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  الدورة السابعة املستأنفة
  ٢٠١٦تشرين الثاين/نوفمرب  ١٦-١٤فيينا، 
  من جدول األعمال ٤البند 

        املساعدة التقنية
لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  مة دعماًاملساعدة التقنية املقدَّ    

    الفساد
    مذكِّرة من األمانة    

    مقدِّمة  - أوالً  
تفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد حتـدِّياً للـدول األطـراف،      ال الفعَّاليشكِّل التنفيذ   -١

والترتيبـات املؤسسـية ونظـام     والسياساتيةوقد يتطلب إجراء تغيريات كبرية يف األطر التشريعية 
ــه اخلصـــوص      ــيب، علـــى وجـ ــة تلـ ــاعدة تقنيـ ــدمي مسـ ــة. ولتقـ ــة املدنيـ ــة واخلدمـ ــة اجلنائيـ  ،العدالـ

ــدول    ــيت اســتبانتها ال ــة األمــم املتحــدة     االحتياجــات ال ــذ اتفاقي ــة اســتعراض تنفي مــن خــالل آلي
  ية يف تنفيذ االتفاقية تنفيذا ناجحاً ومتسقاً.رملكافحة الفساد أمهية حمو

وتقــدِّم هــذه الوثيقــة حملــة عامــة عــن اجلهــود الــيت بــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين        -٢
مــن املســاعدة التقنيــة والطلبــات   باملخــدِّرات واجلرميــة (املكتــب) لتلبيــة االحتياجــات املســتبانة  

قنيـة املقدَّمـة دعمـاً لتنفيـذ االتفاقيـة      انـة مـذكِّرهتا بشـأن املسـاعدة الت    املقدمة منذ أن أَعـدَّت األم 
)CAC/COSP/2015/2    ــة الــيت اال) مــن أجــل الــدورة السادســة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف تفاقي

. ٢٠١٥شــرين الثــاين/نوفمرب ت ٦إىل  ٢ُعقــدت يف ســانت بطرســربغ، االحتــاد الروســي، مــن   
، حينمــا ٢٠١٥ذة بــني آب/أغســطس وهـي تســلط الضــوء علــى أنشــطة املســاعدة التقنيــة املنفَّــ 

  .٢٠١٦السالفة الذكر، وآب/أغسطس  رةقُدِّمت املذكِّ
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    إطار تقدمي املساعدة وموارده  - ثانياً  
ــة املصــمَّ         -٣ ــن أنشــطة املســاعدة التقني ــة واســعة م ــدمي جمموع ــب تق ــاً واصــل املكت مة تبع

العاملي واإلقليمي والوطين، واسـتحداث طائفـة منوعـة مـن األدوات      لالحتياجات على الصعيد
لتلبيــة طلبــات الــدول األعضــاء املتزايــدة. وقــدِّمت تلــك املســاعدات ضــمن إطــار الربنــامج          

ن املواضيعي املعين بتدابري مكافحة الفساد واالحتيال االقتصـادي واجلـرائم املتعلقـة باهلويـة، ومـ     
  ووطنية. )٢(وإقليمية )١(خالل عدة مشاريع عاملية

مـه مـن مسـاعدة تقنيـة     ، يراعي املكتب فيمـا يقدِّ ٤/١و ٣/٤ومتاشياً مع قراري املؤمتر   -٤
لتنفيذ االتفاقية مدى أمهية تقدمي مساعدة تقنيـة قُطريـة متكاملـة ومنسـقة تتـوىل قيادهتـا البلـدان        

 ة مســتويات (عــاملي وإقليمــي ووطــين)، ضــماناً ذا ثالثــاملتلقيــة، ويتَّبــع املكتــب يف ذلــك هنجــا  
ــراره      ــؤمتر، يف ق ــد شــدَّد امل ــة. وق ــة ســد االحتياجــات ذات   ٦/١للتضــافر والنجاع ــى أمهي ، عل

مي ودعــا مقــدِّ  األولويــة مــن املســاعدة التقنيــة املســتدامة يف إطــار االســتراتيجيات القطريــة.       
ا لوضــع بــرامج مســاعدة تقنيــة  عتبــار، إمَّــاملســاعدة التقنيــة إىل أخــذ تلــك األولويــات بعــني اال 

  ا إلدماجها يف الربامج اجلارية.وإمَّجديدة 
، اســتبني عــدد كــبري مــن االحتياجــات مــن اومــع إجنــاز مزيــد مــن البلــدان استعراضــاهت  -٥

املساعدة التقنية فيما يتعلق بالفصل الثالث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـع (التعـاون       
مـا تلقـى املكتـب، قبـل عمليـة االسـتعراض        وإىل جانـب ذلـك، كـثرياً    )٣(.التفاقيـة ) من االدويل

ــت     ــق باسـ ــة تتعلـ ــاعدة تقنيـ ــات مسـ ــا، طلبـ ــالثغرات أو   كوأثناءهـ ــذلك بـ ــتعراض وكـ مال االسـ
  االحتياجات املوضوعية اليت تبدت أثناء عملية االستعراض.

علــى  قــادراًلضــمان حضــوره علــى نطــاق عــاملي، كــي يكــون   ويســعى املكتــب جاهــداً  -٦
االستجابة لطلبات املساعدة التقنية على حنو فعال. فاملوظفون العاملون يف املقر يرفدون مبـوظفني  

لـدى املكاتـب امليدانيـة التابعـة     أنَّ ميدانيني يف املناطق اليت يشتد فيها الطلب على املساعدة. كما 
  د أو مبسائل هلا صلة بذلك.للمكتب طائفة منوعة من الربامج القطرية املتعلقة مبكافحة الفسا

───────────────── 
من هذه املشاريع: "صوب نظام عاملي فعال ملكافحة الفساد"؛ و"العمل املشترك صوب نظام عاملي ملكافحة  )١(  

 د؛ ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة (ستار).الفساد"؛ وبرنامج املوجهني املعنيني مبكافحة الفسا

املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة احمليط اهلادئ، املشترك بني املكتب  املشاريعتشمل هذه  )٢(  
 ).٢٠١٧-٢٠١٣، وبرنامج املكتب ملنطقة الساحل (منائيوبرنامج األمم املتحدة اإل

من املساعدة التقنية املنبثقة من االستعراضات القطرية يف مذكرة  لة عن االحتياجاتترد معلومات مفصَّ )٣(  
  ).CAC/COSP/IRG/2016/13األمانة بشأن ذلك املوضوع (
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ويعمل مستشارو املكتب امليدانيون املختصون مبكافحة الفساد كجهـات وصـل حموريـة      -٧
التقنية املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد علـى الصـعيدين اإلقليمـي والقطـري. إذ يـوفر          املساعداتلتقدمي 

لصـعيدين القطـري   هؤالء املستشـارون خـربة فنيـة ميكـن االسـتعانة هبـا علـى وجـه السـرعة علـى ا          
واإلقليمــي لتســهيل تقــدمي اإلرشــادات املوقعيــة إىل الــدول األطــراف الــيت تطلــب املســاعدة علــى  
تدعيم تشريعاهتا ومؤسساهتا يف سبيل تنفيذ االتفاقية. واملستشـارون املختصـون مبكافحـة الفسـاد     

سـاعدة املبتغـاة،   هم يف وضع ميكنهم من اسـتبانة االحتياجـات اإلقليميـة والقطريـة ومـن تقـدمي امل      
اليت يرد ذكرها يف كـل أجـزاء هـذا التقريـر، علـى الصـعيد القطـري ودون اإلقليمـي واإلقليمـي.          

يؤدون دورا مهما يف تـدعيم التنسـيق اإلقليمـي وتشـجيع التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب           وهم
تبــادل  وإشــراك مجيــع قطاعــات اجملتمــع وتســهيل تبــادل املمارســات اجليــدة، ممــا يهيــئ إمكانيــة    

  املعارف واخلربات بصورة مستدمية على الصعيد الثنائي واملتعدد األطراف واإلقليمي.
ويف الوقــت احلاضــر، مثــة مستشــارون ذوو مســؤوليات إقليميــة موجــودون يف فيجــي      -٨

(ملنطقــة احملــيط اهلــادئ)، وتايلنــد (جلنــوب شــرق آســيا وجنوهبــا)، وجنــوب أفريقيــا (ألفريقيــا   
لشــرق األوســط ومشــال ل، والســنغال (لغــرب أفريقيــا ووســطها)، ومصــر ( الشــرقية واجلنوبيــة)

أفريقيا)، وبنما (ألمريكا الوسطى والكارييب)، والنمسا (للدول النامية اجلزرية الصـغرية). ومثـة   
ن آخران ذوا اهتمام قطري موجودان يف موزامبيق والسلفادور. وقد يفضي اخنفـاض  امستشار

املتاحة لبعض هذه املناصب إىل إجراء املكتـب تغـيريات يف برنـامج     املوارد اخلارجة عن امليزانية
  ني يف السوق القادمة.ياملستشارين اإلقليم

    
    التنسيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية  - ثالثاً  

ا اســتراتيجي الزديــاد الطلــب علــى تقــدمي املســاعدة التقنيــة، اعتمــد املكتــب هنجــاً  نظــراً  -٩
ــدِّ      د األولحمــدَّ ــاون مــع ســائر مق ــات يف تقــدمي تلــك املســاعدة، يســتهدف التنســيق والتع مي وي

  املساعدة واملنظمات الدولية.
إســهامه يف املناقشــات السياســاتية املتعلقــة مبكافحــة الفســاد يف  وواصــل املكتــب أيضــاً  -١٠

قشـات  احملافل اإلقليميـة والدوليـة. فضـمن إطـار األمـم املتحـدة، شـارك املكتـب بنشـاط يف املنا         
، مبـا فيهـا املناقشـات املتعلقـة باسـتحداث مؤشـرات       ٢٠٣٠حول خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    

، املتعلق بالتشجيع علـى إقامـة جمتمعـات ُمسـاملة ال يهمَّـش فيهـا       ١٦ن اهلدف أقابلة للقياس بش
أحــد مــن أجــل حتقيــق التنميــة املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء     

  سسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات.مؤ
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ــة يف جمــال مكافحــة الفســاد،       -١١ ــرامج املســاعدة التقني ولــدى صــوغ وتنفيــذ مشــاريع وب
يسعى املكتب جاهدا إىل تفادي ازدواجية اجلهـود وإىل بنـاء أوجـه تضـافر مـع كيانـات داخـل        

لتنسـيق مبـادرة اسـترداد املوجـودات املسـروقة      منظومة األمم املتحدة وخارجها. ويشمل هـذا ا 
(ســتار) املشــتركة بــني املكتــب والبنــك الــدويل، وتنفيــذ مشــاريع مشــتركة أو منســقة ملكافحــة 

  يف منطقة احمليط اهلادئ وعلى الصعيد العاملي. منائيالفساد مع برنامج األمم املتحدة اإل
ى، منـها منظمـة التعـاون    كما يتعـاون املكتـب وينسـق مـع عـدة منظمـات دوليـة أخـر          -١٢

والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا والرابطــة الدوليــة ألجهــزة 
مكافحــة الفســاد وجمموعــة الســبعة وجمموعــة العشــرين ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم  

وب شرق آسـيا (آسـيان)   والثقافة واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) ورابطة أمم جن
جســـت) واجلماعـــة الكاريبيـــة واالحتـــاد ووأمانـــة الكومنولـــث ومكتـــب العـــدل األورويب (يور

ــة اإل      ــا واجلماع ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــي واجلماع ــاألفريق ــي  منائي ــوب األفريق ة للجن
(السـادك) واملركـز الـدويل السـترداد املوجـودات ومنظمـة معاهـدة حلـف األطلسـي وجمموعــة          

دول املناهضة للفساد التابعة جمللس أوروبا ومعهد بازل للحوكمة ومؤسسة الشـفافية الدوليـة   ال
  واملنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد (غوباك).

