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  الدورة الرابعة
  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨- ٢٤مراكش، 

  * من جدول األعمال املؤقت٣البند 
        املساعدة التقنية

      املساعدة التقنية املقدَّمة دعما لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
    ورقة معلومات خلفية من إعداد األمانة    

    مقدمة  -أوال  
احتياجـات أمـرا حيويـا للتنفيـذ النـاجح       ما ُيحـّدد مـن      عدة التقنية لتلبية    تقدمي املسا يعد    -١
تلبيــة ومــن األمهيــة مبكــان، عنــد النظــر يف   . التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد املّتــسقو

،  مـــن االتفاقيـــة٦٢ و٦٠ علـــى نطـــاق العـــامل، أن توضـــع يف االعتبـــار املادتـــان  االحتياجـــات
  .")املساعدة التقنية وتبادل املعلومات("س  الفصل السادضمن الواردتان

 مكتـب األمـم املتحـدة املعـين         تنفيـذ  عـن    جمملةحملة  هذه  اخللفية  املعلومات  م ورقة   قّدوت  -٢
منـذ الـدورة الثالثـة ملـؤمتر        الـيت اسـُتبينت     ملـساعدة التقنيـة     من ا الحتياجات  لباملخدرات واجلرمية   

ــم املتحــدة ملك   ا ــة األم ــدول األطــراف يف اتفاقي ــساد وحتــدد هنجــ  ل ــة ا اســتراتيجياافحــة الف  لتلبي
آليــة (املــساعدة التقنيــة ذات األولويــة مــن خــالل آليــة الســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة   احتياجــات 

ــذ  ــ). اســتعراض التنفي ــيت نفــذت خــالل    دِّوتق ــشطة ال ــضا وصــفا لألن ــة أي ــرة م الورق ــسنتني فت ال
 املكتـب، والـيت   ينفـذها التقنية الـيت  املساعدة نشطة فضال عن التخطيط احلايل أل  وذلك  املاضية،  
طــري، قُالنــهج الاملتمثــل يف احلفــاظ علــى ساســي األبــدأ امل، ٣/٤، وفقــا لقــرار املــؤمتر تتــضمن

                                                         
  *  CAC/COSP/2011/1. 
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وضـمان تـوافر مـوارد كافيـة        وتنفيذاً، لتقدمي برامج املـساعدة التقنيـة املتكاملـة واملنـسَّقة             مبادرةً
  . االستعراضلتلبية االحتياجات املُحّددة من خالل تنفيذ آلية

    
      من الدوحة إىل مراكش  -ثانيا  
     الدويلالسياق احلكومي  - ألف  

 لتحليــل االحتياجــات مــن املكتــببــذهلا ي بــاجلهود الــيت ٣/٤ يف قــراره ،رّحــب املــؤمتر  -٣
تفاقيـة والـدول املوقّعـة عليهـا يف ردودهــا     االاملـساعدة التقنيـة الـيت حتـّددها الـدول األطــراف يف      

م الـذايت املرجعيـة، وأحـاط علمـا بتوصـيات الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل                   على قائمة التقيـي   
ع الــدول األطــراف شــّجو؛ )CAC/COSP/2009/8( املفتــوح العــضوية املعــين باملــساعدة التقنيــة  

ع ّج وشـ  ؛علومـات عـن خـرباء مكافحـة الفـساد         بامل املكتـب    مواصلة تزويـد  عة على   قِّوالدول املو 
 ،اخلـاص و العـام    نيقات شراكة منّسقة، مبا يف ذلـك بـني القطـاع          عالإقامة  الدول واملكتب على    

 يف  ،ر املـؤمتر  رَّقـ و. من أجل تعزيز فعالية املـوارد الالزمـة للمـضي قُـدماً جبهـود املـساعدة التقنيـة                 
  .تهومواصل  متابعة عمل الفريق العامليةآلية استعراض التنفيذ مسؤولتتوىل ، أن ٣/١قراره 

يف دورته األوىل املستأنفة، اليت عقـدت يف فيينـا مـن    ض التنفيذ، وقد أوصى فريُق استعرا    -٤
ُتحــّدد  األطــراف بــأن ، الــدول٢٠١٠َديــسمرب /كــانون األول ١ نــوفمرب إىل/تــشرين الثــاين ٢٩
اجاهتا من املساعدة التقنية، وُيفّضل أن تكون مرتَّبة حسب األولويـة ومتـصلة بتنفيـذ أحكـام                احتي

 أوصـى الـدول األطـراف بـأن تقـّدم          كمـا    . يف دورة االستعراض املعنيـة     االتفاقية اليت جيري تناوهلا   
وقــّرر الفريــق أن  .معلومــات عــن مــشاريع املــساعدة التقنيــة اجلاريــة ذات الــصلة بتنفيــذ االتفاقيــة

ينظر، باالستناد إىل نتـائج عمليـة االسـتعراض ومبـا يتـسق مـع اإلطـار املرجعـي لآلليـة، يف حتديـد                        
يف جتميــع معلومــات عــن   كــذلك  و، يف جمــال تقــدمي املــساعدة التقنيــة   اجملــاالت ذات األولويــة 

، CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1(املساعدات التقنية من  األوسع نطاقا لالحتياجاتاالجتاهات  
  ).٣١-٢٩الفقرات 

، CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1(إضافة إىل ذلك، أوصى فريق استعراض التنفيذ األمانة و  -٥
  :وم مبا يلي بأن تق)٣٤الفقرة 

التعـــاون مـــع ســـائر الـــشركاء الثنـــائيني واملتعـــدِّدي األطـــراف علـــى التـــرويج   )أ(  
الستخدام االتفاقيـة وآليـة االسـتعراض اخلاصـة هبـا كـأداة لوضـع بـرامج املـساعدات يف ميـدان                      

  مكافحة الفساد؛
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إقامــة شــراكات مــع الــشركاء الثنــائيني واملتعــدِّدي األطــراف ضــماناً للفعاليــة     )ب(  
  التنسيق يف تقدمي املساعدة التقنية ذات الصلة بتنفيذ االتفاقية؛و

جتميــع املعلومــات املتعلقــة بــاخلربات املكتــسبة والــدروس املــستفادة مــن تقــدمي   )ج(  
  املساعدة التقنية يف جمال مكافحة الفساد؛

ــدريب       )د(   ــة يف دورات التـ ــساعدة التقنيـ ــب املـ ــة جبوانـ ــات املتعلقـ إدراج املعلومـ
  . من اإلطار املرجعي لآللية٣٢اليت تنظَّم عمالً بالفقرة الدورية 

بــأن والــذي يقــضي  ٣/٤املــؤمتر أعــاد الفريــق تأكيــده علــى الطلــب الــوارد يف قــرار   و  -٦
يواصــل املكتــب تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــة، بوســائل منــها تقــدمي اخلــربة 

الـسياسات وبنـاء القـدرات مـن خـالل برنـامج             مـن    األنشطة املتعلقة بكـل   الفنية املباشرة بشأن    
بتــدابري مكافحــة الفــساد واجلرميــة االقتــصادية، وكــذلك يف بــرامج  اخلــاص املكتــب املواضــيعي 

 أدوات املـساعدة التقنيـة       الطائفـة الواسـعة مـن      املكتب اإلقليمية، حيثما كان مناسباً، باستخدام     
  ).٣٥، الفقرة CAC/COSP/IRG/2010/7/Add.1 (اخلاصة به

مـايو  /أيـار  ٣٠ اليت عقدت يف فيينا من  ،نظر فريق استعراض التنفيذ، يف دورته الثانية      و  -٧
املـساعدة التقنيـة يف عمليـة االسـتعراض         تضمني  مذكرة بشأن   يف  ،  ٢٠١١يونيه  /حزيران ٢إىل  

)CAC/COSP/IRG/2011/3(  ،   لتقيـيم الـذايت املرجعيـة      قائمـة ا  حتليل للـردود علـى      اشتملت على
سـلّطت  و) التعـاون الـدويل   (والفـصل الرابـع     ) التجرمي وإنفـاذ القـانون    (لفصل الثالث   اخبصوص  

ــى   ــضوء عل ــا مــن   االجتاهــات املواضــيعية  ال ــيت حــّددت باعتباره ــة  ال االحتياجــات ذات األولوي
مــع أخــذ االســتعراض ويف تلــك املرحلــة املبكــرة مــن دورة االســتعراض،  و. للمــساعدة التقنيــة

ملخــصات املمارســات ) أ: (ت احلاجــة إىل أنــواع معينــة مــن املــساعدةزبــراألويل يف االعتبــار، 
؛ يـة نموذجالالتـشريعات واملعاهـدات والترتيبـات واالتفاقـات         ) ب (؛اجليدة والدروس املستفادة  

 ؛الـصلة ذوو  مكافحـة الفـساد أو اخلـرباء        اليت يقـدمها اخلـرباء يف جمـال          امليدانية اتاملساعد) ج(
املـضي يف  واتفـق الفريـق علـى ضـرورة     . وضـع خطـة عمـل للتنفيـذ      ) ه (؛املشورة القانونيـة  ) د(

عـــن طريـــق عمليـــة الـــيت ُتحـــّدد إجـــراء حتليـــل تفـــصيلي لالحتياجـــات مـــن املـــساعدة التقنيـــة 
تقـدمي توصـيات ملموسـة بـشأن مـا يتعلـق باملـساعدة التقنيـة مـن مـسائل                    من أجـل    االستعراض  

تند أن يـس  علـى   و) ٤١، الفقـرة    CAC/COSP/IRG/2011/4 (العملياتختّص السياسات العامة و   
  . الفراغ منهامبجّردطرية النهائية، قُهذا التحليل على التقارير ال

أخـــريا، أشـــري إىل أنـــه يف حـــني أن تركيـــز الفريـــق ينبغـــي أن ينـــصبَّ علـــى ترتيـــب  و  -٨
إنَّـه ينبغـي    فاالحتياجات احملّددة من خالل آليـة االسـتعراض حـسب األولويـة وضـمان تلبيتـها،                 
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ــاق دورة       موا ــن نطـ ــة عـ ــاالت خارجـ ــة يف جمـ ــساعدة التقنيـ ــات إىل املـ ــاول االحتياجـ ــلة تنـ صـ
، ضـمن أطـر      وغريهـا مـن االحتياجـات املُـستجّدة        االستعراض احلالية، مثل استرداد املوجودات    

  ).٤٥، الفقرة CAC/COSP/IRG/2011/4( املبادرات اإلقليمية والدولية القائمةاألنشطة ومنها 
    

     لتحديد االحتياجات من املساعدة التقنيةملقدَّمةااملساعدة   - باء  
 يف ورقة غرفة اجتماعات أعـدهتا األمانـة الجتمـاع الفريـق العامـل               مفصالحسبما يرد     -٩

ــومي         ــا ي ــود يف فيين ــة، املعق ــساعدة التقني ــين بامل ــضوية املع ــوح الع ــدويل املفت  ٤ و٣احلكــومي ال
املــساعدة التقنيــة إىل الــدول األطــراف  وســائل تقــدمي ميكــن النظــر إىل ، ٢٠٠٩ســبتمرب /أيلــول

بنجاح بغية دعم جهودها الرامية إىل االمتثال التفاقية مكافحة الفـساد علـى أهنـا عمليـة ثالثيـة                   
يف و. الوفـاء هبـا لـضمان االمتثـال       ينبغـي   الـيت   االحتياجـات   األوىل هي حتليـل     واملرحلة  . املراحل

