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*1705901*  

  الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقت ٤البند 
        املنع

  ، املعنون "متابعة إعالن مراكش ٦/٦حالة تطبيق قرار املؤمتر     
      بشأن منع الفساد"

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مةمقدِّ  -أوًال  

سادسة، يف دورته ال رحب مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،  -١
، ٢٠١٥نوفمرب الثاين/ تشرين ٦إىل  ٢املعقودة يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، يف الفترة من 

"متابعة إعالن   عنون، امل٥/٤ م الذي أحرزته الدول األطراف واألمانة يف تنفيذ القراربالتقدُّ 
 ٤/٣، ومها القرار مراكش بشأن منع الفساد"، والقرارين السالفني بشأن املوضوع املحوري ذاته

، املعنون أيضًا ٦/٦  ر. واستمرارًا للعمل بروح هذه القرارات، اعتمد املؤمتر القرا٣/٢والقرار 
مي تقرير عن تنفيذ من األمانة تقد "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد". كما طلب املؤمتر

املعنية املعقودة  إىل املؤمتر يف دورته السابعة وإىل اجتماعات هيئاته الفرعية ٦/٦القرار 
  الدورات.  بني
ة طريق صوب الورقة إىل توفري أساس لنقاش جيريه املؤمتر حول رسم خريط هذه وهتدف  -٢

ذهتا الدول األطراف ات عن املبادرات اليت اختالعمل الفعال ملنع الفساد. وتتضمن الورقة معلوم
 ٢٠١٥ن آب/أغسطس معلى املستوى العاملي أو اإلقليمي أو الوطين بدعم من األمانة يف الفترة 

جل استكمال هذه أة، من الدول األطراف مدعوَّ  فإنَّ ،. وعالوة على ذلك٢٠١٧إىل متوز/يوليه 
، ٦/٦ة بتنفيذ القرار إضافية عن أنشطتها املتعلقمعلومات  لورقة، إىل إطالع األمانة على أيِّا

  لسابعة.اوخباصة أثناء املناقشة املتعلقة باملنع اليت سوف جتري يف دورة املؤمتر 
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    ٦/٦عن حالة تنفيذ القرار  آخر املستجدَّات  -ثانيًا  
    الفريق العامل املعين مبنع الفساد   -ألف  

لفعال للتدابري ااألطراف أن تواصل وتعزز التطبيق بالدول  ٦/٦أهاب املؤمتر يف قراره   -٣
ن مؤمتر الدول األطراف. الوقائية املبينة يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة ع

ثة بشأن ديدة واُملحدّ ة على املعلومات اجلوشجع املؤمتر الدول األطراف على مواصلة إطالع األمان
تعميمها يف سياق أداء الفساد، لتقوم األمانة جبمعها وتنظيمها و املمارسات اجليدة يف جمال منع

خارج امليزانية،  مهامها بوصفها مرصدًا. وطلب املؤمتر إىل األمانة، رهنًا بتوفر موارد من
ع الشبكي املواضيعي تواصل عملها باعتبارها مرصدًا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوق أن

  عين مبنع الفساد بإدراج املعلومات ذات الصلة. اخلاص بالفريق العامل امل
وواصل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) مجع املعلومات وإتاحتها   -٤

على املوقع اإللكتروين املواضيعي اخلاص بالفريق العامل، مع تنظيمها حبسب مواد االتفاقية 
دولة معلومات عن املواضيع ذات الصلة من أجل االجتماع السابع  ٣٩ت قدَّموقد  )١(واملوضوع.

االجتماع   أجل  دولة من الدول األطراف ورقات من ٥٢ت قدَّم، كما ٢٠١٦للفريق العامل يف عام 
للتحليل والتبويب   النهائي  . وخضعت الورقات املستلمة قبل املوعد٢٠١٧العامل يف عام الثامن للفريق 
 CAC/COSP/WG.4/2017/2و CAC/COSP/WG.4/2016/3و CAC/COSP/WG.4/2016/2يف الوثائق 

ة أثناء قدَّموالعروض امل وأتيحت هذه الوثائق، ومجيع الورقات، .CAC/COSP/WG.4/2017/3و
االجتماعات، والتقارير ذات الصلة، والروابط اليت تقود إىل مواد مرجعية أخرى، على املوقع 

 اإللكتروين سابق الذكر، بإذن من الدول املعنية.
    

    القطاع العام  -باء  
    استقاللية أجهزة مكافحة الفساد وفعاليتها    

لسلطات مكافحة  على الصعيد العاملي، واصل املكتب تعاونه الوثيق مع الرابطة الدولية  -٥
ملنعقد يف الصني يف الفساد، بسبل من بينها املشاركة يف مؤمترها واجتماعها السنوي التاسع، ا

"، الدول األطراف الوثيقة اخلتامية للمؤمتر، وهي "إعالن تياجنني. وقد دعت ٢٠١٦أيار/مايو 
  لفساد أو إصالحها.إىل مجلة أمور من بينها االسترشاد باالتفاقية عند تأسيس أجهزة مكافحة ا

املكتب يف أفريقيا دعمًا للجماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي  قدَّموعلى الصعيد اإلقليمي،   -٦
مكافحة الفساد التابعة هلا. وُعقد اجتماعان يف بوتسوانا يف تشرين  (سادك) يف إنشاء جلنة

عضوًا من أعضاء سادك ملناقشة التكامل  ١٥حبضور  ٢٠١٥األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 
بني االتفاقية وبروتوكول اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي ملكافحة الفساد. وعمل املكتب أيضًا 

قي ملكافحة الفساد التابع للكومنولث على تصميم وإنشاء مكتبة إلجراءات مع املركز األفري
العمل القياسية اليت تتبعها سلطات مكافحة الفساد يف البلدان األفريقية األعضاء يف الكومنولث. 
وإىل جانب ذلك، دعم املكتب االجتماع التأسيسي لشبكة املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد 
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شارك  ،٢٠١٦  عام  . ويف٢٠١٥نعقد يف غابون يف تشرين األول/أكتوبر يف وسط أفريقيا امل
املكتب يف االجتماع العام السنوي لرابطة أجهزة مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا وعقد سلسلة 
من االجتماعات الثنائية مع الرابطة. ودعم املكتب أيضًا تنظيم اجتماع اجلمعية العامة لشبكة 

وشارك  ٢٠١٦حة الفساد يف غرب أفريقيا املنعقد يف بنن يف متوز/يوليه املؤسسات الوطنية ملكاف
يف اجتماع اجلمعية العامة الثاين لرابطة أجهزة مكافحة الفساد يف أفريقيا املنعقد يف الكونغو يف 

  .٢٠١٧نيسان/أبريل 
ء الثالث للوزرا ي، شارك املكتب يف االجتماع املتخصصـويف أمريكا الالتينية والكاريب  -٧

ن منع الفساد ومكافحته ي بشأـوالسلطات الرفيعة املستوى يف مجاعة دول أمريكا الالتينية والكاريب
ا الصادر عن ذلك ، وأسهم يف صياغة إعالن بنم٢٠١٥املنعقد يف بنما يف تشرين األول/أكتوبر 

عن  ًالفض ،واطننياالجتماع والذي التزمت فيه الدول بتدعيم الشفافية واملساءلة ومشاركة امل
زاهة وهيئات ـات النزيادة التعاون اإلقليمي. وشارك املكتب يف االجتماع الثاين لرابطة مفوضي

نيداد وتوباغو يف ي األعضاء يف الكومنولث املنعقد يف تريـمكافحة الفساد يف بلدان الكاريب
جزر لخصيصا ل زاهة وإمكانية صوغ حلول مصممةـملناقشة حتديات تدعيم الن ٢٠١٦آذار/مارس 

  الصغرية يف البحر الكاريبـي.
يف جمال منع  ويف آسيا، عقد املكتب دورة تدريبية ضمن حلقة دراسية حول االبتكارات  -٨

لة لتنفيذ الفصل الثاين من أمث قدَّمالفساد نظمتها املفوضية الوطنية التايالندية ملكافحة الفساد، و
جهزة مكافحة الفساد أإىل املشاركني املنتمني إىل  ،١٣و ١٠و ٨و ٧سيما املواد   وال ،االتفاقية

امل املعين مبكافحة يف بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان). وأسهم املكتب يف الفريق الع
الذي اجتمع يف  ،اهلادئ الفساد وتعزيز الشفافية التابع لرابطة التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط

ة السنوات للفترة ناقشة تطبيق خطته االستراتيجية املتعددمل ٢٠١٧نام يف شباط/فرباير   فييت
  ، مبا يف ذلك تعزيز أجهزة مكافحة الفساد. ٢٠٢٠-٢٠١٣

ملفاهيمي ألجهزة املكتب مشورة فنية متخصصة بشأن اإلطار ا قدَّموعلى الصعيد الوطين،   -٩
جهزة متخصصة أمكافحة الفساد ودورها وصالحياهتا وبشأن صياغة القوانني الالزمة لتأسيس 

زر سليمان وغواتيماال ملكافحة الفساد يف إثيوبيا وأفغانستان وبوركينا فاسو وتيمور الشرقية وج
  ها املكتب. قدَّموالنيجر. وقد ُأقر عدد من القوانني عقب املشورة اليت 

ودعم املكتب أجهزة مكافحة الفساد أيضًا يف وضع استراتيجيات لتنمية الكفاءات يف   -١٠
مبيق وميامنار اواملغرب وموز )٢(وكمبوديا وكوسوفوالشعبية سيا ومجهورية الو الدميقراطية إندوني

املكتب كذلك مساعدة إىل الصومال يف وضع قانون ُينشئ هيئة ملكافحة الفساد  قدَّمونيجرييا. و
  مشورة حول صياغة استراتيجية ملكافحة الفساد. قدَّمو

جهود املكتب على دعم املهام الوقائية ألجهزة مكافحة  ويف العديد من البلدان، مل تقتصر  -١١
. ونظرًا ا جرائم الفساد ومالحقتها قضائيًّ الفساد بل وفر أيضًا بناء القدرات يف جمال التحقيق يف

                                                                    

