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 الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
 املعين مبنع الفساد   

 ٢٠١٢أغسطس / آب٢٩-٢٧فيينا، 
  *تمن جدول األعمال املؤقّ) ب (٢البند 

  إعالن مراكش "، املعنون ٤/٣تنفيذ قرار املؤمتر 
  والتوصيات الصادرة عن الفريق العامل  ،"بشأن منع الفساد

 توصيات أخرى: ٢٠١١أغسطس /بآ يف اجتماعه املعقود يف

   

        
   إعالن مراكش"، املعنون ٤/٣تقرير عن حالة تنفيذ القرار     

      "بشأن منع الفساد
        ** من إعداد األمانةأساسيةورقة معلومات     
 احملتويات

  الصفحة
  ٣.....................................................................................مةمقّد  -أوالً
  الدول األطراف يف اتفاقية  الصادر عن مؤمتر ٤/٣معلومات حمدَّثة عن حالة تنفيذ القرار   -ثانياً

................................................................األمم املتحدة ملكافحة الفساد
٤  

  ٤............................................تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد -ألف  
  ٦............تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية  -باء  

───────────────── 
 * CAC/COSP/WG.4/2012/1.  
  . صادرة دون حترير رمسيهذه الوثيقة ** 
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  الصفحة
  ١١.......................رويج هلادة يف جمال منع الفساد وتعميمها والتمجع املمارسات اجليِّ -جيم  
  ١٣.........................التعاون بني أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد  -دال  
  ٢١......................................................................املساعدة التقنية  -هاء  

  ٢٣....................................................................االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً
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    مقدِّمة  -أوالً  
 أن  ٣/٢قرََّر مؤمتُر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفـساد يف قـراره                 -١
 مـن   ٧ئ فريقاً عامالً حكومياً دولياً مفتوَح العضوية معنيـاً مبكافحـة الفـساد، وفقـاً للفقـرة                  ُينش

 من النظـام الـداخلي   ٢  من املادة٢ من اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد والفقرة ٦٣املادة  
  فيمــا يتعلــق غيــة تقــدمي املــشورة إىل املــؤمتر ومــساعدته يف تنفيــذ الواليــة املــسندة إليــه  للمــؤمتر، ب
  .مبنع الفساد

  : ر املؤمتر أن يؤّدي الفريق العامل املهام التاليةويف القرار نفسه، قرَّ  -٢
  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛  )أ(  
تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتـدابري واملمارسـات              )ب(  
  الوقائية؛
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  )ج(  
مساعدة املؤمتر على تشجيع التعاون بـني مجيـع أصـحاب املـصلحة وقطاعـات                 )د(  

  .اجملتمع بغية منع الفساد
 إىل ٢٤واعتمــــد املــــؤمتر يف دورتــــه الرابعــــة، املعقــــودة يف مــــراكش يف الفتــــرة مــــن   -٣
  ". إعالن مراكش بشأن منع الفساد"، املعنون ٤/٣، القرار ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ٢٨
ــوح          -٤ ــدويل املفت ــل احلكــومي ال ــق العام ــرار أن يواصــل الفري ــك الق ــؤمتر يف ذل ــّرر امل وق

  العــضوية عملــه املتعلــق بإســداء املــشورة وتقــدمي املــساعدة إىل املــؤمتر يف تنفيــذ واليتــه يف جمــال  
  . منع الفساد

 هذه هو إبالغ الفريق العامل بـاإلجراءات الـيت          األساسيةاملعلومات  والغرض من ورقة      -٥
وتسعى الورقة إىل دعم اجلهود اليت يبذهلا الفريـق العامـل ملـساعدة          . ٤/٣اتُّخذت لتنفيذ القرار    

ــه إىل اختــاذ إجــراءات فعّ       ــذي يفــضي ب ــق ال ــامل الطري ــضي يف رســم مع ــؤمتر يف امل ــال  امل ــة حي ال
  .الفساد منع
وقـد تنـدرج   .  ملهـام الفريـق العامـل      األساسية، فهي مرتَّبة وفقا   ورقة املعلومات    أّما بنية   -٦

 واألعمـال ذات الـصلة الـيت تـضطلع هبـا األمانـة يف               ٤/٣بعض الواليات اليت يقضي هبـا القـرار         
  .إطار عدة مهام، لكنَّها ُتناقَش يف إطار اجملال األكثر صلة هبا
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 الصادر عن مؤمتر الدول ٤/٣يذ القرار معلومات حمدَّثة عن حالة تنف  -ثانياً  
    األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

      تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد  - ألف  
    تطوير األدوات املعرفية    

ــة باعتبارهــا إطــارا   ٤/٣دعــا املــؤمتر يف قــراره    -٧  الــدول األطــراف إىل اســتخدام االتفاقي
دة ومكيَّفة حـسب االحتياجـات ملنـع الفـساد يف القطاعـات الـيت ميكـن أن                  لوضع ضمانات حمدَّ  

ضا له، وطلب إىل األمانة أن تساعد الدول األطراف يف القيام بذلك بنـاًء علـى                 تعرّ تكون أشدّ 
  . طلبها ورهنا بتوافر املوارد من خارج امليزانية

ــساعد       -٨ ــدمي امل ــسري تق ــة لتي ــوير أدوات معرفي ــب يف تط ــتمر املكت ــة حــسب  واس ة املكيَّف
  . االحتياجات لبناء القدرات، مبا يشمل القطاعات والظروف اليت قد تكون معّرضة للفساد

، وضــع املكتــب الــصيغة النهائيــة للــدليل املرجعــي  ٢٠١١ديــسمرب /ويف كــانون األول  -٩
ويهــدف الــدليل إىل دعــم وتوعيــة األشــخاص  . بــشأن تــدعيم نـــزاهة القــضاء وقدرتــه، ونــشره 

ــة واملنظمــات     املكلَّفــني ــشركاء يف التنمي ــداهنم، وال ــة يف بل ــد نظــم العدال  مبهمــة إصــالح وتوطي
وقـد بـدأ    . الدولية وسـائر اجلهـات املقدِّمـة للمـساعدات التقنيـة الـيت تـوفر الـدعم هلـذه العمليـة                    

العمــل علــى إعــداد هــذا الــدليل يف أعقــاب صــدور قــرار اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي           
ادئ بنغالور للسلوك القضائي وطلب إىل مكتب األمم املتحـدة املعـين    الذي أقّر مب   ٢٣/٢٠٠٦

باملخدِّرات واجلرمية أن ُيعـّد دلـيال تقنيـا بـشأن ُنهـج تقـدمي املـساعدة التقنيـة الراميـة إىل تـدعيم                        
ــه  ــضاء وقدرات ـــزاهة الق ــدليل أفكــاراً وتوصــيات واســتراتيجيات وضــعها خــرباء     .  ن وحيــشد ال

ح الـنظم القـضائية والقانونيـة، ويتـضّمن إحـاالت إىل التـدابري              معاصرون متخّصـصون يف إصـال     
وأخـرياً،  . الناجحة املتَّخذة يف طائفة من البلدان ملعاجلة حتـديات خاصـة يف تعزيـز نظـام العدالـة                 

سم يهـــدف الـــدليل إىل تـــوفري معلومـــات عمليـــة بـــشأن كيفيـــة بنـــاء وصـــون نظـــام عدالـــة يتَّـــ
لفعاليــة والكفــاءة وينحــو إىل تقــدمي اخلــدمات وحيظــى بثقــة  باالســتقاللية واحليــاد والــشفافية وا

ــة        ــة الدوليـ ــد القانونيـ ــايري والقواعـ ــصكوك واملعـ ــواردة يف الـ ــات الـ ــي إىل التوقعـ ــاس ويرتقـ النـ
  . الصلة ذات
اسـتخدام اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد            "ذ املكتب حاليا مبادرة عنواهنـا       وينفِّ  -١٠

وترمـي  ". ة الفـساد يف سـياق تنظـيم األحـداث العامـة الكـربى       كإطار لتعميم ضمانات مكافحـ    
دة، اسـتنادا إىل االتفاقيـة، بغيـة منـع الفـساد ذي الـصلة              هذه املبادرة إىل استبانة املمارسات اجليِّ     
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وُعقــد اجتمــاع لفريــق خــرباء دويل يف فيينــا يف الفتــرة مــن   . بتنظــيم األحــداث العامــة الكــربى 
 مـن اخلـرباء الرفيعـي املـستوى املمـثلني      ٤٠ع ما يزيـد علـى    ، مج ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٦إىل   ٤

وجيــري جتميــع للممارســات  . حلكومــات ومنظمــات دوليــة وللقطــاع اخلــاص واجملتمــع املــدين  
دة اســـتنادا إىل اســـتعراض مكـــتيب أويل بـــشأن التـــدابري واملمارســـات والتجـــارب القائمـــة اجليِّـــ

  .اءوالقضايا امللموسة وكذلك إىل توصيات فريق اخلرب
ــتمكني          -١١ ــدابري ل ــراف يف وضــع ت ــدول األط ــساعدة ال ــداد مل ــد اإلع ــة أداة أخــرى قي ومث

  ).٣٤ و٣٣انظر الفقرتني (الصحفيني من إعداد تقارير صحفية مسؤولة ومهنية عن الفساد 
ونظَّم املكتب على هامش الدورة الرابعة ملـؤمتر الـدول األطـراف حـدثا خاصـا عنوانـه                    -١٢

". لبيئـة، ودور اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة الفـساد كـأداة للتـصّدي لـه               تأثري الفـساد علـى ا     "
 للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة، الـيت شـجَّعت               ١٦/١وُنظِّم هذا احلدث متاشيا مع القرار       

منــع االجتــار الــدويل غــري املــشروع باملنتجــات  "فيــه الــدول األطــراف ضــمن مجلــة أمــور علــى   
خــشاب واحليوانــات والنباتــات الربيــة وســائر املــوارد األحيائيــة احلرجيــة، احلرجيــة، مبــا فيهــا األ

ومكافحته والقضاء عليه، وذلك، عنـد االقتـضاء، مـن خـالل اسـتعمال صـكوك قانونيـة دوليـة                   
مثل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنيـة واتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة                  

احلدث املعين تقيـيم حالـة الفـساد وخمـاطره يف بـضع قطاعـات خمتـارة،                 وجرى خالل   ". الفساد
وهـــي االجتـــار بـــأنواع األحيـــاء الربيـــة، وإدارة النفايـــات اخلطـــرة، واســـتغالل الـــنفط، وإدارة  

وأتاح هذا احلدث للمناظرين واملـشاركني فرصـة استكـشاف سـبل اسـتخدام اتفاقيـة                . الغابات
 ومتّ مــؤخرا جتميــع املــسامهات يف احلــدث اخلــاص يف  .مكافحــة الفــساد ملعاجلــة هــذه املــشاكل 

وُيعتــزم إتبــاع هــذا املنــشور ببحــث إضــايف، يفــضي إىل   )١(.منــشور متــاح علــى موقــع املكتــب 
  . حتديد إجراءات ملموسة الختاذها على كل من الصعيد الدويل واإلقليمي والوطين واحمللي

