارك املكتب يف حدث بشأن استراتيجيات مكافحة اليت ينبغي حتسينها واالتفاق عليها
الفساد نظمته منظمة األمن والتعاون يف أوروبا لبلدان جنوب القوقاز وُعقد يف جورجيا يف 

 .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب 

وعلى املستوى القُطْري، قدَّم املكتب املساعدة بأشكال خمتلفة إىل عدد من البلدان يف   -١٣
ليشيت -يات مكافحة الفساد، ومنها أفغانستان وأوكرانيا وباراغواي وتيمورإعداد استراتيج
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وجزر سليمان وجورجيا والسنغال والعراق وكينيا وليبيا ومصر واملغرب ومنغوليا وموزامبيق 
للتعلم بني بلدان اجلنوب بشأن  ر املكتب كذلك فرصاًوناميبيا والنيجر ونيجرييا وهنغاريا. ويسَّ

عرض إيضاحي قدمته بابوا غينيا اجلديدة إىل جزر سليمان عن  منها مثالً هذا املوضوع كان
 .جتربتها يف هذا الشأن

وزيادة على ذلك، ساعد املكتب الدول األطراف على الربط بني توصيات اجلولة   -١٤
األوىل من آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ونتائج عمليات التقييم 

 الطوعية لوضع استراتيجيات أو خطط عمل ملكافحة الفساد (انظر، على سبيل املثال، الذايت
). وأخذت بعض البلدان نتائج عمليات CAC/COSP/IRG/2014/3القسم الرابع من الوثيقة 

االستعراض يف االعتبار لدى حتديث استراتيجياهتا أو خطط عملها الوطنية ملكافحة الفساد، 
يسيا وبابوا غينيا اجلديدة وماليزيا ومنغوليا. كما قُدِّمت املساعدة إىل بلدان إندون وكان من بينها

  ال تزال بصدد إعداد استراتيجياهتا، ومنها جزر سليمان وموزامبيق.
    

    أو هيئات مكافحة الفساد هيئة
بإعالن جاكرتا بشأن مبادئ هيئات مكافحة الفساد، وسلَّم بأمهية  أحاط املؤمتر علماً  -١٥

االستقاللية الضرورية هليئات مكافحة الفساد لتمكينها من أداء مهامها بفعالية ومبنأى  ضمان
 ).١٣و ١٢(الفقرتان  ال مسوِّغ لهتأثري أيِّ عن 

وعلى املستوى العاملي، واصل املكتب تعاونه الوثيق مع الرابطة الدولية ألجهزة مكافحة   -١٦
وي السابع واجتماعها العام، اللذين ُعقدا مباشرة عقب الفساد، مبا يف ذلك املشاركة يف مؤمترها السن

 .٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٢الدورة اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف يف بنما، يف الفترة من 

كما دعم املكتب املؤمتر الثاين للرابطة األفريقية ألجهزة مكافحة الفساد، الذي ُعقد يف   -١٧
، حيث اعُتمد النظام األساسي للرابطة. ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  ١٨ إىل ١٦غانا يف الفترة من 

ويف وقت الحق، قدَّم املكتب املساعدة التقنية إىل االجتماع األول للجنة التنفيذية للرابطة الذي 
، حيث اعُتمدت خطة ٢٠١٤نيسان/أبريل  ١آذار/مارس و ٣١ُعقد يف بوروندي يومي 

بني الرابطة  سنوية. كما دعم املكتب اجتماعاًاستراتيجية متعددة السنوات وخطة عمل 
األفريقية ألجهزة مكافحة الفساد واجمللس االستشاري املعين مبشكلة الفساد التابع لالحتاد 
  األفريقي من أجل تعزيز التعاون والتنسيق بني املنظمتني. وُعِقد ذلك االجتماع يف السنغال

  مع اجمللس االستشاري املذكور  . وعقد املكتب اجتماعا٢٠١٤ًأيار/مايو  ٢٩يف 
 ملناقشة العمل املشترك. ٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٣يف 
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وعلى املستوى اإلقليمي، قدَّم املكتب املساعدة يف جمال بناء القدرات إىل شبكة   -١٨
املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا لتنقيح دستورها، الذي اعُتمد يف مجعيتها 

ت اجلمعية العامة مَّيف باماكو. وض ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٩و ٨ئية املعقودة يومي العامة االستثنا
رؤساء وممثلني ملؤسسات مكافحة الفساد وممثلني من بنن وبوركينا فاسو وتوغو والسنغال 

يا ومايل والنيجر، وممثلني عن مصرف التنمية األفريقي وكوت ديفوار وليربوسرياليون وغينيا 
إىل تعزيز التنمية  هبدف توطيد مؤسسات مكافحة الفساد يف غرب أفريقيا سعياًواجملتمع املدين، 

االقتصادية واالجتماعية حتديداً. كما قُدِّم الدعم إىل رابطة شرق أفريقيا ألجهزة مكافحة 
تشرين  ٢٢إىل  ١٨ظم يف الفترة من الفساد، مبا يف ذلك يف شكل تدريب على محاية املبلِّغني ُن

 .٢٠١٤جنز يف تشرين األول/أكتوبر وحتليل لالحتياجات التدريبية أُ ٢٠١٣ الثاين/نوفمرب

وأقام املكتب شراكة مع املركز األفريقي ملكافحة الفساد التابع لرابطة الكومنولث يف   -١٩
بوتسوانا وساهم بإيفاد مستشارين للموارد التقنية للمساعدة على بناء القدرات. وُعقدت دورة 

رئيسا من رؤساء أجهزة مكافحة  ١٧ائط لتنمية املهارات القيادية لصاحل تدريبية من ثالث من
 الفساد يف أفريقيا.

فاسو والصومال وكوت ديفوار  خرباء املشورة إىل بابوا غينيا اجلديدة وبوركينا وقَدَّم  -٢٠
وليبيا ومصر لوضع تصور إلنشاء أجهزة ملكافحة الفساد وصوغ قوانني إلنشاء أجهزة 

ذا الشأن. وقُدمت ضروب أخرى من املساعدة إىل أجهزة مكافحة الفساد يف متخصصة يف ه
السنغال وملديف والنيجر، مثل تقييم االحتياجات التقنية، وجرى يف الوقت نفسه دعم التبادل 
-املعريف بني بلدان اجلنوب من خالل جوالت دراسية قام هبا خرباء من جزر سليمان إىل تيمور

األزمة اليت مير هبا جنوب السودان اضطر املكتب إىل وقف الدعم  ليشيت وماليزيا. وبسبب
 .٢٠١٤املخصَّص للجنة املعنية مبكافحة الفساد يف جنوب السودان يف 

كما دعم املكتب أنشطة لبناء القدرات ذات الصلة نظَّمتها مؤسسات دولية أخرى   -٢١
الية تدابري منع الفساد وحضره وشارك فيها، مثل االجتماع الدويل الذي ُعقد يف زغرب بشأن فع

من جنوب شرق أوروبا وآسيا الوسطى والقوقاز وتشارك يف تنظيمه كل من  بلداً ١٢ممثلون عن 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي واملبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد (لبلدان جنوب 

 مراقبة األســلحة وتنفيذ إجراءاهتا.شرق أوروبا) ومركــز املساعدة اإلقليمــي للتحقق مــن 

املكتب املساعدة والتدريب إىل أجهزة مكافحة الفساد املسؤولة عن التحقيق  قدَّمكما   -٢٢
يف جرائم الفساد ومالحقة مرتكبيها يف العديد من البلدان يف جماالت خمتلفة مثل التحقيقات 

هذه املساعدة نَّ أل ارة القضايا. ونظراًاملالية وأساليب االستجواب وأساليب إجراء املقابالت وإد
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هذا التقرير مل يتناوهلا، لكنها  ، فإن٥/٤َّمبجاالت خارج نطاق القرار  كانت مرتبطة أساساً
رة اليت أعدهتا األمانة بشأن املساعدة التقنية املقدَّمة لدعم تنفيذ اتفاقية األمم نة يف املذكِّمبيَّ

  ).CAC/COSP/2015/2املتحدة ملكافحة الفساد (
    

    السلطات املختصة تعيني
سلطات  بتعينياألمني العام  أبلغمن الدول األطراف قد  كبرياً عدداًأنَّ الحظ املؤمتر   -٢٣

دة ملنع دَّوتنفيذ تدابري حم وضعلدول األطراف األخرى يف لر املساعدة خمتصَّة ميكن أن توفِّ
أن الدول األطراف ب وأهابن االتفاقية، م ٦من املادة  ٣أحكام الفقرة  تقتضيهالفساد وفق ما 

املعلومات املوجودة عند االقتضاء إن مل تكن قامت  وأن حتدِّثمعلومات يف هذا الشأن  تقدِّم
 ).١٤بذلك بعد (الفقرة 

