
 CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4  األمـم املتحـدة 

 
 

 اقيةمؤمتر الدول األطراف يف اتف
  األمم املتحدة ملكافحة الفساد

 

 
Distr.: General 
18 June 2013 
Arabic 
Original: English 

 

 
230713    V.13-84315 (A) 

 
 

 *1384315*
 

مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 
  ملكافحة الفساد

 خلامسةاالدورة 
   ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين٢٩-٢٥مدينة بنما، 

  * من جدول األعمال املؤقَّت٤البند 
 املنع 

الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية  
 املعين مبنع الفساد

 ٢٠١٣أغسطس / آب٢٨- ٢٦فيينا، 
  **تمن جدول األعمال املؤقَّ) ب (٢ند الب

  اكش رَّإعالن م"، املعنون ٤/٣ر املؤمتر تنفيذ قرا
والتوصيات الصادرة عن الفريق  ،"بشأن منع الفساد

: ٢٠١٢أغسطس /آب العامل يف اجتماعه املعقود يف
         توصيات أخرى

   اكشإعالن مرَّ"، املعنون ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ القرار     
      "ع الفسادبشأن من

         من إعداد األمانةأساسيةورقة معلومات     
    مقدِّمة  -أوالً  

 ،٣/٢ يف قـراره     ،قرََّر مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد              -١
 ٧مبكافحـة الفـساد، وفقـاً للفقـرة     ُيعـىن  أن ُينشئ فريقاً عامالً حكوميـاً دوليـاً مفتـوَح العـضوية       

 مـن النظـام     ٢  مـن املـادة    ٢ والفقـرة    ، من اتفاقية األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد          ٦٣ من املادة 
بـشأن  دة إليـه    إىل املؤمتر يف تنفيذ الواليـة املـسنَ       واملساعدة  املشورة  لكي يقدِّم   الداخلي للمؤمتر،   

  .منع الفساد
───────────────── 

 * CAC/COSP/2013/1.  
  **  CAC/COSP/WG.4/2013/1.  
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  : ر املؤمتر أن يؤّدي الفريق العامل املهام التاليةويف القرار نفسه، قرَّ  -٢
   يف جمال منع الفساد؛وتطوير رصد معريفمساعدة املؤمتر يف جتميع   )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
التعــاون بــني مجيــع أصــحاب املــصلحة   علــى يع تــشجالمــساعدة املــؤمتر علــى    )د(  

  .وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد
   ٢٤يف الفتـرة مـن       ،بـاملغرب  ،واعتمد املؤمتر يف دورته الرابعة، املعقـودة يف مـراكش           - ٣

إعــالن مــراكش بــشأن منــع  "، املعنــون ٤/٣، القــرار ٢٠١١أكتــوبر /تــشرين األول  ٢٨إىل 
  ". الفساد

ــؤمتر يف ذلــ    -٤ ــّرر امل ــوح      وق ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــرار أن يواصــل الفري ك الق
إســداء املــشورة وتقــدمي املــساعدة إىل املــؤمتر يف تنفيــذ واليتــه يف جمــال منــع   يف العــضوية عملــه 

أداء املهـام   أن تواصـل    وطلب إىل األمانة أيضا، رهناً بتوافر موارد من خارج امليزانيـة،            . الفساد
ــة مل ــع     رصــد دويل جلمــع  الوظيفي ــدة يف جمــال من ــا عــن املمارســات اجليِّ املعلومــات املتاحــة حالي

الفــساد، حبيــث تركِّــز جهودهــا بــصفة خاصــة علــى التنظــيم املنــهجي للمعلومــات املتلقّــاة مــن   
  .الدول األطراف وعلى تعميمها

ويف االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع    -٥
ــساد، امل ــن   الف ــود يف فيينــا م ــسطس / آب٢٩ إىل ٢٧عق ــة معلومــات  ، أُعــدَّت ٢٠١٢أغ ورق
لتنفيــذ خــالل الفتــرة الــسابقة إبــالغ الفريــق العامــل بــاإلجراءات الــيت اتُّخــذت لغــرض  أساســية
  ).CAC/COSP/WG.4/2012/4الوثيقة  (٤/٣القرار 

دول األطـراف   مـؤمتر الـ   هـو إبـالغ     احلاليـة ف  من ورقـة املعلومـات األساسـية        أما الغرض     -٦
الورقـة  هـذه   وتـسعى   .  منـذ اعتمـاده    ٤/٣لتنفيـذ القـرار     اختذها الفريق العامـل     باإلجراءات اليت   

املـؤمتر يف رسـم معـامل الطريـق         إىل  ملـساعدة   ايف تقدمي   إىل دعم اجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل        
   .الفساد منعللعمل يف جمال الذي يفضي إىل اختاذ إجراءات فّعالة 
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 الصادر عن مؤمتر الدول ٤/٣معلومات حمدَّثة عن حالة تنفيذ القرار   -ياًثان  
  األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

  
      الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد  - ألف  

    زاهة يف املؤسسات  املبادرة املتعلقة بالن    
زاهـة بـني أعـضاء        د املتواصـلة الـيت تبـذهلا األمانـة مـن أجـل تعزيـز الـن                نوَّه املؤمتر بـاجلهو     -٧

مــن خــالل املبــادرة وذلــك جملــس الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق   
   .منها التعاون مع مكتب األخالقياتعدٍَّة زاهة يف املؤسسات، بوسائل  املتعلقة بالن

االضـطالع  قُـُدماً يف  املـضّي  ات واجلرميـة   خـدِّر ة املعـين بامل    مكتب األمم املتحد   ويواصل  -٨
التنظيميـة  ، اليت تـسعى إىل اسـتعراض القواعـد واللـوائح      املتعلقة بالنـزاهة يف املؤسسات   املبادرةب

اسـتناداً إىل  املـذكور، وذلـك   الداخلية للمنظمات الدوليـة املمثلـة يف جملـس الرؤسـاء التنفيـذيني              
حاليـاً بـصدد إعـداد مـشروع        ات واجلرميـة هـو      خـدِّر املومكتب  . ة الفساد معايري اتفاقية مكافح  

 النهائي يف الدورة اخلامـسة ملـؤمتر        ر التقريرَ صِدتقرير لتعميمه على اهليئات املشاركة، وسوف يُ      
  .الدول األطراف

ع منظمــة التعــاون والتنميــة يف مــات واجلرميــة عالقــة شــراكة خــدِّراملمكتــب قــد أقــام و  -٩
تكـوين جمموعـة واسـعة مـن املنظمـات الدوليـة فيمـا              قتصادي يف مشروع يهدف إىل      امليدان اال 

 املعـايري املـشتركة     ويـسعى املـشروع إىل حتديـد      . يتعلق بالتدابري القائمـة املعنيـة مبكافحـة الفـساد         
ــة ملكافحــة الفــساد يف عملياهتــا،       ــة ضــمن جهــود املنظمــات الدولي ــدة احملتمل واملمارســات اجلي

يف التحقيقـات   البلـدان   مـع حكومـات     على حنو فّعـال     املعلومات  والتشارك يف    ولكفالة التعاون 
  . الفساديف قضايا 

    
    اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية    

تنفيـذ  عـن   مبكّـرة   إبـالغ   تقـارير   تقـدمي    الدولَ األطراف علـى الـسعي إىل         شجَّع املؤمترُ   -١٠
باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعيـة، مـع التركيـز          الفصل الثاين من اتفاقية مكافحة الفساد،       
ع املمارسـات اجليِّـدة، واسـتبانة االحتياجـات مـن           يـ مجتعلى تقييم فعالية تـدابري املنـع القائمـة، و         

، يف ضوء االسـتعراض املقبـل للفـصل الثـاين مـن االتفاقيـة خـالل                  املؤمتر وأكَّد. املساعدة التقنية 
 بناء أطر تشريعية ومؤسـسية متَّـسقة مـع متطلّبـات            ض تنفيذها، أمهيةَ  الدورة الثانية آللية استعرا   

  .ذلك الفصل
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 املعين مبنـع الفـساد،      يف االجتماع الرابع للفريق العامل    املناقشة  مواضيع  تشمل  وسوف    -١١
نزاهـة  ) أ(املوضـوعني التـاليني     ،  ٢٠١٣أغـسطس   / آب ٢٨ إىل   ٢٦يف فيينـا مـن      واملزمع عقـده    

توعيـة  ) ب(و،  ) مـن االتفاقيـة    ١١املـادة   (النيابة العامـة    أجهزة  ة القضاء و  اجلهاز القضائي وإدار  
 ودور وســـائط اإلعـــالم ،الفـــساددرء إشـــراك األطفـــال والـــشباب يف وخـــصوصا اجلمهـــور، 

ــصدد    ــذا ال ــادة (واإلنترنــت يف ه ــة ١٣امل ــن االتفاقي ــدول األطــراف إىل   ).  م ــوُدعيــت ال وفري ت
 يف الـوثيقتني  َعُتجمَّـ كـي  ذ األحكـام قيـد املناقـشة،    املتعلقـة بتنفيـ  وخرباهتا   جتارهبا   معلومات عن 

CAC/COSP/WG.4/2013/2و CAC/COSP/WG.4/2013/3.  
ولتيــسري اإلبــالغ عــن تنفيــذ الفــصل الثــاين، تعمــل األمانــة علــى تبــسيط قائمــة التقيــيم    -١٢

 العامـل   وعالوة على ذلك، أنشأت األمانـة موقعـاً شـبكياً للفريـق           . الذايت اخلاصة بالفصل الثاين   
من الدول األطراف قبل كل اجتماع، باإلضـافة        هذا التاريخ   مة حىت   دَّ املعلومات املق  ُتجمَّع فيه 

ــضاحية، وُتــ       ــروض اإلي ــن األمانــة، والع ــصادرة ع ــصلة ال ــارير ذات ال ــها وفقــا  نظَّإىل التق م كل
ممارســات ذ حتقيقـاً لــدور األمانـة كمرصــد لل  هـذه املبــادرة، الـيت ُتَنفَّــ  و )١(. احملــوريللموضـوع 

  .الً فّعااً استخداممةملعلومات املقدَّااستخدام  من شأهنا أن تيسِّر اجليدة
    

    القطاع العام   - باء  
وإدارة الـشؤون االقتـصادية     ات واجلرميـة    خـدِّر امل بالتعاون القائم بني مكتـب       املؤمتُرنّوه    -١٣

طـاع العـام، وطلـب إىل األمانـة          بشأن مكافحة الفـساد يف الق       العامة واالجتماعية التابعة لألمانة  
جــوائز األمــم املتحــدة للخدمــة وخــصوصا بــالنظر بعــني االعتبــار إىل أن تواصــل هــذا التعــاون، 

 وكذلك من خالل مبادرات أخرى، مبا يشمل األنشطة اليت تعـزِّز تأديـة اخلدمـة العامـة         ،العامة
   .ومنع الفساد

    
    جوائز األمم املتحدة للخدمة العامة    

تعاونـه مـع إدارة الـشؤون االقتـصادية واالجتماعيـة           ات واجلرميـة    خدِّراملمكتب  واصل    -١٤
مــن جــوائز األمــم " منــع الفــساد ومكافحتــه يف اخلدمــة العامــة "جــائزة فيمــا يتعلــق بــإدارة فئــة  

