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 الدورة السابعة
  ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠-٦فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقَّ ٣البند 

     املساعدة التقنية
  لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادًا دعم قدَّمةاملساعدة التقنية امل    

  رة من األمانةمذكِّ    

  مةمقدِّ  -أوًال  
للدول األطراف، وقد ًا يل التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد حتدِّيشـــكِّ  -١

ؤســســية ونظام العدالة يتطلب إجراء تغيريات كبرية يف األطر التشــريعية والســياســاتية والترتيبات امل
 تســتبينهااالحتياجات اليت  يةال ســيما لتلبوتقنية، الســاعدة املتقدمي ســم ويتَّاجلنائية واخلدمة املدنية. 

ساد ستعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الف جناح أمهية حمورية يف ب ،الدول من خالل آلية ا
  .واتساقه تنفيذ االتفاقية

قدِّ  -٢ هذه وت ملذكِّم  مة عن  رةا عا بةملحة  جا باملمكتب األمم املتحدة امل اســـــــت  خدِّراتعين 
منذ للحصول عليها  قدَّمةالحتياجات املستبانة من املساعدة التقنية والطلبات امللتب) واجلرمية (املك

ــة امل ــدة التقني ــا بشــــــــأن املســــــــاع ــذكرهت ــة م ــان ــةأن أعــدت األم ــدَّم ــ ق ــذ االًا دعم ــة لتنفي ــاقي تف
)CAC/COSP/2015/2( سادسة ملؤمتر الدول األطراف يف ل دمتاليت ُق ألمم املتحدة اتفاقية الدورة ال

ساد  سي، من  املعقودةملكافحة الف سربغ، االحتاد الرو سانت بطر ش ٦إىل  ٢يف  رين الثاين/نوفمرب ت
بني آب/أغســطس  الضــوء على أنشــطة املســاعدة التقنية املنفذة يف الفترة املذكرة. وتســلط ٢٠١٥
  .٢٠١٧وآب/أغسطس  - رة السابقةمت املذكِّدِّعندما ُق - ٢٠١٥
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  واملوارد املتاحة إطار املساعدة  -ثانيًا  
 وإعدادًا مة خصيصاملصمَّواصل املكتب تقدمي جمموعة واسعة من أنشطة املساعدة التقنية   -٣

طائفة متنوعة من األدوات لتلبية الطلبات املتزايدة من الدول األطراف عن طريق إطالق عدد من 
  والوطنية. )٢(واإلقليمية )١(املشاريع العاملية

يقدمها املكتب  اليتتقنية ال ةســــــاعديف امل تراعى، ٤/١و ٣/٤مع قراري املؤمتر ًا واتســــــاق  -٤
سقة طتقنية ق مساعدةلتنفيذ االتفاقية أمهية تقدمي   هنجبع تَّلبلدان املتلقية، وُيا تقودهارية متكاملة ومن

يف املؤمتر  شـــــددقد للتضـــــافر والنجاعة. وًا ثالثة مســـــتويات (عاملي وإقليمي ووطين) ضـــــمان ذو
ســـــــتبانة يف إطار على أمهية ســـــــد االحتياجات ذات األولوية من املســـــــاعدة التقنية امل ٦/١  قراره

لوضـــع  ســـواءيات االســـتعراضـــات القطرية، ودعا مقدمي املســـاعدة التقنية إىل مراعاة تلك األولو
  .برامج جديدة للمساعدة التقنية أو إلدراجها يف الربامج احلالية

متابعة تلبية االحتياجات إىل املســـــاعدة التقنية الناشـــــئة عن دورة وقد واصـــــل املكتب   -٥
االستعراض األوىل اليت تتناول الفصلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التعاون الدويل) 

عدد من االحتياجات إىل ًا ومنذ بداية دورة االســــتعراض الثانية، اســــتبني أيضــــ )٣(من االتفاقية.
ية فيما يتعلق بالفصــــل الثاين (التدابري الوقائية) واخلامس (اســــترداد املوجودات). املســــاعدة التقن

ما طلب إىل املكتب توفري املســاعدة التقنية قبل عملية االســتعراض وأثناءها، ســواء فيما ًا وكثري
يتعلق بإجناز االســـــتعراض وســـــد الفجوات الفنية أو بتلبية االحتياجات اليت جتلت خالل عملية 

ذلك، يستجيب املكتب للطلبات املباشرة اليت تقدمها الدول للحصول  وفضًال عنراض. االستع
  على املساعدة التقنية.

 والوطين قليميواإل العامليد يالصـــع كل من م املكتب يف إطار عدد من املشـــاريع علىوقدَّ  -٦
حالة  عن التقرير ة يفصلة بالوقايتاملهذه مساعدات حمددة تتعلق مبنع الفساد. وترد جهود املساعدة 

ملســــاعدة تركز هذه املذكرة على ا ســــوف ). ومن مثCAC/COSP/2017/4( ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر 
املبلغني، واجلهود الرامية إىل  بالتجرمي وإنفاذ القانون، مبا يف ذلك محاية ما يتعلقفي قدَّمةالتقنية امل

اســـــــترداد والتعاون الدويل، و، اخلاصمكافحة غســـــــل األموال، ومكافحة الفســـــــاد يف القطاع 
  املوجودات.

 االســـتجابةكي يتمكن من لاملكتب إىل ضـــمان حضـــوره على النطاق العاملي  ســـعىوقد   -٧
مبوظفني ميدانيني يف يف املقر . وجيرى تكميل املوظفني االعتياديني يةفعالبطلبات املســـــاعدة التقنية ل

مل مســـتشـــارو املكتب امليدانيون املختصـــون يف طلبات املســـاعدة. ويع املناطق اليت تشـــهد ارتفاعًا
                                                                    

ريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة الربناجمان العامليان احلاليان مها الربنامج العاملي ملنع الفساد ومكافحته عن ط  )١(  
 فيذ إعالن الدوحة.العاملي لتنمن أهداف التنمية املستدامة والربنامج  ١٦ملكافحة الفساد دعما للهدف 

نوان "املشروع اإلقليمي املشترك تشمل هذه املشاريع مبادرة مشتركة بني املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي بع  )٢(  
يقات اجلنائية والتعاون يف )" و"تعزيز التحقUN-PRACبني األمم املتحدة ومنطقة املحيط اهلادئ ملكافحة الفساد (

 .وغرب أفريقيا (كرميجست)" العدالة اجلنائية على امتداد درب الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكارييبجمال 

ترد معلومات مفصلة عن االحتياجات من املساعدة التقنية املنبثقة من االستعراضات القطرية يف مذكرة األمانة   )٣(  
 ).CAC/COSP/2017/7بشأن هذا املوضوع (
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التقنية املتعلقة مبكافحة الفســــاد على  املســــاعدةمبكافحة الفســــاد كجهات اتصــــال حمورية لتقدمي 
 ميكن احلصــول عليها بســرعة دراية فنيةهؤالء املســتشــارون  ويقدمالصــعيدين اإلقليمي والقطري. 

للدول األطراف. ويضطلع  يف موقع العملادات على املستويني القطري واإلقليمي لتيسري توفري إرش
 بلدانمســــتشــــارو مكافحة الفســــاد بدور مهم يف تعزيز التنســــيق اإلقليمي وتشــــجيع التعاون بني 

على  والدراية الفنيةللمعارف  باٍق تبادٍل إجياد وبذلك ،اجلنوب وتيســــري تبادل املمارســــات اجليدة
  .واإلقليمياألطراف  واملتعدد الثنائي املستوى

للمحيط (ويف الوقت الراهن يوجد مســتشــارون ذوو مســؤوليات إقليمية يف كل من فيجي   -٨
سنغال (لغرب اهلادئ) وتايلند (مستشار جلنوب شرق آسيا وآخر جلنوب آسيا وجنوب شرقها) وال

كبري يف فيينا، ويوجد  أفريقيا ووســطها) وبنما (ألمريكا الالتينية والكارييب). ويوجد مســتشــار عاملي
غي عدد من تشــــــارون ذوو جماالت تركيز وطنية يف كل من الســــــلفادور وغيانا وقطر. وقد ُألمســــــ

شارية خالل الفترة املشمولة بالتقرير بسبب عدم كفاية التمويل شارون الوظائف االست ، وهم: املست
صر (للشرق األوسط اإلقليميون املوجودون يف جنوب أفريقيا (لشرق أفريقيا واجلنوب األفريقي) وم

  وطين ملوزامبيق.ومشال أفريقيا) وفيينا (للدول اجلزرية النامية الصغرية) وكذلك املستشار ال
ية   -٩ يدان بدعم من موظفي املقر، مشـــــــاريع م عة للمكتب،  تاب ية ال يدان ونفذت املكاتب امل

وباراغواي وبنما اإلســــالمية) –مجهوريةملكافحة الفســــاد يف عدة بلدان، منها إندونيســــيا وإيران (
ليشــيت والســلفادور والعراق وكولومبيا وكينيا ومصــر -املتعددة القوميات) وتيمور-وبوليفيا (دولة

  )٤(.ونيجرييا، إىل جانب كوسوفو
  

  التنسيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية  -ثالثًا  
حمدد يًّا اســتراتيج ًاالطلب على تقدمي املســاعدة التقنية، اعتمد املكتب هنج يف ضــوء ازدياد  -١٠

  الدولية. التنسيق والتعاون مع سائر مقدمي املساعدة واملنظمات إىلًا سعي ،األولويات
مهته يف املناقشات مسا ،يف املحافل اإلقليمية والدولية على حد سواء ،وواصل املكتب أيضًا  -١١

ات فرقة  اجتماعمكافحة الفســاد والتنمية. فعلى ســبيل املثال، شــارك املكتب يف حولالســياســاتية 
بعة ملنظمة التعاون والتنمية يف العمل املعنية مبكافحة الفســـاد واملنبثقة عن جلنة املســـاعدة اإلمنائية التا

مة ملكافحة الفســاد امليدان االقتصــادي، وجمموعة الســبعة، وجمموعة العشــرين، إىل جانب مؤمتر الق
  .٢٠١٦أيار/مايو  ١٢ ية يف لندن يفيرلندا الشمالأالذي نظمته اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و

يف جمال مكافحة  هامشـــاريع املســـاعدة التقنية وبراجم وتنفيذويســـعى املكتب، عند صـــوغ   -١٢
الفساد، إىل تفادي ازدواجية اجلهود وإىل بناء أوجه التآزر مع كيانات داخل منظومة األمم املتحدة 

ت املسروقة املشتركة بني املكتب والبنك وخارجها. ويشمل هذا التنسيق مبادرة استرداد املوجودا
، وتنفيذ مشــــاريع ملكافحة الفســــاد بالتنســــيق أو التعاون مع برنامج األمم املتحدة )(ســــتار الدويل

                                                                    

 ).١٩٩٩( ١٢٤٤ت إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة ينبغي أن تفهم على أهنا متتثل لقرار جملس األمن مجيع اإلشارا  )٤(  
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اإلمنائي على الصــــعيد العاملي ويف منطقة املحيط اهلادئ يف إطار مشــــروع األمم املتحدة املشــــترك 
  ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ.

