
 CAC/COSP/IRG/2014/2  األمـم املتحـدة 

 
 

 مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
10 April 2014 
Arabic 
Original: English 

 

 
050514  V.14-02291 (A) 

 
 

 *1402291*
 

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٤يونيه /حزيران ٦- ٢، فيينا

  *تقَّ من جدول األعمال املؤ٤البند 
        املساعدة التقنية

 دعماً لتنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مة املقدَّاملساعدة التقنية     
      ملكافحة الفساد

      رة من األمانةكِّمذ    
    مةدِّمق  -الًأو  

األمــم املتحــدة املعــين  مكتــب  اجلهــود الــيت بــذهلا ن  عــ عامــةً حملــةًالوثيقــةتعطــي هــذه   -١
ت عـدَّ أن أَ الحتياجات املستبانة من املـساعدة التقنيـة منـذ          لتلبية ا ) املكتب(باملخدِّرات واجلرمية   

بـارزة مـن املـساعدة التقنيـة املقدَّمـة علـى مـدى سـنتني دعمـاً           الوانـب   اجلبشأن  رهتا  األمانة مذكِّ 
ة ملــؤمتر الــدول األطــراف يف امــسمــن أجــل الــدورة اخل) CAC/COSP/2013/4(لتنفيــذ االتفاقيــة 

ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، الــيت ُعقــدت يف     ــة بنمــااتفاقي    إىل ٢٥، يف الفتــرة مــن مدين
  .٢٠١٣نوفمرب /تشرين الثاين ٢٩
اقتراحات بـشأن الـسبل     توي على    وحت  القائمة ياتتقييماً للتحدِّ  الوثيقةُم هذه   دِّتقكما    -٢
 املـساعدة    املطلوبـة مـن    حتياجـات الهنـج اسـتراتيجي للوفـاء با      بـاع   اتِّدماً حنـو    قُـ  ة للمـضي  مكنامل

  .آلية استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد من خاللبينت اليت اسُتالتقنية 
    

                                                         
  *  CAC/COSP/IRG/2014/1.  
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    املساعدة ومواردهاتقدمي إطار   -اًثاني  
التقنيـة املـصممة حـسب الطلـب،        اتواصل املكتب تقدمي تشكيلة واسعة من املـساعد         -٣

على كل من الصعيد العـاملي واإلقليمـي والـوطين، واسـتحداث أدوات تـشمل االتفاقيـة ككـل                   
 اجلوانـب الـيت   مقـصورة علـى  مة ومل تكن املساعدة املقدَّ.  املتزايدةعضاءلتلبية طلبات الدول األ   

التجــرمي وإنفــاذ (ثالــث يــشملها فــصال االتفاقيــة اخلاضــعان حاليــاً لالســتعراض، ومهــا الفــصل ال 
التــدابري (بالفــصل الثــاين كانــت متــصلة أيــضا ، بــل )التعــاون الــدويل(والفــصل الرابــع ) القــانون
  ).استرداد املوجودات(والفصل اخلامس ) الوقائية

كتـب   امل ، يراعـي   الـدول األطـراف يف االتفاقيـة        ملـؤمتر  ٤/١ و ٣/٤ياً مع القـرارين     ومتشِّ  -٤
تقنيـة  الساعدة  تـوفري ضـروب مـن املـ       نية من أجل تنفيذ االتفاقية أمهية       م من مساعدة تق   فيما يقدِّ 

عامليـة وإقليميـة    (بـع هنجـاً مـن ثالثـة مـستويات           ، ويتَّ طريـة القاعـدة والقيـادة      قُ قةنسَّاملتكاملة و امل
  .لضمان حتقيق التآزر والكفاءة) ووطنية

 املتعلــق بتــدابري ٢٠١٥-٢٠١٢قــدَّم املــساعدة يف إطــار الربنــامج املواضــيعي للفتــرة وُت  -٥
مكافحة الفساد واالحتيال االقتصادي واجلرائم املتصلة باهلوية ومن خالل عدة مـشاريع عامليـة          

 والتعــاون لــدى النـــزاهةلتــوفري احلــوافز علــى تــشجيع  تــدار مــن مقــرِّ املكتــب، منــها مــشروع   
وب نظـام عـاملي     ص"روعان بعنوان   مشو التفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد       وفقاًالشركات  

وكــذلك ، "العمــل املــشترك صــوب نظــام عــاملي ملكافحــة الفــساد   "و" ال ملكافحــة الفــساد فعَّــ
 يف نظــم االشــتراء العمــومي النـــزاهةمراعــاة  العــام واخلــاص مــن أجــل نيالــشراكة بــني القطــاع

فحـة  مكا والتواصـل بـشأن اتفاقيـة     التوعيـة   كافحة الفساد وبرنـامج     مب  املعنيني وبرنامج املوجِّهني 
  . الفساد ومبادرة استرداد املوجودات املسروقة

املعنـيني  التقنية عن طريـق برنـامج املـوجِّهني          مساعداتهمن   اي رئيس اًجزءم املكتب   يقدِّو  -٦
 مستــشارين وطنــيني   تعــيني مــن خــالل ٢٠١١ إحيــاؤه يف عــام  كافحــة الفــساد، الــذي متَّ  مب

وطنيــون موفــدون إىل مــابوتو وجوبــا     مستــشارون اويوجــد حاليــ .  علــى الــسواء وإقليمــيني
ومستشارون إقليميون مسؤولون عن جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وغرب أفريقيـا وشـرق              
أفريقيا واجلنوب األفريقي وأمريكـا الوسـطى ومنطقـة احملـيط اهلـادئ والـدول اجلزريـة الـصغرية                   

ميكـن  الـيت   فنيـة   الربات  اخلـ   مـن   ضـروباً  يـوفِّرون هـم   و. الشرق األوسـط ومشـال أفريقيـا       و النامية
 مـن أجـل تيـسر تقـدمي النـصح           تقدميها على وجـه الـسرعة علـى الـصعيدين القُطـري واإلقليمـي             

األطــراف الــيت تطلــب املــساعدة يف توطيــد التــشريعات      واإلرشــاد يف مواقــع العمــل للــدول    
 املستـشارون أيـضاً   هـؤالء   شـارك   قـد   و. واملؤسسات من أجل تعزيز العمل على تنفيذ االتفاقيـة        
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ــة واملــؤمترات    يف  ــشطة وحلقــات العمــل التدريبي ــد مــن األن ــة مبالعدي الــيت كافحــة الفــساد  املعني
  .م املساعدة التقنيةمتها جهات أخرى تقدِّنظّ
 تنفيــذ مــشاريع هــي أيــضاًواصــلت كمــا أنَّ شــبكة املكاتــب امليدانيــة التابعــة للمكتــب   -٧

إندونيـسيا وبنمـا والعـراق وكولومبيـا        نة، منها أفغانـستان و    لفساد يف بلدان معيَّ   اشاملة ملكافحة   
  .وليبيا ومصر ونيجرييا

وُتموَّل أنـشطة املكتـب املتعلقـة بتقـدمي املـساعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف                        -٨
ذلــك أعمــال العديــد مــن اخلــرباء الفنــيني الالزمــة لتقــدمي املــساعدة، مــن خــالل مــسامهات مــن  

