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  الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية 
  املعين مبنع الفساد

  ٢٠٢٠حزيران/يونيه  ١٠و ٩فيينا، 
  من جدول األعمال املؤقَّت* ٣البند 

        األولويات يف املستقبل
م املحرز يف أنشطة الفريق العامل احلكومي الدويل املفتوح العضوية دُّالتق    

  املعين مبنع الفساد 
    

  األمانة  من إعدادورقة معلومات أساسية     
    

  مقدمة  -أوال  
اعتمد مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســــــاد، يف دورته الثالثة   -١

لدوحة من املعقودة يف  ثاين/نوفمرب  ١٣إىل  ٩ا تدابري  ٣/٢، القرار ٢٠٠٩تشــــــرين ال املعنون "ال
الوقائية". ويف هذا القرار، قرر املؤمتر إنشاء فريق عامل حكومي دويل مؤقت مفتوح العضوية وفقا 

مي من النظام الداخلي للمؤمتر، بغية تقد ٢من املادة  ٢من االتفاقية والفقرة  ٦٣من املادة  ٧للفقرة 
  املشورة إىل املؤمتر ومساعدته يف تنفيذ الوالية املسندة إليه فيما يتعلق مبنع الفساد.

  وقرر املؤمتر أيضا أن يؤدي الفريق العامل الوظائف 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 وتعميمها والترويج هلا؛   (ج)  
مســــاعدة املؤمتر على تشــــجيع التعاون بني مجيع أصــــحاب املصــــلحة وقطاعات   (د)  

  املجتمع يف مكافحة الفساد بشكل مشترك. 
  

  *  CAC/COSP/WG.4/2020/1. 
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وقرر املؤمتر كذلك أن جيتمع الفريق العامل أثناء دورات املؤمتر، وأن يعقد، حســـــــب   -٣
 ٧االقتضاء، اجتماعني على األقل يف فترة ما بني الدورات يف حدود املوارد املتاحة، وفقا للفقرة 

ملادة  حة ال ٦٣من ا كاف حدة مل ية األمم املت فاق ملادة  ٢فســـــــاد والفقرة من ات ظام  ٢من ا من الن
  الداخلي ملؤمتر الدول األطراف.

ــد ذلــك القرار يف قراره   -٤ ــد املؤمتر من جــدي ، املعنون ٤/٣ويف دورات الحقــة، أكَّ
"إعالن مراكش بشــأن منع الفســاد"، الذي قرر فيه أن يواصــل الفريق العامل عمله بإســداء 

ساعدة إىل املؤمتر شورة وتقدمي امل ساد، والقرار  امل شأن منع الف سندة إليه ب يف تنفيذ الوالية امل
املعنون "متابعة إعالن مراكش بشـــأن منع الفســـاد"، الذي قرر فيه أن يواصـــل الفريق  ٥/٤

من أجل مناقشــة  ٢٠١٥العامل اتباع خطة العمل املتعددة الســنوات للفترة املمتدة حىت عام 
  اجتماعاته.  مسائل مواضيعية خمتلفة خالل

واعتمد املؤمتر، يف دورته الســـادســـة املعقودة يف ســـانت بطرســـربغ، االحتاد الروســـي،   -٥
، املعنون "مواصلة استعراض تنفيذ اتفاقية ٦/١، القرار ٢٠١٥تشرين الثاين/نوفمرب  ٦إىل   ٢  من

فيذ اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفســاد"، الذي اســتهل مبوجبه الدورة الثانية آللية اســتعراض تن
األمم املتحدة ملكافحة الفســــاد، اليت تضــــمنت اســــتعراض الفصــــل الثاين من االتفاقية (التدابري 

هذا الســـياق، طلب إىل األمانة أن تنظم جداول األعمال املؤقتة لفريق اســـتعراض   الوقائية). ويف
عامل، حبيث تتجنب تنفيذ االتفاقية وســــــائر اهليئات الفرعية اليت أنشــــــأها املؤمتر، مثل الفريق ال

  تكرار املناقشات، مع مراعاة الواليات املسندة إىل تلك اهليئات.
املعنون "متابعة إعالن مراكش بشـــــــأن منع الفســـــــاد"،  ٨/٨ورحَّب املؤمتر، يف قراره   -٦