وشـــارك املكتـــب يف االجتمـــاع الثـــاين والعشـــرين للفريـــق العامـــل املعـــين بالشـــفافية     -١٣
آلســيا واحملــيط اهلــادئ، الــذي عقــد يف ليمــا يف   ومكافحــة الفســاد التــابع للجماعــة االقتصــادية

ــباط/فرباير  ــوار االســتطالعي  ويف  ٢٠١٦ش ــ جولــة احل ــها تلــك اجلماعــة يف    الــيت ةالثالث نظمت
  .٢٠١٦آب/أغسطس 

تعاونه مع "غوبـاك" لتعزيـز دور الربملـانيني يف مكافحـة الفسـاد،       أيضاًوواصل املكتب   -١٤
السادس ويف حـدث خـاص ُنظِّـم علـى هـامش مـؤمتر        بوسائل منها املشاركة يف مؤمتر "غوباك"

. وإىل جانـب ذلـك، اشـترك املكتـب     ٢٠١٥الدول األطراف املعقـود يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    
ــامج األمــم املتحــدة اإل   ــان     منــائيمــع برن ــاك" يف استضــافة حلقــات عمــل ألعضــاء الربمل و"غوب

اورو وبـاالو يف عـام   ، ويف جـزر كـوك وفيجـي وكرييبـايت ونـ     ٢٠١٥عقدت يف فيجي يف عـام  
ت وأُعـدت  شـ من أجـل التوعيـة باالتفاقيـة وبـدور الربملانـات الرقـايب يف تنفيـذها. ونوق        ٢٠١٦

مــدونات متخصصــة لقواعــد ســلوك الربملــانيني والقــادة. كمــا قــدم املكتــب دعمــاً للمفوضــية     
ويف املستقلة ملكافحة الفسـاد يف موريشـيوس يف جمـال صـوغ مدونـة قواعـد سـلوك للربملـانيني.         

  ناورو، دعم املكتب جهوداً العتماد مدونات قواعد قيادية للربملانيني وأقرها الربملان الوطين.
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وواصــل املكتــب شــراكته مــع الرابطــة الدوليــة لنقابــات احملــامني دعمــاً جلهــود الرابطــة    -١٥
قـة  املتعلقة بنـزاهة القضاء. وحضر املكتب اجتماعاً لفريق خرباء ُعقد يف لنـدن، وشـارك يف حل  

نقاش حول نزاهـة القضـاء ُنظمـت ضـمن إطـار مـؤمتر الرابطـة السـنوي الـذي عقـد يف تشـرين            
ــوبر  ــف الســنوي الســادس للقضــاة      ٢٠١٥األول/أكت ــى جني ــب أيضــاً يف ملتق . وشــارك املكت

، وقـدم  ٢٠١٥واحملامني، الذي استضافته اللجنـة الدوليـة للقـانونيني يف كـانون األول/ديسـمرب      
القضــاة ومكافحــة الفســاد مــن أجــل إعــداد دليــل للممارســني بشــأن     مســامهة تتعلــق مبســاءلة 

  مساءلة القضاة.
، شــارك املكتــب يف االجتمــاع الســنوي للمجلــس  ٢٠١٥ويف تشــرين األول/أكتــوبر   -١٦

 اجمللـس ذلـك  خطـة  االستشاري املعين بالفساد، التـابع لالحتـاد األفريقـي، وقـدم مسـامهة بشـأن       
  .٢٠١٩-٢٠١٦للفترة  االستشاري االستراتيجية

اخلـاص، مبـا    القطـاع تعاونه الوثيق مـع عـدد مـن منظمـات وكيانـات       املكتبويواصل   -١٧
ــدى          ــة واملنت ــال التجاري ــة باألعم ــة العشــرين املعني ــاملي وجمموع ــم املتحــدة الع ــاق األم ــا اتف فيه

، شـارك املكتـب يف حلقـة نقـاش رفيعـة      ٢٠١٥االقتصادي العاملي. ويف تشـرين األول/أكتـوبر   
تفـاق العـاملي   عقدت يف برلني ضمن إطار مؤمتر معين مبستقبل استدامة الشركات واالاملستوى 

ــا، استضــافته ــة. كمــا دعــم املكتــب تنظــ    يف أوروب م االجتمــاع يشــبكة االتفــاق العــاملي األملاني
بنـزاهة األعمال التجارية، بالتعـاون مـع شـبكة     املعين لفريق آسيان العامل ٢٠١٦لعام السنوي 

  باملسؤولية االجتماعية للشركات. آسيان املعنية
، بــدعم مــن رابطــة  منــائيوواصــل املكتــب أيضــاً عملــه مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإل    -١٨

موظفي منظومة األمم املتحـدة، للتـرويج إلدمـاج مكافحـة الفسـاد يف برجمـة مسـاعدات األمـم         
عمــل ألفرقــة األمــم حلقــات  منــائية. ووفــر املكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنائيــاملتحــدة اإل

املتحدة القطرية املعنية بإدماج تدابري مكافحة الفساد يف برامج األمم املتحدة اخلاصة بأوكرانيـا  
  ومجهورية مولدوفا والفلبني.

    
      مةأبرز جوانب املساعدة التقنية املقدَّ  - رابعاً  

    املساعدة املتعلقة بعملية التصديق على االتفاقية واالنضمام إليها  -ألف  
واصل املكتب تروجيه للتصديق على االتفاقية واالنضمام إليها من خالل أنشطة توعويـة    -١٩

مسـاعدة تقنيـة إىل   ودعوية حمددة اهلدف على الصعيدين السياسـي والتشـريعي، وكـذلك بتقـدمي     
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ــة يف      ــالو إىل االتفاقي ــة. وقــد انضــمت توف ــاً يف االتفاقي ــدان الــيت مل تصــبح بعــُد دوالً أطراف  ٤البل
  .٢٠١٥كانون األول/ديسمرب  ١، كما صدَّقت نيوزيلندا عليها يف ٢٠١٥لول/سبتمرب أي

للتصـديق علـى االتفاقيـة ومـا نظمـه مـن        عمـل دعـوي  وعقب مـا قـام بـه املكتـب مـن        -٢٠
حلقات عمل هبذا الشـأن، تتخـذ بلـدان كـثرية، خصوصـاً يف آسـيا ومـنطقيت الكـارييب واحملـيط          

فاقية أو االنضمام إليها. وتعزيزاً للجهـود الدعويـة املبذولـة    اهلادئ، خطوات للتصديق على االت
يف منطقة الكارييب، ُعقدت حلقة عمل إقليمية ثانية بشـأن اخلطـوات املمهـدة للتصـديق لصـاحل      
ــة        ــتس ونيفــيس، بالتنســيق مــع أمان ــادين وســانت كي ــز وســانت فنســنت وغرين ــادوس وبلي برب

ن التصـديق لصــاحل تونغـا وسـاموا، أفضــت    اجلماعـة الكاريبيـة. كمــا ُعقـدت حلقتـا عمــل بشـأ     
إحدامها إىل إنشاء جلنة دائمة معنية مبكافحة الفساد يف تونغـا، تتضـمن مهامهـا معاجلـة املسـائل      

  املتعلقة باالنضمام إىل االتفاقية.
    

    أدوات املساعدة التقنية اليت تسهِّل تقدمي املساعدة  - باء  
د وتعميم أدلة إرشادية وأدوات أخرى تعـاجل  على الصعيد العاملي، واصل املكتب إعدا  -٢١

احتياجات ممارسي مكافحة الفسـاد فيمـا يتعلـق خبصوصـية اجلوانـب والتحـديات والسياسـات        
  واملمارسات اجليدة املرتبطة بتنفيذ االتفاقية.

ــاين/نوفمرب       -٢٢ ــدول األطــراف الــذي عقــد يف تشــرين الث ، ٢٠١٥فعلــى هــامش مــؤمتر ال
ملرجعــي للممارســات اجليــدة يف جمــال محايــة املــبلِّغني". وهــذا الــدليل    اســُتهل توزيــع "الــدليل ا 

 حمن االتفاقيـة. وهـو متـا    ٨من املادة  ٤والفقرة  ٣٣يساعد الدول األطراف على تنفيذ املادة 
ترمجتـه إىل اإلسـبانية والعربيـة. وإىل جانـب ذلـك، اسـُتهل        إلنكليزية والفرنسية وجيري حاليابا

ة املسماة "االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفسـاد: دليـل عملـي إلعـدادها     نشر األداة احلاسوبي
، وقــد جــرى ٢٠١٥وتنفيــذها" أثنــاء دورة املــؤمتر السادســة املعقــودة يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 

  مرة حىت اآلن. وجيري حالياً ترمجتها إىل اإلسبانية والعربية والفرنسية. ٦ ٠٤٨تنـزيلها 
تياجــات اجلــزر الصــغرية، واصــل املكتــب إعــداد دليــل مرجعــي  ن أجــل معاجلــة احمــو  -٢٣

يراعــي خصيصــاً التحــديات املطروحــة واملمارســات املســتجدة يف جمــال االشــتراء والفســاد يف    
  .٢٠١٦الدول النامية اجلزرية الصغرية، سوف ُينشر يف أواخر عام 

 ١١املـادة   بشـأن  قيـيم التنفيذ وإطار التومثة أداة مرجعية أعدها املكتب، عنواهنا "دليل   -٢٤
اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد"، ُترجم إىل اإلسبانية والعربية والفرنسية. وقد جـرى  من 
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مـرة يف عـام    ٢٠ ٠٠٠تنـزيل هذا الدليل، ومنشورات أخرى تتعلق بنـزاهة القضاء، أكثـر مـن   
٢٠١٥.  

ــاير    -٢٥ ــت  ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ين ــدة لل ــق املكتــب دورة جدي ــروين يف ، أطل علُّم اإللكت
جمــال مكافحــة الفســاد، تتــألف مــن منيطــتني منفصــلتني. النميطــة األوىل، املعنونــة "مــدخل إىل    

ن مكافحة الفساد"، تقدم حملة عامة عن االتفاقية. والنميطة الثانية، املعنونة "منع الفسـاد"، ُتمكِّـ  
ميطتـــان متاحتــان حاليـــاً  املــتعلم مـــن اكتســاب معرفـــة أكثــر تقـــدماً بتــدابري املنـــع وهاتــان الن     

  )٤(باإلنكليزية والعربية، وجيري ترمجتهما إىل اإلسبانية والفرنسية.
م اإللكتــروين موجهــة إىل القطــاع اخلــاص، عنواهنــا "مكافحــة  لُّومثــة أداة تفاعليــة للــتع  -٢٦

لغة. وقد أعدت باالشتراك بني املكتـب ومبـادرة االتفـاق     ٢١الفساد"، أصبحت اآلن متاحة بـ
ي مــن أجــل تعزيــز فهــم القطــاع اخلــاص لالتفاقيــة وملبــدأ االتفــاق العــاملي العاشــر اخلــاص  العــامل

مســتعمل، وبلــغ  ٢٠٠ ٠٠٠مبكافحـة الفســاد. وقـد التحــق هبـذه الــدورة حـىت اآلن أكثــر مـن      
ــى           ــد عل ــا يزي ــذلك م ــى شــهادة ب ــامي بنجــاح وحصــلوا عل ــيم اخلت ــازوا التقي ــذين اجت ــدد ال ع

  )٥(مستعمل. ١٨٠  ٠٠٠
، بالتشارك مـع سـلوفاكيا وإدارة عمليـات حفـظ     ٢٠١٦ر املكتب يف أيار/مايو وأصد  -٢٧

وإصـالح  السالم التابعة لألمانة العامة، مذكرة إرشادية تقنية بشأن اجلرمية املنظمة عـرب الوطنيـة   
قطاع األمن. وقد أقر أعضاء فرقة العمل املشتركة بـني الوكـاالت واملعنيـة بقطـاع األمـن هـذه       

أُعدت حتت قيادة املكتب هبدف مساعدة املمارسني على إدماج تـدابري مكافحـة   املذكرة، اليت 
  اجلرمية املنظمة والفساد يف سياق إصالح قطاع األمن.