يف  املختصَّةدولة األمني العام بأمساء سلطاهتا  ٩٤، أخطرت ٢٠١٥وحىت متوز/يوليه   -٢٤
اإللكتروين  ة يف الدليلصَّاحلكومية املختالسلطات والوكاالت هذا الشأن. وتوجد قائمة حمدثة ب

  ).www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlالتايل املنشور على اإلنترنت (
    

    إقرارات الذمة املالية وتضارب املصاحل
من االتفاقية، على أن تسعى  ٨من املادة  ٥للفقرة  الدول األطراف، وفقاً املؤمتر شجَّع  -٢٥

نظم  وتدعيم، إىل إنشاء لقانوهنا الداخليللمبادئ األساسية  جاهدة، عند االقتضاء، ووفقاً
 يف تضاربوحسم جوانب الالذمة املالية تطبق على املوظفني العموميني هبدف استبانة  إلقرارات

 ).٢٠  (الفقرة الشأناألمانة كذلك أن تواصل دعم الدول األطراف يف هذا  املصاحل. وطلب إىل

املكتب املساعدة إىل عدة دول أطراف، منها إثيوبيا وأوغندا وبنما  وقدَّم  -٢٦
وطاجيكستان والعراق ودولة فلسطني ومصر، يف صوغ تشريعات يف هذا الشأن أو من خالل 

دة بشأن استحداث نظم اإلقرار املية واملمارسات اجليِّحتليل وتبادل املعلومات عن االجتاهات الع
بالذمة املالية هبدف التصدي لتضارب املصاحل يف صفوف املوظفني العموميني. ويف جنوب 

 السودان، قُدِّمت املساعدة الستحداث نظام حموسب إلقرارات الذمة املالية.

ار بالذمة املالية، كان أوهلا عدة أحداث إقليمية بشأن نظم اإلقر ونظَّم املكتب أيضاً  -٢٧
ظم بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ا لغرب ووسط أفريقيا يف هذا الشأن ُنإقليمي مؤمتراً

، وضم خرباء حكوميني وبرملانيني ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧و ٢٦والبنك الدويل يف السنغال يومي 
عتمد املؤمتر إعالن داكار بشأن اإلفصاح عن . واخمتلفاً بلداً ٢٢وممثلني عن اجملتمع املدين من 
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أمَّا املوجودات، ووضع مبادئ إرشادية لتعزيز نظم اإلقرار بالذمة املالية على املستوى القُطري. 
بلدان من الشرق األوسط ومشال  ١٠احلدث الثاين فكان حلقة عمل حضرها مشاركون من 

ملناقشة التحديات اليت  ٢٠١٤ه حزيران/يوني ٢٥و ٢٤أفريقيا، وقد ُعقدت يف مصر يومي 
ودورها يف مكافحة الفساد وعالنية إقرارات الذمة املالية  تواجه تنفيذ قوانني اإلقرار بالذمة املالية

وإجراءات التحقق من صحتها من أجل ضمان تبادل املعلومات واخلربات. وُعِقدت حلقة 
املكتب بالتعاون مع  ونظَّمهاربودا، يف أنتيغوا وبا ٢٠١٤العمل الثالثة يف كانون األول/ديسمرب 

البنك الدويل، وتناولت نظم اإلقرار بالذمة املالية يف مثانية من بلدان الكارييب وموريشيوس. 
يف إقرارات الذمة املالية يف اجلزر الصغرية  املتَّبعةومشل برنامج التدريب مقارنة بني املمارسات 

  لتنفيذ.ا والدروس املستفادة والتحديات اليت تعترض
    

    االشتراء العمومي
الشفافية  من أجل ترويجفعالة إجراءات  أن تطبِّقالدول األطراف باملؤمتر  أهاب  -٢٨

مع  شياًاموضوعية يف عمليات صنع القرار يف نظم االشتراء العمومي، متاختاذ قرارات واملنافسة و
مبكافحة الفساد الواردة يف  املتعلقةالتوصيات  وأن تأخذ يف االعتبارمن االتفاقية،  ٩املادة 

 القانون النموذجي لالشتراء العمومي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل
 ).٢٢(الفقرة 

زاهة، واصل املكتب تنفيذ مشروع الشراكة بني القطاعني  ز للن وبدعم من مبادرة سيمن  -٢٩
، وتنفذ بعض جوانبه يف ٢٠١٤يلول/سبتمرب زاهة يف االشتراء العمومي حىت أ العام واخلاص للن

املكسيك واهلند. ويهدف هذا املشروع إىل احلد من أبواب الفساد يف نظم االشتراء العمومي 
الثغرات املعرفية وتدارك أوجه القصور يف التواصل بني إدارات االشتراء العمومي والقطاع  دوس

من جهات متعددة من  مشكَّلةلة ت أفرقة عامداخلاص. ويف كال البلدين املذكورين، أع
أصحاب املصلحة دراسات لتحليل مدى امتثال تشريعات االشتراء الوطنية واإلقليمية ألحكام 

 وفضالً )٢(من االتفاقية وإعداد توصيات الختاذ إجراءات يف املستقبل يف هذا الشأن. ٩املادة 

                                                         
  )٢(  India: Probity in Public Procurement )(نيودهلي، مكتب  ) االشتراء العمومي جمال زاهة يف اهلند: الن

 Transparency, Objectivity and Competition in Publicورات واجلرمية) األمم املتحدة املعين باملخدِّ

Procurement: Legal Assessment of Mexico’s Compliance with Article 9 of the United Nations 

Convention against Corruption in the Federal Government, the Federal District and the State of 

Puebla )االشتراء العمومي: التقييم القانوين المتثال املكسيك  جمال يف الشفافية واملوضوعية واملنافسة
ووالية  االحتادية املنطقةو االحتاديةة الفساد يف احلكومة حاتفاقية األمم املتحدة ملكاف من ٩للمادة 
  ).٢٠١٣رات واجلرمية، (املكسيك، مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّ) بويبال
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تخصصة مناقشات مع على ذلك، أُعدت دراسات استقصائية خلطوط األساس وأجرت أفرقة م
ممثلني عن القطاعني العام واخلاص الستبانة املمارسات اجليدة وحتديد الثغرات يف تنفيذ قوانني 

 خصيصاًة دَّبرامج تدريبية مع وقدَّماملكتب  صمَّمإىل تلك الدراسات،  مكافحة الفساد. واستناداً
 والدويل واملمارسات لتعريف موظفي املشتريات والقطاع اخلاص باإلطار القانوين الوطين

 الدولية اجليدة يف هذا الشأن.

 Guidebook onمن إعداد دليل بعنوان " ويف إطار املشروع ذاته، انتهى املكتب أيضاً  -٣٠
Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good 

Practices in Ensuring Compliance with Article 9 of the United Nations Convention against 

Corruption :دليل مكافحة الفساد يف جمال االشتراء العمومي وإدارة األموال العمومية) "
من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد).  ٩دة يف ضمان االمتثال للمادة املمارسات اجليِّ

ملكافحة الفساد، بالتعاون مع املكتب، برناجماً  ت األكادميية الدوليةدَّعلى ذلك، أع وفضالً
ملدة شهر واحد حول مكافحة الفساد يف جمال االشتراء، وقدَّمته يف مقرها بالنمسا يف  تدريبيا

 .٢٠١٤وأيلول/سبتمرب  ٢٠١٣أيلول/سبتمرب 

٣١-  عي ا إعداد دليل مرجوملعاجلة الوضع اخلاص للدول اجلزرية الصغرية النامية، جيري حالي
جزرية  خصيصاً الحتياجاهتا، ويغطي دوالً مصمَّم بشأن نظم االشتراء العمومي يف تلك الدول

صغرية نامية يف البحر الكارييب واحمليط اهلندي واحمليط اهلادئ. وُعقدت حلقتا عمل إقليميتان، 
ظر يف بانكوك وبنما، جلمع معلومات مناسبة يف هذا الشأن إلدراجها يف املنشور، الذي ُينت

على ذلك، ُوضعت مسألتا منع ومكافحة الفساد يف جمال  . وفضال٢٠١٥ًاالنتهاء منه يف أواخر 
االشتراء العمومي على جدول أعمال مؤمتر عاملي بشأن اإلصالح يف جمال مكافحة الفساد يف 
 الدول اجلزرية الصغرية ُنظِّم بالتعاون مع حكومة موريشيوس وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،

  .٢٠١٥وُعِقد يف موريشيوس يف آب/أغسطس 
    

    األحداث العامة الكربى واألحداث الرياضية الواسعة النطاق
شجَّع املؤمتر الدول األطراف بقوة على ختفيف املخاطر العاملية للفساد يف تنظيم   -٣٢

