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  فريق استعراض التنفيذ
  الدورة الرابعة

  ٢٠١٣أيار/مايو  ٣١- ٢٧فيينا، 
  *من جدول األعمال املؤقَّت ٣البند 

        املساعدة التقنية
      اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد لدعم تنفيذاملساعدة التقنية     
      رة من األمانةمذكِّ    

    مقدمة  -أوالً  
لتنفيـذ اتفاقيـة األمـم     حمـوري أمر  املستبانةاالحتياجات  لتلبيةية إنَّ تقدمي املساعدة التقن  -١

، عنــد النظــر يف الوفــاء عامليــا ومــن املهــم .الفســاد (االتفاقيــة) بنجــاحٍ وثبــاتاملتحــدة ملكافحــة 
مــن االتفاقيــة، الواردتــان ضــمن  ٦٢و ٦٠بتلــك االحتياجــات، أن توضــع يف االعتبــار املادتــان 

  .التقنية وتبادل املعلومات") الفصل السادس ("املساعدة
اسـتجابة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ا اسـتجد يف عمـ هذه املذكّرةُ حملةً عامـةً   وتعطي  -٢

إىل املسـاعدة التقنيـة منـذ صـياغة الوثيقـة       املسـتبانة باملخدرات واجلرمية (املكتب) لالحتياجـات  
CAC/COSP/2012/3    ــذ ــق اســتعراض التنفي ــن أجــل دورة فري ــةالث م ــةُ وصــفاً    .الث ــدم الورق وتق

للمسـاعدة التقنيـة    حاليـاً  ، إىل جانـب التخطـيط  ٢٠١٢لألنشطة اليت نفِّذت منذ نيسـان/أبريل  
مبـادرةً وتوجيهـاً، بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة املتكاملـة        قُطريـاً،  القيـام  مستقبالً، مـع مراعـاة أمهيـة   

 ٤/١و ٣/٤يف االتفاقيــة يف قراريــه  واملنســقة، كمــا أكّــد عليــه جمــددا مــؤمتر الــدول األطــراف  
───────────────── 

  * CAC/COSP/IRG/2013/1. 
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يـتم، يف املقـام األول،   وينبغـي أن   .وأعاد التأكيد عليه فريق استعراض التنفيـذ يف دورتـه الثالثـة   
يف تقدمي املساعدة التقنية اإلضـافية املتعلقـة بـاملنع     يف سياق األفرقة العاملة التابعة للمؤمتر، النظر

  .وباسترداد املوجودات
ــ  -٣ الــداعي إىل  ٤/١الــوارد يف قــرار مــؤمتر الــدول األطــراف   طلبــهق تأكيــد وأعــاد الفري

املكتــب تقـدمي املســاعدة التقنيـة مــن أجــل تنفيـذ االتفاقيــة، يف ضـوء جمــاالت األولويــة      مواصـلة 
اخلــربة الفنيــة املباشــرة بشــأن األنشــطة  تـوفري احملـددة نتيجــة لعمليــة االســتعراض، بوســائل منــها  

حســب ســات وبنــاء القــدرات وكــذلك يف بــرامج املكتــب اإلقليميــة،   املتعلقــة بكــل مــن السيا 
لمسـاعدة التقنيـة مـع مراعـاة النـهج الثالثـي       ل ه، باستخدام الطائفـة الواسـعة مـن أدواتـ    االقتضاء

  .(العاملي واإلقليمي والوطين)
    

    املساعدة التقنية املقدمة  -ثانياً  
    التقنية املساعدة إىلاملعاونة يف حتديد االحتياجات   -ألف  

املكتــب دعمــاً آلليــة  مــة مــناملقداملعلومــات  CAC/COSP/IRG/2013/4تــرد يف الوثيقــة   -٤
   صـة  استعراض التنفيذ، مبا يف ذلك تدريب اخلرباء واملنسقني احلكـوميني وكـذا املسـاعدة املخص

الستكمال تقييمها الذايت انمة للبلداملقد.  
حتليـل للثغـرات التشـريعية بنـاء علـى      جـري  أُوعالوةً على عمليـة االسـتعراض الرمسـي،      -٥

الـيت تسـعى إىل االسـتعداد لالستعراضـات املقبلـة أو اسـتبانة        يةاالتفاقطلب الدول األطراف يف 
ــة  ــاعدة التقنيـ ــات إىل املسـ ــذا  .االحتياجـ ــد ويف هـ ــدد، قـ ــاعدة إىل  الصـ ــا إم املكتـــب املسـ ثيوبيـ

تلــك  كمــا أنَّ .وكمبوديــا ملتحــدةزانيــا ا ومجهوريــة تــن وبوتســوانا وجــزر القمــر   وإكــوادور 
التحليالت الشـاملة أتاحـت للـدول حتديـد اـاالت الـيت ميكـن فيهـا حتسـني إطارهـا التشـريعي            

ووردت طلبــات إضــافية مــن بــيالروس وجــزر  .لضــأفاحلــايل بغيــة تنفيــذ االتفاقيــة علــى وجــه 
  .٢٠١٣يف عام  يف هذا اال العمل ريباشسوف و ،سليمان وليسوتو ونيبال

ــت أيضــاً وأُ  -٦ ــن    جري ــا وبوتســوانا ومجهوريــة ت زانيــا املتحــدة وجنــوب    ، يف إثيوبيــا وبنم
السودان، حتليالت للثغـرات مـن أجـل تقيـيم قـدرات اهليئات/املؤسسـات الوطنيـة املكلَّفـة مبنـع          

  .لرشوة)االرشوة والتوعية ا والكشف عنها ومالحقتها (ال سيما يف وكاالت مكافحة 
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    ة التقنية اليت يقدمها املكتب يف جمايل التشريعات وبناء القدراتاملساعد  - باء  
    هاوموارد املساعدة املقدمةإطار   - ١  

م تشـكيلةً واسـعةًً مـن املسـاعدة التقنيـة املكيفـة، علـى كـل مـن الصـعيد           املكتب يقد ظلَّ  -٧
لبـات الـدول   طبيـة  لتل حبـذافريها أدوات تشـمل االتفاقيـة    ويسـتحدث العاملي واإلقليمي والوطين، 

رة متعلقــة، بالتــايل، باجلوانــب الــيت يشــملها الفصــل  وكانــت املســاعدة املــوفَّ .املتزايــدة األطــراف
الثالث (التجـرمي وإنفـاذ القـانون) والفصـل الرابـع (التعـاون الـدويل) والفصـل اخلـامس (اسـترداد           

  .املوجودات)
ن "تـــدابري مكافحـــة الفســـاد وقُـــدمت املســـاعدة يف إطـــار الربنـــامج املواضـــيعي املعنـــو  -٨

)"، بواســطة عــدة مشــاريع  ٢٠١٥-٢٠١٢واالحتيــال االقتصــادي واجلــرائم املتعلقــة باهلويــة ( 
  ــدار مــن مقــر ــة ت ــال ملكافحــة الفســاد"      عاملي ــها مشــروع "صــوب نظــام عــاملي فع املكتــب، من
اء مــن أجــل النـــزاهة يف نظــم االشــتر بــني القطــاع العــام والقطــاع اخلــاصومشــروع "الشــراكة 

العمومي" ومشروع "احلوافز من أجل نـزاهة الشـركات وتعاوـا وفقـا التفاقيـة األمـم املتحـدة       
يف جمال مكافحة الفساد وبرنامج للتوعية واالتصال بشـأن   هنيجوبرنامج املوملكافحة الفساد" 

  .كافحة الفساد واملبادرة اخلاصة باسترداد املوجودات املسروقةاألمم املتحدة ملاتفاقية 
يف جمـال   هنياملـوج من املساعدة التقنية عن طريـق برنـامج    اًرئيسي اًجزء ويقدم املكتب  -٩

مجهوريـة   إىلمستشـار وطـين   ، وذلـك بإيفـاد   ٢٠١١ساد، الذي مت إحياؤه يف عـام  مكافحة الف
بـانكوك (جلنـوب شـرق     إىلمسـؤوليات إقليميـة   ذوي مستشـارين   وإيفـاد الكونغو الدميقراطيـة  

رون ن يـوفِّ ووما فتئ هـؤالء املستشـار   .ا (لشرق أفريقيا) وبنما (ألمريكا الوسطى)آسيا) وكيني
خربات فنية ميكن نشرها علـى وجـه السـرعة علـى كـال الصـعيدين القُطـري واإلقليمـي تيسـرياً          

ــاد  ــاً، بإرشـ ــام، موقعيـ ــاعدة    للقيـ ــب املسـ ــيت تطلـ ــراف الـ ــدول األطـ ــريعات   يفالـ ــد التشـ توطيـ
وقـد شـاركوا    .وبإسـداء املشـورة هلـا    عمـل علـى تنفيـذ االتفاقيـة    واملؤسسات من أجـل تعزيـز ال  

أيضا يف العديد من األحـداث وحلقـات العمـل التدريبيـة واملـؤمترات يف جمـال مكافحـة الفسـاد         
مة للمساعدة التقنيةروتقدمي املسـاعدة التقنيـة مـن خـالل      أنَّ ومع .جت هلا سائر اجلهات املقد

ــامج إىل  ــة قــد توقَّــ  و طىأمريكــا الوســ  هــذا الربن ــة الكونغــو الدميقراطي ــنقص  مجهوري ف نظــرا ل
ــل،  ــإنَّالتموي ــييمستشــار ف ــاهرة (الشــرق األوســط و   دونفَســيواً  جــددنين إقليم مشــال إىل الق

أفريقيا) وداكار (أفريقيا الغربية والوسطى) وسـوفا (منطقـة احملـيط اهلـادئ) ونيـودهلي (جنـوب       
جنــوب  إىلمستشــارون وطنيــون   وســيوفَدغرية) لجــزر الناميــة الصــ  بالنســبة لآســيا) وفيينــا ( 

  .السودان وموزامبيق
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شـرعت هـي أيضـا     التابعة ملكتـب املخـدرات واجلرميـة    امليدانية اتبشبكة املك كما أنَّ  -١٠
ــيا          ــها إندونيس ــة، من ــدان معين ــة مناهضــة للفســاد يف بل ــذ مشــاريع مكتمل أو اســتمرت يف تنفي

