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 الدورة الثامنة
  ٢٠١٩األول/ديسمرب   كانون ٢٠-١٦أبوظيب، 

  *من جدول األعمال املؤقَّت ٤البند 
        املنع

التقدُّم املحرز يف أنشطة الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية     
     املعين مبنع الفساد 

      مذكِّرة من األمانة    
    مقدِّمة  -أوًال  

اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، يف دورته الثالثة   -١
لدوحة من  ثاين/نوفمرب تشــــــرين  ١٣إىل  ٩املعقودة يف ا تدابري  ٣/٢، القرار ٢٠٠٩ال املعنون "ال

ذلك القرار، قرَّر املؤمتر إنشــــاء فريق عامل حكومي دويل مؤقت مفتوح العضــــوية،  الوقائية". ويف
من النظــام الــداخلي للمؤمتر،  ٢من املــادة  ٢من االتفــاقيــة والفقرة  ٦٣  من املــادة ٧وفقــا للفقرة 

  ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد. تقدمي املشورة إىل املؤمتر بغية
  وحتقيقا لتلك الغاية، قرَّر املؤمتر أن يضطلع الفريق العامل باملهام التالية:  -٢

  مساعدة املؤمتر يف تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد؛   (أ)  
  الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية؛تيسري تبادل املعلومات واخلربات بني   (ب)  
  تيسري مجع أفضل املمارسات يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا؛  (ج)  
مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة وقطاعات   (د)  

  املجتمع بغية منع الفساد. 

                                                                    
  *  CAC/COSP/2019/1. 
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الفريق العامل أثناء دورات املؤمتر وأن يعقد، حسب االقتضاء، وقرَّر املؤمتر أيضا أن جيتمع   -٣
  اجتماعني على األقل بني دورة وأخرى يف حدود املوارد املتاحة.

خلامســـــــة، على التوايل، القرار   -٤ عة وا يه الراب املعنون "إعالن  ٤/٣واعتمد املؤمتر، يف دورت
عالن مرَّاكش بشأن منع الفساد"، وقرَّر املعنون "متابعة إ ٥/٤مراكش بشأن منع الفساد"، والقرار 

فيهما أن يواصــــل الفريق العامل عمله الرامي إىل إســــداء املشــــورة إىل املؤمتر ومســــاعدته يف تنفيذ 
الوالية املســَندة إليه بشــأن منع الفســاد. وقرَّر املؤمتر أيضــا أن يتَّبع الفريق العامل خطة عمل متعدِّدة 

  ناقشة مسائل مواضيعية خمتلفة خالل اجتماعاته.من أجل م ٢٠١٥ السنوات حىت عام
إىل   ٢واعتمد املؤمتر، يف دورته السادسة املعقودة يف سانت بطرسربغ، االحتاد الروسي، من   -٥
املتحدة   ، املعنون "مواصــلة اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم٦/١، القرار ٢٠١٥تشــرين الثاين/نوفمرب  ٦

املتحدة ملكافحة   الدورة الثانية آللية اســتعراض تنفيذ اتفاقية األمم ملكافحة الفســاد"، الذي اســتهلَّ فيه
الفســاد، مبا يشــمل اســتعراض تنفيذ الفصــل الثاين (التدابري الوقائية) من االتفاقية. ويف ذلك الســياق، 
ة طلب املؤمتر إىل األمانة أن تنظِّم جداول األعمال املؤقتة لفريق اســـــتعراض تنفيذ اتفاقية األمم املتحد

ملكافحة الفساد واهليئات الفرعية األخرى اليت أنشأها املؤمتر، مثل الفريق العامل، على حنو ُيجتنب به 
  تكرار املناقشات، مع احترام الوالية املسندة إىل كلٍّ من هذه اهليئات.

