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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨-٢٤مراكش، املغرب، 

  ∗ من جدول األعمال املؤقت٤البند 
      املنع

      عمل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد    
       األمانةمن إعدادورقة معلومات خلفية     

    مقدمة  -أوالً  
 يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، يف دورتـه الثالثـة                 اعتمد مؤمتر الدول األطراف     -١

 املعنــون ٣/٢، القــرار ٢٠٠٩نــوفمرب / تــشرين الثــاين١٣ إىل ٩املعقــودة يف الدوحــة يف الفتــرة مــن 
ر املــؤمتر إنــشاء فريــق عامــل حكــومي دويل مؤقــت مفتــوح  ويف هــذا القــرار قــرَّ". التــدابري الوقائيــة"

 مـن النظـام الـداخلي      ٢ مـن املـادة      ٢ مـن االتفاقيـة والفقـرة        ٦٣ن املـادة     مـ  ٧العضوية وفقـا للفقـرة      
   للمــؤمتر، بغيــة تقــدمي املــشورة إىل املــؤمتر ومــساعدته يف تنفيــذ الواليــة املــسندة إليــه فيمــا يتعلــق          

  .مبنع الفساد
   :ر املؤمتر، يف القرار ذاته، أن يضطلع الفريق العامل باملهام التاليةكما قرَّ  -٢

  عدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛مسا  )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛

───────────────── 
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  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
  مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات     مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني        )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
ر املــؤمتر يف القــرار نفــسه أن جيتمــع الفريــق العامــل أثنــاء دورات املــؤمتر وأن   كمــا قــرَّ  -٣

. يعقد، حسب االقتـضاء، اجتمـاعني علـى األقـل بـني دورة وأخـرى يف حـدود املـوارد املتاحـة                     
وقـد عقـد    . ل أن يقـدم إليـه تقـارير عـن مجيـع أنـشطته             علـى الفريـق العامـ      أنَّ   وقرر املؤمتر أيـضاً   

مهـا   املعـين مبنـع الفـساد اجتمـاعني كال         الفريق العامل احلكومي الدويل املؤقت املفتوح العـضوية       
ــا ــرة مــن   : يف فيين ــاين يف ٢٠١٠ديــسمرب / كــانون األول١٥ إىل ١٣عقــد أوهلمــا يف الفت ، والث

  .٢٠١١أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٢الفترة من 
 باملناقــشات الــيت دارت ض مــن ورقــة املعلومــات اخللفيــة هــذه هــو إبــالغ املــؤمترالغــرو  -٤

كمـا إهنـا   .  هـذا االجتمـاع  خلـص إليهـا  أثناء االجتماع األول للفريق العامل وبالتوصـيات الـيت     
 أيـضاً   لقـي الورقـةُ   وُت. خـذت يف تلـك األثنـاء تنفيـذاً لتلـك التوصـيات            تسرد اإلجـراءات الـيت اتُّ     

وهـي  . تاجات والتوصيات اليت اتفـق عليهـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين               نظرة على االستن  
ترمي إىل مساعدة املؤمتر يف مداوالتـه ويف املـضي يف رسـم معـامل الطريـق الـذي يفـضي بـه إىل                        

  .اختاذ إجراءات فعالة حيال منع الفساد
    

    ألولنظرة عامة إىل مناقشات وتوصيات الفريق العامل يف اجتماعه ا  -ثانياً  
ــاء االجتمــاع الــذي عقــده يف كــانون األول      -٥ ــق العامــل أثن  /انقــسمت مناقــشات الفري

  : إىل أربعة مواضيع٢٠١٠ديسمرب 
  تنمية وجتميع معارف يف جمال منع الفساد؛  )أ(  
تبــادل املعلومــات واخلــربات فيمــا بــني الــدول بــشأن التــدابري واملمارســات           )ب(  
  الوقائية؛
   املتعلقة مبنع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛مجع أفضل املمارسات  )ج(  
  .مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع من أجل منع الفسادبني تعاون ال  )د(  

وفيما خيص تنمية وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد تقامسـت عـدة منظمـات دوليـة                   -٦
سـات اجليـدة يف جمـال       وأعـدت األمانـة جتميعـاً للممار      . حكومية أنشطتها وخرباهتا ذات الـصلة     
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كمـا نوقـشت منـهجيات منـع الفـساد مـع       . منع الفساد ومناذج التنظيم الرقايب يف القطاع العام       
  .التركيز على التقييمات القائمة على األدلة والتقييمات الكمية

ويف إطار موضوع تبادل املعلومات واخلربات فيما بني الدول األعـضاء بـشأن التـدابري                 -٧
قائيــة نــاقش الفريــق العامــل مــا اكتــسبته الــدول مــن خــربات يف جمــاالت منــع    واملمارســات الو

 املتكلمـون   وتبـادل . الفساد يف إدارة األموال العمومية واإلدارة العمومية والقطاع العـام إمجـاالً           
أفـضل املمارسـات املتعلقـة بإصـالح الـنظم البريوقراطيـة وإنـشاء مكاتـب خمتـصة                معلومات عن   
املتكلمـون الـضوء علـى أمهيـة تقاسـم اخلـربات علـى الـصعيد اإلقليمـي                   سـلّط و. بفحص املظامل 

كمـا  . وأمهية تنسيق أنشطة منـع الفـساد علـى الـصعيد الـوطين وتقـدمي العـون للبلـدان األخـرى              
 املتكلمـون علـى احلاجـة إىل إرسـاء نظـم عدالـة راسـخة ومـدونات قواعـد سـلوك متينـة،                        شّدد

  .يني على استيعاب مضامني تلك املدوناتوعلى احلاجة إىل تدريب املوظفني العموم
ــا         -٨ ــرويج هل ــا والت ــع الفــساد وتعميمه ــة مبن وفيمــا خيــص مجــع أفــضل املمارســات املتعلق

 وذلـك بعـد     ،شـتراء العمـومي واخلـدمات العموميـة       نوقشت التدابري اليت اختذت فيما يتعلـق باال       
سـات اجليـدة ملنـع الفـساد        االنتهاء من عرض ورقة معلومات خلفية أعدهتا األمانـة بـشأن املمار           

  .يف جمال االشتراء العمومي
ــع        -٩ وفيمــا يتعلــق مبوضــوع تعــاون أصــحاب املــصلحة وقطاعــات اجملتمــع مــن أجــل من

إفـادة عـن تنفيـذ    ) املكتـب (الفساد قدم ممثل ملكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة         
درة الرامية إىل جعل قواعد ولـوائح أعـضاء    املؤسسية؛ وهي املباالنـزاهةمبادرة املكتب املتعلقة ب 

  .جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق متوائمة مع مبادئ االتفاقية
ط الضوُء على أمهية الشراكات بني القطاعني العام واخلاص؛ وُضربت أمثلـةٌ علـى        وُسلّ  -١٠

 القطاع اخلـاص يف مبـادرات تتعلـق         جهود جمسدة ُبذلت من أجل إشراك أصحاب املصلحة يف        
كما نوقش دور وسـائل اإلعـالم يف منـع الفـساد؛ وُعرضـت ورقـة معلومـات خلفيـة                    . النـزاهةب

أعــدهتا األمانــة بــشأن أفــضل املمارســات لتــشجيع الــصحفيني علــى نــشر تقــارير صــحفية عــن   
لـى أمهيـة مـشاركة       الفريـق العامـل أيـضاً ع       شّددو. الفساد تتسم بروح املسؤولية والطابع املهين     

بـشأن  املُحـَرز  م قـدُّ الت غرفة اجتماعـات عـن    ورقةَمت األمانةُوقدَّ. اجملتمع املدين يف منع الفساد 
ــع الفــساد؛   ــشباب ومن ــبال ــد مــن املعلومــات عــن      وطل ــة مجــع مزي ــق العامــل مــن األمان  الفري

 الراميــة إىل املمارســات اجليــدة املتعلقــة بتوعيــة الــشباب يف جمــال منــع الفــساد وعــن املبــادرات  
  .حتقيق ذلك
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  مها الفريق العامل تنفيذ التوصيات اليت قدَّفيما يتعلق بلة الراهنة احلا  -ثالثاً  
    يف اجتماعه األول

    تنمية وجتميع معارف يف جمال منع الفساد  - ألف  
 كل اجتماع مـن اجتماعاتـه املقبلـة         أوصى الفريق العامل أثناء اجتماعه األول بأن ينصبَّ         -١١
كمـا  .  عـدد معـني ومعقـول مـن املواضـيع اجلوهريـة املـستقاة مـن الفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة             على

  :أوصى الفريق العامل بأن تركز املناقشات اليت سيجريها يف اجتماعه الثاين على املواضيع التالية
ــواد       )أ(   ــوعي، مــع اإلشــارة اخلاصــة إىل امل  ٧ و٥سياســات وممارســات إذكــاء ال

  اقية؛ من االتف١٣ و١٢و
)  مـن االتفاقيـة    ٨املـادة   (مدونات قواعـد الـسلوك      : القطاع العام ومنع الفساد     )ب(  

  ). من االتفاقية١٠املادة (وإبالغ الناس 
كمــا أوصــى الفريــق العامــل بــأن تواصــل األمانــة مجــع املعلومــات عــن اخلــربات املتاحــة داخــل   

