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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

 ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠و ٩فيينا، 
 *من جدول األعمال املؤقت ٢البند 

 تنفيذ قرارات املؤمتر ذات الصلة

  

   
  

  **حالة تنفيذ قرارات املؤمتر ذات الصلة
 

  األمانة من إعدادورقة معلومات أساسية 
 

 مقدمة  -أوال 
اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســـاد، يف دورته الثامنة   -١

املعنون "متابعة  ٨/٨، القرار ٢٠١٩كانون األول/ديســـــمرب  ٢٠إىل  ١٦املعقودة يف أبوظيب من 
القرار إعالن مراكش بشـــأن منع الفســـاد"، الذي طلب فيه إىل األمانة أن تقدم تقريرا عن تنفيذ 

إىل املؤمتر يف دورته التاســـــعة، وإىل الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضـــــوية املعين مبنع 
 الفساد يف اجتماعاته املعقودة فيما بني الدورات.

وقد أعدت األمانة ورقة املعلومات األســـاســـية هذه بغية تقدمي بيان باإلجراءات املتخذة   -٢
ن أساسا للمناقشة اليت سيجريها الفريق العامل، هبدف متكينه من ، ولكي تكو٨/٨لتنفيذ القرار 

__________ 
  *  CAC/COSP/WG.4/2020/1. 
يف القطاع العام لدى الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة  زاهة، املعنون "تعزيز الن٨/٣القرار   **  

، ٨/٨، املعنون "تعزيز فعالية هيئات مكافحة الفساد يف التصدي للفساد"؛ والقرار ٨/٧الفساد"؛ والقرار 
، ٨/١١، املعنون "قياس الفساد"؛ والقرار ٨/١٠املعنون "متابعة إعالن مراكش بشأن منع الفساد"؛ والقرار 

، ٨/١٢املعنون "تعزيز تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد يف الدول اجلزرية الصغرية النامية"؛ والقرار 
املعنون "إعالن  ٨/١٣املعنون "منع الفساد ومكافحته من حيث عالقته باجلرائم اليت تؤثر على البيئة"؛ والقرار 

ليا املعنية مبراجعة احلسابات وهيئات مكافحة الفساد على منع أبوظيب بشأن تعزيز التعاون بني األجهزة الع
  الفساد ومكافحته مبزيد من الفعالية".
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تنفيذ واليته بفعالية. وتتضمن الورقة مجيع املبادرات ذات الصلة بتنفيذ القرار، اليت اختذهتا الدول 
األطراف على الصــــــعيد العاملي أو اإلقليمي أو الوطين بدعم من األمانة أثناء الفترة املشــــــمولة 

ــــــباط/فرباير  ٢٠١٩لفترة املمتدة من تشــــــرين الثاين/نوفمرب بالتقرير، أي ا . وتِرد ٢٠٢٠إىل ش
معلومات عن اإلجراءات املتخذة يف الفترة الفاصــــــلة ما بني االجتماع الســــــابق للفريق العامل، 

، CAC/COSP/2019/2يف الوثيقة  ٢٠١٩، وتشرين الثاين/نوفمرب ٢٠١٩املعقود يف أيلول/سبتمرب 
  إىل املؤمتر يف دورته الثامنة. ُقدِّمتاليت 

  
  ٨/٨معلومات حمدثة عن حالة تنفيذ القرار   -ثانيا 

 
  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين مبنع الفساد  -ألف 

 
  األطرافمن جانب الدول  ٨/٨اإلبالغ عن تنفيذ القرار   -١ 

 
، أن تواصـــل وتعزز التنفيذ الفعال للتدابري ٨/٨أهاب املؤمتر بالدول األطراف، يف قراره   -٣

الوقائية املبينة يف الفصـــل الثاين من االتفاقية ويف القرارات الصـــادرة عن املؤمتر. ومن مثَّ، فالدول 
من جهود من ما تبذله عمعلومات األطراف مدعوة إىل إطالع األمانة، يف هذا االجتماع، على 

 أجل تنفيذ هذا القرار.
 

  اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية  -٢ 
 
، باجلهود املتواصـــلة اليت يبذهلا الفريق العامل لتيســـري تبادل ٨/٨رحَّب املؤمتر، يف قراره   -٤

املعلومات بني الدول األطراف بشــأن مبادراهتا وممارســاهتا اجليدة فيما يتعلق باملواضــيع اليت نظر 
فريق ، وقرَّر أن يواصــــــل ال٢٠١٩و ٢٠١٨فيها الفريق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف عامي 

عمله يف هذا الصــــــدد. ورحَّب املؤمتر مبا أبدته الدول األطراف من التزام وما بذلته من جهود 
لتوفري معلومات عن املمارســــــات اجليدة يف جمال منع الفســــــاد تقوم األمانة جبمعها وتنظيمها 
ونشـــرها يف ســـياق أداء مهامها بصـــفتها مرصـــدا دوليا. وطلب إىل الدول األطراف أن تواصـــل 

دل تلك املعلومات، وطلب إىل األمانة، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصـــــــل تبا
عملها باعتبارها مرصـــــدا دوليا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشـــــبكي املواضـــــيعي 

  بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.  )١(للفريق العامل،
ة املعين باملخدرات واجلرمية (املكتب) مجع وبناء على ذلك، واصـــل مكتب األمم املتحد  -٥

املعلومات اليت قدمتها الدول األطراف، واليت مشلت عروضــــا إيضــــاحية ُقدِّمت أثناء اجتماعات 
الفريق العامل، وتقارير ذات صلة، وصالت مبواد مرجعية إضافية، وواصل إتاحة هذه املعلومات 

