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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية
  املعين مبنع الفساد

  الدورة السابعة
  ٢٠١٦آب/أغسطس  ٢٤- ٢٢فيينا، 

  *تقَّ(ب) من جدول األعمال املؤ ٢لبند ا
، املعنون "متابعة إعالن ٦/٦تنفيذ قرار املؤمتر 

، املعنون ٦/٧مرَّاكش بشأن منع الفساد"، وقراره 
م تكنولوجيات املعلومات "التشجيع على استخدا

واالتصاالت من أجل تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة 
      ملكافحة الفساد": توصيات أخرى

  متابعة إعالن مرَّاكش"، املعنون ٦/٦حالة تنفيذ قرار املؤمتر     
      بشأن منع الفساد"

      ورقة معلومات أساسية من إعداد األمانة    
    مقدِّمة  - أوالً  

ــد  رحَّــب  -١ ــه    مــؤمتر ال ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســاد، يف دورت ول األطــراف يف اتفاقي
تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٦إىل  ٢مــن ، السادســة، املعقــودة يف ســانت بطرســربغ، االحتــاد الروســي 

املعنـون "متابعـة    ٥/٤م الـذي أحرزتـه الـدول األطـراف واألمانـة يف تنفيـذ القـرار        دُّ، بالتق٢٠١٥
والقــرارين الســالفني اللــذين يتنــاوالن املوضــوع ذاتــه، ومهــا ســاد" إعــالن مــرَّاكش بشــأن منــع الف

  املعنون "التدابري الوقائية". ٣/٢املعنون "إعالن مرَّاكش بشأن منع الفساد" والقرار  ٤/٣القرار 
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على روح مواصلة اجلهود العاملية الرامية إىل منع الفساد، اعتمد املؤمتر القـرار  وحفاظاً   -٢
نوان "متابعة إعالن مرَّاكش بشأن منع الفسـاد". وطلـب املـؤمتر إىل    الع اًمل أيضحي، الذي ٦/٦

إىل املـؤمتر يف دورتـه السـابعة، وإىل اجتماعـات      ٦/٦األمانة أن تقـدِّم تقريـراً عـن تنفيـذ القـرار      
  ).١٨املعقودة ما بني الدورات (الفقرة املعنية، الفرعية  هيئاته

كتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة   وتقــدِّم هــذه الورقــة، الــيت أعــدَّها م    -٣
، ٦/٦عــن تنفيــذ القــرار املطلوبــة علومــات امللمــؤمتر، لأمانــة ك وظيفتــهإطــار ضــمن (املكتــب) 

الفسـاد علـى حنـو فعَّـال.     منـع  يف اخلطوات القادمـة  أساساً ملناقشات الفريق العامل بشأن  متثلو
 ،ذهتا الـدول األطـراف  الـيت اختـ   ٦/٦فيـذ القـرار   رات ذات الصـلة بتن ويشمل التقرير مجيع املبـاد 

علــى املســتوى العــاملي أو اإلقليمــي أو الــوطين يف الفتــرة املشــمولة بــالتقرير  ،بــدعم مــن األمانــة
  ).٢٠١٦إىل أيار/مايو  ٢٠١٥(آب/أغسطس 

    
    ٦/٦آخر املستجدات عن حالة تنفيذ القرار   - ثانياً 
    توح العضوية املعين مبنع الفسادالفريق العامل احلكومي الدويل املف  -ألف 

    من جانب الدول األطراف ٦/٦اإلبالغ عن تنفيذ القرار   
للتـدابري   الفعلـي بالدول األطراف أن تواصل وتعزز التنفيذ  ٦/٦ هقرارأهاب املؤمتر يف   -٤

راف الوقائية املبيَّنة يف الفصل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصادرة عـن مـؤمتر الـدول األطـ    
). ومن مثَّ فإنَّ الدول األطراف مـدعوة، اسـتكماالً هلـذه الورقـة، إىل إطـالع األمانـة       ٢(الفقرة 

أثنـاء االجتمـاع    خصوصاً، و٦/٦بتنفيذ القرار  املتعلقةأنشطتها  عنمعلومات إضافية أيِّ على 
  السابع للفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد.

    
    إلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقيةا    

تيسـري تبـادل   جمـال  يف مـن إجنـازات   الفريـق العامـل    مـا حققـه  الحظ املؤمتر مع التقدير   -٥
نظـر  باملواضيع اليت فيما يتعلق دة بشأن مبادراهتا وممارساهتا اجلياملعلومات بني الدول األطراف 

طة العمل املتعـدِّدة السـنوات للفتـرة املمتـدة     ، وفقاً خلاملاضيةأثناء اجتماعاته الفريق العامل فيها 
إطـالع األمانـة علـى معلومـات      مواصلة. وشجَّع املؤمتر الدول األطراف على ٢٠١٥حىت عام 

تقــوم األمانــة لفاقيــة، ن تنفيــذها للفصــل الثــاين مــن االت جديــدة وحمدَّثــة وممارســات جيــدة بشــأ 
طلــب املــؤمتر إىل الــدول ومرصــد دويل. كامهــا يف ســياق أداء مه تعميمهــاتنظيمهــا وجبمعهــا و

، أن تواصــل عملــها الرصــدي طلــب إىل األمانــةكمــا األطــراف أن تواصــل تبــادل املعلومــات، 
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بتحــديث املوقــع الشــبكي املواضــيعي  مــثالً تقــوم، بــأن رهنــاً بتــوافر مــوارد مــن خــارج امليزانيــة
  ).١٤و ١٣صلة (الفقرتان العلومات ذات املللفريق العامل بإدراج 

مــن خــالل املوقــع الشــبكي واصــل املكتــب مجــع املعلومــات وأتــاح  وبنــاًء علــى ذلــك،  -٦
ة مــن الــدول األطــراف قبــل كــل اجتمــاع  مــدَّقمجيــع املعلومــات امل ،املواضــيعي للفريــق العامــل

 االجتماعـات والتقـارير ذات الصـلة،   أثناء مة دَّالعروض اإليضاحية املق وكذلكلفريق العامل، ل
  )١(أخرى.مرجعية الت مبوارد إىل جانب وص

    
    القطاع العام  -باء 

    هيئة أو هيئات مكافحة الفساد    
املؤمتر الـدول األطـراف بـأن تكفـل متتُّـع هيئـات مكافحـة الفسـاد مبـا يلـزم مـن             أوصى  -٧

االســتقاللية، وفقــاً للمبــادئ األساســية لنظمهــا القانونيــة، وأن تكفــل تزويــدها بــاملوارد املاديــة   
املتخصصني لتمكينها من أداء وظائفها بفعاليـة ومبنـأى عـن أيِّ تـأثري ال مسـوغ لـه،       واملوظفني 

  ).٣من االتفاقية (الفقرة  ٦من املادة  ٢وفقاً للفقرة 
تعاونـه الوثيـق مـع الرابطـة     املكتب، على الصعيد العـاملي،  ، واصل هلذه التوصية ودعماً  -٨

واجتماعهـا   هـا املشـاركة يف مؤمتر منـها   بوسـائل الدولية ألجهـزة مكافحـة الفسـاد ودعمـه هلـا،      
، ٢٠١٦أيار/مــايو  ١٣إىل  ١٠مــن  ،الــذي عقــد يف تيــاجنني، الصــني  ،العــام الســنوي التاســع 

يف الوثيقـة  ناقشة مستقبل أجهزة مكافحة الفساد، وكذلك الدروس املسـتفادة مـن املاضـي. و   مل
إىل االسترشـاد  مجلـة أمـور،   ضـمن  الدول األطـراف،  ُدعيت ، "إعالن تياجنني"، اخلتامية للمؤمتر

  باالتفاقية عند إنشاء هيئات مكافحة الفساد أو إصالح الوالية املنوطة هبا.
للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب    ، يف أفريقيـا، دعمـاً   م املكتـب دَّقـ وعلى الصعيد اإلقليمـي،    -٩

 األول/يف تشـرين   يف إنشاء جلنة مكافحـة الفسـاد التابعـة للجماعـة. وُعقـد     (السادك) األفريقي 
عضـواً مـن أعضـاء     ١٥ حضـرمها يف بوتسوانا اجتماعان  ٢٠١٥أكتوبر وتشرين الثاين/نوفمرب 

عمـل  وكافحـة الفسـاد.   مب السـادك اخلـاص  ملناقشة التكامـل بـني االتفاقيـة وبروتوكـول     السادك 
وإنشـاء  تصـميم  علـى   ،التـابع للكومنولـث   ،مع املركز األفريقـي ملكافحـة الفسـاد   أيضاً املكتب 
يف البلـدان األفريقيـة   تتبعها سـلطات مكافحـة الفسـاد    االعتيادية اليت جراءات التشغيل إلمكتبة 

لالجتمــاع التأسيســي لشــبكة املؤسســات   اًاملكتــب دعمــم دَّقــكمــا . األعضــاء يف الكومنولــث

                                                         
  )١( www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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 ، يف تشـرين األول/ يف ليربفيـل، غـابون   ، الـذي ُعقـد  الوطنية ملكافحة الفسـاد يف وسـط أفريقيـا   
  .٢٠١٥أكتوبر 

ــة والكاريبــ    -١٠ ــب يف االجتمــاع التخص   ي،ـويف أمريكــا الالتيني ــث  شــارك املكت صــي الثال
ي بشــأن منــع ـيف مجاعــة دول أمريكــا الالتينيــة والكاريـبــ الرفيعــة املســتوىللــوزراء والســلطات 

ســهم يف عمليــة أ، و٢٠١٥يف بنمــا يف تشــرين األول/أكتــوبر  الفســاد ومكافحتــه الــذي ُعقــد  
 الشـفافية واملسـاءلة ومشـاركة املـواطنني     بتـدعيم لذي التزمـت فيـه الـدول    ا ،صياغة إعالن بنما

، شارك املكتب يف االجتمـاع الثـاين لرابطـة    ٢٠١٦التعاون اإلقليمي. ويف آذار/مارس وبتعزيز 
ي التابعـة للكومنولـث، الـذي ُعقـد يف     ـالكاريبـ بلدان وهيئات مكافحة الفساد يف  النـزاهةجلان 

للجـزر   خاصـة صـوغ حلـول   وإمكانيـة   النـزاهةبتعزيز  متعلقةيات دِّقشة حتناترينيداد وتوباغو مل
  لصغرية الواقعة يف البحر الكاريبـي.ا

ــب يف االجتمــاع الســنوي       -١١ ــوب شــرق آســيا، شــارك املكت ــزة ويف جن مكافحــة ألجه
م عرضـني  دَّلألطـراف يف مكافحـة الفسـاد، وقـ    الفساد األعضاء يف منظمة جنـوب شـرق آسـيا    

ليـة  آلللدورة الثانيـة   حتضرياً ،فاقيةالفصلني الثاين واخلامس من االتوضوعيني بشأن مإيضاحيني 
  استعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد.