واستمر جنـاح بوابـة األدوات واملعـارف املرجعيـة املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد ("تـراك")،           -٢٨
زيـارة يف الفتـرة بـني     ٥٥ ٥٣٠. وتلقـت صـفحات البوابـة    ٢٠١٢اليت أنشأها املكتب يف عام 

. وحتتوي املكتبة القانونيـة للبوابـة علـى نصـوص     ٢٠١٦وآب/أغسطس  ٢٠١٥آب/أغسطس 
 دولة. وهي حتتـوي  ١٧٦قوانني وحتليالت فقهية ومعلومات عن سلطات مكافحة الفساد من 

قانونيــاً. وتستضــيف "تــراك" أيضــاً املــوارد املرجعيــة    حكمــاً ٥٦ ٠٦٨اآلن علــى مــا جمموعــه  
  بادرة األكادميية ملكافحة الفساد وبوابة للقطاع اخلاص.للم
  

───────────────── 
  .www.unode.org/elearning/frontpage.jspالدورة متاحة يف املوقع الشبكي  )٤(  
  )٥( http://thefightagainstcorruption.org/certificate. 
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    النـزاهة يف جمال الرياضة
واصل املكتب عمله مع اللجنة األوملبية الدولية واملركز الدويل لألمـن الرياضـي بشـأن      -٢٩

عدد من املشاريع واملبادرات. وأجرى املكتـب، بالتعـاون مـع اللجنـة األوملبيـة الدوليـة، دراسـة        
الكتيـب   ٢٠١٦بشأن جترمي التالعب باملسابقات الرياضية، ونشـر يف حزيران/يونيـه    مستفيضة
 :Model criminal law provisions for the prosecution of competition manipulationاملعنون "

booklet for legislators"          أحكـام منوذجيـة للقـانون اجلنـائي بشـأن املالحقـة القضـائية جلـرائم)
، أُصـدر الـدليل املرجعـي    ٢٠١٦. ويف آب/أغسـطس  باملسابقات: كتيب للمشرعني)التالعب 

ــذي أعــده املكتــب     للممارســات اجليِّــ  ــات، ال ــائج املباري ــق يف قضــايا التالعــب بنت دة يف التحقي
بالتشارك مع املركز الدويل لألمـن الرياضـي مـن أجـل مسـاعدة مـوظفي أجهـزة إنفـاذ القـانون          

  حقيق يف التالعب بنتائج املباريات.واملنظمات الرياضية على الت
يسـتند إىل الـدليل املعنـون "اسـتراتيجية لـدرء الفسـاد يف        وأعد املكتـب برناجمـاً تـدريبيا     -٣٠

اجلماهريية الكربى"، من أجل تزويد اجلهـات املعنيـة باملعـارف واألدوات الضـرورية      األحداث
ثــل استضــافة مســابقة رياضــية حــدث مجــاهريي كــبري، مأيِّ للتصــدي خلطــر الفســاد يف تنظــيم 

كــبرية، مبــا يتوافــق مــع املمارســات اجليــدة املتبعــة علــى الصــعيد الــدويل. وهــذه املــواد التدريبيــة 
متاحــة باللغــة اإلنكليزيــة يف املوقــع الشــبكي للمكتــب، وســوف تضــاف صــيغة روســية هلــا يف   

  .٢٠١٦أواخر عام 
بشأن تعزيز التعاون يف اجملـاالت  ومثة مناقشات جارية مع عدد من املنظمات الرياضية   -٣١

، نظـــم املكتـــب دورة تدريبيـــة ٢٠١٦ويف حزيران/يونيـــه  .املتعلقـــة بـــاملنع واإلنفـــاذ والتوعيـــة
لــوكالء نيابــة مــن الربازيــل ومــوظفني يف أجهــزة إنفــاذ القــانون فيهــا ضــمن إطــار حلقــة عمــل   

يف جمـال الرياضـة. ويف    نظمتها اإلنتربول واللجنة األوملبيـة الدوليـة، مـن أجـل مكافحـة الفسـاد      
  بنما، قدم املكتب دعماً إلعداد تقييم ألخطار غسل األموال يف قطاع كرة القدم.

    
وحتديد االحتياجات  مة الستبانة الثغرات يف تنفيذ االتفاقيةاملساعدة املقدَّ  - جيم  

    املساعدة التقنية من
التنفيذ، نظم املكتـب دورات  وفقاً لإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية آللية استعراض   -٣٢

تدريبية لتعريف جهات الوصل يف الدول األطراف املستعرضة واخلـرباء احلكـوميني مـن الـدول     
  رضة بأحكام االتفاقية وباملنهجية املتبعة يف عملية االستعراض.املستع
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ويف السنة املاضية، قـدم املكتـب دعمـاً لعـدة بلـدان، منـها بـاالو وجـزر سـليمان وجـزر             - ٣٣
ــايت وموريشــيوس         كــوك ــانواتو وفيجــي وكرييب ـــزانيا املتحــدة وف ــة تن ــال ومجهوري ــزر مارش وج

) وناورو، من أجل التحضـري للـدورة آلليـة االسـتعراض باسـتيفاء      املوحدة- وميكرونيزيا (واليات
ــاين و/أو الفصــل اخلــامس. ويف           ــام الفصــل الث ــا خيــص أحك ــة فيم ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي قائم

كتب استكمال التقييم الـذايت اخلـاص بأحكـام الفصـلني الثـاين واخلـامس مـن        السلفادور، دعم امل
االتفاقية، بغية التشجيع على إدخال تعديالت تشريعية ملعاجلة الثغرات املستبانة حـىت قبـل إجـراء    

  االستعراض. والستخدام نتائج التقييم كأساس لوضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد.
يف العمـل   اسـتباقية دروس املستفادة، اخنرط املكتب يف اتبـاع هنـج أكثـر    واستناداً إىل ال  -٣٤

األولويـات،  مع البلدان بشأن متابعة عمليات االستعراض. وأُعدت خطط عمـل وطنيـة حمـددة    
تســتند إىل نــواتج االستعراضــات، وجيــري حاليــاً اســتخدامها كإطــار لصــوغ بــرامج املســاعدة   

  يف عدة بلدان.الفساد التقنية الرامية إىل مكافحة 
وسعى املكتب إىل إشـراك أوسـاط مقـدمي املسـاعدة التقنيـة األوسـع يف متابعـة عمليـة           -٣٥

االستعراض. ويف كثري من األحيان، ُدعيت اجلهـات املاحنـة، أو األفرقـة املوجـودة للتنسـيق بـني       
االجتماعـات   اجلهات املاحنة، إىل املشاركة يف احلوارات املعقودة أثناء الزيـارات القطريـة أو يف  

املعقــودة بعــد ذلــك. وكــان هــذا مفيــداً يف تزويــد اجلهــات املاحنــة برؤيــة معمقــة الحتياجــات     
  املساعدة التقنية املستبانة أثناء عملية االستعراض.

ــن          -٣٦ ــررو سياســات م ــه مق ــؤمتراً التقــى في ــال، نظــم املكتــب م ــى ســبيل املث ــا، عل ويف غان
ني لصـوغ خطـة   منـائي رات واجملتمـع املـدين والشـركاء اإل   املؤسسات املعنية مبكافحة الفساد والـوزا 

عمل تنفيذية ملواجهة التحديات املستبانة من خالل عملية اسـتعراض التنفيـذ. ويف سـري النكـا،     
السياسات وللجهات املعنية احلكومية وغري احلكومية مـن   سهل املكتب عقد حلقة عمل ملقرري

د اهليئات املعنية واملوارد الالزمة واألطر الزمنية لتنفيذ أجل ترتيب أولويات التدابري الالزمة وحتدي
  التوصيات املنبثقة من عملية استعراض التنفيذ.

    
    مة إلدماج أحكام االتفاقية يف التشريعات الوطنيةدَّريعية املقشاملساعدة الت  -دال  

ريعاهتا يتلقى املكتب بانتظام طلبات من الدول ُتلتمس فيها املسـاعدة علـى حتسـني تشـ      -٣٧
الراميــة إىل منــع الفســاد ومكافحتــه، وتســتند يف كــثري مــن األحيــان إىل التوصــيات املنبثقــة مــن  
ــدم املكتــب إىل جــزر ســليمان        ــة احملــيط اهلــادئ، مــثال، ق ــة. ففــي منطق االستعراضــات القطري
مساعدة على صياغة قانوهنا اخلاص باحلق يف املعلومات وسياسـتها املتعلقـة بـذلك، ويف صـوغ     
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ن جديد ملكافحة الفساد. كمـا قـدم املكتـب إىل بـاالو وفيجـي مسـاعدة يف جمـال مراجعـة         قانو
يـة بشـأن   عقوانينها وإجراءاهتا اخلاصة بتيسري الوصول إىل املعلومات، وإىل فـانواتو يف جمـال التو  

ــ ــة  ق ــات والسياس ــا،    انون احلــق يف املعلوم ــذلك. ويف كمبودي ــب إجــراء   املتعلقــة ب ســهل املكت
  اجلهات املعنية الوطنية بشأن صوغ مدونة قواعد أخالقية لإلدارة العمومية.مشاورات بني 

وقدم املشروع اإلقليمي ملكافحة الفساد يف منطقة احمليط اهلادئ، املشترك بني املكتـب    -٣٨
نتداب خبري متخصص يف القـانون لـدى وزارة   ال، مسامهة مالية منائيوبرنامج األمم املتحدة اإل

ــات م  ــاحلق يف املعلومــات يف     العــدل يف والي ـــزيا املوحــدة، ويف تعــيني موظــف خمــتص ب يكروني
  فانواتو، بتمويل مشترك مع احلكومة.

ويف بوركينا فاسو، قدم املكتب دعماً للحكومة االنتقالية يف جهودها الرامية إىل تـدعيم    -٣٩
بــل ســلطات هيئتــها املعنيــة مبكافحــة الفســاد، بتســهيله إجــراء تقيــيم مؤسســي لتلــك اهليئــة مــن قِ  

مكافحـة الفســاد يف الســنغال والنيجــر. وعقــب ذلــك التقيــيم، دعــم املكتــب عمليــة صــوغ إطــار  
قــانوين جديــد، اشــتملت علــى تنظــيم حلقــة عمــل للجهــات املعنيــة شــارك فيهــا خــرباء قــانونيون 
زائــرون مــن مؤسســات نظــرية يف الســنغال وغينيــا وكــوت ديفــوار والنيجــر. وأفضــى مشــروع    

، إىل إجراء عدد من اإلصالحات وإىل تـدعيم الصـالحيات   ٢٠١٦ُتمد يف عام القانون، الذي اع
  التحقيقاتية للهيئة العليا ملراقبة أجهزة الدولة ومكافحة الفساد واستقاللية تلك اهليئة.

وبناء على طلب اهليئة املستقلة ملكافحة الفساد يف منغوليا، قدم املكتب مشورة بشـأن    -٤٠
لعفو. وعقب ذلـك، قـرر الربملـان اسـتبعاد بعـض اجلـرائم املتعلقـة بالفسـاد         قانون البلد املتعلق با

  من أحكام ذلك القانون.
وقدم املكتب دعماً للهيئة املعنية بالشفافية وتيسري الوصول إىل املعلومات يف بنما من أجل   - ٤١

الل سلسـلة  إعداد وتقدمي مشروع قانون بشأن إقرارات الذمة املالية واإلثراء غري املشـروع، مـن خـ   
جلسات عمل عقدهتا طائفة منوعة من اجلهات املعنية من بـني املؤسسـات العموميـة     ١٠مؤلفة من 

، عقــد عــدة جلســات صــياغة  ٢٠١٦و ٢٠١٥واجملتمــع املــدين. وســهل املكتــب أيضــاً، يف عــامي  
ان تشريعية إلعداد تعديالت على املدوَّنة املوحدة للقواعـد األخالقيـة وعلـى قـانون العقوبـات. وكـ      

ُيقصد من تلك التعديالت أن تكون جزءاً من قانون أوسع ملكافحـة الفسـاد يقـوم بإعـداده مكتـب      
علــى صــياغة قــانون للخــدمات  ٢٠١٦نائــب رئــيس مجهوريــة بنمــا. كمــا ســاعد املكتــب يف عــام 

  الفساد.  االستخبارية سوف يشتمل على أحكام خاصة مبكافحة
عمــل خاصــة بصــياغة التشــريعات يف  املكتــب سلســلة حلقــات ، عقــد٢٠١٦ويف عــام   -٤٢

اجلمهورية الدومينيكية من أجل املضي قُدماً يف تنفيـذ التوصـيات املنبثقـة مـن اسـتعراض التنفيـذ،       
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من خالل إعادة صياغة أجـزاء مـن قـانون العقوبـات وقـانون الرشـو عـرب الـوطين، ممـا أفضـى إىل           
ملعىن املقصود يف الفصل الرابـع مـن   إعداد مشروع قانون يتناول غسل األموال والتعاون الدويل با

االتفاقيــة. وإىل جانــب ذلــك، قُــدمت تعليقــات واقتراحــات تتعلــق بقــانون مصــادرة املوجــودات  
  ، بناء على طلب جملس الشيوخ.٢٠١٦بدون االستناد إىل إدانة، الذي اعُتمد يف متوز/يوليه 

رقة عمل معنية بصـياغة  إنشاء ف ،٢٠١٦ متوز/يوليهيف  ،ل املكتبويف السلفادور، سهَّ  -٤٣
التشريعات هتدف إىل صياغة أول قانون بشأن تبادل املساعدة القانونية وتسليم اجملـرمني. كمـا   

ــارس   ــريعات يف   ٢٠١٦ســـهل املكتـــب، يف آذار/مـ ــياغة التشـ ــأن صـ ــة عمـــل بشـ ، عقـــد حلقـ
  غواتيماال من أجل تعديل قانون األمانة.

