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

 *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 
       املساعدة التقنية

 املساعدة التقنية املقدَّمة دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة     
     ملكافحة الفساد

     رة من األمانةمذكِّ  
   مقدِّمة  - أوالً  

للـدول األطـراف،    حتـدِّياً ال التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد   كل التنفيذ الفعَّيش  -١
وقد يتطلب إجراء تغيريات معتربة يف األطر التشريعية والسياساتية والترتيبات املؤسسـية ونظـام   

الـدول   ااسـتبانته العدالة اجلنائية واخلدمة املدنية. ولتقدمي مساعدة تقنية تلبيةً لالحتياجـات الـيت   
من خالل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفسـاد أمهيـة حموريـة بالنسـبة إىل      

 تنفيذ االتفاقية بنجاح واتساق.

وتعطــي هــذه الوثيقــة حملــةً عامــةً عــن اجلهــود الــيت بــذهلا مكتــب األمــم املتحــدة املعــين      -٢
ملستبانة من املسـاعدة التقنيـة منـذ أن أَعـدَّت     باملخدِّرات واجلرمية (املكتب) لتلبية االحتياجات ا

األمانة مذكِّرهتا بشأن اجلوانـب البـارزة مـن املسـاعدة التقنيـة املقدَّمـة علـى مـدى سـنتني دعمـاً           
) مــن أجــل الــدورة اخلامســة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف CAC/COSP/2013/4لتنفيــذ االتفاقيــة (

 ٢٩إىل  ٢٥ُعقـدت يف مدينـة بنمـا، يف الفتـرة مـن       اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، الـيت 
───────────────── 

  *  CAC/COSP/2015/1. 
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. وهـي تسـلط الضـوء علـى جمموعـة خمتـارة مـن أنشـطة املسـاعدة          ٢٠١٣تشرين الثـاين/نوفمرب  
ــني شــهري آب/أغســطس      ــذة ب ــة املنفَّ ــدِّ ٢٠١٣التقني ــذكِّ، حــني قُ ــذكر،  الرة مت امل ــابقة ال س

ــة املعلومــات األساســية بشــ   ٢٠١٥وآب/أغســطس  ــذلك وثيق ــةً ب ــة  ، مكمل أن املســاعدة التقني
لفريــق اســتعراض التنفيــذ    ورة اخلامســة  التفاقيــة الــيت قــدمت إىل الــد    املقدَّمــة دعمــاً لتنفيــذ ا  

)CAC/COSP/IRG/2014/2.( 
    

   إطار تقدمي املساعدة ومواردها  - ثانياً  
ظلَّ املكتب يقدِّم تشـكيلةً واسـعةًً مـن املسـاعدة التقنيـة املكّيفـة، علـى الصـعيد العـاملي            -٣
اإلقليمي والوطين، ويستحدث أدوات متنوعـة لتلبيـة طلبـات الـدول األعضـاء املتزايـدة. وقـد        و

قُــدمت املســاعدة ضــمن إطــار الربنــامج املواضــيعي بشــأن تــدابري مكافحــة الفســاد واالحتيــال     
 )١(ةومـن خـالل عـدة بـرامج عامليـ      ٢٠١٥-٢٠١٢لفتـرة  لاالقتصادي واجلرائم املتعلقة باهلويـة  

 .طنيةوو )٢(إقليميةو

ــة     وقــد قــدَّ  -٤ م املكتــب املســاعدة اســتجابة لطلبــات كــثرية خمتلفــة مشلــت نطــاق االتفاقي
عدد كبري من االحتياجـات مـن    اسُتبنيبأكمله. ومع استكمال املزيد من البلدان استعراضاهتا، 

دويل) اون الـ املساعدة التقنية فيما يتعلق بالفصلني الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والرابع (التع
وعالوةً على ذلك، كثرياً ما تلقى املكتـب طلبـات لتقـدمي مسـاعدة تقنيـة قبـل        )٣(.من االتفاقية

عمليــة االســتعراض وخالهلــا فيمــا يتعلــق باســتكمال االســتعراض ذاتــه مــن جهــة والثغــرات أو   
أخــرى. وورد مــن  ظهــرت خــالل عمليــة االســتعراض مــن جهــة االحتياجــات املوضــوعية الــيت

رة ايد من الطلبات لتقدمي مساعدة تقنية فيمـا يتعلـق مبنـع الفسـاد. وتضـم املـذكِّ      الدول عدد متز
) مزيـداً مـن التفاصـيل    CAC/COSP/2015/8( ٥/٤هتا األمانة بشـأن تنفيـذ قـرار املـؤمتر     اليت أعدَّ

عن املساعدة املقدمة. كما قُدمت مساعدة تقنية فيما يتعلق باسترداد املوجودات، مبـا يف ذلـك   
───────────────── 

صوب نظام عاملي العمل املشترك ال ملكافحة الفساد" و"هذه املشاريع: "صوب نظام عاملي فعَّ تشمل  )١(  
(ستار) ملكافحة الفساد" وبرنامج املوجِّهني املعنيني مبكافحة الفساد ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة 

من أجل النـزاهة يف نظم االشتراء العمومي" و"برنامج التوعية و"الشراكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص 
واالتصال بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد" و"احلوافز من أجل نـزاهة الشركات وتعاوهنا وفقا 

 التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد".

برنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملكافحة الفساد املشروع اإلقليمي املشترك بني املكتب و تشمل هذه املشاريع  )٢(  
 ).٢٠١٧-٢٠١٣يف منطقة احمليط اهلادئ وبرنامج املكتب ملنطقة الساحل (

االستعراضات القطرية  املستبانة يف إطاربشأن االحتياجات من املساعدة التقنية  ترد معلومات أكثر تفصيالً  )٣(  
 ).CAC/COSP/2015/4( املوضوع املقدَّمة من األمانة بشأن ذلك ذكِّرةيف امل
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املشـتركة بـني املكتـب والبنـك الـدويل       (سـتار)  بادرة استرداد املوجودات املسروقةمن خالل م
ن يف التقريـر املرحلـي بشـأن تنفيـذ الواليـات املسـَندة إىل الفريـق العامـل املعـين          على النحـو املبـيَّ  

 ).CAC/COSP/2015/3باسترداد املوجودات (

فيما يقـدم مـن مسـاعدة تقنيـة مـن       ، يراعي املكتب٤/١و ٣/٤قراري املؤمتر ومتشِّياً مع   -٥
ذات توجُّــه قطــري مبــادرة   أجــل تنفيــذ االتفاقيــة أمهيــة تقــدمي مســاعدة تقنيــة متكاملــة ومنسَّــقة   

 ) لضمان حتقيق التآزر والكفاءة.ع هنجاً من ثالثة مستويات (عاملي وإقليمي ووطين، ويتبوتنفيذاً

مبــادرة اســترداد   منــهاأمــور  ز املكتــب، مــن خــالل  وعلــى الصــعيد العــاملي، ركَّــ     - ٦
ــات واألدوات      ــل الكتيب ــة مث ــةاملوجــودات املســروقة، علــى إعــداد منتجــات معرفي إىل  الرامي

آليـة اسـتعراض    بوسـائل منـها  حـول العـامل،    ريةبلـدان كـث   اسـتبانتها معاجلة االحتياجات الـيت  
ــروين للمكتـــب     ــع اإللكتـ ــة علـــى املوقـ ــورات متاحـ ــة واملنشـ ــذه األدوات التقنيـ ــذ. وهـ التنفيـ

)www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html   ــى نطــاق ــد اســُتخدمت عل ) وق
 واسع على مدى الفترة املشمولة بالتقرير.

يدين ى املكتب كذلك تيسـري تبـادل اخلـربات والتجـارب بـني البلـدان علـى الصـع        وتولَّ  -٧
تهيئة هنجٍ مستدام لتقدمي املساعدة التقنية. ومـع تـراكم اخلـربات لـدى     لسعياً  ،العاملي واإلقليمي

لتقــدمي أنَّ البلــدان يف تنفيــذ االتفاقيــة، تزايــد االهتمــام بتبــادل الــدروس املســتفادة. وقــد ثبــت    
مــن  شــتركةامل كثــرة االحتياجــات بــالنظر إىلاملســاعدة علــى املســتوى اإلقليمــي فعاليــة خاصــة 

احلاجة إىل تعزيز التعاون الدويل، ممـا يضـفي    وإىلنطقة، املاملساعدة التقنية بني البلدان يف نفس 
 على البعد الدويل لتلك املساعدة أمهية حامسة.

وأما على الصعيد الوطين، فقد واصـل املكتـب تقـدمي مسـاعدة مباشـرة للـدول لتعزيـز          -٨
السياســات واإلصــالح  ووضــعاً للصــياغة التشــريعية تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة، ممــا تضــمن دعمــ 

 املؤسسي والتدريب وبناء القدرات.

االستجابة لطلبـات املسـاعدة    ليتمكن منوسعى املكتب جاهداً لتحقيق حضور عاملي   -٩
يف املنـاطق الـيت يعظـم     مبـوظفني عـاملني يف امليـدان    ُيرفدون العاملون يف املقرالتقنية. فاملوظفون 
زال مستشــارو املكتــب املتخصصــون يف مكافحــة الفســاد    . ومــااملســاعدةلــى فيهــا الطلــب ع

دور حلقــات الوصــل األساســية يف ســياق تقــدمي  ٢٠١١العــاملون يف امليــدان يــؤدون منــذ عــام 
املساعدة التقنية يف جمال مكافحة الفساد على الصعيدين اإلقليمـي والقطـري. فللمكتـب حاليـا     

ومشاهلـا  ، وغـرب أفريقيـا ووسـطها،    هاشـرق  آسيا وجنـوب  مستشارون إقليميون ملناطق جنوب
، قـة احملـيط اهلـادئ، والشـرق األوسـط     ، ومنطي يبوأمريكـا الوسـطى والكـار    وشرقها وجنوهبـا، 
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ــة    ــة الصــغرية النامي ــدول اجلزري ــدم و .وال ــوامليق ــر  نوظف ــاملون يف املق ــارين   الع ــاً للمستش دعم
 لبلدان الواقعة خارج هذه املناطق.ت الطلبااإلقليميني ومساعدة تقنية مباشرة استجابةً 

مبيـق لتقـدمي املشـورة والـدعم بشـكل خمصـص. وُعـيِّن        اكما يوجـد مستشـار وطـين يف موز     - ١٠
الـذي يشـهده   ع ـزاخالل الفترة املشمولة بالتقرير مستشار وطين يف جنوب السودان أيضاً، إال أن الن

  السلفادور خالل األشهر القادمة.حتَّم وقف تلك الوظيفة. وسيعيَّن مستشار وطين يف البلد

ويوفِّر املكتب من خالل املستشارين ضروباً من اخلربات الفنية الـيت ميكـن تقـدميها علـى       - ١١
للـدول األطـراف الـيت تطلـب املسـاعدة يف       موقعياواإلرشاد  إلسداء املشورةوجه السرعة تيسرياً 

نفيـذ االتفاقيـة. ومتشـياً مـع املبـادئ      توطيد التشريعات واملؤسسات من أجـل تعزيـز العمـل علـى ت    
إىل احلكومـات يف   مسـاعدة اليت يتبعها املكتب يف تقدمي املساعدة التقنية، يقدم املستشارون أيضاً 

إشــراك طوائــف اجملتمــع كافــةً يف أعمــال مكافحــة الفســاد، كمــا أدوا دوراً   الراميــة إىل جهودهــا
دون اإلقليمــي وتشــجيع التعــاون فيمــا بــني  مهمــاً يف تعزيــز التنســيق علــى الصــعيدين اإلقليمــي و 

 أســفر عــن إقامــةعلــى املســتوى اإلقليمــي، ممــا  يِّــدةبلــدان اجلنــوب وتيســري تبــادل املمارســات اجل
 قنوات دائمة ثنائية األطراف ومتعددة األطراف وإقليمية لتبادل املعارف واخلربات.