املكتــب مشــورة فنيــة متخصِّصــة بشــأن اإلطــار املفــاهيمي  م دَّقــوعلــى الصــعيد الــوطين،   - ١٢
متخصِّصــة  اتنشــاء هيئــإلاغة قــوانني هليئــات مكافحــة الفســاد ودورهــا وصــالحياهتا، ويف صــي  

وجــزر ســليمان. ففــي ليشــيت - وتيمــورأفغانســتان وبوركينــا فاســو وإثيوبيــا كافحــة الفســاد يف مل
، على سبيل املثال، اعتمد اجمللس الوطين االنتقايل يف بوركينـا فاسـو   ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب 

الدولـة ومكافحـة   أجهـزة  اهليئـة العليـا ملراقبـة    "املسماة قانوناً لتعزيز هيئته املعنية مبكافحة الفساد، 
املكتــب، يف إطــار مــه املكتــب أثنــاء مرحلــة الصــياغة. وواصــل دَّب الــدعم الــذي ق، عقــ"الفســاد
ودعـم التعـاون وتبـادل التجـارب     تيسـري  يئات مكافحة الفساد واجلهات املعنية األخرى، دعمه هل

مـن املشـروع اإلقليمـي املشـترك بـني      م دَّقـ ملفيما بني بلـدان اجلنـوب. ويف سـياق الـدعم املتعمـق ا     
املكتـــب وبرنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـــائي ملكافحـــة الفســـاد يف منطقـــة احملـــيط اهلـــادئ إىل         

كافحــة الفســاد مــن بــابوا غينيــا  مب معنيــونمســؤولون  أســهمســليمان، علــى ســبيل املثــال،   جــزر
ليمان بشـأن إنشـاء هيئـة    مـع حكومـة جـزر سـ    الـيت جـرت   ليشيت يف املناقشات - اجلديدة وتيمور

وضـــع علـــى هيئـــات مكافحـــة الفســـاد أيضـــاً املكتـــب وســـاعد كافحـــة الفســـاد خاصـــة هبـــا. مل
ــا اســـتراتيجيات لتنميـــة القـــدرات يف إندونيســـيا ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الشـــعبية و  كمبوديـ

ئ وضـع قـانون ُينشـ   علـى  الصومال،  ودولة، وهطرفاً ليس له صفة املكتب كما ساعد ميامنار. و
  مشورة بشأن صياغة استراتيجية ملكافحة الفساد.م دَّقهيئة ملكافحة الفساد، و
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يف العديـد مـن البلـدان مسـاعدة وتـدريباً مـن       املكتب إىل هيئات مكافحـة الفسـاد   م دَّقو  -١٣
ــدعم مســاعدة    أجــل  ــذ والياهتــا. ومشــل هــذا ال ــى تنفي ــة   عل ــق يف جــرائم الفســاد ومالحق التحقي

 جماالت مثل التحقيقات املالية وأساليب االستجواب وإجراء املقـابالت  مرتكبيها، مبا يف ذلك يف
مــن الناحيــة املوضــوعية بفصــول أخــرى مــن   تــرتبطنَّ تلــك املســاعدة أل اًوإدارة القضــايا. ونظــر

  التقرير. ، فال يرد عرض هلا يف هذا٦/٦النطاق الرئيسي للقرار االتفاقية وال تندرج ضمن 
    

    لفسادحة ااستراتيجيات مكاف    
التــدابري الرئيســية الــيت اســتخدمتها الــدول لتنســيق اإلصــالحات يف جمــال مكافحــة  مــن  -١٤

مـن االتفاقيـة.    ٥املـادة  أحكـام  مع تتوافق استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد،  الفساد اعتماُد
 وبغية مساعدة سـلطات مكافحـة الفسـاد، الـيت كـثرياً مـا تضـطلع بقيـادة هـذه املهمـة املعقَّـدة،           

االسـتراتيجيات الوطنيـة ملكافحـة    ، أعدَّ املكتـب املنشـور املعنـون "   وكذلك سائر اجلهات املعنية
وجـرى   ٢٠١٥"، الذي صـدر يف تشـرين الثـاين/نوفمرب    الفساد: دليل عملي لوضعها وتنفيذها

  ترمجته إىل الفرنسية والعربية. حاليامرة منذ نشره. وجتري  ٥  ٥٤٩زيله ـتن
وضـع اسـتراتيجيات   طرفاً علـى  دولة  ١٢املكتب  ساعد، ٢٠١٥ومنذ آب/أغسطس   -١٥
مسـاعدة  م دَّقـ تنقيحها. وعلى وجه اخلصوص، نظَّـم املكتـب حلقـة عمـل و     وأكافحة الفساد مل

يف صــياغة قـــانون ملكافحـــة الفســـاد ووضـــع اســتراتيجية ملكافحـــة الفســـاد يف جـــزر ســـليمان   
وبنمـا   سـاد يف أفغانسـتان وأوكرانيـا   وفانواتو. ودعـم املكتـب وضـع اسـتراتيجيات ملكافحـة الف     

درات أو تقدمي التعليقات أو بنـاء القـ  وسائل مثل ، بوجزر كوك والسلفادور ونيجرييا وهنغاريا
  املشاركة يف االجتماعات.

ت عقـب  دَّعـ أُاسـتراتيجية مكافحـة الفسـاد يف مصـر، الـيت       ٢٠١٥يف عـام  واعُتمدت   -١٦
املكتـب مـع   م ظَّـ ن، ٢٠١٦ويف عـام   .ارسات اجليدةبشأن املنهجيات واملمدعماً تقدمي املكتب 

سـاعد  رصـد وتقيـيم تنفيـذ االسـتراتيجية. كمـا      حلقة عمل للمتابعة تدعيماً لالسلطات املصرية 
ــة ملشــروع  القادمــة لحتديــد اخلطــوات علــى املكتــب الســلطات التونســية   وضــع الصــيغة النهائي

يــذ التوصــيات املنبثقــة عــن اســتعراض  االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة الفســاد الــذي يتنــاول تنف 
علــى مراجعــة وتنقــيح اســتراتيجيتها مكافحــة الفســاد يف ناميبيــا كمــا ســاعد مفوضــية التنفيــذ، 
  نع الفساد.اخلاصة مب
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    تعيني السلطات املختصة    
الحظ املؤمتر أنَّ عدداً كبرياً من الدول األطراف قـد أبلـغ األمـني العـام بالفعـل بتعـيني         -١٧

وضــع وتنفيــذ تــدابري حمــدَّدة ملنــع  علــى أخــرى  اًأطرافــ دوالً تســاعدصَّــة ميكــن أن ســلطات خمت
الـدول األطـراف   باملـؤمتر  أهـاب  مـن االتفاقيـة. و   ٦مـن املـادة    ٣الفقرة اً ملقتضيات الفساد وفق

ت املوجودة عند االقتضـاء  وأن حتدِّث املعلوما بعُد أن تفعل ذلك، اليت مل تقدِّم تلك املعلومات
  ).١٦ (الفقرة
دول أطـراف إضـافية.    ٩ى األمـني العـام إشـعارات مـن     قَّـ ، تل٢٠١٥ومنذ متوز/يوليـه    -١٨
ــقــد تلاألمــني العــام بــذلك، يكــون و دول  ١٠٣مــن  ، إشــعارات٢٠١٦ى، حــىت أيار/مــايو قَّ

 يئـات لسـلطات واهل متاحـة ل قائمـة حمدَّثـة   ومثـة  سـلطة خمتصَّـة.    ١٧٥أطراف بتعيني ما جمموعـه  
  ).www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.htmlة يف دليل إلكتروين (احلكومية املختصَّ

    
    شفافية واملساءلة وسيادة القانونوال النـزاهة    

واملســاءلة  والشــفافية النـــزاهةأهــاب املــؤمتر بالــدول األطــراف أن تتَّخــذ تــدابري لتعزيــز    -١٩
إطار املبـادئ األساسـية لنظمهـا القانونيـة، بوسـائل       ضمنوسيادة القانون يف اإلدارة العمومية، 

م لتيســري اإلبــالغ عــن ظــتــدابري ونالعموميــة، وإرســاء منــها تعزيــز الفعاليــة يف تقــدمي اخلــدمات 
  ).٤االتفاقية (الفقرة مبقتضى جمرَّمة  أفعاالًميكن أن متثل احلوادث اليت 

يف كـانون  بنما نظمتها لندوة الشفافية اليت  اًاملكتب دعمم دَّقوعلى الصعيد اإلقليمي،   -٢٠
 ،الوصـول إىل املعلومـات  تيسـري  الشـفافية و أمريكـا الالتينيـة لتعزيـز    وشـبكة   ٢٠١٦الثاين/يناير 

لوصـول  ااإلدارة احلكوميـة املنفتحـة وتيسـري    ة يف جمـايل  جيـد ملمارسـات   يابتقدميه عرضاً إيضاح
  إىل املعلومات.

 اً للمفوضــيةدعمــ ،٢٠١٥يف آب/أغســطس  املكتــبم دَّقــوعلــى الصــعيد الــوطين،     -٢١
ــ، متاملســتقلة ملكافحــة الفســاد يف موريشــيوس   ــيني    لثَّ ــدريب متقــدِّم للمــوظفني املعن ــوفري ت يف ت

وإنتـاج مـدخالت ُيسـهمون     النــزاهة مناقشة التحـدِّيات الـيت تواجـه    لكي يتمكنوا من  النـزاهةب
الـذين   النــزاهة كي يسترشد هبا املوظفـون املعنيـون ب   النـزاهةلتعزيز جمموعة أدوات ا يف إعداد هب
ــون ي ــل عيَّنـ ــة  داخـ ــوزارات الوطنيـ ــمن "الـ ــام   ضـ ــاع العـ ــاد يف القطـ ــة الفسـ ــار مكافحـ يف  "إطـ

ــك،    ــد ذل ــب،  موريشــيوس. وبع ــارس ســاعد املكت ــة  ، ٢٠١٦يف آذار/م ــى مراجع ــة عل جمموع
  .٢٠١٦ام ضع يف صيغتها النهائية يف النصف الثاين من ع، اليت سُتوتلك األدوات
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ويف إطــار املشــروع اإلقليمــي املشــترك بــني املكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي      -٢٢
تقـدمي املسـاعدة إىل جـزر سـليمان يف     ، واصـل املكتـب   ملكافحة الفساد يف منطقة احمليط اهلادئ

 احلصـول علـى املعلومـات، وإىل فيجـي وبـاالو يف      بـاحلق يف  املـتعلقني  سياسـتها و اصياغة قانوهن
احلصـول علـى املعلومـات، وإىل فـانواتو يف جمـال      اخلاصة بتيسـري  قوانينهما وإجراءاهتما مراجعة 

سبق أن جـرى  باحلق يف احلصول على املعلومات، واللذين املتعلقني التوعية بالقانون والسياسة 
املكتب مع رابطة احملـيط اهلـادئ    ذاته، استهل بدعم من املشروع. ويف إطار املشروع صوغهما

ـي مراجعـة احلسـابات يف   للمؤسسات العليا ملراجعة احلسابات برناجماً جتريبياً للتبادل بـني مكتبـ  
املكتـب إجـراء مشـاورات بـني اجلهـات املعنيـة الوطنيـة        سـهَّل  وفيجي. ويف كمبوديا،  كرييبايت

  مية.العمولإلدارة قواعد أخالقية بشأن وضع مدونة 
تــها مدَّقوفيمــا يتعلــق مبوضــوع الشــفافية يف القطــاع العــام، ُيشــار إىل املســامهات الــيت     -٢٣

 ،الوثيقـة ذات الصـلة  إىل الدول األطراف بشأن استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، و
CAC/COSP/WG.4/2016/2االجتماع السابع للفريق العامل. ، اليت سُتناقش أثناء  

    
    ستخدمة لتيسري اإلبالغ عن الفسادوالنظم املالتدابري     

الـــدليل املرجعـــي "ة الـــيت أعـــدَّهتا األمانـــة، مبـــا فيهـــا  رحَّـــب املـــؤمتر بـــاملواد اإلرشـــادي  -٢٤
ُعقـد   حـدث خـاص  الذي أُطلـق علـى هـامش املـؤمتر يف      ،"للممارسات اجليدة يف محاية املبلِّغني

 ٣٣لــدول األطــراف علــى تنفيــذ املــادة  . ويســاعد الــدليل ا٢٠١٥تشــرين الثــاين/نوفمرب  ٣يف 
 إىل ليـا مـن االتفاقيـة. وهـو متـاح باللغـة اإلنكليزيـة، وجتـري ترمجتـه حا         ٨من املادة  ٤والفقرة 

  الفرنسية واإلسبانية والعربية.
حول محاية املبلِّغني والشـهود لصـاحل    وعلى الصعيد اإلقليمي، نظَّم املكتب حلقة عمل  -٢٥

ــانكوك، تايلنــد، يف نيســان/أبريل  ُعقــدت ، بلــدان جنــوب شــرق آســيا  . وضــمَّت ٢٠١٥يف ب
ــداً، ومشلــت   ١١مشــاركاً مــن  ٤٦حلقــة العمــل  ــة  عمــالً بل ــة وعلــى  حلــاالت علــى أمثل عملي

لـدول  ا لصـاحل  ٢٠١٦تشريعات. وسوف ُتعقد حلقتا عمل مماثلتـان: األوىل يف حزيران/يونيـه   
، دعمـاً  لصـاحل بلـدان غـرب أفريقيـا     ٢٠١٦مرب يف أيلول/سـبت الثانيـة  و النامية اجلُُزرية الصـغرية؛ 

