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  فريق استعراض التنفيذ
  االجتماع األول

  ٢٠١٠يوليه / متوز٢ -يونيه / حزيران٢٨فيينا، 
  ∗ من جدول األعمال املؤقت٥البند 

        املساعدة التقنية
      دمج املساعدة التقنية يف أعمال فريق استعراض التنفيذ    
      رة من األمانةمذكّ    

    مةمقّد  -أوال  
تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة      مـن أجـل النجـاح يف     قنيـة    أمهية املـساعدة الت    تّسدجتلقد    -١

مرفـق  ( تفاقيـة االسـتعراض تنفيـذ     املنـشأة حـديثا ال    ليـة   آلل إلطار املرجعي ا يف   )١(ملكافحة الفساد 
  ).٣/١القرار 

آليـة  " املعنون   ٣/١قّرر مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية مكافحة الفساد يف قراره           فقد    -٢
واصـلة العمـل الـذي سـبق أن     تعراض التنفيـذ مبهمـة متابعـة وم    فريـق اسـ   أن يكلّف   " االستعراض

ورّحـب املـؤمتر يف     . لفريق احلكومي الدويل املفتوح العضوية املعين باملساعدة التقنية       ه ا اضطلع ب 
" املـساعدة التقنيـة مـن أجـل تنفيـذ اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد                   " املعنون   ٣/٤قراره  

  )٢(.يرين املتعلقني بأعمال ذلك الفريق العاملبالتوصيات الواردة يف التقر
───────────────── 

 ∗  CAC/COSP/IRG/2010/1. 
  .٤٢١٤٦، الرقم ٢٣٤٩، اجمللد جمموعة املعاهداتاألمم املتحدة،   )1(  
  )2(  CAC/COSP/WG.3/2008/3و CAC/COSP/2009/8.  
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هــو ليــة االســتعراض، فــإن الغــرض مــن عمليــة االســتعراض  آل إلطــار املرجعــيلوطبقــا   -٣
ــة     ــذها لالتفاقي ــراف يف تنفي ــدول األط ــساعدة ال ــصدد . م ــذا ال ــة   ، ويف ه ــق عملي ــي أن حتق ينبغ

اجـات اخلاصـة مـن      مساعدة الدول األطراف على حتديـد االحتي      : منها التالية   أمورا االستعراض
تزويــد املــؤمتر   واملــساعدة التقنيــة وتــسويغها وعلــى تعزيــز وتيــسري تقــدمي املــساعدة التقنيــة؛        

مبعلومـــات عـــن جوانـــب جنـــاح الـــدول األطـــراف يف تنفيـــذ االتفاقيـــة واالســـتعانة هبـــا وعـــن   
ت تـشجيع تبـادل املعلومـا    واملمارسات اجليدة اليت تّتبعهـا والتحـّديات الـيت تواجههـا يف ذلـك؛           

لية االسـتعراض   آل إلطار املرجعي انص  يو. املمارسات واخلربات املكتسبة يف تنفيذ االتفاقية     عن  
تكــون مهــام فريــق اســتعراض التنفيــذ تكــوين صــورة إمجاليــة عــن عمليــة االســتعراض  علــى أن 

للوقــوف علــى التحــّديات واملمارســات اجليــدة والنظــر يف االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة،  
  .فيذ االتفاقية على حنو فّعالوذلك بغية ضمان تن

جماالت اختـصاص   وهتدف هذه املذكرة إىل تزويد فريق استعراض التنفيذ خبالصة عن             -٤
نفيذ توصيات الفريـق العامـل املعـين         لت هود اليت تبذهلا األمانة   علومات عن اجل  املساعدة التقنية ومب  

حتديـد االحتياجـات مـن      الـتمكن مـن  معلومـات عـن كيفيـة     تقـدم املـذكرة     و. باملساعدة التقنيـة  
  .ومقترحات بشأن سبل تلبية هذه االحتياجات بغية تنفيذ االتفاقيةالتقنية املساعدة 

    
    حتديد االحتياجات من املساعدة التقنية  -اثاني  

ــراره    -٥ ــل االحتياجــات مــن     ٣/٤رّحــب املــؤمتر يف ق ــة لتحلي ــذهلا األمان ــاجلهود الــيت تب ب
 والـدول   دلدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحـة الفـسا         ا املساعدة التقنية اليت حتّددها   