 .من خالل املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل
    

__________ 
  )١(  https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html.  
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 التشجيع على االنضمام العاملي إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد  -باء 
  

 الدول األطراف اجلديدة يف االتفاقية

واصــل املكتب التشــجيع على االنضــمام إىل االتفاقية. وخالل الفترة املشــمولة بالتقرير،   -٦
 دولة. ١٨٧فيها إىل انضمت تونغا إىل االتفاقية ليصل جمموع الدول األطراف 

تقدمي املســــــاعدة والدعم يف إعداد الردود على  من أجلحلقات عمل  ونظَّم املكتب  -٧
قائمة التقييم الذايت املرجعية جلهات الوصـــــــل واخلرباء احلكوميني يف جامايكا يف تشــــــرين 

 ، وموريتانيا يف٢٠١٩، والنيجر وتركمانستان يف كانون األول/ديسمرب ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
 .٢٠٢٠شباط/فرباير 

وباإلضــافة إىل ذلك، عقد املكتب ســلســلة من االجتماعات مع مســؤولني حكوميني يف   -٨
قصـــد مناقشـــة التدابري الالزمة للتصـــديق على االتفاقية،  ٢٠٢٠الصـــومال يف كانون الثاين/يناير 

  إضافة إىل سائر جهود مكافحة الفساد.
    

  والسياساتية للدول  دعم ُأطر مكافحة الفساد القانونية  -جيم 
  

   دعم الدول يف صياغة قوانني تتضمن أحكاما بشأن منع الفساد   -١ 
خالل الفترة املشمولة بالتقرير، دعم املكتب إعداد وتنقيح عدة تشريعات ملكافحة الفساد،   -٩

. )١٩٩٩( ١٢٤٤مبا يشــمل حتليال للثغرات التشــريعية ُأجري يف كوســوفو عمال بقرار جملس األمن 
محاية املبلِّغني يف بوروندي، هبدف تيســـري العملية التشـــريعية ونظَّم املكتب حلقة عمل وطنية بشـــأن 

تعلق بصوغ مشروع قانون بشأن محاية املبلِّغني يف تاملضطلع هبا بشأن هذه املسألة، ووضع توصيات 
املكســـيك. وشـــارك املكتب أيضـــا يف حلقة عمل تشـــاورية ُعقدت يف غامبيا بشـــأن التعديالت اليت 

ي وقانون اإلجراءات اجلنائية، وناقش مع املحامي العام تقدمي مشــــــروع ُأدخلت على القانون اجلنائ
، ُقدِّم الدعم للنيجر الســـتعراض مشـــروع قانون ٢٠٢٠قانون ملكافحة الفســـاد. ويف شـــباط/فرباير 

 بشأن منع الفساد ومكافحته. 
    

    مساعدة الدول يف وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد   -٢  
، شــــرع املكتب يف دعم تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحة ٢٠١٩/نوفمرب يف تشــــرين الثاين  -١٠

الفســاد يف اليونان، يف إطار مشــروع ميوِّله االحتاد األورويب. ويف كانون األول/ديســمرب، ســاهم 
ــــــفافية يف قطر بشــــــأن تنفيذ  املكتب يف مشــــــاورات غري رمسية مع هيئة الرقابة اإلدارية والش

، ُعقد اجتماع مائدة مســتديرة ٢٠٢٠حة الفســاد. ويف شــباط/فرباير اســتراتيجيتها الوطنية ملكاف
 مع جلنة مكافحة الفساد يف ملديف الستعراض الوثائق املتعلقة بسياسة مكافحة الفساد.
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    والشفافية واملساءلة وسيادة القانون يف اإلدارة العمومية  زاهةالن  -٣ 
 منع تضارب املصاحل ونظم إقرار الذمة املالية  (أ) 

يف هندوراس، ســـاعد املكتب، خالل الفترة املشـــمولة بالتقرير، يف تكييف نظام إقرار الذمة   -١١
املالية لفائدة الدائرة العليا ملراجعة احلســـــابات. واســـــتندت هذه املســـــاعدة إىل املعلومات املجموعة 

 ق. واالقتراحات الواردة خالل املقابالت اليت أجراها املكتب مع اجلهات املعنية يف وقت ساب
  

    اإلبالغ عن الفساد  (ب) 
 ، قدَّم املكتب عرضـــا إيضـــاحيا يف كولومبيا عن الدليل٢٠١٩يف تشـــرين الثاين/نوفمرب   -١٢

، يف إطار حلقة Reporting Mechanisms in Sportن املعنوآليات اإلبالغ يف جمال الرياضة باملتعلق 
املنظمة الدولية للشــــرطة اجلنائية (اإلنتربول) والوكالة العاملية ملكافحة املنشــــطات. عمل عقدهتا 

هذه الفعالية ممثلني ملنظمات وطنية ملكافحة املنشطات وأجهزة إنفاذ القانون والسلطات  ضمتو
 املتعددة القوميات) والربازيل وتشيلي وكولومبيا -القضائية يف كل من األرجنتني وبوليفيا (دولة 

وباراغواي وبريو. ودعم املكتب أيضــا وضــع اســتراتيجية ملنع الفســاد لدى الســلطة القضــائية يف 
 .٢٠١٩السلفادور، ُأطلقت يف كانون األول/ديسمرب 

    
    املشتريات واملالية العامة  (ج) 

، قدَّم املكتب الدعم لســـــلطات مكافحة الفســـــاد يف ٢٠١٩يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب   -١٣
 من االتفاقية، اليت تتناول املشتريات العمومية. ٩من املادة  ١تنفيذ الفقرة أوغندا بشأن 

  
    ضمان متتع هيئات مكافحة الفساد باالختصاصات الالزمة  -دال 

    تعيني السلطات املختصة   -١  
ملادة  ٣مبوجب الفقرة   -١٤ ية،  ٦من ا فاق لدول األطراف إبالغ األمني  يتعني علىمن االت ا

األطراف األخرى على وضع وتنفيذ  السلطات املختصة اليت ميكن أن تساعد الدول العام بتعيني
 تدابري حمددة ملنع الفساد.

