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  السادسةالدورة 
  ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦- ٢ االحتاد الروسي، ،سانت بطرسربغ

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 
        املنع

      ، املعنون "القطاع اخلاص"٥/٦ املؤمتر قرارحالة تنفيذ     
      األمانة تقرير    

    مقدِّمة  - أوالً  
ــة األمــم امل     -١ ــدول األطــراف يف اتفاقي ــه   أبــدى مــؤمتر ال تحــدة ملكافحــة الفســاد يف دورت

، إدراكــاً واســع ٢٠١٣تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥اخلامســة، الــيت ُعقــدت يف بنمــا مــن 
النطاق ملا للفساد من تأثري شديد على القطـاع اخلـاص، وملـا للقطـاع اخلـاص مـن دور حيـوي        

"، وهـي املـرة األوىل   ، املعنـون "القطـاع اخلـاص   ٥/٦يف مكافحة الفساد. واعتمد املؤمتر القرار 
اليت يكون فيها القطاع اخلاص موضع التركيز يف قـرار منفصـل صـادر عـن املـؤمتر. وقـد حـثَّ        

إذ شـجَّعها بشـدة علـى تعزيـز الـوعي يف مجيـع       طراف على اختاذ تدابري وقائية، القرار الدول األ
ــة مناهضــة للفســاد    أوســاط القطــاع   ــذ قواعــد أخالقي ــرامج  بشــأن احلاجــة إىل إرســاء وتنفي وب

لالمتثــال هلــا؛ وعلــى إشــراك أوســاط األعمــال التجاريــة يف منــع الفســاد؛ والعمــل علــى زيــادة   
  احلوار والتعاون بني القطاعني العام واخلاص يف جهود مكافحة الفساد.

، املعنـون  ٥/٤كما ُشدِّد على أمهية مشـاركة القطـاع اخلـاص يف منـع الفسـاد يف القـرار         -٢
أن منع الفساد"، الذي طلب فيه املؤمتر إىل الدول األطراف أن ُتروِّج، "متابعة إعالن مراكش بش
───────────────── 
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حيثما كان مناسباً، لتدريب وتثقيف العاملني يف القطاع اخلاص يف سبيل منع الفساد، وأن تعزِّز 
شفافية الشخصيات االعتبارية، مبا يف ذلـك تبـادل املمارسـات اجليـدة يف جمـال اسـتبانة أصـحاب        

  ياكل القانونية املستخدمة يف ارتكاب جرائم الفساد أو إخفاء أو نقل عائداهتا.حق االنتفاع باهل
ويسعى مكتب املخدِّرات واجلرمية إىل متكني القطاع اخلاص من اعتماد سياسـات ملكافحـة     - ٣

الفساد تتوافق مع أحكام االتفاقية، ومن وضع الضوابط الالزمة لتدعيم الشفافية واملساءلة. ويف هـذا  
قام مكتب املخدِّرات واجلرمية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي والبنك الدويل الصدد، 

" (دليـل  Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Businessبنشـر دليـل عنوانـه: "   
 أخالقيـــات مكافحـــة الفســـاد واالمتثـــال هلـــا يف قطـــاع األعمـــال)، وهـــو متـــاح بـــاللغتني اإلســـبانية

ــدليل، أَجنــز املكتــب أيضــاً    ــة لــدليل آخــر عنوانــ  وضــع واإلنكليزيــة. وتكملــةً هلــذا ال   هالصــيغة النهائي
"An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: a Practical Guide "

توزيعـه يف   (برنامج أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال هلا يف قطاع األعمال: دليل عملي)، اسُتهل
  متاح باللغات اإلسبانية واإلنكليزية والروسية والفرنسية.الدليل بنما أثناء دورة املؤمتر اخلامسة. وهذا 

ــثٍّ  ٢٠١٤ ويف أيلول/ســبتمرب  -٤ ــامج ب ــب يف برن ــة    ، شــارك املكت ــه "أمهي شــبكي، عنوان
املعــين أخالقيــات مكافحــة الفســاد واالمتثــال هلــا: أدوات جديــدة مــن مكتــب األمــم املتحــدة    

باملخدِّرات واجلرمية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي والبنـك الـدويل". وتـولَّى        
. وأتــاح الربنــامج ملشــاهديه فرصــة KPMGتنظــيم الربنــامج املعهــد االستشــاري التــابع لشــركة  

وعلـى   للتعرُّف على أمهية املمارسات الفضلى يف جمـال مكافحـة الفسـاد واالمتثـال ألخالقياهتـا     
  كيفية االستفادة من تلك املمارسات يف تعزيز الربامج.

ونشر مكتب املخدِّرات واجلرمية دليالً مشفوعاً بقائمة مرجعية خاصة مبنع الفساد حتـت    -٥
ــوان " " A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Eventsعن

الفساد يف األحداث اجلماهريية الكربى). وجيري تكييف (استراتيجية الختاذ تدابري احترازية ضد 
ي من شأنه أن يزود مجيـع أصـحاب املصـلحة     الدليل والقائمة املرجعية ليأخذ شكل برنامج تدريب

حـدث مجـاهريي كـبري، مبـا     أيِّ باملعارف واألدوات الالزمة للتصدِّي خلطـر الفسـاد لـدى تنظـيم     
  يتوافق مع املمارسات الدولية اجليِّدة.