تنوعة من الـربامج القطريـة بشـأن    وتدير املكاتب امليدانية التابعة للمكتب أيضاً جمموعة م  -١٢
علـى مـدى السـنتني املاضـيني      حتديداً ذ املكتبنفَّ فقد. ذات الصلة بهسائل املمكافحة الفساد أو 

وكولومبيـا  والعـراق  ليشـيت  -وبنمـا وتيمـور  والربازيل برامج يف أفغانستان وإندونيسيا وباراغواي 
 )٤(.ملكافحة الفساد يف كوسوفو شروعاًوليبيا ومصر ونيجرييا. ويدير املكتب من مقره م

وُتموَّل أنشـطة املكتـب املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف             -١٣
ذلــك أعمــال العديــد مــن اخلــرباء الفنــيني الالزمــة لتقــدمي املســاعدة، مــن خــالل مســامهات مــن  

ــدان املاحنــة مســتقرا، ممــا      ــة. وقــد بقــي دعــم البل ــال  ثقــةال جيسِّــدخــارج امليزاني يف اإلجنــاز الفعَّ
، أُتـيح مـا   ٢٠١٥إىل متوز/يوليـه   ٢٠١٣للربامج. وخالل الفترة املمتدة من كانون الثاين/يناير 

يف شـكل تربعـات للمكتـب     من دوالرات الواليـات املتحـدة  دوالر  مليون ١٧,٢جمموعه حنو 
وال يشـمل هـذا    )٥(.كافحة الفسـاد من املقر يف جمال م لتمويل أنشطة املساعدة التقنية اليت ُتدار

───────────────── 
 ).١٩٩٩( ١٢٤٤ينبغي أن تفهم مجيع اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة يف سياق قرار جملس األمن  )٤(  

االحتاد الروسي وأستراليا وأملانيا وإيطاليا وبنما والسويد تربعات من  ٢٠١٣وردت منذ كانون الثاين/يناير  )٥(  
ب واملكسيك واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية وفرنسا وقطر ولكسمربغ واملغر

من أجل فييت نام  "أمم متحدة واحدة" صندوقو والنرويج والنمسا والواليات املتحدة األمريكية واليابان
يعية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي والبنك الدويل واملركز الدويل لألمن الرياضي ومعهد إدارة املوارد الطب

 زاهة. ز للن ومبادرة سيمن
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الرقم املسامهات املقدَّمـة إىل املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب لتنفيـذ مشـاريع قُطريـة وبـرامج          
إقليمية. كما أنه ال يشمل التربعات املتاحة لتسيري آلية اسـتعراض التنفيـذ خـالل الفتـرة نفسـها      

 )٦(.دوالر تقريباً) ماليني ١٠,٣(
    

   سيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنيةالتن  - ثالثاً  
املكتـب إىل اعتمـاد   ، سـعى  م يف عـدد طلبـات املسـاعدة التقنيـة    التزايد الـدائ  بالنظر إىل  -١٤

هنــج اســتراتيجي قــائم علــى ترتيــب األولويــات فيمــا يقــدم مــن املســاعدة التقنيــة، مــع التنســيق   
 والتعاون مع غريه من اجلهات اليت تقدم املساعدة.

منصــةً لتــبني  التنفيــذ ومــع اكتمــال املزيــد مــن االستعراضــات، هيــأت آليــةُ اســتعراض    -١٥
االحتياجات من املساعدة التقنية والتحقُّق من تلك االحتياجات استناداً إىل األدلَّة الـيت مجعـت   
واستعراضات النظراء. وتتاح معلومات أكثر تفصيالً بشـأن االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة      

حتلــيالً  تتضــمن، الــيت CAC/COSP/2015/4أظهرهتــا االستعراضــات القطريــة يف الوثيقــة    الــيت 
حىت اآلن من االستعراضات القطرية املسـتكملة   استبينتلالحتياجات من املساعدة التقنية اليت 

لتنفيذ الفصل الثالث (التجرمي وإنفاذ القانون) والفصل الرابـع (التعـاون الـدويل) مـن االتفاقيـة.      
دة مـن  دولة استكملت استعراضاهتا حىت اآلن احتياجات حمـدَّ  ١٠١دولة من  ٥٩ددت وقد ح

 املساعدة التقنية.

ــدَّ       -١٦ ــدعم املق ــذ أن مــن شــأن ال ــة اســتعراض التنفي ــدورة األوىل مــن آلي م يف وأظهــرت ال
يف ضــمان رفــع جــودة تقــارير  أساســيامرحلــة مبكــرة مــن عمليــة االســتعراض أن يــؤدي دوراً  

وزيــادة الدقــة يف حتديــد االحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة. وعــالوةً علــى ذلــك،  االســتعراض 
 ملسـاعدهتا يف التمست دول أطراف كثرية مساعدة تقنيـة قبـل االستعراضـات أو أثنـاء إجرائهـا      

ــة        ــها عملي ــيت متخضــت عن ــذ التوصــيات ال ــة. واعتمــد املكتــب يف ســبيل تنفي ــال لالتفاقي االمتث
من املساعدة التقنيـة هنجـاً ذا شـقني عـن طريـق تقـدمي       املستبانة اجات االستعراض ولتلبية االحتي

 املساعدة اإلمنائية.األوسع املعنية بوساط األإشراك  إىلمساعدة تقنية مباشرة والسعي 

ومســتمد مــن الــدورس  ســتباقياتســاماً بالطــابع االوبــدأ املكتــب يف اتبــاع هنــج أكثــر    -١٧
 حمــدَّدةبعــة االستعراضــات. وأُعــدَّت خطــط عمــل وطنيــة  يف العمــل مــع البلــدان ملتا املســتفادة،

ــرامج        ــات االســتعراض، وهــي تســتخدم كإطــار إلعــداد ب ــائج عملي ــات اســتناداً إىل نت األولوي
علـى النحـو املفصـل أدنـاه. وقـد       ،للمساعدة التقنية تستهدف مكافحـة الفسـاد يف عـدَّة بلـدان    

───────────────── 
 على آلية استعراض التنفيذ. االتصال واخلرباء احلكومينيتستخدم هذه األموال لتغطية بعض تكاليف تدريب جهات   )٦(  
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أو االحتياجات من املساعدة التقنيـة الـيت   صة ملعاجلة الثغرات م املكتب كذلك مساعدة خمصَّقدَّ
 أظهرهتا االستعراضات.

املتابعـة  أعمـال  املساعدة التقنيـة يف  األوسع املعنية بوساط األإشراك  إىلوسعى املكتب   -١٨
بعثـة إىل   ٢٠١٥عملية االستعراض. فعلى سبيل املثال، أوفـدت الربازيـل يف آذار/مـارس     بشأن

مج للتعـاون الـتقين يـدعم دوائـر االدعـاء يف تنفيـذ التوصـيات        ي لوضع برنا سان تومي وبرينسيب
النامجة عن االسـتعراض. وُوجهـت الـدعوة يف حـاالت كـثرية إىل جهـات ماحنـة أو جمموعـات         

لتنسيق بني اجلهات املاحنة كي تشارك يف احلوار املعقود خالل الزيارات القطريـة  معنية باقائمة 
وكــان مــن فوائــد ذلــك إعطــاء اجلهــات املاحنــة منظــوراً أو يف االجتماعــات الــيت تعقــد الحقــاً. 

ــة االســتعراض،      عميقــاً ــة الــيت ُحــدِّدت خــالل عملي وإتاحــة لالحتياجــات مــن املســاعدة التقني
ــة ــبعض     إل الفرصـ ــة لـ ــة اجلاريـ ــاعدة التقنيـ ــرامج املسـ ــة بـ ــة تلبيـ ــراء مناقشـــات حـــول إمكانيـ جـ

 يف االستعراضات. املستبانةاالحتياجات 

تب كـذلك مـع شـركاء إمنـائيني لتعزيـز التنسـيق بـني اجلهـات املاحنـة يف          وقد عمل املك  -١٩
ــادرة "الشــراكة مــن أجــل حتســني املعرفــة        جمــال مكافحــة الفســاد، مبــا يف ذلــك مــن خــالل مب

مـن أجـل الشـركاء اإلمنـائيني     توجيهيـة   ذكِّرةملـ  ةالنهائيـ  ُوضعت الصيغةمبكافحة الفساد". وقد 
ــة لل   ــة اســتخدام االتفاقي ــرامج مكافحــة الفســاد يف عــام     بشــأن كيفي ــة ووضــع ب مســاعدة التقني

، وُنظم عدد من حلقات العمل على الصـعيد الـوطين خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير،       ٢٠١٣
. وتشاَرك املكتب أيضاً مع جلنة املساعدة اإلمنائيـة التابعـة ملنظمـة    بنماو يف باراغواي ومن ذلك

ــدان االقتصــادي و   ــة يف املي ــاون والتنمي ــا    التع ــة يف اململكــة املتحــدة لربيطاني ــة الدولي إدارة التنمي
العظمى وآيرلندا الشمالية ووزارة خارجية الواليـات املتحـدة األمريكيـة وحكومـة الربازيـل يف      

اإلمنـائي يف   مي التعـاون فيمـا بـني مقـدِّ    يِّـدة تنظيم ندوة بشأن املساعدة اإلمنائية واملمارسـات اجل 
ــدوة مجعــت الو .جمــال مكافحــة الفســاد   ــة يف جمــال     ٦٥ن خــبرياً وشــريكاً يف املســاعدة اإلمنائي

ونظـروا يف  مكافحة الفساد تبـاحثوا حـول أعمـال التعـاون اإلمنـائي يف جمـال مكافحـة الفسـاد،         
 .التجارب الناجحة ويف الثغرات اليت يلزم املضي يف العمل لسدها

ر املسـاعدة التقنيـة يف   وبراجمـه الـيت تـوفِّ   ه عنـد إعـداد وتنفيـذ مشـاريع    حيرص املكتب، و  -٢٠
جمال مكافحة الفساد، حرصاً شديداً على تفادي ازدواجية اجلهود وحتقيق التآزر مع غريه مـن  
اجلهات داخل وخارج منظومـة األمـم املتحـدة. ومـن أوجـه هـذا التنسـيق الشـراكة مـع البنـك           

كافحــة الــدويل يف مبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة وتنفيــذ مشــروع مشــترك يف جمــال م   
الفســاد ملنطقــة احملــيط اهلــادئ، عــالوةً علــى مشــاريع أخــرى مكملــة علــى الصــعيد العــاملي مــع  

رة التفـاهم املوقعـة بـني    يف إطـار مـذكِّ   ،خطط عمل موازيـة مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي      
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منـها   ،اجلهتني. كما يوجد تعاون وتنسيق بـني املكتـب وعـدد مـن املنظمـات الدوليـة األخـرى       
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي ومنظمــة األمــن والتعــاون يف أوروبــا والرابطــة    منظمــة

الدولية ألجهزة مكافحة الفسـاد وجمموعـة السـبعة وجمموعـة العشـرين ومنظمـة األمـم املتحـدة         
للتربية والعلم والثقافـة واملنظمـة الدوليـة للشـرطة اجلنائيـة واألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد          

بطة أمم جنـوب شـرق آسـيا وأمانـة الكومنولـث ووحـدة التعـاون القضـائي التابعـة لالحتـاد           ورا
ــة اإل      ــا واجلماع ــدول غــرب أفريقي ــة االقتصــادية ل ــة واجلماع ــة الكاريبي ــة األورويب واجلماع منائي

ــف مشــال األطلســي         ــة حل ــترداد املوجــودات ومنظم ــدويل الس ــز ال ــي واملرك ــوب األفريق للجن
ــازل للحوكمــة ومؤسســة    وجمموعــة الــدول املناهضــ  ــا ومعهــد ب ة للفســاد التابعــة جمللــس أوروب

 الشفافية الدولية واملنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفساد.