دولة طرفا  ١١٨، كان األمني العام قد تلقى إشــعارات من ٢٠٢٠وحىت شــباط/فرباير   -١٥
مة ُمحدَّثة يف هذا الصــــدد متاحة للســــلطات ســــلطة خمتصــــة. ومثة قائ ١٨٣بتعيني ما جمموعه 

 )٢(واهليئات احلكومية املختصة من خالل دليل إلكتروين.
  

 دعم هيئات مكافحة الفساد  -٢ 

، قدَّم املكتب يف فيينا عرضـــا إيضـــاحيا أمام مســـؤولني من ٢٠١٩يف تشـــرين الثاين/نوفمرب   -١٦
اللجنة املركزية لليقظة يف اهلند. ويف الشــــــهر نفســــــه، عقد املكتب حلقة عمل مع وحدة مكافحة 
الفســاد يف كمبوديا، وشــارك يف اجتماع عقده يف داكار املكتب الوطين ملكافحة الفســاد واالحتيال 

__________ 
  )٢(  https://www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html.  
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سنغال. كما يف ا التدريب بشأن التحقيقات املتعلقة بالفساد ملدعني عامني وحمققني من وكاليت  ُقدِّمل
 . ٢٠٢٠مكافحة الفساد يف تشاد وموريتانيا، يف إطار فعالية ُنظِّمت يف السنغال يف شباط/فرباير 

    
    حتسني تنسيق املبادرات العاملية واإلقليمية والوطنية ملكافحة الفساد   -٣ 

، متطلبات االتفاقية يف ٢٠١٩على الصعيد العاملي، عرض املكتب، يف تشرين الثاين/نوفمرب   -١٧
اجتماع دويل بشأن جهود مكافحة الفساد نظَّمته يف أملانيا الوكالة األملانية للتعاون الدويل. ويف قطر، 

يات األمم تشـــارك املكتب مع إدارة عمليات الســـالم يف تيســـري حلقة عمل تناولت ما تواجهه عمل
املتحدة حلفظ الســالم من حتديات متصــلة بالفســاد. وباإلضــافة إىل ذلك، ســاهم املكتب يف ورقات 
الســياســات اليت أعدَّها الفريق العامل املعين مبكافحة الفســاد التابع ملجموعة العشــرين، وقدَّم عروضــا 

 .٢٠٢٠فرباير إيضاحية أمامه، يف اجتماع ُعقد يف اململكة العربية السعودية يف شباط/

، عروضــا إيضــاحية ٢٠١٩وعلى الصــعيد اإلقليمي، قدَّم املكتب، يف تشــرين الثاين/نوفمرب   -١٨
بشــــــأن جوانب خمتلفة من عمله يف جمال مكافحة الفســــــاد أمام كل من: اجلمعية العامة لشــــــبكة 

لرابطة  املؤســـســـات الوطنية ملكافحة الفســـاد يف غرب أفريقيا، يف توغو؛ واالجتماع العام الســـنوي
هيئات مكافحة الفســاد يف شــرق أفريقيا؛ واالجتماع اإلقليمي الثاين بشــأن تبادل املســاعدة القانونية 
بني السلطات املركزية للدول األعضاء يف رابطة أمم جنوب شرق آسيا، يف ميامنار. وشارك املكتب 

لفســاد، اليت ُعقدت يف املغرب يف أيضــا يف الدورة الثالثة ملؤمتر األطراف يف االتفاقية العربية ملكافحة ا
. وأجرى املكتب عمليات رسم للخرائط يف إطار مشروع التعجيل بتنفيذ ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير 

فقد ُأجريت عملية رسم اخلرائط اخلاصة باجلنوب األفريقي يف  د.اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفسا
لية رســــــم اخلرائط اخلاصــــــة بأمريكا اجلنوبية . وُأجريت عم٢٠٢٠زامبيا يف كانون الثاين/يناير 

. وبالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، أدار ٢٠٢٠واملكســيك يف املكســيك يف شــباط/فرباير 
املكتب ودعم املؤمتر اإلقليمي ملنطقة املحيط اهلادئ املعين مبكافحة الفساد: الوحدة من أجل مكافحة 

 . ٢٠٢٠شباط/فرباير الفساد، الذي ُعقد يف كرييباس يف 

وعلى الصـــعيد الوطين، نظَّم املكتب حلقة عمل بشـــأن التعاون الدويل يف قضـــايا الفســـاد   -١٩
، وشــــارك يف مؤمتر رفيع ٢٠١٩املعقدة العابرة للحدود، ُعقدت يف ميامنار يف تشــــرين الثاين/نوفمرب 

يف جنوب شــرق أوروبا"، املســتوى ملكافحة الفســاد بعنوان "مكافحة الفســاد من أجل حتقيق الرخاء 
. ويف الشـــــهر نفســـــه، قدَّم املكتب تدريبا على ٢٠١٩ُعقد يف صـــــربيا يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب 

التحقيقات املتعلقة بالفســـــاد يف اهلند ورومانيا. كما ُنظِّمت يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب حلقات عمل 
دات يف إثيوبيا ونيجرييا، ويف ودورات تدريبية ومؤمترات بشـــأن املواضـــيع املتصـــلة باســـترداد املوجو

