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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

  الدورة اخلامسة
  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ١٠- ٨فيينا، 
  *(ب) من جدول األعمال املؤقَّت ٢البند 

  اكش متابعة إعالن مرَّ" ، املعنون٥/٤ تنفيذ قرار املؤمتر
   ، والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل"بشأن منع الفساد

       توصيات أخرى: ٢٠١٣ أغسطس/يف آب املعقودجتماعه ايف 
  اكش ابعة إعالن مرَّون "متاملعن ٥/٤ حالة تنفيذ قرار املؤمترتقرير عن     

      "بشأن منع الفساد
      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    

   مةمقدِّ  - أوالً  
كافحــة الفســاد، يف دورتــه رحَّــب مــؤمتر الــدول األطــراف يف اتفاقيــة األمــم املتحــدة مل   -١

م ، بالتقــد٢٠١٣ُّتشــرين الثــاين/نوفمرب  ٢٩إىل  ٢٥اخلامســة، املعقــودة يف بنمــا يف الفتــرة مــن  
املعنــون  ٤/٣الــذي أحرزتــه الــدول األطــراف واألمانــة العامــة لألمــم املتحــدة يف تنفيــذ القــرار  

  بشأن منع الفساد". مرَّاكش"إعالن 
، اعتمـد املـؤمتر يف   ٤/٣اسـتمراراً يف اسـتلهام روح القـرار    واستناداً إىل هذا النجاح، و  -٢

ر فيـه  بشأن منع الفسـاد"، الـذي قـرَّ    مرَّاكشاملعنون "متابعة إعالن  ٥/٤دورته اخلامسة القرار 
───────────────── 

  *  CAC/COSP/WG.4/2014/1. 
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املؤمتر أن يواصل الفريق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العضـوية املعـين مبنـع الفسـاد إسـداء          
طلـب املـؤمتر   . ودة إليـه بشـأن منـع الفسـاد    ه يف تنفيذ الواليـة املسـنَ  املشورة إىل املؤمتر ومساعدت

إىل الفريـق العامـل يف اجتماعاتـه املنعقـدة يف      ٥/٤إىل األمانة أن تقدِّم تقريراً عـن تنفيـذ القـرار    
  .وإىل املؤمتر يف دورته السادسة فترة ما بني الدورتني

رات واجلرميـة (املكتـب)   ملتحدة املعين باملخـدِّ ها مكتب األمم ام هذه الورقة، اليت أعدَّوتقدِّ  - ٣
، وتتــيح أساســاً ملناقشــات ٥/٤يف إطــار مهامــه بوصــفه أمانــة املــؤمتر، معلومــات عــن تنفيــذ القــرار  

. الـة حيـال منـع الفسـاد    الفريق العامل بشأن رسم معامل الطريق الذي يفضي إىل اختـاذ إجـراءات فعَّ  
ملعلومات ذات الصلة منذ صدور التقرير األخري إىل الفريق ن التقرير، من أجل إدراج مجيع ايتضمَّو

)، CAC/COSP/2013/17-CAC/COSP/WG.4/2013/4( ٤/٣العامـــل واملـــؤمتر بشـــأن تنفيـــذ القـــرار 
خالل الفتـرة املشـمولة بـالتقرير املمتـدة مـن متوز/يوليـه        ٥/٤مجيع التدابري ذات الصلة بتنفيذ القرار 

 .٢٠١٤إىل حزيران/يونيه  ٢٠١٣
    

       ٥/٤آخر املستجدات عن حالة تنفيذ القرار   - ثانياً  
    املعين مبنع الفسادالفريق العامل   - ألف  

 اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية    
 
دة السـنوات للفتـرة   ، واصل الفريق العامل اتباع خطة العمـل املتعـدِّ  ٥/٤عمالً بالقرار   -٤
. ، واليت تتنـاول موضـوعني مـن الفصـل الثـاين مـن االتفاقيـة كـل سـنة         ٢٠١٥متدة حىت عام امل
ر عقـدها يف فيينـا   سوف تتمحور مواضيع املناقشة خالل دورة الفريق العامـل اخلامسـة، املقـرَّ   و

، حــول (أ) واليــات هيئــة أو هيئــات مكافحــة ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠إىل  ٨يف الفتــرة مــن 
من االتفاقية)، و(ب) تدابري القطاع العام التشـريعية واإلداريـة، مبـا يف     ٦املادة الفساد الوقائية (

ذلك تدابري تعزيز الشفافية يف متويل الترشيحات لتولِّي مناصب عموميـة عـن طريـق االنتخـاب     
  من االتفاقية). ٧و ٥ويف متويل األحزاب السياسية عند االقتضاء (املادتان 

دول األطــراف إىل عــرض جتارهبــا يف تنفيــذ األحكــام قيــد وقبــل االجتمــاع، ُدعيــت الــ  -٥
ــات املقدَّ  . واملناقشــة ــت الورق ــد حلِّل ــوثيقتني   ق ــة وُجمِّعــت يف ال  CAC/COSP/WG.4/2014/2م

، الُتمســت مــدخالت مــن   ٥/٤مــن القــرار   ٣وفقــاً للفقــرة  . وCAC/COSP/WG.4/2014/3و
ملي، ومبادرة الشراكة من أجـل  القطاع اخلاص عن طريق منظمات ومبادرات مثل االتفاق العا

  مكافحة الفساد التابعة للمنتدى االقتصادي العاملي، وغرفة التجارة الدولية.
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نوطـة  مبا تبذلـه األمانـة مـن جهـود ألداء الوظـائف امل      أيضاً ٥/٤ورحَّب املؤمتر يف القرار   -٦
ال منـع الفسـاد، مـع    جلمـع املعلومـات عـن املمارسـات اجليِّـدة يف جمـ       اهبا باعتبارهـا مرصـداً دوليـ   

التركيز على منهجة وتعميم املعلومات املتلقَّاة مـن الـدول األطـراف، بوسـائل منـها إنشـاء موقـع        
شبكي مواضيعي جديد من أجل الفريـق العامل.كمـا طلـب إىل األمانـة، رهنـاً بتـوفر مـوارد مـن         

الفريــق العامــل أو ر، بنــاًء علــى طلــب خــارج امليزانيــة، أن تواصــل النــهوض هبــذا العمــل وأن تــوفِّ
املؤمتر، معلومات عن الدروس املستفادة وعن مدى قابلية املمارسـات اجليِّـدة للتطويـع، وكـذلك     
  عن أنشطة املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكن تقدميها إىل الدول األطراف بناًء على الطلب.

 يــــع واســــتناداً إىل ذلــــك الطلــــب، واصــــل املكتــــب مجــــع املعلومــــات، وأتــــاح مج         -٧
ــات املقدَّ ــل،        املعلوم ــق العام ــن اجتماعــات الفري ــل كــل اجتمــاع م ــدول األطــراف قب ــن ال ــة م  م

ــروض اإليضــاحية املقدَّ   ــارير ذات الصــلة والوصــالت     إضــافةً إىل الع ــاع والتق ــة خــالل االجتم  م
ــيعي للفريــــــق العامــــــل     ــبكي املواضــــ ــع الشــــ ــة، يف املوقــــ ــواد املرجعيــــ إىل املزيــــــد مــــــن املــــ

)prevention.html-on-group-Prevention/working-www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG (
. ومجِّعـــت املـــواد املرجعيـــة، تســـهيالً لالطِّـــالع عليهـــا  ٢٠١٣الـــذي كـــان قـــد أُطلـــق يف عـــام 

  مها، حسب مواد االتفاقية وحسب املواضيع الفرعية.واستخدا
املكتــب مشــروع خمطــط لتسلســل  ويف إطــار التحضــري لــدورة االســتعراض الثانيــة، أعــدَّ  - ٨

). CAC/COSP/2013/3األســئلة يف قائمــة التقيــيم الــذايت املرجعيــة للفصــلني الثــاين واخلــامس (       
ت حسب كل حكم مـن األحكـام   ط يشمل إرشاداوأُطلعت الدول األطراف على مشروع مبسَّ

. )CAC/COSP/2013/CRP.6ملساعدة الدول األطراف على استخدام القائمة من أجـل مناقشـته (  
واســتخدمت بعــض البلــدان، مبــا فيهــا األردن وصــربيا والعــراق، القائمــة املرجعيــة اجلديــدة لبــدء  

زاهـة يف الـبالد، بـدعم     لـن التقييمات الذاتية. ويف حالة العراق، متت العملية بقيـادة وتنسـيق هيئـة ا   
، مبــا يف ذلــك الــدروس عــراق علــى نشــر نتــائج هــذا االختبــارمســتمر مــن املكتــب. وقــد وافــق ال

املستفادة بشأن اسـتخدام مشـروع قائمـة التقيـيم الـذايت فيمـا خيـص الفصـل الثـاين، خـالل دورة           
ري رمسـي للفصـل الثـاين    الفريق العامل املقبلة، علـى اعتبـار أن هـذا يشـكل تقييمـاً ذاتيـاً داخليـاً غـ        

  خارج إطار عملية االستعراض الرمسي.
وأبدى عدد من البلـدان األخـرى اهتمامـاً بـإجراء عمليـات التقيـيم الـذايت اسـتناداً إىل           -٩

مشــروع القائمــة املرجعيــة يف إطــار التحضــري لــدورة االســتعراض الثانيــة. وواصــل املكتــب          
املسـاعدة إىل التقييمـات الذاتيـة، السـعي إىل إجيـاد      وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي، لدى تقـدمي  

  فرص للتعاون.
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    القطاع العام  - باء  
    استراتيجيات مكافحة الفساد  

قة ، على أمهية وضع وتنفيذ سياسـات منسَّـ  ٥/٤سلَّط املؤمتر الضوء، من خالل القرار   -١٠
علمــاً يف هــذا الصــدد  مــن االتفاقيــة، وأحــاط ٥ســق مــع املــادة وفّعالــة ملكافحــة الفســاد، مبــا يتَّ

ــإعالن كــواال  ــتراتيجيات مكافحــة الفســاد (    ب ــور بشــأن اس ). CAC/COSP/2013/CRP.12ملب
وطلب املؤمتر إىل األمانة استبانة املمارسات اجليِّدة فيمـا يتصـل بوضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة      

ذا الشـأن  ملكافحة الفساد وتعميم هذه املمارسات بني الدول األطراف وتقـدمي املسـاعدة يف هـ   
  بناًء على الطلب.

