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 الدورة الثامنة
 ٢٠١٩كانون األول/ديسمرب  ٢٠-١٦أبوظيب، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 
    املنع

الصادرين عن مؤمتر الدول األطراف  ٧/٦و ٧/٥حالة تنفيذ القرارين   
    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف

    تقرير األمانة  
   مقدِّمة -أوًال  

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، يف دورته الســـابعة ب رحَّ  -١
، بالتقدُّم الذي أحرزته الدول ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦املعقودة يف فيينا يف الفترة من 

بعة واملعنون "متا ٢٠١٥تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ٦املؤرخ  ٦/٦األطراف واألمانة يف تنفيذ القرار 
إعالن مرَّاكش بشـــأن منع الفســـاد"، وســـائر القرارات الســـابقة له املتعلقة مبنع الفســـاد. وهبدف 

، املعنون ٧/٥اجلهود العاملية، اعتمد املؤمتر قرارين يركِّزان على منع الفســـاد ومها: القرار  مواصـــلة
عالن مرَّاكش بشــــأن منع ، املعنون "متابعة إ٧/٦"تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســــاد" والقرار 

الفســاد". وطلب املؤمتر أيضــا إىل األمانة أن تقدِّم إىل املؤمتر يف دورته الثامنة وإىل االجتماعات اليت 
 ستعقدها هيئاته الفرعية يف فترة ما بني الدورات تقريرا عن تنفيذ هذين القرارين.

، وُيقصــد منه ٧/٦و ٧/٥املؤمتر  ويقدِّم هذا التقرير املعلومات املطلوبة بشــأن تنفيذ قراري  -٢
ساد تدرجييًّا وبفعالية. ويتناول  ضي ُقُدما يف منع الف ُسبل امل شة املؤمتر حول  سا ملناق سا شكِّل أ أن ي

الصــــعيد العاملي واإلقليمي  كل من على اضــــطلعت هبا الدول األطرافالتقرير مجيع املبادرات اليت 
خالل الفترة املشــــــمولــة بــالتقرير  ٧/٦و ٧/٥والوطين، بــدعم من األمــانــة، لتنفيــذ القرارين 

  ).٢٠١٩إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٧آب/أغسطس  (من

__________ 
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      ٧/٦و ٧/٥حالة تنفيذ القرارين معلومات حمدَّثة عن   -ثانيًا  
    الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد  -ألف  

أن تواصــــــل وتعزِّز التطبيق الفعَّال  بالدول األطراف، ٧/٦و ٧/٥، يف قراريه أهاب املؤمتر  -٣
ؤمتر. ورحَّب املللتدابري الوقائية املبيَّنة يف الفصــــــل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصــــــادرة عن 

معلومات عن املمارســــــات  املؤمتر مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود لتوفري
اجليدة يف جمال منع الفســاد تقوم األمانة جبمعها وتنظيمها ونشــرها يف ســياق أداء مهامها بصــفتها 
مرصــــــدا دوليًّا. وطلب املؤمتر إىل الدول األطراف أن تواصــــــل تبادل املعلومات، كما طلب إىل 

بصــفتها مرصــدا دوليًّا، بأن تقوم األمانة، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصــل عملها 
مثال بتحديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع 

  الفساد بإدراج املعلومات ذات الصلة. 
وبناء على ذلك، واصــــــل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) مجع   -٤

مجيع املعلومات املقدَّمة من  )١(تاح من خالل املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العاملاملعلومات، وأ
ناء  مة أث مل، وكذلك العروض اإليضـــــــاحية املقدَّ عا ماع للفريق ال كل اجت بل  لدول األطراف ق ا

   .االجتماعات والتقارير ذات الصلة، إىل جانب روابط إىل موارد مرجعية أخرى
    

      القانونية والسياساتية للدولة الفساد مكافحدعم ُأطر   -باء  
    قوانني تركِّز على األحكام املتعلقة مبنع الفساد وغدعم الدول يف ص  -١  

دعم املكتب اعتماد قوانني خمتلفة تغطي املسائل املتعلقة مبنع الفساد، مبا يف ذلك عن طريق   -٥
التشريعات بشأن تعديل القوانني أو صوغ مشاريع قوانني ولوائح تنظيمية  وغتقدمي املساعدة يف ص

جديدة. واعُتمدت القوانني التالية، اليت قدَّم املكتب الدعم يف صــــــوغها، خالل الفترة املشــــــمولة 
بالتقرير: قانون مكافحة الفساد (غينيا)؛ ولوائح املحكمة العليا بشأن املسؤولية اجلنائية للشركات 

جلنة معنية مبكافحة الفســـاد (الصـــومال)؛ وقانون مكافحة إنشـــاء ســـيا)؛ ومشـــروع قانون (إندوني
الفســاد (تايلند)؛ ومشــروع قانون مكافحة الفســاد (جزر ســليمان)، بدعم من املشــروع اإلقليمي 
املشـــــترك بني األمم املتحدة ومنطقة املحيط اهلادئ ملكافحة الفســـــاد، وهو مبادرة مشـــــتركة بني 

مج األمم املتحدة اإلمنائي هتدف إىل ترويج وتدعيم التدابري الرامية إىل منع الفســــــاد املكتب وبرنا
  ومكافحته بصورة أكثر فعالية يف منطقة املحيط اهلادئ. 

مشروع  ٢٤بلدا يف شكل حلقات عمل أو تعليقات بشأن  ١٩كما ُأسديت املشورة إىل   -٦
زاهة يف القطاع العام لِّغني عن املخالفات والنقانون والئحة تنظيمية، مبا يف ذلك بشــــــأن محاية املب

  وإنشاء هيئات مكافحة الفساد.

__________ 
  )١(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 
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    مساعدة الدول يف وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد   -٢  
بلدا. فقد  ٢٠دعم املكتب وضــع ســياســات أو اســتراتيجيات متنوعة ملكافحة الفســاد يف   -٧

حة الفساد يف كرييباس، وُأطلقت اخلطة الوطنية استراتيجية مكاف ٢٠١٧اعُتمدت يف أيلول/سبتمرب 
، وخطة العمل الوطنية ملكافحة الرشـــــوة ٢٠١٩ملكافحة الفســـــاد يف ماليزيا يف كانون الثاين/يناير 

ــتراتيجية وطنية ٢٠١٩والفســاد يف ســري النكا يف آذار/مارس  ، يف حني أطلقت الكويت أول اس
  . ٢٠١٩ملكافحة الفساد يف كانون الثاين/يناير 

شرين الثاين/نوفمرب   -٨ صعيد اإلقليمي، عقد املكتب يف مدينة بنما يف ت حلقة  ٢٠١٧وعلى ال
صاحل مسؤولني من  ساد وتنفيذها ل ستراتيجيات وطنية ملكافحة الف شأن وضع ا أربعة بلدان عمل ب

كاريب ية وال كا الالتين نادا. واطَّلع املشـــــــاركون على ي وهي: يف أمري كا وغري ماي ما وجا بليز وبن
ـــــاد واعتمادها، وعلى املنهجية اليت  ـــــتراتيجيات وطنية ملكافحة الفس ـــــاس املنطقي إلعداد اس األس

  وضعها املكتب لتحديد األولويات، وكيفية تنفيذ هذه االستراتيجيات على حنو فعَّال. 
ىل إكوادور وبابوا غينيا اجلديدة وتوفالو وســــــري وعلى املســــــتوى الُقْطري، ُقدمِّ الدعم إ  -٩

املوحَّـــدة) وهـــاييت. -النكـــا وفـــانواتو والكويـــت وكرييبـــاس وميـــامنـــار وميكرونيزيـــا (واليـــات
املكتب حلقة عمل لصـــــاحل جلنة مكافحة الفســـــاد يف ميامنار نظَّم ، ٢٠١٨الثاين/يناير   كانون ويف

، وإنشــاء وحدة ملكافحة الفســاد. ودعم املكتب حول وضــع اســتراتيجية ملكافحة الفســاد وتنفيذها
شباط/فرباير  شاء جلنة اخلرباء الدوليني املعنيني مبكافحة الفساد يف إكوادور. ويف  شارك ٢٠١٩إن  ،

املكتب، بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف اجتماع رفيع املســــــتوى مع هيئة مكافحة 
  استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد. الفساد يف الكويت (نزاهة) بشأن وضع 

ــــة مناذج الرصــــد والتقييم واإلبالغ. فعلى وُعقدت عدَّ  -١٠ ة حلقات عمل واجتماعات ملناقش
حلقة عمل بشـــأن تقييم االســـتراتيجية الوطنية  ٢٠١٩ســـبيل املثال، دعم املكتب يف نيســـان/أبريل 

ضـــر املكتب يف ســـري النكا ، ح٢٠١٩. ويف آذار/مارس ٢٠٠٩ملكافحة الفســـاد يف هاييت لعام 
إطالق املؤمتر الوطين خلطة العمل االستراتيجية ملكافحة الفساد، وعقد اجتماعا ملناقشة توفري املزيد 

ر املشــــروع ٢٠١٩زاهة. ويف شــــباط/فرباير من فرص التدريب للموظفني اجلدد املعنيني بالن ، يســــَّ
ادئ ملكافحة الفســـــاد حلقة عمل ُعقدت اإلقليمي املشـــــترك بني األمم املتحدة ومنطقة املحيط اهل

ــــــاد يف بابوا غينيا اجلديدة للفترة  ــــــتعراض خطة العمل ملكافحة الفس ، ٢٠١٥-٢٠١٢بغرض اس
. كما عقد املشــروع املشــترك حلقة عمل من ٢٠٢١-٢٠١٩خطة العمل اجلديدة للفترة  وغوصــ

ة لوضــع اســتراتيجية أجل اعتماد اســتراتيجية مكافحة الفســاد يف توفالو، وكذلك حلقة عمل وطني
  ميكرونيزيا املوحَّدة.واليات وطنية ملكافحة الفساد يف 

    
      زاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون يف القطاع العام الن  -٣  

    منع تضارب املصاحل واستحداث ُنُظم إلقرارات الذمة املالية   (أ)  
  على الصــــــعيــد اإلقليمي، عقــد املكتــب حلقــة عمــل أقــاليميــة يف بــانكوك يف حزيران/  -١١
بشأن إقرارات الذمة املالية وتضارب املصاحل يف جنوب وجنوب شرق آسيا من أجل  ٢٠١٩ يونيه
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ـــــيع حلقة العمل تطبيق البيانات املفتوحة  ـــــاد. ومشلت مواض تعزيز فعالية اآلليات الوطنية ملنع الفس
  على امللكية االنتفاعية للشركات وإقرارات الذمة املالية اخلاصة باملوظفني العموميني. 