يف مصــر والنمســا. وشــارك املكتب أيضــا يف حلقة عمل بشــأن مكافحة  ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير 
الفســـاد نظَّمتها يف النمســـا وزارة اخلارجية األمريكية، وســـاهم يف اجتماع مائدة مســـتديرة بشـــأن 

ن العقاب يف غواتيماال، ُعقد يف الدروس املســــــتفادة من جتربة اللجنة الدولية ملناهضــــــة اإلفالت م
. ووقَّع املكتب وحكومة هندوراس مذكرة تفاهم ٢٠١٩الواليات املتحدة يف تشــــرين الثاين/نوفمرب 

كانون األول/ديســمرب  ٩اليوم الدويل ملكافحة الفســاد، الذي احُتفل به يف  يفمن أجل تعزيز التعاون 
ــارية إىل اليونان، ضــمن مشــروع  ، أوفد املكتب٢٠٢٠. ويف كانون الثاين/يناير ٢٠١٩ ــتش بعثة اس



CAC/COSP/WG.4/2020/3
 

6/12 V.20-01961 
 

شباط/فرباير  شارك املكتب، يف  ، يف احتفال ٢٠٢٠ملكافحة الفساد ميوِّله االحتاد األورويب؛ يف حني 
 أقامته يف ماليزيا مؤسسة بريدانا الدولية ملناصرة مكافحة الفساد.

  
  واملساءلة يف نظام العدالة اجلنائية زاهةتعزيز الن  -هاء 

 نـزاهة القضاء  -١ 

، يف إطار الربنامج العاملي لتنفيذ ٢٠١٩يف النمســــا، نظَّم املكتب يف تشــــرين الثاين/نوفمرب   -٢٠
إعالن الدوحة وبالتعاون مع دائرة األمم املتحدة لإلعالم والرابطة الدولية للقاضــيات، عرضــني لفيلم 

The Judge  ،(القاضي) وأجرى مناقشات الحقة بغية تعزيز عمل الشبكة العاملية لنـزاهة القضاء بشأن
قاضيا من  ٤٠زاهة املتصلة بنوع اجلنس. كما ُنظِّمت جولة دراسية يف النمسا شارك فيها مسائل الن

شبكة التدريب القضائي األوروبية. ويف الشهر نفسه، قدَّم املكتب إحاطات عن عمل الشبكة خالل 
ت رفيعة املســــــتوى مع ممثلني للمحكمة االحتادية العليا يف الربازيل، وكذلك يف إطار حلقة اجتماعا

 عمل بشأن مكافحة الفساد نظَّمتها يف النمسا وزارة اخلارجية األمريكية.

دورة تدريبية بشــــأن أخالقيات  ٢٠١٩ويف األرجنتني، ُعقدت يف كانون األول/ديســــمرب   -٢١
يرس، يف إطار فعاليات نظَّمها جملس القضـــاء يف مدينة بوينس آيرس، القضـــاء يف أوشـــوايا وبوينس آ

زاهة القضــــــاء الذي قاده املكتب، والذي ركَّز على أمريكا أعقبها عقد اجتماع الشــــــبكة العاملية لن
الالتينية. وخالل الدورة الثامنة ملؤمتر الدول األطراف، نظَّم املكتب فعالية جانبية بشأن ما تضطلع به 

من االتفاقية. ويف الشهر نفسه، ُقدِّم  ١١من عمل من أجل تعزيز نزاهة القضاء وتنفيذ املادة  الشبكة
 عمل الشبكة يف اجلمهورية الدومينيكية، يف إطار مؤمتر لرابطة القضاة الدولية. عرض عن 

، قدَّم املكتب يف أملانيا عروضــا إيضــاحية بشــأن الشــبكة ٢٠٢٠ويف كانون الثاين/يناير   -٢٢
ـزاهة القضاء يف إطار املؤمتر املعين بسيادة القانون والعدالة والتنمية، الذي نظَّمته الوزارة الع املية لن

 االحتادية للتعاون االقتصادي والتنمية يف أملانيا.

وبعد عدة اجتماعات حتضريية ُنظِّمت خالل الفترة املشمولة بالتقرير، ُعقد يف قطر، يف   -٢٣
 ٧٠٠زاهة القضــاء حضــره قرابة ، اجتماع رفيع املســتوى للشــبكة العاملية لن٢٠٢٠شــباط/فرباير 

رابطة ومنظمة قضــــــائية. وُعقدت اجتماعات عديدة  ٥٠بلدا و ١١٥مشــــــارك من أكثر من 
للشـــــركاء على هامش هذه الفعالية، مبا يف ذلك اجتماعات مع املجلس للتنســـــيق واجتماعات 

االســـتشـــاري للشـــبكة، وممثلني رفيعي املســـتوى هليئات قضـــائية من مجيع أحناء العامل، والرابطة 
 الدولية للقاضيات، ورابطة القضاة الدولية.

طناعي وكان اســتخدام القضــاة لوســائط التواصــل االجتماعي واســتخدام الذكاء االصــ  -٢٤
زاهة القضــاء خالل القضــائية من بني املســائل اليت ركزت عليها الشــبكة العاملية لن يئاتداخل اهل

ــاهم املكتب يف فعالية نظَّمتها يف ٢٠١٩الفترة املشــمولة بالتقرير. ويف تشــرين الثاين/نوفمرب  ، س
الســــامية حلقوق  ســــويســــرا مبادرة النبض العاملي التابعة لألمم املتحدة ومفوضــــية األمم املتحدة

سبوع  شهر نفسه، وضمن فعاليات أ شأن إدارة البيانات والذكاء االصطناعي. ويف ال سان ب اإلن
لة والتنمية الذي نظَّمه البنك الدويل يف الواليات املتحدة، نظَّم املكتب دورات  القانون والعدا

ـــتخدام اهليئات القضـــائي ـــائط التواصـــل االجتماعي واس ـــتخدام القضـــاة وس ة الذكاء بشـــأن اس
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   زاهة القضــــاءوضــــعتها الشــــبكة العاملية لنوثيقة االصــــطناعي. وصــــدرت خالل نفس الفعالية 
  عي، عنواهنالزمة الســـتخدام القضـــاة لوســـائط التواصـــل االجتمااملغري  املبادئ التوجيهية بشـــأن

Non-binding guidelines on the use of social media by judges. 