ملبـور، وقـدَّم املسـاعدة يف وضـع اسـتراتيجيات       وساهم املكتب يف إعداد إعالن كـواال   -١١
ملكافحــة الفســاد إىل عــدد مــن البلــدان، منــها بــاراغواي وجورجيــا والســنغال والعــراق وكينيــا 

 اكتب اجتماعـاً إقليميـ  م املوليبيا ومصر واملغرب ومنغوليا وموزامبيق وناميبيا ونيجرييا.كما نظَّ
لبلدان من منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا بشأن استراتيجيات مكافحة الفسـاد، ُعقـد يف   

  .٢٠١٤حزيران/يونيه  ١٨و ١٧مصر يومي 
م إرشـادات بشـأن وضـع    وباإلضافة إىل ذلك، شرع املكتب يف وضـع أداة عامليـة تقـدِّ     -١٢

. وسـوف  لفسـاد وتنفيـذها ورصـدها وتقييمهـا    ا(إجراءات ومضـامني) اسـتراتيجيات مكافحـة    
ــل عــام     ــة يف أوائ ــة جتريبي ــة    ٢٠١٥يشــمل تطــوير األداة مرحل قبــل وضــعها يف صــيغتها النهائي

  .٢٠١٥ونشرها يف منتصف عام 
كما ساعد املكتب الدول األطراف على الربط بني توصـيات الـدورة األوىل مـن آليـة       -١٣

كافحة الفساد ونتائج التقييمات الذاتية الطوعيـة لوضـع   استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة مل
ــة     ــاد (انظــــر، علــــى ســــبيل املثــــال، الوثيقــ ــتراتيجيات أو خطــــط عمــــل ملكافحــــة الفســ اســ

CAC/COSP/IRG/2014/3       ــا ــا إندونيســيا وماليزي ــا فيه ــدان، مب ــن البل ــاك عــدد م ــاً). وهن ، رابع
حتـديث االسـتراتيجيات أو خطـط    ومنغوليا، اليت أخذت نتائج االستعراضات يف االعتبار لدى 

  العمل الوطنية ملكافحة الفساد .
 ونظَّم املكتب، باالشتراك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتـاد األورويب، مـؤمتراً    -١٤
ا يف البوسنة واهلرسك بشأن مكافحة الفساد يف جنـوب شـرق أوروبـا، مجـع بـني خـرباء       إقليمي

اجملتمــــع املــــدين لتقيــــيم اجلهــــود املبذولــــة والسياســــات   يف مكافحــــة الفســــاد وممــــثلني عــــن
واالســتراتيجيات يف جمــال مكافحــة الفســاد بغيــة حتديــد اجلوانــب الــيت ينبغــي حتســينها. واتفــق  
املشاركون على وثيقة إطارية من أجل العمل املشترك يف جمال مكافحة الفسـاد يف املنطقـة مـن    
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وب شـرق أوروبـا ومكتـب األمـم املتحـدة املعـين       ِقبل مبادرة مكافحـة الفسـاد اإلقليميـة يف جنـ    
  باملخدرات واجلرمية وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي.

    
    هيئة أو هيئات مكافحة الفساد    

سلَّم املؤمتر، الذي أحاط علماً بـإعالن جاكرتـا بشـأن املبـادئ الالزمـة هليئـات مكافحـة          -١٥
مكافحـة الفسـاد لتمكينـها مـن أداء مهامهـا       الفساد، بأمهية ضمان االستقاللية الضـرورية هليئـات  

  بفعالية ومبنأى عن أي تأثري غري الئق.
وواصل املكتب تعاونه الوثيق مـع الرابطـة الدوليـة ألجهـزة مكافحـة الفسـاد، مبـا يف ذلـك           - ١٦

املشاركة يف املؤمتر السنوي السابع واالجتمـاع العـام للرابطـة، اللـذين ُعقـدا مباشـرة عقـب الـدورة         
  .٢٠١٤تشرين الثاين/نوفمرب  ٢٤إىل  ٢٢ملؤمتر الدول األطراف، يف بنما، يف الفترة من  اخلامسة

وعلى الصعيد اإلقليمي، دعم املكتـب املـؤمتر الثـاين للرابطـة األفريقيـة ألجهـزة مكافحـة          -١٧
، حيــث اعُتمــد ٢٠١٣أيلول/ســبتمرب  ١٨إىل  ١٦قــد يف غانــا، يف الفتــرة مــن  الفســاد، الــذي ُع

اســي للرابطــة. ويف وقــت الحــق، قــدَّم املكتــب مســاعدة تقنيــة إىل االجتمــاع األول  النظــام األس
، ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١آذار/مـارس و  ٣١للجنة التنفيذية للرابطـة يف بورونـدي، املنعقـد يـومي     

حيــث اعُتمــدت خطــة اســتراتيجية متعــددة الســنوات وخطــة عمــل ســنوية، ودَعــم اجتماعــاً بــني 
ي املعــين بالفســاد التــابع لالحتــاد األفريقــي مــن أجــل تعزيــز التعــاون    الرابطــة واجمللــس االستشــار 

  .٢٠١٤أيار/مايو  ٢٩والتنسيق بني املنظمتني، ُعقد يف السنغال يف 
ــابع للكومونولــث يف       -١٨ ــا الت ــام املكتــب شــراكة مــع مركــز مكافحــة الفســاد يف أفريقي وأق

مـت أوىل  أجـل بنـاء القـدرات. وُنظِّ    بوتسوانا، وهو يساهم بإيفاد استشاريني للموارد التقنية مـن 
مـن رؤسـاء الوكـاالت املعنيـة      ١٧منيطتني لدورة تدريبية يف جمال تطوير مهارات القيـادة لفائـدة   

  مبكافحة الفساد يف أفريقيا.
صة إىل بابوا غينيا اجلديدة وكوت ديفوار وليبيا ومصر فيمـا  مت استشارات متخصِّوقُدِّ  -١٩

لــهيئات املعنيــة مبكافحــة الفســاد ومــا ســيكون هلــا مــن أدوار        يتعلــق بوضــع إطــار مفــاهيمي ل   
ت األزمـة يف  صـة يف مكافحـة الفسـاد. وأدَّ   وصالحيات، وبصـياغة القـوانني إلنشـاء هيئـة متخصِّ    

جنوب السودان إىل توقف األعمال التحضريية املضطلع هبا مع هيئة مكافحـة الفسـاد يف جنـوب    
متكينيــة وخطــة لفســاد بشــأن وضــع تشــريعات  الســودان، عــن طريــق مستشــار وطــين ملكافحــة ا 

اســتراتيجية. وقُــدِّم املزيــد مــن املســاعدة إىل هيئــات مكافحــة الفســاد، مثــل تقيــيم االحتياجــات    
  التقنية، يف السنغال والنيجر.
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إىل هيئــات مكافحــة  ويف العديــد مــن البلــدان، قــدَّم املكتــب املســاعدة والتــدريب أيضــاً   -٢٠
قيـق يف جـرائم الفسـاد ومالحقـة مرتكبيهـا، مبـا يف ذلـك جمـاالت مثـل          الفساد املسؤولة عـن التح 

تلك املساعدة  التحقيقات املالية واالستجواب وأساليب إجراء املقابالت وإدارة القضايا. ومبا أنَّ
  ، فإن هذا التقرير ال يتناوهلا.٥/٤كانت مرتبطة أساساً مبجاالت خارج نطاق القرار 

    
    تعيني السلطات املختصة     

الحظ املؤمتر أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قد أبلغ األمني العـام بتعـيني سـلطات      -٢١
خمتصَّة ميكن أن تـوفِّر املسـاعدة للـدول األطـراف األخـرى يف وضـع وتنفيـذ تـدابري حمـدَّدة ملنـع           

تقـدِّم  من االتفاقية، وأهاب بالدول األطراف أن  ٦من املادة  ٣الفساد، وفق ما تقتضيه الفقرة 
ن قـد قدَّمتـها أو   هذه املعلومات أو تقوم عند احلاجة بتحديث املعلومـات املوجـودة، إذا مل تكـ   

  .حدَّثتها بعُد
ى إشــعارات خبصــوص الســلطات ، كــان األمــني العــام قــد تلقَّــ ٢٠١٣وحبلــول هنايــة عــام   - ٢٢

دَّثة يف دليـل  تاح ضمن قائمة حمدولة طرفاً. وقد وردت إشعارات إضافية سوف ُت ٨٧املختصة من 
ــة www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlحاســــويب مباشــــر ( ) إىل الســــلطات املختصــ

  .٢٠١٤والوكاالت احلكومية يف أيلول/سبتمرب عام 
    

    التصريح باملوجودات املالية وتضارب املصاحل    
من االتفاقيـة، علـى أن تسـعى     ٨من املادة  ٥للفقرة  ع املؤمتر الدول األطراف، وفقاًجَّش  -٢٣

للمبــادئ األساســية لقانوهنــا الــداخلي، إىل إنشــاء وتــدعيم نظــم    جاهــدة، عنــد االقتضــاء ووفقــاً 
ــوظفني العمــوميني هبــدف اســتبانة وتســوية التضــارب يف        ــى امل ــق عل ــاملوجودات ُتطبَّ للتصــريح ب

  لب كذلك إىل األمانة أن تواصل دعم الدول األطراف يف هذا الشأن.املصاحل. وط
ــدا وجنــوب        -٢٤ ــدول األطــراف، مبــا فيهــا أوغن ــد مــن ال ــدَّم املكتــب املســاعدة إىل العدي وق

السودان وطاجيكستان والعراق ومصر، يف جمال صياغة التشريعات أو من خـالل حتليـل وتبـادل    
مارســات اجليــدة فيمــا يتصــل باعتمــاد نظــم التصــريح       املعلومــات عــن االجتاهــات العامليــة وامل   

  باملوجودات من أجل معاجلة تضارب املصاحل بني املوظفني العموميني.
كـان أحـدمها حلقـة عمـل ملشـاركني      . كتب نشاطني على الصعيد اإلقليمـي كما نظَّم امل  -٢٥

 ٢٥و ٢٤مــن عشــرة بلــدان يف منطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــا ُعقــدت يف مصــر يــومي  
يات الــيت تواجــه تنفيــذ تشــريعات التصــريح بــاملوجودات،   ملناقشــة التحــدِّ ٢٠١٤حزيران/يونيــه 

ودورهـــا يف منـــع الفســـاد، وكشـــف البيانـــات، وإجـــراءات التحقـــق لضـــمان تبـــادل اخلـــربات    
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بشأن اإلفصاح عن املوجودات لغرب ووسط  إقليمياأما النشاط الثاين فكان مؤمتراً  واملعلومات.
 ٢٦ُعقد بالتعاون مع برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي والبنـك الـدويل يف السـنغال يـومي         أفريقيا،

 بلـداً  ٢٢، وضمَّ خرباء حكوميني وبرملانيني وممثلني عن اجملتمع املدين من ٢٠١٤أيار/مايو  ٢٧و
د املبــادئ . واعتمــد املــؤمتر إعــالن داكــار بشــأن اإلفصــاح عــن املوجــودات، والــذي حيــدِّ   خمتلفــاً

  توجيهية من أجل تعزيز نظم اإلفصاح عن املوجودات على املستوى القُطري.ال
    

    االشتراء العمومي    
الــة مــن أجــل تعزيــز الشــفافية  أهــاب املــؤمتر بالــدول األطــراف أن تطبــق إجــراءات فعَّ   -٢٦

مـن   ٩والتنافس واملوضـوعية يف اختـاذ القـرارات يف نظـم االشـتراء العمـومي، متاشـياً مـع املـادة          
تفاقيـــة، وأن تأخـــذ يف االعتبـــار التوصـــيات املتعلقـــة مبكافحـــة الفســـاد الـــواردة يف القـــانون اال

  النموذجي لالشتراء العمومي الذي وضعته جلنة األمم املتحدة للقانون التجاري الدويل.
زاهة، واصل املكتب تنفيذ مشروع الشـراكة بـني القطـاعني     ز للن وبدعم من مبادرة سيمن  -٢٧

زاهـة يف االشـتراء العمـومي، الـذي يرمـي إىل احلـد مـن الضـعف أمـام           من أجـل الـن  العام واخلاص 
إغراء الفساد يف نظم االشتراء العمومي وسدِّ الثغرات املعرفية وتدارك أوجه القصور يف التواصل 

 بني إدارات االشتراء العمومي والقطاع اخلاص. وللمشروع مكونات يف املكسيك واهلند.