ــامنــة املعقودة يف أبوظيب يف الفترة من   الــذي كــانون  ٢٠إىل  ١٦اعتمــده املؤمتر يف دورتــه الث
، باجلهود املستمرة اليت يبذهلا الفريق العامل يف تيسري تبادل املعلومات بني ٢٠١٩األول/ديسمرب 

الدول األطراف بشــــأن مبادراهتا وممارســــاهتا اجليدة فيما يتعلق باملواضــــيع اليت نظر فيها الفريق 
 أيلول/ ٦إىل  ٤ومن  ٢٠١٨أيلول/ســـبتمرب  ٧إىل  ٥العامل يف اجتماعيه املعقودين يف فيينا من 

صادرة عن الفريق العامل خالل ٢٠١٩  سبتمرب شدد على أمهية االستنتاجات والتوصيات ال ، و
إىل الدول األطراف أن تواصــــــل تبادل املعلومات، وطلب إىل هذين االجتماعني. وطلب املؤمتر 

أن يواصـــــــل توفري وإعداد مبادرات مكتب األمم املتحدة املعين باملخدِّرات واجلرمية (املكتب)، 
لبناء القدرات، مبا يشــــمل إعداد منتجات معرفية وأدوات تقنية جديدة، بناء على الطلب ورهنا 
سبية،  سات اجليدة الن ستبانة املمار ساد، وا شأن تدابري منع الف بتوافر موارد من خارج امليزانية، ب

لدول األطراف. كما طلب املؤمتر إىل وتيســــــري تبادل اخلربات والدروس املســــــتفادة فيما بني ا
األمانة، رهنا بتوافر موارد من خارج امليزانية، أن تواصـــــــل عملها بصــــــفتها مرصـــــــدا دوليا 
للممارســـــات اجليدة يف جمال منع الفســـــاد، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث املوقع الشـــــبكي 

  املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.
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قد ُأعدَّت ورقة املعلومات األســـــاســـــية هذه إلبالغ الفريق العامل أثناء اجتماعه احلادي و  -٧
عشــــر بالتقدم املحرز يف تنفيذ واليته. وهتدف إىل مســــاعدة الفريق العامل يف مداوالته ويف حتديد 

  أنشطته يف املستقبل. 
    

  اجتماعيه التاسع والعاشرملحة عامة عن مناقشات الفريق العامل وتوصياته يف   -ثانيا  
املعنون "تعزيز التدابري الوقائية ملكافحة الفســـاد"، أن تشـــمل  ٧/٥قرَّر املؤمتر، يف قراره   -٨

، تضــارب ٢٠١٨املواضــيع املطروحة للمناقشــة خالل االجتماع التاســع للفريق العامل، يف عام 
اخلاصة بإقرار الذمة املالية ومدى  مالنُُّظمن االتفاقية)؛ واستخدام  ٧من املادة  ٤املصاحل (الفقرة 
من االتفاقية)؛ يف حني ســـيكون موضـــوع املناقشـــة يف االجتماع  ٨من املادة  ٥فعاليتها (الفقرة 

، هو الدروس املســـتفادة بشـــأن وضـــع اســـتراتيجيات مكافحة الفســـاد ٢٠١٩العاشـــر، يف عام 
  من االتفاقية). ٥وتقييمها وأثرها (املادة 

التاسع والعاشر للفريق العامل، وفيما يتعلق بتطوير وجتميع املعارف يف ويف االجتماعني   -٩
ية احلضــــــور على ما  جمال منع الفســـــــاد، أطلعت دول أطراف وعدة منظمات حكومية دول
ضيعية.  شات موا صلة خالل ثالث مناق سبته من خربات ذات  شطة وما اكت ضطلعت به من أن ا

اول باإلجياز والتحليل املدخالت الواردة من وقدَّمت األمانة مذكرات معلومات أســــــاســــــية تتن
  الدول األطراف بشأن املواضيع املطروحة للنقاش.

