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خص

  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح 
  العضوية املعين مبنع الفساد

  ٢٠١٨أيلول/سبتمرب  ٧-٥ ،فيينا
  (ب) من جدول األعمال املؤقَّت* ٢البند 

  املعنون "تعزيز التدابري الوقائية  ٧/٥تنفيذ قرار املؤمتر 
  اكش املعنون "متابعة إعالن مرَّ ٧/٦ملكافحة الفساد"، وقراره 

  م اخلاصة ُظبشأن منع الفساد": مناقشة مواضيعية حول النُّ
   ٥بإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل (الفقرة 

        األمم املتحدة ملكافحة الفساد)من اتفاقية  ٨من املادة 
املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة  ٧/٥حالة تنفيذ قراري املؤمتر     

      اكش بشأن منع الفساد"املعنون "متابعة إعالن مرَّ ٧/٦الفساد" و
      األمانة إعداد ورقة معلومات أساسية من  

    مقدِّمة  -أوال  
، ٧/٥اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، يف قراره ب مؤمتر الدول األطراف يف رحَّ  -١

متابعة " املعنونني، ٦/٦و ٥/٤فيذ قراريه يف تن العامة م الذي أحرزته الدول األطراف واألمانةبالتقدُّ
ب كذلك باالستنتاجات والتوصيات الصادرة عن الفريق اكش بشأن منع الفساد"، ورحَّإعالن مرَّ

ملفتوح العضوية املعين مبنع الفساد يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا يف الفترة العامل احلكومي الدويل ا
  )١(.٢٠١٧آب/أغسطس  ٢٣إىل  ٢١والفترة من  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤إىل  ٢٢من 
احلفاظ على اجلهود العاملية الرامية إىل منع الفساد، اعتمد املؤمتر يف دورته السابعة  وهبدف  -٢

، املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة ٧/٥الوقاية من الفســــاد ومها: القرار زان على قرارين يركِّ
اكش بشـــأن منع الفســـاد". ويف هذين القرارين، ، املعنون "متابعة إعالن مر٧/٦َّالفســـاد" والقرار 
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الفريق  م تقارير عن تنفيذمها إىل املؤمتر يف دورته الثامنة وإىلطلب مؤمتر األطراف إىل األمانة أن تقدِّ
العــامــل احلكومي الــدويل املفتوح العضــــــويــة املعين مبنع الفســـــــاد يف اجتمــاعــاتــه املعقودة فيمــا 

  الدورات.  بني
ــــــية هذه اليت أعدَّوتقدِّ  -٣ ــــــاس هتا األمانة املعلومات املطلوبة عن تنفيذ م ورقة املعلومات األس

بل املضي سُ  حوللفريق العامل ملناقشة ا ل أساسًاأن تشكِّ منهاويقصد  ،٧/٦و ٧/٥قراري املؤمتر 
ــــــاد. وتتناول الورقة مجيع املبادرات ذات الصــــــلة بتنفيذ القرارين يف املنع الفعَّ مًاُدُق  ٧/٥ال للفس
اليت اختذهتا الدول األطراف على املســــــتوى العاملي أو اإلقليمي أو الوطين بدعم من األمانة  ٧/٦و

  .٢٠١٨ يونيه/إىل حزيران ٢٠١٧ب/أغسطس آ منأثناء الفترة املشمولة بالتقرير واملمتدة 
    

      ٧/٦و ٧/٥ات عن حالة تنفيذ القرارين آخر املستجدَّ  -ثانيا  
      الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد  -ألف  

    ٧/٦و ٧/٥اإلبالغ عن تنفيذ الدول األطراف للقرارين   -١  
ال ز التطبيق الفعَّأن تواصــــــل وتعزِّ ،٧/٦و ٧/٥يف قراريه  ،أهاب املؤمتر بالدول األطراف  -٤

نة يف الفصـــــــل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصـــــــادرة عن مؤمتر الدول للتدابري الوقائية املبيَّ
الع األمانة على أيِّ معلومات إضـــــافية عن فإنَّ الدول األطراف مدعوة إىل إْط ،األطراف. ومن مثَّ

تنفيذ هذين القرارين، وخصـــــوصـــــًا أثناء االجتماع التاســـــع للفريق العامل ىل الرامية إأنشـــــطتها 
  احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد.

    
    اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية  -٢  

ـــــري تبادل  ٧/٦املؤمتر يف قراره  برحَّ  -٥ ـــــتمرة اليت يبذهلا الفريق العامل يف تيس باجلهود املس
املعلومات بني الدول األطراف بشأن مبادراهتا وممارساهتا اجليِّدة فيما يتعلق باملواضيع اليت نظر فيها 

اء املشـــورة العامل عمله على إســـد الفريق يواصـــل ر أنني، وقرَّالســـابق اجتماعيهالفريق العامل يف 
مبا أبدته  ،يف القرار نفســه ،ب املؤمتروتقدمي املســاعدة إىل املؤمتر يف تنفيذ الوالية املســندة إليه. ورحَّ

الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود من أجل توفري معلومات عن املمارســــات اجليِّدة يف 
ســياق أداء مهامها بوصــفها مرصــدًا جمال منع الفســاد، تقوم األمانة جبمعها وتنظيمها ونشــرها يف 

بتوافر   دوليًّا، وطلب إىل الدول األطراف أن تواصل تبادل تلك املعلومات، وطلب إىل األمانة، رهنًا
موارد من خارج امليزانية، أن تواصـــــل عملها باعتبارها مرصـــــدًا دوليًّا، وذلك بالقيام بأمور منها 

  ق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه. حتديث املوقع الشبكي املواضيعي التابع للفري
واصــــــل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) مجع املعلومات  ،لذلكو  -٦
ــــــأن وأتاح مجيع املعلومات املقدَّ  يف مة من الدول األطراف قبل كل اجتماع للفريق العامل، هذا الش
جانب العروض اإليضــــــاحية املقدَّمة خالل االجتماعات والتقارير ذات الصــــــلة والوصــــــالت   إىل

س للفريق العامل باملواد املرجعية األخرى، على صفحات املوقع الشبكي التابع للمكتب واملكرَّ  اإللكترونية
)http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html .(  
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      إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد العاملياالنضمام على تشجيع ال  -باء  
    الدول األطراف اجلديدة يف االتفاقية  

الفترة  وخاللالتصديق على اتفاقية اجلرمية املنظمة واالنضمام إليها.  ترويجواصل املكتب   -٧
ــــــتوائية ونيوي واليابان  أصــــــبحت ،املشــــــمولة بالتقرير ــــــاموا وغينيا االس ، االتفاقية يف أطرافًاس

  .دولة ١٨٥األطراف فيها الدول جمموع  بلغف
مشــتركة بني ق حلقة عمل م الدعم إىل نيوي عن طريدِّوخالل الفترة املشــمولة بالتقرير، ُق  -٨

أعمق هم فترويج هبدف  ٢٠١٧يف آب/أغســـــطس  دتِقُعاملكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
إىل انضــمام وأفضــى ذلك  ،تابعةعلى ســبيل املالدعم تقدمي ملتطلبات االتفاقية، وكذلك عن طريق 

  .٢٠١٧يف تشرين األول/أكتوبر  إىل االتفاقية البلد
دت يف تشـــــــاد ِقُع على االتفاقيةللتصـــــــديق  متهيديةعمل حلقة  أيضـــــــًا ودعم املكتب  -٩
  االتفاقية ومتطلباهتا.  بشأن ٢٠١٨شباط/فرباير  يف
    

      كافحة الفسادمللدول لية اتطر القانونية والسياساألدعم   -جيم  
   ن أحكامًاز على منع الفساد أو اليت تتضمَّدعم الدول يف صياغة القوانني اليت تركِّ  -١  

    بشأن منع الفساد
تقدمي  دعم املكتب اعتماد خمتلف القوانني اليت تعاجل جوانب منع الفســــــاد، ومشل الدعم  -١٠

شريعية و صياغة التعديالت الت مدت اجلديدة. واعُت القوانني واللوائح التنظيميةمشاريع املساعدة يف 
ــــــاد  قانون مكافحة صــــــيغت بدعم من املكتب: القوانني واللوائح التالية اليت ٢٠١٧يف عام  الفس

(تايلند)؛ لوائح املحكمة العليا بشـــأن املســـؤولية اجلنائية للشـــركات (إندونيســـيا)؛ قانون مكافحة 
  مة.املقدَّ املحددة اتألمثلة أخرى على املساعد بيانالفساد (غينيا). ويرد يف األقسام الفرعية أدناه 

ضًاُأو  -١١ شكل حلقات عمل أو تعليقات على  سديت املشورة أي القوانني لصاحل  مشاريعيف 
قانون والئحة كانت بانتظار اعتمادها يف وقت إعداد هذا  مشــــروع ١٤، وذلك بشــــأن بلدًا  ١١

ــاريعالتقرير، ومن بينها  غني (بنما وكينيا ومدغشــقر)، بالغ ومحاية املبلِّقوانني بشــأن آليات اإل مش
قواعد لصول إليها (غامبيا وكمبوديا)، ومدونة اول املعلومات واحلتدقوانني بشأن حرية  ومشاريع

العام (ميامنار)،  املدعيقواعد الســـلوك ملكتب لالســـلوك للموظفني العموميني (كمبوديا)، ومدونة 
ــــــلطة القضــــــائيل تانومدون ــــــلوك للس املوحدة))، -نام وميكرونيزيا (واليات ة (فييتقواعد الس
ي ســـواتينإ( هقوانني بشـــأن مكافحة الفســـاد ومنعومشـــاريع  ،ما)ألخالقيات (بنلموحدة   ومدونة

  وتايلند وصربيا وغامبيا).
    

    مساعدة الدول يف وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد   -٢  
بلدان.  ١٠كافحة الفســـاد يف شـــىت ملدعم املكتب وضـــع ســـياســـات أو اســـتراتيجيات   -١٢
زالت  ، يف حني مااتيجية مكافحة الفســـاد يف كرييباساســـتر ٢٠١٧مدت يف أيلول/ســـبتمرب واعُت

(إندونيسيا وبليز وتوفالو وجامايكا وغرينادا وفانواتو  جيات بلدان أخرى يف مرحلة اإلعداداستراتي
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بليز جريت تقييمات للســـــياســـــات يف كل من باإلضـــــافة إىل ذلك، ُأووقطر والكويت وميامنار). 
  وجامايكا وغرينادا وقطر. 