ويعمل املكتب أيضاً عن كثب مع عدٍد من مؤسسـات القطـاع اخلـاص وكياناتـه، مبـا        -٢١
ــادرة االتفــاق العــاملي التابعــة لألمــم املتحــدة وجمموعــة     ــة باألعمــال  يف ذلــك مب العشــرين املعني

 ٥/٦التجاريــة واملنتــدى االقتصــادي العــاملي. ويضــم التقريــر الصــادر بشــأن تنفيــذ قــرار املــؤمتر 
)CAC/COSP/2015/9.مزيداً من التفاصيل ( 

وواصل املكتُب الترويَج لالتفاقية لدى منظمات وآليات أخرى على كلٍّ مـن الصـعيد     -٢٢
ي، واملســامهة مبــدخالت فنيــة يف معاجلــة املســائل املتعلقــة مبنــع الــدويل واإلقليمــي ودون اإلقليمــ

الفســاد ومكافحتــه لتســهيل إدراج هــذين اجلــانبني يف أنشــطة كيانــات أخــرى داخــل منظومــة   
 األمم املتحدة وخارجها.

كما واصل املكتب عمله مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـدعمٍ مـن كليـة مـوظفي          -٢٣
من أجل التشجيع على دمج جوانب مكافحة الفساد فيما تضعه األمـم   ،منظومة األمم املتحدة

حلقـات عمـل    ٢٠١٤و ٢٠١٣املتحدة من برامج للمساعدة اإلمنائيـة. فقـد ُعقـدت يف عـامي     
ــداً          ــدرباً معتم ــن مخســة ومخســني م ــة م ــا لتكــوين جمموع ــو بإيطالي ــدربني يف تورين ــدريب امل لت

ة يف دمج جوانب مكافحـة الفسـاد يف إطـار عمـل     جاهزين ملساعدة أفرقة األمم املتحدة القطري
وُعقـدت كـذلك دورات تدريبيـة علـى الصـعيدين اإلقليمـي        .ألمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيـة ا

فريقاً قطرياً مـن تسـع وكـاالت     ٣٥ا بلغ جمموعه مموالعاملي يف إيطاليا وبنما وتركيا ملشاركني 
املعَتمـدون دورات تدريبيـة قطريـة، منـها يف      خمتلفة من وكاالت األمم املتحدة. ونفذ املـدربون 

العـــراق وكينيـــا ومدغشـــقر، كمـــا شـــارك موظفـــون يف أفرقـــة عاملـــة مشـــتركة بـــني وزامبيـــا 
الوكاالت يف وضع أطر عمل املساعدة. وقد متخض عن تدريب األفرقة القطريـة علـى معاجلـة    

ني يف عـدة حـاالت   مـع شـركاء حكـومي    بالتحـاور مكافحة الفساد يف عمليات التنميـة الوطنيـة   
إىل إدراج مكافحة الفساد ضمن املبادئ األساسية لوضع برامج الدورة التاليـة مـن إطـار عمـل     



 

8V.15-06027 

 

CAC/COSP/2015/2

إطــار عمــل األمــم املتحــدة   يف دمــجاألمــم املتحــدة للمســاعدة اإلمنائيــة. فعلــى ســبيل املثــال، أُ  
ــرة    ــا للفت ــد يف كيني ــة اجلدي ع موضــوع مكافحــة الفســاد مــ   ٢٠١٨-٢٠١٤للمســاعدة اإلمنائي

زاهـة واملسـاءلة. وتضـمن إطـار العمـل يف مدغشـقر        مداخل متنوعـة للعمـل علـى الشـفافية والـن     
 متابعة التوصيات النابعة من استعراض تنفيذ االتفاقية.

ــام           -٢٤ ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــب بنشــاط يف املناقشــة بشــأن خط ــد اخنــرط املكت  ٢٠١٥وق
ملتحـدة، يف إعـداد املـدخالت الـيت     وشارك، جنبـاً إىل جنـب مـع سـائر أعضـاء منظومـة األمـم ا       

ينظر فيها الفريق العامل املفتوح باب العضـوية التـابع للجمعيـة العامـة واملعـين بأهـداف التنميـة        
اجلديــد  ١٦قابلــة للقيــاس للهــدف   مؤشِّــراتاملســتدامة، مبــا يف ذلــك املســائل املتعلقــة بوضــع   

ش فيها أحد من أجل حتقيـق التنميـة   املقترح بشأن التشجيع على إقامة جمتمعات مساملة ال ُيهمَّ
املســتدامة، وإتاحــة إمكانيــة وصــول اجلميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســات فعالــة وخاضــعة          

 للمساءلة وشاملة للجميع على مجيع املستويات.

مســألة شــاملة جلميــع نــواحي عملــه، اســتناداً إىل  أن املنظــور اجلنســاينويعتــرب املكتــب   -٢٥
عمــيم مراعــاة املنظــور اجلنســاين يف عمــل املكتــب، وهــو يقــوم برصــد مــذكِّرة توجيهيــة بشــأن ت

مشاركة املرأة يف املبادرات التدريبية. وقد تعـاون املكتـب خـالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير مـع        
هيئــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتكــني املــرأة يف تنظــيم أنشــطة تدريبيــة يف ألبانيــا  

أتاحـت   ،ابري فعالة لتيسري قيام النساء باإلبالغ عن حاالت الفسـاد للتشجيع على استحداث تد
للجماعـات النسـائية فرصــةً للتعليـق علــى مشـروع قـانون محايــة املـبلغني الــذي أعدتـه حكومــة        
ألبانيا. وبدأ املكتب أيضاً مناقشات مع جمموعة الـدول املناهضـة للفسـاد التابعـة جمللـس أوروبـا       

 اد اجلنسانية للفساد.بشأن التعاون يف جمال األبع

وواصـــل املكتـــب خـــالل الفتـــرة املشـــمولة بـــالتقرير إصـــدار رســـالة إخباريـــة بعنـــوان   -٢٦
"مســتجدات مكافحــة الفســاد" لإلعــالن عــن التطــورات املتعلقــة مببــادرات وأنشــطة مكافحــة    

الـيت  الفساد اليت يضطلع هبا املكتب يف مجيع أحناء العامل. وقد ُوزعت أعداد الرسـالة اإلخباريـة   
أُعدَّت حـىت اآلن عـن طريـق الربيـد اإللكتـروين علـى جمموعـة واسـعة مـن أصـحاب املصـلحة،            

). كمـا أِعـدَّت رسـالة إخباريـة     www.unodc.orgوهي متاحـة علـى املوقـع الشـبكي للمكتـب (     
ة اســترداد املوجــودات نصــف ســنوية متعلقــة تعيينــاً مبنطقــة احملــيط اهلــادئ. وجتــري أمانــة مبــادر

ع لشـبكات  املسروقة أنشطة توعية مواضيعية حمددة، مبـا يف ذلـك مـن خـالل االسـتخدام املوسَّـ      
 التواصل االجتماعي.
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     جوانب بارزة من املساعدة التقنية املقدَّمة  - رابعاً  
   جوانب املساعدة املتعلقة بإجراءات التصديق على االتفاقية واالنضمام إليها  - ألف  

استمر املكتب يف تروجيه للتصديق علـى االتفاقيـة واالنضـمام إليهـا مـن خـالل أعمـال          -٢٧
توعية ودعوة موجهة على املستويني السياسي والتشريعي، عالوةً علـى تقـدمي املسـاعدة التقنيـة     
يف البلــدان الــيت مل تصــبح بعــد دوالً أطرافــاً. وســاعد املكتــُب مخســة مــن البلــدان التســعة الــيت    

ــبتمرب    صــدَّقت علــ  ــذ أيلول/س ــا من ــة أو انضــمت إليه ــل   ٢٠١٣ى االتفاقي ــا قب ــراءات م  يف إج
 ).جنوب السودان ودولة فلسطني وُعمان وغرينادا وكرييباسالتصديق و/أو ما بعده مباشرةً (

مت جلسـات إحاطـة مفصـلة جملموعـة مـن أصـحاب املصـلحة        ويف حالة كرييباس، قُـدِّ   -٢٨
  حكوميني كبار وأخرى ألعضاء يف الربملان.احلكوميني، وعقدت حلقة عمل ملسؤولني

عينـــات مـــن الوثـــائق  جنـــوب الســـودان والســـودان والصـــومال وُعمـــانمت إىل وقُـــدِّ  -٢٩
ت دولـة فلسـطني   ومشورة فيما يتعلق بعملية إيداع صـكوك االنضـمام إىل االتفاقيـة. كمـا تلقَّـ     

ذ. وانضــمت غرينــادا إىل إثــر انضــمامهما تــدريباً ومعونــة بشــأن آليــة اســتعراض التنفيــ وُعمــان 
االتفاقيــة عقــب حلقــة عمــل إقليميــة متهيديــة للتصــديق ملســؤولني مــن مخســة بلــدان يف منطقــة   

. وتلقت غرينادا بعد التصديق تدريباً ومعونة بشأن آلية استعراض التنفيذ، فضـالً عـن   ي يبالكار
 االتفاقية. مبقتضياتخدمات استشارية تتعلق 

بشــأن  املنظَّمــةعمــل الاملكتــب وحلقــات  رشــاد الــيت نفَّــذها وإثــر أنشــطة التوعيــة واإل   -٣٠
ــاطق آســيا والكــار      ــدان كــثرية، ال ســيما يف من ــة، تتخــذ بل واحملــيط  ي يبالتصــديق علــى االتفاقي

خطوات حنو التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها. ومن أجل تعزيـز جهـود    حاليااهلادئ، 
علـى  راً حلقـة عمـل ثانيـة متهيديـة للتصـديق      ي، ُنفذت مـؤخَّ  يف منطقة الكاريب التوعية واإلرشاد

لرببــادوس وبليــز وســانت فنســنت وجــزر غرينــادين وســانت كيــتس ونــيفس وذلــك   االتفاقيــة 
 علـى االتفاقيـة   بالتنسيق مع أمانة اجلماعة الكاريبية. كما ُعقدت حلقات عمل بشأن التصديق

املشروع املشـترك بـني املكتـب وبرنـامج      لساموا وتونغا وتوفالو. وقد شكلت تونغا، بدعم من
األمــم املتحــدة اإلمنــائي ملكافحــة الفســاد ملنطقــة احملــيط اهلــادئ واملنظمــة العامليــة للربملــانيني           
ــاء         ــة دائمــة ملكافحــة الفســاد كلِّفــت، مــن بــني أمــور أخــرى، باالعتن املناهضــني للفســاد، جلن

 باملسائل املتصلة باالنضمام إىل االتفاقية.
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وانب املساعدة املقدَّمة لتحديد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية واالحتياجات ج  - باء  
   املطلوبة من املساعدة التقنية