 ١٢٤٤مجيع اإلشارات إىل كوسوفو الواردة يف هذه الوثيقة ينبغي أن ُتفهم مبا ميتثل لقرار جملس األمن   )٢(  
)١٩٩٩.( 
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فلم تدرج يف هذا التقرير بل يف  ،٦/٦هذه املساعدة ال تقع ضمن النطاق الرئيسي للقرار نَّ أل
ة لدعم تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة قدَّمة بشأن املساعدة التقنية املاملذكرة اليت أعدهتا األمان

  ).CAC/COSP/2017/3الفساد (
  

    تعيني السلطات املختصة    
ها دول من الدول األطراف ُتعيِّن في ١٠٦تلقى األمني العام إخطارات من   -١٢

يذ املختصة اليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على صوغ وتنف  السلطات
تفاقية. ومثة قائمة من اال ٦من املادة  ٣ملنع الفساد، وفقًا ملقتضيات الفقرة   حمددة تدابري
إلكتروين  الصدد متاحة للسلطات واهليئات احلكومية املختصة يف دليل  هذا يف  ُمحّدثة

)www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.(  
    

    زاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانونـتعزيز الن    
    استراتيجيات مكافحة الفساد     

كان من التدابري الرئيسية اليت تستخدمها الدول لتنسيق اإلصالحات الرامية إىل مكافحة   -١٣
الفساد اعتماد استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد. وبغية مساعدة السلطات املعنية مبكافحة 

املكتب   ما تضطلع بقيادة هذه املهمة املعقدة، ومساعدة سائر األطراف املعنية، أعد الفساد، اليت كثريًا
ُنشر  )٣(،وتنفيذها بشأن صياغتهااالستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد: دليل عملي  عنوانهمنشورًا 

  ومتاح باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والعربية والفرنسية. ٢٠١٥أيلول/سبتمرب   يف
يف وضع  دولة من الدول األطراف ٢٠أكثر من  ٢٠١٥ودعم املكتب منذ متوز/يوليه   -١٤
لك من خالل ذتراتيجيات وسياسات مكافحة الفساد أو تنقيحها أو رصد تنفيذها، مبا يف اس

م املكتب دَّ . وقد قيف االجتماعات ذات الصلة جهود بناء القدرات وتقدمي التعليقات واملشاركة
بنما وتونس وجزر اإلسالمية) و-الدعم لدول من بينها أفغانستان وأوكرانيا وإيران (مجهورية

سوازيلند وفانواتو زانيا املتحدة وجنوب أفريقيا والسلفادور وـوجزر كوك ومجهورية تنسليمان 
  يا وهنغاريا. نام وقطر وكرييباس وكينيا ومصر واملكسيك وناميبيا والنيجر ونيجري وفييت
ساد يف منطقة املحيط م مشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الففعلى سبيل املثال، قدَّ   -١٥

عمًا لكل من فانواتو اهلادئ، وهو مشروع مشترك بني املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، د
ستراتيجيات الوطنية وكرييباس يف إنشاء جلان وطنية ملكافحة الفساد تتوىل تنسيق عملية وضع اال

املذكور عقد املشروع شطة اإلصالح األوسع نطاقًا يف جمال مكافحة الفساد. وملكافحة الفساد وأن
زر سليمان ج  حلقات عمل حول استراتيجيات مكافحة الفساد يف جزر سليمان وفانواتو، ودعم

ة الفساد يف جزر يف صياغة قانون ملكافحة الفساد. وعقب إقرار االستراتيجية الوطنية ملكافح
  جية. ع وطين ملكافحة الفساد من أجل دعم تنفيذ االستراتيسليمان، مت إعداد مشرو

                                                                    

مجيع منشورات املكتب اخلاصة مبكافحة الفساد واملذكورة يف هذا التقرير متاحة على الرابط   )٣(  
www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html. 
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وتقييمها.  ويف مصر، ركزت املساعدة على رصد استراتيجية مكافحة الفساد يف البلد  -١٦
افية لوضع استراتيجية ويف قطر، أطلق املكتب مشروعًا بالتعاون مع هيئة الرقابة اإلدارية والشف

ذه االستراتيجية وتقييمه. هساءلة ولدعم إنشاء آلية لرصد تنفيذ زاهة والشفافية واملـوطنية بشأن الن
تب مساعدة تقنية هليئة املك قدَّمويف إطار مشروع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي أوسع نطاقًا، 

ظيم حلقة عمل حول مكافحة الفساد يف كوسوفو إلجراء حتليل للثغرات يف تنفيذ االتفاقية ولتن
لى التوصيات املناظرة. ملكافحة الفساد بناًء على نتائج حتليل الثغرات وع وضع استراتيجية وطنية

لفساد، يف شكل أداة املكتب املساعدة يف تصميم نظام وطين جديد ملكافحة ا قدَّمويف املكسيك، 
ستوى الواليات وإنشاء مرقمية، مبا يف ذلك إنشاء آلية استعراض وطنية تدعم تنفيذ االتفاقية على 

  حمليًا ملكافحة الفساد. نظامًا ٣٢
    

    الشفافية    
يمية املعنية بالشفافية ي، دعم املكتب احللقة الدراسية اإلقلـيف أمريكا الالتينية والكاريب  -١٧

ل إىل املعلومات وعقدت اليت نظمتها بنما وشبكة أمريكا الالتينية لتعزيز الشفافية وتيسري الوصو
دة يف جمال مي عرض إيضاحي عن املمارسات اجلي، وذلك بتقد٢٠١٦يف كانون الثاين/يناير 

  احلكومة املفتوحة والوصول إىل املعلومات. 
اعدة إىل جزر املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ مس قدَّمو  -١٨

ومات، وإىل فيجي سليمان يف صياغة قانوهنا وسياستها املتعلقني باحلق يف احلصول على املعل
مات، وإىل فانواتو يف جمال راجعة قوانينهما وإجراءاهتما اخلاصة بتيسري الوصول إىل املعلووباالو مل

لذين سبق صياغتهما بدعم التوعية بقانوهنا وسياستها املتعلقني باحلق يف احلصول على املعلومات ال
اغة قانون يف تقدمي الدعم لعملية صي ٢٠١٧من املشروع. كما شرع املكتب يف آب/أغسطس 

  تعلق بتيسري احلصول على املعلومات يف غامبيا. ي
    

    زاهةـالن    
فحة الفساد ، باالشتراك مع املفوضية املستقلة ملكا٢٠١٥نظم املكتب يف آب/أغسطس   -١٩

منها إسهامات يف جمموعة  زاهة انبثقتـمة للموظفني املعنيني بالنيف موريشيوس، دورة تدريبية متقدِّ 
لوطنية. ودعم املكتب ازاهة يف الوزارات ـخمصصة للموظفني املعنيني بالنزاهة ـأدوات إلدارة الن

  .٢٠١٦مراجعة هذه األدوات، اليت ُأطلقت بعد ذلك يف حزيران/يونيه 
من أجل وضع  ويف كمبوديا، سهل املكتب إجراء مشاورات بني اجلهات املعنية الوطنية  -٢٠

كافحة الفساد يف منطقة املشروع اإلقليمي مل قدَّممدونة أخالقيات لإلدارة العمومية. ويف فيجي، 
  املحيط اهلادئ الدعم لوضع مدونات قواعد سلوك لعدد من اهليئات العامة. 

املكتب عرضًا إيضاحيًا يف دورة تدريبية للموظفني املعنيني مبكافحة الفساد يف  قدَّمو  -٢١
د اليت يعدها نظام احلوكمة أكادميية مكافحة الفساد النيجريية حول تقييمات خماطر الفسا

املكتب، بالتنسيق مع املكتب القطري يف نيجرييا،  قدَّم ،اإللكترونية يف نيجرييا. وعالوة على ذلك
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عددًا من العروض اإليضاحية حول التدابري الوقائية وخطط العمل ملكافحة الفساد، لصاحل فريق 
  نيجرييا.العمل املشترك بني الوكاالت املعين مبكافحة الفساد يف 

    
    املساءلة وسيادة القانون     

راجعة احلسابات، شارك املكتب يف املؤمتر الدويل الثاين والعشرين للمؤسسات العليا مل  -٢٢
ناقشة أمهية االتفاقية مل ٢٠١٦ديسمرب /كانون األولاملنعقد يف دولة اإلمارات العربية املتحدة يف 

ملحيط اهلادئ، ي ملكافحة الفساد يف منطقة األعمال تلك املؤسسات. وبدأ املشروع اإلقليم
ناجمًا جتريبيًا للتبادل بالتشارك مع رابطة املحيط اهلادئ للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات، بر

  ملكاتب مراجعة احلسابات يف كرييباس وفيجي. 
    

    اإلبالغ عن الفساد    
املكتب أيضًا مساعدة تقنية على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين من أجل وضع  قدَّم  -٢٣

تدابري لتيسري اإلبالغ عن الفساد ومحاية املبلغني والشهود. وركزت املساعدة على متكني الدول 
األطراف من االستجابة للتوصيات الواردة واحتياجات املساعدة التقنية املحددة من خالل آلية 

تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد. وترد األنشطة ذات الصلة يف التقرير اخلاص  استعراض
  ).CAC/COSP/2017/3باملساعدة التقنية (

    
    وتضارب املصاحل  الذمة املاليةإقرارات     

ئمة املتعلقة م املكتب املساعدة لدولة فلسطني ومصر لتحديث وترقية نظمها القاقدَّ   -٢٤
قدت يف دولة عُ باإلفصاح عن املوجودات. وتضمنت حلقة العمل املعنية ببناء القدرات اليت 
ا، إضافة إىل عقد فلسطني، على سبيل املثال، تقدمي أمثلة من بلدان أخرى يف املنطقة وخارجه

ىل البيانات. إقات اإللكترونية وإجراءات التحقق وتيسري وصول اجلمهور جلسات حول التطبي
تركة بني ، نظم املكتب سلسلة حلقات عمل مصغرة لصاحل فرقة العمل املش٢٠١٦ويف عام 

ني على تعديل قانون املؤسسات واملعنية بصياغة التشريعات يف بنما من أجل تعزيز قدرات املوظف
رنة يف جمال إدارة ، نظم املكتب حلقات عمل حول املمارسات املقاإقرارات املوجودات. وباملثل

حلية ذات الصلة نظم إقرارات املوجودات واكتشاف اإلثراء غري املشروع وتقييم القوانني امل
واتيماال يف غولصاحل سلطات من  ٢٠١٦لصاحل سلطات من السلفادور يف كانون الثاين/يناير 

ورصد أساليب  ب عروضًا إيضاحية عن إقرارات املوجوداتاملكت قدَّم. كما ٢٠١٦آذار/مارس 
د أساليب حياة احلياة يف فانواتو وجزر سليمان. وشارك املكتب كذلك يف حلقة نقاش حول رص

يد هذا البلد لتزو ٢٠١٦املوظفني العموميني ُعقدت يف أوكرانيا يف تشرين األول/أكتوبر 
  مبعلومات حول املمارسات الفضلى الدولية. 