  .ونيجريياومصر والعراق وكولومبيا  وبوليفياوأفغانستان 
وتمول أنشـطة املكتـب املتعلقـة بتقـدمي املسـاعدة التقنيـة لـدعم تنفيـذ االتفاقيـة، مبـا يف             -١١

لتقـدمي املسـاعدة، مـن خـالل مسـامهات       الالزمـني ذلك تكلفة توفري العديد من اخلـرباء الفنـيني   
زديـاد الثقـة يف االجنـاز    راد دعـم البلـدان املاحنـة، ممـا يعكـس ا     وقد تزايد باطِّ .من خارج امليزانية
آذار/مــارس  ١٥إىل  ٢٠١٠وخــالل الفتــرة املمتــدة مــن كــانون الثاين/ينــاير   .الفعــال للربنــامج

دوالر أمريكي يف شـكل تربعـات لصـندوق األمـم      مليون ٢١،٥، أُتيح ما جمموعه حنو ٢٠١٣
يديرها مقر املكتـب يف   املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية لتمويل أنشطة املساعدة التقنية اليت

أسـتراليا وأملانيـا   واالحتـاد الروسـي   ووردت تربعات بصـورة خاصـة مـن     .جمال مكافحة الفساد
ــدا ولكســمربغ واملغــرب      ــا والســويد وفرنســا وكن ــا العظمــى   واململكــة املتحــدة وبنم لربيطاني

رنــامج األمــم واليابــان وب والواليــات املتحــدة األمريكيــة والنــرويج والنمســا وإيرلنــدا الشــمالية 
وال يشـمل هـذا    .ز" املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل واللجنـة األوملبيـة الدوليـة وشـركة "سـيمن         

الــرقم املســامهات املقدمــة إىل املكاتــب امليدانيــة التابعــة للمكتــب لتنفيــذ بــرامج قُطريــة، بعضــها 
  .ض التنفيذكما أنه ال يشمل املسامهات املتاحة لتسيري آلية استعرا .جداً حجمه كبري

    
    األمم املتحدة ملكافحة الفساد املساعدة يف التصديق على اتفاقية  - ٢  

منـذ نيسـان/أبريل    قت علـى االتفاقيـة  صد اخلمسة اليت بلدانالمن  أربعةً عد املكتبسا  -١٢
حلقـة عمـل بشـأن     ويـذكَر حتديـداً أنَّ   .لتصـديق ل السـابقة عملية اليف  على طلبها، ، بناًء٢٠١٢
 .من أجل حكومة ميامنـار نظِّمت  قد دة املعيارية والتقنية لتسهيل التصديق على االتفاقيةاملساع

اضطلع ا املكتب سويةً مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف منطقـة        اليت وقد أمثرت الدعوةُ
)، ٢٠١٠احمليط اهلادئ (ال سيما احللقة الدراسية اإلقليمية السابقة للتصديق يف سـاموا يف عـام   

حســبما يمــن تصــديق نــاورو علــى االتفاقيــة  لّســتد.   وزيــادة علــى ذلــك، قــام املكتــب بــدعوة
  .أفضت إىل تصديق سوازيلند وجزر القمر

    
    قية يف التشريعات الوطنيةاحكام االتفأاملساعدة التشريعية إلدماج   - ٣  

 التفاقيـة، ظـلَّ  تماشـى مـع ا  ت ةوطنيـ  تبينما اعتمد العديـد مـن البلـدان بالفعـل تشـريعا       -١٣
  .تشريعاا الوطنية منعاً وحماربةً للفساد حتسني ترغب يفطلبات من دول ى املكتب يتلقَّ
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دولة تسعى إىل اعتمـاد   ١١ إىلمت مساعدة يف الصياغة التشريعية ومشورة قانونية دوقُ  -١٤
تعـددة القوميـات)   امل -(دولـة   وبوليفيـا أو تعديل تشريعات داخلية لتنفيذ االتفاقيـة، أي الربازيـل   

ــة الو  ــد ومجهوري ــا     سوتايلن ــبني وكيني ــوب الســودان والصــومال والفل ــة الشــعبية وجن  الدميقراطي
خدمت هـــذه املســـاعدة لتعزيـــز قـــدرة الـــدول علـــى صـــياغة وتنفيـــذ  واســـت .وميامنـــار ومنغوليـــا

معظـم   وبينمـا تناولـت   .التشريعات و ضـمان صـوغ تلـك التشـريعات طبقـا ملقتضـيات االتفاقيـة       
ت عـدة قـوانني جوانـب معينـة مثـل      غطَّـ فقـد  ، على حنو شامل مسألة الفسادالتشريعية نصوص ال

، وغســل األمــوال، ورشــو املــوظفني العمــوميني األجانــب، واملســاعدة القانونيــة   ألصــولاإعــالن 
السـلطات علـى أمثلـة     أُطلعـت ة حاالت، ويف عد .املتبادلة، ومحاية الشهود ومسؤولية الشركات

  .من دول أخرى دةجيوممارسات 
ــا  -١٥ ــة  ويف بوليفيـ ــات) -(دولـ ــددة القوميـ ــثالً، ، املتعـ ــفافية  مـ ــاند املكتـــب وزارة الشـ سـ

ــار     ــة، وال ســيما     القــانوين املؤسســية ومكافحــة الفســاد يف تعزيــز اإلط ــوطين لتنفيــذ االتفاقي ال
حتياجـات  التشريعات والسياسات املتعلقة حبماية الشـهود جريـا علـى املعـايري الدوليـة، وفـق اال      

  .االتفاقيةي الستعراض  املستبانة من خالل الربنامج التجريب
    

    بفعالية وحماربتهااملساعدة يف تعزيز اإلطار الوطين املؤسسي والسياسايت ملنع اجلرمية   - ٤  
١٦-  ــكــي لــدول األعضــاء لإىل ام املكتــب دعمــا واســع النطــاق قــدا علــى منــع حتسن قــدر

  .يق فيهكشفه والتحقعلى الفساد و
لفسـاد مـن   ا ملكافحـة ضعت يف الربازيل ومصر، مبساعدة املكتب، استراتيجيات وفقد   -١٧

على أساس خمصص جورجيانة، وكذا يف خالل مشاريع معي.  
ــ  -١٨ ــاء وتعزيـــز األطـــر واهلياكـــل والسياســـات والعمليـــات   دوقُـ ــاعدة علـــى إنشـ مت مسـ

ال، مبـا يف ذلـك داخـل مؤسسـات يف     فع نع ومكافحة الفساد على حنومل املؤسسيةواإلجراءات 
، مـع التركيـز   الوسـطى  آسـيا وبوليفيا وتونس ومصر وبواسطة حلقات دراسـية يف شـرق آسـيا    

  .تنازع املصاحلخصيصا على نظم إعالن املوجودات واإلقرارات املالية فضال عن سياسات 
علـى  ة واالدعائيـة  وساعد املكتب أيضا مؤسسات معنية يف قـدراا الوقائيـة والتحقيقيـ     -١٩

ومجهوريـة الكونغـو    وتايلنـد منع ومكافحة الفساد بفعالية يف إندونيسيا وأوغنـدا وإيـران وبنمـا    
ومشلــت األنشــطة صــياغة  .واهلنــد ومصــر وميامنــاروالعــراق وكمبوديــا وكولومبيــا الدميقراطيــة 

مـل  ستشـارية حللقـات ع  اة ملكافحـة الفسـاد؛ وتقـدمي خـدمات     اختصاصات الوكـاالت اجلديـد  
ستراتيجي واالسـتراتيجيات اإلعالميـة والتواصـل عنـد     اال بشأن التنسيق بني الوكاالت والتدبري
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ظفني وفيمــا يتعلــق مبكافحــة الفســاد؛ وكــذا دورات تدريبيــة ورحــالت دراســية للمــ   األزمــات
تبـــادل املعلومـــات عـــن بم اجلوانـــب العمليـــة مـــن عملـــهم اليـــومي  صـــة لـــتعلُّاحلكـــوميني خمص
م ويف اهلند، علـى سـبيل املثـال، نظَّـ     .يتصل بالتحقيقات املالية فيماما يس يدة، الاملمارسات اجل

املكتــب ثــالث حلقــات عمــل ترمــي إىل زيــادة قــدرات نظــام العدالــة اجلنائيــة وتعزيــز قــدرات   
وعقـدت حلقـات العمـل يف أكادمييـة الشـرطة       .فساد على التحقيق واإلدعـاء الهيئات مكافحة 

اجاستان؛ وأكادمييـة الدولـة للشـرطة يف بيجـو باتنايـك، وبانسـوار،       يف راجاستان، جايبور، ر
وشـارك يف حلقـات    .ومكتب التحقيقات املركزي، أكادميية غازي آباد، أوتـابراديش  ؛أوديشا

علــى منــاظرات ودورات تفاعليــة، موظفــون كبــار ينتمــون إىل مكتــب    اشــتملتالعمــل، الــيت 
/إيرادات الرقابـة يف الواليـات ومديريـة اإلنفـاذ     التحقيقات املركزي، ومكاتب مكافحة الفسـاد 

  .كالة التحقيقات الوطنيةوو للجمارك واملكوس املركزية والوكالة
٢٠-  ــة متعلقــة   اتمــت حلقــ ظِّكمــا ن ســائل ذات صــلة يف أمريكــا الوســطى  مبعمــل إقليمي

ــة  ــا الالتيني ــب،      .وأمريك ــاملي، شــارك املكت ــى الصــعيد الع ــراكة وعل ــار ش ــع مفوضــية   يف إط م
ندونيسيا للقضاء على الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، يف املؤمتر الدويل املعـين باملبـادئ   إ

، الــذي اعتمــد "إعــالن  إندونيســيارتــا، االالزمــة لوكــاالت مكافحــة الفســاد، املعقــود يف جاك 
جاكارتا بشأن مبادئ مكافحة الفساد"، وهـو عبـارة عـن مجلـة مـن املبـادئ اجلوهريـة لضـمان         

  .ة تلك الوكاالت وصون استقالهلا التشغيليسلط
ريع اذت أيضـا مشـ  فِّضعت ونوفقد م على أساس خمصص، دالدعم كثريا ما قُ أنَّومع   -٢١

بشكل عامدة تلبيةً الحتياجات البلدان إىل بناء القدرات قُطرية حمد.    
يف  ،لفسـاد ا ةملكافحـ في مصر، على سبيل املثال، واصل املكتب تنفيذ مشروع كبري ف  -٢٢