م املكتـب دورات  وفقاً لإلطار املرجعي واملبادئ التوجيهية آلليـة اسـتعراض التنفيـذ، نظَّـ      - ٣١
واخلــرباء تدريبيــة جملموعــات ومنــاطق لتعريــف جهــات الوصــل يف الــدول األطــراف املستعَرضــة    

احلكــوميني مــن الــدول املستعرِضــة باألحكــام املوضــوعية لالتفاقيــة وباملنهجيــة املتَّبعــة يف عمليــة     
د عدد كبري من حلقات العمل الوطنيـة تضـمنت يف معظـم    ِقاالستعراض. وباإلضافة إىل ذلك، ُع

حلقـات العمـل   احلاالت تقدمي مساعدة يف استيفاء قائمة التقييم الـذايت املرجعيـة الشـاملة. وأدت    
هذه يف كثريٍ من احلاالت، مبا ذلك يف مجهورية أفريقيا الوسطى وسوازيلند وكمبوديـا وملـديف   

أفرقـة  إنشـاء  ت، وذلك مـن خـالل عـدة أمـور منـها      وميامنار، إىل تعزيز التعاون فيما بني الوكاال
 مشتركة بني الوكاالت، وإىل إشراك أصحاب مصلحة من خارج النطاق احلكومي.عاملة 

كما قُدِّمت املساعدة يف عدة حاالت من أجل االستعداد الستعراض تنفيذ الفصلني   - ٣٢
واإلعـداد املبكـر    التـدريب الثاين واخلامس من االتفاقية خالل الدورة الثانيـة. وتضـمن ذلـك    

ويـرد مزيـد مـن املعلومـات يف هـذا      لقائمة التقييم الذايت املرجعية وإجراء حتلـيالت الثغـرات.   
) CAC/COSP/2015/8( ٥/٤التقريـــر الصـــادر بشـــأن حالـــة تنفيـــذ قـــرار املـــؤمتر   الصـــدد يف

والتقريــر املرحلــي عــن تنفيــذ الواليــات املســَندة للفريــق العامــل املعــين باســترداد املوجــودات   
)CAC/COSP/2015/3ما إىل املؤمتر أيضاًقُدِّ ين)، اللذ. 

ستعراضـاهتا،  ى سـبيل املتابعـة ال  علـ بلدان ال اليت تبذهلا هوداجلوقد دعم املكتب كذلك   -٣٣
ال سيما من خالل وضـع خطـط عمـل لتنفيـذ التوصـيات الناجتـة عـن االسـتعراض، ومـن تلـك           

إندونيسيا وأوغندا وبابوا غينيا اجلديدة وباراغواي وباالو وبنغالديش وبنما وبوتسـوانا  البلدان 
يـة الو الدميقراطيـة   رزانيـا املتحـدة ومجهو   سـليمان وجـزر مارشـال ومجهوريـة تـن      روتونس وجز

ليزيــــا الســــلفادور وفــــانواتو والفلــــبني وماي و الشــــعبية وزمبــــابوي وســــان تــــومي وبرينســــيب
. وباإلضافة إىل ذلـك، ُوضـعت بـرامج    املوحَّدة) ونيجرييا-وموريشيوس وميكرونيزيا (واليات

و وبنمـا  ندونيسـيا وبـاال  إتدريبية لتلبيـة بعـض االحتياجـات احملـددة يف كـثريٍ مـن البلـدان، منـها         
ــدا وســان تــومي وبرينســيب   -وتيمــور ي والفلــبني  ليشــيت وجــزر ســليمان وجــزر مارشــال وروان

 .املوحَّدة) والنيجر ونيجرييا-وفييت نام وموزامبيق وميكرونيزيا (واليات

، للتكفـل باسـتدامة تـوافر    وقد سعى املكتب إىل ضمان توجيه البلـدان هلـذه العمليـات     -٣٤
من تطوير قـدراهتا الذاتيـة علـى رصـد      ض الرمسية حىت تتمكِّن الدولتعرابعد عملية االس اخلربة

 الثغرات القائمة واستعراض التقدم احملرز وإعادة تقييم االمتثال لالتفاقية بصفة منتظمة.
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  جوانب املساعدة التشريعية املقدَّمة إلدماج أحكام االتفاقية   - جيم  
   يف التشريعات الوطنية

 إالَّ أنَّلــدان تشــريعات ملكافحــة الفســاد تتماشــى مــع االتفاقيــة،  اعتمــد العديــد مــن الب  -٣٥
ــريعاهتا الوطنيـــة   ظـــلَّ املكتـــب  ــاد ا ملنـــعيتلقَّـــى طلبـــات مـــن دول ترغـــب يف حتســـني تشـ لفسـ

ومـا   عمليات االستعراض القُطـري  املستبانة يف إطاريات إىل التحدِّ استناداًسيَّما  ، المكافحتهو
 .صياتمتخضت عنه هذه العمليات من تو

وبـابوا  وكان من الدول اليت تلقت دعماً خالل الفترة املشمولة بالتقرير: أنتيغوا وبربودا   -٣٦
غينيا اجلديدة وبـاالو وبنمـا وبوركينـا فاسـو وتايلنـد وتـونس وجـزر سـليمان ومجهوريـة أفريقيـا           
الوســطى وجنــوب الســودان ودولــة فلســطني والســلفادور والســنغال وشــيلي والصــومال وغينيــا   

انواتو والفلــبني وفييــت نــام وكــوت ديفــوار ولبنــان ومصــر وموريتانيــا وميامنــار وميكرونيزيــا   وفــ
. وأعانــت هــذه املســاعدة علــى تعزيــز قــدرة الــدول علــى املوحَّــدة) والنيجــر ونيجرييــا-(واليــات

صياغة وتنفيذ التشريعات وضمان صوغ التشـريعات اجلديـدة ِطبقـا ملقتضـيات االتفاقيـة. وبينمـا       
دة ظم النصوص التشريعية الفساد بشكل شامل، فقد تناولت عدة قوانني جوانب حمـدَّ عاجلت مع

ــة متخصِّ  لســلوك، وتضــارب  لمــدونات قواعــد  ووضــع صــة ملكافحــة الفســاد، و مثــل إنشــاء هيئ
ــدخل  واالشــتراء العمــومي ، والرشــو واالرتشــاء مــن جانــب الشــركات  املصــاحل،  ــرارات ال ، وإق

ــبلغني، وو  ــة امل ــل األحــزاب السياســية،    واملوجــودات، ومحاي ــة، ومتوي حــدات االســتخبارات املالي
وتــداول املعلومــات، أو عاجلــت مســائل جامعــة تتعلــق بالتعــاون الــدويل مثــل املســاعدة القانونيــة  

ــة  ــليماملتبادلـ ــادرة    وتسـ ــة وإدارة املوجـــودات املصـ ــتندة إىل إدانـ ــادرة غـــري املسـ املطلـــوبني واملصـ
ــا.    ــة     وأُطلعــتواملضــبوطة واســتخدامها والتصــرف فيه ــى األمثل ــد االقتضــاء، عل الســلطات، عن

 واملمارسات اجليِّدة لدى الدول األخرى.

يف ملتحـدة اإلمنـائي ملكافحـة الفسـاد     املشروع املشترك بني املكتـب وبرنـامج األمـم ا    وأوفد  - ٣٧
وموظفـاً   ،يف وزارة العدل بواليات ميكرونيزيا املوحـدة للعمل  قانونيا أخصائيامنطقة احمليط اهلادئ 
 .متويل وظيفتهتشارك احلكومة يف  فانواتواملعلومات يف احلصول على مسؤوالً عن احلق يف 

    
املساعدة على تعزيز األطر املؤسسية والسياساتية الوطنية وقدرات السلطات  - دال 

   بفعالية ومكافحتهالوطنية على منع الفساد 
األعضـاء لكـي حتسِّـن قـدرهتا علـى      واصل املكتب تقدمي دعم واسع النطاق إىل الدول   -٣٨

. وقُدِّمت املساعدة لوضـع  قضائيامنع الفساد وكشفه والتحقيق يف جرائمه ومالحقة مرتكبيها 
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استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد وإلنشاء وتعزيـز األطـر واهلياكـل والسياسـات والعمليـات      
نيــة علــى منــع الفســاد     واإلجــراءات املؤسســية ذات الصــلة ولتعزيــز قــدرات املؤسســات املع      

 من خالل أنشطة على الصعيدين الوطين واإلقليمي. قضائياوالتحقيق فيه ومالحقة مرتكبيه 

م )، وهــو مقــدCAC/COSP/2015/8َّ( ٥/٤تقريــر بشــأن حالــة تنفيــذ القــرار   ويتضــمَّن  -٣٩
ملكتــب يف مها اأيضــاً إىل الــدورة السادســة للمــؤمتر، معلومــات بشــأن املســاعدة التقنيــة الــيت قــدَّ

صــة ملكافحــة الفســاد ووضــع اســتراتيجيات وسياســات وطنيــة ملكافحــة   إنشــاء هيئــات متخصِّ
الفساد وإجراء تقييمات للقدرات. كما يعرض حملة عامة عن أنشطة املكتـب يف بنـاء القـدرات    

 يف جماالت متعلقة مبنع الفساد.

عاً لبناء قدرات مؤسسـات  وسَّم املكتب خالل الفترة املشمولة بالتقرير تدريباً موقد قدَّ  -٤٠
بنجـاح. وقـد ُنفـذت     قضـائيا صة على التحقيـق يف حـاالت الفسـاد ومالحقـة مرتكبيهـا      متخصِّ

يـات، وعمليـات التفتـيش    مشلت مواضيع من قبيـل إدارة التحرِّ  ،حلقات عمل ودورات تدريبية
ي اخلاصـة،  ب التحـرِّ ات املالية، وعمليـات املراجعـة، وأسـالي   التحرِّيوالضبط، وحتليل الوثائق، و

ــاليب إجــراء املقــابالت، و   يف  االســتدالل اجلنــائي، ومهــارات الــدفاع   ألغــراض اســبة احملوأس
بــاالو وبــاراغواي وأوغنــدا وألبانيــا واألردن ، وإدارة القضــايا، وذلــك يف كــلٍ مــن  احملاكمــات

ل جــزر مارشــاوجــزر ســليمان واجلزائــر وتــونس وتايلنــد وبوركينــا فاســو وبوتســوانا وبنمــا و
ي ـسـان تـومي وبرينسيبـ   وسـاموا  ودولـة فلسـطني   وجنوب السـودان  وزانيا املتحدة  مجهورية تنو
املغـرب  ومصـر  ولبنـان  وكرييباس وكولومبيا وكوت ديفوار و فانواتووغواتيماال والسلفادور و
عـالوةً علـى كوسـوفو.    اهلنـد  والنيجـر  ودة) املوحَّـ -ميكرونيزيـا (واليـات  وموزامبيق ومالوي و

أفريقيـا  شـرق  أنشـطة تدريبيـة إقليميـة يف آسـيا و     ق أيضاً إىل مواضيع مشاهبة يف إطـار ومت التطر
 أنشطة تدريبية لبلدان الكومنولث يف أفريقيا. وكذلك يف إطاروأمريكا الالتينية،  وغرهبا

حملققـني ومـراجعني وقضـاة علـى كشـف       اًمبيق دعم متواصـل تضـمن تـدريب   ام ملوزوقُدِّ  -٤١
ء املقــابالت والتخطــيط للقضــايا. وتبــع هــذا التــدريب توجيــٌه يف موقــع الفســاد وأســاليب إجــرا

