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البند  4من جدول األعمال المؤقت*
المنع

ُّ
التقدم المحرز في أنشطة الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية
المعني بمنع الفساد
مذكرة من األمانة

أولا -مقدمة
-1

اعتمد مؤتمر الدول األطراف في اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد ،في دوثت العالعة الم ودة في

الدوحة من  9إلى  13تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرمن العاني/نوفمبر  ،2009ال راث  2/3الم نون "التدابير الوقائية" .وفي ذلك ال راث،
قرث المؤتمر إنش ــار فرما عامك حكومي دولي مؤقت مفتول ال ة ــومة ،وف اً للف رة  7من المادة  63من االتفاقية
َّ
والف رة  2من المادة  2من النظام الداخلي للمؤتمر ،من أجك إسـ ـ ــدار المشـ ـ ــوثة إلى المؤتمر ومسـ ـ ــاعدت في تنفي
المسندة إلي بشأن منع الفساد.
الوالية
َ

-2

قرث المؤتمر أيةاً أن يؤدي الفرما ال امك الم ني بمنع الفساد المهام التالية:
وفي ال راث نفس َّ ،
(أ)

مساعدة المؤتمر في تطومر وتجميع الم اثف في مجال منع الفساد؛

(ب)

تيسير تبادل الم لومات والخبرات بين الدول فيما يت لا بالتدابير والمماثسات الوقائية؛

(ج)

تيسير جمع أفةك المماثسات في مجال منع الفساد وت ميمها والترومج لها؛

(د)

مساعدة المؤتمر على تشجيع الت اون بين جميع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع بغية

منع الفساد.
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وقرث المؤتمر ك لك أن يجتمع الفرما ال امك أثنار دوثات المؤتمر ،وأن ي د ،حسـ ــق االقتةـ ــار ،اجتماعين
َّ

على األقـك في فترة مـا بين الـدوثات في حـدود المواثد المتـاحـة .وقـد اتخـ ذـ ا ال راث عم ً بـالف رة  7من المـادة  63من

اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد والف رة  2من المادة  2من النظام الداخلي للمؤتمر.
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وأكد المؤتمر ذلك ال راث في ق ارثه  3/4الم نون "إع ن مراكش بشأن منع الفساد" ،وقراثه  4/5الم نون

"متاب ة إع ن مراكش بش ـ ـ ــأن منع الفس ـ ـ ــاد" ،الل ين قرث فيهما أن يواص ـ ـ ــك الفرما ال امك عمل من أجك إس ـ ـ ــدار

المسندة إلي بشأن منع الفساد.
المشوثة إلى المؤتمر ومساعدت في تنفي الوالية
َ
-5

واعتمد المؤتمر ،في دوثت الس ـ ــادس ـ ــة الم ودة في س ـ ــانت بطرس ـ ــبر  ،االتحاد الروس ـ ــي ،في الفترة من

 2إلى  6تش ـ ـ ـ ـرمن العاني/نوفمبر  ،2015ال راث  1/6الم نون "مواصـ ـ ـ ــلة اسـ ـ ـ ــت راا تنفي اتفاقية األمم المتحدة
لمكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد" .وفي ذلـك ال راث ،أطلا المؤتمر الـدوثة العـانيـة تليـة اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راا تنفيـ اتفـاقيـة األمم المتحـدة

لمكافحة الفس ــاد ،التي ش ــملت اس ــت راا تنفي الفص ــك العاني (التدابير الوقائية) من االتفاقية .وفي ذ ا الص ــدد،

طلـق المؤتمر إلى األمـانـة أن تنظم جـداول األعمـال المؤقتـة لفرما اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــت راا التنفيـ والهي ـات الفر يـة األخر

التي أنش ـ ـ ـ ـ ــأذا المؤتمر ،معك الفرما ال ام ك الم ني بمنع الفس ـ ـ ـ ـ ــاد ،بحيا تتجنق تشراث المناقش ـ ـ ـ ـ ــات ،مع مراعاة

الواليات المسندة إلى تلك الهي ات.
-6

واعتمــد المؤتمر ،في دوثتـ العــامنــة التي ع ــدت في أبوتبي في الفترة من  16إلى  20كــانون األول/

ديســمبر  ،2019ال راث  ،8/8الم نون "متاب ة إع ن مراكش بشــأن منع الفســاد" .وثحق المؤتمر في ذلك ال راث
بالجهود المسـ ـ ـ ــتمرة التي يب لها الفرما ال امك في تيسـ ـ ـ ــير تبادل الم لومات بين الدول األطراف بشـ ـ ـ ــأن مبادثاتها

الجيدة فيما يت لا بالمواتـ ـ ــيع التي نظر فيها الفرما ال امك خ ل اجتماعات الم ودة في فيينا في
ومماثسـ ـ ــاتها مي
الفترتين من  5إلى  7أيلول/س ـ ــبتمبر  2018ومن  4إلى  6أيلول/س ـ ــبتمبر  .2019وباإلت ـ ــافة إلى ذلك ،طلق
المؤتمر إلى الدول األطراف أن تواصـ ـ ـ ــك توفير تلك الم لومات ،وطلق إلى األمانة ،ثذناً بتوافر مواثد من خاثج
الميزانية ،أن تواصـك عملها باعتباثذا مرصـداً دولياً ،وذلك بالايام بأموث منها تحديا الموقع الشـبكي المواتـي ي
للفرما ال امك ،بإدثاج الم لومات ذات الصلة في .