لـى تقيـيم منـتظم لقـوانني ولـوائح وتـدابري            عهـذه املرحلـة     نطـوي   تتنفيـذ،   الإطار آلية استعراض    
وتـوفر قائمـة    . املؤسسيةومكافحة الفساد من حيث عالقتها مبواد االتفاقية وصالحيتها العملية          

تـستند إىل   عـد تـشاوري     ذات بُ التقييم الذايت املرجعية اليت وضعتها األمانة أداة واسعة النطـاق و          
وجـود ومـساعدة البلـد املعـين علـى تقريـر مـا              امللكية، من أجل استعراض ما هو م      عملية قطرية   

املرحلـة الثانيـة    تنطـوي   و . ميتثل امتثـاال تامـا ملـواد االتفاقيـة          إطاره التشريعي واملؤسسي   إذا كان 
ومــن مث لالتفاقيــة علــى حتديــد األولويــات فيمــا يتعلــق بتكييــف القــوانني واإلجــراءات اإلداريــة 

دد لبنــاء القــدرات بغيــة ضــمان مالءمــة وتنطــوي هــذه علــى عامــل حمــ .وضــعها موضــع التنفيــذ
ــائج    ــوغ تلــك النت ــات لبل ــة االحتياجــات مــن     . املهــارات واآللي ــة األخــرية فهــي تلبي ــا املرحل أم

 اإلطار التـشريعي واملؤسـسي       من أجل تفعيل   املساعدة التقنية اليت حددهتا الدولة الطرف املعنية      
  .الفسادبه يف جمال مكافحة املعمول 

الـيت  تنفيـذ  الاسـتعراض  إعمال آليـة  األوىل واالستعراض وىل من دورة  خالل السنة األ  و  -١٠
مــن الــدول األطـــراف   دولـــة  ٢٦خــضعت  الفــصلني الثالــث والرابـــع مــن االتفاقيــة،     تــشمل  

هـات  ذ برامج تدريبيـة جل    م املكتب ونفّ  يف إطار التحضري لعملية االستعراض، نظّ     و. الستعراضل
طلعـت  أُإقليميـة    )١( خـالل مثـاين حلقـات عمـل تدريبيـة          واخلرباء احلكـوميني مـن    االتصال املعّينة   

                                                         
طقة باللغة الفرنسية يف أفريقيا، ُعقدت يف للبلدان النا: كانت حلقات العمل التدريبية اإلقليمية كما يلي )1(  

سبتمرب /؛ لبلدان مشال أفريقيا والشرق األوسط، عقدت يف الرباط يف أيلول٢٠١٠سبتمرب /داكار يف أيلول
أكتوبر /سبتمرب وتشرين األول/، ُعقدت يف مدينة بنما يف أيلولي والكاريب؛ لبلدان أمريكا الالتينية ٢٠١٠
؛ ٢٠١٠أكتوبر /اللغة اإلنكليزية يف أفريقيا، ُعقدت يف بريتوريا يف تشرين األول؛ للبلدان الناطقة ب٢٠١٠

؛ للبلدان الناطقة باللغة ٢٠١٠أكتوبر /لبلدان آسيا واحمليط اهلادئ، ُعقدت يف جاكارتا يف تشرين األول
 يف عام ؛ ودورتان تدريبيتان ُعقدتا يف فيينا٢٠١٠أكتوبر /الروسية، ُعقدت يف موسكو يف تشرين األول

٢٠١٠.  



 

V.11-84970 5 
 

CAC/COSP/2011/10 

أحكــام االتفاقيــة ذات علــى واخلــرباء احلكــوميني املُــسَتعرضة  الــدول فيهــا جهــات االتــصال يف
 بـرامج تدريبيـة خمصـصة للـدول األطـراف         وقد ُنفِّذت عّدة  . ستعراض اال الصلة ومنهجية عملية  

 ة مـن الـدول     دولـ  ٤١ضع  ختـ تعراض، سـوف    خـالل الـسنة الثانيـة مـن االسـ         و.  علـى طلبـها    ًءبنا
إضــافة إىل ذلــك، و.  املكتــب حلقــات عمــل تدريبيــة مماثلــة وســُينظملعمليــة ذاهتــا، لاألطــراف 

احلـصول  لتقيـيم الـذايت املرجعيـة لـضمان         ا اسـتكمال قائمـة      علىعدة دول   إىل   املساعدة   قُدِّمت
طُرحـت تـدرجييا    املرجعية و مة  اجمية القائ ثة من بر   نسخة حمدّ  طُّورتأخريا،  و. شاملةعلى ردود   

اسـتعمال  وتعزيـز سـهولة   االسـتعراض   عمليـة  سرييـ معاجلة وحل عدة مسائل تقنية، وت     من أجل   
  . تهاوفعاليية الرباجم
 يف  سـتعراض لالخـضوعها   قـرر    مـن امل    الدول األطراف يف االتفاقيـة الـيت لـيس         وُتشجَّع  -١١

ــسنة  ــى إجــراء  ال ــة عل ــة اســتعراض طوعيــ املعني ــق قائمــة   مــن خــال ةعملي ــذايت ال تطبي ــيم ال  لتقي
هـذا االسـتعراض ليـشمل الفـصلني الثـاين واخلـامس مـن               نطاق   يوسَّعوميكن أيضا أن    . املرجعية

تنفيــذ بغيــة االتفاقيــة، مــن أجــل اتبــاع هنــج شــامل لتحديــد االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة  
اسـتخدام االتفاقيـة   يف  ةالتقنيـ مـن مقـدمي املـساعدة    عّدة جهات وقد بدأت  . االتفاقية بأكملها 

قــام متــشيا مــع هــذا املنظــور، و. القطــريالــصعيد علــى ألعمــال ذات أهــداف ُمحــّددة كإطــار 
وكالـة التعـاون   املكتب املعين باملخدرات واجلرمية، بالتعاون مـع      برنامج األمم املتحدة اإلمنائي و    

يف ،  )بـنغالديش (كمـة   التقين األملانية ومعهـد بـازل للحوكمـة ومعهـد الدراسـات املتعلقـة باحلو              
مــذكّرة إرشــادية بــشأن التقيــيم الــذايت التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة   "بإعــداد  ٢٠١٠عــام 
إشـراك  ب، توفّر منهجية إلجراء حتليل شامل لـنظم مكافحـة الفـساد             "جتاوز احلد األدىن  : الفساد

. اتيــةوالقــدرات العمليتــشريعات المــن خــالل دراســة وأصــحاب املــصلحة طائفــة واســعة مــن 
تـــساعد البلــد علـــى  عمليــة اســـتعراض تنفيــذ االتفاقيــة، و   الــدعم ل املــذكّرة اإلرشـــادية  تــوفّر  و

. تسهم يف اإلصـالحات الوطنيـة يف ميـدان مكافحـة الفـساد            االستعداد آللية استعراض التنفيذ و    
د  علـى طلبـها، وقـ      ًء يف إكوادور ومايل وناميبيا، بنا      للثغرات  شامال جيري املكتب حاليا حتليال   و
  . املتحدةزانيا تن طلبا رمسيا إلجراء حتليل مماثل من مجهورية ىتلق
    

رباء اخلاصة خببيانات التيسري تقدمي املساعدة التقنية من خالل استخدام قاعدة   - جيم  
    مكافحة الفساد

تلبيــة مكافحــة الفــساد مــن أجــل جمــال  اخلــربة الفنيــة يف بــشأن قاعــدة بيانــات أنــشئت  -١٢
وقد رشـحت الـدول األطـراف       .  اليت حتّددها الدول األطراف    ساعدة التقنية  امل االحتياجات من 

ووفقـا  .  خبريا يف مكافحة الفساد، ومن املتوقـع أن يـزداد هـذا العـدد              ١٦٢حىت اآلن أكثر من     
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ع علـى  زِّاألمانة منوذج بيان سرية ذاتيـة و ت دَّمل املعين باملساعدة التقنية، أعلتوصية الفريق العا  
 خـربة  حنيرشّـ املاخلـرباء   تكـون لـدى     جيـب أن    و.  ملساعدهتا يف عملية الترشـيح     الدول األطراف 

 الواجـب لتنـوع    االعتبـارُ وُيعطَـى . هبـا ومعرفـة   واحد أو أكثـر مـن جوانـب االتفاقيـة       جانب  يف  
  .النظم القانونية العاملية، وكذلك ملبدأ التوزيع اجلغرايف العادل

يهـا أن تقـّدم   عـة عل قِّاملوالدول  تفاقية و يف اال ، ميكن للدول األطراف     الراهنيف الوقت   و  -١٣
إلدراجهـا يف قاعـدة     الـشبكي   عرب موقع املكتـب     ني  وطنيالخرباء مكافحة الفساد    عن  معلومات  
أو  ربائهـا اخلاصـة خب علومـات   من امل إضافة التفاصيل ذات الصلة     بللدول  ذلك  سمح  وي. البيانات
مــة مــن لــى مجيــع املعلومــات املقدّ الطــالع عالألمانــة وال يتــسّنى إال . نترنــتعلــى اإلها تعديلــ

وتــوفر قاعــدة البيانــات حملــة عامــة عــن   . ضــمان الــسرية؛ ومــن مثّ، يتحقّــق خــالل هــذه اآلليــة 
وتـستند األنـشطة الـيت يـضطلع      . جمـاالت خـربهتم   من حتديث وتـصنيف     ن  مكِّاخلرباء تُ مؤهالت  

واملتطلبـات   االحتياجـات    هبا اخلرباء على مبادئ توجيهية واضحة ومنهجية مشتركة، مـع أخـذ           
رباء مكافحــة اخلاصــة خبــبيانــات القاعــدة وســتتوقف صــّحة . اخلاصــة بكــل بلــد بعــني االعتبــار 

ثة عن اخلـرباء    تقدمي معلومات دقيقة وحمدّ   بعلى التزام الدول األطراف     يف املدى الطويل    الفساد  
  .أداة مفيدةالبيانات قاعدة يضمن أن تظل ، مما نياملتاح
جهود املكتب لتيسري تقدمي املساعدة التقنية، كان هناك تركيز متزايد علـى            يف سياق   و  -١٤

بـرز  الـذي   م فيما بني بلـدان اجلنـوب،         التعلّ يه أيضا بعبارة  يشار إل والتعاون بني بلدان اجلنوب،     
  . ذات الطابع التقليديياكل املساعدة اإلمنائيةهلل كمُِّمعنصر كبديل أو 

    
   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية يقّدمها اليتاملساعدة التقنية   - دال  

     وبناء القدراتاتالتشريعيف جمايل 
املكتــب ظــل ملــؤمتر الثالثــة، اقــدت دورة ، عنــدما ُع٢٠٠٩نــوفمرب /تــشرين الثــاينمنــذ   -١٥
يف جمـايل   ة  خّصـص  من خـالل أنـشطة مُ      وذلك على طلبها،    ًءلدول بنا إىل ا م املساعدة التقنية    قّدي

ــ ــاءات شريعالت ــدرات ووبن ــوير أدوات   كــذلك  الق ــن خــالل تط ــساعدة   لم ــدمي امل ــسري تق يف تي
 الثالـث والرابـع مـن    نيالفـصل علـى   سائل ال يقتـصر تناوهلـا  املـساعدة املقدمـة مبـ   وتتعلّـق   . امليدان