سات اخلدمــة العامــة علــى هــذه اجلــوائز ُتمــَنح تقــديراً ملؤســو .املتحــدة الــسنوية للخدمــة العامــة
واســتجابتها إىل  اإلبداعيــة الــيت تــؤّدي إىل زيــادة فعاليــة اإلدارة العموميــة   ا ومــسامهاهتاإجنازاهتــ

باملرتبـة األوىل يف هـذه     البلـدان الفـائزة      توكانـ  .يف خمتلـف بلـدان العـامل      ذات الصلة   املتطلّبات  
───────────────── 

-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on :املوقع الشبكي  )1(  

prevention.html.  
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ــام   ــة يف ع ــشيوس    ٢٠١٢الفئ ــا واملكــسيك وموري ــة كوري ــا ومجهوري ــائزة   و، تركي ــدان الف البل
ت البلـدان الفـائزة     وكانـ ). عـن مبـادرة أخـرى     (ورجيـا وسـنغافورة واملكـسيك       باملرتبة الثانية ج  

، والبلـدان الفـائزة      إيطاليـا وُعمـان واملغـرب واهلنـد        ٢٠١٣باملرتبة األوىل يف هذه الفئـة يف عـام          
وبعــد ثالثــة أعــوام مــن التعــاون يف هــذا . باملرتبــة الثانيــة مجهوريــة كوريــا وجورجيــا وســلوفينيا

 يف تأســيس شــامل ملــشاركتهلــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة، وبعــد تقيــيم  اجملــال مــع إدارة ا
تعليـق  ات واجلرميـة    خـدِّر املر مكتـب    ، قـرّ  "منع الفساد ومكافحته يف اخلدمـة العامـة       "وإدارة فئة   

  .  املقبلنيجوائز األمم املتحدة للخدمة العامة للعامنيبرنامج مشاركته يف 
نقــل "يف اجتمــاع فريــق اخلــرباء بــشأن موضــوع  ات واجلرميــةخــدِّراملوشــارك مكتــب   -١٥

، الــذي " لتحــسني أداء اخلــدمات العامــة يف أقــل البلــدان منــواً  االبتكاريــةوتكييــف املمارســات 
فربايــر / شــباط٢٦ و٢٥نظمتــه إدارة الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة يف نيويــورك يــومي      

 بـشأن االبتكـارات األنـسب        اجتماع فريـق اخلـرباء منـرباً إلجـراء مناقـشات           وقد أتاح . ٢٠١٣
ــواً، ودور    ــل من ــدان األق ــها للبل ــم املتحــدة  النقل ــسِّر ألم ــشروع اإلدارة   املي ــة، وم يف هــذه العملي

لتعزيز قدرات القطاع العام يف هذه البلـدان علـى تقـدمي خـدمات عاليـة اجلـودة علـى          املذكورة  
  .  عن طريق نقل وتكييف املمارسات املبتكرةمنصفحنو 
أيضاً يف اجتماع فريـق خـرباء ويف حلقـة عمـل لتنميـة              ات واجلرمية   خدِّرامل ساهم مكتب   -١٦

" التزام املواطن بتعزيز الشفافية واملـساءلة     : العامةاإلدارة  منع الفساد يف    "القدرات حول موضوع    
ات خـدِّر مكتب امل وشارك  . ٢٠١٢ُنظِّما يف إطار احتفالية جوائز اخلدمة العامة واملنتدى يف عام           

ــة       واجلرميــة ــة التابع ــاإلدارة العام ــة ب ــة اخلــرباء املعني ــة عــشرة للجن ــدورة الثاني ــصفة مراقــب يف ال  ب
 يف مقـر األمـم املتحـدة يف نيويـورك يف الفتـرة مـن                واملعقـودة للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،     

املــــستجيبة  العامــــةواستعرضــــت اللجنــــة دور احلوكمــــة . ٢٠١٣أبريــــل / نيــــسان١٩ إىل ١٥
  .٢٠١٥يف حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وخطة التنمية ملا بعد عام واخلاضعة للمساءلة 

    
    الربملانيون    

مـن  مع املنظمة العاملية للربملـانيني املناهـضني للفـساد       ات واجلرمية   خدِّرامليتعاون مكتب     -١٧
  يف املـؤمتر   ات واجلرميـة  خـدِّر مكتـب امل  وشـارك   . تعزيز دور الربملانيني يف مكافحـة الفـساد       أجل  

 كـانون  ٣١يف مـانيال يف الفتـرة مـن         الـذي ُعقـد      ،العاملي اخلامس للربملـانيني املناهـضني للفـساد       
  . ٢٠١٣فرباير / شباط٢يناير إىل /الثاين
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    تعيني السلطات املختصة     
الــسلطات املختــصة الــيت  أمســاء ناشــد املــؤمتر الــدولَ األطــراف أن تبلّــغ األمــني العــام ب    -١٨

أن تساعد الـدول األطـراف األخـرى علـى وضـع وتنفيـذ تـدابري حمـدَّدة ملنـع                    عيَّنتها واليت ميكن    
  . إن مل تكن قد أبلغته هبا بعد، وأن حتدِّث املعلومات املوجودة عند االقتضاء،الفساد
الـسلطات  بـشأن   ، كان األمني العام قد تلقى إشـعارات         ٢٠١٣مايو  / أيار ١٧وحبلول    -١٩

ــة بتقــدمي املــساعدة   ــع يفاملختــصة املعني ــدابري من ــالفقرة  الفــسادت  مــن ٦ مــن املــادة ٣، عمــالً ب
 ، األرجنـتني  ،أذربيجـان  ، إثيوبيـا  ،االحتـاد الروسـي   :  التاليـة  ٨٣الـاالتفاقية، من الدول األطراف     

ــا،األردن ــا ، إكــوادور،ئيلإســرا ، إســتونيا، إســبانيا، أرميني ــة  ،ألباني ــارات العربي  ،املتحــدة اإلم
 ، بلجيكـا  ، بـروين دار الـسالم     ، الربتغـال  ، باكـستان  ،يـسلندا إ ، أوغندا ، أوزبكستان ،أوروغواي

 ، تركيـا  ، تايلنـد  ، بـريو  ،)املتعـددة القوميـات    - دولـة ( بوليفيـا    ، بولندا ، بنما ، بنغالديش ،بلغاريا
 ، مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية الــسابقة   ، مجهوريــة كوريــا ، جــزر كــوك ،األســود اجلبــل

ــدامنرك ــا،ال ــيا ، روماني ــانت لوس ــسل، س ــلوفاكيا،فادور ال ــلوفينيا، س ــنغافورة، س ــسويد، س  ، ال
ــسرا زويال   فــن، الفلــبني، فرنــسا، غواتيمــاال، العــراق، الــصني، صــربيا، شــيلي، سيــشيل،سوي

 ، كرواتيـا  ، الكـامريون  ، كازاخـستان  ، قطر ، قربص ، فييت نام  ، فنلندا ،)البوليفارية -ة  مجهوري(
ــدا ــا ،كن ــا، كوســتاريكا،كــوت ديفــوار  ،كوب ــا كي، كولومبي ــا،ني ــا، لكــسمربغ، التفي  ، ليتواني

 ، موريــشيوس، منغوليــا، ملــديف، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مدغــشقر، مالطــة،ليختنــشتاين
ــا ــرويج،ناميبي ــد، هــاييت، نيكــاراغوا، النمــسا، الن ــدا، اهلن ــة  الواليــات املتحــدة، هولن . األمريكي

لتـستفيد منـه تلـك       )٢( املعلومات عن السلطات املختصَّة يف دليل حاسويب مباشـر         وسوف تـتاح 
  .اليت لديها حساب مستعِمل ، احلكوميةاألجهزةالسلطات و

    
    وتضارب املصاحل التصريح باملوجودات املالية     

نــاقش الفريــق العامــل احلكــومي الــدويل املفتــوح العــضوية املعــين مبنــع الفــساد خــالل       -٢٠
مـسائل   ،٢٠١٢أغـسطس  /آب ٢٩ إىل   ٢٧ يف فيينا يف الفترة من       ، الذي ُعقد  اجتماعه الثالث 

. واإلبــالغ عــن األفعــال املنطويــة علــى فــساد التــصريح بــاملوجودات املاليــة تــضارب املــصاحل و
، األمانـة تـدريباً ومـساعدة تقنيـة إىل عـدد مـن البلـدان               توفَّـر واستناداً إىل املعلومات املقدمـة،      

بتــضارب اخلاصــة  حــول صــياغة التــشريعات  ،منــها تركمانــستان وجنــوب الــسودان ومــصر و
فيمـا يتعلـق     اإليـضاحية حـول االجتاهـات العامليـة واملمارسـات اجليـدة              عـروض املصاحل وتقدمي ال  

  . باستحداث نظم بشأن التصريح باملوجودات املالية
───────────────── 
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    املشتريات العمومية    
ناشد املؤمتُر يف دورته الرابعة الدولَ األطراَف أن تشجَِّع على مشاركة دوائر األعمـال                -٢١

لفـساد  لـدرء ا  منها وضُع مبادرات للترويج الختاذ تـدابري         عّدة و  يف منع الفساد بطرائق   التجارية  
 مــن االتفاقيــة، ٩ وتنفيــذها عنــد االقتــضاء، مبــا يتَّــسق مــع املــادة  ةالعموميــاملــشتريات يف نظــام 

ف املناعـة أمـام إغـراء الفـساد         والعملُ مع دوائر األعمال التجارية ملعاجلة املمارسات الـيت ُتـضعِ          
ونّوه مع التقدير بالتعاون القـائم بـني األمانـة وجلنـة األمـم املتحـدة للقـانون              . يف القطاع اخلاص  
بغية مساعدة الـدول األطـراف علـى        املشتريات العمومية   بشأن  ) األونسيترال(التجاري الدويل   

  . من االتفاقية٩تنفيذ املادة 
مـوذجي لالشـتراء العمـومي يف       وقد اعتمدت األونسيترال صيغة حمدَّثة مـن القـانون الن           -٢٢
ــوز ــه /مت ــوذجي       . ٢٠١١يولي ــانون النم ــتراع للق ــل اش ــوذجي دلي ــانون النم ــذا الق ــصحب ه وي

ــام     ــشر يف ع ــومي، ُن ــتراء العم ــسياسات    ٢٠١٢لالش ــضايا ال ــشأن ق ــاً ب ــضمن تعليق ــة ، يت العام
لة مــسأوأمانــة األونــسيترال منــذ ذلــك احلــني يف  ات واجلرميــة خــدِّراملوينظــر مكتــب . والتنفيــذ

 مــن االتفاقيــة، ووضــع بــرامج  ٩تقــدمي دعــم مــشترك لتنفيــذ هــذا القــانون النمــوذجي واملــادة   
  . مساعدة تقنية بالتعاون الوثيق مع الشركاء والدول املهتمة

ــ  -٢٣ ــادرة  ات واجلرميــةخــدِّر املذ مكتــبوينفّ ــ"ز نســيم"، بــدعم مــن مب   مــشروَع،اهــةز ن لل
يهـدف  الـذي  زاهـة يف االشـتراء العمـومي، و    ل الـن الشراكة بني القطاعني العام واخلاص مـن أجـ        