، ُنفِّذ املشـــروع اخلاص بتســـريع تنفيذ االتفاقية يف منطقتني جديدتني: ٢٠١٩خالل عام و  -١٢
أمريكا اجلنوبية واملكســــيك، واجلنوب األفريقي. ويف هذا الســــياق، ُأوفدت بعثات اســــتكشــــافية 

مارس  ــــــيلي (آذار/ ماعات يف ش قدت اجت يا ٢٠١٩وُع يا وزامب نا وجنوب أفريق ) ويف بوتســــــوا
يه  تا تينك املنطقتني) هبدف حتديد جماالت العمل ذات األولوية يف ٢٠١٩(حزيران/يون . ويف كل

احلالتني، ُحدِّد تضـــارب املصـــاحل وإقرارات الذمة املالية باعتبارمها جمالني من املجاالت املواضـــيعية 
املنصـــة اإلقليمية لتســـريع تنفيذ  ٢٠١٩الرئيســـية. ويف كارتاخينا، كولومبيا، ُأنشـــئت يف أيار/مايو 

  فاقية يف أمريكا اجلنوبية. االت
وعلى الصــــعيد الوطين، قدَّم املكتب الدعم إىل اجلزائر وســــري النكا وغرينادا وفييت نام   -١٣

 وكمبوديا يف شكل دراسات استشارية وفرص تدريب وتقييمات.
 

    تدابري الشفافية   (ب)  
ــــــفافية يف ، عقد املكتب يف براغ اجتماعا لفريق خرباء بشــــــأن ٢٠١٩يف أيار/مايو   -١٤ الش

ُظم االنتخابية ومكتب املؤسسات الدميقراطية التمويل السياسي، بالشراكة مع املؤسسة الدولية للنُّ
وحقوق اإلنسان التابع ملنظمة األمن والتعاون يف أوروبا. وناقش أربعة عشر خبريا يف جمايل التمويل 

لشــفافية، مبا يف ذلك مبادئ الســياســي وتدابري مكافحة الفســاد خارطة طريق بشــأن كيفية زيادة ا
قادير هائلة من املتعلق مبمقترحة بشــأن الشــفافية يف التمويل الســياســي هتدف إىل مكافحة الفســاد 

  املوجودات على حنو أكثر فعالية.
ويف فانواتو، واصــــــل املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي دعمهما املشــــــترك لتفعيل   -١٥

ـــــة اليت اعُتمدت مؤخَّ ـــــياس ـــــأن احلق يف احلصـــــول على املعلومات، وذلك بإعداد دليل الس را بش
مستعملني لصاحل املوظفني املعنيني باحلق يف احلصول على املعلومات، وكذلك وثائق إضافية أخرى 

  . ٢٠١٨ي الحق للموظفني يف نيسان/أبريل ذات صلة. وُنظِّم حدث تدريب
املتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونســــــكو)، ودعم املكتب، بالتعاون مع منظمة األمم   -١٦

وضــع قانون بشــأن احلصــول على املعلومات يف كمبوديا، وقدَّم تعليقات على مشــروع القانون يف 
  .٢٠١٨عام 

  
     الفساد عن اإلبالغ  (ج)  

ستعراضات تنفيذ االتفاقية احلاجة إىل حتسني محاية املبلِّغني عن املخالفات ُحدِّدت   -١٧ من خالل ا
ـــــاعدة التقنية. وقد حدَّدت  ـــــأهنا أكرب عدد من طلبات املس باعتبارها واحدة من املجاالت اليت ُقدِّم بش

ــيا وأمريكا اجلنوبية،  املنصــات اإلقليمية األربع، يف شــرق أفريقيا واجلنوب األفريقي وجنوب شــرق آس
  هذا املوضوع باعتباره أولوية إقليمية ضمن اإلطار العام للمشروع اخلاص بتسريع تنفيذ االتفاقية. 
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لقاًء مجع مشاركني  ٢٠١٩مايو /أيارونظَّمت املنصة اإلقليمية ألمريكا اجلنوبية واملكسيك يف   -١٨
ــدان (األرجنتني، وإكوادور، وأو ــة بل ــة من تســــــع ــا (دول ــاراغواي، وبوليفي ــددة  -روغواي، وب املتع

القوميات)، وبريو، وشــيلي، وكولومبيا، واملكســيك) ملناقشــة املوضــوع واالتفاق على توصــية وخطة 
عمل هبذا الشـــــأن. وعقدت املنصـــــة اإلقليمية للجنوب األفريقي اجتماعها يف تشـــــرين األول/أكتوبر 

املخالفات باعتبارها أحد املواضيع األربعة ذات األولوية. محاية املبلِّغني عن موضوع ، وناقشت ٢٠١٩
وقد نظَّمت املنصــتان اإلقليميتان األخريان بالفعل حدثني بشــأن محاية املبلِّغني يف األعوام األخرية، مها: 

، وحلقة ٢٠١٧مؤمتر لشبكة موظفي القانون يف جزر املحيط اهلادئ، ُعقد يف فيجي يف آب/أغسطس 
  .٢٠١٧بلدان من جنوب آسيا، ُعقدت يف ملديف يف تشرين الثاين/نوفمرب عمل لفائدة ستة 

محاية  وبغية تقدمي الدعم لغرض املتابعة، أوفد املكتب عدَّة بعثات لتقييم االحتياجات بشأن  -١٩
، ٢٠١٨املبلِّغني والشــــــهود يف بوروندي ومجهورية ترتانيا املتحدة، مبا يف ذلك يف زجنبار، يف عام 

  .٢٠١٩، وجنوب السودان يف آذار/مارس ٢٠١٩يف كانون الثاين/يناير ويف رواندا 
شأن محاية املبلِّغني عن املخالفات   -٢٠ صعيد الوطين، عقد املكتب عدَّة حلقات عمل ب وعلى ال

ــــــان/أبريل وأيار/مايو  ، ويف ٢٠١٩لفائدة جهات معنية متعدِّدة يف مجهورية ترتانيا املتحدة يف نيس
ماية حب ا املعينملناقشــــــة التعديالت اليت ميكن إدخاهلا على قانوهن ٢٠١٩ ماليزيا يف آب/أغســــــطس

حلقة عمل  ٢٠١٩املبلِّغني عن املخالفات. وباإلضــــــافة إىل ذلك، ُعقدت يف إثيوبيا يف متوز/يوليه 
  لبناء القدرات بشأن آليات اإلبالغ وتدابري محاية املبلِّغني عن املخالفات.

يا وقدَّم املكتب   -٢١ ما وكين قائمة ومشـــــــاريع القوانني يف بن ية ال قانون تعليقات على اُألُطر ال
ص٢٠١٩ومدغشقر واليونان. ويف آذار/مارس  التشريعات إىل الصومال  وغ، ُقدِّمت املساعدة يف 

فيما يتصل بالبند املتعلق حبماية املبلِّغني عن املخالفات يف مشروع قانون مكافحة الفساد، وال يزال 
زيد من املســاعدة مســتمرا. وُقدِّمت مســاعدة مماثلة إىل بربادوس فيما يتعلق مبشــروع قانون تقدمي م

  .العموميةيف احلياة زاهة نال
بشــأن  يةوقدَّم املكتب حماضــرات عن طريق وصــالت الفيديو إىل ممثلني عن احلكومة املكســيك  -٢٢

ــــــار التطورات العاملية يف جمال محاية املبلِّغني عن املخال إىل يف القســــــمني زاي وحاء أدناه فات. وُيش
اإلسهامات املقدَّمة يف العديد من املنتجات املعرفية، وخصوصا بشأن اإلبالغ عن املخالفات يف الرياضة 

  األمساك وأحد منائط مبادرة التعليم من أجل العدالة (املبادرة). مبصائدوفيما يتعلق باجلرائم املتصلة 
  

    املشتريات واملالية العامة   (د)  
بدأ املكتب يف إعداد كتيِّب عن عمليات تقييم خماطر الفساد واالحتيال هبدف مساعدة البلدان   -٢٣

من االتفاقية.  ٩(د) من املادة  ٢على حتسني استبانة خماطر الفساد والتخفيف منها، تعزيزا لتنفيذ الفقرة 
، وُحدِّث ٢٠١٨  اجتماع فريق خرباء ُعقد يف حزيران/يونيهوقد نوقش املشــــــروع األول للكتيِّب يف 

  بعد تلقي تعليقات ومواد إضافية، وسُيوضع يف صيغته النهائية حبلول هناية العام.
وعلى الصـــــعيد اإلقليمي، ُحدِّد االشـــــتراء العمومي باعتباره أولوية إقليمية يف مجيع بلدان   -٢٤

ية يف إطار املشــروع اخلاص بتســريع تنفيذ االتفاقية. ويف شــرق أفريقيا املشــاِركة يف املنصــة اإلقليم



CAC/COSP/2019/2
 

6/20 V.19-10202 
 

، ُعقدت حلقة عمل إقليمية يف أروشـــــا، مجهورية ترتانيا املتحدة، ركَّزت على ٢٠١٨آذار/مارس 
ثيوبيا وأوغندا وبوروندي إتقدمي حتليل شامل لُنظم االشتراء العمومي يف البلدان الثمانية املشاِركة (

  حدة وجنوب السودان وجيبويت ورواندا وكينيا). زانيا املتومجهورية تن
يا وكمبوديا يف تشــــــرين   -٢٥ ــــــ ندونيس وعلى الصــــــعيد الوطين، ُعقدت حلقات عمل يف إ

على التوايل الســــــتبانة خماطر الفســــــاد يف عمليات  ٢٠١٧األول/أكتوبر وتشــــــرين الثاين/نوفمرب 
شباط/فرباير  يف  ديوان املحاسبة، بالتعاون مع ٢٠١٨االشتراء. وباإلضافة إىل ذلك، بدأ العمل يف 

اإلمارات العربية املتحدة، من أجل وضــع دليل بشــأن معاجلة الفســاد املرتبط مبشــتريات تكنولوجيا 
، ُقدِّم يف الدوحة تدريب إىل وزارة الطاقة والصـــناعة يف قطر ٢٠١٩املعلومات. ويف شـــباط/فرباير 

  على استبانة خماطر الفساد يف عمليات االشتراء. 
ويف دولة بوليفيا املتعدِّدة القوميات، قدَّم املكتب مساعدة تقنية إىل وزارة العدل والشفافية   -٢٦

املؤســســية من أجل وضــع دليل بشــأن االشــتراء العمومي يدعم احلكومات دون الوطنية ومنظمات 
ية، املجتمع املدين والشــركات اخلاصــة يف االضــطالع بعمليات االشــتراء على حنو يتَّســم بالشــفاف

  . ٢٠١٩من االتفاقية. وقد ُنشر الدليل رمسيا يف متوز/يوليه  ٩متاشيا مع املادة 
    

    ضمان متتُّع هيئات مكافحة الفساد باالختصاصات الالزمة  -جيم  
    تعيني السلطات املختصَّة   -١  

ــــــعارات من ٢٠١٩حىت تشــــــرين األول/أكتوبر   -٢٧ دولة طرفا  ١١٧، تلقى األمني العام إش
صوغ تدابري  ١٧٧بتعيني ما جمموعه  ساعد الدول األطراف األخرى على  ة ميكن أن ت صَّ سلطة خمت