ــة ال ، ممــا يعكــس ثقــةً يف اإلجنــاز الفعَّــ  اان املاحنــة مــستقر بقــي دعــم البلــد وقــد. خــارج امليزاني
ــاين   . للــربامج ــدة مــن كــانون الث ــرة املمت ــاير /وخــالل الفت ديــسمرب /كــانون األول إىل ٢٠١٣ين
ــه حنــو    ٢٠١٣ ــا جمموع ــيح م ــني مال٧,٨٥، أُت ــب  دوالر أمريكــي يف شــكل تربعــات   ي للمكت

ووردت تربعـات   . يف جمـال مكافحـة الفـساد       ُتدار من املقر  لتمويل أنشطة املساعدة التقنية اليت      
ــصورة خاصــة مــن االحتــاد الروســي وأســتراليا     ــسرا  ب ــا وسوي ــسا وقطــر  وإيطالي ــسويد وفرن وال

واململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى  واململكــة العربيــة الــسعودية واملغــرب وليبيــا ولكــسمربغ 
مبـادرة  واليابـان وصـندوق    كيـة   يرلندا الشمالية والنـرويج والنمـسا والواليـات املتحـدة األمري          أو

" ـسمنـ سي"مبـادرة   بيـة الدوليـة و    والبنـك الـدويل واللجنـة األومل       وحدة العمـل يف األمـم املتحـدة       
وال يشمل هذا الرقم املسامهات املقدَّمة إىل املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب لتنفيـذ                 . زاهةـللن

عــات املتاحــة لتــسيري آليــة اســتعراض كمــا أنــه ال يــشمل الترب. مــشاريع قُطريــة وبــرامج إقليميــة
  . خالل الفترة نفسها)دوالر أمريكي تقريباًمليون  ٢,٠٥(التنفيذ 

    
      جوانب بارزة من املساعدة التقنية املقدَّمة  -اًثالث  
     واالنضمام إليها التصديق على االتفاقية بإجراءاتاملساعدة املتعلقةجوانب   - ألف  

 ٢٠١٣سـبتمرب   /أيلـول ان اليت صدَّقت علـى االتفاقيـة منـذ          من البلد ين  ساعد املكتُب بلد    -٩
فـي حالـة كرييبـاس،    ف). مـان وكرييبـاس  ُع(مباشـرةً  ه  بعـد مـا   أو  /لتـصديق و  ا إجراءات ما قبـل   يف  
مت حلقـة عمـل مـن أجـل         ظِّاحلكومية املعنية، ونُ   إحاطات تفصيلية إىل طائفة من اجلهات     مت  دِّقُ

ك البلـد، وُعقـدت حلقـة عمـل أخـرى مـن أجـل كبـار         أكثر من نـصف النـواب الربملـانيني يف ذلـ       
عي العـام ووزارة    ووزارة اخلارجية وشـؤون اهلجـرة ومكتـب املـدَّ          املسؤولني يف رئاسة اجلمهورية   

كرييبـاس ووزارة تنميـة      املالية والتنميـة االقتـصادية ودائـرة الـشرطة وديـوان احملاسـبات الـوطين يف               
  .والتعليم وهيئة اخلدمات العموميةالتربية مصايد األمساك واملوارد البحرية ووزارة 
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املساعدة املقدَّمة لتحديد الثغرات يف تنفيذ االتفاقية واالحتياجات جوانب   - باء  
    من املساعدة التقنيةاملطلوبة 

ــدَّم          -١٠ ــة وق ــات عمــل وطني ــدة حلق ــالتقرير، ع ــشمولة ب ــرة امل ــب، خــالل الفت ــد املكت عق
اهلــدف منــها، يف معظــم احلــاالت، املــساعدة علــى  كــان صة الغــرض خــدمات استــشارية خمصَّــ

ــشاملة    ــة ال ــذايت املرجعي ــيم ال ــة  صــوغ ردود علــى قائمــة التقي  يف إطــار دورة االســتعراض احلالي
تفــــصيلية عــــن تلــــك األنــــشطة التدريبيــــة يف الوثيقــــة وتــــرد معلومــــات ). ٢٠١٥-٢٠١٠(

CAC/COSP/IRG/2014/4 .  
ني الثــاين ســتعداد الســتعراض تنفيــذ الفــصلالمت املــساعدة يف عــدة حــاالت لكمــا قُــدِّ  -١١
  .٢٠٢٠-٢٠١٥الفترة خالل الذي سيتم اخلامس من االتفاقية و
    

  إلدماج أحكام االتفاقية  املقدَّمةاملساعدة التشريعيةجوانب   - جيم  
    يف التشريعات الوطنية

ــالتقرير، تقــدمي املــساعدة علــى الــصياغة التــشر   َت  -١٢ يعية واصــل، خــالل الفتــرة املــشمولة ب
تــسعى إىل اعتمــاد أو تعــديل تــشريعات داخليــة لتنفيــذ      الــيت دول واملــشورة القانونيــة إىل الــ  

تتنــاول الفــساد علــى حنــو تــشريعات مت هــذه املــساعدة واملــشورة فيمــا خيــص  وقُــدِّ. االتفاقيــة
دة مثل تضارب املـصاحل، وقبـول الرشـاوى وتقـدميها           شامل وكذلك قوانني تشمل جوانب حمدَّ     

شركات أو بالنيابة عنها، ونظم االشتراء العمـومي، وتـسليم املطلـوبني واملـصادرة              من جانب ال  
ــستندة إىل  ــة  غــري امل ــة     . حكــم باإلدان ــى األمثل ــضاء، عل ــد االقت ــسلطات، عن وجــرى إطــالع ال
  .دة لدى الدول األخرىواملمارسات اجليِّ

    
ت السلطات األطر املؤسسية والسياساتية الوطنية وقدراتعزيز على املساعدة   - دال  

    منع الفساد وحماربته بفعاليةالوطنية على 
دعم واسع النطاق إىل الدول األعـضاء لكـي حتـسِّن قـدرهتا علـى               تقدمي  املكتب  واصل    -١٣

ومـع أنَّ الـدعم املقـدَّم       .  قـضائيا  اه ومالحقـة مرتكبيهـ     جرائمـ  كشفه والتحقيـق يف    و منع الفساد 
 مـشاريع قُطريـة حمـدَّدة       ضعت وُنفِّذت أيـضاً   كان خمصَّص الغرض يف كثري من احلاالت، فقد وُ        

 وعنـد وضـع املـشاريع واألنـشطة         . بناء القدرات بـشكل عـام       يف جمال  تلبيةً الحتياجات البلدان  
ــدة، كانــت  ــة احملــدَّ    اجلدي ــة مــن املــساعدة التقني ــارير االســتعراض  االحتياجــات املطلوب دة يف تق

   .القُطري تؤخذ يف احلسبان حيثما كانت جمدية
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ــيم قــدرات املكتــب املركــزي ملكافحــة       -١٤ ــالتقرير، جــرى تقي ــرة املــشمولة ب وخــالل الفت
ضية مكافحة الفساد يف جنـوب      الفساد يف موزامبيق، ورابطة مكافحة الفساد يف النيجر، ومفوَّ        