وأخريًا، عزز املكتب تعاونه مع املنظمات األخرى العاملة يف جمال إقرارات الذمة املالية   -٢٥
شارك املكتب يف مؤمتر نظمته املبادرة اإلقليمية ملكافحة  ،٢٠١٦وتضارب املصاحل. ويف عام 

 املعلوماتالفساد يف جنوب شرق أوروبا حول إمكانية إبرام اتفاق تعاون دويل إقليمي حول تبادل 
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من أجل التحقق من صحة إقرارات املوجودات، وشارك املكتب أيضًا يف اجتماع حول الدروس 
املستفادة من بلدان جنوب شرق أوروبا يف جمال مكافحة الفساد نظمته منظمة التعاون واألمن يف 

 مؤمتر بعنوان يف ٢٠١٧ أوروبا وتناول مسألة إقرارات املوجودات. وشارك املكتب يف حزيران/يونيه
"تقييم تنفيذ وفاعلية نظم إفصاح املوظفني العموميني عن مصاحلهم وموجوداهتم" عقدته يف جورجيا 
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وحلقة عمل حول تضارب املصاحل وإقرارات 

  املوجودات نظمها البنك الدويل وسلطة مكافحة الفساد الوطنية الكمبودية.
  

    الربملانيون    
ساد، عن طريق املشاركة واصل املكتب تعاونه مع املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للف  -٢٦

ؤمتر الدول يف املؤمتر السادس للمنظمة ويف حدث خاص ُعقد على هامش الدورة السادسة مل
غ خالل الفترة املبل . وعالوة على ذلك، ُنظمت٢٠١٥األطراف، املنعقدة يف تشرين الثاين/نوفمرب 

حة الفساد يف منطقة عنها حلقات عمل ألعضاء الربملانات بالتشارك بني املشروع اإلقليمي ملكاف
باالو وتوفالو وتونغا وجزر  املحيط اهلادئ واملنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد عقدت يف

هم الرقايب دورب. ودعمت حلقات العمل يف القيام ونيوي كوك وساموا وفيجي وكرييباس وناورو
من فهم  العامة وزادتوساعدت على تأسيس جلان ملكافحة الفساد وعززت جلان احلسابات 

وك متخصصة أعضاء الربملانات لالتفاقية. وإىل جانب ذلك، صيغت ونوقشت مدونات قواعد سل
إلقليمي ية. ودعم املشروع اللربملانيني والقادة بوسائل منها التشاور مع منظمات املجتمع املدين الشعب

ة للربملانيني املناهضني ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ أيضًا تأسيس فروع للمنظمة العاملي
قلة ملكافحة الفساد يف املكتب الدعم للمفوضية املست قدَّمللفساد يف كل من تونغا وساموا وفيجي. و

  موريشيوس إلعداد مدونة قواعد سلوك متخصصة للربملانيني. 
    

    االشتراء العمومي     
اد يف الدول اجلزرية بعنوان "االشتراء والفس خصيصًا مًاأعد املكتب دليًال مرجعيًا مصمَّ  -٢٧

زرية الصغرية حول منع الصغرية النامية: التحديات واملمارسات الناشئة"، ونظم مؤمترًا للدول اجل
ملكتب . وعقد ا٢٠١٦الفساد يف االشتراء العمومي ُعقد يف موريشيوس يف آب/أغسطس 

 ٢٠١٧ هيولي /د يف متوزمل إقليمية يف تايلنباالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي حلقة ع
الشتراء ومكافحة احول تقييم خماطر الفساد يف جمال االشتراء العمومي حضرها ممثلون ألجهزة 

  الفساد يف جنوب آسيا وجنوب شرقها.
د يف جمال االشتراء املكتب عرضًا إيضاحيًا عن متطلبات االتفاقية بشأن منع الفسا قدَّمو  -٢٨

ذي نظمته شبكة زاهة األعمال الـمؤمتر رابطة أمم جنوب شرق آسيا اإلقليمي لن العمومي يف
. ويف عام ٢٠١٧ارس املسؤولية االجتماعية للشركات، التابعة للرابطة، يف سنغافورة يف آذار/م

ألشغال العامة يف مدينة ااملكتب أيضًا مساعدة يف جمال منع الفساد إىل خمترب مراجعة  قدَّم ،٢٠١٧
  ، املسؤول عن املراجعة اآلنية لألشغال العامة اجلاري تشييدها.مكسيكو

    



CAC/COSP/2017/4

 

8/21 V.17-05901 
 

    قطاع العدالة اجلنائية   -جيم  
    نزاهة القضاء والنيابة العامة    

لتنفيذ إعالن  ، بدعم من دولة قطر، برناجمه العاملي٢٠١٦أطلق املكتب يف آذار/مارس   -٢٩
يد العاملي واإلقليمي هة القضاء على الصعالدوحة. ويهدف أحد عناصر هذا الربنامج إىل تعزيز نزا

ت واملواد املناسبة زاهة القضاء وإعداد األدواـوالقطري عن طريق تيسري إنشاء شبكة عاملية لن
عزيز نزاهة القضاء وتعميمها ومساعدة السلطات القضائية على تصميم وتطبيق تدابري ترمي إىل ت

  ومنع الفساد يف النظام القضائي.
من الفعاليات  والية قضائية يف سلسلة ٤٧قاضيًا من  ١٢٠ة الربنامج، شارك ومنذ بداي  -٣٠

ة على ذلك، املختلفة لبناء القدرات مشلت مؤمترات وحلقات عمل ودورات تدريبية. وعالو
فعاليات الرابطات  بلدًا من مسامهات الربنامج يف ٧٠قاضٍ من أكثر من  ٠٠٠ ١استفاد أكثر من 

  واملنتديات القضائية الدولية واإلقليمية. 
املكتب سلسلة من  زاهة القضاء املقترح إنشاؤها، عقدـوفيما يتعلق بالشبكة العاملية لن  -٣١

ا، وأمريكا الالتينية وأوروباالجتماعات التحضريية اإلقليمية مبشاركة كبار القضاة يف أفريقيا، 
حيط اهلادئ. ي، والشرق األوسط ومشال أفريقيا، وجنوب آسيا وجنوب شرقها، واملـوالكاريب

اهتا الرئيسية. كما القضاة املشاركون إرشادات للمكتب بشأن تصميم الشبكة ومهامها ومس قدَّمو
بغية احلصول على  إلقليميةأقام املكتب شراكات مع الرابطات واملنتديات القضائية الدولية وا

تقصائية مشلت إسهاماهتا وعلى الدعم من أعضائها لتكوين الشبكة. وأجرى املكتب دراسة اس
شبكة املقترح قضاة وأصحاب مصلحة معنيني آخرين من مجيع أحناء العامل لزيادة وعيهم بال

  إنشاؤها وجلمع املعلومات عن احتياجاهتم وتوقعاهتم خبصوص الشبكة. 
 لغات إضافية، مثل ام املكتب، بدعم من الربنامج العاملي، بترمجة األدوات احلالية إىلوق  -٣٢

دليل ملنشور املعنون ، واتعليق على مبادئ بانغالور بشأن سلوك اجلهاز القضائياملنشور املعنون 
إطار تقييمي دليل تنفيذي و، واملنشور املعنون مرجعي بشأن تدعيم نزاهة القضاء وقدرته

لتدريب على العمل على إعداد جمموعة مواد ل ،يف الوقت ذاته ،. وبدأ املكتب١١  للمادة
  األخالقيات القضائية، من بينها أداة للتعلم اإللكتروين. 

املكتب مساعدة تقنية بشأن نزاهة القضاء إىل السلطات القضائية يف إثيوبيا وتونس  قدَّمو  -٣٣
املوحدة) ونيجرييا. ويف -ر وميكرونيزيا (والياتوالسلفادور وفييت نام وكوسوفو ومصر وميامنا

املكتب املساعدة يف  قدَّماملوحدة)،  -كل من فييت نام ومصر وميامنار وميكرونيزيا (واليات 
مراجعة وتعديل مدونات قواعد السلوك اخلاصة باملسؤولني القضائيني وموظفي املحاكم واملدعني 

 ٢٠١٦زاهة القضاء ُأكمل يف نيسان/أبريل ـلن نفذ املكتب مشروعًا ،العامني. ويف كوسوفو
فعالية  ١٤زاهة يف اجلهاز القضائي، وتنفيذ جمموعة من ـواشتمل على إجراء تقييم تشخيصي للن

دعم املكتب إجراء تقييم  ،تدريبية لصاحل خمتلف اجلهات املعنية داخل اجلهاز القضائي. ويف ميامنار
صياغة توصيات بشأن مراجعة مدونة قواعد سلوك  زاهة القضاء، وكذلكـلآلليات احلالية لن

القضاء وتأسيس مفوضية قضائية. ويف تونس، دعم املكتب، من خالل برامج لتدريب املدربني، 
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إعداد دليل بشأن نزاهة القضاء لصاحل معهد تدريب القضاة التونسي، ونظم تدريبًا للقضاة 
زاهة ـالسلفادور مشروع يتعلق أحد عناصره بن والقضاة املتدربني يستند إىل ذلك الدليل. وُأطلق يف

  القضاء والنيابة العامة. 
رابطة املحامني  وضمانًا للتكامل والتعاون فيما بني الوكاالت، واصل املكتب شراكته مع  -٣٤