الراميــة إىل تقيــيم طبيعــة الفــساد  ومــا فتــئ املكتــب يقــدِّم الــدعم للبلــدان يف جهودهــا     -١٣
ففي غرب البلقان، أُجريـت دراسـة استقـصائية شـاملة بـدعم مـن املفوضـية األوروبيـة،                  : ومداه

كمـا قـّدم    . ٢٠١١وُنشرت التقارير ذات الصلة باالشتراك مع الـسلطات الوطنيـة خـالل عـام               
 يف أفغانــستان املكتــب الــدعم إلجــراء دراســات استقــصائية بــشأن نزاهــة املــوظفني املــدنيني       

ــام      ــالل عـ ــصلة خـ ــارير ذات الـ ــشر التقـ ــراق، وسُتنـ ــات   . ٢٠١٢والعـ ــائج الدراسـ ــدِّد نتـ وحتـ
ضـها للفـساد، بغيـة دعـم البلـدان يف            تعرّ االستقصائية املتعلقة بالفساد جماالت وقطاعـات يـشتدّ       

  .الة ملكافحة الفسادجهودها الرامية إىل وضع سياسات وتدابري فّع
───────────────── 

  )1( www.unodc.org/eastasiaandpacific/en/indonesia/2012/04/uncac/story.html. 
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    املؤسساتزاهة يف  مبادرة الن    
زاهـة بـني أعـضاء     تبـذهلا األمانـة مـن أجـل تعزيـز الـن      ه املـؤمتر بـاجلهود املتواصـلة الـيت       نوَّ  -١٤

 مــن خــالل املبــادرة املتعلقــة جملــس الرؤســاء التنفيــذيني ملنظومــة األمــم املتحــدة املعــين بالتنــسيق 
  .زاهة يف املؤسسات، بوسائل منها التعاون مع مكتب األخالقيات بالن
ــ  -١٥  يف تنفيــذ هــذه املبــادرة، الــيت تــسعى إىل اســتعراض القواعــد       ضي املكتــب قُــُدماً ومي

واللوائح الداخلية للمنظمات الدولية املمثلة يف جملس الرؤساء التنفيذيني ملنظومة األمم املتحـدة             
وسـعيا لتحقيـق هـذا اهلـدف، اسـتمر          . املعين بالتنسيق استنادا إىل معايري اتفاقية مكافحة الفساد       

عة علـى تلـك املنظمـات       ب يف تلقي وجتميع الردود على قائمة التقييم الذايت املرجعية املوزَّ          املكت
نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين. زاهــة الــسارية لــديها ملــساعدهتا يف إعــداد خمطَّــط وجيــز لقواعــد الــن

، دعــت جمموعــة العــشرين األمــم املتحــدة إىل مواصــلة عملــها املتعلــق هبــذه املبــادرة         ٢٠١١
  .نطاقهوتوسيع 

زاهـة يف املؤسـسات علـى جـدول أعمـال             وتلبية لطلب من األمانة، أُدرجت مبادرة الـن         -١٦
وأعــدَّت األمانــة . ٢٠١٢أبريــل /اجتمــاع جملــس الرؤســاء التنفيــذيني الــذي ســُيعقد يف نيــسان  

 ذات صــلة باملبــادرة قبــل االجتمــاع، وأُثــريت هــذه املــسألة ليناقــشها   أساســيةورقــة معلومــات 
وأحــاط أعــضاء اجمللــس علمــا باملبــادرة  . نفيــذي للمكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة املــدير الت

وإثـر االجتمـاع، تلقـت األمانـة عـددا مـن الـردود              . ة فيهـا  وأعربوا عن التزامهم باملشاركة التامّ    
ة للمـضي يف  اجلديدة على قائمة التقييم الذايت املرجعية الـيت عممتـها واضـطلعت جبهـود جديـد               

  .املبادرةتنفيذ هذه 
    

      تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية  - باء  
    اإلبالغ عن تنفيذ الفصل الثاين    

ع املــؤمتر الــدولَ األطــراف علــى الــسعي إىل إعــداد تقــارير مبكّــرة بــشأن تنفيــذ     شــجَّ  -١٧
قائمة التقييم الذايت املرجعيـة، مـع التركيـز         الفصل الثاين من اتفاقية مكافحة الفساد، باستخدام        

علــى تقيــيم فعاليــة تــدابري املنــع القائمــة، ومجــع املمارســات اجليِّــدة، واســتبانة االحتياجــات مــن  
كمــا أكَّــد، يف ضــوء االســتعراض املقبــل للفــصل الثــاين مــن االتفاقيــة خــالل  . املــساعدة التقنيــة

ة بناء أطر تشريعية ومؤسـسية متَّـسقة مـع متطلّبـات            الدورة الثانية آللية استعراضه تنفيذها، أمهي     
  . ذلك الفصل
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وطلـــب املـــؤمتر إىل األمانـــة، رهنـــاً بتـــوافر مـــوارد مـــن خـــارج امليزانيـــة، أن تواصـــل      -١٨
االضــطالع بوظــائف مرصــد دويل جلمــع املعلومــات املتاحــة حاليــا عــن املمارســات اجليِّــدة يف   

 خاصة على التنظيم املنهجي للمعلومـات املتلقّـاة         جمال منع الفساد، حبيث تركِّز جهودها بصفة      
مــن الــدول األطــراف وعلــى تعميمهــا، وأن تقــوم، بنــاًء علــى طلــب الفريــق العامــل أو املــؤمتر،  
واستناداً إىل تلك املعلومات، بتوفري معلومات عـن الـدروس املـستفادة وعـن قابليـة املمارسـات                  

املساعدة التقنية ذات الصلة، اليت ميكـن       اجلّيدة للتكييف حبسب الظروف، وكذلك عن أنشطة        
  .تقدميها إىل الدول األطراف بناء على طلبها

 خالل اجتماعـه الثـاين املعقـود بـني الـدورتني يف فيينـا يف الفتـرة               وأوصى الفريُق العاملُ    -١٩
 بأن يتَّبع خطة عمل متعددة السنوات يف الفتـرة املمتـدة   ٢٠١١أغسطس / آب٢٤ إىل ٢٢من  

 وأن يواصل تركيـزه علـى عـدد مقـدور عليـه مـن املواضـيع اجلوهريـة احملـدَّدة                     ٢٠١٥حىت عام   
اقتـراح خلطـة    "وأعدَّت األمانة مذكرة عنواهنا      )٢(.املتصلة بتنفيذ مواد الفصل الثاين من االتفاقية      

دة الـسنوات للفريـق العامـل احلكـومي الـدويل املفتـوح العـضوية املعـين بـاملنع                   عمل ممكنـة متعـدّ    
ــرة امل ــام   للفت ــدة حــىت ع ــشفوية   )٣("٢٠١٥مت ــذكرة ال ــها يف امل خــة املؤّر CU 2011/177 وعّممت

  . التماسا للتعليقات عليها٢٠١١سبتمرب /أيلول ٣٠
 أن ُتتَّبــع يف اجتماعــات الفريـق العامــل املقبلـة خطــةُ عمــل   ٤/٣وقـرَّر املــؤمتر يف قـراره     -٢٠

ا تبـدأ الـدورة الثانيـة مـن اسـتعراض           ، عنـدم  ٢٠١٥متعدِّدة الـسنوات للفتـرة املمتـدَّة حـىت عـام            
  .تنفيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد

ويف ضــوء مــا ورد مــن الــدول األطــراف والــدول املوقِّعــة مــن تعليقــات علــى املــذكرة     -٢١
، عمَّمت األمانة تغيرياً مقترحا على خطـة العمـل املتعـددة الـسنوات يف               CU 2011/177الشفوية  

ــشفوية   ــذكرة ال ــاين ٣ املؤرخــة 2011/213امل ــاير / كــانون الث ــة ردودا  . ٢٠١٢ين وتلقــت األمان
التغـيري املقتـرح لـن ينفَّـذ، وأكَّـدت أنَّ      أنَّ متناقضة، فأبلغت الدول األطـراف والـدول املوقِّعـة بـ        

املوضــوعني اللــذين سُيناقــشان خــالل االجتمــاع الثالــث للفريــق العامــل ســيبقيان علــى النحــو    
 من االتفاقية، مبا يف ذلـك اسـتخدام الـشراكات بـني القطـاع العـام                 ١٢ادة  تنفيذ امل ) "أ: (التايل

أوجه تضارب املصاحل، واإلبالغ عـن األفعـال املنطويـة علـى فـساد،              ) "ب(و" والقطاع اخلاص 
يونيـه  / حزيران ٧وحبلول  ".  من االتفاقية  ٩ إىل   ٧واإلقرار باملوجودات، خاصة يف سياق املواد       

───────────────── 
 .CAC/COSP/WG.4/2011/4 من الوثيقة ١١لفقرة ا )2(  

  )3( CAC/COSP/2011/CRP.4. 
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وتـرد  .  قد قدَّمت معلومات عن املوضوعني املعنـيني       ٢٧موعها  ، كانت دول أعضاء جم    ٢٠١٢
  )٤(.ردود الدول املعنية يف مذكرتني من إعداد األمانة

والحظ املـؤمتر مـع التقـدير أنَّ كـثرياً مـن الـدول األطـراف قـد قـدَّمت معلومـات عـن                          -٢٢
ات وممارسـات  سياسـ : "املوضوعني اللذين نظر فيهمـا الفريـق العامـل يف اجتماعـه الثـاين، ومهـا        

القطــاع "؛ و" مــن االتفاقيــة١٣ و١٢ و٧ و٥إذكــاء الــوعي، مــع اإلشــارة خــصوصاً إىل املــواد 
 ١٠املـادة   (وإبـالغ النـاس     )  من االتفاقيـة   ٨املادة  (مدونات قواعد السلوك    : العام ومنع الفساد  

ــة  ــدولَ املــؤمتُر وحــثَّ)٥()".مــن االتفاقي ــدة  علــى مواصــلة تقــدمي املعلومــات ا   األطــراَف ال جلدي
  . دةثة عن هذه املبادرات واملمارسات اجليِّواحملدَّ
  وتلبيـــة لـــذلك الطلـــب، أرســـلت األمانـــة إىل الـــدول األعـــضاء املـــذكرة الـــشفوية           -٢٣

CU 2011/211 (A) ــة املؤّر ــانون األول٩خ ــسمرب / ك ــا إىل أن تواصــل   ٢٠١١دي ــها فيه ، ودعت
دة املتعلقة باملوضـوعني اللـذين   ملمارسات اجليِّتقدمي املعلومات احملدَّثة واجلديدة عن املبادرات وا  

 دول ١٠، كانـت  ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ١٤ويف  . ناقشهما الفريق العامـل يف اجتماعـه الثـاين        
أعضاء يف اجملمـوع قـد قـدَّمت املعلومـات املعنيـة، وهـي األرجنـتني وإكـوادور وبولنـدا وتايلنـد                    

كـــسيك والنمـــسا والواليـــات املتحـــدة  واجلمهوريـــة العربيـــة الـــسورية وروانـــدا وفرتويـــال وامل 
ــة ــشبكي        . األمريكي ــع ال ــى املوق ــها، عل ــإذن من ــدول، ب ــذه ال ــها ه ــيت قدَّمت ــات ال ــاح املعلوم وُتت

  )٦(.للمكتب املعين باملخدِّرات واجلرمية
ابـة ملكافحـة الفـساد باعتبارهـا أداة لتعزيـز           وأنشأ املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة بوّ        -٢٤

ت وتــوفري مراجــع يتيــسَّر احلــصول عليهــا يف جمــال مكافحــة الفــساد، وهــي         تبــادل املعلومــا 
، الـيت   )ابة تـراك  بّو" (األدوات واملوارد الالزمة من أجل رصيد معريف يف جمال مكافحة الفساد          "

ــشغيلها يف أيلــول   ــدأ ت ــبتمرب /ب ــة  وبّو)٧(.٢٠١١س ــبكية علــى     " تــراك"اب ــن منــصة ش ــارة ع عب
يــة التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، وهــي مــستودع   اإلنترنــت تتــضمن املكتبــة القانون

إلكتـــروين للتـــشريعات واالجتـــهادات القـــضائية واســـتراتيجيات مكافحـــة الفـــساد والبيانـــات  
ــن    ــستمدة م ــة١٧٨املؤســسية امل ــب      .  دول ــدير شــؤوهنا املكت ــيت ي ــة، ال ــة القانوني ــع املكتب وجتم

───────────────── 
  )4( CAC/COSP/WG.4/2012/3و CAC/COSP/WG.4/2012/2. 