حلقة  ٢٠١٧يف تشرين الثاين/نوفمرب  يف بنما سييتملستوى اإلقليمي، عقد املكتب وعلى ا  -١٣
ي بشأن وضع وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الفساد، الكاريبوعمل لبلدان أمريكا الالتينية 

د لع املشاركون على األساس املنطقي إلعدا من بليز وبنما وجامايكا وغرينادا. واطَّنيمسؤول لصاحل
ــــــتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســــــاد، وعلى املنهجية اليت وضــــــعها املكتب لتحديد  واعتماد اس

  ال هلذه االستراتيجيات.التنفيذ الفعَّ وكيفية ،األولويات
باس دمِّ، ُقريْطالُقســــــتوى املوعلى   -١٤ فانواتو والكويت وكريي منار دعم إىل توفالو و يا . وم

 حوليف ميامنار  حلقة عمل لصاحل جلنة مكافحة الفساد٢٠١٨املكتب يف كانون الثاين/يناير  وعقد
. ويف الكويت، ادالفســـ كافحة الفســـاد وحول إنشـــاء وحدة ملكافحةوضـــع وتنفيذ اســـتراتيجية مل

وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أســـــدى املكتب املشـــــورة إىل هيئة مكافحة الفســـــاد 
عدة حلقات  ٢٠١٨دت يف عام ِق) بشأن وضع االستراتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، وُع"هةنزا"(

لصــــــاحل حتديد األولويات والنتائج، وكذلك بشــــــأن الرصــــــد والتقييم،  حولعمل واجتماعات 
. وتشــــــارك املكتب وبرنامج " ونظراء حكوميني رئيســــــينينزاهة"مصــــــلحة من هيئة أصــــــحاب 

ــــــبتمرب املتحدة اإلمنائي يف األمم زت على يف دعم حلقة عمل ثانية يف فانواتو ركَّ ٢٠١٧ أيلول/س
 ،٢٠١٨يف نيسان/أبريل وحتسني وتنقيح مشروع السياسة الوطنية ملكافحة الفساد وآلية تنفيذها. 

وضع استراتيجية  حول يف عقد حلقة عمل يف توفالوبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب  تشارك
  .هاوتنفيذ كافحة الفسادمل

 ات خمتلفة عن وضعيف مناسبإيضاحية  املكتب عروضًا ن عنلوم ممثِّذلك، قدَّ عن وفضًال  -١٥
 قيمُأمن تلك املناســبات االحتفال الذي كان اســتراتيجيات مكافحة الفســاد وتنفيذها ورصــدها، و

  باليوم السنوي السابع عشر ملكافحة الفساد.  ٢٠١٨يف أيار/مايو يف النمسا 
    

      زاهة والشفافية واملساءلة وسيادة القانون يف اإلدارة العمومية الن  -٣  
    م إقرارات الذمةُظمنع تضارب املصاحل، وُن  (أ)  

ــــــاد يف وضــــــع مدونة  ،يف كمبوديا  -١٦ ــــــلوك لدعم املكتب وحدة مكافحة الفس قواعد الس
دت يف بنوم بنه يف ِقيف حلقة عمل ُعإيضــــاحية  لو املكتب عروضــــًام ممثِّللموظفني العموميني. وقدَّ

تضارب املصاحل. ب م املتعلقةُظالنُّاملوازنة بني املنع واجلزاءات يف  بشأن ٢٠١٧تشرين الثاين/نوفمرب 
مشــــاورات مع وحدة مكافحة الفســــاد  ،٢٠١٨يف آذار/مارس  ،عقد املكتب وعالوة على ذلك،

وفهم اإلجراءات ذات الصــــــلة. ويف إطار  ،الذمة، واســــــتبانة الفجوات اتلتقييم تنفيذ نظام إقرار
املجتمع املدين  منظورإدراج  حولالتقييم، تشــاور املكتب مع مؤســســة كمبوديا للشــفافية الدولية 

  الذمة. اتنظام إقرارما يتعلق بفي
ــام يف آذار/مــارس   -١٧ ــل، أجرى املكتــب يف فييــت ن ــاملث  عــددمشــــــــاورات مع  ٢٠١٨وب
الذمة،  اتتنفيذ نظام إقراربعة يف املمارســــات الراهنة املتَّلوطنيني بشــــأن أصــــحاب املصــــلحة ا من
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إجراء  أيضـــًاحتديد الفجوات املحتملة وســـبل تعزيز النظام احلايل. ومشلت املشـــاورات  هدفت إىل
  . "الشفافية "حنو حوار مع منظمة املجتمع املدين الفييتنامية

حلقة  اســــترداد املوجودات املســــروقةادرة بالتعاون مع مبم املكتب جانب ذلك، نظَّإىل و  -١٨
 دتِق، ُعالذمة ومنع تضـــــارب املصـــــاحل اتإقرار يماإصـــــالح نظ حول نييوم ملدةعمل تدريبية 

 ٢٠١٨يف بنغالديش يف أيار/مايو  أيضـــــًاوعقد املكتب . ٢٠١٨مارس /يف آذار ســـــري النكا يف
لك البلـد حول نظـامي إقرارات مة ومنع  حلقـة عمـل موظفي جلنـة مكـافحـة الفســـــــاد يف ذ لذ ا

  املصاحل. تضارب
ا بشــــأن مراجعة تدريبيًّ برناجمًا ٢٠١٧ذ املكتب يف غرينادا يف كانون األول/ديســــمرب فَّوَن  -١٩

زاهة وإدارة مراجعة احلسابات ومديرية االدعاء إقرارات الذمة هدف إىل بناء قدرة مسؤويل جلنة الن
  العام على استبانة حاالت اإلثراء غري املشروع.

    
    تدابري الشفافية  (ب)  

يف فانواتو، واصل املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي دعمهما املشترك لتنفيذ السياسة   -٢٠
بشأن احلق يف احلصول على املعلومات، وذلك بإعداد دليل مستعملني لصاحل  رًات مؤخَّمَداليت اعُت

ثائق إضــــافية أخرى ذات صــــلة. املوظفني املعنيني باحلق يف احلصــــول على املعلومات، وكذلك و
  ي ألولئك املوظفني.برنامج تدريب ٢٠١٨يف نيسان/أبريل  الحقًا ذوُنفِّ
عن ذلك، دعم املكتب، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة  فضـــــًالو  -٢١

(اليونســــكو)، وضــــع قانون بشــــأن احلصــــول على املعلومات يف كمبوديا، وذلك بتقدمي تعليقات 
  .٢٠١٨مشروع القانون يف أوائل عام  على

    
    اإلبالغ عن الفساد  (ج)  

ية املكَّدعم املكتب ثالثة أحداث إقليمية ر  -٢٢ محا يات اإلبالغ بلِّغزت على  ني وإنشـــــــاء آل
ئات  حة الفســـــــاد وغريها من اهلي ها وكاالت مكاف مبا في خلاص،  عام وا ية يف القطاعني ال لداخل ا
التنظيمية، وهي األحداث التالية: مؤمتر شـــبكة موظفي القانون يف جزر املحيط اهلادئ، الذي عقد 

سيا، ُع، وحلقة عمل ل٢٠١٧يف فيجي يف آب/أغسطس  دت يف ملديف ِقستة من بلدان جنوب آ
دت يف مجهورية ِق، وحلقة عمل لســبعة من بلدان شــرق أفريقيا، ُع٢٠١٧يف تشــرين الثاين/نوفمرب 

 . ويف إطار التحضــري حللقة عمل شــرق أفريقيا، أجرى املكتب أيضــًا٢٠١٨زانيا يف آذار/مارس تن
صلأوليًّ تقييمًا شريعات واملمارسات ذات ال سيشكِّا للت صلة جهود ة يف عدة بلدان،  ل األساس ملوا

  الدعم يف هذا الصدد.
م املكتب تعليقات على األطر القانونية القائمة ومشــــــاريع ري، قدَّْطوعلى الصــــــعيد الُق  -٢٣

مت يف كانون القوانني يف بنما وكينيا ومدغشــقر واليونان. وفيما خيص بنما، على ســبيل املثال، ُقدِّ
)، مســـــاعدة Libertad Ciudadana، باالشـــــتراك مع منظمة احلرية املدنية (٢٠١٧األول/ديســـــمرب 

  ني، وجيري تقدمي املزيد من املساعدة بصورة مستمرة.بلِّغصياغة مشروع قانون محاية امل يف
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ني والشــهود، بلِّغخربة فنية يف حلقيت عمل وطنيتني بشــأن محاية امل م املكتب أيضــًاوقدَّ  -٢٤
ليشـــــــيت يف -دت الثــانيــة يف تيمورِقــوُع ٢٠١٨الكويــت يف آذار/مــارس  دت أوالمهــا يفِقــُع

  .٢٠١٨نيسان/أبريل 
ني، وواصــل التركيز بلِّغعلى الصــعيد العاملي، واصــل املكتب الدعوة إىل حتســني محاية املو  -٢٥

ـــارك ممثلون عن املكتب يف حلقة نقاش  على معاجلة البالغات والتحقيق فيها. ويف هذا الصـــدد، ش
. ٢٠١٨نيسان/أبريل  ٢٥رة السابعة عشرة للجنة اخلرباء املعنية باإلدارة العامة، املعقودة يف يف الدو

وعقب ذلك، وضـــــعت جلنة اخلرباء مشـــــروع قرار لكي يناقشـــــه ويعتمده املجلس االقتصـــــادي 
 ني، باالســــــتناد إىل اتفاقية مكافحة الفســــــاد والنتائج اليتبلِّغواالجتماعي، يدعو إىل تعزيز محاية امل

  ، الفصل األول، الفرع ألف).E/2018/44لت إليها آلية استعراض تنفيذ االتفاقية (الوثيقة توصَّ
    

    املشتريات واملالية العامة  (د)  
ب عن عمليات تقييم خماطر الفساد واالحتيال، هبدف مساعدة شرع املكتب يف إعداد كتيِّ  -٢٦

 ٩(د) من املادة  ٢لتنفيذ الفقرة  البلدان على حتســني اســتبانة خماطر الفســاد والتخفيف منها تعزيزًا
  من االتفاقية.

م املشــتريات يف مخســة ُظحتليالت تفصــيلية لُن ٢٠١٨وُأجريت خالل الربع األول من عام   -٢٧
ــــــُت ــــــرق أفريقيا. ونتجت عن التقييمات معلومات اس م املناقشــــــات فيد منها يف دعمن بلدان ش

دت ِقدارت يف حلقة عمل إقليمية حول معاجلة الفســاد املتعلق باملشــتريات يف شــرق أفريقيا، ُع اليت
ــــلطات املشــــاركة يف احللقة على ٢٠١٨، يف آذار/مارس املتحدة زانيايف مجهورية تن . واتفقت الس

  برنامج عمل لتعزيز إجراءات التصدي ملخاطر الفساد يف جمال املشتريات.
على الصــعيد الوطين، ُعقدت يف إندونيســيا وكمبوديا يف تشــرين األول/أكتوبر وتشــرين و  -٢٨

عن ذلك،  حلقتا عمل الســـتبانة خماطر الفســـاد يف عمليات الشـــراء. وفضـــًال ٢٠١٧الثاين/نوفمرب 
العمل بالتعاون مع اهليئة العليا ملراجعة احلســـابات يف اإلمارات العربية  ٢٠١٨يف شـــباط/فرباير  بدأ

  املتحدة من أجل وضع دليل بشأن معاجلة الفساد املرتبط مبشتريات تكنولوجيا املعلومات. 
    