كما ساعد املكتب يف وضع استراتيجية وطنية ملكافحة الفـساد يف مـصر وسـاهم يف                . السودان
 التوجيهيـــة الســـتراتيجيات مكافحـــة الفـــساد ويف إصـــدار بيـــان  وضـــع جمموعـــة مـــن املبـــادئ

  .ملبور بشأن استراتيجيات مكافحة الفساد الاكو
ــا يتعلـــق ب  -١٥ ــر وفيمـ ــيخ األطـ ــشاء وترسـ ــسيةإنـ  واهلياكـــل والـــسياسات والعمليـــات   املؤسـ

ف مــن ثــالث منــائط، ت دورة تدريبيــة علــى العمــل القيــادي تتــألَّعــدَّ، أُذات الــصلة واإلجــراءات
 مــن رؤســاء أجهــزة مكافحــة  شخــصا١٥ًقُــدِّم اجلــزءان األول والثــاين منــها مــن أجــل تــدريب  و

الفـــساد األعـــضاء يف رابطـــة وكـــاالت مكافحـــة الفـــساد يف البلـــدان األفريقيـــة األعـــضاء يف         
مت املـساعدة إىل بـاراغواي وبنمـا وإىل واليـة مينـاس غريايـس يف الربازيـل مـن                    وقُدِّ. الكومنولث

كمـا سـاعد   . أخالقيات وإعداد دورة تدريبية أولية من أجل موظفي الـسجون    أجل وضع مدونة    
كمـا  . املكتب فانواتو وكرييباس يف وضع سياسة بـشأن حريـة املعلومـات وخطـة تنفيذيـة بـشأهنا                 

  .حصل جنوب السودان على مساعدة من أجل حتديث نظام إقرارات الذمة املالية لديه
تعزيز قـدرات املؤسـسات ذات الـصلة علـى الوقايـة             مت خدمات استشارية بغية   كما قُدِّ   -١٦

ــق وامل ــضائية والتحقي ــة الق ــدِّ. الحق ــساد     وقُ ــع الف ــة حــول من ــل ودورات تدريبي ــات عم مت حلق
دة مثل أساليب التحّري اخلاصـة واإلثـراء غـري املـشروع والرقابـة              ومكافحته أو حول جوانب حمدَّ    

ا وباراغواي وجزر سـليمان وجنـوب الـسودان         املالية من خالل أنشطة وطنية يف بلدان منها ألباني        
كمـا عوجلـت هـذه املـسائل خـالل حلقـيت عمـل              . وساموا وكوت ديفوار وكرييباس وموزامبيـق     

  .الرابطة اآلسيوية ألمناء املظامل ومجاعة شرق أفريقياإقليميتني ُنظِّمتا من أجل 
شفافية والرقابــة لــدى   والــ لتعزيــز املــساءلة والنـــزاهة   أيــضاًعدةَ املــساوقــدَّم املكتــبُ   -١٧

 مـن خـالل   ، وخـصوصاً )مبـا فيهـا الـشرطة والنيابـة العامـة والقـضاء        (مؤسسات العدالة اجلنائيـة     
زانيا املتحـدة، ووضـع     ـعقد حماكمات تدريبية غـري حقيقيـة يف أوغنـدا وبوتـسوانا ومجهوريـة تنـ               

لعـــرض ، وتنظـــيم جولـــة دراســـية كـــابو فـــريدي اخلاصـــة بـــوزارة الداخليـــة يف النــــزاهةخطـــة 
املمارسات اجليدة بـشأن الرقابـة علـى الـشرطة ومـساءلتها يف هونـغ كونـغ، الـصني، مـن أجـل                   

  .املعنية بإنفاذ القوانني وتطبيق العدالة يف فييت نام كبار املسؤولني يف األجهزة الرئيسية
 تلبِّـي الـيت   دوات  غريهـا مـن األ     و  اإلرشـادية والعمليـة    ةدلَّـ األواصل املكتب وضع وتعميم     و  -١٨

احتياجــات املمارســني يف جمــال مكافحــة الفــساد بــشأن جوانــب وحتــدِّيات وسياســات وممارســات  
يف النـصف الثـاين مـن        ة وأدوات تقنيـة   ة أدلَّـ   إعداد ونشر عـدَّ    ومتَّ.  بتنفيذ االتفاقية   تتعلق جيدة معيَّنة 

 Criminalization Approaches to Combat Match-fixing and Illegal/Irregular، منـها  ٢٠١٣عام 
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Betting: a Global Perspective) هج التجرمي ملكافحة التالُعب يف نتائج املباريات والرهانـات غـري   ُن
 The United Nations Convention against Corruption: A؛ و)منظور عـاملي : غري النظامية/القانونية

Strategy for Safeguarding against Corruption in Major Public Events)     اتفاقيـة األمـم املتحـدة
 Reporting on؛ و)اسـتراتيجية للحمايـة مـن الفـساد يف األحـداث العامـة الكـربى       : ملكافحة الفساد

Corruption: A Resource Tool for Governments and Journalists) أداة : اإلبــالغ عــن الفــساد
 United Nations Convention against Corruption: Article 11؛ و)مرجعية للحكومات والصحفيني

Implementation Guide and Evaluative Framework) دليـل  : اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
كمــا بــدأ العمـل يف دليــل مرجعــي بـشأن االشــتراء العمــومي   ). ١١تنفيـذي وإطــار تقييمــي للمـادة   

يتناميـة  يكمـا ُتـرجم إىل الف  . غرية الناميـة الـدول اجلزريـة الـص      مـن االتفاقيـة مـن أجـل          ٩وتنفيذ املادة   
 Resource Guide on Strengthening Judicial Integrityه املكتب بعنـوان  وُنشر هبا الدليل الذي أعدَّ

and Capacity) دليل مرجعي بشأن تدعيم نـزاهة القضاء وقدرته.(  
 واملــواردألدوات لــ رونيــةابــة إلكتبوَّ ("تــراك "بوَّابــةلــت بــه واصــل النجــاح الــذي كُلِّوَت  -١٩

 الـسجالت   فقـد أوضـحت   .٢٠١٢ املكتب عام    سهاأسَّ، اليت   )كافحة الفساد املعرفية املتعلقة مب  
 مقارنـةً  ٢٠١٣بوَّابة مرة واحدة على األقل خالل عـام        ال شخص زاروا    ١٩ ٠٠٠ الداخلية أنَّ 

ابــة بالبوَّ املكتبــة القانونيــة وممــا يــذكر خباصــة أنَّ   . ٢٠١٢ شــخص خــالل عــام   ١٠ ٠٠٠ـبــ
 مكافحـة    أجهـزة   ومعلومات عـن    قانونية قوانني واجتهادات نصوص  حتتوي على   املذكورة اليت   

حيـث  اسـتفادة كاملـة مـن آليـة االسـتعراض             قد استفادت  ، دولةً ١٧٥الفساد يف ما يربو على      
 بعـدد مـن  زالـت بعـض البيانـات األخـرى املتعلقـة       ، وما بعض بياناهتا صحة  من ق فعالً  التحقُّ متَّ