يف اجتماع للخرباء بشــأن  ٢٠١٩ويف بولندا، شــارك املكتب يف كانون األول/ديســمرب   -٢٥
أوروبا الشــرقية وجنوب  توصــيات كييف بشــأن اســتقالل القضــاء يفاليت تتناول حتديث الوثيقة 

 Kyiv recommendations on judicial independence in Easternاملعنونة  ،القوقاز وآسيا الوسطى

Europe, South Caucasus and Central Asia  الســلفادور، قدَّم املكتب، بدعم . ويف ٢٠١٠لعام
من مسؤولني من كولومبيا، تدريبا متخصصا يف مدرسة تدريب املدعني العامني، التابعة ملكتب 

 املدعي العام، ومدرسة التدريب القضائي.
  

 نزاهة االدعاء العام  -٢ 

عام، خالل الفترة املشـــــمولة بالتقرير، أدار املكتب حلقيت نقاش بشـــــأن نزاهة االدعاء ال  -٢٦
لدويل. ويف تشــــــرين  مه البنك ا لذي نظَّ لة والتنمية ا عدا قانون وال ــــــبوع ال طار أس قدتا يف إ ُع

، قدَّم املكتب، يف كابو فريدي، عرضــا إيضــاحيا بشــأن نزاهة االدعاء العام ٢٠١٩الثاين/نوفمرب 
 لفائدة مدعني عامني من البلدان األفريقية الناطقة بالربتغالية.

    
    منع الفساد ومكافحته يف القطاع اخلاص   -واو 

   ١٢العمل على وضع معايري وإجراءات لصون نزاهة القطاع اخلاص يف إطار تنفيذ املادة     
 من االتفاقية

، ناقش املكتب حلوال تقنية مبتكرة مع خمترب األفكار ٢٠١٩يف تشرين الثاين/نوفمرب   -٢٧
وقدَّم عرضــا إيضــاحيا أمام جملس األعمال النمســاوي التابع لشــركة أي يب إم يف ســويســرا، 

بشأن أمهية االتفاقية لتحقيق امتثال الشركات. وباإلضافة إىل ذلك، شارك املكتب يف املؤمتر 
املهين الســـنوي التاســـع عشـــر واجلمعية العامة ملنظمة "شـــركاء أوروبيون من أجل مكافحة 

كافحة الفساد، يف كانون األول/ديسمرب الفساد" وشبكة نقاط االتصال األوروبية من أجل م
 يف السويد. ٢٠١٩

شركة الزرقاء"   -٢٨ ساد، وقَّع املكتب مع مبادرة "ال ويف كينيا، ويف اليوم الدويل ملكافحة الف
ــــــاد يف القطاع اخلاص من خالل محلة توعية إعالمية. ويف اليوم  اتفاقا يهدف إىل مكافحة الفس

حلقة عمل نظَّمها املكتب الوطين ملكافحة الفســـــاد نفســـــه، شـــــارك املكتب يف الســـــنغال يف 
 واالحتيال بشأن دور القطاع اخلاص يف مكافحة الفساد.
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  تعزيز التعليم بشأن منع الفساد   -زاي 
  

 األوساط األكادميية  -١ 

على الصعيد الدويل، ويف إطار املبادرة األكادميية ملكافحة الفساد، نظَّم املكتب ندوة يف   -٢٩
تعلق بالبحث والتعليم يف تملناقشة مسائل رئيسية  ٢٠١٩االحتاد الروسي يف تشرين الثاين/نوفمرب 

 جمال مكافحة الفساد.

جل العدالة، شــــــارك ، ويف إطار مبادرة التعليم من أ٢٠١٩ويف تشــــــرين الثاين/نوفمرب   -٣٠
ــــــنتني يف قطر. وُعرضــــــت  املكتب يف مؤمتر القمة العاملي لالبتكار يف التعليم الذي ُيعقد كل س

زاهة واألخالقيات ومكافحة الفســاد، املعدَّة يف إطار مبادرة ســلســلة النمائط اجلامعية املتعلقة بالن
صــلحة العامة الذي ُعقد يف تشــرين لشــبكة العاملية لقانون املل"التعليم من أجل العدالة"، يف مؤمتر 

ــــــنغافورة. كما ُعرضــــــت هذه النمائط يف إندونيســــــيا، يف كانون  الثاين/نوفمرب أيضــــــا يف س
األول/ديســــمرب، يف إطار املؤمتر العاملي العاشــــر للتحالف العاملي للتثقيف يف جمال العدالة، الذي 

العدالة". ويف النمسا، نظَّم املكتب  ُعقد حول موضوع "اإلهلام والتنويع يف إطار التثقيف يف جمال
، مبناسبة اليوم الدويل للتعليم، فعالية رفيعة املستوى بشأن دور ٢٠٢٠كانون الثاين/يناير  ٢٤يف 

ــــــيادة القانون يف مجيع أحناء العامل، ويف حتقيق اهلدف  من أهداف  ١٦التعليم العايل يف تعزيز س
 . ٢٠٣٠التنمية املستدامة حبلول عام 

، عقد املكتب يف موريشيوس واالحتاد الروسي حلقات ٢٠١٩ تشرين الثاين/نوفمرب ويف  -٣١
زاهة واألخالقيات ومكافحة الفســاد، املعدَّة يف عمل بشــأن ســلســلة النمائط اجلامعية املتعلقة بالن

ــــــا يف مؤمتر ملكافحة  ــــــت هذه األدوات أيض إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة". وقد ُعرض
، شارك املكتب ٢٠٢٠د يف كازاخستان يف كانون األول/ديسمرب. ويف شباط/فرباير الفساد ُعق

يف حلقة عمل رفيعة املستوى ُنظِّمت يف قطر هبدف عرض خمتلف األدوات املعدَّة يف إطار مبادرة 
 "التعليم من أجل العدالة". 

