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  فريق استعراض التنفيذ
  الثالثةالدورة 

  ٢٠١٢يونيه /حزيران ٢٢- ١٨، فيينا
  *ت من جدول األعمال املؤق٣َّالبند 

        املساعدة التقنية
       لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساداملساعدة التقنية املقدَّمة دعماً    
      من األمانةمة رة مقدَّمذكّ    

      مةمقدِّ  -أوال  
م حمـوري للنجـاح يف تنفيـذ        دة مقـوِّ  ّداالحتياجـات احملـ   تقدمي املساعدة التقنيـة لتلبيـة        إنَّ  -١

ومن األمهية مبكـان، عنـد النظـر     .سقة خبطى مّت)االتفاقية (اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد 
 ٦٠ن على نطاق العامل، أن توضـع يف االعتبـار املادتـا    من املساعدة التقنية     تلبية االحتياجات يف  
  .")املساعدة التقنية وتبادل املعلومات(" الفصل السادس ضمن ، الواردتان من االتفاقية٦٢و
ــّدوت  -٢ ــذكّ م ق ــذه امل ــةً حملــةً رةُه ــة  عام ــين    اســتجابة عــن حمدَّث ــم املتحــدة املع ــب األم مكت

ة منـذ صـياغة الوثيقـ     ملـساعدة التقنيـة     احملـّددة مـن ا    الحتياجـات   ل) املكتـب (باملخدِّرات واجلرميـة    
CAC/COSP/2011/10لألنــشطة الــيت  وصــفاًم الورقــةُدِّوتقــ.  مــن أجــل الــدورة الرابعــة للمــؤمتر 

 ذهاسـينفِّ املساعدة التقنية الـيت     نشطة  ألإىل جانب اخلطة احلالية     ،  ٢٠١١يوليه  /منذ متوز ذت  فُِّن
 ٣/٤قـرار   يف ال املـؤمتر   دا  د عليـه جمـدّ    الـذي أكّـ    ،ساسياألبدأ  ن بالكامل امل  تتضّماملكتب، واليت   

النـهج  ل يف احلفـاظ علـى   واملتمثّـ ، التأكيد عليه فريـق اسـتعراض التنفيـذ يف دورتـه الثانيـة           أعاد  و
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ارد كافيـة   وضمان توافر مو  وتنفيذاً، لتقدمي املساعدة التقنية املتكاملة واملنسَّقة        طري، مبادرةً قُال
الفريــق أيــضا ضــرورة والحــظ . ّددة مــن خــالل آليــة اســتعراض التنفيــذلتلبيــة االحتياجــات احملــ
ارجة عن نطـاق    اخلاالت  اجملاملساعدة التقنية يف    من  اإلضافية  االحتياجات  االستمرار يف معاجلة    

وُيفـضَّل أن   ستجّدة،  االحتياجات املـ  وسائر  دورة االستعراض احلالية، مثل استرداد املوجودات       
  .األنشطة واملبادرات اإلقليمية والدولية القائمةيف سياق  ذلك يتّم
والـذي يقـضي     ٣/٤مؤمتر الدول األطراف     الطلب الوارد يف قرار      أكيدوأعاد الفريق ت    -٣

بأن يواصل املكتب تقدمي املساعدة التقنية من أجل تنفيذ االتفاقية، بوسـائل منـها تقـدمي اخلـربة                  
ربنـامج  الالفنية املباشرة بشأن األنشطة املتعلقة بكل من الـسياسات وبنـاء القـدرات مـن خـالل                  

وكــذلك يف التــابع للمكتــب، بتــدابري مكافحــة الفــساد واجلرميــة االقتــصادية، املعــين اضــيعي املو
برامج املكتب اإلقليمية، حيثما كان مناسباً، باسـتخدام الطائفـة الواسـعة مـن أدوات املـساعدة                 

  .التقنية اخلاصة به
    

      املساعدة التقنية املقدَّمة  -ثانيا  
    ات من املساعدة التقنيةاالحتياجاملعاونة يف حتديد   - ألف  

تقدمي املساعدة التقنيـة إىل      ، فإنَّ CAC/COSP/WG.3/2009/CRP.1 يف الوثيقة    وردكما    -٤
عمليـة  اعتبـاره  ميكـن  التفاقيـة  لالدول األطراف بنجاح بغية دعم جهودهـا الراميـة إىل االمتثـال         

يف  و .اء هبا لضمان االمتثـال    اليت ينبغي الوف  املتطلبات  األوىل هي حتليل    واخلطوة  . ثالثية املراحل 
لقـوانني  ألقـران   مـن جانـب ا    اسـتعراض   علـى   هـذه املرحلـة     نطوي  تتنفيذ،  الإطار آلية استعراض    

ر وتـوفّ .  املؤسـسية  ووظائفهـا  وتدابري مكافحة الفساد من حيث عالقتها مبـواد االتفاقيـة            ولوائح
ــة أداة     ــة الــيت وضــعتها األمان ــذايت املرجعي ــيم ال واســعة النطــاق تــستند إىل   تــشاوريةقائمــة التقي

 ما هو موجود ومساعدة البلد املعـين علـى تقريـر مـا إذا كـان               يم  يتق من أجل    املبادرات القطرية 
الثانية على حتديـد    اخلطوة  تنطوي  و . ميتثل امتثاال تاما ملواد االتفاقية     إطاره التشريعي واملؤسسي  

 .مث تفعيلـها  ملتطلبـات االتفاقيـة     ة  األولويات فيمـا يتعلـق بتكييـف القـوانني واإلجـراءات اإلداريـ            
بنــاء القــدرات بغيــة ضــمان مالءمــة املهــارات وآخــر خيــص شــق تــشريعي ذلــك علــى نطــوي يو

األخـرية فهـي تلبيـة االحتياجـات مـن          اخلطوة  ا  أّم. لبلوغ تلك النتائج  للعمل املطلوب   واآلليات  
اإلطار التـشريعي واملؤسـسي       من أجل تفعيل   عنيةدهتا الدولة الطرف امل   املساعدة التقنية اليت حدّ   

  .الفساديف جمال مكافحة الواجب التطبيق 
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الفـصلني الثالـث والرابـع      مشلت  اليت  األوىل  االستعراض  خالل السنة األوىل من دورة      و  -٥
يف إطـار التحـضري لعمليـة      و. السـتعراض لمن الدول األطراف     دولةً ٢٧خضعت  من االتفاقية،   

واخلـرباء احلكـوميني مـن      املعّينـة   الوصـل   هـات   ج تدريبية جل  ذ برام م املكتب ونفّ  االستعراض، نظّ 
املـستعَرضة   الـدول   يفالوصـل   فيهـا جهـات     طلعـت   أُإقليميـة    †خالل مثاين حلقات عمل تدريبيـة     

 أحكـام االتفاقيــة ذات الـصلة ومنهجيـة عمليــة   املــستعرِضة علـى   الـدول  يفواخلـرباء احلكـوميني   
ــ. ســتعراضاال إلطــار املرجعــي واملبــادئ ملــا يقــضي بــه ايــة وفقــا حلقــات العمــل التدريبم نظَّوُت

مت دِّقُـ صة  بـرامج تدريبيـة خمصّـ   عـّدة تنظيم  ومشل ذلك أيضا    . التربعاتر  ورهنا بتوفّ التوجيهية  
 ضعختـ سـوف  االسـتعراض،  دورة  خـالل الـسنة الثانيـة مـن         و.  على طلبـها   ًءللدول األطراف بنا  

 ‡. املكتـب حلقـات عمـل تدريبيـة مماثلـة          ظَّـم وقـد ن  لعملية ذاهتا،   ل األطراف    من الدول  ةً دول ٤١
، الـيت طلبـت املـساعدة     دول  صة للـ  خمصّـ  ات مـساعد  ، حيثمـا أمكـن،    قُـدِّمت  إىل ذلـك،     إضافةًو

  .لتقييم الذايت املرجعيةا استكمال قائمة على
 سـتعراض لالخـضوعها   ر  قـرّ  من امل  الدول األطراف يف االتفاقية اليت ليس     وطلبت أيضا     -٦

ة، ويتوىل املكتـب حاليـا تـسهيل إجـراء حتلـيالت            عملية استعراض طوعي  إجراء  احلالية  يف السنة   
  .انيا املتحدة ومايل وناميبياز نشاملة للثغرات لدى إكوادور ومجهورية ت

    
  من خالل قاعدة البيانات اخلاصة خبرباء  املساعدة التقنيةتيسري تقدمي   - باء  

    مكافحة الفساد
لتــوفري يف مكافحــة الفــساد ات الفنيــة املتخصــصة أنــشئت قاعــدة بيانــات بــشأن اخلــرب   -٧

مـن املـساعدة     تلبيـة االحتياجـات الـيت حتـّددها الـدول األطـراف           املساعدة التقنية، وذلك ابتغـاء      
املــساعدة التقنيــة مــن أجــل تنفيــذ اتفاقيــة األمــم املتحــدة " املعنــون ،٣/٤  بــالقرارعمــالً، التقنيــة

يــشّجع الــدول األطــراف يف "ؤمتر الــدول األطــراف  مــ، والــذي جــاء فيــه أنَّ"ملكافحــة الفــساد
                                                          

أفريقيا الناطقة باللغة بلدان : ُعقدت حلقات العمل التدريبية اإلقليمية يف السنة األوىل لالستعراض كما يلي  †  
؛ ٢٠١٠سبتمرب /مشال أفريقيا والشرق األوسط، الرباط، أيلول؛ ٢٠١٠سبتمرب /الفرنسية، داكار، أيلول
أفريقيا الناطقة باللغة اإلنكليزية، بريتوريا، بلدان ؛ ٢٠١٠سبتمرب /ي، بنما، أيلولبـأمريكا الالتينية والكاري

؛ البلدان الناطقة ٢٠١٠أكتوبر /؛ آسيا واحمليط اهلادئ، جاكارتا، تشرين األول٢٠١٠أكتوبر /تشرين األول
  .٢٠١٠؛ ودورتان تدريبيتان يف فيينا يف عام ٢٠١٠أكتوبر /باللغة الروسية، موسكو، تشرين األول