    
السلطات  السياساتية الوطنية وقدرةاملساعدة على تدعيم األطر املؤسسية و  - هاء  

      الوطنية على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة
    االتحري عن جرائم الفساد ومالحقتها قضائي    

 جـرائم الفسـاد   ر املكتب تدريباً لبناء قدرة املؤسسات املتخصصـة علـى التحقيـق يف   وفَّ  -٤٤
إدارة التحريــات والتحقيقــات،  بنجــاح. ومشــل التــدريب مواضــيع مثــل      ومالحقتــها قضــائيا 

التفتــيش واحلجــز، وحتليــل الوثــائق، والتحريــات والتحقيقــات املاليــة، وعمليــات        وعمليــات 
مراجعــة احلســابات، وأســاليب التحــري اخلاصــة، وأســاليب االســتجواب، واحملاســبة ألغــراض   

  االستدالل اجلنائي، ومهارات الدفاع يف احملاكمات، وإدارة القضايا.
املكتب أيضاً لوحـدات االسـتخبارات املاليـة يف عـدة دول تـدريباً علـى أسـاليب        ر ووفَّ  -٤٥

التحليــل املــايل. وعلــى وجــه اخلصــوص، قامــت وحــدة االســتخبارات املاليــة يف فيجــي بــدور     
املوجــه لوحــدات االســتخبارات املاليــة يف بــاالو وجــزر ســليمان جــزر مارشــال وكرييبــايت          

م رو، تدعيماً لقدرهتا على مكافحة غسـل األمـوال. وقـدَّ   وناو املوحدة)-وميكرونيـزيا (واليات
املكتب دعماً لبناء القدرات يف عدة بلدان مـن أجـل كشـف جـرائم غسـل األمـوال والتحقيـق        
ــا      فيهــا ومالحقتــها قضــائياً بنجــاح. وأطلــق املكتــب ورابطــة احملــيط اهلــادئ للمؤسســات العلي

ي مراجعة احلسابات بني كرييبايت وفيجـي. كمـا   لتبادل موظف راجعة احلسابات برناجماً جتريبيامل
ر املكتــب للمفوضــية العليــا املشــرفة علــى ســوق األوراق املاليــة يف بنمــا تــدريباً علــى تعزيــز  وفَّــ

  الشفافية وأساليب غسل األموال وأسباب الفساد.
صـلح  م ملوزامبيق دعم متواصـل اشـتمل علـى تـدريب لـوكالء نيابـة عامـة وقضـاة         دِّوقُ  -٤٦

ناصــر جــرائم الفســاد واســتخدام أســاليب مكافحــة غســل األمــوال يف قضــايا الفســاد.  ع بشــأن
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واســُتكمل ذلــك التــدريب بتــوفري مــوجهني مــوقعيني وخــدمات استشــارية بشــأن قضــايا معينــة 
  تتعلق بتحقيقات جنائية حمددة.

ــهاج وأ  -٤٧ ــوال واســترداد       عــد من ــق يف قضــايا الفســاد وغســل األم ــدرييب بشــأن التحقي ت
ت، لصاحل مؤسسة تدريب وكالء النيابة العامة يف بنما، أفضى إىل مالحقـات قضـائية   املوجودا

، قــدم املكتــب ٢٠١٦جديــدة بشــأن اهتامــات تتعلــق جبــرائم فســاد وغســل لألمــوال. ويف عــام 
بشأن منع وكشف جـرائم غسـل األمـوال للمفوضـية املنشـأة حـديثاً لإلشـراف والرقابـة          تدريباً

واليت تتوىل الرقابـة علـى الكازينوهـات والوكـاالت العقاريـة       يف بنما، على الكيانات غري املالية
واملناطق احلرة ومكاتب توثيق العقود وشركات احملاماة. ويف السلفادور، واصل املكتب تـوفري  
التدريب على مكافحة غسل األموال ألعضاء النيابة العامة وضباط الشرطة، مبـن فـيهم رؤسـاء    

  ت الصلة.مجيع الوحدات املتخصصة ذا
وعلى الصعيد اإلقليمي، نظم املكتب يف جنوب شرق آسـيا حلقـة عمـل بشـأن محايـة        -٤٨

ــان/أبريل     ــدت يف نيســ ــهود، عقــ ــبلغني والشــ ــه   ٢٠١٦املــ ــدت يف حزيران/يونيــ ــا ُعقــ . كمــ
حلقتا عمل مشاهبتان، أوالمها لصـاحل الـدول الناميـة اجلزريـة الصـغرية،       ٢٠١٦وأيلول/سبتمرب 

ن غــرب أفريقيــا دعمــاً جلهــود اجلماعــة االقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا.   والثانيــة لصــاحل بلــدا
وشــارك املكتــب أيضــاً يف حــدث استضــافته املبــادرة اإلقليميــة ملكافحــة الفســاد يف كرواتيــا يف  

علــى الصــعيد الــوطين، فقــد أســهم املكتــب يف حلقــة عمــل استضــافتها  أمَّــا . ٢٠١٦أيار/مــايو 
ــدت     ــفافية الدوليــة، وُعق ــة الش ــابقاً يف تشــرين     مؤسس ــدونيا اليوغوســالفية س يف مجهوريــة مق

. غني الــذي اعُتمــد الحقــاً، ملناقشــة مشــروع القــانون املتعلــق حبمايـة املــبلِّ ٢٠١٥األول/أكتـوبر  
م املكتب إىل جزر سليمان مسـاعدة يف جمـال صـياغة التشـريعات بشـأن قـانون حلمايـة        كما قدَّ

  ة منبثقة من عملية استعراض التنفيذ.غني، يف جتاوب مباشر مع تنفيذ توصياملبلِّ
ويف السلفادور، أُعد برنامج قطـري مدتـه ثـالث سـنوات كمتابعـة للتوصـيات املنبثقـة          -٤٩

من دورة االستعراض األوىل وحتضرياً لدورة االستعراض الثانية. وكـان هـذا الربنـامج فعـاالً يف     
ي قُدماً يف صـوغ واعتمـاد   حتسني التعاون بني املؤسسات؛ إذ عقدت اجتماعات منتظمة للمض

م املكتـب دعمـاً إلعـداد    سياسات مكافحة الفساد ولوضع إطار قـانوين ملكافحـة الفسـاد. وقـدَّ    
النموذجية لألمانة املعنية باملسؤولية املهنية ألعضاء اجلهـاز  دليل عملي بشأن إجراءات التشغيل 

  القضائي، اليت أُنشئت حديثاً.
مـن خـالل املشـاريع املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد، تقـدمي         ويف إندونيسيا، واصل املكتـب،   -٥٠

الدعم إىل أجهزة إنفاذ القانون، مبا فيها املفوضية املعنية بالقضـاء علـى الفسـاد، يف جمـال تعزيـز      
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، وفــر املكتــب، بالتعــاون مــع التحــالف املعــين  ٢٠١٦ويف عــام تــها وشــفافيتها. قــدراهتا وِحرفيَّ
ية اإلندونيسـية للقضـاء علـى الفسـاد وتعزيـز نزاهـة الشـركات        بالنـزاهة، تدريباً ملوظفي املفوضـ 

  من أجل وضع استراتيجية إلشراك القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد.
علــى تقــدمي الــدعم إىل مفوضــية  ٢٠١٤ليشــيت، يعمــل املكتــب منــذ عــام -ويف تيمــور  -٥١

تـها مـن خـالل    فيَّقانون من أجل تعزيـز قـدراهتا وِحر  مكافحة الفساد وغريها من أجهزة إنفاذ ال
بـــرامج تـــدريب متخصصـــة، وكـــذلك لوضـــع اســـتراتيجية وطنيـــة ملكافحـــة الفســـاد وتـــدعيم 

، أجـرى املكتـب تقييمـاً لقـدرات     ٢٠١٦السياسات والتشـريعات املناهضـة للفسـاد. ويف عـام     
  املفوضية وحضَّر لتنفيذ التوصيات املنبثقة من استعراض التنفيذ.

املساعدة من أجل تـدعيم اإلطـار القـانوين واملؤسسـي     ويف مصر، واصل املكتب تقدمي   -٥٢
ملكافحة الفساد حتـت مظلـة االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد. وقُـدمت مسـاعدة لزيـادة          

 ا واســـتعادة املوجـــودات القـــدرة علـــى كشـــف حـــاالت الفســـاد ومالحقـــة مرتكبيهـــا قضـــائي
ة وتعزيـز القـدرة الوطنيـة    قشـ ، نظـم املكتـب حلقـة عمـل ملنا    ٢٠١٦املسروقة. ويف آذار/مارس 

  على تقييم تنفيذ وتأثري استراتيجية مصر الوطنية ملكافحة الفساد ورصدمها واإلبالغ عنهما.
واستمر املكتب يف تقدمي الـدعم لنيجرييـا مـن خـالل مشـروع وطـين ملكافحـة الفسـاد           -٥٣

ل مـا يلـي:   يهدف إىل تقدمي دعم فعال ألنشطة التنسيق وصوغ السياسات والتشريع، من خال
اتبــاع هنــج قــائم علــى شــواهد علميــة؛ وتــدعيم القــدرات املؤسســية والعملياتيــة لــدى أجهــزة     
مكافحة الفساد الرئيسية، وكذلك لدى جهازي الشرطة والقضاء، مع التركيـز علـى التعـاون؛    

  وتعزيز املساءلة والشفافية وإشراك اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد.
يف تنفيــذ مشــروع لتحــديث   ٢٠١٥املكتــب يف نيســان/أبريل  ويف أفغانســتان، شــرع  -٥٤

األطــر املعياريــة والسياســاتية ملكافحــة الفســاد، بــدعم اجلهــود الراميــة إىل جعــل أحكــام قــانون  
العقوبات الـوطين متوافقـة مـع أحكـام االتفاقيـة وإىل صـوغ اسـتراتيجية وطنيـة حمدثـة ملكافحـة           

بــني األجهــزة. ويف إطــار هــذه اجلهــود، قــدمت  الفســاد وإىل إنشــاء إطــار لتنســيق السياســات  
 مســاعدة تقنيــة وخــدمات تدريبيــة تتعلــق مبراجعــة قــانون العقوبــات اجلديــد وحتديثــه، ضــماناً    

  لتوافقه مع أحكام االتفاقية.
ع اســتراتيجية ملكافحــة الفســاد يف القطــاع العــام،  ضــاملكتــب و ســهَّلويف بــاراغواي،   -٥٥

د يف األجهــزة احلكوميــة، وهــي اآلن تنتظــر موافقــة  هتــدف إىل منــع وكشــف ومكافحــة الفســا 
احلكومة عليها. ويف بنما، قدم املكتـب دعمـاً لألكادمييـة اإلقليميـة ملكافحـة الفسـاد يف أمريكـا        
الوســطى والكــارييب، كمــا قــدم مســاعدة تقنيــة وخــدمات تدريبيــة إىل حكومــات يف املنطقــة.   
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امهـا القـانوين والرقـايب املنـاهض للفسـاد      ويف كولومبيا، ساعد املكتب احلكومة على تدعيم نظ
  بتوفري التدريب على أساليب التحري والتحقيق.

لتحديـد أولويـات متابعـة التوصـيات      ويف مجهورية تنـزانيا املتحدة، قدم املكتـب دعمـاً    -٥٦
املنبثقة من االسـتعراض وختطـيط تلـك املتابعـة. وعلـى وجـه اخلصـوص، ونظـراً العتبـار تـدعيم           

ع يف احملاكم واحدة من األولويـات، نظـم املكتـب سلسـلة أنشـطة لبنـاء قـدرات        مهارات الدفا
أعضاء النيابة العامة وقضاة الصلح، أفضـت، حسـبما ذُكـر يف التقـارير، إىل مزيـد مـن النجـاح        

  يف قبول األدلة املستندية يف احملاكمات املتعلقة جبرائم الفساد.
    