دة. وجيـري  نـة تعلقـت بتحريـات جنائيـة حمـدَّ     خدمات استشارية بشأن قضايا معيَّتقدمي العمل و
ــا ــدر   حالي ــهج ت ــترداد       ي يبوضــع من ــوال واس ــق يف حــاالت الفســاد وغســل األم بشــأن التحقي

 ونظمــت مــن أجــل. املزمــع إنشــاؤهاب املــدَّعني املوجــودات يف بنمــا مــن أجــل مؤسســة تــدري 
حماكمـــات صـــورية تدريبيـــة يف أوغنـــدا  دورات تدريبيـــة يف شـــكل ملـــدَّعني وكبـــار احملققـــني ا

زانيــا املتحــدة. وتلقــى موظفــون وحمققــون يف الســلطة املعنيــة مبكافحــة  وبوتســوانا ومجهوريــة تــن
كاوى وأســاليب إجــراء املقــابالت الفســاد يف بوركينــا فاســو والنيجــر تــدريباً علــى معاجلــة الشــ

ي ومنـع الفسـاد. ويف نيجرييـا، تلقـت أكادمييـة اللجنـة املعنيـة بـاجلرائم         وكشف الفساد والتحرِّ



 

V.15-06027 13 
 

CAC/COSP/2015/2 

أســبوعني حملققــني ومــدَّعني مــن   ملــدةاالقتصــادية واملاليــة دعمــاً إلعــداد دورة تدريبيــة إقليميــة   
فعاليـات تدريبيـة ختصصـية بشـأن     السلطات املعنية مبكافحة الفساد يف غرب أفريقيـا. وُعقـدت   

 حاليــا، وبعضــها جــارٍ والعــراق واملغــرب ات املاليــة وغســل األمــوال يف دولــة فلســطني التحرِّيــ
. وقـد أدت هـذه الفعاليـات إىل جتهيـز احملققـني      لألردن وتايلند وتونس واجلزائـر ولبنـان ومصـر   

ــق      ــة ومهــارات للتحقي ــأدوات عملي ــيني ب ــدَّعني والقضــاة املعن ــال الفوامل ــة  عَّ ــامالت املريب يف املع
 التحويل املايل. وخدماتوتعقب العائدات اإلجرامية من خالل املؤسسات املصرفية 

وكــان مــن أشــكال املســاعدة األخــرى تقــدمي الــدعم مــن أجــل وضــع خطــط العمــل       -٤٢
وإعـداد أدلـة للتحقيـق،     ؛يف مـالوي وتنفيذها، ودعم تطوير اهليئات االستخباراتية، مبا يف ذلك 

ــ ــومي          مب ــن ســان ت ــد م ــا وف ــام هب ــيت ق ــك ال ــل تل ــدا وجــوالت للدراســة، مث ــك يف أوغن ا يف ذل
كامل. كمـا واصـل املكتـب    ليشيت وتركزت على نظام إدارة القضايا املت-تيمور إىلي  وبرينسيب

إلدارة التحقيقـات   )goAML"غوأمـل" ( و )goCASE( ""غـوكيس  اإللكتـرونيني  نظـامني النشر 
زانيـا   البالغـات عـن معـامالت مريبـة، مبـا يف ذلـك يف مجهوريـة تـن        يف حاالت الفسـاد ولتحليـل   

 .ومصر املتحدة

علــق مبكافحــة غســل األمــوال، حيــث  توواصــل املكتــب أيضــاً تقــدمي مســاعدة تقنيــة ت   -٤٣
ــها        ــدة دول منـ ــاص يف عـ ــاع اخلـ ــن القطـ ــة مـ ــات املبلغـ ــل للكيانـ ــات عمـ ــت حلقـ ــا ُنظمـ بنمـ

باكســتان . واســتفادت عــدة وحــدات لالســتخبارات املاليــة، مثــل الوحــدات يف فــريدي وكــابو
ســرياليون والســنغال وســان تــومي وبرينســييب ودولــة فلســطني و توغــووبوركينــا فاســو وبــنن و
ــا و ــا وغامبي ــاوغيني ــدريبات علــى أســاليب  النيجــر ومــايل وكــوت ديفــوار وبيســاو -غيني مــن ت

لتدريبية خرباء من املنطقة، مما عزز التعاون فيمـا بـني   التحليل املايل. وشارك يف هذه الدورات ا
مت وحدات االستخبارات املالية يف فيجي خـدمات توجيهيـة لنظرياهتـا    بلدان اجلنوب. وقد قدَّ

دة) ونـاورو  املوحَّـ -وميكرونيزيـا (واليـات  كرييبـاس  ووجـزر مارشـال   باالو وجزر سليمان يف 
دم املكتــب أيضــاً مشــورة تقنيــة للمحققــني  لتعزيــز قــدراهتا علــى مكافحــة غســل األمــوال. وقــ  

غواتيمـاال وفييـت نـام    وومجهوريـة الو الدميقراطيـة الشـعبية    بـاراغواي  والقضاة، مبا يف ذلك يف 
ات التحرِّيــا برناجمـاً لتــدريب املـدربني علـى    . ويف غـرب أفريقيـا، ينفــذ املكتـب حاليـ    وكمبوديـا 

ك بالتعـاون مـع مؤسسـات تـدريب وطنيـة.      ، وذلوكوت ديفواروالسنغال وغانا املالية يف بنن 
ويف جمال استرداد املوجودات، يدعم املكتب بنشاط، مبـا يف ذلـك مـن خـالل مبـادرة اسـترداد       
املوجودات املسروقة، عدداً مـن الشـبكات اإلقليميـة، مثـل شـبكة اجلنـوب األفريقـي املشـتركة         

بـني الوكـاالت السـترداد     وشبكة غرب أفريقيا املشـتركة  ،بني الوكاالت السترداد املوجودات
استرداد املوجودات التابعة لفرقة العمل املعنية بـاإلجراءات املاليـة   ب املعنيةوالشبكة  ،املوجودات
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وشــبكة آســيا واحملـــيط اهلــادئ املشــتركة بـــني      الالتينيــة، املتعلقــة بغســل األمــوال يف أمريكـــا    
 الوكــاالت الســترداد وشــبكة شــرق أفريقيــا املشــتركة بــني  ،الوكــاالت الســترداد املوجــودات

املوجودات، كما نظـم حلقـات عمـل للخـرباء بشـأن اسـترداد املوجـودات. ويتشـارك املكتـب          
 أيضاً بنشاط مع اهليئات اإلقليمية املشاهبة ألفرقة العمل املعنية باإلجراءات املالية.

ضـاً  ومع أنَّ الدعم املقدَّم كان خمصَّص الغرض يف كثري مـن احلـاالت، فقـد ُوضـعت أي      -٤٤
تلبيـةً الحتياجـات البلـدان يف جمـال بنـاء القـدرات بشـكل عـام.         وُنفِّـذت  مشاريع قُطرية حمدَّدة 

وعنــد وضــع املشــاريع واألنشــطة اجلديــدة، كانــت االحتياجــات املطلوبــة مــن املســاعدة التقنيــة 
 .أمكنيف تقارير االستعراض القُطري تؤخذ يف احلسبان حيثما  املستبانة

، مـن خـالل مشـروعني كـبريين ملكافحـة الفسـاد يف       واصـل املكتـب   الفعلى سبيل املثـ   -٤٥
ء علـى الفسـاد، يف تعزيـز    جلنة القضا وال سيما ، لوكاالت إنفاذ القانونتقدمي الدعم إندونيسيا
 صي.املهنية والشفافية من خالل برامج للمساعدة التقنية والتدريب التخصُّالقدرات 

يذ مشـروع لتعزيـز مؤسسـات مكافحـة الفسـاد      ، شرع املكتب يف تنف٢٠١٤ويف عام   -٤٦
ليشـيت وغريهـا مـن    -ليشـيت. ويـدعم هـذا املشـروع جلنـة مكافحـة الفسـاد يف تيمـور        -يف تيمور

صـي، فضـالً   وكاالت إنفاذ القانون يف تعزيز القدرات واملهنيـة مـن خـالل بـرامج تـدريب ختصُّ     
شـريعات الوطنيـة املتعلقـة    عن وضع استراتيجية وطنية ملكافحـة الفسـاد وتعزيـز السياسـات والت    

 مبكافحة الفساد.

ل تقــدمي املســاعدة يف إطــار مشــروع مــن مشــاريع املكتــب لترشــيد   ويف مصــر، تواَصــ  -٤٧
الفساد حتـت مظلـة االسـتراتيجية الوطنيـة ملكافحـة الفسـاد.        ملكافحةالقوام القانوين واملؤسسي 

تعزيـز  مالحقـة مرتكبيـه و  مت مساعدة لزيادة قدرة الدولة علـى كشـف حـاالت الفسـاد و    وقُدِّ
جهود التعامل مع استرداد موجـودات القـادة السـابقني وغريهـم مـن املسـؤولني علـى املسـتوى         

 ذلك. عليهمالرفيع ممن اهتُّموا باالخنراط يف الفساد أو ثبت 

وواصل املكتب دعمه حلكومة نيجرييا من خالل مشـروع ملكافحـة الفسـاد يرمـي إىل       -٤٨
 ،يف جمـال مكافحـة الفسـاد    اتجل التنسيق وصياغة السياسات والتشـريع ال من أتقدمي دعم فعَّ

من خالل اعتمـاد هنـج قـائم علـى األدلـة، وتعزيـز القـدرات املؤسسـية والعملياتيـة يف وكـاالت           
مكافحة الفساد الرئيسية والشرطة واجلهاز القضائي مع التركيز على التعاون، وتعزيـز املسـاءلة   

م املشـروع حـىت اآلن مسـاعدة    املدين يف مكافحة الفساد. وقـد قـدَّ  والشفافية ومشاركة اجملتمع 
لتحسني التنسيق بني اهليئات املعنية بإنفاذ القانون ومنع الفسـاد ودعـم جهـود احلكومـة الراميـة      
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ــدرات املؤسســات         ــاء ق ــانوين والسياســايت فضــالً عــن بن ــز إطــار مكافحــة الفســاد الق إىل تعزي
 لفساد.ل التصدِّيالنيجريية على 

ويف أفغانســتان، شــرع املكتــب يف تنفيــذ مشــروع مســاعدة يف جمــال مكافحــة الفســاد    -٤٩
ــى الصــعيد القطــري يف أبريل   ــذا يرمــي. و٢٠١٥ /نيســانعل املشــروع إىل حتــديث إطــاري    ه

مكافحة الفساد املعياري والسياسايت عن طريق دعم اجلهود املبذولـة ملواءمـة األحكـام اجلزائيـة     
ثـة ملكافحـة الفسـاد وإلرسـاء إطـار تنسـيق       لصياغة استراتيجية وطنيـة حمدَّ الوطنية مع االتفاقية و

 سياسايت فيما بني الوكاالت.