ــدان ــحتها   البلـ ــن صـ ــق مـ ــص للتحقـ ــد الفحـ ــواء  قيـ ــات  ، سـ ــتخدام املعلومـ ــيتباسـ ــاالـ   وفرهتـ
 .مة من احلكوماتالبيانات الرمسية املقدَّمن خالل  أو االستعراضات املنجزة فعالً

    
مع منظمات اجملتمع التعاون ملنع الفساد، مبا يشمل  املقدَّمةاملساعدة جوانب   - هاء  

     والقطاع اخلاص وفيما بينهااملدين واألوساط األكادميية
  عـــن حالـــة  يف دورتـــه اخلامـــسة تفاقيـــةااليف  مـــؤمتر الـــدول األطـــرافقُـــدَِّم تقريـــر إىل   -٢٠

ــذ ــرار تنفيـ ــون  ٤/٣ هقـ ــساد   "املعنـ ــع الفـ ــشأن منـ ــراكش بـ ــالن مـ -CAC/COSP/2013/17 ("إعـ

CAC/COSP/WG.4/2013/4.(  
دمي الـدعم إىل منظمـات اجملتمـع    وبعد صياغة التقرير املذكور أعاله، واصل املكتب تقـ    -٢١

املــدين مــن أجــل تيــسري مــشاركتها النــشطة يف التنفيــذ الفعلــي لالتفاقيــة، ويف جهــود مكافحــة   
ة دورات تدريبيــة حــول االتفاقيــة وآليــة االســتعراض واملــداخل  وُعقــدت عــدَّ. الفــساد عمومــا



 

V.14-02291 7 
 

  CAC/COSP/IRG/2014/2 

ــامج األمــم    . املناســبة لعمــل اجملتمــع املــدين   ــشراكة مــع برن ــائي،  ويف إطــار مــن ال املتحــدة اإلمن
اليـوم الــدويل ملكافحــة  يف " تنميـة كاملــة  .فــساد معــدوم"اسـتهلت محلــة عامليـة جديــدة بعنـوان    

ــام الفــساد ــسمرب/ كــانون األول٩ (٢٠١٣ لع ــضوء علــى مــضار الفــساد  ) دي ــسليط ال ــى لت  عل
علـى  وحصلت منظمات اجملتمـع املـدين يف أحنـاء خمتلفـة مـن العـامل                . البلدان واملواطنني العاديني  

ديـسمرب، كـان منـها تقـدمي مـنح          / كانون األول  ٩دة يف   جوانب من الدعم يف تنفيذ أنشطة حمدَّ      
كمــا واصــل املكتــب التــرويج لتنفيــذ االتفاقيــة بــني  . صــغرية يف غــرب أفريقيــا واحملــيط اهلــادئ 

  .املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفسادالربملانيني من خالل التعاون مع 
ت دورة تعليمية أكادميية بشأن االتفاقية، ووضعت يف صـيغتها النهائيـة بالتعـاون              وأُعدَّ  -٢٢

مــع شــركاء أكــادمييني، وقامــت مثــاين جامعــات، يف ألبانيــا وإيطاليــا وصــربيا وليربيــا واململكــة   
رة وجـرى توقيـع مـذكِّ     . ز لـذلك  املتحدة والواليات املتحدة واليونان، بتدريسها بالفعل أو جتهِّـ        

املكتب وجامعة بيجني التربوية، وسوف ُتدمج الـدورة يف برنـامج درجـة املاجـستري               تفاهم بني   
. ٢٠١٤يف دراسات مكافحة الفساد لدى األكادميية الدولية ملكافحة الفساد اعتبـارا مـن عـام                
نـوفمرب  /وُعقد االجتماع السنوي الرابع للمبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفـساد يف تـشرين الثـاين                

ــتح موقــع شــبكي     عــدَّ، وأ٢٠١٣ُ ت قائمــة مواضــيعية تعمــل باالتــصال احلاســويب املباشــر وافت
ملساعدة األساتذة والطالب املهتمني بتدريس ودراسة املـسائل املتعلقـة مبكافحـة الفـساد               جديد

كمـا اسـتمر التعـاون مـع األكادمييـة اإلقليميـة            . يف مؤسسات التعليم العايل يف مجيع أحناء العامل       
  .ي  أمريكا الوسطى والكاريبيفملكافحة الفساد 

العـام  واحلـوار والتعـاون بـني القطـاعني اخلـاص           وواصل املكتب العمل على توسيع دائرة         -٢٣
وأُعـدت بـصورة مـشتركة تقييمـات تـشريعية وتوصـيات       . يف إطار اجلهود املعنية مبكافحة الفساد     

د، وُنظمــت دورات  ونزاهــة الــشركات يف املكــسيك واهلنــ  يف االشــتراء العمــوميالنـــزاهةبــشأن 
وانتــهى العمــل مــن إعــداد . مــت الــدروس املــستفادة علــى الــصعيد العــامليتدريبيــة مــشتركة وُعمِّ

. ونشر مواد للتوعيـة موجهـة إىل القطـاع اخلـاص، كمـا أقـيم موقـع صـغري خمـصَّص هلـذا الغـرض                       
دليـل  ( Anti-Corruption Ethics and Compliance Handbook for Businessوأُعـد دليـل معنـون    

ــة       ــشآت التجاري ــدى املن ــا ل ــال هل ــساد واالمتث ــة ملكافحــة الف ــادرة   )القواعــد األخالقي   يف إطــار مب
 مع منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي والبنـك الـدويل، ونـشر املكتـب، كتكملـة لـه،                    

 Anti-Corruption Ethics and Compliance Programme for Business: Aدلـيال عمليـا بعنـوان   

Practical Guide)     القواعـد األخالقيـة ملكافحـة الفـساد واالمتثـال هلـا لـدى        دليـل عملـي لربنـامج
ــة  ــشآت التجاري ــوان   ). املن ــل بعن ــشر دلي  Guidebook on Anti-Corruption in Publicكمــا ُن

Procurement and the Management of Public Finances: Good Practices in Ensuring 
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Compliance with Article 9 of the United Nations Convention against Corruption)   دليـل
املمارسـات اجليِّـدة يف ضـمان    : العامـة األمـوال  وإدارة العمـومي  االشتراء  نظم  مكافحة الفساد يف    

مرجعــي للتــدابري وكــذلك دليــل )  مــن اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد٩االمتثــال للمــادة 
" مكافحـة الفـساد  "كما تواصـل العمـل علـى تطـوير أداة      .بشأن تعزيز نزاهة الشركاتاحلكومية  
 واملوجهة إىل القطاع اخلـاص، وقـد        واالتفاق العاملي لألمم املتحدة   املشتركة بني املكتب     التعليمية

بلغات إضـافية، وباتـت متاحـة باللغـات اإلسـبانية واألملانيـة واإلنكليزيـة والتركيـة                  نشرت موادها 
  .والفرنسية والكورية روسية والصينية والعربيةوال
 ٤/٣املــؤمتر رقــم تنفيــذ قــرار خــذة لعــن اإلجــراءات املتَّحمــدَّث وســوف ُيعــرض تقريــر   -٢٤

العامل احلكومي الدويل املفتوح العـضوية املعـين مبنـع الفـساد يف اجتماعـه اخلـامس                  على الفريق 
  .٢٠١٤سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٨يف فيينا من  املقرر عقده