 الفـساد؛ وبـأن تـويل يف ذلـك     منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة يف جمـال منـع    
انتباهاً خاصاً للسمات احملددة اليت تتـسم هبـا اسـتراتيجيات وسياسـات مكافحـة الفـساد املتبعـة                   

 وينبغـي أن تـوىل األولويـة عنـد مجـع تلـك املعلومـات إىل تيـسري املناقـشات         . يف شىت القطاعات  
وذلـك مبـا يـساعد الـدول        اليت تدور بشأن مواضيع حمـددة تتناوهلـا اجتماعـات الفريـق العامـل،               

  .األطراف على أفضل وجه على تنفيذ مواد االتفاقية املتعلقة مبنع الفساد تنفيذاً ناجعاً
 إىل الـدول األعـضاء       أرسـلت األمانـةُ    ، أعـاله  ١١عمالً بالتوصيات الواردة يف الفقرة      و  -١٢

 ٢٦ة مؤرَّخـــ مث مـــذكرة شـــفوية تذكرييـــة ٢٠١١مـــارس / آذار١٨ة مؤرَّخـــمـــذكرة شـــفوية 
 التمــست فيهمــا تقــدمي معلومــات بــشأن املبــادرات واملمارســات اجليــدة  ٢٠١١أبريــل /نيــسان

ــة مــن أجــل مجــع         ــذهلا األمان ــيت تب ــع الفــساد؛ وذلــك دعمــاً للجهــود ال ــصلة مبجــال من ذات ال
كان مـا جمموعـه    )١(٢٠١١مايو / أيار٢٧وحىت . املعلومات املتعلقة بالفصل الثاين من االتفاقية     

 االحتاد الروسي، األرجنـتني، األردن، أرمينيـا،  :  قد قدمت مثل هذه املعلومات      دولة عضواً  ٢٨
أملانيــا، أوروغــواي، باكــستان، البحــرين، بنمــا، اجلمهوريــة التــشيكية، جورجيــا، رومانيــا،         
السلفادور، سويسرا، شيلي، الصني، الفلبني، فييت نام، قـربص، كمبوديـا، التفيـا، مدغـشقر،               

───────────────── 
ومجهورية كوريا إندونيسيا وبيالروس أذربيجان ومل يتسن إدراج الردود اليت وردت بعد هذا التاريخ من   )1(  

وهذه . ا لعرضهما على اجتماع الفريق العامل الثاينذين أُعدَّللتقريرين الواليونان يف اوكازاخستان وغواتيماال 
الردود معروضة، هي وسائر الردود األخرى، على املوقع اإللكتروين ملكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات 

  ).http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html(واجلرمية 
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وقــد أدرجــت تلــك الــردود يف  . ، النمــسا، نيكــاراغوا، اليابــان مــصر، املكــسيك، موريــشيوس 
املمارسـات  : "ورقيت معلومات خلفية أعدهتما األمانة من أجل االجتماع الثـاين للفريـق العامـل             

ــادرات يف جمــال منــع الفــساد   ــوعي، مــع اإلشــارة   : اجليــدة واملب سياســات وممارســات إذكــاء ال
الوثيقــة " (يــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد   مــن اتفاق١٣ و١٢ و٧ و٥خــصوصاً إىل املــواد 

CAC/COSP/WG.4/2011/2( القطـاع  : املمارسات اجليدة واملبـادرات يف جمـال منـع الفـساد          "؛ و
 ١٠املـادة   (وإبـالغ النـاس     )  من االتفاقيـة   ٨املادة  (العام ومنع الفساد، مدونات قواعد السلوك       

  ).CAC/COSP/WG.4/2011/3الوثيقة )" (من االتفاقية
وعنــد إعــدادها ورقــيت املعلومــات اخللفيــة هــاتني عمــدت األمانــة أيــضاً إىل جتميــع            -١٣

ــدويل         ــانون التجــاري ال ــة األمــم املتحــدة للق ــذهلا كــل مــن جلن معلومــات عــن األعمــال الــيت ب
ــسيترال( ــاألمم      )األون ــاملي اخلــاص ب ــاق الع ــة؛ واالتف ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت ؛ وإدارة ال

مم املتحدة اإلمنائي؛ واملعهد الدويل لتخطيط التربيـة، التـابع ملنظمـة األمـم              املتحدة؛ وبرنامج األ  
املتحدة للتربية والعلم والثقافة؛ ومعهد آسيا والشرق األقـصى ملنـع اإلجـرام ومعاملـة اجملـرمني؛                 
ــدان        ــة يف املي ــاون والتنمي ــدويل؛ ومنظمــة التع ــا؛ والبنــك ال ــاون يف أوروب ومنظمــة األمــن والتع

واملبــادرة املــشتركة بــني مــصرف التنميــة اآلســيوي ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف   االقتــصادي؛ 
 امليدان االقتصادي ملكافحة الفساد يف آسيا واحمليط اهلادئ؛ وجمموعة الدول املناهـضة للفـساد،             

  .املنبثقة عن جملس أوروبا؛ واالحتاد األورويب؛ واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد
العامــل أثنــاء اجتماعــه األول بــأن تــسعى الــدول األطــراف واألمانــة    وأوصــى الفريــق   -١٤

 حــىت اآلن بــشأن الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة ُجمعــتجاهــدةً، نظــراً حملدوديــة املعلومــات الــيت 
، إىل التـبكري  ٢٠١٥ تبـدأ عمليـة اسـتعراض هـذا الفـصل قبـل عـام             مـن املفتـرض أالَّ     ونظراً ألنَّ 

 مـع التركيـز علـى تقيـيم مـدى فعاليـة التـدابري الوقائيـة الراهنـة                   بإعداد تقارير عن الفـصل الثـاين      
 الفريــق شــّددكمــا . وجتميــع املمارســات اجليــدة وحتديــد االحتياجــات مــن املــساعدات التقنيــة 

  .العامل على أمهية بناء أطر تشريعية ومؤسسية تتسق مع املتطلبات املذكورة يف الفصل الثاين
ــواردة يف    -١٥ ــرة وعمــالً بالتوصــيات ال ــى وضــع أداة    ١٤ الفق ــب عل  أعــاله يعكــف املكت

لتعزيــز تبــادل املعلومــات؛ أال وهــي املكتبــة القانونيــة للتــشريعات واألحكــام القــضائية املتــصلة   
واهلـدف الرئيـسي مـن    .  دولـة واملنظمـة وفقـا ملتطلباهتـا    ١٧٥باالتفاقية واملستقاة مما يزيـد علـى        

 القانونيـة املوثوقـة عـن مكافحـة الفـساد وتنظيمهـا             هذه املكتبة القانونية هو مجع آخـر املعـارف        
 ونشرها للمساعدة على تعزيز تنفيذ االتفاقيـة والتـصديق عليهـا أو االنـضمام إليهـا مـن جانـب                   

وهـذه املكتبـة القانونيـة هـي جـزء مـن مبـادرة أوسـع نطاقـا تُُعـرف                  . الدول غري األطـراف فيهـا     
األدوات واملوارد الالزمـة مـن   ( Tools and Resources for Anti-Corruption Knowledgeباسم 
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، وهي عبارة عـن بوابـة إلكترونيـة علـى اإلنترنـت             )أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد      
ومنتدى للتعاون بني املمارسني املتخصصني واملؤسـسات الـشريكة تتـوىل مجـع ونـشر املعـارف                 

ودات، مبـا فيهـا دراسـات احلالـة     القانونية وغري القانونيـة عـن مكافحـة الفـساد واسـترداد املوجـ            
واملمارســات الفــضلى وحتلــيالت الــسياسات العامــة؛ كمــا إهنــا حتــصل علــى دعــم مــن املبــادرة  
اخلاصة باسترداد املوجودات املـسروقة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي واملؤسـسات الـشريكة                 

  .٢٠١١مرب سبت/وستنطلق املكتبة القانونية واملبادرة املذكورة يف أيلول. األخرى
 اســتخدام قائمــة تقيــيم ذايت مرجعيــة شــاملة كــأداة تيــسر  ٣/١وقــرر املــؤمتر يف قــراره   -١٦

وقد قدمت إىل فريـق اسـتعراض التنفيـذ، يف دورتـه الثانيـة        . تقدمي املعلومات عن تنفيذ االتفاقية    
نة ، نـسخة حمـسَّ    ٢٠١١يونيـه   / حزيـران  ٣مـايو إىل    / أيـار  ٣٠اليت عقدت يف فيينا يف الفترة مـن         

وهـذه النـسخة اجلديـدة متاحـة جبميـع لغـات            . وأيسر اسـتعماالً لقائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة          
الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة لــن ُيــستعرض إال يف   أنَّ وصــحيح. األمــم املتحــدة الرمسيــة الــست 

ــذ إال    ــة اســتعراض التنفي ــسنوات آللي ــة اخلماســية ال ــدورة الثاني ــاك ثــالث دول أعــضاء  أنَّ ال  هن
دمت طوعاً معلومات عن تنفيذ الفصل الثاين من خالل قائمة التقييم الذايت املرجعية الـشاملة               ق

  .أثناء السنة األوىل من الدورة األوىل آللية االستعراض
، قــام برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين   ٢٠١٠ويف عــام   -١٧