-7

وقد أُعدت ذ ه الم كرة إلب

المؤتمر في دوثت التاس ة بالت دم المحرز في تنفي والية الفرما ال امك.

وتهدف إلى مساعدة المؤتمر في مداوالت وتزومده بإثشادات بشأن عمك الفرما ال امك في المست بك.

ثانيا -لمحة عامة عن مناقشات الفريق العامل وتوصياته في اجتماعيه الحادي عشر
والثاني عشر
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َّقرث المؤتمر في ق ارثه  7/8الم نون "ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفس ــاد في التص ــدي للفس ــاد" إدثاج مس ــألة

ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفسـ ــاد في التصـ ــدي للفسـ ــاد في جدول أعمال الفرما ال امك .وفي ال راث  13/8الصـ ــادث

عن المؤتمر والم نون "إع ن أبوتبي بشأن ت زمز الت اون بين األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسبة وذي ات مكافحة

الفسـاد على منع الفسـاد ومكافحت بمزمد من الف الية" ،طلق المؤتمر إلى الفرما ال امك أن يدثج موتـوعًا للمناقشـة في

اجتماعات الم بلة بشـ ـ ــأن ت زمز دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ــبة في مجال منع الفسـ ـ ــاد ومكافحت  .وطلق

الجيدة المت ل ة بدوث البرلمانات الوطنية وســائر الهي ات التشـرم ية
المؤتمر في ق ارثه  14/8الم نون "ت زمز المماثســات مي
في منع ومكافحة الفساد بجميع أشكال " إلى الفرما ال امك أن يدثج دوث البرلمانات وسائر الهي ات التشرم ية في ت زمز
تنفي االتفاقية كموت ـ ــوج في جدول أعمال اجتماع العاني عش ـ ــر ،ودعوة االتحاد البرلماني الدولي والمنظمات المماثلة

للمشاثكة في حل ة ن اش مواتي ية بشأن ذ ا الموتوج.
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وأُدثج موتـ ـ ــوج ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفسـ ـ ــاد في جدول أعمال االجتماج الحادي عشـ ـ ــر للفرما

ال امك .وأُدثجت في جدول أعمال االجتماج العاني عشـ ــر للفرما ال امك مواتـ ــيع عن دوث األجهزة ال ليا للرقابة
المالية والمحاسبة في منع الفساد ومكافحت ودوث البرلمانات وسائر الهي ات التشرم ية في ت زمز تنفي االتفاقية.
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وفيمـا يت لا بتطومر وتجميع الم ـاثف في مجـال منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد ،تبـادلت الدول األطراف وعدة منظمـات

حكومية دولية أنشطتها وخبراتها ذات الصلة في سياق ث ث مناقشات مواتي ية ُع دت في االجتماعين الحادي
عش ـ ـ ــر والعاني عش ـ ـ ــر للفرما ال امك .وقدم ممعلو األمانة م كرات م لومات أس ـ ـ ــاس ـ ـ ــية تناولت باإليجاز والتحليك
المدخ ت الواثدة من الدول األطراف بشأن المواتيع المطروحة للن اش.
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وخ ل المناقش ـ ـ ــات الموات ـ ـ ــي ية التي داثت في االجتماعين الحادي عش ـ ـ ــر والعاني عش ـ ـ ــر ،في إطاث

موتــوج تبادل الم لومات والخبرات فيما يت لا بالتدابير والمماثســات الوقائية ،ناقش الفرما ال امك خبرات الدول

األطراف في مجاالت ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفس ـ ــاد ،وت زمز دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاس ـ ــبة

في منع الفس ـ ــاد ومكافحت  ،ودوث البرلمانات وس ـ ــائر الهي ات التشـ ـ ـرم ية في ت زمز تنفي االتفاقية .وأفاد متشلمون
بما اتخ ت بلدانهم من تدابير متنوعة لتنفي مختلف أحكام الفصك العاني من االتفاقية.
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وأفيد باتخاذ تدابير لت زمز األطر التشـ ـ ـ ـ ـرم ية والمؤسـ ـ ـ ـ ـس ـ ـ ـ ــية واالس ـ ـ ـ ــتراتيجية ،بهدف تح يا أغراا منها

االس ـ ــتجابة للتوص ـ ــيات المنبع ة عن الية اس ـ ــت راا التنفي  .وقد ش ـ ــملت التدابير المحددة ت ـ ــمان اس ـ ــت ل ذي ات

مكافحة الفس ــاد ،وتزومدذا بما يكفي من الموتفين المتخصـ ـص ــين والتمومك الشافي ،وت زمز نزاذتها الداخلية ،وت زمز

الت اون فيما بين المؤسسات.
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ونوه متشلمون بأذمية التشنولوجيا في ت زمز ف الية جهود مكافحة الفسـاد ،بما في ذلك في سـياق جائحة

مرا فيروس كوثونا (كوفيد ،)19-فة ـ ـ ـ ً عن أذمية ت ديم التدثمق للمسـ ـ ــؤولين ال موميين على مدونات قواعد
السلوك وتةاثب المصالح واإلفصال عن الموجودات ووسائك اإلب
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عن حوادث الفساد.