    
    املساعدة على التعاون الدويل يف املسائل اجلنائية املتصلة مبكافحة الفساد  - واو  

 السلطات املختـصة وأجهـزة مكافحـة الفـساد          املكتب تشجيع التعاون فيما بني    واصل    -٢٥
 املسائل اجلنائية املتـصلة مبكافحـة       على معاجلة التعاون الدويل    واملمارسني يف هذا اجملال يف إطار     

مت خدمات لبنـاء القـدرات    وقُدِّ).خاصة املساعدة القانونية املتبادلة وتسليم املطلوبني  (الفساد  
انظـر القـسم    (استشارية على املستوى الوطين، معظمها يتعلق باسـترداد املوجـودات            وخدمات

ــاه ــة  واصــل املكتــب مــشاركته بفعاليــة، كمــا ). الفرعــي زاي أدن يف ، مــع ســائر اجلهــات املعني
 اتلطلبـ ليـة  تلقِّاملإىل تنسيق التعاون الدويل فيما بني الدول الطالبة والدول          الرامية  جتماعات  اال
ــى   يف  ــها العمــل عل ــود   .اســترداد املوجــودات  عــدة ســياقات، من ــدول وتبادلــت وف يف تلــك ال

  .ز التواصل والتحاورمما عزَّ، ذة يف هذا الشأنعن العمليات املنفَّمعلومات  االجتماعات
لــسلطات املركزيــة املــسؤولة عــن طلبــات املــساعدة با  املكتــب حيــتفظ بقائمــةزال مــاو  -٢٦

ويبلـغ عـدد تلـك الـسلطات        .  مـن االتفاقيـة    ٤٦ مـن املـادة      ١٣القانونية املتبادلـة، وفقـاً للفقـرة        
ــراهن    ــة يف الوقـــت الـ ــا يف تلـــك القائمـ ــذكورة بياناهتـ ــن لو .١٠٥املـ ــسلطات املميكـ ــصَّة لـ ختـ

لــع علــى بيانــات تلــك اجلهــات عــن  أن تطَّولألجهــزة احلكوميــة الــيت لــديها حــساب ُمــستخِدم
على معلومـات عـن    نفسه  وحيتوي الدليل   . باشراملاسويب   مأمون يعمل باالتصال احل    دليلطريق  

ــ ــساد   سلطاتال ــع الف ــصة مبن ــادة   املخت ــاً للم ــة يف  ٦وفق ــن االتفاقي ــى   ١٤٠ م ــداً، عــالوةً عل  بل
  . بلدا٥٧ًعن جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات يف معلومات 

ــة  املعــين بفريــق اخلــرباء  قــد ُعــرض علــى و  -٢٧ ــدويل مبوجــب االتفاقي ــز التعــاون ال ، يف تعزي
ــاين     ــشرين الث ــد يف ت ــذي ُعق ــاين ال ــه الث ــوفمرب /اجتماع ــذ    ٢٠١٣ن ــشأن تنفي ــي ب ــر مرحل ، تقري
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 وسوف ُيعـرض عليـه تقريـر حمـدَّث        ) Corr.1و CAC/COSP/EG.1/2013/2(الواليات املنوطة به    
  .٢٠١٤يف اجتماعه الثالث يف عام 

    
    استرداد املوجوداتعلى املساعدة   - زاي  

مـن األعمـال املـضطلع      ن معامل خمتارة    ُعرضت على املؤمتر يف دورته اخلامسة ورقة تتضمَّ         -٢٨
). CAC/COSP/2013/2( هبــا علــى مــدى عــامني يف جمــال اســترداد املوجــودات مبوجــب االتفاقيــة 

ما إىل الفريـق العامـل احلكـومي    التقريرين املـرحليني اللـذين قُـدِّ   بـ  مقترنـةً وينبغي قراءة تلك الورقـة    
 ٢٠١٣ و٢٠١٢املوجــــــودات يف عــــــامي  الــــــدويل املفتــــــوح العــــــضوية املعــــــين باســــــترداد 

)CAC/COSP/WG.2/2012/3و CAC/COSP/WG.2/2013/3 (ــالتقرو ــذين رين ي ــدَّالل ــق مها أع الفري
 ٢٠١٣ و٢٠١٢يف عــــامي عــــن اجتماعيــــه املعقــــودين يف فتــــرة مــــا بــــني الــــدورات  امــــل الع
)CAC/COSP/WG.2/2012/4و CAC/COSP/WG.2/2013/4.(  

 مرحلـي حمـدَّث علــى الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـامن الــذي       تقريـرٌ  ُضوسـوف ُيعـرَ    -٢٩
  .٢٠١٤سبتمرب /سُيعقد يف أيلول

    
    ةباألدلَّ أساليبهأمناط الفساد و تقييم  - اءح  

وضـع منـهجيات   علـى   كتـب عمـل امل ، يالنــزاهة البحوث املعنيـة بالفـساد و    بـ  ما يتعلق في  -٣٠
وينـصبُّ   .ُتعـرِّض األشـخاص للفـساد     واطن الـضعف الـيت      مَـ إحصائية لتقيـيم أسـاليب الفـساد و       

الـسمات األساسـية   ر صوِّة ميكنـها أن تـ  تـستند إىل أدلَّـ  إجراء عمليـات تقيـيم      التركيز على   حمور  
وتـستهدف عمليـات التقيـيم ممارسـات        . ر النظـري  من واقع اخلربة العملية وليس التصوُّ     للفساد  

دة يف اإلدارات الفـــساد الفعليـــة لـــدى عمـــوم الـــسكان أو قطـــاع األعمـــال أو قطاعـــات حمـــدَّ 
م املكتـب الـدعم إىل البلـدان يف جهودهـا           ومن خـالل تطـوير تلـك املنـهجيات، يقـدِّ          . العمومية
  .ييم طبيعة الفساد ومداهتق الرامية إىل

ــام   -٣١ ــد٢٠١٣ِّويف ع ــساعدات، قُ ــراق     مت م ــستان والع ــها أفغان ــدان، من مباشــرة إىل بل
 ٤٠-٣٧انظـر الفقـرات      (النــزاهة دراسـات حـول الفـساد و       وبلدان يف غرب البلقـان، إلجـراء      

  ).CAC/COSP/2013/4من الوثيقة 
 :Corruption in Afghanistan" نـون التقرير املع، ُنشر ٢٠١٣أكتوبر /ويف تشرين األول  -٣٢

Recent Patterns and Integrity Challenges in the Public Sector) "   الفـساد يف أفغانـستان‐ 
معنــون  تقريــر عة مــنوهــو صــيغة موسَّــ، ) يف القطــاع العــامالنـــزاهةاألمنــاط احلديثــة وحتــديات 

"Corruption in Afghanistan: recent patterns and trends — summary findings) "  الفـساد يف
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وحيتـوي التقريـر علـى      . )للنتـائج املستخلـصة    مـوجز    -األمناط واالجتاهـات احلديثـة      : أفغانستان
 يف قطاعـات احلكـم احمللـي والتعلـيم          النــزاهة يات  حتليالت قطاعية تفصيلية حـول الرشـوة وحتـدِّ        