ــدي  -٢٨ ــدِّ  ن، أعــــدَّويف كــــال البلــ ــلحة متعــ ــة ألصــــحاب مصــ ــة تابعــ ــة عاملــ دين ت أفرقــ
مــن االتفاقيــة  ٩حتلِّــل مــدى امتثــال تشــريعات االشــتراء الوطنيــة واإلقليميــة للمــادة )١(دراســات

ت دراســات استقصــائية أساســية وأُجريــت    وتقــدِّم توصــيات للعمــل يف املســتقبل.كما أُعــدَّ    
دة العـام واخلـاص لتحديـد املمارسـات اجليِّـ      مناقشات مع جمموعات خمتارة من ممثلـي القطـاعني  

والثغرات يف تنفيذ قوانني مكافحة الفساد يف املكسيك واهلنـد. واسـتناداً إىل تلـك الدراسـات،     
وضع املكتب برامج تدريبيـة مصـمَّمة خصيصـاً إلطـالع مـوظفي املشـتريات والقطـاع اخلـاص         

  دة.اجليِّ على اإلطار القانوين الوطين والدويل واملمارسات الدولية
ــدليل     -٢٩ ــة لـ ــيغة النهائيـ ــا الصـ ــه، وضـــع املكتـــب أيضـ ــار املشـــروع نفسـ ــوان  ويف إطـ بعنـ

"Guidebook on Anti-Corruption in Public Procurement and the Management of Public 

Finances: Good Practices in Ensuring Compliance with Article 9 of the United Nations 

Convention against Corruption مكافحـــة الفســـاد يف االشـــتراء العمـــومي وإدارة " (دليـــل
───────────────── 

  )١(  India: Probity in Public Procurement (New Delhi, UNODC) and Legal Assessment of Mexico’s 

Compliance with article 9 of the United Nations Convention against Corruption in the Federal 

Government, the Federal District and the State of Puebla (Mexico, UNODC, 2013).  
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مـن اتفاقيـة األمـم املتحـدة      ٩ املمارسـات اجليِّـدة يف ضـمان االمتثـال للمـادة      :األمـوال العموميـة  
ــة ملكافحــة الفســاد وضــعت،      . )ملكافحــة الفســاد  ــة الدولي ــإن األكادميي ــك، ف وعــالوة علــى ذل

برناجماً تدريبيا ملدة شهر ملكافحة الفساد يف االشـتراء. وُعقـدت الـدورة     بالتعاون مع املكتب ،
ــة األوىل لصــاحل   ــة ملكافحــة الفســاد يف النمســا،       ١٩التدريبي ــة الدولي ــاً يف حــرم األكادميي   طالب

  .٢٠١٣يف أيلول/سبتمرب 
 للـدول  م خصيصـاً صـمَّ إعـداد دليـل مرجعـي بشـأن االشـتراء العمـومي مُ       حالياوجيري   -٣٠

يـ   ، وهو يشمل الدول اجلزرية الصغرية الناميـة يف منطقـة البحـر الكـاريب    اجلزرية الصغرية النامية
واحملــيط اهلنــدي واحملــيط اهلــادئ. وُعقــدت حلقتــا عمــل إقليميتــان، يف بــانكوك وبنمــا، جلمــع    

ر تنفيـذها يف عـام   املعلومات ذات الصلة، وهناك اجتماعات إضافية ومبادرات رائـدة مـن املقـرَّ   
  لوضع الصيغة النهائية للدليل. ٢٠١٤

    
    الرياضية الواسعة النطاقواألحداث األحداث العامة الكربى     

 A Strategy" قائمـة مرجعيـة بشـأن منـع الفسـاد، بعنـوان      مشـفوعاً ب  نشر املكتب دليالً -٣١

for Safeguarding against Corruption in Major Public Events) "   اسـتراتيجية للحمايـة مـن 
ر يـ مـن شـأنه أن يـوفِّ     برنامج تدريبحتويلهما إىل ري جي . و)الفساد يف األحداث العامة الكربى

طـر الفسـاد يف تنظـيم األحـداث     خل يللتصدِّجلميع أصحاب املصلحة املعرفة واألدوات الالزمة 
  مع املمارسات اجليدة الدولية. ، متشياًالكربىالعامة 
ــق ا وشــارك املكتــب أيضــاً  -٣٢ ــة   يف الفري ة يالرياضــاألحــداث لعامــل الفرعــي املعــين برعاي

ي ملـا يـرتبط هبـذا اجملـال مـن خمـاطر       من أجل التصـدِّ . والتفاق العامليل التابعة يوالضيافة الرياض
ا للشـركات،  عمليـ  زاهة، وضع الفريق العامل الفرعي دليالً فساد من خالل تدابري الشفافية والن

 "Fighting Corruption in Sport Sponsorship and Sport Related Hospitality" بعنــوان
  ).ةية والضيافة الرياضيالرياضاألحداث مكافحة الفساد يف جمال رعاية (
    

    املعلومات االطِّالع على ريالشفافية يف اإلدارة العامة وتيس    
ة، مـن االتفاقيـ   ١٣و ١٠للمـادتني   ، حثَّ املؤمتر الدول األطراف، وفقا٥/٤ًيف القرار   -٣٣

على مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز الشفافية يف اإلدارة العامة، مبا يشمل األخذ بتدابري فعَّالة تيسِّـر  
اطِّــالع العمــوم علــى املعلومــات. وطلــب إىل األمانــة أن تــوفِّر املســاعدة التقنيــة، عنــد الطلــب،  

اجملال، بالتعاون عنـد   للدول األطراف الساعية إىل األخذ بتدابري أو تعزيز ما اتُّخذ منها يف هذا
  االقتضاء مع اجلهات املاحنة املهتمة.
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  :Reporting on Corruption" تقــدير إعــداد املنشــور املعنــون   بكمــا الحــظ املــؤمتر     -٣٤
A Resource Tool for Governments and Journalists "     اإلبـالغ عـن الفسـاد: أداة مرجعيـة)

ــذ املــ    ــق بتنفي ــا يف ذلــك تيســري    ١٣ادة للحكومــات والصــحفيني)، فيمــا يتعل ــة، مب مــن االتفاقي
االطِّالع على املعلومات. وطلـب إىل األمانـة أن تقـوم، عنـد الطلـب ورهنـاً بتـوافر مـوارد مـن          

  خارج امليزانية، بتقدمي املزيد من الدعم للدول األطراف والصحفيني يف هذا الصدد.
عـــروض إيضـــاحية يف  وروَّج املكتـــب الســـتخدام األداة املرجعيـــة مـــن خـــالل تقـــدمي  -٣٥

املناسبات الدولية واإلقليمية ذات الصلة، مبا يف ذلك يف الربازيـل وغانـا. وباإلضـافة إىل ذلـك،     
واصل املكتب التعاون مـع منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة يف إطـار خطـة عمـل           

  األمم املتحدة بشأن سالمة الصحفيني ومسألة اإلفالت من العقاب.
إطــار املشــروع اإلقليمــي ملكافحــة الفســاد يف منطقــة احملــيط اهلــادئ املشــترك بــني   ويف  -٣٦

املكتـب وبرنـامج األمـم املتحــدة اإلمنـائي، شـرعت فـانواتو وكرييبــاس وغريمهـا مـن البلــدان يف         
منطقـة احملــيط اهلــادئ يف وضـع سياســة بشــأن حريـة االطِّــالع علــى املعلومـات وخطــة تنفيذيــة     

ــة بول  ــدعم وزارة الشــفافية     بشــأهنا. ويف دول ــذ املكتــب مشــروعاً ل ــات، نفَّ ــا املتعــددة القومي يفي
املؤسســية ومكافحــة الفســاد بشــأن الشــفافية املؤسســية ومشــاركة املــواطنني يف احلكــم احمللــي. 

بلديــة، وميكِّــن اجملتمــع املــدين مــن      ٣٠ويهــدف املشــروع إىل تعزيــز الشــفافية واملســاءلة يف     
  الة على اإلدارة احمللية.ع على املعلومات وممارسة رقابة فعَّاالستفادة من حقه يف االطِّال

حزيران/يونيــه  ١٤و ١٣ونظَّــم املكتــب حلقــة عمــل إقليميــة ُعقــدت يف تــونس يــومي   -٣٧
بشــأن الشــفافية يف اإلدارة العامــة وإمكانيــة االطِّــالع علــى املعلومــات مــن أجــل تــوفري  ٢٠١٤

أخــرى وممارســاهتا اجليــدة لفائــدة منطقــة الشــرق    الدرايــة الفنيــة وتيســري تقــدمي جتــارب بلــدان  
  األوسط ومشال أفريقيا.

وورد املزيد من طلبات املساعدة التقنية، لكنها كانت تتطلب توافر موارد من خـارج    -٣٨
  امليزانية.

    
    عن املخالفاتمحاية املبلِّغني     

بلِّغني عـن املخالفـات،   مببـادرة املكتـب املتعلقـة حبمايـة املـ      ٥/٤رحَّب املـؤمتر يف قـراره     -٣٩
ب إرشـادي عـن   علـى إعـداد كتيِّـ    حاليـا وكذلك الشهود والضحايا واخلرباء. ويعكف املكتب 

ب املمارسات الدولية اجليدة يف جمال محاية املبلِّغني عن املخالفات. وقـد نـوقش مشـروع الكتيِّـ    
يينـا، حضـره   نيسـان/أبريل يف ف  ٢٣و ٢٢اإلرشادي خالل اجتمـاع لفريـق خـرباء ُعقـد يـومي      
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بلداً وتبادلوا خرباهتم. وسـوف ُينشـر الكتيـب اإلرشـادي      ١٢منظمة يف  ٢٠مشاركاً من  ٢٥
  ,٢٠١٤أواخر عام 

املســاعدة يف جمــال صــياغة التشــريعات بشــأن قــوانني محايــة    كمــا وفَّــر املكتــب أيضــاً   -٤٠
يمـا يتعلـق بوضـع    املبلِّغني عـن املخالفـات إىل بـريو ومصـر، ودَعـم مجاعـات نسـائية يف ألبانيـا ف        

، قـدَّم  ٢٠١٣تدابري رامية إىل تيسـري اإلبـالغ عـن حـوادث الفسـاد. ويف تشـرين الثـاين/نوفمرب        
املكتب تدريباً علـى محايـة الشـهود واملـبلِّغني عـن املخالفـات إىل مـوظفني مـن إثيوبيـا وأوغنـدا           

  ا.زانيا املتحدة وجنوب السودان وجيبويت ورواندا وكيني وبوروندي ومجهورية تن
    

  الربملانيون    
 

واصل املكتب التعاون مع املنظمة العاملية للربملانيني املناهضني للفسـاد مـن أجـل تعزيـز       -٤١
دور الربملانيني يف مكافحة الفساد. واشتركا يف تنظيم حلقة عمـل ألعضـاء الربملـان يف نيجرييـا     

إلحيـاء الفـرع الــوطين    يف تشـرين األول/أكتـوبر لزيـادة فهـم االتفاقيـة والسـعي إىل نيـل الـدعم        
للمنظمة يف نيجرييا. واضطلع املكتب باملزيـد مـن أنشـطة إذكـاء الـوعي بشـأن االتفاقيـة ومنـع         

  الفساد لفائدة أعضاء الربملان، مبا يف ذلك يف كوت ديفوار وميامنار.
كما شارك املكتب يف منتدى الربملانيني اخلامس، املعقود باعتبـاره نشـاطاً خاصـاً ُنظـم       -٤٢
ــال ــؤمتر اخلامســة يف بنمــا، يف   ب ــع دورة امل ــاين/نوفمرب   ٢٧توازي م ــاول ٢٠١٣تشــرين الث . وتن

  املنتدى دور املشرِّعني الوطنيني والقانون الدويل يف السعي إىل حتقيق املساءلة.
    