، يف إطار موضــــــوع تبادل ٢٠١٨وناقش الفريق العامل يف اجتماعه التاســــــع، يف عام   -١٠
تضــارب املعلومات واخلربات فيما بني الدول بشــأن التدابري واملمارســات الوقائية، مســائل مثل إدارة 

املصـــاحل، واســـتحداث نظم خاصـــة بإقرار الذمة املالية واإلفصـــاح عن تضـــارب املصـــاحل، ووضـــع 
سياسات رامية إىل مكافحة الفساد وتنفيذها. وأفاد عدة متكلمني مبا اختذته بلداهنم من تدابري خمتلفة 

لتدابري الرامية إىل منع لتنفيذ أحكام الفصل الثاين من االتفاقية من أجل تعزيز منع الفساد، منها مثال ا
غســـل األموال، وتعزيز مراجعة احلســـابات، وتدابري الرقابة الداخلية، وعمليات االشـــتراء العمومي، 

  السلوك.   وزيادة الشفافية وتيسري االطالع العام على املعلومات، ووضع مدونات جديدة لقواعد
بني تعزيز نظم إقرار الذمة املالية وأشــار متكلمون إىل التحديات اليت يطرحها حتقيق التوازن   -١١

واإلفصاح عن تضارب املصاحل، من جهة، واملحافظة على اخلصوصية وسرية البيانات الشخصية، 
  وطلبوا إىل األمانة أن تنظر يف تقدمي إرشادات عن هذا املوضوع أو تيسري تبادل اخلربات بشأنه.

لدول   -١٢ األطراف فيما يتعلق مبنع تضـــــــارب ونوَّه الفريق العامل بالتقدم الذي أحرزته ا
املصـــاحل وإدارته، وكذلك يف وضـــع وتنفيذ الســـياســـات واالســـتراتيجيات الرامية إىل مكافحة 
الفســـاد، وشـــدد على ضـــرورة مواصـــلة تلك اجلهود. وشـــجَّع الفريق العامل الدول على إعطاء 

ض يف وضــــع هذه األولوية للمبادرات الرامية إىل إدارة تضــــارب املصــــاحل، ودعم بعضــــها البع
  املبادرات وتنفيذها بُسبل منها تبادل املمارسات اجليدة واخلربات املكتسبة يف هذا الشأن.
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والحظ الفريق العامل التنوع الكبري يف النُّهج والتدابري اليت ذكرت الدول األعضــاء يف ردودها   -١٣
ن خالل اســــتحداث نظم إلقرار الذمة زاهة يف اإلدارة العمومية، ماملقدمة أهنا اختذهتا من أجل تدعيم الن

املالية واإلفصاح عن تضارب املصاحل. ولوحظ وجود أوجه تشابه بني واليات قضائية كثرية من حيث 
لِّط الضــوء على عدد من النُّهج املبتكرة اليت ميكن أن تســتفيد  أهداف النظام وعناصــره األســاســية. وســُ

  االقتضاء.  ذ مثل هذه التدابري، حسبمنها الدول األطراف األخرى اليت تنظر يف اختا
وأوصى الفريق العامل بأن يواصل استكشاف موضوع تضارب املصاحل عن طريق النظر   -١٤

اخلاصة بإقرار الذمة  والنُُّظميف الروابط القائمة بني حاالت تضارب املصاحل واإلثراء غري املشروع، 
إلضــــافة إىل ذلك، اقُترح أن ُينظر يف هذا املالية واإلفصــــاح عن تضــــارب املصــــاحل، واملبلِّغني. وبا

سياق حتقيق التوازن بني هذه اإلفصاحات، من جهة، وتدابري محاية اخلصوصية  املوضوع أيضا يف 
  وسرية البيانات الشخصية، من جهة أخرى.

شار الفريق العامل إىل أمهية موضوَعي نظم تعيني املوظفني العموميني وتوظيفهم وترقيتهم   -١٥ وأ
  .٩، وتدابري تدعيم املوضوعية والشفافية يف االشتراء العمومي يف إطار املادة ٧ر املادة يف إطا
وشــجع الفريق العامل الدول األطراف على مواصــلة تعزيز تبادل املعلومات واملمارســات   -١٦

ــــــأن النُّهج والتدابري املتخذة لضــــــمان التحقق الفعال من صــــــحة إقرارات الذمة املالية  اجليدة بش
سات واإل سيا ضارب املصاحل؛ وتعزيز مساءلة املوظفني العموميني؛ ووضع وتنفيذ  فصاحات عن ت