مسـاعدة احلكومـة املصـرية     يفمـن املشـروع    املنشـود الغـرض   ويتمثَّل .٢٠١٣و ٢٠١٢عامي 
ــذا         ــوال يف مصــر، وك ــة الفســاد وغســل األم ــات فعالــة حملارب ــى إجيــاد آلي إلرســاء اإلطــار   عل

ويستمر املشروع يف دعم تنفيذ سلسـلة مـن األنشـطة الرئيسـية، مبـا       .تفاقيةالالضروري لتنفيذ ا
  .اعتماد دستور جديد دفعةً جديدةهلا ، أعطى لك بلورة استراتيجية وطنيةيف ذ
نفــاذ  إل أجهــزة ملكافحــة الفســاد،    كــبريين مشــروعني   ، مــن خــالل  ســاند املكتــب و  -٢٣

ندونيســي ووحـــدة  عي العـــام اإلندونيســية ومكتـــب املــد  القــوانني، مثـــل الشــرطة الوطنيـــة اإل  
ــات املاليــة اإلندونيســية ومفوضــية ال    ــات املاليــة    قضــاء علــى الف التحقيق ســاد ووحــدة التحقيق

حترافيـة والشـفافية مـن    ندونيسية والس األعلـى ملراجعـة احلسـابات، يف زيـادة القـدرة واال     اإل
ـا منتـدى    قـام الـدعوة الـيت    كمـا أنَّ  .صـة ة متخصيـ خالل املساعدة التقنية وكـذا بـرامج تدريب  
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ستصـدار االسـتراتيجية الوطنيـة املتوسـطة     دت السـبيل ال مكافحة الفساد يف نطاق املشروع مهـ 
املنصة للتحاور الرئاسي مـع اتمـع    وقد أقامت .والطويلة األجل بشأن منع واستئصال الفساد

ودعمـا السـتراتيجية احلكومـة املكافحـة للفسـاد، عمـل املكتـب مـع          .املدين حول أمور الفساد
اوئ نــلســلوك املار وضــع مؤشــ علــىوكالــة التخطــيط والتنميــة ووكالــة اإلحصــاءات الوطنيــة   

طويلـة  كومـة ال للفساد، الذي يعـد األول مـن نوعـه وسـيكون مـن دالئـل جنـاح اسـتراتيجية احل        
  .األجل ملكافحة الفساد

ــدول األعضــاء بضــمان ن اوقــد ازداد اهتمــام    -٢٤ ــة  زاهــة ل ومســاءلتها  املؤسســات العمومي
العدالة اجلنائيـة مثـل جهـاز القضـاء     ، خاصة ملنع الفساد يف مؤسسات والرقابة عليها وشفافيتها

دود والسجونعاء والشرطة ومراقبة احلواالد.  ـاالت   م املكتـب دعمـا ملموسـا يف    وقـدتلـك ا
ــا، وكمبوديــا، ل وبنمــا والصــومال ("بونتالنــد" و"صــوماليالند")  يــإلندونيســيا والرباز ونيجريي

االقتصــادي لــس ا(قــرار  يضــائاألساســية لســلوك اجلهــاز الق لتنفيــذ مبــادئ بانغــالور مروجــاً
ــام    ٢٠٠٦/٢٣ واالجتمــاعي ــة العامــة وبيــان واجب ــة ألعضــاء النياب ) ومعــايري املســؤولية املهني

وسائر املعـايري ذات الصـلة    )١٧/٢قرار جلنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية (وحقوقهم األساسية 
  .اليت حتكم موظفي العدالة اجلنائية

ذ بالشراكة مع احملكمة العليا إلندونيسيا، دعـم املكتـب،   فِّن نمشروع معيمن خالل و  -٢٥
الثانيــة والثالثــة مــن  للمــرحلتنيومــواد تعليميــة  منــائطتــدريب القضــائي بإعــداد مركــز المــثالً، 

جتمـاعي لألحكـام القضـائية    الي، مع التركيز علـى نوعيـة صـنع القـرار واألثـر ا      الربنامج التدريب
ة إىل ذلك، قدمت املساعدة يف حتضـري القواعـد اإلجرائيـة للمصـادرة     وباإلضاف .ونزاهة القضاء

 صــدرتوقــد  .٢٠١٠غــري املســتندة إىل اإلدانــة مبوجــب قــانون مكافحــة غســل األمــوال لعــام 
ــة  كمواقــع عناصــرها ودعــم املكتــب أيضــا شــبكة للرصــد القضــائي تعمــل     .القواعــد اإلجرائي

ق شـن محلـة   ونة القانونية (شـرق جـاوا)، الـيت تنسـ    بتقدميه منحاً ملؤسسة سورابايا للمع ،مللتظلُّ
  .يف تسع مقاطعات رصد احملاكمالتدريب على والفساد القضائي  على
ويف نيجرييــا، وعلــى أســاس احلصــيلة اإلجيابيــة للتعــاون ســابقاً بــني احلكومــة النيجرييــة   -٢٦

 .األورويب ل مــن االحتــاد، مشــروع ممــو٢٠١٢، يف كــانون األول/ديســمرب اكتمــلواملكتــب، 
تــوفري الــدعم الفعــال لتنســيق مكافحــة الفســاد، ورســم السياســات  ويهــدف هــذا املشــروع إىل

 ــج قـائم علــى األدلــة؛ وتعزيــز القـدرة املؤسســية والعملياتيــة يف الوكــاالت   والتشـريع، وات بــاع
ــادة      الرئيســية ملكافحــة الفســاد، والشــرطة واجلهــاز القضــائي مــع التشــديد علــى التعــاون؛ وزي

  .حملاسبة والشفافية وإشراك اتمع املدين على ضوء حماربة الفسادا
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ــا     مــت أيضــاً ظِّنو  -٢٧ ــا وآســيا الوســطى والشــرق األوســط ومشــال أفريقي ، يف آســيا وأوروب
 تبـادل املعلومـات عـن   ومنطقة احمليط اهلادئ، حلقات عمـل إقليميـة بشـأن نزاهـة القضـاء ، بغيـة       

زاهـة  صالح القائم على الـن ن اإلقليمي على اإلدة وترويج التعاواملمارسات اجلي. تبـت حماكمـة   ور
وعلـى املسـتوى العـاملي، شـارك املكتـب يف       .يف شـرق أفريقيـا   عنيومـد قـني  صورية لتدريب حمقِّ

املشورة حول أولويات الفريـق   ءقد إلسدازاهة القضاء، الذي ع نباالجتماع السابع للفريق املعين 
زاهـة   افية واحملاسبة من أجل نظم النف، ويف مؤمتر دويل معين بترويج الشه مستقبالًلوبرناجمه وهيك
وشرع املكتـب أيضـا يف    .مه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف كانون األول/ديسمرباملدعمة، نظّ

  .زاهة يف القطاع األمين التعاون مع منظمة حلف مشال األطلسي (الناتو) لبناء الن
عمـالً  فظ بقائمة السلطات املختصة املعنية باملساعدة يف تـدابري املنـع،   املكتب حيت وظلَّ  -٢٨
، كان األمـني العـام قـد    ٢٠١٣/يناير الثاينوحبلول كانون  .من االتفاقية ٦من املادة  ٣الفقرة ب

وسـتوفَّر   .دولة طرفـا للمسـاعدة يف تـدابري املنـع     ٨٣ة من ى إشعارات من السلطات املختصتلقَّ
متـاح لتسـتفيد منـه تلـك السـلطات      حاسويب مباشـر  ة يف دليل السلطات املختصاملعلومات عن 

  .مستخدم حسابِ بفتحوالوكاالت احلكومية رهناً 
    

    املساعدة يف التعاون الدويل على األمور اجلنائية املتصلة مبكافحة الفساد  - ٥  
مكافحــة  لســلطات املختصــة وأجهــزة اعــاون فيمــا بــني  تاســتمر املكتــب يف تشــجيع ال   -٢٩
العــاملني يف جمــال التعــاون الــدويل علــى األمــور اجلنائيــة املتصــلة مبكافحــة    واملمارســنيلفســاد ا

وسـاهم املكتـب يف عـدد مـن      .الفساد (خاصـة املسـاعدة القانونيـة املتبادلـة وتسـليم املطلـوبني)      
ســاعدة الكتيبـات بشـأن التعــاون الـدويل وضــعها فـرع اجلرميـة املنظمــة وقسـم العدالــة: دليـل امل       

القانونية املتبادلة وتسـليم املطلـوبني ودليـل التعـاون الـدويل ألغـراض مصـادرة عائـدات اجلرميـة          
  .ودليل الترحيل الدويل للمحكوم عليهم

ــ  -٣٠ ــك، ســاند املكتــب    .مت املســاعدة أيضــا علــى الصــعيد الــوطين  دوقُ ــال علــى ذل كمث
سـات املسـؤولة عـن التحقيـق يف     كولومبيا علـى وجـه التحديـد يف تعزيـز القـدرة التقنيـة للمؤس      

وجرى التركيز خصوصاً على مجـع وتقـدمي األدلـة الـيت متكّـن       .الفساد أو احلكم القضائي عليه
  .السلطات الكولومبية من التحقيق املشترك مع حمققني من دول أجنبية

يف اجتماعــات ــدف إىل تنســيق التعــاون  بفعاليـة وزيـادةً علــى ذلــك، شــارك املكتــب    -٣١
، مبـا يف ذلـك يف سـياق اجلهـود املسـتمرة      متلقية الطلـب فيما بني الدول الطالبة والدول الدويل 

ز جتماعــات، تبادلــت الوفــود معلومــات عملياتيــة، ممــا عــزالويف تلــك ا .السـترداد املوجــودات 
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حلقـة عمـل إقليميـة بشـأن التعـاون الـدويل يف        م املكتـب أيضـاً  ونظّـ  .قنوات التواصل والتحاور
جتماعـات ذات الصـلة الـيت    الوأسـهم يف ا  غـرب آسـيا وآسـيا الوسـطى    ئية لصاحل الشؤون اجلنا

لفســاد وغريهــا مــن املؤسســات انظمتــها املنظمــات الشــريكة والــيت ضــمت ســلطات مكافحــة  
ومنطقــة ــر  واجلنــوب األفريقــيوأفريقيـا الشــرقية  الوســطى املختصـة يف آســيا ككــل وأمريكــا  