 وسـدِّ   ،التعرض للفساد يف نظـم االشـتراء العموميـة        الضعف اليت تؤدي إىل     واطن  إىل احلد من مَ   
 وقـد أُنـشئت     .االتصاالت بني إدارات االشتراء العمومي والقطـاع اخلـاص        يف املعرفة و  الثغرات  

 التـشريعات القائمـة وتنفيـذها واملمارسـات         يف اهلند واملكـسيك أفرقـة عاملـة تقنيـة السـتعراض           
 دراســة مرجعيــة الــتمس بــشأهنا آراء ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املوأجــرى . اجليِّــدة والتحــديات

األطراف الفاعلـة يف القطـاعني العـام واخلـاص بغـرض وضـع مبـادرات تـدريب مـشتركة تـوفِّر                      
ة هــذا التحــدي املــشترك  ملــوظفي الــشركات واملــوظفني العمــوميني مزيــداً مــن الفــرص ملناقــش   

 حاليـاً علـى وضـع دليـل عملـي ملنـع الفـساد فيمـا                 ات واجلرمية خدِّرمكتب امل ويعمل  . ومعاجلته
  . من االتفاقية٩ي يف ضوء املادة يتعلق باالشتراء العموم

    
    العدالة اجلنائية  - جيم  

ع ضـمانات  دعا املـؤمتر الـدول األطـراف إىل اسـتخدام االتفاقيـة باعتبارهـا إطـاراً لوضـ                  -٢٤
حمدَّدة ومكيَّفة حسب االحتياجات ملنع الفساد يف القطاعات الـيت ميكـن أن تكـون أشـّد      رقابية  



 

8 V.13-84315 

 

CAC/COSP/2013/17
CAC/COSP/WG.4/2013/4  

 بنـاًء علـى طلبـها    ،تعّرضا لـه، وطلـب إىل األمانـة أن تـساعد الـدول األطـراف يف القيـام بـذلك              
  .ورهنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية

تطوير أدوات معرفيـة لتيـسري تقـدمي      العمل على   ات واجلرمية   خدِّراملمكتب  قد واصل   و  -٢٥
ــا       ــدرات، مب ــاء الق ــة حــسب االحتياجــات لبن ــساعدة املكيَّف ــك امل ــق بالقطاعــات   يف ذل ــا يتعل م

  .لفسادخاطر املعرضةً اليت قد تكون األوضاع و
    

    نزاهة القضاء ونزاهة النيابة العامة     
الــصيغة النهائيــة  واجلرميــة اتخــدِّرامل، وضــع مكتــب ٢٠١١ديــسمرب /يف كــانون األول  -٢٦

 دعـم  الـدليل الغرض مـن هـذا   و. ، وقام بنشرهللدليل املرجعي بشأن تدعيم نـزاهة القضاء وقدرته    
وتوعية األشخاص املكلَّفني مبهمة إصالح وتوطيد نظم العدالة يف بلـداهنم، والـشركاء يف التنميـة                

ــة للمــساعدات التقن     ــات املقدِّم ــة وســائر اجله ــةواملنظمــات الدولي ــدليلويهــدف . ي ــوفري ال  إىل ت
معلومــات عمليــة بــشأن كيفيــة بنــاء وصــون نظــام عدالــة يتَّــسم باالســتقاللية واحليــاد والــشفافية   

  . والفعالية والكفاءة وينحو إىل تقدمي اخلدمات وحيظى بثقة الناس ويرتقي إىل املعايري الدولية
 مـن االتفاقيـة     ١١يـذ املـادة     على وضع دليل لتنف   ات واجلرمية   خدِّرامليعمل مكتب   كما    -٢٧

لكـي  عمليـاً   ا تقييميـا ، يتـضمن إطـار  )التدابري املتعلقة باجلهـاز القـضائي وأجهـزة النيابـة العامـة      (
لتحديـد وتلخـيص    أداة مثينـة ُتـستخدم      املرجعـي   وسـوف يكـون هـذا املـورد         . الدولتستخدمه  

 إطـارا ضـع   وهـة النيابـة العامـة، و      زاهـة القـضائية ونزا      بـالن الوثيقـة الـصلة     املعايري واملوارد الدوليـة     
عمـل  يف حلقـات    ونـوقش مـشروع هـذه األداة        . ١١ تستخدمه الدول يف تقييم تنفيذها للمادة     

إقليمية حضرها كبار أعضاء اجلهاز القضائي يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا وجنوب شـرق              
  . ول األطرافالدورة اخلامسة ملؤمتر الدهنائية من األداة يف عَرض صيغة وسوف ُت. آسيا

    
     مكافحة الفساد هيئات    

تعاونه الوثيـق مـع الرابطـة الدوليـة لـسلطات مكافحـة             ات واجلرمية   خدِّراملواصل مكتب     -٢٨
املـساعدة  حول اخلامسة يف حلقتها الدراسية التدريبية    املشاركة يف اجتماعاهتا السنوية و    بالفساد،  

  . ٢٠١٣يونيه /، يف الصني، يف حزيرانيف جيناناليت ُعقدت التقنية وتبادل املعلومات، 
جمــال مكافحــة الفــساد، وممارســون يف هليئــات جتّمــع رؤســاء حــاليون وســابقون  قــد و  -٢٩

 يف ٢٠١٢ نــوفمرب/ يف جاكارتــا يف تــشرين الثــاين،مكافحــة الفــساد، وخــرباء مــن أحنــاء العــامل 
 مـن مفوضـية إندونيـسيا        بـدعوة  ،مكافحـة الفـساد   هليئـات   املؤمتر الدويل املعين باملبادئ الالزمـة       

ات خـدِّر للقضاء على الفساد وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين بامل          
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ــادئ اخلاصــة   ،واجلرميــة ــشة جمموعــة مــن املب ــات  ملناق ــدعم   هبيئ ــيت ُتعــزز وت مكافحــة الفــساد ال
والتحـديات الـيت    تها  اليت استخلص وناقش املشاركون اخلربات    . وفعاليتهااهليئات  استقالل هذه   

واعتمـد املـؤمتر الـدويل      . كفالة استقالهلا وفعاليتـها   الالزمة ل قتضيات  امل، و ها هذه اهليئات  واجهت
هـذه  مة لـضمان سـلطة       املُـصمَّ  ،مكافحـة الفـساد   هليئـات   إعالن جاكارتا بشأن املبادئ الالزمـة       

  . وصون استقالهلااهليئات 
مكافحة الفـساد واسـتراتيجيات     هيئات  اً بشأن   حبوثات واجلرمية   خدِّراملوجيري مكتب     -٣٠

وفري بغيــة تــ،  املواَجهــةاملمارســات اجليــدة والتحــدياتمبــا يف ذلــك مكافحــة الفــساد الوطنيــة، 
ات خـدِّر مكتـب امل  م  وقّد.  من االتفاقية وتنفيذمها   ٦ و ٥التوجيه التقين بشأن استعراض املادتني      

ة فــساد جديــدة يف جنــوب الــسودان، مكافحــهيئــة  مــساعدة يف صــياغة اختــصاصات واجلرميــة
  . مكافحة الفساد األساسية يف نيجريياهيئات يف والعملياتية وتعزيز القدرات املؤسسية 

ــة خــدِّراملشــارك مكتــب  و  -٣١ ــسياسات  ات واجلرمي ــة يف حــوار حــول ال ــع  العام ــشأن من ب
مـم املتحـدة    مه حمفل اجلنوب األفريقي ملكافحـة الفـساد باالشـتراك مـع  برنـامج األ               الفساد، نظّ 

وكــان اهلــدف مــن . ٢٠١٢ديــسمرب / كــانون األول٥ و٤اإلمنــائي، وُعقــد يف ماســريو يــومي  
 ملكافحـة الفـساد مـن شـرق         هيئـة  مـشاركاً مـن سـت عـشرة          وسـتني  اً واحـد  احملفل، الذي ضـمّ   

املّتبعـة  أفـضل املمارسـات     التـشارك يف    وجنوب أفريقيا، تقييم االجتاهـات والتحـديات العامليـة و         
  .الفساديف منع 

    
    منع غسل األموال      

قـانون ُيـشترع    اسـتعراض مـشروع     يف   مـساعدة تقنيـة      ات واجلرميـة  خـدِّر مكتب امل م  قدَّ  -٣٢
 ، وذلـك مـن أجـل ضـمان متثّـل     بلدان يف آسيا واحملـيط اهلـادئ  يف مكافحة غسل األموال  بشأن  

  . لفساداتفاقية األمم املتحدة ملكافحة امقتضيات على حنو واف باملراد التشريع 
 بنـــشاط يف احملافـــل اإلقليميـــة املعنيـــة بغـــسل ات واجلرميـــةخـــدِّرمكتـــب املويـــشارك   - ٣٣

توعيــة احلكومــات مبــا بغيــة األمــوال، مثــل فرقــة العمــل الكاريبيــة املعنيــة بــاإلجراءات املاليــة، 
مكتــب م وقــدَّ. إطــار االتفاقيــة، ومناصــرة االنــضمام إليهــاضــمن يتعلــق مبنــع غــسل األمــوال 

دول األطـراف،   حول املساعدة التقنية املتاحة لل    إعالمية   كذلك إحاطات    ات واجلرمية رخدِّامل
  . على طلب منهاًءبنا
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    الشرطة    
يف فــساد ال يف تــدريب إقليمــي حــول مكافحــة    ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املشــارك   -٣٤

ريــيب الـذي   ، وقدَّم الدعم لذلك احلدث التدالسابقةالشرطة يف مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية    
، يبـالتدريـ احلـدث   مـت فرنـسا والنمـسا       نظَّقـد   و.  مـن منطقـة غـرب البلقـان        ُنظِّم لصاحل بلـدان   

وقامت فرنسا بصياغة أداة شاملة لتقييم العوامل الـيت ُتـضعف املناعـة أمـام إغـراء الفـساد لـدى                     
  .ضباط الشرطة

    
    السجون    

كافحــة القرصــنة، رناجمــه املعــين مبيف إطــار ب ، الــدعمات واجلرميــةخــدِّرمكتــب امليقــّدم   -٣٥
 جلستان تدريبيتان عن مكافحة الفـساد،       ُنظِّمتو. منع الفساد يف السجون يف الصومال     بشأن  

 يف ، ُعقــدتاواحــدة لكبــار ضــباط الــسجون واألخــرى لعمــوم الــضباط واملعيــنني منــهم حــديثاً   
 واســـتناداً إىل . يف أكادمييـــة الـــسجون يف غـــاروي يف بونتالنـــد٢٠١٢نـــوفمرب /تـــشرين الثـــاين

مبكافحـة  خـاص   ن  املزيد من الدعم، أُدمج مكوّ    املقدَّمة وإىل طلبات التماس     التعليقات اإلجيابية   
 اجلوانــب املتعلقــة  ُتــضمَّنوســوف . ٢٠١٣الفــساد ضــمن برنــامج مكافحــة القرصــنة لعــام      

 مبكافحــة الفــساد يف برنــامج التــدريب الــذي تقدمــه أكادمييــة الــسجون بغيــة تــدعيم القــدرات   
مكتــب وســوف يــدعم . مواجهــة الفــساد ضــمن منظومــة الــسجون علــى البــشرية واملؤســسية 

