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مقدمة
Introduction
تحرص الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد على تحقيق أكبقر ققدر مقن
 لكن يبرز تحدي يتعلق بكيفيقة قيقام،االستفادة من االجتماعات المنعقدة تحت مظلة االتفاقية
:الدول بالتنسي بين أجهزتها الحكومية من أجل
 تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد.1
 تطبي أفضل التجارب الدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد.2
 عرض أفضل الممارسات المحلية في االجتماعات الدولية.3
 تقديم المساعدة الفنية للدول األطراف باالتفاقية.4
States parties to the United Nations Convention against Corruption (UNCAC) are keen to
maximize their benefits from the UNCAC meetings, but challenges may arise when an
attempt is made to ensure efficient coordination between relevant governmental
institutions, in order to:
1. Implement the UNCAC;
2. Implement best international practices in promoting integrity and combating
corruption;
3. Share national experience and best practices in international meetings;
4. Provide technical assistance and expertise to other States parties.

خلفية تاريخية
Historical Background
Over the past 10 years, the Kingdom
has amended and its regulations to
meet the provisions of the
Convention. As a result, in 2007 the
National Strategy for Maintaining
Integrity and Combating corruption
was developed and in 2011 the
National Anti- corruption
Commission (NAZAHA) was
established.

The
Kingdom
ratified
the
UNCAC in
2013

صادقت
المملكة
على
االتفاقية
عام
 م2013

 عملت المملكة، سنوات10 خالل
على المواءمة بين أنظمتها وبنود
 وقد نتج عن ذلك إصدار،االتفاقية
 ووضع استراتيجية،أنظمة جديدة
وطنية لحماية النزاهة ومكافحة
 وتأسيس الهيئة الوطنية،الفساد
لمكافحة الفساد

The Kingdom

وقعت المملكة عليها عام

signed the UNCAC

م2004

in 2004

The UNCAC

تم تبني

was

االتفاقية عام

adopted

 م2003

2003

الجهات ذات العالقة الوطيدة في دعم تنفيذ اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد
Government institutions that have a close relationship to
the implementation of the Convention

4
وزارة العدل
Ministry of Justice

8
النيابة العامة
Public Prosecution

3
مؤسسة النقد العربي السعودي

Saudi Arabian
Monetary Authority

7
وزارة الخارجية
Ministry of Foreign
Affairs

2
وزارة الداخلية
Ministry of Interior

6
وزارة المالية
Ministry of Finance

1
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
National Anti-corruption
commission

5
ديوان المظالم
The Board of Grievances

الجهات األخرى
Other institutions

4
وزارة الشققققققققؤون البلديققققققققة
والقروية
Ministry of Municipal
and Rural Affairs

8
القطاع الخاص ومؤسسات
المجتمع المدني

Private sector & civil
society

3
وزارة التجارة واالستثمار

Ministry of Commerce
and Investment

7
الجمارك السعودية
Saudi Customs

2

11
1

وزارة الخدمة المدنية
هيئة السوق المالية
Ministry of Civil Service Capital Market Authority

6
هيئة الرقابة والتحقي
Control and
Investigation Board

5
ديوان المراقبة العامة
General Auditing Bureau

تشكيل فري الخبرال الحكوميين السعودي

Formation of the Saudi Governmental Experts Team
Saudi Arabia formed a team of
government experts, headed by the
National Anti-Corruption Commission,
comprising the following most relevant
Governmental institutions:
1) Ministry of Justice
2) Ombudsman Office
3) Public Prosecution
4) Ministry of Interior
5) Ministry of Foreign Affairs
6) Ministry of Finance
7) Ministry of Civil Service
8) Saudi Arabian Monetary Agency
(SAMA).
A principal member and an alternate
member have been appointed to
represent each of these institutions .

شقققكلت المملكقققة العربيقققة السقققعودية فريققققا مقققن
الخبقققرال الحكقققوميين برئاسقققة الهيئقققة الوطنيقققة
 وعضوية الجهات ذات العالقة،لمكافحة الفساد
،الوطيدة باتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفسقاد
: وقد ضم التشكيل كال من
 وزارة العدل.1
 ديوان المظالم.2
 النيابة العامة.3
 وزارة الداخلية.4
 وزارة الخارجية.5
 وزارة المالية.6
 وزارة الخدمة المدنية.7
 مؤسسة النقد العربي السعودي.8
 وعضقو احتيقاطي،وقد تم تعيين عضو أساسقي
.لتمثيل هذه الجهات في الفري الحكومي