والحظ متشلمون الدوث الحاسـم ال ي تؤدي البرلمانات والبرلمانيون في الجهود الرامية إلى تنفي االتفاقية

تنفي اً كام ً .وأش ـ ـ ــاثوا إلى أن ت زمز نزاذة أعة ـ ـ ــار البرلمانات ومس ـ ـ ــارلتهم ،بما في ذلك عن طرما اس ـ ـ ــتحداث
مدونات ل واعد السلوك ،يكتسق أذمية لةمان أن تشون البرلمانات مجهزة تجهي اًز جيداً ل تط ج بمهامها.

 -15والحظ متشلمون أيةـ ـاً أذمية اس ــتحداث نظام للشش ــف عن أص ــول البرلمانيين ومص ــالحهم ب را منع
تةـ ـ ــاثب المصـ ـ ــالح وتـ ـ ــمان المسـ ـ ــارلة .وأكدوا من جديد أذمية الت اون الدولي واإلقليمي ،وال سـ ـ ــيما من خ ل
المنتديات المشتركة بين البرلمانات في تبادل المماثسات الجيدة والخبرات.
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وع وة على ذلك ،أبرز متشلمون أذمية إتاحة حصــول عامة الناس على الم لومات ومصــادث البيانات

لة ـ ــمان ف الية الرقابة والمس ـ ــارلة في إداثة الش ـ ــؤون ال امة .وأكدوا على أذمية الش ـ ــفافية في عمك األجهزة ال ليا

للرقابة المالية والمحاسبة ،مما يستلزم نشر نتائج مراج ة الحسابات.
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وأشـاث عدة متشلمين إلى أن تشـجيع مشـاثكة أفراد وجماعات من خاثج ال طاج ال ام ذو أولومة بالنسـبة

لألجهزة ال ليــا للرقــابــة في بلــدانهم ،وأبل وا الفرما ال ــامــك بــأن المجتمع المــدني يش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثك في ت ييم تنفيـ الخط

الوطنية لمكافحة الفساد.
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وثحق الفرما ال امك بجهود األمانة في س ـ ـ ــبيك دعم الدول األطراف في تنفي االتفاقية ،وال س ـ ـ ــيما فيما

يت لا بتدابير منع الفسـ ـ ـ ـ ـ ــاد خ ل جائحة كوفيد .19-وطلق الفرما إلى مكتق األمم المتحدة الم ني بالمخدثات

والجرممة (المكتق) مواصـ ـ ــلة ت ديم المسـ ـ ــاعدة الت نية ،بنا ًر على الطلق ،مع التركيز على س ـ ـ ـ مة المسـ ـ ــتفيدين،
بالتنسيا مع م دمي المساعدة الت نية العنائية والمت ددة األطراف.

أقر الفرما ال امك بأن الدول األطراف أحرزت ت دماً في ت زمز قدثة ذي ات مكافحة الفسـ ـ ـ ـ ــاد ،وشـ ـ ـ ـ ــدد
 -19و َّ
على تروثة مواصلة ب ل ذ ه الجهود ومساعدة الدول األطراف في الت لق على التحديات ذات الصلة.
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وش ــجع الفرما ال امك الدول األطراف على إعطار األولومة لت زمز قدثة ذي ات مكافحة الفس ــاد ودعم ب ة ــها

-21

وطلق الفرما ال امك إلى المكتق مواص ـ ــلة جهوده الرامية إلى جمع الم لومات عن المماثس ـ ــات الجيدة التي

الب ض في إعداد ذ ه المبادثات وتنفي ذا ،بما في ذلك من خ ل تبادل المماثسات والخبرات والتحديات الجيدة.

تتب ها الدول األطراف في تنفي المادة ( 6ذي ة أو ذي ات مكافحة الفسـ ـ ــاد الوقائية) من االتفاقية ،واالسـ ـ ــتمراث في ت ديم

المساعدة الت نية للدول األطراف ،ثذنًا بتوافر المواثد من خاثج الميزانية ،لت زمز ف الية ذي اتها الم نية بمكافحة الفساد.
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وأوص ــى الفرما ال امك بأن ُتطلع الدول األطراف األمانة على م لومات إت ــافية عن أنش ــطتها ومبادثاتها

وشراكاتها لتنفي قراث المؤتمر .8/8

 -23واعترف الفرما ال ـامـك بـأن الـدول األطراف أحرزت ت ـدمـاً نحو ت زمز ف ـاليـة ذي ـات مكـافحـة الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد،
وت زمز دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاسـ ـ ــبة في منع الفسـ ـ ــاد ومكافحت  ،وت زمز دوث البرلمانات وسـ ـ ــائر
الهي ات التشرم ية في ت زمز تنفي االتفاقية.
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وأوصى الفرما ال امك بأن تواصك الدول األطراف تشجيع تبادل المماثسات الجيدة والم لومات ب را

ت زمز دوث البرلمانات وسـ ــائر الهي ات التش ـ ـرم ية .ومتطلق تح يا ذ ا الهدف التفاعك مع الجم يات والمنظمات

البرلمانية ال المية واإلقليمية ،وإبرام اتفاقات مع البرلمانات والهي ات التشـ ـرم ية للدول األطراف األخر  .وأوصـ ــى

الفرما أية ـاً بأن تواص ــك الدول األطراف تبادل المماثس ــات الجيدة والم لومات بش ــأن الت اون بين األجهزة ال ليا
للرقابة المالية والمحاسبة وذي ات مكافحة الفساد.
بنار على طلبها
 -25وطلق الفرما ال امك إلى األمانة أن تواصـ ـ ـ ــك ت ديم المسـ ـ ـ ــاعدة الت نية إلى الدول األطرافً ،
وثذنـًا بتوافر مواثد من خـاثج الميزانيـة ،لـدعم تنفيـ الف رة  2من المـادة  9من االتفـاقيـة ،وأن تواص ـ ـ ـ ـ ـ ــك بـ ل جهود لجمع
الم لومات عن المماثسات الجيدة المت ل ة بإداثة األموال ال مومية ،ال سيما الناش ة عن الية است راا التنفي .