تحدة لربيطانيا العظمى الدولية باملشاركة يف اجتماع فريق خرباء حول نزاهة القضاء يف اململكة امل
 أكتوبر /يف تشرين األول مالية وندوة حول نزاهة القضاء، خالل املؤمتر السنوي للرابطةيرلندا الشأو

حول املساءلة  . وشارك املكتب أيضًا يف منتدى جنيف السنوي السادس للقضاة واملحامني٢٠١٥
املكتب كذلك   قدَّمو .٢٠١٥القضائية الذي نظمته جلنة احلقوقيني الدولية يف كانون األول/ديسمرب 

قيني الدولية الذي ُنشر مسامهة يف دليل املمارسني بشأن املساءلة القضائية الصادر عن جلنة احلقو
  .٢٠١٦يف عام 

    
    الشرطة وإنفاذ القانون    

ل/أكتوبر يف غرب أفريقيا، استضاف املكتب وشرطة النيجر الوطنية يف تشرين األو  -٣٥
لفساد داخل أجهزة االفساد، مبا يف ذلك  اجتماعًا إقليميًا لبلدان الساحل بشأن مكافحة ٢٠١٥

، بدعم إضايف من الشرطة. وتعهد املشاركون بوضع استراتيجيات وطنية للشرطة ملكافحة الفساد
ندية املؤمتر الرفيع لتايلشتراك مع وزارة اخلارجية انظم املكتب باال ،٢٠١٧املكتب. ويف أيار/مايو 

املكتب كذلك عروضًا  مقدَّ احلدود يف منطقة آسيان. واملستوى املعين بتعزيز التعاون بشأن إدارة 
ل االقتصادي إيضاحية عن دور االتفاقية وجهود مكافحة الفساد يف دعم خطة آسيان للتكام

  واألمن اإلقليمي.
لشرطة وسائر زاهة يف عمل أجهزة اـودعم املكتب مشاريع وأنشطة هتدف إىل تعزيز الن  -٣٦

نام وكينيا.  وفييت ثل بنما وبوركينا فاسو وتونس والسلفادورسلطات إنفاذ القانون يف بلدان م
لألمانة املنشأة حديثًا  يسَّر املكتب صياغة إجراءات عمل دائمة ،على سبيل املثال ،ففي السلفادور

تنظيم العمل املشترك بني لاملعنية باملسؤولية املهنية يف جهاز الشرطة املدنية الوطنية، وإجراءات 
نهجية لقوات أمن الوطنية والقوات املسلحة. وساعد املكتب أيضًا على وضع م الشرطة املدنية

طنية يف بنما. وإىل احلدود لرصد خماطر الفساد وعلى تنفيذ رصد املخاطر داخل جهاز الشرطة الو
لوطنية يف بنما اشارك املكتب يف مؤمتر إقليمي نظمه مكتب املفتش العام للشرطة  ،جانب ذلك

نع الفساد. وعقد بشأن املمارسات اجليدة واملبادرات اجلديدة يف جمال م ٢٠١٦يف آذار/مارس 
من سلطة بني مسؤولني من أجهزة الشرطة والدرك و ٢٠١٧املكتب لقاءات يف آذار/مارس 

ذه القوات املكلفة زاهة املؤسسات هلـاجلمارك يف بوركينا فاسو للعمل على وضع استراتيجيات لن
  بإنفاذ القانون.

ق املكتب بالشراكة مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ومنظمة الشفافية وأطل  -٣٧
امتداد   الدولية مشروعًا لتعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون بني أجهزة العدالة اجلنائية على

ي وغرب أفريقيا ـمسارات هتريب الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب
"كرميجست"). وضمن إطار هذا املشروع، نظم املكتب حلقة عمل متهيدية يف بنما   (مشروع
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مجعت بني ممثلني من خمتلف سلطات إنفاذ القانون اليت تتعامل مع  ٢٠١٧يف كانون الثاين/يناير 
زاهة واملساءلة يف ـقضايا هتريب املخدرات يف البلدان املشاركة. وركزت حلقة العمل على الن

جل تعزيز فاعلية التحقيقات والصمود أمام اختراق الوحدات املعنية. وحدد املؤسسات من أ
املشاركون التحديات املشتركة واملجاالت ذات األولوية يف تبادل املعارف وتقدمي املساعدة التقنية 

  يف إطار املشروع. 
    

    اجلمارك     
ملمنوعات حلقة عمل حول التعامل مع ا ٢٠١٦ فرباير/عقد املكتب يف بنما يف شباط  -٣٨

رية والسلطة وتعزيز تدابري مكافحة الفساد، ضمت ممثلني من سلطة اجلمارك والسلطة البح
د كأداة الستبانة خماطر املختصة بالقناة على الصعيد الوطين، بغية زيادة فهمهم لرصد خماطر الفسا

يف سياق عمل  عمل مماثلة بشأن الفساد حلقات ٢٠١٦الفساد وآثاره. وُعقدت يف آذار/مارس 
دوراس. وعالوة اجلمارك ضمت موظفني من السلفادور وغواتيماال وكوستاريكا ونيكاراغوا وهن

بنما املشروع  سوف ينفذ داخل سلطة اجلمارك الوطنية ودائرة احلدود الوطنية يف ،على ذلك
يضاحية يف حلقات إكتب عروضًا امل قدَّماخلاص برصد خماطر الفساد والذي يدعمه املكتب. كما 

  عمل حول منع الفساد ُنظمت لصاحل سلطات اجلمارك يف السلفادور. 
، على التوايل، ٢٠١٦ونظم املكتب يف ناميبيا يف أيلول/سبتمرب وتشرين الثاين/نوفمرب   -٣٩

ما دعم املكتب كحلقيت عمل حول تقييم خماطر الفساد، لصاحل سلطة اجلمارك وسلطة املوانئ. 
املكسيك   مت حتديدها. ويف زارة املالية يف ناميبيا يف وضع خطة تنفيذ عملية ملواجهة املخاطر اليتو

فذها سلطة اجلمارك دعم املكتب إجراء تقييم ملدى مسامهة السياسات والربامج اجلديدة اليت تن
  الوطنية يف منع الفساد يف أنشطة اجلمارك.

    
    السجون    

طلق يف تشرين يتدابري مكافحة الفساد يف السجون، الذي سوف  أجنز املكتب إعداد دليل  -٤٠
عمه لوحدة دواصل املكتب  ،. ويف إطار مشروع بشأن السجون يف بنما٢٠١٧الثاين/نوفمرب 

نع الفساد وكشفه والتحقيق الرقابة التابعة لنظام املؤسسات اإلصالحية يف اختاذ التدابري الالزمة مل
  فيه. 

    
    وسيادة القانونإصالح قطاع األمن     

شأن اجلرمية املنظمة بتوىل املكتب قيادة عملية وضع املذكرة اإلرشادية التقنية املتكاملة   -٤١
وكاالت املعنية بإصالح عرب الوطنية وإصالح قطاع األمن اليت أعدهتا فرقة العمل املشتركة بني ال

ذكرة اإلرشادية د هذه امل. وتساع٢٠١٦قطاع األمن التابعة لألمم املتحدة واملنشورة يف عام 
صالح قطاع األمن املسؤولني على إدماج تدابري مكافحة اجلرمية املنظمة والفساد يف عملية إ

  وبذلك توطيد سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسان. 
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، واهليئة ، عقد املكتب حلقة عمل إلدارة عمليات حفظ السالم٢٠١٧ويف أيار/مايو   -٤٢
لفساد يف اجلهود اوقدرة الشرطة الدائمة، حول إدماج برامج مكافحة  الدائمة للعدل والسجون،

ل املكتب أيضًا الرامية لتدعيم مؤسسات العدالة اجلنائية يف ظروف ما بعد الصراعات. وواص
رها على قضايا حماضرات حول خماطر الفساد وأث قدَّمتعاونه مع منظمة حلف مشال األطلسي و

املعين باجلرمية،  املكتب يف الدورة اخلامسة للمؤمتر الدويل الدفاع. وعالوة على ذلك، شارك
نهج اجلديدة ملكافحة املنعقدة يف بنما واليت نوقشت خالهلا سياسات األمن العام اإلقليمية وال

دفاع للدراسات القانونية عروض إيضاحية للجيش األملاين ومعهد ال مت أيضًااجلرمية املنظمة. وُقدِّ 
  . على التوايل ٢٠١٧و ٢٠١٦ت املتحدة األمريكية، يف عامي الدولية يف الواليا

    
    القطاع اخلاص  -دال  

واصل املؤمتر تسليمه بالدور احليوي الذي يؤديه القطاع اخلاص يف جمال منع الفساد   -٤٣
إىل التعاون  ٦/٦ومكافحته، ومبا للفساد من آثار كبرية على القطاع اخلاص. وأشري يف القرار 

اخلاص فيما يتعلق باألنشطة والتثقيف يف جمال االشتراء. وإىل جانب ذلك، مع القطاع 
املعنون "بيان سانت بطرسربغ بشأن الترويج للشراكات بني القطاعني  ٦/٥املؤمتر القرار   اعتمد

العام واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته". وحيتوي التقرير اخلاص باملساعدة التقنية 
عن دعم املكتب للقطاع اخلاص وتعاونه معه يف جمال منع الفساد  معلومات تفصيلية  على

  ).CAC/COSP/2017/3ومكافحته (
    

    املجتمع املدين والشباب  -هاء  
سؤولية عن تنفيذ بالرغم من كون امل ،تسليمه بأنه ٦/٦دًا يف قراره أكد املؤمتر جمدَّ   -٤٤

ثقافة النـزاهة والشفافية على عاتق الدول األطراف، ينبغي تقاسم مسؤوليات الترويج ل تقع االتفاقية
ومجاعات من خارج  تشجيع أفراد تلك املسؤوليات واملساءلة ومنع الفساد بني اجلميع وأن تشمل

تمع املحلي، على القطاع العام، مثل املجتمع املدين واملنظمات غري احلكومية ومنظمات املج
  من االتفاقية. ١٣املشاركة النشطة يف هذا املجال، وفقًا للمادة 

    
    منظمات املجتمع املدين    

كافحة مواصل املكتب تشجيع مشاركة مجاعات من خارج القطاع العام يف مبادرات   -٤٥
ملشاركة يف غالبية الفساد، مبا يف ذلك تشجيع املجتمع املدين ووسائل اإلعالم والشباب على ا

  أنشطته ومشروعاته. 
وأطلق املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ أول حلقة عمل   -٤٦
بلدًا  ١٣نظمات املجتمع املدين يف منطقة املحيط اهلادئ حول مكافحة الفساد، مبشاركة من مل

من بلدان املحيط اهلادئ اجلزرية، وتناولت احللقة موضوعات إشراك املواطنني واملسؤولية 
. وإضافة إىل ذلك، ُنظمت حلقات ٢٠٣٠االجتماعية واالتفاقية وخطة التنمية املستدامة لعام 

زاهة يف بابوا غينيا اجلديدة وباالو وتوفالو وتونغا وجزر سليمان وجزر ـية يف جمال النعمل قطر
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املوحدة) وناورو بالتعاون مع -مارشال وساموا وفانواتو وفيجي وكرييباس وميكرونيزيا (واليات
  منظمات جامعة للمنظمات غري احلكومية.