املعنون "متابعة إعالن مرَّاكش بشــــأن منع الفســــاد"، الذي  ٧/٦ورحَّب املؤمتر، يف قراره   -٦
ــــــابعة املعقودة يف فيينا من اعتم ، ٢٠١٧تشــــــرين الثاين/نوفمرب  ١٠إىل  ٦ده املؤمتر يف دورته الس

باجلهود اليت يبذهلا الفريق العامل من أجل تيسري تبادل املعلومات بني الدول األطراف، وشدَّد على 
ــــــتنتاجات والتوصــــــيات اليت اعتمدها الفريق العامل يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا من  أمهية االس

. وطلب املؤمتر إىل ٢٠١٧آب/أغســـــطس  ٢٣إىل  ٢١ومن  ٢٠١٦آب/أغســـــطس  ٢٤إىل   ٢٢
الدول األطراف أن تواصـــــــل تبادل املعلومات، وطلب إىل األمانة، رهنا بتوافر موارد من خارج 

كي تواصل عملها باعتبارها مرصدا دوليًّا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشب امليزانية، أن
  املواضيعي للفريق العامل بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه. 

وقد ُأعدَّت هذه املذكِّرة من أجل إطالع املؤمتر على التقدُّم املحرز يف األنشــــــطة املتعلقة   -٧
بتنفيذ والية الفريق العامل. وهي هتدف إىل مساعدة املؤمتر يف مداوالته ويف وضع إرشادات للفريق 

  نشطته املقبلة.العامل وحتديد أ
    

    والعاشر  ملحة عامة عن مناقشات الفريق العامل وتوصياته يف اجتماعيه التاسع  -ثانيًا  
املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســــــاد"، أن تشــــــمل  ٧/٥قرَّر املؤمتر، يف قراره   -٨

ــــع للفريق العامل، يف عام  ــــة خالل االجتماع التاس ــــيع املناقش تضــــارب املصــــاحل ، ٢٠١٨مواض
من االتفاقية)، واسـتخدام النظم اخلاصـة باإلفصـاح عن إقرارات الذمة املالية  ٧من املادة  ٤  (الفقرة

)، يف حني ســيكون موضــوع املناقشــة يف االجتماع العاشــر، ٨املادة  من ٥  ومدى فعاليتها (الفقرة
فساد وتقييمها وقياس الدروس املستفادة بشأن وضع استراتيجيات مكافحة ال ، هو٢٠١٩يف عام 

  ).٥تأثريها (املادة 
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وجتميع املعارف يف  بتطويرويف االجتماعني التاســــع والعاشــــر للفريق العامل، وفيما يتعلق   -٩
جمال منع الفســاد، أطَلعت دول أطراف وعدَّة منظمات حكومية دولية احلضــور على ما اضــطلعت 

ت مواضيعية. وقدَّمت األمانة مذكرات به من أنشطة وما اكتسبته من خربات خالل ثالث مناقشا
معلومات أسـاسـية تتناول باإلجياز والتحليل املدخالت الواردة من الدول األطراف بشـأن املواضـيع 

  للنقاش. املطروحة
ــــــع، يف عام   -١٠ ، يف إطار موضــــــوع تبادل ٢٠١٨وناقش الفريق العامل يف اجتماعه التاس

ــــــات الوقائية، خربات الدول يف جمال املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق  بالتدابري واملمارس
منع الفســاد من خالل اإلدارة الفعَّالة لتضــارب املصــاحل، واســتحداث نظم خاصــة بإقرارات الذمة 
املالية واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل، ووضـــع ســـياســـات رامية إىل مكافحة الفســـاد وتنفيذها. 