      الالزمة باالختصاصات  هيئات مكافحة الفساد عمتتُّضمان   -الد  
    ةتعيني السلطات املختصَّ  -٣  

بالفعل على النحو الذي أشــــار إليه املؤمتر، أبلغ العديد من الدول األطراف األمني العام   -٢٩
ة ميكن أن تســاعد دوًال أطرافًا أخرى على وضــع وتنفيذ تدابري حمدَّدة  عن تعيني ســلطات خمتصــَّ

ــــــيات الفقرة  ــــــاد، وفقًا ملقتض ــــــد املؤمتر الدول  ٦من املادة  ٣ملنع الفس من االتفاقية. وقد ناش
إشــــــعارات  أن تفعل ذلك، وتلقَّى الحقًا ثها بعُدم هذه املعلومات أو حتدِّاألطراف اليت مل تقدِّ

يار/مايو   من عارات من  ،٢٠١٨دول أطراف أخرى. وحىت أ عام قد تلقَّى إشــــــ كان األمني ال
ثة يف هذا الصدد متاحة سلطة خمتصَّة. ومثة قائمة ُمحدَّ ١١٧دولة طرفا بتعيني ما جمموعه   ١١٣

على املوقع الشــــبكي التابع للمكتب ة يف دليل إلكتروين للســــلطات واهليئات احلكومية املختصــــَّ 
)www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.(  
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    دعم هيئات مكافحة الفساد  -٢  
عديدة. م املكتب املساعدة والتدريب هليئات مكافحة الفساد يف تنفيذ والياهتا يف بلدان قدَّ  -٣٠

وتضــمَّن ذلك الدعم توفري املســاعدة على التحقيق يف جرائم الفســاد ومالحقة مرتكبيها، من قبيل 
التحقيقات املالية وأســــاليب االســــتجواب وإجراء املقابالت وإدارة القضــــايا، وكان ذلك يف كثري 

ذه املســـاعدة ه األحيان لالســـتجابة للتوصـــيات املنبثقة عن دورة االســـتعراض األوىل. ومبا أنَّ من
 ٧/٦و ٧/٥ا بفصــول أخرى من االتفاقية وال تندرج يف النطاق الرئيســي للقرارين ترتبط موضــوعيًّ
  يف هذه الورقة. فهي مل تدرج

ــــــاد التالية دعمًاوتلقَّ  -٣١ يف جهود إعداد خطط العمل وإدارة خماطر  ت هيئات مكافحة الفس
لومات (بنما)؛ جلنة مكافحة الفســاد (ميامنار)؛ الفســاد: اهليئة الوطنية للشــفافية واحلصــول على املع

اهليئة احلكومية للتفتيش ومكافحة الفساد (مجهورية الو الدميقراطية الشعبية)؛ جلنة مكافحة الفساد 
(بوتان)؛ جلنة التحقيق يف ادعاءات الرشــــوة أو الفســــاد (ســــري النكا)؛ وحدة مكافحة الفســــاد 

ليشـــيت)؛ جلنة -دونيســـيا)؛ جلنة مكافحة الفســـاد (تيمور(كمبوديا)؛ جلنة القضـــاء على الفســـاد (إن
  مكافحة الفساد (بنغالديش).

وعلى سبيل املثال، أجرى املكتب مشاورات مع اهليئة احلكومية للتفتيش ومكافحة الفساد   -٣٢
يف مجهورية الو الدميقراطية الشـــعبية بغية االتفاق على خطة عمل ســـنوية وأنشـــطة خاصـــة ملعاجلة 

املســـــتبانة واالســـــتفادة من نتائج الربامج التدريبية الســـــابقة. وأجريت مشـــــاورات االحتياجات 
مع أصحاب املصلحة غري احلكوميني هبدف إقامة شراكات لتنفيذ األنشطة  ٢٠١٨شباط/فرباير  يف

  ذات الصلة يف البلد.
    

    حتسني تنسيق مبادرات مكافحة الفساد على الصعيدين اإلقليمي والوطين    
للمواضيع املحددة اليت  املكتب تنفيذ مساعدته التقنية باتباع هنج طبقي مصمم وفقًاواصل   -٣٣

م على املســتوى اإلقليمي ر املكتب تبادل التجارب وينفذ أنشــطة التوعية والتعلُّجيري تناوهلا. وييســِّ 
كثر ل إىل مجهور أوســـع وتعزيز تأثري الربامج اإلقليمية ودعمها. وتوفَّر مســـاعدة أومن أجل الوصـــ

  ري بناء على الطلب.ْطعلى املستوى الُق قًاتعمُّ
اإلقليمي، عمل املكتب بتعاون وثيق مع رابطة هيئات مكافحة الفســـــاد  وعلى املســـــتوى  -٣٤
ني، على النحو املبني بلِّغشرق أفريقيا على تنظيم حلقات عمل إقليمية بشأن املشتريات ومحاية امل يف

مبزيد من التفصــيل يف األقســام ذات الصــلة من هذه الورقة. ومشلت نتائج حلقات العمل اختاذ قرار 
ةبإنشـــاء  ري تركز على مكافحة الفســـاد ْطللتنســـيق املســـتمر على املســـتويني اإلقليمي والُق منصـــَّ

  .نيبلِّغجمال املشتريات وعلى تبادل اخلربات املتصلة حبماية امل يف
شرق آسيا   -٣٥ ومجع املكتب أخصائيني يف إدارة مصائد األمساك ومكافحة الفساد يف جنوب 

لترويج ومناقشــة اســتخدام تدابري  ٢٠١٧دت يف تايلند يف تشــرين الثاين/نوفمرب ِقيف حلقة عمل ُع
مكافحة الفســــاد يف قطاع مصــــائد األمساك، بالتركيز على الفســــاد كمســــألة شــــاملة وترابطاته 

  ال اجلرمية األخرى.أشك مع
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العديد من حلقات العمل وأنشـــطة التدريب اخلاصـــة ببناء  ري، ضـــمَّْطعلى املســـتوى الُقو  -٣٦
القدرات واملبينة يف هذه الورقة أصحاب مصلحة متعددين على الصعيد الوطين (على سبيل املثال، 

القضـــاء ومن وحدات هيئات مكافحة الفســـاد، وموظفني من األجهزة املكلفة بإنفاذ القوانني ومن 
االســتخبارات املالية، وممثلني عن منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلاص)، هبدف تيســري التنســيق 

  فيما بينهم وحتسينه على الصعيد الوطين بغية التصدي ملخاطر الفساد مبزيد من الفعالية والكفاءة.
    

      نظام العدالة اجلنائيةيف ساءلة املزاهة ونالتعزيز   -هاء  
    زاهة القضاءالشبكة العاملية لن  -١  

إقليمية، وكذلك مشـــاورات، مع حوايل  بعد أن عقد املكتب ســـبعة اجتماعات حتضـــريية  -٣٧
من القضــــــاة وغريهم من أصــــــحاب املصــــــلحة املعنيني من القطاع القضــــــائي، أطلق   ٠٠٠ ٤

من كبار القضـــاة ومهنيي  ٣٥٠القضـــاء حبضـــور  زاهةالشـــبكة العاملية لن ٢٠١٨نيســـان/أبريل  يف
نظمة رابطة قضائية أو م ٤٠بلدان و ١٠٦من رؤساء اهليئات القضائية، من  ٣٥القضاء، من بينهم 

طالق الذي استغرق يومني فرصة ملناقشة املواضيع ذات الصلة أخرى ذات صلة. وأتاح حدث اإل
توصيات بشأن تعزيز نزاهة القضاء على املستوى زاهة القضاء، وإعداد واملسائل الناشئة املتصلة بن

العاملي، وحتديد أولويات عمل الشـــبكة. واخُتتم احلدث باعتماد اختصـــاصـــات الشـــبكة وإصـــدار 
  إعالن بشأن نزاهة القضاء.

القضـــاء هو إحدى النتائج الرئيســـية للربنامج العاملي لتنفيذ  زاهةوإنشـــاء الشـــبكة العاملية لن  -٣٨
م من النظراء والدعم فيما بني القضاة، ز الشبكة أنشطة التعلُّإعالن الدوحة، التابع للمكتب. وستعزِّ

عن طريق االجتماعات االفتراضية واحلضورية، وستيسر الوصول إىل املوارد ذات الصلة، وستدعم 
ص ج واألدوات واملبادئ التوجيهية املعرفية. ويتضـــمن موقع الشـــبكة املخصـــَّ مواصـــلة تطوير النوات
) معلومات مفصلة عن خدمات الشبكة وأنشطتها، ويتيح www.unodc.org/jiعلى الشبكة العاملية (

ــــــعة للموارد املعرفية وإىل جمال مقيَّ د الدخول ميكن من خالله الوصــــــول إىل مكتبة إلكترونية واس
  للمشاركني يف الشبكة التواصل والتفاعل فيما بينهم.

    
    نزاهة القضاء  -٢  

يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة، شــــــرع املكتب يف إعداد جمموعة مواد   -٣٩
ف من دورة تدريب إلكتروين، ودورة تدريب ذايت للتدريب يف جمال أخالقيات القضــــــاء، تتألَّ

ضائي ومتطلبات املادة  سلوك الق سويب، ودليل للمدرِّبني، باالستناد إىل مبادئ بنغالور لل غري حا
ي من اتفاقية مكافحة الفســـــاد. وقد وافقت عدة واليات قضـــــائية على إجراء اختبار جتريب ١١

بني يف آذار/مارس قدت أول حلقة لتدريب املدرِّلألدوات املدرجة يف جمموعة مواد التدريب، وُع
سبع واليات قضائية مشاركة. وُيعتزم تنفيذ حلقات عمل إضافية يف عامي ملدرِّ ٢٠١٨ بني من 
. ٢٠١٨، ويتوقع أن توضــع الصــيغة النهائية لألدوات يف موعد غايته هناية عام ٢٠١٩و ٢٠١٨

  ملتحدة واللغة الربتغالية.األدوات إىل اللغات الرمسية الست لألمم ا  وستترجم
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، ٢٠١٧واصل املكتب دعم الدول يف جهودها الرامية إىل تعزيز نزاهة القضاء. ويف عام و  -٤٠
ت ســــتة بلدان مســــاعدة من املكتب يف إعداد مدونات لقواعد الســــلوك وتنقيحها وتنفيذها، تلقَّ

هم من تبادل املمارســات نتبناء القدرات مكَّ جمموعة متنوعة من أنشــطةمن  قاضــيًا ٣٦٠واســتفاد 
دت يف عام ِقضـــاء ومنع الفســـاد يف النظام القضـــائي. وُعدة واخلربات املتصـــلة بتعزيز نزاهة القاجليِّ