    
    اتفاق األمم املتحدة العاملي    

حيافظ مكتب املخدِّرات واجلرمية على شراكته مع اتفاق األمم املتحـدة العـاملي هبـدف      -٦
الترويج لتنفيذ املبدأ العاشر من االتفاق العاملي، الـذي يـنص علـى أنَّـه "يـتعني علـى املؤسسـات        

  والرشو".التجارية مكافحة الفساد بكل أشكاله، مبا فيها االبتزاز 



 

V.15-05884 3 
 

CAC/COSP/2015/9 

ــاملي      -٧ ــاق الع ــة واالتف ــب املخــدِّرات واجلرمي ــتعلُّم    ويواصــل مكت ــا بشــأن أداة ال تعاوهنم
لكتروين التفاعليـة لصـاحل القطـاع اخلـاص، والـيت ُتسـمى بـأداة مكافحـة الفسـاد. ومنـذ بـدء            اإل

، بلـــغ عـــدد مســـتعمليها عـــرب اإلنترنـــت قُرابـــة ٢٠١٢اســـتعمال هـــذه األداة يف شـــباط/فرباير 
ــارس   ٢٠٠ ٠٠٠ ــامج   ٢٠١٣مســتعمل. ويف آذار/م ــروين برن ــتعلُّم اإللكت ، أضــيف إىل أداة ال

إلصدار الشهادات؛ ومنذ ذلك الوقت، بلغ عدد األشخاص الذين سـجلوا أنفسـهم لاللتحـاق    
  شخص. ٢٥ ٠٠٠بدورة التعلُّم اإللكتروين وتلقوا شهادة بعد إمتام الدورة أكثر من 

ية وبدعم من القطاع اخلاص، وهي متاحة اآلن بلغـات  وقد ُترمجت األداة مبوارد داخل  -٨
عديدة، منـها اإلسـبانية واألملانيـة واإلندونيسـية واإلنكليزيـة واألوكرانيـة والبلغاريـة والربتغاليـة         
والتركية والدامنركيـة والروسـية والسـويدية والصـينية والعربيـة والفرنسـية والفنلنديـة والكوريـة         

تصــدر قريبـاً ِصــيغ لــألداة بعــدة لغـات أخــرى، منــها اإلســتونية   والنروجييـة واليونانيــة. وســوف  
  يتوانية واهلنغارية.لواإليطالية والتشيكية والالتفية وال

وتكمــيالً جلهــود املكتــب الراميــة إىل اســتبانة املمارســات اجليِّــدة يف تنظــيم األحــداث      -٩
بع لالتفــاق العــاملي اجلماهرييــة الكــربى، أصــبح املكتــب عضــواً يف الفريــق العامــل الفرعــي التــا  

واملعين برعاية األنشطة الرياضية وضيافة املناسبات املتصـلة بالرياضـة. وقـد أعـدَّ الفريـق العامـل       
دليالً عنوانه "مكافحة الفساد يف رعاية األنشطة الرياضية وضيافتها: دليل عملـي للشـركات"،   

  ك اجملاالت.من أجل مساعدة الشركات على التصدِّي ملخاطر الفساد املرتبطة بتل
وشــارك مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة يف منــاظرة حــول تســهيل عمليــات الــدفع: رشــى      -١٠

صــغرية، حتــدِّيات كــبرية، ُعقــدت أثنــاء االجتمــاع اخلــامس عشــر للفريــق العامــل التــابع لالتفــاق  
كــانون  ٩العــاملي واملعــين للمبــدأ العاشــر املتعلــق مبكافحــة الفســاد، الــذي عقــد يف نيويــورك يف    

  .٢٠١٤ول/ديسمرب األ
، قــدَّم مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة عرضــاً للعمــل   ٢٠١٤ويف كــانون األول/ديســمرب   -١١

الذي اضـطلع بـه مـع القطـاع اخلـاص أثنـاء حـدث يتعلـق حبقـوق اإلنسـان ومكافحـة الفسـاد،             
  ".Global Compact Network Hellasنظَّمته شبكة "

خــدِّرات واجلرميــة كشــريك مــنظِّم مللتقــى   ، َعِمــل مكتــب امل٢٠١٥ويف أيلول/ســبتمرب   - ١٢
، الذي ركَّز على دور القطاع اخلاص يف تنفيـذ  ٢٠١٥األمم املتحدة املعين بالقطاع اخلاص لعام 

أهداف التنمية املستدامة. وقد ُصمِّم هذا امللتقى التفاعلي، الذي ُعقد يف سياق تنظيم مؤمتر قمـة  
، من أجل زيـادة فهـم اجلهـود الـيت يبـذهلا      ٢٠١٥د عام األمم املتحدة العتماد خطة التنمية ملا بع
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القطاع اخلاص واجملتمـع املـدين. وأتـاح امللتقـى للقطـاع اخلـاص منصـة ُيعلـن فيهـا عـن األهـداف            
  البعيدة األجل والشراكات اليت سُتسهم إسهاماً مهما يف حتقيق التنمية املستدامة للجميع.