  جهود لتعزيز محاية املبلِّغني.اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا من  تبذله  ملا
إقليمية بشأن محاية املـبلِّغني  أحداث موضوعية يف مسامهات م دَّقكما شارك املكتب و  -٢٦

ة اإلقليميـة ملكافحـة الفسـاد يف    نظَّمتـه املبـادر  أبرزهـا حـدث إقليمـي    نظَّمتها منظمات أخـرى،  
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ــايو   ــا يف أيار/مـ ــه  ٢٠١٦كرواتيـ ــارك فيـ ــاً ٢٠، وشـ ــن     شخصـ ــراف ومـ ــع دول أطـ ــن تسـ مـ
  لتبادل اآلراء والتجارب. يامنرباً سنوُيعتزم جعله و )٢(و،كوسوف

الشـفافية الدوليـة   نظمتها مؤسسة وعلى الصعيد الوطين، أسهم املكتب يف حلقة عمل   -٢٧
مـن أجـل مناقشـة     ٢٠١٥يف تشـرين األول/أكتـوبر    اًاليوغوسـالفية سـابق   يف مجهورية مقـدونيا 

أخـــرى إىل مســـاعدة م دَّقـــالـــذي اعُتمـــد الحقـــاً، كمـــا  ،املبلِّغنياخلـــاص بـــقـــانون المشــروع  
  .محاية املبلِّغنيبشأن قانون لوضع الصياغة التشريعية جمال يف سليمان   جزر

    
    إقرارات الذمة املالية وتضارب املصاحل    

دة اهلـدف ومصـمَّمة خصيصـاً    مسـاعدات حمـدَّ  املكتـب إىل مصـر ودولـة فلسـطني     م دَّق  -٢٨
ــانظمتطــوير لتحــديث و ــة بشــأن   ه ــد ُنظِّمــت  اإلفصــاح عــن املوجــودات.   القائم ــة فق يف دول

ألمثلـة مـن بلـدان    إيضـاحية  علـى عـروض   اشـتملت  بنـاء القـدرات   حـول  حلقـة عمـل   فلسطني 
 اإلنترنــتجلســات بشــأن تطبيقــات اشــتملت علــى كمــا أخــرى، مــع التركيــز علــى املنطقــة،  

تقدمي مساعدة مماثلـة إىل   ُيعتزمإىل البيانات. والناس وصول تيسري وإجراءات التحقق وأشكال 
فرقـة العمـل املشـتركة بـني      لصاحلاجلزائر. ويف بنما، نفَّذ املكتب سلسلة حلقات عمل مصغَّرة 

علــى تعــديل قــانون املــوظفني تعزيــز قــدرة مــن أجــل  ،املعنيــة بالصــياغة التشــريعيةواملؤسســات 
املكتـب عقـد حلقـة عمـل بشـأن      سـهَّل  ، ٢٠١٦إقرارات الذمة املالية. ويف كانون الثاين/ينـاير  

يف لصـاحل سـلطات مـن السـلفادور     ، عـن املوجـودات   حافصـ املتبعة بشأن اإلاملمارسات مقارنة 
مـؤخراً. ويف غواتيمـاال،    الـذي اعُتمـد   األمانـة قـانون  اجلاري خبصوص ضوء الطعن الدستوري 

تناولـت   ، حلقة عمل ملوظفي مكتـب املراقـب املـايل العـام    ٢٠١٦يف آذار/مارس  ،املكتبم ظَّن
وكشــف املتبعــة يف خمتلــف أحنــاء العــامل بشــأن اإلفصــاح عــن املوجــودات    املمارســات مقارنــة 

الـوطين  انـة  األمكما ناقش املشاركون مـواطن القـوة والضـعف يف قـانون      .اإلثراء غري املشروع
  .له، وشرعوا يف صياغة تعديالت احلايل
وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، شــارك املكتــب يف مــؤمتر نظَّمتــه املبــادرة اإلقليميــة ملكافحــة    -٢٩

فـاق  تنـاول إمكانيـة إنشـاء آليـة وات     ٢٠١٦جنوب شرق أوروبـا يف أيار/مـايو   بلدان الفساد يف 
إقــرارات الذمــة صــحة أجــل التحقــق مــن  تبــادل املعلومــات مــنبشــأن للتعــاون الــدويل إقليمــي 

ه التعــاون ه املكتــب علــى التعــاون الــدويل، مبــا فيــمــدَّقاملاليــة. وركَّــز العــرض اإليضــاحي الــذي 

                                                         
 ١٢٤٤ينبغي فهم مجيع اإلشارات إىل كوسوفو الواردة يف هذه الوثيقة مبا يتوافق مع قرار جملس األمن  )٢(  

)١٩٩٩.(  
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جهـود   ، الذي ميكن أن يساعد علـى إجنـاح  إطار االتفاقيةضمن املسائل املدنية واإلدارية بشأن 
  مكافحة الفساد على الصعيد اإلقليمي.

    
    ومياالشتراء العم    

ــة        -٣٠ ــع الفســاد يف عملي ــة إىل من ــدابري الرامي ــدول األطــراف أن تعــزز الت أهــاب املــؤمتر بال
تيسُّــر احلصــول عــالوةً علــى ذلــك، االشــتراء العمــومي وإدارة األمــوال العموميــة، وأن تكفــل، 

على املعلومات مبا فيه الكفاية وأن تشـجع، حسـب االقتضـاء، علـى مشـاركة القطـاع اخلـاص        
، دعا املؤمتر الدول األعضاء إىل أن حتدِّد ممارسـاهتا اجليِّـدة يف   وإىل جانب ذلكساد. يف منع الف

ــاذ           ــوخِّي املوضــوعية يف اخت ــافس وت ــفافية والتن ــز الش ــق بتعزي ــيت تتعل ــاد ال ــال مكافحــة الفس جم
من االتفاقيـة، وأن ُتطلـع الـدول األطـراف      ٩القرارات يف نظم االشتراء العمومي، وفقاً للمادة 

  ).١١و ٦تلك املمارسات (الفقرتان انة على واألم
 ٣١يف فيينــــا مــــن  الــــذي ُعقــــدوألغــــراض االجتمــــاع الســــادس للفريــــق العامــــل،   -٣١

املكتب معلومات من الدول األطراف بشـأن   مجع، ٢٠١٥أيلول/سبتمرب  ٢آب/أغسطس إىل 
العمومية (املادتـان   يف عمليات االشتراء العمومي، والشفافية واملساءلة يف إدارة األموال النـزاهة

الـيت  االيضـاحية  العـروض   وكـذلك ، املقدَّمـة من االتفاقية). وأُتيحت مجيع املسـامهات   ١٠و ٩
  )٣(.، على شبكة اإلنترنتاملدَمجأعضاء الفريق والتقرير  قدَّمها
، واصل املكتب وضع الـدليل  النامية اجلُُزرية الصغريةلدول احالة  واستجابة خلصوصية  -٣٢

لــدول اجلُُزريـة الصــغرية، الـذي سيوضــع يف صــيغته   يف االشـتراء العمــومي  خصــص لاملاملرجعـي  
  .٢٠١٦النهائية يف أواخر عام 

    
    الربملانيون    

واصل املكتب تعاونه مع املنظمة العامليـة للربملـانيني املناهضـني للفسـاد ("غوبـاك") مـن         -٣٣
مشـاركة املكتـب يف املـؤمتر    عـاون  التأجل تعزيز دور الربملانيني يف مكافحة الفساد. ومشل ذلك 

علــى هــامش مــؤمتر الــدول األطــراف يف تشــرين  ُعقــد  حــدث خــاصالســادس للمنظمــة، ويف 
مــن  لٍّكــ، ويف ٢٠١٥. وعــالوة علــى ذلــك، ُنظِّمــت يف فيجــي يف عــام  ٢٠١٥الثــاين/نوفمرب 

، حلقات عمـل ألعضـاء الربملـان، اشـترك يف     ٢٠١٦وناورو يف عام جزر كوك وفيجي وباالو 
نظيمها املكتب والربنامج اإلمنائي لألمم املتحدة واملنظمة العاملية للربملانيني املناهضـني للفسـاد.   ت

                                                         
  )٣( https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4-meeting6.html.  
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فهمهـم  وزادت مـن  دورهـم الرقـايب   علـى أداء  أعضـاء الربملـان   هـذه  حلقـات العمـل   وساعدت 
مــدونات قواعــد ســلوك متخصصــة وصــيغت ذلــك، نوقشــت جانــب االتفاقيــة. وإىل ألحكــام 

التشاور مع منظمات اجملتمع املدين الشعبية. كمـا بـدأ املكتـب    بوسائل منها قادة، للربملانيني وال
املسـتقلة ملكافحـة الفسـاد يف موريشـيوس مـن أجـل وضـع مدونـة         املفوضية يف تقدمي الدعم إىل 

  قواعد سلوك متخصصة للربملانيني.
    

    العدالة اجلنائيةقطاع   -جيم 
علــى نطــاق جهــاز العدالــة اجلنائيــة   النـــزاهةز أهــاب املــؤمتر بالــدول األطــراف أن تعــزِّ   -٣٤

(د) مــن إعــالن الدوحــة بشــأن إدمــاج منــع اجلرميــة    ٥يف الفقــرة حســبما ُدعــي إليــه  بأكملــه، 
ــن أجــل التصــدِّي للتحــدِّيات          ــم املتحــدة األوســع م ــال األم ــة يف جــدول أعم ــة اجلنائي والعدال

دين الــوطين والــدويل، ومشــاركة االجتماعيــة واالقتصــادية وتعزيــز ســيادة القــانون علــى الصــعي
املـؤمتر مـع التقـدير مبـا تقدِّمـه األمانـة إىل الـدول         ونـوَّه اجلمهور، مع مراعاة استقاللية القضـاء،  

األطراف من مساعدة، بناًء على طلبها، من أجـل دمـج تـدابري مكافحـة الفسـاد يف مؤسسـات       
  ).٥نظام العدالة اجلنائية (الفقرة 

    
    بة العامةنزاهة القضاء والنيا    

دماج التـدابري الراميـة إىل تعزيـز نزاهـة القضـاء والنيابـة العامـة ومنـع الفسـاد          إل اًدعم  - ٣٥
لــلدليل التنفيـذي واإلطـار التقييمـي     املكتب وضع الصيغة النهائية أجنز على الصعيد العملي، 

الـدليل.  لذلك عربية وفرنسية وإسبانية صيغاً الحقاً  وأعد، ٢٠١٥يف أوائل عام  ١١ للمادة
 حنـو السـالفة املتعلقـة بنــزاهة القضـاء،     إىل جنـب مـع املنشـورات     اًجنبـ وجرى تنـزيل الـدليل  

  مرة يف العام املاضي. ٢٠  ٠٠٠
ــة ضــمان       -٣٦  اًوعلــى الصــعيد العــاملي، واصــل املكتــب شــراكته مــع رابطــة احملــامني الدولي
، سـوف تنشـر نتائجهـا يف    ضاءنزاهة القبشأن حبوثاً رابطة اللتكامل والدعم املتبادل. وأجرت ل

. وحضــر املكتــب اجتمــاع فريــق خــرباء يف لنــدن وشــارك يف حلقــة نقــاش بشــأن   ٢٠١٦عــام 
  .٢٠١٥يف إطار املؤمتر السنوي للرابطة يف تشرين األول/أكتوبر ُعقدت نزاهة القضاء 

، وهــي منظمــة غــري حكوميــة، كمــا أبــرم املكتــب شــراكة مــع جلنــة احلقــوقيني الدوليــة  -٣٧
ــدى جنيــف الســنوي الســادس للقضــاة     ا هلــارمــن جنيــف مقــ  تتَّخــذ . وشــارك املكتــب يف منت

ملساءلة القضائية ومكافحـة  بشأن امسامهات م دَّق، و٢٠١٥واحملامني يف كانون األول/ديسمرب 
  إعداد دليل للممارسني بشأن املساءلة القضائية.الفساد، يف سياق 
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زاهة القضـاء يف بلـدان   ـبنـ أجـزاء متعلقـة   تتضـمن  وواصل املكتب تنفيذ مشاريع وطنية   -٣٨
مشـروع  يف السـلفادور  وأُطلـق   )٤(.ونيجرييـا وكـذلك يف كوسـوفو   ومصـر  مثل إثيوبيا وتونس 