ن الــتقين األملانيــة ومعهــد بــازل للحوكمــة ومعهــد باملخــّدرات واجلرميــة وكــذلك وكالــة التعــاو
ــة باحلوكمــة   ــنغالديش(الدراســات املتعلق ــذايت   "، بإعــداد )ب ــيم ال ــشأن التقي مــذكّرة إرشــادية ب

، توفّر منهجية إلجـراء حتليـل شـامل    "جتاوز احلد األدىن: التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  
 البلـدان وممارسـاهتا وإشـراك مجيـع أصـحاب           لنظم مكافحة الفساد من خالل دراسة تشريعات      

وتؤيد هذه املذكّرة اإلرشـادية عمليـة اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وتـسهم يف                . املصلحة املعنيني 
ــة   . اإلصــالحات الوطنيــة يف ميــدان مكافحــة الفــساد   وجيــري املكتــب، بنــاء علــى طلــب الدول

كوادور ومايل وناميبيـا؛    إنع الفساد، يف    املعنية، حتليالً شامالً للثغرات، يتضمن الفصل املتعلق مب       
  . املتحدةتنـزانياكما تلقى املكتب طلباً رمسياً إلجراء حتليل مماثل من مجهورية 

ومن أجل إدماج مكافحة الفساد ضمن إطار عمل األمـم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة                  -١٨
يبية عن مكافحة الفـساد     يتعاون املكتب مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي على وضع دورة تدر          

ويتمثــل هــدف . مــن شــأهنا أن تــصبح جــزءاً مــن التــدريب العــام علــى عمليــة اإلطــار املــذكور  
 الدورة العام يف تزويد املشاركني فيها باملعارف النظرية األساسية وكذلك باملهـارات التحليليـة           

اج تلـك الـربامج     والعملية املتعلقة مبكافحة الفساد ووضـع بـرامج مكافحـة الفـساد وكيفيـة إدر              
  .ضمن عملية اإلطار املذكور
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وقـد  . كما ظل املكتب يقدم مساعدة تقنيـة لـدعم الـدول األعـضاء يف تنفيـذ االتفاقيـة           -١٩
ُنفِّــذت مــشاريع يف عــدة بلــدان، منــها أفغانــستان وإندونيــسيا والعــراق ونيجرييــا، بــشأن بنــاء    

ــذك     ــشاريع امل ــاذ القــدرات يف جمــال مكافحــة الفــساد، وتناولــت امل ــة واإلنف . ورة جــانيب الوقاي
وقُدِّمت مـساعدة تقنيـة أيـضا علـى املـستوى اإلقليمـي للبلـدان الناطقـة بالعربيـة وبلـدان شـرق                       

كمـا يقـدم املكتـب مـساعدة تقنيـة يف جمـال مكافحـة        . أفريقيا ووسـطها وبلـدان غـرب البلقـان       
دف ذلـك الربنـامج   ويهـ . الفساد يف إطار برناجمـه اخلـاص باملرشـدين يف جمـال مكافحـة الفـساد           

إىل تــوفري خــرباء متخصــصني يف املوقــع علــى املــدى الطويــل مــن خــالل تعــيني خــرباء معنــيني     
 ٢٠١١وقـد ُجـددت دمـاء هـذا الربنـامج يف عـام         . مبكافحة الفساد يف مكاتبه اإلقليمية أساسـاً      

يني من خالل تعيني مستـشار يتحمـل املـسؤولية الوطنيـة يف مجهوريـة الكونغـو الدميقراطيـة وتعـ         
، وكينيــا )فيمــا خيــص جنــوب شــرق آســيا(مستــشارين يتحملــون املــسؤولية الوطنيــة يف تايلنــد 

  ).فيما خيص أمريكا الوسطى(، وبنما )فيما خيص شرق أفريقيا(
ــة ترمــي إىل تيــسري تقــدمي        -٢٠ ــضاً يف تطــوير أدوات مــساعدة تقني وقــد اســتمر املكتــب أي

ــاء القـــ   ــال بنـ ــة ُمفَـــصَّلة يف جمـ ــرار اجمللـــس االقتـــصادي  . دراتمـــساعدات ميدانيـ ومبقتـــضى قـ
 أعــد املكتــب، بالتعــاون مــع مبــادرة ســيادة القــانون اخلاصــة برابطــة  ٢٠٠٧/٢٢واالجتمــاعي 

دلـيالً  ،  احملامني األمريكية ومعهد حبوث النظم القضائية التابع جمللس البحـوث الوطنيـة اإليطـايل             
ــه كــان قــد صــاغه يف    ــة فريــق خــرباء معــين  للمــوارد بــشأن تــدعيم نزاهــة القــضاء وقدرت  البداي

ويهــدف الــدليل إىل دعــم وتوعيــة األشــخاص     . ٢٠٠٩بإصــالح القطــاع القــضائي يف عــام    
ــائيني واملنظمــات        ــشركاء اإلمن ــضائية؛ وكــذلك ال ــنظم الق ــد ال املكلفــني مبهمــة إصــالح وتوطي

وحيــشد الــدليل أفكــاراً وتوصــيات . الدوليــة وغريهــا مــن اجلهــات الــيت تقــدم مــساعدات تقنيــة 
استراتيجيات وضعها خرباء متخصصون يف إصالح النظم القضائية والقانونيـة؛ وهـو يتـضمن              و

 وسـُيعرض الـدليل أثنـاء   . إشارات إىل التـدابري الناجحـة الـيت اختـذهتا طائفـة متنوعـة مـن البلـدان                
وقــد فــرغ املكتــب أيــضاً مــن وضــع . االجتمــاع الثــاين للفريــق العامــل؛ كمــا ســيتاح إلكترونيــاً

 إىل موّجـه هائية لكتيب عن مساءلة أجهزة الشرطة ومراقبتها وضمان نزاهتـها؛ وهـو           الصيغة الن 
  .والكتيب متاح إلكترونياً. واضعي السياسات ومديري أجهزة الشرطة

 َمــواطنوالحــظ الفريــق العامــل أثنــاء اجتماعــه األول خمتلــف اجلهــود املبذولــة لتقيــيم     -٢١
اعني العام واخلـاص، وأوصـى بـأن تواصـل األمانـة            الضعف اليت قد يتطّرق إليها الفساد يف القط       

  .دعم الدول األطراف يف تلك اجلهود
وعمالً هبذه التوصية واصل املكتـب دعـم الـدول يف جهودهـا الراميـة إىل تقيـيم طبيعـة                    -٢٢

ففي أفغانستان ُوضع، باالشتراك مع املكتب، برنـامٌج استقـصائي شـامل بـشأن              . الفساد ومداه 
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واســُتهلت أنــشطة ذلــك الربنــامج يف النــصف .  صــفوف املــوظفني املــدنيني يفالنـــزاهةالفــساد و
ويف . ؛ وجيــري تنفيــذها حاليــاً بالتعــاون الوثيــق مــع الــسلطات الوطنيــة  ٢٠١٠الثــاين مــن عــام 

العراق وضع املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي برناجمـاً استقـصائياً يرمـي إىل إجـراء تقيـيم                  
وينفَّــذ هــذا الربنــامج بالتعــاون الوثيــق مــع  . ملــدنيني وظــروف عملــهمشــامل لرتاهــة املــوظفني ا

وســيجرى استقــصاٌء شــامل يف  . أجهــزة مكافحــة الفــساد الوطنيــة واجلهــاز الــوطين لإلحــصاء  
وبفـضل الـدعم املـايل      . ٢٠١٢ مـن املقـرر نـشر نتائجـه يف بـدايات عـام               ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول

رناجمـاً استقـصائياً بـشأن الفـساد واجلرميـة يف دول            املقدم من املفوضـية األوروبيـة نفـذ املكتـب ب          
أجريت استقصاءات يف ألبانيا، والبوسنة واهلرسك، واجلبل األسـود، ومجهوريـة           (غرب البلقان   

شر التقريـر   وقـد نُـ   ). )٢(مقدونيا اليوغوسالفية سابقاً، وصربيا، وكرواتيا؛ وكذلك يف كوسوفو       
ية األوروبيـة برناجمـاً استقـصائياً آخـر يف نفـس         وستدعم املفوض . ٢٠١١مايو  /ذو الصلة يف أيار   

ومن املقرر أن تبـدأ أنـشطة       . املنطقة دون اإلقليمية بشأن ما للفساد من تأثري يف قطاع األعمال          
  .٢٠١٢، وأن يتواصل تنفيذها طوال عام ٢٠١١ذلك الربنامج قرب هناية عام 

افحـة الفـساد أدى     ويف نيجرييا فرغ املكتـب مـن تنفيـذ مـشروع ضـخم يرمـي إىل مك                  -٢٣
ــة؛       ــة واهليئــات القــضائية النيجريي ــصادية واملالي ــاجلرائم االقت ــة ب ــة املعني ــة النيجريي إىل دعــم اللجن

وقـد اشـتمل املـشروع علـى عـدة أنـشطة، منـها إجـراء                . وذلك بالتشارك مـع االحتـاد األورويب      
اع ممـا أسـفر      يف القطاع القـضائي وبـشأن قـدرات هـذا القطـ            النـزاهةتقييم واسع النطاق بشأن     

ويف مـشروع آخـر يعكـف املكتـب علـى      . عن توفري بيانات مرجعية أتاحت قياس التقدم احملرز      
مساعدة القطاع اخلاص النيجريي على وضع مبادئ تكفل تسيري األعمـال التجاريـة علـى حنـو                 
أخالقي؛ وكذلك على إجراء تقيـيم ملخـاطر الفـساد يف التعـامالت الـيت يتـشارك فيهـا القطـاع                     