ضاء؛ ويف   حلقة عمل يف فييت ٢٠١٨ سلوك الق شروع مدونة قواعد  صيغة النهائية مل نام لوضع ال
تنفيذ املتطلبات املنصــوص عليها يف تقييم  تونس، دعم املكتب جملس القضــاء األعلى املنشــأ حديثًا

من االتفاقية. واســــــتمر املكتب يف ترمجة موارده القائمة بشــــــأن نزاهة القضــــــاء إىل  ١١  يف املادة
  إضافية. لغات

    
    نزاهة االدعاء العام  -٣  

العدالة اجلنائية  يف جمالالتحقيقات اجلنائية والتعاون يف إطار مشــروع املكتب بشــأن تعزيز   -٤١
وغرب أفريقيا (مشروع "كرميجست")،  يالكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب درب امتدادعلى 

 حلقة عمل حول التعاون اإلقليمي ونزاهة االدعاء العام ٢٠١٨عقد املكتب يف غانا يف آذار/مارس 
ـــأن أدوات املكتب اخلاصـــة  لصـــاحل عدة بلدان من منطقة غرب أفريقيا. وأذكت احللقة الوعي بش

زت تبادل مهم الوطنية، وعزَُّظرة لُننت املشاركني من إجراء تقييمات مصغَّوضوعني، ومكَّهبذين امل
  وخارجها. دة داخل منطقة غرب أفريقياالتجارب والتحديات واملمارسات اجليِّ

ري، وعلى املســــــتوى الوطين دعم املكتب النائب العام يف ميامنار، يف إطار مشــــــروع ُقْط  -٤٢
  تدابري نزاهة االدعاء العام.تقييم تنفيذ  يف
    

زاهة يف أجهزة اجلمارك وأجهزة مراقبة احلدود نزاهة أجهزة إنفاذ القانون، مبا يف ذلك الن  -٤  
    واألجهزة األخرى والسجون

دعم املكتب بوركينا فاســو يف إعداد اســتراتيجية ملنع ومكافحة  ،٢٠١٨يف شــباط/فرباير   -٤٣
الفســـــاد املرتكب على الطرق، مبا يف ذلك يف نقاط التفتيش ومن جانب ضـــــباط شـــــرطة املرور. 

  بني بلدان اجلنوب يف شكل زيارة دراسية إىل رواندا. ومشلت املبادرة تعاونًا
زاهة واملســاءلة يف بادرات بشــأن النويف إطار مشــروع "كرميجســت"، دعم املكتب عدة م  -٤٤

دعم املكتب، بناء على طلب من وحدة إنفاذ قوانني  مؤســـســـات إنفاذ القانون. ففي غرب أفريقيا
زاهة ات التابعة إلدارة خدمات الشــــــرطة اجلنائية يف غانا، إعداد دليل للتدريب يف جمال النخدِّرامل

ــــــُتخدم الدليل يف دورتني تدريبيتني ُعبني. واألخالقيات، وحلقة عمل لتدريب املدرِّ دتا يف ِقواس
شاركًا ٥٠تا ما جمموعه وضمَّ ٢٠١٨آذار/مارس  مه ي عام تقدِّ، وُيعتزم إدماجه يف برنامج تدريبم

  قني اجلدد بانتظام.قي دائرة الشرطة للمحقِّكلية تدريب حمقِّ
 جمال األخالقيات يف إطار ي، دعم املكتب أنشــطة تدريب يفويف أمريكا الالتينية والكاريب  -٤٥

، افتتح نائب رئيس بنما دورة تدريبية بعنوان "دورة ٢٠١٧مشــــاريع خمتلفة. ويف آب/أغســــطس 
الوســـطى هتا أكادميية أمريكا األخالقيات األســـاســـية للموظفني العموميني: أداة ملنع الفســـاد"، أعدَّ

يف إطار ية واحلصـــول على املعلومات، ي اإلقليمية ملكافحة الفســـاد واهليئة الوطنية للشـــفافوالكاريب
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الرئيســـية  رت اخلدمة اجلوية والبحرية الوطنية لبنما، وهي إحدى األجهزةمع املكتب. وقرَّ شـــراكة
خدِّ بامل حة االجتار  كاف عدد يف م ها، وبلغ  ية جلميع موظفي ية إلزام تدريب لدورة ال رات، أن جتعل ا

  .٢٠١٨اية أيار/مايو يف هن موظف ٣ ٠٠٠املوظفني الذين تلقوا التدريب 
ي، ويف إطار مشـــــروع "كرميجســـــت"، عزز املكتب، يف يف أمريكا الوســـــطى والكاريبو  -٤٦

املؤســـســـية يف مؤســـســـات إنفاذ القانون، كان منها، على ســـبيل املثال،  زاهةأحداث متعددة، الن
االجتماع اإلقليمي السنوي اخلامس لربنامج مراقبة احلاويات، املعقود يف اجلمهورية الدومينيكية يف 

يف إيضـاحيًّا  لو املكتب عرضـًام ممثِّ. ومن اجلدير بالذكر أنه بعد أن قد٢٠١٧َّتشـرين الثاين/نوفمرب 
اع الســـــابع والعشـــــرين لرؤســـــاء األجهزة الوطنية املعنية بإنفاذ قوانني املخدِّرات (هونليا) يف االجتم

ي عن أثر الفســاد املدمِّر على جناح التحقيقات واملالحقات القضــائية، اعتمد أمريكا الالتينية والكاريب
حنو املؤســـســـات  زاهة املؤســـســـية موجهةاالجتماع توصـــية حمددة تناشـــد احلكومات تنفيذ تدابري للن

 ،UNODC/HONLAC/27/6القضـــــائية ومؤســـــســـــات االدعاء العام ومؤســـــســـــات إنفاذ القانون (
م املكتب جولة دراسية مشلت زيارات ملكتب املفتش العام (د)). وباإلضافة إىل ذلك، نظَّ  ٣ الفقرة

عام يف إكوادور قام هبا وفد من ضــــباط الشــــرطة من مكتب املفتش يف كولومبيا ومكتب املفتش ال
ات يف اجلمهورية الدومينيكية. وبعد هذه الزيارات، خدِّرالعام يف بنما واملديرية الوطنية ملراقبة امل

من الدعم  م املكتب مزيدًاع أن يقدُِّوضــــعت تصــــورات لعدة خطط لإلصــــالح املؤســــســــي، ُيتوقَّ
إلعدادها. وملواصلة املساعدة يف جهود تعزيز نزاهة املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف بنما، دعم 
املكتب مشـــاركة مفوض مكتب املســـؤولية املهنية التابع لشـــرطة بنما الوطنية يف االجتماع الدويل 

ــاء دوائر الشــؤون الداخلية املعقود يف نيســان/أ م ظِّوالذي ُن ،٢٠١٨بريل للمفتشــني العامني ورؤس
ــرطة كولومبيا الوطنية. وأتاح االجتماع فرصــة  بالتشــارك بني مكتب كولومبيا التابع للمكتب وش
لتبادل األفكار حول االستراتيجيات العملية ملعاجلة التحديات املشتركة املتصلة بالفساد يف املنطقة، 

  دة يف هذا الصدد.اجليِّ ن شرطة بنما الوطنية من اإلملام مبختلف املمارساتومكَّ
ــــــاد يف الســــــجوناملكتب  أعدَّو  -٤٧  ٨، وهو دليل جديد ُأطلق يف دليل تدابري مكافحة الفس

د أثناء الدورة الســـــابعة ملؤمتر الدول األطراف. ِقيف حدث خاص ُع ٢٠١٧تشـــــرين الثاين/نوفمرب 
على  أيضــًابل من املخاطر ال على حقوق الســجناء فحســب  ل الفســاد يف الســجون عددًاويشــكِّ

الدليل بالتعاون مع قسم العدالة التابع  السجون واملجتمع بوجه عام. وقد ُأعدَّ مديريسالمة وأمن 
سد الفجوات القائمة يف املعارف احلالية بشأن هنوج منع الفساد ومكافحته  للمكتب، وُيقصد منه 

  يف البيئة املحددة للسجون.
إدارة خماطر الفســــــاد يف اجتماع اللجنة الفرعية  ل للمكتب كلمة رئيســــــية عنلقى ممثِّأو  -٤٨

  .٢٠١٨زاهة التابعة للمنظمة العاملية للجمارك، املعقود يف بلجيكا يف آذار/مارس املعنية بالن
املحادثات الســـــنوية بني موظفي منظمة حلف  ٢٠١٨وُعقدت يف فيينا يف شـــــباط/فرباير   -٤٩

نت مناقشــة حول موضــوع التعاون بني املنظمتني مشال األطلســي (الناتو) وموظفي املكتب، وتضــمَّ
يف احللقة  زاهة يف قطاع الدفاع. وشـــــــارك موظفو املكتب الحقًاعلى حماربة الفســـــــاد وبناء الن

دت يف لشبونة ِقزاهة التابع للناتو وُعمها برنامج بناء النالدراسية حول "الدروس املستفادة"، اليت نظَّ
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دة وحاالت م الســتبانة املمارســات اجليُِّظد الناتو يف إرســاء ُنهبدف دعم جهو ٢٠١٨يف أيار/مايو 
  زاهة يف العمليات األمنية.الفشل يف سياق تعزيز الن

    
وضع معايري وإجراءات العمل على منع ومكافحة الفساد يف القطاع اخلاص:   -واو  

    من االتفاقية ١٢صون نزاهة القطاع اخلاص يف إطار تنفيذ املادة ل
ــــــتمرًّ املكتب دعمًا ميقدِّ  -٥٠ تعزيز للجهود املبذولة على الصــــــعيدين اإلقليمي والعاملي ل امس
يف القطاعني العام واخلاص وذلك، على ســـبيل املثال، من خالل شـــراكاته مع التحالف من  عايريامل

الفريق العامل املعين مبكافحة الفســــــاد التابع زاهة، والتحالف العاملي لألعمال التجارية، وأجل الن
، ومبادرة الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي، ملجموعة العشرين

وشــبكة املســؤولية االجتماعية للشــركات، التابعة لرابطة أمم جنوب شــرق آســيا، والفريق العامل 
ومبادرة  ادئ،ملنتدى التعاون االقتصادي آلسيا واملحيط اهلاملعين بالشفافية ومكافحة الفساد، التابع 

لألمم املتحــدة، وغرف التجــارة الوطنيــة، ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان  االتفــاق العــاملي
ـــــاعدة اإلمنائية يف  ـــــاد التابعة للجنة املس االقتصـــــادي، مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية مبكافحة الفس

  املنظمة. تلك
احلوار وتبادل  زيادةعلى تنفيذ مشــــــروع يرمي إىل عاكفا املكتب  كانويف كولومبيا،   -٥١