والفـصل  ) التـدابري الوقائيـة  (أيـضا الفـصل الثـاين    بل ،  ضهما حاليا استعرااللذين جيري   االتفاقية،  
  ).استرداد املوجودات(اخلامس 

مت املساعدة يف إطار الربنامج املواضـيعي بـشأن تـدابري مكافحـة الفـساد واجلرميـة                 ّدوقُ  -١٦
. ٢٠١١-٢٠٠٨العناصر ذات الصلة يف اسـتراتيجية املكتـب للفتـرة          باالستناد إىل   االقتصادية،  
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إطــار الــربامج  ضــمنذ نفّــالــيت ُتيــشري الربنــامج املواضــيعي أيــضا إىل أنــشطة مكافحــة الفــساد  و
  . ذات الصلةاإلقليمية

ــا     -١٧ ــرامج لــشرق أفريقي ــرة تــشمل (وقــد وضــعت ب وشــرق آســيا  ) ٢٠١٢-٢٠٠٩الفت
-٢٠٠٩الفتــرة تــشمل  (ي الكــاريبومنطقــة ) ٢٠١٤-٢٠٠٩الفتــرة تــشمل (واحملــيط اهلــادئ 

ــة  ) ٢٠١٢ ــدول العربي ــشمل (وال ــرة ت ــا   ) ٢٠١٤-٢٠١٠الفت ــوب شــرق أوروب ــشمل (وجن ت
ــرة  ــا   )٢٠١٢-٢٠٠٩الفت ــرة تــشمل (وغــرب أفريقي ــة  ُوَو) ٢٠١٤-٢٠١٠الفت ضــع يف اآلون

برنـامج ملنطقـة    و) ٢٠١٤-٢٠١١الفتـرة   يـشمل   (فغانستان والبلدان اجملاورة    األخرية برنامج أل  
األهداف الرئيسية لنهج الربامج اإلقليميـة      و). ٢٠١٤-٢٠١١الفترة  يشمل  (فريقي  األنوب  اجل

ن الــشريكة الكاملــة مــن خــالل مواءمــة الــسياسات      ملكيــة البلــدا ) أ: (هــو ضــمان مــا يلــي   
إطار مفاهيمي وعمليـايت متكامـل لنقـل معـارف املكتـب      ) ب(واألولويات اإلقليمية والوطنية؛  

اخلروج من هنج جمـزأ للمـشاريع إىل هنـج    ) ج(وخربته الفنية على الصعيدين اإلقليمي والوطين؛       
تنـسيق وثيـق    ) ه(األمم املتحدة األخـرى؛     تعاون وختطيط أكثر فاعلية مع هيئات       ) د(برناجمي؛  

  .مع اجلهات املاحنة الثنائية واملتعددة األطراف األخرى ومع مقدمي املساعدة اإلمنائية
ففي حني هتدف الـربامج      .تكامال تاما وتتعاضد  املواضيعية واإلقليمية   وتتكامل الربامج     -١٨

ه املكتــب علــى الــصعيد امليــداين، اإلقليميــة إىل جتــسيد الطــابع الترابطــي للعمــل الــذي ينــهض بــ
 الـربامج اإلقليميـة   وبينما تعمـل .  أنشطة املكتب يف ميدان حمددكامل الربامج املواضيعية    ُتجّسد

شـاملة  يتـيح بنيـة     عي  يضـ اامج املو نـ الرب فـإنَّ ،  امليـدان بوصفها وسيلة للتنفيذ وبناء الـشراكات يف        
ــمــن لالســتخدام يف العناصــر ذات الــصلة   ذ الربنــامج املواضــيعي بــشأن  نفّــُيو. ةالــربامج القطري

الفساد جنبا إىل جنب مع اجلهـود اجلاريـة يف هـذا اجملـال لـضمان االتـساق والتماسـك يف هنـج                       
  . الربناجمي ملكتبا

    
       وبناء القدراتات التشريعيف جمايللتلبية االحتياجات ة املخّصصة املساعد  - ١  

    "ال ملكافحة الفساد فّعنظام عامليصوب "تنفيذ الربنامج العاملي   )أ(  
لعديــد مــن االحتياجــات مــن املــساعدة  جــرت تلبيــة ا، ٢٠١١-٢٠١٠خــالل الفتــرة   -١٩

نظـام  صـوب   "مـن خـالل الربنـامج العـاملي          -ال يـزال ذلـك جاريـا        و -التقنية ملكافحة الفساد    
شورة ن املكتـب مـن تـوفري التوجيـه املهـين وتقـدمي املـ          مكّـ الـذي يُ  ،  "ال ملكافحة الفساد  عاملي فعّ 

  . على طلبهاًءلدول األطراف، بناإىل اواخلربة الفنية 
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م املكتـب   ، قـدّ  ٢٠١١يونيـه   /حزيرانىل  إ ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين من  وخالل الفترة     -٢٠
أفغانــستان وإكــوادور وثيوبيــا واألردن إاخلــربة واملــساعدة التقنيــة مبــا يتماشــى مــع االتفاقيــة إىل 

) اإلسـالمية  -مجهوريـة   (ندونيـسيا وأوزبكـستان وإيـران       إحـدة و  ألبانيا واإلمـارات العربيـة املت     و
تركمانـستان  ووبـريو وتايلنـد     ) املتعـددة القوميـات    -دولة  (الربازيل وبنما وبوتسوانا وبوليفيا     و

ــل األســود  ليــشيت-وتيمــور ــة  و واجلب ــة الليبي ــة العربي ــة  واجلماهريي ــة الكونغــو الدميقراطي مجهوري
رومانيـا  و والـرأس األخـضر      اوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية سـابق       مجهورية ترتانيـا املتحـدة ومجه     و

 تيـ غانـا وفـانواتو وفي  وصربيا والعراق وساموا والسنغال وسوازيلند وسيشيل وشيلي     و وزامبيا
موريتانيـا  وملـديف   ومـصر واملغـرب     وليربيا ومايل   ولبنان  وكينيا  وكولومبيا  ونام وكازاخستان   

مت املـساعدة التقنيـة إىل جنـوب        دِّكمـا قُـ   . نـدوراس والـيمن   نيجرييا واهلند وه  ونيبال  وناميبيا  و
 الـشرق األوسـط ومشـال       أيضا ملناطق اإلقليمي  الصعيد  مت املساعدة التقنية على     دِّقُو. السودان
  .البلقانوغرب  ؛ وأمريكا الالتينية؛فريقياألنوب اجلأفريقيا و  وشرق ووسط؛أفريقيا
 وتايلنـــدبوتـــسوانا (ملـــساعدة لـــك االـــيت تلقّـــت تدول  دول مـــن الـــأصـــبحت ســـتو  -٢١

 يف االتفاقيـة خـالل الفتـرة قيـد          اأطرافـ ) ونيبـال واهلنـد    ومجهورية الكونغو الدميقراطيـة وفـانواتو     
  . هاالتصديق وبعد أثناء عمليةيف تلك الدول، إىل م املكتب الدعم االستعراض، وقّد

اتبـاع هنـج    ب الـيت تطلـب الـدعم        مة إىل الدول  معظم أنشطة املساعدة التقنية املقدَّ     وُتنفَّذ  -٢٢
، اتصـياغة التـشريع   أحـد البلـدان بـشأن       عمـل يف    حلقة  تنظيم  ولدى  . اجلوانبمتعدد   و شامل

وعلــى  املــساعدة أيــضا علــى بنــاء قــدرات خمتلــف املؤســسات املعنيــة  تقــدَّمعلــى ســبيل املثــال، 
ة وطنيـة أو اعتمـاد      التدابري املناسبة لتـسهيل التنفيـذ الفعـال، مثـل وضـع اسـتراتيجي             توافر  ضمان  

تعـاون وثيـق مـع    يف املكتـب، يف سيـشيل،    قـام   علـى سـبيل املثـال،       و. قواعد الـسلوك  لمدونات  
الـسلطة القـضائية    اخلاصة ب  السلوك   ات مدون اريعض مش ااستعرببرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     

. سلوك القـضائي  ، مبا يف ذلـك مبـادئ بنغـالور للـ          الساريةمع املعايري الدولية    حتقّق من اتساقها    و
 علـى إدارة القـضايا يف سيـشيل        املعـين بـ    الـوطين  العامـل    الفريَق إضافة إىل ذلك، ساعد املكتبُ    و

  .الوطينالصعيد على لتطبيقه  ايالقضاحتديد واقتراح نظام فعال إلدارة 
 يـة رعاب ٢٠١٠ذ يف عـام     فّـ  الدميقراطيات الناشـئة يف أفريقيـا نُ        بشأن مشروعإطار  يف  و  -٢٣

خطـط عمـل    كإطار عام استندت إليه      االتفاقية   تخدممم املتحدة للدميقراطية، استُ   صندوق األ 
 رييااملعـــات وضـــع هـــدف إىل تعزيـــز قـــدرييـــا وموريتانيـــا، وليربوكافحـــة الفـــساد يف توغـــو مل
وعقــدت .  االمتثــال ألحكــام االتفاقيــةالوطنيــة مـن أجــل لــسلطات لــدى ااملؤســسية القـدرات  و

ــة  ــوان  حلق ــدر "عمــل بعن ــز ق ــا    تاتعزي ــساد يف غــرب أفريقي ــات مكافحــة الف يكــواس اإل( هيئ
. ٢٠١٠يونيـه   /حزيـران يف داكـار يف     " تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد     ): وموريتانيا
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. املغــرب وبينــهم ممثلــون عــن روانــدا مــن  مــشاركا، ٦٠حلقــة العمــل مــا يزيــد علــى  وحــضر 
ن هيئــات مكافحــة الفــساد يف خطــة عمــل إلنــشاء شــبكة مــ  مــدتعُتاالعمــل، حلقــة خــالل و

للجنــة التوجيهيــة للــشبكة يف بامــاكو يف عقدتــه امتابعــة لليف اجتمــاع و. أفريقيــامنطقــة غــرب 
  . بالتفصيلتنفيذ خطة العملنوقش ، ٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول

 الطـوعي السـتعراض تنفيـذ       ي  التجـريب لربنـامج   لتابعـة   وعلى سـبيل امل   إضافة إىل ذلك،    و  -٢٤
ــ يل لوضــع وإطــالق أنــشطة املــساعدة التقنيــة لتلبيــة االحتياجــات الــيت    م متويــل أّودِّاالتفاقيــة، قُ

وذلـك  ،  )٢٠٠٩-٢٠٠٧الفتـرة   يـشمل   الـذي   (سـتعراض التجـرييب     االخالل الربنامج   ُحدِّدت  
األنــشطة يف دولــة بوليفيــا املتعــددة    انــصّب تركيــز  و. تنفيــذ الآليــة اســتعراض لتطبيــق متهيــدا 

تــشريعات الوطنيــة واألطــر املؤســسية املتــصلة حبمايــة الــشهود يف   الاســتعراض القوميــات علــى 
  مفــصالومشلــت األنــشطة يف بــريو حتلــيال.  اســترداد املوجــوداتعلــىقــضايا الفــساد وكــذلك 