    منع الفساد    
سلطة خمتصة  ١٧٢دولة طرف بتعيني ما جمموعه  ١٠١ات من تلقى األمني العام إشعار  -٥٧

ميكن أن تساعد دوالً أطرافاً أخرى على صوغ وتنفيذ تدابري حمددة ملنع الفساد، حسبما تقتضـيه  
املختصـة   من االتفاقيـة. ومثـة قائمـة حمدثـة بالسـلطات واألجهـزة احلكوميـة        ٦من املادة  ٣الفقرة 

  .)www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlمتاحة يف دليل إلكتروين (
شورة خرباء إىل إثيوبيـا وأفغانسـتان وبوركينـا فاسـو     وعلى الصعيد اإلقليمي، قُدمت م  -٥٨

ليشــيت وجــزر ســليمان والصــومال وغواتيمــاال، مــن خــالل املستشــارين اإلقليمــيني      -وتيمــور
ومــوظفي املقــر بشــأن صــوغ اإلطــار املفــاهيمي هليئــات مكافحــة الفســاد ودورهــا وصــالحياهتا 

  وصياغة قوانني منشئة هليئات متخصصة يف مكافحة الفساد.
واســتمر املكتــب، لــدى تقــدمي دعمــه هليئــات مكافحــة الفســاد وغريهــا مــن اجلهــات       -٥٩

املعنية، يف تيسـري ودعـم التعـاون وتبـادل أدوات الـتعلم فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب. فمـن خـالل            
لصـاحل منطقـة احملـيط اهلـادئ،      منـائي املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإل    املشروع املشـترك بـني   
ليشـيت يف  -لدى أجهزة مكافحـة الفسـاد يف بـابوا غينيـا اجلديـدة وتيمـور      مثال، أسهم موظفون 

كمـا قـدم   مناقشات مـع حكومـة جـزر سـليمان بشـأن إنشـاء هيئتـها املعنيـة مبكافحـة الفسـاد.           
املكتــب هليئــات مكافحــة الفســاد يف إندونيســيا ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الشــعبية وكمبوديــا  

  بناء القدرات.وميامنار دعماً لصوغ استراتيجيات 
، قــدم املكتــب دعمــاً لبــدء تنفيــذ مشــروع جديــد  ٢٠١٥ويف كــانون األول/ديســمرب   -٦٠

ملكافحة الفساد يف كولومبيا، من شأنه أن يساعد القطاع اخلاص على تدعيم جهوده يف جمـال  
 سـوقية منع الفساد ومكافحته، وعلى توحيد اجلهـود مـع القطـاع العـام يف جمـال التـرويج لبيئـة        

  تنافسية وشفافية.أكثر 
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دولـة طرفـاً يف جمـال اسـتحداث      ١٢، قدم املكتب دعماً لـ٢٠١٥ومنذ آب/أغسطس   -٦١
أو تنقيح استراتيجياهتا اخلاصـة مبكافحـة الفسـاد. وعلـى وجـه اخلصـوص، نظـم املكتـب حلقـة          
عمل وقدم مساعدة بشأن إعداد قـانون ملكافحـة الفسـاد وصـوغ اسـتراتيجية ملكافحـة الفسـاد        

ليمان وفـــانواتو. كمـــا دعـــم املكتـــب وضـــع اســـتراتيجيات ملكافحـــة الفســـاد يف  يف جـــزر ســـ
أفغانستان وأوكرانيا وبنما وجزء كوك والسلفادور ونيجرييا وهنغاريا. وسـاعد املكتـب أيضـاً    
الســلطات يف تــونس علــى ختطــيط خطواهتــا املقبلــة لالنتــهاء مــن إعــداد مشــروع االســتراتيجية   

املنبثقة من عملية اسـتعراض التنفيـذ. وأخـرياً،    يراعي التوصيات  الوطنية ملكافحة الفساد، الذي
قدم املكتب ملفوضية مكافحـة الفسـاد يف ناميبيـا دعمـاً يف جمـال مراجعـة وتنقـيح اسـتراتيجيتها         

  اخلاصة مبنع الفساد.
م املكتب دعماً للحلقة الدراسـية املعنيـة بالشـفافية،    ، قد٢٠١٦َّويف كانون الثاين/يناير   -٦٢
وتيسري الوصول إىل املعلومـات، والـيت   نظمتها بنما وشبكة أمريكا الالتينية لتعزيز الشفافية  اليت
وتيسـري الوصـول إىل    جمال احلكومة املفتوحةعروض إيضاحية ملمارسات جيدة يف مت فيها دِّقُ

ــد٢٠١٥َّاملعلومــات. ويف آب/أغســطس   م املكتــب إىل موريشــيوس دعمــاً يف تنظــيم دورة   ، ق
م للمـوظفني املعنـيني بالنــزاهة لكـي يناقشـوا التحـديات املطروحـة بشـأن النــزاهة          تدريب متقـد 

ويســتحدثوا مــدخالت يســهمون هبــا يف عــدة أدوات تعزيــز النـــزاهة، الــيت ســُتنجز يف عــام          
ــامج األمــم املتحــدة اإل    ٢٠١٦  منــائي. وانتــدب املشــروع اإلقليمــي املشــترك بــني املكتــب وبرن

ا إىل جلنـة احلسـابات العموميـة    ا وطنيـ استشـاري  يط اهلـادئ خـبرياً  ملكافحة الفساد يف منطقـة احملـ  
  التابعة لربملان فانواتو لكي يساعدها على أداء أدوارها ومسؤولياهتا.

م املكتــب إىل اجلزائــر ومصــر ودولــة فلســطني مســاعدة يف جمــال حتــديث وحتســني وقــدَّ  -٦٣
ة املاليــة). ويف بنمــا، نظــم املكتــب ودات (إقــرارات الذمــُنظمهــا اخلاصــة باإلفصــاح عــن املوجــ

سلســلة حلقــات عمــل صــغرية لصــاحل فرقــة العمــل املشــترك بــني املؤسســات واملعنيــة بصــياغة     
التشريعات من أجل تعزيز قدرات املـوظفني يف جمـال تعـديل قـانون اإلعـالن عـن املوجـودات.        

ات مـن السـلفادور   ، َيسَّر املكتب تنظيم حلقة عمل لصاحل سلط٢٠١٦ويف كانون الثاين/يناير 
باإلعالن عـن املوجـودات يف ضـوء الطعـن الدسـتوري املتعلـق       بشأن مقارنة املمارسات املتعلقة 

، حلقــة ٢٠١٦بقــانون األمانــة املعتمــد حــديثاً. ويف غواتيمــاال، عقــد املكتــب، يف آذار/مــارس  
عــن عمــل ملــوظفي مكتــب املراقــب العــام تناولــت مقارنــة املمارســات املتبعــة بشــأن اإلعــالن     

املوجودات وكشف جرائم اإلثراء غري املشروع. وُنظمت حلقة عمل مماثلـة لصـاحل السـلطات    
ــادا يف متوز/يوليــه  ، يف ضــوء االســتفتاء الوشــيك علــى الدســتور اجلديــد الــذي   ٢٠١٦يف غرين

  يتضمن أحكاماً بشأن تضارب املصاحل.
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ـزاهة القضـاء، يف  واستمر املكتب يف تنفيـذ مشـاريع وطنيـة، تضـمنت أجـزاء تتعلـق بنـ         -٦٤
، أُجنـز يف  ذ املكتـب مشـروعاً  نفَّـ  )٦(بلدان مثل إثيوبيا وتـونس ومصـر ونيجرييـا. ويف كوسـوفو،    

العامة والقضـاء يف جمـال تـدعيم قـدرهتما علـى       قدم دعماً جلهازي النيابة، ٢٠١٦نيسان/أبريل 
علـى تعزيـز التنسـيق بـني     معاجلة املسائل املتعلقة بالنـزاهة وأخالق املهنة والتحقيقات التأديبيـة و 

  األجهزة من أجل مكافحة الفساد.
وأُطلــق يف الســلفادور مشــروع جديــد، يتضــمن ركنــاً يتعلــق بنـــزاهة جهــازي القضــاء   -٦٥

دوليـة  والنيابة العامة. ويف مصر، شكلت مبادئ بنغالور بشأن سلوك اجلهاز القضـائي ومعـايري   
السلوك القضـائي اعتمـدها جهـاز القضـاء.     أخرى أساساً لبناء القدرات ولوضع مدونة لقواعد 

ويف ميامنــار، دعــم املكتــب تقييمــاً لآلليــات احلاليــة لضــمان نزاهــة القضــاء، كمــا دعــم صــياغة  
  توصيات ملراجعة مدونة قواعد السلوك القضائي وإلنشاء مفوضية قضائية.

وملسـاعدة  ، أطلق املكتب مشروعاً عاملياً جديداً لتدعيم نزاهة القضاء ٢٠١٦ويف عام   -٦٦
مــن االتفاقيــة ومبــادئ بنغــالور بشــأن ســلوك اجلهــاز القضــائي.    ١١الــدول علــى تنفيــذ املــادة  

ويهدف هذا املشروع، ضمن مجلة أمور، إىل إنشاء شبكة عاملية معنية بنــزاهة القضـاء، تتـألف    
 من كبار أعضاء األجهزة القضائية يف مجيع أحناء العـامل، وتسـتعني خبـربات وجتـارب الرابطـات     
الوطنيــة واإلقليميــة للقضــاة وأعضــاء النيابــة العامــة ومــوظفي اإلدارة القضــائية. ويف متوز/يوليــه  

، عقــد يف عّمــان اجتمــاع إقليمــي لــدول الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا بشــأن هــذا     ٢٠١٦
املوضــوع. وكمتابعــة هلــذا االجتمــاع، اشــترك املكتــب يف رعايــة االجتمــاع الــوزاري اخلــامس  

ــة  ــونس يف أيلول/ســبتمرب       للشــبكة العربي ــد يف ت ــذي عق ـــزاهة ومكافحــة الفســاد، ال ــز الن لتعزي
إقليميــان آخــران يف بنمــا  ناجتماعــا ٢٠١٦. وســوف ُيعقــد يف وقــت الحــق مــن عــام ٢٠١٦

ــة القضــاء، وكــذلك توســيع        ــة يف جمــال نزاه ــات اإلقليمي ــد ملناقشــة التحــديات واألولوي وتايلن
  وتطوير شبكة عاملية بشأن نزاهة القضاء.

ويف بنمــا وتــونس وفييــت نــام وكينيــا، دعــم املكتــب مشــاريع لتعزيــز نزاهــة الشــرطة      -٦٧
ومساعدهتا علـى تنفيـذ تـدابري ملكافحـة الفسـاد، بوسـائل منـها وضـع مـدونات وطنيـة لقواعـد            
ــة          ــة املعني ــة لتشــغيل األمان ــراءات منوذجي ــب صــياغة إج ــر املكت ــلفادور، يسَّ الســلوك. ويف الس

ملنشأة حديثاً ضـمن إطـار الشـرطة املدنيـة الوطنيـة، وكـذلك قواعـد إجرائيـة         باملسؤولية املهنية ا

───────────────── 
 ١٢٤٤يع اإلشارات إىل كوسوفو، الواردة يف هذه الوثيقة، يف سياق قرار جملس األمن ينبغي فهم مج )٦(  

)١٩٩٩.( 
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العمـل املشـترك بـني الشـرطة وقـوات الـدفاع. ويف تـونس، عقـد املكتـب دورة تدريبيـة            لتنظيم
  ألجهزة إنفاذ القانون بشأن النـزاهة ومنهجيات تعزيز القواعد األخالقية لقوات الشرطة.

، استضاف املكتب وجهاز الشرطة الوطنية يف النيجـر  ٢٠١٥ويف تشرين األول/أكتوبر   -٦٨
اجتماعــاً إقليميــاً لبلــدان منطقــة الســاحل بشــأن مكافحــة الفســاد، مبــا فيــه الفســاد داخــل أجهــزة 
الشرطة. وشارك املكتب أيضاً يف مؤمتر إقليمي نظمته املفتشية العامة للشـرطة الوطنيـة البنميـة يف    

  الفساد. ت اجليدة واملبادرات اجلديدة يف جمال منع، تناول املمارسا٢٠١٦آذار/مارس 
دت يف قونظم املكتب عدة أحداث تدريبية بشأن مكافحة الفساد يف أجهزة اجلمارك. فع  - ٦٩

تدابري مكافحـة الفسـاد   ، حلقة عمل بشأن التصدي للتهريب وتدعيم ٢٠١٦بنما، يف شباط/فرباير 
البلـد املعنيـة باجلمـارك والنقـل البحـري وشـؤون        يف أمريكا الوسطى، التقى فيها ممثلون عن أجهـزة 

حلقـات   ٢٠١٦جل زيادة فهمهم خلريطة توزُّع خماطر الفساد. وُعقدت يف آذار/مارس أالقناة من 
عمــل مشــاهبة ملــوظفني مــن الســلفادور وغواتيمــاال وكوســتاريكا ونيكــاراغوا وهنــدوراس. ويف        

غرية لصـاحل أجهـزة إنفـاذ القـانون     ، نظم املكتـب حلقـة عمـل صـ    ٢٠١٦متوز/يوليه وآب/أغسطس 
  والنيابة العامة يف كل من بنما وغرينادا بشأن دور الفساد يف االجتار بالبشر.