القطاعني العام واخلاص. وقد دعم املشــروع حكومة كولومبيا يف اســتعراض وحتســني  املعارف بني
سيما نزاهة الشركات. وُعقدت  السياسات العامة واإلطار التشريعي املتعلق مبكافحة الفساد، وال 

ستبانة خماطر الفساديف أماكن خمتلفة عشر حلقات ع ٢٠١٧يف عام   مل لتعزيز القدرات املتعلقة با
مهنيون من القطاعني العام واخلاص والنقابات واألوســاط  نشــطًة ومعاجلتها، شــارك فيها مشــاركًة

  األكادميية واملجتمع املدين.
ملنظمة القطاع اخلاص يف جزر املحيط  م املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي دعمًاوقدَّ  -٥٢
مت دئ يف إعداد واعتماد مدونة جديدة لقواعد الســـلوك ومنيطة تعلُّم إلكتروين مقترنة هبا. ونظَّاهلا

ية وأعضـــــــاؤها الحقًا ملدونة  غرف التجارة املحل ماعات وحلقات عمل حول تكييف ا  معاجت
  .٢٠١٨ويف تونغا يف أيار/مايو  ٢٠١٧دت يف نيوي يف آب/أغسطس ِقلظروف املحلية ُعا

د يف بنما ســـــييت ِقاملكتب مع ممثلني للقطاعني العام واخلاص يف تنظيم حدث ُعوتشـــــارك   -٥٣
، لالحتفال باليوم الدويل ملنع غســل األموال. ويف بنما أيضــًا ٢٠١٧تشــرين األول/أكتوبر  ٢٧ يف
ضاحيًّا  عرضًا ٢٠١٨ل للمكتب يف آذار/مارس م ممثِّقدَّ الالتينية لتعاونيات يف مؤمتر احتاد أمريكا إي
  بشأن املعايري الدولية ملنع ومكافحة غسل األموال. قراضدخار واإلاال
دت يف ِقوشارك املكتب يف حلقة عمل حول احلوكمة واملؤسسات يف قطاع البىن التحتية ُع  -٥٤

يف صــياغة مشــروع إعالن بشــأن مكافحة الفســاد لكي  م مســامهًة، وقد٢٠١٨َّبريو يف شــباط/فرباير 
. ٢٠١٨د يف ليما يف نيســــــان/أبريل ِق، الذي ُع٢٠١٨لعام  ارة األمريكيةالقد يف اجتماع قمة عتَمُي

عوا اإلعالن الناتج املعنون "التزام ليما: احلوكمة الدميقراطية تلك القمة، اعتمد رؤساء الدول ووقَّ  ويف
ـــافحـــة الفســـــــــاد" (  )،www.summit-americas.org/viii/compromiso_lima_en.pdfمن أجـــل مك
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 القارة األمريكيةيشــتمل على التزامات ســياســاتية بشــأن النهوض مبنع الفســاد ومكافحته يف   الذي
  اع اخلاص.إىل اختاذ خمتلف التدابري مبشاركة القط ويدعو
ــــــرق أوروبا)، عقد املكتب   -٥٥ ــــــاد (جلنوب ش وبالتعاون مع املبادرة اإلقليمية ملكافحة الفس
حلقة عمل لبناء قدرات مكافحة الفساد، لصاحل جهات فاعلة  ٢٠١٧سراييفو يف أيلول/سبتمرب  يف

عن عمله يف ا إيضاحيًّ م املكتب عرضًاباإلضافة إىل ذلك، قدَّومن القطاع اخلاص واملجتمع املدين. 
مته زاهة واالمتثال، الذي نظَّجمال منع الفســـاد يف القطاع اخلاص، وذلك يف مؤمتر مدريد بشـــأن الن

  .٢٠١٨د يف مدريد يف أيار/مايو ِقشركة ارنست ويونغ إسبانيا وُع
اة "مكافحة الفســـاد"، اليت تشـــارك يف م اإللكتروين التفاعلية املســـمَّوقد أصـــبحت أداة التعلُّ  -٥٦

ــــتعملني من القطاع  وضــــعها املكتب ومبادرة االتفاق العاملي لألمم املتحدة هبدف حتســــني فهم املس
 ٢٣بــــاخلاص للمبدأ العاشر لالتفاق العاملي (مكافحة الفساد) والتفاقية مكافحة الفساد، متاحة اآلن 

والدامنركية واهلولندية واإلنكليزية والفنلندية والفرنســــــية لغة، من بينها العربية والبلغارية والصــــــينية 
روجيية واألملانية واليونانية واهلنغارية واإلندونيســــــية واإليطالية واليابانية والكازاخية والكورية والن

  وكرانية.سبانية والسويدية والتركية واألوالربتغالية والروسية واإل
    

    تعزيز التعليم بشأن منع الفساد  -زاي  
)، وهي أحد عناصـــــر الربنامج E4Jواصـــــل املكتب تنفيذ مبادرة التعليم من أجل العدالة (  -٥٧

العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة. وهتدف املبادرة إىل بناء ثقافة احترام القانون لدى األطفال والشـــباب 
ومنع اجلرمية عن طريق توفري مواد تعليمية مناســــبة لســــنهم تتناول مواضــــيع تتعلق بالعدالة اجلنائية 

وســـــيادة القانون، مبا يف ذلك موضـــــوع الفســـــاد، وإدماج هذه املواد يف املناهج الدراســـــية على 
  كافة. املستويات التعليمية

مع اليونســـكو يرمي  اتفاقًا ع املكتب أيضـــًاويف ســـياق مبادرة التعليم من أجل العدالة، وقَّ  -٥٨
إىل إعداد مواد تعليمية بشــأن مســائل منع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك الفســاد، لتدريســها 

  املرحلتني التعليميتني االبتدائية والثانوية. يف
    

    األوساط األكادميية  -١  
ــــــل املكتب، يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، إعداد النمائط  -٥٩ التعليمية بغرض  واص

مســـاعدة املحاضـــرين يف اجلامعات وغريها من مؤســـســـات التعليم العايل على حتســـني تدرســـيهم 
زاهة واألخالقيات. ملختلف املواضـــيع املتعلقة مبنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك الفســـاد والن

بالتقرير أربع عشــــــر لة  عدت خالل الفترة املشــــــمو منائط ا ةوُأ طة من  بالنمني بادرة تتعلق  هة مل زا
واألخالقيات، لصــــاحل حماضــــري اجلامعات، وُأطلقت يف املؤمتر اإلقليمي للتعليم العاملي يف أمريكا 

. ٢٠١٨، املعقود يف قرطبـــة، األرجنتني، يف حزيران/يونيـــه ٢٠١٨ي لعـــام الالتينيـــة والكـــاريب
  كافحة الفساد.منيطة إضافية من منائط املبادرة تتعلق مب ١٤اآلن إعداد   وجيري
يف إطار املبادرة األكادميية ملكافحة الفســاد، واصــل املكتب إعداد النســخة الروســية من و  -٦٠

الدورة الدراسية األكادميية النموذجية بشأن اتفاقية مكافحة الفساد، وحتديث قائمة موارد املبادرة. 
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الســـابعة والعشـــرين للجنة منع ا على هامش الدورة جانبيًّ حدثًا ٢٠١٨املكتب يف أيار/مايو  مونظَّ
  ص ألنشطة املكتب األكادميية املتصلة مبكافحة الفساد.اجلرمية والعدالة اجلنائية ُخصِّ

ويف منطقة املحيط اهلادئ، دعم املكتب عدة أنشــطة شــاركت فيها األوســاط األكادميية.   -٦١
برنامج األمم  باليوم الدويل للشــــباب، تشــــارك املكتب مع ، واحتفاًال٢٠١٧ففي آب/أغســــطس 

املتحدة اإلمنائي وجامعة جنوب املحيط اهلادئ يف تنظيم حلقة دراســـية حول دور الشـــباب يف حماربة 
م املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجلنة فيجي املســـــتقلة نظَّ ،٢٠١٨الفســـــاد. ويف أيار/مايو 
  ب جامعة جنوب املحيط اهلادئ.للتوعية لصاحل املجلس االحتادي لرابطة طال ملكافحة الفساد حدثًا

مت خالل الفترة املشــــــمولة بالتقرير تســــــع حماضــــــرات بالتعاون ظِّوعالوة على ذلك، ُن  -٦٢
األكادميية الدولية ملكافحة الفســــاد، هبدف تعزيز اجلهود املشــــتركة املبذولة يف التثقيف بشــــأن  مع

ــــــتمرَّ اجلامعات أو الوفود،  املكتب يف تقدمي املحاضــــــرات ملختلف مكافحة الفســـــــاد. كما اس
م يف فيينا يف أيار/مايو بشــــأن الفســــاد وأهداف التنمية املســــتدامة ُقدِّ إيضــــاحي  ذلك عرض يف  مبا

  ‘.األكادميية اإلقليمية للتعريف باألمم املتحدة’لطالب  ٢٠١٨
    

    التوعية يف املدارس  -٢  
ــــــتهدفت ذ املكتب أنشــــــطة فَّبادرة التعليم من أجل العدالة، نيف إطار م  -٦٣ توعية متنوعة اس

طالب املرحلتني االبتدائية والثانوية. وخالل الدورة الســــــابعة ملؤمتر الدول األطراف، يف تشــــــرين 
ــــــلســــــًال٢٠١٧الثاين/نوفمرب  ــــــم "الزوربيون ، أطلقت مبادرة التعليم من أجل العدالة مس  "باس

)The Zorbs ــــــكانه الذين يتغلبون على جمموعة من التحديات )، حيكي قصــــــة كوكب خيايل وس
زاهة واالحترام) واملهارات (تســوية املنازعات بتطبيق شــىت القيم األســاســية (التقبُّل واإلنصــاف والن
م املســـلســـل ليكون مِّج هلا املبادرة. وقد صـــُ والتفكري النقدي والتعاطف والعمل اجلماعي) اليت تروِّ

من أشــرطة الفيديو بالصــور  أداة تعليمية مســلية ولكن ثرية باملعلومات، وســيشــتمل على جمموعة
" تشــجع األطفال على تأليف comic creatorاملتحركة، مســتكملة بأداة تفاعلية حاســوبية تســمى "

ته ســت دقائق ي مدَّق وإبداعي. وقد ُنشــر شــريط فيديو جتريبقصــص ذات مغزى بأســلوب مشــوِّ
  املزيد من احللقات.نتاج إيعرِّف بالشخصيات الرئيسية ويهيئ الساحة ملغامراهتم، وجيري 

على مســـــتوى التعليم الثانوي، واصـــــلت مبادرة التعليم من أجل العدالة دعم حتديث و  -٦٤
) يف دولة بوليفيا املتعددة القوميات، Play Fair( "ى "اللعب النظيفتطبيق اهلاتف املحمول املسمَّ

د شارك ثالثون الذي يسعى لترويج اختاذ القرارات على أساس أخالقي يف أوساط الشباب. وق
بة غري  عداد لع بادرة إ بة. كما دعمت امل بار اللع ية البوليفيني يف اخت ثانو ملدارس ال من طالب ا

شأن الن شراكة مع منظمة العمل من أجل النإلكترونية ب زاهة. وجيري حاليا إعداد زاهة، يف إطار 
دميقراطية وكينيا ودولة اللعبة يف نيبال وســوف يتم اختبارها يف أفغانســتان ومجهورية الكونغو ال

فلســــــطني. وفضــــــال عن ذلك، أطلقت املبادرة الدليل املرجعي لتنظيم منوذج حماكاة مؤمترات 
) هبدف دعم إدراج مســـــــائل منع اجلرمية www.unodc.org/e4j/mun/index.htmlاملتحدة (  األمم

ية، مبا فيها مســألة الفســاد، يف منوذج حماكاة مؤمترات األمم املتحدة وســائر أنواع والعدالة اجلنائ
  املحاكاة التعليمية املماثلة.
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ضال عن ذلك، قدَّ  -٦٥ ضًا ٢٠١٨م املكتب يف الدوحة يف آذار/مارس وف ضاحيًّا  عر لطالب إي
تصــلة بأمهية املال واالدخار الصــف الســادس خالل أســبوع النقود يف قطر، من أجل غرس القيم امل

ــــائل املتعلقة باإلدارة املالية، مبا يف ذلك تزييف العمالت واإل ــــؤول، مع التركيز على املس نفاق املس
  وسائر اجلرائم املالية واالقتصادية.