 وطلـب إىل مكتـب األمـم املتحـدة          دودها على قائمة التقييم الذايت املرجعيـة،       ر املوقّعة عليها يف  
 مقدِّمي املـساعدة التقنيـة احملـتملني      سائر  أن يواصل إطالع    ) املكتب(املعين باملخدرات واجلرمية    

االحتياجات من املساعدة التقنية واليت ُتجمـع مـن الـردود علـى قائمـة               ة ب صعلى املعلومات اخلا  
ــذايت  ــيم ال ــة، وخــصوصا     التقي ــدَرج يف مــصفوفة االحتياجــات مــن املــساعدة التقني ــة وُت  املرجعي

االحتياجات على املستوى القطري، لكـي تـستند إليهـا أنـشطة املـساعدة التقنيـة                ن  معلومات ع 
  .دةمع البلدان املستفي بالتنسيق

 قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة    ىل إمصفوفة االحتياجات من املساعدة التقنية استندت  و  -٦
 كـلّ مل تتنـاول   مادة مـن مـواد االتفاقيـة، و      ١٥ وىشمل س ت  ألهنا مل كانت حمدودة   اليت  األولية  

الــيت رغم القيــود بــو. مــن هــذه املــوادواحــدة لتنفيــذ كــل لــزم فئــات املــساعدة التقنيــة الــيت قــد ت
صفوفة صورة جيدة عن أنواع املـساعدة الـيت حتتاجهـا           فقد أعطت امل  ،  فرضتها القائمة املرجعية  
  .تأولويات تلك االحتياجاترتيب أتاحت اجملال أمام الدول لتنفيذ االتفاقية و
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، فقــد وضــعت األمانــة الــصيغة النهائيــة لقائمــة تقيــيم ذايت   ٣/١وعمــال بقــرار املــؤمتر    -٧
ورّحـب املـؤمتر يف قـراره     . كأداة لتقدمي معلومـات عـن تنفيـذ االتفاقيـة         مرجعية شاملة ُتستخدم    

جلمــع املعلومــات بواســطة    باســتحداث هــذه القائمــة املرجعيــة الــيت وصــفها بأهنــا أداة       ٣/٤
وغريهـا مـن الرسـوم البيانيـة،        ئط  ءات ووسـائل بـصرية معينـة، كـاخلرا        احلاسوب إلعداد إحـصا   

  .التقنية على حنو أفضل من املساعدةلتمكني املؤمتر من حتديد االحتياجات 
ــق   هكــذاو  -٨ ــذ الاســتعراض ســيتمكن فري مــن  لالحتياجــاته استعراضــ إجــراءمــن تنفي

طائفـة  شمل ، ألهنـا ستـ  االتفاقيـة واد مجيـع مـ   تضم   صفوفة شاملة باالستناد إىل م  املساعدة التقنية   
حتليــل ر واملــؤمت تنفيــذ الاســتعراضمبقــدور فريــق وســيكون . واســعة مــن فئــات املــساعدة التقنيــة

حـسباهنا  اجلهات املاحنة أن تأخذ يف      سيكون مبستطاع   وأولوياهتا،  وترتيب  الحتياجات احملددة   ا
يف ساعدة  وضـع بـرامج تقـدمي املـ       عنـد   شـاملة   ذايت  تقيـيم   االحتياجات احملددة من خالل عمليـة       

  .مكافحة الفسادجمال 
ل الفـص ركيـز علـى تنفيـذ      وخالل الـدورة األوىل مـن عمليـة االسـتعراض، سينـصب الت              -٩

يعـين أن   وهـذا   .  مـن االتفاقيـة    )التعاون الدويل (الفصل الرابع   و) ونالتجرمي وإنفاذ القان  (الثالث  
أن القائمـة املرجعيـة     إالّ  . مـن قائمـة التقيـيم الـذايت املرجعيـة         اجلـزأين    هـذين    متَألالدول أن   على  

 ملـا حتـرزه مـن تقـدم فيمـا            شـامل  إجـراء اسـتعراض    يف   دولهي أيضا أداة ممتازة تستفيد منها الـ       
وتفـسح القائمـة   . حتديـد االحتياجـات مـن املـساعدة التقنيـة       يف  ، و بتنفيذ االتفاقيـة برمتـها    تعلق  ي

لقيـاس  هبـا   املعـايري اخلاصـة     لوضـع   ول  املرجعية، عند استخدامها بشكل صحيح، اجملال أمام الد       
ميكـن أن   التقيـيم الـذايت     فـإن عمليـة      ،وباإلضافة إىل ذلك  . تقدم يف تنفيذ االتفاقية   ما حترزه من    