زاهة يف  للنب باملبادرة الرامية إىل إقامة حتالف عاملي حَّاألحداث الرياضية الواسعة النطاق، ور
 دليالً ٢٠١٣). وفيما يتصل هبذا املوضوع، نشر املكتب يف عام ٢١اجملال الرياضي (الفقرة 

 A Strategy for Safeguarding against بقائمة مرجعية ملنع الفساد، بعنوان " مشفوعاً

Corruption in Major Public Eventsى). " (استراتيجية لدرء الفساد يف األحداث العامة الكرب
ا الستخدامه كربنامج تدرييب لتزويد مجيع اجلهات املعنية باملعارف وجترى مواءمته حالي
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مع  واألدوات الالزمة للتصدي خلطر الفساد يف تنظيم األحداث العامة الكربى، متشياً
 الدولية. املمارسات اجليدة

نشطة الرياضية يف الفريق العامل الفرعي املعين برعاية األ وشارك املكتب أيضاً  - ٣٣
واستضافتها التابع لالتفاق العاملي. وتصدياً للمخاطر املقترنة بالفساد يف هذا اجملال عن 

ا للشركات، بعنوان عملي الفريق العامل الفرعي دليالً دَّزاهة، أع تدابري الشفافية والن  طريق
"Fighting Corruption in Sport Sponsorship and Hospitality الفساد يف رعاية " (مكافحة

 . ٢٠١٣/ديسمرب األولاألنشطة الرياضية واستضافتها)، صدر يف كانون 

ا مع املركز الدويل لألمن الرياضي يف إعداد ذلك، يتعاون املكتب حالي نع وفضالً  -٣٤
دليل ملكافحة التالعب بنتائج املباريات واملراهنات غري املشروعة من أجل احملققني وموظفي 

زاهة املالية والشفافية يف الرياضة الذي يعده  ون. كما ساهم املكتب يف مشروع النإنفاذ القان
زاهة املالية يف جمال كرة القدم. وإضافة إىل  هذا املشروع على تعزيز الن ويركِّزا، املركز حالي

ذلك، تعاون املكتب مع اللجنة األوليمبية الدولية على إعداد أحكام جنائية منوذجية بشأن 
لتحقيق التقارب يف الُنُهج  ئم التالعب باملسابقات و/أو حتديث اجلرائم ذات الصلة سعياًجرا

  الوطنية يف هذا الشأن وتيسري التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية.
    

    لى املعلوماتع وتيسري االطِّالعالشفافية يف اإلدارة العمومية 
اختاذ  مواصلةمن االتفاقية، على  ١٣و ١٠ املؤمتر الدول األطراف، وفقاً للمادتني حثَّ  -٣٥

 تيسِّر اطِّالعتدابري فعالة مبا يشمل األخذ بتدابري لتعزيز الشفافية يف جمال اإلدارة العمومية 
لدول ل ،طلبعند ال ،املساعدة التقنية أن توفِّراملعلومات. وطلب إىل األمانة  العموم على
عند  يف ذلك اجملال، بالتعاون ما اتُّخذ منهاز أو تعزي األخذ بتدابريإىل  الساعيةاألطراف 
 ).٢٣مع اجلهات املاحنة املهتمة (الفقرة  االقتضاء

 :Reporting on Corruptionوالحظ املؤمتر كذلك مع التقدير إعداد منشور بعنوان "  -٣٦
 A Resource Tool for Governments and Journalists اإلبالغ عن الفساد: أداة مرجعية") "

من االتفاقية، مبا يشمل تيسري  ١٣لحكومات والصحفيني")، وهو متعلق بتنفيذ أحكام املادة ل
بتوفر  ). وطلب إىل األمانة أن توفر، عند الطلب ورهنا٣٠ًالوصول إىل املعلومات (الفقرة 
 من الدعم للدول األطراف والصحفيني يف هذا الصدد. موارد من خارج امليزانية، مزيداً
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املكتب ترمجة املنشور إىل الفرنسية وواصل التعاون مع منظمة األمم املتحدة  لَّىوتو  -٣٧
للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) يف إطار خطة عمل األمم املتحدة للمحافظة على سالمة 

 الصحفيني والتصدي لإلفالت من العقاب. 

 ١٤صحفيني يف وعلى الصعيد اإلقليمي، ساهم املكتب يف بناء قدرات املخربين ال  - ٣٨
. املنظَّمةيف غرب ووسط أفريقيا على التحري واإلبالغ عن قضايا الفساد واجلرمية  بلداً

وُعِقدت حلقة العمل، اليت ضمت صحفيني من أمريكا الالتينية وأوروبا، يف السنغال يف 
وشارك يف تنظيمها اليونسكو وعدد من  ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧إىل  ٢٤الفترة من 

مات اجملتمع املدين ومنظمات للصحفيني. كما ساعد املكتب يف عقد اجتماع للصحفيني منظ
لوضع تصور ملركز معين بالتحقيقات  ٢٠١٥متوز/يوليه  ٩و ٨يف بوركينا فاسو يومي 
 أفريقيا. الصحفية يف بلدان غرب

رنامج يف إطار املشروع اإلقليمي املشترك بني املكتب وب املقدَّمةوبفضل املساعدات   -٣٩
األمم املتحدة اإلمنائي بشأن مكافحة الفساد يف منطقة احمليط اهلادئ، جرى العمل على وضع 
سياسات بشأن حرية املعلومات و/أو تشريعات لتنظيمها و/أو خطط عمل مناسبة لتنفيذها، 
وقد انتهت فانواتو من وضعها بينما بدأت باالو وجزر سليمان العمل يف هذا الشأن. وبتمويل 

مسؤول معين حبرية املعلومات للعمل مع احلكومة يف فانواتو من  ُعيِّنرك يف إطار املشروع، مشت
 ١١و ١٠أجل دعم هذه املبادرة. وفضالً على ذلك، ُعقدت حلقة تدريبية يف تونغا يومي 

لوسائط اإلعالم يف منطقة احمليط اهلادئ لتعريف الصحفيني باالتفاقية،  ٢٠١٥آب/أغسطس 
 استبانة املصادر البحثية، وتعزيز مهارات املخربين الصحفيني.واملساعدة يف 

املكتب حلقة عمل إقليمية حول الشفافية يف جمال اإلدارة العمومية وتيسري  ونظَّم  -٤٠
الوصول إىل املعلومات لبلدان يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا هبدف توفري اخلربات 

سات اجليدة فيما بينها. وُعِقدت حلقة العمل يف تونس الفنية وتيسري تبادل اخلربات واملمار
 .٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٤و ١٣يومي 

لدعم وزارة الشفافية  ويف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، نفَّذ املكتب مشروعاً  -٤١
املؤسسية ومكافحة الفساد بشأن الشفافية املؤسسية ومشاركة املواطنني يف احلوكمة احمللية. 

بلدية ومتكني اجملتمع املدين من إعمال حقه يف  ٣٠شروع تعزيز الشفافية واملساءلة يف وأتاح امل
  على اإلدارة احمللية. الفعَّالالوصول إىل املعلومات وممارسة اإلشراف 
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    غنيمحاية املبلِّ
عن الشهود والضحايا واخلرباء  املؤمتر مببادرة املكتب بشأن محاية املبلِّغني فضالً رحَّب  -٤٢

). وواصل املكتب عمله يف إطار املبادرة بإعداد ونشر دليل مرجعي للممارسات ٣١الفقرة (
 Resource Guide on Good Practices in the Protection ofغني بعنوانيف جمال محاية املبلِّ اجليدة

Reporting Persons ونوقش مشروع للدليل خالل اجتماع لفريق اخلرباء الدوليني، ُعِقد يف .
 ١٢منظمة و ٢٠من  مشاركاً ٢٥، وقام خالله ٢٠١٤نيسان/أبريل  ٢٣و ٢٢لنمسا يومي ا

 بتبادل اخلربات واإلدالء بتعليقات. بلداً

املساعدة يف صوغ قوانني محاية املبلِّغني إىل عدة دول منها بريو  املكتب أيضاً قدَّمكما   -٤٣
ك جمموعات نسائية يف ألبانيا على ). وساعد املكتب كذلاملوحَّدة- ومصر وميكرونيزيا (واليات

على ذلك، شارك املكتب يف أنشطة  وضع تدابري لتيسري اإلبالغ عن حوادث الفساد. وفضالً
مؤسسات دولية أخرى، مثل املنظمة  نظَّمتهابناء القدرات وأحداث إقليمية بشأن محاية املبلِّغني 

ومكتب املقرِّر اخلاص املعين بتعزيز العاملية للجمارك (يف بلجيكا) والبنك الدويل (يف فرنسا) 
ومحاية احلق يف حرية التعبري (يف النمسا) واملبادرة اإلقليمية ملكافحة الفساد والشبكة الدولية 

 لبحوث املبلِّغني (يف البوسنة واهلرسك).