ري احلكومية كما يتعاون املكتب وينســــــق مع عدد من املنظمات احلكومية الدولية أو غ  -١٣
مة األمن والتعاون يف األخرى، مبا يف ذلك منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــادي، ومنظ
ة، لتربية والعلم والثقافلأوروبا، والرابطة الدولية ألجهزة مكافحة الفساد، ومنظمة األمم املتحدة 

املتحدة (االتفاق العاملي)،  واملنظمة الدولية للشـــرطة اجلنائية (اإلنتربول)، واالتفاق العاملي لألمم
رويب ورابطة أمم جنوب شـــــــرق آســـــــيا (آســـــــيان)، وأمانة الكومنولث، ومكتب العدل األو

 االقتصــادية لدول (يوروجســـت)، واجلماعة الكاريبية (كاريكوم)، واالحتاد األفريقي، واجلماعة
هضـــــة للفســـــاد التابعة غرب أفريقيا، واجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي، وجمموعة الدول املنا

لعاملية للربملانيني املجلس أوروبا، ومعهد بازل للحوكمة، ومؤســســة الشــفافية الدولية، واملنظمة 
  املناهضني للفساد.

لعامل ا لفريُقا ٢٠١٧و ٢٠١٦يف عامي  هاجتماعات اليت عقدالوشـــــــارك املكتب يف ا  -١٤
اململكة املتحدة وتشــاركت كل من الصــني قد املعين مبكافحة الفســاد والتابع ملجموعة العشــرين. و

ًا روضـــــكتب ورقات معلومات أســـــاســـــية وعامل. وقدم ٢٠١٦رئاســـــة الفريق العامل خالل عام 
احلصانة من املالحقة وإيضاحية بشأن تنفيذ االتفاقية، والتصرف يف املوجودات املستردة وإدارهتا، 

تنفيذ مكافحة لن أحد بنود جدول األعمال الرئيســية اعتماد خطة جمموعة العشــري وكانالقضــائية. 
عامل لفريق الاالربازيل رئاســة و، تشــاركت أملانيا ٢٠١٧. ويف عام ٢٠١٨-٢٠١٧ للفترةالفســاد 

ســـــــتعراض الثانية املعين مبكافحة الفســـــــاد. وقدم املكتب إحاطة إىل الفريق العامل عن دورة اال
م ورقات عن التصدي املساعدة التقنية املستبانة من خالل آلية االستعراض؛ وقد إىلواالحتياجات 

شــــأن مكافحة ضــــاحية بإيًا قدم عروضــــوللفســــاد واجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والتعاون الدويل؛ 
، ٢٠١٧يف نيسان/أبريل التعاون الدويل يف الدعاوى املدنية واإلدارية. وبشأن الفساد يف الرياضة و

بشــأن ياة الربية، وجرائم احلبشــأن و ،الفســادشــأن اعتمد الفريق العامل املبادئ الرفيعة املســتوى ب
قرر أن ومن امل التنظيم من أجل مكافحة الفســـــاد.بشـــــأن مســـــؤولية األشـــــخاص االعتباريني، و

 أيلول/ســــبتمرب يفيســــتضــــيف املكتب اجتماع الفريق العامل املعين مبكافحة الفســــاد للمرة األوىل 
 املشـــروعة يف شـــارك مع أملانيا يف تنظيم اجتماع جانيب حول الفســـاد والتجارة غريت، وســـي٢٠١٧

  األحياء الربية. 
استضافته منظمة  حة الفساد، الذييف املؤمتر الدويل السابع عشر ملكاف كما شارك املكتب  -١٥

كتب ثالث امل خاطب، حيث ٢٠١٦الشــــــفافية الدولية يف مدينة بنما يف كانون األول/ديســــــمرب 
من أهداف  ١٦هلدف التحقيق ًا التالية: التنفيذ الفعال لالتفاقية دعم املواضـــيع حولحلقات نقاش 

صـــحاب مصـــلحة أة حتالفات بني التنمية املســـتدامة؛ وكوكبنا املشـــترك، مســـؤولية مشـــتركة: إقام
ئد األمساك؛ والفساد ضد األحياء الربية والغابات ومصا اجلرائم املرتكبةمتعددين من أجل مكافحة 

  واألمن واجلرمية املنظمة.
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  قدَّمةأبرز جوانب املساعدة التقنية امل  -رابعًا  
  إليهااملساعدة املتعلقة بعملية التصديق على االتفاقية واالنضمام   -ألف  

حمددة نشــطة من خالل أ ،التصــديق على االتفاقية واالنضــمام إليهاترويج واصــل املكتب   -١٦
لبلدان اليت مل تصـــبح ا، وكذلك من خالل تقدمي املســـاعدة التقنية يف إىل املناصـــرة لتوعية والدعوةل

، والكرســي ٢٠١٥تمرب أيلول/ســب ٤انضــمت توفالو إىل االتفاقية يف قد يف االتفاقية. وًا فاطرأ بعد
صـــدقت و. ٢٠١٦كانون األول/ديســـمرب  ١٢وبليز يف  ،٢٠١٦ أيلول/ســـبتمرب ١٩الرســـويل يف 

ية يف  فاق ندا على االت  ٢١ا يف ، وصـــــــدقت بوتان عليه٢٠١٥كانون األول/ديســـــــمرب  ١نيوزيل
  .٢٠١٧متوز/يوليه  ١١قبلت اليابان االتفاقية يف و. ٢٠١٦أيلول/سبتمرب 

العمل اليت  ة إىل املناصــــرة اليت اضــــطلع هبا املكتب وحلقاتويف أعقاب أنشــــطة الدعو  -١٧
لتصــديق على لنظمت بشــأن التصــديق على االتفاقية، شــرع كثري من البلدان يف اختاذ خطوات 

ربادوس يف متوز/يوليه باالتفاقية أو االنضـــمام إليها. فعلى ســـبيل املثال، أرســـل املكتب بعثة إىل 
ة الفساد. واضطلع  املساعدة إليها يف إنشاء هيئة ملكافحلتشجيعها على التصديق وتقدمي ٢٠١٧

لقات عمل يف املشــــــروع اإلقليمي ملكافحة الفســــــاد يف منطقة املحيط اهلادئ كذلك بتنظيم ح
تب يف نيســان/أبريل تونغا وســاموا هبدف التصــديق على االتفاقية أو االنضــمام إليها. وعقد املك

قية والتحضري لعقد ة للتشجيع على التصديق على االتفامع وزارة العدل التشاديًا اجتماع ٢٠١٧
  حلقة عمل عن التصديق.

  
  أدوات املساعدة التقنية اليت تسهِّل تقدمي املساعدة  -باء  

ن األدوات اليت مالعملية وغريها الكتيبات واصل املكتب وضع وتعميم األدلة اإلرشادية و  -١٨
رســات جيدة تليب احتياجات املمارســني يف جمال مكافحة الفســاد بشــأن حتديات وســياســات ومما

  .والوطين ميواإلقلي العاملي الصعيداألدوات على  وُأعدتمعينة تتعلق بتنفيذ االتفاقية. 
اإلبالغ، مبا يف شمولة بلغات إضافية خالل الفترة املإىل  وترمجتشر عدد من األدوات ُنو  -١٩

صياغتها دليل عملياالستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد: ذلك  دليل مرجعي و هاوتنفيذ بشأن 
ل الدورة الســابعة . وســيصــدر منشــوران إضــافيان خالغنيدة يف محاية املبلِّملمارســات اجليِّبشــأن ا

 مكافحة الفســاد يف تدابري كتيب عن، ومها: ٢٠١٧ر عقدها يف تشــرين الثاين/نوفمرب للمؤمتر املقرَّ
دة ملكافحة الفســــــاد: حالة تنفيذ اتفاقية األمم املتح املعنون تقريرالثة من ونســــــخة حمدَّ الســــــجون

  .والتعاون الدويل القانونالتجرمي وإنفاذ 
ناير و  -٢٠ ثاين/ي كانون ال ـــــــأنبدورة للتعلم اإللكتروين  ٢٠١٦أطلق املكتب يف  حة  ش مكاف

املعنونة "مدخل إىل مكافحة  ،الوحدة األوىل قدمتتدريبيتني منفصلتني.  منيطتنيمن  مؤلفة ،الفساد
لمتعلمني ل فأتاحت ،املعنونة "منع الفســـــاد" ،الوحدة الثانيةأما ملحة عامة عن االتفاقية.  ،الفســـــاد"

نكليزية اإل نيتباللغيًّا حال متاحتان والنميطتانعن تدابري منع الفســــاد. ًا أكثر تقدم ةرفمعاكتســــاب 
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هذه  تلقى، ٢٠١٧ حىت متوز/يوليهو )٥(.والفرنســية اإلســبانية، وجيري إعداد صــيغ باللغتني العربيةو
  مستعمل. ١٠ ٥٠٠الدورات 

"مكافحة الفساد"، متاحة  وأصبحت أداة التعلم اإللكتروين التفاعلية للقطاع اخلاص، املعنونة  -٢١
اآلن بأربع وعشــــرين لغة. وقد تشــــارك املكتب ومبادرة االتفاق العاملي يف اســــتحداث األداة هبدف 
حتســني فهم القطاع اخلاص لالتفاقية وللمبدأ العاشــر لالتفاق العاملي واملتعلق مبكافحة الفســاد. وحىت 

ــــــتعمل، وبلغ ع ٢٢٥ ٠٠٠اآلن تلقى هذه الدورة أكثر من  دد الذين اجتازوا التقييم اخلتامي يف مس
  )٦(مستعمل. ٤٠ ٠٠٠هناية الدورة بنجاح وحصلوا على شهادة الدورة ما يربو على 

فحة مشـــــــروع مكاقام  ٢٠١٦. ففي عام بعينهاووجه عدد من املنشـــــــورات إىل مناطق   -٢٢
بعنوان  : أحدمهادئهلانشــر دليلني اســتهدفا بلدان منطقة املحيط ابالفســاد يف منطقة املحيط اهلادئ 

منطقة  يفكافحة الفســـــاد لفصـــــل الثالث من اتفاقية األمم املتحدة ملاالتجرمي وإنفاذ القانون: تنفيذ 
قية األمم املتحدة ملكافحة لفصـــل الرابع من اتفااتنفيذ  اآلخر بعنوانو احمليط اهلادئ والتعاون الدويل

لس شباب املحيط جمبالتعاون مع  ،املشروع، نشر ٢٠١٧. ويف عام منطقة احمليط اهلادئ يف الفساد
متابعة عدد من  . ويف إطارمكافحة الفســاد ملناصــريجمموعة أدوات شــباب احمليط اهلادئ  ،اهلادئ

على  ٢٠١٧ إىل ٢٠١٦خالل الفترة من ًا أيضالتوصيات الصادرة عن االستعراض، عمل املكتب 
  .منطقة جنوب شرق آسيارشوة األجنبية والتعاون الدويل يف البشأن  كتيب إعداد
دليل لالنهائية  ةالصيغوضع ف املكتب عمله يف دعم الدول اجلزرية الصغرية النامية، وواصل  -٢٣

  .ملمارسات الناشئةاملشتريات والفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية: التحديات وابعنوان 
ففي الســلفادور، أطلق  ويواصــل املكتب توســيع نطاق جهوده يف توفري املوارد القطرية.  -٢٤

املكتب املوقع الشــــبكي الرمسي ملشــــروع يدعم منع الفســــاد والتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه يف 
ويف كولومبيا، اســتحدث املكتب قاعدة بيانات على اإلنترنت للقطاع اخلاص تتضــمن  )٧(البلد.