  . للحد من الفساد يف قطاع الصحةطُرحتللتحديات اليت 
    

    مكافحة الفساديف جمال تنفيذ برنامج املوجهني   )ب(  
مكافحــة يف جمــال هني يف إطــار برنــامج املــوجِّ  يِّن مستــشارون ُعــ، ٢٠٠٦منــذ عــام    -٢٥

ــساد،  ــا واألردن يف الفــ ــة (بوليفيــ ــات  -دولــ ــددة القوميــ ــد) املتعــ ــضر   وتايلنــ ــرأس األخــ والــ
 واسـعة  وقدَّم هؤالء املستـشارون جمموعـة     . وطاجيكستان وكينيا، وكذلك يف جنوب السودان     

تنفيـذ االتفاقيـة،    ي ل يـوم اللـدعم   ا و ةالتقنيـ ورة  املـش  و ة العاّمـة  املشورة يف جمال السياس   من أنشطة   
 املتـصلة بـه   الـسياسات   وضع   وإنشاء مؤسسات مكافحة الفساد و     للثغراتمثل إجراء تقييمات    

 مي وتقـــدا،قـــضائيمرتكبيـــه ومالحقـــة بـــشأن الفـــساد  اتوتـــوفري التـــدريب يف جمـــال التحقيقـــ
  . استرداد املوجودات وإسداء املشورة بشأن استراتيجياتات،التشريعاإلرشادات بشأن 

مستــشار يف تعــيني  مــن خــالل ٢٠١١يف منتــصف عــام املــوّجهني اســتؤنف برنــامج و  -٢٦
دون اإلقليمـي يف كينيـا      علـى الـصعيد     مستـشارين   كذلك تعيني   مجهورية الكونغو الدميقراطية و   

وسـوف ُتتـيح شـبكة      ). جلنوب شرق آسـيا    (وتايلند) مريكا الوسطى أل(وبنما  ) لشرق أفريقيا (
خـربة فنيـة ميكـن االسـتعانة هبـا سـريعا علـى كـال الـصعيدين          مكافحة الفساد وّجهني يف جمال  امل

املشورة إىل الـدول األطـراف      إسداء  وميدانيا   التوجيه   بغية تيسري تقدمي   ودون اإلقليمي    القطري
  .تعزيز تنفيذ االتفاقيةمن أجل تعزيز التشريعات واملؤسسات على ملساعدة اليت تطلب ا
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    بناء القدراتوكافحة الفساد شاملة مل ةطريقُبرامج يذ تنف  )ج(  
أيـضا أنـشطة تتعلـق     تتـضمن   عادة ماوهيبناء القدرات، لشاملة ميدانية  فذت برامج   ُن  -٢٧

  .بالتدابري الوقائية واسترداد املوجودات، يف عدد من البلدان
التقنيـة  املـساعدة   تقـدمي   املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة علـى          دأبفي أفغانستان،   ف  -٢٨

لرقابـة  ل األعلـى املكتـب   إىل  دعم  ّدم الـ  قُـ و.  احلكومة على تنفيذ االتفاقية    ات تعزيز قدر  من أجل 
 املساعدة التشريعية لتنقيح مـشروع قـانون مراجعـة احلـسابات،            قُّدمتكما  . ومكافحة الفساد 

د بـشأن  ومراجعة قـانون العقوبـات ومـشروع قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة، ووضـع قـانون جديـ                  
ظـلّ املكتـب    إضافة إىل ذلـك،     و. هيكل وسلطات مكتب املدعي العام وقانون مكافحة الفساد       

وثيــق مــع مكتــب املــدعي العــام يف وضــع وتنفيــذ  املعــين باملخــدرات واجلرميــة يعمــل علــى حنــو  
عقــب اعتمــاد مدونــة قواعــد الــسلوك، أطلــق   و. عــضاء النيابــة العامــة ألســلوك قواعــد مدونــة 

األفغـان يف مجيـع أرجـاء       برناجما تدريبيا ألعضاء النيابة العامة      باملخدرات واجلرمية   املكتب املعين   
 مـــن أعـــضاء النيابـــة العامـــة يف مجيـــع أحنـــاء ١ ٦٠٠كثـــر مـــن  أب حـــىت اآلنرِّوقـــد ُد. البلـــد

علـى تنقـيح مدّونـة قواعـد الـسلوك          مت مساعدات إضـافية إىل وزارة الداخليـة         وقّد. أفغانستان
ذلـك،  إضـافة إىل    و. شروععلى اسـتعراض املـ    حاليا  وتعكف وزارة الداخلية    الشرطة؛  اخلاصة ب 

 املكتـب املـساعدة     دمقـ ُياجلرميـة،   ألحبـاث   األمـم املتحـدة األقـاليمي       معهـد   مـع   ويف تعاون وثيق    
يف والقـضاة األفغـان     ليستخدمه أعضاء النيابة العاّمة      النهائية   تهصيغيف   هوضعودليل  على إعداد   

 مــن مــوظفي العدالــة، مبــن فــيهم قــضاة  ٣٠١حــىت اآلن، ، برُِّدوقــد . دمعاجلــة قــضايا الفــسا
رهــار ومــزار  غنا الــشرطة مــن كــابول وقنــدهار ون   لون يف ومــسؤوأعــضاء يف النيابــة العامــة  و

، يف شـراكة    قـام املكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة         ،  ٢٠١٠ينـاير   /كانون الثاين يف  و. وهرات
يف ومساهتـا    دراسـة عـن حـاالت الرشـوة          بإصـدار فـساد،   لرقابة ومكافحة ال  األعلى ل كتب  املمع  

املكتب املعين باملخـدرات واجلرميـة      بدعم من برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يعمل        و. أفغانستان
ــدرات       ــاء ق ــستان هبــدف بن ــساد يف أفغان ــى إجــراء حبــوث عــن الف ــى لكتــب املعل ــة األعل لرقاب

كتـب  امليوريكـا للبحـوث و    امـت مؤسـسة     قخالل الفترة قيد االستعراض،     و. ومكافحة الفساد 
الـصيغة النهائيـة   وضـع   واملكتـب املعـين باملخـدرات واجلرميـة ب        لرقابـة ومكافحـة الفـساد     األعلى ل 

ــصائية  خــاص بســتبيان ال ــإجراء الدراســة يف   دراســة استق ــة وب ــة٢٥قطاعي ، وهــي أّول  مقاطع
ــصعيد     ــى ال ــة عل ــة عــن احلوكم ــصائية قطاعي ــيدراســة استق ــصب .  احملل ــز تركوسين الدراســة ي

  .التعليمجمال على االستقصائية القطاعية التالية 
ــا  املكتــب املعــين باملخــدرات واجلرميــة  ندونيــسيا، يواصــل إيف و  -٢٩ مــساعدة احملكمــة العلي

ويـدعم  . وروحـه املهنيـة   تـه   اوغريها مـن املؤسـسات علـى تـدعيم نزاهـة اجلهـاز القـضائي وقدر               
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 يــةريهــا مــن املؤســسات بتنظــيم دورات تدريباملكتــب أيــضا مفوضــية القــضاء علــى الفــساد وغ 
متخصصة وتقدمي مساعدات يف جمال تكنولوجيا املعلومـات ودعـم تنفيـذ اسـتراتيجية مكافحـة                

ة محلـ مـن أجـل شـن     منظمـة شـعبية غـري حكوميـة     ١٥ إىلالـدعم أيـضا     وجيـري تقـدمي     . الفساد
 مـوظفي  اتبتـدعيم قـدر  وفيمـا يتعلـق بالفـساد والبيئـة، يقـوم املكتـب            . لفـساد ا ملناهـضة    وطنية

التحقيق يف قـضايا قطـع األشـجار غـري           أجهزة إنفاذ القانون والعدالة اجلنائية يف إندونيسيا على       
. حماكمتــهميا وئقــضا تلــك األفعــالمــرتكيب شروع وقــضايا الفــساد املرتبطــة هبــا ومالحقــة   املــ

املتحـّرين  "ّمون بــ  من ُيس ويعمل املكتب أيضا مع منظمات اجملتمع املدين اإلندونيسية على دعم           
  . بون جرائم احلَراجة يف جمتمعاهتم احمللية ويكشفوهنا، الذين يتعقّ"احلُفاة
عمل مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          على االشتراك يف ال   املكتب  دأب  يف العراق،   و  -٣٠

عمليـة  أجنـزت   حـىت اآلن،    و. ٢٠١٢-٢٠٠٨لفتـرة   يف ا لتنفيذ برنامج شـامل لتقـدمي املـساعدة         
م الـدعم  دِّ، وقُـ زاهـة  والـن  ةالرشـيد احلوكمـة  ودراسة استقـصائية عـن   للثغرات م ذايت وحتليل  تقيي

ن اطلــق مــشروعأُو. العتمــاد اســتراتيجية وطنيــة ملكافحــة الفــساد وتــشريعات مكافحــة الفــساد
 وغريهـا مـن املؤسـسات       زاهـة   الـن  مفوضـية  لـدعم    ٢٠١١عـام   خالل  ربنامج  الن يف إطار    اجديد

ات تعزيــز القــدرمنــها أمــور مــن أجــل مجلــة  تفاعــل مــع الــسلطة القــضائية   الذات الــصلة علــى
  . يف جمال استرداد املوجودات والتحقيقات املاليةالعملياتية

حـىت اآلن   ويف نيجرييا، أجنز املكتب، بالتشارك مع االحتاد األورويب، مشروعه األكـرب              -٣١
م االقتـصادية واملاليـة واجلهـاز       م الـدعم إىل مفوضـية اجلـرائ       قـدّ حيـث   يف جمال مكافحة الفساد،     

وذلـك، علـى     العملياتيـة،     املفوضـية  نشطة تعزيـز تـدعيم قـدرات      األومشلت  . القضائي النيجريي 
 املعــدات العملياتيــة  ريفتــوفري التــدريب املتخــصص ملوظفيهــا ومــديريها، وتــو     ســبيل املثــال، ب 

رب للتحاليـل اجلنائيـة،     األساسية، وإنشاء معهد التدريب والبحث التـابع للمفوضـية، وإنـشاء خمتـ            
ــا املعلومــات وتطبيقــات قواعــد بيانــات متخصــصة مــصممة      وتــوفري نظــام عــصري لتكنولوجي

هـاز القـضاء النـيجريي وسـائر        عن توفري املـساعدة جل    املشروع  أسفر  كما  . حسب االحتياجات 
 ينالـوط اجلهات املعنية يف قطاع العدالة على تدعيم نزاهة وقـدرات نظـام العدالـة علـى الـصعيد         

ر وأُجــري تقيـيم واسـع النطــاق لنــزاهة وقـدرات قطــاع العدالـة وفّــ     .  واليـات نيجرييـة  ١٠ويف 
، وحتديد اجملاالت الـيت تتطلـب املزيـد مـن املـساعدة،      بيانات مرجعية أتاحت قياس التقدم احملرز 

واشـتمل املـشروع أيـضاً علـى تقييمـات          .  خطط عمل علـى صـعيد الواليـات وتنفيـذها          ووضع
ــساد، و ــوللف ــت ــة       فري ال ــشاء شــبكة وطني ــساد، وإن ــة ملكافحــة الف دعم لوضــع اســتراتيجية وطني
ويف مـشروع آخـر، ال يـزال جاريـا، يـساعد املكتـب القطـاع اخلـاص         . اجملتمـع املـدين  ملنظمات  
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، وكذلك علـى    ةالتجاريملعاجلة السلوك غري األخالقي يف األعمال       النيجريي على وضع مبادئ     
  .بني القطاعني اخلاص والعامالتعامل يف إجراء تقييمات ملخاطر الفساد 