 وتصويبها CAC/COSP/WG.4/2011/2 األساسيةأُدرجت املعلومات اليت قدَّمتها الدول يف ورقيت املعلومات  )5(  
Corr.1و CAC/COSP/WG.4/2011/3 .ود الدول األطراف أيضا بإذن منها على املوقع الشبكي وُنشرت رد
 .www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4-meeting2.html: التايل

  )6( www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/working-group4.html. 

  )7( www.track.unodc.org.  
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واملنظمــات الــشريكة فيهــا، ) ســتار(سروقة وتــدعمها املبــادرة اخلاصــة باســترداد املوجــودات املــ
معلومات قانونية مفهرسة وقابلة للبحث حسب أحكام اتفاقية مكافحة الفساد، ومـن مثّ فهـي               

ــة     ــدول لالتفاقي ــذ ال ــة تنفي ــا مفــصال لكيفي ــوفِّر عرضــا حتليلي ــستخدم بّو. ت ــة وُت ــراك"اب ــضا "ت  أي
عــين مبكافحـة الفــساد واجلمهــور  كمحـرك حبــث ميكِّـن الــدول واألكادمييــات واجملتمـع احمللــي امل   

ره املكتـب واملنظمـات الـشريكة مـن معـارف           العام والقطاع اخلاص من احلـصول علـى مـا يـوفّ           
ــيالت          ــضلى والتحل ــة واملمارســات الفُ ــك دراســات احلال ــا يف ذل ــساد، مب ــة مبكافحــة الف متعلق

 عـرب احلـدود   لة يف االتـصاالت وإدراكـا للتحـديات املتأصِّـ   . السياساتية يف موقع مركـزي واحـد   
 أيضا ساحة ممارسـة خلدمـة األعـضاء املـسجَّلني مـن سـلطات       "تراك"بني املمارسني، توفِّر بّوابة  

مكافحة الفساد والسلطات املركزية مـن أجـل تبـادل املـساعدة القانونيـة وتيـسري التواصـل بـني              
  . جهات الوصل املعنية باسترداد املوجودات

  
    تعيني السلطات املختصة    

 املــؤمتر الــدولَ األطــراف أن تبلّــغ األمــني العــام بالــسلطات املختــصة الــيت عيَّنتــها  ناشــد  -٢٥
واليت ميكن أن تساعد الدول األطراف األخرى على وضع وتنفيذ تدابري حمدَّدة ملنع الفـساد إن                

  . مل تكن قد أبلغته هبا بعد، وأن حتدِّث املعلومات املوجودة عند االقتضاء
ــول   -٢٦ ــار١٤وحبل ــاي/ أي ــى إشــعارات خبــصوص      ٢٠١٢و م ــد تلق ــام ق ، كــان األمــني الع

 ٦ مـن املـادة      ٣السلطات املختصة املعنية بتقدمي املساعدة فيما خيص تدابري املنع، عمالً بالفقرة            
االحتـــاد الروســـي، إثيوبيـــا، أذربيجـــان، :  التاليـــة٨٤مـــن االتفاقيـــة، مـــن الـــدول األطـــراف الــــ

إســتونيا، إســرائيل، إكــوادور، ألبانيــا، اإلمــارات العربيــة األرجنــتني، األردن، أرمينيــا، إســبانيا، 
 باكـستان، الربتغـال، بـروين دار الـسالم،          ،املتحدة، أوروغواي، أوزبكستان، أوغنـدا، أيـسلندا      

ــل األســود،        ــا، اجلب ــد، تركي ــريو، تايلن ــا، ب ــدا، بوليفي ــنغالديش، بنمــا، بولن ــا، ب بلجيكــا، بلغاري
ســانت لوســيا، ، ، الــدامنرك، رومانيــاســابقاًســالفية ووغمجهوريــة كوريــا، مجهوريــة مقــدونيا الي

ــشيل، شــيلي، صــربيا،       ــسرا، سي ــسويد، سوي ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، ال ال
فييـت نـام،    فنلندا،  ،  )البوليفارية-مجهورية(الصني، العراق، غواتيماال، فرنسا، الفلبني، فرتويال       
ا، كنــدا، كوبــا، كوســتاريكا، كولومبيــا،    قــربص، قطــر، كازاخــستان، الكــامريون، كرواتيــ    

، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر،       ةالكويت، كينيا، التفيـا، لكـسمربغ، ليتوانيـا، ليختنـشتاين، مالطـ           
ــرويج، النمــسا، نيكــاراغوا،       ــا، الن ــشيوس، ناميبي ــا، موري ــديف، منغولي املغــرب، املكــسيك، مل

ــان      ــة، اليون ــات املتحــدة األمريكي ــدا، الوالي ــد، هولن ــاييت، اهلن ــات املتعلقــة   . ه ــُتوفَّر املعلوم وس
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ــصال احلاســويب املباشــر      ــاح باالت ــل مت ــصة يف دلي ــسلطات املخت ــسلطات   ل )٨(بال ــه ال ــستفيد من ت
  .املختصة والوكاالت احلكومية بعد التسجيل للحصول على حساب مستخدم

  
    األنشطة اإلقليمية والدولية ملنع الفساد    

ــشجِّ     -٢٧ ــدول األعــضاء أن ت ــؤمتر إىل ال ــع    طلــب امل ــاون م ــة وبالتع ــن األمان ــساعدة م ع، مب
املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات الــصلة حــسبما يكــون مناســباً، علــى القيــام بأنــشطة ثنائيــة    
ــادل اخلــربات       ــة تب ــع الفــساد وتــشمل تنظــيم حلقــات عمــل بغي ــة ترمــي إىل من ــة ودولي وإقليمي

  . واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة
 املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة يف عـدد مـن حلقـات          وتلبية لذلك الطلب، شارك     -٢٨

ــادل        ــز تب ــة لتعزي ــة ودولي ــها منظمــات إقليمي ــيت نظَّمت ــع الفــساد، ال ــة املتعلقــة مبن العمــل اإلقليمي
ومشلت تلك األحداث على سـبيل      . دة بني البلدان، ودعم عددا منها     اخلربات واملمارسات اجليِّ  

طات القـضائية الوطنيـة يف تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد يف       املثال مؤمترا إقليميا عـن دور الـسل       
األردن؛ ونــدوة للخــرباء اشــتركت يف رعايتــها منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي 
بشأن استقاللية اجلهاز القضائي ونزاهتـه يف تركيـا؛ واجتمـاع فريـق خـرباء بـشأن وضـع مـواد                     

ل التجارية يف املنطقة العربية ُعقـد يف قطـر؛ وحلقـة عمـل              تدريبية بشأن تنفيذ االتفاقية واألعما    
إقليمية بشأن نزاهة القضاء يف جنوب شرق آسيا، اشتركت يف تنظيمها يف إندونيـسيا احملكمـة                 
ــسية وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي ووزارة         ــا اإلندونيــسية واللجنــة القــضائية اإلندوني العلي

 للحكومة االحتادية بأملانيـا؛ واجتمـاع مائـدة مـستديرة رفيـع      التعاون االقتصادي والتنمية التابعة 
املــستوى للتحــاور بــشأن مكافحــة الفــساد والعالقــات التعاونيــة والــشراكات االســتراتيجية يف   
آســيا واملنطقــة العربيــة، نظَّمتــه اللجنــة املاليزيــة ملكافحــة الفــساد واألكادمييــة املاليزيــة ملكافحــة   

 بـشأن املمارسـات املتَّبعـة يف    اً إقليميـ  اًدة اإلمنائي يف ماليزيـا؛ ومـؤمتر      الفساد وبرنامج األمم املتح   
جمال إقرار املسؤولني العمـوميني بالذمـة املاليـة والتحـديات ذات الـصلة والـدروس املكتـسبة يف                   

 بـشأن مكافحـة الفـساد يف إطـار املبـادرة املـشتركة              اً إقليميـ  اًآسيا، نظَّمه البنك الـدويل؛ ومـؤمتر      
لتنمية اآلسيوي ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ملكافحـة الفـساد               بني مصرف ا  

 للممارســني بــشأن نزاهــة العمــل، نظَّمــه املركــز اإلقليمــي  اًيف آســيا واحملــيط اهلــادئ؛ واجتماعــ
واسـتمر املكتـب املعـين باملخـدِّرات        . آلسيا واحمليط اهلادئ التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنـائي        

رمية أيضا يف املشاركة يف جمموعة الدول املناهـضة للفـساد التابعـة جمللـس أوروبـا، ويف آليـة            واجل
متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة البلــدان األمريكيــة ملكافحــة الفــساد، والفريــق العامــل املعــين بالرشــوة يف    

───────────────── 
  )8( www.unodc.org/compauth_uncac/en/index.html. 
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نظمــة املعــامالت التجاريــة الدوليــة وشــبكة احلكــم الرشــيد للجنــة املــساعدة اإلمنائيــة التــابعني مل  
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، والفريـق العامـل املعـين مبكافحـة الفـساد التـابع جملموعـة                   

  .العشرين
    

    دة يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلامجع املمارسات اجليِّ  - جيم  
ــن خــارج         -٢٩ ــوارد م ــوافر م ــاً بت ــة، رهن ــؤمتر طلــب إىل األمان  ســبق أن ذُكــر أعــاله أنَّ امل

ــا عــن        ــة، أن تواصــل االضــطالع بوظــائف مرصــد دويل جلمــع املعلومــات املتاحــة حالي امليزاني
  ).١٨انظر الفقرة (املمارسات اجليِّدة يف جمال منع الفساد 