-26

وأوصـ ــى الفرما ال امك الدول األطراف بأن تولي االذتمام من جديد السـ ــتخدام تشنولوجيات الم لومات

-27

وأوص ــى الفرما ال امك المؤتمر باعتماد خطة عمك مت ددة الس ــنوات للفرما ،مع التس ــليم بة ــروثة ترك

-28

وش ـ ـ ـ ـ ــدد الفرما ال امك على ت ـ ـ ـ ـ ــروثة أن ت يد الدول األطراف ودوائر المانحين على حد س ـ ـ ـ ـ ـوار تأكيد

واالتصاالت لمنع الفساد ،وف اً ل راثي المؤتمر  7/6و.8/6

مجال كاف على جدول أعمال إلتافة مواتيع أخر للمناقشة أو ت ديك المواتيع التي سبا اقتراحها.

التزامها بمنع الفس ـ ـ ــاد ،وش ـ ـ ــدد أية ـ ـ ـاً على ت ـ ـ ــروثة توفير تمومك كاف يمكن التنبؤ ب  ،بما في ذلك على ش ـ ـ ــكك
مسـاذمات من خاثج الميزانية تشون مت ددة السـنوات ومخصـصـة بشـرور ميسـرة ،لشي يتمكن المكتق من مواصـلة
ت ديم المساعدة الت نية ب را منع الفساد على الص يد الوطني واإلقليمي واألقاليمي وال المي.

ثالث ا -معلومات َّ
محدثة عن حالة تنفيذ توصيات الفريق العامل في اجتماعيه
الحادي عشر والثاني عشر
ألف -تطوير وتجميع المعارف في مجال منع الفساد
التوصية
بنار على
 -29طلق الفرما ال امك في اجتماع ال اش ـ ـ ــر إلى المكتق أن يواص ـ ـ ــك ت ديم المس ـ ـ ــاعدة الت نيةً ،
الطلق ،بالتنسـ ــيا مع الجهات التي ت يمدم المسـ ــاعدة الت نية العنائية والمت ددة األطراف .وأعاد الفرما ال امك تأكيد
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ذـ ا الطلــق في اجتمــاعـ الحــادي عشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،عنــدمــا ثحــق الفرما بجهود األمــانــة لــدعم الــدول األطراف في تنفيـ

االتفاقية ،وال سيما فيما يت لا بأنشطة المنع والوقاية ،أثنار جائحة كوفيد ،19-وطلق إلى المكتق مواصلة ت ديم
المسـ ـ ـ ــاعدة الت نية ،بنار على الطلق ،مع التركيز على سـ ـ ـ ـ مة المسـ ـ ـ ــتفيدين ،وبالتنسـ ـ ـ ــيا مع الجهات التي ت يمدم
المساعدة الت نية العنائية والمت ددة األطراف.

اإلجرارات المتخ ة
-30

واصـك المكتق إعداد المنتجات الم رفية ال المية .وقد أ َّ
ُعدت األدوات والمنشـوثات الم رفية على أسـاس

البحوث والتحلي ت والخبرات المتراكمة على الصـ يدين اإلقليمي وال المي .وما زالت الية اسـت راا التنفي تمعك

أحد المصادث الرئيسية الستبانة المجاالت التي يلزم فيها استخدام األدوات.

وويمزعـت منش ـ ـ ـ ـ ـ ــوثات المكتـق في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكـك إلشتروني في المؤتمرات وحل ـات ال مـك والف ـاليـات التـدثمبيـة ذات
-31
ُ
الص ـ ـ ـ ــلة ،وعلى النظرار وغيرذم من أص ـ ـ ـ ــحاب المص ـ ـ ـ ــلحة خ ل الزماثات ال طرمة االفت ارت ـ ـ ـ ــية التي جرت في إطاث
الـ ـي ـ ـ ــة اس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـراا الـ ـتـ ـنـ ـفـ ـي ـ ـ ـ  .وأُتـ ـيـ ـح ـ ـ ــت عـ ـلـ ــى مـ ــوقـ ــع الـ ـمـ ـكـ ـت ـ ـ ــق عـ ـلـ ــى ش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـك ـ ـ ــة اإلنـ ـتـ ـرن ـ ـ ــت (انـ ـظـ ــر

.)www.unodc.org/unodc/en/corruption/publications.html
-32

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي

ق ارثات المؤتمر ذات الصلة (.)CAC/COSP/2021/12

التوصية
-33

طلق الفرما ال امك إلى المكتق مواص ـ ـ ــلة جهوده الرامية إلى جمع الم لومات عن المماثس ـ ـ ــات الجيدة

التي تتب هـا الـدول األطراف في تنفيـ المـادة  6من االتفـاقيـة ،واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتمراث في ت ـديم المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاعـدة الت نيـة للـدول

األطراف ،ثذناً بتوافر المواثد من خاثج الميزانية ،لت زمز ف الية ذي اتها الم نية بمكافحة الفساد.