ــى   ــساعد عل ــتراتيجية  ت ــشاء اس ــة إن ــساد   حملي ــاملة ملكافحــة الف ــدم وجــود  يف حــال ش ــذه ع ه
  . موجودة فعالًستراتيجيةاأي يف تقدمي مسامهات إضافية على ، واالستراتيجية فعال

علــى أهبــة االســتعداد يقــف املكتــب ليــة االســتعراض، فــإن آلطــار املرجعــي إللوفقــا و  -١٠
لــى ذلــك، عــالوة عو . املرجعيــةقائمــةال َمــلءاعدة الــدول األطــراف، بنــاء علــى طلبــها، يف ملــس

ة بغيـة   املاحنوكاالت  العديد من ال  مناقشات ثنائية ومتعددة األطراف مع      جتري على قدم وساق     
وضـع بــرامج  لثغـرات و لاملرجعيـة كـأداة أساسـية إلجـراء حتليـل      قائمـة التقيـيم الـذايت    اسـتخدام  
  .مكافحة الفساداعدة يف جمال لتقدمي املس

املرجعيـة علـى هــذا النحـو أن يكفـل وضــع     لتقيـيم الــذايت  اســتخدام قائمـة ا ومـن شـأن     -١١
االسـتعراض،  وآليـة   املرجعيـة   قائمـة   الألولويـات احملـددة يف      تتماشـى مـع ا     تقنيـة برامج مـساعدة    

 وال أطرافـا يف بلوغ أهـدافها بوصـفها د  على يت تطلبها الدول المعاونة ويكفل توجيهها صوب    
  . االستعراضآليةتعزيزا الستكمال االتفاقية، 
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    تلبية االحتياجات من املساعدة التقنية  -اثالث  
.  جـدا يف الـسنوات األخـرية       االطلب على املساعدة التقنيـة لتنفيـذ االتفاقيـة مرتفعـ          ظلّ    -١٢

 كافحـة الفـساد   الـدول األطـراف يف اتفاقيـة م        ٣/٤  يف قـراره   املـؤمتر   حـثّ  هذا الطلـب،  ولتلبية  
وغريهــا مــن اجلهــات املاحنــة علــى توليــد ونــشر املعــارف عــن اجلوانــب  ا الــدول املوقّعــة عليهــو

كمـا حـث املـؤمتر      . االتفاقية، وعلى تقـدمي املـساعدة التقنيـة للـدول الـيت تطلبـها             ن  املوضوعية م 
ــا       ــة والــدول املوقعــة عليه ــدول األطــراف يف االتفاقي جــارب علــى تبــادل اخلــربة الفنيــة والت   ال

  .التقنية يف جمال مكافحة الفساد ومنعه املستخلصة فيما يتعلق بتقدمي املساعدة والدروس
ــؤمتر أن اخلــرباء     -١٣ ــد أن الحــظ امل ــاء اجتماعــ ،شــّددواوبع ــل  ات  أثن ــق العام ــين الفري املع
ا فقد سـلّم أيـض  وإجنازها، املساعدة التقنية، على أمهية الُنُهج القطرية يف وضع برامج     ة  املساعدب

التقنيـة والبلـدان    املـساعدة سائر مقـدمي  أمهية التنسيق فيما بني اجلهات املاحنة و ب٣/٤يف قراره 
تعزيــز املــوارد وزيــادة  بغيــةوذلــك املتلقّيــة، بنــاء علــى إعــالن بــاريس بــشأن فعاليــة املعونــات،  

وشـجع  . يـة  مـن التنم   لبلـدان املتلقيـة   ات  اجية يف اجلهود وتلبية احتياجا    الفعالية واجتناب االزدو  
ة املـساعدة علـى اسـتخدام االتفاقيـ       سائر مقدمي   الدول واجلهات املاحنة و   املؤمتر يف القرار نفسه     

 وغريها من الصكوك الدولية ذات الصلة، حسبما يكون مناسبا، كإطار للحوار على املستوى

 .القطري بغية تسهيل تنفيذ الربامج

 كتـب املفقد وضـع  ، وتنسيقها بشكل تام   تقدمي املساعدة التقنية  وسعيا إىل دمج عملية       -١٤
وتتكامـل  . الفـساد واجلرميـة االقتـصادية     هـا   قـضايا خمتلفـة، مبـا في       تعاجل   عيةيضاموبرامج إقليمية و  