  
    جوائز األمم املتحدة للخدمة العامة    

يـة  نّوه املؤمتر بالتعـاون القـائم مـع إدارة األمـم املتحـدة للـشؤون االقتـصادية واالجتماع                -٣٠
بشأن مكافحة الفساد يف القطاع العام، وطلـب إىل األمانـة أن تواصـل هـذا التعـاون، وخاصـة                    
فيما يتعلق جبوائز األمم املتحدة للخدمة العامة وكذلك من خالل مبادرات أخرى، مبـا يـشمل                

  .األنشطة اليت تعزِّز تأدية اخلدمة العامة ومنع الفساد
واجلرميـــة تعاونـــه مـــع إدارة الـــشؤون االقتـــصادية  وتـــابع املكتـــب املعـــين باملخـــدِّرات    -٣١

مــن جــوائز األمــم  " منــع الفــساد ومكافحتــه يف اخلدمــة العامــة "واالجتماعيــة بــشأن إدارة فئــة  
 وتعـّد جـوائز األمـم املتحـدة الـسنوية للخدمـة العامـة أرفـع                 )٩(.املتحدة الـسنوية للخدمـة العامـة      

وهــي تكــافئ مؤســسات اخلدمــة العامــة علــى   . اعتــراف دويل بــالتميُّز يف جمــال اخلدمــة العامــة 
اإلجنــازات واملــسامهات اإلبداعيــة الــيت تــؤّدي إىل زيــادة فعاليــة اإلدارة العموميــة وجتاوهبــا مــع    

ج جــوائز األمــم املتحــدة للخدمــة العامــة، مــن خــالل وتــروِّ. املتطلّبــات يف خمتلــف بلــدان العــامل
وكان الفـائزون باملرتبـة األوىل يف       . وبروزهامنافسة سنوية، لدور اخلدمة العامة وطابعها املهين        

 تركيا ومجهورية كوريا واملكسيك وموريشيوس والفائزون باملرتبة الثانيـة يف هـذه             ٢٠١٢عام  
وقُـدِّمت اجلـوائز خـالل حفـل        ). بـشأن مبـادرة أخـرى     (الفئة جورجيـا وسـنغافورة واملكـسيك        

 إىل ٢٥قد يف نيويورك يف الفتـرة مـن        ُنظِّم خالل منتدى األمم املتحدة للخدمة العامة، الذي عُ        
وُيؤمل يف أن تشجع التجارب واملمارسات اإلجيابيـة البلـدان علـى            . ٢٠١٢يونيه  / حزيران ٢٧

مواصــلة جهودهــا الراميــة إىل حتقيــق االمتيــاز يف خدمتــها العامــة لتكــون بــدورها مــصدر إهلــام   
  . لبلدان أخرى

───────────────── 
 .٢٠٠٠/٢٣١االقتصادي واالجتماعي  اجمللس قرارأنشئت مبقتضى  )9(  
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ويف حلقـة عمـل لتنميـة القـدرات حتـت           وساهم املكتب أيضاً يف اجتماع فريـق خـرباء            -٣٢
مـا يف إطـار     ُنظِّ" التزام املواطن بتعزيـز الـشفافية واملـساءلة       : منع الفساد يف اخلدمة العامة    "عنوان  

ويتمثل اهلـدف الرئيـسي مـن هـذا االجتمـاع يف      . ٢٠١٢جوائز اخلدمة العامة واملنتدى يف عام   
 بعـض التوصـيات املتعلقـة باسـتراتيجيات         متكني اخلرباء مـن التوصـل إىل اتفـاق يف اآلراء بـشأن            

مكافحة الفـساد والتـزام املـواطن هبـذه العمليـة، اسـتنادا إىل الـدروس املستخلـصة يف جمـال منـع                       
وسيجري حتليل املـواد الـيت ُجمعـت واملناقـشات الـيت أُجريـت خـالل                . الفساد يف القطاع العام   

مــة وتــشجيع املــواطن علــى االلتــزام  االجتمــاع وصــياغتها يف أدوات عمليــة لتعزيــز اإلدارة العا 
  . باملساءلة العامة ومبنع الفساد ومكافحته

وشارك املكتب أيضا يف حلقة عمل نظَّمتها إدارة األمـم املتحـدة للـشؤون االقتـصادية                  -٣٣
إشراك املواطنني يف مكافحة الفـساد مـن أجـل حتـسني اخلـدمات العموميـة                "واالجتماعية بشأن   

يف سـياق الـدورة الرابعـة ملـؤمتر الـدول األطـراف يف       " اف اإلمنائيـة لأللفيـة    املقدَّمة وحتقيق األهد  
ــومي     ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد، يف ي ــشرين األول٢٧ و٢٦اتفاقي ــوبر / ت . ٢٠١١أكت

وأسهمت حلقـة العمـل إسـهاما هامـا يف املناقـشات اجلاريـة بـني الـدول األطـراف والراميـة إىل                 
س وما الفــصل الثــاين منــها، مــن خــالل تبــادل التجــارب والــدر ســي تنفيــذ االتفاقيــة، وال تعزيــز

  . املستخلصة بني اخلرباء
  

    دة يف تعزيز اإلبالغ عن الفساد بطريقة مسؤولة ومهنيةاملمارسات اجليِّ    
، ٣/٢أحاط املؤمتر علما بـاجلهود الـيت تبـذهلا األمانـة، حـسبما هـو مطلـوب يف قـراره                       -٣٤

رســات اجليِّــدة بغيــة تعزيــز معــايري املــسؤولية واملهنيــة لــدى  مــن أجــل مجــع معلومــات عــن املما
الـــصحفيني يف اإلبـــالغ عـــن الفـــساد، وطلـــب إىل األمانـــة أن تواصـــل مجـــع هـــذه املعلومـــات 

  .ونشرها
وينفذ املكتب مشروعا يرمـي إىل إعـداد مـواد عمليـة ملـساعدة الـدول األطـراف علـى                      -٣٥

سم بالطـابع املهـين عـن       صـحفية مـسؤولة وتتّـ      وضع تدابري لتمكني الصحفيني من إعداد تقـارير       
دة واملعلومات عـن التجـارب الراهنـة واألمثلـة عـن          الفساد، بوسائل منها تبادل املمارسات اجليِّ     

وجيـــري حاليـــا إعـــداد اســـتعراض مكـــتيب أويل للتـــدابري واملمارســـات  . احلـــاالت ذات الـــصلة
 نتـائج هـذا االسـتعراض وُتتنـاول         وسُتناقش. والتجارب القائمة واحلاالت امللموسة ذات الصلة     

  /مبزيـــد مـــن التفـــصيل يف اجتمـــاع اخلـــرباء الـــدويل الـــذي ســـُيعقد يف فيينـــا يف تـــشرين األول  
  .٢٠١٢أكتوبر 
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    التعاون بني أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع بغية منع الفساد  - دال  
األطـراف، لكنـه أكّـد      مسؤولية تنفيذ االتفاقية تقع علـى عـاتق الـدول           أنَّ  سلَّم املؤمتر ب    -٣٦
زاهــة والــشفافية واملــساءلة ومنــع الفــساد تقــع بالتكافــل علــى  مــسؤوليات التــرويج لثقافــة الــنأنَّ 

وسـلَّم  .  مـن االتفاقيـة  ١٣ إىل ٧عاتق مجيع أصحاب املصلحة وقطاعات اجملتمع، وفقـا للمـواد       
لعـام، كـاجملتمع املـدين    أيضا مبا يكتسيه دوُر األفراد واجلماعـات الـذين ال ينتمـون إىل القطـاع ا               

واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات اجملتمعيــة، مــن أمهيــة يف منــع الفــساد ويف بنــاء القــدرات 
  .دعماً ملنع الفساد

 مـن االتفاقيـة، علـى أن تواصـل          ١٣، وفقـا للمـادة       أيضاً الدولَ األطرافَ    املؤمترُ وحثَّ  -٣٧
طاع العام، كاجملتمع املدين واملنظمـات غـري        تشجيع األفراد واجلماعات الذين ال ينتمون إىل الق       

ــدول         ــه وشــجَّع ال ــساد ومكافحت ــع الف ــشاركة يف من ــى امل ــة، عل ــة واملنظمــات اجملتمعي احلكومي
  .األطراف على تعزيز قدراهتا يف هذا املضمار

  
    اجملتمع املدين    

تحـدة  ، حيتفـل املكتـب املعـين باملخـدِّرات واجلرميـة وبرنـامج األمـم امل               ٢٠٠٩منذ عـام      -٣٨
. ديـسمرب يف سـياق محلـة مـشتركة     / كـانون األول   ٩اإلمنائي باليوم الـدويل ملكافحـة الفـساد يف          

، لتشجيع مـشاركة مجيـع      "كافح الفساد "، اسُتهلت احلملة املعنية حتت عنوان       ٢٠١١ويف عام   
وجيـسِّد هـذا املوضـوع روح االتفاقيـة،         . قطاعات اجملتمع يف معاجلـة األسـباب اجلذريـة للفـساد          

د القطاعـات يـشارك فيـه مجيـع        منع الفساد ومكافحته يتطلبان األخذ بنهج متعدّ      أنَّ  يت تسلم ب  ال
إندونيـسيا، إيـران، الربازيـل، فييـت نـام، كولومبيـا،            (ونظَّمـت عـدة بلـدان       . أصحاب املصلحة 

، منـها بلـدان اسـتفادت مـن دعـم املكتـب وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي مـن                  )ليبيا، نيجرييـا  
بكتهما املؤلفـة مـن مكاتـب قطريـة وميدانيـة ومـن خـالل شـركائهما احمللـيني، أحـداثا               خالل ش 

وأنشطة تتعلق باليوم الدويل، أشركت فيها بنـشاط وسـائل اإلعـالم احملليـة وقـدَّمت املعلومـات                  
وقد ُوضعت مجيع مواد التواصـل يف إطـار احلملـة، مبـا يف ذلـك امللـصقات                  . للمجتمعات احمللية 

زيلها جمانـا علـى موقـع احلملـة           يع اللغات الرمسية لألمم املتحدة، وهي متاحة لتن       والكتيبات، جبم 
  )١٠(.على اإلنترنت

، مبوجب اإلطار املرجعي آللية استعراض التنفيـذ،         املستعَرضةُ  األطرافُ وُتشجَّع الدولُ   -٣٩
اق علـى  على إعداد ردودها على قائمة التقييم الذايت املرجعية من خـالل التـشاور الواسـع النطـ     

───────────────── 
 )10( www.actagainstcorruption.org. 
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الـصعيد الــوطين مــع مجيــع أصــحاب املــصلحة املعنـيني، مبــا يف ذلــك القطــاع اخلــاص، وكــذلك   
وُتـشجَّع الـدول األطـراف أيـضا علـى          . األفراد واجلماعات العاملني خارج نطاق القطاع العـام       

  . تيسري التعامل مع كل أصحاب املصلحة الوطنيني ذوي الصلة أثناء الزيارات القطرية
عزيز قدرة اجملتمع املدين على املسامهة يف تنفيذ االتفاقية وآلية استعراضها، واصل            وبغية ت   -٤٠