ــــــياق ترويج املادة   -٦٦ من االتفاقية،  ١٣وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ويف س
دورات تدريبية بشـــــأن قيم منع الفســـــاد ألطفال املدارس االبتدائية يف أربعة جمتمعات املكتب  ذنفَّ

  .٢٠١٧حملية يف بليز يف تشرين األول/أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 
    

    جوانب أخرى للعمل مع الشباب   -٣  
شباب يف إطار   -٦٧ سع النطاق مع ال صل املكتب عمله الوا مبادرة يف منطقة املحيط اهلادئ، وا

منطقة املحيط اهلادئ". وبعد تنفيذ "خمترب  يفملكافحة الفســــــاد  اإلقليميمم املتحدة مشــــــروع األ"
شباب املحيط اهلادئ لالبتكار يف جمال مكافحة الفساد"، الذي تشارك يف تنظيمه املكتب وبرنامج 

ــــــباب املحيط اهلادئ يف عام  ــــــباب من املنطقة، ، نظ٢٠١٧َّاألمم املتحدة اإلمنائي وجملس ش م ش
من أحداث  ، عددًاجمموعة أدوات شــــباب احمليط اهلادئ للدعوة إىل مكافحة الفســــادباســــتخدام 

ويف كرييباس وجزر ســــــليمان يف تشــــــرين  ٢٠١٧التوعية والدعوة يف فيجي يف أيلول/ســــــبتمرب 
نامج األمم املتحـدة اإل٢٠١٧األول/أكتوبر  لك، أنتج املكتـب مع بر فة إىل ذ باإلضـــــــا منائي . و

  عن أعمال أبطال مكافحة الفساد من الشباب يف منطقة املحيط اهلادئ. قصريًا لمًايف
جتربة  أيضـــًاوأجرى املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجملس شـــباب املحيط اهلادئ   -٦٨

ة ذت ثالثة برامج تدريبيفِّبني يف جمال مكافحة الفســــاد. وُنلربنامج خاص بالشــــباب لتدريب املدرِّ
. ٢٠١٨لفئات خمتلفة يف فيجي يف تشــــرين األول/أكتوبر وتشــــرين الثاين/نوفمرب وشــــباط/فرباير 

م املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وجملس شــباب املحيط اهلادئ وجامعة جنوب املحيط ونظَّ
ا "مطارحة شــعرية" للشــعراء الناشــئني الشــباب لكي يعربو ٢٠١٧اهلادئ يف تشــرين األول/أكتوبر 

  عن آرائهم عن الفساد من خالل األشعار.
م ، ولالحتفال باليوم الدويل ملكافحة الفســـــــاد، نظ٢٠١٧َّويف كانون األول/ديســــــمرب   -٦٩

املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واللجنة املســتقلة ملكافحة الفســاد يف فيجي ووزارة الشــباب 
عن وعية الشباب يف البلد. وُأعلن خالل احللقة والرياضة يف فيجي حلقة دراسية مدهتا يوم واحد لت
للشــــــباب، تشــــــارك يف إعداده املكتب وبرنامج  جدول زمين إقليمي ألحداث مكافحة الفســــــاد

  املتحدة اإلمنائي وجملس شباب منطقة املحيط اهلادئ. األمم
    

    األدوات اإللكترونية واملنشورات  -٤  
العاملية، على النحو املبني يف األقســــام املوضــــوعية واصــــل املكتب إعداد املنتجات املعرفية   -٧٠

ت األدوات واملنشـــــورات املعرفية على أســـــاس اخلربات اخلاصـــــة بذلك من هذه الورقة. وقد ُأعدَّ
زالت آلية اســــتعراض تنفيذ االتفاقية متثل أحد املصــــادر الرئيســــية  العاملية واإلقليمية املتراكمة، وما
ــــتبانة املجاالت اليت يلزم ت ــــتعراضــــات أيضــــًاالس يف مجع  وفري األدوات فيها. ويســــتفاد من االس
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املعلومات واألمثلة، وتتيح للمكتب التحقق من القوانني املدرجة يف املكتبة القانونية لبوابة املعارف 
)، www.track.unodc.org‘ (بوابة األدوات واملوارد اخلاصـــــة مبعارف مكافحة الفســـــاد’اة املســـــمَّ
  تتيح له حتديث جمموعة القوانني.  كما
سع يف املؤمترات وُوزِّ  -٧١ ساد على نطاق وا سائل املتعلقة بالف شأن امل شورات املكتب ب عت من

صلة، فضًال عن توزيعها على النظراء وسائر أصحاب  وحلقات العمل واألحداث التدريبية ذات ال
ــــــبات املنطوية على بذل اجلهود يف جمال ْطاملصــــــلحة خالل الزيارات الُق رية أو غريها من املناس

  على املوقع الشبكي التابع للمكتب. ا أيضًاالسياسات العامة والدعوة. واملنشورات متاحة إلكترونيًّ
    

      ةاملستجدَّ واضيعاألعمال الوقائية األخرى وامل  -حاء  
    اجلهات الفاعلة يف املجتمع املدين والصحافيونالعمل مع اجلهات الفاعلة األخرى، مبا فيها   -١  

النظر إىل ما هو أبعد: حنو شراكة أقوى مع منظمات مشروع "، ويف إطار ٢٠١٨يف عام   -٧٢
"، يسَّر املكتب مشاركة منظمات املجتمع املدين يف حلقيت ات واجلرميةخدِّراملجتمع املدين بشأن امل

زانيا املتحدة يف آذار/مارس دتا ألصــــــحاب مصــــــلحة متعددين يف مجهورية تنِقعمل إقليميتني ُع
ات إلكترونية إقليمية ملكافحة إنشــاء ثالث منصــَّ  الســنغال يف أيار/مايو. ودعم املشــروع أيضــًا ويف

ئتالف املجتمع الفســـاد يف املجتمع املدين، يســـتضـــيفها يف الوقت احلاضـــر املوقع الشـــبكي التابع ال
ات. والغرض من هذه املصــر التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاداملدين املنا هو حتســني بروز  نصــَّ

با  ــــــرق أورو ناطق جنوب ش حة الفســـــــاد يف م كاف جمال م لة يف  عام ملدين ال منظمات املجتمع ا
شــرق آســيا وأفريقيا، لتمكينها من الترابط الشــبكي وترويج تنفيذ االتفاقية. كما تســاعد   وجنوب

اتامل لف أصـــحاب املصـــلحة على بناء الشـــراكات وتبادل أحدث املعلومات عن أنشـــطة خمت نصـــَّ
ب إرشــادي بشــأن املداخل يِّمكافحة الفســاد يف تلك املناطق. وأخريا، شــرع املكتب يف إعداد كت

ا خاصــــًّ  ن الدليل قســــمًااملحتملة املتاحة للمجتمع املدين لترويج ودعم تنفيذ االتفاقية. وســــيتضــــمَّ
  .٢٠١٨ع إطالقه يف أواخر عام توقَُّيالفساد، و  مبنع
عمل املكتب ألول مرة مع مؤســســة الشــفافية الدولية  ويف إطار مشــروع "كرميجســت"،  -٧٣

لوحة متابعة ’باعتباره شريكا منفِّذا. وقد استحدثت املؤسسة أداة جديدة يف إطار املشروع، وهي 
ــــــاءلة ، لتمكني اجلهات الفاعلة يف املجتمع املد‘العدالة اجلنائية ــــــفافية واملس ين من تقييم مدى الش

مؤســـســـات العدالة اجلنائية، وإعداد التوصـــيات، واملشـــاركة النشـــطة يف تدابري منع الفســـاد.  يف
  .٢٠١٨أيار/مايو  ٣٠م يف فيينا يف ظِّاألداة يف حدث مشترك ُن وُأطلقت

هلادئ، ُنظِّ  -٧٤ ية ولتيســــــري احلوار ويف منطقة املحيط ا قات عمل للتوع والتنســــــيق مت حل
 ٢٠١٧املؤســــســــات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، وذلك يف نيوي يف آب/أغســــطس   بني
  . ٢٠١٨ويف باالو يف نيسان/أبريل  ٢٠١٨ناورو يف آذار/مارس  ويف
ذلك، تشـــارك املكتب مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تنظيم حلقة عمل عن  وفضـــًال  -٧٥

ســت ملوضــوع مراقبة وســائط اإلعالم للفســاد، رِّوُك ٢٠١٨ار/مايو قدت يف تونغا يف أيإقليمية ُع
سائط اإلعالم يف منطقة  سه يف إطار اجتماع القمة لو ضافة حلقة نقاش حول املوضوع نف ست ويف ا



CAC/COSP/WG.4/2018/4
 

16/20 V.18-04324 
 

املحيط اهلادئ الذي عقدته رابطة أنباء جزر املحيط اهلادئ. وكانت إحدى نتائج اجتماع القمة 
  فيني االستقصائيني يف إطار الرابطة. اختاذ قرار بإنشاء شبكة للصحا

صــحافة لل "نوربرت زونغو"ويف إطار برنامج الســاحل، واصــل املكتب توفري الدعم خللية   -٧٦
م دورات تدريبية للصحافيني االستقصائيني يف غرب أفريقيا ، اليت تنظِّيف غرب أفريقيا االستقصائية

شأن هم بالدعم املايل والقانوين من أجل تعزيز قومتدُّ صحافة املهنية ب ستهم لل دراهتم على زيادة ممار
  مسائل الفساد واجلرمية املنظمة واإلرهاب وانتهاكات حقوق اإلنسان.