  واستراتيجيات ملكافحة الفساد. 
ية، على   -١٧ خارج امليزان عامل إىل املكتب أن يعمل، رهنا بتوافر موارد من  وطلب الفريق ال

صلة  صلة جهوده من أجل دعم الدول األطراف يف تنفيذ املواد ذات ال من االتفاقية. كما طلب موا
الفريق العامل إىل املكتب أن يواصل جهوده الرامية إىل مجع املعلومات عن املمارسات اجليدة ذات 
الصــلة مبنع تضــارب املصــاحل وإدارته، واســتحداث وتشــغيل نظم إلقرار الذمة املالية واإلفصــاح عن 

  ض التنفيذ.تضارب املصاحل، وخصوصا يف سياق الدورة الثانية آللية استعرا
، بغية توجيه عمله، بأن يعتمد ٢٠١٩وأوصــــــى الفريق العامل، يف اجتماعه العاشــــــر يف عام   -١٨

املؤمتر يف دورته الثامنة خطة عمل متعددة السنوات للفريق العامل، واقترح جمموعة متنوعة من املواضيع 
  العمل.   ورة ملناقشة خطةللنظر فيها. وأوصى أيضا بأن ُتعقد اجتماعات غري رمسية قبل انعقاد الد

وأوصى الفريق العامل أيضا باالستمرار يف املمارسة املتمثلة يف عقد جلسات مشتركة مع   -١٩
ــــــتعراض التنفيذ بغرض تعزيز تبادل املعلومات بني الفريقني، مبا يف ذلك بشــــــأن التقرير  فريق اس

  املواضيعي املتعلق بالفصل الثاين من االتفاقية. 
بادرات وأوصــــــى الفري  -٢٠ نة قوائم امل قدم إىل األما بأن ت لدول األطراف  كذلك ا عامل  ق ال

نة  هبا، لكي تقوم األما لدول األطراف  لك ا نات املفتوحة اليت حتتفظ ت يا بالب قة  واملصـــــــادر املتعل
  بتجميعها وتعميمها.
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وأوصــــــى الفريق العامل الدول األطراف، بغية تفادي ازدواجية اجلهود ولزيادة الفعالية   -٢١
ــــــاريع القرارات خ الل الدورة الثامنة للمؤمتر، بتوحيد اجلهود وتنســــــيقها عند النظر يف تقدمي مش

  املتعلقة مبنع الفساد.
ورحَّب الفريق العامل مبا تقوم به األمانة، يف سياق أداء مهامها بصفتها مرصدا دوليا، من   -٢٢

وإتاحتها على املوقع الشــــبكي  مجع للمعلومات املتعلقة باملمارســــات اجليدة يف جمال منع الفســــاد
  املواضيعي للفريق العامل، وطلب إىل األمانة أن تواصل ذلك العمل. 

وحثَّ الفريق العامل أيضــا الدول األطراف على مواصــلة اســتخدام املعلومات املتاحة على   -٢٣
نع املوقع الشــبكي املواضــيعي، خصــوصــا فيما يتصــل بالســياســات واملمارســات والتدابري املنفذة مل

الفســاد، بعدة ســبل منها وضــع اســتراتيجيات وطنية ملكافحة الفســاد. وباإلضــافة إىل ذلك، شــجَّع 
الفريق العامل الدول األطراف على مواصــــــلة تزويد األمانة باملعلومات عن اجلهود اليت تبذهلا ملنع 

  الفساد، من أجل نشرها على املوقع الشبكي. 
يت تبذهلا األمانة لدعم الدول األطراف يف تنفيذ االتفاقية، وأقرَّ الفريق العامل باجلهود ال  -٢٤

وطلب إىل املكتب أن يواصل تقدمي املساعدة التقنية، بناء على الطلب، بالتنسيق مع اجلهات الثنائية 
  واملتعددة األطراف املقدِّمة للمساعدة التقنية، وخصوصا يف البلدان النامية. 