، قـدَّم مكتـب املخـدِّرات واجلرميـة دعمـاً ملختلـف       وطوال الفترة املشمولة هبـذا التقريـر    -١٣
زاهة"، وهو مبادرة متعـددة اجلهـات ذات املصـلحة مدعومـة مـن       أنشطة "التحالف من أجل الن

قطاع األعمال أطلقتها شركات متعددة اجلنسيات ومنظمات جمتمع مدين ومنظمـات سياسـية   
"، بـدعم مـن   Global Compact Network Germanyتتوىل تنسـيقها شـبكة "  وومؤسسات دولية 

  وزارة التعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا.
    

    جمموعة العشرين ومنتدى جمموعة العشرين املعين بقطاع األعمال    
َنبَّه مكتب املخدِّرات واجلرمية، بصفته مراقباً لدى جمموعة العشرين، إىل أمهيـة ومنـافع     -١٤

اء اجتماعـات الفريـق العامـل التـابع جملموعـة العشـرين       التصديق على اتفاقية مكافحة الفساد أثن
واملعــين مبكافحــة الفســاد، وكــذلك أثنــاء الــدورتني الرابعــة واخلامســة للمــؤمتر الســنوي الرفيــع   
املسـتوى للحكومــات وقطاعــات األعمـال يف جمموعــة العشــرين املعـين مبكافحــة الفســاد. كمــا    

 ٢٠١٥افحـــة الفســـاد لعـــامي أســـهم املكتـــب يف خطـــة عمـــل جمموعـــة العشـــرين بشـــأن مك 
، اليت عاود فيها قادة دول اجملموعـة تأكيـد التـزامهم بالتصـديق علـى اتفاقيـة مكافحـة        ٢٠١٦و

الفســاد وتنفيــذها وبتجــرمي رشــو األجانــب وبالتعــاون مــع الــدول األخــرى علــى التحقيــق يف     
خطـة   ذلـك، أسـهم املكتـب يف   جرائم الفسـاد ومالحقـة مرتكبيهـا ورد عائـداهتا. وإىل جانـب      

، اليت حتدد مـا يـتعني اختـاذه    ٢٠١٦و ٢٠١٥جمموعة العشرين التنفيذية ملكافحة الفساد لعامي 
من تدابري وما ُيرَتقَب إجنـازه مـن نتـائج. كمـا أسـهم املكتـب إسـهاماً فـاعالً يف صـوغ مبـادئ           

لرفيعـة  زاهة يف االشتراء العمومي ومبادئ جمموعـة العشـرين ا   جمموعة العشرين املتعلقة بتعزيز الن
  املستوى بشأن شفافية امللكية االنتفاعية ومبادئ أخرى.

ــة العشــرين         -١٥ ــدى جمموع ــابع ملنت ــل املعــين مبكافحــة الفســاد والت ــق العام ويف إطــار الفري
لقطاعات األعمال (اختصاراً: "املنتدى")، أسـهم املكتـب يف حتديـد أولويـات املنتـدى وصـوغ       

ية من جانب حكومات وقطاعات أعمـال مـن دول   توصيات رئيسية بشأن تدابري فردية ومجاع
أعضاء يف جمموعة العشـرين ودول أخـرى. وقـد طلبـت قطاعـات األعمـال مـن الفريـق العامـل          
املــذكور أعــاله أن يركــز علــى مســائل امللكيــة االنتفاعيــة واالشــتراء العمــومي واإلبــالغ الــذايت 

  طوعيا وبناء القدرات يف اإلدارات العمومية.
ــات      ومــن أجــل    -١٦ ــدى بشــأن عملي ــيت ســيعدُّها املنت ــة ال مناقشــة مســوَّدة للدراســة األولي

ــز دور القطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفســاد ضــمن ســياق       التطــوير الــيت ميكــن إجراؤهــا لتعزي
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األعمال التجارية على الصعيد العاملي، ُنظِّم يف بنمـا أثنـاء دورة املـؤمتر اخلامسـة حـدث خـاص       
. وركَّزت املناقشات على املواضـيع الرئيسـية املتمثلـة    ٢٠١٣رب تشرين الثاين/نوفم ٢٧ُعقد يف 

يف الضــبط الــذايت واإلبــالغ الــذايت والتعــاون. ونــاقش املشــاركون ســبل التعــبري عــن االعتــراف  
جبهــود الشــركات يف اإلبــالغ الــذايت، وحبثــوا يف مســألة تنســيق التســويات يف خمتلــف البلــدان.  

هنــاك أنَّ تطلــب عالقــة وثيقــة بــني الشــركات والدولــة، و مكافحــة الفســاد تأنَّ وَشــدَّدوا علــى 
حاجــة إىل املضــي يف استكشــاف جمموعــة األدوات الــيت ميكــن أن تســاعد الــدول والشــركات  

  على العمل معاً بصورة أوثق من أجل منع الفساد وكبح مجاحه.
    