اإلقليميــة إىل جتــسيد الطــابع  الــربامج  ففــي حــني هتــدف . تكــامال تامــا وتتعاضــد ربامج هــذه الــ
كامـل  الربامج املواضيعية   تتضّمن  اين،  امليد املكتب على الصعيد  الذي ينهض به    عمل  لالترابطي ل 

اعتمـاد هـذا   املتوخـاة مـن   وتتمثـل األهـداف األساسـية    . حمـدد  أنـشطة املكتـب يف ميـدان   طائفة 
زيـادة  و) ب( للمـشاريع إىل آخـر برنـاجمي؛    أجمـزّ  هنـج من االنتقال ) أ: (ما يليالنهج يف ضمان   

مث قـدر  ألمـم املتحـدة،   سـسات ا  سـائر مؤ  بـني   وه  فعالية التعاون والتخطـيط داخـل املكتـب وبينـ         
املــساعدة  ومقــدمي الثنائيــة واملتعــددة األطــرافبينــه وبــني اجلهــات املاحنــة األخــرى  املــستطاع 
. ضع إطار مفاهيمي وعمليايت متكامـل لنقـل معـارف املكتـب وخربتـه الفنيـة               وو) ج(؛  اإلمنائية
 أنــشطة قتــصادية إطــارالربنــامج املواضــيعي بــشأن تــدابري مكافحــة الفــساد واجلرميــة اال   ر ويــوفّ

ــساد  م ــب يف ا  كافحــة الف ــا املكت ــضطلع هب ــيت ي ــرة ال ــو ، و٢٠١١-٢٠١٠لفت ــسياق  ه حيــدد ال
العمــل الربنــامج ويــصف . منــع الفــساد ومكافحتــهيف جمــال املطروحــة املــشاكل والتحــديات و

املكتب ملساعدة البلدان يف وضع استراتيجيات وسياسات وخطـط عمـل وبـرامج             ينجزه  الذي  
 االســتراتيجيةاختــصاصات املكتــب وخدماتــه وغاياتــه بــّين  كمــا ي،كافحــة الفــسادومــشاريع مل
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ــة التنفيذهواســتراتيجيات ــل الــ ه وشــراكاتي ــه الزم  والتموي ــوغ لل ــستند . األهــداف املقترحــة بل وي
؛ وهـي ميـزة ُتعـزى إىل         مكافحـة الفـساد    يـدان يف م   النسبية  املكتب إىل ميزة اضيعي  ربنامج املو ال

بفـضل دعمـه لعمليـة      وإىل مـا اكتـسبه مـن معـارف متعّمقـة            االتفاقيـة   علـى    وصـياً  تهدوره بصف 
  .التفاقيةعلى االتفاوض 

ــة     -١٥ ــب جمموع ــن أدوات واســتحدث املكت ــواتج م ــة  ون ــساعدة التقني ــز امل ــاتوحفّ  عملي
احتـاد  ملكتبة قانونيـة و   املخطط األويل   يف دورته الثالثة    وُعرِض على املؤمتر    . رفاتقاسم هذه املع  

ــذلك  ملعــإدارة ا علومــات  بالدرجــة األوىل إىل ماًواســتناد. ارف، وأعــرب املــؤمتر عــن تقــديره ل
مجــع هــو املكتبــة القانونيــة فــإن الغــرض مــن ، املرجعيــةلتقيــيم الــذايت ُجِمعــت بواســطة قائمــة ا

ويتواصــل علــى هــذا األســاس . ها ونــشرهاوحتليلــهــا وتنظيممعــارف قانونيــة حمدثــة وصــحيحة 
للمعلومـات املتـصلة بالفـساد، مبـا يف ذلـك قـوانني             ا إلكترونيـا    مـستودع ا  باعتبارهـ كتبة  إنشاء امل 

ــصلة   ــة و بمكافحــة الفــساد ذات ال ــضوابط أحكــام االتفاقي ــة والقــضايا واملمارســات ال   . اإلداري
بـل أيـضا إىل     ،   فحـسب  مـن التـشريعات الوطنيـة      مقتطفاتمجع  إىل  املكتبة القانونية   وال هتدف   