وتتضمن  )٨(دراسات حاالت تظهر كيفية تصدي األعمال التجارية للتحدي املتمثل يف الفساد.
لشـــبكة ًا قاعدة البيانات عنصـــر وســـائط متعددة يشـــتمل على أفالم فيديو قصـــرية، ويوفر منرب

نية من أجل تبادل املمارســــات الفضــــلى والدروس املســــتفادة بشــــأن منع موظفي االمتثال الوط
  الفساد ومكافحته.

  

                                                                    

 .www.unodc.org/elearning/frontpage.jspالدورة التدريبية متاحة على العنوان الشبكي   )٥(  

  )٦(  http://thefightagainstcorruption.org/certificate. 

  )٧(  www.combatealacorrupcion.org. 

  )٨(  http://hacialaintegridad.unodc.org.co. 
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  لتحديد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية واالحتياجات  قدَّمةاملساعدة امل  -جيم  
  من املساعدة التقنية

  آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -١  
نظم املكتب  ،اآللية لتلك التوجيهية بادئامللية اســــتعراض التنفيذ وآل لإلطار املرجعيًا وفق  -٢٥

لدول لحلكوميني اواخلرباء  املستعَرضةدورات تدريبية لتعريف جهات االتصال يف الدول األطراف 
كتب يف آذار/مارس امل قدمباالتفاقية ومنهجية عملية االســتعراض. فعلى ســبيل املثال،  املســتعِرضــة

 بشــأنتنفيذ ومســاعدة مجهورية الكونغو الدميقراطية على آلية اســتعراض اليف رباء خلًا تدريب ٢٠١٧
صـــــــحة التحقق من  قائمة التقييم الذايت املرجعية. ويف غينيا، دعم املكتب حلقة عمل هتدف إىل

نطقة املحيط اهلادئ ميف كافحة الفســـــاد ملشـــــروع اإلقليمي امل ودعمقائمة التقييم الذايت املرجعية. 
لدورة االســتعراض جعية املرقائمة التقييم الذايت لالنهائية  الصــيغةوضــع  يفالتصــال يف توفالو جهة ا

  األوىل. 
 ٢٠١٧رباير يف بليز يف شـــــــباط/فاملعقود وشـــــــارك املكتب يف اجتماع اللجنة التوجيهية   -٢٦

ه بالتنسيق مع تنفيذ ريجي البلدللموافقة على مشروع بشأن تعزيز النظم الوطنية لتنفيذ االتفاقية يف 
بية حول إعداد قائمة عقد املكتب دورة تدري ٢٠١٧برنامج األمم املتحدة اإلمنائي. ويف أيار/مايو 

  للدورة األوىل آللية استعراض التنفيذ. املرجعية التقييم الذايت 
للدورة  اتالتحضـــــري يفعدد من البلدان ل املاضـــــيتنيقدم املكتب الدعم خالل الســـــنتني و  -٢٧

انيا زنوباالو ومجهورية ت بابوا غينيا اجلديدةتلك البلدان  وكان منلية اســـــــتعراض التنفيذ. الثانية آل
ام ومصـــر واملكســـيك املتحدة ومجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية وغرينادا وغيانا وفيجي وفييت ن

رامج تدريب عاملية ب. كما نظم املكتب واململكة العربية الســـعودية وموريشـــيوس وميامنار ونيجرييا
ا لتعريف يف فيينــا وموســـــــكو، وكــذلــك حلقــات عمــل إقليميــة يف بنمــا وغرينــادا وقطر ومــاليزيــ

طقة املحيط اهلادئ املشــروع اإلقليمي ملكافحة الفســاد يف من وقدماملشــاركني بعملية االســتعراض. 
اس جزر مارشــــال وكرييبجهات تنســــيق من جزر ســــليمان جزر كوك وســــؤويل كذلك ملًا دعم

  الذايت. املوحدة) وناورو خالل الدورة الثانية لعملية التقييم-وميكرونيزيا (واليات
اركة مشـمناقشـات مع الكرسـي الرسـويل بشـأن  ٢٠١٧املكتب يف نيسـان/أبريل  وأجرى  -٢٨

يًّا إيضاحًا عرض قدم املكتب ٢٠١٦يف آلية استعراض التنفيذ. ويف كانون األول/ديسمرب  الكرسي
الفساد واجلرمية املنظمة التابع اهة والشفافية وزنأمام الربملان األورويب نظمه الفريق املشترك املعين بال

على كافحة الفســاد وم عنتقاريرها تقدمي للربملان األورويب، وحث املفوضــية األوروبية على زيادة 
  املشاركة يف آلية استعراض التنفيذ.

وىل أحلقة عمل حول منهجية اســــــتعراض التنفيذ كخطوة  ويف كوســــــوفو، نظم املكتب  -٢٩
وضـــــع على اقية واالتف ســـــياقيف القائمة إجراء حتليل للثغرات  علىملســـــاعدة النظراء احلكوميني 
  استراتيجية ملكافحة الفساد. 

املكتب مع عدد من  عملالدورة األوىل، اخلاصـــــة ب اســـــتعراضـــــاهتاكمال البلدان إ ولدى  -٣٠
 ملعاجلةانيا املتحدة وغانا وكينيا وناميبيا، إلعداد اســـــتراتيجيات شـــــاملة زنورية تالدول، ومنها مجه
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ر املكتب عقد حلقة عمل للجهات االســـتعراضـــات. ويف ســـري النكا، يســـَّ  املنبثقة منالتوصـــيات 
لتدابري الالزمة وحتديد اهليئات املعنية ل اتولوياألاحلكومية وغري احلكومية املعنية من أجل حتديد 

ن اســـــــتعراض التنفيذ. ويف أيار/مايو عملوارد واألطر الزمنية الالزمة لتنفيذ التوصـــــــيات املنبثقة وا
إىل وضع  أفضتيف توفالو، لذي أجري انظم املكتب حلقة عمل بشأن متابعة االستعراض  ٢٠١٧

  ن دورة االستعراض األوىل. عخارطة طريق لتنفيذ التوصيات املنبثقة 
متابعة عملية  مقدمي املســـاعدة التقنية يفمن دائرة األوســـع الوســـعى املكتب إىل إشـــراك   -٣١

التنســــيق بني اجلهات بدعيت اجلهات املاحنة أو األفرقة املعنية  األحياناالســــتعراض. ويف كثري من 
بعدها.  املعقودةجتماعات االإىل املشـــــــاركة يف احلوار املعقود أثناء الزيارات القطرية أو يف  املاحنة
ة التقنية املســــتبانة عمقة بشــــأن االحتياجات من املســــاعدتم بنظرةهذا احلوار اجلهات املاحنة  وزود

 غانايف ًا مترمؤ ٢٠١٦خالل عملية االســــتعراض. فعلى ســــبيل املثال، نظم املكتب يف آذار/مارس 
لوزارات وا ضـــم صـــانعي ســـياســـات من الشـــركاء اإلمنائيني واملؤســـســـات املعنية مبكافحة الفســـاد

انة خالل عملية خطة عمل للتنفيذ هبدف التصدي للتحديات املستب من أجل وضعواملجتمع املدين 
  استعراض التنفيذ.

ة عن التوصـــــيات الصـــــادر ملعاجلةوواصـــــل املكتب تنفيذ مشـــــروع يف الســـــلفادور أعد   -٣٢
نوات لســــإعداد مشــــروع متعدد ا علىتعاون املكتب مع الســــويد  ٢٠١٦االســــتعراض. ويف عام 

ة، وذلك يف إطار متابعة دعم الســلطات الوطنية يف ميامنار يف تنفيذها لالتفاقي بغيةملكافحة الفســاد 
  ستعراض األوىل.الدورة ا
شاء آلية وطنية لالستعراض يف املكسي علىساعد املكتب  ٢٠١٧ويف عام   -٣٣ ك، يف إطار إن

لى مســــــتوى فيذ االتفاقية عســــــتعراض األوىل، من أجل دعم تنالمتابعة إحدى توصــــــيات دورة ا
ستوى املحلي. ويف  ضاحًا قدم املكتب عرض نيجريياالواليات وامل شأن ايًّا إي لتوصيات املنبثقة عن ب

، رائم الفســادجب املتصــلةبتعزيز اإلحصــاءات  ةتعلقمتلك التوصــيات وكانت االســتعراض القطري. 
 ،افحة الفسادت املعنية مبكوكالة من الوكاال ١٤ منن وباحثوجهات االتصال  وحضرها مسؤولو

  منوذج بيانات موحد إلحصاءات الفساد. وضعمن أجل دعم 
  

  مؤمتر القمة املعين مبكافحة الفساد  -٢  
يف أيار/مايو  كافحة الفســـــــاد الذي عقد يف لندنعين مباملشـــــــارك املكتب يف مؤمتر القمة   -٣٤

 بتعجيل قمةالتعهد املكتب خالل مؤمتر وومنظمات دولية وإقليمية.  ، والذي ضـــــــم دوًال٢٠١٦
التحديات  بعةمن أهداف التنمية املســـــــتدامة، وضـــــــمان متا ١٦وحتقيق اهلدف  ،تنفيذ االتفاقية
  قت املناسب.فعالة ويف الو متابعةخالل االستعراضات القطرية  اليت استبينتواالحتياجات 

املكتب سلسلة من حلقات العمل  خالل مؤمتر القمة، نظم الذي حتققإىل الزخم ًا واستناد  -٣٥
ية وحتقيق اهلدف  هدفتاإلقليمية  فاق من  ١٦إىل إنشـــــــاء منرب لتعزيز إعطاء األولوية لتنفيذ االت

مة. وُع تدا هداف التنمية املســـــــ هذأ ية من  قة عمل إقليم قات هقدت أول حل بانكوك يف  احلل يف 
حقيق التنمية االقتصــــادية وســــيلة لتكتنفيذ االتفاقية  تعجيلحول موضــــوع  ٢٠١٧شــــباط/فرباير 

عن الوكاالت املعنية  ممثًال ١٥٠لـيًّا إقليمًا منرب هذا اللقاء. ووفر آسياواالجتماعية يف جنوب شرق 
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العامة واملؤســـســـات احلكومية املعنية مبراجعة  والنياباتمبكافحة الفســـاد وســـلطات إنفاذ القانون 
عن ممثلني عن املجتمع  املشــتريات العامة ووحدات االســتخبارات املالية، فضــًال وهيئاتاحلســابات 

ــياناملدين والقطاع اخلاص من بلدان  لتحديد األولويات يًّا ليشــيت، بغية العمل ســو-تيمورمن و آس
تنفيذ االتفاقية. وأعقب هذه املناقشــــات التقنية اجتماع رفيع املســــتوى أســــفر عن لاالســــتراتيجية 

صـــيات مشـــتركة بشـــأن األولويات املتعلقة بالتحقيقات واملالحقات القضـــائية والتعاون إصـــدار تو
  وغسل األموال واسترداد املوجودات. اإلفصاح عن املوجوداتونظم  العمومي واالشتراءالدويل 
 يمية ملمثليحلقة عمل إقل ٢٠١٧وباملثل، اســـتضـــاف املكتب يف نريويب يف شـــباط/فرباير   -٣٦

الشـــركاء اإلمنائيني، وحكومات مثانية بلدان يف شـــرق أفريقيا، إىل جانب ممثلني عن املجتمع املدين 
ة عن حلقة تنفيذ االتفاقية. وتركز التوصـــيات الناجت تعجيلإلقامة شـــراكات واســـتكشـــاف ســـبل 

لدويل،  عاون ا ية، والت ملال قات ا ية هي: التحقي جماالت رئيســـــــ عة  ية املبلغوالعمل على أرب ني، محا
  .واالشتراء العمومي

الوطين، إضافة وأنشطة ملموسة للمتابعة على الصعيدين اإلقليمي ب االضطالعومن املزمع   -٣٧
  إىل توسيع نطاق املنتديات اإلقليمية لتشمل مناطق أخرى.