ا من منظمات حيط اهلادئ أربعودعم املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة امل  -٤٧
ملساءلة االجتماعية يف ااملجتمع املدين يف تونغا وفيجي وكرييباس وناورو لتنفيذ مشاريع يف جمال 
واملحلية، وكذلك لتقدمي  بلداهنا بغية العمل على زيادة الشفافية واملساءلة لدى احلكومات الوطنية

  خدمات عالية اجلودة للمواطنني.
كانون  ٩، احتفل املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف ٢٠١٥ويف عام   -٤٨

مكتبًا  ٨٠األول/ديسمرب باليوم الدويل ملكافحة الفساد، بتنظيم محلة مشتركة. وتلقى أكثر من 
من املكاتب امليدانية التابعة للمكتب والربنامج اإلمنائي جمموعة مواد احلملة، وقامت هذه املكاتب 

لفعاليات الوطنية واألنشطة املحلية. واسُتكمل ذلك حبملة على اإلنترنت، بتنظيم جمموعة من ا
شخص من خالل قنوات  ٦٠٠ ٠٠٠"، وصلت إىل أكثر من #breakthechainحتت وسم "

متد لعدة سنوات حتت شعار انطلقت محلة جديدة ست ،٢٠١٦التواصل االجتماعي. ويف عام 
ضد الفساد"، هدفت إىل تسليط الضوء على الفساد باعتباره إحدى العقبات أمام  "متحدون

حتقيق أهداف التنمية املستدامة. وُنظمت احلملة بلغات عديدة، ونشرت على نطاق واسع يف 
لى وهو أكرب عدد ع -مليون شخص  ٥٤وسائل التواصل االجتماعي، ووصلت إىل أكثر من 

منحة   ١٣املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي  قدَّماإلطالق تصله محلة من املكتب. كما 
صغرية ملنظمات املجتمع املدين يف منطقة املحيط اهلادئ لتنفيذ أنشطة يف اليوم الدويل ملكافحة 

  .٢٠١٦و ٢٠١٥عامي  الفساد يف
آلية استعراض تنفيذها، تنفيذ االتفاقية ووبغية تدعيم قدرة املجتمع املدين على اإلسهام يف   -٤٩

افحة الفساد، حىت اآلن، وفر املكتب وائتالف املجتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحدة ملك
  البلدان. من ١٠١من ممثلي املجتمع املدين يف  ٢٨٦تدريبا يتعلق بآلية االستعراض لـ

    
    الشباب    

كثفا مع جملس مساد يف منطقة املحيط اهلادئ عمال عمل املشروع اإلقليمي ملكافحة الف  -٥٠
ن الفساد. ألوعي بشمنطقة املحيط اهلادئ للشباب وجمالس ومنظمات الشباب القطرية على زيادة ا

اصرة نظمها برنامج شارك املكتب يف حلقة عمل للشباب حول الدعوة إىل املن ،فعلى سبيل املثال
أسهم يف مناقشات ارة الشباب والرياضة يف فيجي، واألمم املتحدة اإلمنائي باالشتراك مع وز

بالتحديات اليت يواجهها  زاهة واملساءلة والشفافية انعكست يف الوثيقة اخلتامية املتعلقةـحول الن
  الشباب.

ؤوال خمتصا بشؤون وعيَّن املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ مس  -٥١
كافحة الفساد. وُنظم للشباب العاملني يف مبادرات م قدَّمالدعم املالشباب يف املنطقة لزيادة 

فالو وتونغا وساموا زاهة للشباب يف توـالعديد من حلقات العمل واألنشطة القطرية يف جمال الن
شاركني بتأسيس وفانواتو وفيجي وكرييباس. وكان من اآلثار اجلانبية لذلك قيام الشباب امل

  جمال مكافحة الفساد يف كرييباس وتونغا. جمموعات شبابية نشطة يف 
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قة املحيط نظم املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منط، ٢٠١٦سان/أبريل يويف ن  -٥٢
ل العدالة التابعة اهلادئ ومنتدى شباب منطقة املحيط اهلادئ، بدعم من مبادرة التعليم من أج

ل مكافحة الفساد. ر للشباب يف جماللمكتب ومن جامعة واشنطن ويل، املخترب اإلقليمي لالبتكا
ه اجلزرية لوضع من بلدان املحيط اهلادئ وأقاليم ١٣ممثًال للشباب من  ٢٣ومجع هذا احلدث 

  ت.حلول مبتكرة ملواجهة حتديات الفساد يف جماالت خمتارة من جماالت السياسا
للقانون لدى ل ، وضع املكتب أيضا منهجية مبتكرة لترويج ثقافة االمتثا٢٠١٥ويف عام   -٥٣

د املكتب "منهجية تعزيز صغار السن يف املكسيك. وبناًء على تقييم لتسعة عشر برناجمًا حمليًا، أع
  روح املواطنة"، باعتبارها استراتيجية وقائية شاملة.

، دعم املكتب موريشيوس يف جتريب منوذج ملحاكاة مؤمتر الدول ٢٠١٦ويف آذار/مارس   -٥٤
 ٤٥حل طالب املدارس الثانوية. وضم هذا املؤمتر النموذجي طالبًا من األطراف يف االتفاقية لصا

ت قدَّممدرسة ثانوية من مجيع أحناء البالد، وأدى إىل زيادة الوعي واعتماد قرار صادر عنه. و
موريشيوس هذا القرار الشبايب بصفة ورقة غرفة اجتماعات خالل الدورة السابعة لفريق استعراض 

  ).CAC/COSP/IRG/2016/CRP.6التنفيذ (
    

    الصحفيون    
ل للصحفيني يف عقد املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ حلقة عم  -٥٥

وسائل اإلعالم ور من أجل زيادة الوعي باالتفاقية وبد ٢٠١٥منطقة املحيط اهلادئ يف آب/أغسطس 
ًال (على سبيل املثال، تقريرًا ومقا ٣٠يف مكافحة الفساد، أفضت إىل قيام املشاركني بنشر أكثر من 

 ،٢٠١٦ فرباير/يف حمطات اإلذاعة والتلفزة ويف الصحف) عن مكافحة الفساد. ويف شباط
شاركًا من م ٤٠ املكتب والرابطة النيجريية ملكافحة الفساد يف تنظيم فعالية حضرها  تشارك

  النيجر.   فحة الفساد يفوسائل اإلعالم يف النيجر للتوعية باالتفاقية ومبشروعي قانونني بشأن مكا
برت زونغو دعم املكتب اعتماد خطة استراتيجية خللية نور ،٢٠١٦ويف نيسان/أبريل   -٥٦

لغرب  ع املفتوحللصحافة االستقصائية يف غرب أفريقيا، يف اجتماع استضافته مبادرة املجتم
افة االستقصائية أفريقيا يف داكار. ونظم املكتب، بالشراكة مع اخللية، حلقة عمل حول الصح

مت صحفيني وض ٢٠١٧الدولية يف منطقة الساحل ُعقدت يف بوركينا فاسو يف نيسان/أبريل 
  من مجيع أحناء غرب أفريقيا إىل جانب خرباء دوليني.

    
    املبادرات التعليمية واألكادميية   -واو  

، يواصل املكتب دعم مبادرات التثقيف يف جمال ٦/١٠و ٦/٦عمال بقراري املؤمتر   -٥٧
من االتفاقية، من خالل مبادرتني تعليميتني  ١٣(ج) من املادة  ١مكافحة الفساد وتنفيذ الفقرة 

بادرة التعليم من أجل العدالة. واملبادرة رئيسيتني للتثقيف مها املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد وم
األكادميية ملكافحة الفساد هي مبادرة أكادميية تعاونية يقودها املكتب وجتمع بني األكادمييني 
واملنظمات الدولية واحلكومات بغية تعزيز التثقيف يف اجلامعات على مستوى العامل بشأن مكافحة 

جامعة،  ٤٠٠  يف أنشطة هذه املبادرة أكثر منالفساد. وحىت تارخيه، شارك مشاركة فعالة 
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وُأعدت أداة تعليمية شاملة ملكافحة الفساد، وهي "قائمة موارد املبادرة األكادميية ملكافحة 
املقاالت واملنشورات والورقات البحثية املتصلة  ٨٠٠ ١الفساد" اليت حتتوي على أكثر من من 

  )٤(براجمها احلالية.بالفساد واليت ميكن أن تستخدمها اجلامعات يف 
املقرَّر النموذجي وهناك مورد رئيسي مرتبط باملبادرة األكادميية ملكافحة الفساد وهو   -٥٨

عرب اإلنترنت جمانًا باللغات اإلسبانية  املكتب وأتاحه هأعدَّ ذياالتفاقية، ال لتدريساجلامعي 
ستخدم يإتاحة النسخة الروسية قريبًا. و املزمعومن  )٥(واإلنكليزية والصينية والعربية والفرنسية.

االتفاقية كإطار ملساعدة الطالب اجلامعيني على فهم خمتلف أشكال الفساد والتدابري الالزمة  املقرَّر
  ملكافحة الفساد بفاعلية. 