وواصل املكتب إعـداد دليـل بشـأن تـدابري مكافحـة الفسـاد يف السـجون، سيوضـع يف           -٧٠
ة التابعـة  . كما واصل املكتب تقدمي الدعم لوحدة الرقاب٢٠١٦صيغته النهائية حبلول هناية عام 

ملنظومــة املؤسســات اإلصــالحية مــن أجــل اختــاذ تــدابري ملنــع الفســاد وكشــفه والتحقيــق فيــه.     
وخيطــط املكتــب أيضــاً ألنشــطة متعلقــة مبكافحــة الفســاد بالتعــاون مــع ســلطات الســجون يف     

  فريدي والنيجر.  كابو
  

    الشباب والتوعية واجملتمع املدين    
تمع املدين ووسائط اإلعالم والشـباب يف مبـادرات   واصل املكتب الترويج الخنراط اجمل  -٧١

أول  منـائي املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإل    مكافحة الفساد. فعلى الصعيد اإلقليمي، استهل 
حلقة عمـل إقليميـة يف جمـال مكافحـة الفسـاد ُتعقـد لصـاحل منظمـات اجملتمـع املـدين يف منطقـة            

لة االجتماعيـة والتوعيـة باالتفاقيـة وخبطـة التنميـة      احمليط اهلادئ بشأن إشراك املـواطنني، واملسـاء  
. وإىل جانب ذلك، ُنظمت بالتعـاون مـع املنظمـات اجلامعـة للمنظمـات      ٢٠٣٠املستدامة لعام 

غــري احلكوميــة حلقــات عمــل بشــأن النـــزاهة يف بــاالو وتوفــالو وتونغــا وجــزر ســليمان وجــزر  
  املوحدة) وناورو.-ا (والياتمارشال وساموا وفانواتو وفيجي وكرييبايت وميكرونيـزي
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قـام   ،وتدعيماً لقدرة اجملتمع املدين على اإلسهام يف تنفيذ االتفاقية واستعراض تنفيـذها   -٧٢
منظمة جمتمـع مـدين،    ٣٦٠املكتب واالئتالف املناصر لالتفاقية، وهو منظمة جامعة ألكثر من 

ر حلقـة عمـل جامعـة    ت آخـ دبلـداً. وُعقـ   ٩٦ممـثالً ملنظمـات جمتمـع مـدين مـن       ٢٤٨بتدريب 
يف مقـر األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد يف       ٢٠١٦جلهات معنية متعددة يف أيلول/سـبتمرب  

  كسنربغ، النمسا.ال
علــى نطــاق واســع مــع جملــس احملــيط  منــائياملكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلوعمــل   -٧٣

ــى إ      ــة عل ــوعي بشــأن   اهلــادئ لشــؤون الســكان واجملــالس واملنظمــات الشــبابية القطري ذكــاء ال
ــام ألول ملكافحــة الفســاد، جنــاح منتــدى شــباب احملــيط اهلــادئ ا   وعقــبالفســاد.  املشــروع ق

بشأن مكافحـة الفسـاد يف منطقـة     منائياملكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلقليمي املشترك بني اإل
 بشــؤون الشــباب يف تلــك املنطقــة. وُنظمــت للشــباب يفموظــف خمــتص  بتعــينياحملــيط اهلــادئ 

توفــالو وتونغــا وســاموا وفــانواتو وفيجــي وكرييبــايت حلقــات عمــل وأنشــطة خاصــة بالنـــزاهة،  
  وأُنشئت يف تونغا وكرييبايت أفرقة شبابية ناشطة يف جمال مكافحة الفساد.

ــارس   -٧٤ ــاد يف     ٢٠١٦ويف آذار/مـ ــة الفسـ ــتقلة ملكافحـ ــية املسـ ــب املفوضـ ــاعد املكتـ ، سـ
ثانويـة.  مدرسـة   ٤٥ر الـدول األطـراف لصـاحل طلبـة     ملؤمت حماٍكموريشيوس على جتريب منوذج 

م يف شـكل  وأفضى هذا احلدث إىل زيادة الوعي واعتمـاد منـوذج لقـرار صـادر عـن املـؤمتر، قُـدِّ       
ــر الوثيقـــة          ــه الســـابعة (انظـ ــذ يف دورتـ ــق اســـتعراض التنفيـ ــة اجتماعـــات إىل فريـ ــة غرفـ ورقـ

CAC/COSP/IRG/2016/CRP.6.(  
شــترك املكتــب مــع الرابطــة النيجرييــة ملكافحــة الفســاد يف  ، ا٢٠١٦ويف شــباط/فرباير   -٧٥

مشـاركاً   ٤٠تنظيم حدث توعوي بشأن االتفاقية ومشاريع قـوانني مكافحـة الفسـاد، حضـره     
، سـاعد املكتـب علـى اعتمـاد خطـة      ٢٠١٦من وسائط اإلعـالم يف النيجـر. ويف نيسـان/أبريل    

ــو للصــحافة االستقصــائية     ــوربرت زونغ ـــ"خلية ن ــتراتيجية ل ــا" يف  اس ــرب أفريقي ــاع  يف غ اجتم
استضافته مبادرة اجملتمع املفتوح لغـرب أفريقيـا يف السـنغال. ونظـم املكتـب أيضـاً حلقـة عمـل         

ودور وسـائط اإلعـالم يف   صحفيا من منطقة احمليط اهلادئ إلذكاء وعيهم بشأن االتفاقية  ٢١لـ
شــكال خمتلفــا مــن  ٣٠املشــاركني، عقــب احللقــة، بإعــداد  قيــاممكافحــة الفســاد، أفضــت إىل 

  التقارير اإلعالمية املتعلقة بالفساد.
، تشـــارك املكتـــب مـــع حمكمـــة األخالقيـــات احلكوميـــة يف      ٢٠١٦ويف متوز/يوليـــه   -٧٦

ــوظفني         ــات لصــاحل امل ــة باألخالقي ــدمي سلســلة عــروض إيضــاحية ملســائل متعلق الســلفادور لتق
نواهنــا "تعزيــز القــيم ألجــل البلــد العمــوميني وطلبــة اجلامعــات، أثنــاء محلــة للتوعيــة األخالقيــة ع
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موظـف عمـومي وطالـب يف     ١ ٥٠٠الذي أريده". وقد شـاهد هـذه العـروض مـا يزيـد علـى       
  .البلدكل أحناء 

ــذ عــام    -٧٧ ــامج األمــم املتحــدة اإل   ٢٠٠٩ومن ــائي، حيتفــل املكتــب وبرن ــدويل   من ــاليوم ال ب
، شـارك  ٢٠١٥ عـام  كانون األول/ديسـمرب بتنظـيم محلـة مشـتركة. ويف     ٩ملكافحة الفساد يف 

 ٨٠بلــداً، وقـدم دعمـاً هلــا. وتلقـى أكثـر مــن      ٢٠املكتـب يف أنشـطة ُنظمــت هبـذه املناسـبة يف     
 للربنـامج واملكتـب حزمـة املـواد اخلاصـة باحلملـة، ويقـدر عـدد األشـخاص           ا تابعـاً مكتباً ميـداني

  مليون شخص. ٢٠٠الذين وصلت إليهم احلملة من خالل األنشطة احمللية بنحو 
وواصل املكتب أداء دوره القيادي يف املبادرة األكادميية ملكافحة الفسـاد، الـيت هتـدف      -٧٨

إىل تشجيع تدريس موضوع مكافحـة الفسـاد وإجـراء حبـوث بشـأن املسـائل املتعلقـة بـه. وقـد          
أصبحت دورة املكتـب الدراسـية اجلامعيـة النموذجيـة بشـأن االتفاقيـة، ذات النقـاط األكادمييـة         

فيها املواد املرجعيـة، متاحـة اآلن باللغـات اإلسـبانية واإلنكليزيـة والصـينية والعربيـة        الثالث، مبا 
ــر مــن  ٢٠١٦وســوف تصــبح الصــيغة الروســية متاحــة يف عــام    والفرنســية.  ــاك أكث  ٤٠. وهن

ا. كمـا تـوفر املبـادرة،    ا أو جزئيـ مؤسسة تعليمية يف خمتلف أحناء العـامل تقـدم هـذه الـدورة كليـ     
مــورد مرجعــي جمــاين، مثــل مقــاالت أكادمييــة وكتــب   ١ ٨٠٠مــا يزيــد علــى  عــرب اإلنترنــت،

ومنشــورات ومــواد تعليميــة تتنــاول جمموعــة واســعة مــن املواضــيع واملســائل املتعلقــة مبكافحــة    
  الفساد، على املوقع الشبكي لبوابة "تراك".

نـدوة   ، عقـدت املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد     ٢٠١٥ويف تشرين األول/أكتـوبر    -٧٩
يف موسكو، التقى فيها أكادمييون وخرباء ملناقشة ما يتيحه تدريس مكافحة الفسـاد مـن فـرص    

ا للمبـادرة يف  عامليـ  ، عقـد املكتـب اجتماعـاً   ٢٠١٦وما يطرحه من حتديات. ويف نيسان/أبريل 
الدوحـة ملناقشــة طرائــق مبتكــرة لتــدريس مكافحـة الفســاد. ونتيجــة هلــذين االجتمــاعني أبــدت   

بتقـــدمي تلـــك الـــدورة النموذجيـــة. وعقـــب تنظـــيم  شـــديداً ؤسســـات إضـــافية اهتمامـــاًعــدة م 
، ٢٠١٦متوز/يوليـه  ، ُعقـد يف بوركينـا فاسـو، يف    ٢٠١٥اجتماعني إقليمـيني للمبـادرة يف عـام    

اجتماع لغرب أفريقيا، وُيعتزم عقد اجتماعني إقليميني آخرين ملنطقـة الشـرق األوسـط ومشـال     
  .  ٢٠١٦رق آسيا يف أواخر عام أفريقيا وملنطقة جنوب ش

واستناداً إىل أعمال املبادرة، سوف يوسـع املكتـب يف السـنتني القـادمتني نطـاق عملـه         -٨٠
املتعلــق بالتوعيــة بشــؤون مكافحــة الفســاد وتعزيــز النـــزاهة ضــمن إطــار مشــروع عــاملي بشــأن  

تدائيــة والثانويــة، "التعلــيم مــن أجــل العدالــة"، يتضــمن عناصــر تتعلــق بــالتعليم يف املــدارس االب  
  وكذلك يف اجلامعات.
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وواصل املكتب تعاونه الوثيـق مـع األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد، بوسـائل منـها           -٨١
إلقاء احملاضرات وتبادل اآلراء بشأن املبادرات األكادميية. ويف بنما، ساند املكتب، مـن خـالل   

طى والكاريبــي، تقـدمي دورات للحصـول    األكادميية اإلقليمية ملكافحة الفسـاد يف أمريكـا الوسـ   
علــى دبلــوم دراســات عليــا، مســتوحاة مــن الــدورة الدراســية النموذجيــة الــيت أعــدهتا املبــادرة     

 ٤٢٩دورة دراسية وحلقـة عمـل لــ    ١٣األكادميية ملكافحة الفساد. وإىل جانب ذلك، نظمت 
  مشاركاً من القطاعني العام واخلاص واجملتمع املدين.