  .الوسطى آسياو آسياط اهلادئ وغرب امليكونغ الكربى والشرق األوسط واحملي
٣٢-  ففـي الـيمن، مـثال، شـارك املكتـب       .مت تظاهرات عديـدة علـى املسـتوى الـوطين    ظِّون

لقة عمل مشتركة بشأن التعاون الدويل، مبـا يف ذلـك   حخبرباء خمتصني يف مكافحة اإلرهاب يف 
وزارة الشـؤون اخلارجيـة    واتفـق مشـاركون مـن    .املساعدة القانونية املتبادلة وتسـليم املطلـوبني  

علـى عـدد مـن التـدابري الـيت يلـزم       أخـرى  ة ومؤسسـات خمتصـ  واجلهـاز القضـائي   ووزارة العدل 
  .اختاذها حتسباً لتعزيز التعاون املؤسسايت وحتسني فعالية صرح التعاون الدويل

تـة،  املكتب حيتفظ بقائمة للسلطات املسؤولة عن طلبات املساعدة القانونيـة املؤق  وظلَّ  -٣٣
وسـتوفَّر املعلومـات عـن السـلطات      .سلطة ١٠٢ ـتصال بلالحتتوي حاليا على معلومات  وهي

متاح لتستفيد منه تلك السلطات والوكاالت احلكومية رهنـاً  حاسويب مباشر ة يف دليل املختص
  .مستخدمحساب  بفتح

    
    املساعدة يف املسائل املتعلقة باسترداد املوجودات  - ٦  

املســائل املتعلقــة باســترداد املوجــودات، ال ســيما عــن طريــق   يشــتغل علــىكتــب امل ظــلَّ  -٣٤
 .(ســتار) املبـادرة اخلاصـة باســترداد املوجـودات املســروقة املشـتركة بــني املكتـب والبنــك الـدويل      

وقد ازداد الدعم الدويل ملخطط استرداد املعلومات عمومـاً، مبـا يف ذلـك املبـادرة اآلنفـة الـذكر،       
 اًتشهد اضطرابات سياسـية يف العـامل العـريب، ممـا أتـاح فرصـ       ٢٠١٢وظلت سنة  .زيادةً مرموقة

النـداءات الداعيـة   وجـاء تغـيري الـنظم يف خضـم      .استرداد املوجوداتب فيما يتعلَّق دياتوطرح حت
ومل  ."مـا هلـم" مـن موجـودات     عمـن مطالبـة النـاس بإرجـا     هاوضع حـد للفسـاد ومـا صـاحب     إىل

اتكن تلك التطوعلـى العـامل العـريب، ومـا فتئـت املبـادرة املـذكورة تعمـل علـى نطـاق            رات حكر
منـها إىل تلبيـة الطلـب علـى خربـا وتدريبـها ومشـورا يف منطقـة أفريقيـا جنـوب            اًيعاملي، سـع 

  .ك من البقاعلالصحراء الكربى وأمريكا الالتينية وشرق آسيا وغري ذ
ــوفِّ و  -٣٥ ــراهن، ت ــادرة اخلاصــة با يف الوقــت ال ــادرة ســترداد املوجــودات املســروقة ( ر املب مب

وخـالل عـام    .وملنظمة إقليمية متثـل مخسـة بلـدان    بلداً ٢٣) املساعدة التقنية القطرية يف "ستار"
واســـتفاد أيضــا موظفــون قــانونيون وموظفـــون     .بلــدا إضــافيا   ١١املســاعدة   طلــب ، ٢٠١٢
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حكوميــة مــن  قليميــة وهيئــات مهنيــة ومؤسســات إومنظمــات  القــواننيمســؤولون عــن إنفــاذ  
وقـد   .مـن البنـك الـدويل واملكتـب     جـاؤوا اإلرشاد املباشـر مـن لـدن مـوظفني تـابعني للمبـادرة       

علـى طلبـها، علـى وضـع تشـريعات لتعزيـز أطرهـا القانونيـة دعمـاً           أعانت املبادرة البلدان، بناًء
يف  قـدرا علـى النجـاح    وتعزيـز السترداد املوجودات، وساعدت على وضـع أطرهـا املؤسسـية    

 وأيضـاً طريـة  يـة قُ  بتظـاهرة تـدري   ١٢ سـتار  مبادرة متنظَّوإمجاالً،  .جهود استرداد املوجودات
ممــارس الســترداد  ٧٠٠بت بــذلك، يف امــوع، مــا يربــو علــى درفــ، ٢٠١٢إقليميــة، يف عــام 

ونتيجــة هلــذا الــدعم، أفلحــت احلكومــة يف التــدابري املتخــذة الســتعادة املوجــودة،   .املوجــودات
  .زالت عدة حاالت جارية بينما ما

 ســتاراســتمر العمــل علــى املبــادرة اخلاصــة جبهــات االتصــال، الــيت أوجــدا مبــادرة    و  -٣٦
، يف وسـتطلق  .ملـذكورة يف املبـادرة ا  الًبلـدا مسـج   ٩٠ وهنـاك حاليـا  نتربـول،  إلبالشراكة مـع ا 

ملكتـب  وحيـتفظ ا  .ةبصـورة مأمونـ  لـتمكني جهـات االتصـال مـن التواصـل      ة ، منص٢٠١٣عام 
عينتــها الــدول األطــراف يف والــيت اســترداد املوجــودات االتصــال املعنيــة بهــات جبأيضــا بقائمــة 

رت مبــادرة ســتار إنشــاء يســ وقــد .جهــة ٥٨علــى  يف الوقــت احلاضــرحتتــوي وهــي االتفاقيــة، 
شبكة اجلنوب األفريقي املشـتركة بـني الوكـاالت السـترداد املوجـودات، وهـي شـبكة إقليميـة         

ـــ  ــدعم عملي ــترداد    تـ ــة السـ ــبكة اإلقليميـ ــذلك الشـ ــادرا، وكـ ــودات ومصـ ــترداد املوجـ ات اسـ
ستها البلـدان األعضـاء يف فرقـة العمـل املعنيـة بـاإلجراءات املاليـة يف أمريكـا         املوجودات اليت أس

  .اجلنوبية ملكافحة غسل األموال (أمريكا اجلنوبية)
 اإلعـالنُ ثلمـا يشـهد علـى ذلـك     م، أكلها الدعوة اليت قامت ا مبادرة ستار وقد آتت  -٣٧

ــادة جمموعــة   ه مــؤمترالــذي اعتمــد رمــان حبالقــادة التــزامهم  د فيــهجــد الــذي، العشــرينقمــة ق
 وسـاندت مبــادرة  .وردهــا عائـدات الفسـاد مــن املـالذ اآلمــن وباسـترداد املوجــودات املسـروقة     

لعــريب انتــدى وحكومــة دولــة قطــر علــى إطــالق وتنفيــذ امل الثمــاينأيضــا رئاســة جمموعــة  ســتار
أصـحاب املصــلحة   جلمـع ، الـذي يتــيح فرصـة فريـدة    املنهوبـة [املوجـودات]   السـترداد األمـوال  

املعنيني من أجل إجراء مناقشة صرحية للتحديات والتوقعات فيمـا يتعلـق باسـترداد املوجـودات     
  .متلقية الطلبمن جانب كل من الدول الطالبة والدول 

٣٨-  فعلـى   .املوجـودات املسـروقة   علـى تعقّـب   للمسـاعدة دلة إنتاج أواصل مبادرة ستار وت
ــر  ســبيل امل ــة    ثــال، وزع علــى نطــاق واســع تقري عنوانــه "أســياد امسيــون" عــن اهلياكــل القانوني

ر على أموال غري مشروعة واستالتقريـر باهتمـام   ذلـك قبل والشركات الومهية املستعملة للتست، 
ــدان ومنظمــات يف العــامل أ   ــر  وتســتعمله اآلن بل ــاء أث ــاح غــري املشــروعة مجــع القتف ــد  .األرب وق

ــة         ــار بواب ــت للممارســني املســتردين للموجــودات يف إط ــى اإلنترن ــة عل ــراك"أنشــئت مجاع  "ت
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العمــل  وظــلَّ .(األدوات واملــوارد الالزمــة مــن أجــل رصــيد معــريف يف جمــال مكافحــة الفســاد) 
ــا بصــدد إعــداد   ، ٢٠١٣يف عــام  اشــرهحلــاالت اســترداد املوجــودات، يزمــع ن   خالصــةجاري

وبصــدد كــل مــن مرصــد اســترداد املوجــودات وتوســيع أداة كتابــة طلبــات املســاعدة القانونيــة 
وإمكانيات إضافية بشـأن ضـبط وجتميـد ومصـادرة وإرجـاع       ماتمقواملتبادلة، من أجل توفري 

  .عائدات الفساد
٣٩-  وســيللفريــق العامــل  م املزيــد مــن التفاصــيل إىل االجتمــاع الســادس بــني الــدورات  قد

  .احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باسترداد املوجودات
    

  ٧ -  اخلدمات االستشارية املقدقطاعاتض مة بغية التقليل من تعر االقتصاد  من نةمعي
    ارسات الفاسدةمللم
ة املتعلقــة مبكافحــة املكتــب مكــان الصــدارة يف عــدد مــن املســائل املســتجد  لقــد احتــلَّ  -٤٠

    .الفساد اليت برزت طوال السنة الفائتة
وبالتعاون الوثيق مع اللجنة األوملبية الدولية، عكف املكتب على وضع دراسـة مقارنـة     -٤١

التالعـب باملباريـات والرهـان غـري القانوين/املخـالف      ب املتعلقـة جامعة ألحكـام القـانون اجلنـائي    
يف  خطـرية سـيما مـن تواجـه حتـديات     لألصول من الـدول األعضـاء يف مجيـع أرجـاء العـامل، ال      

جرامية؛ وتقييم مدى انطباق االتفاقيات املتعددة األطراف السـارية مـع   حماربة تلك األنشطة اإل
ــة     وستضــم  .التركيــز أساســاً علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطني

ي منــوذجي بشــأن التالعــب ، أحكــام قــانون جنــائ٢٠١٣ستنشــر يف أيار/مــايو  الدراســة، الــيت
  ./املخالف لألصولينباملباريات/املضاربة الرياضية والرهان غري القانو