ُعقدت مخس دورات تدريبية وطنية يف أفريقيا :  حلقات العمل التدريبية يف السنة الثانية كما يليمتظُِّن  ‡  
يونيه /يميتان يف بنما، حزيرانإقلتدريبيتان وُعقدت دورتان . تنظيم عدة دورات أخرىومن املنتظر وآسيا، 
وُعقدت عدة دورات خبمس من اللغات الرمسية لألمم املتحدة، يف . ٢٠١١يوليه /، متوزملبور وكواال ٢٠١١

، ودورة واحدة يف مراكش يف ٢٠١١سبتمرب /أغسطس وأيلول/يوليه وآب/يونيه ومتوز/فيينا، يف حزيران
  .٢٠١١أكتوبر /تشرين األول
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االتفاقية والدول املوقّعة عليها على مواصلة تقصي املعلومات ذات الـصلة عـن خـرباء مكافحـة                 
الفـساد، وخـصوصا أولئــك الـذين لــديهم خـربة يف تقــدمي املـساعدة التقنيــة يف تنفيـذ االتفاقيــة،       

ملعـين باملخـدرات واجلرميـة لكـي يتـسىن لـه            وإرسال تلك املعلومات إىل مكتب األمـم املتحـدة ا         
إدخال بيانات أولئك اخلرباء يف قاعـدة بياناتـه عـن اخلـربة الفنيـة يف مكافحـة الفـساد مـن أجـل                   
تقدمي املـساعدة التقنيـة، حـسبما أوصـى بـه الفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية                  

  ".املعين باملساعدة التقنية
 مــن املنــاطق يف مكافحــة الفــساداء  خــرب٢٠٥راف حــىت اآلن الــدول األطــمسَّــت وقــد   -٨

مشـال أفريقيـا والـشرق     ( خـبريا    ٢٢،  )أفريقيـا ( خـبريا    ٥٤،  )آسـيا ( خـبريا    ١٨: اجلغرافية التاليـة  
  ).أوروبا( خبريا ٧٥، )ي والكاريبأمريكا الالتينية ( خبريا ٣٦، )األوسط

ة عليهــا أن تقــّدم معلومــات عــن ميكــن للــدول األطــراف يف االتفاقيــة والــدول املوقِّعــ و  -٩
 الـيت   خرباء مكافحة الفساد الوطنيني عرب موقع املكتـب الـشبكي إلدراجهـا يف قاعـدة البيانـات                

ــ ــدول بإضــافة  ت ــديل سمح لل ــصلة  أو تع ــا   ضــمن التفاصــيل ذات ال ــات اخلاصــة خبربائه املعلوم
مـة مـن   املعلومـات املقدّ لـى مجيـع   االطـالع ع لألمانة   وال يتسّنى إالّ .باالتصال احلاسويب املباشر  

ر قاعــدة البيانــات حملــة عامــة عــن  وتــوفّ. ضــمان الــسرية؛ ومــن مثّ، يتحقّــق خــالل هــذه اآلليــة 
بيانــات القاعــدة  واســتدامة.  وتــصنيفهاجمــاالت خــربهتمتتــيح التعــّرف علــى  اخلــرباء الت مــؤّه

ــالتزام   رباء مكافحــة الفــساد اخلاصــة خبــ تقــدمي بف الــدول األطــراعلــى املــدى البعيــد مرهونــة ب
  .أداة مفيدةالبيانات قاعدة يضمن أن تظل ، مما نيثة عن اخلرباء املتاحمعلومات دقيقة وحمّد

    
     وبناء القدراتاتالتشريعيف جمايل كتب املاليت يقّدمها املساعدة التقنية   - جيم  

 مـن خـالل أنـشطة    وذلـك  علـى طلبـها،   ًءبنـا إىل البلـدان    املكتب املساعدة التقنية    م  قّدي  -١٠
أدوات اسـتحداث   مـن خـالل     كـذلك    القـدرات و   ات وبنـاء  التشريعيف جمايل    خصيصا   مصّممة

 نيالفـصل سائل مشمولة يف    مة مب املساعدة املقدّ وتتعلق  . على أرض الواقع  تيسري تقدمي املساعدة    ل
املــتعلقني ني الفــصلوكــذلك ، ضــهما حاليــااستعرااللــذين جيــري الثالــث والرابــع مــن االتفاقيــة، 

تـدابري  لمت املـساعدة يف إطـار الربنـامج املواضـيعي     دِّوقُـ  .لوقائية واسترداد املوجودات التدابري ا ب
العناصر ذات الـصلة يف اسـتراتيجية املكتـب         باالستناد إىل   مكافحة الفساد واجلرمية االقتصادية،     

الـيت   الربنامج املواضيعي أيضا إىل أنـشطة مكافحـة الفـساد       هذا يشريو. ٢٠١١-٢٠١٠للفترة  
  . ذات الصلةإطار الربامج اإلقليميةضمن  ذنفُّت
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     وبناء القدراتات التشريعيف جمايل خصيصا صّممةاملة املساعدأنشطة   - ١- جيم  
    ال ملكافحة الفسادنظام عاملي فّعصوب  :تنفيذ الربنامج العاملي  ‘١‘  

ــرة    -١١ ــلُ، ٢٠١٢-٢٠١٠خــالل الفت ــُدا َيبِّ ــة   لعدي  مــن االحتياجــات مــن املــساعدة التقني
صـوب  "من خالل الربنامج العـاملي       -يف هذا الشأن    جاريا  العمل  ال يزال   و -ملكافحة الفساد   

 وتقـدمي   إرشـادات مهنيـة   ن املكتـب مـن تـوفري        مكّـ الـذي يُ  ،  "ال ملكافحـة الفـساد    نظام عاملي فعّ  
  . على طلبهاًء، بنا يف االتفاقيةلدول األطرافإىل ااملشورة واخلربة الفنية 

 ضـروباً م املكتـب    ، قـدَّ  ٢٠١٢مـارس   /آذارىل  إ ٢٠١١يوليـه   /متـوز ن  مـ وخالل الفتـرة      -١٢
أفغانـستان وإكـوادور    وثيوبيـا   إواملساعدة التقنيـة مبـا يتماشـى مـع االتفاقيـة إىل             الفنية  اخلربة  من  
وبوليفيـا  وبورونـدي   الربازيـل وبنمـا     و) اإلسـالمية -مجهوريـة (ندونيسيا وأوزبكستان وإيـران     إو
مجهوريـة  وزانيـا املتحـدة       مجهوريـة تـن   و ليـشيت - وبريو وتايلند وتيمور   )املتعددة القوميات -دولة(

وشــيلي ومجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية وجنــوب الــسودان وروانــدا   الكونغــو الدميقراطيــة 
ــراق والـــصومال  ــوفيوالفلـــبني والعـ ــام  تيـ ــا ونـ ــامريون وكمبوديـ ــاوكوالكـ  منولـــث دومينيكـ

ــا و ــا ومــايل  وكولومبي ــا واملكــسيك ومــصر وكيني ــدوفا وميامنــار و موريتاني ــا ومول ــال وناميبي نيب
 علـى الـصعيد اإلقليمـي أيـضا ملنـاطق     مت املساعدة التقنيـة    دِّكما قُ . واهلندونيكاراغوا  نيجرييا  و

  . وأمريكا الالتينية؛فريقياألنوب اجلأفريقيا و وشرق ووسطالشرق األوسط ومشال أفريقيا؛ 
ــاراً  -١٣ ــه / مــن متــوزواعتب بعة مــن البلــدان أصــبح ســ، ٢٠١٢مــارس /ر إىل آذا٢٠١١يولي
يف االتفاقيــة خــالل الفتــرة    أطرافــاًدوالًمــا قبــل التــصديق  ضــروبا مــن مــساعدات  تلقّــت  الــيت
 ســانت لوســيا وجــزر مارشــال وجــزر كــوك وجــزر ســليمانيرلنــدا وإوهــي االســتعراض،  قيــد
  .ميكرونيزيا وفانواتوو

    
    الفسادهني يف جمال مكافحة تنفيذ برنامج املوجِّ  ‘٢‘  

ــذ عــام    -١٤ ــشارون  ، ٢٠٠٦من ــوجِّ  ُعــيِّن مست مكافحــة يف جمــال هني يف إطــار برنــامج امل
. والرأس األخـضر وطاجيكـستان وكينيـا   وتايلند وجنوب السودان بوليفيا واألردن  يف  الفساد،  

لــدعم ا وةالتقنيــالــسياساتية واملــشورة ضــروب وقــدَّم هــؤالء املستــشارون جمموعــة واســعة مــن  
كافحـة  ووضـع سياسـات مل    إنـشاء مؤسـسات      وأ ،لثغـرات تقيـيم ا  يذ االتفاقيـة، مثـل      تنفي ل يومال

ــق   ،الفــساد ــدريب يف جمــال التحقي ــوفري الت ــة الفــساد يف جــرائم  وت ــضائي امرتكبيهــومالحق  ا،ق
  . وإسداء املشورة بشأن استراتيجيات استرداد املوجودات،تشريعيةإرشادات  ميوتقد
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مستـــشار يف مجهوريـــة بتعــيني   ٢٠١١ف عـــام يصـــيف املــوّجهني  اســتؤنف برنـــامج  و  -١٥
جلنـوب شـرق    (بـانكوك    يف   ةليميـ مبسؤوليات إق مستشارين  كذلك تعيني   الكونغو الدميقراطية و  

وتتـيح هـذه الـشبكة مـن املـوّجهني       ). مريكـا الوسـطى   أل(وبنمـا   ) لـشرق أفريقيـا   (كينيا  و) آسيا
علــى كــال الــصعيدين سرعة نـشرها علــى وجــه الــ فنيــة ميكــن خــربات الفــساد املعنـيني مبكافحــة  

إىل الـــدول يف مواقـــع األحـــداث املـــشورة اإلرشـــاد و بغيـــة تيـــسري تقـــدمي واإلقليمـــي القُطـــري
العمـل علـى   تعزيز من أجل التشريعات واملؤسسات توطيد على ملساعدة اليت تطلب ا  األطراف  