فــة اليت اتَّخــذهتــا بلــداهنم لتنفيــذ أحكــام الفصـــــــل الثــاين عــدَّة متكلمني عن التــدابري املختل وأبلغ
مثال التدابري الرامية إىل منع غســـــل األموال، وتعزيز  االتفاقية هبدف تعزيز منع الفســـــاد، ومنها من

مراجعة احلســابات وتدابري الرقابة الداخلية وعمليات االشــتراء العمومي، وزيادة الشــفافية وتيســري 
  ت العامة، ووضع مدوَّنات جديدة لقواعد السلوك. االطِّالع على املعلوما

وأشــــــار متكلمون إىل التحديات اليت يثريها حتقيق التوازن بني تعزيز نظم إقرارات الذمة   -١١
املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل، من جهة، ومحاية اخلصــوصــية وســرية البيانات الشــخصــية 

توفري إرشــــــادات بشــــــأن تبادل اخلربات املتعلقة جهة أخرى، وطلبوا إىل األمانة أن تنظر يف  من
  تيسري هذه العملية. املسألة، أو  هبذه
ضارب املصاحل   -١٢ ونوَّه الفريق العامل بالتقدُّم الذي أحرزته الدول األطراف فيما يتعلق مبنع ت

وتنفيذها، وإدارته، وكذلك يف وضـــع الســـياســـات واالســـتراتيجيات الرامية إىل مكافحة الفســـاد 
وشــــدَّد على ضــــرورة مواصــــلة تلك اجلهود. وشــــجَّع الفريق العامل الدول على إعطاء األولوية 
للمبادرات الرامية إىل إدارة تضـــــارب املصـــــاحل، ودعم بعضـــــها البعض يف وضـــــع هذه املبادرات 

  تبادل املمارسات اجليدة واخلربات املكتسبة يف هذا الشأن. وتنفيذها بُسبل خمتلفة، منها
والحظ الفريق العــامــل التنوع الكبري يف النهج والتــدابري اليت ذكرت الــدول األعضـــــــاء   -١٣
ــــــتحداث ردودها املقدَّمة أهنا اختذهتا من أجل تدعيم الن يف زاهة يف اإلدارة العمومية، من خالل اس

ه ُنظم إلقرارات الذمة املالية واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل. والحظ الفريق العامل وجود أوج
تشــــــابه بني واليات قضــــــائية كثرية من حيث أهداف النظم املعتمدة لدى كل منها وعناصــــــرها 
ستفيد منها  ضوء على عدد من النهج املبتكرة اليت ميكن أن ت ُسلِّط ال ضافة إىل ذلك،  سية. وإ األسا

  الدول األطراف األخرى اليت تنظر يف اختاذ مثل هذه التدابري، حسب االقتضاء.
ريق العامل بأن يواصل استكشاف موضوع تضارب املصاحل عن طريق النظر وأوصى الف  -١٤

يف الروابط القائمة بني تضارب املصاحل واإلثراء غري املشروع، والنظم اخلاصة بإقرارات الذمة املالية 
واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل، واملبلِّغني. وباإلضــافة إىل ذلك، اقُترح أن ُينظر يف هذا املوضــوع 

ســياق حتقيق التوازن بني هذه اإلفصــاحات، من جهة، وتدابري محاية اخلصــوصــية وســرية  أيضــا يف
  البيانات الشخصية، من جهة أخرى.
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وأشــــار الفريق العامل إىل أمهية موضــــوَعي تعيني املوظفني العموميني وتوظيفهم وترقيتهم   -١٥
  .٩العمومي يف إطار املادة ، وتدابري تدعيم املوضوعية والشفافية يف االشتراء ٧إطار املادة  يف
وشــجَّع الفريق العامل الدول األطراف على مواصــلة تدعيم تبادل املعلومات واملمارســات   -١٦

ــــــأن النهج والتدابري املتَّخذة لضــــــمان التحقُّق الفعَّال من صــــــحة إقرارات الذمة املالية  اجليدة بش
ني، وكذلك وضــع ســياســات واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل وتدعيم مســاءلة املوظفني العمومي