ويسَّــر املكتــب مــن خــالل مشــروع يف بــاراغواي وضــع اســتراتيجية ملكافحــة الفســاد     -٥٠
بانتظـار   حاليـا للقطاع العام بغية منع الفسـاد وكشـفه ومكافحتـه يف اهلياكـل احلكوميـة، وهـي       

 افقة عليها.املو

ودعم املكتب من خالل مشروع يف بنما إنشـاء األكادمييـة اإلقليميـة ملكافحـة الفسـاد        -٥١
 م مساعدة تقنية وتدريباً حلكومات املنطقة.وقدَّ ي يبألمريكا الوسطى والكار

ويف كولومبيا، ساعد املكتب احلكومة يف تعزيـز نظامهـا القـانوين والتنظيمـي ملكافحـة        -٥٢
 الفساد. التحرِّي الرامية إىل مكافحةريق تقدمي تدريب على استخدام أساليب الفساد عن ط

م املكتــب أيضــاً خــالل الفتــرة املشــمولة بــالتقرير مســاعدة للســلطات يف العــراق    وقــدَّ  -٥٣
تج آليــة ملعاجلــة أوجــه القصــور يف منــع الفســاد وكشــفه والتحقيــق يف حاالتــه اســتناداً إىل نــوا    

 من دراسات استقصائية وتقييمات. البلداملكتب يف  اهاستعراض التنفيذ وما أجر

مركـز علـى تقـدمي املسـاعدة مـن      ويف السلفادور، أوشـك املكتـب علـى بـدء مشـروع        -٥٤
االستعراض وتعزيز التحقيق يف جرائم الفسـاد وغسـل    الصادرة يف إطار توصياتالمتابعة أجل 

 القضاء.ورطة الشأجهزة زاهة يف  األموال ومالحقة مرتكبيها وتعزيز الن

لـدوائر القضـاء واالدعـاء     حمـدَّدة األهـداف  ويف كوسوفو، نفذ املكتـب مسـاعدة تقنيـة      -٥٥
يـات  اهـة واألخالقيـات املهنيـة والتحرِّ   ز نمن أجل تعزيز قدراهتا على معاجلـة املسـائل املتعلقـة بـال    

 التأديبية وتعزيز التنسيق فيما بني الوكاالت ملكافحة الفساد.
    

   دة على التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة الفساداملساع - هاء 
ــات املســاعدة          -٥٦ ــة املســؤولة عــن طلب ــة الســلطات املركزي ــده لقائم ــب تعه واصــل املكت

من االتفاقية. ويبلغ عدد السـلطات املـذكورة    ٤٦من املادة  ١٣القانونية املتبادلة، وفقاً للفقرة 
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. وميكـــن للســـلطات املختصَّـــة ولألجهـــزة  ١١٢الوقـــت الـــراهن  بياناهتـــا يف تلـــك القائمـــة يف
احلكومية اليت لـديها حسـاب ُمسـتخِدم أن تطَّلـع علـى بيانـات تلـك اجلهـات عـن طريـق دليـل            
مأمون يعمل باالتصال احلاسويب املباشر. وحيتوي الدليل نفسـه علـى معلومـات عـن السـلطات      

بلــداً، عــالوةً علــى معلومــات عــن  ٩٤يــة يف مــن االتفاق ٦املختصــة مبنــع الفســاد وفقــاً للمــادة 
 بلداً. ٦٥املعنية باسترداد املوجودات يف  املعيَّنة جهات الوصل

وواصــل املكتــب تشــجيع التعــاون فيمــا بــني الســلطات املختصــة ذات الصــلة وأجهــزة    -٥٧
تصـلة  يف التعاون الدويل على معاجلـة املسـائل اجلنائيـة امل    املنخرطنيمكافحة الفساد واملمارسني 

ــدِّ  ــاء خــدمات ل ممبكافحــة الفســاد. وقُ ــوطين   وإســداء املشــورة قــدرات البن ــى الصــعيدين ال عل
واإلقليمــي. كمــا واصــل املكتــب مشــاركته بفعاليــة، جنبــاً إىل جنــب مــع غــريه مــن أصــحاب    
املصلحة، يف االجتماعات الرامية إىل تنسـيق التعـاون الـدويل فيمـا بـني الـدول الطالبـة والـدول         

للطلبات. وتبادلت وفود الدول يف تلك االجتماعـات معلومـات عـن العمليـات املنفَّـذة      املتلقِّية 
 يف هذا الشأن، مما عزَّز التواصل والتحاور.

ــة لســلطات        -٥٨ ــدعم لرابطــات إقليمي وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، واصــل املكتــب تقــدمي ال
لسـلطات مكافحـة   مكافحة الفساد وشبكات وكاالت مكافحة الفساد، مثل الرابطة األفريقية 

كافحـة  الوطنيـة مل ؤسسات املالفساد ورابطة الشرق األفريقي لسلطات مكافحة الفساد وشبكة 
عامـة لشـبكة   الجمعيـة  لل الفساد يف غرب أفريقيا. فعلـى سـبيل املثـال، دعـم املكتـب اجتمـاعني      

 كافحــة الفســاد يف غــرب أفريقيــا وقــدم الــدعم ألمانتــها. ونتيجــة لتلــك   ملالوطنيــة ؤسســات امل
اجلهود، بدأت عـدة بلـدان يف املنطقـة يف إجـراء حتقيقـات مشـتركة بشـأن قضـايا فسـاد. كمـا           

، مبـا يف ذلـك   الطلبـات أُبرزت إقامة قنوات اتصال غري رمسية بني الدول الطالبة والدول متلقيـة  
االتصــاالت املباشــرة بــني الســلطات املركزيــة وأجهــزة إنفــاذ القــانون ووحــدات االســتخبارات 

 للتعاون الدويل. أساسياباعتبارها عنصراً املالية، 

واملكتب بصدد إعداد كتيـب عـن كيفيـة احلصـول علـى تعـاون دويل مـن دول شـرق           -٥٩
اسـترداد املوجـودات يف   املعنيـة ب وكـاالت  املشـتركة بـني ال  شـبكة  الأفريقيا، وذلك بالتعـاون مـع   

شأن مكافحـة الفسـاد ركـز علـى     شرق أفريقيا. ويف غرب أفريقيا، نظم املكتب مؤمتراً إقليمياً ب
 التعاون الدويل.

، نظــم املكتــب بالتعــاون مــع وحــدة مكافحــة الفســاد الكمبوديــة        ٢٠١٤ويف عــام   -٦٠
 ٦٥. ومجـع االجتمـاع   الرشـوة األجنبيـة  اجتماعاً إقليمياً يف جنوب شرق آسيا بشأن احلـد مـن   

ليشـيت  -ليا وتيمـور مشاركاً من بلدان رابطة أمـم جنـوب شـرق آسـيا كافـة عـالوةً علـى أسـترا        
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ومن منظمات دوليـة. وقـيَّم االجتمـاع التجـارب القطريـة يف وضـع وتنفيـذ تشـريعات         واليابان 
دة د املمارســـات اجليِّـــوآليـــات املســـاعدة القانونيـــة املتبادلـــة وحـــدَّ  بالرشـــوة األجنبيـــةمتعلقـــة 

ضـع تشـريعات   ات املشتركة. واتفق املشاركون على جمموعة من التوصيات املتعلقة بوتحدِّيوال
 .قضايا الرشوة األجنبيةالة بشأن الرشوة والتحقيق يف فعَّ

النظـراء   التشـاور بـني  ويف سياق التعاون الدويل كذلك، واصل املكتب التشجيع علـى    -٦١
ر املكتـب زيـارة قـام هبـا وفـدان مـن       والتعاون فيما بني بلدان اجلنوب. فعلـى سـبيل املثـال، يسَّـ    

دولـة   ١٥مـن أجـل   حلقـة عمـل   تنظـيم  و ي يبإىل أمانـة مجاعـة الكـار   الربازيل واململكة املتحـدة  
ــدول      ي الكــاريب يف مجاعــة عضــو ــاون ال ــادل اخلــربات يف التع ــاغو لتب ــداد وتوب عقــدت يف تريني

 ألغراض استرداد املوجودات وتقاسم املوجودات.

 مــهم مــن املكتــب علــى الصــعيد الــوطين التــدريب الــذي قدَّ ومــن أمثلــة الــدعم املقــدَّ   - ٦٢
املكتــب للمــدَّعني والقضــاة بشــأن التعــاون الــدويل يف ناميبيــا والتــدريب بشــأن االتفاقيــة          

ــدِّ      ــد. كمــا قُ ــدويل لســلطات مكافحــة الفســاد والســلطات القضــائية يف اهلن مت والتعــاون ال
مساعدة يف جمال صياغة التشريعات فيما يتعلق بعدة قوانني ذات صـلة بالتعـاون الـدويل، مبـا     

 .وميامنار والفلبنييف ذلك يف بنما 

عرض تقريــر مرحلــي عــن تنفيــذ الواليــات املســَندة إىل اجتماعــات اخلــرباء تعزيــزاً وســُي  -٦٣
الــدورة السادسـة للمــؤمتر   أثنـاء للتعـاون الـدويل يف إطــار االتفاقيـة يف االجتمـاع التــايل للخـرباء      

)CAC/COSP/EG.1/2015/2.( 

أن الـدول األعضـاء    إىل ٢٣/١ئيـة يف قرارهـا   جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنا طلبتوقد   -٦٤
مـن أحكـام التعـاون الـدويل الـواردة يف اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة           تستفيد اسـتفادة كاملـة  

ملنع االجتار باملنتجـات احلرجيَّـة ومكافحتـه.    واتفاقية مكافحة الفساد اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 
عميم جوانب مكافحة الفساد يف الربنامج العاملي ملكافحـة  ومتشياً مع هذا القرار، ُتبذل جهود لت

ي هلـا. فعلـى   ن خمـاطر الفسـاد والتصـدِّ   اجلرائم املتعلقة باحلياة الربية والغابات التابع للمكتب لتبيُّ
سبيل املثال، ركَّز أحد املشاريع يف إندونيسيا على الصلة بني جـرائم الغابـات والفسـاد ومسـألة     

مع دائرة احلياة الربيـة يف كينيـا علـى     حالياغري القانوين. ويعمل املكتب مكافحة قطع األشجار 
وضع وتنفيذ استراتيجية ملنع الفساد تستهدف، من بني عدة أمور، التعامل مـع التواطـؤ احملتمـل    

هبــم محايــة احليــاة الربيــة يف كينيــا. وقــد ُنظمــت    ةبــني جمرمــي احليــاة الربيــة واألشــخاص املناطــ  
خشــاب األميــة بشــأن مواضــيع تتعلــق بــالتحقيق يف االجتــار باألحيــاء الربيــة و حلقــات عمــل إقلي
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وجـودات، مبـا يف ذلـك يف بنمـا وفييـت نـام.       املمـوال واسـترداد   األيتصل بـذلك مـن غسـل     وما
 وشارك املكتب أيضاً يف برامج تدريبية بشأن الصالت بني اجلرمية املنظمة والفساد.

    
   فساداملساعدة املتعلقة مبنع ال - واو 

 ٥/٤تقريــر عــن حالــة تنفيــذ قــرار املــؤمتر       أيضــاً الــدورة السادســة للمــؤمتر  إىل م دَّقــي  -٦٥
)CAC/COSP/2015/8(، َّط الضوء على اجملموعة واسعة النطاق مـن األنشـطة الـيت اضـطلعت     يسل

القـرار. ويتضـمن التقريـر    هـذا  تنفيـذ   مـن أجـل  مها املكتب هبا الدول األطراف واملساعدة اليت قدَّ
املبكـر السـتعراض الفصـل     اإلعـداد الـدول األطـراف مـن أجـل     اليت بذلتـها  هود اجلمعلومات عن 

الثاين من االتفاقية، فضالً عن األنشطة الداعمة لإلطـار التشـريعي واملؤسسـي ملنـع الفسـاد. كمـا       
بأسـره  اهـة يف نظـام العدالـة اجلنائيـة     ز نيعرض التقرير، فيما يعرض، املبادرات الراميـة إىل تعزيـز الـ   

، واألنشطة التعليمية واألنشطة اليت تستهدف إشراك أفـراد وجمموعـات مـن    العموميةويف اخلدمة 
 خارج نطاق القطاع العام يف منع الفساد.