ات يف العديـد مـن األحـداث وحلقـ        هـذه الـشبكة     تـشارك   كمـا   اتفاقية مكافحة الفـساد،     تنفيذ  
املقدِّمــة ســائر اجلهــات الــيت تــروج هلــا  ملــؤمترات يف جمــال مكافحــة الفــساد  العمــل التدريبيــة وا
  .للمساعدة التقنية

برنـامج  إعـداد   الفـساد   املعين مبكافحـة    يتوىل املوجِّه   ويف مجهورية الكونغو الدميقراطية،       -١٦
العدالـة  برنـامج   يا مـع    مع وزارة العدل وحقوق اإلنسان ومتـش      يف تعاون وثيق    ملكافحة الفساد،   

ــ ــاول     شترك امل ــذي يتن ــائي ال ــامج األمــم املتحــدة اإلمن ــابع لربن ــة،  الت مــسائل الوصــول إىل العدال
 وعـالوة   .وشفافية القضاء ونزاهته، وإصالح السجون، والشرطة القـضائية، ومكافحـة الفـساد           

عـام الثـاين   بـدورها كبلـد مـستعرِض خـالل ال    هلا لكـي تـضطلع   املساعدة  ر توفري   يسَّعلى ذلك،   
  .من دورة االستعراض احلالية

ملساعدهتا علـى التأهـب     الفساد البلدان   املعين مبكافحة   ويف شرق أفريقيا، يدعم املوجِّه        -١٧
الــسنة األوىل مــن الــدورة األوىل، قُــدمت   الستعراضــات ومتابعــةً. ســتعراض تنفيــذ االتفاقيــة ال

مـن املـساعدة التقنيـة الـيت        احتياجاهتا  ات  غندا وبوروندي ورواندا لترتيب أولوي    واملساعدة إىل أ  
ويف .  يف إطار اآلليـة اخلاصـة باسـتعراض تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              عوجلت

بنـاء القـدرات    دراسـية يف جمـال      قـدمي دورة    بترواندا، اتُّفق علـى برنـامج للـدعم اسـُتهل تنفيـذه             
النيابة العامـة والـشرطة الوطنيـة ومكتـب     وجهاز القضاء  لفائدة أساليب التحري استخدام  لىع

يف تنفيــذ التعمــق وحتظــى إثيوبيــا بــدعم مــن أجــل إعــداد دليــل للتحقيقــات بغيــة  . أمــني املظــامل
الفصل الثالـث مـن االتفاقيـة، وُيتوقـع أن يتطـور هـذا العمـل حبيـث يـصبح حتلـيال أوسـع نطاقـا                        

علـى االتفاقيـة   ق تـصدِّ ملنطقـة مل  وعالوة على ذلـك، يـتم تـوفري املـساعدة لبلـدان يف ا           . للثغرات
، يــتم باالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي صــوماليالندففــي . مل تنــضم إليهــا بعــد أو

هيئــة إنــشاء تقـدمي الــدعم يف جمـال التــشريعات وإســداء املـشورة االســتراتيجية للمــساعدة علـى     
ــة ــة الفـــسادمعنيـ ــها مبكافحـ ــتعراض ويف جنـــوب الـــسودان، جيـــري العمـــ .  ومتكينـ ل علـــى اسـ

وعلــى املــستوى اإلقليمــي، جيــري . مكافحــة الفــسادلتوطيــد جلنــة التــشريعات ووضــع برنــامج 
إىل احملققـني يف الـدول األعـضاء والـدول احلـائزة            املباشـر   تصميم برنامج لتقـدمي الـدعم العملـي         

  .على صفة مراقب يف رابطة شرق أفريقيا لسلطات مكافحة الفساد
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الــالزم، وفــق إىل شــرق أفريقيــا الــدعم املبعــوث كافحــة الفــساد عــين مباملوقــدَّم املوجِّــه   -١٨
ــة مــن أجــل     احلاجــة، إلعــداد خــرباء   ــشاء حكــوميني مــن عــدة دول أطــراف يف املنطق ــة إن آلي

يف إطار تعـاون وثيـق مـع        وقام املكتب،   . استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد      
مـشروعني ملكافحـة الفـساد، أحـدمها         امليدانيـة، بوضـع      ومكاتبـه حكوميت فييت نـام وكمبوديـا       

التواصـل  وقد دعـم املوجِّـه بفعاليـة العديـد مـن أنـشطة              . ز بدرجة كبرية على إنفاذ القانون     يركّ
واملؤمترات وحلقات العمل التدريبية يف جمال مكافحـة الفـساد الـيت نظمهـا املكتـب وغـريه مـن                    

وعـالوة علـى ذلـك، شـارك املوجِّـه يف           . فيذ االتفاقيـة  تنالعمل على   املنظمات يف املنطقة لتعزيز     
  .دعم بلدان املنطقة اليت ترغب يف التصديق على االتفاقية أو االنضمام إليها

الـيت اختـذهتا    املبدئيـة   ، قُدِّم الدعم أثناء اخلطوات      والكاريبـيويف منطقة أمريكا الالتينية       -١٩
ــة ملكاف   . ي حــة الفــساد يف أمريكــا الوســطى والكــاريب  حكومــة بنمــا إلنــشاء األكادمييــة اإلقليمي
دا وحلقــات عمــل مــصمَّمة خصيــصا ملعاجلــة  وســوف تقــدِّم األكادمييــة برناجمــا أكادمييــا موحـّـ  

. ةخمتلف املواضيع ذات الصلة جبهود مكافحة الفساد واملسائل والتحـديات اإلقليميـة املـستجدّ             
 نمــابمدينــة  يف ٢٠١٢مــارس /رصة يف آذاخّصــ أوىل حلقــات العمــل التدريبيــة املوقــد ُعقــدت
املعــين وعلـى املـستوى اإلقليمــي، ألقـى املوجِّـه     . دةالنمـائط التدريبيـة املوحـّـ  إعــداد بينمـا جيـري   

حلقات العمـل التدريبيـة الـيت ينظمهـا املكتـب وغـريه             تيسري  كافحة الفساد حماضرات، وتوىل     مب
  .من اجلهات املقدِّمة للمساعدة التقنية

    
    بناء القدراتوكافحة الفساد شاملة مل ةطريبرامج قُتنفيذ   ‘٣‘  

ــُن  -٢٠ ــرامج فِّ ــة ذت ب ــاء القــدرات، يف عــدد مــن البلــدان  لشــاملة ميداني ــربامج ، بن ــها ال ومن
أيــضا أنــشطة تتعلــق بالتــدابري الوقائيــة ن هــذه الــربامج  وعــادة مــا تتــضّم.بالتفــصيل أدنــاه نــةاملبيَّ

  .واسترداد املوجودات
يف  ٢٠١٢املكتب برناجما فرعيـا للعدالـة اجلنائيـة يف عـام            تهل  يسسوف  يف أفغانستان،     -٢١

علـى مكافحـة الفـساد     الربنـامج الفرعـي     سوف يركز   وبرناجمه الشامل للمساعدة القُطرية     إطار  
  .وإصالح السجون وتطوير قدرات العدالة اجلنائية على مدى السنوات الثالث القادمة

املراقــب العــام، مــشروعا يــتم  ديــوان راكة مــع شــإطــار املكتــب، يف  أمتَّويف الربازيــل،   -٢٢
املبــادرةُ عمليــة إصــالح وبــدأت . مبوجبــه تقــدمي الــدعم يف جمــال تنفيــذ تــدابري مكافحــة الفــساد

التشريعات الوطنية مما أسفر عن إعداد عدة مشاريع قوانني بشأن مسؤولية الـشركات وحتويـل    
سـبل احلـصول    م  يـنظِّ  ٢٠١١يف عـام     آخـر مـشروع قـانون      وقد أُقـرَّ  . الفساد إىل جرمية خطرية   

نظـام  لتعزيـز سـالمة وقـدرة       أخـرى    معنيـة جلهـات   كما وفَّر املكتب املـساعدة      . على املعلومات 



 

8 V.12-52418 

 

CAC/COSP/IRG/2012/3  

حيــث يتـصل املواطنـون اتــصاال   اإلدارات احملليـة  ، وخـصوصا يف  علـى الـصعيد الــوطين  املـساءلة  
يم للفــساد وتــوفري وتــضمَّن املــشروع أيــضا إجــراء عمليــات تقيــ. احلكوميــةسلطات مباشــرا بالــ

الدعم من أجل وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفساد وإقامة شـبكة وطنيـة ملنظمـات اجملتمـع      
وبيَّن تقرير التقييم النـهائي جنـاح املـشروع وأمهيتـه بالنـسبة إىل مـا تتخـذه الربازيـل مـن                       . املدين

  .كتبامل واملراقب العامديوان تدابري ملكافحة الفساد وكذلك تعزيز الشراكة بني 
ــز إطارهــا القــانوين مــن أجــل تنفيــذ االتفــاق    املويــدعم   -٢٣ ــا يف تعزي . كتــب حكومــة بوليفي

مواءمــة التــشريعات مــن أجــل املكتــب مــع وزارة الــشفافية املؤســسية ومكافحــة الفــساد ويتعــاون 
 مــن خــاللاحملــدَّدة لالحتياجــات الــشهود مــع املعــايري الدوليــة، وفقــا املتعلقــة حبمايــة والــسياسات 

كما يقدِّم املكتب أيضا املساعدة من أجل سـّن املزيـد مـن             . ي الستعراض التنفيذ  ـالربنامج التجريب 
التــابع للمكتــب ) ٢٠١٥-٢٠١٠(وخيطــط الربنــامج القُطــري  . القــوانني، مثــل قــانون الــشفافية 

  .أنشطة من أجل بناء القدرات وتعزيز املؤسسات وتطوير إجراءات استعادة املوجودات
وسـيتم  . ٢٠١١املكتب مـشروعا رئيـسيا ملكافحـة الفـساد يف عـام             استهل  ر،  ويف مص   -٢٤

آليـات فعالـة ملكافحـة الفـساد        إلنـشاء   يف إطار املشروع تقـدمي املـساعدة إىل احلكومـة املـصرية             
وســيتم . رســاء اإلطــار الــالزم مــن أجــل تنفيــذ االتفاقيــةإلوغــسل األمــوال يف مــصر، وكــذلك 
األنـشطة الرئيـسية، مبـا يف ذلـك بلـورة اسـتراتيجية وطنيـة           مبوجب املـشروع تنفيـذ سلـسلة مـن          