  واستراتيجيات ملكافحة الفساد وتنفيذها. 
وطلــب الفريق العــامــل إىل مكتــب األمم املتحــدة املعين بــاملخــدِّرات واجلرميــة (املكتــب)   -١٧
يواصــــل جهوده من أجل دعم الدول األطراف يف تنفيذ املواد ذات الصــــلة من االتفاقية، رهنا  أن

ية هلذا الغرض. كما طلب الفريق العامل إىل املكتب أن يواصـــــــل بتوافر موارد من خارج امليزان
جهوده الرامية إىل مجع املعلومات عن املمارسات اجليدة ذات الصلة مبنع تضارب املصاحل وإدارته، 
واســـتحداث وتشـــغيل ُنظم إلقرارات الذمة املالية واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل، وخصـــوصـــا 

  التنفيذ. تعراضسياق الدورة الثانية آللية اس يف
، بأن يعتمد املؤمتر يف دورته ٢٠١٩وأوصــــى الفريق العامل، يف اجتماعه العاشــــر يف عام   -١٨

الثامنة خطة عمل متعددة الســنوات لفريق العمل، واقترح جمموعة متنوعة من املواضــيع للنظر فيها. 
  العمل.  وأوصى أيضا بأن ُتعقد اجتماعات غري رمسية قبل انعقاد الدورة ملناقشة خطة

وأوصـــى الفريق العامل أيضـــا مبواصـــلة املمارســـة املتمثلة يف عقد اجتماعات مشـــتركة مع   -١٩
ــــــتعراض التنفيذ هبدف تعزيز تبادل املعلومات بني الفريقني، مبا يف ذلك بشـــــــأن التقرير  فريق اس

  املواضيعي املتعلق بتنفيذ الفصل الثاين من االتفاقية. 
ل  -٢٠ كذ عامل  بادرات وأوصــــــى الفريق ال نة قوائم امل قدِّم إىل األما بأن ت لدول األطراف  ك ا

نة  هبا، لكي تقوم األما لدول األطراف  لك ا نات املفتوحة اليت حتتفظ ت يا بالب قة  واملصـــــــادر املتعل
  بتجميعها وتعميمها.

وأوصــــــى الفريق العامل الدول األطراف، بغية تفادي ازدواجية اجلهود ولزيادة الفعالية   -٢١
قة خالل  قدمي القرارات املتعل ها عند النظر يف ت نة للمؤمتر، بتوحيد اجلهود وتنســــــيق ثام لدورة ال ا
  الفساد.  مبنع
ورحَّب الفريق العامل مبا تقوم به األمانة، يف ســـياق أداء مهامها بصـــفتها مرصـــدًا دوليًّا،   -٢٢
ا على املوقع الشــبكي مجع للمعلومات املتعلقة باملمارســات اجليدة يف جمال منع الفســاد وإتاحته من

عامل، وطلب إىل األمانة أن تواصـــــــل جهودها الرامية إىل مجع معلومات  املواضــــــيعي للفريق ال
  املمارسات اجليدة للدول فيما يتعلق مببادرات مكافحة الفساد.  عن
وحثَّ الفريق العامل أيضــا الدول األطراف على مواصــلة اســتخدام املعلومات املتاحة على   -٢٣

لشبكي املواضيعي للفريق العامل بشأن السياسات واملمارسات والتدابري املنفَّذة ملنع الفساد، املوقع ا
ــتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســاد. وباإلضــافة إىل ذلك، شــجَّع الفريق  بل منها وضــع اس ــُ بعدة س

الفســـاد،  العامل الدول األطراف على مواصـــلة تزويد األمانة باملعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا ملنع
  من أجل نشرها على املوقع الشبكي نفسه.
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وأقرَّ الفريق العامل باجلهود اليت تبذهلا األمانة لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية،   -٢٤
وطلب إىل املكتب أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية، بناء على الطلب، بالتنسيق مع اجلهات الثنائية 