ضوء ع  -٢٥ سة إىل تزويد املكتب مبا يكفي من موارد من وسلَّط الفريق العامل ال لى احلاجة املا
خارج امليزانية لتقدمي تلك املســــــاعدة التقنية، ودعا الدول األطراف واجلهات املاحنة األخرى إىل 
معاودة تأكيد التزامها مبنع الفســــــاد، وذلك على ســــــبيل املثال من خالل توفري مســــــامهات مالية 

  دة سنوات.خمصصة بشروط ميسرة على مدى ع
ونوَّه الفريق العامل بالتقدم املحرز فيما يتعلق بوضـــع ســـياســـات واســـتراتيجيات مكافحة   -٢٦

الفســاد وتقييمها وأثرها، وشــدد على ضــرورة اســتمرار اجلهود املبذولة يف هذا الشــأن، مبا يف ذلك 
وطنية ملكافحة االســتراتيجيات الباســتخدام األســلوب املبني يف الدليل الذي أصــدره املكتب بعنوان 

  .دليل عملي بشأن صياغتها وتنفيذها ‐الفساد 
    

  معلومات حمدَّثة عن حالة تنفيذ توصيات الفريق العامل يف اجتماعه العاشر  -ثالثا  
  

  تطوير وجتميع املعارف يف جمال منع الفساد  -ألف  
  

  التوصيات    
أوصى الفريق العامل بأن يعتمد مؤمتر الدول األطراف يف دورته الثامنة خطة عمل متعددة   -٢٧

الســنوات للفريق العامل، واقترح جمموعة متنوعة من املواضــيع للنظر فيها. وأوصــى أيضــا بأن ُتعقد 
  اجتماعات غري رمسية قبل انعقاد الدورة ملناقشة خطة العمل. 
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باالستمرار يف املمارسة املتمثلة يف عقد جلسات مشتركة مع وأوصى الفريق العامل أيضا   -٢٨
ــــــتعراض التنفيذ بغرض تعزيز تبادل املعلومات بني الفريقني، مبا يف ذلك بشــــــأن التقرير  فريق اس

  املواضيعي املتعلق بالفصل الثاين من االتفاقية. 
نة قوائ  -٢٩ قدم إىل األما بأن ت لدول األطراف  كذلك ا عامل  بادرات وأوصــــــى الفريق ال م امل

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

    
  اإلجراءات املتخذة    

واصـــل املكتب إعداد املنتجات املعرفية العاملية. وقد ُأعدَّت األدوات واملنشـــورات املعرفية   -٣٠
ــــــاد، وما زالت آلية  ــــــاس اخلربات العاملية واإلقليمية والوطنية املتراكمة يف جمال منع الفس على أس

يد من األدوات اســتعراض التنفيذ متثل أحد املصــادر الرئيســية الســتبانة املجاالت اليت يلزم توفري املز
املعرفية بشـــأهنا. وقد اســـُتخدمت االســـتعراضـــات أيضـــا يف مجع املعلومات اليت أتاحت للمكتب 
التحقق من القوانني املدرجة يف املكتبة القانونية لبوابة األدوات واملعارف املرجعية املتعلقة مبكافحة 

   )١(الفساد، وحتديث هذه القوانني.
ــــــأن ٢٠٢٠ملزمع إطالقهما يف عام وُأعد منشــــــوران جديدان من ا  -٣١ ، ومها دليل مرجعي بش

  العامة. التصدي للفساد يف قطاع الغابات ودليل عملي بشأن تقييم خماطر الفساد وإدارهتا يف املنظمات
وباإلضـــافة إىل ذلك، مجع املكتب معلومات من الدول األطراف عن املبادرات واملصـــادر   -٣٢

حتتفظ تلك الدول األطراف هبا، وأتاح تلك املعلومات من خالل  املتعلقة بالبيانات املفتوحة اليت
  موقع شبكي مواضيعي. 

سياسات العامة أو الدعوة، ُوزِّعت منشورات املكتب   -٣٣ ويف إطار اجلهود املبذولة يف جمال ال
على نطاق واسع يف املؤمترات وحلقات العمل والفعاليات التدريبية ذات الصلة، فضال عن توزيعها 

النظراء وغريهم من أصـــــحاب املصـــــلحة خالل الزيارات الُقطرية أو غريها من املناســـــبات.  على
وتِرد معلومات مفصــلة يف هذا الصــدد يف تقرير  )٢(متاحة أيضــا يف املوقع الشــبكي للمكتب. وهي