يف عقد دورات  وبغية املساعدة على تعزيز شبكة األكادمييني الذين يدعم بعضهم بعضًا  -٥٩
لعاملي االفساد، يعقد املكتب اجتماعات وحلقات عمل على الصعيد  دراسية عن مكافحة

املية يف معهد موسكو عواإلقليمي والوطين. كما عقدت املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد ندوة 
أكادميي.  ١٠٠ن شارك فيها أكثر م ٢٠١٥احلكومي للعالقات الدولية يف تشرين األول/أكتوبر 

انون ومكافحة بادرة نظمه املكتب بالشراكة مع مركز سيادة القوأعقب ذلك اجتماع عام للم
س مكافحة الفساد وسبل ملناقشة الوسائل املبتكرة لتدري ٢٠١٦الفساد وُعقد يف قطر يف نيسان/أبريل 
لقة عمل وطنية بشأن حنظم املكتب يف بوركينا فاسو  ،٢٠١٦حتسني موارد املبادرة. ويف متوز/يوليه 

أيلول/سبتمرب   لفساد. ويفاادمييني يف إدماج دروس يف براجمهم الدراسية عن مكافحة املبادرة لدعم األك
بلدًا يف منطقة   ١١من  أكادمييًا  ٣٠نظم املكتب اجتماعًا إقليميًا للمبادرة مبشاركة أكثر من  ٢٠١٦

تماعات يف عقد املكتب اج ،٢٠١٦الشرق األوسط ومشال أفريقيا. ويف تشرين األول/أكتوبر 
جية حول تعزيز التعاون د الروسي مع معهد الدولة للعالقات الدولية يف موسكو ووزارة اخلاراالحتا

أكادمييًا  ٣٠ه أكثر من يف سياق املبادرة. وُعقد يف نفس الشهر اجتماع إقليمي يف تريانا شارك في
ني ليمي ألكادميياجتماع إق ٢٠١٧من جنوب شرق أوروبا. وُعقد يف سنغافورة يف حزيران/يونيه 

  من منطقة آسيا واملحيط اهلادئ. 
 )٦(واملشروع التعليمي الكبري الثاين الذي أطلقه املكتب هو مبادرة التعليم من أجل العدالة،  -٦٠

وهو جزء من الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. وهتدف هذه املبادرة إىل بناء ثقافة االمتثال 
ري مواد تعليمية مناسبة لسنهم بشأن املواضيع املتعلقة للقانون لدى األطفال والشباب من خالل توف

بالعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية، مبا يف ذلك مكافحة الفساد، وإدماج تلك املواد يف املناهج الدراسية يف 
شاملة  دراسة ٢٠١٦مراحل التعليم االبتدائي والثانوي واجلامعي. وُأجنزت يف كانون األول/ديسمرب 

تدريس جوانب منع اجلرمية والعدالة اجلنائية وسيادة القانون، مبا فيها مكافحة الفساد، ملختلف هنج 
نظم املكتب  ،٢٠١٧مع تركيز خاص على مرحليت التعليم االبتدائية والثانوية. ويف شباط/فرباير 

اجتماعات فريق خرباء لتبادل املعلومات عن التجارب الوطنية وتبادل اآلراء بشأن املمارسات 

                                                                    

 .https://track.unodc.org/Education/Pages/ACAD.aspxمتاحة على الرابط   )٤(  

 .www.track.unodc.org/Academia/Pages/AcademicCourse.aspxمتاحة على الرابط   )٥(  

 .www.unodc.org/dohadeclaration/en/topics/education-for-justice.htmlنظر ا  )٦(  
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يدة واستبانة التحديات اليت تواجه تصميم املواد التعليمية املتعلقة بسيادة القانون، مبا يف ذلك اجل
  مكافحة الفساد، يف مرحليت التعليم االبتدائية والثانوية.

رويج وتدريس قيم مثل ويف املرحلة االبتدائية، تركز مبادرة التعليم من أجل العدالة على ت  -٦١
ري إعدادها يف بناء حترام واإلنصاف. وسوف تسهم املواد التعليمية اجلازاهة واالـالتقبل والن

اعات والتفكري زـالقدرة على الصمود لدى األطفال وتزويدهم مبهارات مثل مهارات تسوية الن
مهية يف غرس روح النقدي والعمل اجلماعي والتعاطف. وتعترب هذه القيم واملهارات حامسة األ

  ويف مساعدة األطفال على حل املعضالت األخالقية. عدم التسامح مع الفساد 
ليم من أجل العدالة ويف إطار األنشطة اليت تنفذ يف املرحلة الثانوية، تدعم مبادرة التع  -٦٢
ة بوليفيا املتعددة ترقية تطبيق خاص باهلواتف الذكية يهدف إىل تثقيف الطالب يف دول حاليًّا

ًء ملنظمات املجتمع أطلقت املبادرة ندا ،٢٠١٧وز/يوليه القوميات بشأن مكافحة الفساد. ويف مت
اب تعليمية غري املدين واملؤسسات البحثية أو األكادميية لتقدمي مقترحات بشأن تطوير ألع

طوير تطبيق ألعاب تإلكترونية، مبا يف ذلك يف جمال مكافحة الفساد، وشرعت املبادرة كذلك يف 
  اد بشأن مكافحة الفساد.على اهلواتف الذكية سوف حيتوي على مو

فريق خرباء لعقدت مبادرة التعليم من أجل العدالة اجتماعًا  ،٢٠١٧ويف آذار/مارس   -٦٣
املجاالت املشمولة بوالية لفعاليات مناذج حماكاة األمم املتحدة املتعلقة ب قدَّملتطوير الدعم امل

لتني الثانوية وفوق الب املرحاملكتب، مبا يف ذلك مكافحة الفساد، من أجل تعزيز املعرفة بني ط
ك، وفضال عن ذل دليل ملنظمي مثل هذه املؤمترات. ٢٠١٧الثانوية. وسوف يطلق يف أواخر عام 

الحتاد الدويل لرابطات ادعمت املبادرة فعالية ختص النموذج الدويل ملحاكاة األمم املتحدة نظمها 
فحة الفساد مع قشت خالهلا مكاونو ٢٠١٦األمم املتحدة وعقدت يف نيويورك يف شباط/فرباير 

  طالب من املرحلتني الثانوية وفوق الثانوية.
ن خالل إعداد وتشمل مبادرة التعليم من أجل العدالة مرحلة التعليم فوق الثانوي، م  -٦٤

ملتصلة باملجاالت املشمولة منائط ومواد تعليمية تدعم األكادمييني يف أنشطتهم التدريسية والبحثية ا
 ٢٠١٧يف آذار/مارس  زاهة واألخالقيات. وقد عقدت املبادرةـتب، ومنها الفساد والنبوالية املك

ريس. اجتماع فريق خرباء هبدف دعم إعداد منائط جامعية وكذلك تعزيز قدرات التد
لخرباء، لعقد املكتب مؤمترًا، وحلقات دراسية، وحلقات عمل إقليمية  ،٢٠١٧  عام ويف
ة، حول مكافحة جي وموريشيوس ونيجرييا والواليات املتحدإسرائيل وإكوادور وفرنسا وفي يف

  زاهة واألخالقيات.ـالفساد والن
ومن السبل األخرى اليت يشجع هبا املكتب األكادمييني والطالب على التفكري يف قضايا   -٦٥

الفساد تقدمي حماضرات يف اجلامعات حول عمل املنظمة يف جمال مكافحة الفساد. ووفقا لذلك، 
ملكتب سلسلة من املحاضرات عن االتفاقية وآلية استعراض تنفيذها وعن منع الفساد لطالب ا قدَّم

ومهنيني من جهات من بينها رابطة طلبة القانون األوروبية وجامعة جون كينيدي يف األرجنتني 
وكلية اإلدارة الوطنية بفرنسا ومعهد موسكو احلكومي للعالقات الدولية وجامعة أوكالهوما 

وكلية فيينا  نغارياات املتحدة واألكادميية اإلقليمية املعنية باألمم املتحدة وجامعة زيغيد هببالوالي
للعالقات الدولية وجامعة واشنطن ويل بالواليات املتحدة وجامعة جنوب املحيط اهلادئ يف 
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فيجي، وكذلك ملسؤولني من منطقة البحر األسود ومن جنوب القوقاز ومن رابطة اإلدارة 
  ة جبمهورية كوريا.الكوري
، مبا يف ذلك من ويواصل املكتب تعاونه الوثيق مع األكادميية الدولية ملكافحة الفساد  -٦٦

ع األكادميية اإلقليمية خالل تقدمي حماضرات عن املبادرات األكادميية. ويف بنما، تعاون املكتب م
وم الدراسات العليا لى دبلي يف تقدمي دورة للحصول عـملكافحة الفساد ألمريكا الوسطى والكاريب

بادرة األكادميية ملكافحة مستلهمة من منوذج الدورة الدراسية اجلامعية عن االتفاقية الذي أعدته امل
  الفساد.

    األدوات واملوارد املعرفية ملكافحة الفساد    
تراك)  الفساد (بوابة واصل املكتب حتديث وإثراء بوابة األدوات واملوارد املعرفية ملكافحة  -٦٧

ليم والقطاع اخلاص اليت حتتوي على أخبار وأقسام فرعية ختص جماالت املكتبة القانونية والتع
)www.track.unodc.org .(  

وواصل املكتب إعداد املنتجات املعرفية وإتاحة املنتجات احلالية بلغات أخرى كما هو   -٦٨
ذا التقرير. وميكن االطالع على مجيع هذه املنتجات على املوقع اإللكتروين موضح يف عموم ه

أداة أنَّ ). كما www.track.unodc.org) وبوابة تراك (www.unodc.org/corruptionللمكتب (
 )٧(كتروين العاملية املكرسة للقطاع اخلاص صارت اآلن متاحة بأربع وعشرين لغة.التعّلم اإلل

أطلق املكتب دورة جديدة للتعلم اإللكتروين بشأن مكافحة الفساد  ٢٠١٦كانون الثاين/يناير   ويف
 تتألف من وحدتني منفصلتني مها "مدخل ملكافحة الفساد" و"منع الفساد". وهاتان الوحدتان

ليزية والعربية. وستليهما النسختان اإلسبانية والفرنسية خالل كلفعل باللغتني اإلنمتوافرتان با
  )٨(األشهر املقبلة.