    لعدالة اجلنائيةا  -جيم  
سـيادة   ، مبـا للفسـاد مـن آثـار تضـعف القـدرة علـى تعزيـز        ٥/٤سلَّم املؤمتر، يف القـرار    -٤٣

ــدول          ــاب بال ــها، وأه ــية وفعاليت ــة الرئيس ــرعية املؤسســات العمومي ــوِّض ش ــث يق ــانون، حي الق
زاهة على نطـاق جهـاز العدالـة اجلنائيـة بأكملـه، مبـا        األطراف أن تويل اهتماماً خاصاً لتعزيز الن

ــر الســجن        ــاة والقضــاء وإدارات احملــاكم ودوائ ــة واحملام ــة العام ــزة الشــرطة والنياب يشــمل أجه
مراقبة السلوك. ونـوَّه بتقـدير مبـا تقدِّمـه األمانـة إىل الـدول األطـراف مـن مسـاعدة بنـاًء علـى            و

الطلب من أجل دمج تـدابري مكافحـة الفسـاد يف مؤسسـات نظـام العدالـة اجلنائيـة.كما أحـاط         
ن مقترحـات مـن أجـل الـدول األطـراف لتيسـري تنفيـذ التـدابري         املؤمتر علماً بإعـداد دليـل يتضـمَّ   

  ية إىل تعزيز نزاهة القضاء واستقالليته ونزاهة النيابة العامة.الرام
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    نزاهة القضاء والنيابة العامة    
املرجعـي بشـأن تـدعيم نزاهـة القضـاء       الـدليل "املعنـون  إىل الدليل  وضع املكتب، استناداً  - ٤٤

بشـأن املـادة    اوإطاراً تقييمي ادليالً تنفيذي، ٢٠١١ ديسمرب/ذي نشره يف كانون األول، ال"وقدرته
زاهـة اجلهـاز القضـائي، قُـدِّم مشـروع بـه        من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد املتعلقة بـن  ١١

دوليـة ذات  خالل دورة املؤمتر اخلامسة. ويقدِّم الدليل التنفيذي إرشادات شاملة بشـأن املعـايري ال  
زاهة ودرء فرص الفساد يف اجلهـاز القضـائي وأجهـزة     الصلة وأفضل املمارسات الوطنية لتعزيز الن

  ن جمموعة من األسئلة العملية اليت ميكن أن ُتستخدم للتقييم الذايت.النيابة العامة، ويتضمَّ
روع الـدليل  ة حلقات عمل جتريبية للتعريـف مبشـ  ونظَّم املكتب، بناًء على الطلب، عدَّ  -٤٥

ــا       ــل يف ميكرونيزيـ ــات عمـ ــدت حلقـ ــاركني.إذ ُعقـ ــن املشـ ــات مـ ــاس التعليقـ ــذي والتمـ التنفيـ
املوحدة) لفائدة بلدان من منطقة احمليط اهلادئ، ويف ترينيداد وتوبـاغو لفائـدة بلـدان    -(واليات

يـ، ويف إندونيسـيا، ويف بنمـا. وورد املزيـد مـن طلبـات املسـاعدة يف         من منطقة البحـر الكـاريب  
ــرجم الــدليل التنفيــذي إىل اللغــتني الصــربية واإلندونيســية،     ١١تقيــيم املــادة  ــة. وُت مــن االتفاقي

  إىل اإلسبانية والعربية والفرنسية. وسيترَجم أيضاً
مـن مشـروع   كجـزء   )٢(زاهـة القضـائية يف كوسـوفو    للـن  جديـداً  كتـب مشـروعاً  املودشَّن   -٤٦

بشأن دعم جهود مكافحة الفسـاد يف كوسـوفو. ويف    أوسع نطاقاً لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
إطار هذا املشروع، سوف يدعم املكتب أنشطة تدريبية ترمـي إىل تعزيـز قـدرة اجلهـاز القضـائي      
يف كوســوفو علــى منــع قضــايا الفســاد الداخليــة والتحقيــق فيهــا وزيــادة قــدرة مؤسســات إنفــاذ   

  نطاق اإلدارة العامة ككل.القانون على التحقيق واملقاضاة يف قضايا الفساد على 
كما قدَّم املكتب الدعم إىل سـلطات وطنيـة يف جهودهـا لزيـادة كفـاءة ونزاهـة اهليئـات          - ٤٧

مت املساعدة، يف مجلة أمور، ضـمن إطـار مشـروعني أوسـع     القضائية وهيئات النيابة العامة. وقُدِّ
ن املسـاعدة بشـأن مسـألة نزاهـة     نطاقاً للمسـاعدة التقنيـة يف نيجرييـا وإندونيسـيا. وقُـدِّم املزيـد مـ       

ــام. وُنظِّ     ــاراغواي وفييــت ن ــها ب ــاًء علــى الطلــب، يف بلــدان من مــت دورات الســلطة القضــائية بن
  زانيا املتحدة. تدريبية لتعزيز قدرات النيابة العامة يف أوغندا وبوتسوانا ومجهورية تن

عمـل التدريبيـة الـيت    كما قدَّم املكتب إسهامات مواضيعية كبرية إىل عدد مـن حلقـات ال    - ٤٨
عقــدهتا رابطــة احملــامني الدوليــة، بالتعــاون مــع منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي،     

ــام       لتثقيــف ــد وفييــت ن ــة املتحــدة وتايلن ــارات العربي ــة يف أذربيجــان واإلم ــزاويل املهــن القانوني م

───────────────── 
  ).١٩٩٩( ١٢٤٤األمن قرار جملس تفيد املعىن املقصود يف  مجيع اإلشارات إىل كوسوفو يف هذه الوثيقة  )٢(  
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التركيـز بوجـه خـاص علـى     ونيجرييا فيما يتعلـق باإلطـار القـانوين الـدويل ملكافحـة الفسـاد، مـع        
خماطر الفساد بالنسبة إىل املمثلني القانونيني. وُعقـدت حلقـات العمـل هـذه يف إطـار اسـتراتيجية       

  فيها. اليت ُيَعدُّ املكتب شريكاً رمسيمكافحة الفساد يف املهن القانونية لرابطة احملامني الدولية، وا
    

    الشرطة وإنفاذ القانون    
يع ترمي إىل إدماج تدابري مكافحة الفسـاد يف إصـالح الشـرطة، يف    دَعم املكتب مشار  -٤٩

بلدان مثل كينيا وفييت نام، مشل آخرها جولة دراسـية لضـباط شـرطة فييـت نـاميني إىل هونـغ       
  كونغ يف الصني، بشأن قضايا الرقابة على الشرطة ومساءلتها.

روبــا، موضـوع منــع  كمـا تنـاول املكتــب، بالتعـاون مــع منظمـة األمــن والتعـاون يف أو       -٥٠
الفساد يف مراقبة احلدود واجلمارك، وسوف يضافر جهوده يف ذلك اجملـال رهنـا بتـوافر مـوارد     

  من خارج امليزانية.
وتعــاون املكتــب مــع إدارة عمليــات حفــظ الســالم التابعــة لألمانــة العامــة يف جهودهــا   -٥١

السـالم وتـوفري خـربات    الرامية إىل وضع إطار تـوجيهي اسـتراتيجي للشـرطة الدوليـة يف حفـظ      
  بشأن نزاهة الشرطة ومساءلتها.

ــة ألمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر الكــاريب   ونظَّ  -٥٢ ــة اإلقليمي يــ ملكافحــة  مــت األكادميي
الفســاد، بــدعم مــن املكتــب، دورة تدريبيــة لفائــدة خمتلــف أجهــزة إنفــاذ القــانون وغريهــا مــن   

االتفاقيـة بشـأن التحقيقـات متشـياً مــع     املؤسسـات الوطنيـة يف بنمـا بشـأن كيفيـة تنفيـذ أحكـام        
  التزامات حقوق اإلنسان الدولية.

    
    السجون    

ي ملخــاطر الفســاد وأوجــه الضــعف يف نظــام دَعــم املكتــب مبــادرات ترمــي إىل التصــدِّ  -٥٣
السجون يف الربازيل وبنما والصـومال. واضـطلع املكتـب، اسـتناداً إىل الطلبـات املتزايـدة علـى        

  .٢٠١٤ب بشأن تدابري مكافحة الفساد يف السجون خالل عام بوضع كتيِّ املواد التوجيهية،
    

    إصالح القطاع األمين وسيادة القانون    
زاهــة  لربنــامج إرســاء الــن اا رمسيــكتــب شــريكاً تنفيــذيَّ، أصــبح امل٢٠١٤يف شــباط/فرباير   -٥٤

إىل هـذا الربنـامج منـذ     مه املكتبد الدعم القوي الذي يقدِّملنظمة حلف مشال األطلسي، مما جيسِّ
ويتيح أساساً أقوى للتعاون يف املستقبل. وشـارك املكتـب يف مـؤمتر حـول      ٢٠٠٧إنشائه يف عام 
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ــن   ــومي   ختصُّــص التثقيــف والتــدريب إلرســاء ال شــباط/فرباير  ٢٦و ٢٥زاهــة، ُعقــد يف بلجيكــا ي
عقدهتا منظمة زاهة  م املكتب مسامهات موضوعية يف حلقة عمل بشأن إرساء الن.كما قد٢٠١٤َّ

فيهـا   ، انصـبَّ ٢٠١٤نيسـان/أبريل   ١٧إىل  ١٥حلف مشال األطلسي يف بولنـدا، يف الفتـرة مـن    
التركيز على حتسني استبيان التقيـيم الـذايت املسـتخدم يف إطـار عمليـة اسـتعراض النظـراء إلرسـاء         

الفسـاد املعمـول هبـا يف     زاهة ومكافحـة  لتدابري الن ابلدا مبوجبها تقييماً ذاتي ١١ى زاهة اليت أجر الن
  قطاع الدفاع.