ويف مصر، علـى سـبيل املثـال، شـكَّلت      أحد أركانه.جديد كانت نزاهة القضاء والنيابة العامة 
وضــع لبنــاء القــدرات ول اًساســمبــادئ بنغــالور للســلوك القضــائي وغريهــا مــن املعــايري الدوليــة أ

نفَّــذ املكتــب  )٥(الســلوك القضــائي اعتمــدهتا الســلطة القضــائية. ويف كوســوفو، لقواعــد مدونــة 
إجـراء تقيـيم تشخيصـي    متثـل يف  ، و٢٠١٦يف نيسـان/أبريل  بشأن نزاهة القضاء، أُجنز مشروعاً 

خمتلــف  لصــاحل يايبنشــاطاً تــدر ١٤جمموعــة مكوَّنــة مــن  تنظــيم، واجلهــاز القضــائيزاهة يف ـللنــ
  اجلهاز القضائي.اجلهات املعنية داخل 

ــة لضــمان نزاهــة القضــاء آلليــات ل اًويف ميامنــار، دعــم املكتــب تقييمــ   -٣٩ ، وصــياغة احلالي
  القواعد األخالقية القضائية وإنشاء مفوضية قضائية.مدونة بشأن مراجعة توصيات 

    
    الشرطة وإنفاذ القانون    

تدابري مكافحـة الفسـاد يف    وإدماج النـزاهةإىل تعزيز  هتدفشاريع مل دعماًاملكتب  مدَّق  -٤٠
. ففـي السـلفادور،   وكينيـا  السـلفادور وفييـت نـام   بنمـا وتـونس و  الشرطة يف بلـدان مثـل    جهاز

تشغيلية دائمـة لألمانـة املعنيـة باملسـؤولية     قواعد إجرائية املكتب صياغة سهَّل على سبيل املثال، 
حتكـم  ل صـوغ قواعـد إجرائيـة    هَّكما سـ اً يف جهاز الشرطة املدنية الوطنية، املهنية املنشأة حديث

  طة املدنية الوطنية وقوة الدفاع.العمل املشترك بني الشر
ــوبر    -٤١ ــب و ، ٢٠١٥ويف تشــرين األول/أكت ــاز استضــاف املكت ــة يف  جه الشــرطة الوطني

الفسـاد داخـل    هد، مبـا فيـ  لبلـدان منطقـة السـاحل بشـأن مكافحـة الفسـا       ياالنيجر اجتماعاً إقليم
أجهــزة املشــاركون بوضــع اســتراتيجيات وطنيــة ملكافحــة الفســاد يف  د هَّــتعالشــرطة. وأجهــزة 

. كمـا شـارك املكتـب    ٢٠١٦الشرطة، وسوف يدعم املكتب هـذه املبـادرات الوطنيـة يف عـام     
 ٢٠١٦يف مـؤمتر إقليمـي نظَّمـه مكتـب املفـتش العـام للشـرطة الوطنيـة يف بنمـا يف آذار/مــارس          

  بشأن املمارسات اجليِّدة واملبادرات اجلديدة يف جمال منع الفساد.
  

                                                         
  .أعاله ٢انظر احلاشية  )٤(  
  .املرجع نفسه )٥(  
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    اجلمارك    
تـدابري مكافحـة الفسـاد يف     تـدعيم لتـهريب و ل يدِّالتصـ نظَّم املكتب حلقة عمل بشأن   -٤٢

ــا يف شــباط/فرباير    ،أمريكــا الوســطى  ــدت يف بنم ــف    ضــمَّت. و٢٠١٦ُعق ــة العمــل خمتل حلق
السـلطة املختصـة   والسـلطات البحريـة و   جلهـاز اجلمـارك الـوطين   ممثلون ا اجلهات املعنية، مبا فيه

الســتبانة خمــاطر الفســاد باعتبارهــا أداة حتديــد مواضــع بغيــة زيــادة فهمهــم لعمليــة بقنــاة بنمــا، 
حلقـات عمـل مماثلـة بشـأن الفسـاد يف       ٢٠١٦يف آذار/مـارس  ُعقـدت  وخماطر الفساد وآثاره. 

 ونيكـاراغوا كوسـتاريكا  ووغواتيمـاال  السـلفادور  مـن   مـوظفني ضـمَّت   ،اجلمـارك عمـل  سياق 
. كما شارك موظفو اجلمارك يف أنشطة تدريبية بشأن تـدابري مكافحـة الفسـاد مـن     وهندوراس

  أدناه. بياهناأجل التصدي جلرائم احلياة الربية واجلرائم البيئية، يرد 
    

    السجون    
اد يف السـجون، سـوف ُيوضـع    واصل املكتب إعداد دليل بشأن تـدابري مكافحـة الفسـ     -٤٣

ــة حبلــول هنايــة عــام    بالســجون يف بنمــا،  خــاص. ويف إطــار مشــروع ٢٠١٦يف صــيغته النهائي
بغيـة اتِّخـاذ تـدابري     صـالحيات، إلاواصل املكتب تقدمي الـدعم إىل وحـدة الرقابـة التابعـة لنظـام      

الفســاد  مبكافحــة متعلقــةنشــطة ألوالتحقيــق فيــه. كمــا خيطــط املكتــب    هملنــع الفســاد وكشــف 
  ت السجون يف كابو فريدي والنيجر.مع سلطابالتعاون 

    
    إصالح قطاع األمن وسيادة القانون    

التــابع ملنظمــة  ،النـــزاهةلربنــامج إرســاء  يــارمس اًمنفِّــذ اًه شــريكتواصــل املكتــب، بصــف  -٤٤
يف  املعـارف  تقاسـم بشـأن التعـاون و  النـاتو  حلف مشال األطلسـي (النـاتو)، تبـادل األفكـار مـع      

مبـا يف ذلـك   سيضـطلع هبـا مسـتقبالً،    الـيت   النــزاهة إرسـاء  اخلاصـة ب قـدرات  البناء سياق أنشطة 
ــع  مســامهات املكتــب يف   ــدها يف األحــداث املزم ــام وقــت الحــق مــن  عق . وشــارك ٢٠١٦ع

املكتب أيضـاً يف حلقـة عمـل نظَّمهـا مركـز جـورج مارشـال األورويب للدراسـات األمنيـة مـن           
مبكافحـة  مـن حيـث صـلتها    االتفاقيـة  أحكـام  ن تدابري مكافحة الفساد وأجل إذكاء الوعي بشأ

  رب الوطنية وتعزيز األمن الدويل.اجلرمية ع
عمليـات حفـظ السـالم والبعثـة     األمم املتحدة لمع إدارة  بالتشاركواستضاف املكتب،   -٤٥

يف أيار/مـايو   د، ُعقـ الدائمة لسلوفاكيا لدى املنظمات الدولية يف فيينا، اجتماعاً رفيـع املسـتوى  
التقنيــة املتكاملــة بشــأن اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة        اإلرشــادية صــدار املــذكرة  إل ،٢٠١٦

وإصالح قطاع األمن. واعتمد أعضاء فرقة عمل األمم املتحدة املشتركة بني الوكـاالت املعنيـة   
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ــادة املكتــب. وهتــ حتــت  تدَّأُعــالــيت  اإلرشــادية،املــذكرة تلــك بإصــالح قطــاع األمــن   دف قي
املمارسـني علـى إدمـاج تـدابري مكافحـة اجلرميـة        االختصاصـيني إىل مسـاعدة  اإلرشادية املذكرة 

تـدعيم جهـودهم الراميـة إىل    ح قطاع األمـن، ممـا يسـاعد علـى     املنظَّمة والفساد يف سياق إصال
سيادة القانون وتعزيز حقوق اإلنسـان. كمـا واصـل املكتـب تعاونـه مـع إدارة عمليـات        تدعيم 
جهـزة الشـرطة بشـأن الصـالت بـني إصـالح قطـاع        إرشـادية أل سالم على إعـداد مـواد   حفظ ال

  سيادة القانون. تدعيماألمن ومكافحة الفساد و
    

    منع غسل األموال    
ألغراض االجتماع السادس للفريق العامل، مجع املكتب معلومات من الدول األطـراف    -٤٦

، املقدَّمـة األمـوال. وأُتيحـت مجيـع املسـامهات     اجليـدة يف جمـال منـع غسـل      اوممارسـاهت  عن جتارهبا
  )٦(.، على شبكة اإلنترنتاملدمجأعضاء الفريق والتقرير  قدَّمهااليت اإليضاحية العروض وكذلك 

بكشــف جــرائم غســل األمــوال  املتعلقــة يف جمــال بنــاء القــدرات  اًاملكتــب دعمــم دَّقــو  -٤٧
وبنما وتونغا وجزر سليمان وجـزر مارشـال    األردن وباالووالتحقيق فيها يف عدَّة بلدان، منها 

. كمــا دعــم املكتــب االحتفــال  دولــة فلســطني ولبنــان ومصــر واملغــرب وســاموا والســلفادور و
مـن األرجنـتني    لٍّيف كـ  ٢٠١٥تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٩باليوم الدويل ملنع غسل األمـوال يف  

ــاراغواي   ــوادور وبـ ــا  وإكـ ــا وبوليفيـ ــات)  -(دولـــةوبنمـ ــددة القوميـ ــريو واجلمهوريـــة  واملتعـ بـ
  الدومينيكية وشيلي وغواتيماال وكوستاريكا وكولومبيا وهندوراس.

    
    القطاع اخلاص  -دال 

القطاع اخلـاص يف جمـال منـع الفسـاد      يؤديهبالدور احليوي الذي  هواصل املؤمتر تسليم  -٤٨
  من آثار شديدة على القطاع اخلاص.للفساد مبا ومكافحته، و

إىل الــدول األطــراف أن تــروِّج للتــدريب والتثقيــف يف   ٦/٦رار وطلــب املــؤمتر يف القــ  -٤٩
ألنشـطة  ل عـرض جمال منع الفساد، وأن تعمـل مـع القطـاع اخلـاص يف هـذا اجملـال. ويـرِد أدنـاه         

ذلـك، اعتمـد املـؤمتر    وإىل جانـب  بـالتعليم واملبـادرات األكادمييـة.    الباب املتعلق ذات الصلة يف 
طرســربغ بشــأن التــرويج للشــراكات بــني القطــاعني العــام  املعنــون "بيــان ســانت ب ٦/٥القــرار 

  واخلاص يف جمال منع الفساد ومكافحته".
    