اختصاصات الفري الحكومي السعودي
Terms of Reference of the Saudi Experts Team

2

1

 االسققققتفادة مققققن الممارسققققاتالمثلقققى للقققدول األطقققراف فقققي
حمايقققققة النزاهقققققة ومكافحقققققة
الفساد
 عققققققرض تجققققققارب المملكققققققةالمحلية الناجحة في مؤتمرات
الققدول األطققراف واجتماعاتهققا
الحكومية

استعراض الدول التي تقع القرعة
على المملكة الستعراضها

المشاركة الفعالة في آلية
استعراض اتفاقية األمم المتحدة
لمكافحة الفساد

-

Reviewing other States
parties as determined by
drawing of lots

3

-

Utilization of the best
international practices in
protecting integrity and
combating corruption
Sharing the Kingdom’s
successful
national
experiences and best
practices at the CoSP and
its subsidiary bodies.

Effective participation in
the Implementation of
the Review Mechanism
of the UNCAC.

دور الفري الحكومي في ضمان المشاركة الفعالة في آلية استعراض اتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الفساد
Role of the Governmental Experts Team in the effective
participation in the Review Mechanism of the UNCAC

اإلجابة على قائمة التقييم
الذاتي

4
Completing the selfassessment checklist

مناقشة خبرال الدول
المستعرضة في الزيارة
القطرية

5
Meeting reviewing
states in the
Country Visit

حضور القرعة

3

تعيين ضابط االتصال

2

Attending the
drawing of lots

Appointing the focal
point

مناقشة تقرير االستعراض
والخالصة الوافية

استيفال الملحوظات الواردة
على المملكة تمهيدا لنشر
التقرير

6
Discussing the
Executive Summary
and country report

7
Taking corrective
actions on all
comments stated in
the country report

 ) خبيرا حكوميا15( تعيين

1
Appointing (15) Gov.
Expert

دور الفري الحكومي السعودي في استعراض الدول التي تقع القرعة على
المملكة الستعراضها
The Role of the Saudi Government Experts Team in Reviewing
States parties as determined by the Drawing of Lots

3

2

1

استعراض مملكة البحرين في
دورة االستعراض الثانية

استعراض سلطنة عمان في
دورة االستعراض الثانية

استعراض سلطنة عمان في
دورة االستعراض األولى

Rreviewing Bahrain in Reviewing Oman in the Reviewed Oman in the
first review cycle
the Second review cycle Second review cycle

Stages

دور الفري الحكومي في تطبي أفضل الممارسات الدولية
The Role of the Saudi Government Experts Team in
implementing best international practices
المراحل

One

Inviting relevant agencies to participate in
the most relevant international meetings

Two

Good preparation for the meeting

Three

Participation report
The report includes the following:
• Best international practices.
• Recommendations on how to implement
these practices.
• Agencies concerned with these practices.
• Report signed by all members of he
delegation.

Following-Up

Four

The Government Experts Team meets
every three months, to discuss;
• Progress made by each agency in the
implementation of international best
practices in areas of protecting
integrity and combating corruption.
• Challenges to the implementation of
international best practices.
• Proposals for appropriate solutions to
overcome these challenges.

دعقققوة الجهقققات ذات العالققققة للمشقققاركة فقققي
االجتماعات الدولية

األولى

التحضير الجيد لالجتماع

الالانية

تقرير المشاركة
:يتضمن التقرير اآلتي
.• أفضل الممارسات الدولية
• التوصيات والمقترحات حول كيفية
.تطبي تلك الممارسات
.• الجهات المعنية بتلك التوصيات
• يوقع التقرير من جميع أعضال
.الوفد

الالالالة

المتابعة
يجتمع فريق الخبراء الحكومي كلل الالاللة أشلهر
:لمناقشة اآلتي
• التقدم المحرز من كل جهة في تنفيذ أفضل
الممارسلللات الدوليلللة فلللي مجلللالي حمايللللة
النزاهة ومكافحة الفساد
• التحللللديات التللللي تواجلللل تطبيللللق أفضلللللل
الممارسات الدولية
• اقتلللرال الحللللول المناسللللبة للت لللل علللللى
التحديات التي تواج التطبيق

الرابعة

بعض مخرجات عمل الفري الحكومي
Examples of Government Experts outcomes
تطبي أفضل الممارسات الدولية الصادرة عن
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