من االتفاقية. ومثة قائمة ُمحدَّثة  ٦من املادة  ٣حمدَّدة ملنع الفســاد وتنفيذها، وفقا ملقتضــيات الفقرة 
ة يف دليل إلكتروين ع لى موقع شــبكي يف هذا الصــدد متاحة للســلطات واهليئات احلكومية املختصــَّ

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

    دعم هيئات مكافحة الفساد  -٢  
قدَّم املكتب إىل هيئات مكافحة الفساد يف العديد من البلدان املساعدة والتدريب من أجل   -٢٨

يف جرائم  تنفيذ والياهتا. وتضــــمَّن ذلك الدعم توفري املســــاعدة على التحقيق واملالحقة القضــــائية
ــــتجواب وإجراء املقابالت  ــــاليب االس ــــاد، مبا يف ذلك يف جماالت مثل التحقيقات املالية وأس الفس
ــــــتجابة للتوصــــــيات املنبثقة عن دورة  وإدارة القضـــــــايا، وكان ذلك يف كثري من األحيان لالس

وال تندرج  االستعراض األوىل. ومبا أنَّ تلك املساعدة ترتبط موضوعيًّا بفصول أخرى من االتفاقية
  ، فهي مل ُتدرج يف هذا التقرير.٧/٦و ٧/٥يف النطاق الرئيسي للقرارين 

وقدَّم املكتب الدعم إىل هيئات مكافحة الفســــاد التالية بشــــأن أمور منها وضــــع خطط عمل   -٢٩
وطنية ملكافحة الفســــــاد وإدارة خماطر الفســــــاد، وهي: اهليئة الوطنية للوقاية من الفســــــاد ومكافحته 

ر)؛ وجلنة مكافحة الفساد (بنغالديش)؛ وجلنة مكافحة الفساد (بوتان)؛ ووحدة مكافحة الفساد (اجلزائ
جرائم االحتيال اخلطرية مكافحة (كمبوديا)؛ وجلنة حقوق اإلنســــان وتســــيري العدالة (غانا)؛ ومكتب 

فحة الفســـــاد (اهلند)؛ واللجنة الوطنية ملكافحة الفســـــاد (إندونيســـــيا)؛ واهليئة احلكومية للتفتيش ومكا
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(مجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية)؛ وجلنة مكافحة الفســـاد ووحدات االســـتخبارات املالية (ملديف)؛ 
وجلنة مكافحة الفساد (ميامنار)؛ وجهاز الشرطة ووحدات االستخبارات املالية (باالو)؛ واهليئة الوطنية 

شفافية والوصول إىل املعلومات (بنما)؛ واللجنة امل سليمان) اليت املعنية بال ساد (جزر  ستقلة ملكافحة الف
سُتنشأ قريبا؛ وجلنة التحقيق يف ادِّعاءات الرشوة أو الفساد (سري النكا)؛ وجلنة مكافحة الفساد (دولة 

زانيا ليشــيت)؛ ومكتب منع الفســاد ومكافحته (مجهورية تن -فلســطني)؛ وجلنة مكافحة الفســاد (تيمور
  وحدات االستخبارات املالية (جزر كاميان).املتحدة)؛ واملدَّعون العامون و

ياق متابعة الفقرة   -٣٠ لدول األطراف إىل ٧/٦من القرار  ١٧ويف ســــــ ، الذي طلب فيه مؤمتر ا
من االتفاقية، مبا  ٦املكتب أن ُيعدَّ منتجات معرفية ومذكِّرات إرشادية وأدوات تقنية بشأن تنفيذ املادة 

اجتماعا لفريق اخلرباء  ٢٠١٨النســـبية، عقد املكتب يف متوز/يوليه يف ذلك اســـتبانة املمارســـات اجليِّدة 
خبريا دوليا، وبوجه خاص  ٣٠االجتماع أكثر من  العاملي املعين مببادئ جاكارتا يف كولومبو. وضــــــمَّ

ممثلني من هيئات مكافحة الفســـــاد من مجيع أحناء العامل. وباإلضـــــافة إىل ذلك، قدَّم املكتب عرضـــــا 
ادئ جاكرتا إىل رابطة مفوضيات النـزاهة وهيئات مكافحة الفساد يف بلدان الكاريبـي إيضاحيا بشأن مب

  .٢٠١٩يف مؤمتره السنوي الذي ُعقد يف جورج تاون، جزر كاميان، يف حزيران/يونيه 
  

    حتسني تنسيق مبادرات مكافحة الفساد   -٣  
متعدِّد الطبقات ُمصـــمَّم وفقا ملواضـــيع واصـــل املكتب تنفيذ مســـاعدته التقنية باتِّباع هنج   -٣١

طٍة للتوعية أو التعلُّم على الصــــــعيد العاملي  حمدَّدة. واضــــــُطلع بعمليات تبادل للخربات وأنشــــــ
ــــــع وتعزيز التأثري ودعم جداول األعمال العاملية  أو اإلقليمي من أجل الوصــــــول إىل مجهور أوس
  لصعيد الُقطري بناء على الطلب. أكثر تعمُّقا على ا اتاإلقليمية. وُقدِّمت مساعد أو
وعلى الصــــعيد العاملي، دعم املكتب تنظيم اجتماع اللجنة التنفيذية واملؤمتر الســــنوي العاشــــر   -٣٢

عاما على اتفاقية  ١٥واالجتماع العام للرابطة الدولية لســــلطات مكافحة الفســــاد، حتت عنوان "مرور 
  .٢٠١٩الذي ُعقد يف فيينا يف كانون الثاين/يناير  ،ق"األمم املتحدة ملكافحة الفساد: اإلجنازات واآلفا

وعلى املســـتوى اإلقليمي، عمل املكتب بتعاون وثيق مع رابطة ســـلطات مكافحة الفســـاد يف   -٣٣
وهو ما شرق أفريقيا من أجل عقد حلقات عمل إقليمية بشأن االشتراء ومحاية املبلِّغني عن املخالفات، 

، قدَّم املكتب يف ٢٠١٩هذا التقرير مبزيد من التفصيل. ويف نيسان/أبريل األقسام ذات الصلة من  هتبيِّن
بروكسل تدريبا على إقرارات الذمة املالية والتعامل مع الثروة غري املعلَّلة لفائدة بلدان الشراكة الشرقية. 

روبا مبادرة مشتركة تضم االحتاد األورويب ودوله األعضاء وستة شركاء من أوهي والشراكة الشرقية 
  . وجورجيا وبيالروس ومجهورية مولدوفاوأوكرانيا وأرمينيا الشرقية: أذربيجان 

وعلى املسـتوى الُقطري، ضـمَّ العديد من حلقات العمل واألحداث التدريبية اخلاصـة ببناء   -٣٤
القدرات، واملبيَّنة يف هذا التقرير، جهات معنية متعدِّدة على الصــعيد الوطين (من ضــمنها ســلطات 
مكافحة الفســـاد، ووكاالت إنفاذ القانون، واجلهات الفاعلة القضـــائية، ووحدات االســـتخبارات 

على  االية، ومنظمات املجتمع املدين والقطاع اخلاص)، هبدف تشجيع وحتسني التنسيق فيما بينهامل
  الصعيد الوطين بغية التصدي ملخاطر الفساد مبزيد من الفعالية والكفاءة.
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    زاهة نظام العدالة اجلنائيةتعزيز ن  -دال  
    نـزاهة القضاء   -١  

هو إحدى النتائج الرئيسية  ٢٠١٨زاهة القضاء يف نيسان/أبريل كان إنشاء الشبكة العاملية لن  -٣٥
كة التعلُّم من النظراء  قد عزَّزت الشــــــب تابع للمكتب. و لدوحة، ال يذ إعالن ا عاملي لتنف للربنامج ال

ر الوصول ودعمت األنشطة فيما بني القضاة عن طريق االجتماعات االفتراضية واحلضورية، مما يسَّ 
إىل املوارد ذات الصلة، ومواصلة تطوير النواتج واألدوات واملبادئ التوجيهية املعرفية. ويتضمن موقع 
لة عن خدمات الشــــبكة وأنشــــطتها، ويتيح الوصــــول إىل مكتبة  ص معلومات مفصــــَّ شــــبكي خمصــــَّ

ني يف الشــــــبكة إلكترونية واســــــعة للموارد املعرفية وحيِّز مقيَّد الدخول ميكن من خالله للمشــــــارك
). ويتضــمن املوقع الشــبكي أيضــا ســلســلة ملفات www.unodc.org/jiالتواصــل والتفاعل فيما بينهم (

  صوتية رقمية ومقاالت رأي منتظمة يكتبها قضاة، وكذلك قاعدة لبيانات االتصال بأعضاء الشبكة.
زاهة القضــاء يف الربنامج القضــاء، اســتحدث املكوِّن املتعلق بن زاهةيف إطار الشــبكة العاملية لنو  -٣٦

جمال أخالقيات  ية يف  تدريب جديدا من األدوات ال تابع للمكتب جيال  لدوحة ال عاملي لتنفيذ إعالن ا ال
القضــــاء. والقصــــد من هذه األدوات هو تزويد القضــــاة باملعارف واملهارات العملية الالزمة الســــتبانة 

قية اليت تواجههم يف عملهم اليومي وإجياد حلول هلا. وتتكوَّن جمموعة املواد التدريبية املعضـــالت األخال
من ثالثة عناصــــر، هي: دورة تعلُّم إلكترونية تفاعلية تتناول خمتلف جوانب ســــلوك اجلهاز القضــــائي 

دورة التعلُّم ا تعدُّ ُنســــــخة بديلة غري قائمة على اإلنترنت من وأخالقياته؛ ودورة تدريبية موجهة ذاتيًّ
ــــطة التدريبية األكثر تعمُّقا والتدريب وجها لوجه.  ــــتخدامه يف األنش اإللكترونية؛ ودليل للمدرِّبني الس
وهذه املوارد متاحة حاليًّا باللغات اإلنكليزية واإلســـبانية والربتغالية والروســـية والعربية والفرنســـية. وقد 

ملواقع التجريبية، بالبدء يف تنفيذ أنشطة تدريبية وطنية والية قضائية، ُتسمى أيضا ا ٤٠التزمت أكثر من 
أو إقليمية تقوم على هذه األدوات. وباإلضــــــافة إىل ذلك، ُعقدت حلقة عمل لتدريب املدرِّبني على 
الصــــعيد العاملي واثنتان على الصــــعيد اإلقليمي بغية تدريب املدرِّبني القضــــائيني على كيفية اســــتخدام 

  كييفها الحتياجات سياقاهتم املحلية. األدوات التدريبية وت
ــــــبكــة العــامليــة لن  -٣٧ زاهــة القضـــــــاء تقــدُّمــا كبريا يف تنفيــذ خطــة عملهــا وقــد أحرزت الش

ستخدام ٢٠١٩ -  ٢٠١٨  للفترة ضيع التالية: ا شأن املوا ، مبا يف ذلك إعداد عدَّة منتجات معرفية ب
تصلة بنوع اجلنس؛ ودور احلصانات القضاة لوسائط التواصل االجتماعي؛ ومسائل نزاهة القضاء امل