م املكتب إىل رابطة شرق دَّ، ق٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٢إىل  ١٨ويف الفترة من   -٤٤
جهزة مكافحة الفساد دورة تدريبية حول محاية الشهود واملبلِّغني، شارك فيها أفريقيا أل

زانيا املتحدة وجنوب السودان وجيبويت  مسؤولون من إثيوبيا وأوغندا وبوروندي ومجهورية تن
  ورواندا وكينيا.

    
    الربملانيون

اد ("غوباك") من واصل املكتب تعاونه مع املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفس  -٤٥
املنظمة يف استضافة حلقة مع شارك املكتب تأجل تعزيز دور الربملانيني يف مكافحة الفساد. و

للترويج لالتفاقية واحلصول على  ٢٠١٣عمل للربملانيني النيجرييني يف تشرين األول/أكتوبر 
للتوعية باالتفاقية  إضافية الدعم إلحياء الفرع الوطين للمنظمة يف نيجرييا. وبذل املكتب جهوداً

 ومنع انتشار الفساد بني الربملانيني يف كوت ديفوار وميامنار.

سي ملنظمة غوباك واملكتب وبرنامج رع األوقيانوويف منطقة احمليط اهلادئ، تشارك الف  -٤٦
كان  ٢٠١٥األمم املتحدة اإلمنائي يف تنظيم حلقة عمل وطنية للربملانيني يف تونغا يف أيار/مايو 

م نتائجها قيام برملان تونغا بإنشاء أول جلنة دائمة ملكافحة الفساد يف منطقة احمليط اهلادئ من أه
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إىل جانب تأسيس فرع وطين ملنظمة غوباك. ومن املعتزم عقد حلقات عمل يف املستقبل يف كل 
 من ناورو ونيوي.

حلقة عمل حول وعلى الصعيد اإلقليمي، نظَّم املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي   -٤٧
مكافحة الفساد لربملانيي منطقة احمليط اهلادئ ركزت على التعلُّم بني بلدان اجلنوب والبلدان 
اجلزرية يف احمليط اهلادئ اليت مل تنضم إىل االتفاقية بعد. كما تعاونا مع اجلمعية الربملانية 

اد األورويب وخصصا جلسة املشتركة جملموعة دول أفريقيا والبحر الكارييب واحمليط اهلادئ واالحت
لقضية مكافحة الفساد خالل االجتماع السنوي املشترك بني اجملموعة واالحتاد األورويب املعقود 

 .٢٠١٥حزيران/يونيه  ١٣يف فيجي يف 

مع اللجان املعنية  ويتزايد تعاون املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي أيضاً  -٤٨
يف فانواتو وفيجي وناورو. ففي فانواتو، تقدَّم  ط اهلادئ، وحتديداًباحلسابات العامة يف منطقة احملي

مساعدات تقنية ملعاونة اللجنة الربملانية املعنية باحلسابات العامة على االضطالع بدورها والنهوض 
 الربملانيني. مبسؤوليات من خالل مستشار قُطري يعمل حتت اإلشراف املباشر لكبري املوظفني

يف املنتدى اخلامس للربملانيني، الذي ُعقد كحدث خاص  ب أيضاًوشارك املكت  -٤٩
. ٢٠١٣تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٧بالتوازي مع الدورة اخلامسة للمؤمتر، يف مدينة بنما يف 

وتناول املنتدى دور املشرِّعني الوطنيني والقانون الدويل يف النضال من أجل إعمال املساءلة. ويف 
املكتب مسامهات بشأن استخدام االتفاقية كأداة ملنع الفساد  قدَّم، ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

خالل حدث مشترك بني منظمة حلف مشال األطلسي ومنظمة غوباك بشأن تعزيز الشفافية 
  زاهة يف قطاعي الدفاع واألمن. واملساءلة والن

    
    العدالة اجلنائية  - جيم  

ة على توطيد سيادة القانون حيث يقوض من املؤمتر مبا للفساد من آثار توهن القدر رَّأق  -٥٠
 اخاص اًاهتمام أن تويلالدول األطراف ب وأهابشرعية املؤسسات العامة الرئيسية وفعاليتها، 

العدالة اجلنائية بأكمله مبا يشمل أجهزة الشرطة والنيابة العامة  جهاز على نطاقزاهة  لتعزيز الن
 مبا تقدِّمهمع التقدير  ونوَّهسلوك. المراقبة ووإدارات احملاكم ودوائر السجون  واحملاماة والقضاء

إىل الدول األطراف من مساعدة بناًء على الطلب من أجل دمج تدابري مكافحة الفساد يف األمانة 
يتضمن مقترحات من أجل بإعداد دليل  . وأحاط املؤمتر علماًمؤسسات نظام العدالة اجلنائية

طراف لتيسري تنفيذ التدابري الرامية إىل تعزيز نزاهة القضاء واستقالليته ونزاهة النيابة الدول األ
  ).١٦و ١٥(الفقرتان  العامة
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    نزاهة القضاء والنيابة العامة
لتوفري إرشادات شاملة بشأن  ١١ا للمادة تقييم ا وإطاراًتنفيذي أعد املكتب دليالً  - ٥١

زاهة وسد أبواب الفساد يف  املمارسات الوطنية الفضلى لتعزيز الناملعايري الدولية ذات الصلة و
أجهزة القضاء والنيابة العامة. ويتضمن جمموعة من األسئلة العملية اليت ميكن أن تستخدم يف 

 التقييم الذايت.

املكتب، بناًء على الطلب،  نظَّموخالل مرحلة العمل النهائية يف وضع الدليل،   - ٥٢
) لصاحل بلدان من منطقة احمليط املوحَّدة- ة يف ميكرونيزيا (والياتحلقات عمل جتريبي

اهلادئ، ويف ترينيداد وتوباغو لصاحل بلدان منطقة الكارييب، ويف إندونيسيا وبنما كذلك. 
واستخدمت هذا الدليل دول أخرى، مثل جزر مارشال، وطلبت دول أخرى احلصول على 

ترمجته إىل  وجتريللغتني الصربية واإلندونيسية مساعدات من املكتب. وُترجم الدليل إىل ا
 فرنسية كذلك.اإلسبانية والعربية وال

يف إطار مشروع أوسع  )٣(زاهة القضائية يف كوسوفو ا بالنذ املكتب مشروعا معنيفَّون  - ٥٣
يضطلع به برنامج األمم املتحدة اإلمنائي من أجل دعم العمل على مكافحة الفساد  نطاقاً

يف ن املشروع تقدمي أنشطة تدريب منتظمة ترمي إىل تعزيز قدرة جهاز القضاء هناك. وتضمَّ
على منع الفساد يف الداخل والتحقيق يف جرائمه الداخلية وزيادة قدرة مؤسسات  كوسوفو

ا على نطاق مجيع إنفاذ القانون على التحقيق يف قضايا الفساد ومالحقة مرتكبيها قضائي
 مؤسسات اإلدارة العمومية.

ر املكتب الدعم إىل سلطات وطنية يف جهودها الرامية إىل زيادة كفاءة فَّكما و  - ٥٤
ونزاهة أجهزة القضاء والنيابة العامة بصور عدة، كان من بينها تقدمي مساعدات يف هذا 

يف إثيوبيا وإندونيسيا ونيجرييا.  الشأن حتت مظلة مشاريع املساعدة التقنية األوسع نطاقاً
كذلك أنشطة لبناء القدرات لكل من باراغواي وبنما وتونس وفييت نام  ر املكتبفَّوو

 .ومجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقاً

مسامهات مواضيعية كبرية يف عدد من احللقات التدريبية اليت  م املكتب أيضاًدَّوق  - ٥٥
ن االقتصادي، عقدهتا رابطة احملامني الدولية، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدا

لتعريف مزاويل املهن القانونية يف كل من أذربيجان واإلمارات العربية املتحدة وتايلند 

                                                         
مجيع اإلشارات إىل كوسوفو الواردة يف هذه الوثيقة مبا يتوافق مع قرار جملس األمن فهم ينبغي   )٣(  

١٩٩٩( ١٢٤٤.(  
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نام ونيجرييا باإلطار القانوين الدويل ملكافحة الفساد، مع التركيز بوجه خاص على   وفييت
ستراتيجية خماطر الفساد بالنسبة إىل املمثلني القانونيني. وُعقدت حلقات العمل هذه يف إطار ا

  ا فيها.رمسي رابطة احملامني الدولية ملكافحة الفساد يف املهن القانونية، اليت يعد املكتب شريكاً
    

    الشرطة وإنفاذ القانون
دعم املكتب مشاريع ترمي إىل دمج تدابري مكافحة الفساد يف برامج إصالح   - ٥٦

يف فييت نام إيفاد  املنفَّذةع الشرطة يف بلدان مثل بنما وكينيا وفييت نام. وتضمن املشرو
ضباط شرطة من فييت نام يف جولة دراسية إىل منطقة هونغ كونغ يف الصني وتنظيم حلقة 

 زاهة. لعرض حملة عامة عن تدابري الن ٢٠١٥عمل قُطْرية يف حزيران/يونيه 

كما عاجل املكتب، بالتعاون مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا، موضوع منع   - ٥٧
د يف مراقبة احلدود واجلمارك. ويف إطار الربنامج العاملي ملراقبة احلاويات التابع للمكتب الفسا

لتقييم خماطر  ٢٠١٥ومنظمة اجلمارك العاملية، ُنظِّم حدث تدرييب يف ألبانيا يف نيسان/أبريل 
 الفساد يف املوانئ من أجل موظفي اجلمارك ومؤسسات القطاع العام ذات الصلة.