اإلجرارات المتخ ة
-34

خ ل الفترة المشـ ــمولة بالت رمرَّ ،
عزز المكتق قدثات المماثسـ ــين في مجال مكافحة الفسـ ــاد وغيرذم من

-35

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي

أصــحاب المصــلحة على منع الفســاد وكشــف والتح يا في وم ح ة مرتشبي  .ودعمت األمانة  18دولة طرفاً من
خ ل األنشطة الوطنية واإلقليمية.

ق ارثات المؤتمر ذات الصلة (.)CAC/COSP/2021/12

باء -تبادل المعلومات والخبرات بين الدول فيما يتعلق بالتدابير والممارسات الوقائية
التوصية
بنار على طلبها
 -36طلق الفرما ال امك إلى األمانة أن تواصـ ــك ت ديم المسـ ــاعدة الت نية إلى الدول األطرافً ،
وثذنـًا بتوافر مواثد من خـاثج الميزانيـة ،لـدعم تنفيـ الف رة  2من المـادة  9من االتفـاقيـة ،وأن تواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــك جهود جمع
الم لومات عن المماثسات الجيدة المت ل ة بإداثة األموال ال مومية ،ال سيما الناش ة عن الية است راا التنفي .
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اإلجرارات المتخ ة
-37

وتـع المكتق برنامج إع ن أبوتبي وشـرج في تنفي ه ،وذو برنامج مدت ث ث سـنوات يهدف إلى دعم

-38

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي

الدول األطراف في تنفي الف رة  2من المادة  9من االتفاقية.
ق ارثات المؤتمر ذات الصلة (.)CAC/COSP/2021/12

التوصيات
-39

أوصـى الفرما ال امك بأن تواصـك الدول األطراف تشـجيع تبادل المماثسـات الجيدة والم لومات ب را

ت زمز دوث البرلمانات وسـ ــائر الهي ات التش ـ ـرم ية .ومتطلق تح يا ذ ا الهدف التفاعك مع الجم يات والمنظمات

البرلمانية ال المية واإلقليمية ،وإبرام اتفاقات مع البرلمانات والهي ات التشـ ـرم ية للدول األطراف األخر  .وأوصـ ــى

الفرما أية ـاً بأن تواص ــك الدول األطراف تبادل المماثس ــات الجيدة والم لومات بش ــأن الت اون بين األجهزة ال ليا
للرقابة المالية والمحاسبة وذي ات مكافحة الفساد.

اإلجرارات المتخ ة
-40

تواص ـ ــك المكتق مع االتحاد البرلماني الدولي لت زمز الت اون بين الشيانين .وأ م
ُعَّد م ترل مش ـ ــروج بش ـ ــأن

-41

وفي  9كانون األول/ديسـمبر  ،2020بمناسـبة اليوم الدولي لمكافحة الفسـاد ،اسـتةـاف المكتق وشـبكة

ت زمز دوث البرلمانات وسائر الهي ات التشرم ية في منع الفساد ومكافحت .

البرلمانيين الشـ ــباب األفرم يين اجتماعاً ُع د بشـ ــكك ذجين (حةـ ــوثماً وعبر اإلنترنت) تناول الشـ ــفافية والمسـ ــارلة
خ ل جائحة كوفيد.19-

وع م َد حدث جانبي على ذامش الدوثة االستعنائية للجم ية ال امة بشأن مكافحة الفساد ،التي ُع دت في
-42
ُ
حزمران/يوني  ،2021من أجك ت زمز قدثات البرلمانيين على تنفي اإلع ن السـ ـ ـ ـ ــياسـ ـ ـ ـ ــي ال ي اعتمدت الجم ية
ال امة في الدوثة االستعنائية ،ودعم تنفي االتفاقية ،واإلشراف على الجهود الوطنية لمكافحة الفساد.

وع د حدث جانبي اخر على ذامش الدوثة االسـتعنائية بشـأن مكافحة الفسـاد ،ثكز على موتـوج ت زمز
-43
ُ
اليات حماية المبل ين عن المخالفات في أفرمايا :دوث البرلمانيين في اإلسـراج باعتماد تدخ ت تشـرم ية وسـياسـية
لحماية المبل ين عن المخالفات.

-44

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي

ق ارثات المؤتمر ذات الصلة (.)CAC/COSP/2021/12

جيم -جمع الممارسات الجيدة في مجال منع الفساد وتعميمها والترويج لها
التوصية
-45

أوصـ ــى الفرما ال امك الدول األطراف بأن ت دم إلى األمانة قائمة المبادثات والمصـ ــادث المت ل ة بالبيانات

المفتوحة التي تحتفظ تلك الدول األطراف بها ،لشي ت وم األمانة بتجمي ها وت ميمها.
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اإلجرارات المتخ ة
 -46تنفي ا لتوصـ ــية الفرما ال امك ،أعدت األمانة تحديعًا شـ ــفومًا يسـ ــتند إلى الم لومات الم دمة من الحكومات ثدا
على الم كرات الش ـ ــفومة المؤثخة  21ش ـ ــبار/فبراير  2020و 27ش ـ ــبار/فبراير  2020التي وجهتها أمانة المؤتمر إلى
الـدول األطراف .وحتى  18أيـاث/مـايو  ،2020كـانـت قـد وثدت ثدود من  13دولـة طرفـًا ،وذي :االتحـاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
األثجنتين ،أثمينيا ،إكوادوث ،أوكرانيا ،باثاغواي ،بولندا ،ال راق ،قطر ،التفيا ،لبنان ،ليتوانيا ،المكسيك.