وبعثـة منظمـة    الربنـامج اإلمنـائي     يف مجهورية الكونغو الدميقراطيـة، اشـترك املكتـب مـع            و  -٣٢
األمم املتحدة لتحقيق االستقرار يف مجهورية الكونغو الدميقراطية، ويف تعاون وثيق مع السلطات             

مسائل الوصول إىل العدالة،    الربنامج  يتناول  و. الوطنية، يف صوغ برنامج مشترك يف جمال العدالة       
وضـع  وسُي. وشفافية القضاء ونزاهته، وإصالح السجون، والـشرطة القـضائية، ومكافحـة الفـساد     

 أعــاله يف وزارة العــدل ٢٥ليهــا يف الفقــرة إاملــشار   مكافحــة الفــساديف جمــالهني برنــامج املــوجِّ
  .يذ برنامج العدالة املشتركةتنفميدانيا على وحقوق اإلنسان لتقدمي املساعدة 

صاحل لـ صـوغها   إضافة إىل ذلك، توجـد حاليـا بـرامج وطنيـة ملكافحـة الفـساد جيـري                  و  -٣٣
م املكتــب وقـد قـدّ  . مـصر  واألردن وتـونس كـ عـدة بلـدان يف الـشرق األوسـط ومشـال أفريقيــا،      

 مجيـع   بلـدان تنتـشر يف    املساعدة جلهود مكافحة الفساد، مبـا يف ذلـك اسـترداد املوجـودات، يف               
غريهـا  تعاون وثيـق مـع جامعـة الـدول العربيـة و     وذلك يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا،     أحناء  
ــة األخــرى و مــن  ــة جهــات تقــدمي  املنظمــات الدولي ــساعدات الثنائي ــدّ و. امل م املكتــب أخــريا، ق

ــساد    ــة الفـ ــربامج مكافحـ ــساعدة لـ ــوغها  املـ ــري صـ ــيت جيـ ــذلك يف  الـ ــربيا، وكـ ــا وصـ يف ألبانيـ
املــسائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات والتعــاون الــدويل واملــساعدة   ملّــا كانــت  و)٢(.كوســوفو

ــة   ــة املتبادل ــربز القانوني ــع ال تنفــك ت ــة،  يف مجي ــاطق الفرعي ــسُيقّدم امل تلــك املن كتــب املــساعدة  ف
  . على الطلبًءبناوالتوجيه والدعم، 

    
      دانأدوات املساعدة التقنية اليت تيسِّر تقدمي املساعدة يف املي  - ٢  

 وغري ذلك  رصيد معريف يف جمال مكافحة الفسادمن أجلاألدوات واملوارد الالزمة  وضع  )أ(  
    من األدوات واملواد اإلرشادية

  املتـــصلة باالتفاقيـــة الوطنيـــة املكتـــب مكتبـــة للتـــشريعات واألحكـــام القـــضائية أنـــشأ  -٣٤
. رد يف جمـال مكافحـة الفـساد   وإتاحة االطـالع علـى مـوا   أداة لتعزيز تبادل املعلومات  باعتبارها  

 واهلـدف الرئيـسي مـن هـذه املكتبـة           . دولـة  ١٧٥ مـن أكثـر مـن        مراجـع وتتضمن املكتبة حاليـا     
املبذولـة يف  القانونيـة  اجلهـود  قـة عـن   املوثَّ املعـارف    أحـدث وفهرسـة وتعمـيم     هـو مجـع     القانونية  

 عليهـا أو انـضمامها   للمساعدة على تعزيز تنفيذ االتفاقية وتصديق الدول مكافحة الفساد   جمال  
                                                         

مجيع اإلشارات إىل كوسوفو الواردة يف ورقة املعلومات اخللفية هذه ينبغي فهمها على أهنا تتوافق مع قرار  )2(  
  ).١٩٩٩ (١٢٤٤جملس األمن 
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   مـــــن مـــــشروع أوســـــع نطاقـــــا ُيعـــــرف باســـــم  ا املكتبـــــة القانونيـــــة جـــــزءتعـــــد و.إليهـــــا
، وهـي  (TRACK)  رصـيد معـريف يف جمـال مكافحـة الفـساد       من أجـل  األدوات واملوارد الالزمة    

عبــارة عــن بوابــة إلكترونيــة علــى اإلنترنــت ومنتــدى للتعــاون بــني املمارســني املتخصــصني           
اجلهـود املبذولـة   املعارف القانونية وغري القانونية عـن  ها جمع وتنشر في  ُت،  كةواملؤسسات الشري 

مكافحة الفساد واسترداد املوجودات، مبا فيهـا دراسـات احلالـة واملمارسـات الفـضلى               يف جمال   
حتصل على الدعم من املبادرة اخلاصة باسـترداد املوجـودات    هي  وحتليالت السياسات العامة، و   

  .وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي واملؤسسات الشريكة األخرى ")ستار("املسروقة 
املكتـب، بالتعـاون مـع      قام  ،  ٢٠٠٧/٢٢اجمللس االقتصادي واالجتماعي    وعمال بقرار     -٣٥

معهــد حبــوث الــنظم القــضائية يف إطــار مبــادرة ســيادة القــانون، ومــع نقابــة احملــامني األمريكيــة 
 ئيالقــضااجلهــاز  تعزيــز نزاهــة بــشأنوضــع دليــل ب، التــابع جمللــس البحــوث الــوطين يف إيطاليــا 

للقـضاة واملمارسـني القـانونيني واملـشرعني        هـو أن يكـون مرجعـا         الـدليل    اهلدف من و. هوقدرات
 . القضائية الوطنية وإقامة العدلتطوير وتعزيز النظمب املعنيني السياسات ومقرِّري

ل االقتـصادي واجلـرائم     من خالل مشروع بـشأن إجـراءات مكافحـة جـرائم االحتيـا            و  -٣٦
املكتب األدوات الالزمة ملساعدة الدول األطـراف يف تعزيـز قـدراهتا             ، وضع ذات الصلة باهلوية  

القانونية واملؤسسية والتنفيذيـة مـن أجـل مكافحـة جـرائم االحتيـال االقتـصادي واجلـرائم ذات                   
 .ه ونشراملتصلة باهلويةدليل اجلرائم املكتب مؤخرا وأجنز . الصلة باهلوية

كتيب عن املـساءلة  إجناز   إىل املوارد املشار إليها أعاله، يعمل املكتب أيضا على           وإضافة  -٣٧
 . الشرطةأجهزة و ومديرالسياسات مقرِّروليستخدمه الشرطة  أجهزةيف  زاهة والنالرقابة و
    

     همناط الفساد وطرائقألالتقييمات القائمة على األدلة   )ب(  
تطـوير وحتـسني أسـاليب تقيـيم طرائـق      ب ،ض املنـهجيات القائمـة   اراسـتع  إثـر    ،قام املكتب   -٣٨

ــه الفــساد  ــة الــيت تتــيح إجــراء تقييمــات  ، مــع التركيــز علــى املنــهجيات  ومــواطن التعــرُّض ل كمي
 سياســات لوضــعمفيــد واســُتخدمت الدراســات االستقــصائية كأســاس . ومــستندة إىل التجــارب

ذات الــصلة مكيَّفــة حــسب تقنيــة الاعدة مــسلل أنــشطة وبــرامج وإعــدادأفــضل ملكافحــة الفــساد 
علــى ســبيل املثــال، برناجمــا للدراســات      ،أجنــز املكتــب ، ٢٠١١مــايو /أيــاريف و. االحتياجــات

ــان،    اال ــل األســود    مشــلستقــصائية عــن الفــساد يف غــرب البلق ــا والبوســنة واهلرســك واجلب  ألباني
يف أفغانـستان،  و. سـوفو كووكـذلك    ، وصـربيا وكرواتيـا    اومجهورية مقدونيا اليوغوسالفية سـابق    

 الفساداملتعلقة ب ستقصائية  اال برنامج شامل للدراسات     يف وضع ربنامج اإلمنائي واملكتب    الاشترك  
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ربنـامج اإلمنـائي، بالتعـاون الوثيـق مـع         وال املكتـب قام  يف العراق،   و. ونزاهة موظفي اخلدمة املدنية   
لدراسات االستقـصائية   لوضع برنامج   ب ،ءإلحصال الوطنية   واهليئةاهليئات الوطنية ملكافحة الفساد     

يف إطـار  وأخـريا،  و. هم مـوظفي اخلدمـة املدنيـة وظـروف عملـ     زاهة لنىل توفري تقييم شامل يرمي إ 
الرشـوة   فيمـا يتعلـق ب      الـسكان  لتجارباملكتب حتليال   يقّدم  دراسة عن ضحايا اجلرمية يف أفريقيا،       

 . بلدا أفريقيا١١ًاد يف  التجارب اليت تنطوي على فسنتوفري بيانات مباشرة عل
    

       الوقاية واسترداد املوجودات تقدمي املساعدة التقنية يف جمايل  - ٣  
     يف القطاع اخلاص تهتقدمي املساعدة ملنع الفساد ومكافح  )أ(  

" ـزسيمن"كافحة الفساد بدعم من مبادرة ملمشاريع ثالثة   ٢٠١١املكتب يف عام    استهل    -٣٩
 إىل وضـع   اريعشأحـد هـذه املـ     ويهـدف   . لقطاع اخلاص بعمل ا  االتفاقية   صلةز على   ، تركِّ زاهة  للن

 تـدريب   وحدةوإعدادستهدف القطاع اخلاص،  يالتفاقيةبشأن ا  واالتصال   للتوعيةاملي  عبرنامج  
 حـوافز  لتقـدمي  فكـرة إنـشاء نظـم     حبـث  إىل آخـر مـشروع   ويرمـي   .  االتفاقيـة  بشأن أكادميية   منطية

 املبـادرة بـاإلبالغ عـن     علـى   عها  ممـا يـشجّ   ،  زاهـة   الـن ودا يف جمـال     اليت تبـذل جهـ    لشركات  لقانونية  
لفـساد يف نظـم   التعـرض ل  مواطن احلد من إىلويهدف املشروع الثالث  . داخليةالالفساد  حاالت  
 ســد الثغــرات ، مــع العمــل علــى القــوانني واإلجــراءاتاســتعراض مــن خــالل العموميــة االشــتراء
وهــذان .  والقطــاع اخلــاصاالشــتراء العمــوميني إدارات التواصــل بــالثغــرات يف جمــال ة ويــاملعرف

اهلنـد، ينطويـان أيـضا علـى       واملكـسيك   املشروعان األخـريان، اجلـاري تنفيـذمها بـصفة جتريبيـة يف             
 .أنشطة جلمع ونشر املمارسات الفضلى والدروس املكتسبة على الصعيد العاملي

تحدة الذي يعمل مبثابـة منـصة تفاعليـة        مع االتفاق العاملي لألمم امل     بالتعاونووضع املكتب،     -٤٠
. لقطـاع اخلـاص  مـن أجـل ا   ملكافحـة الفـساد   ةلكترونيإبني األمم املتحدة والقطاع اخلاص، أداة تعلم        