  
 التوعية يف املدارس  -٢ 

يف إطار مبادرة التعليم من أجل العدالة، شارك املكتب يف املؤمتر الدويل الثالث والثالثني   -٣٢
ناير  ية وتطوير املدارس، الذي ُعقد يف املغرب يف كانون الثاين/ي . وشـــــــارك ٢٠٢٠حول فعال

املكتب أيضـــا يف منوذج حماكاة األمم املتحدة الســـنوي املكيَّف الســـتخدامه يف املدارس الثانوية، 
. ٢٠٢٠الذي نظَّمه االحتاد العاملي لرابطات األمم املتحدة يف الواليات املتحدة يف شـــباط/فرباير 

با على  وأثناء هذه الفعالية، تلقى الطالب معلومات عن واليات املكتب، وتلقى املعلمون تدري
ع اجلرمية الدليل املرجعي لتنظيم مؤمترات حماكاة منوذج األمم املتحدة تتناول مســائل مناســتخدام 

املعد يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة".  والعدالة اجلنائية وســائر جوانب ســيادة القانون،
من الطالب واملربني يف اهلند على  ٥ ٠٠٠وخالل الفترة املشـــــمولة بالتقرير، حصـــــل أكثر من 

 الفساد. الدعم املعريف والتوجيه بشأن املبادرات اليت تقودها املدارس يف جمال مكافحة
    



CAC/COSP/WG.4/2020/3 
 

V.20-01961 9/12 
 

 جوانب أخرى للعمل مع الشباب  -٣ 

، الذي نظَّمته زاهة، دعم املكتب خميم الشــباب الثاين للن٢٠١٩يف تشــرين الثاين/نوفمرب   -٣٣
يف ميامنار جلنة مكافحة الفســــــاد ووزارة التعليم، واســــــُتخدمت فيه املواد املعدَّة يف إطار مبادرة 

لة" من أجل تلقني الطالب دروســـــــا عن الن عدا هة واألخالق ومكافحة "التعليم من أجل ال زا
مية تتعلق الفســـــاد. ويف اليوم الدويل ملكافحة الفســـــاد، ُعرضـــــت يف كازاخســـــتان أدوات تعلي

مبكافحة الفســـــاد، ُأعدَّت يف إطار مبادرة "التعليم من أجل العدالة". وبالشـــــراكة مع فيســـــبوك 
ــــــركة التكنولوجيا النيجريية  ، ُنظِّمت ثاين دورة من مســــــابقة "هاكاثون من أجل Andelaوش

نافسوا طالبا ت ٨٠. وشارك يف هذه الفعالية أكثر من ٢٠٢٠العدالة" يف نيجرييا يف شباط/فرباير 
 على استحداث حلول تكنولوجية لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد. 

  
 األدوات اإللكترونية واملنشورات  -٤ 

، إىل املكتب، أن يواصــــــل ٨/٨من القرار  ٢٢طلب مؤمتر الدول األطراف، يف الفقرة   -٣٤
ت تقنية جديدة، توفري وإعداد مبادرات لبناء القدرات، مبا يشـــــمل إعداد منتجات معرفية وأدوا

بناء على الطلب ورهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، بشـــــأن تدابري منع الفســـــاد، واســـــتبانة 
 وتيسري تبادل اخلربات والدروس املستفادة فيما بني الدول األطراف.املقارنة املمارسات اجليدة 

دة لغات. وواصـــــل املكتب اســـــتحداث منتجات معرفية وإتاحة املنتجات املوجودة بع  -٣٥
كما أهنا  )٣(وميكن االطالع على هذه األدوات واملنشورات التقنية على املوقع الشبكي للمكتب،

  )٤(جممَّعة حسب املواضيع على صفحة الفريق العامل.
شرين األول/أكتوبر إىل كانون األول/ديسمرب   -٣٦ ، ُطلب إىل أقران ٢٠١٩ويف الفترة من ت

مســــتعِرضــــني داخليني وخارجيني أن يقدموا ما لديهم من تعليقات بغية إقرار الصــــيغة النهائية 
صدر  سسات العمومية. ومن املتوقَّع أن ي ساد وإدارهتا يف املؤ شأن تقييم خماطر الف لدليل عملي ب

 . ٢٠٢٠نشور يف النصف األول من عام هذا امل

سرا الدليل ٢٠١٩ويف تشرين الثاين/نوفمرب   -٣٧ سوي صدر يف  آليات اإلبالغ يف جمال املتعلق ب، 
 ، الذي ُأعدَّ بالشراكة مع اللجنة األوملبية الدولية. Reporting Mechanisms in Sportاملعنون  ،الرياضة

وُوزِّعت منشورات املكتب على نطاق واسع أثناء الفعاليات ذات الصلة، مثل املؤمترات   -٣٨
وحلقات العمل والدورات التدريبية، وكذلك أثناء الزيارات الُقطرية. وهي متاحة أيضـــــــا يف 

 )٥(املوقع الشبكي للمكتب.