-47

وقد أتيحت النصوص الشاملة للردود الم دمة ،بمواف ة البلدان الم نية ،على الموقع الشبكي للمكتق.

()1

التوصيات
-48

أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاث الفرما ال ـامـك إلى قراث المؤتمر  ،8/8الـ ي قرث فيـ المؤتمر أن ي ـد الفرما اجتمـاعين على

األقك قبك ان اد دوثة المؤتمر التاس ـ ـ ـ ـ ة ،وطلق إلى األمانة ،ثذناً بتوافر مواثد من خاثج الميزانية ،أن تواص ـ ـ ـ ــك
عملها باعتباثذا مرص ـ ـ ـ ــداً دولياً ،وذلك بالايام بأموث منها تحديا الموقع الش ـ ـ ـ ــبكي الموات ـ ـ ـ ــي ي للفرما ال امك،
بإدثاج الم لومات ذات الصلة في .

َّ
وحا الفرما ال امك أية ـاً الدول األطراف على مواص ــلة اس ــتخدام الم لومات المتاحة على الص ــفحات
-49
الش ــبكية الموات ــي ية للفرما ال امك بش ــأن الس ــياس ــات والمماثس ــات والتدابير َّ
المنف ة لمنع الفس ــاد ،ألغراا منها
وتـ ـ ــع اسـ ـ ــتراتيجيات وطنية لمكافحة الفسـ ـ ــاد .وباإلتـ ـ ــافة إلى ذلك ،شـ ـ ــجَّع الفرما ال امك الدول األطراف على
مواصـلة تزومد األمانة بالم لومات عن الجهود التي تب لها لمنع الفسـاد ،من أجك نشـرذا على الصـفحات الشـبكية

المواتي ية للفرما ال امك.

اإلجرارات المتخ ة
-50

واصـ ـ ـ ـ ـ ــك المكتق جمع الم لومات التي قدمتها الدول األطراف ،وال روا التي قدمت في اجتماعات الفرما

-51

وفي إطاث تنفي ال راث  7/8وتوصـ ـ ــيات الفرما ال امك ،أعدت األمانة وثقة م لومات أسـ ـ ــاسـ ـ ــية ب نوان

ال امك ،والت اثمر والوص ت ذات الصلة ،وتحديعها وإتاحتها على الصفحات الشبكية المواتي ية للفرما ال امك.

()2

"ت زمز ف الية ذي ات مكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد (الف رتان  1و 2من المادة  6من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفس ـ ـ ـ ــاد)"
( )CAC/COSP/WG.4/2020/4وإتافة ( .)CAC/COSP/WG.4/2020/4/Add.1وقد أ مُعَّدت الوثقة على أساس

الم لومات الواثدة من الدول األطراف ثدا على م كرة شـ ـ ـ ــفومة مؤثخة  5شـ ـ ـ ــبار/فبراير  2020وجهتها أمانة المؤتمر

إلى الدول األطراف ،واستنادًا إلى تحليك الملخصات التنفي ية لت اثمر االست راا ال طري في إطاث الدوثة العانية تلية
اسـ ـ ــت راا التنفي  .وحتى  5اذاث/ماثس  ،2020كانت قد وثدت ثدود من  22دولة طرفًا ،وذي :إسـ ـ ــبانيا ،اإلماثات

ال ربية المتحدة ،إندونيس ـ ـ ـ ـ ــيا ،باثاغواي ،بوتان ،بوتسـ ـ ـ ـ ـ ـوانا ،تش ـ ـ ـ ـ ــيلي ،جمهوثمة أفرمايا الوس ـ ـ ـ ـ ــطى ،جمهوثمة الشون و

الديم راطية ،سـ ـ ــيراليون ،صـ ـ ـربيا ،الصـ ـ ــين ،فنزوم (جمهوثمة-البوليفاثمة) ،كرواتيا ،لبنان ،مصـ ـ ــر ،الم رب ،المملشة
ال ربية السـ ـ ودية ،موثمش ــيوس ،النمس ــا ،ذولندا ،الواليات المتحدة األمرمكية .وحتى  25اب/أغس ــط

 ،2020كانت

قـد وثدت م لومـات إتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــافيـة من  14دولـة طرفـًا ،وذي :االتحـاد الروس ـ ـ ـ ـ ـ ــي ،األثجنتين ،أثمينيـا ،إكوادوث ،أوكرانيـا،
إيطاليا ،بوثوندي ،بي ثوسيا ،دولة فلسطين ،السلفادوث ،السن ال ،غانا ،قطر ،المكسيك.

__________

( )1متاحة على الرابطين www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session11.html

و.www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/session12.html

(.https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/WG-Prevention/working-group-on-prevention.html )2
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-52

وفي إطاث تنفي قراث المؤتمر  14/8وتوص ـ ــيات الفرما ال امك ،أعدت األمانة وثقة م لومات أس ـ ــاس ـ ــية عن

دوث البرلمانات الوطنية وسـ ـ ـ ـ ــائر الهي ات التشـ ـ ـ ـ ـرم ية في ت زمز تنفي االتفاقية ( .)CAC/COSP/WG.4/2021/2وقد
أ مُعدت الوثقة على أس ــاس الم لومات التي قدمتها الحكومات ثدًا على م كرة ش ــفومة مؤثخة  10كانون األول /ديس ــمبر