وقـد مجـع    . مَيسَّراً و عملياًإيضاحاً   تنفيذ أحكام االتفاقية  يف  ولة  كل د السبل اليت تتبعها    إيضاح  
وصــّنفها وفقــا لكيفيــة ،  دولــة٩٧ختــص ن قــوانني عــبيانــات أوليــة جمموعــة حــىت اآلن املكتــب 
متاحة للجمهـور   ة  املكتبة القانوني تصبح  ومن املتوقع أن    . أحكام االتفاقية ب قواننيهذه ال ارتباط  

  .٢٠١٠يف الربع األخري من عام 
تعـاوين  منتـدى   اإلنترنـت و  هو عبارة عن بوابة إلكترونية على       فاحتاد إدارة املعارف    أّما    -١٦

منـربا   يديره املكتـب  وسيكون هذا االحتاد الذي     . لتسهيل مجع ونشر املعارف املتعلقة باالتفاقية     
ارف القانونيـة وغـري القانونيـة منـها         لتبـادل املعـ   الذائعـة الـصيت     للمؤسسات اإلقليمية والدوليـة     

ميكـن احلـصول منـه علـى        د  يـ هـو موقـع وح    وهـذا االحتـاد     . مسائل مكافحـة الفـساد    ما خيص   في
ــارف عــن مكافحــة ال  ــسادمع ــة واملمارســات    ف ــا يف ذلــك دراســات احلال ــل الفــضلى ، مب وحتلي

مكانيـة  إوسـائل منـها تقـصي       ، ب ل لالحتـاد  متويـ التمـاس   حاليا على   كتب  امل يعكفو. السياسات
اإللكترونيــة بوابــة ن مــن اســتحداث التــتمكّحبيــث مايكروســوفت شــركة توســيع شــراكته مــع 

  .٢٠١٠الربع األخري من عام ع تدشينها يف ا اليت ُيتوقّبأكمله
قائمـة بأمسـاء    وبناء على توصـية الفريـق العامـل املعـين باملـساعدة التقنيـة، أعـّد املكتـب                     -١٧
. مقـدمي املـساعدة التقنيـة    وغـريه مـن   ميكنـه الرجـوع إليهـا هـو       د  كافحة الفسا املعنيني مب رباء  اخل

ذاتيـة  قالَب سـرية  األمانة   تضع   أنبأوصى الفريق العامل    وإلدراج املزيد من األمساء يف القائمة،       
  األطـرافَ  الدولَالفريُق  ع  ، وشجّ كافحة الفساد املعنيني مب خلرباء  منطياً ُيستخدم يف ملء بيانات ا     

ــه خــرب  أن علــى ، مــع  قاعــدة البيانــات أمســائهم يفإلدراجكافحــة الفــساد اء معنــيني مبتزكــي ل
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 خــبري ١٠٠أكثــر مــن ج يف القائمــة حــىت اآلن رأُدوقــد . التمثيــل اجلغــرايفتــوازن مبــدأ مراعــاة 
 وأعــدت األمانــة مــذكرة توجيهيــة بــشأن اســتخدام قاعــدة ة كافــة،جملموعــات اإلقليميــاميثلــون 

  .(CAC/COSP/IRG/2010/CRP.2) كافحة الفساديني مبعنملااخلرباء اخلاصة ببيانات ال
أهنـا مهمـة   بالفريق العامل عمليات استعراض حالـة االمتثـال وحتليـل الثغـرات            ووصف  -١٨

املتعلقـة بـإجراء عمليـات االسـتعراض     واخلـربات  وتعزيزا لتعميم املعـارف  . لدعم تنفيذ االتفاقية  
حلقـات عمـل وطنيـة أو        ، الطلـب  بنـاء علـى   ،  بأن تعقد األمانة  والتحليل، أوصى الفريق العامل     

تـستعد  والـدول الـيت    الـدول الـيت سـبق أن أجـرت حتلـيالت مـن هـذا القبيـل             لتقي فيها تإقليمية  
إطـار  يف  ويعكـف املكتـب      .أوسـاط املـاحنني   وكذلك ممثلـو     الدول املهتمة غريها من    و إلجرائها

ع كينيـا لتنظـيم جتمّـ     مبـادرة    تـشمل مـن األنـشطة،     طائفـة   دعـم    على   التعاون بني بلدان اجلنوب   
سـيهدف التجّمـع إىل     و. ثغـرات حتليـل ال  عمليـات   االمتثـال لالتفاقيـة و     بشأنبني بلدان اجلنوب    