__________ 
  .https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html انظر  )٣(  
  .https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html انظر  )٤(  
  .https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html انظر  )٥(  
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   األعمال الوقائية األخرى واملواضيع املستجدة  -حاء 
 الربملانات  -١ 

يف إطار مبادرة استرداد املوجودات املسروقة، نظَّم املكتب دورة بشأن التعاون الدويل على   -٣٩
ــية بشــأن مكافحة الفســاد عقدها معهد القانون  ــترداد املوجودات املســروقة، يف إطار حلقة دراس اس

ـــية مســـؤولون . وحضـــر احللقة ال٢٠١٩الدويل يف الواليات املتحدة يف تشـــرين الثاين/نوفمرب  دراس
بلدان. ويف اليوم الدويل ملكافحة الفســــــاد، عقد برنامج األمم املتحدة  ١٠حكوميون وبرملانيون من 

ساد. ويف  ستراتيجيات منع الف شأن ا ستديرة ب ستان اجتماع مائدة م اإلمنائي واملكتب وبرملان قريغيز
شباط/فرباير  ساهم املكتب، يف  لمشرِّعني الشباب األفارقة، الذي ، يف املؤمتر األول ل٢٠٢٠إثيوبيا، 

  ُعقد على هامش الدورة العادية الثالثة والثالثني جلمعية رؤساء دول وحكومات االحتاد األفريقي.
  

 البيئة واألحياء الربية  -٢ 

، يف إطار عمله املتَّســـــع ٢٠١٩عقد املكتب، يف الســـــنغال، يف تشـــــرين الثاين/نوفمرب   -٤٠
البيئة واألحياء الربية، حلقة عمل بشأن وضع استراتيجيات للتخفيف من خماطر النطاق يف جمايل 

 الفساد يف قطاع مصائد األمساك.

ــــــياق التفاوض بشــــــأن القرار   -٤١ ، ٨/١٢كما قدَّم املكتب الدعم للدول األطراف يف س
ــــــاد ومكافحته من حيث عالقته باجلرائم اليت تؤثر على البيئة"، الذي  اعتمده املعنون "منع الفس

 مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثامنة.
  

 محاية الرياضة من الفساد  -٣ 

شرين الثاين/نوفمرب   -٤٢ صعيد العاملي، قدَّم املكتب، يف ت شأن ٢٠١٩على ال ضاحيا ب ، عرضا إي
الفســاد يف جمال الرياضــة يف إطار املؤمتر العاملي ملكافحة الفســاد واســترداد املوجودات، الذي عقدته 

 جمال اإلنتربول يف كولومبيا. كما ســـاهم املكتب يف االجتماع األول لفريق اخلرباء املتخصـــصـــني يف
املســــمى تعاون الشــــرطة على الصــــعيد الدويل، الذي ُعقد يف فرنســــا يف إطار مشــــروع اإلنتربول 

، ُعقد يف اإلمارات العربية املتحدة املؤمتر العام األول ٢٠١٩". ويف كانون األول/ديســــمرب ســــتاديا"
رة الثامنة ملؤمتر للشـــراكة الدولية ملكافحة الفســـاد يف الرياضـــة، كحدث خاص ســـابق النعقاد الدو

ر املكتب أيضـــا تنظيم فعالية جانبية بشـــأن محاية الرياضـــة من الفســـاد خالل  الدول األطراف. ويســـَّ
الدورة الثامنة. وباإلضـــافة إىل ذلك، شـــارك املكتب يف منتدى احلوار العاملي بشـــأن العمل الالئق يف 

 .٢٠٢٠كانون الثاين/يناير عامل الرياضة، الذي عقدته منظمة العمل الدولية يف سويسرا يف 

على حنو وثيق مع  ٢٠١٩وعلى الصــــعيد اإلقليمي، عمل املكتب يف تشــــرين الثاين/نوفمرب   -٤٣
ية من أجل توفري التدريب للســــــلطات يف األرجنتني وأوروغواي  لدول ية ا اإلنتربول واللجنة األوملب

وشــــــيلي وكولومبيا؛ وشــــــارك يف املتعددة القوميات) وبريو  -وباراغواي والربازيل وبوليفيا (دولة 
"؛ وقدَّم عرضا إيضاحيا خالل نشاط للتعلم زاهةاجتماع لفريق خرباء املفوضية األوروبية املعين بــــ"الن

من األقران ُنظِّم يف بلغاريا بشـــأن احلوكمة الرشـــيدة ودرء الفســـاد يف الفعاليات الرياضـــية الكربى. 
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زاهة التابع وباإلضــافة إىل ذلك، ُقدِّم التدريب للمشــاركني يف املدرســة الشــتوية االفتتاحية لربنامج الن
 .٢٠٢٠م، يف سويسرا يف كانون الثاين/يناير لالحتاد األورويب لكرة القد

وعلى الصــــــعيد الوطين، وبالتعاون الوثيق مع اإلنتربول واللجنة األوملبية الدولية، قدَّم   -٤٤
 . ٢٠١٩املكتب التدريب لبعض السلطات يف اجلزائر يف تشرين األول/أكتوبر 

كة الدولية ملكافحة ، شــــارك املكتب يف اجتماع للشــــرا٢٠٢٠ويف كانون الثاين/يناير   -٤٥
ــمالية، وعقد اجتماعا  ــاد يف الرياضــة ُعقد يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الش الفس

 للشراكة والتعاون مع اللجنة األوملبية الدولية يف سويسرا.
  

 الصحفيون  -٤ 

عزيز هبدف ت ٢٠١٩نظَّم املكتب حلقة عمل تدريبية يف غانا يف تشــــــرين الثاين/نوفمرب   -٤٦
قدرات الصـــحفيني من غرب أفريقيا على إجراء التحقيقات الصـــحفية يف جمال اجلرائم املتصـــلة 

  مبصائد األمساك. 
  