وســوف . رقابيــةُبــىن تنظيميــة  وضــع تــدابري لتقليــل خمــاطر الفــساد وإنــشاء ات واجلرميــةخــدِّرامل
ــة هــشّ املتطلبــات التــدابري تلــك تتنــاول   وتستكــشف مــداخل مكافحــة  ،ةاحملــددة الالزمــة لدول

  . الواسعهيف إطارة الفساد ضمن قطاع العدال
ــم    -٣٦ ــا دعـ ــدِّرمكتـــب املكمـ ــةخـ ــع ات واجلرميـ ــاد  وضـ ــسلوك  واعتمـ ــد الـ ــة قواعـ مدونـ

وبـدعم مـن األكادمييـة اإلقليميـة ألمريكـا          .  ملوظفي األجهـزة اإلصـالحية يف بنمـا        ياتواألخالق
ه املدونة منيطـة تدريبيـة سـوف        ي ملكافحة الفساد، أصبحت هذ      الوسطى ومنطقة البحر الكاريب   

ات خـدِّر مكتـب امل ويـساعد  .  مـن التـدريب األويل ملـوظفي األجهـزة اإلصـالحية     ال جـزء كُّتـش 
 األجهـزة    كـذلك يف إعـداد تـدريب حـول مكافحـة الفـساد وقواعـد الـسلوك ملـوظفي                   واجلرمية

  .اإلصالحية يف أوروغواي
    

    ح القطاع األمين وسيادة القانونإصال    
إجيابياً لربنامج إرساء الرتاهة التابع ملنظمة حلـف         دعماً   ات واجلرمية خدِّرمكتب امل م  قدَّ  -٣٧

 لزيــادة ٢٠٠٧نــوفمرب /الربنــامج يف تــشرين الثــاين وقــد أُنــشئ هــذا  ). النــاتو(مشــال األطلــسي 
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أدوات عمليـة ملـساعدة الـدول علـى تعزيـز الرتاهـة             توفري  لممارسات اجليدة و  الترويج ل الوعي و 
ويف هـذا الـصدد،   . ل تعزيز الـشفافية واملـساءلة     وتقليل خماطر الفساد يف القطاع األمين من خال       

 ُعقـدت   ، يف حلقة عمل تثقيفيـة وتدريبيـة خلـرباء متخصـصني           ات واجلرمية خدِّرمكتب امل ساهم  
ــة األساســية   ،٢٠١٢أكتــوبر /يف بروكــسل يف تــشرين األول  هبــدف حتديــد املتطلبــات التدريبي

كتـب  املشـارك   عالوة علـى ذلـك،       و .مبسائل الرتاهة ومكافحة الفساد   فيما يتعلق   لقوات الناتو   
وقـام  . ٢٠١٣فربايـر   / يف مـونتريي يف شـباط      ، الـذي ُعقـد    يف مؤمتر إرسـاء الرتاهـة التـابع للنـاتو         

املــدربني يف التــدريبات اخلاصــة بربنــامج إرســاء الرتاهــة التــابع  مبهــام اخلــرباء التــابعون للمكتــب 
  .يل على التوا٢٠١٢ و٢٠١١يف عامي  يف تركيا وأملانيا ،للناتو
مـن أجـل    إسهامات ومـشورة    بانتظام   ات واجلرمية خدِّرمكتب امل م  ، قدَّ وإضافة إىل ذلك    -٣٨

. وضع سلـسلة مـن املـذكرات التوجيهيـة ُتـصدرها األمـم املتحـدة حـول إصـالح القطـاع األمـين                  
وسوف تدعم هذه املذكرات التخطيط االستراتيجي وتنفيذ الربامج على مستوى املقـر الرئيـسي              

وى امليــداين عــن طريــق تعزيــز التنــسيق وكفالــة االتــساق يف النــهج املتعلــق بإصــالح  وعلــى املــست
 العمــل بنــشاط يف تقــدمي اإلســهامات    ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املويواصــل . القطــاع األمــين 

  .ة املتعلقة جبهود مكافحة الفساد فيما خيص تقارير األمم املتحدة واألنشطاإلرشاداتو
    

    القطاع اخلاص  - دال  
استذكر مؤمتر الدول األطراف الزَّخَم الذي َتولَّد من خالل إعـالن بـايل بـشأن قطـاع                   -٣٩

يف دورة املـؤمتر الثانيـة      اليت حـضرت     القطاع اخلاص    كياناتاألعمال، الذي أعلنت من خالله      
التزامها بالعمل على مواءمة مبادئ األعمال التجارية مع القيم األساسـية اجملـسَّدة يف االتفاقيـة،              

 وتعزيـز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص          ،ضع آليات الستعراض امتثال الـشركات     وو
باملبـادرات الـيت قامـت هبـا األمانـة لتعزيـز       أيـضا  وأحاط املؤمتر علمـاً    . مكافحة الفساد من أجل   

الشراكات مع القطاع اخلاص من أجل مكافحة الفساد، بالتعاون الوثيق مع املنظمات الدوليـة              
ــصلة، ــستمر يف   ذات ال ــة أن ت ــب إىل األمان ــدمي  وطل ــادئ    تق ــوعي مبب ــاء ال ــى إذك ــساعدة عل امل

وناشد املؤمتُر الـدولَ األطـراَف أن تـشجَِّع علـى مـشاركة             . االتفاقية يف دوائر األعمال التجارية    
للتـــصّدي  مـــع هـــذه الـــدوائر العمـــلدوائـــر األعمـــال التجاريـــة يف منـــع الفـــساد عـــن طريـــق  

  .الفساد يف القطاع اخلاصخماطر ناعة أمام لممارسات اليت ُتضعف املل
 لــتمكني القطــاع اخلــاص مــن اعتمــاد      جاهــداًات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املويــسعى   -٤٠

 ووضــع ،سق مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ملكافحــة الفــساد تتـّـ عامــة سياســات 
مكتـب   هذا الصدد، يـساهم      ويف. واملوازين الالزمة لتعزيز الشفافية واملساءلة    الرقابية  الضوابط  
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،  بدور فّعال يف مـشروع مـشترك بـني عـّدة جهـات مـن أصـحاب املـصلحة            ات واجلرمية خدِّرامل
إلعـداد كتّيـب      مع منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي والبنـك الـدويل،               ُيضطلع به 

 الـصلة بـشأن     املبـادئ التوجيهيـة وغريهـا مـن املـواد ذات          بـني    جيمع   ،عملي للمنشآت التجارية  
ات خـدِّر مكتـب امل   وعالوة على ذلك، يعمل      .امتثال القطاع اخلاص ملتطلبات مكافحة الفساد     

وضــع أخالقيــات ملكافحــة عــن كيفيــة  علــى وضــع دليــل عملــي للمنــشآت التجاريــة  واجلرميــة
الـدول  ؤمتر  ملـ يصدر هذا الـدليل العملـي يف الـدورة اخلامـسة            سوف  و. الفساد وبرامج لالمتثال  

  .  ٢٠١٣نوفمرب /يف تشرين الثاينف األطرا
    

    االتفاق العاملي لألمم املتحدة    
 علــى الــشراكة الوثيقــة بينــه وبــني االتفــاق العــاملي  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املحيــافظ   -٤١

لألمـم املتحـدة، بغيـة التـرويج لتنفيـذ املبـدأ العاشــر مـن االتفـاق العـاملي، الـذي يـنص علـى أنَّــه             
. "از والرشـو   التجاريـة مكافحـة الفـساد بكـل أشـكاله، مبـا فيهـا االبتـز                يتعني علـى املؤسـسات    "

 علـى   ،وُعقد االجتماع التاسـع للفريـق العامـل التـابع لالتفـاق العـاملي واملعـين مبكافحـة الفـساد                   
ــدول األطــراف يف     ــدورة الرابعــة ملــؤمتر ال ات خــدِّرمكتــب املوشــارك . ٢٠١١عــام هــامش ال

ديـسمرب  /ة عشرة للفريق العامـل يف نيويـورك يف كـانون األول          كذلك يف الدورة احلادي    واجلرمية
  .  ٢٠١٣أبريل /، ويف االجتماع الثاين عشر يف نيودهلي يف نيسان٢٠١٢

الستبانة املمارسـات اجليِّـدة يف     ات واجلرمية خدِّرمكتب امل تكميالً للجهود اليت يبذهلا     و  -٤٢
الفريـق  ، فهو يشارك كعضو يف أعمـال        ) أدناه ٧٧ انظر الفقرة (تنظيم األحداث العامة الكربى     

 واملعين برعايـة األنـشطة الرياضـية ومراسـم     ،العامل الفرعي التابع لالتفاق العاملي لألمم املتحدة 
دليـل للـشركات مـن مجيـع األحجـام          ويعمل هذا الفريـق العامـل الفرعـي علـى وضـع             . الضيافة

لة، وسـوف ُينـشر الـدليل يف     هذه املسائل بطريقـة شـفافة وخاضـعة للمـسائ         مقاربة  حول كيفية   
  . ٢٠١٣عام 
مع مكتب االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة           ،ات واجلرمية خدِّراملكتب املعين بامل  وشارك    -٤٣

) اليونيـسيف (ومنظمة األمـم املتحـدة للطفولـة      ) الفاو(ألغذية والزراعة   األمم املتحدة ل  ومنظمة  
ــصناعية    ــة ال ــدو(ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنمي ــة االجتمــاع الــسنوي جلهــات    ،)اليوني يف رعاي

 ٢٩ و٢٨يـــومي الوصـــل املعنيـــة بالقطـــاع اخلـــاص يف منظومـــة األمـــم املتحـــدة، الـــذي ُعقـــد 
تـسريع وتـرية الـشراكات بـني        "زت املناقـشة علـى موضـوع         وركّـ  . يف فيينا  ٢٠١٢مارس  /آذار

اع اخلـاص يف    بالدور اهلام الذي يـضطلع بـه القطـ        مت   وسلّ ،"األمم املتحدة واملنشآت التجارية   
ــق أهــداف األمــم املتحــدة    كــذلك يف اجتمــاع يف  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب امل وشــارك .حتقي
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الــشراكات بــني تــآزر روابــط التعزيــز "ز علــى موضــوع ، ركّــ٢٠١٣أبريــل /جنيــف يف نيــسان
  ". غرض إحداث تأثري حمليل

مـم املتحـدة    لأل واالتفـاق العـاملي      ات واجلرمية خدِّرمكتب امل يواصل  عالوة على ذلك،      -٤٤
. "مكافحـة الفـساد   "أداة  املـسّماة   للقطاع اخلاص    التفاعلية   م اإللكتروين التعاون بشأن أداة التعلّ   

حبـسب انطباقهمـا    من االتفاق العاملي واالتفاقية     وهتدف هذه األداة إىل تعزيز فهم املبدأ العاشر         
 ٢٤ ٠٠٠ألداة  اسـتعمل هـذه ا    ،  ٢٠١٢فربايـر   /ومنـذ شـباط   . على أوسـاط األعمـال التجاريـة      

. ٢٠١٣يف أوائـل عـام   اعتماد نترنت، كما أُطلق برنامج شهادات شبكة اإلخط   على   شخص
، وسوف تـصدر الحقـاً مبزيـد        ٢٠١٣وصدرت نسخة باللغة الفرنسية من األداة يف أوائل عام          