سلوك. وقد ُعقدت ثالثة اجتماعات  ضمان نزاهة القضاء؛ وإعداد مدوَّنات لقواعد ال القضائية يف 
ألفرقة خرباء بشــــأن هذه املواضــــيع من أجل مناقشــــة املنتجات املعرفية ومجع املزيد من املدخالت 

زاهة القضائية يف سول يف كانون ء بشأن النواخلربات. فعلى سبيل املثال، ُعقد اجتماع لفريق خربا
هبدف اســتكشــاف املســائل اجلنســانية يف األمور القضــائية، وهو موضــوع  ٢٠١٨األول/ديســمرب 

ُطرح يف الوقت املالئم خالل احلملة العاملية للقضــــاء على العنف ضــــد املرأة. وركَّزت اجتماعات 
  لتواصل االجتماعي، واحلصانات القضائية. أفرقة اخلرباء األخرى على استخدام القضاة لوسائط ا

وواصل املكتب دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز نزاهة القضاء. وُعقدت دورات تدريبية   -٣٨
  كابو فريدي وكوت ديفوار وهاييت.ووفييت نام إكوادور وحلقات عمل لفائدة عدَّة بلدان منها 

ع اجلرميــة والعــدالــة اجلنــائيــة، املعقودة يف وخالل الــدورة الثــامنــة والعشــــــرين للجنــة من  -٣٩
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ــــارك املكوِّن املتعلق بن٢٠١٩  عام زاهة القضــــاء يف الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة التابع ، ش
للمكتب بنشـــاط يف العديد من املناقشـــات، وعقد أحداثا جانبية للنظر يف جوانب حمدَّدة تؤثر على 

  وع اجلنس والتنوُّع.العدالة، وهي االستقالل القضائي ون
وعلى ســـبيل املثال، قدَّم الربنامج املعين بتعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون يف جمال العدالة   -٤٠

ي وغرب أفريقيـــا اجلنـــائيـــة على امتـــداد درب الكوكـــايني يف أمريكـــا الالتينيـــة والكـــاريب
شبكة العاملية لن )٢(("كرميجست") زاهة القضاء، إىل حمكمة العدل الوطنية يف الدعم، بالتعاون مع ال

إكوادور يف عقد حلقة عمل إقليمية لتدريب املدرِّبني بشــــــأن الســــــلوك القضــــــائي واألخالقيات 
ضائية يف حزيران/يونيه  شاركا منهم  ٢٦، حضرها ٢٠١٩الق ساء. كما ُخصِّص جزء  ٧م من الن

ســـــاعدة املدرِّبني على تكييف دليل املدربني حســـــب الظروف الوطنية لكل بلد من حلقة العمل مل
 واللوائح احلالية املنظِّمة لألخالقيات القضائية على الصعيد املحلي أو اإلقليمي.

 
    نزاهة االدعاء العام  -٢  

 ١١  ن املادةدليل التنفيذ وإطار التقييم بشأُيستعرض حاليًّا الفصُل املتعلق خبدمات االدعاء يف   -٤١
  .٢٠١٩الذي أصدره املكتب، ومن املتوقَّع أن ُيوضع يف صيغته النهائية قبل حلول هناية عام 

، عقد املكتب يف غانا، يف إطار برنامج "كرميجست"، حلقة عمل ٢٠١٨ويف آذار/مارس   -٤٢
احللقة الوعي لعدَّة بلدان من غرب أفريقيا بشــــــأن التعاون اإلقليمي ونزاهة االدِّعاء العام. وأذكت 

بشــــأن أدوات املكتب يف هذا املجال، ومكَّنت املشــــاركني من إجراء تقييمات مصــــغَّرة لُنُظمهم 
  الوطنية، وعزَّزت تبادل التجارب والتحديات واملمارسات اجليِّدة داخل املنطقة وخارجها. 

(التدابري املتعلقة  ١١وعلى الصـــعيد الوطين، عقد املكتب حلقات عمل بشـــأن تنفيذ املادة   -٤٣
  كوستاريكا وميامنار.كوادور وباجلهاز القضائي وأجهزة النيابة العامة) إل

  
    زاهة يف جمال إنفاذ القانون الن  -٣  

الذي ُأصــدر يف  )٣("،دليل تدابري مكافحة الفســاد يف الســجونأعدَّ املكتب صــيغة جديدة من "  -٤٤
  خالل حدث خاص ُعِقد أثناء الدورة السابعة ملؤمتر الدول األطراف. ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب  ٨

زاهة واملســـاءلة يف ويف إطار برنامج "كرميجســـت"، دعم املكتب عدَّة مبادرات بشـــأن الن  -٤٥
ا لفريق من اخلرباء ، نظَّم املكتب يف أكرا اجتماع٢٠١٩مؤسسات إنفاذ القانون. ويف آذار/مارس 

زاهة الذي ُأعدَّ بالتعاون مع هبدف وضــــع الصــــيغة النهائية لدليل التدريب بشــــأن األخالقيات والن
  إدارة التحقيقات اجلنائية التابعة لدائرة الشرطة يف غانا. 

وقد ُأدمج العمل املتعلق مبكافحة الفســـــاد يف واليات املكتب األخرى يف إطار مشـــــروع   -٤٦
زاهة املؤسسية يف أنشطة التدريب اإلقليمية من خالل إدراج دورات تدريبية بشأن الن"كرميجست" 

__________ 
رات غري املشروعة عن طريق ، إىل مكافحة تدفُّق املخد٢٠١٦ِّيهدف برنامج "كرميجست"، الذي ُأطلق يف عام   )٢(  

تعزيز استراتيجيات إنفاذ القانون واالستراتيجيات القضائية يف أمريكا الالتينية والكارييب وغرب أفريقيا، وعن 
 طريق تعزيز تدابري التصدي العابرة للحدود الوطنية الرامية إىل احلد من عرض املخدِّرات.

  )٣(  www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/17-06140_HB_anti-corr_prisons_eBook.pdf. 
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والوطنية املوجَّهة إىل جهات الوصــل يف مشــروع التخاطب بني املطارات وبرنامج مراقبة احلاويات 
يف أمريكا الوســطى والكارييب. وباإلضــافة إىل ذلك، دعم املكتب وحدة الشــؤون الداخلية التابعة 

ـــغيل موحَّدة إلجراء للد ـــتحداث إجراءات تش ـــؤون اجلوية والبحرية يف بنما يف اس ائرة الوطنية للش
  التحقيقات، وكذلك يف حتسني نظام التدابري التأديبية. 

، ألقى ممثل عن املكتب كلمة رئيسية بشأن إدارة خماطر الفساد يف ٢٠١٨ويف آذار/مارس   -٤٧
  زاهة التابع ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي.الن املنتدى العاملي ملكافحة الفساد وتعزيز

  
    زاهة يف قطاع الدفاعنال  -٤  

التابع ملنظمة حلف مشال األطلســــي (الناتو) يف  زاهةيتعاون املكتب مع برنامج إرســــاء الن  -٤٨
ـــــــاد يف قطــاع الــدفــاع. وعلى وجــه إطــار جهــد يرمي إىل تعزيز الن زاهــة وجهود مكــافحــة الفس

زاهة يف اخلصوص، قدَّم املكتب عروضا إيضاحية يف إطار دورات تدريبية خاصة بربنامج إرساء الن
اإلضــافة إىل ذلك، شــارك املكتب يف اجتماعات أملانيا والبوســنة واهلرســك ومقدونيا الشــمالية. وب

، ويف مؤمتر إرســـاء ٢٠١٨للخرباء ُعقدت يف بروكســـل يف أيلول/ســـبتمرب وتشـــرين األول/أكتوبر 
ناتو الن تابع لل هة ال لذي عقد زا مارس ا . وركَّزت ٢٠١٩يف الواليات املتحدة األمريكية يف آذار/

زاهة يف قطاع الدفاع، ، وتعزيز النزاعنالبعد  تلك االجتماعات على التصدي للفساد يف حاالت ما
  وجهود مكافحة الفساد الرامية إىل منع التطرف العنيف.

    
    منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص   -هاء  

اجلهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل تعزيز معايري القطاعني العام على دعم املكتب واظب   -٤٩
ــــــتراك مع التحالف من أجل النواخلاص، مبا يف ذلك با زاهة، والفريق العامل املعين مبكافحة الش

الفســــاد التابع ملجموعة العشــــرين، ومبادرة الشــــراكة من أجل مكافحة الفســــاد التابعة للمنتدى 
االقتصــادي العاملي، ورابطة أمم جنوب شــرق آســيا، ومنتدى التعاون االقتصــادي آلســيا واملحيط 

ة الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف املجال االقتصادي، مبا يف ذلك فريق افيفاهلادئ، ومنظمة الش
  املعين مبكافحة الفساد الذي أنشأته جلنة املساعدة اإلمنائية.التابع هلا العمل 
وبالتعاون مع املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفســـاد يف جنوب شـــرق أوروبا، عقد املكتب يف   -٥٠

ــراييفو يف  ــبتمرب س ــاد، لفائدة جهات فاعلة  ٢٠١٧أيلول/س حلقة عمل لبناء قدرات مكافحة الفس
  من القطاع اخلاص واملجتمع املدين.

وأصــــــبحت اآلن األداة التفاعلية لدورات التعلُّم اإللكتروين املوجَّهة إىل القطاع اخلاص   -٥١
ـــــــ )٤("مكافحة الفساد"،  واملعنونة لغة. وقد تشارك املكتب ومبادرة االتفاق العاملي  ٣١متاحة بـ
املتحدة يف اســتحداث األداة هبدف حتســني فهم املســتخدمني من القطاع اخلاص لالتفاقية   لألمم

  وللمبدأ العاشر لالتفاق العاملي واملتعلق مبكافحة الفساد.

__________ 
  )٤(  http://thefightagainstcorruption.org. 
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ضد الفساد يف كولومبيا" وقدَّم املكتب الدعم ألنشطة مشروع "األعمال التجارية واحل  -٥٢ كومة 
الذي يسعى إىل زيادة احلوار العام واخلاص من أجل تعزيز التدابري اليت تتناول منع الفساد وجترميه وإنفاذ 

شأنه، مبا يتماشى مع االتفاقية. وقد ُنفِّذ هذا املشروع ستمر  ،القانون ب سنوات الذي ي حىت ملدة ثالث 
زاهة. وقد خلص التقييم املســــــتقل النهائي ز" للنمبادرة "ســــــيمن بدعم من ،٢٠١٩كانون الثاين/يناير 

إىل أنَّ املشــروع "حيقِّق النتائج املرجوة منه" وفقا لألهداف املحدَّدة  ٢٠١٩للمشــروع يف نيســان/أبريل 
  يف إطاره املنطقي. ومن املتوخى أن تتواصل هذه األنشطة يف إطار مشروع للمتابعة.