التفاقيـة كإطـار لتعمـيم ضـمانات مكافحـة      لمبـادرة للتـرويج    أيضـاً  ذينفِّـ  املكتب وبدأ  -٤٢
الفساد املتعلقة بتنظيم األحداث العامة الرئيسية، مع التركيز علـى األحـداث الرياضـية الكـربى     

واسـتنادا إىل توصـية    .ومـؤمترات القمـة السياسـية الرفيعـة املسـتوى     كـربى  واألحداث الثقافية ال
ب بشـــأن ، جيـــري االنتـــهاء مـــن كتيـــ٢٠١٢فريـــق دويل للخـــرباء، اجتمـــع يف حزيران/يونيـــه 

علـى بنـد منـوذجي يضـاف     ب الكتيـ وسـيحتوي   .ملنع الفساد يف هذا الصـدد  دةاجلياملمارسات 
م العقود بني االحتـادات الرياضـية الدوليـة واحلكومـات واملـدن املضـيفة، وكـذا        فيما يتصل بإبرا

ــن يترشــ     ــة ملســاعدة م ــة مرجعي ــى قائم ــومي كــبري أو ينظِّ  عل ــن  ح الستضــافة حــدث عم ــه م م
حكومات ووكاالت و أصحاب مصلحة آخرين على استعراض مدى اجلاهزية والقـدرة علـى   

  .منع الفساد وكشفه والتصدي له
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ض القطـاع البيئـي للفسـاد، مسـتنداً     لتعـر  بفعاليـة  التصـدي  علـى وعكف املكتب أيضاً   -٤٣
يف  الغابـات الفسـاد يف قطـاع   ملعاجلـة  بصفة خاصة إىل خربته املكتسبة يف تنفيذ مشاريع كـبرية  

وأمتّ املكتـــب أيضـــاً مشـــروعني يف جمـــايل الشـــفافية واملســـاءلة يف خـــدمات امليـــاه    .إندونيســـيا
  .يف املكسيك ونيكارغوا واإلصالح

    
    تهوحمارب املساعدة على منع الفساد يف القطاع اخلاص  - ٨  

ومثـة اهتمـام    .يتزايد نشاط القطاع اخلـاص يف جهـوده املبذولـة ملنـع ومناهضـة الفسـاد        -٤٤
  .مكافحة الفساد يف إطار االتفاقيةعلى بالغ يف كل من القطاعني العام واخلاص بالعمل معا 

٤٥-  ربت يف اهلنـد واملكسـيك مشـاريع للمسـاعدة التقنيـة جلمـع أصـحاب املصـلحة         وقد ج
 بالقطـاع ذات الصـلة   الداخلية األطر القانونية تعزيزاملعنيني من القطاعني العام واخلاص، ابتغاء 

مـن االتفاقيـة) واحلـوافز القانونيـة      ٩اخلاص، ال سيما فيما يتعلـق باملشـتريات العموميـة (املـادة     
كمـا جيـري إعـداد     .من االتفاقيـة)  ٣٩و ٣٧و ٣٢و ٢٦شركات وتعاوا (املواد على نزاهة ال
وبنـاًء علـى اخلـربة     .معـا بشـأن تلـك املسـائل     الفئـتني تشترك يف استهداف  نةمعية يبرامج تدريب

، اجتمــاعني لفريقــي ٢٠١٢املكتســبة يف كــال البلــدين، نظــم املكتــب أيضــا، يف أيلول/ســبتمرب 
والــدروس املســتفادة يف حماربــة الفســاد، أحــدمها يف مضــمار    اجليــدةخــرباء بشــأن املمارســات  

 نزاهــة وتعــاون الشــركات، لتقاســم اخلــربات اجليــدة   املشــتريات العموميــة واآلخــر فيمــا خيــص
 .٢٠١٣وستعقد اجتماعات متابعـة يف عـام    .ومناقشة الدروس املستفادة على املستوى العاملي

  .د والصني خدمات استشارية خمصصةحتاد الروسي وتايلنالمت أيضا لدوقُ
تيجية تواصلية لتـرويج تـدابري االتفاقيـة ومكافحـة     اوامك املكتب أيضا يف وضع استر  -٤٦

االتصايل للوصـول إىل جمموعـات جديـدة يف     التكتيكالفساد داخل أوساط الشركات، تشمل 
ــة    ــات عــن كيفي شــراكات والتصــنيف، والفــرص املتاحــة لل   التخــابر القطــاع اخلــاص؛ ومعلوم

وســاط التجاريــة؛ وكــذا املواقــع األاملمكنــة واملنتديات/األحــداث العامليــة للتــرويج لالتفاقيــة يف 
وقـد اعتمـد    .القطـاع اخلـاص   وضـعية  املكيفـة مـع  والشبكية الصغرى واملواد املتصلة باالتفاقيـة  

وقـد   .٢٠١٣املتحدة يف فيينـا يف شـباط/فرباير    ماألم مكتباالستراتيجية املدير العام للمكتب/
  .يف هذا الصدد إعداد عدة املكتب شرع يف

، الد الثاين من املنشور املشـترك بـني منظمـة األمـم     ٢٠١٢وصدر، يف حزيران/يونيه   -٤٧
املعنـون "منـع الفسـاد تعزيـزاً لتنميـة املقـاوالت       و) واملكتـب  (اليونيـدو  املتحدة للتنمية الصـناعية 

  .الصغرية واملتوسطة احلجم"
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ــ  -٤٨ ــب بوانك ــة  املكت ــىبفعالي ــني أصــحاب مصــلحة    عل ــد مشــروع مشــترك ب ، دينمتع
اضطلعت به منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي والبنـك الـدويل وجهـات أخـرى،         

واالمتثال، جيمـع مبـادرات    األخالقياتيهدف إىل إعداد دليل عملي للمنشآت التجارية بشأن 
تثـال القطـاع اخلـاص ملكافحـة الفسـاد يف منشـور واحـد        ومعايري ومبادئ ومـواد ذات صـلة بام  

مـن عـامل الواقـع،    مسـتقاة   دون ذكـر هويـة أصـحاا   حبـاالت   مـع اسـتكماهلا  سـهل االسـتعمال   
املكتـب   يعكـف وكتكملة هلـذا الـدليل املشـترك،     .٢٠١٣يف عام  هذا الدليل نشر ومن املتوقَّع
شـأن خمتلـف اخلطـوات الـيت ميكـن أن      يضع فيـه اعتبـارات إضـافية ب    منشور منفصلعلى إعداد 

تتخذها الشركات درءاً للفساد يف عملياـا بـإقرار برنـامج فعـال ألخالقيـات مكافحـة الفسـاد        
  .٢٠١٣صدور هذا املنشور أيضاً يف عام  املتوقَّعومن  .ولالمتثال

يف  ، إبان االجتماع السنوي للمنتدى االقتصادي العـاملي ٢٠١٢ويف كانون الثاين/يناير   -٤٩
زاهـة"، ـدف    دافوس، أعلن املدير التنفيذي للمكتب مبـادرة بعنـوان "االكتتـاب العـام األويل للـن     

م علــى واســتهلّت املبــادرة رمسيــا يف احتفــال خــاص نظّــ  .إقامــة الشــراكات مــع القطــاع اخلــاص 
 ويف إطــار .نيســان/أبريل ٢٤هــامش الــدورة الســنوية للجنــة منــع اجلرميــة والعدالــة اجلنائيــة يــوم   

دعم البلـدان الناميـة فيمـا تبذلـه     املسامهة مالياً يف ، ميكن للشركات واملستثمرين املذكورة املبادرة
زاهــة، ممــا يتــيح  الــن ولتــرويجمــن جهــود لوضــع تشــريعات وإنشــاء مؤسســات ملكافحــة الفســاد   

  .زاهة نبال التحلّيللقطاع اخلاص إمكانية إظهار التزامه بالتعامل مع الفساد وبأن يكون رائدا يف 
مبــادرة الشــراكة مــن املنتــدى االقتصــادي العــاملي ووعــالوة علــى شــراكة املكتــب مــع   -٥٠

يف املناقشـات مـع فرقـة العمـل املعنيـة بتحسـني        بفعاليـة املكتـب   اشـترك أجل مكافحـة الفسـاد،   
الشفافية ومكافحة الفساد التابعة موعة العشـرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة، املتعلقـة بنطـاق       

ــه     ــة أن تتعهــد ب ــا ميكــن للمنشــآت التجاري يف أعمــال جمموعــة العشــرين   لإلســهاموأهــداف م
وأسهم املكتب بفعاليـة يف   .يتوىل القطاع اخلاص تنفيذها سياساتية ذات صلةووضع توصيات 

 تعــري)، الـيت  ٢٠١٤-٢٠١٣وضـع خطــة عمـل جمموعــة العشـرين املتجــددة ملكافحـة الفســاد (    
ت الراميــة إىل إشــراك القطــاع اخلــاص مبزيــد مــن الفعاليــة ورحــب   اهتمامــا متزايــدا للمجهــودا

  .بتوصيات فرقة العمل اآلنفة الذكر يف هذا الشأن
    

املساعدة يف تيسري إشراك منظمات اتمع املدين والوسط األكادميي ووسائط اإلعالم   - ٩  
    وعامة الناس

ــنة   -٥١ ج األمــم املتحــدة  ، تواصــلت احلملــة املشــتركة بــني املكتــب وبرنــام     ٢٠١٢يف س
ناحتفاالً باليوم الـدويل ملكافحـة الفسـاد حتـت شـعار "كـافح        ٢٠١١ت يف سنة اإلمنائي اليت ش
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د القطاعـات يشـمل علـى اخلصـوص     بـاع ـج متعـد   ات علـى  لتشجيعلالفساد اليوم"، كمجهود 
وأتيحـت   .اإلعـالم وسـائط  اتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمـات األهليـة، وكـذا    

مـت  ونظَّ .يف مجيع لغات األمـم املتحـدة الرمسيـة    جمانامواد إعالمية جديدة لتحميلها من املوقع 
املنظمات الدولية مناقشـات وتظـاهرات تربويـة    واحلكومات وجمموعات اتمع املدين واألفراد 

لضـوء  اإلعـالم والوسـائط التواصـلية االجتماعيـة لتسـليط ا      وثقافية ومسـريات وأنشـطة وسـائط   
وتناولـت املكاتـب امليدانيـة لربنـامج األمـم املتحـدة        .على خماطر الفساد على البلدان واملواطنني