الــيت جتــري تقــدمي مــساعدة مــستمرة فيمــا بــني البلــدان   وســائل تبــادل اخلــربات والتحــديات و 
لتقيـيم  قائمـة ا دام لتوفري معلومات عن استخمنرب وسيكون أيضا مبثابة   عمليات حتليل للثغرات،  

  . هذهتحليلجراء عمليات الكأساس إلة الشاملاملرجعية الذايت 

وسعيا إىل حتديد السبل الكفيلـة بتلبيـة االحتياجـات الـيت أعربـت عنـها البلـدان الناميـة                      -١٩
مقـدمي املـساعدة التقنيـة      زيادة التنسيق بـني     تلبية كاملة، فقد شّدد الفريق العامل على ضرورة         

ذه الغايــة، خلــص الفريــق العامــل إىل أنــه ينبغــي  حتقيقــا هلــو.  جمــال تنفيــذ االتفاقيــةومتلقيهــا يف
ملساعدة التقنيـة بـصورة متكاملـة ومنـّسقة علـى الـصعيد القطـري،             ا مواصلة تعزيز برجمة وتقدمي   

. ةة يف هـذه العمليـ  كاملـ فعـال، وأوصـى بـأن يـشارك املكتـب مـشاركة       ك  ذلـ قحقّـ حيثما مل يت  
عدة تقـدمي بـرامج املـسا     عمليـة    ه مـن خـالل تأييـد      ٣/٤ هذا املوقف يف قراره      وشّدد املؤمتر على  

اجلهـات املاحنـة    ومـن خـالل تـشجيعه       تنفيذ االتفاقيـة،    ز   وسيلة فّعالة لتعزي   ا باعتباره هذهالتقنية  
بنـاء القـدرات يف صـميم براجمهـا         ه املفـاهيم وجوانـب      هـذ  إدراج   املساعدة علـى  سائر مقدمي   و

املـساعدة  سـائر مقـدمي   واجلهات املاحنـة و وشّجع املؤمتر أيضا الدول   . تقنيةاخلاصة باملساعدة ال  
مــن الــصكوك الدوليــة ذات الــصلة، حــسبما يكــون مناســبا،  ا علــى اســتخدام االتفاقيــة وغريهــ

واسـتجابة لـذلك، تطـّوع    . بغيـة تـسهيل تنفيـذ الـربامج     كإطار للحـوار علـى املـستوى القطـري    
ــة بــشأن الكيفيــة  ة دراســجــراء إلعــدد قليــل مــن البلــدان   الــيت ميكــن هبــا االســتفادة مــن   جتريبي

قـدمي املـساعدة    عمليـة ت  حتديـد وتنـسيق     ألغـراض   تقيـيم تنفيـذ االتفاقيـة       املستخدمة يف   دوات  األ
لـدول األعـضاء مـن      لالدراسة حتسني نوعية املـساعدة التقنيـة املقدمـة          وكان الغرض من    . التقنية

بــّين يف ، علــى النحــو املالفريــق العامــل واملــؤمترها عوضــخــالل متابعــة التوصــيات الرئيــسية الــيت 
وضـع خطـة   علـى  مـساعدة الـدول املـشاركة     حتديدا يف    لدراسةمتثل اهلدف من ا   و. ٣/٤ القرار
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لـيب االحتياجـات    تة القيـادة واألسـاس      طريـ قُوتقنية متكاملة ومنّسقة    مساعدة    تقدميبشأن  عمل  
تعزيـز تنفيـذ     اجلهات املاحنـة مـن أجـل         املقدمة من املساعدة  تراعي  املساعدة التقنية و  احملددة من   
  .استعراض التنفيذ فريقعلى النتائج األولية للدراسة ُتعرض وس. االتفاقية

. تعزيــز تنفيــذ االتفاقيــةراميــة إىل إقامــة شــراكات جمــال يف جهــدا كــبريا  املكتــب وبــذل  -٢٠
املبادرة املشتركة بني   فقد حققت    استعادة املوجودات املسروقة،  بوجتسيدا لاللتزام الدويل املتزايد     

 قبــل ا منــذ إطالقهــجناحــا كــبريا املكتــب والبنــك الــدويل اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــسروقة
إجـراءات أساسـية هـي    ثالثـة  علـى  ا هلـا فتركّـز    قانونيـ اإطـار االتفاقيـة  مـن   املبادرة  وتتخذ  . عامني
 رفاقاعدة املع توسيع  وجودات من خالل    املذليل العقبات اليت حتول دون استعادة       ت) أ: (كالتايل