ملكتب مع إدارة عمليات حفظ السالم باألمانة العامة يف العمل على وضع وتعاون ا  - ٥٨
إطار توجيهي استراتيجي للشرطة الدولية يف جمال حفظ السالم، وذلك بتوفري خربات فنية يف 

 هذا الصدد بشأن نزاهة الشرطة ومساءلتها.

فساد (بنما)، األكادميية اإلقليمية ألمريكا الوسطى والكارييب ملكافحة ال ونظَّمت  - ٥٩
ومؤسسات  يف بنمابدعم من املكتب، دورة تدريبية جملموعة خمتلفة من أجهزة إنفاذ القانون 

وطنية أخرى حول كيفية تنفيذ أحكام االتفاقية بشأن التحقيقات باالتساق مع االلتزامات 
  الدولية حلقوق اإلنسان.

    
    السجون    

ر الفساد يف نظم السجون يف الربازيل دعم املكتب مبادرات ترمي إىل التصدي ملخاط  -٦٠
لفريق من  لتزايد الطلب على املواد اإلرشادية، عقد املكتب اجتماعاً وبنما والصومال. ونظراً

جلمع معلومات من أجل وضع دليل بشأن  ٢٠١٤اخلرباء الدوليني يف النمسا يف أيلول/سبتمرب 
  .٢٠١٦ته النهائية يف مطلع عام تدابري مكافحة الفساد يف السجون. وسيوضع الدليل يف صيغ
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    إصالح القطاع األمين وسيادة القانون    
ا يف برنامج إرساء قيم ا رمسيتنفيذي ، شريكا٢٠١٤ًأصبح املكتب، يف شباط/فرباير   -٦١
زاهة التابع ملنظمة حلف مشال األطلسي، مما جيسِّد الدعم القوي الذي يقدمه املكتب إىل  الن

. وشارك املكتب يف مؤمتر نظم التثقيف والتدريب يف جمال ٢٠٠٧ئه يف عام الربنامج منذ إنشا
، وساهم يف ٢٠١٤شباط/فرباير  ٢٦و ٢٥زاهة، الذي ُعقد يف بلجيكا يومي  إرساء قيم الن

زاهة من أجل كبار املسؤولني العسكريني وموظفي  دورة تدريبية ُنظِّمت بشأن إرساء قيم الن
املكتب مسامهات  قدَّم. كما ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٤و ٣مي وزارة الدفاع يف أملانيا يو

 ١٧إىل  ١٥زاهة ُعقدت يف بولندا يف الفترة من  مواضيعية يف حلقة عمل بشأن إرساء قيم الن
زت على حتسني استبيان التقييم الذايت املستخدم يف إطار عملية كَّ، ور٢٠١٤نيسان/أبريل 

ا لتدابري ذاتي تقييماً بلداً ١١زاهة. ويف إطار هذه العملية، أجرى  استعراض األقران إلرساء قيم الن
زاهة  مكافحة الفساد املعمول هبا يف قطاع الدفاع. كما شارك املكتب يف مؤمتر إرساء قيم الن

 .٢٠١٥الذي يعقد كل سنتني يف الواليات املتحدة األمريكية يف شباط/فرباير 

وإسداء املشورة من أجل إعداد سلسلة من  وواظب املكتب على تقدمي مسامهات  -٦٢
املالحظات اإلرشادية لألمم املتحدة بشأن إصالح القطاع األمين. وتدعم تلك املالحظات 
عمليات التخطيط االستراتيجي وتنفيذ الربامج سواء يف املقر أو على الصعيد امليداين عن طريق 

  مين.تعزيز التنسيق وكفالة االتساق يف هنج إصالح القطاع األ
    

    القطاع اخلاص  - دال  
أن تروِّج للتدريب والتثقيف على مجيع مستويات طلب املؤمتر إىل الدول األطراف   -٦٣

، وأن تعمل على تعزيز القطاع العام، والقطاع اخلاص عند االقتضاء، يف جمال منع الفساد
االنتفاع من استبانة أصحاب حق شفافية الشخصيات االعتبارية وتبادل أفضل املمارسات يف 

 ١٨(الفقرتان  اهلياكل القانونية املستخَدمة الرتكاب جرائم الفساد أو إلخفاء أو نقل عائداهتا
، املعنون "القطاع اخلاص"، وهو أول قرار للمؤمتر يركز على ٥/٦). كما اعتمد القرار ٢٤و

 القطاع اخلاص.

غرفة اجتماعات  وأُدرج حتديث مرحلي بشأن التعاون مع القطاع اخلاص يف ورقة  -٦٤
م دَّوسيق)، CAC/COSP/WG.4/2014/CRP.1ُعرضت على الفريق العامل يف اجتماعه اخلامس (

  ).CAC/COSP/2015/9إىل املؤمتر يف دورته السادسة ( ٥/٦تقرير كامل عن تنفيذ القرار 
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    اجملتمع املدين  - هاء  
تنفيذ االتفاقية على عاتق  عن ةسؤوليامليف الوقت الذي تقع فيه  أنه د املؤمتر جمدداًكَّأ  -٦٥

 اتواملساءلة ومنع الفساد هي مسؤوليوالشفافية زاهة  النالترويج لثقافة  الدول األطراف، فإنَّ
من  ١٣إىل  ٧ينبغي أن يتشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع، وفقاً للمواد 

على مواصلة تشجيع االتفاقية، من  ١٣للمادة  األطراف، وفقاً الدولَ حثَّ . كمااالتفاقية
مشاركة األفراد واجلماعات من خارج القطاع العام، مثل اجملتمع املدين واملنظمات غري 

الدولَ األطراَف على أن  وشجَّعاحلكومية واملنظمات اجملتمعية، يف منع الفساد ومكافحته، 
 ).٢٥و ٢ان (الفقرت تزيد من قدرات هؤالء األفراد وهذه اجلماعات يف هذا املضمار

ويف هذا اإلطار، سعى املكتب إىل تعزيز مشاركة مجاعات من خارج القطاع العام يف   -٦٦
مبادرات مكافحة الفساد. وتضمن العديد من األنشطة واملشاريع املشار إليها يف هذا التقرير 
أصحاب مصلحة من خارج القطاع العام. فعلى سبيل املثال، شاركت منظمات من اجملتمع 

 يف االستعراض الذايت للفصل الثاين الذي أجري يف باالو والعراق. ويف إندونيسيا، واصل املدين
املكتب تقدمي الدعم إىل منتدى مكافحة الفساد، الذي عقد اجتماعه الرابع يف حزيران/يونيه 

وعمد إىل تيسري مشاركة أصحاب مصلحة متعددين يف تعزيز العمل على تنفيذ  ٢٠١٤
فية تنفيذها. كما ساعد املكتب على تنظيم أنشطة من أجل اجملتمع املدين يف االتفاقية ورصد كي

–واتو وميكرونيزيا (والياتباالو وبابوا غينيا اجلديدة وجزر سليمان وجزر مارشال وفان
دة) بشأن نتائج استعراض التنفيذ. ونظمت حلقات عمل إضافية من أجل منظمات اجملتمع حَّاملو

 ا وفيجي.املدين يف توفالو وتونغ

يف هذا الشأن، مثل  كما ساعد املكتب منظمات من اجملتمع املدين يف مبادرات للتوعية  -٦٧
التجمع الذي ُنظِّم يف نيجرييا للتوعية بقضايا االشتراء العمومي وإدارة املال العام، ومحلة 

 "انتخابات نظيفة" اليت استهلت يف جزر سليمان.