    املنتدى االقتصادي العاملي    
باملنتـدى االقتصـادي العـاملي، وخصوصـاً      تربط مكتب املخـدِّرات واجلرميـة عالقـة متينـة      - ١٧

مبادرة الشراكة من أجل مكافحـة الفسـاد التابعـة لـه، مـن خـالل املشـاركة يف اجتماعـات فرقـة          
العمل التابعة للمبـادرة وتقـدمي عـروض إيضـاحية عـن عمـل املكتـب مـع القطـاع اخلـاص. ووفَّـر            

فية ومكافحـة الفسـاد وإىل اجمللـس    املكتب خربات فنية جمللـس خطـة العمـل العامليـة املعـين بالشـفا      
غري املشروع. كما شارك املكتـب يف مجيـع جلسـات العمـل الـيت عقـدها        اجلامع املعين باالقتصاد

الفريق العامل املعين مبراجعة املبادئ التابع للمبادرة. وقد استعرض الفريق العامـل املبـادئ العامليـة    
) وأعاد تأكيدها، واستكشف الكيفية الـيت  ٢٠٠٤ملكافحة الرشو، اليت وضعتها املبادرة (يف عام 

ميكن هبا لتلك املبـادئ أن تسـاعد الشـركات علـى تـدعيم التزامهـا باملبـادرات اخلاصـة باالمتثـال          
  ومكافحة الفساد، مع إشراك مسؤويل الشركات التنفيذين على أعلى املستويات.

مكافحـة الفسـاد استقصـاًء    واستهل مكتب املخدِّرات واجلرمية ومبادرة الشـراكة مـن أجـل      - ١٨
جيـل األلفيـة بشـأن الشـفافية والفسـاد واكتسـاب فهـم أعمـق لتـأثري           عامليـا ملواصـلة استكشـاف آراء   

الفساد على أفراد ذلك اجليل وجمتمعاهتم احمللية. وقد أُجري هذا االستقصاء، الذي أُعد بالتعاون مـع  
. ٢٠١٤تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٢ىل أيلول/سبتمرب إ ١٨، يف الفترة من APCO Worldwideشركة 

 وشارك يف االستقصـاء، الـذي كـان عنوانـه "تـأثري الفسـاد: وجهـات نظـر مـن أفـواه جيـل األلفيـة"،            
  .٢٠١٤كانون األول/ديسمرب  ٩بلداً. وُنشرت نتائج االستقصاء يف  ١٠٢شخصاً من  ١  ٠٨٩

    
    زاهة ز" للن مبادرة "سيمن    

زاهـة، ثالثـة مشـاريع     ز" للـن  ة، بـدعم مـن مبـادرة "سـيمن    نفَّذ مكتب املخدِّرات واجلرميـ   -١٩
تتعلق بشراكات بني القطاعني العام واخلـاص. وقـد أُعـد املشـروع األول، وهـو برنـامج توعيـة        
وتواُصل، موجَّه إىل القطاع اخلاص، من أجل الترويج لالتفاقيـة ولتـدابري مكافحـة الفسـاد مـن      
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ــد أوســاط الشــركات مبعلومــات أفضــل    ــة ومنافعهــا للمنشــآت    خــالل تزوي عــن قيمــة االتفاقي
التجارية. ويف إطار هذا املشروع، أنشأ املكتب موقعاً شبكيا يـؤدي دور غرفـة مقاصـة لتبـادل     

  )١(ما يهم أوساط األعمال من معلومات وموارد متعلقة باالتفاقية.
قــاً التفاقيــة املشــروع الثــاين، املعنــون "حــوافز لتعزيــز نزاهــة الشــركات وتعاوهنــا وف أمَّــا   -٢٠

ــة لألفــراد             ــم حــوافز قانوني ــد مــن أجــل إنشــاء نظ ــاد"، فقــد أع ــم املتحــدة ملكافحــة الفس األم
تقنيـان باســتعراض   غ عــن الفسـاد. وقـام فريقـان عـامالن    والشـركات لكـي ُيقـِدموا علـى اإلبـال     

ت مرجتعـة  التشريعات املوجودة يف املكسيك واهلند لَتبيُّن مدى امتثاهلا لالتفاقيـة، والَتَمسـا إفـادا   
من عامة الناس والقطاع اخلاص بإجراء استقصـاءين مـرجعيني حـول تـدعيم نزاهـة الشـركات.       

وَتْوَعوي مصمم خصيصـاً هلـذا الغـرض. كمـا نشـر       ـيالبلدين برنامج تدريبواسُتحدث يف كال 
ري املكتب أداة مرجعية عنواهنا "اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دليل مرجعي بشأن التـداب 
  اليت تتخذها الدول لتدعيم نزاهة الشركات"، وهي متاحة باإلسبانية واإلنكليزية والروسية.