    
    أن منع الفساد تعزيز التعليم بش  -واو  

واصـــــــل املكتب تنفيذ مبادرة التعليم من أجل العدالة، اليت هتدف إىل بناء ثقافة احترام   -٥٣
ضيع  سنهم تتناول موا سبة ل شباب عن طريق توفري مواد تعليمية منا القانون يف أوساط األطفال وال

اد، وإدماج هذه املواد يف تتعلق بالعدالة اجلنائية ومنع اجلرمية وســــــيادة القانون، مبا يف ذلك الفســــــ
املناهج الدراسية على املستويات التعليمية كافة. ومتثِّل املبادرة أحد مكوِّنات الربنامج العاملي لتنفيذ 
إعالن الدوحة. وبالتعاون مع اليونســـكو، نظَّمت املبادرة، يف إطار الدورة الثامنة والعشـــرين للجنة 

ية املعقودة لة اجلنائ نا يف أيار/مايو  منع اجلرمية والعدا يا ركَّز على تعزيز ٢٠١٩يف فيي ، حدثا جانب
  سيادة القانون من خالل التعليم. 

ويف إطار املنتدى اإلقليمي الســـــــادس ملؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم، املعقود يف   -٥٤
تعزيز ن ، أصــدر املكتب، باالشــتراك مع اليونســكو، املنشــور املعنو٢٠١٩باريس يف شــباط/فرباير 

يف ســـياق الشـــراكة بني املكتب  )٥(،ســـيادة القانون من خالل التعليم: دليل لواضـــعي الســـياســـات
واليونســكو اليت حتمل اســم "التعليم من أجل املواطنة العاملية: التصــرُّف الصــحيح". والدليل موجَّه 
ــــائر املهنيني العاملني يف قطاع التعليم الرمسي، داخل وزارات التعليم  إىل مقرِّري الســــياســــات وس

وثقافة احترام القانون، ويبنون أشــــكاال خارجها، الذين يســــعون إىل ترســــيخ ســــيادة القانون  أو
جديدة للتواصل على أساس قيم املواطنة العاملية وحقوق اإلنسان والشمول، وهي قيم تشكِّل جزءا 

  من أهداف التنمية املستدامة املتعلق بالتعليم.  ٤يتجزَّأ من اهلدف   ال
  

    األوساط األكادميية  -١  
م من أجل العدالة، تنفيذ النمائط التعليمية وإعدادها واصـــل املكتب، يف إطار مبادرة التعلي  -٥٥

بغرض مساعدة املحاضرين يف اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العايل على حتسني تدرسيهم 
ية، مبا يف ذلك تدابري مكافحة الفســـــــاد والن لة اجلنائ زاهة جلوانب متنوِّعة من منع اجلرمية والعدا

منيطة جامعية بشــــــأن مكافحة  ١٤شــــــمولة بالتقرير، أعدَّ املكتب واألخالقيات. وخالل الفترة امل
. ٢٠١٩الفساد اعُتمدت يف اجتماع لفريق من اخلرباء ُعقد يف جامعة أوكسفورد يف نيسان/أبريل 

وُأعلن عن هذه النمائط يف الدورة الثامنة والعشــــــرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، وجيري 
  . حاليًّا إعدادها للنشر

__________ 
  )٥(  www.unodc.org/documents/e4j/UNESCO/2795_18_Global_Citizenship_Education_for_the 

_Rule_of_Law_gris_complet.pdf. 
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وعقد املكتب، بالتعاون مع مكاتبه امليدانية وطائفة متنوعة من اجلامعات املحلية، حلقات عمل   -٥٦
ي إقليمية للخرباء لفائدة حماضــرين جامعيني من أفريقيا وآســيا واملحيط اهلادئ وأمريكا الالتينية والكاريب

 زاهةالن  يف إطار املبادرة بشــــــأنبغرض تعزيز قدرة املحاضــــــرين على تدريس النمائط اجلامعية املعدَّة 
ــتراليا  واألخالقيات. كما قدَّمت املبادرة الدعم حللقات عمل بشــأن تدريس األخالقيات ُعقدت يف أس

ــــــ إىل اللغة اإلسبانية، وعزَّز مواصلة  ١٤وأوكرانيا. وباإلضافة إىل ذلك، ترجم املكتب مجيع النمائط الـ
  مبادرة.لل  تكييفها مع السياقات املحلية من خالل برنامج أبطال األخالقيات التابع

، ومبســـــاعدة من املكتب، اســـــتهلَّت جامعة واغا الثانية يف ٢٠١٩ويف كانون الثاين/يناير   -٥٧
بوركينا فاسو رمسيًّا برناجما ملنح درجة املاجستري يف جمال جهود مكافحة الفساد واحلوكمة الرشيدة 

اســــو مهنيًّا من خلفيات متنوعة. وكان ذلك الربنامج تتوجيا لعمل املكتب يف بوركينا ف ٢٥ضــــمَّ 
   )٦(يف إطار برنامج الساحل. ٢٠١٦منذ عام 

    
    التوعية يف املدارس  -٢  

يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، نفَّذ املكتب أنشــــــطة توعية متنوعة لفائدة طالب   -٥٨
لة  عدا نة والعشــــــرين للجنة منع اجلرمية وال ثام لدورة ال ثانوية. وخالل ا ية وال تدائ يف املرحلتني االب

استقبل "الزوربيون"، وهم شخصيات استحُدثت يف إطار مسلسل رسوم متحركة ُأعدَّ يف  اجلنائية،
إطار املبادرة، الوفود ونشــروا رســالتهم اهلامة بشــأن خمتلف املســائل املتعلقة بثقافة احترام القانون. 

ب وقد ُصمِّمت هذه الشخصيات الفريدة بغرض مساعدة أطفال املدارس االبتدائية على فهم اجلوان
  املتعدِّدة اليت تسهم يف عامل يسوده السالم واحترام القانون.

، كانت هناك تســــــعة أفالم تعليمية عن "الزوربيني" متاحة على ٢٠١٩وحىت حزيران/يونيه   -٥٩
شبكة اإلنترنت باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، وسوف ُتترجم إىل العربية والروسية. وتكون 

زاهة مصــــــحوبة مبواد تعليمية مقابلة تتناول جوانب خمتلفة متعلقة مبنع اجلرمية والنأفالم "الزوربيون" 
سعة كتب مصوَّرة وتسع خطط للدروس ومخسة  واألخالقيات وسيادة القانون. وتشمل هذه املواد ت
 كتب تلوين ســُتتاح باللغات اإلســبانية واإلنكليزية والروســية والعربية والفرنســية. وباإلضــافة إىل ذلك،

"؛ وهي أداة البتكار شـــــخصـــــيات فكاهية إلكترونية تســـــمح لألطفال بأن Zorbifyُأصـــــدرت لعبة "
يســتكشــفوا قدراهتم اإلبداعية أثناء اللعب بشــخصــيات مســلســل "الزوربيني"، وأن يتعلَّموا عن ســيادة 

د ُأدرج بعضــــها القانون وثقافة احترام القانون. وُيروَّج حاليًّا بنشــــاط جلميع املواد املذكورة أعاله، وق
بالفعل يف مناهج دراســية وطنية، يف بلدان منها مثال نيجرييا، يف حني أبدى العديد من الدول األعضــاء 

  مثل قطر والكويت وهاييت، بصورة رمسية أو غري رمسية، مزيدا من االهتمام هبذه املواد.
لة بوليفيا املتعددة ، أطلقت مبادرة التعليم من أجل العدالة يف دو٢٠١٩ويف نيســـان/أبريل   -٦٠

"، ُيســــــتخدم يف تثقيف طالب املرحلة Disonanteالقوميات تطبيقا للهواتف املحمولة ُيســــــمى "
الثانوية بشــأن أمهية اخليارات األخالقية والســلوك األخالقي. وقد ُأعدَّ التطبيق مبشــاركة نشــطة من 

__________ 
يهدف برنامج الساحل إىل دعم استحداث ُنظم عدالة جنائية تتَّسم بالكفاءة وختضع للمساءلة من أجل مكافحة   )٦(  

 التِّجار غري املشروع واالتِّجار باملخدِّرات واجلرمية املنظَّمة واإلرهاب والفساد يف منطقة الساحل.ا
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ذلك، دعمت املبادرة مشـــاركة طالب املدارس الثانوية من مدن خمتلفة يف بوليفيا. وباإلضـــافة إىل 
طالب من املرحلة الثانوية يف إعداد ألعاب غري إلكترونية بشـــأن املســـائل املتعلقة بســـيادة القانون؛ 
ومشل هذا الدعم تقدمي منح ملنظمتني غري حكوميتني تعمالن حتديدا على األلعاب املتصــلة بالفســاد 

  املتاحة على املوقع الشبكي اخلاص باملبادرة.
غية املضي قدما يف تنفيذ جدول أعمال املبادرة، دعم املكتب منظمات تعليمية من مجيع وب  -٦١

ــــــأحناء العامل تعقد بانتظام مؤمترات ملحاكاة منوذج األمم املتحدة. ونتيجة لذلك،  ارك أكثر من ش
رة، طالب من مجيع أحناء العامل يف مؤمترات حماكاة منوذج األمم املتحدة اليت تدعمها املباد ٦ ٠٠٠

واليت اشــتمل عدد كبري منها على مناقشــات بشــأن املســائل املتعلقة بالفســاد. وقد دعمت املبادرة 
بنشـــــاط املعلمني والطالب الذين ينظِّمون هذه املؤمترات بغرض ضـــــمان أن تضـــــيف املواضـــــيع 

  املطروحة للمناقشة قيما تربوية للطالب.
  

    جوانب أخرى للعمل مع الشباب  -٣  
أيضــا مع الشــباب، من خالل مبادرة التعليم من أجل العدالة، بغية تشــجيع يعمل املكتب   -٦٢

في نيجرييا، فاســتحداث حلول تكنولوجية للمســائل املتعلقة بســيادة القانون، مبا يف ذلك الفســاد. 
ستحدثوا تطبيقات  نظَّمت املبادرة مسابقة "هاكاثون شباب أن ي من أجل العدالة" ُطلب فيها إىل ال

للهواتف املحمولة تتناول عدَّة مسائل متعلقة بسيادة القانون. ويف هناية هذا النشاط، كان الشباب 
  قد طوَّروا أربعة مناذج أوَّلية لتطبيقات تتناول الفساد.

ـــــع النطاق مع الشـــــباب يف من  -٦٣ طقة املحيط اهلادئ، يف إطار وواصـــــل املكتب عمله الواس
برنامج املشــروع اإلقليمي املشــترك بني األمم املتحدة ومنطقة املحيط اهلادئ ملكافحة الفســاد. ويف 
أعقاب تنفيذ خمترب شباب املحيط اهلادئ لالبتكار يف جمال مكافحة الفساد، الذي تشارك يف عقده 

، نظَّم ٢٠١٧ملحيط اهلادئ يف نيسان/أبريل املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجملس شباب ا
شباب املحيط اهلادئ للدعوة إىل مكافحة  ستخدام جمموعة أدوات  شباب املحيط اهلادئ، با جملس 

 ٢٠١٧الفســـاد اليت ُأعدَّت مؤخرا، عددا من أحداث التوعية والدعوة يف فيجي يف أيلول/ســـبتمرب 
. ويف أعقاب ذلك، أنتج املكتب ٢٠١٧ويف كرييباس وجزر ســـــليمان يف تشـــــرين األول/أكتوبر 

بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي فيلما قصــــــريا عن أعمال أبطال مكافحة الفســــــاد من 
  الشباب يف منطقة املحيط اهلادئ.