ــة    ــة  واألخــرى، وغريهــا مــن اللغــات  مــن لغــات األمــم املتحــدة الرمسي ــة والربتغالي ــها األملاني من
  .ريةوالكو

    
    جمموعة العشرين واملنتدى االقتصادي العاملي     

 بــصفة مراقــب يف الفريــق العامــل املعــين مبكافحــة  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب امليــشارك   -٤٥
إىل كـذلك   ات واجلرميـة خدِّرمكتب امل، ُدعي ٢٠١٢ويف عام . الفساد التابع جملموعة العشرين  

فافية ومكافحـة الفـساد التابعـة جملموعـة العـشرين      املشاركة يف فرقة العمـل املعنيـة بتحـسني الـش     
 يف وضـع خطـة عمـل جمموعـة          ات واجلرميـة  خـدِّر مكتـب امل  وأسـهم    .املعنية باألعمـال التجاريـة    

ــساد  ال ــة الفـ ــددة ملكافحـ ــرة عـــشرين املتجـ ــاً ٢٠١٤-٢٠١٣للفتـ ــداً، الـــيت ُتعـــري اهتمامـ   متزايـ
  .فعاليةللمجهودات الرامية إىل إشراك القطاع اخلاص مبزيد من ال

خـصوصا  املنتـدى االقتـصادي العـاملي، و      بقويـة    عالقة   ات واجلرمية خدِّرمكتب امل وتربط    -٤٦
يف اجتمـاع فرقـة العمـل       املكتـب   وشـارك   . مبادرة الشراكة من أجل مكافحـة الفـساد التابعـة لـه           

ــادرة التابعــة للمنتــدى يف املكــسيك    ــشرين (، ويف جنيــف )٢٠١٢أبريــل /نيــسان(اخلاصــة باملب ت
م عروضــاً إيــضاحية حــول  قــدَّف، )٢٠١٣أبريــل /نيــسان(، ويف نيــودهلي )٢٠١٢أكتــوبر /األول

نتـدى   للم نيالـسنوي االجتمـاعني   وشـارك املـدير التنفيـذي للمكتـب يف          . عمله مع القطاع اخلاص   
ويف . ٢٠١٣ و ٢٠١٢ينـاير يف عـامي      / دافوس بسويسرا، يف كـانون الثـاين       االقتصادي العاملي يف  

أدىل املدير التنفيذي للمكتب بكلمة رئيسية أمام الرؤسـاء التنفيـذيني        ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاين 
  .مؤكّدا على أمهية دور املنشآت التجارية يف إجراء حتّول إجيايب يف هذا الصدد

ــادة جمموعــة العــشرين خــالل مــؤمتري قمــة جمموعــة       و  -٤٧ قــد ُعرضــت توصــيات علــى ق
ــسيك     ــابوس باملكـ ــوس كـ ــة يف لـ ــال التجاريـ ــة باألعمـ ــشرين املعنيـ ــة العـ ــشرين وجمموعـ  يف العـ

ــران ــه /حزي ــوىل . ٢٠١٢يوني ــب املوت ــةخــدِّرمكت ــاً دوراًات واجلرمي ــة   قيادي ، إىل جانــب اللجن
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ــصناعة     ــة وال ــال التجاري ــشارية لألعم ــصادي     االست ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ومنظم
واملنتدى االقتصادي العاملي، يف وضع توصيات بشأن تـشجيع القطـاع اخلـاص علـى املـشاركة                

 مـع غرفـة التجـارة الدوليـة     ات واجلرميـة خدِّرمكتب املوعمل  .تفاقيةااليف آلية استعراض تنفيذ    
ــدان االقتــصادي    ــة يف املي ــرامج   ومنظمــة التعــاون والتنمي ــشاء ب  علــى وضــع توصــيات بــشأن إن

التعــاون ضــمن القطــاع اخلــاص علــى تــشجيع المــن أجــل للمنــشآت التجاريــة تــدريب وتوعيــة 
مكتـب  كمـا تـوىل     . وبينه وبـني القطـاع العـام، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى بنـاء القـدرات                    

ي واللجنـــة ، إىل جانـــب منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصاد ات واجلرميـــةخـــدِّرامل
، "غريــت إيــسترين إينريجــي كوربوريــشن" االستــشارية لألعمــال التجاريــة والــصناعة وشــركة
  . قيادة األعمال املتعلقة بالشفافية يف االشتراء العمومي

  
    مبادرات القطاع اخلاص األخرى    

 خالل الدورة احلادية والعشرين للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت ُعقـدت يف                    -٤٨
تتـيح  و .زاهة يف العروض األوليـة العامـة   مبادرة الن،  اسُتهلّت رمسياً  ٢٠١٢أبريل  / يف نيسان  فيينا

ويف  .ساعدة البلــدان الناميــة علــى التــصدي للفــسادملــهــذه املبــادرة للمنــشآت التجاريــة فرصــة 
لناميــة إطـار املبـادرة املــذكورة، ميكـن للــشركات واملـستثمرين املــسامهة ماليـاً يف دعــم البلـدان ا      

  . زاهة فيما تبذله من جهود لوضع تشريعات وإنشاء مؤسسات ملكافحة الفساد ولترويج الن
 وضـع ات واجلرميـة علـى      خـدِّر يعكـف مكتـب امل    زاهـة،     للـن " ز  سيمن"دعم من مبادرة    بو  -٤٩

التفاقيـة  التـرويج ل  غرض  ل كافحة الفساد األمم املتحدة مل  برنامج للتوعية واالتصال بشأن اتفاقية      
ــد ــاع اخلــاص    وت ــساد يف القط ــد  ابري مكافحــة الف ــك بتزوي ــشركات مبز وذل ــأوســاط ال ــن ي د م

ات خـدِّر مكتـب امل  ويقـوم   . املعلومات بشأن قيمة االتفاقية وفائدهتا بالنسبة للمنشآت التجاريـة        
ملعلومـات واملـوارد   لتبـادل ا  أيضا حاليا بإنشاء موقع شبكي ليقـوم بـدور غرفـة مقاصـة             واجلرمية
  . بأوساط الشركاتوالوثيقة الصلة قية باالتفااخلاصة 

 مـشروع   ات واجلرميـة  خدِّرمكتب امل ذ  ينفّ،  زاهة  للن" ز  سيمن"بدعم من مبادرة    كذلك  و  -٥٠
.  وفقــاً التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد حلــوافز مــن أجــل نزاهــة الــشركات وتعاوهنــا ا

والـشركات للتـشجيع علـى      حـوافز قانونيـة لألفـراد       اسـتحداث نظـم      ويرمي هـذا املـشروع إىل     
يف التـشريعات احلكوميـة     تقنيـة   أفرقة عاملـة     واستعرضت   .املبادرة باإلبالغ عن حاالت الفساد    

للمـسامهة  اخلـرباء علـى الـصعيد العـاملي         لفريقني عاملني مـن     ، وُعقد اجتماعان    املكسيك واهلند 
 مـن    واجلرميـة  اتخـدِّر مكتـب امل   الذي سـوف ينتـهي       ،دخالت بشأن دليل املمارسات اجليدة    مب

  . ٢٠١٣ يف عام وضع صيغته
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، أجنـز   )اليونيـدو (منظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية        من خالل عالقة شراكة مع      و  -٥١
مكافحــة الفــساد لتعزيــز تنميــة الــشركات الــصغرية   عنوانــه تقريــراًات واجلرميــة خــدِّرمكتــب امل

ضـّمت عـدداً    سلـسلة مـن اجتماعـات    هـذا املنـشور اسـتنادا إىل      قد أُعدَّ   و .٢واملتوسطة، اجمللد   
وهـو ُيعـىن مبعاجلـة العوامـل        اخلرباء وممثلي املنـشآت التجاريـة ومـوظفي املؤسـسات املعنيـة،             من  

األدوات الالزمـة للـشركات      واسـتبانة    ،ي الفساد يف املنشآت التجارية الصغرى     تفّشاحملّركة يف   
  . يف بيئة جتارية يعتريها الفسادمن الدفاع عن نفسها بنجاحلكي تتمكّن الصغرية واملتوسطة 

    
      اجملتمع املدين   - هاء  

تنفيـذ االتفاقيـة تقـع علـى عـاتق الـدول            عـن   سؤولية  املبأنَّ  الدول األطراف   سلَّم مؤمتر     -٥٢
زاهـة والـشفافية واملـساءلة ومنـع الفـساد            األطراف، لكنه أكّد أنَّ مسؤوليات الترويج لثقافـة الـن         

 مجيــع أصــحاب املــصلحة وقطاعــات اجملتمــع، وفقــاً فيهــا بــني  ينبغــي التــشاركتهــي مــسؤوليا
مــن خــارج  األفــراد واجلماعــات دورإىل أمهيــة أيــضا أشــار و . مــن االتفاقيــة١٣ إىل ٧للمــواد 
القطـاع العـام، كـاجملتمع املـدين واملنظمــات غـري احلكوميـة واملنظمـات اجملتمعيـة، يف منــع         إطـار  

  .فسادالفساد ويف بناء القدرات دعماً ملنع ال
ــاً     -٥٣ ــراَف، وفق ــدولَ األط ــؤمتُر ال ــادة وحــثَّ امل ــى أن تواصــل    ١٣ للم ــة، عل ــن االتفاقي  م

تشجيع األفراد واجلماعات الذين ال ينتمون إىل القطاع العام، كاجملتمع املدين واملنظمـات غـري               
ــدول         ــه وشــجَّع ال ــساد ومكافحت ــع الف ــشاركة يف من ــى امل ــة، عل ــة واملنظمــات اجملتمعي احلكومي

  .راف على تعزيز قدراهتا يف هذا املضماراألط
وبرنــامج األمــم املتحــدة ات واجلرميــة خــدِّراملكتــب املعــين باملحيتفــل  ٢٠٠٩منــذ عــام و  -٥٤

ويف  .ديسمرب يف سياق محلـة مـشتركة      / كانون األول  ٩اإلمنائي باليوم الدويل ملكافحة الفساد يف       
تـشجيع  سـعيا إىل   " منـذ اليـوم  الفـساد كـافح  "ت احلملـة املعنيـة حتـت عنـوان       ، اسُتهلّ ٢٠١١عام  

ة بلـدان   مت عدّ  ونظّ .ألسباب اجلذرية للفساد  التصّدي ل يف  على املشاركة   مجيع قطاعات اجملتمع    
شـركت فيهـا وسـائل اإلعـالم احملليـة          ، أُ  ملكافحة الفـساد   اليوم الدويل تدور حول     وأنشطةً أحداثاً

يف إطار احلملة، مبا يف     اإلعالمية  واد  امليع  وقد ُوضعت مج  . وقدَّمت املعلومات للمجتمعات احمللية   
علـى  زيلـها   وهـي متاحـة لتـن    بـات، جبميـع اللغـات الرمسيـة لألمـم املتحـدة،         ذلك امللـصقات والكتيّ   

  .org.actagainstcorruption.www، وهو حلملة على اإلنترنتاملوقع اخلاص با
غية تعزيـز قـدرة اجملتمـع املـدين علـى املـسامهة يف تنفيـذ االتفاقيـة وآليـة استعراضـها،                      وب  -٥٥