املكتــب املعــين باملخــدِّرات واجلرميــة تنفيــذ سلــسلة الــدورات التدريبيــة الــيت يــشارك يف تنظيمهــا    
منظمـة   ٣٤٠التحالف املعين باتفاقيـة مكافحـة الفـساد، وهـو عبـارة عـن شـبكة تـضم أكثـر مـن                       

ــة  جمتمــع مــدين   ــرويج لالتفاقي ــى الت ــدة مــن  . تعمــل عل ــرة املمت ــارس /آذار ٢٣ إىل ٢٠ويف الفت م
 بلــدا مــن أفريقيــا وآســيا حلقــة عمــل مــصمَّمة لزيــادة  ٣٠ ممــثال ألكثــر مــن ٤٥، حــضر ٢٠١٢

ومتكَّن ممثلو منظمـات  . التعريف بسبل العمل البّناء مع حكومات بلداهنم من أجل تنفيذ االتفاقية   
سني معرفتـهم جبـوهر االتفاقيـة ومنهجيـة االستعراضـات القطريـة مـن خـالل                 اجملتمع املدين من حتـ    

وُشجِّع املشاركون أيضا على تكرار التدريب الذي تلقوه على الصعيد الوطين،           . دورات تفاعلية 
وأعلن املكتب عـن نظـام مـنح صـغرية     . بالعمل مع منظمات اجملتمع املدين احمللية والقطاع اخلاص      

مــع املــدين حلفزهــا علــى تبــادل املعــارف أو التــرويج ألفكــار خالقــة بــشأن جديــدة ملنظمــات اجملت
  . واملتوسطة مكافحة الفساد بالعمل مع الشركات الصغرية

  
    القطاع اخلاص    

استذكر املؤمتر الزَّخَم الذي َتولَّد مـن خـالل إعـالن بـايل بـشأن قطـاع األعمـال، الـذي                       -٤١
يتضمَّن التزاَم كياناِت القطاع اخلـاص املـشاركِة يف دورة املـؤمتر الثانيـة جبملـة أمـور منـها العمـل                      

يـات  على مواءمة مبـادئ األعمـال التجاريـة مـع القـيم األساسـية اجملـسَّدة يف االتفاقيـة، ووضـع آل                 
. الستعراض امتثال الشركات وتعزيز الـشراكات بـني القطـاعني العـام واخلـاص ملكافحـة الفـساد                 

وأحاط املؤمتر علما كذلك باملبادرات اليت قامت هبا األمانة لتعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص       
مانـة  من أجل مكافحة الفساد، بالتعاون الوثيق مع  املنظمات الدولية ذات الصلة، وطلب إىل األ              

  .التجارية أن تستمر يف املساعدة على إذكاء الوعي مببادئ االتفاقية يف دوائر األعمال
ويسعى املكتب جاهدا لتمكني القطاع اخلاص من اعتمـاد سياسـات ملكافحـة الفـساد                 -٤٢

تتــسق مــع اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفــساد ووضــع الــضوابط واملــوازين الالزمــة لتعزيــز  
ويف هذا الصدد، يساهم املكتب بدور فّعال يف مـشروع مـشترك بـني عـّدة            . ملساءلةالشفافية وا 

جهـــات مـــن أصـــحاب املـــصلحة ُينفَّـــذ باالشـــتراك مـــع منظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان  
االقتصادي والبنك الـدويل، ويهـدف إىل إعـداد دليـل عملـي للمنـشآت التجاريـة جيمـع ضـمن                    

هــا مــن املــواد ذات الــصلة بــشأن امتثــال القطــاع اخلــاص  عمــل واحــد املبــادئ التوجيهيــة وغري
  .  ملتطلبات مكافحة الفساد
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وحيافظ املكتب على الشراكة الوثيقـة بينـه وبـني االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة، بغيـة                 -٤٣
يـتعني علـى املؤسـسات    "الترويج لتنفيذ املبدأ العاشر من االتفاق العاملي، الـذي يـنص علـى أنَّـه            

، ويـشارك يف االجتماعـات      "مكافحة الفساد بكل أشـكاله، مبـا فيهـا االبتـزاز والرشـو            التجارية  
وُعقد االجتمـاع التاسـع   . اليت يعقدها الفريق العامل التابع لالتفاق العاملي واملعين باملبدأ العاشر        

متر للفريق العامل التابع لالتفاق العاملي واملعين مبكافحة الفساد علـى هـامش الـدورة الرابعـة ملـؤ                 
أكتـوبر  / تـشرين األول   ٢٥ إىل   ٢٣الدول األطـراف يف اتفاقيـة مكافحـة الفـساد يف الفتـرة مـن                

وُنوقشت خالل االجتماع احلوافز الرامية إىل حتـسني الـسياسات وأداء الـشركات يف              . ٢٠١١
جمــال مكافحــة الفــساد والتــدابري الوقائيــة، واســُتعرض فيــه التقــدُّم احملــَرز بــشأن مــشاريع العمــل 

اوين علـى مكافحـة الفـساد، وُبحثـت خاللـه سـبل إدمـاج األبعـاد املتعلقـة بـدوائر األعمـال                  التع
  .٢٠+التجارية يف جدول أعمال مؤمتر ريو

وترفد مشاركة املكتب كعـضو يف الفريـق العامـل الفرعـي املعـين باملبـدأ العاشـر التـابع                      -٤٤
ضـية ومراسـم الـضيافة اجلهـود الـيت          لالتفاق العاملي لألمم املتحدة واملعـين برعايـة األنـشطة الريا          

ــات اجليِّـــ    ــتبانة املمارسـ ــب السـ ــذهلا املكتـ ــربى   يبـ ــة الكـ ــداث العامـ ــيم األحـ ــر (دة يف تنظـ انظـ
ويعمل هذا الفريق العامل الفرعـي علـى وضـع إرشـادات عمليـة لـدوائر األعمـال                  ). ١٠ الفقرة

ري إجـراءات ميكنـها     بشأن مكافحة الفساد يف رعاية األنشطة الرياضية والضيافة، من خالل توف          
األخذ هبا ملكافحة الفـساد يف امليـدان، تكملـها سـيناريوهات عمليـة، كمـا يعمـل الفريـق علـى                      

  . استبانة اجملاالت ذات الصلة املعرَّضة خلطر الفساد
ــا إىل جنــب مــع مؤســسة       -٤٥ وعلــى هــامش الــدورة الرابعــة للمــؤمتر، نظــم املكتــب، جنب

ادي العــاملي، وغرفــة التجــارة الدوليــة، واالتفــاق العــاملي،   الــشفافية الدوليــة، واملنتــدى االقتــص 
وأتـاح هـذا احلـدث ملمثلـي احلكومـات          . منتدى رفيع املـستوى عـن االتفاقيـة واملنافـسة العامليـة           

والقطاع اخلاص فرصة للتحاور بشأن كيفية استخدام االتفاقية لتعزيـز مـضمارٍ مـستوٍ للتنـافس                
  . يف تنفيذهاالعاملي وتعزيز مشاركة القطاع اخلاص

وشارك املكتب املعين باملخدِّرات واجلرميـة مـع مكتـب االتفـاق العـاملي لألمـم املتحـدة            -٤٦
ومنظمـة  ) اليونيـسيف (ومنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة ومنظمة األمم املتحدة للطفولة          

ة بالقطـاع   األمم املتحـدة للتنميـة الـصناعية يف رعايـة االجتمـاع الـسنوي جلهـات الوصـل املعنيـ                   
ــد يف      ــذي ُعق ــم املتحــدة، ال ــة األم ــارس / آذار٢٩ و٢٨اخلــاص يف منظوم ــا، ٢٠١٢م  يف فيين

تسريع وترية الـشراكات بـني األمـم املتحـدة واملنـشآت            "وركَّزت املناقشة على مفهوم     . النمسا
ــة ــق أهــداف        "التجاري ــه القطــاع اخلــاص يف حتقي ــضطلع ب ــذي ي ــام ال ــدور اهل ــلِّم بال   ، حيــث ُس
  . تحدةاألمم امل
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ويواصل املكتب واالتفاق العاملي أيضا التعـاون بـشأن أداة الـتعلم اإللكتـروين للقطـاع                  -٤٧
وهتـدف هـذه األداة إىل تعزيـز فهـم املبـدأ            . اخلاص بشأن املبدأ العاشر واتفاقية مكافحة الفـساد       

طبـق علـى     االتفاقيـة، نظـراً ألهنـا تن       العاشر مـن االتفـاق العـاملي والـصك الـذي يـستند إليـه، أيْ               
ى املوقـع الـشبكي لـألداة أكثـر         ، تلقّـ  ٢٠١١سـبتمرب   /ومنـذ أيلـول   . الناشطني يف دوائر األعمال   

  )١١(.وأداة التعلم اإللكتروين متاحة للجمهور جمانا.  زيارة٢٩٠ ٠٠٠من 
ويشارك املكتب بصفة مراقب يف الفريق العامل املعين مبكافحة الفـساد التـابع جملموعـة                 -٤٨

، ُدعــي املكتــب إىل املــشاركة يف فرقــة العمــل املعنيــة  ٢٠١٢ويف عــام . لهالعــشرين منــذ تــشكي
بتحسني الشفافية ومكافحة الفساد التابعة جملموعـة العـشرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة، وهـي                 
جمموعة فرعية تابعة جملموعة العشرين ومنتدى يـضم أكـرب الـشركات العامليـة، مـن أجـل تبـادل                    

راتيجية مــشتركة لــتمكني البلــدان املنتميــة إىل جمموعــة العــشرين مــن   اآلراء وحتديــد معــامل اســت
وينخــرط املكتــب بنــشاط يف . املــضي قُــُدما يف معاجلــة املــسائل املطروحــة علــى الــصعيد العــاملي

املناقــشات املتعلقــة بنطــاق وأهــداف مــا ميكــن للمنــشآت التجاريــة أن تتعهــد بــه للمــسامهة يف   
ــصلة الــيت يتــوىل القطــاع   أعمــال جمموعــة العــشرين ووضــع توصــيا   ــسياسة العامــة ذات ال ت ال

وقد ُعرضت هذه التوصيات على قادة جمموعة العـشرين خـالل مـؤمتري قمـة               . اخلاص تنفيذها 
جمموعة العشرين وجمموعة العشرين املعنيـة باألعمـال التجاريـة يف لـوس كـابوس باملكـسيك يف               

 إىل جانـب اللجنـة االستـشارية        وتـوىل املكتـب دورا قياديـا،      . ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ١٨ و ١٧
ــدان االقتـــصادي واملنتـــدى      ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــصناعة ومنظمـ ــة والـ ــال التجاريـ لألعمـ
االقتصادي العاملي، يف وضع توصـيات بـشأن تـشجيع القطـاع اخلـاص علـى املـشاركة يف آليـة                      

يـة ومنظمـة    وعمـل املكتـب مـع غرفـة التجـارة الدول          . استعراض تنفيـذ اتفاقيـة مكافحـة الفـساد        
التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي علــى وضــع توصــيات بــشأن إنــشاء بــرامج للمنــشآت   
التجارية تشمل دورات للتدريب والتوعيـة، مـن أجـل تـشجيع التعـاون ضـمن القطـاع اخلـاص                  