    
    األعمال الوقائية األخرى واملواضيع املستجدة  -زاي  

    البيئة واحلياة الربية     
ائم املتعلقة باحلياة واصل املكتب إدماج مكافحة الفساد يف الربنامج العاملي ملكافحة اجلر  -٦٩

لفساد واجلرائم املتعلقة االربية والغابات التابع له من خالل أنشطة الدعوة والتوعية بالصالت بني 
  األطراف.  ليات للدولباحلياة الربية والغابات ومصائد األمساك، وتقدمي الدعم املباشر يف العم

وعلى الصعيد العاملي، ساهم املكتب يف الترتيب لعقد مؤمترات عاملية يف اململكة املتحدة   -٧٠
وهولندا عن طريق توفري املعلومات واخلربات يف جمال الفساد واجلرائم املتعلقة باحلياة الربية. ونظم 

جتماع السابع عشر ملؤمتر املكتب، منفردًا وبالتعاون مع شركاء، فعاليات جانبية على هامش اال
األطراف يف اتفاقية االجتار الدويل يف أنواع احليوانات والنباتات الربية املعرضة لالنقراض، املنعقد 
يف جوهانسربغ جبنوب أفريقيا؛ واملؤمتر الدويل السابع عشر ملكافحة الفساد، املنعقد يف مدينة 

اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ،  بنما؛ والدورة الثانية والعشرين ملؤمتر األطراف يف
                                                                    

 ./http://thefightagainstcorruption.org/certificateانظر   )٧(  

 .www.unodc.org/elearning/frontpage.jspانظر   )٨(  
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ملنظمة  ٢٠١٧زاهة لعام ـاملنعقد يف مراكش باملغرب؛ واملنتدى العاملي ملكافحة الفساد وتعزيز الن
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي. وعالوة على ذلك، أعد املكتب ورقة معلومات أساسية 

بشأن مكافحة الفساد املتعلق  اد املبادئ العليا ملجموعة العشرينلتوفري املعلومات الالزمة إلعد
  جتار غري املشروع يف األحياء الربية ومنتجات األحياء الربية. باال
اجهة مسألة الفساد املرتبط ي، دعا املكتب إىل اختاذ تدابري ملوـويف أمريكا الالتينية والكاريب  -٧١

ن وصانعو سياسات. باحلياة الربية يف ثالث فعاليات إقليمية منفصلة حضرها قضاة ومدعون عامو
تعاون ملواجهة الفساد ويف منطقة آسيان، نظم املكتب حلقة عمل إقليمية يف الفلبني حول تعزيز ال

  الربية والغابات. املتعلق جبرائم احلياة 
ة الربية يف وللمكتب يف أفريقيا برامج جارية واسعة النطاق مع سلطات إدارة احليا  -٧٢

طر الفساد ولوضع وتنفيذ زانيا املتحدة وكينيا لالضطالع بأنشطة لتقييم خماـبوتسوانا ومجهورية تن
الشتراك مع وزارة بااستراتيجيات للتخفيف من آثار خماطر الفساد. وفضال عن ذلك قام املكتب، 

صني جبرائم احلياة الربية، العدل يف الواليات املتحدة، ببناء قدرات املدعني العامني والقضاة املخت
ذلك   . وشاركت يفمبا يف ذلك فيما يتعلق بصالت جرائم احلياة الربية بالفساد وغسل األموال
  أفريقيا.  اف من وسطالربنامج حىت اآلن ست دول أطراف من جنوب أفريقيا ومخس دول أطر

 صناعة وضع املكتب قائمة مرجعية لتقييم خماطر الفساد يف ،ويف جنوب شرق آسيا  -٧٣
ناقشة حتديات األخشاب. وعقد املكتب مع مفوضية مكافحة الفساد املاليزية حلقة دراسية مل

 أيضًالك، شارك املكتب ذالفساد واجلرائم البيئية وحتديد التدابري املضادة الفعالة. وعالوة على 
ي ُعقد يف ماليزيا يف لوطنية بشأن الفساد واجلرائم البيئية الذاجتماع املائدة املستديرة ا  يف

للفساد فيما  والذي وضعت أثناءه السلطات الوطنية خارطة طريق للتصدي ٢٠١٦نيسان/أبريل 
  يتعلق باجلرائم البيئية. 

    
    زاهة يف الرياضة ـالن    

تماع السابع للفريق االج . وحبثكبريًا ع املكتب عمله يف جمال نزاهة الرياضة توسيعًاوسَّ   -٧٤
زاهة ـ، موضوع الن٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢العامل املعين مبنع الفساد، املنعقد يف فيينا من 

  يف الرياضة، وعزز الوعي هبذه القضية املتزايدة األمهية وفهمها. 
أدى ني املاضيني، وخالل العام وتعززت شراكة املكتب مع اللجنة األوملبية الدولية كثريًا  -٧٥

ني املكتب شترك بذلك إىل إعداد منشورين عن التالعب باملنافسات الرياضية، ومها الكتيب امل
ملتعلقة باملالحقة القضائية عني املعنون "أحكام القانون اجلنائي النموذجية اواللجنة واملوجه للمشّر

عنونة أحكام القانون وامل للتالعب باملنافسات" والدراسة املرافقة له املشتركة بني املكتب واللجنة
 ٢٠١٦ب/أغسطس آاجلنائي املتعلقة باملالحقة القضائية للتالعب باملنافسات، الصادرين يف 

الدولية واإلنتربول يف  ، على التوايل. كما تعاون املكتب مع اللجنة األوملبية٢٠١٧وشباط/فرباير 
الربازيل يف انريو بج دي  تنظيم حلقة عمل حول مكافحة اجلرائم يف الرياضة ُعقدت يف ريو

نتدى الدويل الثاين على إعداد اإلعالن الصادر عن امل . وساعد املكتب أيضًا٢٠١٦حزيران/يونيه 
  . ٢٠١٧شباط/فرباير  ١٥زاهة الرياضة املنعقد يف لوزان بسويسرا يف ـلن
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ون با ومنظمة التعاوعالوة على ذلك، دعم املكتب واللجنة واألوملبية الدولية وجملس أورو  -٧٦
لشراكة الدولية ملكافحة والتنمية يف امليدان االقتصادي واململكة املتحدة استحداث مبادرة باسم ا

  .٢٠١٧حزيران/يونيه  ٢١الفساد يف الرياضة، وذلك يف باريس يف 
اهة الرياضة. ويواصل املكتب التعاون مع عدد من املنظمات والبلدان األخرى بشأن نز  -٧٧
لتحضري لعقد املؤمتر الدويل ااملكتب الدعم ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة يف  قدَّمو

ملنعقد يف قازان باالحتاد االسادس للوزراء وكبار املوظفني املسؤولني عن التربية البدنية والرياضة 
 ذلك من خالل ا يف. وأقام املكتب عالقة عمل قوية مع إيطاليا، مب٢٠١٧الروسي يف متوز/يوليه 

التالعب  دعم مشروعها ملكافحة التالعب باملباريات ومن خالل إلقاء كلمة عن مكافحة
املكتب لداخلية. وأسهم ، بالتعاون مع وزارة ا٢٠١٧يف كانون األول/يناير  وباملباريات، يف ميالن

نيسان/أبريل   يفنولث يف اجتماع مائدة مستديرة خلرباء حول السياسات الرياضية نظمته أمانة الكوم
ألوروبية واالحتاد . كما اخنرط املكتب يف نقاشات مع أطراف معنية خمتلفة، مثل املفوضية ا٢٠١٧

الرياضة. وخالل عمله   يفزاهة ـالعاملية، من أجل زيادة تعزيز الن اآلسيوي لكرة القدم ومنظمة الرغيب
وعة العشرين املعنية جمم  ين ومعمع الفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملجموعة العشر

  ة. الرياض زاهة يفـباألعمال التجارية، شارك املكتب يف فريق خرباء معين بالن
دة يف ارسات اجليِّ الدليل املرجعي للمم ونشر املكتب، مع املركز الدويل لألمن الرياضي،  -٧٨

ك، شارك ذل. وفضال عن ٢٠١٦، الذي صدر يف آب/أغسطس التحقيق يف التالعب باملباريات
زاهة ـالعاملي لن املكتب يف عدد من األنشطة باالشتراك مع املركز املذكور ومبادرة التحالف

ستنادًا إىل الكتيب املعنون الرياضة. وُأعدت وُنشرت مواد تدريبية، باللغتني اإلنكليزية والروسية، ا
خطر الفساد يف  جهة، من أجل موااستراتيجية لالحتراز من الفساد يف األحداث العامة الكربى

  تنظيم األحداث العامة الكربى.
    

    وختطيط برامج األمم املتحدة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام     
ات عمل لبناء واصل املكتب، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، عقد حلق  -٧٩

د يف برامج األمم الفساالقدرات لدعم أفرقة األمم املتحدة القطرية يف إدماج تدابري مكافحة 
ات عمل وطنية للفرق املتحدة، وخباصة يف إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية. وُعقدت حلق

قطرية، املؤلفة من القطرية يف كل من أوكرانيا ومجهورية مولدوفا والفلبني. وتعرفت الفرق ال
فاقية وعلى منع دور االتممثلني عن خمتلف منظمات األمم املتحدة املوجودة يف كل بلد، على 
روع اإلقليمي ملكافحة الفساد باعتبار ذلك عامال حمفزا للتنمية واحلد من الفقر. كما ساعد املش

اتيجية األمم املتحدة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ على إدماج تدابري مكافحة الفساد يف استر
ًا وإقليمًا جزريًا بلد ١٤مة خيص )، اليت هي إطار للتنمية املستدا٢٠٢٢-٢٠١٨للمحيط اهلادئ (

  يف املحيط اهلادئ.
وقام املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بتحديث املواد التدريبية من أجل مواءمتها   -٨٠

ومن أجل إثرائها ببيانات جديدة مستمدة من البحوث  ٢٠٣٠مع خطة التنمية املستدامة لعام 
 وبأمثلة حلاالت عملية. واستنادًا إىل تلك اجلهود، سيقوم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب
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وكلية موظفي منظومة األمم املتحدة بإعداد دورة تدريبية عرب اإلنترنت بشأن مكافحة الفساد 
  . ١٦وأهداف التنمية املستدامة وتنفيذ غايات اهلدف 

لدعم قياس  ويعمل فرع األحباث وحتليل االجتاهات التابع للمكتب على وضع منهجيات  -٨١
والفساد، كما يعمل  املتعلقة باحلوكمة والعدالةمؤشرات أهداف التنمية املستدامة، وخاصة تلك 

ون مع مركز التميز يف الوقت الراهن على إعداد دليل عن الدراسات االستقصائية للفساد بالتعا
 املكتب واملعهد الوطين يف اإلحصاءات املتعلقة باحلكومة واجلرمية واإليذاء والعدالة املشترك بني

ات املتعلقة بأهداف ك املكتب أيضًا يف العديد من الفعالياملكسيكي لإلحصاء واجلغرافيا. وشار
امًال ميسرًا لتحقيق التنمية املستدامة، بغية تقدمي مسامهات بشأن مكافحة الفساد باعتبارها ع

  التنمية املستدامة.
  