وسوف يـدعم املـشروع     . ٢٠١١ديسمرب  /يف كانون األول  متهيدية  خالل حلقة عمل    ت  استهلّ
اجلهود الرامية إىل مكافحة الفساد وغسل األموال، وتعزيز القـدرات الوطنيـة لـضمان اسـتعادة                

  .ةلرشيدااحلوكمة املوجودات وتعزيز الشفافية ومبادرات 
إىل أجهـزة إنفـاذ     بـصفة مـستمرة     ويف إندونيسيا، يقدِّم املكتب الـدعم واملـساعدة التقنيـة             -٢٥

القانون، مبا فيها مفوضية القضاء علـى الفـساد، ووحـدة التحقيقـات املاليـة اإلندونيـسية، وجملـس                   
مت إىل   كمـا قُـدِّ    .املهنية والشفافية وااللتزام بالقواعد   مراجعة احلسابات، يف جمال تعزيز القدرات       

صة يف جمـال مكافحـة الفـساد فيمـا          واهليئات احلكومية برامج تدريبية متخصّ    القوانني  أجهزة إنفاذ   
والتحقيقـات املاليـة واحملاسـبة    احلاسـويب  التحليـل اجلنـائي   واسـتعادهتا، و املوجـودات  يتعلق بتعقُّـب    

قــت هــذه وحقَّقيقــات، ومنــع الفــساد واالحتيــال وكــذلك أســاليب االســتجواب يف التحالعدليــة 
مـن املرتكـزات الرئيـسية لعمـل املكتـب يف       القـضاء    نــزاهة ومـا تـزال     . تعليمية رفيعة نتائج  الربامج  

هذا الـصدد نطـاق التعـاون مـع احملكمـة العليـا يف إندونيـسيا إىل مرحلتـه                   يف  ُمّدد  إندونيسيا حيث   
ين عـن طريـق بنـاء قـدراهتا وزيـادة           أيضا متكني منظمات اجملتمع املد     ويف الوقت نفسه، يتمّ   . الثالثة

يف إطار برامج املكتب حيـث ُيعتـرب اجملتمـع املـدين        املنفذة  مشاركتها يف مبادرات مكافحة الفساد      
  .الفساد يف إندونيسياأ من معركة مكافحة ال يتجّزجزءا اآلن 
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ــساد،    -٢٦ ــة الفـ ــدى ملكافحـ ــبح منتـ ــذي وأصـ ــضّمالـ ــسية  يـ ــة اإلندونيـ ــزة احلكوميـ  األجهـ
، مكافحــة الفــسادجمــال الرئيــسي ملناقــشة املــشاكل وحلّهــا يف املنــرب اجملتمــع املــدين، ومنظمــات 

ــول إىل منـــرب مؤســـسي   ــع أن يتحـ ــ. ومـــن املتوقـ ــد وفَّـ ــشأن  وقـ رت األحبـــاث الـــيت أجريـــت بـ
يف حكــومتني وائر العموميــة دوالــاإلصــالحات اإلداريــة يف إطــار مديريــة الــضرائب واجلمــارك  

. احلوكمــةاملوصــى هبــا لتحــسني املتَّبعــة واجملــاالت الفــضلى ســات لمماررا لمتبــّصحمليــتني فهمــا 
إنفـاذ القـانون ومفوضـية القـضاء علـى           ب املعنيـة ومن أجل تعزيز التنسيق بـني األجهـزة الرئيـسية           

التنـسيق واإلشـراف للجنـة مكافحـة الفـساد حيـث عـرض              لدراسـة مهـام     الفساد، أجري حبث    
 تعزيز أوجه التآزر بـني مجيـع تلـك األجهـزة     خرباء وطنيون ودوليون وجهات نظرهم من أجل     

كمـا يـضطلع املكتـب بـدور ريـادي ضـمن جهـود إندونيـسيا                . الرشـوة يف التعامل مع حـاالت      
 تعزيـز قـدرات مـوظفي إنفـاذ القـانون ومحايـة             ومتَّ. وصـالهتا بالفـساد   احلرجية  رائم  اجلملكافحة  

وارتباطهـا بالفـساد واألبعـاد       التحقيق يف قضايا قطـع األشـجار غـري املـشروع          الغابات لتحسني   
 وجيـري متكـني   .ومالحقة مـرتكيب تلـك األفعـال قـضائيا وحماكمتـهم      األخرى يف املسائل البيئية     

منظمات اجملتمع املدين لتصبح خط الـدفاع األول ضـد اجلـرائم البيئيـة وجـرائم قطـع األشـجار                    
يف احلرجيـة  رائم اجلـ لكـشف  عملـهم  وتطـوير   " قني الشعبيني احملقّ"غري املشروع عن طريق دعم      

  .جمتمعاهتم احمللية
. املكتــب مــشروعني جديــدين ملكافحــة الفــساد يف العــراق   اســتهلّ، ٢٠١١ويف عــام   -٢٧
املؤسَّـس  االتـصال   مكتب  يشمل  ، مبا   نـزاهةالهيئة  ز املشروع األول على توفري الدعم إىل        يركّو

واملهـارات الالزمـة الختـاذ    رف سـعيا لزيـادة املعـا   حديثا وغـريه مـن املؤسـسات املاليـة الوطنيـة،           
أمـا املـشروع    . أجهزة القـضاء يف اخلـارج     شراكة مع   إطار  تدابري فعالة الستعادة املوجودات يف      

 وغريهـا مـن مؤسـسات التحقيـق للقيـام بتحقيقـات       اهـة ز نالـ هيئة الثاين فريكز على بناء قدرات      
دة الـيت تـشمل تـسريب       أو املعقّـ  مـة   بـشأن قـضايا اجلـرائم املاليـة املتقدّ        قـضائية   مالية ومجـع أدلـة      

وعـالوة علـى    . ٢٠١٣واملـشروعان كالمهـا ُيتوقـع انتـهاؤه يف عـام            . فـساد الموال يف قضايا    األ
 ٢٠١١نــوفمرب /ذلــك، نفَّــذ املكتــب حلقــة عمــل تدريبيــة يف أربيــل، العــراق، يف تــشرين الثــاين

يف سـياق   عمليـا   ة الفـساد    مكافحـ لتفعيـل   حلقة العمل الوطنية    "قني العراقيني بعنوان    لصاحل احملقّ 
دورة لعقــد وقــد مهــدت حلقــة العمــل هــذه الطريــق ". اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد

ــانون األول   ــة يف ك ــة متقدم ــسمرب /تدريبي ــع     . ٢٠١١دي ــراكة م ــب يف ش وأخــريا، دخــل املكت
مـات  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي لتنفيـذ حلقـة عمـل حـول إدارة االتـصاالت يف أوقـات األز                  

  .٢٠١٢فرباير / يف شباطلفسادفيما خيص قضايا ا
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ويف املكــسيك، قــام املكتــب بأنــشطة للتــرويج ملنــع الفــساد ومكافحتــه اســتنادا إىل           -٢٨
تعزيــز اإلدارة الفعالــة والدميقراطيــة خلــدمات "واملــساءلة عــن طريــق برنــامج والفعاليــة الــشفافية 

، "قيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــةحتالعمــل علــى يف املكــسيك لــدعم والــصرف الــصحي امليــاه 
وتقـوم االسـتراتيجية   . سواليـات تـشياباس وتاباسـكو وفرياكـرو    يف الذي ُنفِّذ يف تسع بلديات      
والـصرف الـصحي،   خـدمات امليـاه     ُتـسّير   اإلداريـة الـيت     يف اجلهـات    على توفري القدرات التقنية     

 أجـل تـشجيع مـشاركتها يف        منظمـات اجملتمـع املـدين مـن       للعمل املشترك مـع     وكذلك الترويج   
ى دلـ بـشأن الوصـول إىل املعلومـات        املتبعة  وأجري تقييم للممارسات    . منع الفساد ومكافحته  

تعاونــت مــن خــالل سلــسلة مــن حلقــات العمــل حيــث    لألعمــال  ســجل وأُعــدَّ. كــل واليــة
ممـا أسـهم إسـهاما      والـصرف الـصحي     الـسلطات يف رصـد خـدمات امليـاه          مـع   اجملتمعات احمللية   

وعالوة على ذلك، ُنشر دليل للمواطن من أجـل الوصـول   . را يف تعزيز احلكم الدميقراطي   مباش
ــة إىل املعلومــات وذلــك بالتعــاون مــع املعاهــد    ــةاحلكومي بتيــسري الوصــول إىل املعلومــات   املعني

  .كتباملالواليات واحمللية وحكومات واحلكومات 
 اإلقليميـة والبلديـة الرائـدة علـى     ويف نيكاراغوا، يتوىل املكتـب بنـاء قـدرات الـسلطات            -٢٩

 ويـشمل ذلـك تـصميم مـوادَّ       . اهـة ز  نالعامة وال املصاحل  استخدام أدوات وآليات املساءلة ورعاية      
ت دراسـة أساسـية حـول سـبل الوصـول           وإىل اآلن، أُعدَّ  . وتدريب املوظفني العموميني  للتوعية  

منطقـة مشـال األطلـسي ومنطقـة        يف  والصرف الـصحي    إىل املعلومات واملساءلة يف قطاعي املياه       
 تــدريب عــدد مــن املــوظفني العمــوميني والقــادة املــدنيني يف حكــومتني   جنــوب األطلــسي، ومتّ

النظافـة  إدارة خـدمات امليـاه والـصرف الـصحي و    بغيـة تعزيـز   حمليـة   إقليميتني وأربع حكومـات     
ــديها  ــك،  . العامــة ل ــشئت وعــالوة علــى ذل ــع شــبكية حــول املــساءلة ومــ   أُن ــة مواق شاركة ثالث
ــواطنني  ــي  املــ ــة، وهــ ــاهتم احملليــ ــيتا : يف حكومــ ــبام (www.alcaldiarosita.com)روســ ، وواســ