تفاعلية مبنية على حاالت مستمّدة من الواقع بـشأن         تدريب  وتوفّر هذه األداة املؤلفة من ست منائط        
كات عـن التطبيـق العملـي ملبـادئ مكافحـة الفـساد            الفساد، إرشادات ملموسة ألعضاء أوساط الشر     

وتسعى األداة إىل حتقيق اهلدف املزدوج املتمثل يف رفع مستوى الـوعي             .على أساس أحكام االتفاقية   
وقـد اسـُتهل العمـل       .مبخاطر الفساد وتوعية القطاع اخلاص مبا ميكنه املسامهة به يف مكافحـة الفـساد             

 ة متاحـ  ياليـوم الـدويل ملكافحـة الفـساد، وهـ         وهو  ،  ٢٠١٠سمرب  دي/كانون األول  ٩هبذه األداة يوم    
 http://thefightagainstcorruption.unodc.org : علـى العنـوان التـايل      لمكتبالشبكي ل وقع  املجمانا على   

 ).http://thefightagainstcorruption.unglobalcompact.orgأو (
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    توجوداتقدمي املساعدة فيما يتعلق باسترداد امل  )ب(  
م املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة املتعلقـة باسـترداد املوجـودات يف                    قدَُّت  -٤١

املكتــب والبنــك اشــترك يف وضــعها  يت، الــ"ســتار "املــسروقةاســترداد املوجــودات إطــار مبــادرة 
املراتـب  اسـترداد املوجـودات إىل   مـسألة  دورا حموريا يف دفـع  " ستار"  مبادرة أدتوقد  . الدويل

 سويا مـن أجـل تعزيـز    على العملاملنظمات الدولية زت حفّ جدول األعمال الدويل و    األوىل يف 
بـادرة عـدة أدوات عمليـة       يف إطـار امل   نتجـت   وقـد أُ  . التعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة    

ــ ــترداد    اتيودراســـات سياسـ ــا يف ذلـــك دليـــل للممارســـني بـــشأن اسـ ــذا اجلهـــد، مبـ ة لـــدعم هـ
ــودات، و ــل املوجـ ــشأندليـ ــودات،  بـ ــاإليرادات واملوجـ ــرارات بـ ــل اإلقـ ــشأن ودليـ ــصادرة بـ  مـ

العديـد مـن     خـرباء مبـادرة سـتار        ، نظـم  إضـافة إىل ذلـك    و. املوجودات دون االسـتناد إىل إدانـة      
مبــادرة املــشتركة بــني بيانــات القاعــدة  تــشغيل ، وبــدأات التدريبيــة األساســية واملتقدمــةالــدور

 االتـــصال املعنيـــة اخلاصـــة جبهـــاتو) نتربـــولإلا(ة اجلنائيـــة املنظمـــة الدوليـــة للـــشرط و"ســـتار"
 . تطويرهاويتواصل، باسترداد املوجودات

إىل أكثـر مـن   " سـتار "مبادرة  يف إطار   بيج، استُ أيضاخالل الفترة املشمولة بالتقرير     و  -٤٢
. م الـدعم علـى املـستويني القطـري واإلقليمـي          دِّ طلبا للحـصول علـى املـساعدة التقنيـة، وقُـ           ٣٠
 ا اسـترداد املوجـودات استـضافته   بـشأن  عمـل   حلقـة بادرة يف   املعلى سبيل املثال، شارك خرباء      ف

 طبيعـة   ُتكّيـف يف مجيـع احلـاالت،      و. ٢٠١١ يونيـه /جامعة الدول العربية يف القاهرة يف حزيران      
في بعض احلـاالت يكـون التركيـز        ف :دة للدولة الطالبة  الحتياجات احملدَّ املساعدة لتناسب متاما ا   

 يف حـني    ؛لى احلوار بشأن السياسات وتسهيل االتصال بني السلطات الوطنية واملراكز املاليـة           ع
لتقـدمي   التركيز يف حاالت أخرى على أنشطة بناء القدرات وتقدمي خـدمات استـشارية               ينصب

  .  استرداد املوجودات يف جمالدةحتديات حمدَّ تذليل علىاملساعدة 
    

    املوارد املتاحة  - ٤  
املــساعدة التقنيــة لــدعم تنفيــذ االتفاقيــة، مبــا يف ذلــك   املتعلقــة بل أنــشطة املكتــب مــوَُّت  -٤٣

 لتقـدمي املـساعدة، مـن خـالل مـسامهات مـن       ني املطلـوب الفنـيني توفري العديـد مـن اخلـرباء       تكلفة  
فعاليـة   الثقـة املتناميـة يف       يـدل علـى   ، ممـا    بـاطراد  املاحنـة    البلـدان  دعـم    تزايـد وقد  . خارج امليزانية 

 .الربامجيذ تنف

ــن   و  -٤٤ ــرة م ــاين خــالل الفت ــانون الث ــاير /ك ــوز ٢٠١٠ين ــ/إىل مت ــيح  ، ٢٠١١ هيولي ــا أُت م
 ملنـع اجلرميـة     لـصندوق األمـم املتحـدة      ماليني دوالر أمريكـي يف شـكل تربعـات           ٩جمموعه حنو   
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 املكتــب يف جمــال مكافحــة يــديرها مقــرأنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت لتمويــل والعدالــة اجلنائيــة 
ــدا ولكــسمربغ    أردت تربعــات مــن وو. فــسادال ــا وبنمــا والــسويد وفرنــسا وكن ســتراليا وأملاني

والنرويج والنمسا والواليات املتحدة األمريكيـة، وكـذلك مـن برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي                  
يــة التابعــة  املكاتــب امليدانإىل مت أيــضا مــسامهات  دِّوقُــ. "ز ســيمن"شــركة والبنــك الــدويل و 
  .بناء القدراتل متعمقة ةطريقُ برامج للمكتب لتنفيذ

    
    تقدمي املساعدة التقنيةجمال التنسيق والتعاون يف   - هاء  

 نتــائج مــشاريع وبــرامج املــساعدة التقنيــة تعــززجعــل تفــادي ازدواجيــة اجلهــود وبغيــة   -٤٥
مبــا يف ذلــك ( مــع العديــد مــن كيانــات األمــم املتحــدة  اتاملكتــب شــراكيقــيم ، بعــضها بعــضا

ــامجال ــات حفــ  ربن ــائي، وإدارة عملي ــسالم  اإلمن ــة باظ ال ــة العام ــاق ألمان ــم  ، واالتف ــاملي لألم الع
ــة، واملتحــدة ــم املتحــدة جلن ــة      ل  األم ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــدويل، ومنظم ــانون التجــاري ال لق
 الشؤون االقتـصادية    وإدارة ،)اليونيسيف(، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة      )اليونيدو (الصناعية

شبكة احلكـم   البنك الدويل، و  ( املنظمات الدولية    سائر، فضال عن    )األمانة العامة بة  واالجتماعي
ــيد  ــن الرشـ ــة عـ ــساعدة ا املنبثقـ ــة املـ ــةإل جلنـ ــة  منائيـ ــة ملالتابعـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــداننظمـ   يف امليـ

ــصادي ــب يف    و. )االقت ــشارك املكت ــك، ي ــدة إضــافة إىل ذل ــة  ع ــادرات إقليمي ــل (مب ــادرة املمث ب
 االقتـصادي    يف امليـدان   نظمة التعـاون والتنميـة    مبادرة م  و التنمية اآلسيوي رف  املشتركة بني مص  

مثـل جمموعـة الـدول      (وآليات إقليمية ملكافحة الفساد     ) آسيا واحمليط اهلادئ  يف  كافحة الفساد   مل
تعزيـز تنـسيق    ستلزم   تـ  ، وهـي مبـادرات وآليـات      ) جملـس أوروبـا    ا أنـشأه  يتاملناهضة للفـساد، الـ    
 .قنية اليت تشمل خمتلف اجلهات املعنيةجهود املساعدة الت

، عمــل املكتــب ٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول ١٥يف قِّعــت ورة تفــاهم كّ ملــذاًوفقــو  -٤٦
 ومكافحـة  احلوكمـة تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال        علـى   ربنامج اإلمنائي معا بـشكل وثيـق        الو

ربنـامج اإلمنـائي    اشـترك ال  علـى سـبيل املثـال،       ف. لجهـود الوطنيـة ملكافحـة الفـساد       ل االفساد دعم 
التفاقيـة يف سـاموا     علـى ا  التـصديق   ما قبل    حلقة دراسية لدول احمليط اهلادئ       يف تنظيم واملكتب  

  عمل تدريبية للخرباء احلكوميني املشاركني يف آلية اسـتعراض         وحلقات،  ٢٠١٠ يوليه/يف متوز 
ــذال ــامج اإلمنــائي واملكتــب  وخيطــط ال. تنفي وإعــداد إطــار  فــساد  مكافحــة اللترشــيد أنــشطة ربن

ــا علــى إعــداد       ــة لألمــم املتحــدة، كمــا يعمــالن حالي ــة القطري ــة للمــساعدة اإلمنائي دورة تدريبي
لتيـسري  املهـارات التحليليـة والعمليـة و   وبتزويد املشاركني باملعارف الـضرورية     لملكافحة الفساد   

 . عناصر مكافحة الفساد يف أطر املساعدة اإلمنائيةإدماج
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تنظــيم حمافــل لتــسهيل تبــادل املعــارف  أيــضا علــى اإلمنــائي واملكتــب مج نــاويعمــل الرب  -٤٧
ف مـسؤولني مـن املنظمـات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف، بغيـة               ستهدتكافحة الفساد،   املتعلقة مب 

مبـادئ االتفاقيـة    وملعرفة الـسليمة ملـواد      بيان كيف ميكن استخدام ا    تعزيز الفهم العام لالتفاقية و    
 تناوهلــا مــسألة الــيت مــن املقــّرروســيكون بــني املــسائل . أعمــاهلم اليوميــة كإطــار ملــساعدهتم يف

ــة     ــدعم الــذي تقدمــه اجلهــات املاحنــة مــن أجــل تلبي ــة الــيت   ال االحتياجــات مــن املــساعدة التقني
 يف اإلطـار    وتنـسيقها  ترتيـب هـذه العمليـة        ية نتيجة لعملية االستعراض، وال سيما كيف      سُتستبان

  األولويـات  حتديـد ضـمان   ، بغيـة    اجلهات املاحنة اخلاصة ب اذج التمويل   األوسع لتنسيق املعونة ومن   
 .على النحو املناسب والتسلسل السليم والتنفيذ الفعال

ر فرصـا عديـدة   وقد ساهم املكتب بنشاط يف إنـشاء أكادمييـات ملكافحـة الفـساد، تـوفِّ               -٤٨
نــع مبالقطاعــات املعنيــة  يف خمتلــف للممارســني العــاملنيللتعــاون يف جمــال بــرامج بنــاء القــدرات 

 مبــادرة اشــترك يف إثــرأُنــِشئت األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفــساد  قــد و. تــه ومكافحالفــساد
كتــب والنمــسا واملكتــب األورويب ملكافحــة االحتيــال وأصــحاب مــصلحة آخــرون،  املذهــا ااخت