    البحوث    
حصاءات يف إجراء للمكتب الوطين النيجريي لإل فرع األحباث التابع للمكتب دعمًا قدَّم  -٨٢

لسكان. وُنشر التقرير ادراسة استقصائية واسعة النطاق لألسر املعيشية حول الفساد وفقًا لتجربة 
  .٢٠١٧التحليلي للدراسة يف متوز/يوليه 

    
    املنظور اجلنساين    

عمله، استنادًا إىل  يواصل املكتب وضع املنظور اجلنساين يف االعتبار بصفته مسألة جامعة يف  -٨٣
ملكتب على وجه ان تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمل املكتب. ويسعى مذكرة إرشادية بشأ

ة ببناء القدرات، اخلصوص إىل حتديد اجلوانب املتصلة باملنظور اجلنساين يف مبادراته اخلاص
  طة التدريبية.وإدماجها يف تلك املبادرات عند االقتضاء، ويرصد مشاركة املرأة يف األنش

    
    املساعدة ومواردها إطار تقدمي  -ثالثًا  

مي املساعدة ع مقدِّ أن تواصل، بالتعاون الوثيق م ٦/٦طلب املؤمتر إىل األمانة يف قراره   -٨٤
اف، وخصوصًا البلدان النامية، دة األطراف، تقدمي املساعدة التقنية إىل الدول األطرالثنائية واملتعدِّ

 تنفيذ الفصل الثاين من يفامليزانية، من أجل املضي بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج 
يف عملية  االتفاقية، بأشكال منها تقدمي مساعدة مصممة حسب احلاجة من أجل املشاركة

ملاحنة األخرى إىل االستعراض اخلاصة بالفصل الثاين. ودعا املؤمتر الدول األطراف واجلهات ا
واعد األمم املتحدة ، وفقا لق٦/٦دة يف القرار تقدمي موارد من خارج امليزانية لألغراض املحد

ملتحدة املعين وإجراءاهتا. وعالوة على ذلك، شدد املؤمتر على أمهية تزويد مكتب األمم ا
ب املتزايد على خدماته، باملخدرات واجلرمية بالتمويل الكايف والوايف لتمكينه من االستجابة للطل

من  ٦٢ املادة يفعات كافية للحساب املشار إليه دوَل األعضاء على أن تقدِّم تربُّوشجع ال
الة اجلنائية، بغية تزويد االتفاقية، الذي ُيدار يف إطار صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعد

اعدة التقنية اليت حتتاجها من أجل اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باملس لدان النامية والبلدان اليت مترُّالب
  تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية.بناء قدراهتا على 
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التفاقية، وذلك اوواصل املكتب تقدمي املساعدة التقنية لدعم الدول األطراف يف تنفيذ   -٨٥
نتجات املعرفية. من خالل االضطالع باألنشطة التشريعية وبناء القدرات ومن خالل إعداد امل

ملبادرات واألنشطة االتقرير على  ويف حني مشلت تلك املساعدة كامل نطاق االتفاقية، يركز هذا
  .٦/٦الرامية إىل تنفيذ قرار املؤمتر 

ة واخلربة للدول واستطاع املكتب من خالل العديد من املشروعات العاملية تقدمي املشور  -٨٦
ال ملكافحة ملي فعَّ ت املعنونة: "صوب نظام عااألطراف بناًء على طلبها، مبا يف ذلك املشروعا

هني املعنيني مبكافحة جِّ ملكافحة الفساد" و"برنامج املوملشترك صوب نظام عاملي الفساد" و"العمل ا
ج العاملي الشامل ملنع استعيض عن تلك الربامج بالربنام ،٢٠١٧الفساد". ويف كانون الثاين/يناير 

ة الفساد دعمًا للهدف الفساد ومكافحته من خالل التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافح
صل املكتب على حي  من أهداف التنمية املستدامة، وذلك لتركيز عمل املكتب وتبسيطه. كما ١٦

نها الربنامج متويل إضايف من خالل مشروعات عديدة ذات تركيز إقليمي أو مواضيعي، من بي
ة املحيط اهلادئ، العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، واملشروع اإلقليمي مكافحة الفساد يف منطق

قات اجلنائية والتعاون ني املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ومشروع دعم التحقياملشترك ب
ي ـكا الالتينية والكاريببني أجهزة العدالة اجلنائية على امتداد مسارات هتريب الكوكايني يف أمري
  الغابات. احلياة الربية ووغرب أفريقيا (كرميجست)، والربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة ب

اإلقليميون  وأدى موظفو املكتب العاملون يف املقر الرئيسي، وال سيما املستشارون  -٨٧
ساعدة التقنية املبينة يف هذا والوطنيون املعنيون مبكافحة الفساد، دورًا فعاًال يف تنفيذ مبادرات امل

عيد القطري صالتقرير. ووفروا خربات مهنية ميكن االستعانة هبا على وجه السرعة على ال
ويوجد اآلن  واإلقليمي والعاملي، ويسروا تقدمي الدعم يف مواقع العمل للدول األطراف.
مستشار جلنوب مستشارون يضطلعون مبسؤوليات إقليمية يف فيجي (للمحيط اهلادئ) وتايلند (

يقيا) وبنما شرق آسيا وآخر جلنوب آسيا وجنوب شرق آسيا معا) والسنغال (لغرب ووسط أفر
رون ذوو تركيز ي). ويوجد مستشار عاملي كبري يف فيينا ومستشاـريكا الوسطى والكاريب(ألم

ظائف املستشارين وقطري يف السلفادور وغيانا وقطر. وخالل الفترة املبلغ عنها أوقف عدد من 
يا (لشرق بسبب عدم كفاية التمويل، وهم املستشارون املوجودون يف كل من جنوب أفريق

للدول اجلزرية الصغرية األفريقي) ومصر (للشرق األوسط ومشال أفريقيا) وفيينا (أفريقيا واجلنوب 
  مبيق. االنامية)، كما أوقفت وظيفة مستشار وطين ملوز

رئيسي، مشاريع ونفَّذت املكاتب امليدانية التابعة للمكتب، بدعم من موظفي املقر ال  -٨٨
اإلسالمية) -هوريةدونيسيا وإيران (مجميدانية ملكافحة الفساد يف بلدان عديدة، من بينها إن

ادور والعراق ليشيت والسلف-املتعددة القوميات) وتيمور-وباراغواي وبنما وبوليفيا (دولة
  وكولومبيا وكينيا ومصر ونيجرييا، وكذلك كوسوفو.

تقدمي املساعدة على أرض الواقع  فإنَّ ،ويف حني يوفر الربنامج العاملي إطارًا متينًا للتنفيذ  -٨٩
استجابة للطلبات الواردة يتعرقل أو يتعذر متامًا يف كثري من األحيان بسبب عدم توافر األموال ملنطقة 
بعينها أو ملجال مواضيعي بعينه. وُيخصص جزء كبري من التربعات اخلارجة عن امليزانية اليت ترد 

ية أو حبسب املواضيع، األمر الذي حيد من قدرة املكتب ا حبسب املناطق اجلغرافلدعم املشاريع إمَّ
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م زيادة الدعم املقدَّ على االستجابة الوافية الحتياجات وطلبات املساعدة التقنية املحددة. ومن مث فإنَّ
من الشركاء اإلمنائيني واجلهات املاحنة األخرى وتوفريه على املدى الطويل ضروري ملواصلة عمل 

يني والوطنيني. وحتظى دراية املكتب بتقدير كبري من جانب الدول األطراف املستشارين اإلقليم
وكذلك من جانب األطراف املعنية األخرى، ويتضح ذلك من تزايد عدد طلبات املساعدة. ومن 

  املتوقع أن يستمر ذلك بالنظر إىل الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.
    

    االستنتاجات والتوصيات   -رابعًا  
والصعوبات  ٦/٦رار م املحرز فيما يتعلق بتنفيذ القلعل املؤمتر يود أن ينظر يف التقدُّ   -٩٠

بل يف هذا الشأن. ويف هذا ، وأن يقترح التدابري اليت ينبغي اختاذها يف املستقاملعترضة لدى تنفيذه
فريق العامل مها القدَّ  الصدد، لعل املؤمتر يود أيضًا أن يستفيد من االستنتاجات والتوصيات اليت

  املعين مبنع الفساد يف اجتماعاته السابقة.
يف للمكتب وإىل ولعل املؤمتر يود أن يسلط الضوء على احلاجة إىل توفري التمويل الكا  -٩١

ملتعلقة مبنع الفساد على توفري موارد من خارج امليزانية من أجل مواصلة تقدمي املساعدة التقنية ا
لدول األطراف وسائر فلعل املؤمتر يود أن يدعو ا ،والعاملي. ومن مثالصعيد الوطين واإلقليمي 

الل املبادرات والتعاون اجلهات املاحنة إىل إعادة تأكيد التزامها مبنع الفساد، مبا يف ذلك من خ
صة بشروط ات وخمصَّ دة السنووتوفري املوارد املالية من جانبهم، وخباصة يف شكل تربعات متعدِّ

  امليزانية. رة من خارجميسَّ 
 