وإضافة إىل ذلك، واظب املكتب على تقدمي إسهامات ومشورة من أجل وضع سلسـلة    -٥٥
من املالحظات اإلرشادية ُتصدرها األمم املتحدة حـول إصـالح القطـاع األمـين. وسـوف تـدعم       

على املستوى امليـداين  هذه املالحظات التخطيط االستراتيجي وتنفيذ الربامج على مستوى املقر و
  بع يف إصالح القطاع األمين.عن طريق تعزيز التنسيق وكفالة االتساق يف النهج املتَّ

    
    منع غسل األموال    

مــن االتفاقيــة بشــأن التــدابري   ١٤ســاعد املكتــب الــدول األطــراف علــى تنفيــذ املــادة     -٥٦
ــة بغســل  الراميــة إىل منــع غســل األمــوال. ويشــارك املكتــب بنشــاط يف احملافــ    ــة املعني ل اإلقليمي

األموال، مثل فرقة العمل الكاريبية املعنية باإلجراءات املالية وفريق آسـيا واحملـيط اهلـادئ املعـين     
بغسل األموال، بغية توعية احلكومـات فيمـا يتعلـق مبنـع غسـل األمـوال ضـمن إطـار االتفاقيـة،          

  ومناصرة االنضمام إليها.
تشـرين األول/أكتـوبر)، دَعـم املكتـب      ٢٩غسـل األمـوال (  ومبناسبة اليوم الوطين ملنـع    -٥٧

ــة     ــا (دول ــاراغواي والربازيــل وبنمــا وبوليفي -أنشــطة يف األرجنــتني وإكــوادور وأوروغــواي وب
ــا    املتعــدِّ ــة والســلفادور وشــيلي وكوســتاريكا وكولومبي ــة الدومينيكي ــات) واجلمهوري دة القومي

تب، برعاية األكادميية اإلقليمية ألمريكـا  واملكسيك ونيكاراغوا. وعالوة على ذلك، ساند املك
يــ ملكافحــة الفســاد ووزارة التجــارة والصــناعة يف بنمــا، أول  الوســطى ومنطقــة البحــر الكــاريب

  مؤمتر للوسطاء املاليني حول مكافحة غسل األموال.
، نظَّــم املكتــب، بالتعــاون مــع مكتــب ٢٠١٤نيســان/أبريل  ٣٠إىل  ٢٨ويف الفتــرة مــن   -٥٨
عني يـ، دورة تدريبيـة بشـأن التحقيقـات املاليـة لفائـدة مـدَّ        لعـام يف سـان تـومي وبرينسـيب    عي ااملدَّ
ني وقضاة ومسؤولني من وحدات التحقيقات املالية وموظفي مراقبة االمتثال املصريف ودوائر عامِّ

  الشرطة على املستوى الوطين.كما ُدرِّب املوظفون على التدابري الرامية إىل منع غسل األموال.
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    القطاع اخلاص  -دال  
الفساد يؤثِّر تأثرياً كبرياً علـى القطـاع    الكثريون بأنَّ يف مؤمتر الدول األطراف يف بنما، أقرَّ  - ٥٩
، طلـب املـؤمتر إىل   ٥/٤يف مكافحـة الفسـاد. ويف القـرار     اللقطاع اخلـاص دوراً حيويـ   ص وبأنَّاخلا

والتثقيف لصـاحل القطـاع اخلـاص يف جمـال منـع      الدول األطراف أن تروِّج، عند االقتضاء، للتدريب 
ز شفافية الشخصيات االعتبارية، مبا يف ذلك تبادل املمارسات اجليِّدة يف اسـتبانة  الفساد وأن تعزِّ

أصحاب حق االنتفاع من اهلياكل القانونيـة املسـتخَدمة الرتكـاب جـرائم الفسـاد أو إلخفـاء أو       
املعنـون "القطـاع اخلـاص"، وكانـت تلـك       ٥/٦القرار  نقل عائداهتا. وباإلضافة إىل ذلك، اعُتمد

  تركيز أحد القرارات يف املؤمتر. هي املرة األوىل اليت يكون فيها القطاع اخلاص حمطَّ
إىل مـؤمتر الـدول األطـراف يف دورتـه      ٥/٦وسوف يقدَّم تقرير كامل عن تنفيـذ القـرار     -٦٠

ة الفساد الـيت تشـمل القطـاع اخلـاص     السادسة. وقد أُدرجت معلومات حمدَّثة عن جهود مكافح
  ).CAC/COSP/WG.4/2014/CRP1يف ورقة غرفة اجتماعات معروضة على الفريق العامل (

    
    جملتمع املدينا  -هاء  

د املؤمتر جمدداً أنَّه يف الوقت الذي تقع فيه املسؤولية عن تنفيذ االتفاقيـة علـى عـاتق    أكَّ  -٦١
لنـزاهة والشفافية واملسـاءلة ومنـع الفسـاد هـي مسـؤوليات      الدول األطراف، فإنَّ الترويج لقيم ا

 ١٣إىل  ٧ينبغي أن يتشارك فيها مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع، وفقـاً للمـواد مـن    
مــن االتفاقيــة، علــى أن تواصــل   ١٣مــن االتفاقيــة.كما حــثَّ الــدولَ األطــراَف، وفقــاً للمــادة   

لقطـاع العـام، مثـل اجملتمـع املـدين واملنظمـات       تشجيع مشاركة األفراد واجلماعات من خارج ا
ع الدولَ األطـراَف  غري احلكومية ومنظمات اجملتمعات احمللية، يف منع الفساد ومكافحته، وشجَّ

  ز قدرات هؤالء األفراد وهذه اجلماعات يف هذا املضمار.على أن تعزِّ
نطـاق القطـاع   ويف هذا اإلطار، سعى املكتب إىل تعزيز مشاركة مجاعات مـن خـارج     -٦٢

العام يف مبادرات مكافحـة الفسـاد. ومشلـت األنشـطة واملشـاريع املتعـددة املشـار إليهـا يف هـذا          
التقرير أصحاب مصلحة من خارج القطـاع العـام.فعلى سـبيل املثـال، شـاركت منظمـات مـن        

اصـل  اجملتمع املدين يف االستعراض الذايت للفصل الثاين الذي قـام بـه العـراق. ويف إندونيسـيا، و    
املكتب تقدمي الدعم إىل منتدى مكافحة الفساد، الذي عقـد اجتماعـه الرابـع يف حزيران/يونيـه     

  ، ويسَّر مشاركة أصحاب مصلحة متعددين يف تعزيز ومراقبة تنفيذ االتفاقية.٢٠١٤
كمــا ســاعد املكتــب منظمــات مــن اجملتمــع املــدين يف مبــادرات إلذكــاء الــوعي، مثــل      -٦٣

  نيجرييا بشأن االشتراء العمومي وإدارة األموال العامة.التجمع الذي ُعقد يف 
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، قاد املكتب حلقة عمل يف طاجيكستان بالتعاون مـع منظمـة   ٢٠١٤ويف آذار/مارس   -٦٤
األمن والتعاون يف أوروبا مجعت بني منظمات من اجملتمـع املـدين ومسـؤولني حكـوميني للنظـر      

ن يعملـوا معـاً مـن أجـل اختـاذ تـدابري أكثـر        يف الكيفية اليت ميكن هبا جلميع أصـحاب املصـلحة أ  
ضـت حلقـة العمـل تلـك عـن اتفـاق علـى بيـان مشـترك بـني           فعالية يف جمال منـع الفسـاد. ومتخَّ  

ز عليهـا التعـاون   د اجملـاالت الرئيسـية الـيت ُينتظـر أن يركِّـ     احلكومة ومنظمات اجملتمع املـدين حيـدِّ  
  واإلصالح يف املستقبل.

فـال املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي بـاليوم الـدويل         احت ٢٠٠٩وبدأ يف عـام    -٦٥
 كـانون األول/  ٩كانون األول/ديسـمرب يف سـياق محلـة مشـتركة. ويف      ٩ملكافحة الفساد يف 

مائـة يف املائـة تنميـة" لتسـليط      -، أُطلقت احلملة العاملية اجلديدة "صـفر فسـاد   ٢٠١٣ديسمرب 
ســاد بالبلــدان واملــواطنني العــاديني. وشــارك املكتــب يف هبــا الف الضــوء علــى الكيفيــة الــيت يضــرُّ

بلداً، بوسائل منها تقـدمي مـنح صـغرية إىل     ١٨أنشطة اليوم الدويل ملكافحة الفساد ودَعمها يف 
مـت منظمـات مـن    منظمات من اجملتمع املدين يف غرب أفريقيا ومنطقـة احملـيط اهلادئ.كمـا نظَّ   

  ألخرى أنشطة لالحتفال باليوم الدويل ملكافحة الفساد.اجملتمع املدين يف العديد من البلدان ا
ــة اســتعراض      -٦٦ ــة وآلي وبغيــة تعزيــز قــدرة اجملتمــع املــدين علــى املســامهة يف تنفيــذ االتفاقي

تنفيذها، واصل املكتب إقامة سلسلة دورات تدريبية يشارك يف تنظيمها ائتالف اجملتمـع املـدين   
منظمـة مـن    ٣٥٠ة الفساد، وهـو شـبكة تضـم أكثـر مـن      املناصر التفاقية األمم املتحدة ملكافح

 ١٧٧نت هـذه الـدورات   منظمات اجملتمع املدين تعمل على الترويج لالتفاقية. وحىت اآلن، مكَّ
  ب على االتفاقية وآلية استعراضها.من ممثلي اجملتمع املدين من مثانية ومثانني بلداً من التدرُّ

ة، عـدِّلت املنهجيـة مـن    للمشروع يف منتصف املـدَّ  وبناًء على توصيات التقييم املستقل -٦٧
، ُعقـدت أول  ٢٠١٤اء مـع السـلطات الوطنيـة. ويف شـباط/فرباير     أجل إتاحة إطار للحوار البنَّ

حلقة عمل من هذا النوع يف ماليزيا لصاحل منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ. وسـوف ُتعقـد حلقـة       
الدولية ملكافحة الفسـاد مبشـاركة ممـثلني مـن     يف األكادميية  ٢٠١٤عمل ثانية يف حزيران/يونيه 

  من منظمات اجملتمع املدين ومثانية من مراكز التنسيق احلكومية من املنطقة األفريقية. ٢٥
    

    املبادرات التعليمية واألكادميية - واو 
الحظ املؤمتر اخلطوات اليت اختـذهتا الـدول األطـراف للتـرويج، يف خمتلـف مراحـل نظـام         - ٦٨

ع علـى بـذل املزيـد مـن اجلهـود يف هـذا       زاهة، وشجَّ للربامج اليت تلقن مفاهيم ومبادئ النالتعليم، 
اجملال. وطلب، علـى وجـه اخلصـوص، إىل الـدول األطـراف أن تـروِّج للتـدريب والتثقيـف علـى          
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مجيع مستويات القطاع العام، والقطاع اخلـاص عنـد االقتضـاء، يف جمـال منـع الفسـاد وأن جتعـل        
  هذا التثقيف جزءاً ال يتجزَّأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد.هذا التدريب و

م الـذي أحرزتـه األمانـة يف إطـار املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة        ب املؤمتر بالتقدُّكما رحَّ -٦٩
الفساد، بالتعاون مع الشركاء املعنيني، يف وضـع مـواد أكادمييـة شـاملة بشـأن مكافحـة الفسـاد        

اجلامعات وسائر املؤسسات األكادميية، وطلب إىل األمانة أن تواصـل دعمهـا للـدول    من أجل 
  إعداد األمانة لدورة أكادميية بشأن االتفاقية. األطراف يف هذا امليدان. والحظ املؤمتر أيضاً

    
    املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد    

ية ملكافحـة الفسـاد. وحـىت اآلن،    واصل املكتب أداء دوره القيادي يف املبادرة األكادمي -٧٠
جامعة من خالل احلضور يف حلقات العمـل وتبـادل املـواد     ٨٠شارك يف املبادرة ما يزيد على 

  التعليمية وتقدمي دورات لطلبة املرحلة اجلامعية األوىل ومرحلة الدراسات العليا.
ة كـبرية يف  وَتشارك املكتب مع كلية احلقوق جبامعة هارفـارد مـن أجـل إحـداث زيـاد      -٧١

ــادرة           ــار املب ــاد يف إط ــة ملكافحــة الفس ــوارد التعليمي ــات امل ــدة بيان ــة يف قاع ــوارد املتاح ــدد امل ع
األكادميية ملكافحة الفساد بغية مساندة األساتذة والطالب املهـتمني بتـدريس ودراسـة املسـائل     