ب حلقة عمل يف طاجيكستان بالتعاون مع منظمة ، عقد املكت٢٠١٤ويف آذار/مارس   -٦٨
األمن والتعاون يف أوروبا ضمت منظمات من اجملتمع املدين ومسؤولني حكوميني من أجل 
النظر يف كيفية تعاون مجيع أصحاب املصلحة الستحداث تدابري أكثر فعالية يف جمال منع 

بني احلكومة ومنظمات الفساد. ومتخضت تلك احللقة عن اتفاق على إصدار بيان مشترك 
 ا التعاون واإلصالح يف املستقبل.اجملتمع املدين حيدد اجملاالت الرئيسية اليت ميكن أن يركز عليه

باليوم الدويل ملكافحة  ٢٠٠٩وحيتفل املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي منذ عام   -٦٩
/ديسمرب األولون كان ٩كانون األول/ديسمرب بتنظيم محلة مشتركة. ويف  ٩الفساد يف 
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مائة يف املائة تنمية". وكان  –، استهلت محلة عاملية جديدة بعنوان "صفر فساد ٢٠١٣
"َحطِّم سلسلة الفساد" لتسليط الضوء على الفساد وكيف أنه  ٢٠١٤موضوع احلملة يف عام 

يؤدي إىل تقويض الدميقراطية وسيادة القانون وانتهاك حقوق اإلنسان وإفساد األسواق، 
مة واإلرهاب وغري ذلك من املخاطر اليت هتدد أمن اإلنسان. مح بانتشار اجلرمية املنظَّويس

 ٢٠١٣وشارك املكتب يف أنشطة اليوم الدويل ملكافحة الفساد يف كانون األول/ديسمرب 
، بوسائل منها تقدمي منح صغرية إىل منظمات اجملتمع املدين يف بلداً ٢٠يف  ودعمها ٢٠١٤و

أعدت منظمات اجملتمع املدين يف بلدان أخرى كثرية أنشطة  يط اهلادئ. كماغرب أفريقيا واحمل
 الفساد. لالحتفال باليوم الدويل ملكافحة

وبغية تعزيز قدرات اجملتمع املدين على املسامهة يف تنفيذ االتفاقية وآلية استعراض   -٧٠
تراك مع ائتالف اجملتمع ها باالشسلة الدورات التدريبية اليت ينظِّمتنفيذها، واصل املكتب سل

منظمة  ٣٦٠املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، وهو شبكة تضم أكثر من 
هذه الدورات  مكَّنتترويج لالتفاقية. وحىت اآلن، من منظمات اجملتمع املدين تعمل على ال

ق االتفاقية والتعامل مع من التدريب على تطبي بلداً ٩٦ملنظمات اجملتمع املدين من  ممثالً ٢٤٨
، ُعدلت منهجية الدورات التدريبية لتشمل، إىل جانب ٢٠١٤آلية استعراض تنفيذها. ويف 

ممثلي اجملتمع املدين، ممثلني عن السلطات الوطنية إلتاحة منرب للحوار البناء. وحىت اآلن، ُعقدت 
لصاحل منطقة  ٢٠١٤ ثالث حلقات عمل من هذا النوع، إحداها يف ماليزيا يف شباط/فرباير

للمنطقة األفريقية، وثالثة يف  ٢٠١٤آسيا واحمليط اهلادئ، وأخرى يف النمسا يف حزيران/يونيه 
للمنطقة األفريقية كذلك. وعقدت دورات تدريبية إضافية  ٢٠١٥إثيوبيا يف شباط/فرباير 

  اس.ملمثلني عن منظمات اجملتمع املدين بشأن آلية االستعراض يف غواتيماال وهندور
    

   واألكادميية  التعليميةاملبادرات   - واو  
ه املؤمتر باخلطوات اليت اختذهتا الدول األطراف للترويج للربامج اليت تغرس مفاهيم نوَّ  -٧١

، وشجع على بذل مزيد من اجلهود يف هذا يف خمتلف مستويات نظام التعليمزاهة  النومبادئ 
أن تروِّج للتدريب والتثقيف على ألطراف الصدد. وطلب، على وجه التحديد، إىل الدول ا

مجيع مستويات القطاع العام، والقطاع اخلاص عند االقتضاء، يف جمال منع الفساد وأن جتعل 
هذا التدريب وهذا التثقيف جزءاً ال يتجزَّأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة 

 ).٢٧و ١٨(الفقرتان  الفساد

ألمانة يف إطار املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد، بالتعاون بالتقدُّم الذي أحرزته ا  -٧٢
مع الشركاء ذوي الصلة، يف وضع مواد أكادميية شاملة ملكافحة الفساد من أجل اجلامعات 



 

V.15-05878 19 
 

CAC/COSP/2015/8 

طلب إىل األمانة أن تواصل دعمها للدول األطراف يف هذا وسائر املؤسسات األكادميية، و
  ).٢٩و ٢٨(الفقرتان  األمانة لدورة أكادميية بشأن االتفاقيةبإعداد املؤمتر كذلك  ونوَّه. امليدان

    
    املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد

واصل املكتب دوره القيادي يف تنفيذ املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد. ويف إطار   - ٧٣
لفساد وإجراء سعيه إىل تعزيز املشاركة النشطة للدوائر األكادميية يف تدريس املسائل املتعلقة با

حبوث بشأهنا، واصل العمل على إعداد دورة منوذجية حول االتفاقية ستتاح جبميع لغات 
ملساعدة طالب اجلامعات على فهم  األمم املتحدة الرمسية. وتستخدم الدورة االتفاقية إطاراً

لراهن التدابري الالزمة ملكافحة الفساد بصورة فعالة على املستوى الوطين. وتوجد يف الوقت ا
مؤسسة على األقل يف ألبانيا واألرجنتني وإسبانيا وإيطاليا والربازيل وبلغاريا وتونس  ٣٠

يا ومصر والواليات املتحدة واليونان قدمت هذه الدورة وغابون وقطر وليربوصربيا والصني 
 بصورة كلية أو جزئية أو شرعت يف تقدميها على هذا النحو.

بع للمبادرة األكادميية ملكافحة الفساد، الذي ُعقد على االجتماع السنوي الرا وضمَّ  - ٧٤
هامش الدورة اخلامسة للمؤمتر، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

ا من أكادميي ٥٠ورابطة احملامني الدولية وغريمها من أصحاب املصلحة املعنيني، أكثر من 
لفرصة لتبادل اخلربات الفنية يف هذا الشأن واستبانة خمتلف أحناء العامل، مما أتاح هلم ا

التحديات الرئيسية اليت تواجهها املؤسسات األكادميية املهتمة بالتثقيف يف جمال مكافحة 
الفساد. وأوصى اخلرباء األكادمييون بتعزيز التبادل بني األوساط األكادميية وتناقل املعرفة بني 

ابة هلذه التوصية، استضاف املكتب حلقة العمل األوىل خمتلف التخصصات األكادميية. واستج
اليت وفرت  ٢٠١٤آب/أغسطس  ١٣إىل  ١١لتثقيف املعلمني يف النمسا يف الفترة من 

 ا.أكادميي ٤٠منتدى لتبادل الرأي بني أكثر من 

واستضاف املكتب االجتماع السنوي اخلامس للمبادرة املذكورة الذي ضم خرباء   - ٧٥
شباط/فرباير  ٢٧إىل  ٢٥صصني يف مكافحة الفساد يف الدوحة يف الفترة من أكادمييني متخ

ملناقشة املسار املقبل لتطوير الدورة النموذجية اخلاصة باالتفاقية وهنْج تثقيف  ٢٠١٥
املعلمني. وكان من التوصيات الرئيسية لالجتماع إعداد حلقات عمل لتثقيف املعلمني ذات 

ُنظمت دورتان إقليميتان لتثقيف املعلمني يف الدوحة، عقدت حمور تركيز إقليمي. ومن مث، 
ا من جنوب شرق أكادميي خبرياً ١٨واستهدفت  ٢٠١٥يار/مايو أ ٢٨و ٢٧إحدامها يومي 

 خبرياً ٢٧واستهدفت  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٤إىل  ٢أوروبا، وُعقدت األخرى يف الفترة من 
احللقتني، أبدى عدد كبري من املؤسسات ا من غرب ووسط أفريقيا. وبفضل هاتني أكادميي
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مكافحة  دراسية بشأندورات  وتنفيذالنموذجية وإعداد بتقدمي الدورة  كبرياً األخرى اهتماماً
 الفساد.