  مة للمساعدة التقنية، وخصوصا يف البلدان النامية. واملتعددة األطراف املقدِّ
وســــلَّط الفريق العامل الضــــوء على احلاجة املاســــة إىل تزويد املكتب مبا يكفي من موارد   -٢٥
خارج امليزانية لتقدمي تلك املســــــاعدة التقنية، ودعا الدول األطراف واجلهات املاحنة األخرى  من
ـــبيل املثال من خالل توفري مســـامهات مالية معاودة تأكيد التزامها مبنع الف إىل ســـاد، وذلك على س

  خمصَّصة بشروط ميسَّرة على مدى عدَّة سنوات.
وأقرَّ الفريق العامل بالتقدُّم املحرز فيما يتعلق بوضـــع ســـياســـات واســـتراتيجيات مكافحة   -٢٦

مبا يف ذلك  الفســـــاد وتقييمها وأثرها، وأكَّد ضـــــرورة اســـــتمرار اجلهود املبذولة يف هذا الشـــــأن،
االستراتيجيات الوطنية ملكافحة باستخدام األسلوب املبيَّن يف املنشور الذي أصدره املكتب بعنوان 

  .الفساد: دليل عملي بشأن صياغتها وتنفيذها
    

ة عن حالة تنفيذ توصيات الفريق العامل يف اجتماعيه التاسع دَّثمعلومات حم  -ثالثًا  
    والعاشر

    وجتميع املعارف يف جمال منع الفسادتطوير   -ألف  
    التوصية  -١  

ــــــع، إىل املكتب أن يواصـــــــل   -٢٧ تاس ماعه ال عامل، يف اجت مجع  العمل علىطلب الفريق ال
سات اجليدة  صاحل، ووإدارة مبنع  املتعلقةاملعلومات عن املمار ضارب امل شغيل ُنظم بت ستحداث وت ا

يف ســـياق الدورة الثانية آللية ال ســـيما تضـــارب املصـــاحل، وإلقرارات الذمة املالية واإلفصـــاح عن 
  التنفيذ. استعراض

    
    اإلجراءات اُملتَّخذة    

واصـــل املكتب إعداد املنتجات املعرفية العاملية. وقد ُأعدَّت األدوات واملنشـــورات املعرفية   -٢٨
التنفيذ متثِّل أحد املصادر على أساس اخلربات العاملية واإلقليمية املتراكمة، وما زالت آلية استعراض 

ضا ستخدمت االستعراضات أي سية الستبانة املجاالت اليت يلزم توفري األدوات فيها. وقد ا  يف الرئي
مجع املعلومات واألمثلة، كما أهنا أتاحت للمكتب التحقُّق من القوانني اُملدرجة يف املكتبة القانونية 

  )١(املتعلقة مبكافحة الفساد وحتديث هذه القوانني كذلك.لبوابة األدوات واملعارف املرجعية 
سياسات العامة أو الدعوة، ُوزِّعت منشورات املكتب   -٢٩ ويف إطار اجلهود املبذولة يف جمال ال

على نطاق واسع يف املؤمترات وحلقات العمل واألحداث التدريبية ذات الصلة، فضال عن توزيعها 

                                                                    
 .www.track.unodc.orgمتاحة على الرابط التايل:   )١(  
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صـــــلحة خالل الزيارات القطرية أو غريها من املناســـــبات. على النظراء وغريهم من أصـــــحاب امل
  )٢(متاحة أيضا يف املوقع الشبكي للمكتب. وهي

    
    التوصية  -٢  

موضوع تضارب املصاحل  يستمر يف استقصاءأوصى الفريق العامل، يف اجتماعه التاسع، بأن   -٣٠
اخلاصــــة   عن طريق النظر يف الروابط القائمة بني تضــــارب املصــــاحل واإلثراء غري املشــــروع، والنظم