  
    األدوات اإللكترونية واملنشورات  -٤  

ـــــورات املعرفية العاملية على   -٦٤ ـــــاس اخلربات العاملية واصـــــل املكتب إعداد األدوات واملنش أس
واإلقليمية املتراكمة، وما زالت آلية اســـتعراض تنفيذ االتفاقية متثِّل أحد املصـــادر الرئيســـية الســـتبانة 
املجاالت اليت يلزم توفري األدوات فيها. وُيستفاد من االستعراضات أيضا يف مجع املعلومات واألمثلة، 

يف املكتبــة القــانونيــة لبوابــة األدوات واملوارد املعرفيــة وتتيح للمكتــب التحقُّق من القوانني املــدرجــة 
  القوانني.تلك )، كما تتيح له حتديث www.track.unodc.orgاملتعلقة مبكافحة الفساد (بوابة "تراك") (

جمتمع مدين من أجل التنمية: ، أصــــــدر املكتب املنشــــــور املعنون ٢٠١٩ويف آذار/مارس   -٦٥
. وقد ُوزِّعت طبعة مؤمتر من املنشور األمم املتحدة ملكافحة الفساد الفرص املتاحة من خالل اتفاقية



CAC/COSP/2019/2
 

14/20 V.19-10202 
 

على ممثِّلي احلكومات واملجتمع املدين يف املؤمتر الدويل الثامن عشــــــر ملكافحة الفســــــاد املعقود يف 
لدامنرك يف تشــــــرين األول/أكتوبر  . كما ُأنتج العديد من املنتجات املعرفية األخرى عن ٢٠١٨ا

  زاهة.س الفساد والرياضة ومحاية املبلِّغني عن املخالفات والنمواضيع مثل قيا
وُوزِّعت منشـــــورات املكتب على نطاق واســـــع يف املؤمترات وحلقات العمل واألحداث   -٦٦

التدريبية ذات الصلة، وكذلك على النظراء وسائر اجلهات املعنية خالل الزيارات الُقطرية أو غريها 
ذل اجلهود يف جمال السياسات العامة والدعوة. وهي متاحة أيضا على من املناسبات املنطوية على ب

  ). www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.htmlاملوقع الشبكي للمكتب على الرابط (
    

    األخرى واملواضيع املستجدَّةاألعمال الوقائية   -زاي  
    العمل مع اجلهات الفاعلة األخرى، مبا فيها اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين والصحفيون  -١  

، ويف إطار مشروع "النظر إىل ما هو أبعد: حنو شراكة أقوى مع منظمات ٢٠١٨يف عام   -٦٧
ركة منظمات املجتمع املدين يف حلقيت املجتمع املدين بشأن املخدِّرات واجلرمية"، يسَّر املكتب مشا
زانيا املتحدة يف آذار/مارس ويف الســـنغال عمل إقليميتني ُعِقدتا جلهات معنية متعدِّدة يف مجهورية تن

ات إلكترونية إقليمية ملكافحة الفســـاد يف  يف أيار/مايو. ودعم املشـــروع أيضـــا إنشـــاء ثالث منصـــَّ
ضيفها يف الوقت احلا ست صر املجتمع املدين، ي شبكي التابع الئتالف املجتمع املدين املنا ضر املوقع ال

  التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد (ائتالف املجتمع املدين). 
، درَّب املكتب، بالتعاون ٢٠١٩ويف حلقة عمل ُعقدت يف أديس أبابا يف نيســــــان/أبريل   -٦٨

بلدا  ١٥ممثال عن احلكومات من  ٢٦و ةاملدني اتممثال عن املجتمع ٢٧مع ائتالف املجتمع املدين، 
أفريقيا بشــــــأن تنفيذ االتفاقية. وأعقب التدريب عقد اجتماع مائدة مســــــتديرة ملدة يوم واحد 
ملنظمات املجتمع املدين من البلدان املشــــاِركة يف املشــــروع اخلاص بتســــريع تنفيذ االتفاقية هبدف 

  خالفات واالشتراء العمومي. متابعة التقدُّم املحرز بشأن محاية املبلِّغني عن امل
ويف إطار برنامج الســـــــاحل، واصـــــــل املكتب دعمه خللية نوربرت زونغو للصــــــحافة   -٦٩

صــحفيًّا من  ٥٠االســتقصــائية يف غرب أفريقيا، مبا يف ذلك من خالل عقد اجتماع ضــمَّ أكثر من 
  مجيع أحناء غرب أفريقيا وكذلك دعم إطالق منصة إلكترونية. 

، تشــــــارك املكتب مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تنظيم حلقة ٢٠١٨و ويف أيار/ماي  -٧٠
عمل إقليمية ُعقدت يف تونغا وُكرِّســت ملوضــوع مراقبة وســائط اإلعالم للفســاد، ويف اســتضــافة 
حلقة نقاش مكرَّســـة للموضـــوع نفســـه يف إطار اجتماع القمة لوســـائط اإلعالم يف منطقة املحيط 

، أنشــــأ املشــــروع ٢٠١٩طة أنباء جزر املحيط اهلادئ. ويف شــــباط/فرباير اهلادئ الذي عقدته راب
ــــــاد ورابطة أنباء جزر  اإلقليمي املشــــــترك بني األمم املتحدة ومنطقة املحيط اهلادئ ملكافحة الفس
املحيط اهلادئ شــبكة من الصــحفيني املعنيني مبكافحة الفســاد. وباإلضــافة إىل ذلك، دعم املشــروع 

هلادئ ملكافحة الفســـــــاد مكتب مراجع اإلقليمي املشــــــترك ب ني األمم املتحدة ومنطقة املحيط ا
احلســــــابات العام للدولة لوالية بوهنباي، واليات ميكرونيزيا املوحَّدة، كما دعم منتدى شــــــباب 

  املحيط اهلادئ ملكافحة الفساد واحتاد األسفار املقدَّسة وجملس اخلدمات االجتماعية يف فيجي. 
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    الربملانات  -٢  
واصــل املكتب تعاونه مع املنظمة العاملية للربملانيني املناهضــني للفســاد، من أجل تعزيز دور   -٧١

  الربملانيني يف مكافحة الفساد.
، نظَّم املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بالشــــــراكة مع املنظمة ٢٠١٨ويف أيار/مايو   -٧٢

حلقة عمل لتوعية أعضاء اجلمعية التشريعية يف تونغا بشأن مكافحة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد، 
  الفساد، وتلقَّت حلقة العمل دعما من اللجنة الدائمة ملكافحة الفساد التابعة للجمعية التشريعية.

ــــــأن تنفيذ ٢٠١٩ويف كانون الثاين/يناير   -٧٣ ــــــاد حلقة عمل وطنية بش ، نظَّم املكتب يف تش
  اجلمعية التشريعية يف تشاد، اليت أصبحت دولة طرفا جديدة يف االتفاقية. االتفاقية لفائدة أعضاء 

    
    الربية األحياءوالبيئة   -٣  

لدى يعمل املكتب حاليًّا على إعداد سلسلة من األدلَّة الرامية إىل التصدي ملخاطر الفساد   -٧٤
مصــائد األمساك واحلراجة. وقد ُأصــدر  الربية، ويف قطاعياألحياء الســلطات املعنية بإدارة  موظفي

 Rotten Fish: A Guide on Addressing Corruption in the Fisheries Sectorاملنشـــــــور املعنون 
التصــدي للفســاد يف قطاع مصــائد األمساك) يف حدث جانيب ُنظِّم يف  الســمك الفاســد: دليل إىل(

، ٢٠١٩ إطار الدورة الثامنة والعشــــرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية. ويف كانون الثاين/يناير
ُعقد يف فيينا اجتماع لفريق من اخلرباء بغرض وضــــع دليل لفائدة الســــلطات املعنية بإدارة األحياء 

  لدليل متاح على صفحة املنشورات اخلاصة باملكتب. الربية، وا
وواصــــل املكتب إجراء تقييمات ملخاطر الفســــاد هبدف دعم تنفيذ اســــتراتيجيات إدارة   -٧٥

املخاطر اخلاصة بالسلطات املعنية بإدارة األحياء الربية. وكنتيجة لعملية إدارة خماطر الفساد، ساعد 
على صــوغ ســياســة ملكافحة الفســاد ومدوَّنة لقواعد الســلوك  املكتب دائرة األحياء الربية يف كينيا

  . ٢٠١٩بشأن الفساد ُأصدرا يف نيسان/أبريل 
، نظَّم املكتب يف ســــــواكومبوند، ناميبيا، حلقة عمل لتقييم خماطر ٢٠١٩ويف آذار/مارس   -٧٦

رين لتقييم املخاطر يف الفســاد املتعلقة مبهام املراقبني واملفتشــني املعنيني مبصــائد األمساك بغية متابعة مت
  . ٢٠١٧قطاع مصائد األمساك يف ناميبيا ُأجري يف عام 

وواصـــــل املكتب أيضـــــا تشـــــجيع التحقيقات املالية املوازية املرتبطة بالتحقيقات املكتملة   -٧٧
اجلارية بشـــأن اجلرائم ضـــد األحياء الربية أو اجلرائم املتعلقة مبصـــائد األمساك أو الغابات. ومشل  أو

قدمي الدعم للهيئات املكلَّفة بإنفاذ القانون بشــــأن اســــتبانة احلاالت املرتبطة باجلرائم املتعلقة ذلك ت
الربية، واليت ينبغي إجراء حتقيقات مالية موازية بشأهنا، فضال عن تقدمي التوجيه للمحقِّقني باألحياء 

تقنيات املحاســـــبة اجلنائية. وقد أو املدَّعني العامني املســـــؤولني عن إجراء تلك التحقيقات بشـــــأن 
  ُأنشئت يف بوتسوانا شراكة بني القطاعني العام واخلاص لتبادل املعلومات بشأن هذا املوضوع. 