بنـاء القـدرات    و) ب (ملوجـودات؛ اسـتعادة ا  يف جمـال    دعم شبكات املمارسني    املشاكل و املتعلقة ب 
هــا وتقامس املعلومــات مجــععلــى مــساعدة الــدول و) ج(؛ الالزمــة الســتعادة املوجــوداتالوطنيــة 

  .املوجوداتديدا يف ميدان استعادة تشجيعا إلحراز تقدم يف إطار اجلهود اليت تبذهلا البلدان حت
لربجمـة والتعـاون    ووقّع املكتب مذكرة تفاهم مع برنامج األمم املتحدة اإلمنـائي بـشأن ا              -٢١

لوضــع مــل اُشــكِّل فريــق عو. مكافحــة الفــساد وإصــالح العدالــة اجلنائيــة  يف جمــايلاملــشتركني 
ا املـــضمار علـــى يف هـــذاألنـــشطة احملـــددة نطـــوي وت.  ورصـــد تنفيـــذهبرنـــامج عمـــل مـــشترك

ــشتركة يف  االضــطالع ب ــدانربجمــة م ــشملها البل ــيت ي ــم املتحــدة للمــساعدة      ال إطــار عمــل األم
 وُتْبـذَل . االتفاقيـة وسائل منها إجراء عمليات مشتركة لتحليل الثغـرات الـيت تـشوب             ب ،اإلمنائية
ل برنــامج إدارة احلكــم يف الــدوكافحــة الفــساد مــن خــالل زة ملة ومعــّزمــشتركجهــود بالفعــل 

القطريـة املنفـذة يف     ربنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي، وكـذلك مـن خـالل الـربامج                العربية التابع ل  
د مسألة النـهوض مبزيـ    مناقشة  يف عدة بلدان أخرى     ري  جتو. لديفموالعراق  كل من سيشيل و   

  . هذا الشأن أو التكميلية يفةاملشتركعمال من األ
وهـو  ،  علـى وجـه التحديـد     افحـة الفـساد   مك والتـدريب فيمـا خيـص        جمال التثقيف يف  و  -٢٢

 األورويب ملكافحـة    كتـب امل و حكومـة النمـسا   مـع   شراكة   جمال بالغ األمهية، أبرم املكتب اتفاق     
الغش من أجل إنشاء األكادمييـة الدوليـة ملكافحـة الفـساد لتكـون مبثابـة مركـز امتيـاز للتثقيـف                      

تقاليـد ثقافيـة    ين علـى االتفاقيـة      سيـشمل منـهج األكادمييـة املـب       و. والتدريب والبحث األكـادميي   
  .املصّمم لكل بلد على حدةالتدريب  سريكز علىخمتلفة و

قــد ف. علــى أنــه حاســم دور القطــاع اخلــاص يف مكافحــة الفــساد  وال يــزال ُينظــر إىل   -٢٣
ــة قــراره    ــه الثالث ــة" املعنــون ٣/٢اعتمــد املــؤمتر يف دورت ــدابري الوقائي ــأن  "الت ــه ب ، الــذي ســلّم في

وواصل املكتب اإلسـهام يف تنفيـذ       . يف جمال منع الفساد ومكافحته    يؤّديه  ص دورا   لقطاع اخلا ل
وص علـى وجـه اخلـص     أسـهم املكتـب     و. مكافحة الفساد بشأن  التفاق العاملي   لعاشر من ا  بدأ ا امل
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اسـتحداث أداة ملنـع     ؛ و إصدار دليل لتسهيل قيام الشركات بتقدمي تقارير عـن املبـدأ العاشـر            يف  
مرموقـة   شخـصيات قياديـة   تـشّنها تنظيم محلـة  ؛ ولى امتداد سلسلة التوريدالفساد ومكافحته ع 

الثالـث  قمـة  المـؤمتر  ، ومـن املتوقـع أن ُيوافـق عليهـا يف         التفاقيـة تنفيـذ ا  ل يف جمال األعمال دعمـا    
ــاملي ل ــاق الع ــادة االتف ــران  ق ــورك يف حزي ــده بنيوي ــرر عق ــه / املق املكتــب  ويعكــف .٢٠١٠يوني