  
  إلدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنية قدَّمةاملساعدة التشريعية امل  -دال  

نع ملتشــريعاهتا  طلبات من الدول تلتمس فيها املســاعدة على حتســني بانتظامب يتلقى املكت  -٣٨
طريق االستعراضات  عن اليت حتدديف كثري من األحيان إىل التوصيات  باالستنادالفساد ومكافحته، 

ـــاعد املكتب  اغة تشـــريعاهتا صـــي علىدولة  ٢٤القطرية. وخالل الفترة املشـــمولة هبذه املذكرة، س
ساد أو تعديلها.  صة مبكافحة الف سيفي حلقة عمل عقدت يف فيفاخلا ر بيل املثال، ت نام، على  سَّ ي

 إطار متابعة املكتب نقاشــــات بشــــأن تدابري مكافحة الفســــاد اليت أدرجت يف قانون العقوبات يف
حة الفساد فيما كافملقانون اجلديد مشروع الملناقشة  أخرىاالستعراض القطري، ونظم حلقة عمل 

  ألحكام االتفاقية.  بامتثال القانون املذكوريتصل 
رويف كمبوديــا ومالوي وهنــدوراس،   -٣٩ ت ودعم حلقــات عمــل واجتمــاعــا املكتــب يســـــــَّ
إىل ًا ســتنادامن أجل صــياغة أو تعديل تشــريعات مكافحة الفســاد، املتعددين صــحاب املصــلحة أل

 أو قدم أشكاًال لعمعراضات القطرية. وعقد املكتب حلقات االست املنبثقة عنالنتائج والتوصيات 
تعراضات القطرية االس استنتاجاتتنفيذ من أجل الدعم التقين بشأن الصياغة التشريعية  أخرى من

سوازيلند وغينيا وليربيا اجلمهورية الدومينيكية ومجهورية الو الدميقراطية الشعبية وسري النكا ويف 
  . ميبياوموزامبيق وميامنار ونا

كما دعم املكتب عدة حلقات عمل وجلســات صــياغة يف بنما والســلفادور بشــأن إعداد   -٤٠
التشــريعات الوطنية املتعلقة بالتحقيق يف جرائم الفســاد ومالحقة مرتكبيها وغســل األموال وتســليم 

 عدة ٢٠١٦و ٢٠١٥يف عامي ًا أيضــــــل املكتب واملســــــاعدة القانونية املتبادلة. وســــــهَّ املطلوبني
قانون العقوبات وللمدونة املوحدة للقواعد األخالقية لجلســات صــياغة تشــريعية إلعداد تعديالت 

 بشـــــأن الدوائرصـــــياغة مشـــــروع قانون  على ٢٠١٦ســـــاعد املكتب خالل عام  وباملثليف بنما. 
  شتمل على أحكام خاصة مبكافحة الفساد.لياالستخبارية 
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ة دراســــــية بشــــــأن ملراقب املايل العام لعقد حلقويف غواتيماال، تعاون املكتب مع مكتب ا  -٤١
عية من أجل تعديل إقرارات الذمة املالية واإلثراء غري املشــروع، تالها عقد جلســات صــياغة تشــري

  اال. غواتيملستعراض األوىل الاهة لتنفيذ التوصيات املنبثقة عن دورة ازنقانون ال
إدخال تان بشـــأن لكبار املســـؤولني احلكوميني واملشـــرعني يف أفغانســـًا ووفر املكتب تدريب  -٤٢

ضيات االتفاقية، مبا يف ضمان امتثاهلا ملقت شريعات الوطنية ل  ذلك عن طريق إعداد تعديالت على الت
  كافحة الفساد. مب يتعلقفصل شامل يف مشروع القانون اجلنائي 

تو يف وضــــــع املحيط اهلادئ فانوا املشــــــروع اإلقليمي ملكافحة الفســــــاد يف منطقة ودعم  -٤٣
 دعم. كما ٢٠١٦يف عام القانون مد اعُتواحلق يف احلصول على املعلومات، بشأن مشروع قانون 

ت على القانون إدخال تعدياليف ادة ولقسلوك للقواعد الناورو يف إعداد مشروع مدونة املشروع 
انون احلق يف ومشروع ق الفساداجلنائي. ويف جزر سليمان، دعم املشروع مشروع قانون مكافحة 

  لسلوك.اقواعد لاحلصول على املعلومات. كما دعم املشروع فيجي يف صياغة مشروع مدونة 
 ،كافحة الفسادة مباملعنيا الوطنية مبوركينا فاسو والنيجر سلطاهت عززت، ويف غرب أفريقيا  -٤٤

ــــريعات ينيا وموريدعم تقين من املكتب. كما اعتمدت غبقوانني جديدة اعتماد من خالل  تانيا تش
  جديدة ملكافحة الفساد، بعد إجراء مشاورات مع خرباء املكتب.

ئمة يف إطارها يف غامبيا لســـــد الثغرات القاًا جاريًا بدأ املكتب مشـــــروع ٢٠١٧ويف عام   -٤٥
وع قانون إلنشاء مسامهات بشأن مشر اآلنقدم املكتب حىت ومبكافحة الفساد.  قلاملتعالتشريعي 

  كافحة الفساد ومشروع قانون متوخى بشأن حرية اإلعالم. جلنة مل
  

املساعدة على تدعيم األطر املؤسسية والسياساتية الوطنية وقدرة السلطات الوطنية   -هاء  
  على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة

  منع الفساد  -١  
الفعال للتدابري  أن تواصـــــــل وتعزز التنفيذ ،٦/٦يف قراره  ،أهاب املؤمتر بالدول األطراف  -٤٦

صادرة عن  ضوءملؤمتر. االوقائية املبينة يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات ال سلط ال  لذلك ي
ــل  ــالتفصـــــــي ــذ قرار املؤمتر يف جمــال منع الفســــــــاد عمــل املكتــب على ب ــاق تنفي  ٦/٦يف ســـــــي

)CAC/COSP/2017/4.(  
  

  قطاع العدالة اجلنائية  -٢  
جلنائية، وال سيما يف واصل املكتب العمل مع الدول األطراف لبناء قدراهتا يف قطاع العدالة ا  -٤٧

ب برامج تدريبية تناولت جمال التحقيق يف اجلرائم املتصــلة بالفســاد ومالحقة مرتكبيها. وقد وفر املكت
ملالية، اوالتحقيقات  مواضــــيع من قبيل إدارة التحقيقات، وعمليات التفتيش واحلجز، وحتليل الوثائق،

حاسبة ألغراض وعمليات مراجعة احلسابات، وأساليب التحري اخلاصة، وأساليب االستجواب، وامل
  .االستدالل اجلنائي، ومهارات الدفاع يف املحاكمات، وإدارة القضايا
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لفســـــاد اويف ســـــان تومي وبرينســـــييب، عقد املكتب حلقة عمل بشـــــأن التحقيق يف جرائم   -٤٨
كتب النائب العام يف ســـان ومالحقة مرتكبيها، بالتعاون مع الوزارة العمومية االحتادية يف الربازيل وم

لتحقيق واملالحقة تومي وبرينســــييب، يف إطار متابعة توصــــية منبثقة من االســــتعراض بتعزيز قدرات ا
ئم االقتصــادية واملالية القضــائية. ويف كابو فريدي، عقد املكتب دورة تدريبية بشــأن التحقيق يف اجلرا
  رطة.والفساد وإساءة استغالل السلطة من جانب املدعني العامني والقضاة وضباط الش

دريب قضــــاة تللمكتب وضــــع أدلة تدريبية ملعهد التابع املكتب القطري  دعمويف تونس،   -٤٩
ًا املكتب اســتناد عقد ٢٠١٦بشــأن التحقيقات املالية واملســاعدة القانونية املتبادلة. ويف عام  الصــلح

ـــــــإىل هذه األدلة دورات تدريبية  ـــــــبشأن التحقيقات املالية، وًا قاضي ١٢٦لـ بشأن ًا قاضي ١١٢لـ
  .املتبادلةاملساعدة القانونية 

لقائمة بني عن الصــالت ايًّا إيضــاحًا قدم املكتب عرضــ ٢٠١٦ويف تشــرين األول/أكتوبر   -٥٠
ها حمققون يف جمال وحضر نريويبيف حلقة عمل عقدها البنك الدويل يف  ،الضريبية ائمالفساد واجلر

  .ورواندا وكينيا انيا املتحدةزنالضرائب من أوغندا وبوروندي ومجهورية ت
املحيط ة نظم املشـــــــروع اإلقليمي ملكافحة الفســـــــاد يف منطق ٢٠١٧ويف حزيران/يونيه   -٥١

نفاذ القانون من موظفني مكلفني بإوامني عمدعني وحققني ملاهلادئ واملكتب حلقة عمل إقليمية 
م على التحقيق يف من بلدان املحيط اهلادئ اجلزرية هبدف تعزيز التعاون وحتســـــــني قدرهتًا بلد ١٥

جزر ســليمان ويف إكوادور  وطنية جرائم الفســاد ومالحقة مرتكبيها. وعقد املكتب حلقات عمل
  وجزر مارشال.

  
  اإلبالغ عن الفساد  -٣  

من طلبــات ًا بريكًا ال يزال املكتــب يتلقى عــدد متثــل محــايــة املبلغني أحــد املجــاالت اليت  -٥٢
شأهنا ساعدة التقنية ب ستبانال يزال يتصدى للثغرات اليت و ،امل ضات م هافي اليت ت ن خالل االستعرا

األوىل  كملت اســـــــتعراضـــــــات اجلولةأاليت  الدولدولة من  ١٥٦القطرية. وحىت اآلن، حددت 
اية املبلغني. ونتيجة بشأن مح ،من االتفاقية ٣٣صلة باملادة متمساعدة تقنية إىل  احتياجحالة   ١٥٥

لتقنية مبوجب تلك اعدة اتوسيع نطاق عمله يف جمال تقدمي املسل منسقةًا لذلك، بذل املكتب جهود
  تلبية تلك االحتياجات. بغيةاملادة 
لممارسات ي لمرجعدليل  املنشور املعنون أصدر املكتب ٢٠١٥ويف تشرين الثاين/نوفمرب   -٥٣
  سبانية والعربية والفرنسية.رجم الدليل بعد ذلك إىل اللغات اإل. وُتغنيدة يف جمال محاية املبلِّاجليِّ
يســــــان/أبريل نا يف تايلند يف اإلقليمي، عقد املكتب حلقيت عمل، إحدامهوعلى الصــــــعيد   -٥٤

ــــيا بشــــأن محاية املبلغني جل ٢٠١٦ يران/يونيه واألخرى يف فيينا يف حز والشــــهودنوب شــــرق آس
مماثلة لبلدان  حلقة عمل ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب  يف للدول اجلزرية الصـغرية النامية. وعقدت ٢٠١٦