من عدد املوارد األكادميية املتاحة على بوابته اإللكترونية  كما زاد املكتب كثرياً  -٧٦
ابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة ملكافحة الفساد املعروفة باسم بوابة تراك (بو

مورد، إىل جانب زيادة عدد  ١ ٨٠٠) حىت زاد عددها على www.track.unodc.orgالفساد) (
ب الوصالت اإللكترونية باحملاضرات األكادميية ودراسات احلالة وغريها من األدوات. وبدأ املكت

ا يف إضافة مزيد من املواد باللغات اإلسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.حالي 

كما دعم املكتب مبادرات أكادميية ملكافحة الفساد يف العديد من البلدان وقدَّم   -٧٧
سا ألبانيا وأملانيا وأوكرانيا واجلمهورية التشيكية وفرنوحماضرات لطالب اجلامعات يف أستراليا 

والنمسا والواليات املتحدة، وطالب  وأيرلندا الشماليةواململكة املتحدة لربيطانيا العظمى 
  األكادميية الدولية ملكافحة الفساد، وكذلك خلرباء قانونيني من أوغندا ورواندا ومجهورية كوريا.

    
    أكادمييات مكافحة الفساد

إىل اتفاق  ة ملكافحة الفساد، استناداًواصل املكتب تعاونه الوثيق مع األكادميية الدولي  -٧٨
. ومشلت أنشطته التعاون يف تنفيذ مشاريع ٢٠١١ع يف تشرين الثاين/نوفمرب قَّالتعاون الرمسي املو

زاهة ومسامهات يف تنظيم الربنامج األكادميي الصيفي لألكادميية  ز للن ممولة من مبادرة سيمن
 يف دراسات مكافحة الفساد باألكادميية ويف الدولية ملكافحة الفساد ويف برنامج املاجستري

 .٢٠١٤يار/مايو أمبادرة "قوة القلم"، اليت نظمتها األكادميية للصحفيني يف غانا يف 

كما واصل املكتب دعم أعمال أكادميية أمريكا الوسطى والكارييب اإلقليمية ملكافحة   -٧٩
وتعزيز الشراكات مع خمتلف الفساد من خالل املساعدة يف إعداد وتقدمي منائط تدريبية 

املؤسسات. ونتيجة لذلك، تعاون املكتب مع األكادميية اإلقليمية وجامعة سانتا ماريا 
الكاثوليكية القدمية (بنما) على إعداد دبلوم للدراسات العليا يف تدابري منع ومكافحة الفساد. 

ية املتاحة من خالل املبادرة واستلهمت املواد الدراسية هلذه الدورة من املناهج واملواد األكادمي
ويف صيغتها  ٢٠١٤يف  طالباً ٤٢األكادميية ملكافحة الفساد، وقدمت يف صيغتها األوىل إىل 

 .٢٠١٥يف  طالباً ٣٨الثانية إىل 

ودعم املكتب أنشطة لتبادل اخلربات بني األكادميية التابعة للجنة املعنية باجلرائم   -٨٠
بشأن  ٢٠١٤واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد يف حزيران/يونيه االقتصادية واملالية (نيجرييا) 

جتربة األكادميية الدولية ملكافحة الفساد يف تنظيم برناجمها األكادميي الصيفي السنوي ملكافحة 
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على ذلك، دعم املكتب االجتماع األول للمجلس االستشاري ألكادميية  الفساد. وفضالً
املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غرب أفريقيا، الذي ُعقد مكافحة الفساد التابعة لشبكة 

يف السنغال. وخالل هذا االجتماع، وافق أعضاء الشبكة على  ٢٠١٥حزيران/يونيه  ٢٧يف 
اختيار األكادميية للعمل كمؤسسة لبناء قدرات أجهزة مكافحة الفساد يف املنطقة وتبادل 

 ء الغرض منها. واتفق املشاركون يف االجتماع أيضاًاملعارف بينها وتعزيزها حىت تتمكن من أدا
د ية. وُوقِّعت مذكرة تفاهم وأُععلى إنشاء أكادميية ملكافحة الفساد تابعة للشبكة داخل األكادمي

 ٩أيلول/سبتمرب إىل  ٢٨عقدها يف الفترة من  املقرَّرمشروع ملنهج الدورة التدريبية األوىل، 
  . ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

    
    لشباب واألطفالا من أجللتوعية ومبادرات أخرى ل ادراتمب
ضرورة أن تواصل الدول األطراف تعزيز تدابري التوعية يف مجيع  د املؤمتر جمدداًأكَّ  -٨١

قطاعات اجملتمع وإيالء اهتمام خاص للعمل مع الشباب واألطفال يف إطار استراتيجية ملنع 
يت يوليها املؤمتر إلشراك الشباب يف منع الفساد لألمهية ال ). وتأكيدا٢٦ًالفساد (الفقرة 

تعزيز مشاركة الشباب واألطفال يف منع  ، الذي يتناول حتديدا٥/٥ًومكافحته، اعُتمد القرار 
 زاهة. الفساد وترسيخ ثقافة احترام القانون والن

 ا بعنوان "مكافحةخاص وبالتوازي مع الدورة اخلامسة للمؤمتر، عقد املكتب حدثاً  -٨٢
والصني  الفساد من خالل التعليم"، شارك فيه متحاورون من مجهورية مقدونيا اليوغسالفية سابقاً

تناول املسائل املتعلقة أنَّ والواليات املتحدة ومن رابطة احملاميني الدولية، وأوضحوا فيه بإجياز 
. وخالل االجتماع ملكافحة الفساد الًافع زاهة يف مجيع مراحل التعليم ميكن أن يكون سبيالً بالن

معلومات حول نظم التعليم العام وأجرت  الرابع للفريق العامل، تبادلت الدول األطراف أيضاً
 مناقشات حوهلا، ال سيما فيما يتعلق بإشراك األطفال والشباب ودور وسائط اإلعالم واإلنترنت.

شباب احمليط اهلادئ، م املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالتعاون مع جملس ظَّون  -٨٣
 ٢٤إىل  ٢٢يف فيجي يف الفترة من  ٢٠١٥منتدى شباب احمليط اهلادئ ملكافحة الفساد لعام 

تتراوح  شاباً ٤٥. وهو املنتدى األول من نوعه يف املنطقة وحضره ٢٠١٥شباط/فرباير 
ملشاريع من بلدان احمليط اهلادئ. وقُدِّمت منح صغرية  بلداً ١٤سنة من  ٣٠و ١٨أعمارهم بني 

 ).املوحَّدة- مبتكرة عرضها شباب من توفالو وتونغا وفيجي وكرييباس وميكرونيزيا (واليات

وأعدت أكادميية أمريكا الوسطى والكارييب ملكافحة الفساد كتيِّب تلوين لتالميذ   -٨٤
ستخدم ُيمع الفساد، و بغية نشر ثقافة عدم التسامح مطلقاًزاهة  الناملرحلة االبتدائية يعرفهم بقيم 
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ب بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وديوان احملاسبة البنمي للترويج لقيم مكافحة هذا الكتيِّ
يكا اان املؤمتر األول ملكافحة الفساد الذي عقد يف جامإبَّ الفساد. واسُتخدم هذا الكتيِّب أيضاً

  باملرحلة االبتدائية. تلميذاً ٢٣٧وُوزِّع على 
    

    الرامية إىل منع الفساد ىاألخر األنشطة  - زاي  
    األنشطة اإلقليمية والوطنية الرامية إىل منع الفساد

أن تروِّج، مبساعدة من األمانة واجلهات املاحنة، طلب املؤمتر إىل الدول األطراف   -٨٥
حسب االقتضاء، للقيام بأنشطة ثنائية وإقليمية ودولية ترمي إىل منع الفساد وتشمل تنظيم 

  ).٨(الفقرة  دة ذات الصلةل التجارب واملمارسات اجليِّحلقات عمل لتباد
    

    ٢٠١٥إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وخطة التنمية ملا بعد عام 
 العمل علىدمج لمببادرة املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  أحاط املؤمتر علماً  - ٨٦

من خالل جوانب عدة من بينها إطار  منع الفساد ومكافحته يف خطة التنمية األوسع نطاقاً
األطراف بشدة على دمج سياسات مكافحة  األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وشجَّع الدولَ

الفساد يف سياسات منع الفساد واستراتيجيات إصالح نظام العدالة اجلنائية وخطط إصالح 
بالربامج واالستراتيجيات  وأن تتخذ إجراءات مماثلة فيما يتعلق القطاع العام األوسع نطاقاً

التعاون والتنسيق  أن يكثِّفوا يف جمال التنميةالشركاء ب وأهاب املؤمتروخطط العمل اإلمنائية. 
). وترد ٣٥و ١٠و ٩املساعدة التقنية املطلوبة ملنع الفساد (الفقرات  توفريفيما بينهم يف 

انة بشأن املساعدة التقنية معلومات حول مبادرات املكتب ذات الصلة يف مذكرة أعدهتا األم
  ).CAC/COSP/2015/2لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد ( املقدمة دعماً