 2020ومـ كرة تـ كير ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفومـة مؤثخـة  27كـانون العـاني/ينـاير  2021وجهتهمـا أمـانـة المؤتمر إلى الـدول األطراف.
وحتى  19اذاث/ماثس  ،2021وثدت ت اثمر من  39دولة طرفًا ،وذي :االتحاد الروسـي ،أذثبيجان ،األثدن ،إكوادوث،
ألمانيا ،اإلماثات ال ربية المتحدة ،إندونيس ــيا ،أيرلندا ،إيطاليا ،الب ارزمك ،بنين ،البوس ــنة والهرس ــك ،بوليفيا (دولة-المت ددة
ال وميات) ،تايلند ،تركيا ،تشـ ــيكيا ،شـ ــيلي ،الجزائر ،جمهوثمة الو الديم راطية الشـ ـ بية ،ثومانيا ،السـ ــلفادوث ،سـ ــلوفاكيا،

س ـ ـ ــلوفينيا ،الص ـ ـ ــين ،عمان ،فنزوم (جمهوثمة-البوليفاثمة) ،كوبا ،الشومت ،كينيا ،التفيا ،لشس ـ ـ ــمبر  ،الم رب ،م دونيا

الشمالية ،المكسيك ،المملشة ال ربية الس ودية ،موثمشيوس ،النمسا ،النيجر ،الواليات المتحدة.
-53

وفي إطاث تنفي ق ارث المؤتمر  13/8وتوص ــيات الفرما ال امك ،أعدت األمانة وثقة م لومات أس ــاس ــية

عن دوث األجهزة ال ليا للرقابة المالية والمحاس ـ ـ ــبة في منع الفس ـ ـ ــاد ومكافحت (.)CAC/COSP/WG.4/2021/3
وقد أ مُعدت الوثقة على أس ـ ـ ـ ـ ـ ــاس الم لومات التي قدمتها الحكومات ثدًا على م كرة ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفومة مؤثخة  10كانون األول/

ديس ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  2020ومـ كرة تـ كير ش ـ ـ ـ ـ ـ ــفومـة مؤثخـة  27كـانون العـاني/ينـاير  2021وجهتهمـا أمـانـة المؤتمر إلى الـدول

األطراف .وحتى  1نيسان/أبرمك  ،2021وثدت ت اثمر من  43دولة طرفًا ،وذي :االتحاد الروسي ،أذثبيجان ،األثدن،
إكوادوث ،ألمانيا ،اإلماثات ال ربية المتحدة ،إندونيسـ ـ ـ ــيا ،أيرلندا ،إيطاليا ،الب ارزمك ،البرت ال ،بنين ،البوسـ ـ ـ ــنة والهرسـ ـ ـ ــك،
بوليفيا (دولة-المت ددة ال وميات) ،تايلند ،تركيا ،تشـ ــيكيا ،شـ ــيلي ،الجزائر ،جمهوثمة الو الديم راطية الش ـ ـ بية ،ثومانيا،

الس ــلفادوث ،س ــلوفاكيا ،س ــلوفينيا ،صـ ـربيا ،الص ــين ،عمان ،فنزوم (جمهوثمة-البوليفاثمة) ،كازاخس ــتان ،كوبا ،الشومت،
كينيا ،التفيا ،لشسـمبر  ،الم رب ،م دونيا الشـمالية ،المكسـيك ،المملشة ال ربية السـ ودية ،من وليا ،موثمشـيوس ،النمســا،

النيجر ،والواليات المتحدة .وحتى  14حزمران/يوني  ،2021وثدت م لومات إتافية من ال راق ومدغش ر.
-54

وقد أتيحت النصوص الشاملة للردود الم دمة ،بمواف ة البلدان الم نية ،على الموقع الشبكي للمكتق.

()1

دال -تشجيع التعاون بين جميع أصحاب المصلحة وقطاعات المجتمع في مكافحة الفساد
بشكل مشترك

منع الفساد ومكافحته في القطاع الخاص
 -55في عام  ،2020قدم المكتق تدثمبًا إلشترونيًا إلى الموتفين المس ـ ـ ــتجدين الش ـ ـ ــباب الم نيين باألخ قيات من
ال طاج الخاص في موزامبيا َّ
ونظم حل ات عمك بشــأن نزاذة األعمال التجاثمة في فيجي وموثمشــيوس وجزث ســليمان.
وفي كانون األول/ديسـ ــمبر  ،2020شـ ــاثك المكتق في اسـ ــتةـ ــافة حل ة د اثسـ ــية عن نزاذة األعمال التجاثمة مع لجنة

اإلشراف الوطنية في الصين ،ودعم مؤتم ًار عن ب د بشأن النزاذة فيما يت لا بمواجهة كوفيد 19-والت افي االقتصادي.
وع دت ث ثة اجتماعات شـ ــاثك فيها خبرار من ال طاج الخاص واألوسـ ــار األكاديمية السـ ــته ل عملية
-56
ُ
تشييف نمائ مختاثة من مبادثة الت ليم من أجك ال دالة الس ــتخدامها في برنامج تعايف في مجال النزاذة مص ــمم
خصيصاً للشركات والجام ات.