كما تـوىل املكتـب، إىل      . وبينه وبني القطاع العام، مع التركيز بصفة خاصة على بناء القدرات          
ظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واللجنـة االستـشارية لألعمـال التجاريـة              جانب من 

، قيـادة األعمـال املتعلقـة بالـشفافية      "غريت إيـسترين إينريجـي كوربوريـشن      "والصناعة وشركة   
وأعادت حكومـات جمموعـة العـشرين يف لـوس كـابوس تأكيـد التزامهـا                . يف االشتراء العمومي  
ــذا تامــا  بالتــصديق علــى اتفاق ــذها تنفي ــة مكافحــة الفــساد وتنفي ــه جمموعــة  . ي ورحَّبــت مبــا تبدي

العشرين املعنية باألعمال التجارية من التزام مـستمر مبكافحـة الفـساد، وسـتقوم، وفقـا لإلطـار                  

───────────────── 
 )11( http://thefightagainstcorruption.unodc.org وhttp://thefightagainstcorruption.unglobalcompact.org.  
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املرجعي آللية االستعراض، بإشراك القطاع اخلاص واجملتمع املـدين يف عمليـة االسـتعراض علـى                
  .أساس طوعي

ما مبـادرة   نتدى االقتصادي العاملي، وال سي    ملكتب عالقة نشيطة ومثمرة مع امل     وتربط ا   -٤٩
وخالل االجتمـاع الـسنوي للمنتـدى االقتـصادي     . الشراكة من أجل مكافحة الفساد التابعة له   

ــاين   ــسرا يف كــانون الث ــاملي يف دافــوس بسوي ــاير /الع ــذي للمكتــب  ٢٠١٢ين ــدير التنفي ، أدىل امل
دا علــى أمهيــة دور املنــشآت التجاريــة يف إجــراء اء التنفيــذيني مؤكّــســؤبكلمــة رئيــسية أمــام الر

  .ل إجيايب يف هذا الصددحتّو
ت رمسيا خالل الدورة احلادية والعشرين للجنـة منـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة،                واسُتهلّ  -٥٠

، مبــادرة جديــدة بــشأن ٢٠١٢أبريــل / نيــسان٢٧ إىل ٢٣الــيت ُعقــدت يف فيينــا يف الفتــرة مــن 
وفَّر يف إطـار هـذه املبـادرة للمنـشآت التجاريـة فرصـة       وتُـ ". زاهة يف العـروض األوليـة العامـة       نال"

ويف إطـار املبـادرة،    . مساعدة البلدان النامية على التصدي للفساد وتعزيز قدرهتا على مكافحته         
مـن  ميكن للشركات واملستثمرين أن يقدِّموا مسامهات ماليـة لـدعم البلـدان الناميـة فيمـا تبذلـه                    

زاهـة، ممـا يتـيح للقطـاع          جهود لوضع تشريعات وإنشاء مؤسسات ملكافحة الفساد ولتعزيـز الـن          
  .زاهة اخلاص إمكانية إبراز التزامه مبكافحة الفساد واختاذ تدابري رائدة لتعزيز الن

برنـامج للتوعيـة واالتـصال      "زاهة، بوضع     للن" ز  سيمن"ويقوم املكتب، بدعم من مبادرة        -٥١
وترمــي هــذه املبــادرة إىل دعــم اجلهــود الــيت تبــذهلا األطــراف ". يــة مكافحــة الفــسادبــشأن اتفاق

زاهـة مـن خـالل توعيـة األجيـال احلاضـرة واملـستقبلية مـن              الفاعلة من القطاع اخلاص لتعزيز الـن      
ــشركات         ــف أوســاط ال ــذا اجملــال وتعري ــة يف ه ــة واملؤســسات العمومي ــال التجاري ــادة األعم ق

ذه املبـادرة، سـيجري إعـداد وتعمـيم برنـامج مـنظَّم للتوعيـة واالتـصال                 ويف إطـار هـ    . باالتفاقية
يرمي إىل حتسني معرفة القطاع اخلاص بصلة االتفاقية بعملـه وبكيفيـة تطبيقهـا عليـه، وتـشجيع             

  .زاهة مع مبادئ االتفاقية مواءمة براجمه املتعلقة بالن
احلوافز من أجل نزاهـة     "روع  زاهة أيضا، ينفذ املكتب مش      ز للن   وبدعم من مبادرة سيمن     -٥٢

ــا  ــشركات وتعاوهن ــشركات      ". ال ــراد وال ــة لألف ــشروع إىل وضــع حــوافز قانوني ــذا امل ــي ه ويرم
أفرقـة عاملـة    واهلنـد   وأُنشئت يف املكسيك    . للتشجيع على املبادرة باإلبالغ عن حاالت الفساد      

اسات تقنيـــة علـــى الـــصعيد الـــوطين وصـــعيد الواليـــات لتتـــوىل اســـتعراض التـــشريعات والـــسي 
ــواد    ــتنادا إىل املـ ــة اسـ ــات احلكوميـ ــة ٣٩ و٣٧ و٣٢ و٢٦واملمارسـ ــن االتفاقيـ ــيتبادل .  مـ وسـ

املوظفـون يف القطـاعني العــام واخلـاص يف اهلنــد واملكـسيك اآلراء بـشأن مواضــيع مثـل احلــوافز       
ل شكِّوالعقوبــات والــربامج اخلاصــة بــاملبلغني عــن املخالفــات، مــن خــالل دراســة مرجعيــة ستـُـ  
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ــربام ــا لـ ــام واخلـــاص  أساسـ ــاعني العـ ــشتركة للقطـ ــدريب املـ ــافة إىل ذلـــك  . ج التـ ــُتعقد إضـ وسـ
أما املشروع الثالـث الـذي      . اجتماعات أفرقة خرباء على الصعيد العاملي لوضع ممارسات جيدة        

الـشراكة بـني القطـاعني العـام واخلـاص مـن أجــل       "زاهـة، وهــو   ز للـن  حيظـى بـدعم مبـادرة سـيمن    
  ).٥٦انظر الفقرة (، فسُيتناول مبزيد من التفصيل أدناه "زاهة يف االشتراء العمومي الن
، تقريـرا   )اليونيـدو (وأجنز املكتب، بالتشارك مع منظمة األمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية                - ٥٣

ويـسعى هــذا  ". ٢مكافحـة الفـساد لتعزيـز تنميـة الــشركات الـصغرية واملتوسـطة، اجمللـد        "عنوانـه  
لسلة من اجتماعات اخلرباء وممثلي املنشآت التجاريـة ومـوظفي           استنادا إىل س   املنشور، الذي أُعدَّ  

املؤسسات املعنية، إىل استهالل العمل على سد الثغرات املعرفيـة الـيت ال تـزال قائمـة فيمـا يتعلـق                     
بأســاليب تفــشي الفــساد يف املنــشآت التجاريــة الــصغرى واســتبانة األدوات الالزمــة للــشركات    

  .الفساد دفاع عن نفسها بنجاح يف بيئة جتارية يعتريهاالصغرية واملتوسطة للتمكن من ال
  

    االشتراء العمومي    
 أن تشجَِّع على مـشاركة دوائـر األعمـال التجاريـة يف منـع                الدولَ األطرافَ  ناشد املؤمترُ   - ٥٤

الفـساد بطرائــق منــها وضــُع مبــادرات للتــرويج الختـاذ تــدابري مناهــضة للفــساد يف نظــام االشــتراء   
 من االتفاقية، والعملُ مـع دوائـر األعمـال    ٩ذها عند االقتضاء، مبا يتَّسق مع املادة      العمومي وتنفي 

ونـّوه مـع    . التجارية ملعاجلة املمارسات اليت ُتضعف املناعة أمام إغـراء الفـساد يف القطـاع اخلـاص               
) يترالاألونـس (التقدير بالتعاون القائم بني األمانة وجلنة األمـم املتحـدة للقـانون التجـاري الـدويل              

  .االتفاقية  من٩بشأن االشتراء العمومي بغية مساعدة الدول األطراف يف تنفيذ املادة 
وقد اعتمدت األونسيترال صيغة حمدَّثـة مـن القـانون النمـوذجي لالشـتراء العمـومي يف          -٥٥
وسيكون هذا القانون النموذجي مـصحوباً بـدليل يتـضمن تعليقـات بـشأن             . ٢٠١١يوليه  /متوز

ومنـذ اعتمـاد القـانون النمـوذجي واملكتـب          . ٢٠١٢سات والتنفيذ سُينشر يف عـام       قضايا السيا 
وأمانــة األونــسيترال يعكفــان علــى البحــث عــن ســبل تقــدمي دعــم مــشترك لتنفيــذ هــذا القــانون 

 من االتفاقية، وعن فرص وضع برامج مساعدة تقنيـة بالتعـاون الوثيـق مـع                ٩النموذجي واملادة   
  .هتمةالشركاء والدول األعضاء امل

زاهـة حتـت عنـوان        ز للـن    ا املشروع الثالث الذي ينفذه املكتب بدعم من مبادرة سيمن         أّم  -٥٦
، فريمــي إىل "زاهــة يف االشــتراء العمــومي الــشراكة بــني القطــاعني العــام واخلــاص مــن أجــل الــن"

رك أوجـه    الثغرات املعرفية وتـدا    زيادة املناعة أمام إغراء الفساد يف نظم االشتراء العمومي وسدِّ         
وقـد أُنـشئت يف اهلنـد    . القصور يف االتصاالت بني إدارات االشتراء العمومي والقطـاع اخلـاص        

واملكسيك علـى الـصعيد الـوطين وصـعيد الواليـات أفرقـة عاملـة تقنيـة السـتعراض التـشريعات                  
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وسـُيجري املكتـب دراسـة مرجعيـة     . دة والتحـديات القائمـة  القائمة وتنفيذها واملمارسات اجليِّـ    
لتمس بشأهنا آراء األطراف الفاعلة يف القطـاعني العـام واخلـاص وسيـستخدم البيانـات ذات                 سي

الصلة لوضع مبادرات تدريب مـشتركة تـوفِّر ملـوظفي الـشركات واملـوظفني العمـوميني مزيـدا                  
ويعمل املكتب أيضا بالتعاون الوثيـق مـع        . من الفرص ملناقشة هذه املشكلة املشتركة ومعاجلتها      

ــسيترا ــانون     األونـ ــتنادا إىل القـ ــشريعات، اسـ ــتعراض التـ ــات اسـ ــتنتاجات عمليـ ــر يف اسـ ل للنظـ
دة والتوصــيات وســُتناقش االســتنتاجات واملمارســات اجليِّــ.  مــن االتفاقيــة٩النمــوذجي واملــادة 

دا يف اجتماعــات أفرقــة اخلــرباء الــيت ســتنظم علــى الــصعيد العــاملي بالتعــاون مــع األكادمييــة  جمــّد
  .سادالدولية ملكافحة الف