  .رة يف عموم السكانملؤثِّوالشرطة والقضاء، باإلضافة إىل حتليل جديد جلرائم الرشوة ا
 Business, Corruption and Crime in the Western"التقريـر اإلقليمـي املعنـون    وُنـشر    -٣٣

Balkans: The Impact of Bribery and Other Crime on Private Enterprise) "لنــشاط ا
ال القطـاع   أعمـ  علـى     أخـرى  أثر الرشـوة وجـرائم    : والفساد واجلرمية يف غرب البلقان    التجاري  
ظِّـم  وطُرح للتداول العام يف إطار حـدث عـام نُ          ٢٠١٣أكتوبر  /يف شهر تشرين األول   ) اخلاص

أكتـوبر وكـانون   /لألوبني شهري تـشرين ا    السبعة فيما    وطنيةالتقارير  ونشرت ال  .يف بروكسل 
ــسمرب /األول ــدان عواصــم  يف٢٠١٣دي ــان بل ــة غــرب البلق ــها   ؛ املعني ــي متاحــة كل ــة وه  باللغ

   .ية واللغات الوطنية يف البلدان املعنيةاإلنكليز
    

    التنسيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية  - اءط  
ــةُ االســتعراض    -٣٤ ــة ســتبانة االحتياجــات   الأداةً أتاحــت آلي ــة   املطلوب ــساعدة التقني ــن امل م

سـوف  و.  النظـراء  اتة الـيت مجعـت واستعراضـ      ق من تلك االحتياجات استناداً إىل األدلَّ      والتحقُّ
مــن معلومــات أكثـر تفــصيالً بـشأن االحتياجــات املطلوبــة مـن املــساعدة التقنيـة املــستبانة     تتـاح  
ــع ــات القُواقـــ ــذكِّ  االستعراضـــ ــة يف املـــ ــتعدُّ رة طريـــ ــيت ســـ ــةها الـــ ــشأن األمانـــ ــذا الـــ   يف هـــ

)CAC/COSP/IRG/2014/3(  ،مـن املـساعدة التقنيـة    املطلوبـة  تعـرض االحتياجـات     سوف  اليت  و
بـشأن تنفيـذ الفـصل الثالـث        طريـة   حىت اآلن من واقـع مـا أُجنـز مـن استعراضـات قُ             دت  اليت حتدَّ 

  .من االتفاقية) التعاون الدويل(والفصل الرابع ) التجرمي وإنفاذ القانون(
ذات طـابع تـشريعي ومؤسـسي        ،صة الغرض دة خمصَّ ة حاالت أنشطة حمدَّ   ذت يف عدَّ  فِّوُن  -٣٥

طري بدعم مـن اخلـرباء      ات الواردة يف تقارير االستعراض القُ      ملعاجلة التوصي  ،بناء القدرات ومعنية ب 
ت خطـط عمـل وطنيـة       وأُعـدَّ . القائمني باالستعراض واألمانة يف سياق عملية االستعراض اجلارية       

إلعـداد بـرامج للمـساعدة التقنيـة        هـي تـستخدم كإطـار       استناداً إىل نتائج عمليات االسـتعراض، و      
ة يف عـــدَّبعـــت الـــيت اتُّدة ومـــن املمارســـات اجليِّـــ. دانة بلـــتـــستهدف مكافحـــة الفـــساد يف عـــدَّ

للمـشاركة    بينـهم  تنـسيق القائمة املعنية بال  فرقة  األ أو   املاحنني توجيه الدعوة إىل  طرية  قُاستعراضات  
 أو عقـد اجتماعـات مـع تلـك األفرقـة بعـد الزيـارة            طريـة  خـالل الزيـارات القُ     ة مباشر اتيف حوار 

  املطلوبـة  لالحتياجـات د املـاحنني مبنظـور أعمـق        أهنا تـزوِّ   املمارسة   هذهمن فوائد   و. الرمسية مباشرة 
الفرصـة إلطـالع فريـق      تتـيح هلـم     خـالل عمليـة االسـتعراض، و      دت  الـيت ُحـدِّ   من املساعدة التقنيـة     
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الفرصـة ملناقـشة بـرامج املـساعدة التقنيـة اجلاريـة الـيت        تتـيح  كما  . ماستعراض التنفيذ على أنشطته   
  .  بعض االحتياجات املستبانة يف عمليات االستعراضبيةتلميكن من خالهلا قد 
ــة، والســتهالل  -٣٦ ــة املتابع ــة ترســل  عملي ــاًاألمان ــهاء اال   خطاب ــدى انت قُطــري الســتعراض ل

نتــائج عمليــة تابعــة تبــدي فيــه اســتعدادها ملووحتديــد االحتياجــات املطلوبــة مــن املــساعدة التقنيــة، 
دة الدولة الطرف املستعَرضة على وضع خطـة عمـل          ة أمور منها مساع   االستعراض من خالل عدَّ   

دة األولويات، ومناقشة كيفية تلبية االحتياجات احملددة، مبا يف ذلك إقامة حوار مـع اجلهـات                حمدَّ
سـيما   ال، و بعمليـات متابعـة   لمكتـب   لشبكةُ املكاتب امليدانية التابعة      وتنهض أيضاً . املاحنة احملتملة 

انظـر الفقـرة    (الفـساد   ربنامج املوجِّهني املعنـيني مبكافحـة       ل التابعني   ين امليدانيني املستشارمن خالل   
وعلـى سـبيل املثـال، أُدرجـت االحتياجـات املطلوبـة مـن املـساعدة التقنيـة املنبثقـة مـن                      . ) أعاله ٦

االستعراضــات يف الــربامج القُطريــة واإلقليميــة، وُبــذلت جهــوٌد لتــشجيع إدراجهــا ضــمن بــرامج   
إطـار  يف  بإدراجهـا   بكري  ة وسائل منها التـ    ، وذلك بعدَّ  األوسع نطاقاً مج الثنائية   والربااألمم املتحدة   

ومن املهم للغاية يف هذا الصدد تـوافر التمويـل االبتـدائي الـذي              . األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية   
 املتابعـة للتعـاون مـع البلـدان الطالبـة علـى وضـع         استـشارية يف جمـال  يتيح للمكتب تقدمي خدمات 

  .دة يف االستعراضاتدة األولويات استنادا إىل االحتياجات احملدَّ عمل حمدَّخطط
شتركة بني الوكاالت بشأن دمـج      املتدريبية  النشطة  األجمموعة  وتواصلت اجلهود لبدء      -٣٧

ــة     ــرامج مكافحــة الفــساد يف إطــار األمــم املتحــدة للمــساعدة اإلمنائي ــوطين  ب . علــى املــستوى ال
ــة وُنظِّ ــة حــول مــت دورات تدريبي يف بــرامج األمــم املتحــدة علــى  دمــج مكافحــة الفــساد  أولي

. يـالعراق وكينيا، وعلى املـستوى اإلقليمـي يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبـ              يف   القُطرياملستوى  
بني املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي اخلاصـة            كما بدأ العمل يف تنفيذ الشراكة القائمة      

مـت  ، وُنظِّ ٢٠١٣فساد، وذلك باالعتماد على الدليل املعّد يف عـام          بتحسني املعرفة مبكافحة ال   
  .حلقات عمل لصاحل الشركاء يف التنمية يف زامبيا وزمبابوي