أيضــًا، عالوًة على ذلك،  اقُترحوبإقرارات الذمة املالية واإلفصــاح عن تضــارب املصــاحل، واملبلِّغني. 
 تضــارب املصــاحل عن اإلفصــاحو ة املاليةنظم إقرارات الذمبني  ةوازننظر يف املوضــوع يف ســياق املال
  جهة، والتدابري املتَّخذة حلماية سرية وخصوصية البيانات الشخصية من جهة أخرى.  من
    

    اإلجراءات اُملتَّخذة    
، أجرى املكتب مشاورات مع عدد من أصحاب املصلحة الوطنيني ٢٠١٨يف آذار/مارس   -٣١

ل  يف فييت نام بشــــأن املمارســــات الفعلية املتَّبعة يف تنفيذ نظام إقرارات الذمة املالية هبدف التوصــــُّ
فهم للفجوات املحتملة وُسبل تعزيز النظام احلايل. واشتملت تلك املشاورات على إجراء حوار  إىل
  منظمات املجتمع املدين ذات الصلة. مع
ــــــترداد ٢٠١٨ويف آذار/مارس   -٣٢ ــــــري النكا، بالتعاون مع مبادرة اس ، نظَّم املكتب يف س

املوجودات املســـــروقة، حلقة عمل تدريبية ملدة يومني بشـــــأن إصـــــالح ُنظم إقرارات الذمة املالية 
ب أيضـــا يف بنغالديش حلقة ، عقد املكت٢٠١٨واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل. ويف أيار/مايو 

  عمل بشأن ُنظم اإلفصاح عن تضارب املصاحل وإقرارات الذمة املالية لفائدة جلنة مكافحة الفساد. 
، برناجما تدريبيا ٢٠١٨ونيســــان/أبريل  ٢٠١٧وَنفَّذ املكتب، يف كانون األول/ديســــمرب   -٣٣

زاهة وإدارة مراجعة احلسابات الن بشأن مراجعة إقرارات الذمة املالية هبدف بناء قدرة مسؤويل جلنة
  ومكتب مدير االدعاء العام يف غرينادا على استبانة حاالت اإلثراء غري املشروع.

    
    تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية  -باء  

    التوصية  -١  
تبادل  تدعيمشــــجَّع الفريق العامل، يف اجتماعه التاســــع، الدول األطراف على مواصــــلة   -٣٤

املعلومات واملمارســــات اجليدة بشــــأن النُّهج والتدابري املتَّخذة لضــــمان التحقُّق الفعَّال من صــــحة 
  مساءلة املوظفني العموميني. وتدعيمإقرارات الذمة املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل 

    
    اإلجراءات اُملتَّخذة     

قدَّم املكتب الدعم لوحدة مكافحة الفساد يف كمبوديا يف جمال صوغ مدوَّنة قواعد سلوك   -٣٥
 هنفس للموظفني العموميني. وقدَّم ممثلون عن املكتب عرضا إيضاحيا يف حلقة عمل ُعقدت يف البلد

                                                                    
  .www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.htmlانظر   )٢(  
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جلزاءات يف النظم املتعلقة بتضارب بشأن حتقيق التوازن بني املنع وا ٢٠١٧يف تشرين الثاين/نوفمرب 
، مشـــاورات مع وحدة مكافحة الفســـاد من ٢٠١٨املصـــاحل. كما أجرى املكتب، يف آذار/مارس 

أجل تقييم تنفيذ نظام إقرارات الذمة املالية وفهم اإلجراءات املتَّبعة واســـــتبانة الفجوات. ويف إطار 
جل إدماج منظوراهتم بشــــأن نظام إقرارات هذا التقييم، اســــُتشــــري ممثلون عن املجتمع املدين من أ

  الذمة املالية. 
    