أفضت إىل اعتماد ويا، اليت تبذهلا اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريق للجهودًا غرب أفريقيا دعم
  أولوية.  ذاتوطنية إجراءات عن  فضًال"إعالن مونروفيا بشأن محاية املبلغني والشهود" 
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ن البلدان لدعم لب إىل املكتب أن يقدم مســاعدة تقنية على املســتوى الوطين يف عدد موُط  -٥٥
ا املوضــوع . وشــارك املكتب يف اجتماع مائدة مســتديرة حول هذتامتابعة توصــيات االســتعراضــ

ون بشــــأن ، وقدم تعليقات على مشــــروع قان٢٠١٧نظمته الســــلطات يف كمبوديا يف آذار/مارس 
صــياغة التشــريعات  يف جمالزر ســليمان والســلفادور وليربيا جلدمت مســاعدة محاية املبلغني. كما ُق

  املتعلقة حبماية املبلغني. 
لتفتيش ومكافحة لمجهورية الو الدميقراطية الشـــــــعبية، نظم املكتب واهليئة احلكومية  ويف  -٥٦

ت احللقة الدراسية الفساد حلقة دراسية للسلطات الوطنية بشأن آليات اإلبالغ عن الفساد. وأسفر
  تحسني هذه اآلليات. لعن اعتماد خارطة طريق وطنية 

نطقة املحيط ويف منطقة املحيط اهلادئ، نظم املشـــــــروع اإلقليمي ملكافحة الفســـــــاد يف م  -٥٧
لدان اجلنوب بشـــــأن لتبادل بني بل بابوا غينيا اجلديدة وجزر ســـــليمان وفانواتولاهلادئ حلقة عمل 

ـــاد" لبابوا غينيا اجلديدة،  دون غ عن الفســـاد لإلبالجماين هي نظام اليت مبادرة "هواتف ضـــد الفس
صـــية. وتناولت اهلاتف املحمول أو الرســـائل الن باســـتخداماهلوية وميكن الوصـــول إليه  عن كشـــف

  د.املساءلة واالبتكارات يف ميدان مكافحة الفساتوسيع نطاق ًا حلقة العمل أيض
 فيما يتعلقالقدرات  املكتب التنســــيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية لتوفري بناء كما عزز  -٥٨

يف حلقة عمل  ٢٠١٥يف تشــرين األول/أكتوبر  على ســبيل املثال، أســهم املكتبو. حبماية املبلغني
ملناقشة مشروع قانون  ًاسابقاستضافتها منظمة الشفافية الدولية يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية 

 تها املبادرة اإلقليميةالحقا. كما شـــــــارك املكتب يف فعالية إقليمية نظم اعتمدمحاية املبلغني الذي 
ـــــاد يف كرواتيا يف أيار/مايو  ـــــاد ومح ٢٠١٦ملكافحة الفس ـــــأن اإلبالغ عن الفس اية املبلغني يف بش

  و. نظمت الفعالية ملشاركني من تسع دول أطراف ومن كوسوفقد جنوب شرق أوروبا. و
ظمها الفريق نشــارك املكتب يف حلقة عمل بشــأن محاية املبلغني  ٢٠١٧ويف متوز/يوليه   -٥٩

صــــادي آلســــيا واملحيط مبكافحة الفســــاد وبالشــــفافية والتابع ملنظمة التعاون االقتالعامل املعين 
تعراض األوىل عن االتفاقية وعن نتائج جولة االســـــــيًّا إيضـــــــاحًا اهلادئ. وقدم املكتب عرضـــــــ

لالحتاد ًا املكتب دعم يتعلق حبماية املبلغني يف الدول األعضـــــــاء يف املنتدى املذكور. وقدم  فيما
لغني عن املخالفات، القدم بشــأن صــياغة وإعداد ســياســة االحتاد اجلديدة إزاء املب اآلســيوي لكرة

  ".Do the Right Thingاملعنونة "
  

  الفساد وغسل األموال  -٤  
واصـــــل املكتب دعم اجلهود اليت تبذهلا الدول األطراف يف مكافحة الفســـــاد وغســـــل   -٦٠

ساد وغسل األموال، وذلك بتوفري الدعم يف جمال بناء القدرات  املتعلقة بالكشف عن جرائم الف
يا اجلديدة وجزر كوك  لدول، من بينها األردن وبابوا غين ها يف عدد من ا األموال والتحقيق في
وجزر مارشال ودولة فلسطني وفانواتو ولبنان ومصر واملغرب وموزامبيق. ففي موزامبيق، على 

ورات تدريبية وحلقات دراســـية ســـبيل املثال، قدم مســـتشـــار وطين يف مكافحة الفســـاد عدة د
للمدعني العامني واملحققني حول التحقيق واملالحقة القضــائية يف قضــايا غســل األموال كوســيلة 

  ملكافحة الفساد.
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ملكافحة  ٢٠١٦ عام وعمل املكتب مع اجلهات املعنية يف بنما والســـــلفادور إلطالق محلة  -٦١
لليوم  اتتحضـــريوســـائط التواصـــل االجتماعي، يف إطار ال إطالقها يفغســـل األموال، مبا يف ذلك 
ًا ر، وفر املكتب تدريبتشرين األول/أكتوبر. ويف السلفادو الذي يقام يفالدويل ملنع غسل األموال، 

 التحقيقة، بشــأن للمدعني العامني والشــرطة، مبا يف ذلك مجيع رؤســاء الوحدات املتخصــصــة املعني
م املكتب مشــــورة غســــل األموال. ويف اجلمهورية الدومينيكية، قدالقضــــائية يف جرائم  واملالحقة

التوصيات املنبثقة  متابعة سياقبشأن الصياغة التشريعية ملشروع قانون ملكافحة غسل األموال، يف 
  عن االستعراض القطري. 

ألموال. فعلى باجلهود الرامية إىل مكافحة غســـــل ا تتصـــــليف بنما نفذ املكتب مبادرات و  -٦٢
ساد وغسل لتدريب املدعني العامني على التحقيق يف قًا املثال، وضع املكتب منهجسبيل  ضايا الف

لفســـــاد وغســـــل ااألموال واســـــترداد املوجودات، أدى إىل زيادة املالحقات القضـــــائية يف جرائم 
ها ملكتب املكتب دورات تدريبية حول منع جرائم غســــــل األموال والكشــــــف عن وعقداألموال. 

الرقابة  املسؤولية عن يتوىليعىن باإلشراف والرقابة على الكيانات غري املالية يف بنما، و أنشئ حديثًا
. وباإلضافة املحامنيوعلى الكازينوهات والوكاالت العقارية واملناطق احلرة ومكاتب توثيق العقود 

لقدرات ال بناء اتحديد االحتياجات يف جملإىل ذلك، عمل املكتب مع وزارة االقتصـــــــاد واملالية 
املالية. ويف حزيران/يونيه  لبنما من قبل فرقة العمل املعنية باإلجراءات التايل الفحصإلجراء ًا حتضري
املصــارف من أجل  راقبني علىمبســؤولني من وحدة التحليل املايل يف بنما ومبالتقى املكتب  ٢٠١٧

يًّا إيضــــاحًا ضــــكتب عرقدم امل ٢٠١٧إطالق محلة وطنية ملكافحة غســــل األموال. ويف متوز/يوليه 
  بنما.ب كولون مدينة نع غسل األموال، الذي نظمته غرفة التجارة يفمب املعينخالل املؤمتر األول 

ال يف منطقة ويف منطقة املحيط اهلادئ، تعاون املشــــــروع اإلقليمي ملكافحة غســــــل األمو  -٦٣
مية ومتويل اإلرهاب ت اجلرمكتب ملكافحة غســل األموال وعائداللربنامج العاملي الاملحيط اهلادئ و

 ووقفه رتكابهعن ا ردعالإقليمي بشأن موضوع الكشف عن غسل األموال و برنامج تدرييب لتقدمي
ر . كما يســَّ وســاموا وفيجيجزر كوك وحضــره مشــاركون من بابوا غينيا اجلديدة وتونغا  ومنعه،

من وحدات يًّا سنو مشاركنياملشروع يف وحدة االستخبارات املالية يف فيجي برنامج تبادل ألربعة 
هم املشـــــاركني فمن أجل حتســـــني  ،االســـــتخبارات املالية يف بلدان منطقة املحيط اهلادئ األخرى

وال ومتويل اإلرهاب. للتحليل املايل والتحقيق يف املعامالت املالية املتصـــــلة بالفســـــاد وغســـــل األم
 بنظريهتا فيجي املشروع إحلاق أحد مسؤويل وحدة االستخبارات املالية يف دعمذلك،  عن وفضًال

  يف جزر مارشال بغية تعزيز إطار إدارة االستخبارات فيها.
نة فرقة العمل ا  -٦٤ ية وأســـــــهم املكتب يف مشـــــــروع تقرير التصـــــــنيف الذي أعدته أما ملعن

الت القائمة بني ذي تناول الصـــــوال أفريقياباإلجراءات املالية يف منطقة الشـــــرق األوســـــط ومشال 
ائج عمليات نتواملكتب نتائج ذلك التقرير  وقدم. عضـــــوًا دولة ١٩الفســـــاد وغســـــل األموال يف 

التصـــنيف وســـاعدة التقنية االتفاقية يف املنطقة إىل اجتماع الفريق العامل املعين باملتنفيذ اســـتعراض 
بالتعاون مع  املكتب وعقد. ٢٠١٧ل الذي عقد يف الكويت يف نيســـــــان/أبريفرقة العمل والتابع ل

اركون من مجيع حلقة عمل يف قطر بشأن وقف متويل اإلرهابيني حضرها مشاملذكورة  العملفرقة 
  .بلدان املنطقة
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والبحر الكارييب  شــــــارك املكتب يف اجتماع لربملان أمريكا الالتينية ٢٠١٧ويف أيار/مايو   -٦٥
موال يف املنطقة. أن جهود ومبادرات مكافحة غسل األبشيًّا إيضاحًا عقد يف بنما، حيث قدم عرض

 Illicit financial“وشــــارك املكتب كذلك بصــــفة عضــــو فريق خرباء يف احللقة الدراســــية املعنونة 

flows: stop it, track it, get it and use it”يجرييا.، اليت عقدت يف نيويورك برعاية النرويج ون  
  

  القطاع اخلاص  -٥  
كافحة الفســاد. ماملؤمتر اإلقرار بالدور احليوي الذي يضــطلع به القطاع اخلاص يف واصــل   -٦٦
القطاعني العام  املعنون "بيان ســـانت بطرســـربغ بشـــأن الترويج للشـــراكات بني ٦/٥للقرار ًا ووفق

ة الفســــــاد يف واخلاص يف جمال منع الفســــــاد ومكافحته"، زاد املكتب من جهوده يف جمال مكافح
شرين األول/أكتوبر و القطاع اخلاص. سبيل املثال، ألقى املكتب يف ت ضرة يف بنما  ٢٠١٦على  حما

خالل مؤمتر ذلك و ،بعنوان "برنامج مكافحة الفســـــــاد واألخالقيات واالمتثال لألعمال التجارية"
تص مبراقبة خمموظف  ٣٠٠ حنوحضـــــــره  لموظفني املعنيني باالمتثالل البنمية للرابطة ٢٠١٦عام 

  لشركات واملصارف املحلية. االمتثال من ا
نة جلمع تشــــارك بال ،املكتب ســــلســــلة من حلقات العمل عقد ٢٠١٧ويف شــــباط/فرباير   -٦٧