الصــــادرين عن مؤمتر الدول األطراف يف اتفاقية األمم  ٧/٦و ٧/٥األمانة عن حالة تنفيذ القرارين 
  ).CAC/COSP/2019/2تحدة ملكافحة الفساد (امل
    

__________ 
 .www.track.unodc.orgمتاحة على الرابط:   )١(  
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.htmlانظر   )٢(  
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  تبادل املعلومات واخلربات بني الدول فيما يتعلق بالتدابري واملمارسات الوقائية  -باء  
  

  التوصيات    
شـــجَّع الفريق العامل الدول األطراف على مواصـــلة تعزيز تبادل املعلومات واملمارســـات   -٣٤

ــــــأن النُّهج والتدابري املتخذة لضــــــمان التحقق الفعال من صــــــحة إقرارات الذمة املالية  اجليدة بش
  واإلفصاحات عن تضارب املصاحل وتعزيز مساءلة املوظفني العموميني.

مل إىل امل  -٣٥ عا خارج وطلب الفريق ال نا بتوافر موارد من  كتب أن يواصـــــــل جهوده، ره
امليزانية، من أجل دعم الدول األطراف يف تنفيذ املواد ذات الصـــلة من االتفاقية. كما طلب الفريق 
صلة  العامل إىل املكتب أن يواصل جهوده الرامية إىل مجع املعلومات عن املمارسات اجليدة ذات ال

ســتحداث وإدارة نظم إلقرار الذمة املالية واإلفصــاح عن تضــارب مبنع وإدارة تضــارب املصــاحل، وا
  املصاحل، وال سيما يف سياق الدورة الثانية آللية استعراض التنفيذ. 

وأوصى الفريق العامل أيضا بأن يواصل استكشاف موضوع تضارب املصاحل عن طريق   -٣٦
اخلاصــة بإقرار الذمة  والنُّظمشــروع، النظر يف الروابط القائمة بني تضــارب املصــاحل واإلثراء غري امل

املالية واإلفصــــاح عن تضــــارب املصــــاحل، واملبلِّغني. وباإلضــــافة إىل ذلك، اقُترح أن ُينظر يف هذا 
املوضــــوع أيضــــا يف ســــياق حتقيق التوازن بني هذه اإلقرارات واإلفصــــاحات، من جهة، والتدابري 

  من جهة أخرى.املتخذة حلماية اخلصوصية وسرية البيانات الشخصية، 
  

  اإلجراءات املتخذة    
شــــــارك املكتب يف عدد من حلقات العمل اليت عقدهتا منظمات إقليمية من أجل تعزيز   -٣٧

تبادل اخلربات واملمارســـات اجليدة ذات الصـــلة فيما بني بلدان املنطقة، كما دعم املكتب حلقات 
ملشـــــاركني على االســـــتعداد من هذا القبيل. وكانت هذه الفعاليات هتدف أيضـــــا إىل مســـــاعدة ا

  للمناقشات اليت تتعلق مبنع الفساد، اليت سُتجرى أثناء دورة املؤمتر الثامنة. 
ويف سياق مشروع يهدف إىل التعجيل بتنفيذ االتفاقية، أنشأ املكتب منربا إقليميا للجنوب   -٣٨

  بزامبيا. األفريقي، يضطلع ببعثة لرسم اخلرائط والوقوف على البيانات األساسية اخلاصة
ويف بوركينا فاســـو ومايل والنيجر، اضـــطلع املكتب بتقييم الحتياجات الدوائر القضـــائية   -٣٩

  املتخصصة املسؤولة عن اجلرائم املالية واالقتصادية يف جمال تكنولوجيا املعلومات.
ية   -٤٠ ملال لذمة ا وقدَّم املكتب املســـــــاعدة إىل حكومة هندوراس من أجل تعزيز نظام إقرار ا
ــــــياق املقابالت وت ــــــابات، بناء على املعلومات اليت ُجمعت يف س كييفه لفائدة الدائرة العليا للحس

  املجراة مع أصحاب املصلحة.
كتب املعين باملخدرات واجلرمية مع مكتب املدعي العام، واملســـؤول املويف كينيا، تواصـــل   -٤١