ـــتمدَّة من هذا التوجيه مع اجلهات الفاعلة املعنية، يعمل   -٧٨ ـــعيا لضـــمان تبادل املعلومات املس وس
معلومات عن كيفية ارتكاب اجلرائم ضـــد املكتب على إعداد نبذة عن الســـوابق القضـــائية ســـتتضـــمن 

األحياء الربية بغية إتاحة الفرصـــة التِّخاذ املزيد من اإلجراءات املحدَّدة األهداف ملكافحة تلك اجلرائم. 
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) United for Wildlife( وواصــــل املكتب املشــــاركة يف فرق العمل املعنية بالتمويل والنقل التابعة ملنظمة
، وعرض النتائج األولية لنبذة الســـــوابق القضـــــائية يف اجتماع "الربيةمحاية األحياء متحدون من أجل "

  .٢٠١٩مشترك ُعقد يف لندن يف أيار/مايو 
  

    محاية الرياضة من الفساد  -٤  
، أبرم ٢٠١٨أثناء منتدى الروح األوملبية الذي ُعقد يف األرجنتني يف تشرين األول/أكتوبر   -٧٩

األوملبية الدولية رمسيًّا اتفاق شــــراكة يهدف إىل تقدمي املســــاعدة التقنية إىل الدول املكتب واللجنة 
األعضــاء بشــأن املالحقة القضــائية يف حاالت التالعب باملنافســات، وتنفيذ دورات تدريبية وطنية 

ملكتب وإقليمية مشتركة، وإعداد أدلة وأدوات حتدِّد املعايري ذات الصلة. وباإلضافة إىل ذلك، وقَّع ا
، واللجنة العليا ٢٠١٨مذكِّرات تفاهم مع االحتاد اآلســيوي لكرة القدم يف كانون األول/ديســمرب 

سان/أبريل  ضة ٢٠١٩للمشاريع واإلرث يف قطر يف ني ، وهو ما عزَّز اجلهود الرامية إىل محاية الريا
العدالة من الفســـاد واجلرمية من خالل أنشـــطة تســـتهدف املنظمات الرياضـــية وممثلي مؤســـســـات 

اجلنائية الوطنية. وُوقِّع أيضـــا اتفاق للتمويل بني املكتب واملديرية العامة لشـــؤون التعليم والشـــباب 
هبدف تنفيذ حلقات عمل تدريبية  ٢٠١٩والرياضــة والثقافة باملفوضــية األوروبية يف حزيران/يونيه 

  إقليمية يف منطقة آسيا واملحيط اهلادئ. 
بالتقرير، قدَّم املكتب الدعم، بالتعاون الوثيق مع املنظمة الدولية وخالل الفترة املشــــــمولة   -٨٠

للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) واللجنة األوملبية الدولية، لعقد حلقات عمل وطنية لفائدة سلطات من 
إندونيســــــيا، وغانا، وقطر، وماليزيا، ونيجرييا، واليابان، وكذلك ملمثلي اللجان األوملبية الوطنية 

ية، يف إطار حدث ُعقد يف الربتغال. وســـاعدت هذه األنشـــطة الســـلطات واجلهات املعنية األوروب
على تعزيز قدراهتا على كشــــف املخالفات يف الرياضــــة واملعاقبة عليها، مع التركيز على التالعب 

  باملنافسات وتقدمي املساعدة التشريعية وآليات اإلبالغ.
زاهة يف الرياضــة ة التوعية، مبا يف ذلك ندوة النوأســهم املكتب أيضــا يف العديد من أنشــط  -٨١

سان/أبريل  ستراليا يف ني زاهة يف ، واجتماع مع الرابطة النمساوية حلماية الن٢٠١٩اليت ُعقدت يف أ
، وعرض إيضــاحي ُقدِّم يف االجتماع الذي نظَّمته ٢٠١٩الرياضــة، ُعقد يف النمســا يف آذار/مارس 

والشــــباب والرياضــــة والثقافة باملفوضــــية األوروبية يف بلجيكا يف املديرية العامة لشــــؤون التعليم 
. وشـــــارك املكتب أيضـــــا يف الفرقة العاملة املعنية بالرياضـــــة التابعة لالحتاد ٢٠١٩نيســـــان/أبريل 

، وأسهم يف االجتماع السادس للخرباء يف إطار املشروع ٢٠١٩األورويب يف بلجيكا يف متوز/يوليه 
 الرياضـــــة الذي عقدته وكالة االحتاد األورويب للتعاون يف جمال إنفاذ التحليلي بشـــــأن الفســـــاد يف

. وباإلضــافة إىل ذلك، حضــر ممثلون عن املكتب االجتماع ٢٠١٩مايو /أيارالقوانني يف هولندا يف 
دم للنســـاء الذي نظَّمه االحتاد الدويل لكرة القدم (الفيفا) يف فرنســـا يف قالتأســـيســـي ملؤمتر كرة ال

؛ وقدَّم املكتب الدعم ملجموعة العشـــرين بشـــأن معاجلة مســـألة الفســـاد يف ٢٠١٩ه حزيران/يوني
الرياضــــة يف إطار االجتماعات واألحداث اجلانبية اخلاصــــة بالفريق العامل املعين مبكافحة الفســــاد 

، واليابان يف كانون ٢٠١٩التابع للمجموعة، واليت ُعقدت يف فرنســـــا يف تشـــــرين األول/أكتوبر 
؛ وقدَّم عرضــا إيضــاحيا عن عمله يف جمال الرياضــة يف دورة األلعاب الرياضــية ٢٠١٩ر الثاين/يناي
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ــــــر لفرقة العمل العاملية املعنية  األوروبية الثانية اليت ُعقدت يف بيالروس؛ وحضــــــر االجتماع العاش
ــــــبتمرب  . ٢٠١٨بالتالعب بنتائج املباريات، التابعة لإلنتربول، الذي ُعقد يف فرنســــــا يف أيلول/س

ضية الذي و شأن مكافحة التالعب باملنافسات الريا شارك املكتب يف املؤمتر الدويل الثالث ب أخريا، 
  .٢٠١٨نظَّمه جملس أوروبا، والذي ُعقد أيضا يف فرنسا يف أيلول/سبتمرب 

الدليل ، ُأتيح املنشـــور الذي أصـــدره املكتب، واملعنون ٢٠١٨ويف تشـــرين األول/أكتوبر   -٨٢
بصــــــيغة ميكن ترتيلها باللغات اجليدة يف جمال محاية املبلِّغني على اإلنترنت املرجعي للممارســــــات 

، ُعقد يف ٢٠١٩اإلســبانية واإلنكليزية والروســية والصــينية والعربية والفرنســية. ويف شــباط/فرباير 
النمســــا اجتماع لفريق من اخلرباء بغية إعداد دليل بشــــأن آليات اإلبالغ يف جمال الرياضــــة، ومن 

  .٢٠١٩جعل الدليل متاحا على شبكة اإلنترنت يف أوائل الربع الثالث من عام  املتوخى
بشأن منع ومكافحة  ٧٣/١٩٠وُقدِّمت خدمات دعم األمانة يف سياق قرار اجلمعية العامة   -٨٣

سترداد املوجودات وإعادة تلك املوجودات إىل  ممارسات الفساد وحتويل عائدات الفساد وتيسري ا
شرعيني وإىل بلداهنا األصلية على وجه اخلصوص، وفقا التفاقية األمم املتحدة ملكافحة  صحاهبا ال أ

مية والعدالة اجلنائية املتعلقة الفســــــاد، والقرار املتعلق بإدماج الرياضــــــة يف اســــــتراتيجيات منع اجلر
 بالشباب الذي اعتمدته جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف دورهتا الثامنة والعشرين.

  
    والربجمة يف األمم املتحدة  ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   -٥  

نطاقا، مبا يف أقرَّ مؤمتر الدول األطراف بأمهية إدراج منع الفســاد يف خطط التنمية األوســع   -٨٤
  من أهداف خطة التنمية املستدامة.  ١٦ذلك عن طريق تنفيذ اهلدف 

لكو  -٨٥ ناء على ذ نامج ب حدة وبر مة األمم املت ية موظفي منظو لدعم إىل كل قدَّم املكتب ا  ،
األمم املتحدة اإلمنائي بشــأن اســتحداث أداة تدريبية إلكترونية جديدة ُتســمى "مكافحة الفســاد يف 

هذه األداة جزئيًّا على التدريبات الشخصية اليت وتقوم ". ٢٠٣٠تنمية املستدامة لعام سياق خطة ال
ــــــراكة بني برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب وكلية موظفي منظومة األمم املتحدة  ُتقدِّمها ش
ة بشـــأن إدماج جهود مكافحة الفســـاد يف برامج األمم املتحدة واإلجنازات املتصـــلة بأهداف التنمي

سبتمرب  شارك املكتب يف حلقة عمل ُعقدت يف بون، أملانيا، هبدف ٢٠١٨املستدامة. ويف أيلول/  ،
تقدمي مدخالت يف األداة، كما شـــــــارك يف تنفيذ النميطة األوىل خالل حلقيت العمل التجريبيتني 

 ١٥٠. ووصــلت حلقتا العمل إىل حنو ٢٠١٩املعقودتني يف نيســان/أبريل وآب/أغســطس  األوليني
  من وكاالت األمم املتحدة واحلكومات والقطاع اخلاص واملجتمع املدين. ًامشارك
من أهداف التنمية املســــــتدامة الدول إىل العمل على "احلد  ١٦من اهلدف  ٥وتدعو الغاية   -٨٦

شار الرشوة  شكاهلما". وقد اختري مؤشران على مدى انت  -بدرجة كبرية من الفساد والرشوة جبميع أ
من غايات  ٥لقياس التقدُّم املحرز يف حتقيق الغاية  -رُّ به الناس العاديون وقطاع األعمال وفقا ملا مي

. وبغية دعم الدول يف جهودها الرامية إىل توليد البيانات املســــــتندة إىل التجربة، وبدافع ١٦اهلدف 
املكتب مع برنامج احلاجة إىل حتســني موثوقية مقاييس الفســاد القائمة والتثبُّت من صــالحيتها، اشــترك 

، الذي يهدف إىل تقدمي التوجيه دليل الدراســات االســتقصــائية للفســاداألمم املتحدة اإلمنائي يف إعداد 
ستقصائية. وقد  أطلق للدول بشأن كيفية قياس الرشوة وغريها من أشكال الفساد بواسطة دراسات ا

  متر الدويل ملكافحة الفساد. أثناء املؤ ٢٠١٨تشرين األول/أكتوبر  ٢٤الدليل يف كوبنهاغن يف 
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    املنظور اجلنساين  -٦  
اتســــاقا مع خطة عمل األمم املتحدة على نطاق املنظومة بشــــأن املســــاواة بني اجلنســــني   -٨٧

ــة  ــة. وُتلزم خطــة العمــل منظوم ــة جــامع ومتكني املرأة، طبَّق املكتــب املنظور اجلنســــــــاين بطريق
املســــاواة بني اجلنســــني ومتكني املرأة على املســــتويني الُقطري املتحدة بأن تســــاهم يف حتقيق  األمم

واملعياري. وقد واصــل املكتب حتديد اجلوانب اجلنســانية وإدراجها، حبســب االقتضــاء، يف مبادراته 
  اخلاصة ببناء القدرات، كما رصد مستوى مشاركة النساء يف األحداث التدريبية.