املشروع الثالث، املعنـون "إقامـة شـراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل          أمَّا و  -٢١
تعزيز األمانة يف االشتراء احلكـومي"، فقـد أُعـد مـن أجـل تعزيـز املعـارف العامليـة واحلـوار بـني           

زاهـة يف نظـم االشـتراء العمـومي. ومثلمـا حصـل يف        القطاعني العـام واخلـاص بشـأن تـدعيم الـن     
م فريقان عامالن تقنيان باستعراض التشريعات املوجودة يف املكسيك واهلنـد  املشروع الثاين، قا

 ي وَتْوَعـوي. كمـا أعـدَّ املكتـب    ـوأجريا استقصاءين مـرجعيني أفضـيا إىل صـوغ برنـامج تدريبـ     
دليــل مكافحــة الفســاد يف االشــتراء العمــومي وإدارة األمــوال العموميــة: املمارســات اجليِّــدة يف 

ــال ألحكــا  ــادة ضــمان االمتث ــاح      ٩م امل ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، وهــو مت مــن اتفاقي
  باإلسبانية واإلنكليزية والروسية.

حتــت عنــوان  ٢٠١٣كــانون األول/ديسـمرب   ٩ويف املـؤمتر الــذي عقـد يف موســكو يف     -٢٢
حيا "املمارسات املتَّبعة واملسائل الرئيسية يف جمال االشتراء العمومي"، قدَّم املكتب عرضـاً إيضـا  

لدليل مكافحة الفسـاد يف االشـتراء العمـومي وإدارة األمـوال العموميـة: املمارسـات اجليِّـدة يف        
مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد". وتـولَّى تنظـيم          ٩ضمان االمتثـال ألحكـام املـادة    

  املؤمتر حكومة مقاطعة موسكو واملنتدى الدويل لقادة قطاعات األعمال.
ــه انويف حزير  -٢٣ ــؤ ٢٠١٤/يونيـ ــارك املكتـــب يف املـ ــاعي:  ، شـ ــل اجلمـ ــون "العمـ متر املعنـ

مواصلة العمل معاً على مكافحة الفساد"، الذي نظَّمـه املركـز الـدويل للعمـل اجلمـاعي، التـابع       
زاهـة. وُعرضـت يف املـؤمتر منـاذج ناجحـة       ملعهد بازل للحوكمة، بـدعم مـن مبـادرة سيمنــز للـن     

───────────────── 
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ة، وقُدمت فيه مشورة عملية ومسامهات أكادميية، كما شـهد  للعمل اجلماعي ودروس مستفاد
 ١٠٠مناقشــات بــني نظــراء حــول طائفــة مــن املســائل. وشــارك يف املــؤمتر مــا يزيــد علـــى            

اختصاصي ممارس من أوساط األعمال واحلكومات واملنظمات الدولية واملؤسسات األكادمييـة  
ســاعدة علــى وضــع جــدول األعمــال ومنظمــات اجملتمــع املــدين، فتقــامسوا جتــارهبم مــن أجــل امل

  اخلاص بإجراءات العمل اجلماعي املقبلة وحتديد دور العمل اجلماعي يف مكافحة الفساد.
ــادرة ســيمن     -٢٤ ــة ضــمن إطــار مب ــة التمويــل الثاني ــن ويف جول ــنح ٢٠١٣زاهــة، عــام  ز لل ، ُم

 On the level: business and governmentاملكتــب متــويالً ملشــروع يف كولومبيــا، عنوانــه: " 

against corruption in Colombia  ويهدف املشروع إىل احلد من فرص الفساد بتعزيز احلـوار ."
بــني القطــاعني العــام واخلــاص، وإىل حتســني مــا لــدى احلكومــة مــن أطــر وتشــريعات ملكافحــة   

القطــاع اخلـاص. ومـن املقــرَّر بـدء تنفيــذ هـذا املشــروع،     الفسـاد، وإىل تكـوين ثقافــة نزاهـة يف    
  .٢٠١٥الذي يستغرق ثالث سنوات، يف الربع الثالث من عام 

    
    مبادرات وأنشطة القطاع اخلاص األخرى    

قــدَّم خــرباء مــن مؤسســتني تــابعتني للقطــاع اخلــاص، مهــا شــبكة املســؤولية االجتماعيــة     -٢٥
 The Conventionللشركات، التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا (رابطة آسـيان)، ومؤسسـة "  

on Business Integrity      النيجريية، عرضني إيضاحيني أثنـاء حلقـيت عمـل متعـدديت اجلهـات ذات "
املصــلحة نظَّمهمــا مكتــب املخــدِّرات واجلرميــة، إحــدامها عقــدت يف كواالملبــور يف شــباط/فرباير  

، واألخـــرى يف مقـــر األكادمييـــة الدوليـــة ملكافحـــة الفســـاد، بالنمســـا، يف حزيران/يونيـــه ٢٠١٤
قى يف هاتني احللقتني ممثلون ملنظمـات جمتمـع مـدين وحكومـات مـن أجـل التـرويج        . والت٢٠١٤

لالتفاقية وآلليتها االستعراضية. وناقش خرباء القطاع اخلاص كيفية إشراك هذا القطاع يف تنفيـذ  
  االتفاقية ورصدها.