  . والقطاع العاماخلاص
 سـيتناول أحـد فـصول هـذه الدراسـة           ،ويف إطار دراسة عن ضحايا اجلـرائم يف أفريقيـا           -٢٤

 بلـداً   ١١مدى تأثر السكان جبرائم الرشوة مما سيفرز بيانات مباشرة بـشأن ظـاهرة الرشـوة يف                 
  .٢٠١١وسينشر التقرير ذو الصلة يف النصف الثاين من عام . أفريقياً

    
    علومات واخلربات فيما بني الدول بشأن التدابري واملمارسات الوقائيةتبادل امل  - باء  

ــا           -٢٥ ــى تقاســم مبادراهت ــراف عل ــدول األط ــه األول، ال ــاء اجتماع ــل، أثن ــق العام شــجع الفري
 املمارسات ذات الـصلة مبواضـيع حمـددة مـن املقـرر             ال سيما وممارساهتا اجليدة يف جمال منع الفساد،       

  .لفريق الالحقة، وعلى إبالغ األمانة بتلك املبادرات واملمارسات اجليدةتناوهلا يف اجتماعات ا
───────────────── 

نظر إىل مجيع اإلشارات الواردة يف ورقة املعلومات اخللفية هذه بشأن كوسوفو على أهنا متتثل لقرار ينبغي ال  )2(  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤جملس األمن 
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 دولـــة عـــضواً قـــد قـــدمت ٣٠ كـــان أكثـــر مـــن ٢٠١١أغـــسطس /وحـــىت هنايـــة آب  -٢٦
  ). أعاله١٢انظر الفقرة (معلومات بشأن املبادرات واملمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد 

علقة بإذكاء الوعي بالـسياسات واملمارسـات، مـع          املعلومات اخللفية املت    ورقةُ وتتضمَّن  -٢٧
ــواد   ــساد    ١٣ و١٢ و٧ و٥اإلشــارة خــصوصاً إىل امل ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم  مــن اتفاقي

هام الوكاالت املتخصصة املناهـضة للفـساد الـيت         مل وصفاً) CAC/COSP/WG.4/2011/2الوثيقة  (
حــة الفــساد والعمــل علــى  أنــشأهتا عــدة دول أطــراف مــن أجــل تعمــيم معلومــات بــشأن مكاف 

وُينظـر إىل التعـاون املؤسـسي بـني القطـاع           . تنسيق تلك األنشطة على الصعيد الوطين والـدويل       
ــة وكــاالت مكافحــة       ــة أو حتــت مظل العــام والقطــاع اخلــاص، ســواء علــى شــكل جمــالس حملي

إىل  للوصـول    نترنـت ويشار أيضاً إىل استخدام اإل    . الفساد، على أنه أمر أساسي إلذكاء الوعي      
هيئـــات القطـــاع اخلـــاص، وإىل أمهيـــة املـــؤمترات الـــيت تنظمهـــا املنظمـــات احلكوميـــة الدوليـــة   
واملنظمــات اإلقليميــة، وإىل جــدوى إنــشاء شــبكات ومنــصات للتعــاون بــني القطــاع اخلــاص     

ــوات      . واحلكومــات ــة مناهــضة للفــساد عــرب القن ــة علــى ذلــك شــن محــالت دعائي ومــن األمثل
؛ وكـذلك   نترنـت التلفزيون والراديو ولوحـات اإلعالنـات وشـبكة اإل        التسويقية التقليدية، مثل    

االســتعانة اخلالقــة بقنــوات أخــرى مثــل خدمــة الرســائل القــصرية، واخلطــوط اجلويــة، وطوابــع  
الربيــد، والتجمعــات الدينيــة، واخلطــوط اهلاتفيــة الــساخنة والرســائل اإللكترونيــة مــن أجــل         

 أطـراف كـثرية يف االتفاقيـة بأمهيـة التركيـز علـى              وتقر دول . الوصول إىل شىت قطاعات اجملتمع    
ــضة          ــتوية مناه ــات صــيفية وش ــة وخميم ــتهالل دورات تعليمي ــن اس ــث أبلغــت ع ــشباب؛ حي ال

، وعـن اإلجـراءات الـيت اختـذهتا         النــزاهة للفساد، وأندية ومنافسات فنية وأكادميية تناصر قـضية         
قـائم منـها بـدورات متخصـصة يف         من أجـل مواءمـة املنـاهج الدراسـية اجلامعيـة أو اسـتكمال ال              

وقــد أطلــق املكتــب يف اآلونــة األخــرية، بالتعــاون مــع طائفــة مــن املنظمــات   . مكافحــة الفــساد
واجلامعات الشريكة، مبـادرة ترمـي إىل وضـع اخلطـوط العامـة ملنـاهج دراسـية أكادمييـة شـاملة                     

  ). أدناه٥٢انظر الفقرة (مناهضة للفساد 
ــة املعلومــات     -٢٨ ــاء علــى ورق ــع الفــساد،     وبن ــام ومن ــة الــيت تتحــدث عــن القطــاع الع اخللفي

ن التـدابري    تتـضمَّ  ،)CAC/COSP/WG.4/2011/3الوثيقـة   (ومدونات قواعد السلوك وإبـالغ النـاس        
 يف القطاع العام اعتماد مـدونات لقواعـد الـسلوك ومتطلبـات     النـزاهةالوقائية اليت تعزز الشفافية و 

وقـد أفـادت    . ختـاذ تـدابري تأديبيـة عقابـاً علـى سـوء الـسلوك             تقضي باإلفصاح عن األمور املالية وا     
معظم الدول األطراف بأهنا وضعت مدونات لقواعد الـسلوك ومـا يكافئهـا مـن بيانـات عامـة أو                    

ة إىل موظفيها العموميني لتوضـيح مـا هـو متوقـع منـهم ولـذكر اإلجـراءات        موّجهمعايري سلوكية   
وأفـادت دول أطـراف كـثرية عـن         . كوا هـذه املعـايري    التأديبية الـيت سـتتخذ يف حقهـم إن هـم انتـه            
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وتكفـل تلـك التـدابري حـق     . وجود نظم وتدابري هتدف إىل زيـادة الـشفافية داخـل إداراهتـم العامـة             
املــواطنني القــانوين يف االطــالع علــى معلومــات بــشأن اإلدارة العامــة؛ كمــا إهنــا تــزود املــواطنني    

 األدوات الــيت شــاعت اإلفــادة عنــها يف نظــم   وتتمثــل. بــأدوات االطــالع علــى تلــك املعلومــات  
  .إلكترونية مباشرة تيسر احلوكمة اإللكترونية واإلدارة اإللكترونية ونظم االشتراء اإللكترونية

 وشجع الفريـق العامـل يف اجتماعـه األول الـدول األعـضاء علـى أن تنـهض، مبـساعدة                     -٢٩
مية ذات الـصلة، بأنـشطة إقليميـة ترمـي           األمانة عند االقتضاء وبالتعاون مع املنظمات اإلقلي       من

إىل منــع الفــساد وتــشمل فيمــا تــشمل تنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة تتــيح تبــادل اخلــربات           
  . واملمارسات اجليدة ذات الصلة

 أعـاله شـارك املكتـب يف عـدد مـن حلقـات              ٢٩وعمالً بالتوصية املـذكورة يف الفقـرة          -٣٠
ة مــن أجــل تعزيــز تبــادل اخلــربات واملمارســات  العمــل اإلقليميــة الــيت نظمتــها منظمــات إقليميــ 

وقـد  . اجليدة ذات الصلة فيما بني بلـدان املنطقـة؛ كمـا دعـم املكتـب حلقـات مـن هـذا القبيـل                     
ــدلوهم يف        ــى اإلدالء ب ــا عل ــشاركني فيه ــساعدةَ امل ــاه م ــا أدن ــشار إليه اســتهدفت األحــداث امل

  .ؤمتر الرابعةاملناقشة املتعلقة مبنع الفساد اليت ستدور أثناء دورة امل
ــا اجتمــاع مائــدة  ٢٠١١يوليــه / متــوز٥ففــي   -٣١   نظمــت منظمــة األمــن والتعــاون يف أوروب

وقـد شـارك    ". دور اجملتمع املدين يف حماربة الفـساد      : يف الطريق إىل مراكش   "مستديرة حتت عنوان    
 املـدين  املكتب يف هذا االجتماع الذي استهدف إذكاء الوعي بأمهية املضي يف توطيد دور اجملتمـع             

بنـاء جمتمـع مـدين واسـع االطـالع          ) أ: (ونوقشت يف االجتماع املواضـيع التاليـة      . يف حماربة الفساد  
دور وسـائل اإلعـالم يف إماطـة اللثـام عـن فـساد القطـاع                ) ب(ووعاقد العزم على حماربة الفـساد؛       

  املــدين؛ دور اجملتمــع : تــوخي الــشفافية يف املــشتريات العموميــة   ) ج(والعــام والقطــاع اخلــاص؛   
وقد يسر االجتماع تبـادل املمارسـات       . الشفافية واملساءلة يف اإلدارة العامة للموارد الطبيعية      ) د(و