ــوفِّ      -٣٨ ــيت ت ــذ مــشاريع املكتــب وبراجمــه ال ــد إعــداد وتنفي ــة  ر وعن  يف جمــالاملــساعدة التقني
واجيـة اجلهـود وحتقيـق      تفـادي ازد   علـى     شـديداً   حرصـاً  حيرص املكتـب أيـضاً    مكافحة الفساد،   

وتـشمل جهـود التنـسيق      . منظومـة األمـم املتحـدة      غريه مـن اجلهـات داخـل وخـارج           التآزر مع 
ســترداد املوجــودات املــسروقة  ال املبــادرة املــشتركة إطــار يف،البنــك الــدويل تلــك الــشراكة مــع

العــشرين جمموعــة ، ومــع  ومــع مبــادرة االتفــاق العــاملي التابعــة لألمــم املتحــدة،)ســتارمبــادرة (
ــة   ــال التجاري ــة باألعم ــاملي   واملعني ــصادي الع ــدى االقت ــصلة بالقطــاع    املنت ــشطة املت ــسبة لألن بالن

رة التفـاهم الـيت      املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف إطـار مـذكِّ          واصلوباملثل،  . اخلاص
ئ وكــذا نطقــة احملــيط اهلــادمب خــاصمــشروع مــشترك ملكافحــة الفــساد تنفيــذ ، اجلانبــان وقَّعهــا
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ــا        ــا ومشــال أفريقي ــشمالن شــرق أفريقي ــة، ي مــشروعني عــامليني تكــامليني، خبطــط عمــل متوازي
والــشرق األوســط وجنــوب آســيا وجنــوب شــرق آســيا واجلنــوب األفريقــي، والــدول اجلزريــة 

  .الصغرية النامية
 مـن    لالتفاقيـة لـدى منظمـات وآليـات أخـرى علـى كـلٍّ               التـرويجَ  واصل املكتـبُ  كما    -٣٩

 املـسائل املتعلقـة     املسامهة مبدخالت فنية يف معاجلـة     الدويل واإلقليمي ودون اإلقليمي، و    الصعيد  
يف أنشطة كيانات أخـرى داخـل منظومـة        هذين اجلانبني   لتسهيل إدراج   ومكافحته  مبنع الفساد   

وترد يف تقارير سـابقة قائمـة تفـصيلية باملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة               . األمم املتحدة وخارجها  
  .دة بصدد مواضيع حمدَّتعاون املكتب معها بشكل منتظم أواليت ي

    
بشأن املساعدات املقبلة، مبا يشمل توفري املساعدة يف شكل توصيات   -اًرابع  

     وتوصياهتا عملية االستعراض لنتائجمتابعة
م أساسـي للنجـاح يف تنفيـذ      إنَّ تقدمي املساعدة التقنية لتلبية االحتياجات املـستبانة مقـوِّ           -٤٠

سقة، وهــو مــا أكَّــده فريــق اســتعراض التنفيــذ يف اجتماعاتــه، وكــذا مــؤمتر    خبطــى متَّــاالتفاقيــة
  .واخلامسةالرابعة دورتيه خالل الدول األطراف 

وجيب أن ُتستوىف يف عملية استعراض االتفاقيـة، وكـذلك يف حتديـد إجـراءات املتابعـة                   -٤١
طريــة؛ واِمللْكيــة القُطريــة؛ القيــادة القُ: وط التاليــةا، الــشر تامــالراميــة إىل تنفيــذ االتفاقيــة تنفيــذاً 

، حبيث تشارك فيهـا مجيـع اجلهـات         الشمول وعدم اإلقصاء   الوطنية؛ و  واالستناد إىل األولويات  
طـــري، حيـــث ينبغـــي أن يكـــون دعـــم تنفيـــذ  ج؛ والتنـــسيق القُمنـــَهالفاعلـــة املعنيـــة بـــشكل ُم

م  مع اجلهات الدولية الـيت تقـدِّ  ة بدقَّقاًاإلجراءات التصحيحية من طرف السلطات الوطنية منسَّ 
  .ما يبدو مناسباًاملساعدة التقنية، حسب

دة صة الغـرض وقـصرية األمـد وحمـدَّ    تقنيـة خمصَّـ  الساعدة ضروب من املوينبغي أن تتاح    -٤٢
دة خـالل   قـدَّم بوصـفها اسـتجابة مبدئيـة لالحتياجـات احملـدَّ           اهلدف أثناء عملية االسـتعراض، وتُ     

وقـد أثبتــت  . خـذ ذلـك شــكل تـدريب أو خـدمات استـشارية     وقـد يتَّ . طريـة ات القُاالستعراضـ 
ــساعدة حــىت اآلن أنَّ     ــذه امل ــدمي ه ــب يف تق ــة املكت ــزِّ جترب ــذا يع ــتعراض    ه ــة االس ــة يف آلي ز الثق

إعطاء األولوية ملا ترى أنـه      ع الدولة الطرف اخلاضعة لالستعراض على       واالطمئنان إليها ويشجِّ  
ومـن األمثلـة علـى اإلجـراءات الـيت ميكـن            .  االسـتعراض  ظهرهـا الـيت ي  ة  لحَّـ أهم االحتياجـات امل   

مبــا يف ذلــك األولويــات  ( اســتراتيجية وطنيــة شــاملة ملكافحــة الفــساد  اختاذهــا وضــُع أو تنقــيحُ 
دة خـالل   وخطة عمل ذات صلة ملعاجلة االحتياجات احملدَّ      ) والنواتج والرصد والتقييم واإلبالغ   

ــد االســتعراض؛ و ــال وغــسل      دورة تعق ــك االحتي ــا يف ذل ــة، مب ــشأن التحقيقــات املالي ــة ب دريبي
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دورة تدريبيـة بـشأن التعـاون الـدويل يف قـضايا            عقد  ب املوجودات ومصادرهتا؛ و   األموال وتعقُّ 
الفــساد، مبــا يف ذلــك تــسليم املطلــوبني واملــساعدة القانونيــة املتبادلــة؛ وإســداء مــشورة قانونيــة   

يف التـــشريعات الوطنيـــة احلاليـــة؛ وإســـداء مـــشورة تبانة املـــسلـــضمان معاجلـــة أوجـــه القـــصور 
تقـدمي  ؛ و  الوطنيـة  أجهزة مكافحة الفـساد   الستحداث نظم إلدارة احلاالت من أجل       صة  متخصِّ

 وتوفري بـرامج للتـدريب      ي اخلاصة واستخدامها  استشارات قانونية بشأن اعتماد أساليب التحرِّ     
 حتسني الكشف عن الفـساد      كيفيةلبات تتعلق ب   بشكل منتظم ط   أيضاًى املكتب   وقد تلقَّ . عليها

برامج محاية الشهود واملبلِّغني أو من خالل خدمات استشارية تتعلـق بكيفيـة             تطوير  من خالل   
ن املكتب، بفضل تـوافر متويـل ابتـدائي يف الـسنوات            وقد متكَّ .  الذمة املالية  هيكلة نظم إقرارات  
  .القصرية األمد يف إطار املتابعة حسب الطلبم هذا النوع من املساعدة السابقة، من أن يقدِّ