اجلمـاهري احملليـة   حسـب فتـها  واملكتب عرب العامل الرسالة العاملية ملكافحة الفساد فكي. مـت  ظِّون
ايلنـد وتـونس   تلك التظاهرات بـدعم مـن املكتـب يف إسـبانيا وأفغانسـتان وإندونيسـيا وبنمـا وت       

  .جنوب أفريقيا وكولومبيا واهلند، على سبيل املثالو
ولتــدعيم قــدرة اتمــع املــدين علــى اإلســهام يف تنفيــذ االتفاقيــة وآليتــها االستعراضــية،   -٥٢

يـة، منظمـة باالشـتراك مـع التحـالف املناصـر        تـدريب مـن الـدورات ال  سلسـلة   عقداملكتب  واصل
ممـثال ملنظمـات اتمـع ملـدين مـن أفريقيـا وآسـيا وأمريكـا          ٥٠ ما يزيـد علـى  وحضر  .لالتفاقية

وأعطــى املكتـب أيضــا منحــا   .٢٠١٢لقــات العمـل تلــك يف عـام   حينيـة وأوروبــا الشـرقية   تالال
صــغرية تســهيالً إلشــراك اتمــع املــدين مــع القطــاع اخلــاص فيمــا خيــص االتفاقيــة وآليتــها            

واقعة يف أفريقيـا (كمـا أُعلـن أثنـاء حلقـة العمـل       االستعراضية، بالنسبة ملنظمات اتمع املدين ال
  .٢٠١٣يف كانون الثاين/يناير  ،يف بريتوريا يف آذار/مارس)

٥٣-  يف ألبانيا تدريب منوذجي، ميكـن تكـراره يف بلـدان أخـرى، عملـت أثنـاءه        م أيضاًظِّون
الفسـاد علـى    ممثالت موعات نسائية على استبانة عشر توصيات اعتربن أا مهمة ملعاجلة أثر

 التابعــة املكاتـب امليدانيـة   ذت شـبكةُ نفَّـ وعـالوة علــى ذلـك،    .إىل احلكومـة  بغيـة تقـدميها   املـرأة 
تمـع املـدين بنجـاح    شاملة للمكتب يف إندونيسيا والربازيل مشاريعبغيـة متكينـه مـن     دعمت ا

  .يف منع وحماربة الفساد، اتباع ج مشويل
٥٤-  مـوارد   وتعمـيم السـنة املاضـية فيمـا يتعلـق بإجيـاد       مدىعلى  كبرياما وأحرز املكتب تقد

دورة تعليميــة أكادمييــة بشــأن االتفاقيــة   املكتــب واســتحدث .أكادمييــة بشــأن الفســاد واالتفاقيــة 
ف الطلبة بقضية الفسـاد مـن   لفائدة األجيال املقبلة من القادة التجاريني والشعبيني، كمدخلٍ يعر

معاً وين الوطين والعاملي املنظوركوسيلة ت ا ستشف      التـدابري الـيت ميكـن للحكومـات الوطنيـة أن
ؤسسة أكادمييـة يف عـام   م ١٥ تلك الدورة يفب جروست .تتخذها، مع استعمال االتفاقية كإطارٍ

ويف نطاق املبادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، اسـتهلّ املكتـب، بالشـراكة مـع منظمـة          .٢٠١٣
يدان االقتصادي ورابطة احملامني الدولية ومؤسسات أخـرى ذات صـلة، يف   التعاون والتنمية يف امل
للمواضــيع يهــدف إىل مســاندة األســاتذة  مباشــراً  ، كشــفاً حاســوبيا٢٠١٣ًكــانون الثاين/ينــاير 
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علـى  والطالّب املهتمني بتـدريس ودراسـة مسـائل مكافحـة الفسـاد يف مؤسسـات التعلـيم العـايل         
ــامل  ــة  ٦٠٠ى شــتمل الكشــف علــ  وي .صــعيد الع ــادة تعليمي ــاالت   اكافحــة مل م ــل املق لفســاد، مث

 ٢٠حســب  مهيكلــةاألكادمييــة وخمتصــرات الــدروس وورقــات البحــث والكتيبــات العمليــة،       
موضوعا حموريا متعلقا مبكافحة الفساد، حيتضنها املوقع الشبكي تراك (األدوات واملوارد الالزمة 

  .من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد)
ــة ملكافحــة الفســاد يف      وظــلَّ  -٥٥ ــة اإلقليمي املكتــب يــدعم حكومــة بنمــا إلنشــاء األكادميي

وقـد   .يف مدينـة بنمـا   ٢٠١٢نت يف تشـرين الثـاين/نوفمرب   شي، اليت د أمريكا الوسطى والكاريب
يف أخــرى  املكتــب آزر دوال كمــا أنَّ .ة خمتلفــةيــســبق أن اســتحدثت وأجنــزت وحــدات تدريب

  .لفساداكافحة ملىل إنشاء أكادمييات رامية إال اجهوده
وأبــرم املكتـــب اتفــاق تعـــاون مــع األكادمييـــة الدوليــة ملكافحـــة الفســاد، الكائنـــة يف        -٥٦

م املكتــب وقــد قــد .ةيالكســنبورغ بالنمســا، الــيت دعمهــا املكتــب قبلئــذ يف مرحلتــها التأسيســ  
  .ةية هلذه األكادميياألنشطة التدريب ضمنبانتظام عروضا موضوعية 

وأطلــق املكتــب املبــادرة لتشــجيع التحلــي بــروح املســؤولية وااللتــزام بالطــابع املهــين يف     -٥٧
ــة، علمــا أنَّ    ــادرة ــدف إىل  هــذه  نشــر التقــارير الصــحفية عــن الفســاد، اســتنادا إىل االتفاقي املب

بالغ إلاستحداث مواد عملية ملساعدة الـدول األعضـاء علـى وضـع تـدابري تسـمح للصـحفيني بـا        
دة والتجـارب  اسم املعلومات عـن املمارسـات اجليـ   لية ومهنية عن الفساد، بوسائل منها تقمبسؤو

ــلة    ــاالت ذات الصـ ــن احلـ ــة عـ ــة واألمثلـ ــدابري     .الراهنـ ــتيب أويل للتـ ــتعراض مكـ ــري اسـ ــد أجـ وقـ
وسـتناقش نتـائج هـذا االسـتعراض وتتنـاول       .واملمارسات والتجارب القائمة واحلاالت امللموسـة 

  .٢٠١٣يل يف اجتماع دويل للخرباء يزمع عقده يف فيينا يف نيسان/أبريل مبزيد من التفص
    

  ١٠ -  املساعدة اليت ستم، مبا يف ذلك كمتابعة لالستنتاجات والتوصيات النامجة قد  
    عن عملية االستعراض

تقنيــة أثنــاء عمليــة االســتعراض  ال ااحتياجاــحــىت اآلن دت البلــدان الــيت حــدبــني مــن   -٥٨
أذربيجان، واألرجنتني، واألردن، وأفغانسـتان، وإندونيسـيا، وأوغنـدا،     البلدانُ التالية: القُطري

ليتشــي، واجلبــل األســود، ومجهوريــة -وأوكرانيــا، وبــنغالديش، وبورونــدي، وتوغــو، وتيمــور 
يب، يــ الدميقراطية الشعبية، وجورجيا، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينس سالو

    .راق، والفلبني، وفيجي، وفييت نام، وكرواتيا، والكويت، واملغرب، ومنغولياوشيلي، والع
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ــوفِّ وقــد   -٥٩ ــدأ املكتــب ي ــة ب ــاطقيف  علــى اخلصــوص،  ،ر املســاعدة التقني ــا   املن الــيت يغطيه
 يف تشـرين األول/  نظِّمـت ، ، مـثال فـي زمبـابوي  ف .املستشارون اإلقليميون يف مكافحة الفساد،

اعدة اإلدارة العليـا يف مفوضـية زمبـابوي ملكافحـة الفسـاد وأصـحاب       سمل بعثة ،٢٠١٢أكتوبر 
 .واستبانة اإلجراءات ذات األولويـة يف حماربـة الفسـاد    االستعراضاملصلحة فيها على استعمال 

) ٢٠١٣(خمطــط لــه يف شــباط/فرباير   لــه األولويــةنشــاط  ومعهــاوجيــري تصــميم خطــة عمــل  
وزيادةً علـى ذلـك،    .احلاالت اإلفرادية إلدارةم نظا تصميممن أجل لتقدمي خدمات استشارية 

ومؤسسـة الشـفافية الدوليـة مـذكرة      مفوضية زمبابوي ملكافحة الفسادت وكنتيجة فورية، وقع
واشــتغل  .تفــاهم مــن أجــل التعــاون علــى محايــة الشــهود وإعــداد دراســات استقصــائية للفســاد

ويف أفغانسـتان،   .عة يف أوغندا وروانـدا املستشار اإلقليمي لشرق أفريقيا أيضا على أنشطة املتاب
م املكتــب االحتياجــات إىل املســاعدة التقنيــة يف ســياق عمليــة االســتعراض اجلاريــة واســتبان  قــي

د املكتـب األولويـات   ويف جورجيـا، حـد   .األولويات ملكافحة الفسـاد طيلـة السـنتني القـادمتني    
آخــذا يف احلســبان االســتنتاجات ملكافحــة الفســاد مــن أجــل برنــامج جديــد ملكافحــة الفســاد،  

ويف العـراق،   .بواسطة آلية االستعراض، وعقد حلقـة عمـل لتنسـيق صـياغة اسـتراتيجية وطنيـة      
ــد االســتعراض       ــدا سيســتجيب لالحتياجــات املســتبانة عن أوجــد املكتــب أيضــا مشــروعا جدي

تمـع املـدين   إشـراك ا  ويدعم احلكومة يف االصالح التشريعي، وبناء قدرات املشرعني، وتدابري
وإضــافةً إىل األنشــطة الســالفة الــذكر، جيــري وضــع بــرامج وطنيــة    .ومكافحــة غســل األمــوال

مناهضة للفساد لصاحل عدة بلدان، منها مثال إثيوبيـا وجنـوب السـودان وفييـت نـام وكمبوديـا       
  .وموزامبيق ميامنار