هتـدف إىل نـشر      ة الفـساد  كافحـ ى اسـتحداث أداة تعلّـم إلكتـروين مل        علومكتب االتفاق العاملي    
بنـاء القـدرات    وإىل  ،  االتفاقيـة ن  املـسائل املتعلقـة مبكافحـة الفـساد، وال سـيما عـ            معلومات عن   

الثالـث  قمـة   المـؤمتر   يف   داةع تدشـني األ   ُيتوقَّـ و. جملتمـع للـشركات   دعمـا   ورفع مـستوى الـوعي      
وسـُتتاح األداة أيـضا جمانـا يف        .  فيـه  على مجيـع املـشاركني    ع  وزَُّت، حيث س  قادة االتفاق العاملي  ل

  .اإلنترنتواالتفاق العاملي على ملكتب موقعي ا
    

    االستنتاجات والتوصيات  -رابعا  
 ُيوصـى   ،ة التقنيـة  املـساعد أن ينظـر بعمـق يف مـسألة         فريق استعراض التنفيذ    حىت يتسّنى ل    -٢٤

، األمر الذي من شـأنه       كل دورة من دورات الفريق     هلذه املسألة خالل  بتخصيص يومني كاملني    
ــإ  ــسمح ب ــشات جراء أن ي ــام اوأن ُيفــسح  اخلــرباءبــني مناق ــة   أم ــة للمــساعدة التقني ــدان املتلقي لبل

ــدميهاو ــا يفمق ــك، مب ــة،     ذل ــة واجلهــات املاحنــة الثنائي ــادل   املنظمــات الدولي اخلــربات فرصــةَ تب
  .تقنيةواملمارسات اجليدة يف جمال تقدمي املساعدة ال

باعتبارهـا  املرجعيـة   لتقيـيم الـذايت     يف اسـتخدام قائمـة ا     التوّسـع التـدرجيي     وينبغي تعزيـز      -٢٥
وميكـن أن   . بتنفيـذ االتفاقيـة   فيما يتـصل    املساعدة التقنية   من  حتياجات  االلتقييم  األداة الرئيسية   

ئـدة جليـة    ممـا يعـود بفا  ،)وحتليـل الثغـرات   (توحيد عمليات تقييم االحتياجـات      إىل  ذلك  يؤدي  
قــدرة الــدول األطــراف علــى  تعزيــز  ازدواجيــة اجلهــود ومواصــلة اإلســهام يف  تتمثّــل يف جتّنــب

  .املشاركة يف استعراض التنفيذ
تلبية االحتياجـات   الكفيلة ب سبل  المناقشة  ع فريق استعراض التنفيذ على استهالل       وُيشجَّ  -٢٦

 مـن   ولعـلّ .  املرجعيـة  لتقيـيم الـذايت   ة ا السـتعانة بقائمـ   سـتعراض وا  االاحملددة من خالل تنفيـذ آليـة        
، وذلـك   سـتعراض املناقشة خالل املراحل األوىل من عملية بدء تنفيـذ آليـة اال           أن ُتعقد هذه    املفيد  

ملـا ُيتَّخـذ مـن قـرارات ختـص الـسياسات علـى حنـو قـد                  كامـل   فهـم   إفساحا للمجال أمام تكوين     
  .ة ذات الصللضمان سهولة احلصول على املساعدة واملوارديكون الزما 

خـرباء إضـافيني   أن تقـدم إىل األمانـة أمسـاء         ع الدول األطراف يف االتفاقيـة علـى         وُتشجَّ  -٢٧
وُيوصـى أيـضا    .  ذات الـصلة    مكافحة الفساد لكي تدرجهم األمانة يف قاعـدة البيانـات           جمال يف
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ات بيانــالتوجيهيــة بــشأن اســتخدام قاعــدة الذكرة املــعلــى يوافــق فريــق اســتعراض التنفيــذ أن بــ
  .قهامنّس بصفته الفساد ودور املكتب كافحةاملعنيني مبخلرباء اخلاصة بأمساء ا

زويـدها  ت ومواصـلة  تنفيذ االتفاقية على  الدول   يف معاونة     املُضيُّ وحىت يتسّنى للمكتب    -٢٨
مـن  مقدِّمي املـساعدة    مع  عالقات التآزر   والشراكات   تطوير وتعزيز كذلك  قة، و ساعدة منسّ مب

املوارد بـ على مواصلة تزويد املكتـب       اجلهات املاحنة سائر  الدول و ُتحثّ  رمية،  مكافحة اجل أجل  
  .ةالالزم

  