 تنفيـذ سلـسلة دورات تدريبيـة يـشارك يف تنظيمهـا التحـالف       ات واجلرميةخدِّرمكتب املواصل  
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منظمـة جمتمـع مـدين تعمـل      ٣٤٠املعين باتفاقية مكافحة الفـساد، وهـو شـبكة تـضم أكثـر مـن               
 مـن    مـن ممثلـي اجملتمـع املـدين        ١٠٤نت هذه الـدورات      وحىت اآلن، مكّ   .قيةعلى الترويج لالتفا  

  . ب على االتفاقية وآلية استعراضهامثانية وستني بلداً من التدّر
    

    املبادرات األكادميية   - واو  
ناشــد املــؤمتُر الــدولَ األطــراَف أن تــشجِّع، مبــا يتَّــسق مــع املبــادئ األساســية لنظمهــا       -٥٦

  يف النفـوس نونية، إدراَج بـرامج علـى خمتلـف مـستويات نظامهـا التعليمـي تغـرس        التعليمية والقا 
ورحَّـب باملبـادرات الـيت قامـت هبـا األمانـة، بالتعـاون مـع املؤسـسات                   .زاهة  مفاهيم ومبادئ الن  

ــساد مــن أجــل اجلامعــات وســائر         ــشأن مكافحــة الف ــواد شــاملة ب ــة، إلعــداد م ــشريكة املعني ال
ــة، وطلــب  ــة إىل نــشر   املؤســسات األكادميي ــة أن تواصــل االضــطالع جبهودهــا الرامي  إىل األمان

  . على أوسع نطاق ممكن،معلومات حمدَّدة عن االتفاقية والتزامات املنع الواردة فيها
ــع         -٥٧ ــى مجي ــدريب والتثقيــف عل ــزِّز الت ــدول األطــراف أن تع ــضاً إىل ال ــؤمتر أي وطلــب امل

ساد وأن تعمـل، مبـا يتَّـسق مـع تـشريعاهتا      مستويات القطـاعني العـام واخلـاص يف جمـال منـع الفـ            
ــة، علــى جعــل ذلــك التــدريب والتثقيــف جــزءاً ال يتجــّزأ مــن اســتراتيجياهتا وخططهــا       الوطني

الــدولَ األطــراف أن تــويل عنايــة  وعــالوة علــى ذلــك، ناشــد املــؤمتر .الوطنيــة ملكافحــة الفــساد
ية مـن أجـل النجـاح يف        خاصة إلتاحة الفرص إلشراك الـشباب باعتبـارهم عناصـر فاعلـة رئيـس             

  . منع الفساد
    

    املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد     
 بدور ريادي يف سـياق املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة           ات واجلرمية خدِّرمكتب امل يضطلع    -٥٨

شـامل بـشأن مكافحـة    دراسـي  الفساد، وهي مشروع أكادميي تعاوين يرمـي إىل وضـع منـهاج     
 الت الدراســية ودراســات احلــااملقــّرراتمــن فــرادى النمــائط والفــساد، ويتــألف مــن جمموعــة 

واألدوات التعليميــة واملــواد املرجعيــة الــيت ميكــن للجامعــات وســائر املؤســسات األكادمييــة أن    
وحىت اآلن، شاركت أكثر مـن مخـس وثالثـني جامعـة يف             . تدجمها يف براجمها األكادميية القائمة    

 اجلـامعي  فحة الفـساد ضـمن دورات علـى املـستوى       لق مبكا التعلم املتع من خالل إدراج    املبادرة  
  . ومستوى الدراسات العليا

 املباشـر   أُطلقت قائمـة خيـارات علـى اخلـط احلاسـويب           ،٢٠١٣يناير  /يف كانون الثاين  و  -٥٩
كافحـة  املتعلقـة مب سائل املـ مساندة األساتذة والطالّب املهتمني بتدريس ودراسـة   بغية  للمواضيع
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عـن   مادة تعليميـة     ٦٠٠حنو  على  قائمة اخليارات   شتمل  تو .التعليم العايل الفساد يف مؤسسات    
  )٣(.رئيسياً يف هذا اجملالحسب عشرين موضوعاً مرّتبة يف بنية معّينة  مكافحة الفساد،

شــامل تعليمــي مقــرر صــيغة  مــؤخراً مــن وضــع  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املوانتــهى   -٦٠
لتــدابري الالزمــة ملكافحــة الفــساد علــى املــستوى   فهــم اتطــوير للطــالب اجلــامعيني يهــدف إىل  

 ُيعـّرف الطلبـة بقـضية الفـساد ويستكـشف التـدابري             التعليمي مـدخالً  م هذا املقرر    ويقّد. الوطين
مـن  يف الفتـرة    و. اليت ميكـن للحكومـات أن تتخـذها ملكافحتـه، مـع اسـتعمال االتفاقيـة كإطـار                 

 كليـة واشـنطن للقـانون التابعـة للجامعـة      ، انتـهت ٢٠١٣أبريـل  /ينـاير إىل نيـسان    /كانون الثـاين  
، وسـوف تقـوم جامعـات أخـرى خـالل            التعليمـي   جتريبية من املقـرر    صيغةاألمريكية من وضع    

  . يبـبشكل جتريالتعليمي العام األكادميي القادم باستخدام هذا املقرر 
  

    أكادمييات مكافحة الفساد     
رمسـي   اتفاق تعـاون   ،٢٠١١نوفمرب  /ثاينيف تشرين ال   ،ات واجلرمية خدِّرمكتب امل أبرم    -٦١

، مـن خـالل    ات واجلرميـة  خدِّرمكتب امل يتعاون  وف  وس. مع األكادميية الدولية ملكافحة الفساد    
 مــع ،زاهـة يف االشـتراء العمـومي    مـشروع الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجـل الـن         

س الـيت ُتـدرَّ  مـومي ُتـدمج يف الـربامج    زاهة يف االشـتراء الع     الن تعليمية عن لوضع منيطة   األكادميية  
   .ألكادمييةيف ا
األكادمييـة   املساعدة إىل حكومة بنما إلنشاء وتشغيل        ات واجلرمية خدِّرمكتب امل م  وقدَّ  -٦٢

ــساد يف أمريكــا الوســطى والكــاريب    ــة ملكافحــة الف ــيت ي،  اإلقليمي ــنت وال ــاً ُدشِّ ــشرين رمسي يف ت
منـع الفـساد يف القطـاع العـام؛         ) أ(:  تدريبية وهي   منائط  ووضعت ثالث  .٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
التحقيـق يف قـضايا الفـساد ومالحقـة مرتكبيهـا           ) ج(ومنع الفـساد يف القطـاع اخلـاص؛         ) ب(و

 بنـاء   ، تقـدمي مـشورة خمصـصة      ات واجلرميـة  خـدِّر مكتـب امل  وعالوة على ذلك، يواصـل      . قضائياً
  . افحة الفسادعلى طلب من البلدان اليت تنظر يف تأسيس أكادمييات ملك

    

───────────────── 
  .http://www.track.unodc.org/Academia/Pages/Home.aspxاملوقع الشبكي انظر   )3(  
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    أنشطة منع الفساد على الصعيدين اإلقليمي والوطين واملساعدة التقنية    - زاي  
إىل الــدول األعــضاء أن تــشجِّع، مبــساعدة مــن األمانــة  الــدول األطــراف طلــب مــؤمتر   -٦٣

 حــسبما يكــون مناســباً، علــى القيــام ،وبالتعــاون مــع املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة
تشمل تنظـيم حلقـات عمـل بغيـة         على أن    ،منع الفساد من أجل   ثنائية وإقليمية ودولية    بأنشطة  

  .تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة
سلَّم املؤمتر مبا للمساعدة التقنية من أمهية حامسة يف بناء القدرات املؤسسية والبـشرية              و  -٦٤

 .فاقية من خالل التعاون الـدويل الفّعـال       لدى الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االت        
علـى املـستويني    إىل األمانـة أن تواصـل، بالتعـاون الوثيـق مـع مقـدِّمي املـساعدة                 كـذلك   وطلب  

، تــوفَري املــساعدة التقنيــة للــدول األطــراف، بنــاًء علــى طلبــها، بغيــة  املتعــدِّد األطــراف والثنــائي
ية، مبا يف ذلـك يف إطـار االسـتعداد للمـشاركة يف            قُُدماً يف تنفيذ الفصل الثاين من االتفاق       املضّي

  . الفصل الثاينعملية استعراض
ــة خــدِّراملكتــب املعــين بامل شــارك و  -٦٥ ــة   ات واجلرمي يف عــدد مــن حلقــات العمــل اإلقليمي

 تعزيز تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّـدة بـني البلـدان، ودعـم عـدداً        غرض   ل املتعلقة مبنع الفساد  
ــها ــكذومشــل  .من ــال  ، ل ــى ســبيل املث ــؤمتر  عل ــد م ــسلطات  يف األردن  إقليمــي، عق عــن دور ال

اسـتقاللية اجلهـاز    يف تركيـا بـشأن      واجتمـاع فريـق خـرباء        االتفاقيـة؛    القضائية الوطنية يف تنفيـذ    
 تنفيـذ االتفاقيـة   لبـشأن وضـع مـواد تدريبيـة         يف قطـر    القضائي ونزاهتـه؛ واجتمـاع فريـق خـرباء          

 العربيــة؛ وحلقــة عمــل إقليميــة بــشأن نزاهــة القــضاء يف جنــوب واألعمــال التجاريــة يف املنطقــة
مكافحـة الفـساد    جهـود   واجتماع مائدة مـستديرة رفيـع املـستوى للتحـاور بـشأن             ؛  شرق آسيا 

كـذلك عقـد    و؛  آسـيا واملنطقـة العربيـة     منطقة  والعالقات التعاونية والشراكات االستراتيجية يف      
 جمال إقرار املسؤولني العموميني يف آسيا بالذمـة املاليـة            بشأن املمارسات املتَّبعة يف     إقليمي مؤمتر

 بـشأن مكافحـة الفـساد يف إطـار          ومـؤمتر إقليمـي   ؛  والتحديات ذات الصلة والـدروس املكتـسبة      
املبادرة املشتركة بني مصرف التنمية اآلسيوي ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي               

وواصـل  .  للممارسـني بـشأن نزاهـة العمـل    ادئ؛ واجتمـاع  آسيا واحملـيط اهلـ   ملكافحة الفساد يف  
 أيـضاً املـشاركة يف جمموعـة الـدول املناهـضة للفـساد التابعـة جمللـس                  ات واجلرميـة  خدِّرمكتب امل 
آلية متابعة تنفيذ اتفاقية البلدان األمريكية ملكافحة الفساد، والفريـق العامـل املعـين              يف  أوروبا، و 

 ني الدولية وشبكة جلنة املساعدة اإلمنائية املعنية باحلوكمـة التـابع          بالرشوة يف املعامالت التجارية   
  .ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 الـدول األطـراف     مساعدة تقنية لـدعم   تقدمي   ات واجلرمية خدِّرمكتب امل كذلك واصل     -٦٦
 التــشريعات وذلــك مــن خــالل أنــشطة ُمخّصــصة يف جمــايل   تنفيــذ االتفاقيــة وبروتوكوالهتــا،يف
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 .علـى أرض الواقـع  وبناء القدرات وكـذلك مـن خـالل تطـوير أدوات لتيـسري تقـدمي املـساعدة                
مـن تـوفري    كتـبَ ميكّـن امل " صوب نظـام عـاملي فّعـال ملكافحـة الفـساد       "الربنامج العاملي   كما إن   