  
    املبادرات التعليمية    

 أن تــشجِّع، مبــا يتَّــسق مــع املبــادئ األساســية لنظمهــا     الــدولَ األطــراَفناشــد املــؤمتُر  -٥٧
ــة علــى خمتلــف مــستويات نظامهــا      ــرامج تعليمي ــة، إدراَج ب ــة والقانوني التعليمــي تغــرس  التعليمي

ة، بالتعـاون مـع املؤسـسات       ورحَّـب باملبـادرات الـيت قامـت هبـا األمانـ           . زاهة  مفاهيم ومبادئ الن  
الشريكة املعنية، إلعداد مواد أكادميية شاملة بشأن مكافحة الفساد من أجل اجلامعـات وسـائر               
ــة إىل نــشر      ــة أن تواصــل االضــطالع جبهودهــا الرامي ــة، وطلــب إىل األمان املؤســسات األكادميي

  .نطاق ممكنمعلومات حمدَّدة عن االتفاقية والتزامات املنع الواردة فيها على أوسع 
ــع         -٥٨ ــى مجي ــدريب والتثقيــف عل ــزِّز الت ــدول األطــراف أن تع ــضاً إىل ال ــؤمتر أي وطلــب امل

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

  . ملكافحة الفسادالوطنية
ويــضطلع املكتــب بــدور ريــادي يف ســياق املبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد، وهــي   -٥٩

ــشأن مكافحــة الفــساد،        ــهاج أكــادميي شــامل ب مــشروع أكــادميي تعــاوين يرمــي إىل وضــع من
ويتــألف مــن جمموعــة مــن فــرادى النمــائط واملنــاهج الدراســية ودراســات احلالــة واألدوات          

واد املرجعيــة الــيت ميكــن للجامعــات وســائر املؤســسات األكادمييــة أن تــدجمها يف   التعليميــة واملــ
وُعقد اجتماع ثان لفريق اخلرباء التابع للمبـادرة األكادمييـة ملكافحـة            . براجمها األكادميية القائمة  

ــشرين األول  ــوبر /الفــساد يف مــراكش يف ت ــهاج   ٢٠١١أكت ــى مــشروع خمطــط املن ، واتُّفــق عل
  .عّد يف إطار املبادرةاملقترح الذي سُي

وعقب االجتماع، قاد املكتب عملية تشاورية الُتمـست فيهـا آراء اخلـرباء األكـادمييني                 -٦٠
ــين        ــهاج الدراســي املع ــشروع املن ــشأن م ــادرة ب ــا يف املب ــشاركني حالي ــري امل ــك  . غ وأتاحــت تل
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 املتلقـاة يف    وكانـت الـردود   . املشاورات الفرصة لتوسيع جمموعة اخلـرباء املـسامهني يف املـشروع          
إطــار املــشاورة إجيابيــة، وأبــدى عــدد مــن اخلــرباء الــذين متــت استــشارهتم اهتمــامهم الــشديد     

  .باملسامهة يف متابعة تنفيذ املشروع
ــبُ   -٦١ ــضاف املكت ــثَ االجتمــاَعواست ــادرة يف فيينــا يف   الثال ــران٨ و ٧ للمب يونيــه / حزي

ع الـصيغة النهائيـة للمنـهاج       وأبدى اخلـرباء خـالل ذلـك االجتمـاع عـزمهم علـى وضـ              . ٢٠١٢
الدراســي إلتاحتــها باالتــصال احلاســويب املباشــر، مــع شــروح ومــواد مرجعيــة داعمــة، حبلــول     

وسُيتاح هذا املنهاج الدراسي إضافة إىل دورات تدريبيـة منوذجيـة   . سبتمرب من هذا العام   /أيلول
وعرض اخلـرباء املـسامهون   .  التابعة للمكتب"تراك"ابة باالتصال احلاسويب املباشر على موقع بوّ     

اخلطوط الرئيسية لفرادى النمائط والوحدات الـيت وضـعوها بالفعـل يف إطـار املبـادرة وكـذلك                 
  . لتلك اليت سيسهمون هبا يف املستقبل

ويعمل املكتب بنشاط أيضا مع مكتب االتفاق العاملي لألمم املتحـدة ومبـادرة مبـادئ                -٦٢
  .ريبية من أجل املبادرة األكادميية ملكافحة الفسادتعليم اإلدارة املسؤولة لوضع مواد تد

وُيعّد املكتب، يف سياق برناجمه اخلاص بالتوعية واالتصال، دورة تعلُّـم أكادمييـة مـدهتا                 -٦٣
ويتـوخى  . فصل واحـد بـشأن اتفاقيـة مكافحـة الفـساد وآثارهـا علـى القطـاعني العـام واخلـاص           

.  األعمال التجارية واحلقوق واإلدارة العموميـة      إدماج هذه الدورة يف مناهج التعليم يف كليات       
ــالترويج هلــا لــدى طائفــة   ٢٠١٢وســُتنجز الــدورة يف أواخــر عــام   ، ومــن مثّ ســيقوم املكتــب ب

ويــسعى املكتــب مــن خــالل . واســعة مــن املؤســسات األكادمييــة لتــدجمها يف براجمهــا األكادمييــة
يت تدرك بـاطراد أنَّ لـديها أيـضا دورا          إعداد هذه الدورة التعليمية إىل دعم مؤسسات التعليم ال        

يف إعــداد اجليــل القــادم مــن قــادة املؤســسات العموميــة واملنــشآت التجاريــة لتــذليل التحــديات  
وقُدِّم عرض إيضاحي للخطـوط الرئيـسية للـدورة         . املرتبطة باختاذ القرارات الصائبة واألخالقية    

للمبــادرة األكادمييــة ملكافحــة الفــساد، املقترحــة خــالل االجتمــاع الثالــث لفريــق اخلــرباء التــابع 
  .وسُتتاح الدورة التدريبية باعتبارها من موارد هذه املبادرة

ويعمل املكتب بنشاط أيضا علـى إنـشاء أكادمييـات دوليـة وإقليميـة ملكافحـة الفـساد،                    -٦٤
ة وقد أُنشئت األكادميية الدولية ملكافحة الفـساد يف أعقـاب مبـادر          . وعلى إقامة شراكات معها   

اشترك يف اختاذهـا املكتـب والنمـسا واملكتـب األورويب ملكافحـة االحتيـال وأصـحاب مـصلحة             
وسـيتعاون املكتـب، مـن      . ٢٠١١مـارس   / آذار ٨آخرون، وأصبحت منظمة دولية مـستقلة يف        

" زاهـة يف االشـتراء العمـومي        الشراكة بني القطاعني العام واخلاص من أجل الـن        "خالل مشروع   
زاهـة يف االشـتراء العمـومي ُتـدمج      لية ملكافحة الفساد لوضع منيطـة بـشأن الـن   مع األكادميية الدو 
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دة والتحـديات  وترمي هذه النميطـة إىل تنـاول املمارسـات اجليِّـ    . يف الربامج التعليمية لألكادميية   
املــشتركة ذات الــصلة بــضمان وجــود التــشريعات والــسياسات واملمارســات الالزمــة للتــرويج  

، شـارك ممثلـو     ٢٠١٢مـايو   /ويف أيـار  . واملـساءلة يف نظـم االشـتراء العمـومي        زاهـة     للشفافية والن 
ــوا بكلمــة رئيــسية يف دورة تــدريب ملــوظفني يف القطــاع اخلــاص مــن      املكتــب يف منــاظرة وأدل

يـة عـن الفـساد يف الظـروف         التغلب على التحديات املتأتّ   "أوروبا الشرقية ووسط آسيا، عنواهنا      
  ".من أجل القطاع اخلاصالدروس املستفادة : املعاصرة

ــة          -٦٥ ــة إقليمي ــشاء أكادميي ــى إن ــا عل ــة بنم ــساعدة حكوم ــى م ــاً عل ويعكــف املكتــب حالي
ــة      ــاهج التعليمي ــدعم يف وضــع املن ـــيب، وتقــدمي ال ملكافحــة الفــساد يف أمريكــا الوســطى والكاري

  .اخلاصة هبا
    

      املساعدة التقنية  - هاء  
ن أمهية حامسة يف بنـاء القـدرات املؤسـسية والبـشرية            سلَّم املؤمتر مبا للمساعدة التقنية م       -٦٦

. لدى الدول األطراف من أجل تيسري تنفيذ أحكام االتفاقية من خالل التعـاون الـدويل الفّعـال     
ــدِّدي األطــراف         ــساعدة املتع ــدِّمي امل ــع مق ــق م ــاون الوثي ــة أن تواصــل، بالتع ــب إىل األمان وطل

 األطراف، بناًء على طلبها، بغية املـضي قُـُدماً يف تنفيـذ             والثنائيني، توفَري املساعدة التقنية للدول    
الفصل الثاين مـن االتفاقيـة، مبـا يف ذلـك يف إطـار االسـتعداد للمـشاركة يف عمليـة االسـتعراض                    

  .اخلاصة به
وظلّ املكتب يقدِّم مساعدة تقنية لدعم الدول األعضاء يف تنفيذ االتفاقية، وذلـك مـن                 -٦٧

ايل التشريعات وبناء القدرات وكذلك مـن خـالل تطـوير أدوات         خالل أنشطة ُمخّصصة يف جم    
صـوب نظـام عـاملي فّعـال ملكافحـة          "وميكِّـن الربنـامج العـاملي       . لتيسري تقدمي املساعدة يف امليدان    

، املكتَب من توفري التوجيه املهـين وتقـدمي املـشورة واخلـربة الفنيـة إىل الـدول األطـراف                    "الفساد
ذت بـرامج ميدانيـة شـاملة لبنـاء القـدرات يف عـدد مـن               كمـا ُنفِّـ   .  طلبـها  يف االتفاقية، بناًء علـى    

 عرض شـامل هلـذه املـساعدة، مبـا يف ذلـك             CAC/COSP/IRG/2012/3ويرد يف الوثيقة    . البلدان
وكـثريا مـا تكـون أنـشطة املـساعدة التقنيـة الـيت ينفـذها              . قائمة الدول واألقاليم املـستفيدة منـها      

با لالسـتعراض   وحتـسُّ . دة مـشمولة باالتفاقيـة    ز علـى جمـاالت متعـدّ      املكتب واسعة النطاق وتركّـ    
ل للتركيز على منع الفـساد، سـيلزم مزيـد مـن املـساعدة التقنيـة                اآليت للفصل الثاين، ومع التحوّ    

  .يف هذا اجملال املعيَّن
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ــة يف إطــار برناجمــه اخلــاص باملرشــدين يف جمــال        -٦٨ ــضا املــساعدة التقني ويقــدِّم املكتــب أي
ويهــدف ذلــك الربنــامج إىل تـوفري خــرباء متخصــصني يف املوقــع علــى املــدى  . حـة الفــساد مكاف

وقـد  . الطويل من خالل تعيني مستشارين معنيني مبكافحـة الفـساد يف مكاتبـه اإلقليميـة أساسـاً                
 مـن خـالل تعـيني مستـشار مكلَّـف مبهـام علـى الـصعيد         ٢٠١١أُعيـد تنـشيط الربنـامج يف عـام     