، قدم املكتب خدمات استشارية إىل املفوضية املسـتقلة ملكافحـة   ٢٠١٦ مايوويف أيار/  -٨٢
الفساد يف موريشيوس، دعمـاً جلهودهـا اجلاريـة مـن أجـل إنشـاء منصـة حبثيـة خاصـة مبكافحـة           

  الفساد لصاحل الدول النامية اجلزرية الصغرية.
إلصــالحات يف جمــال واســتناداً إىل النجــاح الــذي حققــه املــؤمتر العــاملي األول املعــين با   -٨٣

ــود يف آب/أغســطس    ــم    ٢٠١٥مكافحــة املخــدِّرات، املعق ــامج األم ، اشــترك املكتــب مــع برن
ــائياملتحــدة اإل ــد يف موريشــيوس يف آب/أغســطس       من ــان عق ــؤمتر ث ــيم م وموريشــيوس يف تنظ

  لتناول مسألة منع الفساد يف االشتراء احلكومي. ٢٠١٦
    

    سائل اجلنائية املتصلة مبكافحة الفسادالتعاون الدويل يف املاملساعدة على   - واو  
ــات         -٨٤ ــة املســؤولة عــن طلب ــة املعيَّن واصــل املكتــب االحتفــاظ بقائمــة للســلطات املركزي

مـن االتفاقيـة، حتتـوي حاليـا علـى       ٤٦مـن املـادة    ١٣املساعدة القانونية املتبادلـة، وفقـاً للفقـرة    
  سلطة. ١٥١بيانات اتصال ختص 

الوثيـق مـع الرابطـة الدوليـة ألجهـزة مكافحـة الفسـاد، مبـا فيـه          وواصل املكتب تعاونـه    -٨٥
املشــاركة يف مؤمترهــا واجتماعهــا العــام الســنوي التاســع، الــذي عقــد يف تيــاجنني، الصــني، يف    

. ويف الوثيقــة اخلتاميــة للمــؤمتر، "إعــالن تيــاجنني"، دعيــت الــدول األطــراف، ٢٠١٦أيار/مــايو 
اقيــة عنــد إنشــاء هيئــات مكافحــة الفســاد أو إصــالح  ضــمن مجلــة أمــور، إىل االسترشــاد باالتف

  الوالية املسندة إليها.
واستمر املكتب يف دعم رابطات إقليمية لسلطات مكافحـة الفسـاد وشـبكات إقليميـة       -٨٦

ألجهزة مكافحـة الفسـاد، مثـل الرابطـة األفريقيـة لسـلطات مكافحـة الفسـاد ورابطـة سـلطات           
املؤسسات الوطنية ملكافحة الفساد يف غـرب أفريقيـا.   مكافحة الفساد يف شرق أفريقيا وشبكة 

وقد أنشأت الشبكة، بدعم من املكتب، أمانة دائمة هلـا يف السـنغال تعقـد اجتماعـات سـنوية،      
ــاد يف املنطقــة.          ــيني مبكافحــة الفس ــوظفني املعن ــة لتــدريب امل ــا أنشــأت يف نيجرييــا أكادميي كم
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. ويف جنـوب  ٢٠١٥عني يف أيلول/سـبتمرب  ونظمت األكادميية أول برنـامج تـدرييب ملـدة أسـبو    
شرق آسيا، شارك املكتب يف االجتماع السنوي ألجهزة مكافحة الفساد الـيت هـي أعضـاء يف    

  رابطة األحزاب املناهضة للفساد يف جنوب شرق آسيا.
وعمل املكتب أيضاً مع منظمـات إقليميـة أخـرى علـى تعزيـز جهـود مكافحـة الفسـاد.           -٨٧

ة للجنــوب األفريقــي (الســادك) علــى إنشــاء جلنتــها املعنيــة   منائيــماعــة اإلفقــد ســاعد املكتــب اجل 
 ٢٠١٥مبكافحــة الفســاد. وُعقــد يف بوتســوانا يف تشــرين األول/أكتــوبر وتشــرين الثــاين/نوفمرب    

اجتماعان ملناقشة أوجه التكامل بني االتفاقية وبروتوكول السادك اخلاص مبكافحة الفساد. كما 
ألفريقي ملكافحة الفساد التابع للكومنولث على إنشاء مكتبة إلجراءات عمل املكتب مع املركز ا

التشغيل االعتيادية اليت تتبعها سلطات مكافحة الفساد يف البلـدان األفريقيـة التابعـة للكومنولـث.     
وإىل جانب ذلك، قدم املكتب دعما لالجتمـاع التأسيسـي لشـبكة املؤسسـات الوطنيـة ملكافحـة       

  .٢٠١٥  أكتوبر ا، الذي عقد يف غابون يف تشرين األول/الفساد يف وسط أفريقي
وشارك املكتب يف االجتمـاع التخصصـي الثالـث للـوزراء والسـلطات الرفيعـة املسـتوى          - ٨٨

يف مجاعة دول أمريكا الالتينية والكاريبـي بشأن منع الفسـاد ومكافحتـه، الـذي ُعقـد يف بنمـا يف      
عالن بنمـا، الـذي التزمـت فيـه الـدول بتـدعيم       ، وأسهم يف صياغة إ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر 

ــارس       ــاون اإلقليمــي. ويف آذار/م ــادة التع ــواطنني، وكــذلك بزي الشــفافية واملســاءلة ومشــاركة امل
، شارك املكتب يف االجتماع الثـاين لرابطـة مفوضـيات تعزيـز النــزاهة وهيئـات مكافحـة        ٢٠١٦

ُعقــد يف ترينيــداد وتوبــاغو ملناقشــة  الفســاد يف بلــدان الكاريبـــي األعضــاء يف الكومنولــث، الــذي
خصيصـاً للجـزر الصـغرية. ونتيجـة هلـذه اجلهـود،        مصـوغة حتديات تعزيز النـزاهة ووضـع حلـول   

  شرع عدد من بلدان املنطقة يف إجراء حتقيقات مشتركة بشأن قضايا الفساد.
    

    اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية واجلرائم البيئية    
، إىل الـدول األعضـاء أن   ٢٣/١رميـة والعدالـة اجلنائيـة، يف قرارهـا     طلبت جلنـة منـع اجل    -٨٩

ملكافحـة  تستفيد استفادة كاملـة مـن أحكـام التعـاون الـدويل الـواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة          
ــة     ــار باملنتجـــات احلرجيـ ــة الفســـاد ملنـــع االجتـ اجلرميـــة املنظمـــة عـــرب الوطنيـــة واتفاقيـــة مكافحـ

لقـرار، جيـري بـذل جهـود إلدمـاج مكافحـة الفسـاد يف ُصـلب         ومكافحته. ومتاشـيا مـع ذلـك ا   
الربنامج العـاملي ملكافحـة اجلـرائم املتعلقـة باحليـاة الربيـة والغابـات، التـابع للمكتـب، مـن أجـل            

  استبانة خماطر الفساد والتصدي هلا.
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وعلــى الصــعيد العــاملي، شــارك املكتــب يف حــدث معــين بالتجــارة غــري املشــروعة يف       -٩٠
لربية وصلة تلك التجارة بالفساد، نظمتـه وزارة اخلارجيـة والكومنولـث ووزارة البيئـة     األحياء ا

يرلنـدا الشـمالية علـى هـامش     أواألغذية والشؤون الريفية باململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى و    
. وشــارك املكتــب أيضــاً يف ٢٠١٦قمــة مكافحــة الفســاد، الــيت عقــدت يف لنــدن يف أيار/مــايو 

حتـت عنـوان "إنقـاذ احليـاة الربيـة:       ٢٠١٦ستوى، ُعقد يف هولندا يف آذار/مارس مؤمتر رفيع امل
انتــهت اللعبــة"، وكــان يهــدف إىل إقامــة شــراكات ومشــاريع جديــدة. إالَّ اآلن أوان العمــل، و

وعالوة على ذلك، شارك املكتب يف مائدة نقاش مستديرة بشأن الفساد واحلفاظ على البيئـة،  
ونظمهــا فــرع مؤسســة الشــفافية الدوليــة   ٢٠١٦دة يف شــباط/فرباير ُعقــدت يف اململكــة املتحــ

باململكة املتحدة وفرع الصـندوق العـاملي للحيـاة الربيـة باململكـة املتحـدة وجامعـة كنـت، مـن          
  أجل االستفادة من الدروس املستخلصة من سائر جماالت منع الفساد.

سـوانا ملناقشـة إنشـاء شـبكة     ل املكتب عقد اجتمـاع يف بوت ، سه٢٠١٦َّويف أيار/مايو   -٩١
ــون عــن         ــة. وحضــر االجتمــاع ممثل ــاة الربي ــائي االســتداليل اخلــاص باحلي ــل اجلن ــة للتحلي أفريقي

  حكومات أنغوال وبوتسوانا وزامبيا وزمبابوي وغابون ومالوي.
وبناء على طلب دائرة احلياة الربية يف كينيـا، سـاعد املكتـب علـى بنـاء هياكـل هتـدف          -٩٢

داخــل تلــك الــدائرة. ومــن العوامــل الــيت دعمــت أيضــاً جممــل املعلومــات           إىل منــع الفســاد 
االســتخبارية املتعلقــة باحليــاة الربيــة وضــع اســتراتيجية مؤسســية ملنــع الفســاد حمــددة األولويــات 
واألهداف. وأفضت هذه التغيريات النظمية إىل احلد من فرص الفساد املباشـرة، وأسـهمت يف   

وهــذا أمــر  ،ألبعــد أجــالً املتمثــل يف بنــاء ثقافــة تتســم بالنـــزاهة  تعزيــز إمكانيــة حتقيــق اهلــدف ا 
أساسي للنجاح يف إدارة موارد احلياة الربية يف كينيـا. وجيـري اإلعـداد ملزيـد مـن اإلصـالحات       

  األساسية فيما يتعلق بتزويد الدائرة باملوظفني الالزمني.
ى حتــديث اســتراتيجيتها وواصــل املكتــب مســاعدته لــدائرة احليــاة الربيــة يف كينيــا علــ     -٩٣

اخلاصتني بالقواعد األخالقية وقواعد السلوك. وسـوف يضـطلع    هاْيَتَندوَّوُماخلاصة مبنع الفساد 
، وفــر املكتــب ٢٠١٦. ويف آذار/مــارس ٢٠١٦بأعمــال مماثلــة يف تنـــزانيا وموزامبيــق يف عــام  

  تدريباً على منع الفساد.أيضاً ملوظفي السلطتني املعنيتني باجلباية واحلياة الربية يف أوغندا 
واشــترك املكتــب مــع الواليــات املتحــدة يف تــوفري التــدريب ألعضــاء النيابــات العامــة       -٩٤

املعنيني جبرائم احلياة الربية يف أنغوال وبوتسوانا وزامبيا ومالوي وموزامبيق وناميبيا بشأن مجـع  
اشـترك  كمـا  ائم احليـاة الربيـة.   األدلة الالزمة ملالحقة قضايا الفساد وغسل األموال املقترنة جبـر 

جتــار غــري الحــدث رفيــع املســتوى بشــأن "الفســاد كعامــل ميســر ل املكتــب يف استضــافة وإدارة
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 املشروع باألحياء الربية وقنصها غري املشـروع: دور القطـاع اخلـاص يف مكافحـة قتـل األحيـاء      
درة اتفــاق األمــم جتــار هبــا بصــورة غــري مشــروعة"، ُنظِّــم علــى هــامش اجتمــاع ملبــا   الربيــة واال

  .٢٠١٥املتحدة العاملي لصاحل القطاع اخلاص، ُعقد يف كينيا يف كانون األول/ديسمرب 
حــول أثــر الفســاد يف  ياويف أمريكــا الالتينيــة والكاريبـــي، قــدم املكتــب عرضــاً إيضــاح  -٩٥

ألعضـاء  اجلرائم البيئية وجرائم غسل األموال أثناء االجتماع السـنوي لشـبكة أمريكـا الالتينيـة     
. وشـارك  ٢٠١٥النيابات العامـة املعنـيني بالبيئـة، الـذي عقـد يف بنمـا يف تشـرين الثـاين/نوفمرب         

املكتب يف االجتماع اإلقليمي السنوي للشبكة املعنية باالمتثال لإلطار القـانوين املتعلـق باحليـاة    
رتـني تـدريبيتني   ، كما دعـم دو ٢٠١٦الربية وتنفيذه، الذي عقد يف بنما يف كانون الثاين/يناير 

ــة          ــاء الربي ــر الفســاد يف االجتــار غــري املشــروع باألحي ــة بشــأن أث ــة العام للقضــاة وأعضــاء النياب
ويف الســـلفادور يف متوز/يوليـــه  ٢٠١٦واألخشـــاب، ُعقـــدتا يف كوســـتاريكا يف شـــباط/فرباير 

، حلقــة عمــل صــغرية ٢٠١٦. وإىل جانــب ذلــك، ُعقــدت يف غرينــادا، يف متوز/يوليــه  ٢٠١٦
  أجهزة إنفاذ القانون والنيابة العامة. لصاحل
ويف جنــوب شــرق آســيا، واصــل املكتــب تركيــزه علــى الصــالت بــني اجلــرائم البيئيــة     -٩٦

والفســـاد، واســـتحدث أدوات منـــها قائمـــة مرجعيـــة لتقيـــيم خمـــاطر الفســـاد يف صـــناعة قطـــع  
حلقـة دراسـية    األخشاب. كما نظم املكتب، بالتعاون مع املفوضـية املاليزيـة ملكافحـة الفسـاد،    

ملناقشــة مــا يطرحــه الفســاد واجلــرائم البيئيــة مــن حتــديات، والســتبانة التــدابري املضــادة الفعالــة.  
وشارك املكتب أيضاً يف اجتماع املائدة املستديرة الوطين بشأن الفساد واجلـرائم البيئيـة، الـذي    

لتصـدي للفسـاد   ، والذي وضعت أثناءه خارطة طريق ل٢٠١٦عقد يف ماليزيا يف نيسان/أبريل 
  املرتبط باجلرائم البيئية.