)، CAC/COSP/2015/9( ٥/٦ويضــم التقريــر الصــادر بشــأن حالــة تنفيــذ قــرار املــؤمتر    -٦٦
 ال املكتب ذات الصلة بالقطاع اخلاص.م أيضاً إىل املؤمتر، معلومات تفصيلية عن أعمواملقدَّ

    
   املساعدة املتعلقة باسترداد املوجودات - زاي 

م املكتب مساعدة ملؤسسات وطنية من أجل تعزيز قدراهتا على تعقب عائدات الفسـاد  قدَّ  - ٦٧
وضبطها وجتميـدها ومصـادرهتا وإعادهتـا. وقـد نفـذت هـذه األعمـال أساسـاً ضـمن سـياق مبـادرة            

تقريـر مرحلـي حمـدَّث     عـدَّ ودات املسروقة املشتركة بني املكتب والبنك الدويل. وقد أُاسترداد املوج
معلومــات ، يتضــمَّن لعامــل املعــين باســترداد املوجــودات عــن تنفيــذ الواليــات املســَندة إىل الفريــق ا  

تفصــيلية عــن أعمــال املكتــب ومبــادرة اســترداد املوجــودات املســروقة لتقدميــه إىل املــؤمتر يف دورتــه  
). ويعرض التقرير اإلجراءات الـيت اختـذت تنفيـذاً لتوصـيات املـؤمتر      CAC/COSP/2015/3لسادسة (ا

والفريق العامل املعين باسترداد املوجودات فيما يتعلق بتنمية املعرفـة التراكميـة، وبنـاء الثقـة واملعرفـة      
 ، وبناء القدرات.لطالبة والدول املتلقِّية للطلبات، واملساعدة التقنية، والتدريبابني الدول 

    
   أدوات املساعدة التقنية اليت تيسِّر تقدمي املساعدة على أرض الواقع - حاء 

على الصعيد العاملي، واصل املكتب وضع وتعميم أدلَّة وكتيبات وغريها مـن األدوات    -٦٨
اليت تلبِّي احتياجات املمارسني يف جمـال مكافحـة الفسـاد بشـأن جوانـب وحتـدِّيات وسياسـات        

 معيَّنة تتعلق بتنفيذ االتفاقية. جيِّدةارسات ومم
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ن اجملـاالت الـيت ُيحتـاج فيهـا إىل األدوات.     وقد أسهمت آليـة اسـتعراض التنفيـذ يف تبـيُّ      -٦٩
ــاجل    ــال، يع ــى ســبيل املث ــوارد بشــأن املمارســات اجليِّــ   "فعل ــل امل ــبلَّغني  دلي ــة امل  "دة يف جمــال محاي

)Resource Guide on Good Practices in the Protection of Reporting Persons(  املقـرر ،
ــاء فيمــا يتعلــق  كــثرياً مــا ُتســتبان الــدورة السادســة للمــؤمتر، إحــدى الثغــرات الــيت    إصــداره أثن

املكتــب، بنــاًء علــى  باالحتياجــات مــن املســاعدة التقنيــة يف االستعراضــات القطريــة. كمــا أعــدَّ 
تعلقـة مبنـع الفسـاد ملسـاعدة الـدول يف      طلب الـدول األطـراف، جمموعـة واسـعة مـن األدوات امل     

أيضاً خالل املؤمتر إحـدى هـذه    وستصدراجلهود اليت تبذهلا استعداداً لدورة االستعراض الثانية. 
سـاد: دليـل عملـي لإلعـداد     االستراتيجيات الوطنية ملكافحة الف"األدوات، وهي الدليل املعنون: 

 National Anti-Corruption Strategies: A Practical Guide for Development and" (والتنفيـذ 

Implementation(.)٧( 

يف تقـــدمي التـــدريب وبنـــاء علـــى اســـتخدام هـــذه األدوات املكتـــب  ويســـتمر موظفـــو  -٧٠
القدرات للسلطات الوطنية، حيث يعزز استخدامها اجلودة العالية للتـدريب ويضـمن االتسـاق    

 التدريب. بعد انتهاءاستناداً إىل األدوات  ويتيح االستدامة من حيث إمكان استمرار التعلم

وقد ُوزعت نسخ مطبوعة من كتيبات املكتب وأدلته على نطاق واسع يف االجتماعات   -٧١
الـيت   عمـل الؤمترات وحلقـات  وهيئاتـه الفرعيـة واملـ   مثل مـؤمتر الـدول األطـراف     ةالدولي ةاحلكومي

للمكتــب  الشــبكيحــة علــى املوقــع  . ومجيــع األدوات التقنيــة واملنشــورات متا عقــدت يف إطــاره
)www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html(،   وقـــد اســـتخدمها اجلمهـــور علـــى

 نطاق واسع.

───────────────── 
تنفيذ الاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد، دليل "خالل الفترة املشمولة بالتقرير:  صدرتمن األدوات األخرى اليت  )٧(  

 The United Nations Convention against Corruption: Implementation Guide and( "١١ تقييم للمادةالر وإطا

Evaluative Framework for Article 11(العموميةوإدارة شؤون املالية  العموميدليل مكافحة الفساد يف االشتراء "؛ و :
-Guidebook on Anti" (فاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسادمن ات ٩املمارسات اجليِّدة يف ضمان االمتثال للمادة 

Corruption in Public Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices in Ensuring 

Compliance with Article 9 of the United Nations Convention against Corruption(ة اتفاقية األمم املتحد"؛ و
 The United Nations Convention" (للحكومات والصحفيني مرجعيةأداة  - ملكافحة الفساد: اإلبالغ عن الفساد 

against Corruption: Reporting on Corruption — A Resource Tool for Governments and Journalists( ؛
 The United" (من الفساد يف الفعاليات العامة الكربىاتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: استراتيجية للوقاية "و

Nations Convention against Corruption: A Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public 

Events(اهة املؤسسيةز نبشأن تدابري الدول لتعزيز ال مرجعياتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: دليل "؛ و "  
)The United Nations Convention against Corruption: A Resource Guide on State Measures for 

Strengthening Corporate Integrity(دوائر األعمال:  من أجلبرنامج أخالقيات مكافحة الفساد واالمتثال "؛ و  
 .)An Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: A Practical Guide" (دليل عملي
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تعلقــة مبكافحــة واســتمر جنــاح البوابــة الشــبكية اخلاصــة بــاألدوات واملــوارد املعرفيــة امل    -٧٢
البوابـة تلقـت    ن السـجالت الداخليـة أنَّ  . وتبـيِّ ٢٠١٢رها املكتـب عـام   الفساد "تراك" اليت طوَّ

. كمـا عـادت آليـة    ٢٠١٥أغسطس آب/و ٢٠١٣أغسطس آب/ زيارة بني شهري ٥٠ ٩٦٠
نني على املكتبة القانونية اليت متثل جزءاً من البوابة تـراك وتضـم قـوا    بنفع كبرياستعراض التنفيذ 

ــن  ــات عـ ــاً ومعلومـ ــن    وفقهـ ــاد مـ ــة الفسـ ــلطات مكافحـ ــ ١٧٦سـ ــتخدم   )٨(ة،دولـ حيـــث تسـ
ق مما يف تلـك املكتبـة مـن معلومـات وحتـديثها. وتستضـيف بوابـة "تـراك"         االستعراضات للتحقُّ

أيضاً املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد الـيت تتـاح مـن خالهلـا مـواد مرجعيـة أكادمييـة بشـأن             
 وابة للقطاع اخلاص.مكافحة الفساد، وب

    
   التقييمات املبنية على األدلة ألمناط الفساد وطرائقه - طاء 

 ؤشِّــراتاملطــراف يف مجــع البيانــات وإعــداد  األلــدول لواصــل املكتــب تقــدمي الــدعم    -٧٣
حصائية من أجل هتيئة مقاييس مرجعية لتقييم الفساد، عالوة على االضطالع بأعمـال حبـث   اإل

فة بالفساد ولـدعم اختـاذ القـرارات املتعلقـة باملعـايري والسياسـات والعمليـات        وحتليل لزيادة املعر
 دلة.األبناًء على 

اهـة، مبـا يف   ز نتقدمي املكتب مساعدة مباشـرة إلجـراء دراسـات بشـأن الفسـاد والـ       وإثر  -٧٤
ــان صــدرذلــك يف أفغانســتان وبلــدان يف منطقــة غــرب البلقــان،    ــران املعنون "الفســاد يف  التقري

والفسـاد واجلرميـة يف    التجـاره اهة يف القطاع العـام" و" ز نات الحتدِّيتان: األمناط احلديثة وأفغانس
كمـا صـدرت   " يف أعمـال القطـاع اخلـاص   أخـرى  غـرب البلقـان: أثـر الرشـوة وجـرائم      منطقـة  

 .٢٠١٣سبعة تقارير وطنية ذات صلة يف أواخر عام 

ــام املكتــب ويقــدِّ  -٧٥ ــا إلجــراء أول  دعمــاً للمكتــب الــوطين لإل  حالي حصــاءات يف نيجريي
دراسة استقصائية واسـعة النطـاق عـن جتـارب األسـر النيجرييـة مـع الفسـاد، وستسـتخدم هـذه           

م الدراسة لتقييم طرائـق الرشـوة ونطاقهـا ومواضـع الفسـاد احملتمـل يف القطـاع العـام. كمـا قـدَّ          
تشـاركت فيمـا بينـها     ي يبراملكتب مساعدة تقنية جملموعة من البلدان يف أمريكا الالتينيـة والكـا  

 تعـرف إلعداد أداة مشتركة إلجراء الدراسـات االستقصـائية عـن اجلرميـة والفسـاد يف املنطقـة،       
 ."ي يبمبادرة استقصاء اإليذاء اإلجرامي يف أمريكا الالتينية والكار"باسم 

هـداف  لرصـد أ  مؤشِّـرات وقد شارك املكتب بنشاط يف العملية التقنية املتمثلة يف حتديـد    - ٧٦
التنمية املستدامة عن طريق اإلسهام يف آليات منظومة األمم املتحدة وأنشـطتها. وأسـهم املكتـب    

───────────────── 
  )٨( احكماً  ٥٦ ٠٦٨ اتضم املكتبة القانونية حاليقانوني. 
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 ١٦أساسـاً يف إطـار اهلـدف     كمـا تنـدرج  ضمن نطاق واليتـه،   تندرج يف هذا الصدد يف جماالت
املقترح. فعلى سبيل املثـال، عـرض املكتـب خرباتـه يف قيـاس الفسـاد مـن خـالل تنفيـذ دراسـات           

 اليت ميكن استخالصها منها. ؤشِّراتاملتعلقة بالرشوة وامل عن التجاربقصائية است
    

   فيهاتتطلب املزيد من النظر  املساعدة التقنية اليت مسائل  - خامساً 
إنَّ تقدمي املساعدة التقنية لتلبية االحتياجات املسـتبانة مقـوِّم أساسـي للنجـاح يف تنفيـذ        -٧٧

بــرز ذلــك خــالل اجتماعــات فريــق اســتعراض التنفيــذ وخــالل أُاالتفاقيــة بشــكل متَّســق، كمــا 
 دوريت مؤمتر الدول األطراف الرابعة واخلامسة.