 املتعلقةيســــية حول موضــــوع لوائح املحكمة العليا اإلندون ،القضــــاء على الفســــاد يف إندونيســــيا
اللوائح على ه هذعلومات عن امل تعميم إىلحلقة العمل  وهدفتاملســـــؤولية اجلنائية للشـــــركات. ب

لمدعني العامني لتدريب توفري اليف القطاع اخلاص، وهبا ، وزيادة الوعي نطاقا وســـــــعاأل اجلمهور
  على اللوائح.  نيواملحققني وضباط الشرطة الوطني

ية وإقليمية من أجل تعزيز جهود   -٦٨ اد يف كافحة الفســـــــموعمل املكتب مع منظمات دول
 ننطقة آســـــــياملمنتدى للقانون التجاري  يف ،قدم املكتب ٢٠١٦القطاع اخلاص. ففي أيار/مايو 

ني من احلكومة ملشـــــــاركيًّا إيضـــــــاحًا عرضـــــــ الدويل،نظمته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري 
إطار يف  ،ملكتباأسهم  ٢٠١٧. ويف آذار/مارس العمومي واالشتراءوالقطاع اخلاص عن االتفاقية 

جتماعية للشــــركات جارية الذي نظمته شــــبكة املســــؤولية االاملؤمتر اإلقليمي لســــالمة األعمال الت
 ةجانبي فعالية يف حلقة نقاش حول جهود مكافحة الفســــاد يف القطاع اخلاص ويف ،نســــياآلالتابعة 
  .العمومي االشتراءبشأن 
جمموعة مشل ، هوكيانات الوثيق مع عدد من منظمات القطاع اخلاص عملهواصــل املكتب و  -٦٩

ية  يةالعشـــــــرين املعن تدى  ،وحوار جمموعة العشـــــــرين مع القطاع اخلاص ،باألعمال التجار واملن
االقتصــادي العاملي. فعلى ســبيل املثال، شــارك املكتب يف مؤمتر ملجموعة العشــرين املعنية باألعمال 

بوصـــــــفها  ٢٠٣٠ عام التجارية: خطة األعمال التجارية كان عنوانه "من التطلعات إىل إجراءات
وشــارك  .لتجارية املســؤولة ومكافحة الفســاد يف ســياق تطوير اهلياكل األســاســية"لألعمال اًا حمرك

املكتب يف اجتماع للفريق املواضـــيعي املعين بالســـلوك التجاري املســـؤول ومكافحة الفســـاد نظمته 
ستبانة اخلطوات  اليت ميكن للمؤسسات  املحددةجمموعة العشرين املعنية باألعمال التجارية هبدف ا

شــــــارك  ٢٠١٦تباعها لتحقيق أهداف التنمية املســــــتدامة. ويف كانون األول/ديســــــمرب التجارية ا
 تناولت املكتب يف حلقة دراســـــية عقدت يف بروكســـــل للشـــــركات البلجيكية العاملة يف اخلارج
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عقد املكتب دورة تدريبية يف بنما ملوظفي الغرفة  ٢٠١٧شواغل مكافحة الفساد. ويف آذار/مارس 
  كولون بشأن األخالقيات واالمتثال. مدينة التجارية يف

كبرية  ًاعن العمل املباشـــــــر مع كيانات القطاع اخلاص، بذل املكتب جهود وفضـــــــًال  -٧٠
لقرار املؤمتر ًا وفق لترويج ودعم الشراكات بني القطاعني العام واخلاص يف جمال مكافحة الفساد

ندن يف تشـــــــرين األول/٦/٥ قدم املكتب يف ل ثال،  يل امل لعرض ا ٢٠١٦أكتوبر . فعلى ســـــــب
نتدى املختصــني يف االفتتاحي خالل االجتماع اخلامس ملنتدى مكافحة الرشــوة والفســاد التابع مل

خلاص لتناول جمال مكافحة غســـل األموال، الذي هو منصـــة تضـــم خرباء من القطاعني العام وا
ساد ومكافحته. ويف أيار/مايو  سائل منع الف سبًا قدم املكتب أيض ٢٠١٧م ا خالل مؤمتر انييف إ

ـــــأن الن ـــــراكات بني اعن أمهية االتفاقية وعن يًّا إيضـــــاحًا زاهة يف القطاع اخلاص عرضـــــبش لش
ار موظفي من كب ١٢٠، وحضره حنو EYالقطاعني العام واخلاص. واستضافت املؤمتر مؤسسة 

  الشؤون املالية ومراقبة االمتثال. 
تمويل من "مبادرة ملي لألمم املتحدة وببالتعاون مع االتفاق العا ،يضـــــــطلع املكتب حالياو  -٧١

اد عن طريق احلد من فرص الفســــإىل هدف ييف كولومبيا  مشــــروع جاراهة"، بتنفيذ زنلل زنســــيم
املتعلقة مبكافحة  اتتعزيز احلوار بني القطاعني العام واخلاص، وحتســــني األطر احلكومية والتشــــريع

على إعداد  ق العاملياملكتب مع االتفا عملوقد  اخلاص.اهة يف القطاع زنثقافة ال وإجيادالفســــــاد، 
 كيف ميكنتوضــــح  يتواليل لقيادة أهداف التنمية املســــتدامة"، "خمطط أوَّاملعنونة ســــلســــلة األدلة 

ملكتب عمله على ايف حتقيق أهداف التنمية املســتدامة. ويواصــل أن تســهم كيانات القطاع اخلاص ل
اون مع االتفاق العاملي، "مكافحة الفســاد"، اليت وضــعت بالتع املعنونةترمجة أداة التعلم اإللكتروين 

  أوسع. صبح يف متناول مجهورتلكي  ،إىل لغات إضافية
ًا ملحيط اهلادئ دعماملشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف ا قدم، ويف منطقة املحيط اهلادئ  -٧٢

ة أدوات ك وجمموعيف وضــــع مشــــروع مدونة ســــلو املحيط اهلادئملنظمة القطاع اخلاص يف جزر 
مع برنــامج يًّــا الفرعيــة الوطنيــة. ويف املكســـــــيــك، يتعــاون املكتــب حــال اهليئــاهتــولتلــك املنظمــة 

تحليل املخاطر لمنوذجي وبروتوكول  يةوضــــــع مدونة أخالقيات منوذجعلى املتحدة اإلمنائي   األمم
شآت ضمن مشروع يهدف إىل معالصغرية واملتوسطة احلجم،  للمن عم مكون د كتيبات مناظرة، 

 عمل، ٢٠١٧م اهة الشــركات يف النظام الوطين ملكافحة الفســاد. وخالل النصــف األول من عازن
لى الصــــعيد الوطين وعلى تقدمي املســــاعدة التقنية علمع اململكة املتحدة ًا أيضــــًا وثيق عمًالاملكتب 

 يةلكم املوصـــــعيد الواليات يف املكســـــيك. ونظم املكتب حلقة عمل يف املكســـــيك للتعريف مبفه
تربها اخلاص دعم خمل. وعلى صعيد الواليات، نظمت أنشطة مع حكومة مكسيكو سييت االنتفاعية
ة ضــمن اســتراتيجية األشــغال العامة، املناط به مراجعة حســابات مشــاريع اإلنشــاءات العام مبراجعة

  نع الفساد.ملالبلد 
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  املتصلة مبكافحة الفساداملساعدة على التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية   -واو  
سلطات املركزية ببقائمة  االحتفاظاملكتب  يواصل  -٧٣ طلبات املساعدة  املسؤولة عناملعينة ال

معلومات يًّا القائمة حال من االتفاقية. وتتضـــــــمن ٤٦من املادة  ١٣للفقرة ًا القانونية املتبادلة، وفق
  دولة. ١٢٨االتصال اخلاصة بالسلطات املعينة يف 

ال مكافحة جماصـــــــل املكتب اإلقرار بالدور احلاســـــــم الذي يؤديه التعاون الدويل يف ويو  -٧٤
كافحة الفســـاد الفســـاد وتشـــجيع التعاون بني الســـلطات املختصـــة ذات الصـــلة واهليئات املعنية مب

خلرباء احلكومي الدويل قد اجتماع اقد عواملمارسني يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة الفساد. و
طرسربغ باالحتاد الروسي لتعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية يف سانت بباب املشاركة وح املفت

الدول  توعرضــــــ. ٢٠١٦يف فيينا يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب و ٢٠١٥يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب 
عاون  هذين االجتماعنياألطراف خالل  جمال الت لدويلاملمارســـــــات اجليدة يف  ًا تقييم جرتوأ ا

يل يف املرافعات وناقشــت التعاون الدو الدويلالتعاون شــأن االســتعراضــات القطرية ب اجاتالســتنت
اجتماع اخلرباء املقبل  املدنية واإلدارية املتعلقة بالفســــاد، من بني مواضــــيع أخرى. ومن املقرر عقد

  خالل الدورة السابعة للمؤمتر.
دمات االســتشــارية بناء القدرات واخللأنشــطة على املســتويني اإلقليمي والوطين  تقدمي ومت  -٧٥

امية إىل تنســـيق بشـــأن التعاون الدويل، وواصـــل املكتب مشـــاركته يف االجتماعات واملؤمترات الر
ية اليت عقدت يف املشــــاركون يف حلقات العمل اإلقليم شــــددالتعاون الدويل. فعلى ســــبيل املثال، 

ى التعاون الدويل عل الفســادة ملكافحة يف إطار متابعة مؤمتر القم أفريقياشــرق وجنوب شــرق آســيا 
ت حمددة بشأن كيفية توصيا ووضعواتنفيذ االتفاقية،  لتعجيلباعتباره أحد املجاالت ذات األولوية 

  .كلتيهما تعزيز التعاون الدويل يف املنطقتني
اإلقليمية  املكتب دعم الرابطات اإلقليمية لســلطات مكافحة الفســاد والشــبكات وواصــل  -٧٦

د ورابطة ســلطات الرابطة األفريقية لســلطات مكافحة الفســا مبا يف ذلكمكافحة الفســاد، ألجهزة 
رب أفريقيا. غمكافحة الفســـاد يف شـــرق أفريقيا وشـــبكة املؤســـســـات الوطنية ملكافحة الفســـاد يف 

ثة اجتماعات ، بدعم من املكتب، أمانة دائمة يف الســـــنغال عقدت ثالاألخرية وأنشـــــأت الشـــــبكة
مســـؤويل مكافحة  أكادميية يف نيجرييا لتدريب املذكورة مانةاألذلك، أنشـــأت  عن وفضـــًالعامة. 