    
    زاهة املؤسسية مبادرة الن

دعا املؤمتر األمانة إىل إطالع الدول األعضاء على التقرير الذي أُعد من خالل مبادرة   -٨٧
س الرؤساء التنفيذيني يف منظومة األمم املتحدة املعين زاهة املؤسسية، بالتعاون مع أعضاء جمل الن

زاهة ومكافحة الفساد يف منظومة األمم املتحدة مع  بالتنسيق، بشأن تعزيز اتساق سياسات الن
). وقُدِّم هذا التقرير إىل جملس الرؤساء التنفيذيني، وهو يتضمن ٣٢مبادئ االتفاقية (الفقرة 

ا خالل حدث خاص نظم يف قد أعلن عن صدوره رمسيمسامهات من مجيع أعضاء اجمللس، و
على هامش مؤمتر األمم املتحدة الثالث عشر ملنع اجلرمية  ٢٠١٥نيسان/أبريل  ١٥الدوحة يف 
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كما سيتاح  )٤(والعدالة اجلنائية. وهذا التقرير املزمع نشره متاح لالطالع يف موقع على اإلنترنت
  ).CAC/COSP/2015/CRP.3ادسة للمؤمتر (يف ورقة غرفة اجتماعات خالل الدورة الس

    
    مة ومواردهادَّإطار املساعدة التقنية املق  - ثالثاً  

املؤمتر باألمهية القصوى للمساعدة التقنية يف بناء القدرات املؤسسية والبشرية  سلَّم  -٨٨
مهية د على أدَّلدى الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية. وش

تزويد املكتب بالتمويل الكايف والوايف لكي يتمكن من تلبية الطلب املتزايد على خدماته، 
من  ٦٢وشجَّع الدول األطراف على أن تقدِّم تربعات كافية إىل احلساب املشار إليه يف املادة 

ية باملساعدة االتفاقية من أجل تزويد البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقال
على  التقنية اليت قد حتتاجها من أجل بناء قدراهتا على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية. وفضالً

ذلك، دعا املؤمتر الدول األطراف وغريها من اجلهات املاحنة إىل تقدمي موارد من خارج امليزانية 
 راءاهتا.لقواعد األمم املتحدة وإج ، وفقا٥/٤ًلألغراض احملددة يف القرار 

وواصل املكتب تقدمي مساعدة تقنية لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية،   - ٨٩
وذلك من خالل تصميم أنشطة مواءمة الحتياجاهتا يف جمال التشريعات وبناء القدرات 

ا. ولئن كانت تلك وكذلك من خالل تصميم أدوات تيسر من تقدمي املساعدة ميداني
هذا التقرير يركز على املبادرات واألنشطة الرامية إىل  ة ككل، فإنَّاملساعدة تشمل االتفاقي

 .٥/٤تنفيذ القرار 

وهناك عدة مشاريع عاملية تدار من مقر املكتب ومتكِّنه من تقدمي إرشادات   - ٩٠
واستشارات وخربات فنية للدول األطراف بناًء على طلبها. وتشمل هذه املشاريع على سبيل 

شروع املسمَّى "صوب نظام عاملي فعَّال ملكافحة الفساد" واملشروع املثال ال احلصر امل
املسمَّى "العمل املشترك صوب نظام عاملي ملكافحة الفساد"، إىل جانب برنامج املوجِّهني 

الوثيقة  زاهة (انظر أيضاً ز للن املعنيني مبكافحة الفساد، واملشاريع املندرجة يف إطار مبادرة سيمن
CAC/COSP/IRG/2014/2.( 

وال يزال التعاون الوثيق بني املكتب وسائر مقدمي املساعدة التقنية، وال سيما مع برنامج   -٩١
 للغاية. األمم املتحدة اإلمنائي، على النحو املشار إليه يف عدة مواضع يف هذا التقرير، مثمراً

                                                         
 التقرير يف املوقع التايل: انظر  )٤(  

www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/InstitutionalIntegrityInitiative.pdf.  

www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2015/InstitutionalIntegrityInitiative.pdf
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يميون وباإلضافة إىل املوظفني العاملني يف املقر، اضطلع مستشارو املكتب اإلقل  - ٩٢
والوطنيون املعنيون مبكافحة الفساد بدور أساسي يف إجناح مبادرات املساعدة التقنية. فهم 

سرعة على الصعيدين القُطْري واإلقليمي من اليوفِّرون خربات فنية ميكن نشرها على وجه 
أجل تيسري تقدمي اإلرشاد يف مواقع العمل إىل الدول األطراف اليت تطلب املساعدة يف توطيد 

التفاقية. وترد إشارات يف مجيع أقسام هذا التقرير اتشريعاهتا ومؤسساهتا من أجل تعزيز تنفيذ 
 .٥/٤إىل ما يقدمونه من إسهامات يف تنفيذ القرار 

مستشارون مكلفون مبسؤوليات  ُعيِّنوبفضل املوارد املتاحة من خارج امليزانية،   - ٩٣
ادئ)، وتايلند (جلنوب شرق آسيا)، وجنوب إقليمية يف كل من يف فيجي (ملنطقة احمليط اهل

أفريقيا (لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي)، والسنغال (لغرب ووسط أفريقيا)، ومصر 
(للشرق األوسط ومشال أفريقيا)، وبنما (ألمريكا الوسطى والكارييب)، وفيينا (ملساعدة 

يمي ملنطقة جنوب آسيا يف الدول اجلزرية الصغرية النامية). وبعد إلغاء منصب املستشار اإلقل
 املنطقة مستشارون آخرون. ونظراًهذه ، بات يغطي بلدان ٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب 

مستشار وطين ملكافحة الفساد يف موزامبيق.  ُعيِّن، للحاجة إىل تقدمي مساعدة أكثر تركيزاً
، ٢٠١٤وُعّين مستشار وطين ثان يف جنوب السودان ظل ميارس عمله حىت حزيران/يونيه 

 زاع الدائر هناك. أنه توقف عن أداء مهامه منذ ذلك احلني بسبب النإالَّ 

شبكة املكاتب امليدانية التابعة للمكتب مشاريع ميدانية  نفَّذتعلى ذلك،  وفضالً  - ٩٤
شاملة ملكافحة الفساد يف بلدان حمدَّدة، من بينها إندونيسيا وباراغواي والربازيل وبنما 

 تعددة القوميات) والعراق وكولومبيا وكينيا ومصر واملكسيك ونيجرييا.امل- وبوليفيا (دولة

وحتظى خربة املكتب الفنية بتقدير كبري من جانب الدول األطراف وسائر أصحاب   - ٩٥
املصلحة، وهو ما جيسِّده تزايد الطلب على املساعدة أو املشاركة يف املبادرات وحلقات 

 ضوء التحضري للجولة الثانية آللية االستعراض.العمل. ومن املتوقع أن يستمر ذلك يف 

، ٥/٤وبالنظر إىل هذه الظروف والوالية الواسعة النطاق املمنوحة مبوجب القرار   - ٩٦
استمرار الشركاء يف التنمية واجلهات املاحنة األخرى يف تقدمي الدعم على املدى الطويل  فإنَّ

  ن من مواصلة هذا العمل.كُّمقوم جوهري للتم
    

    االستنتاجات والتوصيات  - بعاًرا  
والفصل الثاين من  ٥/٤احملرز يف تنفيذ القرار  التقدُّمأن ينظر يف  دُّاملؤمتر يو لَّلع  - ٩٧

 دُّاملؤمتر يو لَّاالتفاقية وأن يقترح التدابري اليت يتعني اختاذها يف املستقبل يف هذا الشأن. ولع
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وصيات الدورتني اخلامسة والسادسة يف هذا الصدد أن يعتمد على استنتاجات وت أيضاً
 للفريق العامل املعين مبنع الفساد.

الدول األطراف على مواصلة جهودها الرامية إىل  يشجِّعكذلك أن  دُّاملؤمتر يو لَّولع  - ٩٨
التحضري املبكر للجولة الثانية الستعراض الفصل الثاين باستخدام القائمة املرجعية املنقَّحة 

أن ينظر يف كيفية مواصلة العمل وتبادل املعلومات  أيضاً دُّاملؤمتر يو لَّعللتقييم الذايت. ول
 والتجارب يف جمال منع الفساد، خاصة يف ضوء اجلولة الثانية املقبلة.

ربز أمهية وضرورة أن يتوفر للمكتب التمويل الكايف وموارد أن ُي دُّاملؤمتر يو لَّولع  - ٩٩
دمي املساعدة التقنية لتعزيز تنفيذ الفصل الثاين، وأن من خارج امليزانية من أجل مواصلة تق

يشجع بشدة الدول األطراف وسائر اجلهات املاحنة على أن تعيد تأكيد التزامها مبنع الفساد 
  من خالل توفري تلك املوارد املالية. 

  
  