-57

وفي عام  ،2020س ـ ـ ــاذم المكتق في مؤتمر قمة قادة االتفاق ال المي لألمم المتحدة بمناس ـ ـ ــبة ال كر

ال شـ ـرمن ل تفاق وقدم برنامجاً مدت  20س ــاعة يتة ــمن عروتـ ـاً ومناقش ــات تفاعلية ،بما في ذلك  10جلس ــات
با مباشر ،لتسلي الةور على أذمية االتفاقية ومبادئها في نزاذة األعمال التجاثمة وامتعالها.
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-58

وفي عــام  ، 2021دعم المكتــق الجهود المب ـ ولــة لمنع الفسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد في ال طــاج الخــاص بت زمز امتعــال

األعمال التجاثمة وتش ـ ــجيع المماثس ـ ــات الجيدة بين الش ـ ــركات الب ارزملية .وفي ش ـ ــبار/فبراير  ،2021ع د المكتق
إداثة الجم يـة ال ـالميـة ل م تعـال من أجـك اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتششـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاف فرص التـ زث ب را ت زمز امتعـال

اجتمـاعـاً مع مجل
األعمال التجاثمة في أمرمكا ال تينية.
تعزيز التعليم بشأن منع الفساد
-59

على الص ـ يد ال المي ،ع د المكتق ،في إطاث مبادثت األكاديمية لمكافحة الفســاد ،حل ة د اثســية بشــأن

-60

ونظم المكتق ،في إطاث مبادثت الت ليم من أجك ال دالة ،ســلســلة الحواث ال المي للت ليم من أجك ال دالة،

مكافحة الفساد في أوقات جائحة كوفيد ،19-بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد ل ام .2020

التي تنطوي على مناقشـ ـ ـ ــات على اإلنترنت بشـ ـ ـ ــأن مواتـ ـ ـ ــيع معك الت ليم من أجك سـ ـ ـ ــيادة ال انون ودوث الشـ ـ ـ ــباب
والمداثس ومؤسسات الت ليم ال الي في المساذمة في تح يا أذداف التنمية المستدامة ،وال سيما الهدف .16

-61

وعلى الصـ ـ ـ ـ ـ ـ يد اإلقليمي ،سـ ـ ـ ـ ـ ــاذم المكتق في حل ة عمك أكاديمية نظمتها المبادثة األكاديمية لجنوب

-62

وعلى الص ـ ـ يد الوطني ،قدم المكتق س ـ ــلس ـ ــلة من برامج التدثمق على اإلنترنت بش ـ ــأن مكافحة الفس ـ ــاد

-63

وفي عام  ،2021ع د المكتق اجتماعين مع م لمين في المرحلتين االبتدائية والعانومة لمناقشــة تشييف

شرق أوثوبا من أجك مكافحة الفساد.

والنزاذة واألخ ق لمحاترمن جام يين من باكستان وكينيا والمكسيك.
مجموعات مواثد التدثم

الموجهة إلى م لمي المداثس االبتدائية والعانومة لتتناس ـ ـ ـ ـ ــق مع الس ـ ـ ـ ـ ــياق الت ليمي في

اليونان ،وقد أ َّ
ُعدت في إطاث مبادثة الت ليم من أجك ال دالة.
-64

وأل ى المكتق محات ـرات عن عمل في مجال مكافحة الفســاد أمام ط ب من أســتراليا وألمانيا وبل اثما

والصين وكندا ونيجيرما.
التوعية في المدارس

 -65احتفاالً باليوم الدولي لمكافحة الفس ـ ــاد ل ام  ،2020دعم المكتق مس ـ ــاب ات ُنظمت للط ب تحت قيادة
الهي ة الوطنية اليونانية للشفافية ،وو ازثة الت ليم وم هد السياسة الت ليمية في اليونان.
جوانب أخرى للعمل مع الشباب
-66

في تشـرمن األول/أكتوبر  ،2020أطلا المكتق أول تحد للشـباب في شـرق أفرمايا على اإلنترنت بشـأن

يم
المطوثمن الشـ ــباب المبتشرمن في شـ ــرق أفرمايا لتصـ ــميم وتنفي تطبي ات برمجية
سـ ــلسـ ــلة الشتك .وطرل تحد على
قائمة على ســلســك الشتك لحك تحديات ال الم الحاي ي ،بالتركيز على حماية المبل ين عن المخالفات والمشــترمات

ال امة والتحاي ات المالية.
-67

وفي كانون األول/ديس ـ ــمبر  ،2020ع د المكتق مؤتم ًار بش ـ ــأن الدوثة العانية تلية اس ـ ــت راا التنفي لط ب

-68

وفي أياث/مايو وحزمران/يوني  ،2021نظم المكتق ،بالشـ ـ ـراكة مع األكاديمية الدولية لمكافحة الفس ـ ــاد،

ال انون في أوزبكستان .وباستخدام دثاسة حالة ،نف المشاثكون في المؤتمر است راتًا ُقطرمًا صوثمًا.

برنامجين مدثس ـ ــيين ص ـ ــيفيين على اإلنترنت لمكافحة الفس ـ ــاد لش ـ ــباب من اس ـ ــيا (أف انس ـ ــتان ،بن ديش ،بوتان،
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كمبوديا ،نيبال) وأفرمايا (إثيوبيا ،أن وال ،أوغندا ،بوثكينا فاســو ،توغو ،جمهوثمة تنزانيا المتحدة ،جنوب الســودان،
زامبيا ،سيراليون ،الصومال ،ليسوتو ،م وي ،موزامبيا ،نيجيرما).

-69

وترد م لومات إتــافية عن اإلجرارات المتخ ة لم الجة ذ ه التوصــية في ت رمر األمانة عن حالة تنفي

ق ارثات المؤتمر ذات الصلة (.)CAC/COSP/2021/12
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