(www.alcaldiadewaspam.com) ، وبرينسابولكا(www.alcaldiadeprinzapolka.com).  
، مشروعه األكرب حـىت اآلن      مع االحتاد األورويب  املكتب، باالشتراك   أجنز  ويف نيجرييا،     -٣٠

وجهــاز الفــساد حيــث قــدَّم الــدعم إىل مفوضــية اجلــرائم االقتــصادية واملاليــة  يف جمــال مكافحــة 
ــيجرييءالقــضا ــ. (CAC/COSP/2011/10)  الن ــيم أجريــت يف إطــار  ة ت عــّددوأكّ عمليــات تقي

ــشروع،  ــع امل ــصادر م ــدرات      أخــرىم ــز الق ــن حيــث تعزي ــأثري اإلجيــايب للمــشروع م ــى الت  عل
، أجنــز املكتــب ٢٠١١ويف عــام .  النــيجرييءضااملؤســسية والعملياتيــة للمفوضــية وجلهــاز القــ 

ــادئ للــسلوك     أيــضا مــشروعا ركّــ  ز علــى مــساعدة القطــاع اخلــاص النــيجريي علــى وضــع مب
ملخاطر الفـساد يف التعامـل      عمليات تقييم   وكذلك على إجراء    األخالقي يف األعمال التجارية،     

ملـساعدة القطـاع العـام      مشروع آخـر     اسُتهلّ وعالوة على ذلك،     .بني القطاعني اخلاص والعام   
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عامـة  ال واملساءلة والـشفافية يف إدارة األمـوال     اهةز  ن يف والية بايلسا على تعزيز ال      ءوجهاز القضا 
اإلجيابية للتعاون بني احلكومـة النيجرييـة واملكتـب، اتفـق      احملصلة  واستنادا إىل   . والشؤون العامة 

ه مخـس سـنوات يهـدف إىل دعـم          االحتاد األورويب على متويل برنامج جديد أكـرب حجمـا مدتـ           
ومن زاوية أكثر حتديدا، يهـدف الربنـامج اجلديـد،          . برنامج احلكومة النيجريية ملكافحة الفساد    

ــدعم الفعــال للتنــسيق  ‘١‘: ، إىل مــا يلــي٢٠١٢يف عــام ســيبدأ عملــه الــذي  ورســم  تــوفري ال
ــائم علــى   يف جمــال الــسياسات وســّن التــشريعات   ــة؛ مكافحــة الفــساد مــع اعتمــاد هنــج ق  األدل

 مبكافحـة الفـساد، مـع       املعنيةتعزيز القدرات املؤسسية والعملياتية لدى األجهزة الرئيسية         ‘٢‘و
 تعزيــز الطلــب العــام علــى زيــادة املــساءلة والــشفافية ومــشاركة   ‘٣‘التركيــز علــى التعــاون؛ و 

  .اجملتمع املدين يف مكافحة الفساد
ــا جيــري، األنــشطة املــذكورةإضــافة إىل و  -٣١ ــة ملكافحــة الفــساد  ضــع و حالي بــرامج وطني

 ومنــاطق آسـيا الوســطى وشــرق  الـشرق األوســط ومشــال أفريقيـا  منطقــة عــدة بلـدان يف  صاحل لـ 
املـسائل املتعلقـة    ملّـا كانـت     و. والكاريبـيأفريقيا وغرهبا، ومنطقيت شرق آسيا وأمريكا الالتينية        

 تلـك  يف مجيـع   تـربز ال تنفـكّ باسترداد املوجودات والتعاون الدويل واملساعدة القانونية املتبادلة    
  .بناًء على الطلبوالدعم، واإلرشاد كتب املساعدة فسُيقّدم املاملناطق، 

    
    على أرض الواقعأدوات املساعدة التقنية اليت تيسِّر تقدمي املساعدة   - ٢- جيم  

     أخرىأدوات ومواد إرشاديةوإعداد " تراك"إنشاء بوابة   ‘١‘  
األدوات " (تــراك"بوابــة مكافحــة الفــساد  املكتــب ، أنــشأ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول١يف   -٣٢

أداة لتعزيـز    لتكـون ) http://www.track.unodc.org،  يف جمـال مكافحـة الفـساد      املعرفيـة   واملوارد  
" تـراك "وبوابـة   . يف جمال مكافحـة الفـساد     معرفية   وإتاحة االطالع على موارد   تبادل املعلومات   

تتضمن املكتبة القانونية التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة         عبارة عن منصة شبكية على اإلنترنت       
القـضائية واسـتراتيجيات مكافحـة      واالجتـهادات   الفساد، وهي مستودع إلكتروين للتشريعات      

ع املكتبــة القانونيــة، الــيت يــديرها املكتــب وجتمــ . دولــة١٧٨لــدى الفــساد والبيانــات املؤســسية 
، هـذه    الـشريكة  اومؤسـساهت ") سـتار ("املبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقة      وتدعمها  

املعلومات القانونية وتعممها، مفهَرسة وقابلة للبحث وفق كل من أحكـام االتفاقيـة، ممـا يتـيح                 
هي أيضا حمـرك حبـث ميكِّـن        " تراك"وبوابة  . فاقيةتوزيعا حتليليا مفصَّال لكيفية تنفيذ الدول لالت      

الدول ودوائر مكافحة الفساد وعامة الناس والقطاع اخلاص من الوصول إىل ما يعـّده املكتـب                
ومؤســـساته الـــشريكة مـــن معـــارف متعلقـــة مبكافحـــة الفـــساد مبـــا يف ذلـــك دراســـات احلالـــة  

وإدراكــا للتحــديات . واحــد، يف موقــع مركــزي مارســات الفــضلى وحتلــيالت الــسياسات وامل
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ممارســة ســاحة أيــضا " تــراك"ابــة االتــصاالت عــرب احلــدود بــني املمارســني، تــوفِّر بّواملتأصــلة يف 
تـوفري  املسجَّلني مـن سـلطات مكافحـة الفـساد والـسلطات املركزيـة مـن أجـل                  خلدمة األعضاء   

  . املوجوداتداداسترالوصل املعنية بوتيسري التواصل بني جهات املساعدة القانونية املتبادلة 
ومــن أجــل تــسهيل االتــصاالت وتعزيــز الثقــة والتعــاون بــني الــدول األطــراف، جيــري     -٣٣

ــداد  ــادتني    إعـ ــا للمـ ــة وفقـ ــصة املعيَّنـ ــة املختـ ــسلطات الوطنيـ ــل بالـ ــة، ٤٦ و٦دليـ ــن االتفاقيـ  مـ
ــدويل يف  ٤/٤ مــن القــرار  ١٦ والفقــرة الــذي اعتمــده   اســترداد املوجــودات  بــشأن التعــاون ال
 إىل جانـب     ميكن االطالع عليـه باالتـصال احلاسـويب املباشـر          تفاقيةاالول األطراف يف    الد مؤمتر
الـسلطات الوطنيـة املختـصة املعيَّنـة مبوجـب االتفاقيـات            بالفعل بشأن   املكتب  اليت أعدها   دلة  األ

ــة ــام       الدوليـ ــّدرات لعـ ــة باملخـ ــة املتعلقـ ــب االتفاقيـ ــذلك مبوجـ ــّدرات وكـ ــة املخـ  ١٩٨٨ملراقبـ
-www.unodc.org/unodc/en/legal (م املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة       األم اتفاقيةو

tools/directoriesof-competent-national-authorities.html.(   االطالع علـى   هذا الدليل   وييسر
 الوصــل املعنيــةوالــسلطات املركزيــة وجهــات  املعنيــة مبنــع الفــسادبالــسلطات االتــصال بيانــات 

وهو متاح للسلطات املختصة واألجهزة احلكومية احلائزة علـى حـساب           . وجوداتستعادة امل با
  .مستخِدم ضمانا لسّرية املعلومات

، تعزيـزا  أداة كتابة طلبات املـساعدة القانونيـة املتبادلـة    حاليا على تطوير    املكتب  ويعكف    -٣٤
عـين باسـترداد املوجـودات    الفريق العامل احلكومي الدويل املفتـوح العـضوية امل      للوالية اليت أوكلها    

بتوســيع نطــاق األداة لتــشمل ســبل الــصياغة املناســبة لطلبــات ، الثــاينيف اجتماعــه الــذي أوصــى، 
ر الـدعم للممارسـني الـوطنيني       وهذه األداة احلاسوبية السهلة االستعمال توفّ     . استعادة املوجودات 

، وتـسهم بقـوة يف تبـسيط عمليـة          واسـتقباهلا وإرسـاهلا   الـة والـردود املفيـدة       يف إعداد الطلبـات الفعّ    
  .(http://www.unodc.org/mla/index.html)طلب املساعدة القانونية املتبادلة 

.  القـضاء وقدرتـه    اهـة نز املرجعـي بـشأن تـدعيم        الـدليلَ  ، نشر املكتبُ  ٢٠١١ويف عام     -٣٥
 يف  يةفني مبهمة إصالح وتوطيد الـنظم القـضائ       ويهدف الدليل إىل دعم وتوعية األشخاص املكلَّ      

مـساعدات  املقدِّمـة لل  اجلهـات   وسـائر   واملنظمات الدوليـة    يف التنمية   ؛ وكذلك الشركاء    بلداهنم
هـذا الـدليل يف أعقـاب صـدور     إعداد وقد بدأ العمل على    .  اليت توفر الدعم هلذه العملية     تقنيةال

ي  الذي يقـّر مبـادئ بنغـالور للـسلوك القـضائ     ٢٠٠٦/٢٣قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
 بـشأن ُنهـج   دلـيال تقنيـا   أن ُيعـّد  طلب إىل مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة           يو

ــدعيم     ــة إىل ت ــة الرامي ــساعدة التقني ــدمي امل ـــزاهةتق ــه ن ــضاء وقدرات ــاراً    . الق ــدليل أفك وحيــشد ال
صون يف إصــالح الــنظم القــضائية متخّصــمعاصــرون وتوصــيات واســتراتيجيات وضــعها خــرباء 