مــن  ٢ ٠٠٠، ُينتظـر دمـج أكثـر مـن     ٢٠١٤املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد. وحبلـول منتصـف عـام       
، يف قاعـدة بيانـات األدوات   اموضوعاً رئيسي ٢٠يث تندرج ضمن املواد التعليمية املنفصلة، حب

  واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد التابعة للمكتب.
د علـى  وضمَّ االجتماع السنوي الرابع للمبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد، الـذي ُعقـ       - ٧٢

ــؤمتر اخلامســة هــامش دورة  ــدان االقتصــادي     امل ــة يف املي ــاون والتنمي ، يف شــراكة مــع منظمــة التع
من األكـادمييني مـن    ٥٠ورابطة احملامني الدولية وغريمها من أصحاب املصلحة املعنيني، أكثر من 

يات الرئيسية الـيت تواجههـا املؤسسـات األكادمييـة     مجيع أحناء العامل لعرض جتارهبم وحتديد التحدِّ
تمــة بــالتثقيف يف جمــال مكافحــة الفســاد. وأوصــى األكــادمييون بــأن ُتبــذل اجلهــود مــن أجــل  امله

صـات األكادمييـة. واسـتجابةً لـذلك،     تعزيز التبادل فيمـا بينـهم وتعزيـز نقـل املعـارف بـني التخصُّ      
 ١٣إىل  ١١سوف يستضيف املكتب حلقة عمل خلرباء أكادمييني يف جمال مكافحـة الفسـاد مـن    

يف فيينا، سوف تفسح اجملال أمام خرباء يف جمال تدريس مكافحـة الفسـاد    ٢٠١٤آب/أغسطس 
من األكـادمييني وأسـاتذة اجلامعـات، مـن البلـدان       ٤٠لتقدمي اإلرشادات واملساعدة ملا يزيد على 

إىل توسـيع نطـاق مـا يقومـون بـه مـن حبـث وتـدريس ليشـمل           االنامية أساساً، ممـن يسـعون حاليـ   
.كما قـدَّم املكتـب، بنـاًء علـى الطلـب، حماضـرات فرديـة عـن االتفاقيـة          دراسات مكافحة الفساد
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لفائــدة طــالب مــن جامعــات يف ألبانيــا وأملانيــا واجلمهوريــة التشــيكية وفرنســا والنمســا، ودَعــم   
  مثالً. ٢٠١٤مبادرات أكادميية أخرى يف جمال مكافحة الفساد، بإندونيسيا يف حزيران/يونيه 

املؤسســات األكادمييــة لــدعم إقامــة دورة دراســية أكادمييــة وواصـل املكتــب عملــه مــع   -٧٣
ــه        ــدورة بوصــفها إطــاراً يســتعني ب ــة يف ال ــة مكافحــة الفســاد. وُتســتخدم االتفاقي بشــأن اتفاقي
الطالب اجلامعيون علـى فهـم التـدابري الالزمـة ملكافحـة الفسـاد علـى الصـعيد الـوطين بفعاليـة.           

ا يف ذلـك مؤسسـات يف ألبانيـا وإيطاليـا وصـربيا      جامعة، مب ١٢وخالل مرحلة جتريبية، أقامت 
ــات املتحــدة        ــدا الشــمالية والوالي ــا العظمــى وأيرلن ــا واململكــة املتحــدة لربيطاني والصــني وليربي
األمريكية واليونان، الدورة أو شرعت يف إقامتـها. واسـُتخدمت تعليقاهتـا لتحـديث املـواد قبـل       

ناك عدد كبري مـن املؤسسـات اإلضـافية    . وه٢٠١٤/١٥إصدار صيغة جديدة للسنة الدراسية 
  اليت أبدت اهتماماً شديداً بإقامة الدورة كجزء من براجمها.

    
    أكادمييات مكافحة الفساد    

واصل املكتب تعاونه القوي مع األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفسـاد، اسـتناداً إىل اتفـاق        - ٧٤
. ومشلت األنشطة التعـاون علـى تنفيـذ    ٢٠١١التعاون الرمسي الذي ُوقع يف تشرين الثاين/نوفمرب 

زاهــة، ومســامهات املكتــب يف األكادمييــة الصــيفية التابعــة   زــ للــن لــة مــن مبــادرة ســيمنمشــاريع مموَّ
ــاد لــدى          ــة املاجســتري يف دراســات مكافحــة الفس ــة الفســاد، ودرج ــة الدوليــة ملكافح لألكادميي

لصـاحل الصـحفيني بعنـوان "قـوة القلـم" يف       األكادميية، واملائـدة املسـتديرة الـيت نظمتـها األكادمييـة     
  .٢٠١٤غانا يف أيار/مايو 

كمــا واصــل املكتــب دعــم عمــل األكادمييــة اإلقليميــة ألمريكــا الوســطى ومنطقــة البحــر  -٧٥
عزيــز  ي ملكافحــة الفســاد، مــن خــالل املســاعدة يف وضــع وتنفيــذ منــائط التــدريب وت          الكــاريب 

ــع   ، مبــا يف ذلــك  الشــراكات مــع خمتلــف املؤسســات   ــوم يف مكافحــة الفســاد ُيزَم اســتحداث دبل
  تدريسه يف جامعة بنما.

وبدعم من املكتب، نظرت أكادميية اللجنة املعنية باجلرائم االقتصادية واملالية يف نيجرييـا   -٧٦
، رهنـاً بتـوافر   ٢٠١٥يف استهالل برنامج لألكادميية الصيفية لصاحل غرب ووسط أفريقيا يف عام 

 تب تبادالً بني األكادميية واألكادميية الدولية ملكافحـة الفسـاد يف حزيـران/   التمويل.كما دعم املك
لالستفادة من خربة األكادميية الدولية ملكافحة الفسـاد يف إدارة األكادمييـة الصـيفية     ٢٠١٤يونيه 

  السنوية ملكافحة الفساد.
، إىل صــة، بنــاًء علــى الطلــب وعــالوة علــى ذلــك، يواصــل املكتــب تقــدمي مشــورة خمصَّ   -٧٧

  البلدان اليت تنظر يف تأسيس أكادمييات ملكافحة الفساد.
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    مبادرات أخرى للتوعية ومبادرات من أجل الشباب واألطفال    
ه ينبغي للدول األطراف أن تواصـل تعزيـز تـدابري التوعيـة يف مجيـع      د املؤمتر جمدَّداً أنَّأكَّ -٧٨

واألطفال يف إطار اسـتراتيجية ملنـع    قطاعات اجملتمع وأن يوىل اهتمام خاص للعمل مع الشباب
ــع الفســاد         ــه مــن اهتمــام إلشــراك الشــباب يف من ــا يولي ــؤمتر، يف إشــارة مل الفســاد. واعتمــد امل

الذي يتناول حتديداً تعزيز مسـامهة الشـباب واألطفـال يف منـع الفسـاد       ٥/٥ومكافحته، القرار 
  زاهة. وترسيخ مبدأي احترام القانون والن

ــدول األ -٧٩   طــراف خــالل االجتمــاع الرابــع للفريــق العامــل معلومــات بشــأن    وعرضــت ال
توعية اجلمهور، وال سيما إشراك األطفال والشباب ودور وسائل اإلعالم واإلنترنـت، وناقشـت   

  تلك املعلومات.
وقدَّم املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي منحـة إىل منظمـة الشـفافية الدوليـة يف           -٨٠

شـاباً   ٤٠"، يشترك فيه ما ال يقـل عـن   زاهة النعنوان "شباب من أجل فيجي إلطالق مشروع ب
يف أمـاكن عملـهم    زاهـة  النيف شبكة من املهنيني والقادة الشباب وقادة الطالب من أجل تعزيز 

  ومنظماهتم ومدارسهم.
بعنــوان  اوبــالتوازي مــع انعقــاد دورة املــؤمتر اخلامســة يف بنمــا، عقــد املكتــب ملتقــى خاصــ - ٨١
فحة الفساد من خالل التعلـيم"، حيـث بـيَّن متحـاورون مـن مجهوريـة مقـدونيا اليوغوسـالفية         "مكا

  ســابقاً والصــني والواليــات املتحــدة ورابطــة احملــامني الدوليــة بإجيــاز الكيفيــة الــيت ميكــن هبــا لــدمج     
  الة ملكافحة الفساد.يف مجيع مراحل التعليم أن يكون أحد التدابري الفعَّ زاهة النمسائل 
ــدَّ -٨٢ ــة البحــر الكــاريب     وأع ــا الوســطى ومنطق ــة ألمريك ــة اإلقليمي ي ملكافحــة  ت األكادميي

للترويج ملبدأ عـدم التسـامح    زاهة النب تلوين ألطفال املدارس االبتدائية يعرِّف بقيم الفساد كتيِّ
  مطلقاً مع الفساد.

    
      األنشطة األخرى الرامية إىل منع الفساد - زاي 

    اإلقليمية الرامية إىل منع الفساداألنشطة الوطنية و    
طلــب املــؤمتر إىل الــدول األعضــاء أن تــروِّج، مبســاعدة األمانــة والشــركاء يف التنميــة،   -٨٣

حسب االقتضاء، للقيام بأنشطة ثنائيـة وإقليميـة ودوليـة ترمـي إىل منـع الفسـاد وتشـمل تنظـيم         
ــادل التجــارب واملمارســات اجليِّــ    ــة أن  دة ذات الصــلة.كمحلقــات عمــل لتب ا طلــب إىل األمان

، تـوفَري  ويني الثنـائي واملتعـدِّد األطـراف   تواصل، بالتعاون الوثيق مع مقدِّمي املساعدة على املست
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قُُدماً يف تنفيذ الفصل الثـاين مـن    اف، بناًء على طلبها، بغية املضياملساعدة التقنية للدول األطر
   عملية استعراض الفصل الثاين.االتفاقية، مبا يف ذلك يف إطار االستعداد للمشاركة يف

    
     ٢٠١٥إطار األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية وخطة التنمية ملا بعد عام    

أحاط املؤمتر علماً مببادرة املكتب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي لـدمج العمـل علـى         -٨٤
إطــار األمــم  منــع الفســاد ومكافحتــه يف خطــة التنميــة األوســع نطاقــاً، مبــا يف ذلــك مــن خــالل 

ة علـى أن تـدرج سياسـات مكافحـة     املتحدة للمساعدة اإلمنائية، وشجَّع الدول األطراف بشـدَّ 
الفســاد يف الــربامج اإلمنائيــة، وأهــاب بالشــركاء يف التنميــة أن يكثِّفــوا التعــاون والتنســيق فيمــا   

  بينهم يف توفري املساعدة التقنية املطلوبة ملنع الفساد.
رنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، بــدعم مــن كليــة مــوظفي منظومــة  وواصــل املكتــب وب -٨٥

األمم املتحدة، تنفيذ املبادرة املشتركة لدمج منع الفساد ومكافحته يف إطار املساعدة اإلمنائيـة.  
ت إىل ، ُعقدت حلقة عمل لتدريب املدربني يف تورينـو بإيطاليـا، وأدَّ  ٢٠١٣ويف نيسان/أبريل 

مـدرباً معتمـداً، علـى أهبـة االسـتعداد ملسـاعدة األفرقـة         ٢٦ف مـن  لَّـ ع للكفاءات مؤإنشاء جممَّ
  القُطرية التابعة لألمم املتحدة يف دمج مكافحة الفساد يف برامج إطار املساعدة اإلمنائية.