(مبا يشــمل املدعي العام الســابق  التنفيذي عن مبادرة "بناء اجلســور" اليت يقودها رئيس اجلمهورية
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لكينيا) ورابطة الربملانيني الشباب يف كينيا بشأن حالة مشروع قانون محاية املبلِّغني عن املخالفات. 
اجلسور" (اليت أصدر بشأهنا   وباإلضافة إىل ذلك، تواصل املكتب مع فرقة العمل املعنية مببادرة "بناء

) بشأن ٢٠١٩شر يف اجلريدة الرمسية يف كانون األول/ديسمرب رئيس كينيا، أوهورو كينياتا، أمرا ُن
  إمكانية تقدمي الدعم يف جمال بناء القدرات الالزمة حلماية املبلِّغني عن املخالفات.

لتنفيذ تلك التوصــيات يف  املتخذة اتإلجراءويِرد املزيد من املعلومات املفصــلة عن مجيع ا  -٤٢
  ).CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و ٧/٥املؤمتر  تقرير األمانة عن حالة تنفيذ قراري

    
  مجع املمارسات اجليدة يف جمال منع الفساد وتعميمها والترويج هلا  -جيم  

  التوصيات    
الذي طلب فيه املؤمتر إىل الفريق العامل أن يعقد على  ٧/٦أشــار الفريق العامل إىل القرار   -٤٣

األقل اجتماعني قبل الدورة الثامنة للمؤمتر، وطلب فيه إىل األمانة، رهنا بتوافر موارد من خارج 
ملوقع الشبكي امليزانية، أن تواصل عملها باعتبارها مرصدا دوليا، وذلك بالقيام بأمور منها حتديث ا

  املواضيعي للفريق العامل، بإدراج املعلومات ذات الصلة فيه.
وحث الفريق العامل أيضــا الدول األطراف على مواصــلة اســتخدام املعلومات املتاحة على   -٤٤

املوقع الشـــبكي املواضـــيعي للفريق العامل، بشـــأن الســـياســـات واملمارســـات والتدابري املنفذة ملنع 
سبل  ساد، بعدة  ساد. وشجع الفريق العامل الدول الف ستراتيجيات وطنية ملكافحة الف منها وضع ا

ــــــاد، من أجل  األطراف على مواصــــــلة تزويد األمانة مبعلومات عن جهودها الرامية إىل منع الفس
  نشرها على املوقع الشبكي املواضيعي.

  
  اإلجراءات املتخذة    

واصــــــل املكتب مجع كل املعلومات املقدَّمة من الدول األطراف قبل كل اجتماع للفريق   -٤٥
العامل، وكذلك العروض اإليضاحية املقدمة أثناء االجتماعات والتقارير ذات الصلة، إىل جانب روابط 

   )٣(امل.الع  إىل املواد املرجعية؛ كما واصل إتاحتها من خالل املوقع الشبكي املواضيعي التابع للفريق
ـــذ القرار   -٤٦ ـــار تنفي ـــب تقريرا  ٧/٥ويف إط ـــد املكت ـــل، أع ـــام ـــات الفريق الع وتوصــــــي

)CAC/COSP/WG.4/2019/2٥  ) على أســـاس املعلومات اليت قدمتها احلكومات بشـــأن تنفيذ املادة 
مذكرة األمني ا ية ردا على  فاق ــــــفوية املؤرخة من االت عام الش ملذكرة  ٢٠١٩آذار/مارس  ١٨ل وا

. وحىت وقت إعداد ورقة املعلومات األساسية ٢٠١٩نيسان/أبريل  ٢٦الشفوية التذكريية املؤرخة 
دولة. وتضـــمنت الردود الواردة من البلدان التالية معلومات  ٢٣هذه، كانت قد وردت ردود من 

شة:  يا، باكستان، الربازيل، بلغاريا، اجلبل األسود، دولة قطر، أرمينيا، أوكرانتتعلق مبوضوع املناق

__________ 
  )٣(  www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html. 
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رومانيا، ســـلوفاكيا، صـــربيا، طاجيكســـتان، العراق، كوبا، كولومبيا، لبنان، ليتوانيا، املكســـيك، 
  اململكة العربية السعودية، ميامنار، النمسا، هنغاريا، الواليات املتحدة األمريكية.