    
    املساعدة املتعلقة باسترداد املوجودات  - زاي  

م املكتــب مســاعدة للمؤسســات الوطنيــة مــن أجــل تــدعيم قــدراهتا يف جمــال تعقــب قــدَّ  -٩٧
عائدات الفساد وجتميدها ومصـادرهتا وإعادهتـا. وجـرى القيـام هبـذا العمـل يف املقـام األول يف        

اسـترداد املوجـودات املسـروقة (سـتار)، املشـتركة بـني املكتـب والبنـك الـدويل.           سياق مبـادرة 
العاشـرة، تقريـر مرحلـي    وقد ُعرض على الفريق العامل املعين باسترداد املوجـودات، يف دورتـه   

ث عن تنفيذ الواليـات املسـندة إىل الفريـق العامـل، يتضـمن معلومـات مفصـلة عـن أعمـال          حمدَّ
  ).CAC/COSP/WG.2/2016/3" (انظر الوثيقة املكتب ومبادرة "ستار
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، تــوىل املكتــب خدمــة املــؤمتر الســادس للشــبكة العامليــة  ٢٠١٥ويف تشــرين الثــاين/نوفمرب   - ٩٨
  .بلداً ٤٠جلهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات، الذي استضافته اهلند وحضره مندوبون من 

عــدد مــن الشــبكات اإلقليميــة وينشــط املكتــب، مــن خــالل مبــادرة "ســتار"، يف دعــم   -٩٩
املعنية باسترداد املوجودات، مثل شـبكة اجلنـوب األفريقـي املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد        
املوجــودات وشــبكة غــرب أفريقيــا املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات والشــبكة    

اإلجراءات املاليـة  املشتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات التابعـة لفرقـة العمـل املعنيـة بـ         
املتعلقة بغسل األموال يف أمريكا الالتينية وشبكة آسيا واحمليط اهلادئ املشتركة بـني الوكـاالت   
الســترداد املوجــودات وشــبكة شــرق أفريقيــا املشــتركة بــني الوكــاالت الســترداد املوجــودات.  

اً يف إقامـة  ونظم املكتب حلقات عمل خلرباء بشأن استرداد املوجودات. وينشـط املكتـب أيضـ   
  شراكات مع اهليئات اإلقليمية املشاهبة لفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.

، شــارك املكتــب، مــن خــالل مبــادرة "ســتار"، يف  ٢٠١٥ويف كــانون األول/ديســمرب   -١٠٠
الـــدورة الرابعـــة للمنتـــدى العـــريب الســـترداد املوجـــودات، الـــيت استضـــافتها تـــونس. واخنـــرط  

مشــاورة ثنائيــة بشــأن قضــايا معينــة، وكــذلك يف مناقشــات   ٤٠يزيــد علــى املشــاركون يف مــا 
تقنية بشأن تذليل العقبات أمام االسترداد الفعلي للموجودات املسروقة وإعادهتا إىل أصـحاهبا.  
ودعمت مبادرة "ستار" كـذلك حلقـة العمـل التاسـعة للممارسـني بشـأن اسـتعادة املوجـودات         

واملقربني منهم، اليت ُعقدت يف سويسـرا وأفضـت إىل وضـع     غري املشروعة من كبار املسؤولني
  دليل بشأن تنفيذ مخسة من املبادئ التوجيهية العشرة املتعلقة باالسترداد الناجع للموجودات.

ــمرب   -١٠١ ــانون األول/ديسـ ــول   ٢٠١٥ويف كـ ــل حـ ــة عمـ ــتار" حلقـ ــادرة "سـ ، نظمـــت مبـ
ني الوكاالت السترداد املوجـودات يف  االستخبارات املفتوحة املصدر ألعضاء الفريق املشترك ب

بوليفيا. وعقب هذه احللقة، شرعت وزارة الشفافية املؤسسية ومبادرة "ستار" يف توزيـع دليـل   
بشأن كيفية إعداد طلبات املساعدة القانونية املتبادلة يف املسـائل اجلنائيـة املتعلقـة بالفسـاد. ويف     

ل بشـأن اإلعـالن عـن املوجـودات يف     ، نظمت مبـادرة "سـتار" حلقـة عمـ    ٢٠١٦نيسان/أبريل 
دولة بوليفيا املتعددة القوميات من أجل حتسني استمارة اإلعـالن عـن املوجـودات، املسـتخدمة     

  يف البلد، ومناقشة تعديالت على نظام اإلعالن.
، عقدت مبادرة "ستار" حلقة عمـل بشـأن بنـاء القـدرات يف     ٢٠١٦ويف شباط/فرباير   -١٠٢

ريـة مكافحـة الفسـاد واجلرميـة االقتصـادية وسـائر اجلهـات املعنيـة علـى          بوتسوانا، ملسـاعدة مدي 
وضـــع خطـــة عمـــل متوســـطة األمـــد لتنفيـــذ قـــانون البلـــد املتعلـــق بعائـــدات اجلرميـــة وأدواهتـــا  

  .٢٠١٤  لعام



 

V.16-06099 25 
 

CAC/COSP/IRG/2016/11 

وتستضـيفه اململكـة    ٢٠١٧ومثة منتدى عاملي بشأن استرداد املوجودات سيعقد يف عام   -١٠٣
بدعم من مبادرة "ستار". ومن أوائل البلدان اليت تلتمس املضي قُـدماً   املتحدة والواليات املتحدة

  يف استرداد املوجودات اليت ستناقش يف املنتدى أوكرانيا وتونس وسري النكا ونيجرييا.
    

    االستناد إىل شواهد علمية يف تقييم أمناط الفساد وطرائقه  - حاء  
جمايل مجع البيانـات ووضـع املؤشـرات    واصل املكتب تقدمي الدعم للدول األطراف يف   -١٠٤

حبثيـة  اإلحصائية لتوفري مقاييس مرجعية لتقيـيم الفسـاد، وكـذلك يف جمـال االضـطالع بأعمـال       
وحتليلية لزيادة املعارف عن الفساد ولدعم اختاذ قـرارات معياريـة وسياسـاتية وعملياتيـة تسـتند      

  إىل شواهد علمية.
دعمـه ملكتـب اإلحصـاءات    ات، التابع للمكتـب،  وواصل فرع األحباث وحتليل االجتاه  -١٠٥

الوطين النيجريي يف إعداد دراسة استقصائية واسعة النطـاق عـن حـاالت الفسـاد الـيت شـهدها       
النــاس. وجيــري االضــطالع هبــذه الدراســة بــدعم ومشــاركة مــن جمموعــة كــبرية مــن اجلهــات    

  .٢٠١٧املعنية، ويتوقع صدور التقرير التحليلي يف أوائل عام 
    

    مسائل املساعدة التقنية اليت تتطلب مزيداً من النظر  - امساًخ  
لتقـدمي  أنَّ أثناء اجتماعات فريق استعراض التنفيذ ومؤمتر الـدول األطـراف علـى     ُشدِّد  -١٠٦

املســاعدة التقنيــة لتلبيــة االحتياجــات املســتبانة منــها أمهيــة حموريــة لنجــاح تنفيــذ االتفاقيــة علــى  
  متسق.  حنو

تكــون عمليــة اســتعراض التنفيــذ، وكــذلك عمليــة حتديــد إجــراءات املتابعــة  وجيــب أن   -١٠٧
ــذاً    ــة تنفي ــذ االتفاقي ــة إىل تنفي ــاالرامي ــودة، تام ــة مــن أولوياهتــا     مق ــدان ومنطلق وممتلكــة مــن البل

الوطنية؛ وأن تكـون جامعـة وشـاملة وتشـارك فيهـا مجيـع اجلهـات الفاعلـة علـى حنـو منـهجي؛            
  وأن تكون منسقة قطريا.

وينبغي أن تتاح أثناء عملية االستعراض مساعدة تقنية قصرية األمـد ومالئمـة للحاجـة      -١٠٨
وحمددة اهلدف، وأن تقدم كاستجابة أولية لالحتياجات املستبانة أثناء االستعراضـات القطريـة.   
وميكن أن تتخذ تلك املساعدة على الصعيد اإلقليمي شـكل حلقـات عمـل تدريبيـة إقليميـة أو      

ل للممارسات اجليدة. ومـن الضـروري تـوفري مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة لتنفيـذ         عمليات تباد
ــاون      ــاتج عـــن عمـــل اآلليـــة وكـــذلك تعزيـــز التعـ تلـــك احللقـــات مـــن أجـــل تعزيـــز األثـــر النـ

  والدويل.  اإلقليمي
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وكــثرياً مــا تتطلــب االحتياجــات املســتبانة يف االستعراضــات القطريــة مســاعدة أقــوى     -١٠٩
تمل على عناصر تشريعية وسياساتية ومشورة تقنية. ويف هـذه احلـاالت،   متعددة السنوات، تش

يلــزم اتبـــاع هنـــج اســـتراتيجي ضـــماناً ألن يأخــذ مقـــدمو املســـاعدة نـــواتج االستعراضـــات يف   
ا إلدمــاج تلــك النــواتج يف الــربامج ا لربجمــة مســاعدة تقنيــة جديــدة وإمَّــاعتبــارهم مســتقبالً، إمَّــ

لوطنيــة والشــركاء ة، ييســر املكتــب إجــراء حــوار بــني الســلطات ا اجلاريــة. وحتقيقــاً هلــذه الغايــ
  ني املعنيني لكي يلتمس دعماً للربنامج دون أن يفرض نفسه كوكالة منفذة.منائياإل

الـيت يقـدمها   ومثة حاجـة إىل تضـييق اهلـوة املتناميـة بـني ازديـاد الطلـب علـى اخلـدمات            -١١٠
تفضـيل   بية توقعـات الـدول األطـراف. إذ إنَّ   املكتب وقدرة املكتب على تقدمي ذلك الدعم وتل

وســائر اجلهــات املاحنــة تقــدمي تربعــات خارجــة عــن امليزانيــة خمصصــة  عمــوم الــدول األطــراف 
ألغراض حمددة حتديداً صارماً وملدة قصرية نسبيا حيد من قدرة املكتب على تلبية االحتياجـات  

ــود     ــذ ي ــاد عــدد طلبــات    املســتبانة علــى حنــو واف. ولعــل فريــق اســتعراض التنفي ــرار بازدي اإلق
هـذا االزديـاد يـرجح أن يسـتمر      املساعدة التقنية املتعلقـة بتنفيـذ االتفاقيـة وأن حيـيط علمـاً بـأنَّ      

أثنـاء الـدورة االستعراضـية الثانيــة آلليـة اسـتعراض التنفيـذ. ولعــل الفريـق يـود أن يـدعو الــدول          
ا مبنـع الفسـاد وكشـفه والتحقيـق فيـه،      األطراف وسائر اجلهات املاحنة إىل إعادة تأكيـد التزامهـ  

خــالل تقــدمي تلــك املــوارد املاليــة، وخصوصـاً يف شــكل تربعــات متعــددة الســنوات ومرنــة  مـن  
  .امليزانيةمن خارج  التخصيص

ولعل فريق اسـتعراض التنفيـذ يـود أيضـاً أن يوصـي الـدول األطـراف بزيـادة جهودهـا            -١١١
ني مــن أجــل تلبيــة   منــائييــل مباشــر للشــركاء اإل  الراميــة إىل تقــدمي مســاعدة مباشــرة و/أو متو   

  احتياجات املساعدة التقنية املستبانة يف سياق آلية استعراض التنفيذ.
 