ــة      -٨٦ ــة يف بنمــا (لصــاحل أمريكــا الالتيني ــة إقليمي ومنــذ ذلــك احلــني، ُعقــدت دورات تدريبي
وكاالت تابعـة لألمـم    طرياً تابعاً لألمم املتحدة وستفريقاً قُ ١٦)، مع مشاركني من ي يبوالكار

  بلدا. ١٢من  مشاركاً ٢٠املتحدة، ويف تركيا (لصاحل أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى)، حبضور 
مـة  وأُقيمت دورات تدريبية داخل كل من العراق وكينيا ومدغشقر بناًء على طلبـات مقدَّ  - ٨٧
. وشارك يف الـدورات أعضـاء مـن خمتلـف وكـاالت األمـم املتحـدة        طريةىل أفرقة األمم املتحدة القُإ

وخرباء حكوميون. ويف كينيا، تلقت ثالث حكومات خمتلفة نسخة خمتصـرة مـن التـدريب اسـتفاد     
  خبري حكومي وكذلك موظفو األمم املتحدة من الرتبة احمللية. ١٠٠منها أكثر من 

مكتب تنسيق العمليـات اإلمنائيـة    حلة مبكرة، وأنَّتنفيذ املبادرة ال يزال يف مر ورغم أنَّ - ٨٨
النتـائج األوليـة تبشـر     التدريب متـاح، فـإنَّ   مل يقم حىت اآلن بإصدار إقرار رمسي هبا ومل يبلِّغ بأنَّ

 ٢٠١٨- ٢٠١٤بنجاح هذه املبادرة. وقد قام اإلطار اجلديد للمساعدة اإلمنائية يف كينيـا للفتـرة   
 التدريب، وهو يتألف مـن العديـد مـن جمـاالت العمـل لتعزيـز       بدمج موضوع مكافحة الفساد يف

واملساءلة. وال تزال الوثيقتان اإلطاريتان ملدغشقر والعراق قيـد اإلعـداد، لكنـه     زاهة النوالشفافية 
جرى التماس مدخالت مـن املكتـب بشـأن مسـألة مكافحـة الفسـاد نتيجـة للتـدريب. وقـد ورد          

ر داخل البلـدان. ونظـراً لبدايـة التـدريب املوفَّقـة، مـن املقـرَّ        املزيد من الطلبات من أجل التدريب
  .٢٠١٤تنظيم حلقة عمل ثانية لتدريب املدربني ودورة تدريبية عاملية يف أيلول/سبتمرب عام 
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، ٢٠١٥كما يضطلع املكتب بدور نشط يف املناقشة بشأن خطة التنميـة ملـا بعـد عـام      -٨٩
مم املتحدة الكبرية، يف إعداد مدخالت تعـَرض علـى   وهو يشارك، جنباً إىل جنب مع أسرة األ

النظر يف اجتماع الفريق العامل املفتوح باب العضـوية التـابع للجمعيـة العامـة واملعـين بأهـداف       
  التنمية املستدامة.

    
    الشركاء يف التدريب على املعارف املتعلقة مبكافحة الفساد    

 تــدريبيتني بشــأن املعــارف املتعلقــة    م املكتــب دورتــني ، نظَّــ ٢٠١٤يف شــباط/فرباير  -٩٠
مبكافحة الفساد لصاحل شركاء يف التنمية، مبا يف ذلك حلقة عمل ُعقـدت يف بـاراغواي لصـاحل    
ــة يف بنمــا لصــاحل       ــة، وحلقــة تدريبي مشــاركني مــن منظومــة األمــم املتحــدة وشــركاء يف التنمي

التقنيـة احملـددة مـن خـالل     شركاء يف التنمية بشأن مكافحة الفساد واالحتياجات من املساعدة 
  عملية استعراض التنفيذ.

    
    األدوات واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد    

 Tools and Resources" اةواصل املكتب حتديث وإثـراء بوابـة مكافحـة الفسـاد املسـمَّ      -٩١

for Anti-Corruption Knowledge (TRACK) "الزمــة مــن أجــل رصــيد (األدوات واملــوارد ال
  .)www.track.unodc.org( ل مكافحة الفساد (بوابة "تراك")معريف يف جما

سجل إلكتروين يتاح فيه البحـث والفهرسـة، ويضـم    لمنصة شبكية هي ابة "تراك" وبو  -٩٢
دولـة.   ١٧٨ة مـن  تشريعات وسوابق قضائية واستراتيجيات ملكافحة الفساد وبيانـات مؤسسـي  

ن املكتبة القانونية، وهي جـزء مـن بوابـة "تـراك"، النصـوص الكاملـة       ويف الوقت الراهن، تتضمَّ
للقــوانني واللــوائح والسياســات والتــدابري األخــرى إىل جانــب معلومــات متعلقــة باملؤسســات    

ك" واليــة قضــائية. وتستضــيف بوابــة "تــرا  ١٧٥الوطنيــة العاملــة يف جمــال مكافحــة الفســاد يف  
املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد الـيت تتـاح مـن خالهلـا مـواد مرجعيـة أكادمييـة بشـأن              أيضاً

زيـارة   ٢٤ ٩٦٠  عدد الزيارات إىل بوابة "تراك" بلـغ  ن اإلحصاءات أنَّمكافحة الفساد. وتبيِّ
وإيطاليـا  ، أساساً من أستراليا وأملانيـا  ٢٠١٤وأيار/مايو  ٢٠١٣يف الفترة ما بني حزيران/يونيه 

  وجنوب أفريقيا وفرنسا وكندا واململكة املتحدة والنمسا واهلند والواليات املتحدة.
    

    الفساد والبيئة    
ــدة يف           -٩٣ ــة، املنعق ــة اجلنائي ــة والعدال ــع اجلرمي ــة من ــة والعشــرين للجن ــدورة الثالث خــالل ال

احليـاة الربيـة والغابـات     جديـداً ملكافحـة جـرائم    ا، استهل املكتب برناجماً عاملي٢٠١٤أيار/مايو 
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مــن أجــل إذكــاء الــوعي، وصــياغة مشــاريع التشــريعات ذات الصــلة، وتعزيــز قــدرات احملققــني 
ني والقضاة، ومكافحـة مسـائل غسـل األمـوال والفسـاد ذات الصـلة.كما يسـلِّم        عني العامِّواملدَّ

ل األخــرى مــن بالصــالت القويــة بــني جــرائم احليــاة الربيــة والغابــات واألشــكا  الربنــامج أيضــاً
  اجلرائم مثل االحتيال وغسل األموال والفساد.

، الرامي إىل تعزيز التدابري احملددة األهداف يف جمـال منـع   ٢٣/١واعتمدت اللجنة القرار   -٩٤
ار باملنتجـات احلرجيـة. ومـن األمـور املطلوبـة مـن الـدول        والعدالـة اجلنائيـة ملكافحـة االجتـ     اجلرمية

ك القرار االستفادة التامة من أحكام التعاون الدويل املنصوص عليها من ذل ٥األعضاء يف الفقرة 
ــا األخشــاب،           ــا فيه ــة، مب ــري املشــروع باملنتجــات احلرجي ــار غ ــع االجت ــن أجــل من ــة م يف االتفاقي

  ال.ومكافحته، ويهيب القرار يف هذا الصدد بتنفيذ اتفاقية مكافحة الفساد بشكل تام وفعَّ
ز أحــد مشــاريع املكتــب يف إندونيســيا علــى الصــلة بــني   وعلــى الصــعيد الــوطين، ركَّــ   -٩٥

  جرائم الغابات والفساد ومسألة مكافحة قطع األشجار غري القانوين.
    

    اجلنسانية    
رة يواصل املكتب اعتبار اجلنسانية مسألة شاملة جلميع نواحي عمله، استناداً إىل مـذكِّ   -٩٦

مـل املكتـب، وهـو يقـوم برصـد مشـاركة       توجيهية بشأن تعميم مراعـاة املنظـور اجلنسـاين يف ع   
  املرأة يف املبادرات التدريبية.

وقد اسـتهلت جمموعـة الـدول املناهضـة للفسـاد يف جملـس أوروبـا واملكتـب مناقشـات            -٩٧
  بشأن التعاون يف جمال األبعاد اجلنسانية للفساد.

كـني املـرأة   وعقد املكتب، بالتعاون مع هيئة األمم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومت      -٩٨
، هبــدف التــرويج ٢٠١٤(هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة)، حلقــة عمــل يف ألبانيــا يف آذار/مــارس  

الـة مـن أجـل    ملراعاة االعتبارات اجلنسـانية يف محايـة املـبلِّغني عـن املخالفـات واعتمـاد تـدابري فعَّ       
حزيران/يونيـه   تيسري إبالغ املرأة عن الفساد. وأتاحت حلقة عمـل ُعقـدت يف إطـار املتابعـة يف    

، جملموعات نسائية الفرصة للتعليق على مشـروع قـانون محايـة املـبلِّغني عـن املخالفـات       ٢٠١٤
  الذي تتوىل حكومة ألبانيا صياغته.

  
    البحوث    

والفسـاد مـن أجـل تقـدير      زاهة النيشارك املكتب يف إعداد حبوث قائمة على أدلة بشأن   - ٩٩
ز الدراسات االستقصـائية بالعيِّنـة علـى    القُطري. وتركِّحجم الفساد ووصف أمناطه على الصعيد 

خمتلف الفئات املستهدفة، مثل السكان عامة وقطاع األعمال التجاريـة واملـوظفني املـدنيني. وقـد     
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ُنشر أحدث تقريرين، أحدمها عن أفغانستان والثاين عبارة عن تقرير إقليمي عن سـبعة بلـدان يف   
  . وتتناول تقارير سابقة العراق ونيجرييا.٢٠١٣وبر غرب البلقان، يف تشرين األول/أكت

    
    الرسالة اإلخبارية بشأن مكافحة الفساد    

ــوان       -١٠٠ ــة فصــلية بعن  "Anti-Corruption Update"يواصــل املكتــب إعــداد رســالة إخباري
ة علـى صـعيد مبـادرات وأنشـطة     ات مكافحة الفساد)، لإلبـالغ بـالتطورات املسـتجدَّ   (مستجدَّ

جمال مكافحة الفساد، يف فيينا ومجيع أحناء العامل. وقد ُوزعت األعداد الثمانيـة مـن   املكتب يف 
ت حىت اآلن عن طريق الربيد اإللكتـروين علـى جمموعـة واسـعة مـن      الرسالة اإلخبارية اليت أُعدَّ

  )..orgwww.unodcأصحاب املصلحة، وهي متاحة على املوقع الشبكي للمكتب (
    

    إطار املساعدة املقدَّمة ومواردها   - ثالثاً  
ــدرات املؤسســية           - ١٠١ ــاء الق ــة حامســة يف بن ــن أمهي ــة م ــا للمســاعدة التقني ــؤمتر مب ســلَّم امل

والبشرية لدى الدول األطـراف مـن أجـل تيسـري تنفيـذ أحكـام الفصـل الثـاين مـن االتفاقيـة.           
 والوايف لكي يتمكَّن من االسـتجابة للطلـب   وشدَّد على أمهية تزويد املكتب بالتمويل الكايف

املتزايـد علــى خدماتـه، وشــجَّع الــدولَ األعضـاء علــى أن تقــدِّم تربُّعـات كافيــة إىل احلســاب     
مــن االتفاقيــة مــن أجــل تزويــد البلــدان الناميــة والبلــدان الــيت متــرُّ      ٦٢املشــار إليــه يف املــادة  

اليت قد حتتاجها من أجل بنـاء قـدراهتا علـى تنفيـذ     اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باملساعدة التقنية 
الفصل الثاين من االتفاقية. وعالوة على ذلك، دعا املـؤمتر الـدولَ األطـراَف وسـائر اجلهـات      

، وفقـاً  ٥/٤دة يف القـرار  املاحنة إىل تقدمي موارد مـن خـارج امليزانيـة مـن أجـل الغايـات احملـدَّ       
  لقواعد األمم املتحدة وإجراءاهتا.