ة ويف إطار املشـروع املشـترك بـني رابطـة احملـامني الدوليـة ومكتـب املخـدِّرات واجلرميـ           -٢٦
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واملتعلق بتعزيز فهم احملـامني لصـكوك وأدوات   
مكافحة الفساد، شارك املكتب يف حلقة عمل حـول خمـاطر الفسـاد وأخطـاره يف سـياق مهنـة       
القــانون، اشــتركت يف تنظيمهــا رابطــة احملــامني الدوليــة ومكتــب املخــدِّرات واجلرميــة ومنظمــة  

ون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، وُعقـــدت يف ديب، اإلمـــارات العربيـــة املتحـــدة، يف  التعـــا
. وشارك املكتب أيضاً يف حلقيت عمل مشاهبتني َنظَّمتـها رابطـة احملـامني    ٢٠١٤آذار/مارس  ٦

  ، على التوايل.٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٢٥و ٢٤ الدولية وُعقدتا يف أوغندا ورواندا يف
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 Global Anti-Corruption and Compliance مـؤمتر نظَّمتـه مؤسسـة    وشارك املكتـب يف   -٢٧

in Mining يف لنـــدن. وهـــو املـــؤمتر الوحيـــد اخلـــاص  ٢٠١٤أيار/مـــايو  ٢٩و ٢٨، وعقـــد يف
التعدين من مسائل قانونيـة وامتثاليـة فريـدة     بقطاع حييط ماالذي يركِّز كليا على بصناعة معيَّنة 

يف املـؤمتر أبـرز العقـول اخلـبرية يف جمـايل االمتثـال والقـانون مـن          تتعلق بالفساد والرشو. والتقت
  أجل جتميع األفكار وإجياد حلول ألكثر املسائل املتعلقة بالفساد يف هذا القطاع إحلاحاً.

غــرب أفريقيــا، الــذي   -وشــارك املكتــب يف امللتقــى الثالــث بشــأن مكافحــة الفســاد     -٢٨
، يف أكـرا. والتقـى يف هـذا احلـدث     ٢٠١٤يونيـه  حزيران/ ١١و ١٠يف  C5استضافته جمموعـة  

مستشارون قانونيون عامون ومسؤولون معنيون باالمتثال ورؤساء إدارات ملراجعـة احلسـابات   
ومسؤولون من أجهزة إنفاذ القـانون وحمـامون ومتخصصـون يف التقصـي عـن قضـايا االحتيـال        

وميـة مـن أجـل مناقشـة     وحمققون متخصصون يف االستدالل اجلنـائي وممثلـو منظمـات غـري حك    
أحوال الفساد يف املنطقة، وحتدثوا عن حلوهلم املقترحة للعوائق اليت يسـببها الفسـاد يف املنطقـة    

  وأجروا مضاهاة لتلك احللول.
، استضــاف املكتــب مــع عــدَّة شــركات مالكــة لعالمــات    ٢٠١٤ويف آب/أغســطس   -٢٩

، حلقــة عمــل Tommy Hilfigerو Procter and Gambleو Montblancو Crocsجتاريــة، مثــل 
تدريبية بشأن مكافحة القرصنة وغسل األموال والفسـاد ُعقـدت يف بنمـا واسـتهدفت مـوظفي      
أجهزة إنفـاذ القـانون ومسـؤويل الضـرائب ومسـؤويل اجلمـارك وأعضـاء النيابـة العامـة يف بنمـا           

  كاراغوا وهندوراس.يواجلمهورية الدومينيكية وغواتيماال وكوستاريكا ون
، وبعــد سلســلة أنشــطة اضــطُلع هبــا علــى مــدى ســنة     ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٨ويف   -٣٠

كاملة يف بانكوك وكواالملبور ومانيال ويـانغون، ميامنـار، أنشـئ بفضـل الـدور التنسـيقي الـذي        
قامت به شـبكة املسـؤولية االجتماعيـة للشـركات، التابعـة لرابطـة آسـيان، والـدعم املقـدَّم مـن           

ــم املتحــدة   ــاق األم ــب واتف ــة      املكت ــب الشــؤون اخلارجي ــابع ملكت ــاملي وصــندوق الرخــاء الت الع
زاهــة قطــاع األعمــال يف  وشــؤون الكومنولــث باململكــة املتحــدة، فريــق عامــل إقليمــي معــين بــن

منطقة آسيان. ويهدف هذا الفريق العامل إىل تعزيز تـدابري القطـاع اخلـاص اجلماعيـة ملكافحـة      
  .الفساد يف البلدان األعضاء يف رابطة آسيان

ــوبر   ٢٩ويف   -٣١ ــوايل     ٢٠١٤تشــرين األول/أكت ــى الت ــة عل ــرة الثاني ــب للم ــل املكت ، احتف
ــاليوم الــوطين ملنــع غســل األمــوال يف بنمــا، بالتعــاون مــع غرفــة التجــارة ورابطــة املصــارف.       ب
ــام ســعيا إىل جتميــع جهودمهــا يف          ــوي القطــاعني اخلــاص والع ــتهدف هــذا احلــدث التوع واس