    التوصية  -٢  
أن يواصــــل جهوده من أجل دعم  طلب الفريق العامل، يف اجتماعه التاســــع، إىل املكتب  -٣٦

تنفيذ املواد ذات الصــلة من االتفاقية، رهنًا بتوافر موارد من خارج امليزانية هلذا  الدول األطراف يف
عامل إىل املكتب أيضـــــــًا  وطلبالغرض.  أن يواصـــــــل العمل على مجع املعلومات عن  الفريق ال

شغيل نظم إلقرارات الذمة  ستحداث وت صاحل وبا ضارب امل املمارسات اجليدة املتعلقة مبنع وإدارة ت
  املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل، وال سيما يف سياق الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ.

    
    جراءات اُملتَّخذةاإل    

شـــارك املكتب يف عدد من حلقات العمل اإلقليمية اليت نظَّمتها منظمات إقليمية من أجل   -٣٧
تعزيز تبادل اخلربات واملمارســـــات اجليدة ذات الصـــــلة فيما بني بلدان املنطقة، كما دعم املكتب 

على االســــتعداد حلقات من هذا القبيل. وهدفت هذه األحداث أيضــــا إىل مســــاعدة املشــــاركني 
  للمناقشات اليت تتعلق مبنع الفساد واليت ستجرى أثناء دورة املؤمتر الثامنة. 

وُأطلقت أربع منصـــــات إقليمية للتعجيل بتنفيذ االتفاقية هبدف حتديد األولويات اإلقليمية   -٣٨
  وإجياد حلول إقليمية مشتركة لتعزيز تنفيذ االتفاقية.

    
    اجليدة يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلامجع املمارسات   -جيم  

    التوصيات    
الذي طلب فيه املؤمتر إىل الفريق  ٧/٦أشار الفريق العامل، يف اجتماعه التاسع، إىل القرار   -٣٩

العامل أن يعقد على األقل اجتماعني قبل الدورة الثامنة للمؤمتر، وطلب فيه إىل األمانة، رهنا بتوافر 
خارج امليزانية، أن تواصــــــل عملها باعتبارها مرصــــــدا دوليًّا، وذلك بالقيام بأمور منها موارد من 

  حتديث املوقع الشبكي املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.
الذي رأى أن يكون  ٧/٥وباإلضـــــــافة إىل ذلك، أشـــــــار الفريق العامل إىل قرار املؤمتر   -٤٠

ستراتيجيات مكافحة  موضوع اجتماع الفريق شأن وضع ا ستفادة ب شر هو الدروس امل العامل العا
  من االتفاقية).  ٥الفساد وتقييمها وأثرها (انظر املادة 

وحثَّ الفريق العامل، يف اجتماعه العاشــــــر، الدول األطراف على مواصــــــلة اســــــتخدام   -٤١
أن الســـياســـات واملمارســـات املعلومات املتاحة على املوقع الشـــبكي املواضـــيعي للفريق العامل بشـــ

والتدابري املنفَّذة ملنع الفساد، بعدة ُسبل منها وضع استراتيجيات وطنية ملكافحة الفساد. وباإلضافة 
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ـــجَّع الفريق العامل الدول األطراف على مواصـــلة تزويد األمانة مبعلومات عن اجلهود  إىل ذلك، ش
  لشبكي املواضيعي.اليت تبذهلا ملنع الفساد، من أجل نشرها على املوقع ا

    
    اإلجراءات اُملتَّخذة    

ضيعي للفريق   -٤٢ شبكي املوا ضا، من خالل املوقع ال صل أي صل املكتب مجع املعلومات ووا وا
مل،  عا ماع للفريق ال كل اجت بل  لدول األطراف ق مة من ا قدَّ مات امل حة مجيع املعلو تا مل، إ عا ال

ات والتقارير ذات الصلة، إىل جانب روابط إىل وكذلك العروض اإليضاحية املقدَّمة أثناء االجتماع
  )٣(املرجعية. املواد
ـــذ القرار   -٤٣ ـــار تنفي ـــب تقريرا  ٧/٥ويف إط ـــدَّ املكت ـــل، أع ـــام ـــات الفريق الع وتوصــــــي