تقديم المساعدة الفنية ألي من الدول األطراف

Implementation of the best
international practices published by
the UNODC

Providing technical assistance to
other States Parties

طووت العديد وودللووالعدلحوومالعدلستلدوو لعد ووويت ل
دووتعهلحولدل دووويحولءوووضل وووتاللءتووو لعد م ووومال
عددددد عدصم ةلعواللسيوالعملوولعد يلودةلعد ي وضل
بمد خوووود عالدعدل ،وووو لب ووووملءووووضلددوووو لل ووووم ل
بوومللرت در وورتالعداتوومهض لد دد و لعدي دوو دإطووم ل
عديادوودولبنووومالعد وووم ةل 11لوووالعاق م،دووو لدعدوووددد ل
عدي روووضلديروووت ،لع وووي،عقدلدماللسمءلووو ل عد ووووم ل
دغد،همللالعم د .

عاودالعدحدةو لعدتط دو لد سمءلو لعد وم لبمدييومدالل و
لسيووالعملووولعد يلوودةلعد ي ووضلبمد خوود عالدعدل ،وو
دعدخ ووووو،عالعدلسوووووتلددالعد ووووويت دال د ةلقد دووووو
ديود العدخ وو،عالءوضلبيووللعدودديلعدي،بد و لعرو ل دد و
ع يي،عضلعق م،د لعملولعد يلدةلءضل د قهلعدثملد

Many Saudi government bodies
have developed their regulations
and procedures in light of the best
international practices developed by
UNODC, including the Bangalore
Principles of Judicial Conduct,
Implementation
Manual,
the
Evaluation Framework on Article
11 of the Convention, the Practical
Guide
to
Developing
AntiCorruption Strategies etc.

The National Anti-Corruption
Commission, in cooperation with
UNODC and the Saudi Experts Team,
held a training course to train experts
from selected Arab countries on the
second cycle of the review mechanism.

عرض تجارب المملكة في تعزيز النزاهة في التعليم
Presenting the Kingdom's
experiences in promoting integrity in
education

ل
ل
ل
ل

،ود لعد  ،والعدلسوتلضلعديد ودللوالعديلوم جلعد م ل و ل
ءووضلللوومدضلة م وو لعد معهووو لدلسمءلوو لعد ووم لءوووضل
عا ي معووومالدعالعدي ،ووو لبمق م،دووو لعملوووولعد يلووودة
د سمءل لعد م لدلاللب،زهوملقم ود ل للد و للمعهو ل
ءضلعدلمليمالدعدسردمالعد دلد لدعدي س. ،

The Expert Team has presented
many successful experiences at
UNCAC meetings, in the protection
of integrity and combating
corruption. For example, the experts
presented the Saudi experience with
the establishment of Nazaha Clubs
in civil and military universities and
colleges.

أفضل السبل لتعزيز االستفادة من مؤتمر الدول األطراف واالجتماعات الحكومية ذات العالقة
)(تجربة المملكة العربية السعودية
How to maximize the benefits from the Conference of States Parties
and its subsidiary bodies
( أهمية استمرارية االجتماعات الدورية للفريSaudi Arabia’s Experience)
 وتحديد التحديات،الحكومي لمتابعة تنفيذ التوصيات
وسبل التغلب عليها
Importance of the Experts Team’s periodic
meetings to follow-up on the
implementation of recommendations, and
identify challenges and ways to overcome
them

أهمية دعوة الجهات الحكومية ذات العالقة
 وإعداد التوصيات،لحضور االجتماعات

6

1

أهمية وجود آلية مكتوبة ومتف عليها بين
الجهات لتعزيز االستفادة من االجتماعات الدولية
Importance of a written and agreed upon
cooperation mechanism between
government institutions to enhance the
utilization of international meetings

Political will to implement
recommendations is a basic
requirement

2

5

Importance of inviting relevant
governmental agencies to attend
meetings and prepare
recommendations

اإلرادة السياسية لتنفيذ التوصيات
مطلب أساس

4

3

حسن اختيار أعضال فري
الخبرال الحكومي
Good selection of the
Saudi Government
Experts Team

،التدريب المستمر للخبرال الحكوميين
وتهيئة البدالل المناسبين
Continuous training of the
Experts Team, and developing a
Succession plan

Discussion
Question
What are the experiences of States
Parties in coordinating between their
internal bodies to adopt the best

سؤال للنقاش
ما هي تجارب الدول األطراف في التنسي

 لتبني أفضل التجارب،بين الجهات الداخلية
الدولية في حماية النزاهة ومكافحة الفساد؟

international experiences in
protecting integrity and combating
corruption?

شكرا ً لكم
Thank you