لكـي  وقـد أُنـِشئت هـذه األكادمييـة      .٢٠١١مارس / آذار٨وأصبحت منظمة دولية مستقلة يف    
تكــون مبثابــة مركــز متّيــز مــستقل يف جمــال التوعيــة مبكافحــة الفــساد والتــدريب علــى مكافحتــه  

 .والتواصل والتعاون بشأنه، فضال عن إجراء حبوث أكادميية عنه

 إنشاء أكادمييـة ملكافحـة      علىتعاون وثيق مع حكومة بنما املساعدة       يف   املكتب   ويقدِّم  -٤٩
 سـتتبع نفـس النـهج يف األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة              ،ي  لكـاريب اوأمريكا الوسطى   ملنطقة  الفساد  

ا وحلقــات عمــل مكيَّفــة حــسب االحتياجــات تتنــاول   موحــداأكادمييــ ام برناجمــدِّالفــساد، وتقــ
  .قليمية الناشئةهود مكافحة الفساد والقضايا والتحديات اإلجب خمتلف املواضيع املتصلة

    
    مرحلة ما بعد مراكش  -ثالثا  

الـيت يقـدمها مناسـبة    املـساعدة التقنيـة   كفالـة بقـاء     ؤمتر ل امل توجيهات   إىلاملكتب   يستند  -٥٠
، مــع التركيــز علــى آليــة اســتعراض التنفيـذ  املُـستبانة يف ســياق االحتياجــات ومتوائمـة متامــا مــع  

ملـضي قـدما   من أجل ااالستمرار يف دعم الدول األعضاء   وتفاقية  االالفصلني الثالث والرابع من     
 الثــاين والرابــع مــن االتفاقيــة قبــل اســتعراض تلــك األحكــام خــالل    نيلالفــصأحكــام يف تنفيــذ 

 .الدورة الثانية لآللية

تقـدمي  أنـشطة    هذه اإلرشادات فيما يتعلق مبحور التركيز وأسـاليب تنفيـذ            ويلزم تقدمي   -٥١
مي  مقـد سـائر تعزيز التنـسيق والتعـاون مـع       مواصلة  سبل  فيما يتعلق ب  املساعدة التقنية، وكذلك    
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دعم املـايل ألنـشطة     مزيـد مـن الـ      أيـضا حـشد      وسـيلزم . املساعدات الثنائيـة واملتعـددة األطـراف      
 .املساعدة التقنية من أجل تلبية التوقعات واملطالباخلاصة باملكتب 

    
طرائق الحتديد تعزيز تقدمي املساعدة التقنية من خالل ترتيب األولويات و  - ألف  

    افاحتياجات الدول األطرتضمن تلبية 
جمـاالت  جتـدر اإلشـارة إىل ظهـور        للمساعدة التقنية،   ذات األولوية   االت  اجملفيما يتعلق ب    -٥٢

حتليـــل أويل وباالســـتناد إىل . لتنفيـــذامتعـــددة خـــالل الـــسنة األوىل مـــن عمـــل آليـــة اســـتعراض  
 مـن  ، يبـدو أن خمتلف األفرقة العاملـة لدول األطراف من املساعدة التقنية وتوصيات     االحتياجات  

املساعدة التقنية فيما يتعلق بتنفيذ أحكـام الفـصلني الثالـث           من  لدول  ا احتياجات   ُتلبَّىملرجَّح أن   ا
ــة مــستويات    ــة علــى ثالث ــع مــن االتفاقي املــستوى اإلقليمــي واملــستوى  واملــستوى العــاملي   :والراب

يـة  يتـيح فرصـا كـبرية لتحقيـق أقـصى قـدر مـن التـأثري والفعال                أن  من شأن هـذا النـهج       و. طريقُال
القُطريــة، مبــادرةً ملــساعدة التقنيــة  ا اســتراتيجيةمتمــشيا مــع يف جمــال الربجمــة وســيكون واالتــساق
اليت تـستلزم تناوهلـا مـن    قليمية الجتاهات العاملية واإل  ، مع املراعاة التامة ل    املؤمتر اليت أقرها    وتنفيذاً،

 .منظور أوسع

 مـن خـالل     ُحـدِّدت دة التقنيـة الـيت       لالحتياجات من املساع   اجلاريالتحليل  ويتبيَّن من     -٥٣
لقـوائم كـل    أدوات وأدلـة ميكـن تكييفهـا    لوضـع  هنـاك حاجـة شـاملة       تنفيذ أنَّ استعراض ال آلية  

 احملـور الرئيـسي   دلة  األهذه األدوات و  وسيشكل وضع   . نطري معيَّ قُسياق أو طلب إقليمي أو      
بنــاء القــدرات  بــرامج تدريبيــة لتيــسري تــوفري عمليــة وأدوات أدلــةوميكــن وضــع . لنــهج عــاملي
ها الرشـوة يف القطـاع اخلـاص، ومحايـة          منـ  مـستهدفة،    جمـاالت  يف   ات وقادة القطاعـ   للممارسني
 إنفــاذ  يف جمــالاألشــخاص، والتعــاون الــدويل، والتحقيقــات املــشتركة عــن اإلبــالغ و ،املــبلغني
ملركزيـة  أخريا، ميكن تعزيز التعاون الـدويل مـن خـالل إنـشاء شـبكة مـن الـسلطات ا                  و. القانون

املعلومـات وتقـدمي اخلـربات      ورف  الكترونيـة وتبـادل املعـ     إلاليت مـن شـأهنا تـسهيل االتـصاالت ا         
 .على املستويني الوطين والدويلالفنية 

وسـائل  جبملـة    قهاينـس تعلى الصعيد اإلقليمي، ميكن تلبية احتياجات املساعدة التقنية و        و  -٥٤
 أوفـدت كافحـة الفـساد، الـيت    املعنـيني مب ستشارين من امل القائمةشبكة املكتب  االستفادة من   هامن

إضــايف يف األشــهر   مستــشارإليفــادطــط ختملكاتــب اإلقليميــة حــىت اآلن، وإىل اأربعـة مستــشارين  
 علــى تعزيــز الــصعيد اإلقليمــيمكافحــة الفــساد علــى  ويــساعد إيفــاد اخلــرباء يف جمــال  . القادمــة

، على حنـو أفـضل  إقليميا لقضايا اليت تنشأ جلة اومعاالتعاون والتنسيق على أساس املوقع اجلغرايف،     
 خرباء مكافحـة الفـساد علـى        انتدابومن شأن   .  للدول األطراف  بسرعةوتقدمي املساعدة التقنية    
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الصعيد اإلقليمـي أن يـساعد أيـضا يف إقامـة آليـات إقليميـة لتنـسيق جهـود مكافحـة الفـساد مـن                         
طة التعـاون الـدويل والتحقيقـات املـشتركة          أن تـشارك يف أنـش      ، اليت ميكن  لسلطات الوطنية أجل ا 

عمـل  وعقـد حلقـات   لخرباء أيضا تنظـيم  وميكن ل.  ويف تيسري عمل تلك اآلليات    وتبادل البيانات 
بنـاء القـدرات    ل أنـشطة    لتنفيـذ  معـا    ات املمارسني وقـادة القطاعـ     جتمععلى الصعيد دون اإلقليمي     
 .ملساعدة التقنية فيها احتياجات ااسُتبينتيف اجملاالت األساسية اليت 

مــن خــالل لمــساعدة التقنيــة ل االحتياجــات اخلاصـة  ســتحدَّدطــري، قُعيد العلـى الــص و  -٥٥
لـزم  ذي ي د الـ   الـسياق القطـري احملـدَّ      ليناسـب تقـدمي املـساعدة      كيَّفسُيو آلية استعراض التنفيذ،  

تعراض مـن  من خالل عمليـة الحقـة لالسـ   التقنية وقد تتحدد معامل تقدمي املساعدة    .فيهتقدميها  
أجل حتديد أولويـات الـسلطات الوطنيـة تبعـا للبنيـة اهليكليـة والظـروف املعّينـة للبلـد املـستفيد،                  

م دة، ميكـن أن تقـدَّ  األولويـات احملـدَّ  وباالسـتناد إىل  . بغية وضع خطة عمل لتقـدمي املـساعدة لـه        
طة بنـاء   املساعدة التقنيـة علـى املـستوى القطـري مـن خـالل مـزيج مـن الـدعم التـشريعي وأنـش                      

الوطنيـــون أو اإلقليميـــون اإلرشـــادات يف جمـــال صـــياغة  اخلـــرباء وميكـــن أن يقـــدم . القـــدرات
التشريعات املعنية وفقا لالتفاقية، بغية كفالـة تـضمينها بعـدا إقليميـا ومراعاهتـا للخـصائص الـيت          

مـن ثـالث    أنشطة بناء القدرات على هنج  تركزميكن أنو. ينفرد هبا النظام القانوين للبلد املعين  
لمـدربني  لتـدريب   متقدمـة و  تدريبيـة   منطية  وحدات  وتكون من برامج تدريب أساسية      يمراحل  

 املؤســسات ستــشملبــشكل عــام، و. لــضمان اســتدامة القــدرات الوطنيــة علــى املــدى الطويــل 
 مكافحـة الفـساد     وأجهـزة ،  وحـدات االسـتخبارات املاليـة     و وحـدات إنفـاذ القـانون،        املستفيدة

 والـسلطات املركزيـة     ،ئيةالقـضا  ، والـسلطة  وأعضاء النيابة العامة   القانون،   إنفاذاليت تتوىل مهام    
طريـةً، مبـادرةً    قُسـوف تكـون هـذه املـساعدة         و. ةالدوليـ و يف أنشطة التعـاون الوطنيـة        املشاركة
دة مــن ملــساعدة التقنيــة احملــدَّإىل اأقــصى قــدر مــن التــأثري وتلبيــة االحتياجــات   لكفالــة وتنفيــذاً،
 .تنفيذال  استعراضخالل آلية

 علـى إسـداء املـشورة التكنولوجيـة ونقـل اخلـربة        يف الغالب   وال تقتصر املساعدة التقنية       -٥٦
.  بل إهنا ُتفضي يف كـثري مـن احلـاالت إىل دعـم التغـيريات اهليكليـة والتحـوالت الثقافيـة                     .الفنية

الحات وجيـــب القيـــام بـــالتخطيط االســـتراتيجي وترتيـــب األولويـــات وحتديـــد تسلـــسل اإلصـــ
وجيـب بـذل جهـد      .  مع إيالء اخلصوصيات احمللية االعتبار الواجـب       ،وتوقيتها على حنو منهجي   

ــها        ــة مطابقت ــول وكفال ــاليب واألدوات واحلل ــتنباط األس ــة يف اس ــساق والدق ــضمان االت واع ل
املعنـيني  وجيب أن يصبح تكوين ثلة من األخـصائيني         . خلصائص كل دولة ومتطلباهتا وتقاليدها    

وجيـب يف   . إلصالحات واملضي هبا قُدما على الصعيد الوطين إحـدى أمسـى األولويـات             ا بإجراء
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 من أجـل إعـداد جيـل جديـد مـن املمارسـني              لبناء القدرات الوقت نفسه ختصيص موارد كافية      
  .دراية بتنفيذ التدابري املنصوص عليها يف االتفاقية على أمت وجههلم 
 علـى   أن يعتمـد  لتقنية يف جمال مكافحة الفـساد،       تقدمي املساعدة ا   املكتب، بغية    وبوسع  -٥٧