 بانكوك، بدعم من الســـويد، اجتماعا لفريق ، عقد املكتب يف٢٠١٨ويف أيلول/ســـبتمرب   -٨٨
من اخلرباء بشــأن مواصــلة اســتكشــاف مســألة اســتخدام األبعاد اجلنســانية للفســاد باعتبارها أحد 
عوامل التغيري، وتقييم اجلهود املبذولة يف هذا الصدد. وأسفر االجتماع عن جمموعة من التوصيات 

ــلَّط الضــوء على أمثل ــة ونقاط العمل، وس ع املكتب من امللموس ــِّ ة للنجاح. ويف الوقت احلايل، يوس
نطاق هذه النتائج بغرض إعداد منشــور أوســع نطاقا بشــأن االعتبارات اجلنســانية والفســاد يشــمل 
دراســات حاالت وطنية وقســما يركِّز أكثر على التحليل، مع ضــمان االضــطالع بالتقييم الالحق 

  بغية تدعيم املناقشات والتوصيات باألدلة.
"كرميجست"، بالشراكة مع حكومة بنما  برنامج ، عقد٢٠١٩ويف اليوم العاملي للمرأة لعام   -٨٩

عضوا من أعضاء منظومة القضاء والدفاع العام  ١٩وبدعم من االحتاد األورويب، حلقة عمل لفائدة 
شة ما للجرمية املنظَّمة والفساد من دور وتأثري فيما يتعلق بامل رأة. وخالل والوزارات يف بنما بغية مناق

حلقة العمل، شـــدَّد مشـــاركون على احلاجة إىل حتســـني الوضـــع االقتصـــادي واالجتماعي للنســـاء، 
زيل، ومشاركة النساء املتزايدة يف االتِّجار غري املشروع. والصعوبات القائمة يف اإلبالغ عن العنف املن

ات إلذكاء الوعي بشــــأن وأقرَّ احلاضــــرون مبا تنطوي عليه وســــائط التواصــــل االجتماعي من إمكان
عاملي بشـــــــأن اجلهود الرامية إىل حتقيق  تآزر ال قائم على نوع اجلنس، واحلاجة إىل تعزيز ال العنف ال

  من أهداف التنمية املستدامة: "حتقيق املساواة بني اجلنسني ومتكني كل النساء والفتيات". ٥اهلدف 
ملكتب منيطة جامعية بشـأن موضـوع ويف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، اسـتحدث ا  -٩٠

زاهة واألخالقيات)، من سلسلة النمائط اجلامعية بشأن الن ٩"األبعاد اجلنسانية لألخالق" (النميطة 
من سلسلة النمائط اجلامعية  ٨ومنيطة جامعية بشأن موضوع "الفساد واألبعاد اجلنسانية" (النميطة 

  بشأن مكافحة الفساد).
انبيا بشــأن املســائل اجلنســانية والفســاد يف إطار املؤمتر اإلقليمي ملكافحة وعقد املكتب حدثا ج  -٩١

. وُنظِّم ٢٠١٩مايو املكســـيك، الذي ُعقد يف كارتاخينا، كولومبيا، يف أيار/والفســـاد ألمريكا اجلنوبية 
، هذا احلدث اجلانيب نفســـــه مرة أخرى يف إطار املؤمتر اإلقليمي ملكافحة الفســـــاد يف اجلنوب األفريقي

  . ٢٠١٩تشرين األول/أكتوبر  ١٨إىل  ١٤الذي ُعقد يف ليفنغنستون، زامبيا، يف الفترة من 
    

    اإطار تقدمي املساعدة وموارده  -ثالثًا  
، أن ٧/٦من قراره  ٢٣و ٢١و ١٩طلب مؤمتر الدول األطراف إىل األمانة، يف الفقرات   -٩٢

للمســاعدة املتعدِّدة األطراف والثنائية، تقدمي املســاعدة تواصــل، بالتعاون الوثيق مع اجلهات املقدِّمة 
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التقنية إىل الدول األطراف، وخصــــــوصــــــا البلدان النامية، بناء على طلبها ورهنا بتوافر موارد من 
خارج امليزانية، من أجل املضـــــي ُقدما يف تنفيذ الفصـــــل الثاين من االتفاقية، بأشـــــكال منها تقدمي 

ساعدة مصمَّمة حسب احلاجة صة بالفصل الثاين.  م شاركة يف عملية االستعراض اخلا من أجل امل
ودعــا املؤمتر الــدول األطراف وغريهــا من اجلهــات املــاحنــة إىل تقــدمي موارد من خــارج امليزانيــة 

، وفقًا لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وباإلضــــــافة إىل ذلك، ٧/٦لألغراض املحدَّدة يف القرار 
ية تزويد املكتب بالتمويل الكايف والوايف لتمكينه من االستجابة للطلب املتزايد شدَّد املؤمتر على أمه

على خدماته، وشـــــجَّع الدول األعضـــــاء على أن تقدِّم تربُّعات كافية للحســـــاب املشـــــار إليه يف 
من االتفاقية، الذي ُيدار يف إطار صــــــندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية،  ٦٢  املادة

غية تزويد البلدان النامية والبلدان اليت مترُّ اقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقالية باملســــــاعدة التقنية اليت قد ب
  حتتاجها من أجل بناء قدراهتا على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية.

يذ   -٩٣ ية إىل تنف لدول األطراف الرام بادرات ا هذا التقرير، واصـــــــل املكتب دعم م وكما يبيِّن 
ية، وذلك باالضــطالع بأنشــطة مصــمَّمة خصــيصــا يف جمايل التشــريع وبناء القدرات، وكذلك االتفاق

باستحداث أدوات تيسِّر تقدمي املساعدة يف الواقع العملي. ويف حني مشلت تلك املساعدة كامل نطاق 
  .٧/٦و ٧/٥االتفاقية، يركِّز هذا التقرير على املبادرات واألنشطة الرامية إىل تنفيذ قراري املؤمتر 

وهناك عدَّة مشـــاريع وبرامج عاملية مكَّنت املكتب من تقدمي اإلرشـــاد واملشـــورة واخلربة   -٩٤
الفنية مبســـتوى احترايف للدول األطراف بناء على طلبها. ومشلت هذه الربامج واملشـــاريع، يف مجلة 

  أمور، ما يلي:
عَّال التفاقية األمم املتحدة الربنامج العاملي ملنع الفســــــاد ومكافحته عن طريق التنفيذ الف  •  

  من أهداف التنمية املستدامة ١٦ملكافحة الفساد دعما للهدف 
  الربية والغاباتباألحياء الربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة   •  
  الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة: يف سبيل إشاعة ثقافة تقوم على احترام القانون  •  
تداد درب هتريب  توطيد  •   ية على ام لة اجلنائ عدا ية وال قات اجلنائ جمال التحقي عاون يف  الت

  ي وغرب أفريقيا الكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب
املبادرة املشــــتركة بني املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف إطار املشــــروع اإلقليمي   •  

  ملكافحة الفساد يف منطقة املحيط اهلادئ
وال يزال التعاون الوثيق مع ســـــائر مقدِّمي املســـــاعدة التقنية، وخصـــــوصـــــا مع برنامج   -٩٥
  املتحدة اإلمنائي، حسبما هو مذكور يف عدة مواضع من هذا التقرير، مثمرا للغاية. األمم
شارو املكتب اإلقليميون و  -٩٦ صني العاملني يف املقر، اضطلع مست إىل جانب املوظفني املتخصِّ

والوطنيون املعنيون مبكافحة الفســاد بدور مفيد يف إجناح مبادرات تقدمي املســاعدة التقنية. ويرد يف 
  .٧/٦و ٧/٥مواضع خمتلفة من هذا التقرير عرض ملا قدَّموه من إسهامات يف تنفيذ القرارين 

)، وفيجي على املســــتوى العامليويف الوقت الراهن، يقدِّم مســــتشــــارون عاملون يف فيينا (  -٩٧
ــــــطى  (ملنطقة املحيط اهلادئ)، وكينيا (لشــــــرق أفريقيا واجلنوب األفريقي)، وبنما (ألمريكا الوس
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ي)، والســـنغال (لغرب ووســـط أفريقيا)، وتايلند (جلنوب وجنوب شـــرق آســـيا) اخلربات والكاريب
  ضوعية السريعة املنال هبدف تيسري تقدمي املساعدة التقنية. املو
وباإلضافة إىل ذلك، نفَّذت شبكة املكاتب امليدانية التابعة للمكتب مشاريع ميدانية شاملة   -٩٨

سيا وباراغواي وبنما وملكافحة الفساد يف بلدان حمدَّدة، من بينها   -بوليفيا (دولة إكوادور وإندوني
  ت) والسلفادور، وكولومبيا، ومصر، وميامنار، ونيجرييا. املتعددة القوميا

ـــاد، بتقدير كبري من جانب الدول   -٩٩ وحتظى خربات املكتب، مبا يف ذلك خربته يف منع الفس
ده تزايد الطلب على املســاعدة أو املشــاركة يف  األطراف وســائر أصــحاب املصــلحة، وهو ما جيســِّ

أن يســتمر ذلك يف ضــوء التركيز املوضــوعي للدورة الثانية  املبادرات وحلقات العمل. ومن املتوقَّع
  آللية استعراض التنفيذ على أمور منها تدابري املنع.

ويف ضــوء هذه اخللفية، ميثِّل تقدمي املزيد من الدعم الطويل األجل من جانب الشــركاء يف   -١٠٠
الذي يقوم به املســتشــارون التنمية واجلهات املاحنة األخرى شــرطا ضــروريًّا الســتمرار العمل اهلام 

  واملوظفون العاملون يف املقر الذين يوفِّرون خربات متخصِّصة يف جمال مكافحة الفساد. 
    

    االستنتاجات والتوصيات  -رابعًا  
 ٧/٥ ينلعــلَّ املؤمتر يودُّ أن يركِّز مــداوالتــه على التقــدُّم املحرز فيمــا يتعلق بتنفيــذ القرار  -١٠١

، وأن يقترح التدابري اليت ينبغي اتِّخاذها يف املســــــتقبل يف اَجهة لدى تنفيذمهوالتحديات املوا ٧/٦و
اســتنتاجات وتوصــيات دورات يســتفيد من هذا الشــأن. ولعلَّ املؤمتر يودُّ أيضــا يف هذا الصــدد أن 

إىل  ٥يف فيينا يف الفترة من  اُعقداه اللذان الفريق العامل الســــابقة بشــــأن املنع، مبا يف ذلك اجتماع
  )٧(.٢٠١٩أيلول/سبتمرب  ٦إىل  ٤ومن  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب   ٧

موارد كافية من خارج امليزانية توفُّر ولعلَّ املؤمتر يودُّ أن يســــلِّط الضــــوء على احلاجة إىل   -١٠٢
الصــعيد كل من لكي يتمكَّن املكتب من مواصــلة تقدمي املســاعدة التقنية املتعلقة مبنع الفســاد على 

العاملي. ومن مثَّ، فلعلَّ املؤمتر يودُّ أن يدعو الدول األطراف وســـــــائر اجلهات الوطين واإلقليمي و
املاحنة إىل إعادة تأكيد التزامها مبنع الفســــــاد، مبا يف ذلك من خالل التعاون يف املبادرات القائمة 

 مســـامهاتملوارد املالية، وخباصـــة يف شـــكل ا وكذلك اســـتحداث مســـارات عمل جديدة، وتوفري
  متعدِّدة السنوات وخمصَّصة بشروط ميسَّرة من خارج امليزانية.
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