ــة ال  ــوطين يف مجهوري ــى الــصعيد       ال ــني مبهــام عل ــشارين مكلَّف ــة وتعــيني مست كونغــو الدميقراطي
مـن أجـل   (وبنمـا  ) مـن أجـل شـرق أفريقيـا    (وكينيـا  ) من أجـل شـرق آسـيا   (اإلقليمي يف تايلند   
  ).أمريكا الوسطى

وبعد تنفيـذ عـدة دورات تدريبيـة وحلقـات عمـل، ُيجـرى أو سـُيجرى حتليـل ألوجـه                       -٦٩
ــيم لالحتياجــات يف    ــصور وتقي ــوادور      الق ــا وإك ــة يف إثيوبي ــذايت املرجعي ــيم ال ــة التقي ــار قائم إط

 تنقـيح االسـتراتيجيات الوطنيـة    ومتّ. زانيـا املتحـدة ومـايل وناميبيـا بنـاء علـى طلبـها         ومجهورية تن 
وتساعد األمانة الـدول يف اسـتعراض تنفيـذها         . ملكافحة الفساد على أساس نتائج التقييم الذايت      

فاقية، وال سيما الفصل املتعلق باملنع، وستـسدي بنـاء علـى الطلـب              جلميع الفصول األربعة لالت   
مزيــدا مــن املــشورة بــشأن اإلجــراءات املطلوبــة أو االحتياجــات مــن املــساعدة التقنيــة الالزمــة   

  .لتدارك أوجه القصور املستبانة
لـدان  وطلب املؤمتر إىل األمانة، وناشد اجلهات املاحنة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة والب               -٧٠

املستفيدة، أن تكثِّف من التعاون والتنـسيق فيمـا بينـها يف تقـدمي املـساعدة التقنيـة يف جمـال منـع                   
الفساد، ورحَّب بالتعاون القائم بني األمانة وبرنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي إلدمـاج املـساعدة          

لتنميـة األوسـع نطاقـا،      التقنية املتعلقة مبكافحة الفساد واملستندة إىل االتفاقية يف جدول أعمال ا          
  .مبا يف ذلك إطار عمل األمم املتحدة للمساعدة اإلمنائية

ويعمل املكتب بالتشارك مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبدعم مـن كليـة مـوظفي              -٧١
منظومة األمم املتحدة، على تنفيذ مبادرة هتدف إىل دعـم وتوجيـه األعمـال الراميـة إىل إدمـاج                   

 عمليات إعداد الربامج يف األمم املتحدة، وال سيما إطار عملـها للمـساعدة        مكافحة الفساد يف  
ويف هـذا الـصدد، سـتعد دورة تدريبيـة بـشأن مكافحـة الفـساد، باعتبارهـا جـزءا مـن           . اإلمنائيـة 

ــ. التــدريب العــام علــى عمليــة إطــار املــساعدة اإلمنائيــة   ل هــدف الــدورة العــام يف تزويــد  ويتمثَّ
ــة املتعلقــة    املــشاركني فيهــا باملعــا  ــة والعملي ــة األساســية وكــذلك باملهــارات التحليلي رف النظري

مبكافحة الفساد ووضع برامج مكافحة الفساد وكيفية إدراج تلك الربامج ضـمن عمليـة إطـار                
وستفيد هذه الدورة أيضا يف وضع قائمة بأمساء اخلـرباء الـذين ميكنـهم عقـد                . املساعدة اإلمنائية 

ــست    ــدورات يف امل ــذه ال ــل ه ــوُي. قبلمث ــدربني     توقَّ ــدريب امل ــدورة لت ــة ل ــصيغة النهائي ع وضــع ال
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وبرنامج التدريب اخلاص هبا، مبا يف ذلك جمموعـة مـواد مرجعيـة ودليـل لتيـسري الـدورة ومـواد                   
  .٢٠١٢تدريبية، وإتاحتها لألفرقة القطرية لألمم املتحدة حبلول هناية عام 

 إخباريـة بـشأن مكافحـة الفـساد         ، أطلـق املكتـب أول نـشرة       ٢٠١٢فربايـر   /ويف شباط   -٧٢
لتقدمي تقارير عن التطورات يف فيينا ومجيع أحنـاء العـامل فيمـا يتعلـق مببـادرات مكافحـة الفـساد           

وتوزَّع النشرة اإلخبارية، الـيت تـصدر كـل ثالثـة أشـهر، علـى شـبكة واسـعة             . وأنشطة املكتب 
ــة وشــركاء األمــم املتحــدة    ــدول األعــضاء واملنظمــات الدولي ــشرة  وســ. مــن ال وف تتــضمن الن

ــة مكافحــة الفــساد     مقــاالت تغطّــ ي األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا احلكومــات فيمــا يتعلــق باتفاقي
طــري لــتمكني جمموعــة واملعلومــات احملدَّثــة الــواردة مــن امليــدان علــى الــصعيدين اإلقليمــي والقُ 
فاقيــة م احملــرز يف تنفيــذ اتواســعة مــن أصــحاب املــصلحة واألطــراف املهتمــة مــن مواكبــة التقــدّ 

  .مكافحة الفساد وتقدمي املساعدة التقنية
    

    االستنتاجات والتوصيات  -ثالثاً  
لعــلّ الفريــق العامــل ينظــر يف التقــدُّم احملــرز يف تنفيــذ أحكــام االتفاقيــة اخلاصــة بــاملنع،     -٧٣

ولعلّـه يقتـرح أيـضا سـبال        . واجلهود املبذولة للتوعية مبشكلة الفـساد يف مجيـع قطاعـات اجملتمـع            
  . لتعزيز تنفيذ أحكام االتفاقية اخلاصة باملنعأخرى
دة الـسنوات للفتـرة حـىت عـام         ولعلّ الفريـق العامـل يتـابع النظـر يف خطـة العمـل املتعـدّ                 -٧٤

، عندما تبدأ الدورة الثانية السـتعراض تنفيـذ االتفاقيـة، وحيـدِّد املواضـيع اجلوهريـة الـيت                   ٢٠١٥
  .سينظر فيها خالل اجتماعاته املقبلة

ع الدول األطراف علـى مواصـلة جهودهـا مـن أجـل التـبكري               لعلّ الفريق العامل يشجِّ   و  -٧٥
يف تقدمي التقارير عن تنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية، باستخدام قائمة التقييم الذايت املرجعيـة،               

دة وحتديـــد مـــع التركيـــز علـــى تقيـــيم فعاليـــة تـــدابري املنـــع القائمـــة، وجتميـــع املمارســـات اجليِّـــ
ولعلّـــه يـــشجِّع الـــدول األطـــراف علـــى مواصـــلة تبـــادل . اجـــات مـــن املـــساعدة التقنيـــةاالحتي

دة يف جمـــال تنفيـــذ الـــسياسات والتـــدابري املعلومـــات اجلديـــدة واحملدَّثـــة عـــن املمارســـات اجليِّـــ 
  .واملمارسات املتعلقة بالفصل الثاين من االتفاقية

ة الـسبل والوسـائل الكفيلـة       ولعلّ الفريق العامل يقوم، بوجـه خـاص، بتحديـد ومناقـش             -٧٦
وســعيا إىل مواصــلة إقامــة . مبواصــلة تكــوين رصــيد معــريف تراكمــي يف جمــال مكافحــة الفــساد 

التعــاون بــني الــدول األطــراف واملنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة ذات الــصلة يف تعزيــز وتطــوير   
لعــلّ الفريــق سياســات وممارســات وقائيــة ملنــع ومكافحــة الفــساد وتبــادل املمارســات اجليِّــدة،   
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العامل يقترح سبال كفيلة بتعزيز التعاون وتبادل املعلومات بني الـدول واملنظمـات الدوليـة مـن          
ولعـلّ الفريـق العامـل يقـوم حتديـدا          . أجل وضـع منتجـات وأدوات معرفيـة وإقامـة تعـاون تقـين             

نـها عقـد   مبواصلة تشجيع الدول األطراف على تعزيز األنشطة اإلقليمية ملنع الفساد، بوسـائل م       
  .حلقات عمل إقليمية بشأن تبادل اخلربات واملمارسات اجليِّدة ذات الصلة

ولعــلّ الفريــق العامــل يقــّدم إرشــادات بــشأن وضــع ضــمانات حمــدَّدة ومكيَّفــة حــسب   -٧٧
  .االحتياجات ملكافحة الفساد يف القطاعات األشّد عرضة له

ذين ال ينتمــون إىل القطــاع العــام، وبــالنظر إىل مــا يكتــسيه دوُر األفــراد واجلماعــات الــ   -٧٨
كاجملتمع املدين واملنظمات غري احلكومية واملنظمات اجملتمعية، من أمهية يف منـع الفـساد ويف بنـاء                 
القدرات دعماً ملنـع الفـساد، لعـلّ الفريـق العامـل يعيـد تأكيـد توصـيته إىل الـدول األطـراف بـأن                         

  .فساد، وتعزيز قدراهتم يف هذا اجملالتواصل تشجيع مشاركة األفراد واجلماعات يف منع ال
ف جهودهـا الراميـة إىل إشـراك        ولعلّ الفريق العامل يوصي الـدول األطـراف بـأن تكثِّـ             -٧٩

القطاع اخلاص يف اجلهـود املبذولـة ملنـع الفـساد وأن تكـّرس املزيـد مـن اهتمامهـا لتوثيـق عـرى                  
  .الشراكات القائمة بني القطاعني العام واخلاص

ريق العامل يؤكّـد مـن جديـد علـى أمهيـة أنـشطة التـدريب والتوعيـة يف جمـال                     ولعلّ الف   -٨٠
منع الفساد يف القطاعني العام واخلاص على مجيع املـستويات، ويـشجع الـدول األطـراف علـى                  

  .أن جتعل هذه األنشطة جزءا ال يتجّزأ من استراتيجياهتا وخططها الوطنية ملكافحة الفساد
ط علماً باملبادرات اليت قامت هبـا األمانـة للتعـاون مـع املنظمـات               ولعلّ الفريق العامل حيي     -٨١

ولعلّـه  . الدولية واإلقليمية ولتعزيز الشراكات مع القطاع اخلاص واألكادمييـات ووسـائل اإلعـالم            
  . د األمانة مبزيد من اإلرشادات بشأن مواصلة املبادرات القائمة واستهالل مبادرات جديدةيزّو
دمي املــساعدة التقنيــة والتــدريب وبنــاء القــدرات، لعــلّ الفريــق العامــل وفيمـا يتعلــق بتقــ   -٨٢

يقّدم إرشادات بشأن ترتيب احتياجات املساعدة التقنية من حيـث األولويـة بغيـة تعزيـز تـدابري                  
ولعلّ الفريق العامـل ينـاقش كـذلك الـسبل الكفيلـة            . منع الفساد واالضطالع جبهود التوعية به     

من املوارد املتاحـة لتقـدمي املـساعدة التقنيـة ويقتـرح وسـائل للتعـاون                بتعظيم مستوى االستفادة    
  .مع الشركاء الوطنيني والدوليني يف هذا الصدد

 