 املجتمع املدين  -٥ 

، اجتماع مائدة مســتديرة إقليمي ٢٠١٩يف الفلبني، نظَّم املكتب، يف تشــرين الثاين/نوفمرب   -٤٧
  عجيل بتنفيذ االتفاقية يف جنوب شرق آسيا.لفائدة منظمات املجتمع املدين اليت تسهم يف الت

  
 املنظور اجلنساين  -٦ 

قدَّم فرع الفســاد واجلرمية االقتصــادية باملكتب مدخالت بشــأن الفســاد واملســائل اجلنســانية   -٤٨
للربنامج العاملي بشــأن املســاواة بني اجلنســني ومتكني املرأة يف فيينا واملكتب، بغرض تقدمي ما يتصــل 

ر يف إطار خطة عمل األمم املتحدة على نطاق املنظومة بشــأن املســاواة بني اجلنســني بذلك من تقاري
ـــــارك املكتب يف الندوة املعنية ٢٠٢٠ومتكني املرأة يف كانون الثاين/يناير  . وباإلضـــــافة إىل ذلك، ش

ــــــاد، التابعة ملنتدى التعاون ــــــاين ومتكني املرأة من أجل مكافحة الفس  بتعميم مراعاة املنظور اجلنس
 .٢٠٢٠االقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ، اليت ُعقدت يف ماليزيا يف شباط/فرباير 

  
 إطار تقدمي املساعدة وموارده  -ثالثا 

هبا من أجل تنفيذ القرارات  يف حني يركِّز هذا التقرير على املبادرات واألنشطة املضطلع  -٤٩
ذات الصلة اليت اعتمدها املؤمتر يف دورته الثامنة، من املهم اإلشارة إىل أنَّه خالل الفترة املشمولة 

 بالتقرير، واصل املكتب أيضا تقدمي املساعدة اليت تشمل نطاق االتفاقية بأكمله. 

 اإلرشـــــادات واملشـــــورة وهناك عدة برامج ومشـــــاريع عاملية مكَّنت املكتب من تقدمي  -٥٠
 واخلربة الفنية املتخصصة، بناء على طلب الدول األطراف، مبا يف ذلك:

الربنامج العاملي ملنع الفســـاد ومكافحته عن طريق التنفيذ الفعال التفاقية األمم املتحدة   •  
 من أهداف التنمية املستدامة ١٦ملكافحة الفساد دعما للهدف 

 إعالن الدوحة: صوب ترسيخ ثقافة احترام القانونالربنامج العاملي لتنفيذ   •  
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 الربية والغابات باألحياءالربنامج العاملي ملكافحة اجلرائم املتعلقة   •  

مشــــــروع األمم املتحدة اإلقليمي ملكافحة الفســــــاد يف منطقة املحيط اهلادئ، الذي   •  
ــب األمم ــائي ومكت ــامج األمم املتحــدة اإلمن ــذه برن املتحــدة املعين  يشــــــترك يف تنفي

 باملخدرات واجلرمية

 الربنامج العاملي حلماية الرياضة من الفساد واجلرمية  •  

مشــــروع تعزيز التحقيقات اجلنائية والتعاون يف جمال العدالة اجلنائية على امتداد درب   •  
 ي وغرب أفريقياالكوكايني يف أمريكا الالتينية والكاريب

املكتب موظفون متخصصون لديهم معارف وخربات يف جمال مكافحة الفساد،  لدىو  -٥١
قة  يعملون يف املقر وكذلك على الصــــــعيدين اإلقليمي والوطين. ويعمل هؤالء املوظفون بطري
منســقة من أجل تقدمي املســاعدة التقنية والتوجيه إىل الدول األطراف اليت تطلب الدعم من أجل 

ت مبا يتماشــى مع االتفاقية. ويِرد يف مواضــع خمتلفة من هذا التقرير تعزيز التشــريعات واملؤســســا
ــــــهامات يف تنفيذ القرار  . ولذلك، فتقدمي الدعم ٨/٨عرض ملا قدَّمه هؤالء املوظفون من إس

 املستمر والطويل األجل من اجلهات املاحنة أمر ضروري لضمان مواصلة عمل هؤالء اخلرباء.
  

 االستنتاجات والتوصيات   -رابعا 
، ٨/٨الفريق العامل مدعو إىل النظر يف التقدم املحرز والتحديات القائمة بشأن تنفيذ القرار   -٥٢

على النحو املبني يف هذا التقرير املرحلي، واقتراح سبل لتعزيز ودعم مواصلة تنفيذه من جانب الدول 
يدعو الدول األطراف إىل إطالع األمانة على األطراف. ويف هذا الصــدد، لعل الفريق العامل يود أن 

 ومبادراهتا وشراكاهتا الرامية إىل تنفيذ هذا القرار. تهاأنشط عناملزيد من املعلومات 

فر موارد كافية وميكن التنبؤ هبا لكي اولعل الفريق العامل يود أن يشدد على ضرورة تو  -٥٣
اعدة التقنية املتعلقة مبنع الفســــاد على الصــــعيد الوطين يتمكن املكتب من مواصــــلة تقدمي املســــ

واإلقليمي والعاملي. ولعل الفريق العامل يود، من مثَّ، أن يشـــــدد كذلك على ضـــــرورة أن تعيد 
قدمي  مبا يف ذلك من خالل ت ها مبنع الفســـــــاد،  تأكيد التزام ملاحنة  لدول األطراف واجلهات ا ا

 وط ميسَّرة من خارج امليزانية إىل املكتب.مسامهات متعدِّدة السنوات وخمصَّصة بشر
 

 