ول األتدرييب ال هابرناجم ٢٠١٥يف أيلول/ســـــــبتمرب األكادميية عقدت وبلدان املنطقة،  يفالفســـــــاد 
  ن. وجيري التحضري لعقد دورة دراسية ثانية. أسبوعا مدتهو

أن أفضـــــل تب عقد حلقة عمل إقليمية بشـــــر املكالكارييب، يســـــَّ وويف أمريكا الوســـــطى   -٧٧
والســـلفادور مينيكية ممثلني من بنما واجلمهورية الدو حبضـــور ،املمارســـات يف جمال التعاون الدويل

ر يف الســـــلفادور، ووغواتيماال وكوســـــتاريكا ونيكاراغوا وهندوراس.   متوز/يوليه يف املكتبيســـــَّ
لمســــاعدة ل قانوننيف إىل صــــياغة أول إطالق فرقة عمل معنية بالصــــياغة التشــــريعية هتد ٢٠١٦

  تسليم املجرمني.لالقانونية املتبادلة و
يف حلقة نقاش عقدت يف إطار املنتدى  ٢٠١٧ويف أوروبا، شارك املكتب يف نيسان/أبريل   -٧٨

الســـنوي املعين مبكافحة الفســـاد يف االحتاد األورويب هبدف تعزيز التعاون الدويل يف إطار االتفاقية. 
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عن التعاون الدويل يف التحقيقات املتعلقة بالفساد خالل مؤمتر يًّا إيضاحًا عرضًا املكتب أيضوقدم 
نظمه  ،(SIENA)" تطبيق الشــــبكات اآلمنة لتبادل املعلومات"بشــــأن  لســــلطات مكافحة الفســــاد

 بني اتاملكتب االحتادي النمســاوي ملكافحة الفســاد. وســعى املؤمتر إىل حتســني التعاون يف التحقيق
  السلطات األوروبية ملكافحة الفساد. 

ــارك املكتب يف االجتماع الســنوي ألجهزة مكافحة ا  -٧٩ ــيا، ش لفســاد ويف جنوب شــرق آس
شارك امل سيا. كما  شرق آ كتب يف مؤمتر األعضاء يف رابطة األحزاب املناهضة للفساد يف جنوب 

ند يف آذار/مارس قد يف تايلع نإقليمي بشــأن حتســني التعاون القضــائي عرب احلدود يف منطقة آســيا
سليم و، ٢٠١٧ بادلة وبشأن األدوات واملساعدة القانونية املت املطلوبنيقدم دورات تدريبية بشأن ت

ثالث على اليوم ال تيسري التعاون الدويل. وركزت االجتماعات اليت عقدت يفلاليت صممها املكتب 
  وديا وميامنار.فييت نام وكمبوبية تعزيز التعاون الدويل يف مجهورية الو الدميقراطية الشع

يل يف ندوة حول التعاون الدويًّا إيضــــــاحًا قدم املكتب عرضــــــ ٢٠١٧ويف حزيران/يونيه   -٨٠
  ورواندا وكينيا. انيا املتحدةزنملحققني من أوغندا ومجهورية ت "مايامو"دولية نظمتها مؤسسة 

دة القانونية ر طلبات املســـاعذلك، عمل املكتب على إعادة تصـــميم أداة حتري عن وفضـــًال  -٨١
سيع  ،املتبادلة سهولة يف االستعمال وتو صياهتاجلعلها أكثر  اج خواص فيها تتعلق وإدرالوظيفية  خا

املحدثة لألداة  ةالصـــيغباســـترداد املوجودات وأشـــكال إضـــافية للتعاون الدويل. ومن املقرر إطالق 
  .٢٠١٧اإللكترونية يف أواخر عام 

محاية  ن بينهامالتعاون الدويل يف طائفة من املجاالت املواضـــــيعية،  دعموواصـــــل املكتب   -٨٢
املواضــــــيع يف التقرير  ههذ عناهة يف الرياضــــــة. ويرد مزيد من املعلومات زنالبيئة واحلياة الربية وال
  ).CAC/COSP/2017/4( ٦/٦املتعلق بتنفيذ القرار 

  
  املساعدة املتعلقة باسترداد املوجودات  -زاي  

إىل املؤســــــســــــات الوطنية من أجل تعزيز قدراهتا يف جمال تعقب  املكتب املســــــاعدةقدم   -٨٣
يف ســـياق ًا هذا العمل أســـاســـ ىجرووجتميدها ومصـــادرهتا وإعادهتا. وضـــبطها عائدات الفســـاد 

مبادرة اســـترداد املوجودات املســـروقة ("ســـتار"). وتســـهم املعلومات الواردة يف املذكرة احلالية يف 
يتضــــمن  املوجوداتث عن تنفيذ واليات الفريق العامل املعين باســــترداد لي حمدَّتكميل تقرير مرح

دم إىل الفريق العامل خالل دورته احلادية ُقمعلومات مفصــلة عن أعمال املكتب ومبادرة "ســتار" و
  ).CAC/COSP/WG.2/2017/3 (انظر الوثيقة ةعشر
عدد من التدابري  وتدعم مبادرة "ستار" اجلهود الرامية إىل استرداد املوجودات عن طريق  -٨٤

ات، وإقامة الشراكات املختلفة، مبا يف ذلك املشاريع القطرية، وإسداء املشورة يف جمال السياس
بادل املعارف واالب ية األخرى، وإطالق مبادرات ت لدول واألطراف املعن طة مع ا تكار، وأنشـــــــ

  إىل املناصرة.  الدعوة
 هاالدول يف جهودإىل تقدمي مساعدات قطرية قائمة على الطلب "ستار" مبادرة  وواصلت  -٨٥

، إىل جانب بلدًا ٢٠املســـاعدة كل عام ألكثر من املبادرة تقدم والرامية إىل اســـترداد املوجودات. 
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املبادرة مع عدد ذلك، تعاونت  عن وفضــًالعدة منتديات وشــبكات إقليمية الســترداد املوجودات. 
من الواليات القضـــائية األخرى من خالل مؤســـســـات إقليمية و/أو دولية يف جماالت من قبيل بناء 

مشــــاريع قطرية مصــــممة على  منعمل املبادرة  معظم ويتألفاملســــاعدة التقنية.  وتقدميالقدرات 
ة التحليل طائفة متنوعة من األنشـــطة مبا يف ذلك أنشـــط ويشـــمل ،شـــكل برامج متعددة الســـنوات

واإلفصــاح عن التكتيكي، ووضــع اســتراتيجيات اســترداد املوجودات، وأســاليب التحريات املالية، 
يف إطار التحضــري للقضــايا، وإســداء  ألغراض االســتدالل اجلنائي احلســاباتمراجعة و، املوجودات

ستو ضائية األخرى. وي صاالت بالواليات الق سري االت ضايا، وتي شأن إدارة الق شورة ب جب تقدمي امل
مشاريع حمددة األهداف للمساعدة كذلك أنشطة عامة لبناء القدرات وب االضطالع املساعدةهذه 
تيسـري العقد حلقات عمل تدريبية وانتداب موجهني و بادرةاملالقضــايا. وتشــمل منهجيات ب تتصــل

  والدويل.  الصعيدين الداخليتنسيق والتعاون على عملي للال
ــــاعدة القطرية اليت توفرها مبادرة "ســــ وفيما يلي أمثلة توضــــح  -٨٦ تار". ففي أحد أنواع املس

اراتية املفتوحة بشـــــــأن املعلومات االســـــــتخب ،بلدان أمريكا الالتينية، عقدت املبادرة حلقة عمل
 ذلك البلد، ألعضــــاء الفريق املشــــترك بني املؤســــســــات املعين باســــترداد املوجودات يف ،املصــــدر

جلنائية املتعلقة بالفســاد. املســاعدة القانونية املتبادلة يف املســائل ا عن إعداد طلبات وأصــدرت دليًال
بادرة عقدت و لدان امل ناء  األفريقيةيف أحد الب قة عمل لب قدراتحل خطة عمل  لدعم وضـــــــع ال

 هيئةاملبادرة  ودعمتبلد. عائدات اجلرمية وأدواهتا يف ذلك الاملتعلق بقانون لتنفيذ المتوسطة األجل 
العمليات اإلدارية  نبشــأأدلة قانونية وإعداد كتيبات  يفيف أحد البلدان اآلســيوية  مكافحة الفســاد

، أرســـلت املبادرة ٢٠١٧الداخلية لقضـــايا اســـترداد املوجودات. ويف كانون الثاين/يناير القانونية و
رة على ريقيا، عملت املباد. ويف بلد آخر يف أفمشــروعهابعثة إىل منغوليا يف إطار املرحلة الثانية من 

املتعلقة شــــريعات تلالتطبيق الفعال لاســــتراتيجية دعم عقد دورة للقضــــاة واملدعني العامني بشــــأن 
مســاعدة قانونية  املاضــيتنيبادرة خالل الســنتني امل قدمتذلك،  وفضــًال عناملصــادرة دون إدانة. ب

أمريكا الالتينية  يف عدة بلدان منهاقوانني مصادرة املوجودات،  تعديللعدد من البلدان يف وضع أو 
  وأفريقيا وآسيا. 

 علىعدة توفري ونشــر أدلة وكتيبات وأدوات أخرى للمســا"ســتار" كما واصــلت مبادرة   -٨٧
ة الكاملة عن احلصـــــول على الصـــــوراملعنون دليل الاســـــترداد املوجودات املســـــروقة، مبا يف ذلك 

صـــــــدر يف كانون لذي ا، الفعالة املوظفني العموميني: دليل عن كيفية إعداد إقرارات الذمة املالية
ســـــــتغل يحمركو الدمى: كيف أتيح املنشـــــــور املعنون  ٢٠١٦. ويف عام ٢٠١٦األول/ديســـــــمرب 

باللغة العربية. كما تعمل  الفاسدون اهلياكل القانونية إلخفاء األموال املنهوبة، وما العمل إزاء ذلك
من قضـــايا يف جمال  ملا اســـتجدًا وفقحتديثه بغية املبادرة على إصـــدار طبعة جديدة من ذلك الدليل 

ممارســــــني حول لوالعاشــــــرة لعمل التاســــــعة ال حلقيتبادرة كذلك امل. ودعمت امللكية االنتفاعية
إىل وضع دليل بشأن  اأفضت لتنيل، االعمومينياستعادة املوجودات غري املشروعة من كبار املسؤولني 

ار عملية لوزان. يف إطاملســــــروقة، وجودات ملااســــــترداد لكفاءة تنفيذ املبادئ التوجيهية العشــــــرة 
رة املوجودات وتعاون املكتب مع ممثلي إثيوبيا وســــــويســــــرا لعقد اجتماع خرباء دويل بشــــــأن إدا

  .والتصرف فيها املسروقة املستردة أو املعادة
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ادس والســــابع لمؤمترين الســــلبالتعاون مع اإلنتربول،  "ســــتار" اخلدمات،وفرت مبادرة و  -٨٨
فتهما اهلند يف تشــرين ملية جلهات التنســيق املعنية باســترداد املوجودات، اللذين اســتضــاللشــبكة العا

يه  ٢٠١٥الثاين/نوفمرب   ٢٠١٧عام  ، على التوايل. وحضـــــــر مؤمتر٢٠١٧وكندا يف حزيران/يون
شــارك فيها يًّا ثنائًا اجتماع ٤٠عقد  واشــتمل علىإقليمية،  مخس شــبكاتوًا بلد ٤٥ن من ومندوب
  شبكات إقليمية.  مخسوًا بلد ٢٧
يف إلقليمية لعدد من الشــــبكات اًا نشــــطًا املكتب، من خالل مبادرة "ســــتار"، دعم وقدم  -٨٩
ـــترداد املوجودات،  جمال ـــبكة اجلنوب األفريقي املشـــتركة بني الو من بينهااس ـــترداد ش كاالت الس

 شــبكة أمريكاو املوجودات، وشــبكة غرب أفريقيا املشــتركة بني الوكاالت الســترداد املوجودات،
غســل األموال، ملكافحة  اليةســترداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالالالتينية 