)CAC/COSP/WG.4/2019/2 ٥  قدَّمتها احلكومات بشـــأن تنفيذ املادة) على أســـاس املعلومات اليت 
ــــــفوية املؤرخة  عام الش مذكِّرة األمني ال ية ردًّا على  فاق ملذكِّرة  ٢٠١٩آذار/مارس  ١٨من االت وا

، وردت ٢٠١٩حزيران/يونيه  ٤. وحىت ٢٠١٩نيســــــان/أبريل  ٢٦الشــــــفوية التذكريية املؤرخة 
لتالية معلومات تتعلق مبوضوع املناقشة: دولة. وتضمنت الردود الواردة من البلدان ا  ٢٣  ردود من

صربيا،  سلوفاكيا،  أرمينيا، أوكرانيا، باكستان، الربازيل، بلغاريا، اجلبل األسود، اجلزائر، رومانيا، 
سعودية،  طاجيكستان، العراق، قطر، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليتوانيا، املكسيك، اململكة العربية ال

  يات املتحدة األمريكية.ميامنار، النمسا، هنغاريا، الوال
مل:   -٤٤ عا ــــــر للفريق ال عاش ماع ال بل االجت يا معلومات ق لدا إضـــــــاف حد عشــــــر ب قدَّم أ و

ـــو، بوروندي، بوليفيا (دولة  االحتاد ـــبانيا، إيطاليا، بوركينا فاس ـــي، إس تعددة القوميات)، امل-الروس
  النكا، الصني، كوت ديفوار، مصر.  جيبويت، سري

املة للردود املقدَّمة، مبوافقة الدول املعنية، على املوقع الشـــبكي وقد أتيحت النصـــوص الك  -٤٥
  )٤(للفريق العامل.

    
    التعاون بني أصحاب املصلحة وقطاعات املجتمع من أجل منع الفساد  -دال  

    التوصية    
أوصى الفريق العامل، يف اجتماعه التاسع، بأن ُيدرج يف خطة عمله موضوع منع الفساد   -٤٦

مجلة من االتفاقية، مع اإلشارة إىل أن املناقشة ميكن أن تتناول  ١٢يف القطاع اخلاص يف إطار املادة 
لدى القطاع اخلاص،  ،أمور ثال  تدابري منع طلب الرشـــــــاوى، ومعلومات عن برامج االمت ها  من
، وميكن أن تشـــمل مشـــاركة ممثلني من القطاع اخلاص الطوعيايري مســـك الدفاتر، واإلبالغ ومع

  مناظرين.يشاركون فيها ك
    

                                                                    
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.htmlانظر   )٣(  
  .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session10.htmlانظر   )٤(  
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    اإلجراءات اُملتَّخذة    
ــــــل املكتب دعم اجلهود اإلقليمية والعاملية الرامية إىل تعزيز املعايري يف القطاعني العام   -٤٧ واص

ــــــراكة مع التحالف من أجل الن زاهة، والتحالف العاملي لألعمال التجارية، والفريق واخلاص، بالش
حة الفساد العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملجموعة العشرين، ومبادرة الشراكة من أجل مكاف

التابعة للمنتدى االقتصــادي العاملي، ورابطة أمم جنوب شــرق آســيا، ومنتدى التعاون االقتصــادي 
آلســيا واملحيط اهلادئ، ومنظمة الشــفافية الدولية، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصــادي، 

  اإلمنائية يف تلك املنظمة.  مبا يف ذلك فرقة العمل املعنية مبكافحة الفساد التابعة للجنة املساعدة
وتِرد املعلومات الكاملة عن أنشـــــطة الفريق العامل واألمانة من أجل دعم تنفيذ الفصـــــل   -٤٨

 ).CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و ٧/٥الثاين من االتفاقية يف التقرير املتعلق بتنفيذ قراري املؤمتر 
 