                                                         
  )٦( https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4-meeting6.html.  
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    اجملتمع املدين والشباب  -هاء 
تقع مسؤولية تنفيذ االتفاقيـة علـى عـاتق الـدول     حني ه يف كَّد املؤمتر جمدداً تسليمه بأنأ  -٥٠

اجلميـع،  مـن مسـؤولية   والشفافية واملساءلة  النـزاهةالترويج لثقافة و دُيعترب منع الفسااألطراف، 
تشـمل تشـجيع أفـراد ومجاعـات مـن خـارج القطـاع العـام، مثـل اجملتمـع            هـذه املسـؤولية   بأنَّو

ــة ومنظمــات اجملتمــع احمللــي، علــى املشــاركة النشــطة يف هــذا      املــدين واملنظمــات غــري احلكومي
  من االتفاقية. ١٣اجملال، وفقاً للمادة 

ب تعزيــز مشــاركة مجاعــات مــن خــارج القطــاع العــام يف مبــادرات   واصــل املكتــقــد و  -٥١
مـن  جهـات معنيـة    تاجملتمع املـدين ووسـائط اإلعـالم والشـباب. وشـارك      منهامكافحة الفساد، 

. وعلى الصـعيد  يف العديد من األنشطة واملشاريع املشار إليها يف هذا التقرير خارج القطاع العام
حلقة عمل ملنظمات اجملتمع املدين يف أول ألمم املتحدة اإلمنائي املكتب وبرنامج ام ظَّناإلقليمي، 

بلداً من بلـدان احملـيط    ١٣مشاركاً من  ٦١ حول مكافحة الفساد، حضرهامنطقة احمليط اهلادئ 
، وتناولت إشراك املواطنني واملساءلة االجتماعية واتفاقية مكافحـة الفسـاد وخطـة    اجلُُزرية اهلادئ

مــن خــالل املشــروع اإلقليمــي املشــترك بــني  ُنظِّمــت إىل ذلــك، إىل جانــب التنميــة املســتدامة. و
مـع  شـاركت فيهـا   املكتب وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي ملكافحة الفساد، حلقات عمل قُطريـة  

وجــزر ســليمان وجــزر   وتونغــاوتوفــالو املنظمــات اجلامعــة للمنظمــات غــري احلكوميــة يف بــاالو  
  املوحدة) وناورو.-وميكرونيزيا (واليات وفانواتو وفيجيوساموا مارشال 

مـن منطقـة احملـيط اهلـادئ هبـدف       ياصـحف  ٢١حلقة عمل ضـمَّت  أيضاً نظَّم املكتب و  -٥٢
االتفاقيــة ودور وســائط اإلعــالم يف مكافحــة الفســاد. ويف أعقــاب حلقــة  شــأن زيــادة الــوعي ب

ــوثجــرى تالعمــل،  ــن  ي ــر م ــاً   ٣٠ق أكث ــالغ شــكالً خمتلف ــاإلعالمــي (لإلب ــة  ن خــاللم اإلذاع
  الفساد.تناول قضايا  املشاركون يفاستخدمها ) ، مثالًوالتلفزيون والصحف

، اجلُُزريـة  نَّ الشباب ميثِّلون نسبة كـبرية مـن السـكان يف بلـدان احملـيط اهلـادئ      أل اًونظر  -٥٣
املكتــب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي علــى نطــاق واســع مــع جملــس احملــيط اهلــادئ    تعــاونَ
ــة الشــبابية واجملــالس واملنظمــات ن الشــباب لشــؤو ــوعي بشــأن الفســاد. علــى القُطري  إذكــاء ال

الذي حضره مشـاركون مـن    ،جناح منتدى شباب احمليط اهلادئ األول ملكافحة الفسادوعقب 
اجلُُزريــة، ُعــيِّن موظــف مســؤول معــين بشــؤون الشــباب يف  بلــداً مــن بلــدان احملــيط اهلــادئ ١٣

منطقة احمليط اهلادئ ضمن إطار املشروع اإلقليمي املشترك بني املكتب وبرنامج األمم املتحـدة  
ــة   اإلمنــائي ملكافحــة الفســاد يف منطقــة احملــيط اهلــادئ   . وُنظِّمــت حلقــات عمــل وأنشــطة قُطري
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يف تونغـا  ، وأُنشئت وفيجي وكرييبايت وفانواتووساموا  يف تونغا وتوفالو النـزاهةللشباب بشأن 
  .يف جمال مكافحة الفسادنشطة شبابية جمموعات وكرييبايت 

الرابطــة النيجرييــة ملكافحــة الفســاد يف مــع املكتــب  اشــترك، ٢٠١٦ويف شــباط/فرباير   -٥٤
قــوانني مكافحــة الفســاد    ن اتفاقيــة مكافحــة الفســاد ومشــاريع   بشــأحــدث توعــوي  تنظــيم 

. ويف مشـاركاً مـن وســائط اإلعـالم النيجريــة    ٤٠، حضــره يف النيجـر  يــاحالللنقـاش  طروحـة  امل
"خلية نـوربرت زونغـو   لــ اعتمـاد خطـة اسـتراتيجية    علـى  املكتـب  سـاعد  ، ٢٠١٦نيسان/أبريل 

للصحافة االستقصائية يف غـرب أفريقيـا" يف اجتمـاع استضـافته مبـادرة اجملتمـع املفتـوح لغـرب         
  ، السنغال.أفريقيا يف داكار

ــارس   -٥٥ ــاعد، ٢٠١٦ويف آذار/مـ ــب  سـ ــيةاملكتـ ــاد يف    املفوضـ ــة الفسـ ــتقلة ملكافحـ املسـ
طـالب املـدارس   لصاحل ؤمتر الدول األطراف يف االتفاقية ُمحاٍك ملمنوذج  جتريبموريشيوس يف 

ملكافحـة   ؤمتر الشـبايب املـ الـذي كـان موضـوعه الرئيسـي "    النمـوذجي  املؤمتر ضم هذا الثانوية. و
ممـا أفضـى إىل   مـن مجيـع أحنـاء الـبالد،     ثانويـة  مدرسة  ٤٥طالباً من  ٩٠" د: دعوة للعملالفسا

ت موريشــيوس هــذا القــرار مدَّقــ. والنمــوذجي الــوعي واعتمــاد قــرار صــادر عــن املــؤمترازديــاد 
  السابعة لفريق استعراض التنفيذ. ورقة غرفة اجتماعات إىل الدورة شكلالشبايب يف 

ــذ عــام    -٥٦ ــدويل     ، حي٢٠٠٩ومن ــاليوم ال ــائي ب ــامج األمــم املتحــدة اإلمن تفــل املكتــب وبرن
، شـارك  ٢٠١٥كانون األول/ديسـمرب بتنظـيم محلـة مشـتركة. ويف عـام       ٩ملكافحة الفساد يف 

علــى  ةً. وعــالواً هلــادعمـ م دَّقــبلــداً و ٢٠املكتـب يف أنشــطة اليــوم الــدويل ملكافحـة الفســاد يف   
حدة اإلمنائي تسع مـنح صـغرية ملنظمـات جمتمـع مـدين يف      املكتب وبرنامج األمم املتم دَّقذلك، 

ى قَّـ ليوم الدويل ملكافحة الفسـاد. وتل امبناسبة منطقة احمليط اهلادئ من أجل االضطالع بأنشطة 
رات واجلرميـة  دِّملخـ امكتباً ميدانياً تابعـاً لربنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي ومكتـب        ٨٠أكثر من 

مليـون   ٢٠٠حنـو  احلملـة قـد وصـلت إىل    تكون ، ومن املقدَّر أن جمموعة املواد اخلاصة باحلملة
  شخص من خالل أنشطتها احمللية.

يف تنفيــذ االتفاقيــة وآليــة اســتعراض  اإلســهام قــدرة اجملتمــع املــدين علــى   تــدعيموبغيــة   -٥٧
، اجملتمع املدين املناصر التفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفسـاد    ائتالفاملكتب مع م اق، هاتنفيذ

 ٢٤٨تـدريب  بمنظمـات جمتمـع مـدين،    مـن  منظمـة   ٣٦٠وهي منظمة جامعة تضم أكثـر مـن   
املصـلحة  اجلهـات ذات  بلداً. وسوف ُتعقد حلقة العمـل املتعـددة    ٩٦من لتلك املنظمات ممثالً 

األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد يف مقــر يف  ٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ٢٢إىل  ١٩مــن التاليــة 
التـدريب تعزيــز التعـاون بـني اجملتمـع املــدين     هـذا  يف  املهمـة العناصــر ومـن   ، النمسـا. لكسـمربغ 
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املكتب تسع منح صـغرية  م دَّقوالقطاع اخلاص يف جمال مكافحة الفساد. وتيسرياً هلذه العملية، 
حــة الفســاد نظمــات جمتمــع مــدين يف املنطقــة األفريقيــة مــن أجــل تنفيــذ مشــاريع مبتكــرة ملكافمل

  خلاص.يشارك فيها القطاع ا
    

    املبادرات التعليمية واألكادميية  -واو 
طلب املؤمتر إىل الـدول األطـراف أن تـروِّج للتـدريب والتثقيـف يف جمـال منـع الفسـاد           -٥٨

ب حَّــرعلــى مجيــع مســتويات القطــاع العــام، وأن تعمــل مــع القطــاع اخلــاص يف هــذا اجملــال. و
طلـب إىل األمانـة أن   وادميية ملكافحة الفسـاد،  املؤمتر مبا حتقَّق من إجنازات يف إطار املبادرة األك

تواصل، بالتعاون مع الشركاء املعنـيني، إعـداد مـواد أكادمييـة ومـواد تعليميـة أخـرى شـاملة يف         
ــا خــرى، األؤسســات املجلامعــات وصــاحل اجمــال مكافحــة الفســاد ل  ــة أن  كم طلــب إىل األمان

  ).٨لفقرة تواصل تقدمي الدعم إىل الدول األطراف يف هذا امليدان (ا
    

    املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد    
الــيت  ،واصــل املكتــب االضــطالع بــدوره القيــادي يف املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفســاد    - ٥٩

واسـتحدث   ه.املسـائل املتعلقـة بـ   موضوع الفساد وإجـراء حبـوث بشـأن    إىل تشجيع تدريس هتدف 
تشتمل علـى  ، ن االتفاقية ذات ثالث نقاط أكادمييةبشأاملكتب أيضاً دورة دراسية جامعية منوذجية 

والفرنســية. والعربيــة والصــينية اإلســبانية واإلنكليزيــة مــواد مرجعيــة أصــبحت اآلن متاحــة باللغــات 
. وتستخدم الدورة االتفاقيـة كإطـارٍ ملسـاعدة طـالب     ٢٠١٦الروسية يف عام الصيغة وسوف ُتتاح 

يبلغ عـدد  فحة الفساد بصورة فعالة على املستوى الوطين، واجلامعات على فهم التدابري الالزمة ملكا
يف خمتلـف أحنـاء العـامل مـا يزيـد       يـا أو كل يـا هذه الدورة الدراسـية جزئ املؤسسات التعليمة اليت تقدم 

أكثـر مـن    شـبكة اإلنترنـت   عـرب املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد      رفِّتـو . كمـا  مؤسسـة  ٤٠على 
ومنشـورات ومـواد تعليميـة    وكتبـاً  مقاالت أكادمييـة  ، على سبيل املثال، تضم، مورد جماين ١  ٨٠٠

اخلاصـة  جمموعة واسعة من املواضيع واملسائل املتعلقـة مبكافحـة الفسـاد، علـى بوابـة املكتـب       تتناول 
  "بوابــــة األدوات واملــــوارد املعرفيــــة املتعلقــــة مبكافحــــة الفســــاد"      اة مَّاملســــكافحــــة الفســــاد  مب
  ).www.track.unodc.org) ("تراك"اختصاراً: (

ومــن أجــل مواصــلة التــرويج للتــدريس وإجــراء البحــوث يف املســائل املتعلقــة مبكافحــة   -٦٠
ــدوة يف م  ــادرة ن ــوبر  الفســاد، نظَّمــت املب  ١١٠ت مَّ، ضــ٢٠١٥وســكو يف تشــرين األول/أكت

يف جمـال تـدريس مكافحـة الفسـاد.     القائمـة  يات دِّوالتحـ املتاحة ناقشة الفرص مل وخبرياً ياأكادمي
على موقـع  يف الندوة والتوصيات الصادرة عنها ة مدَّقللورقات املخالصة وميكن االطالع على 
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يف الدوحـة يف  ، ُعقـد  للمبادرة األكادميية ملكافحة الفساد يا"تراك". ونظَّم املكتب اجتماعاً عامل
ليناقشـوا طرائـق   مكافحـة الفسـاد    ميـدان أكادمييني متخصصني يف ، وضم ٢٠١٦أبريل نيسان/

مبتكرة لتدريس مكافحة الفساد، وُسُبل حتسـني املـواد املتاحـة علـى املوقـع الشـبكي للمبـادرة،        
ذه االجتماعـات، أبـدى عـدد    ونتيجـة هلـ  االحتياجات اإلقليمية. أن تليب وكيف ميكن للمبادرة 

منـاهج  وتـدريس  األخرى اهتماماً كبرياً بتقدمي الدورة النموذجيـة وإعـداد   كبري من املؤسسات 
  بشأن مكافحة الفساد. تعليمية
ويف أعقاب اجتمـاعني إقليمـيني نظَّمتـهما املبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد يف عـام           -٦١

ــَزم ، ٢٠١٥ ا، نطقــة الشــرق األوســط ومشــال أفريقيــ  اجتمــاعني إقليمــيني إضــافيني، مل عقــد ُيعت
  .٢٠١٦نطقة جنوب شرق آسيا، يف النصف الثاين من عام ملو

املكتـب أن يوسِّـع   مبقـدور  واستناداً إىل العمـل الـذي تقـوم بـه املبـادرة، سـوف يكـون          -٦٢
إطـار مشـروع   ضـمن  نطاق عمله املتعلق بالتثقيف بشأن مكافحة الفساد يف السـنوات القادمـة   

كونـات متعلقـة بـالتعليم يف املـدارس االبتدائيـة      عاملي بشأن التعلـيم مـن أجـل العدالـة، يشـمل م     
  والثانوية وكذلك يف اجلامعات.