    
    الواقعأدوات املساعدة التقنية اليت تيسر تقدمي املساعدة على أرض   - جيم  

ــ ويعمــماملكتــب يضــع  ظــلَّ  -٦٠ املعنــيني  احتياجــاتي وكتيبــات وأدوات أخــرى تلبــ ةً أدلَّ
نة فيمـا يتعلـق بتنفيـذ    يات وسياسات وممارسات جيدة معيالفساد بشأن جوانب وحتد مبكافحة
    .االتفاقية

اخلـاص وكـذا    وقد أشري من قبـل إىل األدوات املسـتهدفة للوسـط األكـادميي والقطـاع       -٦١
  .ن الدويل واسترداد املوجوداتواألدوات املتعلقة حتديداً بالتعا

٦٢-  ــراك، وهــي املنــرب املركــزي لــ   وأضــحت بو ــة ت ــة يف جمــال  ا" ـاب ألدوات واملــوارد املعرفي
وبالفعـل،   .٢٠١٢طاقتـها يف عـام    بكامـل الـذي اسـتحدثه املكتـب، تعمـل      ،مكافحة الفسـاد" 

ه القانونية، استهل املكتب عنصرا رئيسيا آخـر مـن   ه لفائدة مكتبتب العمل املضطلع بوإىل جان
الشـبكي الـذي جيمـع بـني املؤسسـات اإلقليميـة أو        التعـاوين ، أال وهو منتداه تراكبوابة عناصر 
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ــراك خاصــية رئيســية تتمثَّــ  ولبو .الدوليــة الشــهرية و مكــافحي الفســاد  ل يف كوــا فضــاًء  ابــة ت
العـامل بأسـره التنقيـب فيـه عـن املعـارف الـيت تنتجهـا مؤسسـات          مشتركا ميكن للمستعملني يف 

 بــات وأدوات أخــرى شــريكة (التقــارير والدراســات والورقــات السياســاتية والتقييمــات والكتي
 تعـاوين منتـدى   عبـارة عـن   هـي  ابـة بوال وهـذه  .إىل تلـك املعـارف   ووصـوهلم ) الفسـاد  ملكافحي

 ســيما أعضــاء لفســاد (الا معنــيني مبكافحــةوشــريكة  لون مــن مؤسســاتيســتطيع فيــه املســج 
لفسـاد والسـلطات املركزيـة للمسـاعدة القانونيـة املتبادلـة واجلهـات املنسـقة         اسلطات مكافحـة  

يف إطـار  مباشرةً  والتآزرالسترداد املوجودات) التواصل وتبادل املعلومات، وجدولة األحداث 
ابــة علــى بوالشــخص  ١٠ ٠٠٠زار الســجالت الداخليــة،  ووفقــاً .مــن التشــارك يف املمارســة 
  .٢٠١٢األقل مرة واحدة يف عام 

علـى املكتبـة القانونيـة التفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد،          ابـة أيضـاً  بوالوحتتوي   -٦٣
وهي مستودع إلكتـروين للتشـريعات واالجتـهادات القضـائية واسـتراتيجيات مكافحـة الفسـاد        

شــرع يف اختــاذ خطــوات  ٢٠١٢ففــي عــام  .دولــة ١٧٨ ة مــنوالبيانــات املؤسســية املســتمد ،
ت ويف هـذا املضـمار، أُقـر    .املكتبـة القانونيـة بواسـطة آليـة اسـتعراض االتفاقيـة       وحتديثلصيانة 

ا عـن  أو هي يف طور اإلقرار بالنسبة لعدد مـن البلـدان، إمـ    ،البيانات الواردة يف املكتبة القانونية
  .مة من الدولة أو بيانات رمسية مقدطريق استعراضات مكتملة لالتفاقي

ك املكتب مـع برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي يف إجـراء حتليـل        شار، ت٢٠١٢ويف عام   -٦٤
شـتراك يف نشـره يف   مقارن بني االتفاقيـة العربيـة ملكافحـة الفسـاد واالتفاقيـة، سـيتم إقـراره واال       

د مــن أمــا ني التأكُّــى كــال الصـكَّ قت علــوســتتيح هــذه األداة للبلــدان الـيت صــد  .٢٠١٣عـام  
ذان تنفيذا فعليا مبقارنة مقتضيات كـل منـها وتعزيـز اآلليـات الالزمـة ملنـع وكشـف الفسـاد         نفَّي

  .وبزيادة التعاون اإلقليمي
وفيما خال الدراسة اليت سبقت اإلشارة إليها بشأن التالعـب باملباريـات والرهـان غـري       -٦٥

ــالقانوين/املخــالف لألصــول، وال  ــاإلبالغ املتحلِّــ كتيِّ ــة  ي باملســؤولية واملتب املتعلــق ب ســم باملهني
، بـدأ االشـتغال أيضـا    الكـربى الفساد والكتيب املتعلق مبنع الفساد يف األحـداث العامـة   املتعلق ب

علــى منشــور بشــأن حقــوق اإلنســان والفســاد مشــترك بــني املكتــب ومفوضــية األمــم املتحــدة  
بني علـى مسـاءلة الشـرطة    ب لتـدريب املـدر  وعلى كتي ٢٠١٣يف عام  سيصدرحلقوق اإلنسان 

٢٠١٣يف عام  صدورهر والرقابة عليها ونزاهتها من املقر.  
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    وطرائقه التقييمات املبنية على األدلة ألمناط الفساد  - دال  
  .ر املكتب دعما متواصال للبلدان يف جهودها املبذولة لتقييم طبيعة ومدى الفسادوفَّ  -٦٦
ب املكتب وأحكم وضـع أدوات جلمـع البيانـات وطرائـق تقييميـة بشـأن الفسـاد        روج  -٦٧

  .التجارية والفساد املخلّ باإلدارة العمومية املنشآتر يف املضر بالناس؛ والفساد املؤثِّ
التحليلـيني  من التقريرين  وقد أتيح، يف شكل ورقي وعلى املوقع الشبكي للمكتب، كلٌّ  -٦٨

، وكان التقريران املـذكوران قـد وضـعا يف    الفساد يف منطقة البلقان الغربية الوطين عنواإلقليمي 
ــة   ــ .٢٠١١يف عــام صــيغتهما النهائي ــران رجموت ــ التقري ــة   انالوطني يف  ونشــراإىل اللغــات الوطني

التقرير اإلقليمي الذي يشـمل مجيـع    كما أنَّ .٢٠١٢عامة يف العواصم الوطنية يف عام  مناسبات
  .يف بروكسيل ٢٠١٢يف عام  نشرالواقعة يف منطقة البلقان الغربية  السبعةالبلدان 

ووضـع  العـراق"  يف زاهـة يف القطـاع العـام     يغ التقرير املعنون "الفساد وحتـديات الـن  صو  -٦٩
    .٢٠١٣يف عام  وسينشر ٢٠١٢يف أيلول/سبتمرب  يف صيغته النهائية

مـوجز   - ألمناط واالجتاهات احلديثـة ا -ويصف التقرير املعنون "الفساد يف أفغانستان   -٧٠
(بعــد تلــك  ٢٠١٢االســتنتاجات" حصــيلة املتابعــة االستقصــائية للفســاد يف أفغانســتان يف عــام 

  .٢٠١٣عام  يف نشروقد  ،)٢٠٠٩جريت يف عام اليت أُ
ــرائم      -٧١ ــدويل للجـ ــاء الـ ــة (االستقصـ ــآت التجاريـ ــابقني للمنشـ ــاءين سـ ــتناداً إىل استقصـ واسـ

، واالستقصاء الدويل للجرائم املرتكبة ضد املنشآت التجارية) ومنهجيـة  ١٩٩٦-١٩٩٤التجارية، 
ردة للجرمية والفساد يف املنشآت التجارية، ا٢٠٠٦بـة يف عـام   االستقصاءات الدولية املوح أعـد ، 

قطـاع التجـاري بالنسـبة ملنطقـة غـرب      الرين يف املكتب استقصاء جديدا حول اجلرمية والفساد املؤثِّ
عديـدة   ويتناول االستقصاء الرشوة والفساد واالحتيـال واالبتـزاز وأشـكاال    .٢٠١٢لقان يف عام الب

الكامـل يف   واالستقصـاء يـ   وأجـري استقصـاء جتـريب    .هلـا تـأثري علـى التجـارة والصـناعة      من اجلرميـة 
  .٢٠١٣وستتاح نتائج االستقصاءين يف عام  ٢٠١٢الثاين من عام  النصف
الــتقين للــدول األعضــاء مــن أجــل وضــع إحصــاءات للجرميــة   وواصــل املكتــب دعمــه   -٧٢

والعدالــة اجلنائيــة وأقــام تعاونــاً وثيقــا مــع مكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة و/أو وكــاالت مكافحــة    
املكتـب، إذ يتعامـل مـع    و .ومنطقة البلقـان الغربيـة  واملكسيك الفساد يف أفغانستان وإندونيسيا 

ج بفعاليـة للقـدرات الوطنيـة علـى     مية واإليذاء، يـرو النظراء الوطنيني يف إجراء استقصاءات اجلر
األولويـة تعطـى، عنـد اختيـار      كمـا أنَّ  .فهـا التـدابري املكافحـة لـه    قياس الفساد واآلثـار الـيت ختلِّ  
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الفسـاد، ملكاتـب اإلحصـاء الوطنيـة تعزيـزاً لقـدرا علـى         الستقصاءالشركاء الوطنيني املنفذين 
  .قلةالقيام مستقبالً باستقصاءات مست

    
    التنسيق والتعاون يف جمال تقدمي املساعدة التقنية  - هاء  

ج لالتفاقية لدى منظمات وآليات أخرى على كل مـن الصـعيد العـاملي    املكتب يرو ظلَّ  -٧٣
بشأن املسـائل املتعلقـة مبنـع وحماربـة الفسـاد       موضوعياً إسهاماً ويسهمواإلقليمي ودون اإلقليمي 

 .وخارجهـا  يف أنشطة كيانات أخرى داخل منظومة األمم املتحـدة  لتسهيل إدراج تلك اجلوانب
وتفادياً الزدواجية اجلهود ولكـي تتسـاند مشـاريع وبـرامج املسـاعدة التقنيـة يف نتائجهـا، أوجـد         