 ملعاجلـة  طائفة متنوعة مـن البلـدان     املتَّخذة يف   إىل التدابري الناجحة    حاالت  ن إ يتضّم، و ةوالقانوني
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وأخريا، يهدف الدليل إىل توفري معلومات عمليـة بـشأن         . حتديات خاصة يف تعزيز نظام العدالة     
وينحـو  كيفية بناء وصون نظام عدالة يتسم باالستقاللية واحلياد والـشفافية والفعاليـة والكفـاءة         

اخلــدمات وحيظــى بثقــة النــاس ويرتقــي إىل التوقعــات الــواردة يف الــصكوك واملعــايري  إىل تقــدمي 
  .والقواعد القانونية الدولية ذات الصلة

التـرويج التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            "وينفِّذ املكتب حاليا مبادرة بعنـوان         -٣٦
ز وتركّـ ".  األحـداث العامـة الرئيـسية      بتنظـيم  ةاملتعلقـ ضـمانات مكافحـة الفـساد       لتعميم  كإطار  

تنظـيم األحـداث الرياضـية       قد تفتح أبوابا كثرية للفساد، مثل        خاصةحاالت  هذه املبادرة على    
بـالنظر   وذلـك    الـسياسية الرفيعـة املـستوى     ومؤمترات القمة   الكربى واألحداث الثقافية الرئيسية     

دة الــيت يلــزم رتيبــات اللوجــستية املعقّــللمبــالغ واملــوارد الــضخمة املرتبطــة بتلــك املناســبات والت 
واهلــدف مــن هــذا املــشروع هــو حتديــد ممارســات  . اختاذهــا ضــمن أطــر زمنيــة شــديدة الــضيق 

جيدة، استنادا إىل اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، ملنـع الفـساد فيمـا يتعلـق باألحـداث                     
يف القطـاعني العـام واخلـاص        املعنيـة لدى اجلهات   العامة الكربى، من أجل نشرها واستخدامها       

  .على حد سواء
مّر السنني عدد مـن املبـادرات واملعـايري واملبـادئ اإلقليميـة والدوليـة             وقد اسُتحدث على      -٣٧

.  املعـزَّزة  اهـة ز  نعايري الـ  د مب بالتقّيكيفية مكافحة الفساد يف عملياهتا التجارية       إىل  الشركات  إلرشاد  
اص من اعتمـاد سياسـات ملكافحـة الفـساد تتـسق مـع              ويسعى املكتب جاهدا لتمكني القطاع اخل     

ــشفافية           ــز ال ــة لتعزي ــوازين الالزم ــضوابط وامل ــساد ووضــع ال ــم املتحــدة ملكافحــة الف ــة األم اتفاقي
جهـات  ة  مـشترك بـني عـدّ     يف مـشروع    ال  بـدور فعّـ   املكتـب   يـساهم   ويف هذا الـصدد،     . واملساءلة

ة يف امليـدان االقتـصادي والبنـك الـدويل وجهـات            باالشتراك مع منظمة التعاون والتنمي    ذ  نفَّ يُ نةمعّي
إعــداد دليــل عملــي للمنــشآت التجاريــة جيمــع ضــمن عمــل واحــد املبــادئ  ويهــدف إىل أخــرى، 

  .مكافحة الفسادملتطلبات وغريها من املواد ذات الصلة بشأن امتثال القطاع اخلاص التوجيهية 
ملتحــدة ملكافحــة الفــساد يف  مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم ا وكمــا أوصــى   -٣٨
، وكــذلك الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع    ٤/٣ و٣/٢ه يــقرار

الفساد، يف دورتـه األوىل، واصـل املكتـب جهـوده جلمـع املعلومـات حـول املمارسـات اجليـدة                     
 ابعسم بــروح املــسؤولية والطــلتــشجيع الــصحفيني علــى نــشر تقــارير صــحفية عــن الفــساد تتـّـ  

واهلدف من املبادرة تـشجيع التحلـي بـروح املـسؤولية وااللتـزام بالطـابع املهـين يف نـشر                     .املهين
اسـتحداث  هـو   ىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد         استنادا إ التقارير الصحفية عن الفساد     

ات لــدى اجلهــواســتخدامها  لتعميمهــا يف هــذا الــشأنموضــوعية معنيــة باملمارســات اجليــدة آليــة 
  .صاحبة املصلحة املعنية وال سيما املوظفون العموميون واإلعالميون
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 اهـة ز  نوالرقابـة والـ    للمـساءلة    دلـيالً املكتـب   نشر  وإضافة إىل املوارد املشار إليها أعاله،         -٣٩
  .السياسات ومديرو أجهزة الشرطةصانعو ليستخدمه يف أجهزة الشرطة 

    
    هاط الفساد وطرائقمنألالتقييمات القائمة على األدلة   ‘٢‘  

تطـوير وحتـسني أسـاليب تقيـيم طرائـق          ب ،ض املنهجيات القائمة  ااستعرقام املكتب، إثر      -٤٠
ومــستندة إىل كميــة الــيت تتــيح إجــراء تقييمــات ، مــع التركيــز علــى املنــهجيات وأبوابــهالفــساد 

 سياســات لوضــعمفيــد وقــد اســُتخدمت الدراســات االستقــصائية كأســاس   . التجربــة العمليــة
 خصيـصا   مـصّممة ذات الـصلة    تقنية  المساعدة  لل أنشطة وبرامج    وإعدادفضل ملكافحة الفساد    أ

ستقـصائية عـن الفـساد يف       االبرناجمـا للدراسـات      أجنز املكتب ،  ٢٠١١عام  يف  و. يف هذا الشأن  
 ألبانيا والبوسنة واهلرسك واجلبل األسود ومجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية    مشلغرب البلقان،   

تقريـر إقليمـي وتقـارير قُطريـة خـالل           إعـداد ونـشر      متَّونتيجة لذلك،   . بيا وكرواتيا  وصر اسابق
حـول الفـساد    ستقـصائية   االاملكتـب بـرامج للدراسـات       ضـع   ، و  والعـراق  يف أفغانـستان  و. السنة

وأُجنز العمـل   . اهليئات الوطنية باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وبالتعاون الوثيق مع          
ــداين ــالل      امليـ ــة خـ ــارير حتليليـ ــشر تقـ ــوف ُتنـ ــدين وسـ ــال البلـ ــصائية يف كـ ــات االستقـ  للدراسـ

املكتــب حتلــيال م يقــدِّيف إطــار دراســة عــن ضــحايا اجلرميــة يف أفريقيــا، وأخــريا، و. ٢٠١٢ عــام
 التجـارب الـيت تنطـوي علـى     نتـوفري بيانـات مباشـرة عـ    لالرشـوة   فيما يتعلق ب    السكان لتجارب
 .ة أفريقين بلدا١٠ فساد يف

    
     الوقاية واسترداد املوجودات تقدمي املساعدة التقنية يف جمايل  - ٣- جيم  

     يف القطاع اخلاص تهتقدمي املساعدة ملنع الفساد ومكافح  ‘١‘  
ــة ٢٠١١املكتــب يف عــام  اســتهل   -٤١ ــادرة    ملمــشاريع  ثالث ــدعم مــن مب ــساد ب كافحــة الف

الـيت تنفـذ أنـشطة       لقطـاع اخلـاص   اات  مؤسسبعمل   االتفاقية   صلةز على   ، تركِّ اهةز  نلل" ز  نسيم"
  .على املستوى العاملي وكذلك يف املكسيك واهلند

 يف نظــم اهـة ز نالــشراكة بـني القطـاعني العــام واخلـاص مـن أجــل الـ     "ويهـدف مـشروع     -٤٢
 سـد   مـع العمـل علـى     يف نظم االشتراء العمومي      الفساداحلد من أبواب     إىل" االشتراء العمومي 

 حتديــد املؤســسات احلكوميــة  ومتَّ.  والقطــاع اخلــاصشــتراء العمــومياالالثغــرات بــني إدارات 
كافحـــة الفـــساد واالشـــتراء العمـــومي، وُعقـــدت اجتماعـــات أوليـــة ألفرقـــة اخلـــرباء   املعنيـــة مب

ــشريعات         ــث الت ــن حي ــد م ــومي يف املكــسيك واهلن ــتراء العم ــراهن لالش ــتعراض الوضــع ال الس
تـصاالت أوليـة مـع كيانـات القطـاع اخلـاص            وأجريـت ا  . واللوائح التنظيميـة وتطبيقهـا العملـي      
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ــصلة ذات  ــشروع   ال ــهامها يف امل ــشاركتها وإس ــضمان م ــة    . ل ــداد دراس ــيط إلع وجيــري التخط
وأفـــضل علـــى الـــسواء أساســـية الســـتبانة التحـــديات الـــيت تواجـــه القطـــاعني العـــام واخلـــاص  

  .املمارسات فيما خيص االشتراء العمومي
 الـشركات وتعاوهنـا وفقـا التفاقيـة األمـم           اهةنــز احلـوافز مـن أجـل       "مـشروع   ويهدف    -٤٣

عها علـى   يم حـوافز قانونيـة للـشركات لتـشج         نظم تقـدّ   استحداثإىل   "املتحدة ملكافحة الفساد  
 حتديـد خـرباء مـن املكـسيك واهلنـد وُعقـدت              ومتَّ .اإلبالغ عّما يقع داخلها من حـاالت فـساد        

واملمارسات القائمة فيمـا خيـص     بعض االجتماعات األولية الستعراض التشريعات والسياسات       
 ٣٢ واملـادة  ، من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد بشأن الشخـصيات االعتباريـة         ٢٦املادة  

 بـشأن  ٣٩، واملـادة  التعاون مع سـلطات إنفـاذ القـانون    بشأن  ٣٧بشأن محاية الشهود، واملادة     
القطـاع  أولية مـع كيانـات   وأجريت اتصاالت   . بني السلطات الوطنية والقطاع اخلاص    التعاون  
ــصلة اخلــاص ــشروع   ذات ال ــشاركتها وإســهامها يف امل ــضمان م ــداد   . ل وجيــري التخطــيط إلع

وأفـضل  علـى الـسواء     دراسة أساسية الستبانة التحـديات الـيت تواجـه القطـاعني العـام واخلـاص                
  .املمارسات فيما خيص احلوافز القانونية