  .والنماذج املبتكرة فيما بني الدول املشاركة يف املنظمة املذكورة وشركائها يف التعاون
ــة وشــارك املكتــب أيــضاً يف املنتــدى األفريقــي الــسابع حــول حتــديث املرافــق الع      -٣٢ مومي

ومؤســسات الدولــة؛ وهــو املنتــدى الــذي نظمتــه حكومــة املغــرب واملركــز األفريقــي للتــدريب 
 ٢٨ و٢٧قـــد املنتـــدى يف الربـــاط يـــومي وُع. والبحـــوث يف ميـــدان اإلدارة ألغـــراض التنميـــة

حماربة الفساد وتعزيز احلوكمة الرشيدة مـن أجـل         "وكان موضوعه هو    . ٢٠١١يونيه  /حزيران
ومتثــل هـدف املنتــدى الرئيــسي يف  ". ق تنميــة مــستدامة وشـاملة يف إفريقيــا تقلـيص الفقــر وحتقيـ  

األفارقة عن األجهزة العمومية واحلوكمة وحماربة الفـساد حـىت يتدارسـوا            اجلمع بني املسؤولني    
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معــاً حالــة تنفيــذ الــربامج واألهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة والتحــديات الواجــب جماهبتــها واحللــول   
  .املمكنة لضمان إجناز تلك األهداف إجنازاً فعلياً

    
    والترويج هلامجع املمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد وتعميمها   - جيم  

أوصى الفريق العامـل أثنـاء اجتماعـه األول بـأن تواصـل األمانـة االضـطالع بأنـشطتها                -٣٣
ــى           ــالتركيز عل ــك ب ــة، وذل ــن االتفاقي ــاين م ــصل الث ــصلة بالف ــات ذات ال ــع املعلوم اخلاصــة جبم

  .املمارسات اجليِّدة واملبادرات اليت حتّددها الدول األعضاء
ؤون االقتـصادية واالجتماعيـة مبـادرة ترمـي إىل إنـشاء فئـة              وأطلق املكتـب وإدارة الـش       -٣٤

منـع الفـساد ومكافحتـه يف اخلدمـة         : جديدة من جـوائز األمـم املتحـدة الـسنوية للخدمـة العامـة             
. وُتعدُّ جوائز األمم املتحدة للخدمة العامة أرفع اعتراف دويل بالتميز يف اخلدمـة العامـة            . العامة

امة على اإلجنـازات واملـسامهات اإلبداعيـة الـيت تـؤدي إىل             وهي تكافئ مؤسسات اخلدمات الع    
 وكــان الفــائزون. زيــادة فعاليــة اإلدارة العموميــة وجتاوهبــا مــع املتطلبــات يف شــىت بلــدان العــامل 

باملرتبة األوىل من هذه الفئة اجلديدة من اجلوائز يف عامها األول هم مجهوريـة كوريـا وجنـوب        
سيك؛ أما الفائزون باملرتبة الثانية منها فكانوا مجهوريـة كوريـا           مان واملك أفريقيا وسلوفاكيا وعُ  

 وهــو يــوم - يونيــه/ حزيــران٢٣وقُــدمت اجلــوائز يف . ورومانيــا ومــصر) نظــري مبــادرة خمتلفــة(
 أثنـاء حفـل يف منتـدى األمـم املتحـدة وأفريقيـا للخدمـة العامـة                  - األمم املتحدة للخدمة العامـة    

واألمــل معقــود علــى أن حيفــز دعــُم اخلــربات  .  املتحــدةـزانياتنــعقــد يف دار الــسالم جبمهوريــة 
واملمارسات اإلجيابيـة بلـداناً معينـة علـى مواصـلة جهودهـا الراميـة إىل بلـوغ مرتبـة االمتيـاز يف                       

  .اخلدمة العامة، وأن يكون أيضاً مصدر إهلام لبلدان أخرى
التــزام " عنــوان  حتــتوســاهم املكتــب أيــضاً يف اجتمــاع فريــق خــرباء ويف حلقــة عمــل  -٣٥

نظمتـهما شـعبة اإلدارة العامـة وإدارة التنميـة التابعـة إلدارة             " املواطن بتعزيز تأدية اخلدمة العامة    
 مث يف الفتـرة    ٢٠١١يوليـه   / متـوز  ٨ و ٧الشؤون االقتصادية واالجتماعية؛ وذلك يف فيينا يـومي         

 هــو حتــديث وكــان اهلــدف مــن اجتمــاع فريــق اخلــرباء  . ٢٠١١يوليــه / متــوز١٣ إىل ١١مــن 
املعارف العاملية املتعلقة بـالتزام املـواطن بتعزيـز تأديـة اخلدمـة العامـة؛ مـع التركيـز اخلـاص علـى                       
سبل استخدام شىت بلـدان العـامل للنـهج التـشاركية مـن أجـل دعـم عنـصر املـساءلة يف القطـاع                        

 بـشأن   أما حلقة العمل فقـد اسـتهدفت تعزيـز املعـارف وبنـاء فهـم مـشترك                . العام ومنع الفساد  
املؤسسات والنهج واألدوات التشاركية اليت ميكن أن تستعني هبا البلدان من أجـل جعـل تأديـة                 
اخلدمــة العامــة أكثــر فعاليــة وإنــصافاً وشــفافية وجتاوبــاً مــع املتطلبــات ومتاشــياً مــع احتياجــات    

نفــاً مــن وستــستفيد الــشعبة املــذكورة آ. املــواطنني بغيــة تعزيــز تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
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نتائج اجتمـاع فريـق اخلـرباء وحلقـة العمـل يف وضـع أدوات تقنيـة ومبـادئ توجيهيـة ودورات                     
  .نترنتتدريبية تعقد عرب اإل

كما شارك املكتب يف الندوة احلادية والعشرين املشتركة بـني األمـم املتحـدة واملنظمـة          -٣٦
ــها إدارةُ    ــيت نظمتـ ــسابات، الـ ــة احلـ ــا ملراجعـ ــسات العليـ ــة للمؤسـ ــصادية  الدوليـ ــشؤون االقتـ  الـ

واالجتماعيــة، مــن خــالل شــعبة اإلدارة العامــة وإدارة التنميــة، واملنظمــةُ الدوليــة للمؤســسات   
 إىل  ١٣وقد ركزت تلك الندوة، اليت عقدت يف فيينـا يف الفتـرة مـن               . العليا ملراجعة احلسابات  

ة العليـا للرقابـة     املمارسات الفعالة للتعاون بـني األجهـز      "، على موضوع    ٢٠١١يوليه  / متوز ١٥
وأتاحـت النـدوة فرصـة تقيـيم الطريقـة الـيت تتبعهـا          ". املالية واملواطنني لتعزيز املـساءلة العموميـة      

املؤسسات العليا ملراجعة احلسابات يف إشـراك املـواطنني يف عملـها ويف إطـالع املـواطنني علـى                   
ىل تعميــق العمليــات وقــد عبَّــر موضــوع النــدوة عــن تزايــد اإلقــرار باحلاجــة إ . تفاصــيل عملــها

ويقـع علـى عـاتق تلـك املؤسـسات دور رئيـسي يف تعزيـز          . التشاركية يف شؤون اإلدارة العامـة     
فقيامها بنشر تقاريرهـا علـى املـأل يـضفي شـفافية علـى تـصرفات احلكومـات يف             . الرقابة العامة 

طـاع اخلـاص مـن     اسـتجابتها ملـا يـساور املـواطنني واجملتمـع املـدين والق           أعني املواطنني؛ كمـا إنَّ    
  .شواغل مشروعة تساعد على بناء أسباب الثقة لدى اجلمهور

وأوصى الفريق العامل يف اجتماعه األول بأن تواصل األمانـة دعـم تعاوهنـا مـع الـدول                     -٣٧
ــع الفــساد يف قطــاع االشــتراء       ــصلة يف معاجلــة مــسألة من ــة ذات ال األعــضاء واملنظمــات الدولي

االشــتراء (اســتخدام نظــام االشــتراء العمــومي اإللكترونيــة العمــومي عــرب وســائل متعــددة منــها 
  .؛ وذلك بغية تعزيز فعالية أحكام االتفاقية ذات الصلة)اإللكتروين

ونّوه الفريق العامل مع التقدير بالتعاون بني األمانة وجلنة األمم املتحـدة للقـانون التجـاري                  -٣٨
ي؛ وأوصـى مبواصـلة هـذا التعـاون، وخـصوصا          فيمـا يتعلّـق باالشـتراء العمـوم       ) األونسيترال(الدويل  

  . من االتفاقية٩ من املادة ١من خالل مواءمة قانون األونسيترال النموذجي لالشتراء مع الفقرة 
وأوصى الفريق العامل أيضاً بأن تنظـر الـدول األطـراف، وفقـا الحتياجاهتـا، يف وضـع                    -٣٩

يـع مراحـل عمليـة االشـتراء، ومـن       الـضعف ومنـع الفـساد يف مج   َمواطنأو حتسني آليات لتقييم  
  .جانب كل من اجلهات املشترية وموردي السلع واخلدمات

ــران       -٤٠ ــوذجي يف حزي ــانون االشــتراء النم ــسيترال ق ــد اعتمــدت األون ــه /وق . ٢٠١١يوني
وســيكون هــذا القــانون النمــوذجي مــصحوباً بــدليل اشــتراع يتــضمن تعليقــات بــشأن قــضايا      