وجيب أن ُتستوىف يف عملية استعراض االتفاقيـة، وكـذلك يف حتديـد إجـراءات املتابعـة        -٧٨
لْكيــة القُطريــة؛ الراميــة إىل تنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذاً تامــا، الشــروط التاليــة: القيــادة القُطريــة؛ واملِ  

واالستناد إىل األولويات الوطنية؛ والشمول وعدم اإلقصاء، حبيث تشـارك فيهـا مجيـع اجلهـات     
الفاعلة املعنية بشكل ُممنَهج؛ والتنسيق القُطري، حيث ينبغي أن يكون دعم تنفيذ اإلجـراءات  

يت تقـدِّم املسـاعدة   التصحيحية من طرف السلطات الوطنية منسَّقاً بدقَّة مـع اجلهـات الدوليـة الـ    
 التقنية، حسبما يبدو مناسباً.

دَّدة احملـ قصـرية األمـد و  الخصَّصـة الغـرض و  املوينبغي أن تتاح ضروب املساعدة التقنية   -٧٩
اهلدف أثناء عملية االسـتعراض، وُتقـدَّم بوصـفها اسـتجابة مبدئيـة لالحتياجـات احملـدَّدة خـالل         

ملكتـب يف تقـدمي هـذه املسـاعدة حـىت اآلن أنَّ هـذا       االستعراضات القُطرية. وقـد أثبتـت جتربـة ا   
واطمئناهنــا إليهــا ويشــجِّع علــى إعطــاء  التنفيــذ اســتعراض ز ثقــة الــدول األطــراف يف آليــة  يعــزِّ

األولوية ملا يظهر االستعراض أنه أهم االحتياجات امللحَّـة. ومـن األمثلـة علـى اإلجـراءات الـيت       
وطنية شاملة ملكافحة الفساد (مبـا يف ذلـك األولويـات     ميكن اختاذها وضُع أو تنقيُح استراتيجية

ــيم واإلبــالغ) و/أو خطــة عمــل ملعاجلــة االحتياجــات احملــدَّدة خــالل      ــواتج والرصــد والتقي والن
االستعراض؛ وعقد دورة تدريبية بشأن التحقيقات املالية؛ وعقـد دورة تدريبيـة بشـأن التعـاون     

املطلـوبني واملسـاعدة القانونيـة املتبادلـة؛ وإسـداء       الدويل يف قضـايا الفسـاد، مبـا يف ذلـك تسـليم     
قانونية لضمان معاجلة أوجه القصور املستبانة يف التشريعات الوطنية احلالية؛ وإسـداء  الشورة امل
تخصِّصة الستحداث نظم إلدارة احلاالت من أجل أجهزة مكافحة الفساد الوطنيـة؛  املشورة امل

اد أسـاليب التحـرِّي اخلاصـة واسـتخدامها وتـوفري بـرامج       قانونيـة بشـأن اعتمـ   ال املشـورة وتقدمي 
للتدريب عليها. وقد تلقَّى املكتب أيضاً بشكل منـتظم طلبـات تتعلـق بكيفيـة حتسـني الكشـف       
عن الفساد من خالل تطوير برامج محاية الشـهود واملـبلِّغني أو مـن خـالل خـدمات استشـارية       

رارات الـدخل. وقـد متكَّـن املكتـب، بفضـل      تتعلق بكيفية هيكلة نظم إقرارات املوجـودات وإقـ  
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توافر متويل ابتدائي يف السنوات السابقة، من تقدمي هذا النوع من املسـاعدة القصـرية األمـد يف    
 الطلب. بناء علىإطار املتابعة 

وعــالوةً علــى مــا ســبق، وكمــا أظهــرت التقــارير املواضــيعية والدراســة التحليليــة اجملمعــة       - ٨٠
ذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد: التجرمي وإنفاذ القانون والتعـاون الـدويل"   املعنونة "حالة تنفي

)CAC/COSP/2013/CRP.7   ) ــلة ــوجز ذي الصـ ــع املـ ــب مـ ــاً إىل جنـ )، CAC/COSP/2015/5)، جنبـ
مـي ودون اإلقليمـي. ومـن املمكـن     دت أيضاً االحتياجات املشـتركة علـى الصـعيدين اإلقلي   ُحدِّ  فقد
عدة اإلقليمية القصرية األمـد شـكل حلقـات عمـل تدريبيـة إقليميـة أو دعـم عمليـات         تتَّخذ املسا  أن

يلــي: دورات تدريبيــة إقليميــة  تبــادل املمارســات اجليِّــدة علــى الصــعيد اإلقليمــي، وقــد تتضــمَّن مــا 
فيمـا بـني املمارسـني يف املنطقـة؛      إقامـة الشـبكات  التعاون الدويل بغرض بناء القدرات وتعزيـز    على

التعــاون علــى إنفــاذ القــوانني   عمــل ملناقشــة االتفاقــات والترتيبــات النموذجيــة مــن أجــل وحلقــات 
التحقيقات املشتركة؛ وحلقـات عمـل إقليميـة بشـأن املمارسـات اجليِّـدة والـدروس املسـتفادة،           ويف

 وجـرائم الرشـوة يف القطـاع    بالرشوة األجنبيةوتقدمي املشورة القانونية فيما يتصل باألحكام املتعلقة 
ملكافحــة غســل عائــدات الفســاد.  اخلــاص؛ وحلقــات عمــل إقليميــة ملناقشــة التشــريعات النموذجيــة

شأن توافر التمويل االبتدائي لعقد هذا النوع مـن حلقـات العمـل التدريبيـة اإلقليميـة أن يعـزِّز         ومن
 مزيـد مـن   إىل حدٍّ بعيد األثر املترتِّب على عمـل آليـة اسـتعراض التنفيـذ وأن يـؤدِّي علـى الفـور إىل       

 التعاون اإلقليمي والدويل.

ورمبا يفـي هـذا النـوع مـن املسـاعدة التقنيـة القصـرية األمـد بكـل املطلـوب إذا كانـت              -٨١
التـدابري   اسـتيعاب تكـاليف  احلاجات حمدودة أو إذا كانت الدول األطـراف املعنيـة قـادرة علـى     

غـري أنَّ مـن شـأن ذلـك الـدعم       الالزمة يف ميزانياهتا الوطنيـة علـى األمـدين املتوسـط والطويـل،     
 املبدئي أن يؤدِّي أيضاً، يف كثري من احلاالت، إىل برنامج أكثر دواماً للمساعدة التقنية.

وكثرياً ما تستدعي االحتياجات احملدَّدة يف االستعراضات القُطرية مساعدة أقـوى متتـد     -٨٢
ات تشريعية وسياسـاتية وتقنيـة   عدَّة سنوات، مما قد يتضمَّن العناصر التالية: استشارعلى مدى 

قـدراهتا العملياتيـة؛ ووضـع آليـات     بنـاء  ملكافحة الفساد و أجهزةبشأن عدَّة أمور، مثل تأسيس 
مكافحــة الفســاد وتشــغيل تلــك اآلليــات   مــن أجــلمشــتركة بــني األجهــزة للتنســيق والتعــاون 

التحقيـق واملالحقـة   مبساعدة أمانة مالئمة؛ وتعزيز قدرات أجهزة مكافحة الفساد الوطنية على 
القضــائية؛ وتعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى إجــراء حتقيقــات ماليــة معقَّــدة وتعقُّــب املوجــودات   
وجتميدها واسترداد عائدات الفساد على الصـعيدين الـوطين والـدويل؛ وتـوفري براجميـات إلدارة      

 .احلاالت؛ ووضع برامج حلماية الشهود و/أو املبلغني
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م اجلهــات الــيت تقــدِّ  أن تأخــذت اتِّبــاع هنــج اســتراتيجي يكفــل  ويلــزم يف هــذه احلــاال   -٨٣
املساعدة يف اعتبارها نواتج االستعراضات إمَّا من أجل وضع برامج جديـدة للمسـاعدة التقنيـة    
وإمَّا من أجل تضمني تلك االحتياجات يف برامج جارية بالفعل، مثـل الـربامج املنفَّـذة يف جمـال     

وإصالح العدالـة علـى سـبيل املثـال. ويتمثَّـل دور املكتـب يف تلـك        احلوكمة واإلدارة العمومية 
العملية يف تيسري التحاور بـني السـلطات الوطنيـة والشـركاء املعنـيني يف جمـال التنميـة مـن أجـل          
احلصول علـى دعـم للربنـامج دون أن يفـرض نفسـه بوصـفه الوكالـة املنفِّـذة. ويتَّسـق هـذا مـع            

مكتب، أي ضرورة استخدام نواتج آلية اسـتعراض التنفيـذ أيضـاً    الواليات اليت منحها املؤمتر لل
 لتيسري التعاون التقين بني اجلهات اليت حتتاج إىل املساعدة التقنية واجلهات اليت تقدِّمها.

د بعـد  آلية استعراض التنفيذ مل تشـمل بعـد مجيـع فصـول االتفاقيـة، فلـم تتحـدَّ        ومبا أنَّ  -٨٤
زال  مـن املسـاعدة التقنيـة ذات الصـلة بتنفيـذ االتفاقيـة. ومـا        من خالل اآللية كل االحتياجات

ــع الفســاد واســترداد املوجــودات       ــة يف جمــايل من املكتــب يتلقــى طلبــات لتقــدمي املســاعدة التقني
ويستجيب هلا، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باجلهود الـيت تبـذهلا الـدول األطـراف اسـتعداداً لـدورة       

املسـاعدة التقنيـة املتعلقـة مبنـع الفسـاد علـى األخـص تزايـداً          االستعراض الثانية. وتشهد طلبات
مـن   مزيـد  CAC/COSP/2015/8الوثيقـة   ويرد يفمطرداً، ومن املهم أن تلىب تلك االحتياجات. 

 التحليل هلذه الطلبات.

املؤمتر يود أن يوصـي الـدول األطـراف بزيـادة جهودهـا لتقـدمي مسـاعدة         لعلَّ، ومن مثَّ  -٨٥
ويل للمكتب أو لغريه مـن الشـركاء اإلمنـائيني مـن أجـل تلبيـة االحتياجـات مـن         مباشرة و/أو مت

 يف سياق آلية استعراض التنفيذ ومن خالل سبل أخرى. املستبانةاملساعدة التقنية 

وقد الحظ املكتب كذلك طلبـاً متناميـاً علـى دمـج جهـود مكافحـة الفسـاد يف أوجـه           -٨٦
ة خمتلـف أشـكال اجلرميـة    مبا يف ذلك جماالت مثل مكافحـ  أخرى من املساعدة التقنية واإلمنائية،

وطنية وإصالح نظام العدالـة اجلنائيـة وتعزيـز سـيادة القـانون وإصـالح احلوكمـة.        العرب املنظمة 
يؤهلـها ملواصـلة   األمانة يف وضع مناسب جـداً   دة، فإنَّوعالوةً على تنفيذ املساعدة التقنية احملدَّ

فساد يف جدول أعمال التنمية األوسع، مبا يف ذلك مـن خـالل   لتشجيع على إدراج مكافحة الا
 أهداف التنمية املستدامة.

ــتناد    ولعـــلَّ  -٨٧ اً املـــؤمتر يـــود أن يشـــجع اجلهـــود الراميـــة إىل دمـــج مكافحـــة الفســـاد اسـ
االتفاقية يف عمليات وضع برامج املساعدة اإلمنائية، مبا يف ذلك مـن خـالل أهـداف التنميـة      إىل

 املستدامة.

 