  جرامية.مكافحة غسل العائدات اإل
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 Corruzione nazionale، أسهم املكتب بفصل من فصول الكتاب املعنون "٢٠١٤ويف عام   - ٣٢

e internazionale           (الفسـاد علـى الصـعيدين الـوطين والـدويل)، كـان عنوانـه "اتفاقيـة األمـم املتحـدة "
  القطاع اخلاص".ملكافحة الفساد: إطار ملواجهة التحدِّيات املشتركة يف حتديد حوافز لتعزيز نزاهة 

ــارس  ٢٧و ٢٦ويف   -٣٣ ــاد   ٢٠١٥آذار/مـ ــناعة باالحتـ ــارة والصـ ــة التجـ ــافت غرفـ ، استضـ
الروسي، بدعم من املكتب واألكادميية الدولية ملكافحة الفساد، مؤمتراً بشأن تعزيز احلوار بـني  

 ٣٠٠القطاعني العـام واخلـاص مـن أجـل مكافحـة الفسـاد. والتقـى يف موسـكو مـا يزيـد علـى            
ن أوســاط األعمــال واملؤسســات العموميــة واملؤسســات األكادمييــة لكــي حيــددوا أهــم  خــبري مــ

التحدِّيات اليت يواجهها القطاعان العـام واخلـاص يف منـع الفسـاد ومكافحتـه. وسـوف ُتعـرض        
النتائج يف حدث خـاص ُيـنظَّم أثنـاء الـدورة السادسـة ملـؤمتر الـدول األطـراف، الـيت سـتعقد يف           

  د الروسي.سانت بطرسربغ، االحتا
وقدَّم املكتب عرضاً لوجهات نظر بشأن أهم االجتاهات الدولية اليت حتدد شكل العمـل    -٣٤

زاهـة قطـاع األعمـال، أثنـاء حلقـة العمـل األقاليميـة املعنيـة برتاهـة قطـاع األعمـال الـيت              املتعلق بـن 
لرتاهـة يف  ى تنظـيم احللقـة برنـامج ا   . وتـولَّ ٢٠١٥آذار/مـارس   ٢٦إىل  ٢٤ُعقدت يف بـرلني مـن   

ــابع ملؤسســة الشــفافية الدوليــة. كمــا قــدَّم املكتــب عرضــاً إيضــاحيا عنوانــه       قطــاع األعمــال، الت
"Anti-corruption, business ethics, innovations and partnerships: a government perspective "

حكــومي) (مكافحــة الفســاد، وأخالقيــات قطــاع األعمــال، واالبتكــارات والشــراكات: منظــور 
املعين باالمتثال يف قطاع التكنولوجيـا الطبيـة، الـذي عقـد     أثناء االجتماع السنوي للمؤمتر العاملي 

. وهــذا املــؤمتر هــو أكــرب املبــادرات الــيت تركِّــز علــى   ٢٠١٥أيار/مــايو  ٢١إىل  ١٩يف أثينــا مــن 
  مسائل االمتثال العاملي اليت تواجه صناعة األجهزة الطبية ووسائط التشخيص.

، شـارك املكتـب يف سلسـلة حلقـات عمـل نظَّمتـها الوكالـة        ٢٠١٤وعلى امتداد عـام    -٣٥
ــة للتعــاون الــدويل ومؤسســة   حــول منظــورات وآفــاق التعــاون   Bertelsmann Stiftungاألملاني

املتعــدد اجلهــات املعنيــة. وناقشــت احللقــات كيفيــة إجيــاد الــُبىن والعمليــات واجلهــات الفاعلــة     
  التعاون.املناسبة إلجناح ذلك 

، اشترك املكتب مع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف تسـهيل      ٢٠١٥ويف شباط/فرباير   - ٣٦
عقد حلقة عمل يف هندوراس بشأن الفساد والقطـاع اخلـاص، شـهدت توقيـع منظمـي املشـاريع       

زاهـة. ويتضـمَّن امليثـاق، ضـمن      اهلندوراسيني ورئيس مجهورية هندوراس علـى ميثـاق خـاص بـالن    
ور أخرى، وعداً بالترويج لثقافة أخالقية يف شركات القطاع اخلـاص، وبتعزيـز الضـوابط    مجلة أم

  الداخلية ملنع الفساد وكشفه، وبدعم خلق ثقافة إبالغ عن الفساد، ومبنع تضارب املصاحل.
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ــباط/فرباير  ٦ويف   -٣٧ ــل   ٢٠١٥شـ ــاين للفريـــق العامـ ــاع الثـ ــارك املكتـــب يف االجتمـ ، شـ
قطاع األعمال يف املنطقة آسيان، الذي عقد يف بـايل، إندونيسـيا. وكـان     زاهة اإلقليمي املعين بن

اهلـــدف مـــن االجتمـــاع متهيـــد الســـبيل أمـــام تعـــاون إقليمـــي ذي صـــبغة رمسيـــة واســـتحداث  
ــاقش الفريــق      اســتراتيجية مشــتركة ملكافحــة الفســاد يف أوســاط األعمــال يف تلــك املنطقــة. ون

قطـاع اخلـاص مـن أجـل اختـاذ تـدابري مجاعيـة، كمـا         العامل العناصر األساسـية إلطـار إقليمـي لل   
  ناقش اإلجراءات ذات األولوية للفريق العامل.