شرق أفريقيا اهلادئ املشتركة بني الوكاالت السترداد املوجودات، وشوشبكة آسيا واملحيط  بكة 
ن اســــــترداد م حلقات عمل للخرباء بشــــــأونظَّ ،املشــــــتركة بني الوكاالت الســــــترداد املوجودات

واملنتدى العاملي  موالاألمثل املنتدى العريب الســــترداد ًا املوجودات. وباملثل، دعمت املبادرة جهود
ية املشـــاهبة لفرقة املكتب بنشـــاط مع اهليئات اإلقليم يتشـــاركد املوجودات. كما الســـتردا املرتقب

عدة تقنية إىل أمانة قدم املكتب مســـــا ٢٠١٦العمل املعنية باإلجراءات املالية. ويف أيلول/ســـــبتمرب 
املوجودات وتقاســــم  ردلباالتفاق اإلقليمي  املتعلقةاجلماعة الكاريبية بشــــأن املشــــاورات القانونية 

ومت التوقيع  ٢٠١٧ناير يف كانون الثاين/ياملذكورة مانة األالذي وافقت عليه  ،وجودات املســـتردةامل
  من نفس العام.عليه يف شباط/فرباير 

د التعاون الدويل ، شــارك املكتب يف اســتضــافة املؤمتر الدويل املعين بتوطيعن ذلك وفضــًال  -٩٠
جل تعزيز التنمية  اســــترداد املوجودات من أعلى مكافحة التدفقات املالية غري املشــــروعة وحتســــني

ن احلكومة واملجتمع ع. وضم املؤمتر ممثلني ٢٠١٧املستدامة، الذي عقد يف أبوجا يف حزيران/يونيه 
قات غري املشــروعة املدين والقطاع اخلاص واملنظمات الدولية، وســلط الضــوء على أمهية فهم التدف

ركون إعالن أبوجا ات والتعاون الدويل. واعتمد املشـــــايف املعامالت التجارية واســـــترداد املوجود
ســــــني اســــــترداد بشــــــأن توطيد التعاون الدويل على مكافحة التدفقات املالية غري املشــــــروعة وحت

حة التدفقات تضـــمن توصـــيات مفصـــلة ملكافالذي املوجودات من أجل تعزيز التنمية املســـتدامة، 
  املالية غري املشروعة.

  
  من النظرًا اعدة التقنية اليت تتطلب مزيدمسائل املس  -خامسًا  

، اض التنفيذاجتماعات مؤمتر الدول األطراف وفريق استعرعليه شددت  على النحو الذي  -٩١
أمهية حمورية يف ملساعدة بإىل هذه اتقدمي املساعدة التقنية من أجل تلبية االحتياجات املستبانة يتسم 
  تنفيذ االتفاقية.واتساق جناح 
ية أن تتوىل وجيب  -٩٢ لدان املعن يادة  الب ية اســـــــتعراض ق يذعمل يد عم وكذلك التنف حتد ية  ل

للبلدان  مملوكتني لعمليتانهاتان ا وأن تكون ،التفاقيةلكامل لتنفيذ االإجراءات املتابعة الرامية إىل 
املعنية  يع اجلهات الفاعلةمج وأن ُتشركا تكونا شاملتنيأولوياهتا الوطنية؛ وأن  املعنية ومنطلقتني من

  .اقطريًّ قتنيمنس ا؛ وأن تكونةمنهجي بطريقة
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وحمددة رية األمد وينبغي أن تتاح أثناء عملية االستعراض مساعدة تقنية حمددة الغرض وقص  -٩٣
اضــات القطرية. وعلى أثناء االســتعر اليت تســتبانم كاســتجابة أولية لالحتياجات تقدَّ املســتهدفني،

أنشـــطة لتبادل  إقليمية أو يةهذه املســـاعدة شـــكل حلقات تدريب تتخذالصـــعيد اإلقليمي، ميكن أن 
ر الناتج عن عمل املمارســــــات اجليدة. ومن الضــــــروري توفر موارد من خارج امليزانية لتعزيز األث

  تعزيز التعاون اإلقليمي والدويل.واآللية 
 أقوىمساعدات  تقدميما تتطلب االحتياجات املستبانة يف االستعراضات القطرية ًا وكثري  -٩٤

 هذهيف ووتشــتمل على عناصــر تشــريعية وســياســاتية ومشــورة تقنية. متعددة على مدى ســنوات 
عمليات االستعراض  اتباع هنج استراتيجي لضمان أن يراعي مقدمو املساعدة نواتج يتعنياحلاالت، 
ــــــواء  ــــــاعدة التقنية امج بربا فيما يتعلقس اتج يف الربامج ك النوإدماج تلفيما يتعلق بديدة أو اجلملس

ة والشركاء اإلمنائيني املعنيني املكتب احلوار بني السلطات الوطني رييسِّ هلذه الغاية، ًا اجلارية. وحتقيق
  ذة.وكالة منفِّكنفسه املكتب دعم للربنامج دون أن يفرض الحلصول على ا بغية
ناشــئة عن عمليات التوصــيات ال ملعاجلةوتشــمل األمثلة على اإلجراءات اليت ميكن اختاذها   -٩٥

 الالزمةة املخصصة املساعدة التقنياألخرى للحصول على طلبات ال للعمل على تلبيةاالستعراض أو 
ـــــاملة ملكافحة الفلتعزيز  ـــــتراتيجية وطنية ش ـــــاد (مبا يف ذلك تنفيذ االتفاقية وضـــــع أو تنقيح اس س

ولويات املســـتبانة؛ مع األاألولويات والنواتج والرصـــد والتقييم واإلبالغ) و/أو خطة عمل للتعامل 
ها، مبا يف ذلك التح تدريب على التحقيق يف جرائم الفســـــــاد ومالحقة مرتكبي ية؛ وال ملال قيقات ا

واملســـاعدة  طلوبنياملوالتدريب على تعزيز التعاون الدويل يف قضـــايا الفســـاد، مبا يف ذلك تســـليم 
شريعية ملعاجلة أوجه  شورة الت سداء امل ستالقانونية املتبادلة؛ وإ شريعات الوطنية القصور امل بانة يف الت

ية ملكافحة الفســاد؛ الوطن للهيئة بشــأن وضــع نظام إلدارة القضــايا اخلرباء؛ وإســداء مشــورة الراهنة
. كما هاواستخدام ةوإسداء املشورة القانونية وتوفري التدريب على اعتماد أساليب التحري اخلاص

بالغ اإلشاء آليات  اإلبالغ عن الفساد عن طريق إنحتسني سبلبشأن  بانتظاميتلقى املكتب طلبات 
  ظم اإلقرار باملصاحل.ورصد املوجودات ون مراقبةعن برامج  محاية الشهود واملبلغني، فضًالبرامج و

قليمي. وميكن حتديد االحتياجات املشـــتركة على الصـــعيدين اإلقليمي ودون اإلًا ومت أيضـــ  -٩٦
عم ألنشــطة تبادل دإقليمية أو  يةاإلقليمية القصــرية األجل شــكل حلقات تدريب ةخذ املســاعدتتأن 

: التعاون لييما املمارســات اجليدة على املســتوى اإلقليمي، وميكن أن تتضــمن عقد دورات حول 
فاقات والترتيبات بناء القدرات وتعزيز التشـــــــبيك بني املمارســـــــني يف املنطقة؛ واالت علىالدويل 

رســات اجليدة والدروس اون يف جمال إنفاذ القانون ويف التحقيقات املشــتركة؛ واملماالنموذجية للتع
 ملناهضـــةعات النموذجية التجرمي؛ والتشـــري واملشـــورة القانونية ملعاجلة الثغرات يف أحكام املســـتفادة

  غسل عائدات الفساد. 
 تقدمييف  للغاية مفيدةكافحة الفســـاد مب املعنينيلمســـتشـــارين اإلقليميني لشـــبكة املكتب و  -٩٧

ة لتلبية االحتياجات اإلقليمية ودون اإلقليمية والقطرية. وتعتمد يوفعال بســـــــرعةالتقنية  املســـــــاعدة
ال خيدمها مبكافحة الفســاد، وتوســيعها لتشــمل مناطق أخرى  املعنينياســتدامة شــبكة املســتشــارين 

امليزانية. وســتتطلب اخلدمات على توفر موارد من خارج يًّا حصــرًا مســتشــار إقليمي، اعتماديًّا حال
شارية  شبكة تو اليت يقدمها اخلرباءاالست ستمرار جناح امن خالل تلك ال ضمان ا ضافية ل فر موارد إ
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عملياهتا وقدرهتا على توفري املســـــــاعدة التقنية املطلوبة. ولعل مؤمتر الدول األطراف يود أن يدعو 
 هســتدامة هذا املورد املهم وتوســيع نطاقا إلســهام مبوارد إضــافية من أجل دعمإىل االدول األطراف 

  على املدى الطويل.
خرى من دمج جهود مكافحة الفســاد يف أوجه أعلى وشــهد املكتب كذلك تزايد الطلب   -٩٨

لف أشكال اجلرمية املنظمة يف جماالت مثل مكافحة خمتدجمها املساعدة التقنية واإلمنائية، مبا يف ذلك 
سيادة القانون ،الة اجلنائيةم العدنظوإصالح  ،عرب الوطنية حلوكمة. وإضافة إىل اوإصالح  ،وتعزيز 

ى إدراج مكافحة التشــجيع عل تســتطيع األمانة أن تواصــلحمددة، ألغراض تقنية الســاعدة امل ميتقد
ية املســـتدامة وخطة األوســـع، مبا يف ذلك من خالل حتقيق أهداف التنم اإلمنائية اخلططالفســـاد يف 

ية إىل دمج مكافحة اجلهود الرام على . ولعل املؤمتر يود أن يشــــجع٢٠٣٠لعام  التنمية املســــتدامة
تحقيق ل ملبذولةاالفســــــاد يف عمليات وضــــــع برامج املســــــاعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك لدعم اجلهود 

  أهداف التنمية املستدامة.
ليت يقدمها مات االطلب على اخلديف زيادة البني  املتنامي الفارقومثة حاجة إىل تضـــــــييق   -٩٩

ناحية افوقدرته على تقدمي ذلك الدعم وتلبية توقعات الدول األطرمن ناحية،  ،املكتب ، من ال
ســــاعدة التقنية املتعلقة عدد طلبات امليف زيادة ال. ولعل مؤمتر الدول األطراف يود اإلقرار باألخرى

رة االســـــتعراض الثانية ء دومن املتوقع أن تســـــتمر هذه الزيادة أثنا يالحظ أنبتنفيذ االتفاقية، وأن 
أن هات املاحنة إىل يود أن يدعو الدول األطراف وســـــائر اجل املؤمترآللية اســـــتعراض التنفيذ. ولعل 

شكل تربع اإلمكانياتهذه  توفريمن خالل  ،تؤكد جمددًا سيما يف  سنوات املالية، ال  ات متعددة ال
  قيق فيه.لفساد وكشفه والتحالتزامها مبنع ا ،من خارج امليزانيةميسرة  وخمصصة بشروط

هودها الرامية أن يوصـــي الدول األطراف بزيادة جًا يود أيضـــ مؤمتر الدول األطرافولعل   -١٠٠
 إىللبية االحتياجات تلشــركاء اإلمنائيني بغية إىل اإىل تقدمي مســاعدات مباشــرة و/أو متويل مباشــر 

  يف سياق آلية استعراض التنفيذ. اليت تستباناملساعدة التقنية 
 