التقارير املواضـيعية   على  بشكل خاص   عتماد  ، باال أيضاًدت  وعالوةً على ما سبق، ُحدِّ      -٤٣
شتركة علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون املــحتياجــات االمــة إىل فريــق اســتعراض التنفيــذ،  املقدَّ

ــة ومــن املمكــن أن تتَّ . اإلقليمــي ــساعدة اإلقليمي  القــصرية األمــد شــكل حلقــات عمــل   خــذ امل
ن دة على الصعيد اإلقليمـي، وقـد تتـضمَّ        تدريبية إقليمية أو دعم عمليات تبادل املمارسات اجليِّ       

إقامـة  وبغيـة   بنـاء القـدرات     بغـرض    التعـاون الـدويل      علىدورات تدريبية إقليمية    تنظيم  : ما يلي 
ــني  ــط فيمــا ب ــصاصينيرواب ــة؛ وحلقــ  االخت ــات   عمــل ملناات يف املنطق ــات والترتيب ــشة االتفاق ق

 عمــل اتويف التحقيقــات املــشتركة؛ وحلقــوانني  إنفــاذ القــعلــى النموذجيــة مــن أجــل التعــاون
دة والـدروس املـستفادة، وكـذلك تقـدمي املـشورة القانونيـة فيمـا               إقليمية بشأن املمارسـات اجليِّـ     

 عمـل   ات وحلقـ  الرشـوة يف القطـاع اخلـاص؛      جـرائم   يتصل باألحكام املتعلقة برشو األجانـب و      
، أيـضاً ويف هـذه احلالـة      . إقليمية ملناقشة التشريعات النموذجية ملكافحة غـسل عائـدات الفـساد          

من شأن توافر التمويـل االبتـدائي لعقـد هـذا النـوع مـن حلقـات العمـل التدريبيـة اإلقليميـة أن                        
الفـور إىل مزيـد     ي علـى    ب على عمـل آليـة االسـتعراض وأن يـؤدِّ           بعيد األثر املترتِّ   ز إىل حدٍّ  يعزِّ

  .من التعاون اإلقليمي والدويل
ورمبا يفـي هـذا النـوع مـن املـساعدة التقنيـة القـصرية األمـد بكـل املطلـوب إذا كانـت                    -٤٤

احلاجات حمدودة أو إذا كانت الدول األطراف املعنيـة قـادرة علـى تـضمني التـدابري الالزمـة يف         
 مـن شـأن ذلـك الـدعم املبـدئي أن      نَّغـري أ ميزانياهتا الوطنيـة علـى األمـدين املتوسـط والطويـل،        

  . للمساعدة التقنية دواماً، يف كثري من احلاالت، إىل برنامج أكثرأيضاًي يؤدِّ
طرية مساعدة أقـوى متتـد   قُدة يف االستعراضات ال   وكثرياً ما تستدعي االحتياجات احملدَّ      -٤٥
إعـداد مـشروعات   لـى  يف عدة حاالت إىل املساعدة ع احلكومات  سوف حتتاج   و. ة سنوات عدَّ

استـشارات تـشريعية وسياسـاتية وتقنيـة        : ن العناصـر التاليـة    مكتملة للمساعدة التقنية قـد تتـضمَّ      
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وضــع قــدرات العملياتيــة؛ والمثــل تأســيس كيانــات ملكافحــة الفــساد وبنــاء ة أمــور، بــشأن عــدَّ
 وتـشغيل  لفـساد مكافحـة ا  فيما بينها على    تعاون  التنسيق و بني األجهزة املعنية لل     مشتركة آليات

 علــى مكافحــة الفــساد الوطنيــة أجهــزة مالئمــة؛ وتعزيــز قــدراتتلــك اآلليــات مبــساعدة أمانــة 
ــة معقَّــ   التحقيــق واملالحقــة القــضائية  دة ؛ وتعزيــز القــدرات الوطنيــة علــى إجــراء حتقيقــات مالي

ب املوجــودات وجتميــدها واســترداد عائــدات الفــساد علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل؛   وتعقُّــ
الكامل لربامج محاية الشهود؛ وتنظيم حلقات عمـل        تنفيذ  جميات إلدارة احلاالت؛ وال   اوفري بر وت

  . من غري الدول املعنية مبنع الفساد ومكافحتهتدريبية للجهات
ألن  اجلهــات املاحنــة يكفـل اســتعداد بـاع هنــج اســتراتيجي  يف هــذه احلــاالت، اتِّيلـزم،  و  -٤٦

لمـساعدة التقنيـة    ل  جديـدة  بـرامج ا مـن أجـل وضـع        إمَّـ ت  االستعراضـا تأخذ يف االعتبـار نـواتج       
يف جمـال   ذة  مثل الـربامج املنفَّـ     االحتياجات يف برامج جارية بالفعل،        تلك  تضمني ا من أجل  وإمَّ

وترمي حلقات العمـل التدريبيـة     .  وإصالح العدالة على سبيل املثال     موميةاحلوكمة واإلدارة الع  
إىل تنبيـه اجلهـات   " كافحـة الفـساد  مبعرفـة  حتـسني امل  أجـل  الشراكة من"املنظمة يف إطار مبادرة   

. املاحنة إىل إمكانية االستفادة من االتفاقية وآلية االستعراض يف وضع الـربامج بـشكل مـدروس               
ــ ــشركاء     ويتمثَّ ــة وال ــسلطات الوطني ــسري التحــاور بــني ال ــة يف تي  ل دور املكتــب يف تلــك العملي
 مـن بينـها     ،ة أمـور  ل على دعم للربنامج عـن طريـق عـدَّ         التنمية من أجل احلصو   جمال   يف   املعنيني

 دون أن   ، وذلـك  ضمان تلبية األنشطة لالحتياجات املتحقق منها من خالل عملية االسـتعراض          
سق هـذا مـع الواليـات الـيت منحهـا املـؤمتر للمكتـب،               ويتَّـ . ذةيفرض نفسه بوصفه الوكالة املنفِّ    

 لتيــسري التعــاون الــتقين بــني اجلهــات الــيت  اًأي ضــرورة اســتخدام نــواتج آليــة االســتعراض أيــض 
ــيت تقــدِّ    ــة واجلهــات ال ــاج إىل املــساعدة التقني ــا  و. مهاحتت ــضمَّعــادة م ــضروب مــن  ن تت هــذه ال

ميكـن احلـصول عليهـا مـن        املـساعدة التقنيـة الـيت       جوانـب   املكتـب حتديـد     رهـا   اليت يوفِّ ساعدة  امل
ــة والدوليــة األخــرى القائمــة علــ    مــن الــصعيد الــوطين واإلقليمــي  ى كــلٍّاجلهــات املاحنــة الثنائي

ــدويل، وعــرض  ــة       وال ــشورة التقني ــدمي امل ــة، وتق ــى اجلهــات املاحنــة املعني ــواتج االســتعراض عل ن
للجهات املاحنـة الراغبـة يف دعـم اإلجـراءات التـصحيحية مـن خـالل مـشاريع املـساعدة التقنيـة              

  .اخلاصة هبا
  