ات قبل االجتماع العاشر للفريق العامل: االحتاد الروسي، وقدَّم أحد عشر بلدا آخر معلوم  -٤٧
لة يا (دو ندي، بوليف ــــــو، بورو فاس نا  يا، بوركي طال يا، إي بان ــــــ يات)، جيبويت، -إس عددة القوم املت

  النكا، الصني، كوت ديفوار، مصر. سري
ي وقد أتيحت النصـــوص الكاملة للردود املقدمة، مبوافقة الدول املعنية، على املوقع الشـــبك  -٤٨

  )٤(للفريق العامل.
    

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

  التوصية    
أوصى الفريق العامل بأن ُيدرج يف خطة عمله موضوع منع الفساد يف القطاع اخلاص يف إطار   -٤٩

ــــــة ميكن أن تتناول مجلة ١٢املادة  أمور، منها تدابري منع طلب  من االتفاقية. وُأشــــــري إىل أن املناقش
زاهة يف القطاع اخلاص، ومعايري مســك الدفاتر، الرشــاوى، ومعلومات عن الربامج املتعلقة باالمتثال والن

  واإلبالغ الطوعي، وميكن أن تشمل مشاركة ممثلني من القطاع اخلاص يشاركون فيها كمناظرين.
    

  اإلجراءات املتخذة    
زاهة يف القطاعني اإلقليمية والعاملية الرامية إىل تعزيز معايري النواصـــــل املكتب دعم اجلهود   -٥٠

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

ة للمنتدى االقتصـــــادي العاملي، ورابطة أمم جنوب شـــــرق آســـــيا، ورابطة التعاون الفســـــاد التابع
االقتصادي آلسيا واملحيط اهلادئ، ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، مبا يف ذلك فرقة 

  العمل املعنية مبكافحة الفساد التابعة للجنة املساعدة اإلمنائية يف تلك املنظمة. 
كتب يف االجتماع األول للفريق العامل املعين مبكافحة الفساد التابع ملجموعة وشارك امل  -٥١

سنوية  العشرين، برئاسة اململكة العربية السعودية، ويف فعالية جانبية ُنظِّمت احتفاال بالذكرى ال
العاشــرة إلنشــاء الفريق. وقدَّم املكتب عروضــا إيضــاحية عن قياس الفســاد، ووضــع ســياســات 

مكافحة الفساد وتنفيذها وتقييمها، واملساعدة القانونية املتبادلة، والفساد والبعد  واستراتيجيات
اجلنســاين، وكذلك اســترداد املوجودات. وباإلضــافة إىل ذلك، قدَّم املكتب معلومات حمدثة إىل 
الفريق العامل املعين مبكافحة الفســــاد التابع ملجموعة العشــــرين عن نتائج الدورة الثامنة للمؤمتر 

__________ 
 .www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session10.htmlمتاحة على الرابط:   )٤(  
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واألعمال التحضريية للدورة االستثنائية للجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد، املقرر عقدها 
  .٢٠٢١عام   يف
ــــبة اليوم الدويل ملكافحة الفســــاد   -٥٢ ــــارك املكتب يف محلة توعية ُأطلقت مبناس ويف كينيا، ش
لفساد يف القطاع ، وأقام شراكة جديدة مع مبادرة الشركة الزرقاء هتدف إىل مكافحة ا٢٠١٩ لعام

  اخلاص من خالل محلة توعية إعالمية.
ويف قريغيزســــــتان، عقد املكتب اجتماعات مع منظمات املجتمع املدين والقطاع اخلاص،   -٥٣

  حيث قدم معلومات عن ُسبل املسامهة يف تنفيذ االتفاقية. 
قة عمل نظمتها ويف السنغال، شارك املكتب، مبناسبة اليوم الدويل ملكافحة الفساد، يف حل  -٥٤

اهليئة الوطنية ملكافحة الفســـــاد (املكتب الوطين ملكافحة االحتيال والفســـــاد) بشـــــأن دور القطاع 
  اخلاص يف مكافحة الفساد.

وتِرد معلومات مفصـــلة عن مجيع اإلجراءات املتخذة لتنفيذ هذه التوصـــية يف تقرير األمانة   -٥٥
  ). CAC/COSP/2019/2( ٧/٦و ٧/٥عن حالة تنفيذ قراري املؤمتر 

 