    
    أكادمييات مكافحة الفساد    

بوســائل منــها واصــل املكتــب تعاونــه الوثيــق مــع األكادمييــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد،   -٦٣
  احملاضرات وتبادل اآلراء بشأن املبادرات األكادميية.إلقاء 
د املكتــب مــن خــالل األكادمييــة اإلقليميــة ملكافحــة الفســاد يف أمريكــا  ويف بنمــا، ســان  -٦٤

مسـتلهمة مـن الـدورة     ،ليـا ُعدراسـات  تقدمي دورات للحصول على دبلوم ي ـالوسطى والكاريب
ظمـت  ُنذلـك،  جانب إىل وضعتها املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد. الدراسية النموذجية اليت 

  اجملتمع املدين.مشاركاً من القطاعني العام واخلاص و ٤٢٩ـوحلقة عمل لدراسية دورة  ١٣
املسـتقلة ملكافحـة   املفوضية املكتب خدمات استشارية إىل م دَّق، ٢٠١٦ويف أيار/مايو   -٦٥

حبـوث يف جمـال مكافحـة الفسـاد     منصـة  نشـاء  إلهودهـا اجلاريـة   دعماً جلالفساد يف موريشيوس 
يف إعـداد ورقـة حبثيـة    املفوضـية  نتيجـة لـذلك، بـدأت    الصـغرية. و الناميـة اجلُُزريـة   لـدول  لصاحل ا

القــانون جبامعــة ، بالتعــاون مــع كليــة  الناميــة اجلُُزريــة الصــغرية بشــأن محايــة املــبلِّغني يف الــدول  
  ".Lee Universityة "واشنطن وجامع

عقدت أكادميية مكافحة الفساد التابعة لشبكة مؤسسـات  ، ٢٠١٥يف أيلول/سبتمرب و  -٦٦
ن اأسـبوع  تـه ي بشـأن مكافحـة الفسـاد مد   ـد يف غرب أفريقيا أول برنـامج تدريبـ  مكافحة الفسا
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ه بلـداً يف غـرب أفريقيـا، استضـافت     ١٢مبكافحة الفساد مـن   يامعنموظفاً  ٥٠لصاحل يف نيجرييا 
اجلرائم االقتصادية واملالية يف نيجرييا بدعم من أمانـة شـبكة   األكادميية التابعة ملفوضية مكافحة 

 استضــافة افحــة الفســاد يف غــرب أفريقيــا ومــن املكتــب. وهتــدف األكادمييــة إىلمؤسســات مك
  مكافحة الفساد من املنطقة.برامج تدريب سنوية الختصاصيني يف 

    
    بوابة األدوات واملوارد املعرفية املتعلقة مبكافحة الفساد    

ت، مبـا يف ذلـك   كتب أن يواصل توفري وإعداد مبادرات لبناء القدرااملطلب املؤمتر إىل   -٦٧
منتجــات معرفيــة وأدوات تقنيــة جديــدة، بنــاء علــى الطلــب ورهنــا بتــوافر مــوارد مــن خــارج    

نع الفسـاد، وحتديـد املمارسـات اجليِّـدة املقاَرنـة وتيسـري تبـادل اخلـربات         ملامليزانية، بشأن تدابري 
  ).٩  والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف (الفقرة

تستضـيف أيضـاً   الـيت  ، وإثـراء بوابـة "تـراك" ملكافحـة الفسـاد     يث وواصل املكتـب حتـد    -٦٨
). وُتنشـر  www.track.unodc.orgصفحات فرعية للمكتبة القانونية والتعليم والقطـاع اخلـاص (  

على صـفحة "تـراك"، وكـذلك يف النشـرة اإلخباريـة       األحداثأخبار منتظمة عن املنشورات و
  املعنونة "مستجدات مكافحة الفساد".

وعــالوة علــى ذلــك، واصــل املكتــب اســتحداث منتجــات معرفيــة وإتاحــة املنتجــات      -٦٩
يف الع علــى مجيــع هــذه األدوات واملنشــورات التقنيــة  املوجــودة بلغــات أخــرى. وميكــن االطــ 

)، كمـــا ميكـــن www.unodc.orgاملوقـــع الشـــبكي للمكتـــب (الصـــفحة اخلاصـــة بالفســـاد مـــن 
ــع الفســا       ــق العامــل املعــين مبن ــة حســب املواضــيع علــى صــفحة الفري  )٧(داالطــالع عليهــا جممَّع

للقطـاع اخلـاص،   املخصصـة  وكذلك على بوابة "تراك". كما أنَّ أداة التعلُّم اإللكتروين العاملية 
  )٨(متاحة بعشرين لغة.اآلن املعنونة "مكافحة الفساد"، صارت و

ــاير   -٧٠ ، أطلــق املكتــب دورة تعلُّــم إلكتــروين جديــدة بشــأن   ٢٠١٦ويف كــانون الثاين/ين
إىل مكافحـة  َمـدخل  "، املعنونـة  مكافحة الفساد تتـألف مـن منيطـتني منفصـلتني. النميطـة األوىل     

ــ ،"الفســاد ــة مكافحــة الفســاد.  عــن عامــة م حملــة دِّتق ــاتفاقي ــة ا أمَّ ــة النميطــة الثاني ــع "، املعنون من
الفسـاد. وتتـوفر   عـن تـدابري منـع    ماً دُّاملتعلِّمني من اكتساب معـارف أكثـر تقـ    نكِّ، فتم"دالفسا

ويستغرق إمتـام  . الناسباللغتني اإلنكليزية والعربية، ومها متاحتان لعموم  حالياهاتان النميطتان 
. ، وحيصل املشاركون الناجحون علـى شـهادة بإمتـام الدراسـة    ما بني ساعة وساعتنيكل منيطة 

                                                         
  )٧( www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  
  )٨( http://thefightagainstcorruption.org/certificate/.  

www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html
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هــاتني النميطــتني منــذ بدايــة الــدورة  إلمتــامأمســاءهم بلــغ عــدد املســتعملني الــذين ســجلوا وقــد 
رواجـاً  األكثـر  هي " إىل مكافحة الفساد مدخل، وأصبحت منيطة "مستعمل ٢ ٥٠٠ الدراسية

  )٩(.على منصة التعلُّم اإللكتروين العاملية
    

    املسائل املستجدةواألخرى األعمال الوقائية   -زاي 
 تـدابري احترازيـة  أهاب املؤمتر بالـدول األطـراف أن تتَّخـذ االتفاقيـة إطـاراً السـتحداث         -٧١

وطلـب  مبا يف ذلـك يف اجملـاالت املعرَّضـة لـه بوجـه خـاص،       الفساد،  خصيصاً ملكافحةمصمَّمة 
إىل األمانة أن تساعد الدول األطراف يف حتقيق ذلك، بناًء على طلبها ورهناً بتوافر مـوارد مـن   

  ).١٠رج امليزانية (الفقرة خا
    

    البيئة واحلياة الربية    
تقدمي مسـامهات بشـأن تـدابري مكافحـة     لطلبات متزايدة يف السنة املاضية ى املكتب قَّتل  -٧٢

  املتصلة بالبيئة واحلياة الربية.الفساد الرامية إىل احلدِّ من اجلرائم 
لتجــارة غــري املشــروعة يف  با حــدث معــينوعلــى الصــعيد العــاملي، شــارك املكتــب يف     -٧٣

الربية والفساد، نظَّمته وزارة اخلارجية والكومنولث ووزارة البيئـة واألغذيـة والشـؤون     األحياء
يرلندا الشـمالية علـى هـامش قمـة اململكـة املتحـدة       آاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وبالريفية 

يف زيــادة  هم هــذا احلــدثأســ. و٢٠١٦يف لنــدن يف أيار/مــايو الــيت عقــدت ملكافحــة الفســاد 
جـرائم احليـاة الربيـة. كمـا شـارك املكتـب يف       مـن  من قوة دافعة جملموعة الفساد مبا ميثله الوعي 

اللعبـة"، كـان    انتـهت إالَّ اآلن أوان العمـل، و "إنقاذ احليـاة الربيـة:    هعنوان، مؤمتر رفيع املستوى
، األجهـزة املعنيـة  مل مع رؤسـاء  أحناء العا خمتلفيهدف إىل إقامة شراكات ومشاريع جديدة يف 

. وعـالوة علـى ذلـك، شـارك املكتـب يف مائـدة نقـاش        ٢٠١٦وُعقد يف هولندا يف آذار/مارس 
مؤسســة فــرع  ٢٠١٦هــا يف شــباط/فرباير ئــة، نظَّممســتديرة بشــأن الفســاد واحلفــاظ علــى البي 

ــة   ــة ب الصــندوق العــاملي  فــرع اململكــة املتحــدة و بالشــفافية الدولي ــاة الربي ملكــة املتحــدة  املللحي
تقاسـم  التابع جلامعة كنت، من أجـل   ةاإليكولوجيوالشؤون ومعهد داريل للحفاظ على البيئة 

جمــاالت منــع الفســاد والــيت ميكــن  ســائر واالســتفادة مــن الــدروس املستخلصــة مــن   التجــارب
  على البيئة يف اململكة املتحدة. تطبيقها ألغراض احلفاظ

                                                         
  )٩( www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp.  

www.unodc.org/elearning/frontpage.jsp
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بشـأن أثـر الفسـاد     ني إيضـاحيني املكتـب عروضـ  م دَّقـ ي، ـيبويف أمريكا الالتينية والكار  -٧٤
ــاء    اجل يف ــة وبشــأن غســل األمــوال، أثن ــة   االجتمــاع الســنوي لشــبكة رميــة البيئي أمريكــا الالتيني

العامــة املعنــيني باحليــاة الربيــة، الــذي ُعقــد يف بنمــا يف تشــرين الثــاين/نوفمرب    ألعضــاء النيابــات
ــة باالمتثــال لإلطــار القــانوين   ، وشــارك يف االجتمــاع اإلقليمــي  ٢٠١٥ الســنوي للشــبكة املعني

قــدم كمــا ، ٢٠١٦اخلــاص باحليــاة الربيــة وتنفيــذه، الــذي ُعقــد يف بنمــا يف كــانون الثاين/ينــاير 
االجتـار غـري    يفالعامـة حـول أثـر الفسـاد      للقضاة وأعضاء النيابات لدورة تدريبية اًدعماملكتب 

  .٢٠١٦دت يف كوستاريكا يف شباط/فرباير املشروع باألحياء الربية واألخشاب، ُعق
ــا،   -٧٥ ــب اشــتركويف أفريقي ــة،     املكت ــات املتحــدة األمريكي ــع الوالي ــدريب  م ــوفري الت يف ت

ــا العامــة املعنــيني جبــرائم احليــاة الربيــة يف أنغــوال وبوتســوانا    ألعضــاء النيابــات ومــالوي وزامبي
املقترنـة  ا الفسـاد وغسـل األمـوال    وموزامبيق وناميبيا بشأن مجع األدلة من أجل مالحقـة قضـاي  

املكتب يف استضافة وإدارة جزء رفيع املستوى بشأن "الفسـاد   اشتركرائم احلياة الربية. كما جب
شـروع: دور القطـاع اخلـاص    املغري  وقنصهاباألحياء الربية غري املشروع جتار الكعامل ميسِّر ل

علـى هـامش اجتمـاع مبـادرة      ، ُعقـد "هبـا  يف مكافحة قتل األحياء الربية واالجتـار غـري مشـروع   
لفسـاد، املعقـود يف كينيـا يف    التصدي للقطاع اخلاص بشأن لصاحل االعاملي األمم املتحدة اتفاق 

يـة الكينيـة يف   رة خـدمات احليـاة الرب  ئدالـ  ه. وواصل املكتب دعم٢٠١٥كانون األول/ديسمرب 
القواعــد األخالقيــة وقواعــد حتــديث اســتراتيجيتها اخلاصــة مبنــع الفســاد ومــدونتيها اخلاصــتني ب 