د القــانون النمــوذجي واملكتــب وأمانــة األونــسيترال يعكفــان ومنــذ اعتمــا. الــسياسات والتنفيــذ
 مـن املـادة     ١على البحث عن سبل تقدمي دعم مشترك لتنفيذ هذا القـانون النمـوذجي والفقـرة                
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 من االتفاقية، وعن فرص وضع برامج مساعدة تقنية بالتعـاون الوثيـق مـع الـشركاء والـدول                   ٩
  .األعضاء املهتمة

" ز ســـيمن" أطلـــق املكتـــب، بـــدعم مـــن مبـــادرة ٢٠١١ام ويف النـــصف األول مـــن عـــ  -٤١
زاهة، ثالثــة مــشاريع مناهــضة للفــساد ترمــي إىل تعزيــز إشــراك القطــاع اخلــاص يف جهــود    ـللنــ

الـشراكة بـني القطـاع      "ويهدف أحد مشاريع املساعدة التقنية هذه، وعنوانـه         . مكافحة الفساد 
ـــزاهةالعــام والقطــاع اخلــاص مــن أجــل    ــواطن، إىل تقلــيص " العمــومي يف نظــم االشــتراء الن  َم

الضعف اليت جتعـل نظـم االشـتراء العمـومي عرضـة للفـساد وإىل سـد مـا بـني إدارات االشـتراء               
وسـيؤدي هـذا املـشروع إىل       . العمومي والقطاع اخلاص من ثغرات تتعلق باملعـارف والتواصـل         

 االمتثـال للمبـدأ    من االتفاقية وإىل دعم جهـود القطـاع اخلـاص يف      ٩تعزيز تنفيذ الدول للمادة     
  .اخلاص باألمم املتحدة" االتفاق العاملي" من ١٠
ــة يف مجــع         -٤٢ ــذهلا األمان ــيت تب ــاء اجتماعــه األول، اجلهــود ال ــق العامــل، أثن والحــظ الفري

معلومــات عــن املمارســات اجليــدة مــن أجــل تعزيــز معــايري املــسؤولية واملهنيــة والــسالمة لــدى   
وأشـار الفريـق العامـل    . وصى األمانة مبواصلة هـذا العمـل  الصحفيني يف اإلبالغ عن الفساد؛ وأ    

أيــضا إىل إمكانيــة تنفيــذ أعمــال أخــرى يف املــستقبل بغيــة تعزيــز معــايري املــسؤولية واملهنيــة           
) د (١ من االتفاقية، وخصوصا الفقـرة الفرعيـة         ١٣والسالمة يف النشر الصحفي، وفقا للمادة       
  .ت الصلةمن تلك املادة، وقوانني الدول األطراف ذا

 أعــاله، يعكــف املكتــب علــى استكــشاف  ٤٢وعمــالً بالتوصــية املــذكورة يف الفقــرة    -٤٣
خيارات مواصلة العمل على تعزيز معايري املسؤولية واملهنية والسالمة يف النشر الـصحفي وفقـاً               

 من االتفاقية؛ كمـا يهـدف املكتـب، رهنـاً بتـوافر مـوارد خارجـة عـن امليزانيـة، إىل                      ١٣للمادة  
وبعـد ذلـك ميكـن لتلـك     . ضي يف وضع أداة أساسية تظهِر املمارسات اجليدة يف هـذا الـصدد    امل

األسـاس الـالزم حللقـات عمــل    ) رهنـاً بتــوافر التمويـل  (األداة أن ترسـي أيـضاً يف هنايـة املطـاف     
ويعتـزم  . تدريبية تعقد على الصعيد اإلقليمي والقطري وأن تفضي إىل عقد مثل هذه الدورات            

تعاون يف هذا اجملال تعاوناً وثيقـاً مـع املعهـد الـدويل للـصحافة واألكادمييـة الدوليـة                   املكتب أن ي  
  .ملكافحة الفساد

والحظ الفريق العامل مع التقدير، أثناء اجتماعه األول، اجلهود اليت تبذهلا األمانة مـن                -٤٤
 يف  النــزاهة لقـة ب   داخل منظومة األمم املتحدة، وذلك من خالل املبادرة املتع         النـزاهةأجل تعزيز   

املؤسسات؛ وأوصى بـأن ينظـر املـؤمتر يف الكيفيـة الـيت ميكـن هبـا للـدول األطـراف واألمانـة أن             
  .تواصل بذل تلك اجلهود
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ويف االجتمــاع األول للفريــق العامــل عرضــت األمانــة ورقــة معلومــات خلفيــة معنونــة    -٤٥
يــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة مواءمــة القواعــد واللــوائح اخلاصــة بأعــضاء جملــس الرؤســاء التنف"

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد      ــادئ اتفاقي ــسيق مــع مب ــسري  "املعــين بالتن ؛ وذلــك بغــرض تي
مــداوالت الفريــق العامــل حــول كيفيــة املــضي قــدماً يف مواءمــة القواعــد املاليــة وســائر قواعــد    

  .التفاقية العمومية اخلاصة باملنظمات الدولية مع املبادئ الواردة يف االنـزاهة
وساهم املكتب يف االجتماع الثالث لشبكة هيئات األمم املتحدة املعنيـة باألخالقيـات               -٤٦

الذي استضافته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، وعقـد                 
 وقــد ضــم هــذا االجتمــاع مــسؤولني . ٢٠١١يوليــه / متــوز١٥ إىل ١٣يف فيينــا يف الفتــرة مــن 

وممارســني معنــيني باألخالقيــات ميثلــون أمانــة األمــم املتحــدة وصــناديق وبــرامج األمــم املتحــدة  
وطولـب املمثلـون    . ووكاالت متخصصة تابعة ملنظومة األمم املتحـدة ومؤسـسات ماليـة دوليـة            

ــة ب     ــادرة املتعلق ــشارك يف املب ــى أن ت ــوا منظمــاهتم عل ــأن حيث ـــزاهةب ــى أن  الن  يف املؤســسات وعل
ا مسامهة جوهرية وعلى أن حترص على أخذ االتفاقية بعـني االعتبـار عنـد تنقـيح أو                  تساهم فيه 

  . الداخلية داخل منظماهتمالنـزاهةتوطيد قواعد 
كمــا تــابع املكتــب األوضــاع مــع كــل عــضو مــن أعــضاء جملــس الرؤســاء التنفيــذيني       -٤٧

ستخدمة كأسـاس لتجميـع   ملنظومة األمم املتحدة املعين بالتنسيق مل يستجب للقائمة املرجعية امل   
ــادرة املتعلقــة ب  ـــزاهةمعلومــات يف إطــار املب  هــؤالء األعــضاء أن وطلــب إىل يف املؤســسات؛ الن

  .موا مسامهاهتم قبل عقد دورة املؤمتر الرابعة بوقت كافيقدِّ
    

    التعاون بني أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع من أجل منع الفساد  - دال  
 اجتماعــه األول، بــأن تــسعى الــدول األطــراف إىل حتــسني  أوصــى الفريــق العامــل، يف  -٤٨

التــدريب والتثقيــف علــى مجيــع مــستويات القطــاعني العــام واخلــاص يف جمــال منــع الفــساد وأن 
تعمل، مبا يتسق مع تشريعاهتا الوطنية، على جعل ذلك التدريب والتثقيف جـزءا ال يتجـزأ مـن          

  .استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد
اجملتمع املدين شـريك أساسـي يف كـل    فإنَّ  ، من االتفاقية١٣ به املادة ووفقاً ملا سلَّمت   -٤٩

ويقضي اإلطار املرجعي آللية اسـتعراض التنفيـذ بتـشجيع الـدول األطـراف       . جهود منع الفساد  
قيــد االســتعراض علــى إعــداد ردودهــا علــى قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة الــشاملة مــن خــالل 

مــشاورات واســعة علـى الــصعيد الــوطين مـع كــل أصــحاب املـصلحة ذوي الــصلة، مبــن    إجـراء  
كمـا يقـضي بتـشجيع الـدول       . فيهم القطاع اخلاص واألفراد واجلماعات خـارج القطـاع العـام          
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األطراف على تيسري التعامل مع كـل أصـحاب املـصلحة الـوطنيني ذوي الـصلة أثنـاء الزيـارات          
ــة ــدرة اجمل   . القطري ــة وآليتــها       ومــن أجــل تعزيــز ق ــسامهة يف تنفيــذ االتفاقي ــدين علــى امل تمــع امل

االستعراضية نظم املكتب، بالتعاون مع مؤسسة الشفافية الدولية، حلقة عمـل تدريبيـة عقـدت               
 / شـباط  ٤ إىل   ٢مبقر األكادميية الدولية ملكافحة الفساد يف الكسنبورغ بالنمسا يف الفتـرة مـن              

ويــد ممثلــي اجملتمــع املــدين مبعــارف جوهريــة بــشأن  واســتهدفت هــذه احللقــة تز. ٢٠١١فربايــر 
االتفاقية وإطالعهم على منهجية االستعراضـات القطريـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام قائمـة التقيـيم                

وتضمنت احللقة مكوناً يتعلق بتدريب املدرِّبني بغية متكـني املـشاركني     . الذايت املرجعية الشاملة  
  . واإلقليميمن تكرار هذا التدريب على الصعيد الوطين