مـسائل   القانون والعدالة اجلنائيـة و     وإنفاذمنع اجلرمية   اخلربات التقنية املتخصصة الوفرية يف جمال       
ولـه أيـضا أن يـستفيد يف    ؛  أيـضاً ، مبا يف ذلك التعاون الـدويل يف املـسائل اجلنائيـة      سيادة القانون 
 امليداين وأوجه التآزر الربناجمية مع اجلهود املبذولـة يف جمـال            ته التشغيلية ووجوده  اذلك من قدر  

فــالوجود . رهـاب مــوال واإلوغـسل األ مكافحـة املخـدرات ومنــع اجلرميـة املنظمـة عــرب الوطنيـة      
ــب ميكِّ  ــداين للمكت ــه مــن العمــل بــ  املي ــيني   ن ــسؤولني احملل ــع امل ــق م ــصميم األشكل وثي ــشطة لت ن

ــذ ــدمج الكامــل ومــن شــأن . هاوتنفي ــال ــرامج املكتــب يفشطة اخلاصــة مبكافحــة الفــساد  لألن  ب
ن املكتب من تلبية الطلب على حزم أكثر مشوال من املساعدات الـيت             كِّأن مي القطرية  اإلقليمية و 

 إىل تعزيـز جهـود مكافحـة الفـساد          الراميـة تشمل إصالح العدالة اجلنائية بصفة عامة واألنشطة        
 .لة ذات الصاجلنائيةاألنشطة ب االهتماممن خالل 

لمــساعدة التقنيـــة مـــن خـــالل  ل اجلهـــات األخـــرىاملكتـــب تيـــسري تقــدمي  وسيواصــل    -٥٨
طويلـة  الاالسـتدامة   تتوقـف   و. رباء مكافحـة الفـساد    اخلاصـة خبـ   الشراكات ووضع قاعدة بياناتـه      

تقدمي معلومات دقيقـة وحمدثـة عـن اخلـرباء          بعلى التزام الدول األطراف     يانات  الباألجل لقاعدة   
  . لديهااملتاحني

    
    مي املساعدة التقنيةلتعاون والتنسيق بني مقدِّتعزيز ا  - باء  

 واحد من مقدمي املساعدة التقنية العديدين على املستويني الثنـائي           سوىاملكتب  ليس    -٥٩
ويتسم التنـسيق والتعـاون بـني مقـدمي هـذه اخلـدمات بأمهيـة فائقـة لكفالـة                   . واملتعدد األطراف 

فمن الـضروري احلـصول علـى صـورة دقيقـة وكاملـة عـن        . مثلاستخدام املوارد على النحو األ    
وقد طلـب فريـق اسـتعراض التنفيـذ إىل          . هوية مقدمي اخلدمات ونوع املساعدة املقدَّمة بالفعل      

الدول األطراف ومقدمي املساعدة التقنيـة أن يتبـادال املعلومـات مـع األمانـة بـشأن املـساعدات         
  .املقدمة أو اجلاري تقدميها

ملـشتركني  مت أمثلة عن املبادرات اليت اختذها املكتـب لتعزيـز الربجمـة والتنفيـذ ا             قُدِّقد  و  -٦٠
ة النـهوض هبـذه      مواصـل  ومـن املقـرَّر   . ، وال سـّيما الربنـامج اإلمنـائي       مع سـائر مقـدمي املـساعدة      

  .اجلهود التعاونية



 

V.11-84970 21 
 

CAC/COSP/2011/10 

     الدعم املايل لتقدمي املساعدة التقنيةحشد املزيد من  - جيم  
متويــل متعـدد الــسنوات ميكــن التنبـؤ بــه لتنفيــذ أنـشطة املــساعدة التقنيــة    مثـة حاجــة إىل    -٦١

وينبغــي للجهــات املاحنــة وســائر مقــدمي  . الالزمــة لــدعم الــدول األطــراف يف تنفيــذ االتفاقيــة  
 ألمهيــة التــصدي للفــساد مــن أجــل حتقيــق هــدف احلوكمــة الرشــيدة  املــساعدة التقنيــة، مراعــاةً

ــصادية واالجتماعيــ  ــة االقت ــستفيدة، اســتطالعُ  والتنمي ــدان امل ــستدامة يف البل ــادة  ة امل ــة زي  إمكاني
األموال املخصَّصة للمساعدة اإلمنائيـة مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات املـستبانة مـن                 االستفادة من   

  .خالل آلية استعراض التنفيذ
بـصورة ناجحـة    يف صلب املساعدة اإلمنائيـة      تنفيذ االتفاقية    مسألة   إدراجوقد يستغرق     -٦٢

. ومن مث، فمـن الـضروري احلفـاظ علـى اسـتمرارية اجلهـود وإبـداء التـزام ثابـت                   . الوقتبعض  
ولكــن، لكــي يتــسىن احلفــاظ علــى تلــك االســتمرارية وذلــك االلتــزام، مــن األساســي أن تظــل  

ــراءات      ــاذ إج ــة يف اخت ــسياسية املتمثل ــة ال ــداول     ملاألولوي ــة يف ج ــة عالي ــساد يف مرتب كافحــة الف
 وفيمــا خيــص اجلهــات املاحنــة وســائر مقــدمي املــساعدة  .والدوليــةيميــة واإلقلاألعمــال الوطنيــة 

االلتـزام مبكافحـة الفـساد أو تـستحوذ         علـى    املـسائل الناشـئة      تطغـى  كفالـة أال     املهمالتقنية، من   
ــه،       ــصها الختــاذ إجــراءات ملكافحت ــي ختصي ــيت ينبغ ــوارد ال ــى امل ــات   عل ــك باســتخدام اآللي وذل

التزام ودعم سياسـيني وجمتمعـيني واسـعني        كفالة وجود   كذلك  م  بالنسبة هل ومن املهم   . املناسبة
ــة  ل  اهلــدف العــام وتعزيــز االمتثــال ألحكــام االتفاقيــة، لتحقيــق  إلصــالحات املؤســسية واهليكلي

  . الفساد بصورة فّعالةاحلد مناملتمثل يف 
    

     االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  
ة استعراض التنفيذ ضرورة إسهام املساعدة التقنيـة        تبيِّن النتائج األوىل اليت خلصت إليها آلي        -٦٣
فريــق إليــه  أشــار وإضــافة إىل ذلــك، وحــسبما. االّعــتنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذا كــامال وف ب النــهوضيف 

اســتعراض التنفيــذ، ينبغــي أن ينــصب التركيــز علــى حتديــد األولويــات وكفالــة تلبيــة االحتياجــات    
صـلة تنـاول االحتياجـات اإلضـافية للمـساعدة التقنيـة يف             املستبانة من خالل اآلليـة، كمـا ينبغـي موا         

  .، مثل املنع واسترداد املوجوداتاجملاالت غري املشمولة بدورة االستعراض احلالية
  ويستلزم النهج االسـتراتيجي املقتـرح لتلبيـة االحتياجـات احملـدَّدة مـن املـساعدة التقنيـة                    -٦٤

ا مـن خـالل إعـداد أدوات وأدلـة تقنيـة؛ والعمـل        العمل على الصعيد العاملي، وال سـّيم      : ما يلي 
على الصعيد اإلقليمي من خالل أمور منـها تعـيني مستـشارين إقليمـيني وتنظـيم حلقـات عمـل                  
إقليميــة ودون إقليميــة لبنــاء القــدرات وتقــدمي أشــكال الــدعم القــانوين وبــرامج بنــاء القــدرات   

  .املكيَّفة حسب االحتياجات على الصعيد الوطين



 

22 V.11-84970 
 

CAC/COSP/2011/10

 املؤمتر يود أن ينظر يف تقـدمي مزيـد مـن اإلرشـادات بـشأن عمـل املكتـب يف                     لّعلو  -٦٥
جمال تلبية االحتياجات من املـساعدة التقنيـة يف جمـال مكافحـة الفـساد، وذلـك مـن حيـث                     

  .مضمون املساعدة وآليات تقدميها
علــى سيواصــل املكتــب اســتطالع أوجــه التــآزر مــع ســائر مقــدمي املــساعدة التقنيــة   و  -٦٦

 الـصعيد تعـدد األطـراف، والعمـل مـع الكيانـات الـشريكة علـى كـل مـن                   املالثنـائي و  ين  الصعيد
الـــدويل واإلقليمـــي ودون اإلقليمـــي لتعزيـــز اجلهـــود الراميـــة إىل زيـــادة املـــشاورات والتنـــسيق 

  .يف تقدمي املساعدة يف جمال مكافحة الفسادقدر والتعاون إىل أقصى 
مجيع مقدمي املساعدة يف جمـال مكافحـة الفـساد إىل          لعلّ املؤمتر يود أن ينظر يف دعوة        و  -٦٧

  .بغية حتقيق أقصى قدر ممكن من التأثري وجتنب االزدواجيةفيما بينهم تعزيز التنسيق والتعاون 
إضافة إىل ذلك، لعلّ املـؤمتر يـود أن ينظـر يف دعـوة الـدول األطـراف إىل كفالـة                     و  -٦٨

، طـري قُلـى الـصعيد ال  املقدَّمـة مباشـرة ع  نائية الثحتديد معامل املساعدة استخدام االتفاقية يف  
  . إىل أقصى حد أثر املساعدة املقدَّمةلزيادة
بغيــة مــساعدة الــدول األطــراف علــى تلبيــة احتياجاهتــا يف جمــال املــساعدة التقنيــة، مــن   -٦٩

 املوارد الكافية لتلبية تلك االحتياجات، ومـن مثّ تعزيـز االمتثـال الكامـل      توافرالضروري كفالة   
  .التفاقية لصاحل مجيع الدول األطرافل

 مــن االتفاقيــة، وبغيــة مــساعدة الــدول األطــراف ٦٢مــن املــادة ) ج( ٢ووفقــا للفقــرة   -٧٠
على تلبية احتياجاهتـا مـن املـساعدة التقنيـة مـن أجـل اسـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، ينبغـي للـدول                        

ص لـذلك الغـرض يف      األطراف أن تسعى إىل تقدمي تربعات كافيـة ومنتظمـة إىل حـساب خمـصَّ              
  .لألمم املتحدةتابعة إطار آلية متويل 

 علــى املــساعدة والــدعم املــستمرة للحــصول والطلبــات العمليــاتأنــشطة  منــو وقــد أّدى  -٧١
 القـدرة التـشغيلية واملـوارد       إىل اسـتنفاد  املتواصل املقدَّم من أجل التصديق على االتفاقية وتنفيذها         

وال بــد مــن احلــصول علــى تربعــات إضــافية وإبــرام ترتيبــات لتقاســم . احملــدودة املتاحــة للمكتــب
ن املكتـب مـن أداء مهامـه يف جمـال املـساعدة             لدان املستفيدة من املـساعدة ليـتمكّ      التكاليف مع الب  

  .التقنية
تربعات للمكتب، ملا قدَّمته من لعلّ املؤمتر يود أن يعرب عن امتنانه للبلدان املاحنة   -٧٢

إىل ة الدول األطـراف إىل زيـادة مـستوى املـسامهات املاليـة الـيت تقـدمها                  وأن ينظر يف دعو   
لــدول األعــضاء الــيت تطلبــها بغيــة تنفيــذ  إىل املكتــب بغيــة تيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة  ا

 .االتفاقية تنفيذا فعاال