تعريف الشركات باالتفاقية حبيـث تفهـم        إىل   "واالتصاالتالتواصل  "ويسعى مشروع     -٤٤
اهليئــات العموميــة  االتفاقيــة ميكــن أن حتــِدث فرقــا يف عملــها وتعامالهتــا اليوميــة مــع   كيــف أنَّ
 مــع املبــادئ الــشاملة اهــةز ن وتــشجيع جمتمــع األعمــال علــى مواءمــة براجمــه املعنيــة بــال  املنــاظرة،

لالسـتعانة  على االنتـهاء    اآلن  اإلجراءات  أوشكت  وقد  . التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد    
وجمموعــة أدوات يف  خصيــصا مــصّممةشركة للعالقــات العامــة لوضــع اسـتراتيجية اتــصاالت  بـ 

وعالوة علـى   . دوائر األعمال لدى  جمال االتصاالت للترويج لالتفاقية ولتدابري مكافحة الفساد        
ــة يــتم   االســتعانة باستــشاري لوضــع منــهج أكــادميي  ذلــك، جيــري العمــل علــى   بــشأن االتفاقي

  .الترويج لتدريسه يف اجلامعات وكليات األعمال حول العامل
يف أعمال الفريق العامل التابع لالتفاق العاملي واملعـين     بنشاط  وما يزال املكتب يشارك       -٤٥

، مركِّـزا علـى التـزام     مبكافحـة الفـساد   الفريق العامل التابع لالتفاق العاملي واملعين       /باملبدأ العاشر 
يف ، بالتعـاون مـع املكتـب،        التفـاق العـاملي   وشـارك مكتـب ا     .القطاع اخلـاص مبكافحـة الفـساد      

، "املستوى بشأن اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـساد والتنـافس العـاملي            امللتقى الرفيع   "تنظيم  
حـة  ُعقد على هامش الدورة الرابعة ملؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمـم املتحـدة ملكاف              الذي  

الفـساد وأتــاح فرصـة للحــوار بـني احلكومــات وممثلـي القطــاع اخلـاص بــشأن كيفيـة اســتخدام       
وعـالوة  .  وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص يف تنفيـذها       للتنافس العاملي لتهيئة بيئة سوية    االتفاقية  

لألمم املتحدة ومنظمة األغذيـة والزراعـة       التفاق العاملي   على ذلك، اشترك املكتب مع مكتب ا      
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يف استـضافة اجتمـاع   ظمة األمم املتحدة للطفولة ومنظمة األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية،            ومن
 بــشأن ٢٠١٢لعــام لقطــاع اخلــاص يف إطــار منظومــة األمــم املتحــدة      الوصــل مــع ا جهــات 

  .يف فيينا" التعجيل بالشراكات بني األمم املتحدة واملنشآت التجارية"
لمنتــدى االقتــصادي  ل االجتمــاع الــسنوي ل ، خــال٢٠١٢ينــاير /ويف كــانون الثــاين   -٤٦

ــاملي ــذي   الع ــدير التنفي ــن امل ــوس، أعل ــوان  ل يف داف ــادرة بعن ــام األويل  "لمكتــب مب ــاب الع االكتت
 املبـادرة رمسيـا ألول مـرة يف         تواسـتهلّ . ، هبدف إقامة الشراكات مـع القطـاع اخلـاص         "اهةز  نلل

ــال  ــع اجل     احتف ــة من ــسنوية للجن ــدورة ال ــى هــامش ال ــة يف   خــاص ُنظــم عل ــة اجلنائي ــة والعدال   رمي
ومتثِّل اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد، وهـي الـصك العـاملي الوحيـد          . أبريل/ نيسان ٢٤

 يف إطـار القطـاع      اهـة ز  نبالنـسبة إىل خمتلـف مبـادرات الـ        واملعيـار الـذهيب     بشأن مكافحة الفـساد     
". اهــةز نام األويل للــاالكتتــاب العــ "اخلــاص، املخطــط األساســي الــذي تــستند إليــه مبــادرة       

القطـاع اخلـاص    حتمـي مـال     إىل وثيقـة تـأمني قويـة        تتحـول   سـوف   املبادرة  واملسامهات يف هذه    
ــنظرية  اهــةز نباالســتثمار يف حتقيــق الــ  ــة ال وســيتم ذلــك مــن خــالل   .  لــدى املؤســسات العمومي

لبلـدان الـيت    ة العمومية يف جمال مكافحة الفساد لـدى ا        التحتياملساعدة على تطوير وتعزيز البنية      
 ،لالحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة      حديث  حتليل  واستنادا إىل   . جترى فيها أعمال جتارية دولية    

االتفاقية، ميكن تقدمي الدعم يف جماالت مثل التحقيقـات         احملدَّدة من خالل آلية استعراض تنفيذ       
د األدلـة واألدوات    وإعـدا ؛ والتواصل مـع النـاس؛       واملالحقة القضائية؛ وتطوير املناهج الدراسية    

الستهداف القطاعات الرئيسية، مبا فيها الطاقـة والتعلـيم والـصحة والنقـل واالتـصاالت وامليـاه                 
االستثمارات الرأمسالية، ميكن للقطـاع اخلـاص أيـضا أن      إىل  وإضافة  . واملصارفوالنفط والغاز   

  .يقدم اخلربة التقنية والدعم املادي
    

     باسترداد املوجوداتتقدمي املساعدة فيما يتعلق  ‘٢‘  
البنــك الــدويل اخلاصــة باســترداد املوجــودات وكتــب املاملبــادرة املــشتركة بــني تواصــل   -٤٧

استحداث أدوات عملية وإعـداد دراسـات سياسـاتية فيمـا يتعلـق باسـترداد               ") ستار ("املسروقة
وفيمـا  ). ٣٤انظر أيضا الفقـرة     " (تراك"ابة  بّوتطوير  العمل على   املوجودات بوسائل منها دعم     

العقبـات الـيت    "، حتلـل الدراسـة املعنونـة        ٢٠١١بالدراسات الـسياساتية الـصادرة يف عـام          يتعلق
العقبات الرئيسية اليت تعيق استرداد املوجودات املسروقة؛ وتتنـاول         " تعرقل استرداد املوجودات  

لة بــاإلثراء غــري املــسائل القانونيــة والــسياساتية املتــص " إلثــراء غــري املــشروعا"الدراســة املعنونــة 
 الفاسدون اهلياكـل االعتباريـة      كيف يستغلّ : حمركو الدمى " وتصف الدراسة املعنونة     املشروع؛

م اهلياكـل االعتباريـة     اسـتخد اسـبل   " إلخفاء املوجودات املسروقة وكيفية معاجلة تلـك املـشكلة        
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ــة املوجــودات واملــتحكمني فيهــا  إلخفــاء  ــاك منــشوران أُعــّدا بالتعــاون مــع  .ملكي  منظمــة  وهن
ــصادي،    ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة  ومهــا التع تعقُّــب التزامــات مكافحــة  "الدراســة املعنون

 مـن   احملـدَّدة يف خطـة عمـل أكـرا        تنفيـذ االلتزامـات     الـيت تتنـاول     " الفساد واسترداد املوجـودات   
ن تبـيّ الـيت   " حتديـد عائـدات الرشـوة وقياسـها كّميـا         "الدراسـة املعنونـة     و بلدا ماحنـا،     ٣٠جانب  

وجيــري حاليــا إعــداد . مــن الرشــوة ومــصادرهتاقــة احملقّاملاليــة املكاســب كيــف ميكــن حــساب 
  .دراسة عن أثر التسويات على التعاون الدويل يف جمال استرداد املوجودات

أنشأهتا مبـادرة   اليت  املعنية باسترداد املوجودات،    الوصل  جهات  وكانت قاعدة بيانات      -٤٨
بيانـات جهـات وصـل      التقريـر   هـذا   تتـضمن يف تـاريخ إعـداد        نتربول،  باالشتراك مع اإل  " ستار"

   إىل ١١الــذي ُعقــد يف ليــون مــن  الوصــل واالجتمــاع الثــاين جلهــات  .  مــن البلــدان١٠٢ مــن
  . بلدا٥٥ مشاركا من ١١٣ حضره ٢٠١١يوليه / متوز١٣
ــادرة   -٤٩ ــاء علــى   "ســتار"ويف إطــار مب ــة إىل الــدول، بن ــها، يف ، ُتقــدَّم املــساعدةُ التقني طلب

واهلـدف مـن ذلـك مـساعدة الـدول علـى مجـع         .خمتلف مراحل إجـراءات اسـترداد املوجـودات      
وحتليل املعلومات اليت تيسِّر إحراز تقدُّم يف جهود استرداد املوجودات وتستنري هبا دوائـر صـنع                

ساعدة القرار يف السلطات الوطنية، واملساعدة على زيادة فعالية التعـاون الـدويل، وال سـّيما املـ                
ومن أمثلة هذه املساعدات رعاية اجتماعات وحلقات عمل جتمـع األطـراف     . القانونية املتبادلة 

املعنيــة علــى كــل مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي والــدويل؛ وتــوفري خــدمات استــشارية لــدعم   
ــة احلــسابات        ــساعدة يف مراجع ــدمي امل ــة، وتق ــة، وإجــراء حبــوث قانوني ــارير التحليلي إعــداد التق

ليل املايل أو لدعم إعداد وحتليل طلبات املساعدة القانونية املتبادلة أو غريهـا مـن أشـكال                 والتح
  .التعاون الدويل

تتعلــق باملــساعدة التقنيــة املتبادلــة بــشأن " ســتار"والطلبــات الــيت تــستجيب هلــا مبــادرة   -٥٠
 راكـز املاليـة؛   بالتعـاون مـع امل    يف القيام بدور الوسـيط األمـني        قضايا جارية؛ ودعم عمل البلدان      

وتتبــاين طبيعــةُ املــساعدة املقّدمــة، وهــي      .إعــداد واســتهالل بــرامج الســترداد املوجــودات    و
ففــي بعــض احلــاالت، : تــصمَّم خصيــصاً لتفــي باالحتياجــات احملــددة للدولــة الطالبــة بأكملــها 