على أوساط الـشركات دوراً رئيـسياً تؤديـه يف تعزيـز عناصـر               أنَّ   وسبقت اإلشارة إىل    -٥٠
 تعــاون االتفــاق العــاملي اخلــاص ٢٠١١-٢٠١٠وخــالل الفتــرة .  واملــساءلة والــشفافيةالنـــزاهة

مـن  ة إىل القطاع اخلـاص    موّجهباألمم املتحدة واملكتب على استحداث أداة تعليمية إلكترونية         
والصك القانوين الـذي يـستند      ) مكافحة الفساد ( من االتفاق العاملي     ١٠أجل تعزيز فهم املبدأ     

وتتـألف تلـك األداة مـن    . إليه، أي االتفاقية، نظراً ألنه ينطبق على الناشطني يف دوائر األعمـال    
 ة إىل كل مـن يتـصرف نيابـة عـن الـشركة الـيت يعمـل                موّجهست منائط تعليمية تفاعلية قصرية      

ــا ــوفري         . هب ــي إىل ت ــي ترم ــع الفعل ــن الواق ــستمدة م ــيناريوهات م ــائط إىل س ــك النم ــستند تل وت
إرشــادات بــشأن كيفيــة التعامــل مــع خمــاطر الفــساد الــيت حيتمــل أن يتعــرض هلــا املــشاركون يف  

ــاء عملــهم اليــومي   تلقــي اهلــدايا ) أ: (وتتــضمن املواضــيع املغطــاة مــا يلــي  . دوائــر األعمــال أثن
ــات؛  ــات للغــري؛   ) ب(وواإلكرامي ــسداد والفــساد؛  ) ج(وتقــدمي اهلــدايا واإلكرامي ــسريات ال   تي

ــضغط؛  ) د(و ــات الـ ــطاء ومجاعـ ــتعانة بالوسـ ــة؛  ) ه(واالسـ ــتثمارات االجتماعيـ ــساد واالسـ   الفـ
وتـستغرق كـل منيطـة مـن تلـك النمـائط حنـو              . املعلومات املستمدة من داخل املؤسـسات     ) و(و

املتاحـــة علـــى املوقـــع (وهـــذه األداة . عة وفعالـــةمخـــس دقـــائق، ممـــا يـــوفر طريقـــة تعلـــم ســـري 
http://thefightagainstcorruption.unodc.org أو على املوقـع http://thefightagainstcorruption. 

unglobalcompact.org (ًميكن للجميع االطالع عليها جمانا.  
ثـة مـشاريع     ثال ٢٠١١ املكتـب اسـتهل يف عـام          أعـاله إنَّ   ٤١وسبق أن قيل يف الفقرة        -٥١

زاهة وتركز على أمهية االتفاقية بالنـسبة       ـللن" ز  سيمن"مناهضة للفساد تتلقى التمويل عرب مبادرة       
الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن          "وعنوان أحـد هـذه املـشاريع هـو          . للقطاع اخلاص 

علـى  حتفيز الـشركات   "وهناك مشروع آخر، معنون     ".  يف نظم االشتراء العمومي    النـزاهةأجل  
، يهــدف إىل "وإبــداء التعــاون وفقــا التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد  النـــزاهةبالتحلــي 

وهـو  . تعزيز التعاون بني القطاع اخلاص والـسلطات احلكوميـة خاصـة سـلطات إنفـاذ القـوانني             
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يرمــي إىل إرســاء نظــم حــوافز قانونيــة للــشركات علــى حنــو يــشجعها علــى اإلبــالغ عمــا يقــع  
وينفـذ هـذان املـشروعان علـى سـبيل التجربـة يف املكـسيك واهلنـد؛                 . حاالت فساد داخلها من   

ــدة والــدروس املــستفادة     أمــا املــشروع . ومهــا يتــضمنان أيــضاً جتميــع وتعمــيم املمارســات اجلي
فيـسعى إىل تعريـف الـشركات باالتفاقيـة وتـشجيعها علـى             " برنامج التوعية والتواصـل   "املعنون  

  . مع أحكام االتفاقيةلنـزاهةامواءمة براجمها املعنية ب
املكتـب قـد أطلـق أيـضاً، بالتعـاون مـع طائفـة مـن املنظمـات           أنَّ وقد أشري من قبل إىل      -٥٢

واجلامعات الـشريكة، مبـادرة ترمـي إىل وضـع اخلطـوط العامـة ملنـاهج دراسـية جامعيـة شـاملة                      
ميـع  افيـة مـشروحة وجت    مناهضة للفساد مع حتديد املواضيع املقترح تناوهلـا وتـوفري قـوائم ببلوغر            

. مــواد تعليميــة تــشمل معينــات تعليميــة مثــل دراســة حــاالت وكتــب مرجعيــة ودليــل للمعلِّــم   
والغرض من ذلك هو توفري أداة تعليمية تيسر إدراج موضوع مكافحة الفساد ضمن املواضـيع               

االجتماعيـة  اليت تشملها املناهج الدراسية العليا يف جماالت القانون واألعمال التجاريـة والعلـوم              
ويقـصد هبـذه   . وفنيـي املـستقبل يف العـامل كلـه     ة إىل قادةموّجهوالتخصصات املتعددة، وتكون   

القـانون  (الـنظم القانونيـة   املادة التعليمية أن تكون قابلة للتواؤم والتكيف مع طائفة متنوعة مـن       
، وأن تراعـي حـق      ومـع أمنـاط وأعـراف تعليميـة خمتلفـة         ) الشريعة اإلسالمية /القانون املدين /العام

وقد استضافت جامعـة نورثإيـسترن يف حرمهـا         . املراعاة احتياجات اجلامعات يف البلدان النامية     
؛ ومـن املقـرر أن      ٢٠١١مـايو   /اجلامعي املقـام يف بوسـطن اجتماعـاً لفريـق خـرباء عقـد يف أيـار                

  .ُيعقد اجتماع ثان لفريق خرباء يف مراكش، على التزامن مع دورة املؤمتر الرابعة
ــة مناهــضة        -٥٣ ــة وإقليمي ــات دولي ــشاء أكادميي ــشيطة يف إن كمــا ســاهم املكتــب مــسامهة ن

ــا   ــات شــراكة معه ــام    . للفــساد، ودخــل يف عالق ــدة أم ــات فرصــاً عدي وتفــسح تلــك األكادميي
التعــاون يف بنــاء قــدرات املمارســني العــاملني يف شــىت القطاعــات املعنيــة بــأمور تتعلــق مبكافحــة  

ــة ملكافحــة الفــساد يف أعقــاب مبــادرة اشــترك يف اختاذهــا    وأُنــِشئت األك. الفــساد ادمييــة الدولي
مكتب األمم املتحدة املعين باملخّدرات واجلرمية والنمسا واملكتـب األورويب ملكافحـة االحتيـال             

وهـي  . ٢٠١١مـارس   / آذار ٨وأصحاب مصلحة آخرون، وأصبحت منظمة دولية مستقلة يف         
ــز يف     ــة مركــز متّي ــى     مــصممة لكــي تكــون مبثاب ــدريب عل ــساد والت ــة مبكافحــة الف  جمــال التوعي

يوليـه  /ويف متـوز . مكافحته والتواصـل والتعـاون بـشأنه، فـضال عـن إجـراء حبـوث أكادمييـة عنـه              
 ٧٠ نظمت األكادميية أوىل دوراهتا الصيفية الدولية املناهضة للفساد؛ وقد شـارك فيهـا               ٢٠١١

للمكتــب عرضــاً شــرح فيــه دوَر املكتــب م ممثــل وقــدَّ. ممارســاً يعمــل يف جمــال مكافحــة الفــساد
ويعكـف املكتـب    . ة الدوليـة ملكافحـة الفـساد      يـ باعتباره أمانة املؤمتر وأوجَه تعاونـه مـع األكادمي        
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حاليــاً علــى مــساعدة حكومــة بنمــا علــى إنــشاء أكادمييــة إقليميــة ملكافحــة الفــساد يف أمريكــا    
    . اخلاصة هبا؛ وسيدعم املكتب وضع املناهج التعليميةكاريـيبالوسطى وال

    
  فق عليها الفريق العامل االستنتاجات والتوصيات اليت اتَّ  -رابعاً  

    أثناء اجتماعه الثاين
ــُقاتَّ  -٥٤ ــاء االجتمــاع الــذي عقــده يف آب  فــق الفري ، علــى ٢٠١١أغــسطس / العامــل، أثن

  :االستنتاجات والتوصيات التالية
تـه الرابعـة يف اختـاذ قـرار يقـضي            العامل بأن ينظر املـؤمتر يف دور       أوصى الفريقُ   )أ(  

  بأن يواصل الفريق العامل عمله ويعقد اجتماعني قبل دورة املؤمتر اخلامسة؛
ــ العامــل أوصــى الفريــُق  )ب(   أن يواصــل تركيــزه يف اجتماعاتــه املقبلــة علــى عــدد   ب

، مقدور عليـه مـن املواضـيع اجلوهريـة احملـددة املتـصلة بتنفيـذ مـواد الفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة                        
تــوافر اخلــربة الفنيــة الكافيــة بتلــك املواضــيع مــن شــأنه أن يعــود بــالنفع علــى     أنَّ وأكــد جمــدداً
  :ن تلك املواضيع ما يليوميكن أن تتضمَّ. املناقشات
 من االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاع            ١٢تنفيذ املادة     ‘١‘  