. كمـا وفَّـر   ٢٠١٦زانيـا وموزامبيـق يف عـام     . وسيضـطلع املكتـب بأعمـال مماثلـة يف تـن     السلوك
باجلبايــة لســلطتني املعنيــتني وظفي اعلــى منــع الفســاد ملــ اًتــدريب ٢٠١٦يف آذار/مــارس املكتــب 

  .واحلياة الربية يف أوغندا
اجلـرائم  الفسـاد و يـز علـى الصـالت بـني     ويف جنوب شرق آسيا، واصـل املكتـب الترك    -٧٦

واسـتحدث أدوات  شـروع،  املالبيئية، مثل قطع األشجار واالجتار باألحياء الربية على حنو غـري  
سلسـلة  اختاذ املكتب قائمة مرجعية لتقييم خماطر الفساد يف صناعة األخشاب. كما يعتزم منها 

اشـترك  وكخطـوة أوىل،   .٢٠١٦م مكافحـة الفسـاد يف عـا    أجهـزة بالتعاون مـع  ذ فَّتنمبادرات 
ناقشـة التحـدِّيات الـيت    ملحلقـة دراسـية   يف عقـد  املاليزيـة ملكافحـة الفسـاد    املفوضـية  املكتب مـع  

يات. وشــارك دِّي لتلــك التحــدِّالــة للتصــفعتحديــد تــدابري ليطرحهــا الفســاد واجلــرائم البيئيــة، و
يف الـذي ُعقـد   سـاد واجلـرائم البيئيـة    الفبشأن املكتب أيضاً يف اجتماع املائدة املستديرة الوطنية 

ي دِّطريـق للتصـ  خارطة السلطات الوطنية فيه ، والذي وضعت ٢٠١٦ماليزيا يف نيسان/أبريل 
  اجلرائم البيئية.سياق  للفساد يف
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    يف الرياضة النـزاهة    
تعزيــز ب لرياضــةاميــدان يف  النـــزاهةعلــى احلفــاظ ، بأمهيــة ٦/٦املــؤمتر، يف قــراره م لَّســ  -٧٧
علـى الصـعيد    الرياضـة واجههـا  توكمة الرشـيدة يف هـذا اجملـال وختفيـف خمـاطر الفسـاد الـيت        احل

ــاملي، وطلــب إىل األمانــة أن تواصــل، بالتعــاون مــع       ــات املالع شــركاء الواملعنيــة دوليــة النظم
وأدوات لصــاحل احلكومــات إرشــادية احنــة، إعــداد دراســات ومــواد تدريبيــة وأدلــة املهــات اجلو

أقــر بأمهيــة التــدابري املتخــذة يف هــذا اجملــال، وتــدعيم اضــية لتمكينــها مــن زيــادة واملنظمــات الري
ــه املكتــب يف هــذا الصــدد، وخصوصــاً إعــداد      ــام ب ــذي ســبق أن ق ــة   هالعمــل ال دراســات وأدل

  باالشتراك مع اللجنة األوملبية الدولية واملركز الدويل لألمن الرياضي.إرشادية 
بيــة الدوليــة واملركــز الــدويل لألمــن الرياضــي  ألوملامــع اللجنــة  هوواصــل املكتــب عملــ  -٧٨

ــة  أجــرى املكتــب، بشــأن عــدد مــن املشــاريع. و  ــة الدوليــة، دراســة  األوملبالتعــاون مــع اللجن بي
 املعنونـة  ،الدراسـة هـذه  مستفيضة بشأن جترمي التالعـب باملسـابقات الرياضـية. وسـوف تصـدر      

للقـانون   نية وأحكـام منوذجيـة مقترحـة   التالعب باملسابقات الرياضية: دراسة للتشريعات الوط"
يف حلقـة عمـل ُعقـدت باالشـتراك      اًاملكتب تدريب وفر. كما ٢٠١٦" يف حزيران/يونيه اجلنائي

بية الدولية واملنظمة الدولية للشرطة اجلنائية (اإلنتربول) بشأن مكافحة اجلـرائم  األوملمع اللجنة 
يف آب/أغسـطس   . وسـوف يصـدر  ٢٠١٦ايو ُنظِّمت يف الربازيل يف أيار/مويف جمال الرياضة، 

"، أعـدَّه  دليل مرجعـي للممارسـات اجليِّـدة يف التحقيـق يف التالعـب بنتـائج املباريـات       " ٢٠١٦
إنفــاذ أجهــزة املكتــب بــدعم مــن املركــز الــدويل لألمــن الرياضــي بغيــة مســاعدة املســؤولني يف   

وشـارك املكتـب يف عـدد     رة.املنتشـ التحقيق يف تلك املشكلة على واملنظمات الرياضية  القانون
زاهة ـمن األنشـطة باالشـتراك مـع املركـز الـدويل لألمـن الرياضـي ومبـادرة التحـالف العـاملي لنـ           

ــل   ، والرياضــة ــق العام ــاعي الفري ــيدة يف جمــال الرياضــة     خصوصــاً اجتم ــة الرش ــين باحلوكم املع
ـــزاهةاملعــين بالفريــق العامــل و يف بلجيكــا ُعقــدا لــذين املاليــة ونزاهــة املراهنــات الرياضــية، ال  الن

ــاير وشـــباط/فرباير   وكـــذلك ، علـــى التـــوايل، ٢٠١٦واململكـــة املتحـــدة، يف كـــانون الثاين/ينـ
  عد.عن طريق التداول عن ُبمسامهاته 

شــراكة إقامــة ذلــك، اضــطلع املكتــب بــدور نشــط يف املبــادرة الراميــة إىل جانــب وإىل   -٧٩
املعقـودة يف   ،اململكة املتحدة ملكافحـة الفسـاد  إطار قمة ضمن زاهة يف الرياضة ـلنالتعزيز دولية 

للدور اإلجيـايب الـذي ميكـن     عرضاً أوَّلياًاملكتب  قدَّم. ويف إطار هذه اجلهود، ٢٠١٦أيار/مايو 
 ،يف الرياضـة  النــزاهة احلوكمـة و الراميـة إىل تعزيـز   أن تؤديه املنظمات الدوليـة يف دعـم اجلهـود    

، ويف اململكـة املتحـدة يف نيسـان/أبريل    ٢٠١٦ذار/مـارس  يف فرنسـا يف آ  اُعقـد اجتماعني أثناء 
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ــة مــع عــدد مــن املنظمــات الرياضــية بشــأن     مثــة. و٢٠١٦ ــدمناقشــات جاري التعــاون يف  توطي
  اجملاالت املتصلة باملنع واإلنفاذ والتثقيف.

الفسـاد يف األحـداث    لـدرء اسـتراتيجية  الدليل املعنـون "  حتويلكما عمل املكتب على   -٨٠
املصـلحة  اجلهـات ذات  مجيع أجل تزويد ي من ـ" ليأخذ شكل برنامج تدريبالكربىة اجلماهريي

ــة للتصــدِّي خلطــر الفســاد يف تنظــيم أيِّ حــدث مجــاهريي كــبري،        ــارف واألدوات الالزم باملع
يف باللغــة اإلنكليزيــة متاحــة املــواد التدريبيــة  هــذهيتوافــق مــع املمارســات الدوليــة اجليِّــدة. و مبــا

يـرد يف  هـذا العـام. و  هلـا  روسـية  صيغة بالفساد، وسوف ُتضاف اخلاص شبكي موقع املكتب ال
يف األلعــــاب الرياضــــية  النـــــزاهةأعــــدَّهتا األمانــــة بشــــأن الــــيت ساســــية األعلومــــات املورقــــة 

)CAC/COSP/WG.4/2016/3 (الــدول األطــراف بشــأن محايــة  مــة مــن دَّاملقللمســامهات  ليــلحت
اطر الفسـاد  ة وختفيف خمـ يالرياض لأللعابحلوكمة الرشيدة يف جمال الرياضة عن طريق ا النـزاهة

  وسوف ُتناقش هذه الورقة أثناء االجتماع السابع للفريق العامل. اليت تواجهها الرياضة،
    

    وختطيط برامج األمم املتحدة ٢٠٣٠خطة التنمية املستدامة لعام     
ة األوسـع نطاقـا، بوسـائل منـها     أقرَّ املؤمتر بأمهية إدراج مكافحة الفساد يف خطة التنمي  -٨١

حتويــل عاملنــا: خطــة واألهــداف األخــرى ذات الصــلة مــن اخلطــة املعنونــة "  ١٦تنفيــذ اهلــدف 
ــة املســتدامة لعــام   ــز التنســيق    ٢٠٣٠التنمي ــة إىل تعزي ــادرات األخــرى الرامي "، ومــن خــالل املب

  ).١٢وتبادل املعلومات مع الشركاء يف التنمية (الفقرة 
حلقــات  تنظــيمباالشــتراك مــع برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، كتــب، قــد واصــل املو  -٨٢

تـدابري  جهودهـا الراميـة إىل إدمـاج    فرقة األمـم املتحـدة القُطريـة يف    أل اًعمل لبناء القدرات دعم
يف أُطر األمم املتحدة للمسـاعدة اإلمنائيـة.   خصوصاً مكافحة الفساد يف برامج األمم املتحدة، و

فــريقني قُطــريني يف الفلــبني ومجهوريــة مولــدوفا.   لصــاحل الصــعيد الــوطين علــى حــدثان وُنظِّــم 
 لٍّختلف منظمات األمم املتحـدة املوجـودة يف كـ   ملمن ممثلني املؤلفني ، جرى تعريف الفريقنيو

دعم يـ للتنميـة واحلـدِّ مـن الفقـر، ال     كعامـل حمفـز   من البلدين، على دور االتفاقية ومنع الفسـاد  
  .رمتهابخطة التنمية املستدامة ويدعم بل  فحسب، ١٦حتقيق اهلدف 

مـن أجـل    ٢٠١٣بتحديث املـواد التدريبيـة الـيت ُوضـعت يف عـام       ياويقوم املكتب حال  -٨٣
  بأمثلة عملية.جديدة وحبثية وإثرائها ببيانات  ٢٠٣٠مواءمتها مع خطة التنمية املستدامة لعام 
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    البحوث    
ملكتــب اإلحصــاءات  هالتــابع للمكتــب دعمــ واصــل فــرع األحبــاث وحتليــل االجتاهــات  -٨٤

السـكان.  اليت واجهها الفساد عن حاالت يف إعداد دراسة استقصائية واسعة  النيجرييالوطين 
اجلهـات  مـن  مـن جمموعـة كـبرية     ٍةومشـارك  مٍبإجراء الدراسة االستقصائية بدع حالياوُيضطلع 

  .٢٠١٧لول أوائل عام التحليلي حب املصلحة، ومن املتوقَّع أن يصدر التقريرذات 
    

    املنظور اجلنساين    
مجيـع نـواحي عملـه، اسـتناداً إىل     هتـم  مسـألة   املنظـور اجلنسـاين  يواصل املكتـب اعتبـار     -٨٥

علـى  مذكِّرة توجيهية بشأن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف عمل املكتـب. ويسـعى املكتـب    
يف مبادراتـه   عنـد االقتضـاء   وإدماجهـا  املتعلقة بنوع اجلنسإىل حتديد اجلوانب وجه اخلصوص، 

  رصد مشاركة املرأة يف األنشطة التدريبية.كما يقوم ببناء القدرات، اخلاصة ب
    

    ة ومواردهامدَّقإطار املساعدة امل  - ثالثاً 
ــراره     -٨٦ ــة، يف ق ، أن تواصــل، بالتعــاون الوثيــق مــع مقــدِّمي   ٦/٦طلــب املــؤمتر إىل األمان

دِّدة األطـراف، تقـدمي املسـاعدة التقنيـة إىل الـدول األطـراف، وخصوصـاً        املساعدة الثنائية واملتع
البلدان النامية، بناًء على طلبـها ورهنـاً بتـوافر مـوارد مـن خـارج امليزانيـة، مـن أجـل املضـي يف           
تنفيذ الفصل الثـاين مـن االتفاقيـة، بأشـكال منـها تقـدمي مسـاعدة مصـمَّمة حسـب احلاجـة مـن            