    
    الربملانات  -٢  

من أجل تعزيز دور  انيني املناهضــني للفســاد،املكتب تعاونه مع املنظمة العاملية للربمل واصــل  -٧٧
م املكتب وبرنامج األمم املتحدة نظَّ ،٢٠١٧ويف آب/أغســــــطس  الربملانيني يف مكافحة الفســــــاد.

اإلمنائي، بشــــراكة مع تلك املنظمة، حلقة عمل تعريفية لفترة ما بعد االنتخابات، لصــــاحل أعضــــاء 
  اجلمعية التشريعية يف نيوي، مع التشديد على مكافحة الفساد ومدونات قواعد السلوك.

مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، بشــــــراكة مع  م املكتبنظَّ ،٢٠١٨ويف أيار/مايو   -٧٨
املنظمة العاملية للربملانيني املناهضــــــني للفســـــاد، حلقة عمل للتوعية بشـــــأن مكافحة الفســــــاد، 

من جلنة مكافحة الفســاد التابعة  ت احللقة دعمًاأعضــاء اجلمعية التشــريعية يف تونغا، وتلقَّ  لصــاحل
  للجمعية التشريعية.

    
    واحلياة الربيةالبيئة   -٣  

واصـــــل املكتب براجمه اجلارية الرامية إىل تنفيذ اســـــتراتيجيات ختفيف خماطر الفســـــاد،   -٧٩
زانيا املتحدة، بشــــــراكة مع هيئة األحياء الربية الكينية، وهيئة حممية نغورونغورو يف مجهورية تن

نا. وإىل جانب ذلكوإدارة األحياء الربية واملتن ية يف بوتســــــوا ذ يف تشــــــرين ، ُنفِّزهات الوطن
، على التوايل، مترينان الســـــتبانة خماطر الفســـــاد، ٢٠١٨ونيســـــان/أبريل  ٢٠١٧األول/أكتوبر 

مبشــاركة ممثلني لقطاع مصــائد األمساك يف ناميبيا وهيئة األحياء الربية يف أوغندا. وكما يف حالة 
فًا ملذكورة آن يذ الربامج ا كلٌّ  عتوقَّ، ُيتنف هذين التمري أن يفضــــــي  يذ من  نني إىل وضــــــع وتنف

  استراتيجيات حمددة األهداف لتخفيف خماطر الفساد.
ويعمل املكتب حاليا على إعداد دليل مرجعي لصـــانعي الســـياســـات عن كيفية اســـتخدام   -٨٠

زاهة أدوات مكافحة الفساد يف معاجلة اجلرائم املتصلة مبصائد األمساك، وكذلك إعداد دليل عن الن
  بإدارة موارد األحياء الربية وإنفاذ قوانني األحياء الربية.فة للهيئات املكلَّ

    
    زاهة يف جمال الرياضةالن  -٤  

ــــي والربازيل وجنوب أفريقيا والصــــني واهلند يف تنظيم   -٨١ ــــترك املكتب مع االحتاد الروس اش
لذي ُع ياضـــــــة من الفســـــــاد"، ا ية الر قا يه املؤمتر املعنون "و نا يف حزيران/يون . ٢٠١٨قد يف فيي

دة وتعميم أدوات للمســــــاعدة على أهداف املؤمتر هي التوعية بشــــــأن املمارســــــات اجليِّ توكان
، بلدًا ٦٠من أكثر من  موظفًا ٢٥٠التصــدي للفســاد يف جمال الرياضــة. وحضــر املؤمتر أكثر من 
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نظمــة الــدوليــة للشــــــرطــة اجلنــائيــة مثــل جملس أوروبــا وامل ،بينهم ممثلون عن منظمــات دوليــة من
ية مثل االحتاد اإل( نتربول) ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصـــــــادي، ومنظمات رياضــــــ

ــــــيوي لكرة القدم واالحتاد الدويل لكرة القدم واملجلس الدويل للكريكيت واللجنة األوملبية  اآلس
  زاهة يف لعبة التنس.الدولية واالحتاد األورويب لكرة القدم ووحدة الن

حلقة عمل بشــأن  ٢٠١٧ك، عقد املكتب يف هانوي يف آب/أغســطس باإلضــافة إىل ذلو  -٨٢
منع الفســاد يف جمال الرياضــة، لصــاحل هيئات احلوكمة الرياضــية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني 

زت حلقة العمل على كيفية إجراء تقييمات للمخاطر وإعداد وأصــــحاب املصــــلحة املعنيني. وركَّ
  تالعب باملباريات الرياضية.استراتيجيات ملنع الفساد وال

وشـــارك ممثل عن املكتب يف املؤمتر الســـنوي الثالث للقانون يف جمال الرياضـــة، الذي كان   -٨٣
دة "، وســـاهم بصـــفة عضـــو يف حلقة النقاش حول احلوكمة اجلي٢٠١٨ِّعنوانه "فهم قواعد اللعبة، 

وحضره أكثر من  ٢٠١٧بتمرب ومكافحة الفساد يف الرياضة. وقد عقد املؤمتر يف لندن يف أيلول/س
من كبار املحامني يف جمال الرياضـــــــة وتنفيذيون يف جمال الرياضـــــــة وأكادمييون وطالب  ٢٥٠

  ورياضيون، قاموا بالتشبيك ومناقشة املسائل الرئيسية والتطورات يف قانون الرياضة الدويل.
رمسي للشــراكة الدولية وشــارك ممثلون عن املكتب يف االجتماع الثاين للفريق العامل غري ال  -٨٤

ملكافحة الفســــاد يف جمال الرياضــــة، الذي كان الغرض منه إضــــفاء الصــــفة الرمسية على إنشــــاء 
صلحة املعنيني يف جمال الن ثالث صحاب امل شراكة الدولية بغية تعزيز التعاون مع أ زاهة فرق عمل لل
  .٢٠١٧د االجتماع يف باريس يف كانون األول/ديسمرب ِقالرياضة. وقد ُع يف
الســــــادس وســــــاهم املكتب يف جهود تنفيذ خطة عمل قازان اليت اعتمدها املؤمتر الدويل   -٨٥

، وال ســيما من خالل العمل الوثيق للوزراء وكبار املوظفني املســؤولني عن التربية البدنية والرياضــة
من خطة  ٣مع اليونســــكو وجملس أوروبا واملشــــاركة يف اجتماعات الفريق العامل املعين باإلجراء 

  ومواصلة تطويرها. زاهة يف جمال الرياضةعمل قازان، اليت هتدف إىل توحيد املعايري الدولية للن
    

    والربجمة يف األمم املتحدة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام   -٥  
ــــــع نطاقًا أقرَّ  -٨٦ ، مؤمتر الدول األطراف بأمهية إدراج منع الفســــــاد يف خطط التنمية األوس
  من أهداف خطة التنمية املستدامة. ١٦عن طريق تنفيذ اهلدف  ذلك يف  مبا
ويف هذا الصــــدد، تشــــارك املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف تنظيم حلقة عمل   -٨٧

من أهداف التنمية املســــتدامة: دعم البلدان من أجل تتبُّع  ١٦إقليمية حول رصــــد تنفيذ اهلدف 
نون والوصــــــول إىل العدالة، ومكافحة الفســـــــاد، وفعالية م املحرز يف جمال ســــــيادة القاالتقدُّ

ت حلقة العمل مشاركني . وضم٢٠١٧َّدت يف فيجي يف تشرين الثاين/نوفمرب ِقاملؤسسات، ُع
دولة من دول منطقة املحيط اهلادئ وســــــامهت يف تنفيذ خطة التنمية املســــــتدامة لعام   ١٣من 

  املنطقة. ورصدها يف ٢٠٣٠
احلد بدرجة الدول إىل العمل على  ١٦غايات هدف التنمية املستدامة من  ٥تدعو الغاية و  -٨٨

. وقد اختري مؤشــــران على مدى انتشــــار الرشــــوة كبرية من الفســــاد والرشــــوة جبميع أشــــكاهلما
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ط فيها األشــــــخاص العاديون واألعمال التجارية، لقياس يتعلق باملوظفني العموميني، اليت يتورَّ فيما
قدُّ ية م املحرز يف الت غا هلدف  ٥حتقيق ال يات ا غا ية ١٦من  ها الرام لدول يف جهود ية دعم ا . وبغ
توليد البيانات املســتندة إىل التجربة، وبدافع احلاجة إىل حتســني موثوقية مقاييس الفســاد القائمة  إىل

املشـــترك  ياز املعين باملعلومات اإلحصـــائيةمركز االمتت من صـــالحيتها، اشـــترك املكتب مع والتثبُّ
ومع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  املكتب واملعهد الوطين لإلحصـــــاء واجلغرافيا يف املكســـــيك  بني
د على هامش الدورة ِقإعداد مبادرة جديدة بشـــــأن قياس الفســـــاد. وُعرض يف حدث جانيب ُع يف

الســــابعة ملؤمتر الدول األطراف دليل بشــــأن قياس الفســــاد بواســــطة االســــتقصــــاءات اليت ُتجرى 
  .٢٠١٨ان وعلى األعمال التجارية، ويتوقع إطالقه يف منتصف عام السك على

    
    املنظور اجلنساين  -٦  

على نطاق املنظومة بشــــأن املســــاواة بني اجلنســــني األمم املتحدة عمل مع خطة  اتســــاقًا  -٨٩
مل بطريقة جامعة. وتلزم خطة الع ا يف سياساته وبراجمهجنسانيًّ ق املكتب منظورًا، طبَّومتكني املرأة

بأن تســـــــاهم يف حتقيق املســـــــاواة بني اجلنســــــني ومتكني املرأة  حدة  مة األمم املت نات منظو كيا
ري واملعياري. وقد واصــــــل املكتب حتديد اجلوانب اجلنســــــانية وإدراجها، ْطاملســــــتويني الُق على

االقتضـــاء، يف مبادراته اخلاصـــة ببناء القدرات، وقام برصـــد مســـتوى مشـــاركة النســـاء  حبســـب
  األحداث التدريبية. يف
ــــــاء   -٩٠ وتشــــــارك برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملكتب يف تنظيم ندوة عنواهنا "تكرمي النس

ــــــرق كافحن الفســـــــاد يف جنوب وجنوب ش يا"، ُع الالئي ي ــــــ كانون ِقآس بانكوك يف  دت يف 
ن وللتوعية لتبادل جتارهب لنساء يتولني مناصب قيادية ًة. وأتاحت الندوة منصَّ ٢٠١٧األول/ديسمرب 

  ا للتغيري يف جمال مكافحة الفساد.قويًّ بالسبل اليت ميكن هبا للمرأة أن تكون عامًال
لالســتفادة من اخلربة اليت اكتســبها املكتب من تنفيذ براجمه على الصــعيد الوطين  ويف مســعًى  -٩١

، يعتزم املكتب عقد ومن سائر املبادرات الرامية لتعزيز مراعاة البعد اجلنساين الذي ينطوي عليه عمله
. وســيســعى االجتماع إىل ٢٠١٨اجتماع خرباء بشــأن األبعاد اجلنســانية للفســاد يف أيلول/ســبتمرب 

سادتوثيق املمارسات اجليِّ ستفادة اليت ميكن إبالغ األوساط األوسع ملكافحة الف هبا.  دة والدروس امل
ــــــات والدروس تعاون املكتب مع حركة "  "Saya Perempuan Antikorupsiوتشــــــمل هذه املمارس

امرأة مناهضــــة للفســــاد)، وهي حركة تقودها اللجنة اإلندونيســــية للقضــــاء على الفســــاد،   (أنا
 ٥ م املحرز يف حتقيق الغايةتشــــمل مجع البيانات للدليل املذكور أعاله فيما يتعلق بقياس التقدُّ  كما

ك ندرة شــديدة يف بيانات من أهداف التنمية املســتدامة، حيث ما زالت هنا ١٦من غايات اهلدف 
  الفساد التفصيلية.