  العام والقطاع اخلاص؛
 واإلبالغ عـن األفعـال املنطويـة علـى فـساد، واإلقـرار              أوجه تضارب املصاحل،    ‘٢‘  

  . من االتفاقية٩ إىل ٧باملوجودات، خاصة يف سياق املواد 
بع يف اجتماعاته املقبلة خطة عمـل متعـددة الـسنوات            العامل أن يتَّ   رأى الفريقُ   )ج(  

ــدة حــىت عــام   ــرة املمت ــة اســتعراض ال   ٢٠١٥يف الفت ــة مــن آلي ــدورة الثاني ــدأ ال ــدما تب ــذ؛  عن تنفي
وينبغي قبل كل اجتماع للفريـق العامـل       . وأوصى بأن يناقش املؤمتر هذا األمر يف دورته الرابعة        

أن ُتدعى الدول األطراف إىل تبادل جتارهبا يف تنفيذ األحكام قيد النظـر، ويفـضَّل أن تـستعمل                  
وجـه النجـاح   يف ذلك قائمة التقييم الذايت املرجعية، مبا يف ذلك إن أمكن تبادل معلومات عن أ         

والتحديات اليت صادفتها يف التنفيذ واحتياجاهتا من املـساعدة التقنيـة والـدروس الـيت اسـتفادهتا                 
وينبغي أيضا قبل كل اجتماع للفريق العامل أن تعّد األمانةُ ورقـات معلومـات   . يف هذا الصدد  

مــن الــدول خلفيــة عــن املواضــيع املزمــع مناقــشتها، مــستندة يف ذلــك إىل اإلســهامات الــواردة   
وينبغــي أن تقــدِّم ورقــات   . األطــراف، خاصــة فيمــا يتعلــق باملبــادرات واملمارســات اجليــدة      

هج املختلفــة الــيت تتبعهــا الــدول األطــراف يف  املعلومــات اخللفيــة هــذه خالصــة جامعــة عــن الــنُ 
ســياقاهتا املختلفــة حبيــث تعــرض اخليــارات والتــصنيفات املنهجيــة الواســعة املــستعملة، وتوّجــه    
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ــدول األطــراف    االه وينبغــي عقــد  . تمــام إىل أيِّ مــسائل مــشتركة ناشــئة أو دروس حتــّددها ال
حلقات نقـاش خـالل اجتماعـات الفريـق العامـل يـشارك فيهـا خـرباء مـن البلـدان الـيت قـّدمت                        

  ؛ردوداً كتابية بشأن املواضيع املزمع مناقشتها
ألطـراف قـد تبادلـت     العامـل مـع التقـدير أنَّ كـثرياً مـن الـدول ا            الحظ الفريقُ   )د(  

سياسـات وممارسـات إذكـاء    : معلومات عن مبادراهتا وممارساهتا اجليدة املتعلقة باملواضيع التالية      
 مـن االتفاقيــة؛ والقطـاع العــام   ١٣ و١٢ و٧ و٥الـوعي، مـع اإلشــارة بوجـه خــاص إىل املـواد     

 مـن   ١٠املـادة   (وإبـالغ النـاس     )  مـن االتفاقيـة    ٨املـادة   (مدونات قواعد السلوك    : ومنع الفساد 
 الـدول األطـراف أن تواصـل إطـالع األمانـة علـى أحـدث        إىل العامل   الفريقُ وطلب). االتفاقية

  املعلومات عن املبادرات واملمارسات اجليدة املتصلة بالفصل الثاين من االتفاقية؛
 عليها أن تواصل إبـالغ األمـني العـام          ذكَّر الفريُق العامل الدولَ األطراف بأنَّ       )ه(  

يني الــسلطات املختــصة الــيت تــساعد الــدول األطــراف األخــرى علــى وضــع وتنفيــذ تــدابري   بتعــ
 من االتفاقية، وأن تواظـب بوجـه خـاص علـى            ٦ من املادة    ٣حمّددة ملنع الفساد، عمال بالفقرة      

  حتديث املعلومات املوجودة، عند االقتضاء؛
ارد خارجــة عــن  العامــل بــأن جتــري األمانــة، رهنــاً بتــوافر مــو  أوصــى الفريــُق  )و(  

امليزانية ومزيد من اإلرشادات الفنية من جانـب الفريـق العامـل، حتلـيالت للممارسـات اجليـدة                  
اليت ُتبلغ عنـها الـدول األطـراف بـشأن التـدابري املتخـذة ملعاجلـة املـسائل العمليـة املتعلقـة بتنفيـذ                     

ربات الفنيـة املوجـودة     األحكام الواردة يف الفصل الثاين من االتفاقية، وَتجمَع معلومات عن اخل          
  لدى منظومة األمم املتحدة وسائر املنظمات ذات الصلة يف هذا الشأن؛

 العامـل علمـاً مـع التقـدير بـدليل تـدعيم نــزاهة القـضاء وقدرتـه                أحاط الفريـقُ    )ز(  
 على احلاجة إىل أن يـدرج يف عملـه املقبـل مـسألة نزاهـة جهـازي                  شّددالذي وضعه املكتب، و   

   من االتفاقية؛١١ العامة بغية تعزيز املادة القضاء والنيابة
 القـائم بـني املكتـب وإدارة الـشؤون           العامل مع التقـدير التعـاونَ      الحظ الفريقُ   )ح(  

االقتــصادية واالجتماعيــة فيمــا يتعلــق مبنــع الفــساد يف القطــاع العــام، وأوصــى باســتمرار هــذا     
دنيـة وكـذلك مـن خـالل مبـادرات       التعاون خاصة فيما يتعلق جبوائز األمـم املتحـدة للخدمـة امل           

  أخرى، مبا يشمل األنشطة اليت تعزز تأدية اخلدمات العامة ومنع الفساد؛
 العامــل باملبــادرات الــيت قامــت هبــا األمانــة لتعزيــز الــشراكات مــع ه الفريــُقنــّو  )ط(  

 القطاع اخلاص مـن أجـل حماربـة الفـساد، بالتعـاون الوثيـق مـع املكتـب املعـين باالتفـاق العـاملي                       
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لألمــم املتحــدة وســائر الكيانــات ذات الــصلة، وأوصــى بــأن تــستمر األمانــة يف املــساعدة علــى  
  تعزيز تنفيذ االتفاقية يف أوساط الشركات؛

 العامــل جمــّددا علــى ضــرورة أن تواصــل الــدول األطــراف تعزيــز  أكّــد الفريــُق  )ي(  
ء االهتمـام للتعامـل     العمل على إذكاء الوعي والتثقيف يف كل قطاعات اجملتمع، وضـرورة إيـال            
  مع الشباب واألطفال باعتبار هذا التعامل جزءاً من استراتيجية منع الفساد؛

 العامل باملبادرة اليت اختذهتا األمانة إلعداد مواد أكادمييـة شـاملة            رّحب الفريقُ   )ك(  
بشأن مكافحة الفساد من أجل اجلامعات، وطَلََب إطالَعه بانتظام على آخـر التطـّورات بـشأن             

  م يف هذا املسعى؛التقدُّ
 العامل بأن تواصل األمانـة دعـم جهـود الـدول األطـراف الراميـة                أوصى الفريقُ   )ل(  
 الضعف اليت ميكن أن يتطّرق إليها الفساد يف القطاعني العـام واخلـاص، وطَلَـَب                َمواطنإىل تقييم   

  خذ يف هذا الشأن من إجراءات أخرى؛تَّإطالَعه يف اجتماع مقبل على ما سُي
 العامــل بــاجلهود املتواصــلة الــيت تبــذهلا األمانــة مــن أجــل تعزيــز رّحــب الفريــُق  )م(  
بني أعضاء جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحـدة املعـين بالتنـسيق مـن خـالل                  النـزاهة

يف املؤســسات، وذلــك بعــدة وســائل مــن بينــها التعــاون مــع مكتــب    النـــزاهةباملبــادرة املتعلقــة 
ات التـابع لألمـم املتحـدة، وأوصـى بـأن يـزوِّد املـؤمتُر األمانـةَ بإرشـادات حـول كيفيـة                       األخالقي
  ماً يف تنفيذ املبادرة املذكورة؛املضي قُُد
ــقُ   )ن(   ــع مقــّدمي       أوصــى الفري ــق م ــة، بالتعــاون الوثي ــل بــأن تواصــل األمان  العام

تقنيـة للـدول األطـراف،      املساعدات املتعددة األطراف والثنائيـة، العمـل علـى تـوفري املـساعدة ال             
ماً يف تنفيــذ الفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك يف إطــار    عنــد الطلــب، بغيــة املــضي قُــدُ 

  االستعداد للمشاركة يف عملية استعراض تنفيذ الفصل الثاين؛
ن  العامل بتـوفري قـدر كـاف مـن املـوارد املاليـة مـن أجـل الـتمكُّ                   أوصى الفريقُ   )س(  

ية احتياجات املـساعدة التقنيـة الـيت حتـددها الـدول األطـراف فيمـا خيـص                  على حنو فعال من تلب    
  تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية؛

ــب  )ع(   ــق العامــل  طل ــدِّ إىل الفري ــة أن تق ــادم عــن     األمان ــه الق م تقريــراً يف اجتماع
  .األنشطة املضطلع هبا عمالً هبذه التوصيات

  