وواصل املكتب تقدمي مساعدة تقنية لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقيـة، وذلـك     -١٠٢
من خـالل تصـميم أنشـطة حسـب احلاجـة يف جمـايل التشـريعات وبنـاء القـدرات وكـذلك مـن            
خـالل تطــوير أدوات لتيســري تقـدمي املســاعدة علــى أرض الواقــع. ولـئن كانــت تلــك املســاعدة    

 ٥/٤ز على املبـادرات واألنشـطة الـيت تنفـذ القـرار      لتقرير يركِّتشمل االتفاقية ككل، فإن هذا ا
  الذي اختذه املؤمتر.

وهنــاك العديــد مــن املشــاريع العامليــة، الــيت تــدار مــن مقــر املكتــب ومتكِّنــه مــن تقــدمي      -١٠٣
إرشــادات واستشــارات وخــربات فنيــة بنــاًء علــى طلــب مــن الــدول األطــراف. وتشــمل هــذه    

ال ملكافحـة  ل ال احلصـر، املشـروع املسـمى "صـوب نظـام عـاملي فعَّـ       املشاريع، على سـبيل املثـا  
الفساد"، واملشروع املسمى "العمـل املشـترك صـوب نظـام عـاملي ملكافحـة الفسـاد"، وبرنـامج         



 

V.14-04176 23 
 

 CAC/COSP/WG.4/2014/4

(انظـر   زاهـة  للـن زـ   املوجِّهني املعنيني مبكافحة الفساد، واملشاريع املندرجـة يف إطـار مبـادرة سـيمن    
  ).CAC/COSP/IRG/2014/2الوثيقة  أيضاً
مي املساعدة التقنية، وال سـيما مـع برنـامج األمـم     وال يزال التعاون الوثيق مع سائر مقدِّ  -١٠٤

  املتحدة اإلمنائي، على النحو املشار إليه يف العديد من احلاالت يف هذا التقرير، مثمراً للغاية.
و املوجِّهــون املعنيــون ، ســاهم املستشــارون أوباإلضــافة إىل املــوظفني العــاملني يف املقــرِّ  -١٠٥

مبكافحة الفساد التابعون للمكتب على الصعيدين اإلقليمي والوطين يف تنفيذ مبادرات ناجحـة  
للمساعدة التقنية. فهم يوفِّرون خربات فنية ميكن تقـدميها علـى وجـه السـرعة علـى الصـعيدين       

لدول األطـراف الـيت   القُطري واإلقليمي من أجل تيسري تقدمي النصح واإلرشاد يف عني املكان ل
تطلب املساعدة يف توطيد التشريعات واملؤسسات من أجل تعزيز العمل على تنفيـذ االتفاقيـة.   

  .٥/٤من إسهامات يف تنفيذ القرار  مونهوترد إشارات يف مجيع أجزاء هذا التقرير إىل ما يقدِّ
جـي (ملنطقـة   مستشارون يضـطلعون مبسـؤوليات إقليميـة، موجـودون يف في     حالياوهناك   - ١٠٦

احمليط اهلادئ)، وتايلنـد (جلنـوب شـرق آسـيا) ونيبـال (جلنـوب آسـيا) وجنـوب أفريقيـا (لشـرق           
أفريقيا واجلنوب األفريقي)، والسنغال (لغرب ووسط أفريقيا)، ومصر (للشـرق األوسـط ومشـال    

زريـة  )، وفيينـا (ملسـاعدة الـدول اجل   ي يبأفريقيا)، وبنمـا (ألمريكـا الوسـطى ومنطقـة البحـر الكـار      
ز مســـؤوليتهما علـــى املســـتوى الـــوطين، الصـــغرية الناميـــة). وهنـــاك مستشـــاران آخـــران، تتركَّـــ

) لتقـدمي املسـاعدة التقنيـة    ٢٠١٤موجودان يف موزامبيق وجنوب السـودان (حـىت حزيران/يونيـه    
  يف هذين البلدين.

ميدانيـة  وعالوة على ذلك، نفَّـذت شـبكة املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب مشـاريع          -١٠٧
-دة، من بينها إندونيسيا وباراغواي وبنما وبوليفيـا (دولـة  شاملة ملكافحة الفساد يف بلدان حمدَّ

  دة القوميات) والعراق وكولومبيا وكينيا ومصر ونيجرييا.املتعدِّ
وحتظى خربة املكتب الفنية بتقدير كبري من جانب الدول األطراف، فضالً عن غريهـا    -١٠٨

ده زيـادة طلبـات احلصـول علـى املسـاعدة أو املشـاركة يف       وهو ما جتسِّمن أصحاب املصلحة، 
املبادرات وحلقات العمل. ومن املتوقع أن يستمر ذلك يف ضوء التحضري للـدورة الثانيـة آلليـة    

  استعراض التنفيذ.
 فـإنَّ ، ٥/٤وبالنظر إىل هـذه الظـروف والواليـة الواسـعة النطـاق مبقتضـى قـرار املـؤمتر           -١٠٩

لشركاء يف التنمية واجلهات املاحنة األخـرى يف تقـدمي الـدعم علـى املـدى الطويـل ذو       استمرار ا
  أمهية جوهرية يف التمكني من مواصلة هذا العمل.
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    االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً  
ل إليه الفريق العامل من استنتاجات ومـا قدَّمـه مـن توصـيات يف     رحَّب املؤمتر مبا توصَّ  -١١٠

أن ينظــر، يف إطــار مواصــلة دوره يف    الفريــق العامــل يــودُّ   والرابــع. ولعــلَّ  اجتماعيــه الثالــث 
م الـذي أُحـرز يف   اليـة، يف التقـدُّ  معامل الطريق صوب منع الفسـاد بفع مساعدة املؤمتر على رسم 

  والفصل الثاين من االتفاقية واقتراح التدابري اليت يتعني اختاذها يف املستقبل. ٥/٤تنفيذ القرار 
الفريق العامل يـودُّ أن يشـجِّع الـدول األطـراف علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل           لَّولع  -١١١

  اإلسراع بتقدمي تقارير اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين، باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعية.
أن يعـرب عـن تقـديره وتشـجيعه لتقـدمي معلومـات مـن ِقبـل          الفريق العامـل يـودُّ   لَّولع  -١١٢

طــراف ونشــر مــواد عــن طريــق املوقــع الشــبكي للفريــق العامــل وأن يقــدِّم إرشــادات الــدول األ
بشأن مواصلة هذا العمل، مبـا يف ذلـك التنظـيم املواضـيعي للمعلومـات، وكـذلك بشـأن مهـام         

  أخرى مثل البحث والتحليل بشأن االجتاهات والتحديات املشتركة، واستخالص الدروس.
ب بــاجلهود الــيت تبــذهلا الــدول األطــراف واملكتــب أن يرحِّــ الفريــق العامــل يــودُّ ولعــلَّ  -١١٣

لوضع ضمانات حمدَّدة حسب احلاجة ملكافحة الفساد يف احلاالت أو القطاعـات الـيت جيـوز أن    
تكــون أكثــر عرضــة للفســاد، مثــل املشــتريات وتنظــيم األحــداث العامــة الكــربى واملناســبات     

وز أن يقــدِّم إرشــادات بشـــأن املزيــد مـــن    الرياضــية الواســعة النطـــاق، وإنفــاذ القــانون، وجيـــ    
  القطاعات أو اجملاالت اليت قد تتطلب مبادرات مماثلة.

ط الضــوء علــى احلاجــة إىل التمويــل الكــايف   أن يســلِّ أيضــاً الفريــق العامــل يــودُّ  ولعــلَّ  -١١٤
تـوفري   ، مبـا يف ذلـك  ٥/٤ال للقرار للمكتب وإىل املوارد من خارج امليزانية ملواصلة التنفيذ الفعَّ

املساعدة التقنية املتعلقة بأحكـام الفصـل الثـاين، وأن يهيـب بالـدول األطـراف وسـائر اجلهـات         
  املاحنة أن تعيد تأكيد التزامها مبنع الفساد من خالل توفري تلك املوارد املالية.

ل أن يقدِّم إرشادات فيمـا يتعلـق باملواضـيع قيـد املناقشـة خـال       الفريق العامل يودُّ ولعلَّ  -١١٥
مـن االتفاقيـة)    ٦دورته اخلامسة، وهي واليات هيئة أو هيئات مكافحة الفساد الوقائية (املـادة  

وتـــدابري القطـــاع العـــام التشـــريعية واإلداريـــة، مبـــا يف ذلـــك تـــدابري تعزيـــز الشـــفافية يف متويـــل 
الترشيحات لتولِّي مناصب عمومية عـن طريـق االنتخـاب ويف متويـل األحـزاب السياسـية عنـد        

  من االتفاقية). ٧و ٥تضاء (املادتان االق
ب بـاجلهود الـيت تبـذهلا    كـذلك أن يرحِّـ   الفريـق العامـل يـودُّ    وباإلضافة إىل ذلك، لعـلَّ   -١١٦

مــن االتفاقيــة،  ٥للمــادة  الــة ومنسَّــقة ملكافحــة الفســاد وفقــاًالــدول األطــراف لوضــع تــدابري فعَّ
ــة ملكافحــة الفســاد.    الفريــق  ويف ذلــك الصــدد، لعــلَّ  تتخــذ أساســاً شــكل اســتراتيجيات وطني
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ب بقيـام األمانـة باسـتحداث أداة عامليـة تسـتخدمها الـدول األطـراف        أن يرحِّ أيضاً العامل يودُّ
يف وضع اسـتراتيجيات وطنيـة ملكافحـة الفسـاد، باالعتمـاد علـى أنشـطة املسـاعدة التقنيـة الـيت           

رات واضــحة جــة إىل وضــع مؤشِّــتقــوم هبــا األمانــة بالفعــل يف هــذا اجملــال، وبــالتركيز علــى احلا
  ومناسبة من أجل السماح بالرصد والتقييم الفّعالني لتلك االستراتيجيات.

الفريق العامـل يـودُّ    وفيما يتعلق بتقدمي املساعدة التقنية والتدريب وبناء القدرات، لعلَّ  -١١٧
بغيـة تعزيـز   أن يقدِّم إرشـادات بشـأن ترتيـب احتياجـات املسـاعدة التقنيـة مـن حيـث األولويـة          

  تدابري منع الفساد واالضطالع جبهود التوعية به.
ب جبهود األمانة واملبادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد    أن يرحِّ الفريق العامل يودُّ ولعلَّ  -١١٨

اعني إىل من أجل عقد حلقات عمل لبناء القدرات لفائدة األكادمييني وأسـاتذة اجلامعـات السَّـ   
 ه من حبث وتدريس حبيث يشمل جمال مكافحة الفساد.توسيع نطاق ما يقومون ب

  