    
    إطار تقدمي املساعدة وموارده   -ثالثا  

، أن تواصــــــل، بالتعاون الوثيق مع ٧/٦إىل األمانة، يف قراره  الدول األطراف طلب مؤمتر  -٩٢
، تقدمي املســاعدة التقنية إىل الدول األطراف، والثنائية لمســاعدة املتعدِّدة األطرافل مةاجلهات املقدِّ

وخصوصًا البلدان النامية، بناًء على طلبها ورهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية، من أجل املضي 
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اجة من يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية، بأشكال منها تقدمي مساعدة مصمَّمة حسب احل مًاُدُق
ودعا املؤمتر الدول األطراف وغريها  فصــل الثاين.اصــة بالراض اخلســتعأجل املشــاركة يف عملية اال

، ٧/٦من اجلهــات املــاحنــة إىل تقــدمي موارد من خــارج امليزانيــة لألغراض املحــدَّدة يف القرار 
ــــــدَّد املؤمتر على أمهية تزويد املكتب  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا. وفقًا وعالوة على ذلك، ش

ــــــجَّع الدوَل بالتمويل الكايف وال ــــــتجابة للطلب املتزايد على خدماته، وش وايف لتمكينه من االس
ــار إليه يف املادة  األعضــاء على أن من االتفاقية، الذي ُيدار  ٦٢تقدِّم تربُّعات كافية للحســاب املش

اليت  يف إطار صــندوق األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية، بغية تزويد البلدان النامية والبلدان
مترُّ اقتصــــــاداهتا مبرحلة انتقالية باملســــــاعدة التقنية اليت قد حتتاجها من أجل بناء قدراهتا على تنفيذ 

  .االتفاقية الفصل الثاين من
وكما هو معروض يف هذه الورقة، واصل املكتب دعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية،   -٩٣

من وكذلك  يل التشــريع وبناء القدراتيف جمامن خالل االضــطالع بأنشــطة مصــممة خصــيصــًا 
هذه املساعدة أنَّ وعلى الرغم من  .يف الواقع العمليأدوات تيسِّر تقدمي املساعدة  استحداثخالل 

هذه الورقة تركز على املبادرات واألنشــــطة املضــــطلع هبا لتنفيذ  تشــــمل نطاق االتفاقية برمته فإنَّ
  .٧/٦و ٧/٥قراري املؤمتر 

واملشـــورة واخلربة  إلرشـــادتقدمي امن ملكتب املشـــاريع العاملية اليت متكِّن اوهناك عدد من   -٩٤
  ومن هذه الربامج ما يلي: للدول األطراف بناًء على طلبها.مبستوى احترايف الفنية 
  ال التفاقية األمم املتحدة التنفيذ الفعَّ عن طريقالربنامج العاملي ملنع الفســـــــاد ومكافحته

  من أهداف التنمية املستدامة ١٦هدف ملكافحة الفساد دعما لل
  احلياة الربية والغاباتاملتعلقة برائم اجلالربنامج العاملي ملكافحة  
  :تقوم على احترام القانون ثقافة يف سبيل إشاعةالربنامج العاملي لتنفيذ إعالن الدوحة  
  ية على لة اجلنائ عدا ية والتعاون يف جمال ال كوكايني ال طريق طولتعزيز التحقيقات اجلنائ

  (مشروع "كرميجست"). ي وغرب أفريقياالكاريبمنطقة البحر أمريكا الالتينية و يف
املتحدة  التعاون الوثيق مع سائر مقدِّمي املساعدة التقنية، وخصوصًا مع برنامج األمم وظل  -٩٥

  ، مثمرًا للغاية.هذه الورقةيف يف عدة حاالت اإلمنائي، حسبما هو مذكور 
اضـــطلع مســـتشـــارو املكتب صـــني العاملني يف مقر املكتب، وظفني املتخصـــِّ وعلى غرار امل  -٩٦

ـــاســـي يف  ناجحة يف جمال مبادرات  تنفيذاإلقليميون والوطنيون املعنيون مبكافحة الفســـاد بدور أس
صة ميكن االستفادة منها على وجه السرعة على يوفرون خربات فنية متخصِّ  وهم املساعدة التقنية.
للدول األطراف اليت تطلب املساعدة املوقع ري واإلقليمي لتيسري تقدمي اإلرشاد يف الصعيدين الُقْط

عرض  ه الورقةهذ كل أجزاءويرد يف  التفاقية.لتشريعاهتا ومؤسساهتا دفعًا خلطى تنفيذها  تعزيز يف
  .٧/٦و ٧/٥ين موه من إسهامات يف تنفيذ القرارملا قدَّ
ك مســـــتشـــــار عاملي واحد يعمل يف فيينا ومخســـــة ويف وقت كتابة هذه الورقة، كان هنا  -٩٧

ــــــتشــــــارين ذوو مســــــؤوليات إقليمية، يعمل واحد منهم يف فيجي (ملنطقة املحيط اهلادئ)  ،مس
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 ،ي)وواحد يف بنما (ألمريكا الوســـــطى والكاريب ،يف الســـــنغال (لغرب ووســـــط أفريقيا)  وواحد
ختفيض املوارد اخلارجة عن  آســـــيا). ومن املؤســـــف أنَّ يف تايلند (جلنوب وجنوب شـــــرق  واثنان

  ى إىل إجراء ختفيض يف عدد املستشارين اإلقليميني يف السنوات األخرية.امليزانية أدَّ
ـــــار  -٩٨ ـــــتش ـــــلفادور وغيانا. وقد انتهن يعمالاوعلى الصـــــعيد الوطين، هناك مس  ىن يف الس
ر. ص لقطمنصـــب املســـتشـــار الذي يعمل على الصـــعيد الوطين املخصـــَّ  ٢٠١٨نيســـان/أبريل  يف

على ذلك، نفَّذت شــبكة املكاتب امليدانية التابعة للمكتب مشــاريع ميدانية شــاملة ملكافحة  وعالوة
املتعددة -ها إندونيســيا وباراغواي وبنما وبوليفيا (دولةبين ، مناملحددةبلدان عدد من الالفســاد يف 

  ونيجرييا.وميامنار وكولومبيا وكينيا ومصر  غياناالقوميات) والسلفادور و
ســــــائر أصــــــحاب وحتظى خربة املكتب الفنية بتقدير كبري من جانب الدول األطراف و  -٩٩
 يف تزايد طلبات املســـــاعدة أو املشـــــاركة يف املبادرات وحلقات العمل.ذلك ى يتجلَّوملصـــــلحة، ا

  الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ. بسببع أن يستمر هذا االجتاه وُيتوقَّ
ية، ميثل تقدمي املزيد من الدعم الطويل األجل من جانب الشـــــركاء ويف ضـــــوء هذه اخللف  -١٠٠

ا الســـتمرار العمل اجلوهري الذي يقوم به املســـتشـــارون ضـــروريًّ واجلهات املاحنة األخرى شـــرطًا
  صة يف جمال مكافحة الفساد.واملوظفون العاملون يف املقر الذين يوفرون خربات متخصِّ

    
    االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  

ــــعيه ألداء دوره يفيودُّ لعلَّ الفريق العامل  -١٠١ ــــم معامل  ، يف إطار س ــــاعدة املؤمتر على رس مس
التقــدُّم املحرز حىت اآلن يف تنفيــذ  ينظر يفاًال، أن منع الفســــــــاد منعــًا فعَّ الوصــــــول إىلطريق 
  من جانب الدول األطراف. ايقترح سبًال لتعزيز ودعم مواصلة تنفيذمهأن و ٧/٦و ٧/٥ ينالقرار
م املحرز، وكذلك التحديات والفرص أن ينظر يف التقدُّ أيضـــــــًا الفريق العامل يودُّ ولعلَّ  -١٠٢

ية، و ،والتطورات األخرية فاق ثاين من االت يذ الفصـــــــل ال ــــــُت أن يقترحيف تنف تدابري اليت س خذ تَّال
يف االعتبار  املناقشات املواضيعية، آخذًا، مبا يف ذلك اقتراح مواضيع للجولة القادمة من املستقبل يف
الدروس املستفادة بشأن هو  ٢٠١٩بأن يكون موضوع املناقشة لعام  ٧/٥ره املؤمتر يف قراره قرَّ ما

توصــية من االتفاقية)، مع اإلقرار ب ٥(املادة  وضــع اســتراتيجيات مكافحة الفســاد وتقييمها وأثرها
لتحقيق  توخيًالمناقشــــة أو تعديلها ه إلضــــافة مواضــــيع لجدول أعماليف  جمال بتركالفريق العامل 

  استعراض التنفيذ.جيريها الفريق العامل وفريق لمناقشات اليت أقصى قدر من اإلثراء املتبادل ل
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ُيقرَّ بازدياد طلبات املســاعدة التقنية املتعلقة بأحكام الفصــل   -١٠٣

يســـتمر على   هذا االجتاه ســـوفأنَّ ذة بشـــأن منع الفســـاد، وأن يالحظ الثاين وبالقرارات املتخ
الفريق العامل يودُّ أن   األرجح أثناء الدورة االســــتعراضــــية الثانية آللية اســــتعراض التنفيذ. ولعلَّ

يدعو الدول األطراف وســــــائر اجلهات املاحنة إىل إعادة تأكيد التزامها مبنع الفســــــاد من خالل 
امليزانية، ومتعدِّدة الســـنوات،   املايل، وخصـــوصـــًا يف شـــكل مســـامهات خارجة عنتوفري الدعم 

  ميسَّرة. وخمصَّصة بشروط
 