الســتعراض اخلاصــة بالفصــل الثــاين. ودعــا املــؤمتر الــدول األطــراف  أجــل املشــاركة يف عمليــة ا
وغريهــا مــن اجلهــات املاحنــة إىل تقــدمي مــوارد مــن خــارج امليزانيــة لألغــراض احملــدَّدة يف القــرار  

، وفقــاً لقواعــد األمــم املتحــدة وإجراءاهتــا. وعــالوة علــى ذلــك، شــدَّد املــؤمتر علــى أمهيــة  ٦/٦
 والـوايف لتمكينـه مـن االسـتجابة للطلـب املتزايـد علـى خدماتـه،         تزويد املكتب بالتمويل الكايف

مـن   ٦٢وشجَّع الدولَ األعضاء علـى أن تقـدِّم تربُّعـات كافيـة للحسـاب املشـار إليـه يف املـادة         
االتفاقية، الذي ُيدار يف إطار صندوق األمم املتحدة ملنع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، بغيـة تزويـد      

بلدان اليت مترُّ اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية باملساعدة التقنية الـيت قـد حتتاجهـا مـن     البلدان النامية وال
  ).١٩و ١٧و ١٥أجل بناء قدراهتا على تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية (الفقرات 

تنفيـذ  الراميـة إىل  الـدول األطـراف   جهـود  واصل املكتب تقدمي مساعدة تقنية لدعم يو  -٨٧
جمــايل التشــريع وبنــاء القــدرات مصــممة  أنشــطة يف االضــطالع بل االتفاقيــة، وذلــك مــن خــال 
ميـدانياً. ويف حـني   ر تقـدمي املسـاعدة   سِّـ أدوات تيصـوغ  مـن خـالل   خصيصاً لتلبية احتياجاهتا، 
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تشمل تلك املساعدة كامل نطاق االتفاقية، يركز التقرير على املبادرات واألنشـطة الراميـة إىل   
  .٦/٦املؤمتر  قرارتنفيذ 
 اخلـربة و شـورة واملرشـادات  اإللمكتب تقـدمي  تتيح لمشاريع عاملية وإقليمية  عدةهناك و  -٨٨
، ال احلصـر  . وتشـمل هـذه املشـاريع، علـى سـبيل املثـال      هابنـاًء علـى طلبـ    لدول األطرافلفنية ال

مشــاريع معنونــة "صــوب نظــام عــاملي فعَّــال ملكافحــة الفســاد"، و"العمــل املشــترك صــوب نظــام 
ــامج العــاملي     عــاملي ملكافحــة ال  ــامج املــوجِّهني املعنــيني مبكافحــة الفســاد"، و"الربن فســاد"، و"برن

التحقيقـات اجلنائيـة والعدالـة    توطيد القـانون يف جمـايل   ملكافحة جرائم احلياة الربية والغابات"، و"
ي وغـرب أفريقيـا"،   ـالكوكـايني يف أمريكـا الالتينيـة والكاريبـ    االجتـار ب اجلنائية علـى طـول درب   

ــة       و"الرب ــرويج لثقاف ــالن الدوحــة: صــوب الت ــذ إع ــاملي لتنفي ــامج الع ــى  ن ــة عل املشــروعية"، قائم
أنَّ املشـاريع   مـع احملـيط اهلـادئ". و  منطقة و"مشروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفساد يف 

ــوفِّر إطــاراً    ــة ت ــة واإلقليمي ــاً العاملي ــإنَّة، مــدَّقللمســاعدات املمتين ــدو  ف ل تقــدمي املســاعدات إىل ال
نطقـة  ملالتمويـل  فر اعدم توبسبب ، أو يتعذر متاماً، األطراف يف املمارسة العملية كثرياً ما يتعطل

خــارج لــدعم املشــاريع مــة دَّمــن املســامهات املق اًكــبري اًجانبــ و/أو ملوضــوع بعينــه. إذ إنَّبعينــها 
  .معيَّنا ملوضوع نة وإمَّملنطقة جغرافية معيَّا إمَّ يكون خمصَّصاًامليزانية إطار 
مــع برنــامج ر مقــدِّمي املســاعدة التقنيــة، وخصوصــاً وال يــزال التعــاون الوثيــق مــع ســائ  -٨٩

  هذا التقرير، مثمراً للغاية. عدة مواضع منيف حسبما هو مذكور األمم املتحدة اإلمنائي، 
 ني والـوطنيني املكتـب اإلقليمـي   يستشـار كان ملاملوظفني العاملني يف املقر، جانب إىل ف  -٩٠
ــيامل ــادرات  مفيــد  مبكافحــة الفســاد دور  نيعن ــة.  تقــدمي يف إجنــاح مب ــوفرون املســاعدة التقني إذ ي
علــى وجــه الســرعة علــى الصــعيدين القُطــري   االســتفادة منــها ميكــن ات فنيــة متخصصــة ربخــ

علـى  لـدول األطـراف الـيت تطلـب املسـاعدة      لتيسري تقـدمي اإلرشـاد يف عـني املكـان     لواإلقليمي 
مواضـع خمتلفـة مـن هـذا     رد يف يـ االتفاقيـة. و  هاخلطـى تنفيـذ   دفعـاً  اؤسسـاهت وم اتشريعاهتتدعيم 

  .٦/٦التقرير عرض ملا قدموه من إسهامات يف تنفيذ القرار 
مستشارون يضطلعون مبسؤوليات إقليمية، موجودون يف فيجـي (ملنطقـة    ياالوهناك ح  -٩١

جنـوب أفريقيـا   يف يا) وجلنـوب آسـ  كـذلك  و ،تايلنـد (جلنـوب شـرق آسـيا    يف احمليط اهلادئ)، و
مصــر يف )، وووســطها الســنغال (لغــرب أفريقيــا  يف (لشــرق أفريقيــا واجلنــوب األفريقــي)، و   

فيينـا (للـدول   يف ي)، وـبنما (ألمريكا الوسطى والكاريبـ يف (للشرق األوسط ومشال أفريقيا)، و
ومـن شـأن    .ذو تركيـز قُطـري   ). وهنـاك مستشـار إضـايف يف موزامبيـق    اجلُُزرية الصـغرية  النامية
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إىل إجـراء   يدفع املكتـب بعض هذه الوظائف أن اليت متول اخنفاض املوارد اخلارجة عن امليزانية 
  ة القادمة.يف برنامج املستشارين اإلقليميني يف السنتغيريات 

 ١٥عن تقدمي املساعدة التقنيـة إىل مـا بـني     كل مستشار إقليمي مسؤوالًلكون  اًونظر  -٩٢
ــداً، و ٢٠و ــة      نَّ املألبلـ ــاركة يف آليـ ــى املشـ ــدان علـ ــاعدة البلـ ــات ملسـ ــون طلبـ ــارين يتلقـ ستشـ

فـإنَّ  وأعمال املتابعـة وكـذلك عـن تلبيـة سـائر االحتياجـات مـن املسـاعدة التقنيـة،          االستعراض 
وإطالــة أمــده مهــا أمــران  وســائر اجلهــات املاحنــة  منــائيني إلامــن الشــركاء م دَّاملقــزيــادة الــدعم 

  ملواصلة هذا العمل.ضروريان 
وعالوة على ذلك، نفَّـذت شـبكة املكاتـب امليدانيـة التابعـة للمكتـب مشـاريع ميدانيـة           -٩٣

 -لـة  دو( وبوليفيـا  وبنمـا  وبـاراغواي إندونيسـيا  منـها  ، ةمعيَّنـ شاملة ملكافحـة الفسـاد يف بلـدان    
  .اونيجريي ومصر وكينيا وكولومبيا والعراق والسلفادور ليشيت-وتيموراملتعددة القوميات) 

وكـذلك مـن   ظى خربة املكتب الفنيـة بتقـدير كـبري مـن جانـب الـدول األطـراف،        وحت  -٩٤
املسـاعدة أو املشــاركة يف  جانـب سـائر اجلهـات ذات املصـلحة، هـذا يتجلـى يف تزايـد طلبـات         

ذلـك يف ضـوء الـدورة الثانيـة     هـذا االجتـاه   ع أن يسـتمر  قَّـ بادرات وحلقات العمـل. ومـن املتو  امل
  آللية استعراض التنفيذ.

    
    االستنتاجات والتوصيات  - رابعاً 

دوره يف مســاعدة املــؤمتر علــى رســم معــامل  داء، يف إطــار ســعيه أللعــلَّ الفريــق العامــل  -٩٥
حــىت اآلن يف م احملــرز دُّالتقــ هأن يأخــذ يف اعتبــار دُّمنعــاً فعــاالً، يــوالطريــق صــوب منــع الفســاد 

ه مـن جانـب الـدول األطـراف.     تعزيـز ودعـم مواصـلة تنفيـذ    ، ويقترح سـبالً ل ٦/٦تنفيذ القرار 
ويف هذا الصدد، لعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أيضـاً أن يـدعو الـدول األطـراف إىل إطـالع األمانـة          

أثنـاء اجتمـاع   خصوصاً ، و٦/٦بتنفيذ القرار املتعلقة على أي معلومات إضافية بشأن أنشطتها 
  ساد.الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الف

يات دِّوكذلك التحـ  ،م احملرزدُّالتق يأخذ يف اعتبارهأن كذلك ولعلَّ الفريق العامل يودُّ   -٩٦
قتــرح ييف تنفيــذ الفصــل الثــاين مــن االتفاقيــة، و ،والتطــورات األخــريةاملتاحــة والفــرص القائمــة 
  مة.مبا يف ذلك اقتراح مواضيع للمناقشات املواضيعية القاد ُتتخذ يف املستقبل،تدابري 
تقاسـم  الفريـق العامـل يـودُّ أن يشـجِّع الـدول األطـراف علـى         لعلَّوعالوة على ذلك،   -٩٧

  للفريق العامل الشبكية.صفحة ذات الصلة من خالل املعلومات ونشر املواد 
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ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يدعم جهود األمانـة واملبـادرة األكادمييـة ملكافحـة الفسـاد        -٩٨
األكـادمييني وأسـاتذة اجلامعـات السَّـاعني إىل      لصاحلعمل لبناء القدرات  من أجل عقد حلقات

ــة أنشــطتهم التوســيع نطــاق   ــم  إىل تشــمل مكافحــة الفســاد، و  والتدريســية لبحثي مواصــلة دع
  ساس ُيسترشد به يف وضع السياسات.كأشواهد علمية استخدام البحوث املستندة إىل 

حصـول املكتـب علـى متويـل كـاٍف،      ضـرورة  يـربز   ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أيضـاً أن     -٩٩
. ومثـة حاجـة إىل   ٦/٦وعلى موارد من خارج امليزانية من أجل مواصلة التنفيـذ الفعَّـال للقـرار    

الطلب على اخلدمات اليت يقدِّمها املكتب وقدرة املكتب علـى  ازدياد سد التفاوت املتزايد بني 
تفضـيل الــدول األطـراف وســائر   أنَّ كمــا . تقـدمي هـذا الــدعم وتلبيـة توقعــات الـدول األعضـاء     

ألغــراض خاصــة تقــدمي املســامهات اخلارجــة عــن امليزانيــة  ،علــى وجــه العمــوم ،اجلهــات املاحنــة
ــة قصــرية نســب  ضــيقة  ــرة زمني ــدرة املكتــب علــى    إىل (ســنة واحــدة   ياولفت ســنتني)، حيــدُّ مــن ق

ــ ولعــلَّاالســتجابة علــى حنــوٍ واٍف لالحتياجــات احملــدَّدة.    ــودُّ أن ُيقــرَّ  الفري ــاد ق العامــل ي بازدي
القـرارات املتعلقـة مبنـع الفسـاد،     سـائر  بأحكـام الفصـل الثـاين و   املتعلقـة  طلبات املساعدة التقنية 

الـدورة االستعراضـية الثانيـة آلليـة اسـتعراض      ثنـاء  أأرجحيـة اسـتمرار هـذا االجتـاه     إىل  ينوِّهوأن 
معـاودة  إىل لـدول األطـراف وسـائر اجلهـات املاحنـة      ايدعو التنفيذ. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن 

يف شـكل مسـامهات   وخصوصـاً  توفري تلك املوارد املالية، خالل ن متأكيد التزامها مبنع الفساد 
  صة ألغراض ضيقة.صَّخم السنوات وغري متعدِّدةخارجة عن امليزانية 

 