ــساعدة صــوب إجــراء حــوار    ــه امل ــسري سياســايت توجَّ ــصاالت وتي ــة  االت ــسلطات الوطني بــني ال
اكز املالية؛ بينما تركّز املساعدة يف حاالت أخرى على أنشطة بناء القـدرات وعلـى تـوفري          واملر

وال خيفــى أنَّ نــوع املــساعدة . خــدمات استــشارية لــدعم قــضايا حمــدَّدة الســترداد املوجــودات 
اة يف  املقدَّمة يف سياق قضية معيَّنة السترداد املوجـودات قـد خيتلـف عـن نـوع املـساعدة املتوخّـ                   

  . حتليل الثغراتمرحلة
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 عــدٌد مــن الــدورات التدريبيــة يف جمــال اســترداد "ســتار"وُنظِّــم باالشــتراك مــع مبــادرة   -٥١
، والــشرق األوســط ومشــال أفريقيــا، ئ إقليميــة يف جــزر احملـيط اهلــاد أنــشطةاملوجـودات مشلــت  

وأمريكــا اجلنوبيــة والوســطى، وجنــوب أوروبــا وشــرقها، وشــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي،  
حلقات عمل متهيدية للتوعيـة باسـترداد       : وقُدِّم التدريب على مستويني   . جنوب آسيا وشرقها  و

وقـد  . املوجودات؛ ودورات تدريبية أكثر تقدما ملعاجلة اجلوانـب التقنيـة السـترداد املوجـودات             
ُعقــدت حلقــات العمــل التمهيديــة عمومــا علــى صــعيد إقليمــي لــتمكني املمارســني مــن تبــادل   

وقـد ُصـّممت تلـك      . ة اتصاالت فيما بينهم ويف املراكـز املاليـة اإلقليميـة وغريهـا            اخلربات وإقام 
األحداث من أجل صنَّاع القرار الرفيعي املـستوى الـذين ال حيتـاجون إىل تـدريب موسَّـع علـى                   

ــودات   ــترداد املوجـ ــة السـ ــراءات العمليـ ــاليب واإلجـ ــدِّ . األسـ ــافةً إىل ذلـــك، قُـ ــدريب وإضـ م تـ
  .دةنة أو لفئات حمّدص على مواضيع معيَّمتخّص

    
    املوارد املتاحة  - ٤- جيم  

املساعدة التقنية لدعم تنفيذ االتفاقية، مبـا يف ذلـك       تقدمي  املتعلقة ب ل أنشطة املكتب    موَُّت  -٥٢
 لتقـدمي املـساعدة، مـن خـالل مـسامهات مـن             ني املطلـوب  الفنـيني توفري العديد مـن اخلـرباء       تكلفة  

فعاليـة   الثقـة املتناميـة يف        علـى  يـدلّ ، ممـا    بـاطّراد  املاحنـة    بلـدان ال دعـم    تزايـد وقد  . خارج امليزانية 
 .تنفيذ الربامج

 مــاأُتــيح  ،٢٠١٢مــارس / آذار٩إىل  ٢٠١٠ينــاير /كــانون الثــاينخــالل الفتــرة مــن و  -٥٣
 ملنــع لــصندوق األمــم املتحــدة  ماليــني دوالر أمريكــي يف شــكل تربعــات  ٩,٦٧جمموعــه حنــو 

 املكتــب يف جمــال يــديرها مقــّرأنــشطة املــساعدة التقنيــة الــيت  مويــل لتاجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة 
سـتراليا وأملانيـا وبنمـا والـسويد وفرنـسا         أمن  بصورة خاصة   ردت تربعات   وو. مكافحة الفساد 

برنــامج األمــم املتحــدة  ووكنــدا ولكــسمربغ والنــرويج والنمــسا والواليــات املتحــدة األمريكيــة
املكاتــب املقدَّمــة إىل سامهات ال يــشمل ذلــك املــو. دويلوالبنــك الــ" ز ســيمن"شــركة اإلمنــائي و

  .بناء القدراتلقة  متعّمةطريقُامليدانية التابعة للمكتب لتنفيذ برامج 
    

    تقدمي املساعدة التقنيةجمال التنسيق والتعاون يف   - دال  
، متعاضـدة نتائج مشاريع وبرامج املساعدة التقنية      جعل  تفادي ازدواجية اجلهود و   بغية    -٥٤

ربنـامج اإلمنـائي،    المبـا يف ذلـك      ( مع العديد مـن كيانـات األمـم املتحـدة            اتاملكتب شراك يقيم  
لقـانون  ل  األمـم املتحـدة  جلنـة ، والعـاملي لألمـم املتحـدة    ، واالتفاق   وإدارة عمليات حفظ السالم   

 ،التجاري الدويل، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة                   
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، فـضال عـن منظمـات دوليـة         )وغريهـا لألمم املتحـدة،     الشؤون االقتصادية واالجتماعية     وإدارة
نظمــة  التابعــة ملمنائيــةإل جلنــة املــساعدة ااملنبثقــة عــناحلوكمــة البنــك الــدويل، وشــبكة (أخــرى 

مبـادرات  عـدة  إضـافة إىل ذلـك، يـشارك املكتـب يف      و. ) االقتصادي  يف امليدان  التعاون والتنمية 
 يف نظمــة التعــاون والتنميــة  ومالتنميــة اآلســيوياملــشتركة بــني مــصرف  بــادرة املمثــل (ميــة إقلي

وآليـات إقليميـة ملكافحـة الفـساد        ) آسـيا واحملـيط اهلـادئ     يف  كافحة الفساد   مل االقتصادي   امليدان
التـضافر يف العمـل      مـن أجـل      ) جملس أوروبـا   ا أنشأه يتمثل جمموعة الدول املناهضة للفساد، ال     (

 .خمتلف اجلهات املعنيةبني املساعدة التقنية يف جمال تنسيق الزيز تععلى 

املكتـب  تعـاون  ، ٢٠٠٨ديـسمرب  / كـانون األول  ١٥وتعزيزا ملذكّرة تفـاهم وقِّعـت يف          -٥٥
وبرنـامج األمــم املتحـدة اإلمنــائي بـشكل وثيــق علـى تقــدمي املـساعدة التقنيــة يف جمـال احلوكمــة       

ويـشترك الربنـامج اإلمنـائي واملكتـب     . ية ملكافحة الفـساد ومكافحة الفساد دعما للجهود الوطن   
 حاليا يف إعداد حزمة تدريبية مـشتركة بـني الوكـاالت            كلية موظفي منظومة األمم املتحدة    مع  

بــشأن دمــج بــرامج مكافحــة الفــساد يف إطــار عمــل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة علــى     
متكني موظفي األمم املتحدة من معاجلـة جوانـب         وهتدف احلزمة التدريبية إىل     . املستوى الوطين 

مكافحة الفساد وما ميكن جلهـود مكافحـة الفـساد أن تقدمـه مـن مـسامهة يف عمليـات التنميـة                  
مع البلـدان الـشريكة، وتطبيـق ُنهـج ومبـادئ بـرامج مكافحـة الفـساد            إطار التحاور   الوطنية يف   

ليلـي والتحليـل القُطـري والقطاعـات        على سبيل املثال، إدراج مكافحة الفساد يف العمـل التح         (
مبادرات مكافحـة الفـساد والـدمج يف اسـتراتيجية إطـار            لتنفيذ  املناسبة  املداخل  املختلفة وتقييم   

حزمــة تدريبيــة إعــداد وجيــري حاليــا ). عمـل األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائيــة وإطــار الرصــد 
مـن املزمـع مواصـلة    و. ئمـة بـاخلرباء  قاإعداد لربنامج تدريب املدرِّبني األويل وسوف تفضي إىل     

  .ألمم املتحدة أثناء تلك العمليةأخرى تابعة لالتعاون مع وكاالت 
 مــن حيــث األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفــسادويواصــل املكتــب تقــدمي الــدعم لعمــل   -٥٦

كمـا يتعـاون   .  علـى الـسواء  مـن خـالل التعـاون بـشأن مـشاريع مواضـيعية      وتطورهـا املؤسـسي   
وقــد جتلّــى هــذا التعــاون يف الفتــرة . األكادمييــة مــن أجــل تعزيــز عملــها املواضــيعياملكتــب مــع 

ملـؤمتر الـدول    الرابعـة   الـدورة   األخرية مـن خـالل قيـام األكادمييـة بتنظـيم حـدث خـاص خـالل                  
  .٢٠١١أكتوبر / يف تشرين األولاألطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد،

ملكتـب املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفـساد، وهـو مـشروع              وعالوة على ذلك، يقود ا      -٥٧
أكادميي تعاوين يهدف إىل إعداد منهاج أكادميي شامل ملكافحة الفساد مكـوَّن مـن قائمـة مـن                

وأدوات تعليميــة ومــواد مرجعيــة دراســية وقــضايا ودراســات حالــة  منــائط أكادمييــة ومقــّررات 
ومـن  . القائمـة الدراسـية  ة دجمهـا يف براجمهـا    ميكن للجامعات وغريهـا مـن املؤسـسات األكادمييـ         
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خالل تقدمي ذلك الدعم، يسعى املكتب إىل تشجيع تـدريس قـضايا مكافحـة الفـساد يف إطـار                   
مثــل القــانون وإدارة األعمــال وعلــم اجلرميــة والعلــوم الــسياسية ومــن مثّ   دراســية ملــواد دورات 

ة الفساد اليت تكون مناسـبة لالسـتخدام        معاجلة النقص احلايل يف املواد التعليمية يف جمال مكافح        
وقد ُعقد اجتماع ثـان لفريـق اخلـرباء         . اجلامعية والعليا على حد سواء    الدراسات  على مستوى   

 يف هــذه األثنــاء مــشروع ، وأُعــد٢٠١١َّأكتــوبر /املعــين باملبــادرة يف مــراكش يف تــشرين األول
 اسـتبيان لُيـستخدم يف إطـار عمليـة      املكتب مـشروع  عدَّوقد أَ . اخلطوط العامة للمنهاج املقترح   

  .ة خمتارة من املؤسسات األكادمييةة أولية مع جمموعياستشار
  