 . علـى طلبـها  التوجيه املهين وتقدمي املشورة واخلربة الفنية إىل الدول األطراف يف االتفاقية، بناءً          
انظــر  (.ُنفِّــذت بــرامج ميدانيــة شــاملة لبنــاء القــدرات يف عــدد مــن البلــدانعــالوة علــى ذلــك، 

  ). CAC/COSP/IRG/2013/3 وCAC/COSP/IRG/2012/3الوثيقتني 
ــة  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املويقــدِّم   -٦٧ ــضا  املــساعدة التقني يف إطــار برناجمــه اخلــاص  أي

 وهنــاك مستــشارون يتحملــون مــسئوليات إقليميــة يف  . الفــساديف جمــال مكافحــةباملستــشارين 
عـن غـرب    (والـسنغال   ) عـن شـرق وجنـوب أفريقيـا       (وكينيـا   ) عن جنـوب شـرق آسـيا      (تايلند  

لكـي    آخـرين  سـوف ُيوظَّـف ثالثـة مستـشارين       و). عن احمليط اهلـادئ   (وفيجي  ) ووسط أفريقيا 
عـن الـشرق   (ومـصر  ) أمريكا الوسـطى عن (وبنما ) عن جنوب آسيا (يف اهلند   ُيعيَّنوا يف مراكز    

ول عــن مــساعدة الــدول اجلزريــة الــصغرية  ؤمستــشار مــسيوجــد و). األوســط ومشــال أفريقيــا 
مبيــق اوســوف يتمركــز مستــشاران وطنيــان اثنــان يف جنــوب الــسودان وموز . يف فيينــامركــزه 

  . لتقدمي املساعدة التقنية هلذين البلدين
، ممـا   الحتياجـات ااسات لتحليل الثغـرات وتقيـيم       جرت من قبلُ، در   أو  ي حالياً،   رجتو  -٦٨

ــه   ــضطلَع ب ــة  ُي ــذايت املرجعي ــيم ال ــستان والبوســنة    يف، وذلــكيف إطــار قائمــة التقي ــا وأفغان إثيوبي
 وكمبوديــا ومــايل الــشعبية الدميقراطيــةس الو مجهوريــةوواهلرســك ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة  

متّ تنقـيح االسـتراتيجيات     قـد   و. رف املعنيـة   بنـاء علـى طلـب مـن الدولـة الطـ            ،ومنغوليا وناميبيـا  
وتساعد األمانة الـدول يف اسـتعراض    . على أساس نتائج التقييم الذايت   ،الوطنية ملكافحة الفساد  

وسـوف تقـّدم،    الفصل املتعلـق بـاملنع،      خصوصا  التفاقية، و من ا تنفيذها جلميع الفصول األربعة     
طلوبة أو االحتياجات مـن املـساعدة التقنيـة        املالعمل   املشورة بشأن إجراءات     ،بناء على الطلب  
  .املستبانةالثغرات الالزمة لتدارك 

ــب املوواصــل   -٦٩ ــةخــدِّرمكت ــوده ات واجلرمي ــضا  جه ــسلطات   أي ــدعم إىل ال ــدمي ال يف تق
وواصــل . ونزاهــة اهليئــات القــضائية وهيئــات النيابــة العامــةكفــاءة الوطنيــة يف جهودهــا لزيــادة 

 التقنيـة يف إندونيـسيا ونيجرييـا تقـدمي الـدعم جلهـود احلكـومتني                للمـساعدة رئيسيان  مشروعان  
  . الوطنيتني يف هذا اجملال

 املساعدة التقنية إىل العـراق ملتابعـة االسـتنتاجات الـيت            ات واجلرمية خدِّرمكتب امل وقدم    -٧٠
لية استعراض تنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد من خالل حلقة عمـل علـى مـدى      عمتوصلت إليها   

مـذكرة  علـى   مـؤخراً  ات واجلرميـة  خـدِّر مكتـب امل  ع  ووقَّ. ٢٠١٣مارس  / ُعقدت يف آذار   يومني
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مت مــساعدة مماثلــة ملتابعــة اســتعراض  وقُــدِّ. تفــاهم مــع حكومــة العــراق ملواصــلة هــذا الــدعم  
  . أوغندا وزامبيا وزمبابوي ومنغولياكلٍّ من االتفاقية إىل 

ــة  ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املأجــرى ، ٢٠١٣فربايــر /ويف شــباط  -٧١  حلقــة عمــل تدريبي
. املـوظفني املـسؤولني عـن إنفـاذ القـانون يف اهلنـد            لـصاحل   حول اسـتراتيجيات مكافحـة الفـساد        

 عن نزاهة الشرطة يف سـياق اإلطـار القـانوين ملكافحـة الفـساد         حالياً إعداد دليل تدرييب   وجيري  
اتيجيات الوطنيـة ملكافحـة    يف حتـديث االسـتر  ات واجلرميـة خـدِّر مكتـب امل  كما سـاعد    . يف اهلند 

 على أساس متخـصص بنـاًء       ،، ويعمل مع دول أخرى    وجورجيا ومصر ليبيا  لٍّ من   كالفساد يف   
  .استراتيجيات وآليات املتابعةتعزيز منها، على على طلب 

    
    عملية إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية  وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي    

إىل األمانة، وناشـد اجلهـات املاحنـة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة والبلـدان              طلب املؤمتر     -٧٢
املستفيدة، أن تكثِّف من التعاون والتنـسيق فيمـا بينـها يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال منـع              
الفساد، ورحَّب بالتعاون القائم بني األمانة وبرنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إلدمـاج املـساعدة                 

، ية املتعلقة مبكافحة الفساد واملستندة إىل االتفاقية يف جدول أعمال التنميـة األوسـع نطاقـاً               التقن
  .إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائيةيف مبا يف ذلك 

 بالتشارك مع برنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي، وبـدعم           ات واجلرمية خدِّرمكتب امل ويعمل    -٧٣
املتحـدة، علـى تنفيـذ مبـادرة هتـدف إىل دعـم وتوجيـه األعمـال                 من كلية موظفي منظومة األمـم       

 خصوصامكافحة الفساد يف عمليات إعداد الربامج يف األمم املتحدة، و أنشطة  الرامية إىل إدماج    
دورة تدريبيــة بــشأن مكافحــة جيــري إعــداد ويف هــذا الــصدد،  .إطــار عملــها للمــساعدة اإلمنائيــة

 وُعقــدت حلقــة عمــل .عمليــة إطــار املــساعدة اإلمنائيــةجــزء مــن التــدريب العــام علــى  كالفــساد
 يف ٢٠١٣أبريــل / نيــسان١٨ إىل ١٥مبكافحــة الفــساد يف الفتــرة مــن خاصــة بني لتــدريب املــدرِّ
ت ســتة وعــشرين مــشاركاً مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، ومنظمــة   ضــّم،تــورين بإيطاليــا

 جمــال خفــض االنبعاثــات النامجــة عــن إزالــة برنــامج األمــم املتحــدة للتعــاون يفالــصحة العامليــة، و
وسـوف  . ات واجلرميةخدِّر، ومكتب األمم املتحدة املعين باملوتدهورها يف البلدان النامية الغابات

  . ٢٠١٣نترنت يف عام املواد التدريبية على شبكة اإلالصيغة النهائية من ُتتاح 
حــدة اإلمنــائي يف تقــدمي النــصح   وبرنــامج األمــم املتات واجلرميــةخــدِّرمكتــب املوبــدأ   -٧٤

وكاالت أخرى لألمم املتحدة حـول تعمـيم جهـود    يف والتدريب للموظفني يف حكومة كينيا و 
مكافحة الفساد يف إطار عمل األمم املتحـدة للمـساعدة اإلمنائيـة يف كينيـا الـذي جيـري وضـعه                     

  . ٢٠١٧-٢٠١٣حالياً للفترة 
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    أعمال املنع األخرى  - حاء  
 مرصـدٍ أن تـضطلع بوظـائف    إىل األمانـة  ،٤/٣ يف قراره    ،لدول األطراف مؤمتر ا طلب    -٧٥
االتفاقية كإطار لوضـع ضـمانات حمـدَّدة        أن تستخدم   الدول األطراف   ، وناشد   كافحة الفساد مل

وأحــاط .  للفــسادومكيَّفــة حــسب االحتياجــات ملكافحــة الفــساد يف القطاعــات األشــّد عرضــةً
األمانة يف مجع معلومات عن املمارسات اجليدة من أجل تعزيـز           اجلهود اليت تبذهلا    علماً ب املؤمتر  

وطلب إىل األمانة أن تواصـل       لدى الصحفيني يف اإلبالغ عن الفساد،        معايري املسؤولية واملهنية  
  .مجع هذه املعلومات ونشرها

    
     األدوات واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد     

األدوات واملـوارد الالزمـة مـن    باسـم  حاسـوبية   بّوابـة  ات واجلرميـة  خـدِّر ملمكتب ا أنشأ    -٧٦
 TRACK( org.unodc.track.www - بّوابـة تـراك   ( أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفـساد       

شـبكية   منـصة  "راكتـ "بّوابـة  وتـوفر   . ٢٠١١سـبتمرب   /، وبدأ تـشغيلها يف أيلـول      ملكافحة الفساد 
يضم تـشريعات وسـوابق قـضائية واسـتراتيجيات         يتاح فيه البحث والفهرسة، و    ركز إلكتروين   مل

  . دولة١٧٨ملكافحة الفساد وبيانات مؤسسية من 
    

    األحداث العامة الكربى     
ــادرةُحــدَّ  -٧٧  املعنيــة باســتراتيجية احلمايــة مــن الفــساد يف   ات واجلرميــةخــدِّرمكتــب امل دت مب
وُعقد اجتماع  . داث العامة الكربى املمارسات اجليدة ملنع الفساد يف سياق األحداث الكربى          األح

مـن اخلـرباء    أربعـني   مـا يزيـد علـى       ضـم   ،  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٦إىل   ٤الفترة مـن    خالل  يف فيينا   
 ، يف الــدورة اخلامــسة ملــؤمتر الــدول األطــراف، رمسيــاًيــصدر وســوف . الرفيعــي املــستوىالــدوليني 

  .قائمة مرجعية شاملة لتنظيم األحداث الكربى العامةُمرفَق ب حول املمارسات اجليدة بتيِّكُ
    

    املمارسات اجليِّدة يف تعزيز اإلبالغ عن الفساد بطريقة مسؤولة ومهنية    
تعزيـز  يف  أداة تقنية عـن املمارسـات اجليـدة         باستحداث   ات واجلرمية خدِّرمكتب امل قام    -٧٨

 ، مبــاالفــسادواملهنيــة لــدى الــصحفيني يف تقــارير اإلبــالغ عــن حــاالت    خالقيــاتااللتــزام باأل
م وتقـدِّ . املفروضة يف هذا اخلـصوص    ىل املعلومات والقيود    إصول  والسبل  شمل حرية التعبري و   ي