  .وخارجها أنشطة مشتركة مع كيانات داخل منظومة األمم املتحدةأيضاً ذ املكتب ونفَّ
 يف املبـادرة  الشراكة مـع البنـك الـدويل   على تنسيق ذلك ال اشتملففي داخل املنظومة،   -٧٤

ملوجودات املسـروقة (سـتار) ومـع مبـادرة االتفـاق العـاملي بالنسـبة لألنشـطة         اخلاصة باسترداد ا
عهـا املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة      رة التفاهم اليت وقَّويف إطار مذكّ .املتصلة بالقطاع اخلاص

شــروعا مشــتركا ملكافحــة الفســاد لصــاحل منطقــة احملــيط  مــن الكيــانني م كــلٌّ اإلمنــائي، اســتهلَّ
وكذا مشاريع عاملية منفصلة تتكامل خبطط عمل متوازية، تشمل شـرق أفريقيـا ومشـال     اهلادئ

أفريقيا والشرق األوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا واجلنوب األفريقـي، وكـذا الـدول    
  .اجلزرية الصغرية النامية

، شــرع املكتــب (بــاك) ة مــن أجــل معرفــة مكافحــة الفســادويف نطــاق مبــادرة الشــراك  -٧٥
قصـد  ي إلخبـار وتثقيـف شـركاء التنميـة      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي يف وضـع دليـل تـدريب    

سـايرة  مبلتمكني من استعمال االتفاقية على النحـو التـايل: كإطـار يسـمح للشـركاء يف التنميـة       ا
بني الشـركاء   واملواءمة؛ وكمنرب للتحاور والتنسيق أولويات املستفيدين يف تعاوم التقين معهم

البلــدان املســتفيدة مــن التعــاون الــتقين؛ وكمرجعيــة    نمتكِّــيف التنميــة؛ وكأســاس مــتني لزيــادة  
ــايل كأســاس للتحاســب مــن أجــل التنفيــذ الفعــ        متشــاركة للــربامج ال للرصــد والتقيــيم وبالت

ي  وسيسـتعمل هـذا الـدليل التـدريب     .ربـة الفسـاد  واملشاريع وسائر املبادرات اهلادفة إىل منع وحما
يف بـرامج التـدريب اإلقليمـي علـى اسـتعمال االتفاقيـة لزيـادة فعاليـة ووقْـع التعـاون اإلمنــائي يف           

ــة   ــاد واحلوكمـ ــة الفسـ ــايل مكافحـ ــة وع .جمـ ــة جتريبيـ ــدت دورة تدريبيـ ــابوي يف  أوىل قـ يف زمبـ
  .٢٠١٣شباط/فرباير 

ائي واملكتب مع كليـة مـوظفي منظومـة األمـم املتحـدة يف      ويشترك حاليا الربنامج اإلمن  -٧٦
إعداد حزمة تدريبية مشتركة بني الوكاالت بشأن القيام، على املسـتوى الـوطين، بـدمج برجمـة     
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وـدف احلزمـة التدريبيـة إىل     .مكافحة الفساد يف إطار عمل األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة  
جهـود مكافحـة   ومسـامهة  جوانـب مكافحـة الفسـاد     متكني موظفي األمـم املتحـدة مـن معاجلـة    

ــدر اإلمكــان الفســاد  ــدان الشــريكة،       ق ــة يف إطــار التحــاور مــع البل ــة الوطني ــات التنمي يف عملي
، إدراج مكافحة الفسـاد يف العمـل التحليلـي    مثالًوتطبيق نهج ومبادئ برجمة مكافحة الفساد (

ــداخ    ــيم امل ــادرات مكافحــة   والتحليــل القُطــري والقطاعــات املختلفــة وتقي ــذ مب ل املناســبة لتنفي
 .الفساد والدمج يف اسـتراتيجية إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة اإلمنائيـة وإطـار الرصـد)         

وجيـــري حاليـــا إعـــداد حزمـــة تدريبيـــة لربنـــامج تـــدريب املـــدربني األويل الـــذي ســـيجري يف   
ــاخلرباء  سيفضــي ٢٠١٣نيســان/أبريل  اصــلة التعــاون مــع  ومــن املزمــع مو  .إىل إعــداد قائمــة ب

  .العملية هذهوكاالت أخرى تابعة لألمم املتحدة أثناء 
ومـــن الشـــركاء يف نطـــاق األمـــم املتحـــدة منظمـــة األمـــم املتحـــدة للتنميـــة الصـــناعية    -٧٧

(اليونيــدو) وإدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة وجلنــة األمــم املتحــدة للقــانون التجــاري    
قاليمي ألحباث اجلرمية والعدالـة وأعضـاء معاهـد شـبكة برنـامج      الدويل ومعهد األمم املتحدة األ

األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالـة اجلنائيـة، ومكتـب األمـم املتحـدة لألخالقيـات وهيئـة األمـم         
  .املتحدة للمرأة ومفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان والوكالة الدولية للطاقة الذرية

٧٨-  ا خارج منظمـة األمـم ا  أم  ملتحـدة، فقـد ت ك املكتـب مـع جمموعـة العشـرين والفريـق      شـار
؛ ومــع الرابطــة وتنفيــذها تفاقيــةاال التصــديق علــىالعامــل املعــين بالفســاد التــابع هلــا قصــد تــرويج 

الدولية لسلطات مكافحة الفساد، بغية زيادة املسامهة الفعالة والفعليـة ألجهـزة مكافحـة الفسـاد     
قتصـادي العـاملي وفرقـة العمـل املعنيـة      ؛ واملنتـدى اال فحـة الفسـاد  اتفاقيـة مكا يف عملية اسـتعراض  

) بشـأن األنشـطة   ٢٠مبكافحة الفسـاد التابعـة موعـة العشـرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة (بـاء         
املتصـلة بالقطـاع اخلـاص؛ واألكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد بشـأن األنشـطة املعلقـة بالوســط           

بية الدولية بشأن األنشطة املتعلقة بالفساد يف جمال الرياضة والرهان غري األكادميي؛ واللجنة األومل
  .ة باسترداد املوجودات والتعاون الدويلقنتربول بشأن األنشطة املتعلإلاومع القانوين 

٧٩-  مع آليات استعراض أخرى ذات صلة، وال سيما مـع آليـة    تنسيقاً وثيقاًق املكتب ونس
لــس أوروبــا، وآليــة متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة البلــدان    التابعــةلفســاد، جمموعــة الــدول املناهضــة ل

األمريكية ملكافحة الفساد والفريق العامل املعين بالرشوة يف املعامالت التجارية الدوليـة، التـابع   
  .ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

٨٠-  ٢٠١٢فِّذت معهم أنشـطة يف عـام   وكان من بني الشركاء الدوليني واإلقليميني الذين ن 
واملنظمـة   ،ورابطـة احملـامني الدوليـة    املتعلقـة بغسـل األمـوال    جراءات املاليـة إلفرقة العمل املعنية بـا 
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وفرقة عمل شبكة احلكـم   ،وجلنة املساعدة اإلمنائية ،الدولية للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات
ــة املســاعدة    ــة للجن ــدان     الرشــيد ملكافحــة الفســاد التابع ــة يف املي ــاون والتنمي ــة مبنظمــة التع اإلمنائي

ووحـدة التعـاون    ،االقتصادي ، ومنظمة األمن والتعاون يف أوروبا والشـبكة القضـائية األوروبيـة   
بـني مصـرف التنميـة     املشـتركة واملبـادرة   ،ومصـرف التنميـة اآلسـيوي    ،القضائي (اليوروجسـت) 

ــدان ا    ــة يف املي ــاون والتنمي القتصــادي ملكافحــة الفســاد يف آســيا واحملــيط    اآلســيوي ومنظمــة التع
ورابطة التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، وخاصة فرقة العمل املؤلفـة مـن خـرباء     ،اهلادئ

ومصـرف التنميـة    ،يف شؤون مكافحة الفساد والشفافية التابعـة هلـذه الرابطـة، واالحتـاد األورويب    
قليمية منـهم مصـرف التنميـة اآلسـيوي ومصـرف      ويوجد شركاء من بني املنظمات اإل .األفريقي

ــة للجنــوب األفريقــي  ،التنميــة للبلــدان األمريكيــة  ــة للجنــوب   ،واجلماعــة اإلمنائي ومصــرف التنمي
  .تشتاين ملوارد مكافحة الفساد واملكتب األورويب ملكافحة االحتيالوومركز أ ،األفريقي

    
    قاعدة بيانات خرباء مكافحة الفساد  -واو  

عــة ، الــذي يشــجع الــدول األطــراف يف االتفاقيــة والــدول املوقِّ ٣/٤بقــرار املــؤمتر  عمــالً  -٨١
عليها على االهتداء إىل املعلومـات ذات الصـلة عـن خـرباء مكافحـة الفسـاد، وخصوصـا أولئـك         

قاعدة  أنشئتإبالغ األمانة ا، والذين لديهم خربة يف تقدمي املساعدة التقنية يف تنفيذ االتفاقية، 
ــر مــن   بيانــات ــةً      ٢٠٠عــن أكث ــة، وذلــك تلبي ــوفري املســاعدة التقني خــبري يف مكافحــة الفســاد لت

وميكــن للــدول األطــراف يف   .الحتياجــات إىل املســاعدة التقنيــة الــيت تســتبينها الــدول األطــراف  
م معلومات عن خرباء مكافحة الفساد الوطنيني عـرب موقـع   االتفاقية والدول املوقِّعة عليها أن تقد

ل حاسـوبيا  الشبكي إلدراجها يف قاعدة البيانـات الـيت تسـمح للـدول أن تضـيف أو تعـد       املكتب
وال يتسنى إالّ لألمانة االطالع على مجيـع املعلومـات املقدمـة مـن      .التفاصيل ذات الصلة خبربائها

تتـيح  الت اخلـرباء  ر قاعدة البيانات حملة عامة عن مـؤه وتوفِّ .خالل تلك اآللية، مما يضمن السرية
م وتصنيفهاالتعراستدامة قاعدة البيانات اخلاصة خبـرباء مكافحـة    كما أنَّ .ف على جماالت خرب

 ومسـتكملة الفساد، على املدى البعيد، مرهونة بالتزام الـدول األطـراف بتقـدمي معلومـات دقيقـة      
  .قاعدة البيانات أداة مفيدة تبقىعن اخلرباء املتاحني، مما يضمن أن 
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