ــايو    -٣٨ ــذ أيار/م ــم املتحــدة اإلقليمــي للمحــيط     ٢٠١٥ومن ، وضــمن إطــار مشــروع األم
ة بالقطـاع اخلـاص ("بيبسـو")    ومنظمـة جـزر احملـيط اهلـادئ املعنيـ     اهلادئ املعين مبكافحة الفساد 

 تعــاون وثيــق مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى تعزيــز الــوعي جبهــود  يعمــل املكتــب يف
مكافحة الفساد يف القطاع اخلاص، وكـذلك علـى متكـني املشـروع مـن مراعـاة شـواغل ممثلـي         

أول حلقــة  ٢٠١٥القطــاع اخلــاص الــذين قــد يواجهــون الفســاد. وُعقــدت يف حزيران/يونيــه   
نظمة احملليـة يف تونغـا املنضـوية يف عضـوية "بيبسـو".      عمل بشأن القطاع اخلاص بالتعاون مع امل

وكانت حلقة العمل هذه أول حدث َمكَّن رجـال األعمـال احمللـيني مـن التعـرُّف علـى مـا هـو         
  متاح هلم يف تونغا من سبل لإلبالغ عن الفساد.

، شــارك املكتــب يف حلقــة عمــل عقــدت يف بنمــا بشــأن محايــة ٢٠١٥ويف متوز/يوليــه   -٣٩
الفكرية، مـن أجـل إبـراز الصـالت بـني الفسـاد واالجتـار بالسـلع املقلَّـدة ومجاعـات            املمتلكات

اجلرمية املنظمة. وتولَّى تنظيم احللقـة املركـز املعـين بدراسـة تطـور االتصـاالت وَتيسُّـر الوصـول         
إىل جمتمــع املعلومــات يف أمريكــا الالتينيــة، واســتهدفت احللقــة أعضــاء النيابــة العامــة والقضــاة    

  ي أجهزة إنفاذ القانون واحملامون األفراد املتخصصون يف هذا امليدان.وموظف
، شارك املكتب يف االجتماع الثالث للفريـق العامـل   ٢٠١٥ويف تشرين األول/أكتوبر   -٤٠

زاهـة قطـاع األعمـال يف منطقـة آسـيان، الـذي ُعقـد يف ماليزيـا. وقـدَّم املكتـب عرضـاً             املعين بـن 
يِّــدة يف إنشــاء برنــامج فعَّــال لتعزيــز األخــالق واالمتثــال ألحكــام  إيضــاحيا عــن املمارســات اجل

، واصــل املكتــب دعــم الفريــق العامــل يف صــوغ  ٢٠١٥مكافحــة الفســاد. وعلــى امتــداد عــام  
زاهة وإنشـاء نظـام إلصـدار الشـهادات ألعضـائه.       استراتيجية مشتركة بشأن االمتثال ملبادئ الن

  .٢٠١٦ائل عام ويتوقع أن ُيسَتهل تشغيل النظام يف أو
وأثناء الفترة املشمولة هبذا التقرير، نفَّذ املكتـب َجـْولَيت ِمـَنح صـغرية ملنظمـات اجملتمـع         -٤١

املــدين األفريقيــة. وكــان اهلــدف مــن هــذه اِملــَنح تشــجيع اخنــراط تلــك املنظمــات مــع القطــاع    
ك املنظمـات مـا   اخلاص من أجـل زيـادة الـوعي باالتفاقيـة وبآليتـها االستعراضـية. وقـدِّم إىل تلـ        
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ــها    ١٦جمموعــة  ــذ جمموعــة    ٥ ٠٠٠منحــة، ال يتجــاوز مقــدار كــل من دوالر، مــن أجــل تنفي
مشــاريع ابتكاريــة تســتهدف املنشــآت الصــغرية واملتوســطة علــى الصــعيد احمللــي. وقــد ركَّــزت 
املشاريع على تقييم قوانني مكافحة الفسـاد الوطنيـة، وإجـراء دراسـات َتشـاُركية بشـأن مـدى        

القوانني الوطنية مع أحكام االتفاقية املتعلقة بالقطاع اخلاص، وحتسني املنشـآت الصـغرية   َتوافُق 
واملتوسطة العاملة يف قطاعات معيَّنة وطلبة كليات إدارة األعمال بأمهية االتفاقية، واسـتحداث  
مدونات قواعـد سـلوك للمنشـآت الصـغرية واملتوسـطة علـى صـعيد القطاعـات أو الشـركات،          

ــة     وحشــد التأي ــة، وتكــوين حتالفــات حملي ــدة، وتنظــيم محــالت إعالمي يــد العتمــاد قــوانني جدي
  ملكافحة الفساد واستحداث مبادرات أخرى يف هذا اجملال.

 