الراميـة إىل احلـّد مـن       الـصحافة التحقيقيـة والتـدابري       عن كيفية تعزيز    األداة أيضاً معلومات    هذه  
وسـوف ُتطلـق األداة رمسيـاً يف الـدورة          . الفـساد تكمن فيها خمـاطر      واطن الضعف اليت  خفض مَ 

  . اخلامسة ملؤمتر الدول األطراف
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    الفساد والبيئة    
على هامش الدورة الرابعة ملؤمتر الـدول األطـراف يف           ،ات واجلرمية خدِّرمكتب امل م  نظَّ  -٧٩

ي االجتـار بـأنواع األحيـاء      قطاعـات خمتـارة، وهـ     الفـساد يف    حالـة    حدثاً خاصاً لتقيـيم      ،االتفاقية
  )٤(.الربية، وإدارة النفايات اخلطرة، واستغالل النفط، وإدارة الغابات

ــام   -٨٠ ــرويج للمــشاركة والتنــسيق فيمــا بــني     مبــادرتني كتــب أجنــز امل، ٢٠١٢ويف ع للت
خــدمات امليــاه والــصرف الــصحي،  مــن أجــل تعزيــز االجتماعيــة واملؤســسية اجلهــات الفاعلــة 

مليـاه كمـورد مـن املـوارد الطبيعيـة          ااسـتخدام   من أجل حتسني    حلمالت توعية   لترويج  لوكذلك  
ــع الكــوارث يف   ــسيا، واصــل  . املكــسيك ونيكــاراغوا كــلٍّ مــن  ومن ــز كتــب املويف إندوني تعزي

قطـع  خمالفـات   حتـسني التحقيـق يف قـضايا        علـى   قدرات موظفي إنفاذ القـانون ومحايـة الغابـات          
  . بيها قضائياً وحماكمتهماألشجار غري املشروع ومالحقة مرتك

اجلــرائم املتعلقــة يف االحتــاد الــدويل ملكافحــة بقــوة كــذلك املــشاركة كتــب املوواصــل   -٨١
جمموعـة األدوات    ٢٠١٢وأصـدر االحتـاد يف عـام        . ٢٠١٠س يف عام    الذي تأسّ ،  الربيةباحلياة  

أيـضاً يف نـدوة     كتـب   املوشـارك    )٥(.حليـاة الربيـة والغابـات     املتعلقـة با  رائم  اجلالتحليلية اخلاصـة بـ    
ضـمان اإلنفـاذ وكفالـة العدالـة واحلفـاظ علـى            : الربيـة اجلرائم املتعلقـة باحليـاة      مكافحة  "بعنوان  

  . ٢٠١٣مارس /يف تايلند يف آذار" سيادة القانون
مناقشة مواضيعية بشأن التحدِّيات الناشئة عن األشكال املـستجدَّة مـن      مت   وأخرياً، ُنظِّ   -٨٢

ــة   اجلرميــة الــيت هلــا   ــة وُســبل التــصدِّي هلــا بفعالي ــأثري كــبري يف البيئ ــاءت ــة ، وذلــك أثن ــدورة الثاني  ال
  )٦(.٢٠١٣أبريل / نيسان٢٦ إىل ٢٢من والعشرين للجنة منع اجلرمية والعدالة اجلنائية يف فيينا 

    
    املنظور اجلنساين    

مراعـاة  تعمـيم    "ا مـذكرة إرشـادية للمـوظفني عنواهنـ        ات واجلرميـة  خـدِّر مكتب امل  وضع  -٨٣
ملـساعدة املـوظفني    " ات واجلرميـة  خـدِّر املنظور اجلنساين يف عمل مكتب األمم املتحدة املعين بامل        

ــ. علــى إدمــاج املنظــور اجلنــساين بفعاليــة يف مجيــع جمــاالت عملــهم     مــن املــذكرة ز قــسمويركّ
  . على املنظور اجلنساين ومكافحة الفسادحتديدا اإلرشادية 

───────────────── 
  .html.story/uncac/2012/04/indonesia/en/eastasiaandpacific/org.unodc.wwwاملوقع الشبكي انظر   )4(  
  .pdf.Toolkit_Analytic_Crime_Wildlife/pub/resources/eng/org.cites.www://http  الشبكيمتاح على املوقع  )5(  
  .html.22/session/CCPCJ/commissions/en/unodc/org.unodc.www://httpاملوقع الشبكي   )6(  
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، بالتعــاون مــع هيئــة األمــم املتحــدة للمــساواة بــني  اجلرميــةات وخــدِّرمكتــب املعقــد و  -٨٤
، حلقـــيت عمـــل يف ألبانيـــا يف تـــشرين )هيئـــة األمـــم املتحـــدة للمـــرأة (اجلنـــسني ومتكـــني املـــرأة

 وبرملـانيني ومجاعـات نـسائية وممـثلني عـن           مـسؤولني حكـوميني     مبـشاركة  ٢٠١٢نوفمرب  /الثاين
الفـساد  تأثري   العمل فرصة للمشاركني ملناقشة      حلقتاأتاحت  و. منظمات اجملتمع املدين األخرى   

علــى املــرأة واستكــشاف الــسبل الــيت ميكــن للحكومــة واجملتمــع املــدين مــن خالهلــا العمــل معــاً   
. شواغل املـرأة  بـ والتـدابري املعنيـة مبكافحـة الفـساد يف املـستقبل            العامـة   الـسياسات   عنايـة   لكفالة  

  .تركيز على محاية املبلّغني لل٢٠١٣ومن املخطط تنفيذ نشاط متابعة يف عام 
حتـارب  املـرأة  " جلنوب شرق آسيا بعنـوان    ، ُعقد مؤمتر إقليمي   ٢٠١٣مارس  /ويف آذار   -٨٥
زيـادة الـوعي    بغيـة    ممثلني عـن منظمـات اجملتمـع املـدين واحلكومـات             يف جاكارتا، ضمّ  " لفسادا

  . الفسادحاربة وتعزيز التزام اجلماعات النسائية مب
    

    البحوث    
 يف وضـع    ات واجلرمية خدِّرمكتب امل جمال البحوث املعنية بالفساد والرتاهة، يشارك       يف    -٨٦

. تعـرِّض األشـخاص للفـساد   واطن الـضعف الـيت    منهجيات إحـصائية لتقيـيم طرائـق الفـساد ومَـ          
ــصبُّ ــى إصــدار   وين ــز عل ــة   التركي ــح    دراســات تقييمي ــها أن ترســم مالم ــة ميكن ــستند إىل أدل ت

وقـد قُـدمت خـالل      . ره ولـيس تـصوّ    –ى أسـاس اخلـربة بالفـساد        السمات األساسية للفساد عل   
،  من هـذا النحـو  غرض إجراء دراساتلالسنوات األخرية مساعدة مباشرة إىل عدد من البلدان  

  . ومنها أفغانستان والعراق وبلدان غرب البلقان
    

    النشرة اإلخبارية بشأن مكافحة الفساد    
ــر /يف شــباط  -٨٧ ــق ٢٠١٢فرباي ــب امل، أطل ــةخــدِّرمكت ــالة    أول ات واجلرمي ــن رس ــدد م ع

وأنــشطة مببــادرات املتعلقــة التطــورات مــن أجــل اإلبــالغ عــن إخباريــة بــشأن مكافحــة الفــساد 
الرســالة  وتــصدر .مجيــع أحنــاء العــامليف يف فيينــا و ،كتــبالــيت يــضطلع هبــا املمكافحــة الفــساد 

مـن أصـحاب املـصلحة، وهـي        واسـعة   طائفـة   كل ثالثة أشهر، وُترسل إلكترونيـاً إىل        اإلخبارية  
 ات واجلرميـــــةخـــــدِّركتـــــب األمـــــم املتحـــــدة املعـــــين باملالـــــشبكي ملوقـــــع املمتاحـــــة علـــــى 

)html.index/corruption/en/unodc/org.unodc.www://http(.  
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    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
الفـصل الثـاين مـن      ينظـر يف التقـدُّم احملـرز يف تنفيـذ أحكـام             يـودُّ أن    لعلّ الفريق العامـل       -٨٨

  .االتفاقيةذات الصلة من حكام األ أخرى لتعزيز تنفيذ  سبالً، ولعلّه يقترح أيضاًاالتفاقية
ع الدول األطـراف علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل       يشجِّيودُّ أن ولعلّ الفريق العامل    -٨٩

ــبكري  ــاين  اإلبــالغ  تقــارير يف تقــدميالت ــذ الفــصل الث ــذايت   عــن تنفي ــيم ال ، باســتخدام قائمــة التقي
  . املرجعية

م إرشــادات بــشأن وضــع ضــمانات حمــدَّدة ومكيَّفــة يقــدِّيــودُّ أن ولعــلّ الفريــق العامــل   -٩٠
  .حسب االحتياجات ملكافحة الفساد يف القطاعات األشّد عرضة له

م توجيهـات بـشأن منـع الفـساد يف نظـام العدالـة               أيـضاً أن يقـدِّ     ولعلّ الفريق العامل يـودُّ      -٩١
  . النيابة العامةأجهزة اجلنائية، مبا يف ذلك عن طريق تعزيز نزاهة اجلهاز القضائي و

ــالنظر إىل   -٩٢ ــة وبـ ــام،   دورأمهيـ ــاع العـ ــون إىل القطـ ــذين ال ينتمـ ــات الـ ــراد واجلماعـ  األفـ
ــة وا     ــري احلكومي ــات غ ــدين واملنظم ــاجملتمع امل ــاء     ك ــساد ويف بن ــع الف ــة، يف من ــات اجملتمعي ملنظم

ــع الفــساد،    ــق العامــل  فالقــدرات دعمــاً ملن ــودُّ أن لعــلّ الفري ــدول   ي ــد توصــيته إىل ال ــد تأكي يعي
يف منــع الفــساد، وتعزيــز  علــى املــشاركة األطــراف بــأن تواصــل تــشجيع األفــراد واجلماعــات   

  . الصددقدراهتم يف هذا
يوصـي الـدول األطـراف بـأن تكثِّـف جهودهـا الراميـة إىل        ن يودُّ أولعلّ الفريق العامل      -٩٣

 وأن تكـّرس املزيـد مـن اهتمامهـا لتوثيـق      ،إشراك القطاع اخلاص يف اجلهود املبذولة ملنع الفساد     
  .عرى الشراكات القائمة بني القطاعني العام واخلاص

 والتوعيـة يف    يؤكّـد مـن جديـد علـى أمهيـة أنـشطة التـدريب             يودُّ أن   ولعلّ الفريق العامل      -٩٤
ع الـدول األطـراف     يشجِّأن  جمال منع الفساد يف القطاعني العام واخلاص على مجيع املستويات، و          

  . على أن جتعل هذه األنشطة جزءا ال يتجّزأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد
يـودُّ  الفريق العامـل    وفيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات، لعلّ            -٩٥
م إرشـادات بـشأن ترتيـب احتياجـات املـساعدة التقنيـة مـن حيـث األولويـة بغيـة تعزيـز                       يقدِّأن  

  .تدابري منع الفساد واالضطالع جبهود التوعية به
  


